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PARTE 11. 

N. .\86t.- Decreto l!e 2 de Janeiro de 1872. -F in o 
numero das sessões do Jury. ... . ........ .... • 1 

N. .-\862. -Decreto de 2 de Janeiro de 1872.-Autoriza 
augmentos de credito na importancia de 60:2008, 
para despezas da Camara Munici)Jal da Córte no 
exercício de 1871, tirados do excesso verificado 
sobre a renda orçada pelo Decreto n.o 4661 A 
de 31 de Dezembro de 1870................... 2 

N. 4863. -Decreto de 2 de Janeiro de 1872.- Proroga 
por um anno o prazo concedido para o começo 
dos trabalhos de exploração da estrada de 
ferro entre o ponto terminal da 4.• secção da 
de D. Pedro ll e o município de Itajubá na 
Província de !\li nas Geracs . • • . . . . ........ , .. . 3 

N. 486t. -Decreto de 2 de .Janeiro de 1872.- Autoriza 
a Associação Municipal protectora da instrucção 
da infnncia desvalida para funcciouar, e approva 
os respectivos estatutos......................... 4 

N. 48611. -Decreto de 2 de Janeiro de 1 """"'P~[ógà · ·. 
o prazo. fixa~ o ao Viseunde. d l}:.llp~ÍI 1 1\aO~ Ü1l ~~ , ..... •• 
a urgaruzaçao da companl.u .~s~Vft\là':\" avrar :~:f>. ' 
as minas de carvão de p I" ~ margens do Fí,t 
l'assa-Dous, na Provinci:y. di' nta t:atllarina.. 8 
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N. 48fi6. -Decreto de 2 de .Jauciro de 1872.- Antor'ila 
:-. cn111panhia irr;de1a- Tire i'iorth llritish aud 
1\lerc:urtilc ln~nrance Company-, a fuucciouar 
na praça de Santos............................. 8 

N. 4867. -Decreto de 12 de Janeiro rle 187'.!.~~utoriza 
a associação portugueza- Mcrnoria de D. Pe
dro V- para fnrrccionar, c approva os res-
pectivos estatutos.............................. 9 

N. 4868.- Decreto de 19 de J:irreiro de 1872. -Altera 
a classificaçào das comarcas da Provirrci:l !lo Rio 
de Janeiro, e declara a rntrarrcia das que foram 
ullimamerrte creadas na mesma Provlneia.... 18 

N. 411(i\l.- ncereto 1le 19 1\c .Janeiro de 1R7:!.- Altcr·a 
a da~siticação tlc algumas das comarcas tia 
Proviucia do Paraná........................... 19 

N. -\87•). - nccrcto rlc 19 de Janeiro de 1872.-Declam 
de segunda entraucla a comarca da Vigia ereada 
na Provincia do Pará.......................... 20 

N. i871. -Decreto de 19 de Janeiro de 1872.-nedara 
a cntraneia das comarcas de Canguaretama c 
l\lacáo, creadas na Província do Rio Grande 
do Norte................................... .• 21 

N. 4872.- Decreto 1\e 1\l 1\c .Janeiro de 1872.- Marca 
o onlena1lo !lqs l'rornotorts Publicos !la;; co
marca~ de Nova Frihurgo, S. FiLielis, Ararnama, 
I~nassú e Pirahy, creaLias na Província do 
Uio tle Janeiro ................................. ,. 2l 

N. 4873 -Decreto de 1\1 de Janeiro de 1872.-Marca' 
o onleuado do Promotor Publico do comar<"a 
da Vigia, creada na Província do I' ará........ 22 

N. 4874. - Decreto ele 19 de Janeiro de 1872. -1\larc:\, 
o onlena1lo dos Promotores l'ublicos das co
marcas de Canguaretama e 1\Jacáo, creadas na 
Provinda do Rio Grande do Norte........... 23 

N. 4!:17iS. -Decreto de 2t de Janeiro de 1872.-Approvn 
as alterações feitas nos estatutos da companhia 
- Ellli~I'ezn Predial............................ 23. 

N. 4876.- Decreto de 2\ de Janeiro de 1872.-Itcvalida 
a concessão fdta a José Bemardo Teixeira por 
Decreto n.o 377\1 de 12 de Janeiro r\e 1867, I[Ue 
lhe deu permissão para lavrar minas de ouro, 
sóda, dnrrnbo e outros minerae~ na comarca 
do lpú, da Proviucia do Ceará . • • • . . . . . • . . . . . 2" 

N. 4877. - necreto de 2i de Janeiro de' 1872.-Dcclara 
de utilida1Le publica municipal a dcsappro
priação elos tcncnos, prédios c beml'eitorias 
que forem uccessarios para abertura 'ela rua 
project:ula, em córrtirrnação á da travessa 1le 
S. Francisco !le l'aula, entre as de Sele de 
Setembro e da Carioca........................ 27 

N. 4878. -Decreto de 2H de Janeiro de .1872.-Concede 
ao Corpo Capitular· da Diocese de Olirrda o 
uso de dbtiuctivos de cOr rOxa................ 28 
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N. 4879. - Decreto de 31 de Janeiro de 1872. - F a~ 
varias alterações nos estatutos approvndos (1ara 
o Banco N2cioual. .... ...... .... . . ...... .... .. . 29 

N. .t881l. - nccrrto de 31 de Janeiro de 1872.- Altera 
:1 t.>bella das porcentng~>ns dos empregados das 
Alfandegas..................................... 29 

N. 4881. - Decreto de 31 de Jaueiro de 187~.-Approv:t, 
eom modificações, os estatutos da soc1edade 
anonyma denominada- Associaç1io Economiea 
Am:iliar-, que se pretende estabele<~cr nesta 
t;õrte....... .............................. .. ... 31 

N. 4882.- Decreto do 1. 0 de Fevereiro de 1872.-Fixa 
o modo por que devem ser observadas as dis
posiçfles dos arts. 842 e 847 dQ Codigo eom
mereial c revoga o art. 1. 0 do Decreto n.• 1368 
llc 18 de Abril de 18M c o art. 69 do Dccn~to 
u. o 15\J7 do t.o de Maio de 18/S:S............... 32 

N. 4883. - Decreto do 1.0 de I•evcreiro de 1872.-})jvide 
· o l\Iuuicipio da Cõrte em dons districtos e~pc

ciaes pnra o exercício das attribuições dos l'ro· 
motores l'ublicos ........................ .'..... 33 

N. 488\. -Decreto do i.• de Fevereiro de 1872.-Auto
ril.a a Sociedade Beneficente Dewito de Julho 
para fuucciou:u·, e apprnva os respectivos esta-
tutos . • • . . • . . . • . . • • • . . . . . . . . . . . . . • . • . • . • • . . . . . • 33 

N. 488;}.- Decreto de IS de Fevereiro de 1872.- Manda 
observar as tabellas dos vencimentos dos Offi
ciaes d:\ Armada, e das differentes classes an
uexas, de conformidade com os U 3. 0 c 4.0 do 
art. 4. 0 da Lei u.o 1997 de 13 ile Agosto de 
11-lit............................................ 41 

N. 4886. -Decreto deiS de Fevereiro de tR72.- Con
cede fl companhia- Luz Stearica-pri vilegio \1or 
eineo annos para continuar a usar dos melto
t·;uncntos introduzidos no fabrico das vela~ de 
stearina e dcscriptos no Decreto n.• 723 1\c 29 
de Outubro de t81SO........................... 43 

N. 4887. - necreto 1le 11 de Fevereiro de 1872.- Con
cede á CnmtJanhia Florestal Paranaense auto
rização para funccionar e a(lprovação de seu& 
estatutos... .. .. .. .... ...... .. .... .. .. .. .. .. .. . 43 

N. 4888. -Decreto de 5 de F1~vereiro de 1872.- Con
<"ede á eomr,anhi:t ingleza -The South Rrasi
lian Hailway Limited-, a neecssaria autoriza~,:ão 
para funcl'ionar no llll(ICrio................... 51 

N. 4889. - Decreto de 7 de Fevereiro de 1.872 -A.rprova 
o Hegulamcnto 11ue fixa as ajudas de custo para 
transrorte dos Sacerdotes eleitos e confirmados 
Bispos............................ ............ 52 

N. 4890.- Decreto de H de Fevereiro 1le 1872.-Aitera 
a cla~siticaçãn de algumas das coutarcas da · 
Provinda de S. Paulo .•. ·~·........ IS3 

N. 4891. - Decreto de 21 ~e I•evereiro . 1~~~~mu·;v, . 
o termo de Aug1cos dos )'~Q\1\~ · '<il#tá; ,1 ' ' , , 
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Anna, na Província do Hlo Grande do NortP, 
r. crêa nelle, reunido ao de 1\lacáo, o lugar r\c 
Juiz Municipal, que accumulará as fuocçõcs de 
Juiz de Orphãos..................... •• • • . . • . . . !Si 

N. 4892.- necreto de 21 de Fe'I'Creiro de 1872.-Separa 
o termo de Goy:mnioha dos de S. José de 
1\lipihú e t"lôr, na. Provinda do Rio Graude 
do Nort(', e crêa nelle, reunido ao de Can
guaretama, o lugar de Juiz Municipal , que 
accumulará as fuucçõcs de Juiz de Orpbãos... IS:S 

N. <1893. - Decreto de 21 de Fevereiro de 1872.-Aulo
riza a construcção de uma estrada ele ferro 
economiea cJue partirá da ddade de Rezende, 
na Província do Rio de Janeiro, á de Arêas, na 
de s. l'aulo........ .• •• . . . . • . . . . . . . . . .•• • •••..• IS6 

N. 480i.- Decreto de 22 de Fevereiro de 1872.- Con• 
cede privilegio a 1\lanoel t"rank _para o esta
belecimento de uma grande fabnca de papel 
no Imperiu...... .• • . . • .. . • • . • . . . . • . . •• . . . . . . . . G:S 

N. 4895. - necreto de 22 de Fevereiro de. 1872. - Con
cede a Joã0 Baptista Vianna Drummond e outros 
autorização para estabelecerem uma linha de 
trilhos urbanos entre esta Côrte e os bairros 
d.c _Andar~hy Grande, Engenho Novo e S. Fran-
crsco Xavrcr. .• . . .• . . . . . • • . . . • .. . . . •• ... . . • . . . • OG 

N. 489G. -Decreto de 2<J de Fevereiro de HI72.-Ailera 
as disposições dos U 3.•, 9.• e 10 do art. 10 
do Re~ula1uento a quo se refere o Decreto 
n. 0 4679 de 17 de Janciro de 1871............. 73 

N. 4897.- Decreto de 29 de Fevereiro de 1872.- Con
oedc á companhia de seguros marítimos e ter
restres-l'erse,·er·ança- autorizaçllo para fuuc-
cíouar e appruva os respectivos estatutos..... 7-i 

N. 4898. - necreto de :13 de Março de 1872.- Proroi!a 
por um anuo o prazo concedido a Fclix Emilio 
Taunay, para por meio de uma companhia, •Juc 
or1;anizar, construir e custear uma estrada de 
ferro entre o Andarahy Pequeno e o alto da 
Doa-Vista da Tijuea.. •. •• . •••••• .• .. •• . . .. ..• . . 83 

N. 4899. - Decreto de 13 de ~larço de 1872.- A.pprova 
as alterao;oes feiras nos estatutos do Iustitu tu 
I'olytechnicu Brasileiro~....................... 83 

N. 4900. -Decreto de :13 de ~tarço de 1872. -Altera 
o necreto n. o .W~ de 31 de Agosto de :1870, e 
approva a nova planta para a eonstruc~·ão ele 
docas c outras obras du melhoramento do porto 
de Santos, Província do S. Paulo, levantada 
pelo Engenheiro R. 1'. Brereton... •. •. . . • . . . . . 8t 

N. 4901. -Decreto de 16 de Março de 1872.- Concede 
á companhia ingleza- The Londou and Lau
cashire tire Insurance Company- autorizaçàu 
para estender suas operações ao Imperio..... 87 

N. 4902. - neeretn de 16 de .Março de 1872.- Concede 
á companhia hyc.lr.:~ulic.:a llio-Grauc.leusc auto-
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rizaçao para funecionar c approva seus esta· 
Lutos........................................... 88 

N. 1,\103. - Jkcreto de 16 tlc Março de 1872. - Concede 
· privilegio por dez annos a \Villiam l'erry para 

mtroduzir no Imperio o machinismo de sua in-
venção denominado- Stcam Digester.......... !liS 

N. 1,\101. -Decreto tle 16 de 1\larço de 1872.- Concede 
favores ás fabricas de tecidos de algodão que 
forem I'Stabclccidas por Augusto Freire de An-
drade Ta\·ares c Callogeras, Irmãos & C.• .. ·r 9& 

N. li~lOti.- nccrcto de 16 de :Março de 1872. -l'roroga 
o prazo concedido na clausula 2.• do llcc•·cto 
n.• 4630 de 28 d~t Novembro de 1870 aos na
charl'is José Fortunato da Silveira Bulcão c 
Geraldo da Gama llentcs...................... 99 

X. liHOii. - llccrcto de 20 de Março de 1872.-Marca os 
,·eu c i rncntos dus Chefes '.I e Policia tjue não 
forem 1\lagistrados............................. !l!l 

::'1. t\!l07. - llecreto tle 27 de ~Jarço de 1872.- Abre ao 
M iuisterio da Marinha o credito cxtraordinario 
tle 2.01l2:250S!l83, para oceorrer ás dcspczas das 
verhas- Arsenacs- c- Pharoes- do exercício 
tlc Hl71 a 1872..... .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. 100 

N. 4H08. - nccrcto de 27 de Março de 1872.- Autoriza 
o nctlito supplt>mentar de 1.714:961~!!~6, para 
as despezas do l\linisterio da Marinha nas ru
bricas- Força nav:~l- e- llespezas extraor
tlinarias c evcutuaes -do exercício de 1871-72. 1Ól 

N. 4\JO\l.- nel'rctn de 27 de Março de 1872.- Declara 
de utilidade puhliea a desappropriação do ter-
rcnto comprehcntlido entre as marinha' e o 
Laboratorio Pyrotechnico no lugar denominado 
-Armação-, em Nictheroy . . . . • . . . • . • • • • . . • . • 102 

~. '1\llO. - necrPLo tle 27 tle ::\larço de 1872.-Promulga 
o tratado definitivo de paz entre o lmperio do 
Brasil e a 1\cpublica do Pamguay.......... .. 103 

~ .. 't\l! I. - llrcrf'to de Z7 de Março fie 1872.-Prnmul!!a 
o tratado fie limites entre o Imperio do llrasil 
c a Hcpuhlica do Paraguay.......... .... . ... .. 109 

:'1. '<~H2. - nrcrelo de 27 de 1\la•·ço de 1872.-Promull(a 
o tratado para a entrega de criminosos e tle
~erton~s entre o Impcrio do Brasil c a Rcpu-
blica do Paraguay............................. 112 

X. ~\H3. - Decreto de 27 de Março de 1872.-Promulga 
o tratado de amizade, commercio c navegação 
t~utre o Imperio do Brasil e a Hepul.Jlica do 
I' a raguay............................... ... • . .. • H9 

:'1'. 4\Jift. -- llccreto tle Z7 de Março de 187:.1.- Concede 
!l'> Engenheiro Antonio l'aulo , ·--
anl!ll'ização para org:m!zar . ,<~"'Jtalfl~~qpe f' , -
'c mcmuba de construir m~ -eMülifá'dé'IPrtb ·. • 
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Cunha e Santa Rita da !\leia Pataca na Pro-
vinda de 1\lina!l Geracs....... .••.•••.... .••••• 13H 

;'{. 4\JllS. -Decreto de 30 de Março de 18i2.- PJ'l)roga 
por mais um anuo o prazo mareado ao En· 
genhciro André Rf'bouças para org:mizar uma 
Çompanhla com o fim tle construir o es1abe
lecimento de reparação de navio> pelo systcma 
de Edwin Clarcli....... .......... ..... •. .. • .. .. . HG 

N. 4\116.- Derreto de 30 de 1\Jarço de 1R72.- Concede 
ao Coronel João Dantas l\lartin5 dos Reis an• 
torização para organizar uma comranhia que 
se incumba de construir uma cstrat a tlc ft~rro 
Ct)Onomira entre Alagninhas na Provinda da 
Bahia, c llabayl\na na de Sergipe .••.•.•.. ,... 1 :G 

:'1. 1\lli. - Der.rPto tle 30 tlt~ Março dt~ tR72.- Conce•~ 
a t:manucl Frank autorização para incorporar 
uma •~ompanhia que se denominará-Economiea 
tk Consumo- c ap(Jrova os I'!~S(IC<'livos es1::t-
tulos .......................... ·...... •. • ..... .. 1:.í:J 

N. .\\118. -Decreto de 30 de 1\lart;o de 18i2. - Pro roga 
por mais um anuo o prazo fixado ao Dcsem
h.argatlor PolycaqlO Lope~; de Leão pelo Decreto 
n.o 4:123 de 13 de l\laio tle 1870 para hnrar mi
neraes ua Cüluarca tia Chapatla, na Província tlo 
1\laranhão...................................... 11\] 

!\. <\ol19. - Decreto lle 30 1\e Março de i8i2. - Approva 
a transf•·rcncia feita pdo IJr. J(Jaquim }")oriano 
de Godov e João da Co~ta t;omes Leitão a Do
mingo~ ~loutinho, do privile;do I(UC obtiv~ram 
pelo Decreto 11. 0 4HOJ de 2~ tlt~ Setembro lle 
1R70, para a navegação a vapor do rio l'ara
hyha, na l'roviueia de S. Paulo, e proroga por 
mais dons a unos o prazo •eoncetlido para o 
começo dos trabalhos c por 1H mezcs o estll-
belecido para o dPposito .................... ~. 1G3 

N. 4\'1"20.- Decreto de 30 de Março de i872. -Conreth~ 
á eompanhia de segm·os mari1imo~ P terrestrtJs 
-Confiança -autorização para funccionar e 
apprnva os respectivos estatutos............... 1ti3 

.N. 4\121. -llecrcto de 13 de Abril de 18i2.-Coneede 
autorização á companhia - llll!Jel'ial nrasilian 
Collieries limiletl -autorização para funccionar 
no lmperio e altera algnma-; das clausula' do 
Uecreto n.• 3i15 de G de dutnhro de 18fi6 . . • 171 

N. 4922. - Oecreto tle 13 d~ Ahril de 18i2.- Proro~a 
por m:,,s um an11o o prazo marcado no llecrdo 
u. o 45:.!7 de 21 ti e Maio de 1870 .. .. .. .. . .. .. .. • 1i2 

N. 4923.- Decreto de 13 de Abril 1lc 1R72.- rroroga 
por mais nm an11o o prazo fix:11lo na elan
snla 4.• tio ller-rcto IL" 43Hfl de 30 lle .Junho 
de 186\1........... ... . . .. .. . .. .. . . ... .. .. .. . . . . 173 

:'1. 4\12~.- Bcereto de 13 tle Ahril 111~ 18i2.- Coucede 
á Colllpauhia- Fnro-Canil •I•· .,lat.:ahé- au-
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t oriza~·ão para fullt'ciouar e approva sens c;;-
tatutus......................................... 173 

N. 1\l2a. -llNTPto dt~ J3 ue Ahril de 1872.-Ul'LPrmiua 
que a amortiza~·ào das 11o1as do Bauco do 
Bra~il t·uutiHtW a dl'cctuar·se ua raôo de 
5 "/o· .......... •... ........ .. ... . . . .. . ... .. .. . 179 

N. ·'1!126. -Der-reto de 13 de Ahril de 1872.- J>rorog'a 
por mais 11111 aHHO o prazo l'iltipulatlo 11a eou
tli~·ão (;.• do Ueneto u.o 41\Jl de 23 de ;\lar~·o 
de HGO ..................................... ,.. 179 

'í. :\\l2Ã. -Decreto de 13 ll•~ Abril de 1872, -Aceita a 
tlt'sio;LeH('ia t(tH~ a Compauhia da Estrada de 
l't•a-ro de S. Paulo fez do direito de prcfcreaH·ia 
IJIH~ lhe foi· garautitlo para o prolun;.:aaueuto da 
HH~stua estrada tle Campinas a S. Jofto do Hio 
Claro . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . 100 

':'i. '1\128. - llecrcto tle 13 de Ahril tlc 1872. - Approva 
:l'; n~l'onnas do-; cslatutos por tJ!Ie se rl'ge a 
t'OIII/Jauhia tle seguros - Fitlclitl:itlc- cstaiJe-
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I\'. 4\12\J. -Decreto de 22 de Abril de 1872. ·-Autoriza 
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N . .-\H30.- llccreto de 22 thJ Abril de 1872. -l'roroga 
por mais nrn anuo o pr:u.o t•stipulatlo ua t·.ou· 
tlit;i'w li." do Hccrl'to u.• :\3;}() de a de Abril de 
1S{j\J...... •. . • .. •. • . .. .. . . . . . .• . .. .. . . . . ... . . . • 1\J2 

'í. 1~131.- llí'crcto de :n de Abril de 1872.- ConePtle 
ao '" inisterio dos :'ít~gocios Estrall;!t'iros o t'ft'
ditu ~uppiPmeutar da t(uantia de ;;;;:li21.$1:!.) ao 
c:uuhio tlt~ 27 tlinhl'iros t·slerlin•Js por milr(~is, 
para se a· applit·:ula as despeza; das Yerhas
Ajudas tlc enstu- c- Extraonlinarlas 110 l'X
II'rior- do al'l • .1. 0 tia Lei do on·ameuto \i-
gente .•.........•.....•............ ~........... 1\J3 

'í. 4\t:l:!. - llcrrl'lo tlt~ 22 tlc Abril tlc 1872.- Ail(ll'tll':t 
os t•statntos da ~ocktl:ule Uui:·w Fnueraria l'l'i-
lllciro de .Julho........... .. ... .. .. .. . .. .. . .. . 193 

:-1. /;\1:33. -Derreto de 22 ti•~ Ahril de 18í2.- Approl'a 
os estatutos tia Sociedade Allcmà (;ermania.. 201. 

:"i. 'I~I:IL - neerclo tlt• 27 de Ahril !I c 1872.- Orp a 
rt>ceita e lha a tle-.peza tia 111111." Camara J\ln-
uicipal para o excrdl'io tlc JS12 . . . . . . . . . . . . . . 21S 

:'1. '1\l:la.- Decreto tlc 27 de Ahril tlt~ 1812.- Conr~t·tle 
i1 Companhia Onif111 l'anlisla autoriza~·ãu para 
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Ft~ncira c l\lanod .lt•suino Fcrl'f•ira pal'a a in
eorpora~âo tia companhia dc~tinatla á cons
trucção de docas e outros melhoramentos no 
porto da t•apital da l'rovÍIH'ia da Bahia....... 230 

N. 't\J38. -Decreto de 27 1IP Abril de 1872.- Act•ita a 
1IPsistcnria que l'a7, n Bacharel Carlos l'redel'icn 
Tayl11r da autoriz:u;.-w que lhe foi concedi1la 
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l'rovinc·ia ele Goyaz............................ 82\l 

;'I, /i0\13. -De!'. reto tlü 2/'í ele Sct~mhru de 1872.- ca~sa 
~- penuiss::io coueeditla ao En;:Pnhdro Eclnar•lu 
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Mueselcr pot· Decreto n.o 48H de :11 de No-. 
vembro de 1871................................ 830 

N. 50\IL -Decreto •I e 25 de Setembro de 1872 ...... Con-
cede {t Companhia Predial E!lilicadora autori-
7.açào para fuucciouar e approva os respectivos 
estatutos com modilicações...... . . . . . . . . . . . . . . 830 

N. 5095. - Decreto de 25 de Setembro de 1872.- Con-
cede á companhia - Empreza de Carruagens 
Fluminense - autorização para ftmceiouar e 
approva os respt~cthos estatutos............... 840 

N. 50\JG.- Decreto de 28 de Setrmbro de 1R72.-AI!eJ·a 
os veucimeutos de alguus dos Empregados da 
Caixa Econoruica c l\loutc de Soccorro desta 
Ctit·tc........................................... 846 

N. ã0\17. -Decreto de 28 de Setembro de 1872.-Approva 
1
. 

as elausulas do eontraeto pat·a os estudos de 
prolongatnPIItO da Estrada de ferro da nahia 
ao Joazeiro.................................... 847 

N. 1)0!18. -Decreto de 2 de Outubro de1872.-Autoriza 
o eredito extraordiuario de 361í:!J758000 para as 
despezas da verba- Telcgraphos- dut·ante o 
1.• semestre do exercício de 1872-1873....... 853 

N. ãO!J!J.- Decreto de 2 de Outubro de 1872.- Proroga 
por mais tlous anuos o prazo couccdido pela 
clausula 1\l• tio Decreto n.• 1547 de !J de Julho 
de 1870, a 1\Ianoel .José da Costa Luna Vianna 
~~ Jofw Autouio de ~firantla e Silva, ou a com· 
panltia •rue organizarem para a importação de 
tmbalhadores asiaticos...... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 8llo 

N. ãtoO. -Decreto de 2 de Outubro de 1872. -Altera 
algumas das elausula.s annexas ao Decreto 
u.o 41}!18 tlc 20 de Fevereiro de 1871 que ap
provou a planta da linha de carris de feno da 
Companhia Locomotora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8oti 

N. ã101.- Decreto de 2 de Outubro de 18i2.-Concctle 
a Edwiu Lawrcnce l\1. Ty•·e jll'ivilcgio pm· tu 
annos para l'ahricar c usa•· 1 e um 3pparelho 
dt~ sua iuvcn~~fto destinado a cxtingnir formi-
gas............................................ 81í7 

N. ti102.- lkcreto 1lc 2 de Outubro de 1872.- Concede 
a C::arlcs Nolet privile~-tio por 10 annos para 
introduzit· uo Imperio um maehinismo desti
nado a regular o gráo de intrnducção do vapot· 
no cylindro das machinas de •Jualf{IICr sy6-
tema............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 8157 

N. 5103. -Decreto de 2 de Outuhro de 1872.- 8oncede 
a Joatruim Carneiro de i\Icndouça e Alouso c. 
Pestana de Afl'uiar, privilegio por dez amws 
para introduzn· no Imperio a indu_át:lli_,!le ex
tr·a!Jit· produetos, como olc~-i'lt'!IS'Sas e otiti·~. · s~o 
do caroço tio algodão .. ~ ... \'"~-1! .... · .. ,..... i.KJ 

N. ~101. -Decreto de 2 de otví?(I<>Je 11h2~- Concedê 

" ""''"· , """"· "C"'"'" ., "" '"""·· 
.. 
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para inlt'Oihttir no Imperio mac!1inas desti-
nadas ao fabrico d~ ga1........................ 859 

N. IStOã.- Decreto de 3 de Outubro de 1872.-A.t!Jlrova 
os arLigos ot·ganicos da sociedade -Prestiyterio 
do Rio de Janeiro............................. 81S9 

N. 5106. -Decreto de ã de Outullro dtl 1872.- Approva 
ns clausulas do contracto para os estudos de 
prol~ogam~nto !la Rstra1la de ferro do 1\ef'ife 
.ao riO S. F ranctscn . . . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . 81'..3 

N. IS107. - Decreto de 9 ele Out.uhro de 1872.-Autoriza 
a iucorpot·ação do n:wco Commercial I! llYIIO· 
thccat•io de CalllllOS, c a11prova, com moditi
ca~;ão, st~ns 1•stalulns.......................... 870 

N, !StOR. - necrcto de !I •h~ Outubro de 1872.- Concede 
• a supprcssão da ultima parte da clausula 15.• 
• tias t)ue se rcl'er~ o Decrcl.o n,o 41S71S de 23 de 

Agosto de 1870.......................... .... . . R81 

N. 510!1. -Decreto ele 9 de Outub•·o de 1872.-Approva 
o t~ontracto celebradn com J. 111. Carr•~re para 
o st~rviço 1la navegação eostelt·a , ·na linha do 
norte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . • • . . . . . 881 

N. 5:110. - lle(•t•etn de \1 ele Outubro 1le 1872,- Concede 
á companhia- l'erro•earril do Ceará- autot·i
zação para l'uncciunar e ap11rova seus estatutos. 888 

N. 5111. - Decreto de H de Outubro lle 1872.- Concede 
antot•iza~~ão á companhia de seguros- ludcm
nizad•H:t - estabdceida na cidadt• do Porto, no 
Heiuo tlc Portugal , para estender suas opcra
.,-ões ao Impcl'io, neantlo uma agencia na ca-
pital da Provinda tle Pernambuco............. 8!13 

N. !H12.- Uec•·eto de 17 de Outubro de 1R72.- Deroga 
11 § 5.• dos m·ts. 29 c 32 ll.o Decreto o.• 2711 
di~ 1!1 ti e Dezemht•o de 1860 . . • . . . . . • • . • • • . . • . . 89·-i 

N. ISH3. -Decreto tle 17 de Outuhro de 1872.- C~êa o 
otliciH de Eserivão pdvativn da Tcr1·eira Dele
gacia da Policia 1la CÔI'te e o luga•· ele Escre-
vente .•...•...•....••.••.•...••••......•..• ••.·• 894 

N. lst14.- Tlecrcto de 17 1le Outubró de 1872.- Desan
nexa do~ termos de llapetiniuga e Capão nouit.o 
do Parauapancma o de Tatuhy, ua Provinda de· 
s. Paulo, e en•a neste um lugar de Jui1. Muni-
eipal c de Üi'phãos ........................... : ~;s 

N. 1St tiS.- DccrNo de 17 de Outubro de 1872.- t:ou• 
{'filie a Luiz Antonio de gouza Barros, 11cr· 
missãn 11or trcs annos para explorar mlnag til~ 
sehisto betuminoso e kerosene, dt! carvão de 
pe1lra e outros rniucraes, em sua fazcntla de
nominafla s. J,ourenço, no termo da Cousti
lUição, na l'rovincia de S. Paulo.............. 89:S 

N. !SttG. - DI!Crelo dll 17 de OuLuht·o de 1872.- Cen
r.ed.~ a Antonio (;omes e a Antonio Josí! Gome-. 
Pereira Bastos permissão pot· tres armos para 
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h os. 

;··qdor:tr min:lS tlt) tlilft•rrntt•s 11l"lac~ <' tk qnal
'1 11<'1' prod ml11 c1Ji 111 íco natura I em tent•Jios 
tit'IOIIlith ('IIIIIJll'l:iJPIHiiiJO~ ll:tS \'t'l'(i'lltCS C C:\· 
l~>·t t:ir:1< tl<~s rios 11:\j:\IIY·a>sú e llaJahy-mirirn 
1: st'llS a'llitt':Jies, 11:1 ProYillt'Í:\ 1\1: Sanla Ca· 
i!HII iua .....................•...•••.... • .••.••• 

~. :)l!l. -- Jlt•erl'lO de 1'.l dt• ílllilllii'O t\1' IH~~.-AillO· 
riz;1 o ll<:'<'!l!h:1r•catlor l'llil't':ll'po Lopes tlt: Lcfw 
" o nr. t·:~as ~1uui1. il:HT<:lo il<: Ara~rw a iul
port:lr por si ou por lll<:io <k uma eolll(tallhia, 
dez l!lil t•:nígranlcs no pra1.o de seis anHos, .. 

:..; . :i! !f:.- llt:cretn tk 1\l de Onl!tbro tl<: 11'172.-ApproYa 
o rq(nl:u•tt:IIIO que r•·oq;auiz:l os Arscuat:s de 
(;uerra tio ImpPrio ........................... . 

:·<. :;1 ·,~l. - llrnct.o dt: 2'1 tle Ontul>ro ti<! 1B<2.- Approva 
a ret'onna olos <:'il:tlato< da compauhi":t-l'li
liilatle l'nlllit':J.- da cidatlc do Hecife •.••...•.. 

N. ;;1~n.- ner:reto de 2~ 1\1: Ouluhro !lc 1872.- Aug-
tnl'ill:t os Vl'!lrim•'Bln~. e marra o BllliH:ro tios 
cmpre~ado'' tio Intt•rnaln e Extrrnato !lo tm
pni~d Coll••gio di: l'cMo ti, c t'az o ui r as :ll-
tera<;•lcs ...................................... . 

N. iílll. -lWcrdo ti~: 2~ de Ontuhro <lc 1812.--Conce!le 
á comp:u1hia - lliligeute- autorizaçfto para 
funr.cion:ll" c approva seus eS'latutos .......... 

N. t;U2. - necrcto tlc 2'1 de Outnhro de 1872.- Altera 
o H~:ç:ulamenlo que haixnn com o llcnctn 
11.o 30H:3 tlc 2H til: Ahril 1le 1S(i3, 11:1 parle n•la
tiva á Escola Geral tio Tiro do Campo Crami<'· 

!'{. 1;12:3.- Decreto 1\e 24 de Ontuhro de 1S72.- Dr'-Jil
nPxa tios termos de Aua.tlia c Coruripe o 1\:t 
l'almrira, 11a Províut·ia tia~ Alagúa-;, c cn··a 
ncslt~ um l11~~~r de .tui7, Municipal c 1\e Or-
ph:ws ..•.•.••.....•......•.•.....••....•.••...• 

i'\. 1H21.- neercln 1lc :lO <le Ontnhro tle 11'172.-Anlo
riza o ~linistro c Secretario Ül' Est:ulo dos XI'· 
gocio-; <la .ruqit;a a applicar i" d,•spr1.as !la~ 
'<·rhas- Suprt•mo Tribunal tk l11stit>1- .lus
ti•;as de 1..• instanl'ia- c-l'r.ssoal •~ malí•rial <la 
l'olicia -llll CXI'I'CieiO t!e 1Hít-1H72 a I(U:llllia 
de ttl:a'IHi!222, 111·duzill:t 1las sobras tia \t:rha 
-t;uH<la nrhana- do mesmo exerl'ido ...... . 

:; . '>t:.::;.- llccn:to de 30 1le Outubro ,\e 187:2.- Alt~:ra 
a clausula 10." do DPtl't'lO n." fjO:íf! tlc 1G Ü() 
A!,;6Slrl tiO COITClllC :1JIIJ0 ......•..• , •.•..•.•.•• 

r~. :i1:21i. - IlCf'!'ClO de 30 de Onlnhro llt: 1H72.-ConeP<I<: 
:\0 Ençrn!lciro .Jali\1:1J'ÍD C:wdidn tle Oti\·dra e 
Bacharel Fu~cnio llaptic;ta tle Oliveira, on á 
comp:lllhia qne orp;aoizarem, privilegio para a 
··nnstrnc1:~o ti<: nma I in h a de I' a r ris fie J'prro 
em tliYer-;as ruas d,~qa citla<l<~ c nos monos tlt; 
~:mta Thrreza 1: de Paula ttn~ .... · ..... ; ... 

:~. :i\:?.7.- D<:crPtn <Ir :m tlc Ont ro.1~!{7~~-Conec<lü 
a Fn·dnick cn·t·kn ·h·i~~io, por 10 annos, 
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11H:l introllnzir, fa\lri<':\1' l' ven:\1'1' 110 1t•lprl'io 
machiuas de fa\lri<'a~:w 1\f' f!:t/. pili'I\Ill:lli<·<•, de
uuminada'- ::;ular ~a·; ~,.,,,:r~llor .............• W\8 

N. :;1-:!'L- nrcrl'tO (\f' :10 ,,,, Ontn\lro 1lr lffíZ.- Antn
riza a no\'~\r:lo do t·nuli actc1 cl'l,·hrado t'tllre u 
(;<ll'('l'llO 111;\'t't'i:tl ,. J,.\ln g,·aton. p:1r:t a intro-
t\u('<;ao e t"·ta\Jd<:('itn ·Hto 1\r: <'tuig:·:utte.' ....... tot8 

~. :H'.!'.l.- orcreto •I•~ fi ti·: :>owl\lhro rl<~ Jíl'i'~.- n.i. 
in;.;tn:cç:):>'i t•:tra r·cJ:t:.r.li·la·.':tl <1 :; riÍ'! ,,.i<(,,•; 
}1 (~-j~.J~·.ii\'a~ l~ l~í'f-.:"!tl:i!Hf'!lta!'P'O ('{l:tCi'\ llt'll~•.';:, :iU 
vr'ocr:-so d1il c'erilni::al ...................... \",}:\ 

N. ;;rw.- fkcretn 1\r~ fi <le '\'ll';rnlnt·,, <i<' iV./2.-- (>:n-
ccde it Co111pa::\:i:1 l'ra: i i eira ,:,· t':!rris <Ir tni o 
tle nru\1'11.:-; a·•!1>1 irtç':o p:tra !iEICcionar c. 
atJI'ro.:t ;.;cn:. (':,t~.dutos .............•.•••...... ir'2J 

N. :a:\1. -DenPto <le (\ tle :'\ovcm\:ro tk !i''i'.'.- Antn
rí!.a a illt'Ort•OI·ar)o de l!líO:l Co!ili':<::ltia Ai!,• i· 
co\:1. n~t l'rol i!1cia de S. l'a:t\o................ to::o 

N. :;crJ. - U<'c.rcto rl1: G d•~ i"'oYt'n'1'rn de W72.- Pro· 
r•·;·a 1~or lll:<i~ <f'l!'lll'O m<'!<":; o pr~to uwrrado 
ua clcnt:lll:< :l." t!a~ :H'llf':'a' ao l>c<·n·t<J n." .\g(!:.í 
Üt' ~.t. d·· Frver:·irv üo c:H rcn!e a uno ......... 10\3 

'C". :;!33.- Deneto de r. 1\e Novcmhro ti<' lflí2.- Gon
c.ctlc :·, t•ompat:hia- :\Je.i\:or:tmt•nto' tla ('i<!~ull:l 
tle :'ii::thcroy- antori•~aç:l.J para fnuui"uar, c 
appro\a os n:sp::t ti vos estatutos ...•........•.• 

N. :;nL -- ll<':·:···l•· < •1 .le ê'iovcrnbro t\c t~'í:!.-Anlo-
riJa " .,, '' S:·net;ttio 1\e Estado tio~ 
:\'<'i'o . . .·i•···' para applicar ás tlesvez:\S 
lias 't·t i,.· , .. rc~:ll';a de Estatlo-, e -Le~a-
t:(ltl' t' , .. ,,,,.-,do ext'rcirio lle \R/1 a IH/2, 
:t <\lU"',, ... :·.-•:J;\3~\!0:!, tiratla tia·; sobra' das 
' ~ t~.,~-· .\ \~'(~:.-, :1{~ c~l·~Lq- E,traonlíuarias lll) 
!' :: 11•·'·--·<'.-:C•:t:llilÍSStlt'S t\e liillÍlt'S, l'lt'.,- Llo 
,_tlC',:l.\~) t'~·~CI'tt,·l0· .................. ··•• •••••.• • 

;; . :;:Ti.- ll:·cr..tn ,;,~ 13 Llc ;'í'ov~~mhro 11<' \R/2.- Ap
prtJ\:t o re!!ulamento geral para a ('\I'Ctil,:ao 
lla Lei n. o iiJ.íO t\t; 28 tle ~etem\Jro de lHíl ... 

to:J3 

;'\. t)l3(i. - ll~crcto t.le !3 de r-;ovPmhro de \H/2.- Cnn
Ct'tl!'. á Asc.ocia•·fw !lr:tci\eira tk A•·climae~u' 
:uttori7.:ti;'IO par~t runcl'iunar, c a apprlll·a(au 
dos seus cstatuto'i..... .. .. .. • .. .. . .. . .. .. .. . . 101\J 

:•. :;rl7.- Decreto tle 13 tle NovcmhrO tlc 18i2.- Con-cct\1~ á cotnpauhi:t- ~logyanna <b estratla u1~ 
ferro tle C:unpinas a Mogymirim- autoriza~·~w 
para ruucl'ionar, c a approvat;fto dt'S ;..rus t";ta-
tutos....................... . . • . . . . . . • . . . • . . . • ·IOS:í 

N. ti!:;8.- Decreto tk 13 1k êi(OI'Pllllll'f1 LI~ JH12.-· Con· 
cetle a Harthulom<'ll Joq'• l't·reira e Thumé 
Fernalllles ~ladeira tle Castro, atttorit.at;flo para 
organizarem, drutro do lntpPrio, uma com
panhia rlt•stiuaila a ··onstruir pretlios de alu-~: •.td b;trôl to.. • . . • . . . • . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . !0\Jlí 
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~. ;;~.:~:.- n~~Cr(·to cL~ 1:1 dt~ NoY<·tnbro dt~ tfJ';:~.- _\lt•~r;t 
a ,·Ja.,ii:,·:J:·:·w tiL' :tl;~u;nas das Cd!laiT:t:i tb 
l'nl\i:ll·.ia t!.· l'•·rn:wt'•t:co .................... 1103 

~. :;: ~:).- Ih~er,·~o d:~ :,::) d·· \"nv•~,n~lrn dt• t:~:·~.- \hrc 
:to ~~i:1i·,':·i'!ll d:1 ~,_~:rti:1:1;t tl tTt~rlil~• exlraor
d:ll.!l<o (;l~ íi··~l::~.: ~~~:::i p:u·a Ot~roJ l'l'l" ::s (_h~s
! .. , t ~ d·~ ,,.rh.t -- .\r:-;,cu:H~:-l- ~.lo t''~t·I·cirin d~ 
!'71~1<·:~ ..................................... 1110 

N. ;:tí!.- ilt't'l ('!o dt' ~o de. ;\o\,;nliH'O d:~ t . ..:t:~. ··- .\11-
toti!:t o ~iilli,li'O 11 Sclt'ICl:trio <li: l~.l:t<l<l dos 
~"''!.!·H·i . ..; d.t ~~~:u·:t!lt:l, a lra:l~r,·:·ir tl1~ ttoJ·ts 
fl.ll,';t t1Uii';l; [ 1!\ll'i!::\"> tl.t dt•:.;l) ·z;~ 1j·\ !•lt' .!))li :\li
li\ !..·ri(), íHl í'\i'l cicio dt~ p~:.!--1~~',:-:, :t S';l.:111t:t 

•k J.:l·C:e:~·: •.. :xJ. .............................. 1110 

:'-i. ::1 í2.- Ilt\:'f','!O c\,• ~J dt• ~oYl'•llbru d.• ~ :.~·:!.- Ahrn 
~~~ ~li.·ti .;t'J'lll t!.t :'LI:'lliiJ;~ \~1:l Ci'- ,]i'o t'\ll':lUI'-

;:,i0: ;!i~.~~~~.:;/,:~í( ;~~::.,::?;,~:~:I~.~:, i 1::::~ ,;~ ~::,~:~:; :;:'.;,::~;~~·:;~ 
t•:-.elTit iu de 187~--1-.;;;s................. 11 l:J 

~. ~)1·4:L- J)t't'l't'lO dt~ 20 \1;• ~-\\'(';Ji1J!'O dt• í:~ri·),- f:\'t~:t 
llt' Lt'i'lllD dt~ S. C:ll·lo7 \;., í)il:h;dt T~·t !·J'o\It1cia 
dt~ ~·,. J•.utlo, nnl lu~;lr t!~~ .~~J;,., >ln t!cit<:l, 1.i11P 
a~ cu:tJ.uLtrÚ as tuut·\·úes tlt~ Jui:: de (h'p!!:t,~JS •. -llJi 

~- ~iií~. -Ih·crt:to <lt~ :!O tli~ :"ion~1uhro (le -1872. -A\
tn.t :tl;:'lnn,; da:' td:wla,; ap::rovada; pelo De· 
<-n~ln IL 0 ;,u.n de tt de s~·L·1nhro do eon·,·nlt~ 
ailil'J, l't'l:!ii\:1" ;'1 cslr:HLt ft;· l't'J'I'U eu!r•· a ca· 
<'itU<'ii.t tk ~.;:wlo AttLolli<> e a de f;uapra-
lli<'I'i:u ........................................ 111~ 

,, 
·'· 

:"<. 

:itl'). - Dl'í'l't'lO dt~ ~-,· dl· NI)Yt'HliH';l dl' t~~·:~. ---1-;('ll!.;.t 
d:· p:t ~;:qHH'h~ o-, cnd;.rrailtt~:-i q11c li:ausitalll de 
U!II p:tr~t o1:tru pou:o du llu;:t~ri;) ....••...... 

.'dfü.- lh'l'rl'lo d1~ ::; d1' ~;t)\"t':ll~H·o di~ Hfi2.- Ctt;,\ 
unt Ju."ar ti<: .I:!Í.'. "nni,·ip.d <: dt• Orpl!:\t" 110 
t••r:no tl: S •rp:1, t::t f'ru1Lici.t d' A<nat.un:~:; ... 1116 

N. !Hti7.- l>t'<'l't'lo d1• ~j- dt~ \11V1~~Hhl'} d~· i~:í.~.- Aqfori
zaudtJ o tra:l~;:t~)i'lt~ tL\ qn;Hll!a t!~ '~.OüH:H:lH;_~11H 
tbs Yerllas d;::; ';í ;1.o W, ri·, !\l, ;.>1 <: :!J para 
a'~ tlo·-; ~~ 1. 0 , :!. 0 , /c. 0

, U.u, O.t~, -:.d, 8. 0
, ~l. 0 , tO, 

1:', t:l e JH !lo at·!. 7. 0 d t L, i n." tH:J<i 1k 27 
de St:i.l':llhro dt• WíO, 11'1 ~iinistcri<J da Fa7!'llda 
c <'X<'rcicio !le Jriíi-~HB...................... 11l7 

:'{. 1il't8. -- !l<•err1o <le :nu<' \ov,.:ul1ro til: Wí2. -- All· 
tnl'iza o i\líni-~tt~rio (];1 ,\~:ri~·u~Lll:::t, Cul~lHlt'rc·io t~ 
o:~r;b Puldk:lS p:\!',\ ~1p;~li·::.:· ;.·~: 1~-'·JJ.t·.':L.; d~.~ \':l

rias \"t'rh:ts d:·n~·ie:Jtcs d, ~~~\. .:·(:i•.'id t!~~ t:-rJi--JJ 
a <[11.\tJ!ia de\ !i~iq::n;;-:iHü. re'-i;dtauL·' d;u S(lltr:ts 
dos ~.') :J.o, ~t. 0 , 10, 12, 1~;, 1~. tU e 20, art. :.1. 0 

<l:t re.,pcct!la Lc1i tk Or:p!liCHlO •• . .. •• ... •• •• ll:!l 

N. iil ~'J. 
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N. !H:íO. -llecrl'lo de 27 ele :.'i'ov•·mhru clc 157::!.- ,\p· 
pruYa :t re!"or111a do; ·~statntns da c·o1u:tati!!Ía
Trilhos l'rll:~nu,; 11,~ 1 )linda " t;,~:,eribe........ 11::!1; 

N. ;j(;)l, -lh•et'l'ln el•~ 27 ek :'\OH'llthro ele 11-17::!.- Cnu-
eeelc :Htlurizarrw a .tu:·"' l'a!tlo !lias para laHar 
minas ele chlllllhn, ouro, l'•:rru e outros utiut-
ra•·s •tne tPuhant appli•·a~·:w 11:1 in.Jusli'Í;I, 110 
lllllllÍc:Jpiu de .\piahy, da Provinda de S. l'auln •. 11::!8 

N. ãt:H.- Deen:lll •h: :27 de :'ínvc:mhro ele 1R7:!.- Con
rcele :nllorizac,:;w ao 111· .. toa<tlliln l;,uat:io Sii
Yeira ela i\lolla para laHar utina' ele I'•·•To e 
onl ros miucr:ws <[IW teuham applic:acJw ua iu
dustria, uas ntar;:eu-; cios rios .lac·u 1tir:ut!!ninha 
c Turvo, na t·omarl'a de lguape, na 1'1 o\·iuc;ia 
lle S. l'aulu................................... 1133 

li. lH:i3. - nccrcto ele ::!7 rlc Novcmhro ele 1S'72.- Ali· 
t.oril:t. a nllvae;ão ch C<)lltraf:tu t:PIPhratlo c:utre 
n GoH:I'IIO imperial e~ sa,·iun Trípoli para a 
iutroduc.:c;:10 c eslahelcciuu:nlo de entic:rantes.. 11:1!1 

N. ã1;)L - necrdo de~ 27 cle Novc,utlaro dt: 1H7:?.- Pro· 
roga por St'is lllt::.t•s o prazo cuoet•d ido pt:la 
cla11.;11la 1.• elo t:ontracto e•~lt:IJI';ul,, em 1 ~ dt: 
:.'i'Ovetn!Jrcr ti" 1Sil, entre~ o (;overtto ltllpl'ri:ll " 
o n:acharl'l Bento .José ela \.o-1:1, para :t iiiiJIOI'-
ta~·ãJ dt: itlltiiÍf\'l'aiii<'S de procedcll• ia t:lll'•'l":a. ll H 

N. illa::>.- ne•crl'ln !I" 27 ele .'io\·t:mhro de 1H7::!.·- Au!o
ri7.a o !llinislro c Senctal'io clc: Eslaclo elos 
Nc::ol'io'i tia (;nc•tTa para applicar ú:; eie>lll'/.:to< 
com tlivt:rsas rnhricas elo exercido tlc IH'71-72 
a ifiHllllia ele: :Jlt7:3i::!S;)()5, liratla tl:ls ~ol11 as 
,·crilil'aelas t'lll outras vcrha~ elo art. li." tia L•· i 
du urç:uneuto do ruestHo cxcrcicio............ 11 n 

N. 1SWG.- lll'e~reto 1le 2~ ele Novrmhro de 11l7:!.- llt:· 
~Íf\'11:1. a onlem da suh.;titni•.':ao re•·ipr•H·a elo.; 
Juizes de Direito ela. Cürle 110 anuo cl:: W73... 11'1G 

N. !H:l7.- Dcct'C'ln dt: 2H elt: Nort!lll~<ro elo lllí:!.- ~lauda 
eJu~: suhsi~ta 110 :111110 de IH7:la tk,i;rnac;:to ldta 
11<1 lk<Telo 11." -~131ill ele J() •le l>•·Z!'IItltrn tle 
~H71, IJII:IIllO it Hl'lll!lll e:111 ept!' o.; .Jnit.I!S SlllhlÍ
llll!H da C•'•rtc elevem cuop,.r:tr Collt os .luit.cs 
de llireilo e ~ub.;tituit·-sc tecipro<"amenle... •• . 11a0 

N. tii:SS.- Decreto de 4 elc~ llezcmhro ele 1872. - Cou
cctlc~ a I•Hios os Oflie iac . .; elu·; Corpos !I c~ \'o· 
luularios ola l'alria, elt~ Guardas ~:u;iou:u:s, c 
lia l'oli<·ia, a·; holtra.; elos poslug em IJIIC: S•·•·· 
\'iram uu <!X<'reito Clll opcrac;iít•,; ua Hcpu!Jiil'a 
do l'araguay................................... 1t:i:1 

N. ãli)\). -Decreto tlp 'I <I•• llczt•Juha· .. ele 1!\JZ.- C ou
cede ao t:luh l'ol\'lc:dll!it:o aulorizadu Joara 
fllllCC'ÍIIII:tr t' appr<i\n O~ I'I~SptTliYOS CSiaflllt!S 
com alguauas allaac;ües....................... 1t:;z 

N. 511i0. - lkea·e•l:l dt~ 4 dl' llt:Wlllhro tlc 1H'72.- l'ro
llllllga o lr:tlatlo d•· 1'\lradit::w t:c:le·flradu entre 
u lut,~<:riu e a H•:pulJiita Ar;.;culi;ta............ IIGU 



DO 1'\lllEl\ In EITTl Y <l. 

1'1. 1.iltil. -Decreto 11<) .~ de llczt•mhro tlt• Hi7:!.- l'r.:
n.:;a p11r t:inco annos o prazo 1lo prhilq~io 
COIIC't'tiitlo :t Cui\ll('l'ilW \'an \"ice!; Lítlgt'l"IIUOtl 
e 1\ohcrto l'orlt'l' \Yall\l'.r, pt'I<·J llcneto n." :JUOli 
de 21 1IG NOYI~IIIhru tlc 1Sli2 ........ ,. .. .. .. . .. 1170 

!\'. !ítG2. - ilrrrdo tlc .r, tlc llt'Z<'Illhro tle JSI2.- Cou
ct•tlc pri\ik!"io por lU a11110~ a l~llacio Salllr
nillo tle ~lur;\I'S e Juaq11i111 Antonio tle Moraes, 
Jlara o c,;tahL,Ictinll'lliO <Ir~ 11111a l'ahrica de \i
tiros ,, cry,taes, na citlailC ti<, Porto A lt'!"I'C, 
ua l'ruvinl'ia 1lo 1\io Grande do Sul .•...••.... 1171 

.:"\. :íHi:l.- Uecrclo d<' 'I t\1~ llczc1nhro dt• 1S72.- t.ug-
1\lCIIta O'-' vcndllll'lllO:i ,, lha o lllllll<'ro tias di
,·,•rsas classes tle uperario; tios A rscuaes de 
1\Lirmha tia Cúrtl', llaiJia, l'emamllHco c l'ara. 1173 

:-;. ::ílli'l.- Dccrl'lu ti~ H 1lc llez•·mllro tle 1872.- Ap-
prova u eontral'lo cckllrao\o •·on1 o C<llhl'lilt•iro 
tlc Estad<· .Jus<·, Tho111:tz Nali11<·o tlt' Araujo para a 
redact;:\o tio proji•t·to tlo Cuiligo r.:ivi! do llllpcrio. 117:í 

N. (íl(j:j, -!lccrelo de 11 <k lleWtllhro tk 1H7~.-Pro-
ro~a até ao fim 1le Jkz<~lllllro d~ 1S7:l :<'<dispo-
sicfles do Dccrt;to 11." :11i:ll de 27 11<' ~l:tn;o 1\e 
:lHii!i, que pnmíltem as t~lllllarc:u;ucs l'str:w
l:!<'iras o serviço 1le caholageJII................ I JÃ7 

:-;. tHliG. - Decreto tlc 11 1\e llez~mhro tk 1S7:l.- A u
toril.a o Mi,Iistro e Secretario t!f' Estado tios 
i'iP;!lll,i<:s do llllp"rio para appli•·ar :1s ilcspl'zas 
1los §~ IH, 111, :lti, 30, :J\), 70 <'. 12 do art. :l." tla 
/,t·i 11. 0 tS:Jii tk 2í <k Sl'lt'lllllro rlt• 1H70, l'!ll 
vi;.:-or uo •·:-.:•·rcicio dr' p;71-HlA2, a quautia <I•· 
17:.1: IHtS:w:;, tiratla das sul•ras dos \;~ 20 '' 2'1 
do a1ti~o •~ Lt·i dt.t:los ........................ IJR;} 

:-;. ;)lli7. -I\ ·crl'lo <\() I I tle tlt)Z<'Illlii'U tlt) IHI~.- ,\!t
turiz:t \ratlS!ltll'iCS il<' cre:lilOS 11:1 ÍIIIJIOI'I:ilii'Ía 
1k lii::lit~:3:l{ para d•·,;pt~za; da C:llll:tl'a l\ltlliÍ-
t:ipal d;t Ct.lrlt~ 1111 cx.nt:icio tk Pi'i2........... I LS:I 

N, l)l(\8,- lkerl'i.O d., I I de lll'zcmllro 1li~ IH/2.~ .\1-
t!'ra al~lllll:t' das clausulas :11111<"\as :to llt,UTlo 
11." :;o\ri tk 7 tk Agosto do eorn;lll<' anno, que 
a11Writ.o11 o prolougalliYIIIO att', a pra<;a tia Cons
tilt(do 1ia linha de e:nris de ferro 1la f;wYnila 
tio :\Iaeaco ao ~lalatlouro . . • • • . . . • • . . . . . • . • . • • 11S7 

:.'{, l)L(i\1.- DctTI'IO ilt' 11 tle llt·zelnbro de 1872.- Ap
prova o Hc!.!:Hlalllt'llio qn~ estahclcee a:; eou
tlit;fH•s que tle\·<'111 satisf:tz<~r os pc;os e metlid:ts 
tto systema mctricn. mand;Hios a1loptar 110 lm
perio pela Ld 11. 0 JJil7 de ~ti 1k .Junho de 1Sii2. 

N. 1.i170. - IWt:relo tl~ 11 de ]l<'Zi'l\1 ht'O de JH72.- Con
t•t•tle antorizat;;io á Companhia tla Estrada de 
ferro tk Hezcnilt~ a An'a> para funcciouar o 
:ll•Pl'OY:\ O'< n•>pCt;liY · .......... , ... . 

N. ;)tAl.- n.·rrl'to d1~ ,(f'b~•VttliJill.tlJ·I.l~ · t'Rí·2.- Cotl-
··dc ;1 Culllp< ~~~L_:\~y,.p,{~:wl 7 J'<tlll!sl<~-
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1.-;lllt:E 1111.~ ALTOS 

r.H .. -i. 

:1nio1 i.•;\í_-;.tn pr~ra l'ttl'11:~·i·IIL11' r• :tppl'o\·;t n._. rt'-\
lll'Cii\1'.., t·~l:llii.IIS ....•..• •·•••·••••·······•·•• J:!ll 

I'i. iíl~l- - lll'tTI'!o dl' .11 11•• lli•;.o•;ultro do• lSí:!.--Torua 
(~\.lt·n:..,h·a :111 ~i-:.!"ll•!o tillii,lrliH' do ... ~ oflit·i:tPS fl:t 
anua dt· f':naiLu·i:t a utoditicou·:to P·~taheJe,:ida 
J::tra os o:;;('iao•s d1' ar!i1h;n·i" 'ua u11illla pari" 
fla ~ C':-.t~li•·o;n.H'..Y. que ;u·o!Upi.lllhar.1Ht o lli.'t·n!to 
u.'' ;;~r;~· d:~ :la tl1· .\:.'.o·lo do t:orn·!llt' auilo.. ·1219 

N. :;:i:J. ·- n. l't'l'(fJ ;~j' ·~; d·· ()o•iCHillru flt• tH7:?.- lJi~~ 
cLl1·:t do· ::.'• Ctllrant·ia a t'tHuan~a dt• \'alt•ut;:t, 
r· r·· :da u!1if!t;tit11:Hlt~ H~ Pro\illi.'Íi.l tlu H lu de 
,!:tueir1, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l:!t~ 

N. ;;j;'L -l>I'<Tdo do• lli 1h• Jl;•t.•'lllhro ok 1Sí:!.- ~Jan·a 
o ~trdo•!Lt.:o :tllllol:ll tio l'rotlloio;· l'nhlieo tia l'U
lli<Hca li" Ya!e111;a., da l'roli!I•·ia do 1\io de .la-
udro ........................................... 1~:!0 

N. :;ri:i. -I!Pn1·l•' dP w d•· llPwluhro de JS72.- llt:
r.Jar.t olt: I .• t'lllr:w•·ia a t:oJII:tn'a de lriritil!a, 
rn::~.la 111titllaali'Htt· ua l'roYiucia do Espírito 
~alll<l.......................................... 1210 

N. :;1;-;i.- Ht•l'J't'lo d;· IH dt~ Ji,•zt'lllhi'O t1·•1B72:.- ~larr.a 
o ordl'l!.;·1oJ iillltlla 1 do 1'rouwlur l't!hlio'o da 1!0-
lll:ll'o'o'l d': Irirni:•a, etT:ula ullilllallll'lllC na !'ro-
l i:t<'ia d , Espírito ~;;l!tlu .. .. • . .. . . .. .. .. • .. • .. L1!!l 

N. :;:;·;.- Jl;~:'l':·la o!., lti tle l>:·z•·ruhi'O t1o: ll·li':l.- Cn'a 
110 1n1au 1i:· ~.unn·, tia l'ro\·1ucia d,, l'ar;'t, 11111 
lu;:a;· 1k .lni1 ~lll'lil:ip;il, tpw an:uuwlará as 
luno·~·ú,::; de Jttll ti c Orplt<IIJs... ..... • . • .• . .. . . . 1J21 

N. ;jJ;~. -- lli'<TI'ln de 11; \11• llc•zelllbro th.' 1:i72.- lk
•·lara ;1 l'll!r:uwia tl:is coruarca~ 1la Encr'tll.i
t:ta:!:l, :.in,lllll:dlo. l'iraliuv, Taqtr~r1·, C:tt h:,.•ira 
" I'• i oi:=:•, 1101 l'nn iueia ti:- S. l'etlru tio 1\io 
t;ra111ic du ~~ui. ............... ,................ 1~.!2 

N. ií~:!J. -lknPlo ok l!i rle llrz.~•n°li'O dl' 1:-l7:!.- ~lart'a 
o ordCii:Hl'l do.> l'rnnwto:1 •'S l'ultlio·rH lla,; 1:0-
llJ:UTa:; da Cto·!l'li'ira, !·:llr:I'IIZilil:~da, l.iuauu~uto, 
l'iral iuy, Ta•Jnary e 1'1:lotas, na l'roriucia d1: 
:;. l',•dro do Hio (;ra!H1t: tio !:'ui. ............. .. 

~- ill!>fl.- lll'l'l'do rt.~ l!l t1•' D•'7o'll!hrn 1lo: 1X72.- ll•~
r:l:lra tle uti!i:lade puh1il'a a desappr·.,pri.11;<1r• r1o 
((·rro'IHJ quo· fiii'JII:t aa~u1u uas 1 ;:as o la 1\rla•;:tll 
1: dos lllla1i!lns, tlo lado tio norte............. 1:!:!:1 

N. ;jjSI. - llo•l'rl'to rle lií 1le lll'ZI'IIlhro !Ir: !Hí:!.- Cn~a 
llllta CtlHlpaHiiia 11" Ap:·•·l1!1izes .\lariu!tdrus na 
l'ro;·ilu.:ia .tu l\iu l;rautlc rio .\orli~............ 1:!:!~ 

N. tas~.- Dee1·.~tn th! :n f!:~ ]);•zf\JuhJ·o f!e Ht7:!.- Con· 
cP!!:• ú As o::iac:·w Cllill::u:n:i::l da l:id:uh• do 
l'o·:ll'.:o :ltil.oriz•,"o.;:o J•:lra Junedllllal' e apprma 
o.-; J't:sjH~i·i.i\'03 tslat.ulos..... .• . • . .. . • . . . . • . . • . .. 1:1:!-'i 

N. 51'JL -llo·•·reto 1l•: 21J uc lh'z1::uhro d•' IH'7:!. -l:n~a 
111ais 11111 liw:>.J' flr) l'routotor ru'di•·o ua t:H· 
1uarca ll;t c:rtital tia l'roTi!lcia da Bahia •... ,.. 123~ 



Ilf1 !'01JE!1 Ii'i:EfTllYO, 

;,. ~~~1.- D· 1 CI'PI'1 d(· 2'l ~!t~ n:~z{'n~tlll·o d(~ rs:!..- Co:t
c•·•!" a c;tlilhl'rllli' c;ounlun privilq•.io por lO 
!HIIi'!' p~ra_ o ll'lJ t!t~ t':llTtl'i t}o• 11111 ,.y,ICIII:t de 
~ ~ li ; \ I ll \' C': f l t. '; 1. r I , . • , , . • • • , , . , , • • • • , • . , .. , • • • • • • • • .. , • 

:-;. ;:[;:·;. - [)(•('j'f'lO <10. :'11 ti<' ll1'71''il 11i'<) de Uil'~.- c.,,._ 
t·(·de :nltnl'ir:H·:-to a .1~~:-::í·. Fr:uH·i.c..1·u d(~ :il:t~!:l
Jh:trs (' a C:lldn jl!', r;tlight. par:~ LIITal' llliÍI:tS 
ck <':trv:'" de p ·.ira c •>trlr•.s ruillt'I':tr:; qtll: 
!Pilli:tlll applif'!!I,'!ÍO 11!1 i:1dmtri:t, <'111 Sll!lo; la-
7.<''1rl:t', sita·; na fn•.·u··zia tia !'.illl'Íl:l, lll> tnn: 
nici1•io dt• Anna do; ll<·is, tt:l i'rol'illl'i:l do llin 
lic .J;p<('Í\'0 ..................................... 1:2:il'l 

~. !itSfi. -- Ill'í'I'I'IO dl~ ~O dt~ Ut•7Pin~~ro tl1 1 ·Hl72.- Cnu· 
n·:k a Clltllpauliia Animac:·,,, lu•lti,\l'ial. l'l'f''l
llinda 1:.1 l'rPI'Í!l('i:t da !1:\IJia. antoriz:u::w para 
fllll<'l'iouar e appi'OY:\ o; ITSIH't'tiiOS c:;tatu!os. 1':'10 

~. :ít87.- llr•netn de 20 d1~ llezrnthro tlc H:71.- Cnn
('l'tlc autoriz:\l':'t<> :t<> II:H:Itard Aninllil) dc Prtn!a 
1\anuh par:~ la1r:tr min:r; tft~ l':ll",:~to d!' pt·tlra 
e OIJII'OS IIIÍilr'l'!lt:S '!11>~ t<'llil:tlll :tppli>':lt'!\0 ll:l 
intlustri:t' rlll ,C.\I:t'i razt'!lda> dr·nolllill:ttl:h
.Jardim ': 'liu,•iro --, sita'i no mnnil'ipio d1• ~-
.Jost\ do B:.~rr•·iro, ua l'ro1incia de S. l'anlo... t::!:;o 

N. ;JIR:l.- p,~rn·to de 20 cli~ D1~zrmhro de ·1872.- Con-
CPde it companhia- Editicatlora- orga11izatla 
nesta capital antoriz::1;f10 para l'ullt'Cit>!lar e 
approva os respectivos cstatt1tos............... n:;n 

N. :HR\1.- Derreto 1lc 20 r'c Drzr•mhro dr• Hl72. -<:on
l'c:le a11torizar·:ir1 ao Consdheiro .loão da ~iiYa 
C:trrão e ao 'commt'rlll:ttlor Ant!!IIÍO .Josú No
;.:lleira para l:nrar wiuas de .::tn:'w de pl'rlra 
e outros tllillt'racs que tenham applir·:~,_;:úJ na itJ

dtn;tria, 1:111 sna~ razeBda-; tlr·nomillad:~s- ~ . 
• J<JiÓ 1: S. Yictori11o,- sitas 110 !llttllil'ipio de 
An!"ra rios !leis, ua i'ro\'incia do 1\io tle Jatll'iro. 12GG 

:'f. :iJ!JJ. -Decreto de 20 1IP DrzPnlhro ele 11l72.- .\p
proYa, .-orn alt"r:t(;lirs, os JJO\'ilS c-sLtlnl"' 1\n 
H;•n•·o C!l!lllll<:rcial tio ll.i<J rle ,J.I!ll'iro ......... 1:2'7:! 
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ACTOS DO PODER EXECUTiVO. 

1872. 

DECRETO N. '~8fil- DE 2 DE IA:"'ElRO DE i872. 

Fixa 9 numero das sessões !lo J~. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gest~de o Imperador o Senhor D. Pedro H, Usando da 
attribuição que lhe confere o art. i02, § 12 da Consti
tuição do Imperio, Ha por bem Decretar o seguinte: 

Art. L 0 No Município da Côrte as sessões do Jury 
continuarão a ser reguladas pelo Decreto n. o 4724 de 9 
de Maio do anno passado. 

Art. 2. 0 Nos outros termos haverá quatro sessões em 
cada anno, excepto nos das capitaes da Bahia, Per
nambuco, Maranhão, Pará e S. Paulo, em que o Jury 
reuni r-se-h a seis vezes. 

Arl. 3.• Estas sessões guardarão entre si o mesmo 
intervallo, de modo que se por qualquer motivo in
supcravel, que será logo participado ao governo, o Tri
lmnal não pud.er reunir-se na époc _ · .. o faça 
no mez segumte, observando- nl\m«H~ IJ:rr:... 
do Codigo do Processo Crim' ~~~\:- ' ~ f/1~,,>-. 

~: 

.:> 
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ACTOS DO PODErt 

Art. 4,0 Além das sessões ordinarias, fixadas nos 
_ artigos antecedentes, o Jury reunir-se-ha extraordina

riamente ou por meio de prorogação, na conformidade 
das disposições em vigor. 

Francisco de Paula lle Negreiros Sayão Loba to, Con
selheiro de Estado, SenadQr do Imperio, Ministro e 
Secretario de E<>tado dos Negqcios da Justiça·, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em dous de Janeiro de mil oitocentos setenta 
e dous, quinquagesimo primeiro da Inil.ependencia e 
do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Francisco de Panla de Negreiro.~ Sayiio Lobato. 

DECRETO N. 4862- DE ! DE JANEIRO DE 1872. 

Autoriza augmentos de credlt.9 na importancia de 00:2008000, 
para despezas da Camara. Municipal da Côrte no exercicio de 
1871, tirados do excesso verificado sóbre a renda orçatla pelo 
Decreto n.o 4661 A de 31 de Dezembro de 1870. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro I~, Attêndendó ao que rep~esentoú a 
Illm.n .Camara Municipàl, Ha por bem, na ~onrormi
dade do art. :1.2 do Decreto n. o ''309 de 31 de De
zembro de :1.868, Autoriz'ar no exercício de 1871 os 
augmcntos de Cl'edito abai:to declarados, na importancia 
de 60:2006000, tirados do excesso verificado sobre a 
renda orçada pelo Decreto n. o 4661 & de 31 de Dezembro 
de :1870: · 

Para o § 9. 0 DitTerentes obras- na con-
signação para calçamentos, o de....... 41 :600SOOO 

Para o §:lO. Amortização da divida pas-
siva, o de ..........•. •............... l0:800SOOO 

Para o§ 13. Restituições e reposiçõc!->, o de. 7:800HOOO 

60:200SOOO 



EXECUTIVO. 3 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Conselho de Sua 
l\lagestade o Imperador, Mini$1tO e Secretario de Estado 
dos Negocios do Impcrio,_assim o- tenha entendido é faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em dous de Ja
neiro de mil oitocentos setenta e dous, quinquagesimo 
primeiro da lndepcndencia e do Impcrio; 

., 
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

DECRETO N. 1863- DE 2 DE JA~EII\0 DE 1872. 

Proroga por um anno o pr·azo conce!lido para o começo dos tnt
balhos de exploração da estrada 'de. ferro eiJlré o ponto ter• 
mi1ull !la <t.• secçao da de ~o--ll-c o município de Itajubá 
na l'roviocia !I e !\Unas G~r·aes. -

A Princcza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
ge<;tadc o Imperador, Attendcndo ao que lhe 1·epresentou 
o Bacharel Evaristo FeiTeira da Veiga, Ha por bem Pro
rogai' por um anno o prazo mareado na clausula quinta 
das que baixaram com o Decreto n. o i673 de 14, de Feve
reiro do anno pas.oado pua começo dos tl'abalhos de 
exploração de uma estt·ada de ferro entre o ponto ter
minal da 4. • seeção da de D. Pedro ll c o município de 
llajubá na Província de Minas Geraes. - -

Theodoro Machado Freire .Pereira da Silva, do Con
~elho do mesmo Augusto Sénhor, Ministro e Secreta
rio de E~tado dos Negocios ria Agricultura, Commercio 
c Obras Pui.J!icas, assim o tenha entendido e faç<t execu
tar. Palacio do Rio de Janeiro, em dous de Janeiro de 
mil oitocentos setenta e dous, quinquagesimo pdmêiro 
da lndepcndencia e do lmpeno. 

PRINCEZA I~IPERIAL REGENTE. 

1'hcodoro Machado Freire Pereira la Silva. 
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DECRETO N. G.8M- DE 2 DE .TANElB.O DE 187~. 

Autoriza a Associação Munici~l protcctora da instrucção da in• 
fancia dcsvalldâ para funcc1onar, c approva os respectivos 
éstatutos. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impe· 
rador o Senhor D. Pedro 11, Attendendo ao que re
presentou a Associação Municipal protectora da ins
trucção ela infancia desvalida, o de conformidade com 
o parecer da Secção dos Negocios do lmperio do Con
selho de Estado exarado em consulta de 20 de Dezembro 
ullimo, Ha por bem Conceder á referida associação 
autorização para funccionar e approvar os respectivos 
estatutos, acresceu tando-se, porém, no art. 8." de
pois das palavras-proteger pelos meios que mais ade
quados parecerem-as seguintes-e de conformidade 
com as leis em vigor. Quaesquer alterações que se 
fizerem nos mesmos estatutos ficrão sujeitas á appro
vação do Governo Imperial. 

.João Alfrerlo Corrêa de Oliveira, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios do lmperio, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palac10 do Rio de Janeiro, em dous de 
Janeiro de mil oitocentos setenta e dou:5, quinquagesimo 
(la InJependencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Estatutos da Associação Municipal proleclora da ins· 
trucção da infancia des,·alida. 

Art. l. o Esta associação , sob a pro tecção de Sua 
Alteza a Princeza Imperial, propõe-se a fornecer ás 
crianças pobres de um e outro sexo roupa, calçado Q 

o que fôr neccssario para frequentarem as escolas mu
nicipaes; proporcionando-lhes outrosim o tratamento 
merlico, no caso de moles tia. 

Art. 2. •. E' illimitado o numero dos sorios, ~em 
condit;ão de idade, sexo, nacionalidarle ou religião. 
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Art. 3.• Cada sodo dará uma joia ad libitttnt e con
tribuirá com a aunuidade de 6#000. 

Art. 4. o Cabe o titulo de bem(eitor ou bmnfeitora, 
ao socio ou socia, que por· espaço de um anno vestir· 
á sua custa 20 crianças pobres, ou. fizer um donativo 
equi valcn te. 

Paragrapho unico. Este titulo tambem cabe aos me
dicos tfllC se inscreverem como socios com a declarat;ão 
formal de encarregarem-se, sem qualquer retribuição 
pecnniaría, do tratamento <las crianças pobi·es prote
gidas pela associação; assim como aos pharmaceuticos 
que se prestarem a fornecer os remedios gratuita
mente. 

Art. n. o Serão considerados socios bencmeritos : s 1." O l\linistro do lmperio, os Verc:u.lores da lllma. Ca
mara l\lunicipal, o Hvm. Bispo Capellão-mór, o D. Abbade 
do Mosteiro de S. Bento, os Provinciaes do convento 
de Nossa Senhora do Carmo c de Santo Antonio, a Madre 
Abb:tdeça !lo convento de Nossa Senhora da Aju!\a, o Pro
vedor da Santa Casa da l\lisericordia c o Presidente da 
Praça do Commercio. 

~ 2." Todos que se distinguirem por serviços extraor
dinarios e relcvantissimos ú associação. 

Art. 6." A associação será administrada por uma Di
rectoria composta de Presidente, dous Secreta rios, The
som·ciro e Procurador, e pot· um conselho composto dos 
socios henemcritos, dos Presidentes das commissões pa
rochiaes c dos medicos, de que trata o paragrapho unico 
do art. 4." 

Parap;rapho unico. O Presidente será tle nomeação de 
Sua Alteza a Princeza Imperial, dependendo de eleição 
biennal os mais cargos da Dirccloria. 

Art. í." As pessoas notaveis de cada freguezia, no
meadas na fórma do ~ 3." do art. 8. ", o Vigario, os Pro
fessores publicus de instrucção prima ria e o Delegado da 
instrucção, formarão as commissões'parochiaes. 

Art. 8." Incumbe á Dircctoria e ao conselho: 
~ 1. o Promover quanto em si couber e proteger pelos 

meios que mais adequados parecerem, a in~tl'ücção da in
l'ancia tlesvalitla no municipio neutro. 

~ 2." Apresentar a Sua Alteta a Princeza Imperial os 
nomes das pessoas que forem reconhecidas com, direi to 
ao titulo de socios benemeritos, a lim de serem con-
lirmadas. · 

~ 3." Nomcat·:ts pessoa.~,•IU~~tus, 
fi•'. que trata ~ :trl. í.", tivtr~~\)M 1 MttnA.r~s;1~ 
miSSÕC~ par o di !aCS. . ·-:, · '.f~.· ', 

!' I 

' 

.. ~..,o:-J 

·-"' 
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§ 4."Tomar annualmcnte contas ao Thesoureiroeao 
Procurador. 

Art. 9." I ncumbc a Directoria: 
§ Lo Promover a entrada de socios e solicitar dona

li vos a bem dos lil1s da associação. 
§ 2." Fazer arrecadar toda a receita c resolver sobre 

as dcspezas neccssarias. ._ 
§ 3." A ttcndcr de prompto as requisições das comm is

sõcs l?arochiaes sobre o fomccimcnto d9 roupa, calçado 
c mats auxílios neccssarios para as criança~. pobres da 
respectiva frcguezia frequentarem as .escolas munici-
pacs nclla existentes. • 

~ ie." Organizar annualmentc a cstalistica das crianças 
pobres protegidas pela as,ociação em todo o município 
neutro, a vista das eslalisticas remettidas pelas com
missões parochiacs. 

Art. 10. O Presidente distribuirá o expediente e cor
respondencia da Directoria entre o 1. 0 c 2. 0 Secretarjos. 

Ao Thesoureiro incumbe ter, sob sua guarda, os titu· 
los c quaesquer valores pertencentes á associação; re
ceber os donativos, joias c contribuições dos socios, ap
plicando·os como lhe fór ordenado. 

O Procurador coadjuvará o Thesoureiro nas cobranças, 
e fara entrega da roupa, calçado e mais auxílios requi
sitados pelas commissõcs parochiaes c autorizados pela 
Dircctoria. 

Art. 11. Incumbe ás commissões parochiaes : 
~ 1. 0 Realizar nas respectivas fre~uezias os Iins da as

sociação; requisitando da Dirccloria os auxílios neccs
sarios. 

§ 2. 0 Nomear para seus auxiliares, em ~ada quat·
tcirão da frcguezia, um ou mais Delegados. 

~ 3." Organizar em livro proprio a estatística das 
crianças pohrcs, protegidas da associação, que frequen
tarem as escolas municipaes existentes ni\.respectiva 
frcguczia, á vista das estatisticas remctlidas pelos 
Delegados de quarteirão. 

Art. 12. Aos Dclpgados de quarteirão incumbe: 
~ 1.0 Informar á respectiva commissão parochial, 

quacs as crianças no caso de receberem os auxilio-; de 
•1ue trata o art. L" 

§ 2." Promover r flscali~ar a sua fn~qucnria r com
portamento nas escolas, dando de tudo conta á com
missão parochial respectiva. 

~ :3. 0 Nos casos de moleslia, ·enviar ao medico im-
media to aviso. • 

~ 4,," Confeccionar em livro proprio ac~lati.-:tica 1las 
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crianças, suas inspeccionadas, com as especJficações 
convenientes. 

Art. i3. Será feita em assembléa geral de todos os 
socios a eleição biennal para O!l cargos da Directoria, 
menos· o de Presidente, no paço e sob a Presidencia 
do Presidente da lllma. Camara :Municipal. Esta as
sembléa considerar-se-ha válidamente constituída com 
o numero de socios prescn tcs até meia hora depois da 
marcada fta convocação feita pela imprensa com de
signação do dia, hora, lugar e objecto da reunião. 

Art. t~. Além da sessão annua da Dir·ectoria e con
selho para a tomada de contas do Thcsoureiro e Pro
curador, o Presidente convocará extraordin.ariamcnte 
as que julgar convenientes; bastando um annuncio pela 
imprensa, com designação de dia, hora e lugar da 
reunião. 

Esta púdc válidamente funccionar desde que estejam 
presentes: o Presidente, dous membr·os da Uircctoi·ia c 
qna tro rio conselho. 

Art. Ui. As sessões .da Directoria serão sempre que 
o Presidente julgar conveniente, bastando a presença 
tle mais dous membros da Directoria para poderem vá
lidamen te funccionar. 

Art. 16. Os saldos que por ventura haja serão con
vertidos em títulos de divida publica para consti
tuição c augmento do patrimonio da associação. 

Art. i 7. No dia 25 de Dezembro de cada anno, reu
nidos os membros da Director·ia, do conselho c com
mi~sões parochiaes, os Delegados de quarteirão e mais 
socios, Sua Alteza a Princeza Imperial procederá á 
distribuição dos premios pelos alumnos protegidos da 
associação que mais se tiverem distinguido por seu 
exemplar comportamento c notoria applicaçâ'o aos es
tudos. Nesta mesma reunião será litlo o relatorio da 
Dircctoria. 

Art. 18. A Directoria e ·o conselho confeccionarão os 
rcgulamen los e instrucções que forem neccssarios paJa 
a execução dos presentes estatutos. 

Rio, 2 tle Dezembro de 1871.-Dr. Antonio Flf'reira 
Vímma.-Dr. Fernando Francisco da Costa Ferraz.
llonorio Augusto Ri~eiro.-José Viriato de Freitas Juniflr. 
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plCRETO N. ~8()!)- DE 2 DE J.\ NElRO DE 1.8i2. 
. l 

' '·Proro~a o pr01zo fi:~tado ao Visconde de Barbacena para a organi7:açlío 
da companhia d~stiunda a lanar a~ (ÍTIÍnas de)Cl!_l'~·iio ~-e pedra 
nas margens do Pnssa-Dous, na Pro,·incia de Santa Catharina. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua 1\la
gestade o Imperador, Attendendo ao requerimento do 
Visconde de Barbacena, Ha por bem Prorogar por 
mais um anno, contado do dia 20 do mez de Abril 
proximo futuro, o prnzo fixado na condição 7. a do 
Decreto n. o 2737 de G 1lc Fevereiro de 1.861 e espaçado 
pelo Decreto n. o 4G85 de 30 <le .Janeiro 1l1' 1.87t, Jl!ll'a 
a organiza;;ão da companhia destinada a lavrar as 
minas de carvão de pedra sitas nas margens tlo Pass:l
Dous, na Província de Santa Calharina. 

Theodoro Machado Freire Pereit·a da Silva, do Con
selho de Sua 1\tagestadc o Imperador, Ministro c Se
cretario de Estado tios Negocios tla Agricultura, Com
mercio e Ohras Publicas, assim o tenha entendido e 
faç.aexecntar. Palaciorlo Rio de Janeiro, emdous de Ja
neiro de mil oitocentos setenta c dons, quinquagesimo 
primeiro da Indepcn1lencia e do Impcrio. 

PniNCEZA IMPERIAL REGENTE. 

1'heoiloro 111 achaáo Freire Pereira da Silva . 

...... 
DECRETO N. '"8GG- DE 2 DE JANEIRO DE 1.8i2. 

Autoriza a companhia iQgl~za- The North British and Mercaotile 
Insurance f.ompnny-, a runrrionar na pr:tça de Santos. 

A .Princeza Imperial Regente, em Nome lle Sua 1\la
gestade o Imperador, Atlendendo ao requerimento da 
~ompanhia ingleza- The North British and Mercantile 
lnsurancc Company-,-(levidamente representada, c con
formando-se por Sua Immelliata HPsolução de 21 do 
mez proximo findo com o parecer da Secção dos Ne
gocios do Imperio do Conselho tle Estado, exarado em 
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cnn~ult:~ cle~ 21 de Novcmhro ultimo, lia por brm Con
~ecl~r-lhc autorização para crcar uma agencia na praça 
de S~Jttos, Província elo S. P,wlo, soh as clawmlas elo 
Dt~crelo n.• rirmo do 9 clc Setembro dt~ 1870, c !i7!fl 
de H de Junho de i8íl; ficando r!Pvado a 20:000$ 
o fundo de g·arantia que a conlpanhia tlevc clepo~itar 
para o pagamento dos seguros ctrrctuados na mencio
nada praça, c obrigatlo o respectivo agente a apre
sentar na St~crctaria ele Estado dos Negocias cla A,gri
cultura, Commercio c Obras Publicas a competente 
autoriznç1o para sacar sobre a companhia a importancia 
dos sinistros f'xcedentes do fnnllo tl!'posilaclo. 

Theodoro 1\bcha•Jo Freire Pereira dn Silva, tlo Con
selho de Sua M~grstado o Impcratlor, 1\linistro c Se
cretario do Estado tlos Nogncios da Agricultura, Com
mcrrio r Obras Publicas, nssim o tenha cntcntlido n faça 
cxcrtitar. l'alacio do Hio do Janeiro, em dons de Ja
neiro clc mil oitocentos setenta c clous, quineJuagcsimo 
primeiro da Inllepcndeneia e do Impt~rio. 

Thl'orlcro Jlfarlwlo Frrirc l 1crcira da Silra. 

···-·-
DECl\ETO N. 'í,Rü7- DE ~~ DE J.\'\EIItO DE !Ri2. 

Autoriza ~ asso<"iaç:io portur\nrza- :\lrmoria de D. Pedro V -para 
funcci•Jnar, c àpJÍrma os respectivos estatuiiis. 

A PrinceZ:1 Impcri;)l I\.Pgcntc, em Nomctlo Impcrauor 
o SPnhor D. Pedro H, Attt~ntlcndo ao que l"!)ijUCn'll a 
llircr:toria c• conselh(.l da associat:ão porlugueza -1\lc
moria dt• D. Peclro V-, c ronformanelo-~c com o paroccr 
da St•rç:io tios NPgocios elo Imperio üo Consellto tle g~
tatlo em consulta de ~~de Dezembro proximo linelo: llt 
por IJ:)lll Autorizar a mesma associaç:\o para funccionar, 
e apprcwar os respectivos estatutos com as seguinLcs 
:1l tPracõr~: 

1.' Qut~ os sorios rliminltlos em Yirtwlc 1l:1 tlisptl-
sicfío do :1rl. 't't· lt•nll'llll recur~o para a a~st•ml>lt\t geral 
ti tiS S()(' Íil'. 

1'.\llTE 11, :!. 
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2.' Que o art. 28 sc.ia substituído pelo seguinte: «Será 

organizatlo um rr,g-imento interno, no qual se respei
tarão as disposições dos estatutos, e ficará em vigor 
logo que seja approvado pela assembléa geral dos socies, 
par a is'o convocados ex prcssamen te. 

Quacsquer outras alterações que se fizerem nos 
mesmos estatutos, só poderão ter vigor dépois de ob
titla a :~pprovação do Governo Imperial. » 

João Alfrcllo Corrêa de Oliveira, do Conselho de Sua 
:Magr~stade o lmpcratlor, Ministro c Secretario de E:;tado 
elos Negocios do lmperio, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em doze de 
Janr,iro de mil oitocr,ntos sr,tcnta e dous, quinqua
gesimo primeiro da lndepcndencia e do lmperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

João A l{redo Corrêa de Oliveira. 

Estatutos da assodacão po1·togueza. -llemoria de 
D· Petlro \'-no Uio de Janeiro, approvados em 
assembléa geral de 2 de Fevereiro de 187 t. 

CAPITULO I. 

Art. i. o A ;~o;sori:~cão denomina-se: Associarão Portu.,.ueza 
:MPmOria (](• n. l1!Xiro Y, c é rompost:l lte Poi·tu<rUCZC; e de 
todos os indivíduos de que trata o art. 37. " 

Os fins !la associação são os seguinlPS: 
§ L" Dar cspPctaeulos dramatieos em benPficio de seus co

fres, a fim de poder opportunamente soccorrer a seus associa
dos, de conformidade com o art. ~.· 

§ 2." Além dos espectacnlos em beneficio dos cofres sociacs 
a sociNlade dará mais dons annuaes: ' 

O primeiro, a 16 rle Setembro, annivcrsario de sua instai· 
]ação, eujo prodncto liquido será dividido em duas partes 
iguacs, as qnacs serão entregues r.omo offerta da associação á~ thesonrarias das socJCdades: Caixa de Soecorros de u: 
l'edro V e Sucied;~de Purtugucza de Benelkcnda. 
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O sc~nn<lo será dk~ttn:lo quando a a1lrninistração o julgar 
convcnil•ntr dcvcllllO Sl'lnprc ~cr •l•~ntru do a uno soeial, eujo 
i'rodueto li•iuiuo revf'l'Lt•rá a t'.tvur tl•~ I(Uahpwr instituição 
pia hrasileira que o E\m. Ministro •lo Imperio inuiear. 

Art. 2
1

" A assod:1t;::i ,, l11g"o qtu~ tenha tle fundos a quantia 
dt) 10:000 ,00:1, <iar[t li•• ht'lll'lil\l'lll"ia a srns assoda1los nos 
casos tl1> illlligcnda, quan•lo c,;tiverem enfPrmos ou impos· 
sihilitallos Lie trabalhar a quantia de 10~000 nwnsaes, paga 
em duas prestações iguacs, com intervallo de i5 di..ts uma da 
outra. 

CAPITULO li. 

Dos sacias, sua adntissão, obrigarões e direitos. 

Art. 3." A A~sociaçã0 Portng-nPr.a l\lemoria rln D. Pedro V 
lPrá quatro cl<tsses •li• soeios, a sa!wr: cuntriiJuintes, scenicos, 
bPill'llll'ritos !' honorarios. 

Art. ~-" Os socios contrihuinks serão l'ortnguczes de re
('OllhPcida moralida•le e honesta neeupa\ão, devPndn reqnert•r 
sua atlmis,ão ou srrt~m propostos á allministra~·ão por qu;d
quer as,;oriado. A proposta deverá conter o nl}nle, naturali· 
da1l1', idadP, estado, ot·cupa~ão c l'I'Sil!cnria <In proposto. 

§ 1. 0 A proposta para sodo sNá lida em sr•,;,ão da UirPctoria 
e •~onsellw, QUI', ouvindo a rt~sprito da idonr'ÍII::ule do pro
posto a rt>spPdiYa commis;;ãn, porá em rlbcus,;ãl) e dl'pois 
votada, tlt>dtlindo sohrG a atlmissão ou não a m<tioria abso
luta de votos em escrutínio scereto, e o tJUC uma vez fôr 
rt·prov:Hlo já mais poderá ser admitti1ln. 

§ 2. 0 Apprnvnrlo IJlH' seja o candidato, n l." ScerPtario lhe 
avis:uá por offi::io a sua atlmb,;ão como soeiu da classe para 
<1ne foi prnpo<;to. 

Arr. 5." Ao t;ocio contribuinte cumpro: 
§ 1." Contribuir ~om a joia de 5.~000 r. iWOO dP diploma, 

CUjO paganll:lltO rfl·e~tuará 110 prazo I!C f5 dias tiPpOÍS de COIII· 
pctentr·Iuente avisado de sua admissão como sucio. 

§ 2." Ficar em totlas as reei tas da associat;ãn eom a impor
tanci:'. nun•·a l!li'Uor 1k 5>000 em bilhetes, a qual pngará au 
Thesnun~iro no acto do reedJim.euto, poul\nuu-us vcw1cr a 
q nP m I hP pa l'l't:t•r. 

§ 3." C'Jlll[l:ll'!'C!1r :i:; ~rssÕ,'S da assemblt;a g-eral com a 
nel'l's<aria tl<~rP!l"ia c pl'l~risa pontnalidn<IP, oniló po1lrrá di,;
~~utir •·om a a1lministração nn qtw fi'Jr eoll•·enwutr :i. boa 
Ol'dl'lll, l'l'~lll:t!'Ítladt~ P l~l'l'IJ i to lia SOCÍt'l[:t,Ji'. 

§ ~-" Nilo l'P<'U:<ar cargo al.!:!lllll para que fôr elt•itn ou no
nw:uln, sal\'0 no l':tso ilt• l'l'l'll'il'ií'• onl'srusa por motivo .in .• ~
tilk:~r!o, t•uja jnstili:n~·,iu sú pudPrá ser a1·eita por maioria tlo 
ynlns. 

§ :i." Oil'"'r~-~~r ri:.::nrosall!<'llll~ 1 _: .. 'llplçt,-. .1::"1~. _,::I' o 
l'l'gllL\lLH'lll!J Juteruu, :illjt'll:tal (~,\d~LLifl ü!Jr\oli~';U.:~-

~·· . 
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Art. G." Ao sorio t•ontri!Juintl' I'OIIlpl'lt': ~ l." Yotar I' ::t•r vut:nlo para qualqllt'l' car~o da socit•tl:ull'. 
~ 2." 1\t~.·l:lln:<~· pttr t•st·ripltt :~ C\t'l'.ll~ilo tl.os p_n•st•nlt'S t'~-

t:ttntu,, qn;tntltJll;ltl fort'lll reslrH·.tattll'llll' t•nmpfldoo-:, t' jtPtllt' 
ú :lllininbtr:11;ilu t•sdare•Íilll'lltus sulll"t~ o IJ.Ill~ fúr relati\11 :í 

assol'ial'i"ío. ~ :3.".As honras tlt1 snt'io l~t•lll'lllCritn, cnjo tliplmna a atltni-
nbtr:u;ãolh•• roHft•rirú, tl'llllo pret•ndtitlu o Llispuo;to nos arts. 

:!2 ou :1:1, :l't I' :1:5. ~~-"A f:ll:nldatlt· a qnt• st• rl'ft·n~ o :trt. 2~. ~ :;. " A IH'Ill'lit't'llt'ia dt: llhOUI) lllt'll'''''' Lle cunfurmiüatle 

eu111 o art. ::l " ,\rt. 7." 'l\HLl o as:<ocL11l0 qllf' j't)r molcstia tiYt'r tlt• rr-
tirar-s<' para 11 s<'ll l'aiz, aprt•st•Htandu atlt'statlo tlt• llll'tlit·r, 
P pruva!ldll f:ilta dt• mt·i·ts, Sl'l'Ú sutTtttTitlo pl'los t•ofn•s 
S}I'Í:ti'S com a qllantia Llt• 1~().-,000, par:t ajtttb tll' :;na P~''"agt:tn. 

Art. b." Para a n•aliwr:~u do tlistto:<ltt tws ~~ 1.'' n 2." 
tl.o :trl. l.", a ''"""·iat;üo t·rl'arú u1u rttrpu st'I'IIÍI'tl, para a 
t'\.l't:ilt;iít~ das Jll't;as dra1naticas, r1 mposlo llc ·H IIH'I!ll•riiS 
cSt·:dltitlos tl'cnln~ o~ ,.:twios contril•llilllt'S, por ~u:ts lta
Jiilit:tÇÕI'"; ;;t~tllill e,.;l0 curpu s~cuku t:ertclH'I'Jilü ú :tssueiat)tl 

e xd uo;i v a 1111'11 t1•. § l. o Potlt•rú ,,.r an~mi'Hlatlo o nttml'fo tlo:-; Jnt:m!Jros tln 
t'Ol'jltl SCI'liÍCO, qllt: lll<ll"l':l t'Sll' arti~ll, SÚ 1[\l:l!li[O fLtl" lllÍS\('1' 
a l'Xl't:lll:ft<l ti<' tptalqut•r tlrallla, fin•lu o tJ.lll', n·duzir-se-ha 
;~n ,;pn Jll'illliliV<l t•;;tado. ' 

Art. \J. o Au cor pu st•t•nico rnmpre: 
§ l." Elt~\!t'r t•Jitl"l~ si lllll Din·ctor, t[lte o rC'prescn\t) nas 

s.~,;,;õl'~ tla llit'<'l'turia o Cous••llto. 
§ 2." At:pitar, t:st11tlar t• til'st:IIIJH'llh~r o uwlltur pos,;Í\·:•!, 

a~ parlt'S tJ.IlC llH.'S fure:n t.lí:;triiJLiitl.as pdo ensab1lor ou Di· 

reetor. ~ :3." Ar:Pitar !'I'S]ll'itnsamrnte as o!Jst•rvat_:ões c cxpliea-

''lli'S tio t'lls:Jtatlor ou !li r,•rtvr. 
• ~ /1." Contpal'<'t'l'i' :tt;,; t•nsaios t'tllll :1 ilt•vida tlt•l'i'lii'Ja 1~ 
Tlt'l'l''"aria pmllll:ilitl:ttlt•, ua cuutormitlatil' <lo horariu t.lesig-

na,ltt pt•lo Dirl'rtor. ~ G." Ser colll''tli•l•}l'lil palavras·~ :ll't.:l.k;;, para IJ.1H' St' eon-
"••rvt: llllllll~tllll'lllt' o pn:t·bo n·speilo. 

§ G." Tratar t'olll toda a sizui\••7. I' n•stll'iltt as <l:tmas 
tjllt' tiYt'.l'i'lll d•·tra!lalllar nus I'Sl"'i'\:ll·ttlos, L'Vitawlu St'IIIJII'0 
<1 tliwordia Jl''r totlu:; 11,.: mmlos possivt·is. ~ 7." Compal'<'l't'l" ú hora 111:tn·atla pela Dir,•t·toria Ht> 
tlH'atrn, a tini d<l dar pri11cipio :ws tr:\lt:dhtJS drawatiros. 

~ l:l." 0 tklt'l'liJÍIIUtltillllS ~~:1."1' i)." do :trl. i)." 
Art. lO. O StH'io st'l'llll'll não JIO lt>r:"t tlllnar parte, st'lll 

fl!'t.'YÍil et~n;;t•ntiutt•II\O tla Din·doria, uos trabaliiiJ'-' tlrallla· 
üros. li e outr;t .;oeietlatle, ;;olJ peua tl.e Sl'l' ·tlt·,;ligatlu tlt~ coq1o 

~~ eHH'O. Art. li. Os sot•io:; t1n corpo S<'t'IIÍ<'" ,,·uz:tlll 1li' l<Hlas:ts 
n·~alias t' ÍlllllllliiÍii:ttlt•s tlo,.: ;;nt'io'-' i'tllllrihliÍ!IIt':<, lllt'IIIIS a 
th' St'l"l'lll i~it'itm: par:t 11,0 t::ti'~IIS :HllllÍ!lÍ:'\J'ê\[i\ l"'' l' ~U'' i:::CJ).[li'Ó 

,b ttiol"''it;ií.•_, üo j ::!."de art. ~i." 



EXECUT!YO. , 
Art. I '2. Ao sodo st~enieo eomp!'lt• : 

:1.3 

~ i o Votar ~~ ~~·r votatlo para o t•:trg·o tk nin•t•tor. 
~ 2." Hetptcrcr o t•on~t·ntintcllto tla llin•t:toria, para tomar 

parte nos trabalhos tlramaticos Llc outra soeimlaul', sempre-
JUizo til)~ tia so!'ÍPtlatlr. ~ :1." L: ma t'Htratla especial para a platé:t nos cspectaeulos 
1la asstH'iaci"ío. ~ '1." p,:d ir ttuanuo qtwira, sua dPmissão tln mrmhro tio 
curpo sct•nko por l'~cripto ao llirrr:tnr, passando para H 
classe dos socius cuntrilmiHtcs, sujeitanuo-se ;i:; o!Jrigações 

tlt•Sit'S. 
Art. 1:1. Ao Din•ctnr do corpo ~wPnit·o cnmprc: 
~ 1." Ht•J•ri'St'H\ar o corpo >Tt•nit·n p1·ranto as ~rssões da 

Jlirl't'toria I' etmsdhn, ás qttat•s niio lhe ~~ pt•rmitli•l•l f;l!tar. 
(SaJyu molt•:<tia un outro qnalqtlf'r t'lllhar:tÇD nrgcnle e mu
Illl'!ltanco qtu• o impossiliililf' deron1par1't't'f.) 

~ 2." A t'st·olha dDs tlramas e colnt:tlias tpu· mais eon
y,•nllalll á associa:,:iio, uevemlo nbw ir de anunlo 1'0111 a 
a• In .i 11 i-.;\ r;t çiio. 

§ :L 0 Jlic;lribu ir as \!arte,; on papPis dos tlr:unas t' t'OIIIf'tli:ts 
ao,; Ill<'lllliros tlo l'"l"l"'"·t•ai,·o dt• at·cúrtlot'tilll o t•n:.c:tia,lo;·. 

§ 11." Man·ar o dia t~ hora p;tra os t•n,.caio<, tllallter e fazer 
m:tntt•r a ltna nnlt•m P re:.;ularilla:le dm: llle.;tnos. 

~ ti. o n,•qHisitnr por e~rriptu tla ])irerturia o q11P fOr 
m i>tPt' para o rnm p!Pto dt•st'llll enllll 1las l'l'l::•s t!r;llll:t tiras. 

~ li." ,\tTW'ar ou tlt·f~·ntll•r coiii justit;:l os llll'llt!tros do 
Ctii'Jlll S.'I'IIÍI'O JI:IS St'SO'tll'S da ])in•l'tflria (! l'IIIISf'iilo. 

~ 7." Admiltir para o corpo sct•nit·o os ttll'tllhrns qUI' jn1,0;ar 
nrl·t·s~arin,.c, tlt• t·onforlttidatll· I'Oill o nrl. H." ü SI' H par:q.!T<tpiiO, 
t1·ndo o t!t•VI'r ilt' se infonnar cnm o Tht•s•Jitrt·iro st• o mt:nt!Jro 
t•stú l(ilÍl<' ro111 os cofres soda;·:.:, em n1ju caso :-cúnwnlt' po-
dt·rú s:·r adntitlido. ~H.'' Su,.cp••nt!t•r o nwmltrn do rorpo St't•ni:'.tl, qHr JH'I'tlll'ltnr 
a onlt•JI\ 1111> t•n,.;aio,.; ;1\t\ ú pritnt•ir:t ,,.,.,i\" tl:t llil'l'l't"ria u 
l'llltsl'lhn, na qnnl o l!ll'lllltl'll SW-'jii'!ISO st•r:·t 011\ itlo t' jtllg·ado 
t•onw fúr 1lt• jn:.;lit;:t, isto depoi:; tle ser pré\·iamellte atluwt·s-
tatlo culll lutla a prutlcnl'ia. 

CAPITULO III. 

D11 f)irr•doria c !'nllsf'i!tu. 

Art. l'l. ;\ ~,.cstwitt:ão tn:\ nm:1 nirt•c\"1'1:1 rptt' llt•YI'r;í "<' 
t'Olll!"''r t!u l't-.•,tdt•nlt', Vll't•-l'rt•sitlt n\t', 1." I' 2." S<'l'l"t'I:IIIO', 
Tlt•·sourl'iro t' l'rocuradnr, •• llt'lll as,.;itn lllll t•on~t"llio t!t• 1::.1 
Ill<'lllltros tpw ,;t•rii•l ll'g-almeute ckitu:; em ao!'t:llliJka geral e 
tlt•!iiii'I':il"ilo 1'111 t"Oillllllllll. 

Art. t:i. A11 l'r••sirlt•Hit~ t'OIIIJlPll': 
~ 1." l'r•·:-:i.lir ;h St':':'Õ":' d:t "'''''lltl>lt'·a .•:•·r:tl I' tia Dirl'l'lnria 

t' r·u!l~d!It•, l•.·mlu L' !li luclêi' \ ulu tlr:lilJl'l"étli v o. 



ACTOS DO PODEI\ 

§ 2. 0 Diri~ir os trabalho~ nas srssõ:1s, e sn:;prn•lnl·as 
quanrlo não puuer manter a oruem, tornamlo-se ellas tumul-

tuarias. § :J." N<io r~onst1ntir tws tliscHssõ~s palavras qnc ofT,,mlam 
diret~ta oLt intlir••etalllrJlllt! a t[ttalttttrr asso~i~11lo, c Hl'ste caso 
empregar os Hwios prurltmttJS, ett:tmantlo o ora:lor" :i onleut, 
para qutJ retire quaest(Uer expnJssõ~s olfJn:-dvas ou HllJllOS 

eonvcniPntes. § r~. 0 No:w·ar as r.ommissõr~s para r11prr.sentarcm a asso-
cia~;ão perante r(ualtpter eorporat:ão on etúitladtJ. 

§ 5." Assig:nar a~ atJta:-, os diplomas, ruhriear torlos os 
livros, 11 as rontas que devem ser pag-as pl'lo Thcsonrciro. 

§ 6." Vdar pela boa onlt•m e a•lministrat;ãtl-= 
§ 7." Tomar partt', qtttJft•ntlo, nas tlist•.ttssü•s, convi•lantlo 

a occupar a sua c:ulnira o Viee-Prcsidentl', ou o L" S(!rTe· 
tario na falta tlarptrlll'. 

Art. iG. O VitJP·P•"!'!'i.kntc goza rln totlas as prcrngativas 
c attrihuir;õt•s 1lo PrPodiiPntr, quautlo o substituir no scLl 
impe,t;mento ou falta Leutporaria. 

Art. l7. Ali L" ~cartano e01'nprte: 
§ Lo A re·laeç:io r~ leitura tlas ar· tas das sessõ,~s, bem como 

a leitura do exptJdÍl'nte. 
§ 2." Conservar em !Joa ortlr~m e guarda todos os patwis 

e tlo~nmentos tla sccrt'laria, sPndo por elles o 1'11spomavd. 
§ :J." l\btrieu\ar os sodos pela ordem ehronologka de suas 

atlmissões, notanrlo nas matriculas os respectivos cargos para 
(!'li~ forem r te i tos ou nomeado;. 
§r~: Peuir os livros c o mais que fôr mister para a se· 

cretaria. § 5." Trazer srmprc em ui:l c com limpeza a escriptu-

ra•;ão a seu cargo. 
§ G." Substituir o Presidente ou Vice-Presidente em Si'U 

impPd inwnto. ~ 7." Annunriar prla imprnnsa ou por mriq rle oflil'in~, 
os rlias, horas e lugar uas sessões, por onlcm do Presidente 
ou VieP-Pn~sirlentr. 

Art. iR. GompPle ao ~." Srerntario: 
§ 1." Tomar os apontamentos nas sessões para a eo:t-

fet~t·ão tias a<~ta::. ~· 2." G•Jatljuvar o L" Sneretario em tudo o que fôr inhc-
rentn no scrvieo da srtri'laria. 

§ :1." Na falta de L" ~P.cretarin, prPrnr~hnr o sr.u \n~ar 
em tudo, menos no que diz respeito ao Presillentc ou Viee-

Prcsid t•n te. 
Art. i\1. Ao Thcsourciro cumpri': 
§ L" Compnreeer a touas as sPs:.;õ;·s. 
§ ~. 0 Arrcearlar c fazer arrreatlar soh sua rrsponsahili

datle tutln quanto pertencer á assoeiat;ão, scntlo o rc~pon-
savPI por tntlo. § :1." Aprmentar, :10 llia . .; dPpoi~ tlt' r·arla n~rit~, em st's;;ão 
rla Direr:toria i' CnnsPiho, um halann~tD da l"lli'!'il:l n tlrspPza 
da lllt'~lll:l. o t)Ltal li1~ará suj•:ito ao exame e parecer ue uma 
COlllllli~~iiO UC conta-;. 



EXECUTÍVO. 

§ !1. o P,lg-ar as despczas nutorizadll.~ pl'la administração, 
em face Lias contas rubrie:11las pelo Pr··~ iden tP. 

§ 5. 0 Apn•sentar no fim Lio anno a•lministrativo, ou quan
do 11 administração o jul~-:ar convt•niPntt•, um lwlanço do
eumPntatlo tlc receita e dcsprza social, que ficará sujeito 
no exame e pnrecer de uma commis~ão dt• contas. 

§ li. o Ter urn ou mais livros de onde conste com clareza os 
nomes e as entradas dos socios 1 suae joias, diplorAas c as 
quotas de bilhel!•s em cada recita; outro de receita e rles
prza da associat;ão, os quaes, hem como os do Secretario, 
serão numerados c ruhrieatlos pelo Presidente. 

§ 7." Tnr um cobratlor de sua confiança c sob sua inteira 
responsallilidatlr, para fazt•r a coliran~a ria associnção, no qunl 
podcr;í pagar nnw porecntagl'm nunca maior de l.O 0

/ 0 rlo 
vnlor tllltl n•ceiJI'r; llt•ando o mesmo oiJrigado á entrega do 
cxpetliente da Sl't·rctnria. 

Art. 20. Ao l'rowrndor cumprP : 
§ l.." Cuatljuvar.oThesoureiro esubstiluil-oem seuimpc· 

dinH'llto ou falta tempon1ri:1. 
~ 2." Cumprar totlos os ohjrrtos nrrPssarios, prcredrndo 

ordt•m da atlministrnr;ão; cumprir r·om 7.Pio e aetivi!lade 
todas as IIPiiherarõt•s e eommis,õt•s de IJUe fôr encarregado. 

Art. 21. Compete ao Conselho: 
§ 1. 0 Elegm· em sessão preparatorin nntes da posse o seu 

Presidente, ao qunl é Liado nomear uma commissão de syn
rliennria, eomposta de tres membros cnda mrz, cuja com
missão tem JlOI' dever syndil'ar de todos os candidatos que 
forem propostos para a nssociação st~ estão nos casos espcci
ficntlos no art. ~-" llPstrs estatutos; informar a administra
ção sobre o irreg-ular procr1limcnto dr qualquer associado, e 
csforçnr-sc o mais possível para angariar o maior numero 
Lie socios que pnd1~r. 

§ 2. o CoGLijuvar em tudo a Dircctoria. 

CAPITULO IV. 

Das sessões e eleições. 

Art. ~B. A Associação Portngucza Mcmoria de D. Pedro V 
fará ti nas sessões de assembléa geral ord i na rias annuaes : a 
JlrirnPira no primeiro domingo posterior a t6 de Setembro, 
para os fins srguintes: 

t." Leitura do rclatorio da Directoria, feito pelo 1.0 Secre· 
ta rio; 

2." Leitura do quaesquer propostas da Directoria, para in • 
ten•sscs soriaes, ou para socios henemeritos ou honorarios; 

3. o EIPiÇÕPS por escrutínio secreto, da Directoria, conselho 
P I"OIIlllli:;,:io d1· t•x.ame de contas. 



ACTO~ DO PODEI!. 

A srgun•l:l ,,~,;,;ãtl s:•r:i nn tlnmingo snltsNIUrntr, para o 

SP""IIilllt': l." IJi.;t'Hss:ío e vota•;:tn do pnn·•·er 1la comll\Í,:são t!P exa-
Jllt' t\r~ t'Olll:IS; 

:l." llisens:.;ão r' vntai_':ÍO tias propostas (jlll' se tiVC'rcm apre-
scnta•lo na sessão ant•·•·.;•d;•ntP; 

:l.o A JIO.;se lla Uirnctoria c consrlho. 
Art. :l:l. A asscmiJléa geral po:krá ser convoca•la cxtraor

tlinariamrntr, qn:uulo a a•lministraçiio n julgar ,·onv•~
ni;•ntl', pn•ct•tli'JIIIo annnncios JH'lo IIH'IIIIS tn•s dias, no jornal 
d;; mais drcnl:u;ão, c sú tratará da•Jnillo para rJUC tiver 
SitiO t:llllVOI':tda. . 

Art. 2'L A asst•mlMa gPral jnlgar-s<'-ha comtituila 
qnantlo s;• :ll'liar••m n·nni los, pl'lo llll'llO~, quarnnta sol'ios, 
ineln:-ive ns Jllt~lllhl'os tia a•llninistr:•t;ã", nu 1lla para 1ssu 
annnn ,. i:11lo. ~ l." Não''' rt•nn in<ln o nnmrrn llt• sorin.; qnr rstr artigo 
man~a, s1·rú ~~nnvoe:ula s•·~nnrla VI'Z, r t•ntãn dPiihPrar:í com 
qual)ll<'i' num•·ro, 11:ín p••rlr•n;lo L':>ta '".~illll<la 1:onvo•·ação 
sr·r ;•spar~:1da alt"-111 dt• oito di:1s tia pri11111ira. 

Art. ;2:;. (j \:tr••nta ,,,,·jq~ qn•~ nst<~jnm qn itPs pot],~m r••
qurrm· :'1 ad1nin istra•;iio a convo~:u;ii•l da as:.;;~mldt··a ~··ral 
1'\.ll'alll'liill:ti"Íil, fllll•);lilll~lll:tlli\0 O Sl'll 1'1'1)1\t'rillll'll(O; ('llja 

et~Hl\·or·:H;~·• a administr:u;:lo t) o!Jri.!.!JIIIa a faz"r 110 prazo ti•~ 
oito t1i:1.;. Esta :JSsl'!llblt'~a gl'ral não pstar:·, constitui•la sPm 

1
p

11
• ,,. l'l'lll\11 a maioria r1os si.~natarins 1lo l'i'I)IIL'rim••ntn. 

"' rt. 2ii. A A'"~~' i:H.~:i:J l'nrtugnnw l\l;~mor i:1 !lt• D. l'L•ti r o V 
f:1r:í su:ts st•ss<>•':i or•linarias tle llirt••·toria e I'Ollsl'lho, as 
qllat'S tt•riín ln~·:tr ;\na; Yt'Zt~s por mnz; :'ts !)ltai'S é tl:uln a 
atlmissii•• dt~ :'O''Í~>s, approvnt;:í/) 1io~ tiraniaS I[IW ti\•rrem do 
St'l' rt•)li'I'SI'lll:lt)IIS, \Oillill' (~OIIhl'l'iiDt'lllO, di:-:enlil' I' :t)l!JI'II• 
varo ltalanl'l'l<' l)llt~ n 'L'IH'snnrcirn apr•""'ntar inui•·ado 110 
~ :1." ,]o art. D; 1\ IH'III assim tratar de to<los o:; lll'g'OI'ius 
i{'illl~~nl\~s ;'t ;t~:-\t't'i:t(';i'l. 

CAPITULO V. 

Ar.t. "J.i. A as 0 tH' i:t\iin cons~'r\':1 r:'t srmpn• n ~i tti.lo tlr- As
su•·i:tr;:í•l Portll~·llt'Z:t ;\{,•nwri:\ tk ll. l'c•dro V. 

Art. :lK. S ·r:'1 or.o.:·anizatlu um l'l'~lllamt•nto i[\ terno o qual 
wr~ fon;a dt: ki lo~o f!lll' s1•ja tli-wutitin e apprnva'tln )H'Ia 
a.<s:•.mhka g·,•ral nxtra•Jrtlinaria dos sodus, para issn L'O!I\'O
ca•los t''i.Jll"l'S'-':tllll:llll'. 

Art. 2'). A llil't'l'l"ri:l r l'nnsrlho f1r•am antoriza!ln~ a tlr-
liilf'l',lr soiJI't: qualq111'l' olllissãn, l)ll<~ a prati•:a e t'X:perh•n;·ia 
,,•riür·art'\11 110:; p:.;t:llutn.; . 
. Art. :10 .. O t':tpital .da :t:-:srwi:t~·:ío srrú mnYrrti.lo rm :~po

]lr·;·:< tl:t di\"J•I:I p111>lwa; ''" qu:~t•:.; 11~0 potlt•ri'<" ,,.r y,•ndida' 
"''111 :1 tklii>••J':tl':\•> <h l<''''lll)dt.'tl ~··Lil. 



EXECUTI\0. 

Art. ::1. A qn:lllloia PXrellPntP ~ tiQ1)1)1lÜ0 SI'IÚ ii••JJO;.:italla 
1\<1 ,\lont•~ dí' Sot•,•nrro, ~t(• qn•', :lllllf''W ao sou rendimento, 
chn·~n0 para I'Oill['l'.a flp 11111a apoli1·r·. . • 

Art. :Ji. 1l as:;oe1ar;:tn rPHJlld<i I' Ir\ a,.;,:,~Inhl•·a grral po!lcra 
conft•rir, ;;oh propost:1 da Din••·toria, o titulo de socio hene
llli'I'ito, a totln I' qualquer socio lflte tenha prnstallo rclc· 
v antes s••rvi<~n,; á assn1·inção. 

Art. :n. SI) r á l'nnsiderado ;;ol'in hcnrmrri lo o associado 
qne propuzl'r quarl'nta candi.latos pata o g-n•mio social, 
dt•pois qtw todos !'llrs tivt'l'em pag-o n sua rcspc•ctivn joia. 

Art. :1'1. O n.s,o•·iatlo qnr~ por !'Sl'a•;o dt• tr•·s auuos S<'rvir 
nos l';t!'g'OS ;ullllÍIIÍS[[';ItÍYIIS, I' l'lllllJ':trPI'I'I' Jll'lll 111(11\0S :l VilllC 
H'sc;õ,·s annll:ti'S, Pl'!'{t t:u11lH'III l'o:tsiill'fa<lo soi'Ítl lwnPmrrito. 

Art. :~:;. O :1sso1·i·tdo <fiW 11zt·r do;tativ•" á assol'iação, no 
v:.llor dt• 20il,.100I), serú i:;ualiilt'lltt• consitlcra1ltl soeio IJC• 
Jlt'illt'I'Í t li. 

Art. :Hi. SPrÚ crntcd,J,•ratlo ~oeio lit•nt'llt('!'Íto o socio do 
eorpo ~t'l'llÍI'O qtu• lrahalltar l'lll 12 r••rit;,s co11se•·ntivas. 

1\rt. 3i. ~erão con,ddt·ratlo,; 'IH' i o:< ho11orarios rs lllt?llicos 
011 lio[ÍI';t~'Í<I", tlt• ljll:tlqllt'l' ll[lt'ÍilllHlidatl<', ljUI) f;!alllita
!Jl!'lllt' pn•slan•m :;t•us st•rv it,:o:< ú :ts:;ot·i:l(,'ão Jlll!' espaço de 
u 111 a n no. 

Art. :18. 0 . .; spcios h1·nem,•ritns .~oZ<JJll tll' to•ln' ns rC'galins 
dus so,·io" eontrilwintt':>, n:'t<l St'Itdo olJrigatlos no tli,:posto 
no ~ 2. 0 d1• art. :.>.~': Jl'lde:n tllllJ:.ll' a..;~t~ntn H~l~ ~~~:-:~ÕPS Ua 
])irt•t'lori;t <) cnn,;l'llto, tliscntir, IIJIIS n:io podi'Ilt Yutar. 

Art. :l\1. !'ara l'tl!lstituir as SL'~oÕI'S dt· qnt• trnta o art. 26 
<'~ pre:·is<J l!ltt' se I'L'Illlalll pl'l<l llli'JHIS utt'latle c mais um 
d11s Illt~mhro.; tlt~ ])ircctoria l' l'nn~ellio. 

Art. !11l. O mt~J~liJro da Dircl'loria, 01~ .<lo rnnsrlho que 
fall:tr a lrt•:< Sl'"'"lo'S St'.~lli,J:I>, st'lll pnrtii'IJiar:iío será nfti
riadn para t'llllljllll'l't'<'I' 11a St';;ttinl••, I' llt> ca'~' d;. niío I'OIII· 
par<'t't'l' a t•.;.t;l, t·onsidt•rnr-c;c-lw t'llltto ll·!ld!J rt· . .;ignntlo o 
rargn, I'Ull\ ttlantlu-:'e p:tra tullllll' 1'"''.'1~ u supp!Pnte mais 
vul:ulo. 

~ J." s,~ o >tlppl<'lll<' n:-10 annnir ao crm,·itt•, st•rá con
yidado u Ílllllll'tliato r·m Yotos, rtc. 

,\rt. !ti.. O ;J~:;o1·iado tjll!', núo t•,;tan~lo ansrntr, c rll'ixar 
r!L~ 1·11111pl'l~· 11 tli:'{li~Sto 1~0 ~~."tio ai:t. <1.", t'Jll tn·s r 1·citas, 
,,. n·pnlala t<'l' I'<'Il!Liti'Ia lo o du:t•1to tlu "'eio; mas se 
qliiZ<'I' enti'olr para 1!'. rolrt•:.; ~<H'I:l<'S com as ÍIIJfiortancins 
d:l:i \ili'S\1\:t,;, IJ pot\rora l<i!I'I', l'llll\'i'lll'i'lldii á iltlli!ÍllÍ>l!"H'iiO 
tfllt~ foi for<:ado por motivos plansivris. '' 

_Art. 1d .. o Stwio qHu niío si' :II'IJar qttil<' com :1 as~rw'iação 
n;lll.l'lltlt•la Y<<!nr II<'IIl SI'!' votado y[lra os l'argos adntinis: 
t!·atlvn,;; P Jw:n H:':'llll o,; l{lli' t'."llrt'I'<'IIl n•rtlit•ndu Jwnc
lli'Cil<'I:I. 

Art. 'J:l .. L<Jgo fjlll' a a.;.;twiar·it,l dt~ 1'11\llf'ÇII ;Ís ,;uas Jwnl'l1· 
cen:· Ia', :t .1'11." '!~' q 1u• trata o 11 rt. 0. ", ~ I." s<'l'iÍ l'l11vada a 20N. 

Art. 'l'l. ~"I'a<J <'liiJtiiiado . .; tia a:<Stwi;11;~ layrantln·se 'a 
cornprteuln nota 1111 lt\TII dt· IIJ:t.tl'l''~ .u.:\r.~ .. W.\i1ii'is·}Tn-!.1.e
rnm PIIJ lf'lllpn :1!.'~l!Irt a ••lia p:·rtf,:Wt'J',\Ci\IS ~·'id~:'] (J• (1 .• - .• 

~ 1." 1]11<' d•·priiliii't'IIt :t a'-'"''~:1~:;1'<'1,' ,. o< 1]111' I'" I' Iniili\·i1 · 

I'AfiTF. 11. ;!, 

-....:.. __ .::... ·-



IS 

(Tp VÍrli!::lllc;'·l [H·,;~o:IJ IH'Cll~.lft'lll fal~:nm•at'' ,;I'U' f"O]Í\'g:l' 1 [lffl
"\ a1ln' que ~Pjalll t·~,:a.; falc.i,Ja,Jt·~-

§ 2. 0 QtH' din•rta o11 intlin·•·talliPJI!r JlfO!IWVI'Tl'lll o tl•·s~ 
tTedito uu rnina da :IS'O<'i:uJio, j:'1 afa,;tandu-lhl' tOS socío;; 
J'or mPio til' i~rtrig:~s" ddrllll:l~·<ws, !' j:í ridit·Hbris;mdoou 
dt•SIIIoralisantlo in lt·Ht' iuualllit'lll" ~ua :111111 in io<t ra•·ãu. 

~ :J. 0 Q ltl St' :l!l"'"art•m tlt.• qualquer quantia (lU oh.if'I'I~J 
f!a nssodação, salvo a psta o tlin·ito de o haver juth,·iai-
JIIf'll tr. ~ ~-" Q1H: por faJ,;;"' inftl!'lllar;\''" tt•nlialll sitlll :nlmilti.los 
I•ara ü l:'l't'liliu ~rwi:il. . 

Art. r;:;. 0,.; ,o,·ioc: tjlll' fori'm tlt•;:li,!a•los tl:l :~ssoei:.~ão, ou 
llt·lla st• rdirar.·lll l'~IH'ulalll':tllll'flll', 11ão podt•J :w redaJnar 
rou~a alf,:Uilla ou <JU:IIltia t:Oill tjllt' para c~Ja \l'nham l'll-

tratit>. 
Art. ~G. A III'IIl'li :end 1 tlt• tJ11'' tr:1f<1 o~ G." tlo nrt. G." 

~··r[r 111• i:J;)IIOi) para o '"rio lwllt'l!ll'I'ÍIII. · 
Art. f11. A t•utra:la l'S]H'rial•k IJW' lrat:t o~ :L" do art. 12, 

<t llll<' tt~m dirt•iêll o ~o-·iu tlu cnrpu ~n·ui.·o, st•rá á t·u~la tlu 
1:11 ~lllll l'gpPdantlo. 

Art. r,_~. A a,;~ori;l~·iín 'ú pnt!Prfr ~··r t1i,;"t'l\'itl:l '" i~~o fur 
I'<'tJlll'ri !ll por tn·s qll:lrla:: J'arlt•s t!:1 lt~t:l!Uatlt• do3 sodos 
que a t:OIII]'U·'IIl, t' 1la.Jo ""tt• r:'""• '"ri'111 di\'i.litlu,; us fuutlos 
~.1d:L'S 1~111 1lua> parlt•s i~·1we,; P Pllll'l''!;ll<'~ :b sol'iPd:tdP:-: :
Purllif!'lll:t.a til' B·nl'lh•nt·Ü-1'-Cti\.a tlc ~ll't:uno,; dt•ll • 

.l't·tlro V. 
Art. l1\l. E~tPs l'o'lntntos !•·rifo 1'\.1'1'11~~~~~. lo;.!O IJLW forl'lll 

~ppl'l)\':ltlns t"'la a>"<'ll!lik:t ~Pral, !' 11Ü11 l·'"lt·rão ~er rdur
l~l~Hlll;-:. ~~·1tâD t1e11oi:-; ,lL· l1~1~:~:1dos IJUall o auuo~~ 

Hiu ti•• .bnPiro,:! dt• FPYt'l'l'ir" dt• lSil.-l'n•::itlt•ntr, Joa
(Jt!im Allfo,tiu M11r!.i11s.-l." S.:cr,e!:lri<~, Frruwisru lJur,·uso 
~" !:íilt11 Coiuwntt's. 

DECP.ETO ~- 1t8~i8-DE 19 DE J.\:'il:IL:O DE 1H7':! • 

.\!Lera a classifi•·:wftl.l' tl:t'' com:tn:as tia Pro~iueia do Rio tle .Ja
neiro, e tlcdara ;ten~ra;I:-G Jã;·tlUC lur>l:U tilLilllamcliLC nea-
tbs na lllt':.IU:ll'ro\ i::cia. 

A Priurcz1 InqwriJl Hc~t·nlt•, rlll l':ome 1le Sna Ma
Jie~t:ule o, Iuqll'radur u Seullor I>. Pcdru li, lla por 
IJ,:lll, llala CXl'Cli!;J.o Jo ar L l. o ua Lei n. o ~;;>u de ~t) ilt: 
lrwlw de iHJIJ, t~ :1rl. '2U, ~ !1." d;1 lh: n." ';!1!33 
lle ';:0 de Sc:clllDl'tJ du aLHO v:•s,-a.Jo, Dct.:rct~a· IJ ::;c-

guintc·: 



EXECUTIVO. 19 

Art. l." Fi,·am pcrtcnrcn<lo ú primrin entranci:\ 
;t comarca de S. João do Prin<:ipe; á ~egunda entrãn
çia as comHras 1le Cantap:-allo, Cabo Frio, Hio Honito, 
M:tgl•, Vassouras c Ht•zr•JH\e; c á tercl'ira as de Nic
lllf'rny, ltahor:thy, Cunpns, Angra 1\os Hcis e Pctro
polis; totlas d:t l'rovin('la dt) Hio Llc Janeiro. 

Art. 2." S:io 1ledaradas lle spg-nntla cntrancia as 
comarcas dtl Nora Friburgo, S. Fidclis, Araru:1ma, 
lguassú c Pirahy, rrcadas na mt•sma Província pela Lei 
da n·spcctiva A~scmliléa Legislativa n.• H337 de :10 de 
Novewhro ultimo. 

Franri~co 1\t• P:wla ele ~:'.[Çrciros Sayão Lohalo, Con
srlht•iro d!l E..;larlo, S •natlot· do Impi'l'io, Ministro c 
Secrl'tario tlr~ Esl:ulo :los N1•gocios da Justiç1, assim u 
tculn t•ntcnditlo c faç 1 ncet1lar. Palacio 1lu llio de h
nciro, em dczanove r\!l Janeiro de mil oitocentos se
tcuta e <lous, I(Uillt(Ua·~esimo primeiro da Intlt'pcwlencia.. 
e do Impcrio. 

' 
PniXCEZA E\IPERIAL HEGENTE. 

Fnmcisco de Paula de Ne!]rciros Sr1yrio Loba{ o. 

DECl\ETO N. 'J.SG!)- DIL i!J DE JA'iEifiO ))E lR72. 

Allcra a classifieaç:w de algumas das comarca> tia Proviucia 
do Paraná. 

A Princrza Imp:•rial Ilegcnte, rm Nome d1l Sna Ma
p-cstade o Imperador o Srmhnr D. Pe1lro 11, Ih por 
l1em, para execução uo art. 2U, ~ ~-"da Lei n. o 203:3 
de 20 de Setembro 1lo anuo pa.-;sado, Deeretar o se
guinte: 

Artigo uniGo. Ficam eleva1bs a comarca de Cori
tib:. á tcreeira cutrancia c a uc Parauaguá á s1~gnwla; 
e continuam com a cla~silirar:ão de primt~ira cnlrancia 
as de Castro, L:1pa e Guarapua\·a; tut.las tla Pru1inda 
do l'arauá. 



20 ACTOS !lO l't)l)JI:n 

Francisco tlc Paula ,Jr, Nt>~rri r o!> Sayão Lnb 1 to, Cun
scllteiro tle Estatlo, Sena<lor uo lmjwrio, Ministro c 
Secretario un Estado dos Nt~<:>;ocio~ da JtJsti<;a, assim o 
tenha entcntlitlo c faça executar. Palat:io do Hio de Ja
neiro, em dczannve ue Jant•iro dt> mil oitocentos se
tenta e dous, quinquagcsimo primeir-o da luuepcn-
dencia c <.lo Imperio. 

PIH:'\CEZ.\ DtPEllL\L REGENTE. 

Fra11cisco de Poultt rlr l'ic!trciros Soyüo Loba to. 

DECRETO N. ~870 - DE Hl DE JA:'íEII\0 DE t872. 

Declara de segunda cntr~t•H ia a tQ.I1};trca da Vigil crcada na 
Provinda do Pará. - ~ 

A Princcza ln~prrial Ht>genln, em Nome dn Sua l\la
gestaLlc o lmperauor o Senhor D. Pedro ll, llt por Lcm 
Decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica declarada de segunda entrancia 
a comarca da Vigia, creada na Província <lu Par á pela 
Lei da respectiva Asscmhlóa Lt~gi~lativa Provincial 
n. 0 6n 1e 21 de Setembro do annu passado. 

Francisco de Paula tln Negrriros Sayão Lolnto, Gon
selheiro de Estado, Sen~ulor do Imperio, Ministro e 
Secretario de Estado do3 Negocias th Justiça, assim o 
tenha entendido c faça executar. Pa!ado do Hio tle Ja
neiro, em dczanove de Janeiro tle mil oitocentos se
tenta e dous, quinquagcsimo primeiro da Indcpendencia 
c tlo Impcrio. 

PRlNCEZA IMPElllAL REGENTE . 

. Francisco de Paula de Negreiros Sayão LOQ(tto. 
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DECRETO N. 1871 - IJE 1 D DE JANEinO DE 1872. 

ncc\Ha li ('Jill :mria da<> {'0!1l31'!'3S de Callgl!a!'rlama c 1\lúcao, 
nca\1:13 ua Pro v 111 i;r !lo Rio Gr:uulc tio N1irt1' :-· .... • 

A Prin~:cza Impr,rial Reg-ente, em Nome de Sna Ma
gcstade o Imperador o Senhor D. Pedro ll, lia por 
bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. Ficam declar:u\as de.primPira entran
cia a comarca dt• Canro:uarelama, ~~ 1k ~egnnda cutr:lllt'ia 
a comarca de l\1:1'::\o, ncadas na l'rovint;ia do Hio 
Gr:.~nue do Norte pelas Lüis da n·~jii'Cliva Assemhli'a 
Legi.,Jativa n."' li~l e !iíí de li de Dt·zem!Jro do anno 
passado. 

Francisco tlc Paula de NegHiros Sayã<• Loba to, Con
selheiro de Estauo, Senador uo Impcrio, l\linistro e 
Secretario de E~bdo dos NeQocio> tia Jllsliça, assim o 
tenha entcntlido e faça executar. Palacio tlo Hio tlcJa
JWiro, em dczanove de Janeiro de mil oitocentos se
tenta C dous, f]UÍlli!UagcsilllO primeiro ua lnt\epclldCnCia 
e llo Impcrio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Francisco de Prmla de N~grciros Sayão Lobato. 

DECRETO N. !~872- DE Hl o:' J \NEmo nE 1872. 

l\larca o onlcuado dos Promotores Pul.Jlicos das comarcas de 
NoYa Frihur~o, S. l<'i1lelis, Araruam:t, I:;uassú c l'ira!ty, erra
das ua l'rovineb do Hio de Janeiro. 

A Princrza Imperial fieg-cntP, em Nome dP Sua Mag-es
lade o Imperador o Senhor D. Pellro li, lia por bem 
Decretar o seguinll': 

Artigo unico. Os Promotores Puhlit:os (\as comarca~ 
de Nova Friburgo, S. Fitll'lis, Araruatua, lgua.<sÚ c Pira
hy, ultimamente crealla~ ua Pro\'inci·t do Hio ue bueiro, 
vcnrcr:.lo o unlL%tdo aunual de 800;:000. 



22 ACTOS no ronr:n 

Franri~1·o 11,~ Paula 111' N1•grciros Sayin Lolwto, Conse
llll~iro de E~tado, S1•nailnr do Im11~rio, !\li nist ro n SCI'I'e
tario t1<' E"taLio do" Nn.~!Ocios 1la Justi1;a, a~sim tl l1•nha 
l'lll.t'lldi!lo I' f:1r:t I'XPCUiar. l'alario do Hio •li' Janeiro, 
em d1•Z•HIOYI' d~· Janeiro df' mil oitoernto" srtrnta 1' <lnns, 
t]UÍIII]Ilagl'"imo primeiro Lia Indepe111ll'ncia e t1o lnl[ll'l'ÍO. 

PHI~CEZA IMPEHIAL REGENTE. 

Fnmcisco de l'aultl de Segt·eiros Sawio Lobato. 

---
DECRETO N. íSi3- DE 1\) DE J \'óEll\0 DE I8i~. 

l\larra o onlcn~ lhl tl' l'_[Q:JE'tor l'JJ:lico da r,nmarca tia Vi~iJ, 
cn·atla ua l'rvviul'ia tio l'ar~. 

A Prinec~za ImpPrial Hegpnte, rm Nome 111' Sua l\lt
~·~"latlt' o Imperador o Senhor ll. l't•dru ll, lia por lwlll 
Dt•rrelar o st•gninle: 

Artigo unirll. O Promotor Publico t1a romarra da Vi
gia, na ProYinda tlo Pará, Vt'IICI~l'á o ortl,•n;lllO annu ti de 
800,$000. 

l<'raneisco 1k Paula til' Nl'~ri'ÍI'o,; S ty:i.o Loba to, Clln
selhciro tln Estado, S1•nador do llllpt•rin, Ministro~ Se
cretario de F,;tado dos Negocios 1la Ju;;ti~a, assim o 
tenha cnttmdi1lo c faça t•xecutar. Palaeio do Hio de h
nciro, em dczanoYn lk Janeiro tle mil oitorentos ~~·
tenta c dous, quinquagcsimo primeiro d.t ludcpentlenria 
c do lmpcrio. 

PHJ~CEZA DlPElUAL REGENTE. 

J?rancisco de Paula de Negreiros Say1io Lo~ato. 
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Man~a o ordena•I•J do; Promoton•s l'uhli<'os lias coma r< as <l ~ 
Cau~uarl'la;ua c Maráô;-ci·t-~l·las na l'riniueia tio 1\io Grawlt.~ 
llo :"\orll'. 

A Princ<•za Imperial H<'gente, rm Nome de Sua Ma
ge.>tatl<· u lutperador o Seuhur lJ. Pedro li, lia llOl' Lem 
D.·crl'l.af o ~eguiu te : 

Arlil-(o unieo. 0.; Promotores PulJlicos das comarca5 
tle t>m:J;narl'lama ~~ M te:'tu, na Província do Hio Grande 
lluNurl•~. Yt:lll't•rãu u onlenatlo aunual de liO:J:)liOl.l. 

Franci~co tle P.tula de Ne:!Tciros S:tyão L•)lnto, C·m
~elh,·iro de E~tado, Sr'nador do lmperio, ~liuistro e Se
crdario de Estado tlu . .; N1!.~ocios da Ju~ti•:a, assim o 
tenha euteJIIliJo ,. fara executar. l\dario •lu Riu tlc Ja
w·iro, em dt•z:tnun· ;!,• Jatll'iro de mil uitoceuto,.; se
toula e d•Jll', •ptitlljtta:;esimu primeiro da lnd,•peudL·ncb 
l' du l!llj.CI'ÍO. 

I'HlXCEZ.\ DIPEHI.\L HEGENTE. 

Fnml'i:::co di' Pau/11 de .I\'1'1Jl'Ciros Say1lo LoLat.?. 

llECltETO N. '1Si:J- DE 2'~ oc J \:'\E:no nt: 1~72. 

Approva a.; allt:ru•;õ•·s l'.·ita..; nos cslalntu:.; da tlllllll:ill.;ia 
E&IIJll'Cla t'Ldial. - - -··-

A Prinr••za lmpt~:·i:tl HPgt•Hte,•·m :'\olllCtleSua ~Iag<~~
tatl•· u lttlpt•r:Hiur, Ai L<'illlt•Jlllo ao l'l'tjllt'l'illtellto ti.! rom
p:tltlti.t-E:nprt•za l'rt~dial-, tkrid.tlllt'ltlt•t't'[ll'l',;t•JtLllla, 
e CullfUI'Iillilld0-~1', Jtl!l' SU.I liilllll'lliala u,~ .. ;ull!l::lo de :lO 
do rorre:t!e mez, co:ll o part'rer ela Sec•:<i&l du~ N~go:·ios 
do Imp.'riu do Ctltbellio de Estado, exarado c tu rou,.;ulta 
tlt: ~0 d1• :'\oY&'lllbro ultimo, llt por bem A:1pruYar a,.; 
altcr:t~u,•s feitas ,,el:t JIIC-itlla companhia no-.; &·slatuios a 
q tw se rderc o. D .. ·c;·etu 11." t!iH~·m• )'.élcm~~o 
;,u:tu prv\:":0 lttt.itJ, a,; 'l'lac.;_...cs:ll ~Slcl ÍJ!útam,. 1 a.s~t;f· 

, ~ ~ 



n:itl:lS por Tlit't'tl rn ~!;t,·lt:ldll Ft Pin· l't•r,•ir:l d:1 ~ilr:1, tlo 
Cow:t•l\111 de ~11:1 1\lt'.!:t'~l:tdc o l:npn:tdor. 'linislro r St~
nt·lario dt~ E,1-td11 tios I'k:~tJrios da Agt·irnllnra, Colll· 
llltTt'ÍO :· Ol1ras Puhlic:ts, qtw :ts,;im o tenha cntentlidn ~~ 
f:tt::\1'\t't~lll:tr. Pal:u;io do H;o tlt~ Janeiro, Plll Yintc c 
qu:llro 1le lillt'iro dt• mil oitocentos setenta c tlou,;, 
quill'lllagcsimo primeiro tia lndt•pentlcnda c do lm.-
[Wrio. 

PHI~CEZ.\ DIPI~I\IAL H EGE'l'I'E. 

TJ,cudoro Machado Freire l'crcira da Silm. 

A lft•raçõt'S {eit11s no~ pstu tato.~ da rOIIIJWllll ia-Empre ::a 
l'rcdial-ds,,wu•ssc refere o Decreto n." '"::n:>drsladata. 

L 

Art. :!." Par:1 rl'aliznr sru fim a romn:tnltia se t•sta)Jr
)l'tTI:í Ctlill lllll rapiiai dt• '!.O:J():OIHh(}()O, tli1 idido l'lll 
dua' ::erit'' ico:uat·~ dt• at·t;ik:> 1le ';21JO)OLJO r:ula nma, n·ali
z:t\t'is 11:1 ft!l'!lla do art • .'L", t•mittindu-se desde j:'t a pri
mt'it a ,crit•, e rcscrv:t!ldu-sc a scgllnda cmi~s:lo para 
qnaHdu a a~ . .;l:mlili•a gcr;tl julgar opportuno, sob proposta 
da llirccloria. 

n. 

Art. 'L" A prim:·ira clt:nnath rl•1 ctpil~l sn;"t tlc ií "/,., 
:1 sr~unda de 10 "/,,, a lt•rct•ira tl1• t:i ''/o, n a~ dt•nwis 
J

1
• iÓ ·;,com inlt't'l :dl::s wutlt'a mt•nort·~ til' :m di:ls, ~~ 

pr<'t:l'dt•ntlo allllUttrius com antirirJaç~o de oi lo dias pelo 

mcno::. 

III. 

~ L" tlo :n·t. EL Na falta tlc qualqurr dos Dircclo
n·~ st~rú rll:~tuat\11 \1:11'1 sultsl ilttil-o o accinnista, que 
t

1
·ulia as pret·i~as qualilii':H:õt)S, e qtte scrYirá até a pri

meira rt'HIIÍãll da a~scmlJlb geral, na qual se fad a 
clcido tlclinitiYa, poJcndo c~ta rccaltil soiJre o accil'-
n i<l :1 j:'lrltalll:l•lo. 



EXFCUTIYtl. 

JY. 

O~~." do art. 12 sr~rá redigido (a exemplo dos 
('slatutos do B:meo Hural, c 1\o Gommereial) dest~ 
modo: -A substituição dos Dirrelorcs'exigida pela Lei. 
de 22 de Agosto de 18ti0 far-sc-ha pela fôrm:J. seguinte: 

No flm do a.• anno proecder-sc-ha ú eleição por meio 
uc um:~. lista, que deve eontcr dous nomes dos tres 
llirrctorrs em cxcrcieio c um novo. 

No flm 1\o !1. • anno, por lista de dons nomes, qun 
tiverem completado quatro annos 1\1~ cxercieio e outro 
novo. 

No :i." :mno, r nos sPguintcs pro~cp:uirá a rrno
Yação annnal, sPmprc pela terça p:nte. 

v. 
~ 7." do art. 13. Propôr a r'l:oncrnçãll 1lo liprpntc 

no f:J'o Jlri'Visto no ~:L • do art. i2. 

VI. 

Art. t~. A Directoria, tle accúnlo com o Gcr~?nte, 
nomeai' :i os empregados strit:tamcn te nccessarios, mar~ 
cando-lhes os vrncimcntos. 

VII. 

No art. 29, em vez de-pelo menos 20 acçõrs-diga-se 
-pelo mrnos 50 acções. 

VIII. 

No art. 31 c no seu paragrapho uni co as expressões 
-Fundo nominal e eapitalprimitit'o-refcrem-sc a-dons 
mil contos de réis. 

IX. 

No art. 31 supprim:un-se as pala nas-c supplrntc~. 

X. 

Ao art. :37 acrrscentc-sc no fim :-ficantlo a Direc
l.oria autorizaria a demandar, c -;pr drmanflada. r p:1r:1. 

PARTI<: 11. ~. 



Af.70S DO !'Ol!Efi 

í'\l'l'i'I'I' livre c geral atlministra~;io c plenos poilcrt'S, 
nos qtncs devem st'lll reserva algum:1 r.nHsidcnr-~c 
rornprcllcnditlos c outorgado~ to::o~, mc,;mo os podt•n'& 
em rau;:a propria. 

XL 

Depoh do art. 42 c ultimo acrrsrcntr-sc a srguintc 
drclar:wão: 

Os ;;:igna ta r i o~ 1los r c ta I u tos, qun os a pprovam rm 
todas as suas disposit;iies, nomram dt',dt' já para lli
rectores lla-Empreza Predial-Joaquim .José r.ont;alres 
Ferreira, Jo:;é Pinto tb Costa e Marcos Hm:('nwald. 
-Theodoro Machado Freire Perrim drt Sili•tt. 

DECRETO N. f!87G- DE 24 DE J.\NEIRO DE 1872. 

ll.evalitla a concess~o feita a .José Bernardo Teixeira flOr Drcrrto 
n.o 377U de 12 tle .Janeiro tlc 1RG7, qne lhe tlrn prrmis>ão para la
yrar .minas de! ouro, ~(!Jla, rhmuho e outros mim•rars ·ua comarca 

do lpú, tla l'rovincia tlÓ Ct•ará. 

A Prinrcza Imprrial Ht'gente, em Nome 1lô Sua 1\Ta
p:cstade o llllJII'rador, AtteHtlemlo ao que lhe requnen 
Joo:é lkrn:\l'lln Tei\t•ira, lia por liC'lll HeY~Iitlar a rOJH~('~
~fío que lho roi feita por })('ereto 11.

0 :177H de 12 de Ja
neiro tlt' IHG7, pt'l'lltillindo lavrar mi11:1~ tl1' ouro, súda, 
clnnnbu I' outros minera1•s na comarca do Ipú, tla l'ro
vineia do Ct•:,r:'t. 

Thcotloro Macltatlo Freire Pereira 1h Silra, 1!0 Con
selho tle Sua l\lagestat\1~ o Imperador, Ministl'o e Secre
tario de E,;tauo dosNt•g-ocios 1\a Agricnlt ura, Commerrio 
c Obras Pulilic:t :. assim o tenha entendido c faça exe
cnt:ll_' .. Pal:tci~ do. Rio de .lo~neiro, em Yintc e quatro de 
J~Iwtro de nul ottorenttJs setenta e dons, qniuqua
gesimo primeiro da Intlepentlencia ~~do Impcrio. 

PHr"CEZA DIPEI\IAL HEGE~TE. 

1'lleodoru Machado Frrire Pereira da Silra. 



DECilETO N. 1'177- [)~ :n DE J.\:-~un, IIE ts7z. 

lll'clara de utilitla<lc pu!Jiiea mnnici[wl a dcsappropriat;ão tlus tcrrc
uus, pretlins C !Jemfeilurias f!'IC forelll IH'Cf'SS~rius (Íara ;abertura da 
rua projertada, em •·ontiuua<;ilo ú da traYc»a de S. Fraucisco de 
Paula, entre as de Sete de Sctemi.Jru e ela Carioca. 

Tcnclo cltcga<lo ao conlwcimnnlo Ja Princcza Imperial 
Hcgnnt1~, em :\'onln do Imperador o Senhor D. Peúro 11, 
a pL·tição nm qttc Franeisco Sabino de Freitas Ilcis, e o 
Dr. Daniel Pedro Ferro C:mloso, solicitam autorização 
para organizarem uma cmprc;-;a <lestin:ula a realizar a 
;llwrtura 1\e uma rua em continuação úa travessa de S. 
Francisco de Paula, c entre as ruas <lc Sete de Setembro 
c da Carioca, mediante os favores: L" de applicarcm-sc as 
disposiç<1cs do Decreto espccialu. o Hiü1 de 27 Llc Outu
bro d1~ H:\:j::; á dcsappropriação dos tcrrnnos, prcLiios 
c bcmfeitorias que forem necessarios; 2." de não se
rem suj,~itos, durante 25 annos, os ll\Jvos prrdios IJUe se 
construirem tle um c outro lado da rua á tlc•cima su~ 
perior ú qu1~ aclualm1mtc ó paga pelo~ prcdios com
prchendidos na área que elles occuparcm; 3." de con
cederem-se as peunas d'agua precisas para o serviço 
daqn,•lll•,; prcdios c para a irrig:11;:'•J da rua. 

E considerando a Princcza imperial ltt',!.!:ente, ou
vidos os pareceres da lllma. Camara 1\lunicipal c da 
Secção do~ Negocios 1lo l!Hperiu do Couselho de Estado 
que se~ conformaram com o pedido : 

1. o Q1w da aherlura 1la rua pt'ojecta1la resultarão 
11ara o publico manifestas vant:1gcus; 

2." Qrw para levar-se a eiTeilo esta obra é indis
pensavd a acquisit:;ão dos terrenos, prcdios e hem
ft~iloria.i particulares existentes na án•a qml deverá 
ser occupada pela dita rua, c jii'!Os novos predios rrue, 
segundo o plano que fôr approvado, se construirão 
de um e outro lado da mesma rua: 

Ha por hem, nos termos 1\os ~~ 3." e ti.o do art. 
L" da Lei n." 353 de 12 de Julho dt~ l8í;), Declarar 
de utilidatle municipal a desappropriat:;ão dos terre
nos, preclios c bl)ffifl~itorias particulari'S acima men
cionados, c onlcnar que para este fim se proce1la de 
conformidadu com as demais dispnsi1;ões da mesma 
LPi n." 3:i:! tle l::! rlc Julho tle 1815; competindo ao
Pol!er L<'gi~lat.ivo re:;olvl'r sobre a conl·rssão das duas 
prinwir:1~ rondiçües e.;p:·ri:llmentc srtlirilJdas e já l'l" 

f,~,. ida". 

• 



\1.'1'0:-; [lil I'OirLII 

João Alfrt•du C•Jrrêa üe Olireira, tlo Cun~ellto tio Stta 
1\lagcst01llc o Imperador, Ministro c Secretario de Es
tatlo dos Negocios do Imperio, assim o tenha cnten
ditlo e faça ex.cctilar. Palacio llo l\io de Janeiro, em 
vintr. e quatro de Janeiro de mil oitocentos setenta 
e dons, quinquage~imo primeiro da Imlepcndcnria c do 
lmpcrio. 

PHI~CEZA IMPEHlAL HEf1E~TE. 

Joilo Al{r('do Corrêa de U/iveim. 

DECRETO ;.; . 187S_::_DE 26 DE J.\NEmo DE 1sn. 

Concede ao Corpo Capitular da Diocese tlc Oliuda o uso de 
distiucti\os de côr rõxa. 

A Prinl'l'Z:I Intpcrial Hegenlc, em Nome do Impt~
ratlor o Senhor D. Pedro Il, Attentlendo ao que re
presentou o Re\·ercnllo Vigario Capitular da Diocese 
dll Olinda: lia por hem Decretar; • 

Artigo unico. O Corpo Capitular ua Diocese ue 
Olinda usar:t tl'ora em diante de cabeção, semlal, 
meias, manguitos, c borlas no chap{~o de cúr ·rOxa; 
e nos dias de pt·imPira e de segunda classe, nos du
Jilires múores, w•s da Semana Santa, nos de funeral 
elo Papa, tlos l\Iembros da Família Imperial, do Bispo, 
c dos Conegos, c ao de finado~ usará igualmente de 
murça rôxa elo mesmo formato da preta, assim como 
de capa magna tamhcm rôxa . 

.João Alfredo Corrêa dt~ Olircira, do Conse\lw tle Sua 
:Magestade o Imperador, l\Iinistro e Secretario tlc Es
ta(IO dos Ncgocios rio lmperio, assim o tenha cnteu
dido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro, em 
vinte c seis de .Janeiro rle mil oitocentos setenta c dous, 
quinquagesimo primeiro da lnllependcneia c do lm-
pcrio. 

PHL\CEZ.\ IMI'EHL\L HEGE0!TE. 



EXErLTI\0, 

llECli ETU l'í. 'ISiU- Dl: ;Jt Dl: J.\:'iW\U DE 181:!. 

Fat. varia; alterat;õe,; nos e,;latuto; appl·ovaJos para o Banco 
:'i ~·cioual. 

A l'rillt't'za lmJ>eri:il HegenLL>, em Nome do Impt'I:auor 
o Senhor O. Pedro li, Attentlendu ao que lhe represen
taram Themistodcs Petrocoehiuo, Diocleciano Brucc e 
Erari,;to JHiiatlo Je Sú, ineorporaJorcs do Banco Naeio
JLd, c Temlo ouvido a Secç:io tle Fazenda do Couslliho tlc 
E., ta do, lia por bem qtH' o Decreto H." MHU de 18 rle No
vembro u!Limo st•ja oiJ-;crvado CLHll as seguintes allc-
EII;ue,;: · 

I. 

O auglllt'lllo do capital do hamo alü vinlt' mil contos 
tlc rí:is púde realizar-se inlicpcntlentemente de appro
nt;ão do (ioverno lm]1erial, uos termos do art. 2. o dos 
t'~ ta t ul os do mesmo IJaneo. 

li. 

Catla v in te ac<~õcs rlarão direi lo a um voto; ncnlntm 
at'cioui,ta, JlOréÍn, terá mais dtJ t[Uillze votos, <JUaltJUCr 
<J ue seja o numero de suas ac<;ues. 

O Yiscon<lc tlo llio Branco, Consl'iheiro tle E-;latlo, Sc
nndor do Impcrio, Presit!Pnte do Conselho de Ministros, 
Ministro c St•rrct:lrio de Estado dos Neg-ocios da Fazenda 
n Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim 
tenha cntcnuido c o faca executar. Palaeio do Rio de Ja
w~iro, em ti'inta ~~um etc Janeiro de mil oi toccntos se
tenta e uous, <JUilltJUagcsimo Jlrimciro da ltlllrpendcn
ria n tio Impcrio. 

Pl\INCEZA IMPElUAL HEGENTE. 

Yisconrlc do Rio Branco. 

IIECHETO N. 1t8SO- DE 31 IJE J.\:\EIHO IJE 1872. 

Altera a lal!t'lla tla,; po:·cenlagens tloo, <'!llprq;atlos 1las Alfandegao. - .. 
( ; 

A Pt inrrza Imperial Rrgentc, em Nome do Imperador 
o Senhor ll. !'edro 11, Tnndo em vi:: ta o disposto no art.l>." 
rlo [l('!']l''o !!." 'i.l n; r[c ti ele .)L! i o de 1868 .. H a flUI' )lfll! 



ao ALTOS ()IJ l'tllll<;l\ 

que do I." do prO\ imo lülttl'tl nwz d•· F•~vcr•·iro i!lll di:111l•! 
a JliH'i'tJ!lla.c;·,:tll deYitl.l :t•>' t'lllpreg:ulo-; d:1~ Alfantl,•p:a-; 
Sl'ja p:1g:1 dD GOJÜIJI"IIIÍdadt• t:lllfl a laht'IJa IJI!e ('l)lll i'·<te 

haixa, assi!.;nada p•·lu ViseOIIilt' do Hio B;·auro, Cnnse
llll:iru de E-;tatlo, ~·:u:1tlor do Inqwriu, l\liHist1·o e Scere
lario de Estado 1los Nl'g·ueios LLI Fazctllla c Presidenl1: 
do Trihun:d tio Tltcsout~o Nacional, que a.ssim o tenha 
t'ltlL'lliiido c far;a executar. ~lacio do Hio de JaiH•iro, 
em lrintn num 1lt: Janeiro tl1' mil oilucl'lllos Sl'lcnla 
n 1lous, IJUÍili!itap·•:'illlO prillleiro ,L\ Indt'[lt'Hllcnria c tio 
lnt Jll' r i o. 

l'LUNCEZA UJPElHAL HEi~E~TE. 

riscondc do liio JJranco. 

'L\BEJ.L.\ ll\ 1'111\CEZ\T \t:E:-1 t]l 1•: DEVI: ;<EH llllDI.Z!I>.\. ll.\ J;!·::Oi!l.l. 
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FXfCt:l!TIYO. 

DECf\El'O ~. '~RSl-nE 3l DE J\'ir.JIIO nr. t87~. 

ApproYa, com mrHiific~ÇÕt'', o; PStatnto-; tl.l soriedatlc ano
nnna den•0tniu:Hla-A>snria•<w Economil'a Auxiliar-, que 
s;~ prcll:llilt· rstabelc cn ncsia (J>rlt'. 

A Prinr·rzn Imprrial Rep:ente, em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro 11, Attendcndo ao que I li c rc:prescn
taram o Dr. Joarrnim Alexandre i\l::inso Sayão c ontros, 
JlCllindo a approvação dos rstatutos dn uma so~icdarle 
r~nonym:1, qtw prl'tetHlt:m rsla!Jelr•ct'l' nesta Côrlc, inti
tnlada-Assoriaç:!o Et'tlTifltllira Au"\iliar-, P 'fpnrfo on
vitl·o a Srcr::lo tle Fazenda do Cnn,rlho tlr: Estado: Ha por 
hrm Approvar os referido..; estatutos com as seguintes 
mot!ificaçlíes: 

I. 

São supprimitlos os arts. r>2 e ri3. 

11. 
O art. üfl ó substituído pelo srguintn: 
• Art. ti\J. A associação podPrá remunerar o sru ftm

<l:.ldor c illt'orporador, se a;;sim se resolver em assembléa 
geral dos accionistas; rom tanto, porém, qnr a somma 
para PSS(' fim fixada Sl'j:t det!uzida gradualmente UtlS t!i
VÍUellUO:i e não do capital social. ~ 

III. 
Arrescrnlc-se no fim: 
Art. A asc;ociação fica su.icita ús disposições da Lei 

n." 1083 de 22 de Ago~to tle i8!l0, c Decretos regula
mentares 11." 2fl92 de l(j, de Novembro, c n." 2Ht de i9 
i!e Dezembro tlo dito anno, qtw lhe forem applicaveis, 
ai!llla que não estejam incluídas expressamente: !lOS prc
;;enles esta lutos. 

O Visconde do Hio Branco, Conselheiro dr: Estr~rlo, Se
nador <lo Imperio, Presidente tio Cow;diJo de Ministros, 
Ministro e Secretario tle E-;tatlo dos NeQ;ncios da Fazt•nth 
e l'residt'll!l: do Tribunal do The-;onro Nar·illtlal, assim 
o tr·nila entt:tlllitlo e faca cx.r•cutar. Pal:tcio do Hio de Ja
neiro, em trinta c 1Ún de Janeiro de mil oitocentos 
setenta n dntlS, qlliHquagP:~imo primeiro da Iwll'pCil
dcncia c Jo Imperio. 



,\CT<I" lliJ rnnu: 

!IECP.ETtl :\". ',~S2-Tlil !.'' lllc FI~n:nEIP.O llE !Ki~. 

riu o morln por qnr tlrYcm SPt' olbrnatlas as di.<po>i•.·iír< tlt>~(art;. Si·: 
,. R4< dó Cotligo Comnwrrial r rrvoga o arl. t.• do ll~rreto u." 131i~ 
dP1S de Abril tlr; ts;,\ c o ar!. G9 do llt•rrrlo n." t:.~l7 tln 1. 0 tlt~ Mai<~ 
<lc 1R;,;,, 

A Princcza Tmprrial Regente, em Nome t!e Sua l\13-
gcslatle o Imperador o Senhor n. Pedro JI, usando da ai
tribnição que llw eonfr,re o art. i02, § l2da Constituição. 
c t!e conformidade eom a Imperial He~olução desta lbta, 
tomada sohrc consnlla das Sccçõrs do Justiça c tio Im
perio tio Const>llw dP Est;ulo, Ha por hem Dccrclar o ,;r
gnintc: 

Art. L• Para qnaesqucr cfft>itos jnritliros não é admi;;
sin~l comminação alguma ou advcrtl'ncia aos credores 
do fallido, chamatlos para deliberar sohre concordatas, 
contas c moratorias, alóm das que são prescriplas no 
art. 8~2 do Codigo Commcrcial c das que se conformam 
com os arts. 8~1 c 8~7 do mesmo Cocligo. 

Nas cartas circulares que o esc ri vão I i ver de dirigi r 
aos credores do fallido residentes no lmpcrio, cujo~ 
nomes e domicílios sejam conlwcidns, c nos cdi taes c an
nuncios convocando os desconhecidos c os conhecidos, 
cujo llomicilio fôr ignorado, e os residentes fúra do 
Impcrio, deYerá ser inscriua com as aunrtencias do 
art. 8fj.2 a do art. 8fj.4 do citado Codigo, que obriga os 
ausentes a a<lherir ao voto da maioria dos presentes. 

Art. 2." São revogadas as disposições do art. L• do 
Decreto n. o 1368 de i8 de Abril de 18~4 c do art. 69 do 
Decreto n." i5!)7 do i." de l\laio de f8~);j, 

Francisco de P:1nla de Negreiros Sayão Loba to, Conse
lheiro de Estado, Senador do Imperio, Ministro c Secre
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha_ 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeit:9;' 
em o primeiro de Fevereiro de mil oitocentos setenta 
e dous, quinquagesimo primeiro da Indepcndcncia c do 
Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Frrmrísco r! r J>rwla dl' Negn•iros Sayão Loba to. 



DECH ETO N. 'lf{8:l- no I." nr. n:n:nr.mo nr. 18í2. 

llividc o :'llnuiripio da Côrlc em dons districlog csp•~cia••s p~r:t 
o cxr•;.·kio dao; altrihui~~õPs dos Promntnr0~ l'llh!ico.<. 

A Princcza Imperial Regente, em Nomn·.ue Su:l l\Ll
gcstade o lmpr·rador o Senhor D. Pedro li, Usando da 
';~tt.rihnição <IllC lhe confere o art. 102, ~ 12 da Consti
tuído, lia por hem Decretar o sr•gninte: 

Art. ! . "O l\l•micipio da Córtc fira dividido.<'m (lous 
rlistrictos csr1eciacs para o cxcrcieio das attribniçi'ies 
do;; Promotorr~s Publicas, comprdwndcntlo: 

O ,Ju Primeiro Promotor as frcguczias dn Campo 
Grnn(lt', Cura to ele Santa Cruz, Guaratiba, Jacnrepagná, 
Irajú, Inhaumn, Ilha <lo Governador, Santo Antonio, 
Gloria, Lagóa, S. Cltristovão e Engenho Velho. 

O do segundo Promotor, as ele Sant:1 Hita, Paquct:í, 
Sant.'Annn, Espírito Santo, Candclaria, S. José c Sa
rrnmento. 

Art. 2." A disposição do nrtigo :~ntcecrlente não 
inhiuc os Promoton•s de prnticarcm act.os de sua co7:1-
pctenci3 em qualquer dos districtos indistinf'lamcnt.c. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão LolJato, Con
sollwiro de Estado, S:·rudor do Impcrio, Ministro e Se
cretario de Estado dos Ncgocios da Justiça, assim o tcnl1a 
cnlrndido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro, 
em o primeiro de Fevcreit'O ele mil oitocentos setenta 
c dou~, qninrpragcsimo primeiro ela Independência c do 
Imperio. 

I'HINCEZA IMPERIAL HEI~ ENTE. 

Ft·u11i'isro ,[,• Paula de Xeqreit'os .'i!lyilo l,oliato. 

DEI.I\ETO \'. TIRR'I- DO 1. 0 
DE FF.YI'J(FtnO IlF 187~ . 

. \ulori1a a Socit'dadr Jlencliccntf' Drwito dP JuH:o par~ fur.ccic
nar, e a)'pro,·a os rl'~fll'c!iYos r-t~.t:il•·s. 

A Princ,z:, Iercrial Rrgcutr, em Nome il•J Imperador 
o Senhor f;. P1·dro 11, Attf·ndrndo ao qur rcqncreu a 
Dirrctorir: rl:l ~~r,·i.nri 11lr Br·nrti<'i'llli' Jl,•zr•i10 de Jnlho, f!' 

r A., r r H. 



.~• TOS 00 f'O()Ffl 

~onf,wm:~n•lO-êl' rnm o p:Jrcr.rr da Ser\àO dos Negocios 
do lmperio do Conselho de E,;tado em consulta de 2 de 
JJneiro do corrente anno, Ha por bem Autorizar á 
nu·sm:t sor.ierla!le para funcciouar, e Approvar os rcs-
pt'l~liYos rotatutos. 

Q<tal(ILtel' alteração rtne se fizer n()l; mesmos esta-
tutrJs, ~:ú poderá ter vigor depois de ohlirla a approva
ção do GoH•rno Impcrhl. 

João Alfredo Conêa de OliYcira, do Conselho de Sua 
J\l:lgrstHle o lmprrador, Ministro e Secretario de f};
t:lllo tlns Nrgocio~ do lmpcrio, assim o tenha enten
dido e f.1ça cxcntCtr. Palacio do Hio rle Janeiro, em 
o primeiro tln Fowrrf'iro (\C mil oitorrntos setenta e 
dons, qninr[n:J 0;!'·' i mo prime i r o d:1 I llllependencia c do 
1m per i o . 

PRI~CEZA BIPEIUAL REGENTF: . 

.Todo Alfredo Con·éot. rlc Olit,cira. 

l~stalulos da Sodctlmle llenrficenle Dezoito· de Julho 
:t lillC sr. retere o Uecrct•1 n. o ~884. 

C.\PlTl'LI) I. 

Ar'. t." :\ .-'Ol' ;,.,!;:,~.· ·!•·non: inn r-~P-l!a- DN<IÍl(l ele Julho
r c;ornl"'n·-s··-ha cle so ·ios nal'.IO!Jaf'<>" ('Stran"eíros l'nl numero 
illimitatln. " 

Art. i." ni·;i•!•·m-·'c u;: 'ocios ('!ll df-·c~ti\·n·', ht•nemetito~ e 
htJnPrar:n~-

1\!'l. :1 ·• A ,.,r·i•\<!:1.1" t::m por f1•:1 benriic;iar ~cus ~ocios 
f'lll raê::1 r!1· nPr:•;:sda !•·, nu a suas f~nnil ias quando por seu 
ta. i c·:· i.,lf·:l !o fi:·a rrcn em Jl''hrrza. 

Art. ~·." A 1ata•:J·a farnil'a r·ornf'I'Ph'_'ntl<:: 
~ t." A vinva :• filho,, nu nutro~ dPsc·endrnte,. 
~ 2.'' (I<; p·ti:< [;I] (:\l\I'(IS a':l'.t'rldl't)(f',, 
ilrt. ~i." Ti\.n c! irei tu an.' ~~H:corroc; .Ia !'ncieda }p: 
3 L" A viuYa, <lurantr, <;Lia v i.Ja, pm•ruanto se conservar 

em l'sla•lc, de t.onraclez. 
~ 2." 0,; fi!t1ns até a dadc rlc Hi annn'; a• filh~ts rnFruanto 

~"ltt'il'<'' .. !t,rcm f<'Pll ta•! a' hone,tas 



EXECUTIVO. 
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~ 3." Os dcmai,; tlcscrntlcntcs guardada a mesma reg-ra. 
~ 4e." Os pais c outros ascendentes emquauto durar sua in

digcncia. 
Art. 6." Os soecorros serão rrparti,lamrnto) •livididos pelo::' 

beneficiado.-:. 

CAPIT\.:10 11. 

Dt~ rldmissüo. 

Art. í. • I' ara ,;e r sotio rt'quer : 
§ t." Que seja maior dr 21 anuo<, ccrtilit:at!o pulo propo· 

nente. 
§ 2." Que tenha occupação t!t)Ccnte d'on,Je tire s~1bsis· 

tencia. 
§ 3." Que goze dos fóros de h!Jmcm probo e seja concci-

tuarlo. 
§ TJ,." Que não tenha sofTrido conrlcmnação de pena infa-

maille. 
Art. 8." Só terá I ugar a admissão por ntPio •I e proposta 

assign:Hla e datada pelo proponente; e esta deve cunter o 
nome, idade, estado, naturalidadt•, profissão e rcsidencia do 
proposto. 

Art. U." A proposta de admissão será, em ronsclho, apre
sentada ao Presidente, o tJual desde Jogo nomeará uma eom
missão de syndicaneia para conhecer os prcJicados do pro
posto. 

Art. 10. Apresentado o pan'rP,r da commissão de symli
cancias e sendo cllas favora vei:; ao proposto, será a proposta 
submettida a escrutínio secreto, hastan<lo trcs votos nega
tivos para reproval-a. 

Art. H. Podl•m por excºpção snr a<lmittidos romo socios, 
os tllhos de soeio, maiores de 18 anno~. quando propostos 
por seu pai, ou quem o represente, ou por qual4uer socio 
com autorização por escripto oaqucllc, e rcuna os predi
cados exigidos no art. 7." c seus paragraphos. 

CAPITULO lll. 

[)acres das suei os. 

Art. i:!. O socio é ohri~a•lo a contrilmir com uma JOia 
de 50$, no acto de sua admis>ão, c com a mensalidade de 
t~OOO, pagas adiantadas, e por trimestres. 

Art. t3. A aceitar e exercer por espaço de um anno o 
cargo para quo !ôr eleito, ~alvo impctlimcuto jus tu. 



Ar!. l't .. \ rlltilfit'ÍI' a t'ttlllltli"it" qttt' Ih•· l"úr ,j,.~jg-n:o•l;t 
Jwlc• Prr~idt·ttlf', qnawlo '" trat;tr ti•• ll•'P'H'ÍO" t[lll' dit_':tm 
lf'~; }l''i t ll lU I:-: i fll t' l't~~-..:t•-..: <..:(ll'lat·~ 

I ~.\Pll'I"LO !\'. 

Art. t:L O ;;rwio tPlll tlireito tlt• intlttir dirt~l'tamrntc ,. 
roopartil'il ar rom :.:•·u \'uto e111 todas :t" ,•,·!iltL•r:t•;cws sori;H·;;, 
~alvo ll:H[Ut'lla~ qw· furem privativas dos t·argus t!a admi-
nistra~ão. _.\rt. Jü . . \I'\. ih ir l'lll r·rt...;;o llt• Ht'L'~·~-..:!:1;1d••. tl:-; -...O!'COJ'I'Il~: 
""'Íhl t'Oillll ,11a fatnili:t. por St'll fall<:t·i!lll'lll•>, "' !Jt'ndit'in:; 
•Ir· <[IH' 11 c\! a" ar! :1_" 

t:.\PIITLII \ 

{lus Jll'illlS. 

Art. li. Perdt·m o,; din·it"' de :.:ut·i"": 
~ J." Aqnl'llr• quP 11ào r·::til·t·r quite com a :;ol'it•tlatle, \;C" 

riticatlo que rlt>ixon t\e pagar um St)mcstre veneido. 
~~-o .\queliP qne procur;~r por meio reprovado emba

}';ll;;tr o 1ton1 anilanwnto rim; negw·ios soriao~s. 
~ :1. 0 Attuell•~ tpte por mt'io 11U pratil'a t!P aetos ÍilllllOI'a('~ 

tt•rnar-se pul!lit-allll'lltn eOidwt:ido. 
~ !te" AquPllt• qn~: fúr pl'!as jm;fil_:a,; puhlit:as t'OIHiem-

n~do a J>Plla iufantantl'. 
~ õ." "\IJUl'lll' que volunt3riatm·ntP si' despeuir <la socie-

da(\e. 
At;l. 18. O soei o desligado pel;~s e a usas mencionadas no 

artigo antec~:tlt•Jitt•, não tl•rir ilirl'ito a redamà~·ão on in
l!emniza<:au algutrta. 

Art. i \.I. Fi<'-a stiSIWll''ll o d ir•·ito aos h••twli··i•l:i l'OII· 

feridos pel.t oul:it•rladi• o•rn '"\!" c<;tatut•~< ao ''"·iu qtl" oki
xar de pa.~·:ll' Jlltr triuw::\l'P Yeno·ido. 

· Art. :!U A assl'miMa gPI ai rennir-:;P-ha t!u3s YPZ'~' l'"r 
:1nnu, pur eonvoc<l•.:ão tlu l'rc·sitl•·ntl'. r[,.,ign:JtJiio o di;t d;t 
n•uuiã•1 c pn·r·edeudu atl!lllll<'io:: pPlo:-; jorli<JI':> di<• I Í"" •·t•lll :} 
~utef·.;dcnri:\ 11''1''-'~S<I!'Í;-' ,_Ir: oito di'-'' l'"lntw•!!••s. 
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Art. :H. :\~ pnmeira reunião t!.t a:;semi.Jka i'"ral procl'
dcr-,r,-lia á e] .. ic:lll da Dtrcctoria, de uma commboào de lJe- · 
ndicL·ncia e üe \una nutra de contas. 

Art. ii. Na se~Ulltla reunião da asselllllll·a grraltratar-
~e-ha da pü'"" d<t uoYa ~~dministrat:ãu. ·-

Art. :! I. Con-;tiltti'·SI' a a:;,;eniilt,··a gl'!'al IH' la n•nlltaO dé\ 
'cxta parlr ~lo,; s1H'Í''s t]l1'-' (•:il<'_j:llll 110 i"OZU tll' ~eu> Llirl'ito,, 
e a-; stws d;·,·isiJ'!S "'-'I':ÍI) l•!lllad:l'i IJOI' maioria dl' voto~. 

Art. 2'1. s,~ poro.,lll ll::Íil ,,, \'l.'lllllr JIU!l\1'1'0 bastante para 
flllll'l' i•.•!ta r a as' em h],··a geral, o P rP:dtleu te t.l<:signa• no v a 
rPunião que delilwraní com ttualrjuer nuuwru t]UC :;e reuna, 
al'ima de quinze 'orios. 

C:\PlTCLO \li. 

Art. 2i:i. As cleir;lJI'S da Dirn:turia I' roJili!llÍssôt·:; de que 
trata o art. 2l serão feitas por cserutinw se~rdo, por meio 
de ecuula,;, nas quaPs eatla socio cserevPr:í o HOllle do can-
1\idato e o !'argo para l]UC o elcgP, senllo prullibillo os votos 

por procuração. 
Art. 26. Hecolhidos os votos, o Presidente tle:;ignará d'entrc 

os sodos a dons para escrutadorPs, os ttnae,;, tomamlu os 
votos á propor1·ão t]UC forem sendo lidos, darão o resultado 
tina! tl<t apttr:lt:ão. . 

Art. 27. Do tudas as orcurrpneias tio prot~t·ssn deiloral 
e do resultado da apura<;ão lavrar-se-ha uma arta miuu
eiusa no livro cnllllll'lt•ntP, a qual, tlepois dt~ tlhwutiLla e appro
vada na sessã11 seguinte, será assignada pela Dil'l!.cturia. 

Art. 28. O soeio eleito terá participação vur cscnpto da 
eleição, c entende-se que aceita o c11rgo para que foi ljlO· -
meatlo, desde que no prazo de Ui dias não fundamentar a 
sua reema. 

CAPITULO VIJI. 

Ilct l!dlllinist ruriio. 

Art '2~1. A socÍI!rbde ~rrá administrativamcntn rrgida por 
uma Directoria eutttposl~t tle sete membros, e pür um con
~clho cumpostu d~t Dircl'lrJriu e oito ou mais soei os que estejam 
nogow rleSI'LIS direitos. 

Art. :lO. A Dircctoriu compôr·s~-ha de um Presidcntr•, dons 
\·ice-l're:;itlcntc>, nm Ft-;•::.d, um ::>ccrel~ric•, um Tl1'~SL•ureiro 
r Ulll !'rllr·ur:Jrlnr. 
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Art. 31. O conselho compôr-sP-ha da Diroctoria c de oito 
ou mais membros que se reunirem no dia da convocação. 

Art. 32. O consí~lho reunir-se-Ita todas as semanas no dia 
designado pelo Prcsitl~n te, c ann uncialla a sessão an tccedcn · 
temente pelo St)í~retario. 

Art. 33. Ao conselho compete: . 
§ 1." Conhecer e deliberar sobro tútlos os ncgocios soetars. 
§ 2." Autorizar ao Presidente a representar civilmente a 

sociedade, ou por si, ou conferindo procuração a pessoa ha-
bilitadl, para tratar dos negocios da sociedade. . 

§ 3." Nomear eommissões de inqucrito c outras que seJam 
nc~cssarias ao bom andamento dos negocio~ soeiaes. 

§ lJ.. • Tomar trimcnsalmcnte contas ao Thcsourciro, e ap
proval-n.<, dando ao mesmo quitação. 

§ 5. • Eliminar c suspenuer os sodos nos casos Li os art;;. i 7 
e f9. 

§ 6." Pt·cencher, por eleição, as vagas que se verificarem 
na Directoria durante o anno. 

§ 7." Fazer ol!servar em sua maioramplituueospresentes 
estatutos. 

Art. 34. As decisões do conselho serão tomada~ por maioria 
de votos dos membros presentes, e de lias não haverá re
curso. 

CAPITULO IX. 

Do Presidente e mais membros da Directoria. 

Art. 35. Ao Presiuentc compete: 
§ L" Presiilir ás sessõ<Js, dirigir as discussões, manter a 

ordem c r~gularidaue dos trabalhos, suspender as sessões do 
coQselho em casos extremos á manutenção da ordem. 

§ 2." Convocar, por meio do s~cretario, semanalmente c 
em dia designado a reunião do conselho. 

§ 3." Assignar os papeis documentauos da sociedade cru
bricar os livros das aetas. 

§ 4." Provirleneiar em caso de morte ou enfermidade de 
qualquer socio, o que o caso exigir, podendo despender até 
a somma de 100~000, devendo eommunicar ao Thesoureiro a 
sua resolução para ter ella execução, dando, porém, na pri
meira sessão conhecimento ao conselho de seus actos. 

§ 5." Ordenar as despezas do expediente. 
Art. 36. Aos Vice-Presidentes competem todas as attri

buições do Presidente em sul! ausencia. 
Art. 37. Ao Fiscal compete observar e vigiar que sejam 

cumpridos os presentes estatutos, e representar a sodedade 
em todas as suas relações exteriores. 

Art. 38. Ao Secretario compete: 
§ 1. 0 Redigir e escripturar no livro competente as artas 
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das scssõe~, fazendo nellas especificaua mcnçãu de todos os 
actos, dPlihernçõcs e resoluções do conselho. 

~ :Z." FHer os annuncios da con voc:ação ria assemhléa geral 
c do conselho, em nome do Presirlentc e quando por clle de
signado lôr. 

§ :1. o F.tzPr na sessão a leitura da acta e de todo o expe-
diente dn soci<'dadc. 

§ lJ.. o Manter a correspondeucia, ter o registro da sociedade 
em boa ordem e clareza. • 

§ 5." Formar a lista da administração e o quadro da 
sociedadr. 

Art. 3:1. A<J Thrsnurciro compete: 
§ 1. 0 Inteira l'l'!'!JOU'ahilitladc pl'los cofres sociaes. 
li 2. 0 AprPsr:ntar trunensalmcntc o balancete do estado das 

litJan\·as :1 seu cargo, e no fim de rat!a anno o balanço geral 
de todo o movimento oprrarlo, com os documentos probato
riq.> dos rlispcndios fcilos. 

§ 3." Ter a es('ripturação da thesonraria em bom estado e 
rom a clareza precisa. 

§ lJ.." Ter conta correntfl com cada socio, e promover a 
roiJrança das joias e mensalidades destes, na fórma da disposi
ção do art. 12. 

§ 5.° Cumprir as rcsoluçõrs do PresiJcntc quando verifi-
car-se a hypothesc do art. :11, §"'·o 

Art. lJ.O. O Thcsonreiro é ohri::;ado a recolher em o banco 
que fôr designado pelo conselho quai!Jner som ma que tenha 
em seu prHler, desdt que exceda a 300~000. 

§ 1. 0 i\ssim tambern cumprir as resoluções do conselhO.. a 
rt~speito r1os fundos sociacs, lo;:;o que fõr pelo Presidente com
munkada por escripto a dP!ihnra~ão do mesmo conselho, do 
qne dará contas na sua primeira reunião. 

~ ~-o A nome:u e L<~r sob sua n~sponsahili-lade um agente 
11<' sua eontiança para proceder :is cohranç.ls, p!~I'I·ehcndo 
uma romrnissão que fór pdo cnn,;elho marcada. 

Art. !1l. Ao Procurador compete: 
§ 1. 0 Distribuir os auxilios pe1~uniarios P pagar as pen

~ões eonePdida~ aos socios, ou a suas familias. 
3 2." Trata r do enterro e ofliéios fu nehres mandar! os cele

brar pela soeictlad<~. 
Art. !~2. O Procurador, para cl'tinprimento do dispo,;to no 

artig-o an ter·ef!ente, haverá a competente autorização do Pre
~i;lente, e nl'lla lançará o recibo das quantias ft)Cebidas da 
thcsouraria. 

CAPITULO X. 

Das finança,s.~ 
I '·. :; 

Art. !i3. Os fnndos socia!'s srrão 1fo~~dos : 
§ t. o Das joias de arlmissii.o de s\)cios. 
~ 2. 0 Daomensalidadrs dos mes~ps ... 



Acrn~ no ronrn 

~ 3.'' Jbs lilwr;ditladcs e donativos que lhe fnrem fl'itos. 
Art. }}. Os fundos sociacs ~e rã o convertidos em ~polices da 

r1ivida pnhlil~a por deliiJt'ra(;ão e n~solução do conselho, c só
mente poderão ser ali1•nadas por deliberação tomada pela 
maioria ahsoln ta ele metade c mais um rios soei os que esti
verem no gozo de srus direitos. 

CAI'lTITLO XI. 

nas benrfir:encias. 

Art. Hí. O sodo qnc cahir wn pobreza, ou por molestia ou 
por impossihili1:a Jr~ physi1·a, tem r1ircito, logo que exija, a 
uma m nsalidalle dr :50.~000, podenrhl ser elevada a 50,~000, 
caso tm!lta ellr sPn-içr/~ rt'lcvantrs prestados á sociedade em 
cargos rl~ llireetoria, a juizo do eonsclho. 

Arl. ~G. Terá igualnwnlr r.lirl'iln em easn de mortr, verifi
cada a liypothrsP do artigo antecrdcntr, a enterro dce~nte a 
expem:as da socicrladr. 

Art. ~7. A faf!til!a r!o s~rio fal!_ccitlo. guardar!~ a di~posif,'ão 
do art..!.", tPra dJn•Jto a pens;~o nunea Jnfr:rli>l' a 20;)00::1, 
a qual poderá ig-nalmrntr. sPr dc\'ada a 50~000, attentos o,; 
serviçth do f~IIP<~ido, ~~por deliberação elo cousl'lho. 

CAPITULO XII. 

]Jisposi(tJt'S yarltS. 

Art. !18. O soci•J íJlll' ~,, enfPrmar ~~ pr.·ci,ar •los socr-orro;, 
sociacscommnnica;·á, por intcrnwrJio duS 'l'l'etario, ao Presi
dente o seu estatlo de rnolcstia, e este, srm I'PJ'da, nomeará, s~> 
entenrler, uma eomJobsãn para intlag·ar do estado do prti
cionario. 

Art.,}\). no r~snltat!u das invrstigações dará o Pn•,idrntP 
coilhceimento ao eonselho, o qual defibuilrá as providencias 
que o caso exigir, salyo dada a hypothese prevista uo 
art.3tí, ~rl. 0 

Art. 5Õ. Do mesmo modo r em qualquer outra circum
stancia que vrnha o socio a precisar de soccorros sociaes, 
guardar-~e-ha a llisp(}f;ição dos artigos antecedentes. 

Art.lll. O sncio qne ansrntar-sedasérte da ROCiedadecom 
li•·en~n do <.·on,clho. 011 o IJllf' pr,Jvar indigPnri~. além rle 

• 
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licar ist'nlo do p:1gamr.nto de mensalidl\de~, g-ozarú de todos 
o~ lu'ndkio~ cont~edidos pelos presentes estatutos. 

Art. 5:2. O sodo que prestar serviços rdevantes á soeie
•lade, '" o t·onsellw entender, lhe ser à euul'eritlo o ti tu lo de 
IH'Ilf'llll'rito. 

Art. ;;:1. Qn:~lqtwr individuo extranho ~i stH~iPd:~tll', qtw 
pn•st:tr-llw st•rviros relevantPs, sPrá consit.h·r:tdo ~odo lw
Jwrario, se assint reso!Vt'r o conselho. 

Art. !n. A sociedade, logo que scns cnpitar's o prrmittam, 
f:ll~ultar;í ans filhos de seus soeios -11 instrut·ção nnt'Pssaria, 
I'OillO poilnrá conceder henl'liceucias por uma vez ~úwen te;, 
JHllifPS IJOII('S(I)S. 

Art. fi1S. A sot'iPthulc não (ltlllPrú ser tliSsltivitla spnão por 
irn(JossiiJilidatlt• manifl'sla tlt~ acção, e sua dbstdUt:iio ficará 
dt'(lt'lldt•utt~ do tll'lilll'ração n voto de tltws tPrt;:.ts partes dos 
Sllt'ÍOS, lJIII' l'S\Í\'i'l"i'lll li O g'OZO UC SCUS ti ÍI'I'ÍlllS. 

Art. fi6. A s<wit·d:Jdc s<Ítlll!lllo pod,·r:\ C\I'!Ter as ltt'ncfi
,.,.nt·ias tl<•t·lara1las no t'apitulo i!, depois l{llt', formar um 
fundo !'apitai d1• viu to l'<llltns dt• rt'•is. 

Art. 57. Todu so1·io <'·obrigado a rt•,.:peit:~r I) fazer obser
var os presPHll's Pst:llnto>. 

Art. a8. o I'OIISl'llio lit:a aatorizauo a forwular o J't•gimento 
int•·rno tla snl'intladt•. 

Art. 5\l. Estl's t•statt!'tos, approvados pPio Gdverno Impe
rial, toruar-s~·-ltã't lt•i org-anica <la sot·it•d:td<·, o sú poderão 
st•r llliHlili :liln:; depois de decorriilu um :lllllO tle existeneia 
d;t Slll'i<•d:tt!l•. 

H to d<) Janl'irn, em 17 dn Outnliro d" 1H71.- Dr. JJla
nol'l A/c!'s da Costa !Jrwu·allll!.-lns,: Jlari11 dn Silva Lemos. 
--José .IO!UJIÚ/11- C01•llw.-Joiio Fnwkliu~ de Almt:al' Lima. 
-.1/nnucl "1utuuifJ da Costa JJnrya, Senetariu. 

IJECHETO N. ítm:; --m :.i nE FEYEI\Etnu nE tt~n. 

Illantla ohs<'nar "' taheltas tios \·encinH''Ilos <lus .1 liliriat•s tia .\rl!~ada, 
l' tlas tliiiert•Jit<•s cta"1'S allal'X:t>, ul' c~JUI'ortlliilade com os ~§ 3.'' 
1' ·1. o tlu art. 4." da L~i 11. ·• 1 U~7 de 1:l de ,\:;os lo de 1 ~71. 

A Princoza ImpNial HCJ.il'tllo, •~m Nome llc Sua 1\lagcs
tade o Imperador, Usando da nutnrizacão conferida 
pelos~~ :1." e 'L" do :1rl. L'' da Lei 11. 0 1Ú!)7, dn l!J de 
Ap:oslo de IH71, Ha por hem l\J:wdar que~!' o!JSI'I'VOIII as 
ta!Jollas juntas, tle u."' 1 a 10: 1ixaudo u::; \l'lll'ÍlllC!IIos 

PAIIl'l' ll. f.i. 
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f111C r.ompctrm aos OITiciacs da Armada c das elar,~r,~ 
annexas, quando cmh~trcatH•~, c t'mprcgados em terra. 

O Dr. 1\lanoel Antonio Duarte de Azevedo, do Conse
lho tlaquellt' Aup:nsto Snnltor, Ministro c Secretario de 
Est;ulo dos Nep;ociO'- tla Marinha, assim o tenha enlentlitlo 
e faça executar. Palaeio do Rio de Janeiro, em cinco 
de Fc\'ereiro tle mil oitorentos setenta e dons, quin
quagc . .;imo primeiro da Imlepcwlcncia e do Imperio. 

I'HlNCEZA UIPERIAL REGENTE. 

llfanot>l Antonio Duarte de Azevedo • 

• 



N. 1. 

Tahdb do , cneitnento annual dos olliciaes da Al'tnada ctuhat·cados cnt na,·ios at•ntados, em disj>Onihilidade, desal"tnados c tt·auspot'll•:: 
confonne o at·t. li. 0 § 3. o da J.~ei n. 0 1!)~)7 de 19 de Agosto de 1871. 

J•ttS'lOS. 

Altuir:llltt· ..... 
\'ite Almirautt• ....... .. 
Clwk tk E~quadra ..... . 
CIH'It~ tle lliris:1o ....... . 
C:1pít:lo•,.; til' i\lar o•l;llt'IT:l 
C:apitat·~ tio· Fragata ... . 
Capil:ll'~ Tt~tll'lllt'~ .... .. 
I."' Tt'llt'lllt'S .......... . 
2. 0 " Teuelllt'.' ....•.•.• • · 
t; ua nla~-:\la ri11 h a •..•.•.. 
Aspirautes ........... • .. 

3 tii~!.SOfill 
:! S.'iOSOOII 
2 tfi()~O~U! 
1 7~il;:(J(H: 

1 HO.~(~iO 
l t:í~.,OII(I 

I 00!'-i,~OHO 

i:!O.WOII 
,'){)'Í!;()(J{I 

'132süOO 
31iWOO 

Hl CIIEH. t'OHÇ.\. 

l'iiJ Bli'EHlil. 1\0 Ull'EII!O. 

:!:! t>:!Us;;)O 1.): tlll;;7:;o :W 17/í.~';'.)O :!0 SO:Wi:iO 13:f>O:iH7iiO IS :l:í0~7ii0 
J(i :r;o.~;;;o I t :iíi0~7:50 !ti 3tií.~i':ill t 'I .'i'liiPiíO !l:7i:i,~7.'í<J I i ~\108750 
t:! '170~liOO S: Xi'Os(i!lll I~ J:iii,~liOO 10 ti'l'isliOü 7: U't,)BiiOO 10 33U~Iill0 
IIJ tifi:i~HOO i: 7K.)Sti00 lO :lW~(i(JO S S'IO~IiOO 5:!lll0$UOO S 1í11S~HOO 

li 1J B ti 7:.!7.~5:!ií 4:711Hii2.'i ti !l01S.'í2ii 
11 /1 a 7fitiH'I1í0 4:0:lll81.'íH IS Sti3N'IiSO 
1J H 1 'IGO,~'I:lO 3:0:!08'150 3 íi.íUkí.'iO 
I! i! 8 8 ~ 
H H 8 H 8 
li i! H 8 H 
H ti 8 8 S 

t. a CL.\SSE. 

1\0 IMI'ERIO. 

I 
c 
t. 

R 
11 
f/ a: J\lOS'I;)() 

3: IH t $3Ãi) 
3:28SS37õ 

8 
8 
s 
8 
8 

COltliliAND.-~NJ)O. 

POSTOS. 

TR.\~SJ>ORTES, N,\ VI OS DES.\11\IAI>OS 
OU DI IHSI)ONIBILIDADE. 

NO DIPEIIIO. 

H 
/1 
/( 

S:ttos'tiíO 
IS:7fiHS375 
4 :7'18~375 

8 
H 
8 
~ 
f; 

2." CLASSE. 

s 
fi 
~ 

4:Stii~'liill 
3: ii71i,~37ií 
3:H2H:37is 
2:630837:5 

8 
H 
H 
11 

H 
11 
H 

fi fi~i081:JIJ 
5 101$3iii 
4 3S3~37ií 
3 !:!Aiis3ia 

8 
il 
IJ 
iJ 

H 
H 
8 

s 'I:W.~:lilo 
4 li:lJS:l(J(J 
3 !IS28:l0o 
2 tiiH82:.!5 

/! 
s 
8 

H 
li 
IJ 

/j $ 
3: 'I tos:lOU ;; : OlliH:J(J(J 
2:\JO:l,~:Jt)() 1: I HH:lllO 
:!:ií1:!~30U 3: '1\JIH:IOO 
1: llOOS:l:.!5 2: ti71i822.'j 

8 11 
8 11 
8 11 

SIJB.\.I:fERNOS. 

Ell :\.\liUS DE GUEil.lU. 

1'\0 UII'EIU(), 

EM 'fl\A:\SPOI\TE, NAVIOS DES.\IUIADOS I 
OU Bl lliSPO~llliLIDADE. 

!'10 1311' t: llltl. 

Capit:ics de .\lar P Glt(~na ................ . 3:07'18300 
2:~2!82'25 
2:136$22:) 
1 :510,~22:) 
1:2'1'1.~22.1 

2:23ti300 
1 : !l02.~225 
1 :a3Hs2'15 
LJil0.~2'2iS 

3 8i0H300 
2 71S182'25 
:! ii2H22ii 
1 73i8221S 
:t 45511225 
1 008$225 

4:1102$150 
4:0.'-iO,WlO 
3: 31mH1iíO 
~:Oi6H7tili 
1 :758S71i6 

2:íS6HiiíO 
2:3.'S2Wí0 
1:!H8XI1i0 
1: 182H71iH 
1:038$76li 

3 RSI~I.~O 
3 :174,~15() 
2 Sti7.~11í<J 
1 !112.~71ili 
1 li22S71ili 

H !l 
t:3Hst:;o 
1 :07S,~t:>o 

fi7S,~71ifi 
H1Ss71i(i 
11í<IH71i6 
31SS7W 

Capit~ws úe Fragata ..................... . 
eapit:lt~S Tt•ttellles ....................... . 
1. 0 ' Teuo·utt•;; ................ , ........... . 
:.!. 0

' Tl'llt'JILes ........................... ,, 
nuat·tl:ts·.Mariulta ......................... . 
ASJiirau to·s ............................... . 

71i2S2'15 
11 

!lHs2'2~ 
630~225 

11 11 
5S"..!H71ili 
318Rititi 

ODSEUYAÇÕES. 

450S71ili 
3HI,'!760 

SS!lH71ili 
75fi$71i6 

2 Oli'I~I.)O 
1 H7Ssi.~U 
1 03HH71iti 

!11SS7titl 
5S21J7Iiti 
3Hl1J71iH 

t .• Os l:ht·l:•~s tle t•stallo-maior· tl:t~ r.~'l"!•tlras, twt·ceh.nào a gratilica~ão correspowleutP ás suas patentes eoru:u:wdantlo _l'urr·a. . . . 
2.• Os t.ho:t••s de cstatlo:-tuawr das dtvtsoo~s. St~crctar·ws ~~ Ajudautcs dt~ ordens v•~neerão corno commaudautcs tio uavw tle maror t·awgona da lort;a t'lll tlliC 

st~r~'!'eru, t'tllttpatn·et t·onJ a s11:t patente, •~ em falta tlcste, du navio de maior catçgori:~, que puderem •~omnwtJdar. . . . . _ 
a.a Os otltctac:. tia Armada P da,,;t•s auuexa~, CIJIIJare:ulus em uavio~ ar·mados, em tlispombililladc, Út)Sann:ulus ou tr·ausportt•s, tem tltrl'tlo ;tr·:t~lio do porao em 

~~~~":fi~sl;e?r·.'~·~~ uumcru de treatlos que lhes tompet1r pelas úispuSÍ\'Ões em ,·igor, licautiO cuteuúido (111e taes vautageth uuut:a lltt·~ potlerao set• allouall<ts 

4.• Aos ollit·i;H•s da At·tna•la e da,~cs ilnuexa,;, iudeJ!eutlcuteml~!lte de lianç.a, c aos extranumerarios c tle commis>âo mediante liaw;a, ~~ permittidu, se estiverem 
quites t·om a Fa7.euúa: 

1. 0 eous: tr i1 sua familia, 011 a st•ns pr~oetu·atloJ•es o soldo, c até uwtadc tia g-ratiliração mensal· 
2.• 1\t~eet .r :uliaulatlo, se ror·cm s•~nir rou tia eõrte, o solúo de um ou dous mezes; ' 
3..• Heeeher õtdiantarlos, st~ o r·cquerct·em, até tres mezcs de soldo, para fazerem os seus uuiformes, quando furem allmillitlos ao" corpo;, ou promovidos. 
Nos dn.n~ !'asos ar!lcecdente.s far-,c-h;! o. desconto pela quinta parte dos rcueimenlos subsCtJIWUtes. . . . _ , . 

:i.• Aos of!tetaes de rc, t[UC csttrcrem etlccll\·amcute etuhareados em uarios armados e transportes, se adtantara para sua ahmenta~·ao, a ter•:a par"lc tia grat!lt-
caçao de eaúa uwz. · . 

6.a l'oder-se-ha corwc~~·· a~s otlldaes da :\rmada_, _c elasst>s :l!mexas, liee111;a com todos I_)S \Cncimeutos, por fcrime1_1to ou contllsão rm o'~mhat~; cnm o soldo e 
metade da grattheaçao, por molcstw atltiUtmla no scnr~·o; com u soldo, por. motn·o de moleslia; t:Olll o meto solúo, ou sem TCilttmcuto al~um, em outro 
IJU:tlttUel' t':ISU, ; I 

'J,a As ajudas de custo ~~ passagens eontinuarão a ser abonadas nos casos ~~rc\·islos no Decreto n. o 4013 de 9 úe Novemhro de 181i7. 
S. • Ao; o~icia~s -~~ommauúault~s interinos, se allonará a gratilit·a\':iO, que 1 1es t:OillJletit· como etfecti ,·os desde o dia em que assumirem os tom mandos, mas se o 

nnt,o .uao lo r cornpalivel tom a sua patente, a gratilit'a~·ào set·ú a tjue lhes t:ompetir no navio tJe 'maiot· ealegoria. , . _ 
B.a Os ofl~ttacs llc todas as <:!asses rla Armada, traw~porLulos em navios do Estado, serão •~onsiderados como pertencentes as suas guanuçucs para o abono da 

ra\'a?, conco.rrcr!rlo para o raudw rcspt;clivo pt·oporTioualmente aos dias tle viaç;em. . _ .. 
i o.• Para rudemntza~~ao tias dcspczas, tJUe hzcrem com o seu tnLalllcutu nos hosptt:tes c enfermarias do Governo ou de particulares, pcrdcrao os ofttttaes da 

Ar·tu:ula e classes anuexas nwtatlp do soldo ou da g-J·atilica(,'ào, s1~ o uào therem. 
Os cxtranumcrarios de todas as classes sotl'rerào igual dcseoulo o qual será deduzido· tios seus vencimentos futuros, se estiverem tlesemharcados. 
Os feridos e contusos em eombalc não sotl'rerão deseouto all-(lllti. • . • _ 

iJ.a Os ofltl'iacs da Armada c classes .umcxas que receberem em boa fé veueimentos indevillos, poderão amortizar a divida pela quilHa parte da grattht:at,:ao de 
embarque, ou do solrlu se estiverem deicmbarcaúos. 

t2.• Aos otliciacs da Armada e dasses auuexas, nomeados para srniços no mar ou em tena, se abonarão, durante a riagem de ida e volta nos ua,·ios de guerra 
~~u tr·.ausportes, os meume~ vencimeu.tos de otlidaes embarc;!dos correspondentes á' suas patentes. . _ 

Nas vra~~ns eut patJuetes do eommercto õtbouar-se-lhes·ha, alem du soldo e da passagem, a metade das menores ~ratrfieaçoes de embarcados. . 
t3.• Os otlieiaes da Ar!llada dcsemh:.rca!los, que funccionarem em conselhos de gucn·a, vencerão, emquanto set'Vircm, a lcrça parte da menor grattficaÇã() 

tlUC lhes cornpclll' embarcados. 
Secl'Ciaria de Estado dos Negocios da Marinha, em IS de t'cvcreiro de 1872. -O Director geral, Sabino Eloy Pessoa, 

Derr. n.o ·ll38.'i. 
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N. 2. 

Tabella das ga-ntifica~õt-s que além do so!do lii~ tlcvcna niJonat• aos offi
cincs du ,\.Ji•Jnadn ()Cio (~X(•n·t~icio tlol'!l crnJwe;.;os niJaixo naencionados. 
l!leln dit•cito n onta•o •annlqnt~•· vcneiuacnto ou ,;nnta;.;ena, de eonfoa•~ 
midudc com o§ .1." doua•t. 3." da Lei o." 1991 de ::1!9 de Agosto •le t~71. 

- l'HO\'J:O,CI.\S· E:'\II'IU~GOS~ l 10:"lT0S. REPAR- I GRATifiC1-

~L-------------------~----------------------------1--------------------~----ç-:ô_h_''_· __ 
o . 
~-
~~ 
""' 

~: 000$000 Côrlt' .. Mt'lllhro.:; cll'ertivw;~·· ....•.•...• 

8~ ---- ·---- ----------- -------
Ell<':ll'l'l'[;:ttlo ...... .,, ............ tlllit:ial (;eueral........ IUJIXlôUOO 
.ljwlallt<' do llll'oiiJO.·•· ........... Capitão de ~lar "t;uerra. :!:S00$0GO 
S<'<'l'etario .......... ; •........... Ollit:ial SUIH'rior....... 2:1iOO.)OJO I 
Ollidae, ......................... I J , T 
.lrddvi,ta....... .... .. . .. f . " <:ll<'lltCS ... 1 :1:lllSOOO 

í 
C<ítlt: ................ ~ 

"'~ 5 nil·ector ........................ o OJlidal (;('J}I'l'al........ 1):000!)1)00 I 
Lort•· .. · ... · · · · • • · · · • 1 ,.,.,. ..,.,.,.,·tu · · · · 1 ,. • · > .c-u . ~ 1 .................... Lqo~lao <e .11a1' · utll'fJ'l :..:SOtJ~OUO I 

------------- ______ [ 
llospi- r.r.rte .. _ .............. . 

tal. 
Diret:Lur. ........................ Ollil'ial Gt:ncral ....... . I:IJOOSOOO i 

I -------- ------------ ---------
r 

\ 
t:<irte ....••......•... ( 

l11Spt'<~ tnr .•.•.....•.•••. o •••• o. o. 

Vi(·t~·l u~pcttor o •• o o o. o. o. o o •• o •• 

Ajutlalltt•s .................... . 
COIIllll:t~Hiaut{~ da t·omJl~lllliia de 

aprt•mlizes arllfit·e:-;. o •• o •• , ••••• 

Dirt~t:tores d;t arliHI<U'ia e d:ts íJ h I' a-., 
d\b "mililan~...; ..... o ••••• o ••• 

llít't'clot· da conloaria .•. o o •• o ••• 

1 IIHI'ial (;,·n~·ral .. o o o o •• 

C:-~pit:·to de· :\la I' t' (~ut~na 
( )Jiiciae-> ~HlH' riore'-'. o o •• 

C:apil'"' •k Fr.t~ata .•.. 

C.1piti'in <k Fragata. ... . 
1 Hlidal ~uperior ....... . 

---1 
li:!HKl.)OcKJ I 
~:HOUSOOO I 
2: ~()11$000 i 

~ l ~ Bahia ............... . 
r: 
~ 

(!l~jlf'l'!()l'o o o o, o o o, o o, o, , , , , , , o.,. 

I juda!ltt's ....................... . 
COIIllH:liHI.1TliP da Ctl111p:lilhia de 

aprr•ndizes artiíices ..•. o. •o. o, o 

Ollil'i:\1 e!t: patrnJr nüo 
inft•ri~~~· a Capit::to de 
)la I' t• •;:ll~IT:t .. o o ooo•• 

Capitã(•-Tent~Ille ..•.... 

Catlilão-Tcneute •• o •••• 

Capit:\o de ~l:cr e Guer
ra ou dP Frag-ata .•. o •• 

t::cpitilo-Tt'lll'lltC ....... 

2: wosooo! 

3:fHliJ;OOO I' 

1 :20U~OIIO 

3:1if)OSOtl6 1 

1 :slxlsooo I 
2:0Wi000 

"'"'"' "C:5~~ 

~1~ 
8 @.~ 

" 

l'crnattthuco e Par:c .. ~ 

!li o de J:meiro ....... { 

l~:1liia, llf'l'll<llllllliCO,! 
,,larauh:ÜJ, l':ll'Ú, S. 

Paulo, f~ Hio Gr~HHil' 
tln Sul. ........... . 

~as outl'as Provindas •• 

Côrtt• ................ . 

~lato C !'OSSO .... • • ••• J 

lllSjll'e'tOr ....................... . 

-\jntl:tcttc' ...................... . 
COHIIII:lild.llllt: da cotup:mllia tle 

apt'l'lldize·s artitic"' ............ C:apit;t,l-T••nenlc ....... . 

Insprctor .•.••.•..•..•. o. o ••••••• Capitão de Fra;.rata ..... . 
.\j11dantc ......................... I." T•·nent<: .......... .. 

Capit:io elt> Porto ............... . 
Ajntlanté ........................ . 

Ddc>:aelo em S. João· tia H:tlT:t. 

Caicitãcs ele Portos .•...•.••...... 

\jll:lantt's ...................... .. 
J)(•lrg:Hlo f'm Pnr1o Ak~~Te .. o ••• 

A!llnini~tratlor tla pralit~:lgt'lll !la 
harra elo I\ i o Grawle elo Sul.. 

c lllit:ial (;encral ....•... 
Capitftu ti~ Fra~ata ou 

Capitãn-Tencille .•.... 
t.' Tenente .......... .. 

Capit,-tll ek ~lar <' Gucr
r:..~ ou llc Fragata ... 

1. 0 Tt~nt•nle .•....•..... 
1. 0 Tenente ............ . 

3: OilOS()(KJ i 
1 :bOOSOCO i 
2:0005000 ' 

3 ·. r.oosooo I 
2:1KIOSOOO I 

4:ooosooo I 
1: RllOsooo · 

1:2COSOOO 

2::;oosO(}(J 
1 :20:lsOIKJ 
j :200,)000 

2: lOIJsOOü 

C.tpit:ics de Portos .............. Capitüo •le ~lar c Gucr-
I.t ou d<' Frauata .. .. 2 200~IJOU I 

Contmaculante· .................. ~~~~lar e Guerra. :I:HOOsOIKl 
2.o commanclantc.. ... . • . . . . . . • c.cptt.lo T•·ncntc....... 2.ocmsooo 
\juclant~ ................ _...... t.o Te·w·cctt'...... .. ... 1 2oJsOOO 

1 

Instructor .................... Ollcc·ul <l.t AIIIlaúa on 
elo L\l'l'tltO.... ...... !WiOgOOO 

,:;f'CJ'<'tario ....................... t." Tenente............ 1 200IOtlO I 
ESc'J'e'YClllf' . . . . • . . . .. . . . . .. . . • . . . .. . . . .. • • .. .. . . . • liOO.<lliKl I 
c:apit:ic~ tlc compaullias ......... t.'H Tl'lll'lltts ..•....•.. 1:20üSCOO' 
Teucutcs ...••...•....•....•..... 2.u~ Tt·nentcs •••..••... t:ooosooo 

Cmnnlantlant~ .................. Capitão Te·nentc ...... .. 
AjU(lantc Sccret2rio ... o o •• o ••••• 1. 0 Tcnen!C .. o• ••••••• o 

r.apitão tlc companhia ........... 1." Tenente .......... .. 
Tenentes •. o •••••••••• o •• o. o o. o ••• :.L •i Tcnenles ..• o. o •• 

3:200Sil1Wl 
1 :liOOsOOIJ 
1 :licKlSI)(lO 
1: lOU~OOO 

--------·----- -------------------
,\mazonas ............ · \ ( CapitüPs Tenentes .•.. !1 ~as ou~ras prolindas. CommanLlanl~;S .••.. o •••••••• o •• t 
Mato Grosso......... t." Tc•n•·ntc ........... . 

2:f.OOSOOO 
2: OIKISIXXJ 
1 :ül)()$000 

1--- --------- -----------------------BilJiiothccario ................... Ollh'ial superior da Ar-
1: f>llOSOJO 

Iliblio- Curte ................. . 
thcca. matla ............... . 

Obs<'rvac;ões. 

4 .• O Ajuelantc do nuartd·General, o Yicc-llircctor tia Escola tk ~lariuha, c o \'iec-Inspcctonlo Arst>nal da 
Cilrte, percelccr:to, tJttantlo suhstituirem os chefes clt:ssas repal'li~cies por mais tlc oito clias, a 
gratili!'a~ão de snosooo annuaes além da que lhes c·ompetit'. :\'as mesmas contlit;ões perceberão 
os Aj'udanlc•s úns Inspcctorcs elos Arscnacs das l'rorincia' a ~ratilit·aç~o ele 4008000. 

~.· O Aínt ante tln Arsenal da f.cirte e1uc servir de i.' Cornmaculante ela companhia tle artífices mili
tares terá pu r isso a r:ratititaçãe de !lOOsOOO, e o qut) servir tle 2.• Couunanúante a de 600~000 
annuaes. 

Secretaria Uc Estado dos :'i'cgoeios da Marinha, em o de Fererciro de 1872.-- O Dircctor geral, 
Sabino E/011 Pessoa. 



N. 3. 
TabeUa dm~ veuehneadtt~ que annuahncnte tle,·ena Jtcrt>ebet• os offit'\IRf""' •lo 

Cos·po ele Sllnth~ Ciuhau•ctulo!ii, confo•·n1c o aa•t . .t,_ o §~ :1. o c .J,, • da Lei n." 1992' de 
19 dt~ A~o!Ojto de Ui; i. 

POSTOS. r:JIPitEr;os. ~OL!lOS. 

'-----:---1 Ch::·,.i::o->llÓr ......... 

Cirur:•..,:;i.o tlc E..;qq:tdl'a .. 

:; : ~~}3.\ 1 (~0 

ü:O:l~~!.';(' 

1:!tH3l/!OQ H::J.íiHS!CH 

' 2"H''l "O " "I"' 1 "() I a: ·~<i1 v <J:,..,.,,7" 

1 3: ~I'H:\l."S:I i:!í30$1:io 
~ I 

Capil>w-TencnLe .. -~ 
(](~ ~;\llt 1 1~ 111; d,·l•·!:•;l- (' 
do Cirnr~ i;:q-nuí'r .. 

í :n qt~alqlH:r na\io •..•.. 

.'I:O(iH.·I:ill :L:n!-'SfJO i:;.l60SJ.'$:) 
'< 

:~.oH2.11:;o '<:03Lt:Jo 

) 
J , 0 (~irur;..:it1n .•......•. l. 0 TCIIC:nte ...... '? 

c~~~·:~· d1~ S:mdP o11 dt~IP~a 
do~ tln ~;ir~tr~·i:Ü)-I.:tor .. 

? 
3:'10'1.~7(i(~ 2:80'tH'7ti1.) 3:';,)3$7fil} 1 

2:<~~"'"1\ 2:'<1~s-;r:o :u!SH<(il\ I 
':!:íi.'iS;f;()fi :!:~:;;~~'i{)() 2:\H2$J~j(j I 
1: H308<(~; 1: ii31lSi'liíi 2: lt'oS71iG I 

::?. o Dil1) .............. 2. 0 Tcnen:r ....... . 

·J. 0 l'llarmaeen!ir~n .••. :2. 0 TenentP .. , ..... iill iH 

2. 0 lliLo .. ., 

1. 0 Lnf('J'I!Itiro ...... . 

1:13\~706 1:002$71W I:II0$71iü 

noosooo ious::oo \ 
llilo, .... , •......•. ;_íOJSOOO :iOOSOOO 110\!fl."iOJ I 

11-=====~-- c--cc=·=----=c=~c~=----=-=c=--=c~.-c==--=cc=ccc=.cc.· c==---====-1 

CIRI1P.GIÕES. 

PJI .\ n~HCEl'Tl (:Qs. 

E~FEIUIEJROS. 

:'i.\Ttl\EZ.\ IHS COJDliSSÜES. 

\ 

H!•p.lrli~·,lo !In Coq1o J Cirlll'l.!ião-111(11' •.••• o o .•• o •• o ••••• o •••••• o ••• 
tle '-'.wd<'o. o o O o o 1 Cuur;..I.to 110 ('\t'ITicw llt• ~ 't n•l.trJt) •..•. 

H o"pi ,ta 1 d ,. \I:l r til 11:1 J t ~ :\lt·:)l ÍCt) ou f.Irtll ..:i:w ." ." .': .": .' .' .' ~ ~: ~:: ~ .':.::: 
fla (,UJ'{I', ••• , •,. •} 3.o )) • •· •• •• ••. o,, •• o• •' o o. 

I
CorpoR, t•q;oJa-. ~ mlll'OS c..:tahPlel~li!Wiltos da ~Jal'inl1a na Ctii'Le e 

na:-; Pru\·iucia" de .\In lo (;1·os~o e .\111azon:1s ••....••••.•.. o ••••••• 

11 o..;~)i ta(.·s t' Pllfel'll.Jaria~ t!:1s Pro\ i ncia-; tiiHk houvt·r.· ... .; 11111 (;i ru r~.~ i :to 
2. 08 Cirur~it1t•s t!P IWS!:itac; e •·uft•rmaria..; ....•.............. o •••••• 

. \r··wua:~s, compaultias de aprewlizes Iuarillill'ii'os e artilke~ das 
I)I'O\'iiic·ias .••••••••••••••••••• o ••••••••••••• o •••••••• o •••• o •••• 

Em o:1tra qualqm·r Cfllllllli sfw em lt·na, não I'SIH'.··ili•·ada IIC'-ila 
tal~t·lla, a graliiÍI'~II;:iu s;orú :11'hilr:ttla pdo .:\liui..,Lro da ;\lariulla. 

l
' Co1<1 ''"'''"'~"li<' ho-1 :'i o ho-pilal <la Cin L<' ...................... .. 

Ll<'.l .••..•.•.•• o. t X os ho..;tn~a~·s e e11lerm.u i.ts 1las Pro\ iue1tt:., •. 

Com ~in' lllllilf'IICI:t do;; ll,':lllalhos •' direc·çãtl tio lahoralorio 
c·IIIJIItCo no hosp!l.tl da Cortt• ·•o·····--········ ............. 0 •• 

1~111 wtlta quahpwr t·ommb...,:to t'IIl Lt'fl.\ uüo po,;pPcJlit :ul.1ua prc-
senl<' L!hr ll.1 .............................................. , . 

f ( Eol't~!'llJPiro-mc'.r t·om o t·ne:LI';!O dns iu~Lrn-

' 

llosp.ilal ria Ctirl<' ... J _IIH'Uios drur~i<'U>: ..... : ............... .. 
\ .\j !!d:lll(e do Clllei'IIICII'Il-li!OI' .......... • · ... .. 

f. o~ enf,·r·md ·os. •o ~~o ht_t~pilal f) a c~·!l't('o: ....... o•. •.•• ••• ••••••• 
< 1 

• lllosp>taes ~~ Enf<:rmanas da' l'roYIIH'JaS •..... 

( 

2.o' cnf<·nudr ,,,. . J ""hospital <la_ dll'l!:._ ................ _ ....... , 
's · tllusp>taes e Eulenuanas das l'ro11nnas ..... . 

Enl'<'l'lll<'iros cx:ram11n<'rarios para o fim <letcrmiua<lo no art. 8~ 
das Iuslruc~_,:ües de I "i Lle Julho de 18;)8 ........................ . 

I:HOOSOOO 
I :W.HJ,OUO 

:uoowoo 
2:&10,-,(KIU 
2: iOO.)U(){) 

2: 3HO~OO(I 
2:200$000 
2:onosoo~ 

1 :80'1,000 

2: OOOSO'JO 
1: loosooo 

1 :200.~000 

1 :000,~000 

1:2008000 
8008000 

7~0$000 
tiousuoo 
fi00$000 
ãou~ooo 

I 

OnSERV.IÇi1Es.-O Cirur~iãn-nHír quancln cmharcar \lO<leriJ p<~rcr!Jcr ma i-; uma ~<ratificação arbitracla pelo G:1vcrno. 
. Ql!3n<lo embarcarem tlous 2. 0~ Cirllr;!iôes r·m um navio, o BJa.is autigu servirá de 1.0 c terá a rc~pecliva gra ... 

lllica<;ao. 
Nos navios que não tiver<'lll Pharmaccutieo,, o Cirurgi:io, que reunir as duas fuLcçõPs, pcrccbcrit a !(ratificação 

mensal de. 12/lOOO,_ pelo, a.<'~re.sei<ll!J ele trab~lh_o c para as quebras dos medicamclltos. 
A nano em chspont!Hhda(\e nao se <Iara L1rurgião. 
J'!n ho_SJlital da_ (;<!rtc o 1." Medico ou Cimrgi:to scrú da patente de Ciruq:ião de Divisão ou de E"Juaclra, o2.' 

de Cuurg1au U€ llntsao, o 3.o uc 1.• Cirmwáo. 

Secretaria de E~la•lo dos :'iegocios >la ~farinha, em~ de l'<~vereiro de 1872.-0 Dircctor geral, Sabino Eloy Pcss9a. 



. ..,_,. 

N. 4. 
·ralH~IIa do ':;cncimcnto annual dos officiacs do Corpo 11<) Fa:zencl:l cmbareados cnt navios armaolns, 

desarmados, em disponibilidade c transportes, conforme o art. "l. ", §§ :J.o c 4.o da Lei n. 0 U19'7 de i 3 tle 
.\gosto de 1 S'7f. 

POSTOS. 

Chc!.~ do Corpo. -l.apitão de :uar c Cucrra .................. . 
1." <'la.;,e .....•• -C;lpiti\o de Fra~ata .......................... . 
1." d~'i>c ....... - Capitão Tenente ............................ . 
2." classe ....... -t.o Tcneute ............................... .. 
3.• claSS(' ....... - 2.• Tenente ................................ .. 

SOLDO. 

l:H0$000 
1: t!'WOOO 
1 : 001-lRtJOO 

GlUTIFIC.\Ç.\0. 
~---

l DI Pl!Z 
:\0 DJI'El\IO. ESTR.\:\GEIRO. 

~ 
2 3:í2~0CO 
1 \HSSOOU 
1 tstsooo 
J 038S000 

fi 
:l 374XCOO · 
:! Sli78VOO 
1 !Jt2s()()(J 7:!08000 

ao~sooo 
1328000 ~ lll1.• classe ....... - Guarda-:\larinlla ............................ . 

,)'/? ~\!· Fiei>; ........................................................... I • .• i s 
.'í.'l4S000 
740$000 

J ti22S000 
!JSiiSO()() 

1:1rosooo 

~ 

:.r/ • 
/ . -:::;• OllSEHV AÇÕES. 

1." llia Côrte o chefe do Corpo de Fazend:t pcrcehcr:i, além do >oldo, a g-ratificação anmTal (!c 1 :coosooo; em com mis-.àro 
qnallflll'l' Pro\'iutia do Imprrio ma h i :200$000, e em paiz esttanpeiro a graLiJiea~·ão 1[ue lhe fór arbll:·ada 
~llllbtro. · 

2.' Pelo exerci cio etfertim de emprP{!os nos corpo'i dr marinha, rompauhia-; de aprendizes marinheiros e de ar
es, se abonarão atós otliciacs de fazenda, cumpreJ:endido o soldo, ~s gratificações da tabella de 2!1 de Feve
o tle 1868. 
Em outra qualquer commis>ão a gratificação será :ubitratla pelo .Uinistro, cem tanto que seja inferior á de 

· 'ial Plllharcado. 
3.• ~;· extensiva aos otliciaes da 4.• cla1se•que servirem na, ProYincias a disposição do art. 33 do Decreto 
~t7:l de 6 de Mato de 1868. 

Corbider:He tempo de prestação de contas, o drcorrido entr·e o dia, em que se receberem nas esta~ões fiscae~ 
I;no; e documentos das contas, e o da notitlcação pelo alcance, u que se mencionara nas respectivas cader· 

netas. 
Secretaria de Estado dos Xegodos da M::rinh:J, 

PC$SGa. 
em .'í de Fevereiro de 1872. -0 Dircctor geral, Sabino E:l?!l.~~~ 



N. 

Tah('lla tlo ''t>Dt'imento annnal dos oflicial's tio culto l'm'· 
hat•t':lllo,., eoufOi'tll(' n art. •1." ~§ 3. 0 c ·:l.oda Lei n.o t99'1 
üt• 19 de Ago,.to tle 1 S7·1. 

~· ~-~ ~· -

GHATIFIC.AÇÃO. 

-

I\' O DIPERIO. o 
'-

~ 
O) 
to 

CCfl I ,;:: sor.no. rF, ~ o 
"' O§ ..... !:: ... ,., """ tF.' 

r~~ V) 
<l) 

oS "' N .... , 
~ .... -;;.::: "' "" ' c. -o c'-' Y-;:: " 8 
~:J ~-~ ~ w w 

C.apellãPs .. i.íO'í$000 I 1:218S7GH I 1:008$7GG I 1:/SOGS7G6 

Em qualqnrr rmprr:<o on rornmissão 1le terra, perceberão 
a f!ralifica<;fto de 1:000SOOO, além tio sol•lo, sem mais vantagem 
alguma. 

Serão ohrig-ados a srrvir 1lc Proft~ssor,~s tl•~ primeira<; letrás c 
•le •lnutrina rhristü nos I'Orpos, estabelecimentos e navios, em 
que estiverem empregados • 

. Secretaria. de E~WtiO dos i"cg-ocios <1:1 Marillh:l, em a de Fc
''l'rciro ile 1812.- O llircctor geral, Sabino E/oy l'essoa. 



N. 6. 
L1hrHa do ,·enf'imento annual dos oniciars de .nautiea embarcados em n:nios armados, em •lispo

nibilidadc e transpot'ft's, conforme o art. 4.• § 3.• da Lei n. 0 t997 de f9 de Agosto de fS7t. 

! 
~ - ---· 

!I 
GRATIFICAÇÃO. il 

1 I 

I· 
! comrANDANno. SUB.\tTEHl\OSo t! 

i • 
\ !~RADUAÇÔES. o I Q l'iO HIPERIO. :1"0 DIPERIOo 

~ 
o ~ I~ 
r .r; DI PAIZ ES-

Em l\lalo I EJI P.\IZ ES-
Em ~rato TIL\:'IGElliO. TB.\1\GEIIIO. 
Grosso c :'ias nutr:~s Grosso c I Xas outras 

.\.maz oua'lo Pruvintiaso Auwzouao; o Proviuciaso 

~ 

l'ltoTOSo. o ) l?e llltlliC!'O o o:, .,3S4iJ000 1: 09\ISOOO I S3.'íSOOO I 1 :3~6SOOO H46$000 I i'JS2SOOO I 1:0n3SOOO 
I Lxtranumeranos 38HOOO 1:0265000 762$000 1:200S000 8i6$000 582$000 1 :020,~000 

.. 
o, pilotos extmnurnerarios desembarcados não têm direito a soldo ou a outro qualqtlCr vencimento. 

sceretaria tle Estado dos Negocios da Marinha, em B de Fevereiro de 1872.-0 Directo:- geral, Sabino Eloy Pessoa. 



• 
N. 7. 

'l'alu•lla olo ,·cnl'im.;,nto annnal tia<> olilft•rf'ntes elasst•s 
do l'tll•po olc nuu•hinistas t>Jnbat'l':tdos,conforme o art. •l.o 
~~ :J.o t' •l,o tla ),('; u. 0 -1.997 ole t9 tll' Ag·usttt •h' tS7t. 

- "' 

GllATlFlCAÇÃO. 

~ 

CLASSES. SOLDO. 
NOI'!I'E· 

Jl3f I'AIZ 
ESTll.\N-

1\lU. 
GEIIIU. 

~de 1.• classe. 1:200SOCO 1.:3~6SOOO 1:946$000 
:\lachinistas 1le 2? dasse . !lliO.~OOO 1:210$000 1 :700,~000 

de 3." elasse . 7208000 1:0\l0$000 1:570~000 

A' 1 1 s {de 1.• elassc. t,SOHOOO -t:o9ogooo 1:~.')0$000 
JlH an c_·· de 2." classe. .......... !1108000 1:210$000 

Fo~nistas ....•.....•.•.••.• .......... 576S000 7208000 
Carvoeiros ................. .......... 288$000 31i0$000 

·-

OBSEI\YAÇÕES. 

Os machinistas, :\jtulanlcs machinistas, fo;!nistas c canoeiro' 
wnecráo, quando embarcados, a ra~,:[\0 de bordo. 

O.; machinistas extranumcrarios j>crccberão os mesmos ven
cimentos I{UC os de iguaes classes 1 o corpo, se nos respectivos 
contractos !'ã.o se csqpular expressamente outra cousa. 

Os maclumstas, quer pertencentes ao corpo, quer ex! ra nu
mcrarios, c ajudantes m:'lchinistas, que estando dcscmuarcallos, 
forem chamados a trahaltws das otlicinas, vencnão dur:mtc 
estes, alt'm do soldo, uma gmtitic:wão eorrespontlcnlc á !lifl'p
ren\·a entre o mesmo soldo e o salario alHJn:Hio uas rcferida5 
ollicinas aos oprrarios de igual mcrito 

O,; maChinistas, quét' do corpo, lfUér cxtr:mumcrarios,e ajn
•lantPs machinisla~, cmharcados 110s navios em llispollihilnl:ult•, 
ou drsanu:ulos, soll'rerfw nos seus n·nrillll'lltos um desconto 
tlt• 2tí "/o. 

o,; machinistas d<~ 2." c 3." classe, cmbarra1los eomo 1 . 0 ' 

m:whi11istas dos na,·ios da Armada, YCIH;erão o soldo rorres
JlOIHIPute á sua classe, c a gt·atilica\ãO da inunedialamrntc 
SII(H'l'ÍOI'. 

Os machinistas c :~jtHlrtntrs maehinistas, cmprega<los TIOS 
estahciPcimento,; do Estado, ycueerão sc~niHio as respectivas 
tahl'lbs; e, n:t falta lfpstas, como t•mharc:ulos em llavws d1~ 
gtl!~l'l a, com o tlescoulo de 1tí 0 /o• 

S!'crPiaria tlt~ E;;la!IO tlns Nrgodos tia 1\lariuha, em !J <k 
Ft'l't'l'f'tl'l• ilL' 1~72.-0 llirce((lr ~"ral, .'nl•ino l 11ny 1'rgsn<J. 



N. 8. 
Talwlla do ,·encinH'nto annual tios ofliciaes marinheiros, cmlmreado~ em nn,·ios armados, em tlisponi

hilidaclc, dcsa•·rnados c transpo1•tcs, conforme o a1•t. 4. 0 ~~ 3. o c 4,o da Lei n. 0 t 997 de t9 de Agosto 
ole ·IS'H. 

.. 

i GlUTifiC.\ÇAO. 
I 

GUDCAÇÕES. SOLDO. 
E11 NAYIOS DE Gt:ERR.L 

E~l TRA:-í'-PORTES, E~l l'í\ YIOS i 
E11 DISPO:-iiBILI01DE E ! 

OESARJHDOS. !' 
- i - - - I 

~ Em paiz 
I 

No Imperio. Em paiz ~o Imperio. I estrangeiro. estrangeiro. 

~1<'-;trc-; <11• 1.a ci:ISSt' ................... GOOWOO !J00$000 !lSOS 00 380SOOO í'.OSOOO 
~lc-trP-; ele 2.a classe ................... t;S08000 3SOSOUO SliOSOOD 21i08000 ti20S000 
t;uardiãPs ....................... , ....... 3ti0$000 250$000 ~o soco 130ff000 4!)()$000 

I 
I 

OBSEU \'AÇÕES. 

Os oflida\'S marinheiros, que tircrcm cxcJ'cicio nas classes superiores ás suas, vencerão as ~ratilica~ões flas 
"''']WtllYas r\a>;ses. 

,\os ;.ruardiàes extranumcrario'i, quantlo embarcados, se abonarão os vencimentos que percebem os do corpo, c aos 
<ilie tiver1~m o exercício de nH:sire,; a ~ratificação da classe immediataiuente superior. 

Os olliciaes marinheiros extrauumcrarios perecllerào os mesmos ycucimcntos dos de iguaes classes do corpo, se nos 
respecliYos contractos não se estahelecer o coutrario . 

. Os otliciaes marinheiros cmprc·!ados em f'Stallelecimcntos navaes, ou em qualquer commi-;são em terra, perceberão 
:1lcm do soldo, a gratilicaçào que lhes for arbitrada, não podendo ser esta superior á de embareado em nayio ti•~ 
g-uerra. 
· Secretaria de Estado dos ~egocios da l\larinha, em 1í de FcYcrciro de 18<2.- O Director geral, Sabino Eloy 
Pessoa. 



N. 9. 

1'abelb dn ,-,·ncinH'tlto annual dos artificcs embarcados em navios armudos, em disponibilidade 
e ti·:m;.IHHtl•;;, coufoi·me o art. ,1, 0 J~ 3.o e 4,odaLein."t~D7 de :19de,,gosto det871. 

OFF!CIO:-. 

j--------l Carpint,·;ro:-; ........................ .. 

J' C:tl~uau·- ............................ · 
1 ~·~!'l':tillr'il'4J"' ••.•••••••••••.•••••••••••• 

J 'L\:::wir;...;, ........................... . 

~~~-------------------- I 

~O DIPERIO. EC\I PAlZ ESTRA~GEIRO. 

CL.lSSES. CLASSES. 

... I ,.. I 3.· ~-1.· I ::. I ,. , 
&'50$000 

790SOOO 

610$000 

493$000 

73il$000 

670~000 

6!0S000 

5508000 

1:2108000 

1:090$000 

814$000 

5508000 

1:0308000 

910$000 

850$000 

730MOOO 

::;etT~laria t!e Estldo tios ~eg-ocios da Marinha, em 5 de Fevereiro de 187'2.- O Director geral, Sabino Eloy 
Pes:-.·o[z. 



N. ·I O. 

Tahdla elo ,·cncimcnto annnal das praças abaixo dccla· 
r:ulas, mn s<>r,il:o nos na,ios da i\.rmacl:,, de confor•tni• 
•l:ulc con1 o ~ :J.".clo art. 4." da I.d ,n.o t997 de t9 de 
Agosto ele t S7t . 

GHATIFICAÇÕES. 

o 
"' "' 

N-

Wl :-;~ 

"' "'"' 
CLASSES. 

"' ~ ... 

o 

I 
.. r: 

"' "' Wl 

EsrreY<'nl<·s........................... r.so~ooo 662ROOO 
I 

Mestres <I' armas....................... 22HHOOO 372fiOOO 

Cozinheiros ............................ 3HOSOOO 46\lfiOOO 

Ajtulanlcs de cozinheiros..... . .. . . . . • J20SOOO 22\JSOOO 

Sccrclaria de Eslado dos :Vcgocios lla Marinha, em I> de Fe
Ycrdro de 1872.- O Di redor geral, Saúirw Eloy Pesson. 

' . l• r:' í . '·· ; [' ::.' 



EXECUTIVO. 

DECP,EfO N. ~88()- DE ~j Di FEVEREIRO DE 1872. 

Concede fi companhia-Luz Stearica-pl'ivileg-io por cinco annos 
para t'ontinuar a u~ar <los melhoramentos liltro<llt7.idos no f.t· 
!Jrieo das vl'la'i de stearina e dcscriptos uo Decreto u.o i23 de 
29 de O<tluhro de t8a0. 

A Princeza Imperial Regente, Pm No me !le Sua l\lagcs
tatle o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Attendendo ao re
queri meu to da eomp:tnhia-Luz Stearica-, e Temlo ou
vido o parecer do Conselheiro Procurarlor da Corôa, 
Soberania c Fazenda Nacional, H.t por bem Conceder-lhe 
privilegio por cinco a1mos, que corrrrão d<~pois de findo 
o prazo lixado nos Decretos n. o• ~~ 7\} de 6 !lt) Maio e 
ft2W de 27 de Junho de 1868, para continuar a usar dos 
melhoram eu tos in traduzidos no fabrico das velas de stea
rina c descriplos no Decreto n.• 723 de 29 de Outubro 
de 1850. 

Theodoro Machado Frrire Pereira !la Silva, !lo Con
sl'lho 1le Sua Magcstade o Imperador, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias tia Agricultura, Commercio 
c Obras Publicas. assim o tenha entendido c faça exe
cutar. Palacio Jo Hio de Janeiro, em cinco de Fevereiro 
ti<) mil oitocentos setenta c dons, quinquagesimo pri
meiro da InilepenJcncia e do lmpcrio. 

PRINCEZA IMPElUAL HEGENTE. 

Theodoro lllochndo Freire Pcreim da Silva. 

DECRETO ~. 18fl7- DI·: ;j IJE FIWEllEII\0 DE iSB. 

Crntce1le á Compan'lia Florr~'lal l'arartaf'll'iC autorização para 
func<·iiJit~tr ,. :t(JIH';,va<;ão de sen:; c<tatuto>. 

A Prinrrza Imperial Hc.~.;rntr, em Nome de Sua 1\fa
gcstatlc o Imperador o Senhor D. Pl'dro II, Attt~n:lentlo 
ao rN[Uerimento da Compa111iia Florestal Paranaen~e, 
rlevirlamrnte representada, c de conformidade com a Sua 
I:nmediata He.-;olnçiio de 21<1e J:111eiro pro'íimo fin:lo, 
tomada sohre o parecer da Scrç:lo dos Nt~gocios do lmpe-



ACTOS J)O I'ODER 

rio do Conselho de Est;~do, exarado ('nl consulta de lG 
1le Novembro ultimo, Ha por hem Co]l('eder-lile autori
zaçiio para fl!nccionar, c approrar os resperliros p,;t<J
tutos com as mullilieaç<1rs qw~ com este hai'\alll, assig
natlas por Tlu·odnro Machado Freire Pereira da Silva, !lo 
ConsPiho de Sua :Magestadc o Imperador, 'linislro c~
:::rctario llfl Esta<lo,clos Negocios da Agriwltura, Com
mercio e Obras PulJlicas, qne assim o lenha enlen<liuo e 
faça ex<'cutar. Palacio do lHo de Janeiro, em cinco de 
Fevereiro de mil oitocentos setenta e dous, quinqua
gesimo primeiro da lmleperulencia e do lmperio. 

PlUNCEZ.\ IMPEHIAL HEGENTE. 

Theodoro Madwdo Freire Percim da Silm. 

!tlodifieac;ões a qut~ se refere o Ueereto 
n " 48~" desta data. 

L 

Art. Lo Fica rctluzi,lo a Sl~j artnos o prazo de dur:H:~o 
da companhia c obriga<la esta a respeitar os <li rei lo:; tlos 
proprielarios e a soliGitar !icen1;a para o rórlc •je ma-
deiras. 

li. 

Art. 3." As entradas das accõ:~s se Ltrão por cfnlll;utas 
previamenln annunciatlas nos jon11acs mais lidos de,;la 
córtc, á proporç;\o do desenvolvimento das opera1:õcs tla 
rompanhia. 

A primeira dwmada será feita lo.(!o depois de apprn-
varlos os estatutos pl'!o Go\'erno Imperial, c as oprr;u:õcs 
começarão desde logo rom o producto de,;ta chamaúa, 
que será pelo menoil llC to "lo do valor das aq;ões. 

Ill. 

Art. H." ,\uteponlla·sc o ultimo ao penullimo pcriodo. 



EXECUTIVO. 

IV. 

Art. H. Na primrirr~ sessão de caJa anno será eleito 
d'cntrr os accionislas o que de,·a presidir a aRscmhléa 
geral dos accionistas no decurso do mesmo anno. 

v. 
Art. 20. O uumero c vencimentos dos cmprrp:ados fi

carão dependentes da ulterior approvação da asscmbléa 
geral dos accionistas. 

YI. 

Art. 30. Os divitlcmlos serão deduzidos dos lucros li
quitlos das operações efTectivamente concluídas nos res
pecl i vos semestres; sendo vedada a distrilmição delles 
emquanto o c:~pital, desfalcado em virtude de perdas, 
não fôr integr:~lmcnte restabelecido. 

VII. 

Acrl''ccnte-se ao art. 30o seguinte paragrapho: 
Scrú tlc 2 "/ .. da renda li11Uida a I[UOta semestral do 

fundo de reserva tlPstinado a fazer face ás perdás do ca
pital social ou a substiluil-o. 

VIII. 

Acrescente-se o seguinte: 
Art. 32. As acções estarão completamente dislri

butdas lres a.11nos depois da .. approva1~ão dos estatutos. 

IX. 

Acn·sn•nte-se m;~is o 
Art. 3:3. A companhia se dissolverá nos ra~os prc

vi~tos pelo Decreto n." 2711 de i!J de Dezl'mlJl"o 1lc 18!i0. 
O modo pratico da liquidaç:io será determinado pela 

asscmbléa grral ad hoc convocada, guanlad:~s as dispo
sições do Codigo Commercial. 

Palaeio do R i o de Janeiro, em:; 1le F1·Hrei r o de tsn. 
Theodoro Jlochado Fl'eil'e f'el'eil'a ll(L Silva. 
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E11latutos dil eompanhitl Flnreslit\ t•anmaense. 

CAPITULO I. 

Dtt ·companhill. 

Art. l.~ .\ e~omp:l!lhia constitnn tlill:l a~~ol'iaçãn anonyma 
com o titulo de-CoJnpanhia F\orl'~tal ParaHae~n,;e~. 

'ft)lll por lim a l'X.[II"raçãn ela~ [Jore,:t:" eln pinho elo Paraná 
por rlla \eg-itimamrnlP aelqniritl:t'. ~Lta e1JLração s•·rá UI) \10 
annos; portnú ~a prorog-:ltlo e~ te• prazo por votação ela assem
IJ\óa g-eral c rum approvação do GtiVerno Impnrial. 

Art. ::!." A cmnpa nll ia "'' in, ta llar:·t log-o epw seus estatutos 
sejam approYadns pl'io Govc·rno Imperial. 

'fná sna :;t\cll' J\t'sta rúrte c tratará Llirct:tamente com o Go-
vt•rno l•ll[IPrial. Art. 3." O capitnl da companhia sc•r:í ele üOO:OOil,>OOO rc-
prnsPnta:lo por ::! . :iOO ac·çõr)S de :WO-'.Oilll ra,ln u nm. 

Além ele:.; ta,; acçõe•s, serãn COIIC:t)d i elas ::!O:l ace;õns re1niclas, 
goznnclo el•~ toclas as vantagens elas priml'ÍL'as, aos Engenlwiros 
Anel ró" A11 t onio Hebouças, como orga n izacl ores ela em preza. 

O e·npital Lia companhia poderá sl'!" :ulg·11wnta,lo por Llelihe
ração 1!:1 assmnhlé:- geral dos acdoni,.;t;t,:, soiJ proposta ua Di
rel'.tnria "c·om approvação do Gnvernu ltttp,•rial. 

Art. '•·. 0 N:1 e·.aso de veril1e:ar·Se) o :tlt~·ent•Jtto eln capital, a 
assPml•léa geral elos aceionistas presn.:v•·r:'t o mn1lo pratieo 
ela rm issão eln> nova,; acçõt·s. 

Art. fi." A;; ae·ções sPrãn nominativas," a transferenda 
dei las'" opera r á por trrmo la vraelo Plll I i v r o esp,w ia I, sómcn te 
clesde IJill' e•sti nr rea I izatla Lllll:t 1[\l:ll'lrt pa l'lo' el11 capital. 

Art. G." !'til' fal!PI'inwnto til' qualqnPr ae·.t·ionista passará 
para se·u,.; lit'rdnirn=- não só o tlin~ito :ís fi)Sjlt'etivas a~:ções c 
aos elivie!Pililos como tamlwm o ciP. tomart~lll parte nas Lleli· 
hcraÇ(IPS ela asscmbléa geral, tentlo n roqueriilo numero 
ele acçiH:,.;, eom tanto lJlll', sendo mais Lle um, se combinem 
cntr•~ si para um sú representar 

Art. 7." Os aecionista:.;, eJUC'""ã 1 l'ff,:ctnnrem as prest:tÇtH'S 
1l1' t•apital com a elnvitla pontualid:de, penlerão em he~ncli
ein ela e·utn:'anhia n tlindto á,; respe·l'livns :11·e:õ,·s, e ao valor 
das pn:slae;õ.•s t[lle já tiverem pago. 

CAPITULO 11. 

Art. R. 0 A a~"rmhlt\a geral dns accionistas será constituída 
pc;lo,.; l"'"'Ui !ore•,.; ele: e·iw:o ou mais ae·çõtJS, inscriptas no~ 
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r;•gistro~ ;la companhia tres mezes antes tia reunião, para 
rple forem ronvor·arlos. 

Esta J'('~tril'ção não será, porém, applieanl na primeira 
r;•união da asse:ub!t•a g·cral, se ella tiver lugar antes tle 
l!ceorn•r o p1 azo de tres mezes depois da insta Ilação da 
eompanltia. 

Art. \1. o A asseml1léa geral dos accionistas )Jo;Jcr;\ func
cionar aehando-sc r;~prnsentatla, pelo menos Ulll::t quarta 
pnrt;: ;]o cnpital renlizado. 

Qunndo, porém, se trat:Jr tlc reforma ou motlifieação de 
qual<]ucr disposição destr,s estatutos, não SI' pod;•rá tomar 
delilwração alguma, srlll que se aehe rciJI";•st•ntaua a maioria 
al,snluta das aeçõcs emittidas. 

Não se vcrifi;:ando esta cond il;ão na pri nJPira reunião, 
convocar·sc-ha outra por annuncios no~ jornaPs mais lidos 
desta capital, para 15 dias depois; nella JHltit•r-sr:-ha deli
l.Jcrar, tJUalqner qtw sPja o numero dP at·çõr•s representadas. 

Art. 10. O aecionista quo, tPndo voto na a~semhlt'a geral, 
não JllHler cornparet~t·r, podnrá fazPr-se representar, confe
rin;ln para isso podpn·s a outro aceionista. 

Niío serão, porém, atlmittidos votos por procura~ão, rJuanuo 
se tratar rla eleicão da Directoria. 

Art. U. Os vritos serão l'Ontarlos na razão tlc um voto por 
gTitpo completo de r·i11co arçõcs, mas nl'nhum aeeionista terá 
din•ito a mais dn 10 votos, qual•jlter que srja o numero de 
ar:çups qrw n·pn·sento JlOr si e como procurador ue outros. 

Art. 12. Em r;•g-ra, ~empre rJUC se Hão tratar dP t'l!'iç.ão de 
DirnrtorPs e de uwmiJros da emmnissiío fiscal, ou de rdorma 
ou Jnodificcl{'ão tln qualquer tlisposição tlt•stPs estatutos, as 
votn1;õt•s s1•riio feitas per capita: eomtntlu, a n•qtwrimento 
lll' qualqnH membro da assPinhl;'·a g-Pral, esta poderá rc
solvt•r qnu se faça por :u·çõt•s, na fórma ;lo art. iO. 

Art. 1:1. St•rão a'lmittidos em asscrn!Jiéa geral, exhibindo 
prt•riaiiH'IItC' dot,\lliiClltOS COllljlrO]Jatorios do seu Jircito: 

~ 1." o~ tutores por srus pupillos. 
~ 2." Os maridos por suas mulheres. 
~ :1." Os pn·postos tln ipwlquPr 11rma nn ;·orporação. Cum

pr;•, pon'•m, rJtte •tualtJUer dos rcpresL•ntantes possua til} ou 
rnab a1 rõj'S. 

Al't. f1. A assrmlllr'a g-eral rrunir-sr·lJa ordinariamente 
rm qnaltJUrr dia do tn;•z dn JanPiro rle caua anno, para tomar 
em ermsidnrarão o rPlntorio da Dircctoria, o halanço do anno 
ant;:rinr, o parect'I' 1la r·.omtnissãtJ llseal, n eleger IJiennalmente 
a Dirt~elt•ria e o conselho fisrnl. 

No caso da assembltla gernl não pntlnr nrssa reunião pro
nunriar o SL'll juizo sohre a gestão da llireetoria, ou resolver 
rptalqurr assnmpto dn intPI'nsse social, a sessão poderá ser 
adi:11la para outro dia, eom tanto rJue não srja cspaeada por 
mais tln oito dias. • 

Art. i;J. A asseml1léa geral reunir-sn-ha cxtraordinaria
mentn quando a Dirertoria ou a comm is~ão fisral o julgar con· 
vr,niPntl', nu quando o retfuerernrn aceionistas rJUC rrpre· 
sentL'Ill pl'lo llll'nus 1/10 do capital realizado; nus reupiõcs 
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extraortlinarias não se porlrrá port'nn tratar de outro as
sumpto além tlaquclle que for dcsignadfl no annuncio tlc 

eonvocação. 
Art. i6. A ronvoc~ção, tanto para as rcuniõPs ordinarias 

cotnn para as r~xtraonlinaria~. ~erá feita c publicatla nos jor
nnrs rlr~ maior circulação oito dias antes do indicado pqra a 

reunião. 
Art. t7. A eleição de Director ou Dircctorcs, de membro 

ou nwml1ros da commissãu tbeal, assim como torlas as rcso
luÇÕI'S rla asH~mhléa g-eral, serão, por maioria rPlativa de 
votos rlos aeeionistas presentes, e da~ acçõcs que clles rcprc
scnlai'PIII, nos tPrmo~ do art. H. 

t:APITlli.O 111. 

Da administra[iio da companhia. 

Art. 18. A r·ompanhia s!'rá dirigida por uma Dircctoria, 
composta rle trrs ae.!'ionistas, que não podrrão entrar em 
cxen~ieio sr:m possuir tiO ou mais acçõm, e clr•ita pela assem
bléa t:i'~ral dos ael'ioni,.;tns, com exccpção da primeira Dircc
toria, que será composta dos tres inrorporarlores da compa
nhia qne assig-nnm os presentes estatutos. 

As funeçõr,s dn primeira Directoria durarão até 31 de 
Dt~zcmiJI'Il dr. 1876. · 

Art. Hl. Não potlerão exercer conjunctamcntc o cargo de 
dircrton~s, aceitmista:; que forem sogro c genro, ou cunhados 
durnnt<' o c.unhatlio, parentes por .. ~onsangninidadc nté o 2.

0 

gráo; 1lous ou mais socios rlc uma firntn social, nem os cn·
rloms pignoratícios, se não possuírem o requerido numero rle 

:~cr.tii'S proprias. 
Ârt. 20 Os llirrctores c os membros do conselho fisr:al 

]lfHlr·rão ser reeleitos. 
Em easo rl1~ impl'dimcnto de nlgum de seus membros a 

. Directorin on o ronsclho fiscal l'lngcrá, de conformidade com 
o nrt. 17, o aceionistn I[IW deve fazer as suas vezes. 

Art. 21. Incumhr ú Directoria: 
§ i. o Promover p_nr to1los os meios ao seu a!r,ancc a prospe-

ritladr~ ria eompanllla. 
§ 2." Nonwar rl'entrc seus membros, Presidente~~ Secreta-

rio, r·.mnpetinrlo ao primeiro prcsirlir as rr.uniões e fazer exe
cutar ns rr•soluçõfls da Dircetoria, c ao segundo lavrar as 
actas e fazer o rxpcrlicnte. 

~ :1." Faz!' r a inspecção c fiscalisação de trabalhos cspeciacs, 
de' que rlt~penrler o regular andamento e bom exito do fim 

soeial. § r~_o Nomc3r um Gt•rcntc de sua confiança, que tome a seu 
cargo a (lirl\er;ão c expediente do serviço diario, fixando a 
rr:lri!Jnir_:iío dos 'euo; serviços. 
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~ 5.'1 Nun11~ar, sob proposta do Gerente, os empregados que 
l'orum Jtcce,;sarios, marcar-lhes os ordenados, c a fiança IJUC 

tlevnm prestar. ' 
~ 6. 0 SllSJli~IHler, impôr multa~ e dnmittir ns empregados 

IJUC mal ser v irem. 
§ 7." Hní·ollicr a um banco acrerlifnilo as somrnas cobradas 

que não tiver•)Jll immerliata applieação. 
§ 8." FPchar as contas no fim de eatla semestrE', c fazer di

vitll•nrln 1\os lucros li1uid ls, fJUC toear,•m aos accionistas nos 
mezps lln Ja1H1iro r Julho: 

~ \J." Aprnsentar ú assemiJiéa geral na sua reunião do mez 
d1\ Janeiro o Jwlaneo do anno anterior, c rclatorio da 
!IUHr-lia e das occnrrcncias elos ncgoeius e interesses sociaes. 

~ 10. Faril!tar á r~l!lltlllissão· fbcal o exame da escriptn
raçãn, tlo ardlivn, n 1\ar to1las as informaçÕL\S n explicações 
IJlll' l'lia l'xigir. 

Art. 22. Ineumhe ao Grrnntn: 
~ l." Pr<wt•tlcr Sl'lilpre di' al'i'Úf<lo •·om as orul'ns c ins

tru,·ci)l'~ ti~ Dirretnria. 
~ ~-" l'ronôr á Dire1:toria o~. empreg-a1Jos que forem ne

ee:.;c:nrios p~ra o dl'SI~Inponhn tlo serviço a e;~rgo da ~~ompa-
nhin. -

~ :3." Prl'star á Dirct~toria tO'las as informaçõrs que lhe 
fon~m cxig-i1las e indicar Lndas as I!Wdirlas IJI!e o homnxito da 
mnpreza n•r·lamar. 

Art. 2:J. A Direl'toria scrú parcialmrmte rpnovnda bien· 
nalrnentP, fi1'antlo •·nrn twlo Jli•lla rlous 1los nwmiJros Pm nxcr
eicio: 

Art. 21. A DirPctoria, reprns,•ntarla pP!o St'll PresidentP, 
p•Hll'rfi lli'IIWllliar e ser •lemn!lllada, pn~fnrin1lo s•Jmpre re
solver lJll~H'.''lllt'r questões pnr llll'ios l'mwiliatrJrios on ar
IJitraml'nto. 

Art. 25. 0:' Direetorl's snrão rntrihnitlos eom a l(llOta de 
3 "/., •lnrlltzida sPmcstralmcnte da receita hruta rla •:om
panl! ia, dnpois rlc tirados os gastos do custeio. 

O G1:roH!.I', alt'•.m 1lo nrtlcnarlo lixo, pPrenlwr:í igualmente 
:1 quota llP 2 "/., tan!l~:m •le1lnzida dos lnl'fOs liryuidos de 
l•at\a SCllli'Slfl'. 

1:.\PITULO IV. 

/Jrt tonunissilo fisml. 

Art. 2G. :\'a as;;emhka gttral nrrlinaria 1!n rada anno será 
Pil'ila lllll:t •·om111issão t1c:ral, l'OIIip:Jsta dt• tres ardon1stns 
possuidor,•,.; de iiO ou nwis ar•:õl's, sl'rvindo 1le l'l'lator aiJ!lPlle 
ljlll' onlrl' si tlesignan•nl. 

Art. 2í. Por mnl'!l', illlpi)llime;tto ou resign:~ç;lo 1ln ljllal
qtt"r dos !llclltilrn;; da I'Oillll!Í~são liseal, os lllltrn:; dons riPsig
narão nm a<Tioni,;!a. possuitli•r dt• 50 •Hl mab :1<:<;õ1'', para 

PARTE li. 7 
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pn•ent·lwr a vaga,e"•~r•~erulo o snhstituto a:; fnnc~~Ôl'S do cai'JO 
att\ a reunião ria prinH•ira nssPmhlóa geral onlinaria. 

Art. 2g. A J)in•rtoria fra:H(nt·arú ú r·ommis.<ão fisr·al o exame 
tla r•o:ertptur;tção tios rlotrurwnt•1s cumprolmtorios rh•. tlesppza 
e tollas :ts inl'onnar:õcs, sem l'i''"rva, <Jllt~ lhe ftll'!~rn rer[Ui-
sitatlas. 

Art. 2~1. IneuniiH~ á commi8são fis('al apresentar na :u<st•nr-
llh'a "Pral do~ ar·eion istas o snn p:uecer sohre a gestão da 
Oire•:toria c rJuaest[UCI' ncgo('ios eoneC'rnentl'S á companhia. 

CAPITULO V. 

JJos dlridellli'l'. 

Art. :;o. Da rt·r·••rt;l liqni•\a ilf' •·ada S<'IJll'"'r'' '"r;'to rl<·dtt
zillos (j "/., par:r r!'lrihnit:ão drH scn ir;•ls d:t J)in·<·torin" do 
GP.n•ntr·, 1ta fúnna esp••cifiratla 110 nrt. 20. 

F•~ita psta tl<•!lurr;ão, Q l'l'Sto da r•·•~tdla liqniila S('Iá db
tribuiilo Pntre os at·t·iuni;.;t:ts nos lli<'Zes de Janeiro ~~Julho 
de \':tda a nno. 

C \l'IITLii VI. 
~-

Art. :31. A t'lllllpanhia r'OIIIi'Çarú a fol'lnar ntn fundo dt•. 
anwrtizar:ão ao 111ais tanlar tlt z annr,s tlt•poi,; ria a:IJll'ov:•çãn 
dos Sl'llô r•statuto:<. -

As qllota;; annna<'S, t.lt•:-;tina:l:rs ao fnn<lo de amorlizar:ão, 
serão calnrl:1das dt~ lllllllo a r.·protlnzil' o eapilal tl:l •·onl· 
panhia nnvPnla c J1(JYü anno:< tlr.pois <k sua in:.:tallaçi'í,l. 

lHo tle .Janeiro, ll tk OulltiJru de 1871. 
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DECRETO N. h888- DE ti DE FEVIWEinO DE i872. 

Concede á companhia ingleza--Thc South Ba·asilian Railway Umi
.trd·-, a au•rrssaria autoriza<;ão p:u·;~ funceiouar no lmiiCrio. 

A Princeza Imperial Hegente, em Nome de Sua Ma
gestade o lmperauor o Senhor D. Pedro li, Attendendo 
ao rerruerimento da companhia ingleza-The South 
Brasilian Hrtilway Limiterl-, organizada em Londres, 
nos trrmos dos Decretos n."' 30HJ de 6 rle Fevereiro e 
3HH tle 9 de Outubro de 18G:3, 32:36 de 21 de M!.lrçó de• 
18tl4, :J;i:íl de 2!) de NovrmiH'O de l8ü:J, 138\. de 22 do 
Junho c :l92~ de 3 de Agosto de 18G7, c 47\J8 rlc 4 de 
Ütltubro do anno passado, v~ra a exploração c lavra das 
(mina~ de)::an ão de prdra do Canrliola e ronslrucção de 
uuJa estrada de ferro cntrt' a cidade elo Hio Grande, na 
ProYincia de S. Pedro, ,. o centro das referidas minas; 
~~ ronfunn:mclo-se por Sua Immediata Hcsolução de 2~ 
do Janeiro do COITI'nte anno, com o paret:cr da Secção 
dos Negocio~. <lo lmperio do Conselho de Estado, exarado 
em consulta de t:l tlr Dezr:mbro do anno passado, Ha por 
l1em Concr1ler-lhe a neccssaria autorização para func
cion~r no Impcrio sob as seguintes clausulas: 

l." A companhia fica obrigaJa ao cumprimento de 
todas as disposições dos snpraclitos decretos, sujeitan
do-se ús lei:' do Brasil nos actos quo praticar no Impe
rio. 

2." No caso do discordanci~i entre o afiginal em 
inglez n a traduq;ão em portugucz r_los estatutos 
sulnnqtlidos ao t'O!Ihecimento do Govomo, prevalccerú 
o primeiro. 

Tlll'odoro l\laeli<Hlo Freire Pereira (la Silva, do Con
sellw dt• Sua l\lageslade o Impt~rador, Ministro c Sc
r-rl'lario de Estado tlos Negocias da Agricultura, Com
mareio c Obras Publicas, assim o tt•riha entendido e 
f;Jç:t exerular. l'al1cio do Rio de .J,;llll'iro, em t·inr-o de 
Fnereirode mil oiloct•nlos sl'tcnla n dous, quinqua
g,•simo prim1•iro da lndept'tHlcncia e di) Imperio. 

l'Hil\'CEZA IMPEHlAL HEGENTE. 

1'/il'odoro Machado Freil'e Paeim da Si/ra. 
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DECRETO N. 4,889-DE 7 DE FEVEREIUO DE 1872. 

Appro,·a o regulamento que fixa as ajudas de custo para transporte dos 
Sacerdotes eleitos c confirmados Bispos. 

A Princcza Imperial Regente, em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro li, Ha por bem. em obsei'Vancia da 
disposição úo at·t. 1." da Lei n. o I 993 de 16 de Agosto de 
1.871, A pprovar o regulamcn to rpw lixa as ajudas de custo 
para transporte llos Saccrdot es eleitos e confinnaúos Bis
pos, c com este baixa, assignarlo pelo Dr. João Alfn~do 
Corrêa tle Oliveira, do Conselho <1() Sua Magestade o Im
perador, Ministro c Scc1·etario de Estado dos Negocias do 
Imperio, que assim o tenha entenLlido e faça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro, em sete de Fevcrúiro de mil 
oitocentos setenta c dons, quinr[uagesimo primeiro da 
Indcpemlencia c do lmperio. 

PlUNCEZA IMPERIAL REGENTE. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Begula•nento a que se refere o Dec••eto 
n." 4889 'te " (le Feve••eiro de 18"~· 

Art. L o A ajuda de custo para transporte em fiagem 
por terra, que compete ao Sacerdote eleito e contlr
mado Bispo, será abonada de confortnilladc com a tabella 
annexa. 

Art. 2." A ajuda de custo em viagem por ID3r serú 
cquiVJlente ú importanci3 das passagens do dito Sacm·
dote, tias pcsso3s de f:unilia, e dos empregados em seu 
serviço, que o aL:ompauharem. Esta importancia po
derú ser augnwntada até um terço <la quantia' total. 

O mesmo Sacerdote, achando-se na Côrte, deélararú ao 
Ministro llo Imperio quacs as pessoas de famil_ia c em
pregados que o acompanharão, para serem abon~tdos os 
transportt•s em dinheiro, ou autorizadas as passagens. 
Se estiver em <[Ualquer província fará tal declar3ção ao 
respectivo Presidente, <IUC mandarú aiJonar a impor
tancia dos transportes ou autorizar as passag-ens, fa
zendo as devidas communicações ao referido .Ministro. 
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Art. 3." Havendo viagem por tena e por mar, aajuda 
de custo será abonada de accôrdo com as regras esLabe
lecidas nos a1·tigos antecedentes, rlc modo porém que 
e·m nenhum caso exceda a 1,:000;)000. 

Palacio do Hio de Janeiro, em 7 de Fevereiro de 
1872. -João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

TAimLLA D.~S AJUDA'> DE CU''l'IJ QUE CfHIPETE~I A'JS SACERDOTES 
ELEITOS E CtlNFIII:vt:.~DOS BISP<IS, PAHA AS DE~PEZAS _DE TRANS
POHT:l l'Olt TEI\RA, A QUE SE 1\EFF.RI<: O IJECilF.TO N. 1,889 
DEST .~ D.\'L~. 

Sem 
(wnil in 

\ 
At/ !1 ' Mais d1r 

fJI'SSOII s !1 pes.was 
de dt' (mnilia 

(anti/ia 
---- ------ .. --

l'ara llista111:ias lllaiores tl.e 100 lt'- 11 

g uas, não poLIPmlo, por·élll, a to-
talitlatle l'H'Cder a fi:OIJO,)OOU · 
t·:ula l•'glta.... . . . . . . . . . . . . . . . 8~)000 10)000 12,$000 

Por toda viag!'mdn til a 100 ll'guas 600)000 800,)0001 :0001)000 
dn H a 50 , .. 500;5000 700,)000 900 ~000 
de :JI a 40 , .. 1oo.woo uoo,~ooo soowuo 
tltJ 21 a :JO » •• :!00,)000 tíOO,~OOO, 700WOO 
lltJ lO a 20 • .. 20_0.)000 :oo,~ooo; U001)000 
até 10 , .. !501:000 .W01)000j -!>001~000 

l'alat•io do Hio de J:uwiro, l!lll 7 de Fevereiro tl.e 1872. 

Jo{[o Al{redo Corn;a dtr OliNint. 

DECRETO N. !~;890- HE 11, DE FEVEI\Eil:O DE 1872. 

Allt'ra ·a el:l·,silk:uJtn !le al~utuas tias romarc<t'> tia l'roviucLt 
de S. Paulo. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Su:~ Ma
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, lia JlOI' hem, 
para execução do art. 29 ~ 4. o lia L r~ i n." :20:33 de 20 li c 
Setembro do anno passado, Decretar o seguinte: 

Artigo. uuieo. Ficam elevatlas a teree".- r~ 
comarcas li e Santos c C:unpinas e a ,., untJl ~~\ l\í). 8-Ã4f-:4 ~ ~ 

.V (\ \\"\ - 'T-" \ ~ 
/ ,;.- 7 I 

• I ,~') ; 

'~ ~ ,; 
. ,..\_,()-J ./ 

.:.: .. Dos oEr~~/ 
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nal, Taubalt'o, Guaralingul'l.l e Rragança; Lotlas da Pro· 
vincia de S. Paulo. 

Subsistn a elassilicacão tlas outras t~omareas ela ffit'sma 
Província, a saber: a ('la CapiL,d, de tcn:cira entram:ia; 
ns Lie Sorocaba, llú, llapclininga, Jacarchy c Lorcnn, de 
segunda; c as tlc Botueatú, Fr·anca, Araraquara, Para
llyhunn, Co:Btituiç:Io, Bio Claro, 1\Iogymcrim e lguapP, 
de primeira. 

Francisco de Pnula de Nt·grciros Sayão LoiJato, Consc
lheirtJ de Estado, Senaclor tio l1nperio, 1\linisll'O e Sccre
lario tlt~ K;latlo dos N.~goc.ios da .Justiçn, assim o tr:nha 
cnlPndido e f;H;a cxct~ul:tr. Palacio do llio de Janeiro, 
r:m quatorzn de FcrtTt:iro de lllil oilot~t·nlos selrnta e 
dous, quirHJil:Jgcsimo [II'Íiílciro da lndrprndrncia c do 
lrnpPrio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

J?,·anci.~ro tle fl;wla de Nt•greiro8 Srtytlo J.obato. 

_ __....,. __ 

DECRETO N. f18fH- nrr 21 OR FEYEREIIlO nE 1872. 

SPpara o t••rnw dl' All!-dcn~ !lo> d_a Pl'iuet~za n Santa .\una, na 
Provinr.ia do llin C.J·:u11le do Norlt•, P t·n'a twlll', l'f'IIIJiiln ao 
1!1' M:u~ún, o lu:;ar tln .Juiz 1\!unil'ipal, 1(11<' at·t'llllllllarft as I'IIIH'• 
Çiii'S (],: .lt1iz d:• Orpli:-tn;. 

A Prin~eza I mpt•ria l Hegcn Lt), em No me de Sna i\Iage~
lade o Imperador o Snnllor D. f't•clro li, Ha por lwm 
Deerdnr o ·'Cf.nlinle: 
- Artigo uniro. Fi1·a sr)p:Jl':lllo o termo de Angicos dn~ 

11:! Princcza e S:titfa Anna, na Província do Hio Grnntle 
do Norte. e crcado nelh\ reunido ao ue 1\Iacáo, o lugar 
de .Juiz Municipal. quenc<·nmulnrú as funcçücsllo .fitizdr: 
Orpllãos: rcvogntlas as llispo;;il_'õcs l'lll contrario. 

Fr:tnci~co tlc Paula til' NngTt•iros Sayão Lohalo, Cnn
~··lhPiro dt• Esi:Hln, Sr:nadnr do lmpcrio. l\lini~lrir f' St•-

• 
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rrctario de Estado dos Negocios da Ju~Liça, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em Yinlc e um de Fevereiro de mil oitocentos setenta c 
dons, quinquage~imo primeiro da Indepcndencia c do 
Impcrio. 

PRINCEZA 11\IPEIUAL HEGENTE. 

Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato. 

JJEcHETO N. ~H!J':Z- ur·. ~~ nE FEI'Enr-:11ío 111; IHn. 

Separa o termo 1!1~ t;oyannin!la lli·S dt~ S •. Jo-;•i de ~lipihú e 
Flôr, na Provinda do lli•1 t;raJI'Ie do Nort•·, c cri\a uellr, 
reunido ao de C:wgnarct:uua, o lugar· <11~ Juiz ,\lnnit'ipal, que 
aenunulará as runct:õps d•~ .Juiz de Orphãns. 

A Princrza Imperial Regi)Jlll'. l'lll Nome de Sna Ma
gestadc o Imperador o Srnl10r D. Pedro 11, Ha por hem 
Decretar o seguinl•~ : 

Artigo Hlliro. Fica separado o lermo de Goyanninha 
dos de S. José de 1\lipibú c Flür, na Província do Hio 
Grande do Norle, c (TCado ncllr, reunido :to de Can
guarctama, o lug·ar de Juiz 1\funiripal, IJUC accumutará 
as funeÇÕI'S de Juiz de Orphãos; revog:td:ts :~s clisposi
c;ões rm conlr:Jrio. 

Fraw·i;;co de Paula"de Nogreiros Sayão Lobato, Con
Sf•lhciro de Estado, Senador do lmperio, Ministro e 
Secretario du Esli!do dos NPgocios da Justiça, a~sim o 
lenha entendido n faça executar. Palaeio do lHo de 
Janeiro, em vinte c um•dc Fevereiro tlc mil oitocentos 
SI' I''" ta c dou~, quinquag·esi mo primei r o da lndepcn:ien-
l:ia n do Imperio. · 

PniNCEZA IMPERIAL HEGENTE. 

Fra11cisco de l 1anla de Negreiros Sayt!o Lobato. 

-···- I 
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DECRETO N. ~8()3 - DE 21 ))E FE\'EI\Ell\0 DE 1872. 

Autori7.a a comlnH·t;ão 1\e uma e2lrada. tle rerro cconomica 
que partirá 1\a eidade ~~e .. nczcmlc, ua Província do Rio ue 
Janeiro, á de Arêas, na 1\e S. l'aulo. 

A Princeza Imperial H.egente, em Nome de Sua l\la
gc~tade o Irnpenulor, AttrmleJlllO ao que representaram 
o Engenheiro Hapltael Archanjo Galvão Filho c Tenen\1\ 
Corond Joa!luim Silverio Monteiro Lcitr, Ha por bem 
Conceder-lhes autorização para por si, ou por meio de 
uma companhia, que orga triza rem, cons.tru irem uma 
estrada tlc ft•no economiea que partirá tla ci!lade tle 
llezenue, na Provinda tlo Ilio tlc Janeiro, c terminará na 
de An\1S, na de S. Paulo, metliantc as clau~mlas que 
com este baixam, assignadas por Theodoro l\lar.hado 
Freire PPrl'ira tia Silva, do Const•lho t\0 me;; mo Augusto 
Senhor, l\linistro c Secretario de Estado !los Negocios da 
Agricultura, Corrunercio e Obras Publicas, que assim o 
tenha cnlcntlitlo c faca executar. Pa\acio do Rill de Ja
neiro, em vinte e um· de Fevereiro de mil oitocentos se
tenta e Llous, quiiifJUGgesimo primeiro lla lnllependencia 
e LI o Imperio. 

PlUNCEZA IMPERIAL H.EGENTE. 

Theodoro Machado Freire Pereira da Silva. 

Clausulas a que se refere o Decreto n." 4893 
desta clata. 

I. 

O Govt~rno Imperial cotfcctlc á romp:mhia que o Enge· 
nhciro Hapllael Arcllanjo Galvão Filho c o Tenente Coro
nel Joaquim Silverio Monteiro Leitll organizarem, pri
vikgio exclusivo por espaço tle ;m anno~, a contar tla 
data desta concessão, para a construcçãn, uso c gozo t\(~ 
uma estrada de ferro Pconomica en trc a citla!\tl dn He
zenrle, na Província (\o H.io (\e Janeiro, e a tle An;a~, na 

de S. Paulo. 
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11. 

Durnn te o prazo do privile~io o Governo não conce~ 
llerú outros caminhos de ferro ue qualquer systema, 
denlro da zona de seis kilometros de cada lado c na 
mesma direcção da linha 1lesta concessão, salvo sendo 
com accôrdo da companhia. 

E3ta restrícção, porém, não inhibc o Governo da'cons
lruir nu conceder outras estradas de ferro em prolon
g·anwnto d:~ mt:sma linha, ou que, em referenda a ella, 
sPjam consid1•ra1hs como ramacs, c bem assim não com
prehcndc as que se lhe possam aproximar, ou ainda 
cruzJr, rom tanto tfUC na zona privilegiada nada possam 
recciJPr ou entregar. 

Ill. 

Stl a companhia não concordar com as novas em prezas 
sol1re os meios de harmonizar o respectivo serviço de 
transporte, o Governo, ouvindo previamente os inte
ressados e attentlendo ás conveniencias do publico, re
gularú o modo pratico do mesma serviço. 

IV. 

A incorporação da companhia rleverá verificar-se 
ilPntro do prazo de tres annos, contados da tlata do de
creto de concessão, c não se considerará realizada sem 
que seus esta tu tos sejam registrados no Tribunal do 
Commercio competente. 

v. 
Os trabalhos de exploraçrto para determinação do traço 

da estrada começarão dentro do prazo de um anno, e 
d1:verJo tirar conrluidos, de modo que dentro de tres 
annos, conlatlos estes prazos tlaquella data, seja apre
Sl'll lado ú approYacão do Governo o projecto completo e 
dl•linitivl). 

A companhia tleYerá submetter primeiramente :"t 
approvação tlo Governo estudos preliminares que possam 
servir para fixar os pontos extremos e os principaes 
pontos intermedios da linha, e apresentar depois por 
serçõe~, pelo menos de 20 kilometros, o projecto defini
tivo, o qual deve comprehender: 

1. 0 Planta geral na escala de 1 para 10.000; 
PARTE 11. 8, 
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2. • Perfil longitudinal na escala de i para ~.000, para 
:listancias horizontaes, e J. para 400, para as verticaes, 
com altitudes referidas ao nível médio do mar, con
tendo a extensão e inclinação das subidas e descidas, os 
comprimentos dos alinhamentos rcctos e curvos, os 
raios de curvatura, finalmente indicação das distancias 
kilometricas e dos lugares para as estações; 

3.• Memoria justificativa c explicativa das principaes 
disposições do projecto, acompanhada de um orçamento 
geral das despezas de construcção. 

A faculdade concedida á companhia, de apresentar por 
secções o projecto definitivo da linha, não a isenta da 
obrigação de submetter á approvação do Governo os es
tudos de toda a estrada, dentro do referido praz<J de 
tres annos. 

VI. 

A companhia executará as alterações do projecto que 
o Governo determinar ; se, porém, a isflo recusar-se, o 
mesmo Governo mandará fazer as obras precisas, como 
entender, correndo a despcza por conta da companhia. 

VII. 

Se durante a execução dos trabalhos a companhia re
conhecer necessidade ou utilidade em modificar o pro
jecto approvado, solicitará autorização do Governo, jus
tificando a utilidade. 

VIH. 

Os trabalhos de conslrucção da estrada começarão 
dentro do prazo de um anno da approvação do projecto 
definitivo, e deverão ficar concluídos em toda a ex
tensão da linha, de modo que possa ser franqueada ao 
trafego, no prazo de cinco annos, contados tambem da 
mesma data. 

IX. 

Se a companhia não estiver organizada, se os plano!! 
não forem submettidos â approvação do Governo ou se 
as obras não começarem nos prazos marcados respecti
vamente nas clausulas 4. •, 5. • e 8. •, caducará esta eon
cessão, salvo caso de força maior, justificado perante o 
governo, e por elle aceito. 
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A prorogação destes prazos não poderá ser maior de 
um armo, lindo o qual, se a companhia não tiver satis
feito seu compromisso, caducará esta concessão sem 
mais formalidade. 

X. 

Depois da approvação dos estudos pt•eliminares ou 
elo projecto definitivo no caso em que sómente este seja 
apresentado, o Governo fixará por decreto o capital da 
emprcza necessario para o cumprimento de todas as 
estipulações desta concessão, tornará esta effectiva e 
designará os pontos inicial c terminal da linha ferrea. 

XL 

A estrada será construída em condições apropriadas 
ao transporte commodo e seguro de passageiros e mer
cadorias de qualquer especie em canos puxados por 
machinas locomotivas. 

Será de via singela, mas terá os desvios e linhas auxi
liares que forem uccessarios para o movimento dos trens. 

A bitola da via ferrea será estabelecida pela compa
nhia, precedendo approvação do Governo. 

XII. 

A companhia ohrigar-se-ha a manter serviço diario 
e regular de trens de passageiros e cargas entre os 
pontos extremos e intermedios da linha, devendo para 
isso construir todas as obras e empregar os meios ne
cessal'ios, sob pena de mandar o Governo exceutal-as á 
eusta da companhia. 

A velocidade dos trons será marcada pelo Governo. 

XIII. 

Nas extremidades ua linha e nos pontos interrnedios, 
onde forem necessarios, haverá estações com todas as 
aceommotlações precisas para o serviço ue viajantes e 
mercadorias. 

XIV. 

A via ferrea não impedirá o livre tr.a.nsi.Lo-_.rullos 
eam~nhos actu~es ou outros que se" .. f[em.P:W:"-' Çoffi,.,_ 
motltdatlc publica, nem a co aq~n~·~;té'fá · (llf~e1~...,.a 'D 
qualquer taxa pela passagem s f'N\Hrs de intersecçao. \ 

/ ' "'-, ' i 
' ,., ' ~ ....._ I 

. -~ ,-, ./' 
('\1...) j 

'\ ~ ... ,/·' 
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XV. 

A companhia será obrigada a restabelecer c manter, 
em qualquer tempo, á sua custa, o livre escoamento 
de todas as aguas, cujo curso seja tlemorado ou reti'lo 
pelas obras da estrada. · 

Nos cruzamentos com os rios navegavcis serão as 
obras de arte construídas de modo que não opponham 
embaraço algum á navegação. 

XVI. 

Todas as 1bras da estrada l'crão construídas solida
mente com ma teriaes de prime ira qualidalle. 

XVII. 

A companhia scr{t obrigada a estabelecer em toda a 
extensão da estrada de ferro tclegrapho elecl.rico, que 
deverá estar prompto para funccionar logo que a linha 
ferrea fór aberta ao trafego. 

O Governo terá o direito de utilisar-sc dos postes 
telegraphicos ela companhia para collocar um ou mais 
Jios clectricos, c dé assentar os respectivos apparelhos c 
de estabelecer escriptorios telegraphicos nos euilicios 
das estações da companhia, sem que por isso possa esta 
reclamar indemnização. 

XVIII. 

Depois de concluídas as obras da estracht, a compa
nhia será obrigarla a conservai-as sempre em bom I'S

lado, de modo que não haja em tempo algum inter
rupção uo trafego, nem o menor perigo p:1ra a cirrula
c-ão dos trens. 
• Se as obras não forem conservadas em bom estado o 
Governo pouerá mand.ar fazer por conta da companhia 
os trabalhos necessarios }'ara restabelecer a SGguran1;a 
da via ferrea. 

XIX. 

Se ucpois de começada a construrção !la estrada flra
rem as obras parauas por mais de seis mezes, se a 
companhia não concluir toda a linha no prazo marca1lo 
na condição 8.\ se depois ele aberta a linha ao trafego 
fór a circulação interrompida por mais ele tres mezes, 
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ou se a companhia por qualiJUCr motiYo fôr pelo Go
vrrno declarada incapaz de continuar os seus trabalhos, 
ca1lucará a r·oncessão~ salvo caso de força maior dcvi
damf'ntc prondo. 

O Govnrno pro v itlcnciarú sobre o :1cabamcn Lo das 
ol1ras ou r~ontinunçüo <lo lr;;fego, podendo adjudicar a 
outra cmprrza as obras cxccu Ladas e ma tcriaes ex is
!en tos. 

O preço obtido será entregue pela nova cmprcza á 
companhia, qne não ter:í direito a mais nenhuma intlem
nização. 

Se não liHr lugar a adjudicação, a companhia dis
por:'t do~ nwtcriaes e mais o!Jjectus IJlW llte pcrlcnccrem 
dentro do pr:1zo qne fôr marcado pelo Gorerno sem 
llirei lo de rcclauwr c ousa algunw. 

XX. 

Porlerú a companhia drsappropriar, na fr!rma do Dc
crt'lo u." iGfi~ ele 27 de Ou tuhro 1lc Hl5:i, os terrenos 
de domínio particul:tr, que fon~m nccessarios para o 
leito ua estrada, suas csl:11;õcs o mais dependcncias. 

Para os mesmos Iins c durante o prazo do pririlr~io, 
conceder-lhe-lia o Gun•rno graluitamcnlc o nsufrncto 
da zona que occupar dos terrenos dcvolulos c nacio
nacs, e rios comprehcrrdirlos nas sesmarias c posses, 
salvas as iuclemnizações 11111' forem r! e uireito. 

xxr: 
Ser:'! concedido :'i companhia inqmrlar liHc di' ili

l'Pitos, duranll' o pr~zo rlopririll'g-io, lud;1s aslllarhillas, 
'ngons, lrillios, canão e mais Jllatcria!'s que tiH'I'i'Ill 
ue spr empregados ua construcção, conserva1;ão c custeio 
da liul!a, firaurlo nesta parte sujeita aos n·.gulameutos 
ÜSi':li'S. . 

l'ara poJi~r gozar deste favor, rlevr•rú a companhia uo 
principio do r:ada anno iiJH'Csi'lllar ao J\linislcrio da A.'-\Ti
eullura, Commcrcio n OIJras Pu!Jlicas uma re!açiio dos 
q!Jjcclos flUI' tiver de importar durante o anno. 

XXII. 

A companl!i;1 lná-o clircilo durante o tempo do scn 
pl'Íiilegio di~ l'\plorar, dentro da zona privilegiada, 
minas de quaCSilltCI' lllPiai'S e rlc prorluclos rl1i1niros 
que dc~ro!Jrir, sem detrimento de dircilus allijlliridus, 
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devendo requerer ao Governo a fim de lhe serem demar
cadas as datas e estipuladas as condições de seu gozo, 
na fórma da legislação vigente. 

XXIII. 

els preços do transporte de passageiros c mercadorias 
de qualquer especie serão determinados em uma tarifa or
ganizada pela companhia de aecôrdo com o Governo, de
vendo a tarifa ser revista de tres em tres annos, e re
duzida de modo que um terço do excesso de f2 % seja 
applicado á sua reducção, outro terço em favor da em
preza c o restante ao fundo de amortização. 

XXIV. 

O Governo tiscalisará, como julgar conveniente, a 
execução das obras, o serviço do trafego e o cumpri
mento de todas as clausulas desta concessão. 

As despezas da fiscalisa1;ão correrão por conta da com- , 
panhia. 

XXV. 

Serão observadas nesta estrada de ferro, no que lhe 
for applicavel, as disposições dos regulamentos em vigor 
nas outras estradas de ferro e de quaesquer outros 
que forem expedidos, unta vez que não contrariem as 
condições desta concessão. 

XXVI. 

Depois dos iO primeiros annos de duração do privi
legio deverá a companhia começar a formar seu fundo 
de amortização, empregando para esse fim, pelo menos, 
1/'J %do capital despendido, quamlo a renda lhiuida ex

ceder a 7 "fo. 

XXVII. 

Em qualquer época, depois de decorridos os primeiros 
Ui annos de duração do privilegio, poderá o Governo 
resgatar a presente concessão, se o julgar conveniente. 

O preço do rei'gatc será lixado por dons ariJitros, 
um nomeado pelo Governo e outro pela companhia, os 
quacs tomarão em consideração não só a importancia 
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tlas obras no estado em que estiverem, sem aUen
derem ao custo primitivo, mas tambem á renda li
quida da estrada nos cinco annos anteriores. 

Em nenhum caso porém o preço do resgate, que re
sultar do arbitramento, será superior a uma somma, 
cuja renda annual de 6 % seja equivalente á renda 
liquida média dos cinco annos anteriores. 

Se os dous arbitros não concordarem, dará cada 
um seu parecer c será a questão resolvida pela Secção 
dos Negocios do lmpel'io do Conselho de Estado. 

Do preço do resgate, conforme fôr arbitrado, será 
deduzido o fundo de amortização que então houver. 

XXVIII. 

Te1·minado o prazo do privile~io continuará a com
panhia na posse e gozo da estrada e suas dependencias, 
pagando desde logo ao Governo o que por este fôr fl
xado pelo aforamento dos terrenos dcvotutos e nacionacs 
ocrnpatlos pela empreza. 

XXIX. 

As malas do Correio e seus conductores, quaesquer 
sommas de dinheiro pertencentes ao Thesouro Geral ou 
Provincial, os presos e seus respectivos guardas e os 
agentes policiaes em serviço serão transportados gra
tuitamente pela companhia com as necessarias garantias 
de segurança. 

XXX. 

Quando fôr necessario transportar tropas e material 
de guerra a companhia porá immediatamente á dispo
sição do Governo, pela metade dos preços da tarifa, todo 
o material rodante que possuir. 

As outras cargas do Governo não espcciflcadas no 31'
tigo antecedente e os colonos com suas bagagens serão 
transportados lambem pela metade dos preços da tarifa. 

XXXI. 

O Governo concede á companhia transporte gratuito 
pela E~trada de ferro D. Pedro li para todo o material 
lixo e rodante destinado á inauguração de toda a es
trada. 
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XXXIf. 

A companhia podcrú rstahclcrcr sua sí~dc no paiz on 
füra delle, eom tanto fJUe l!'nha no Brasil rcprcsentanlt' 
com plt,nos poclcn's para tratar c rcsolrcr direetamcnte 
eom o t:overno quaest[Urr questões emergentes, ficando 
r,ntcnditlo que, ou sejam com o Govt•rno ou eom parli
rnlart•s, :;erão tnrlas tratadas I' n•sol\irlas no Brasil de 
ronf'ormidadc com a n·sp:~ri i1'a lrgislaç:"io t' srm rerurso 
para tri!Junat•s c,:trangciros. 

XXXIII. 

Em raso tle tlt•saccônlo entre o Gorcrno c a comp~mhia 
:;olH·c dirPitos c obrigações de ambas as partes, na C'{e
cut:ão tlcsta cmwessão, serú a qut,stão resolvida por dou~ 
arhitros, nm nomeado pelo Govcmo c outro pela com-
p:m h ia. 

Se estes niio concordarem tbrá cada um seu parecer 
em separa1lo, e a qncstão SL'r:'t resolvilla pela Srct:ão dos 
Ncgocios clu Imperio do Conselho ele Estado. 

XXXIV. 

A companhia não potlerú reclamar do Thesouro Nacio
nal garantia 1lr juros sobre o capital empregado em suas 
obras Hl'Tll prc~ tação ou sul1venção alguma, nem quars
<ruer favort·~ alüm dos que se acham e'<prcssos n1s prc
sen tes contl i1:õr~. 

XXXY. 

Pela inobsrrvaneia dn qnalf)ner das clausulas desta 
concessão, para as quacs já 11ão csthcrrm estabelecidas 
pt:na~ t•spcriaes, p(ltlpr;\ o Gon•rno impür multa ele um 
a 10 eoulos tle r{:is, conf'orm1: a gTaridadt' do caso. 

St• se tratar tlt• falta de eu•t:u~ão de obras JH't•vislas 
lli'~Lts clausulas ou ron:;tanlt·s dos planos approvatlos on 
da mú e'<t'cução de algum:1s obras, potlt•r:'l o Govrrno, 
alt'•m tia illlposit;ão lla multa, mandar f:1zcr os tra!Jallws 
l{lll' julga r ncn·ssarios por conta da companllia. 

XXXVI. 

A compaultia rcmcttcrá ao Governo, no fim do mcz 
de Janeiro de cada anno, um r ela to rio circumstanciado, 



F.XECUTL\'0, 

rd:tti vo :10 :11\Jlll anlccctlcntc, de totlas as o,'r'urrrncias, • 
mo\·inwnto de passageiros c mercadorias, receita e rles
pcza, r !'Siarlo da linll:1 e rondiçCies finatwciras da em
pl'l'Za; 

XXXVI L 

Dentro dos primeiros trcs mczcs depois de cntroguc 
a linha ao trafego tl1~verá a companllia rr•ml'ttcr ao Go
verno u.-; planos completos c uma memorin tlcscript_i\'a 
tl:t e:;;t ratla con{ormt~ a l'\:enu:ão. 

xxxnu. 

A concessão feita por este tltcrelo não púde ser tr:ms
feritla senão á companhi<~ que os peticionarios se obri- · 
gama organiz:.tr. 

XXXIX. 

O Governo submetterá a presente conr:es~ão á appro
vação do Corpo Legislativo, na proxima sessão, quanto á 
par te 11 nc tlcllc tlcpendcr. 

Palacio do Rio tlc Janeiro, em 21 do Fcn:rciro tle 
18i2.-Thcodoro JJfachado Freire l'rnim da Sill'lt. 

DECHETO N. 1BU~- DE 22 DE FEVERE!I\0 DE 1872. 

Concede privitcg:io a Manoel Frank para o estahelecimcnto de 
úma grande fabrica tle papel no Impl'rio. 

A Prineeza Imperial Rcgen te, cnl Nome de Sua 
Magcstatle o Imperador, Attendcmlo ao que rcq uercu 
Manoel Frank, e conformantlo-se com o parecer do Con
selheiro Procurarlor da Corôa, SoLer~nia e Fazenda Na
cional, H:1 por bem Conceder-lhe privilegio por 10 annos 
rara estabelecer uma grande fabrica rle papel no Impe
rio, sob as seguintes clausulas : 

1." O concessionario empregará exclusivamente como 
ma teria prima no fabrico do papel os productos VIWC

taes dcscriptos no memorial que acomp:IIlhou sua re
tiçiio r! c 30 r! e Março de 1 RiO; 

I'ARTI! H. \1. 
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2." Contillú:J :1 ~~·r lirr•~ :1 introdncção 1le igual pro
dueto, procnde!llt~ de paizcs estrangeiros, não abran
geflllo l'sto privilegio o p:qwl prep~r~do dP outro modo 
no lmpcrio, Jll~lll as lllnc!tinas, rombinaçõn . .; o1i pro
cessos acces~orios quP interessem outras indnstrias; 

:l." Será VI'Jlllida ao pdicio11ario pelo prrço mini mo 
da Lei 11. o GOl de 18 dn Setembro de 1850 a área de 
terreno devoluta, qnc o C:ovrrno Imperial puder cc
der-lhe, na Provinria de Santa Catharina ou em outra 
que escolha para a fundaç<lo da fabrica c cultura dos 
vrgrtacs elllJJJ'C.'-!·at!os, como matcria prim:t, na manu
factura do Jinpl'!; 

~-a Das m:lcl!illaS, que o COIICcssionario importar para 
o serviço de seu e:;talwlc·l·iin:>nto, só gozarão do isenção 
ue direitos as qtw estiverPm c.omprrhcndidas na dispo
sição do § 30 do ;-.rt. til2 do regulamento approvatlo 
pelo Decreto 11. o 2Gl7 de Hl de Setembro de l81l0; 

rL a Esta COllf~cssão Hea dependente da approv~ção do 
Poder Legislativo na pnrte qun lhe compete. 

Theodoro l\I~ehatlo Freire Pereira da Siln, do Con
selho de Sua )Jagl'stade o Imperador, l\Iinistro c Se
cretario de Estado tios Negocios da Agricultura, Com
mercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido c 
faça executar. l'nlacio do Rio de Janeiro, em vinte e 
dous 1le Feverniro de mil oitocentos setenta c dous, 
qnilli}UagPsilllo priml'iro dn IHdcpcntlencia e do Imperio. 

PniNCEZA ll\IPEniA L REGENTE. 

Theodoro !tfuc!tarlo Frl'il't! Perl'ira da Silm11. 

DECRETO N. '!8\)t.i- D8 22 D8 FEVEREIRO DE i872. 

Concede a .To~ o naptista Vianna nrummond c out1·os autorizaçã-o 
para cstai.Jcleccrem uma linha de trilho!ii urbanos entre esta; 
C<irtc c o-; hainos ue An1Iarahy Grande, Engenho Novo e S. 
Francisco XaYier. 

A Prinreza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gestalle o Imperador o Senhor D. Pedro li, Attcndendo 
ao que lhe rcpresrntaram Joiio Baptista Vianna Drum
mond, os Drs. Joaquim Hodrigucs dr Oliveira c CarJo,· 
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Vretleríco Taylor' lia por ucm COI!Ci:ller-lhcs autori
zação para estabelecerem uma linha de trilhos urbanos 
com ramacs entre a rua Nova do Imperador, em frente 
ao Matadouro e a fazenda do 1\lac~co, sob as clausulas 
que com este haixam, assignadas por Theodoro Ma
chado Freire Per~ira da Silva, do Conselho do mesmo 
Augu.,to S<'nliOr, Ministro c Secretario de Estado dos 
Negocios da Agrir:ullnra, Commrrcio c Obras Pu
blicas, que assim o tenha ententlido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em vinte c deus de Feve
reiro de mil oi loccntos setrnta t' dom:, quinqu:1gesimo 
primeiro da lntlepcndencia e do Inqwrio. 

PRINCEZA DIPE!UAL HEGENTE. 

Theodoro Moclwdo FrPÍ!"(! 111'/'Cira da 8il1•a. 

Clausulas a qut~ se rt~fere o De•~•·eto de!Jta data 

I. 

O Governo Imperial conr,cdc a Jo~o Baptista Vianna 
Drummontl e aos Drs. Joaquim Hodrignt•s de Oliveira c 
Carlos Frederico Taylor antorizat{ão p:1ra estabelecerem 
uma linha de trilhos udnnos jWln systcma llos da Com
panhia Rio de Janeiro Strccl Hailway, que, partindo da 
rua Nova do Imperador, em frente ao lUatatlouro, siga 
por clla c pela de S. Frn11Cisco Xavier at.é a fazenda do 
Macaco, no Antlarahy Grantle, ponto tcrmin:d, com dous 
ramaes, dirigindo-se um ao En!.(·t·nho Novo )Wla mesma 
fazenda do l\laeaco e Andarahy G1·:111de, c outro pela rua 
do Andarahy Grande aló o Port:1o Vermf'lho, procuran
do de novo a rua tl.e S. Franrisl'o Xavier. 

li. 

Na conslrucção da linha principal e seus ramat:5 serão 
observadas as seguintes eondiçõcs techniras: · 

1.•·o systema de carris de ferro será o mesmo actnal
mente usado nas liuhas 1la Companhia Rio de Janeiro 
Street Railway, podt•nilo todavia s ·_ rçg:ldo~~'i:.._ 
tema de bitola estreita. . . r-.\\\. C~~~ P í:·df/ "'-, 
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'i." A tli~landa t•ntrc um c outro ti ili10 scril 110 ma
ximo ill' fJUatro Jlt'S e seis pollcgadas; nos ponto5 em 
fJIW hou\·er de-;virl nu linha dupla, o csp:~ço entre as duas 
linhas 11:\n <·xcedn:·, de trQs p<~s c seis pollrgar!:ls. 

3." A linha porlerá ser singela, e os trilhos assent:~
lloo;, sempre qun fór possível, no ctmtro das rua~ c de 
modo <rue n~o pr<'judiquem o transito nas ruas, estra
das ou caminhos cuja largura cxce<ler de H nwtros; 
sendo, poróm, dr llll'llOr largura, sr~~o collocados em 
um dos la<los, lka!Hlo a largura <los passeio~ lirre it cir
cui:Jç~o das pessoas a JH". 

fL" A superficin superior rlos trilhos ficará no mesmo 
nivellla ralç:~tla ou m:wallam, de sorte qne 11ão flilli
cultc a rircula<;fío dos vehirulos 1: anima<'s, qu<1r longi
tu:limilmenl<\ fJH<~r transH?rsalmente. 

1')." Os carros empregados no transporte terão accom
modaçõe" p:1r:1 30 pa.;;sageiros no m:tximo, não cxccllfm
do a sua largura a um pü de cada lado fóra dos trilho~, 
,~serão construidos por fôrma que i10ssam tomar qual
quer r\irccção sem precisarem voltar sobre trilhos. A 
tracção far-sf'-ha por animaes. 

III. 

As obras da linha principal deverão começar dentro 
tio prazo tle seis mez('S e terminar no do 18 mezcs, am
bos cont:~dos da data do contracto que os concessiona-

. rios celeLrarem em virtude <!esta concessão, e as dos 
ramaes ficarão concluirjas no fim de lO mezrs conta<los 
da expiração do segundo daquelles prazos. Estes prazos 
são improrogawis. 

IV. 

Se <!entro dos prazos da condição anterior não tive
rem começado a funcdonar as linhas concedidas, ou 
se depois de começado fôr interrompido o serviço, ca
ducará a presente concesiião, salvo o c:~so de força 
maior, dcvid;~mente prov:~da perante o Governo Im
perial. 

v. 
A pena de null i<lade da concessão será imposta allmi

nistratinmcnte pelo Governo Imperial, sem depcnden
cia de outra formalidade: Feita a competente intimação 
á cmprrza, o Goyerno reassumirá o direito de conceder 
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estas linha~ ;1 quem julgar cnnveuicnt.1), n:lo pod!'lldo 
os conce~sioHarios actuaes reclamar illllemnização por 
qualquer titulo que seja. 

VI. 

A' ol1ras scr:lo e:xccutallas {t custa !los conecssionarios 
ou de uma companhia, que po!lerão incorporar <lentro 
ou fúra !lo p~iz. , 

V li. 

Antes de principiarem o" trabalhos de eonstrucção 
destas linhas ;1 cmprcza snlmli~ttcrá á approva!;ão do 
GoYel'llo: i." a planta d;ts linhas com as indicações de 
sua direrção c o plano das estações de partida, che
g-ada c ;ntcrmcdiarias; 2. o desenhos dos carros com suas 
rJ i Il1 CllSÕl'S. 

Sem embargo da approvação dos planos, o Governo 
poderá exigir a construcção de noYas estações, quando 
as convcnicncias do publico as exigirrm, e a emprcza 
ser;'1 obrigada a construil-a.s dentro do prazo que lhe fôr 
marc;~tlo, 

VIII. 

A cmprcza pagará á l!lma. C;~mar:t l'tlunieipal pelos 
terrenos de sua proprietla!lC, que occupar, o arren
damento que a mesma Cam;~ra arbitrar, e fará a acqui
sição dos que forem precisos para ;~ abertura e alar
gamento de ruas, estradas ou caminhos, requerendo 
ao Governo a dcsappropriação das propriedades neces
sarias para esse fim, no caso de não ;~s · poder con
seguir por meios amigaveis. Fica entendido que a 
dcsappropriação se fará pelas disposições do Decreto le
gislatiYo n.o 353 de 12 de Julho de 18M), c que as res
pectivas despezas correrão por conta da mesma em preza. 

IX. 

Nos lugares convenientes, designados na planta das 
linhas, haverá os desvios nccessarios para a regulari· 
datle c commodidadc do serviço. 
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X. 

A cmpreza empregará os canloneiros ou guardas quo 
forem precisos par;• limpeza dos canis, e no cruza
mento das ruas, a fim de avisarem os transeuntes da 
aproximação dos trens. 

XI. 

A tarifa dos preços de passagt'lll S1·rú organiza1la pela 
companhia segundo as distancias a percorrer, mas não 
porlcrú ~er posta em CXI'I'UÇãn senão depois de approvada 
pelo l\liuistt•rioda Agricui!UI';I, Commercio e Obras l'u
ldicas. 

Pl'!a maior distanf'ia a w•rcor1 er, n~io pudcrú a cm
prrza reccucr mais de 200 réis. 

Da mesma sorte serão organizadas ;1s ta!Jcllas das horas 
de parliua dos carros c do numero UI) Y iag·<·ns, as rpwrs 
serão lambem submettidas ú approvação do mesmo 1\li
nisterio, c não poderão ser alteradas sem sua autori
zação. 

Se, porém, aquclle Ministrrio julgar convenicutr à 
commodidadc publica, poderá exigir maior numero de 
viagens do q;w as mencionadas na laiJrlla. 

XII. 

A cmprcza dará transporte gratuito aos agenr.es do 
Correio e da Policia c a quacsrJucr empregados publlcos, 
que apresentarem passe dos respccliros <'lrefcs, decla
rando que vão em s.crvico publico. 

No caso de iuccrHlio em propricLlatlcs situadas nas 
ruas das Iiulras, csl radas ou caminhos concedido~, ou em 
suas imrnrdiaçõcs, a ernpreza dará lambem passagem 
gratuita aos bombeiros, cmpr·r'gados c agentes d1• po
licia, c porá á disposição tlo Chefe de Polil'ia, do Dircctor 
geral do corpo de bombeiros, onde f! nem suas vezes lizer 
um carro cspceialmenln construido 11ara transportar até 
duas bombas de extinguir inccwlios. 

XIII. 

Para o assentamento rios trilhos c seu posterior con
certo precederá licença da lllma. Camara Municipal; a 
em preza, porém, em casos urgentes, poderá proceder aos 
concertos i ndispensa v eis á regularidade do trafego, par
ticipaJI(lo immedia lamente á mesma Camara. 
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XIV. 

A rmprezZt não poderá lambem alterar em nenhum 
raso os nivelamentos das ruas, e>lrrtdZts 011 caminhos ;;em 
autorizaç;1o prória da nwsma lllmn. C:tmara, a qual sú
nwntr s1•rá concedida sr, não resultar prPjuizo ao publiro 
e ás propriedades particulares. As tl{'spr•zas fl'itas com a 
alteração do nivelamento 1las ruas, estradas ou ca
minhos, rorrcrão por conta da emprezr~. 

XV. 

A ~~ntprcza pagar<'t (t ll1i'Silla Illma. Cam:tra a.> Llespczas 
de consen·,u;ão do calçonllleulo Olllllncada,nisamento das 
ruas, estradas 011 c:uninhos, no espaço comprehenilitlo 
pelos trilhos c mais 0,"' ~r; para catlr~ lado exterior, senr!o 
ta,•s desp1·zas inrlnmni7:arlas mrnsalmr•nlP pl'los mesmos 
preços ni.é•irlos de outras cmprnz;~s. 

XYI. 

Ta:nbem será rcsponsavel pelas rlespezas com o rcsta
bclcr:imcnlo do calçnmento ou mac;ulnmisamento rbs 
ruas, rstradas, ou caminhos no seu primitivo estado, se 
por qnalf!llrr circumsLmcia deixar a r~mprrza ele fnnc
cionar, lieanrlo para t~sle Jim hypothncado á lllma. Ca
mara sru material rodante e 11xo. 

XVII. 

Totbs as n·zrs que a Illm:~. Camara l\[nnicipal resolver 
a con.-;trncção ou rrr:onst rucção tios calçamentos das ruas, 
rstraclas ou caminhos das linhas concrdirlas, nenhum 
cmharaço será opposto pela empreza, 1wm reclamada 
qualquer inrlcrnuização pela intcrrupç:in rlo trafego se 
fór indispcnsanl, correndo-lhe, poróm, a obrigação 
de collocar os trilho::; á proporção que os calçamentos 
progredi rem. 

XVIII. 

O GoYrrno nomearú um Engenheiro para 11sca!isar a 
execução elo serviço desta cmpreza e fazer manter o ser
viço com regularidade c IJOa ordem. Os vencimentos 
deste fiscal serão fixados pelo Governo, de a . ~ 
emprcza, que trimrnsalmenle entra : .· trrt- ~ J'he_ s.~lJT"O ::, 
N . I I l l . ~n<'t.ll \j 'fíl ! I ' acton:t eom me ar r 1 n sua •mP./ ~\'~'''~"~ -r · - 1 ,·,_1/9 \ 
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XIX. 

Totla.;; as qnesliks que se suseitarrm entre o Gorerno 
c a rmpreza serão Jecirlitlas por ariJi tr:1 mento. 

Cada uma das p:~rtes contractantrs nomeal'<i Sl'll ar
IJilro, e o terceiro, que, !lO caso de empale, decidirá dt!
linitivamentr, será l'Scnlhirlo por aecdrdo de ambas, e 
em falta dcstn por sorteio d'cntre dous Conselheiros 
de Estarlo, de,;ignatlo:> catla um por uma das partes 
contraclantes. 

XX. 

Totlas as disposiçiíes destas r;lausnlas relativas aos 
conrcssionarios s('rão inteiramente applicavcis á socic
dadP ou companhia tjliC por elles ftJr organizar.Ia. 

XXI. 

A companhia dUI·ará 315 annos, contatlos desta data, 
e, finrlo este prazo, reverterá para o clorninio da Mu
nicipalidade todo o material 11'\0 e rodante da compa
nhia, que ficará ipso facto dissolvida, e rlão terá di
rei to a indemnização alguma. 

XXII. 

Scr{io opporl unamen te submet titl:~s á approva(.'ão do 
Poder Legislativv as contliçües da presente conces
são, na parte r1ue clella dependerem. 

XXIII. 

O Governo poderá resgata r e,; ta concessão em qual
quer tr:mpo depois dos tlez primeiros annos da concessão. 

O preço do resgate será lhado por dous arbitros, 
um nomeado pelo Governo e outro pela companhia, 
os quaes tomarão em corwiderar;ão não só a impor
tancia das obras no estado em que então estiverem 
(sem a'ttenderem ao seu custo primitivo), mas. Lambem 
a renda lirtuida da estrada nos cinco annos anteriores. 

Se os llous arbi tros não chegarem a um accôrdo, dar:i 
cada um o seu parecer, e será a questão resolvida pela 
Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado. 

XXIV. 

Pela falta de cumprimento de qu:~lqner lias clau
sn bs rlcs ta concessão, para a qtwl já não estiverem 
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est:tlwlecitbs prnas C~lwciars, podt•rú o Govrrno impúr· 
multa:> dt• um a dons contos de réis, conforme a gra
vidade do· c;~so. 

Se tratar-se de falta dn execução de obras previs
tas nesbs clausulas, ou de ma execução de algumas 
obras, poderá o Governo, além da imposição da mul
ta, mandar fazer os trab:.tlhos que julgar necessarios, 
por conta lia em preza. 

Palaeio uo Hio ue Janf"iro, em 22 de Fevereiro do 
1872. -1'/teodoro Jl/achado Freire Perl'ira dli Silt'a. 

DECRETO N. 'I,S!)() -DE 2D Dr. FEYEnE!UO DE 18i~. 

A Hera as. t!i-.posiçiies dos §§ 3. 0 , !J.• e 10 tio :u•t. 10 do l\egu• 
lan~t•nlo a t(UC se refr J'e o Ikc:reto 11. o 4t'7\l tlc 17 tlc JllueiJ',) 
!lc 11!7 l. 

A Pt·inc()za Imperial Regcntr, em Nome <le Su:t Ma
gestade O Imperador, Tomanuo em consideração o que 
representou o Dircctor do Externato da Escola de Ma
rinha, H1 por IJern, na fórrna do art. 33 do Regulàrnérito 
a tJUC se refere o Decreto n. o ~G7U de f 7 tlc Janeiro 
tio anno proxirno lindo, Alterar pelo modo scguintt} 
os ~~ 3.", U." c 10 do art. to do citado lle~ulamcnto: 

As provas, oral e escripta, poderão ser feitas em dias 
distinctos quando, por alllucncia de traualho, não fôt· 
possivclprestal-as no mesmo Jia. · 

Fica reduzidoa uma hora o prazo Ja prova escripta. 
Cada examinador arguirá pot· espaço de um quar·to 

(]c hora, menos no exame de mathcmatil:as, •1uc será 
de vinte minutos. 

O Dr. Manoel Antonio Dnarte de Azenuo, do Con
selho daqncllc Augusto Senhor, l\liuistro c Set:re
tario de Estatlo dos Negocios da ::\farinha, as.:;im o 
tenha entendido e far,a executar. Palacio do Rio d1! 

Janeiro, Clll vinte c nove de Fevereiro de mil oitocento.> 
~etenta c rlo11.-;, quilli1UJgcsimo primeiro da lndepen
dencia c do lmperio. 

PRL\'CEZA DIPEIUAL REGENTE. 

Manorl .1ntonio Duarte dt' A:er~do. 

PARTI! 11. 1" 
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DECRETO N. 48!)7- DE 2() DE FEYEREIT\0 DE 1872. 

Concede á companhia de SC(jlt.f()S marítimos c tl'l'rcslrrs-Pcrse
vcrança-iíiltorizat;ão para fúucdouar c approva os rc~>pcctivos 
estatutos. 

A Princ~eza Imperial Urgente, em Nome de Sua l\lages
lade o Imperador o Senhor D. Pedro li, Attendcndo ao 
requeri ffi<'nto da companhia de seguros mar i! i mos c ler
rt~strcs- PcrscYCrança- organizada na Cidade do Rio 
~;ranilc, e 11a conformida1le de Sua Immcdiala Rcsoluçãn 
de O rio corrente mcz, tomada sobre o parecer da Secção 
dos Negocias do Impcrio do Conselho de Estado exa
rado em Comulla tle 14 de Dezembro do anno findo, 
H:1 por hem Conceder-lhe autorizat;ão para funccionar, 
e :~pprovar os rcspcetivos estatutos, sob as clausulas, 
que com este IJai\:am, assignadas por Theodoro Ma
ehado Ft·circ Pcrl'ira ela Silva, tio Conselho de Sua 1\lagrs
tadc o Imperador, l\linislro c Secrctariode Estado dos 
Negocias da Agricultura Commcrcio e Obras Publicas, 
que assim o tenl1a entf'tditlo c faça executar. Palario 
do Hio de Janeiro, em vinte e~ nove~ de Fevereiro· de 
mil oitocentos sdcnta e dou~, quiuquagesimo primeiro 
da Indcpendencia e ilo Imperio. 

PIUNCEZ.\ IMPERIAL REGENTE. 

Theodoro ,l/achado Freire Pereira da Silra. 

Clausulas a qu~ se refere o Dect•eto n. • 489., 
tll"sta data. 

I. 

No fim do art. t." acresccnte-se a seguinte clnusui:J: 
-tlcpenrlrnilo da approvação elo Governo a-crc:1ção tlc 
agencias fóra da Provinda do Hio Grande do Sul. 

li. 

Ao art. 10 in fine acrescente-se tamllf'm o seguinle
t1nendo por/·mucslc raso, pngar o jnro tia múra. 
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m. 

No art. l2Llcpois (las palavra;-halanços semestraes
acresccntcm-sc as spgnintes-c procedentes tle operações 
etTectivamenlc concluídas nos respectivos semestres. 

IV. 

No art. 2~ suppl imam-se a;; palavras-da Dirccloria. 

v. 

No art. 28 supprimam-se as palanas-e levarão ao 
conhcdmento uo Governo o que resolverem. 

VI. 

Ao § 2.0 do art. 39 acrescente-se-devendo a fixação 
do numero dos empregatlos e seus vencimentos ser ap
provados pela assembléa geral dos soei os. 

VII. 

No art. tZn supprimam-sc as p:~lanas-renunciando a 
quaesquer direitos que tenham ou possam vir a ter para 
impedir sua obscrvanci.a. 

Ylll. 

No art. :JQ acrescentem-se as seguiHLes pal:lvras-e 
areitaç:to por parte de accionistas representantes, pelo 
menos, \le metaue do capital. 

Palacio 1lo llio de Janriro, em ~n I! r Fcwreiro Llal872. 
-Theodoro l!laduulo Freire Pt>rrim r/11 :;j{Nt. 
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Eslalnlos da companhia de seguros mn1·ilimos e le.r
reslres-rcrscYcrancn-na Uda!le do IUo Grnt;dr, 
Pr.,,·incia de S. Pedro do Sul, a que Sll rrfere o 
llccrcto u.o -i897 de 29 ele Felcreiro de 4872. 

CIP;Tt:L0 I. 

na socicdadr, sua duraril·! r dissóilu[iin. 

Art. 1. 0 A rnmp:mhia dr ~rg-nros m:~rilimo~ e lf'ITI'ó'lrrs 
~lPnominar-sr-ha-.I'Prsc\'l'l':lRÇ::l-., ll'niln sna ~óil11 nl\ Ci
tlatlr do Hio Granrlr, Prnvinria de S. P.·,lro tio Stii; c poilrrá 
tl'r agencias nas diiT~rcntes praças d•J lmJH•rio, a juizo da })i. 
rectoria. 

Art. ·:!. 0 A compnnhia durar:i por r~pap tle quinze anno~, 
rontados do tlia em !)IH~ se ell'ectnar o reg-istw dos prrsl'tltes 
l'~tatntos; c só podPrá ser rlissolvida antrs dPssr trmpo s1~ 
tisrr prrjuizos IJI!C absorvam mais de nm t.rt·r1 dr sPu ra
}Jit(ll dfl·ctivo c fnndo rlc rcsrrn, ou nos rasos do art. 295 
do. f:odigo do Gommcreto ~ mais leis rm vigor, 

O pr:~zo d11 sua rlnra·;ão porlerá ser prorog111lo por de•i. 
heraçã.n da a.ssemhléa. geral, para esse fim cxpres~amcntc 
con vucada, c meti iantc conct.J,I:so do Governo. 

JJo (;m da compa1~'tia c naturc::a d·e suas nprrHfUl'S. 

l1rt. 3." A rompanhia trm por fim srgnrar rctHtra tofi11S 
os ris!'os marítimo~. pernas r :t\'arias, com a. tutkn rxcrpçãn 
•los •·is-cos provr~i,,ntc,~ flr eomnwrrio. Jllicito on llr r.lwtra
hmrlo, 1lr conformidadr com os a,rts. G85. e 686 do Cotllgo 
110 COIIIIlll'f('ÍO. 

Art. ~." A romp:mllia ig-nalmrntr Si•gur:~r:i rontra to•lns 
os riscos, prrjnizos r perdas oc':"sionadas pnr inl'l'nnio. ou 
I'Oill o fim dr (•vit.al-o,c llc minorai-o, nss~m ~·omli pílr dft•iLu 
rlr r:~in: 

i." As propricflarlrs rustir:~s r url•:~nac;. 
2." Ediflcios do Esta1ln c f11~ pal'ticul<trrs. 
:1. o Tr:~pieltcs partil:nlarc> c aJf:~ndrg:wlos. 
fJ,." Dr>positn::: r armawns rlf' mrn'anorias. 
!i. o M••rrailorias, moycis, alf:~ias c roupas cxi:>lt'ntes HfiS 

rrspcctiYos cd~fi,cio:<. 
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Exr·rptnam-sr: 
1. o 0.; thl'~trils r rasas de rspertaculo, suas prrtcuças c 

tlt,pr•n rlt,neias. 
::!. o (); ~rrnnwm, rlr'posiros c fahrieas tlc. comlmsth·clc 

~uns JlPI'lPnça.; r dcprnrlrndns. 
Art. ri. • A rompanhia srg-uraril ain•la, rnntrn qn:l"SiJUrf 

:nnri:1<, IO'ln.; ns inrrr·a,Jnrias transpnrtatlns por via fPrrPa. 
Art. 6. 0 O< risr·os print,ipiarii•l c tcr!llinnriio ~emprt' aJ 

m:>irl dia rlos tli:~s nssig-narlns prlo ajuste; pon•m, f'IH raso 
)lr•nhnm prin~ipiarãn antes do mn:uPnto da ;tssignatura tia 
apoliee rr•spPctint. 

C.\PITUL:) 111. 

/Jo {wulo dn compa11lda, seus lucros, dir!tlriHlos e rcscrra~. 

Art. i." O fnnrlo <:odal tb companltia ~crá t!t' LOOO:OOO;SOOO 
ilivirlidos r•ut ii.OOO acçõ.~s t!c 200)00!) cada 11111:1. 

Art. R." O seu fnndo rfT.Jctivo sprá tle 100:000,) nu .JO"/o 
tio capital so.~ial, rpw serão realizados dentro de Hi dias dc
J•nis da rh:~uH:da feita pela Dirrrtoria. 

Arl. 9." As ojwraçiJ·s da rnrnpanhin r•mwçarão log-o que 
cstt'ja realizado o capital de qnc tratn o artigo antccc
drnt~. 

Art. lO. O accionista qnr nãn rrcolhcr :i caixa da rompn
n h ia os i O" 1" rlc suas nrr:õ 'S no prazo rsti pu lado no art. 8. o, 
rlPjl')ÍS 1lr ser prevenido por avisos puhlil~os, e no seu rlomi
f'ilio, prnlt'l"á n dirdto ás nrçi"'S qu~ hon nr snhscripto, 
~alvo o cn..;o 1lr M.Jn;.1 maior jn~tilkado prr.ant~ a Dircctoria. 

Art. ll. ILwen•lo necessida I~ de nova.; cha:uadas, o ill'l'iol
Ylist:~ qtw as tle:xar de n·alizar llrntro do prazo mareado 
JH'la Jl:rrelorin, pcrder;Í O llifl'i!O :ÍS f'lllf:tdas IJIIC holiVI'r 
fo·ito an11~riormentr. As iiCÇÕ\S assim rahillos em rommissn, 
serão Hnrli1las rm lrilão publico, por ordrm da Dircetoria, 
e S•'ll prodnd•) levado a hcnrfido do fnndo de rescrv:~. 

Art. 12. Dos lucros liqnidos d:t t~ompanhia, verifiraflos 
nos balnn~·os semcslrars, se rl~dnziní ti"/. para fnndo de rr
srrva, lO" I o para :1 com missão rios n r1~t"torcs. de conformi
dade com o art. 41," o rrstilnte sr,rá 1lividirlo prlos accionis
tao;, nm Illf)ZI'S 1lc J:~ndro c Julho de cada anno, :1 titulo de 
1lividf'n lo. 

Art. i3. n~srle que o fundo dr resern attinjn a !iO "to do 
r.apital rt'aliwrlo. o rw~rlrntc sr.r:i s~lll)li"C distrilmirlo pelos 
acr~ionistils. :1 titulo r!P divi:IPJHio, nas r:~poc:ts rstabelecidas, 
Jl:tra a fPitnra dcstPs. 

Art. f.\. 0.:; fnnrlos da romp:nhia sr,rão 1lrpositarlos r-m 
l'onla l'ii!Tf'll!f' no l•anro ou t·a:-a l•an1·aria, na Cidade do 1\iú 
t;,·,,nflr. lflF' ma i,; \·anta;.:rn;; r• gar:Jiilias ,.fT,•rf'rr,r. 

Art. IJ. :\"à J ~r p·lclcrj f<~zcr di~trilmit;:t·J t!e Llil iclcutlP, 
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rlllt11Jalltn o c~pital so•·ial desfale;ulo, em virlw1e tle penlas, 
não fúl' Ílllt~firalrnmlll~ n•sta]JCIPcido. 

Art. Hi. A companhia niíll pod,•r:í sc•gnrar mn un1 só na v i o 
t11~ vela IIWtTante mais tlo ··Jile r~ 0

/ 0 do Sl'll capital ~odal e 
l'I'SI'rva, t' em navioli de guerra ou vapor ti 0

/ 0 • 

Nos Sl'~nros tnrrestres u ma x imo •~m cada ohjecto não 
putlerá exemler a 6 "I u 1ln capital social. 

C.\l'ITL:LII !L 

IJus acciuuistas. 

Art. li. Si\o accionistas da companhia os possuidores das 
r;~sw~t:tiras ar~·õt•s, t[uér •:nmo prillH'irus projJI'ÍI'Iarios, f[ll•·,r 
eunw cessionarios, uma vez que reunatH em si os rç<[Uisi
tos legacs. 

As aeçõrs pcrtrncentrs a firmas sociaes só poderão ser 
represcnt:ulas em ass11mbléa geral por um dos soeios. 

Art. 18. Os aecionistas tla companhia poderão vendrr e 
transft•rir suas ar•;Õi'S, comtanto fJllC o:; eessionarios ~ejam 
approvatlos rwla Dirrctoria, c tomem sohre si a respon~abi· 
lidatlc e totlas as ohrif.(a~·õt~s dos cedentes, por termo em livro 
t•~p>lcial •rue amlJos as"ignarão com os membros da Direc
toria. 

Art. 19. St•tulo, como é a companhia, societladeanonyma, 
a responsa liil idatte dos accionistas não se estende além do 
valor de ·suas aq·õu~. 

Cada aceionista não potlrrá pMsnir mais tle cem acf_'õ~s. 
Art. ~'). Ca1la l'itwo acçõcs dão •lircito a um voto, IIWS 

nenhum aeeionista poderá- ter mais de 10 votos, qualqurr 
tflW snja o nunwro rlc suas ae(_'ur~s. 

O aecionista que o l'ôr pelo seu nome indivitln:tl e, ao mesmo 
tnmpo, como soeio de qualquer firma collc-ctiva, em ca5o de 
elcit:ão da Dlrcctorta e seus supplentes, sú potlrrá votar tle
pois tlc optar, 011 pelo seu noml', enmo accionista, ou como 
snrin da firma colleetiva de qnc fizer parto. Em nenhuma 
circnmstant~ia, porém, poderá votar soccorrendo-se tle ambas 
as qna 1 itl atll's. 

Art. 21. TnLln n aclionista piÍ·Je comparecer ou faznr-sc 
rrpn·:.:rntar lpgalmrntt> rm assemhlt~a geral por outro acrio
nista, hr,m como apresentar Jwlla as propostas f[UC jnlgnr 
cmHln•:•~ntrs ao hr:m da r.ompanhia, salvo ocaso de eleição 
p:1ra Dit'rt·ton'' r snpplentP~, em eonformida,Jr, do art. ~-o 
íla V~i 11." l1n:1 dP~! tlr Ag-nstorlr 1RG1), c D·rrrto n."~71ltlr 
t:l tlc JJ,c;:••Jilllr'-''l" dito ê\1111", ar\. G. 0 ~ 16, l' art. ~7. 
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CAPITiiLO V. 

Da oSSI'IIlhida gaal. 

Ar,. 22. A a;;scmhléa g-eral tlos nct:ionbtas 1\ a reunião 
cl.,ste;;, !JUandu convocada c cunstituida du confurutidado 
com o~ f'~tatutns. 

Art. 2:1. A mesa ela assnmblc":a g-rral ~OllljH)r-sc-lta elo nm 
l'rpsidPntn wl hn,·, da Diredoria c de ilous at•cionist:is por 
arptPIIP convida1los a C'XI'fCPn:m o:; lngarl's 1!!' S •crl'tarios. 

Art. 2'L A t:OJtVIll":l~·iirl da as:-wrnlil1\a gt•r;li Sl'fá ft:ita prla 
Din·c·turia e puldil-atla por tres dias nas folhas de maior cir · 
nllação. 

AL"t. 2:;. A nssc:nldt":a gnral se jnlg-arú constituída estando 
prt•spntt•s tanto> :11:ri111listas tpwntos rf'prPscntan:m l/ti Oll 
mais do c:1pital sm·ial; llll'lliiS J•ara o casu de Pil'ir;ão tlP Din:c
tort:s c supp!PntPs, no qual so t•xige que sP ache rPprcsen· 
t111lo nunca menos c]p 1;3 do capital soda!. 

Art. 2G. Qaando a nssrrnhléa g-nal não plllll'f !lí•liiJrrar 
pnr falta ele numero, ~e farú nova convoearão com as formn
litl:ulcs do art. 2'l, dcelarando-~c os motivos dl'lla. N1•sta rPu
nião os a1·eionistas prPsentr~, !Jll3liplt'r qn1\ seja o scn nn· 
mPro, t•otu;titut•m a;;scmhlt"~a g-eral, salvo SL~ o objr:cto dl'!la 
fõr a r:Joic;ão de Dircctnre~ c SllJlJllentes, rm cujo caso preva
lecerá SI'IIIJII'C o qw· se acha cstatnitlo no final do art. 26. 

Art. 2 7. A a~scm blóa g-era I se reunirá n traordi na ria men t11 
St'lll]H"C IJUC a Dirnctnria julg-ar t~onvenientc convocai-a, on 
lhe rúr P:Xig-itlo t•m rccpll'rimcnto motivailo por aeeionistas 
qun rPpres1mtcm I I lO ou mais do c<qJital nominal da 80· 

ei1•dade. 
Art. 2R. Se oito tlias tlepois dl'ssa I'Xi~·rneia a Dircctoria 

nãu th·er I"IHIVOI"ado a ass1:mhld gPral, potkrão os requP
renlí•s fnP 1-o, por a n n n neios assign:ulos por todo;::, dPela
rando não tt•rem sicln attrndi1los pela referida J)irt\ctoria; 
c lrvarão ao rmthecimnnto tlo !:ovPrno a qne rPsolvPrPm. 

Art. 2\l. Xl!.s n•uniõ:~s extraonlinarias st"1 se po1lt-:rú tratar 
1lo ohjccto !"lllll"'~rrtenW á sua convocação c 1!1~ as:mmptos que 
tin•rt•m tka1lo pr•ntlelltes nu IJtH: tenham ~ido apresentados 
l'lll sessõ1•s antrriorPs. 

Qttnlqncr propost~ :tprrst'llt:t<la na ocr·a,ião fi~ará sobre a 
mc·~:t para "er consitlerarla na sc,:-:ão srt;llintt•. 

Art. 3fl. A as,c•mblb g-l'ral s1• rPnnir;i todos os annos no 
llli'Z d1• Janf'irn para a aprt>~enl:u:ão elo rPlalorin. 

Art. :Jl. Nc>l:~ rcuniúo, organizn1la a nH•sa o aprPsr:n-
t:ulo o rl'iatorin tla Uire;·tnria, procedcr-~P-ha, em o· o 
suc~ccssivn, ;i elcicão dr• uma commissiío de .· .. flH'l11Di'nii. ··, 
11ara ".'(;11111' 1tn halnnr:~.~. e .. " 11rrac.·õ~·~ do . m~:~tt{:J.Nm~to_~~1A(. · 

Arl .. 12. D••ntro df' '" ti'!a,, di'Jlllt.,. :í \~~n\i)\TI tle que · -P~ 
traia " ar!. :lO, a l"lllllllli:-:.-:"irl ~~Ir• i la _ :ú"<b--o IJIH' pri'l"l'itúa • 

r;~, 4 

I . ._, 

~\ 



A nos no ronE R 

o art. :11, ~prt·~··nt:u:i o ::t·n pan•r·t•r rm a~st>wLJ,;:l g-Pral, 
dt•vid:.ttllt'lltL' t'l>ll\cor:u'a po·la J)in•t·turia, u qual varerer 
:;0•r;c1 p111Jiiradu em lllll dos juntat'S dt• 111ais rin·ula~·:iP, e 
l'o'llll'ttido ao (;ilVt'rtlll. 

A' cotntui~~ãu tle exaute sPr:io franryurailo,, st~lll rPsPrva, 
ttHlos os livros e dtJeUIIll'Htos existl'nte>', e furm•ritlos pela 
DirPrtnria os Psrlareciwentos qne ella exigir. 

Art. :J:J. lntiHerltatameute á :.tjl_l"l'~t·ntat;iíu tlu Jlarrerr da 
r·utnmiss:io tlt~ exauu•, St'I{Í dlt• suiJmcttid.o it aprecia~o e 
drc~t~ãu da :~ssemhléa g-Pral, pmlr•ntlo os aeeioHistas exigir 
as ittforHwt;ões crtw julgarent pret:isas para "'rlarercr Sl'll 

voto. 
Art. 31L V ota•lo o parecer d:~ t•.omtu is!'ãP, prot'l'tll'f·se- lia 

por rscrutiniu secreto e Jl\>lioria absoluta de vr•to~, :"t l'IPit,;:lu 
tia llin~doria; c~ eonduida c·sta, far-:c-ha, velo IIII'SIIIO modo, 
a tln tn·s supplc·ntes, que dt•vem Sitlostituir os Uin•t:torr~. 

E' pPrulittit'a a n·l'IPi~ão, tanto rh~ Bin•cton·s eo111U t!tl 
!'li (l(llPntt·~. 

CAPITULO \"!, 

Da (ll[miuistrafilu da compan.'tia. 

Art. :r; .. \ t'tllnpanhia sPrá atlrniui~tratla por um:1 Dircctt~
ria c(., tn•s tHetHIJro~, l'ldtos tl'entre o~ art<t~nislas, e t·un
t'urnw u tlispu:;to no art. :n. As ~uas runrçõe~ durarão um 
anno, exet'pl!l as da primeira Directoria •llu·; eleita imm•·
diatamentt~ tiPpois da approvat·ão c rcg-i5tro destes estatuto~, 
ftuu:eiou:u :i ate Janeiro ele iH'i':J. 

Art. :J6. As delilocr3t~ões da companhi:~ serão tornadas á 
Iiluralidadt•s de votos. • 

.'~ri. :17. _As ~nlens, correspJ?ndt•ncia~ e qtwcslf~ler l'f'SO· 
ln~ot~s) senw asst:.:nad:ts, ao mt•nos por dons dos Direl'tol'l'!', 
e registradas em livro JH"oprio. .- · · 

Art. :JH. Quando :tlg-urn Dircctor ~c achar· impedido tle 
Sf'rvir JiOI' Ir;ais de ummrz, será ehamatlo o supplcnte 11ara 
tw<·upar o seu lng:~r tlurantP o impctlimento. 

Art. :1!1. CnmpPte mais :i UirPetoria: · 
~ L" Executar e· fazer P'l:ecutar os Jll'f'SPUIPS estatutos, r, 

rc·gular o•ntre si o modo pratko de levar a c IT.'ito as·suas 
tli~posit;Õ<':<. 

~ 2." Eslallf'lr·err c extinguir a~ agrntias tiP rjuc tr:t:a o 
art. L 0 do~ estatuto~, e HOll!Par os respr·t~tivos agt•ntl';:, lwm 
~~omo todos os etupre~;e~los da eontpanltia, marcando a llliS 

f' r.utros :~s t"Uilll!ti>~Ões ou onlt'I:ados fJUC julgar convc-
ui;•utrs. , 

~ :1." A;Jrrsrntar 110 mrz rle Janriro de ca,Ja anno :i 
asst'tnldc'a gnal um rPlatorio f"il"l'UI!Ist:Jttl'iado das opt·· 
ra•.ões da cutll[l:tllltia uu :lltllu fbrln, a;·utupanlwclu tlo La-



EXECUTIVO. Si 

Ltnrn do St'U nrtivo c passivo; documC'ntns o:<tcs que ~Não 
lev~do:; :111 eonhcdtW'!lt() do liovcrno. 11a fórllla da lei. 

§ ~-o n,•prrscntar a rompanbia, em 'juiz,J ou fúra ddiP, 
pur si, s<•us ag:•ntcs oa prucitradures. . 

§ ti." E'l.er.·er íinaLlH•ntr• 11-.rc c g1•ral a:lministr~çiío, p~ra 
o tple ltw :-:ãu oaturgauo:; ph'no$ podt>rt•s, l\11::' qunes ÜL•n:m. 
sem re;;erva al~o:u11w, co:tsiJernr-st• t·omprt'h:•ndidus totlu.<, 
mPsmo os po,!er~s de causa propria. 

Art. 40. Os membros da Uirei'toria o;ão in snlirl;un l'i'SJ'll!l• 
saveis por to<los e tpwesqupr a<·tos rlp sua ~''-'rc:tr•ia. 

Art. !1t. Crnno eompensGçii: > de s:•ns traballtrrs '' rr.o.pon
sabilidarle o .. ; Dirt>etO!'<'S tr•rãd 1'111 I'Oi:lllllllll n t·umutissão rln 
l.O "/

0 
dos lucros líquidos :ia (':rl!l(l<Hilia, harirh-; rlurnnll• o' 

tClllJIU de ~na a lmini:;tra,::J·,, E-;t7\ entnmi:-::;ãn tocará aos 
suppL:ntes quando, e nn razã11 dn ,:eu exr'l'ei1·io. 

T11das ns vezes qu~ os 10 "/" <ln; lnr:rlli li'Jlli:hs ftlr infu· 
riur á quantia de sei:; euntu; d,~ r,; i,, o,; Sr,;. llir.)r~tor,~;;, a ti
tulo ri~ eomp:~nsaçãu rlesrm,; tra!::ll!l''' n n•sp"nsaiJilitlarle, fl1l
llr·rão retirar arjlwlla somnw, fazendo JW'ilÇii.:J ll'l relalorio <lc 
tJUl' trata o § 3." du art. :J\J. 

Art. 42. No easo tl; liiJUirla(í<J da eonqnnltia sr;g·uir-se-ha 
o que dete.rmin:1 o Cudigo rio Cl!llllllL'I'I'iu c mais lei3 em 
vigor. 

Disposirõcs gcraes. 

Art. 41. Dado o caso de fallr;nria r!:1 rpialquer ardonista, 
ns suas arçõr;s sr; Cr'n>irler!"lri\o, dr•sdc logo, vagas. 

A companhia a; tornarú a si, c d~ntro dt) :lO rli3s as fará 
·veurlPr em lt•ilão publico, gunrrlnndo em deposito á orrlr·m 
dt> qur>m de rlireito pertencer o produeto dcllas, depois de 
dc•rluztr a qt!ota rjuc prn proporção lhe torar, de qua;•SrJIIer 
prejuiws V••rincados até a data tla fallcncia do acl'io
n istn. 

Art. >ií. Por mortt' dn qnalrJnor accionista as suas :tcçõos 
pa~sarã11 a seus hcrtleirO'S srJ estes pos.,nirem as eo1Hlir:ões 
exigiila' para ser a<~cionista, confonnr> a doutrina do art. 17; 
e em ca,.:o contrario, a companhia as tomará e a.s fará ven
dt•r em leilãrJ publieu, st~g-uindo-se o mais que sr~ acha esta-
lwloecirlo no artigo anterior para os casos do failt•nda. ~ 

Art. Mi. 0.,; sinistro.-; c todas as avarias l!fll.'s:Js ou par
ticulares justiti.·arlas em regra, serão pa.'!'"' ú vista, sem 
desconto algum, atü a quantia de i:0001/000, r dahi para 
cima em letra a prazrJ rlc tiO tlias, ou á vi..;ta rum o tll'o
conto de 2 o/,, a juizo da Directoria. 

Art. !16. Tudas as qurstões suscita<las cntrP n companhia 
c qualquPr ~;qur~·do sr•rã'J rleciilirfa> a!lti~aYPI:qpu!e ou rle 
•·onformirlo.,le cc<::! :' Co<lign rio ComllitTI'io e mais leis em 
yigor. 

Art. Q7. Totlo o ,lr'i'i,mi;;ta jlOrlPr:'t ,.,a minar o:; livrr>3 ria 
f'lll!lpantti~, tiO cs:·rip tu.rio <1<"1 a t 111\ ]•rl'':t'lll,':i <\,,,_; D:n"•r(r":. 

I' .UlT E li. 1!. 



r··~, <Jll<' !lu~ tbr:\o ns e,;elarccimcntos ]l<'tli;Jns, spmln·lhe, 
JIOl't;Jn, n·<la;ln tirar cxtrnctn,;. 
~ Dirt•ctoria fira nhriça<~a a <lar rPrli<lào <lo que lhe fôr 

rPqnPI'id,, por qnai<JllPf accionista. 
Art. 'd. Nas plf•it;íks para Direeton·s c snpplcntcs so 

oil:;en'ará o septinte : 
1." A' cr~tlnlas contPrãn intcriormnít1~o nonw por rxt<'nso, 

rias pe.->:-o:<:; a favor 1!;1:; <]U:lPS fnn:m <l<nlos m votos e cnll) 
r,;ta rlt•clar:IÇ:Í ': !'ara Dir•'<'tor,•,; ou para supplenlt·s; e cxtc· 
,·ionn<'lll<', all:11t <i<•st;< lll<''lllil dt·:·lara:;ií''• n num<"ro ri•• votos 
IJIU: til'<'r o al'donista V<llanl"; 

2." C<tl <lo' S ·crd:<rios ( 11 qt11~ fôr drsignado pelo l'rt•,;j. 
dcnt<' d:t !ltl':'a) farú a clwtiJa:la rios an·itmbtas pPlo li\Tn 1lo 
n•.c:i,tn• tJ,.JJ,,,; 

3. 0 O l'rl'si<I,•nte l'PI'I'ill'r:i n Ct•<lul:l, P ante' rl;• a lanrar 
na unn, t!Pclarnrú ;;p ,·: parn D:r,•t·ton•s uu sttppll'nir~. 
bl'fll l'llll[(> !jl\[1!1(11~ YO!Il~ Pila I'Oll(t'•nt, SPJldll I'$(!'S Yül'ifi
CarJos JlPlo S·•r·rdario, ;'t vista tio I'l''l"'ctiro lirro. Na Pleição 
para a.commis:-:iío <I<' qtu• trata o art. :JI, o<Jitu aeimn fica 
t•staheledtlo pnn n tlt; DirPrton•s e suppl<•ntrs. 

Art. f~\). Ao intPiro r: li\"~ cuntpl'lllll'!ltn tlns dispo,;;içõ:•s 
UL'Stes l'>tatntns o!lri:~:utt-S<' "' at·cionista:; por si c SI'US tter
d<•iros, T"I'Ili!Jll'i.ttlllo a qua;•o;qi!Pr tlir,.itw;, qne t<·nham ou 
p11ssam vir a tt•r parn inlp·•dir s11:1 ~>l<><r'l"\'aucia, o qnP va
lid:itll t'~>rn .l>< !li'"Pria:; n:<,igualtll'a.", ou'"' st·u~ hastnntPs pro· 
1'11 ratl on~". 

Art. tiO. XPrtlmma rf'forma ou innnvação ·tios prPscntrs 
rstatntos serú tla<la {t exeeu<;ão sem prévia approração do 
GIIVCJ'IJI). • 

Art. til. Os at·cinnista,nnmr·am os sor:ins Jo,;,; Filippini c 
.T!la<[IIÍJil Frand,;r:n (~·nTia, para rerpt<'f<!f<~m ao G lVt•rno Im· 
IH'ri:od a iiH'Orpora<;iío 1la I'Olllpanhia na npprnvaçào ileslt·s f'S
tatutos; porlendo os !llf)SJllns HO!IIt'atlo~ net•itnr ns alterações 
quR furnm ordt•narla~ jll'lo Gov,·rno, 011 vindo antrs os accio
ni,tas r:m ns~PIIildt'•a .~Trai, '" ns nlt•·ra~·õrs Yasarmn sohm 
rnatpria importaate n v i tal;<' nntrosim !'l)l(lil'l'l'f ao Trilmnnl 
do. Comnwrcio l'olltpr•tt·nt<: o n·gi.;tro <los ,.,tatntos, tlcpnis 
dP a pprrwailos. 

Hio Gr:nul<' 1lo Sul. R <lo OutuJ,rn tle Ulil. 
Os ni1:!Íxo a,c.:-;ig·twtlos rlr:claram <JlW arcitaram o approva· 

ram n:< eslntuVls da I'OIItJianhin llr• sPguros !llaritimos e tcr
rr•sfrt''-"'·rsr·v<'nnr;a-:!a cirlailt• 1h1 1\io Gran<lr, <:OJnpost<) 
tl<' :a artig··~" ,. dat:J·Ius 1lo dia H do eotT<'Il!t: llli'Z, assim nwis 
1[\lt: tli\11 jll'l!.l~ 1!!1'-<lilOo' I'Siil(lltt>S pJi'llOS f) gt>J',11'S flOrlt'l't:S 
ans :Fr'Ítlllista,; Jt>,;t'· Filippirti <' Jo:tqnim FranciSt:o Gan·ia pr~ra 
l'<'ifll<'r<'r<'JTI a'1 lto\'Crno llllpr•rial a incorporat,'iíll da coll!pa
llliia ,. :IJ>prol'arão 1los Pstatntos. 

1\io(~r:llltlt~ do Sul, li deOnluliro ti<' IR71 ( ~;,.~ll<'lll asa-;· 
'i~·'"' lu r:<,,.) 

----tw-·--



EXEI:\IT!\0. 83-

ÜECI\ETO ~. 48~)8- DE i:1 DE M\RÇO DE 1872. 

Proroga por um anno o prazo concedido a Felix Emílio Taunay, 
p:~ra por mew ele uma cnmpauhla, I[UP org-anizar, construir 
c cu-,tear uma ~_Cstrada de ferro t·ntrc o Audarahy Pequeno c 
o alto da lka-Yisia da Tiju~a. 

A Prinr:cza lmpPria\ RPgcntr, em Nome tle Sua 1\[a
gcstadc o lmper:ulor, Attcndendo ao <JUe lhe n•pre
srntou Felix Emilio Taunay., lia por b1~lll Prorogar p<H' 
um 3111lo o Jlrazo marrado na condiçfio scl-(unda, a 
qur ~~~ !'l'ft•J c o l),•en•to n." 1t:i7:i de 2:3 de Agosto de 
ttnO, p:Ha incot·por:H;ão de uma rompanllia que lcYc 
a eiTci to a ron>lruerão dn uma estra,Ja de ferro entre 
ó ponto tJ'I'lltinal !!"a linha d1! eanis de ferro conce
dida ú Cnmpanilia Hio de J:uwiro SlrnPt Hailway para 
o Andar:d1y p,~queno e o altCI da B•)a·Visla da Tljuca. 

Theodoro l\bcl11do Freire Pereira <la Silva, do Con
sdhn do mrs1no Augusto Senhor e Ministro c Sccrc
tarintJ,~ E~tadodos Negneiosda A'!ricullur~, Commcreio 
c Obras Publicas, as-:im o lenha entendido c (<Iça 
execnlar. Palacio 1!0 Hio de JaJH'irn, em treze de ~[arço 
de mil oitocentos Sl~t~·nt;J c d:llts, t]Uinquagcsimo pri
meiro da IndepcnllPncia c do lrnpcrio. 

PHINCEZA DlPEniAL REGE~TE. 

Theodoro Machado Freire Pcrcin1 da Si/1.'11. 

DECRETO N. 489:.! - DE i3 DE M\IHO:o DE i8ii!. 

Approva as allcra1;i'íes ft'ilas uns estatutos !lo Instituto 
Polytcdlllicu Brasileiro. 

A Princeza Imperial Regente, rm :\'"o:n!; do Imperador 
o Senhor D. Pc1lro 11, Att.enllen,Jo :10 quc•rcprcscntou 
o Instituto Polytedmico B;·asileiro, t; de conformirlaile 
com a Sua Itnmcdiata Hesnluç:lo de 2!} :l:; F,;vcrciro 
ultimo, nar:1da crn Consnlt:1 da S1wc:to <los Ne'{ocios do 
lntperio dn Conselho de E'lado tle!) (Jo IJl:•smo'mez, lla 
)JOl' hr•Ju ApproYar :1s alteraçiks rpte o rderido Instituto 
fpz nos arts. :3." a:;," dos respectivos eslaluto', o~ l)ltacs 
Hcam su!Jqituidos pelvs Sl'!:uin!cs · 

• v 



A<:'I'O; DO PODEr.. 

ArL :J:' S ·rú r~leila annn:tlmnntc uma Directoria com
posta rlr~ um Pn·siLlr•nlf', q11:~lrn Vice-Prcsitknlc~, rpwtro, 
Sr·crclario'-', um Tllc..:otll't'Íro c um rt·dactor .da revista. 
A' n.l't'[:çlo d11 l're.;idt~íiLC c Vic1;-Prc~idenlcs, que podem 
ser I irados do quadro dos socios honorarios, os m:~is 
membros d;t Directoria serão tiratlos tio l]ll:Jllro dos soei os 
e!l'cc ti; os. 

Art. t1. o A' r'x:r:rpção dos socios honnrarios, os mais, 
que residirem no lmpt•rio, pa•.prão HO acto da sua Pll· 
trada a joia dr: 307)000, alóm da mcHsalillade dc L)OOO 
p:~ga por semcstrr· adianll!do. 

])c arc(;rdo rom este artigo olnsliluto rstalJe!eced o 
proces:;o rlr• n•mi.ssão, qlle jnlg·ar convl'nientc. 

Art. f:J. 0 O Instituto puldira1·ú em rwriodos tletrrmi
nados uma re1 isla c o mais IJlll' .inkar conveHit;nte ao 
ol>jerto da ::11a crc:1ç1o, logo iflli' pcrmil tirem os seus 
rccnr,oo~. T11dos os .<rwios tr·rão direito dcsdn a data 1lc 
sua adlllissão a ttlll Px:empl~r, tanto da revista como de 
outra qual'[tWI' pttlilirar;:lo d11 Instituto. 

João Aifr:•do Cll'l·,\1 dn Oli\'r·ira, do Cnn~elho de Soa 
.1\hge . .;lade o I:np,·i·arlor, .1\lini.;tro c Sccr1:tario de Estado 
dos- NI'~IH'Ío~ do Imperio. a~si 111 o tenh:t entendido o 
f:tça I'XI'CI!Ltr. P:tlacio do Hio de .Janeiro, em treze de 
Março de mil nitoccnln~ sl'lrnt~ n dons, quiturnagesimo 
J'rimciro tia lllllqwnrlt'ltl'ia c du l!npcrio. 

PIUNCEZA DIPEIU.\L REGE~TE. 

Jo!To Al{'ri'do Co1'1'1711 dç Oliceira_ 

JlECllr:'fO N. 'iUDO - n:: 13 DE :usnc:o nr.: IR72. 

A1L~r;1 o D0creln u.o t;:)S'# (le 3~ de Ago.oln de ·H170; .r~ :1ppro\·~ a 
lJI,\';l planta para a co:tSfrqce:\0 ~~c 1lo!'as I'! outras· ohras tla 
melltiJram );rt, dD porto il·· S:1a!o,, i•r,vinci:t rl1: S. Paulo, 
leY:1n!ada pelo En;;ellhCil'O n. P. Bl'.'l';'!OB. 

A Princcz~ I:n;1r~rial B:·!:\·1'111,-, Clll N:;me de Su:~ .1\Ia
g,·~latlc o I11:pcrarlur, Atll)itrlcndo ~o que !'I'IJUcrcram o 
Conde da E-;trdla e o Ih. Franris,:o L'r:nedes de An-
1[1'<\dC Pertence, Ih por IJClll alterar o IJ.:cydo n." !J:58í • 



de 31 de Ago.,ttJ 1le 1870, e Approvar a nova planta 
para a cn;tslrttcção das docas e obras 1lc ml'!horamenlo 
do ·J2orto t!C Santos, lcvauf~llla jli'!O Eng·enl!Ciro n. P. 
Dr·créton, medi~ntc as clau~n];Js qun com este IJaixam, 
;Jo;sig-nadas por Tlleot!oro l\ltclwtlo Freire Pereira da 
Silva, Jo Conselho do mesmo Aug·uslo St•nhor, Ministro 
c Sr~erl'lario de E,;t;1do dos Ncgocios lia Agricultura, 
Commcrcio c Obras Pttlilieas, IJIIC assim o lnnha en
tentlitlo e faça e\ccutaL Palacio do llio tlc .Janeiro, 
em tn·ze tle l\Iart;o de mil oito1~cnto.~ setenta c dons, 
quinquagcsimo Jlrimciro da lndt~pendcncia c do Im
pcrio. 

PHINCEZA DIPEfiUL BEGENTE. 

Theodoro Machado Freire Pcreim da Silv11. 

{ lnusulas a rtne se refere o Decl'cto n. o 4900 
ri esta data . 

I. 

A comp:mhi:l construirá uma mur;J]h;J continua de 
cerca 1k :Lo::O pós ao lun.'~O do rio, c cacs com pontrs 
de rlllktrrJIIC c dcst•mhartJUI: dc'1lw a ponte da estrada 
dn ferro all~ proximo da Alfandl'ga, uti!isawlo-sc lle 
t•·ITI'no hai~o ~~ ~ujcilo a cncltcnlcs que aterrar· entre 
a mesma muralha na cidadt!. 

Na cxtl·nsão dn dous tcrcos mais ou ffil'llOS tla mura
lha a profuntlitladc st'l':'t tio iH pés Ui 1/2 mi'Lros) na 
maré IMixa c no resto rio acima, proximo :'t ponte da 
cslratla dt~ fetTO variará Has dill'crentcs paragt'IIS (bcrths) 
de 18 a Hi pé~ m vasante. 

E>catlas tlc cmharque n tlesembanptc para a servidão 
publ iea serão construídas conforme as cxigcncias do 
serviço. 

li. 

Construirá uma doca ou lJaria di) 11nctuac:1o de Ct•rca 
rle 800 pé~ 1ln rom)li'ÍIIlenlo, situada a lllt•io.da cxtt!Usão 
total com uma mur:lllta exterior de t.OO:J pós de com
primento pro\imamt•nle, c :'t qual us navios [JilSsam 
a L r arar de am1Jo:S os lados. A üvr:\ L crú 201J a 210 pés 
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de largura com capaciuadc para cinco fileiras de navios 
se fôr JH'Ct~ssario. As pontes te1·ào entradas em ambas 
as ex t remiJades sem portas, mas feclwdas por pontes 
levadiças. 

1 

Ilf. 

Construirá tclheiros c armazens á prova d'e fogo, 
co! locados ao longo do cars e da doca, que se commn
nilfUem por nwio de trilhos com a estrada de ferro. 

IV. 

Ahrirá uma nova rna atrnvessando a ciJade até a 
Albndega. Para esse lim o Arsenal de Marinha será 
rcmoY ido para si tio apropriado, no largo da Alfandcg-a. 
íicantlo inteiramente fúra dos limites :lo caes c ar
ma zens. 

O novo· Arsenal será construido por conta da com
panhia, segundo o plano e proporções exigidas pelo 
1\linistcrio Ja l\l:trinha, não podcnJo em nenhum caso 
ser inferior ao actual. 

v. 
Removerá a Alfandcga d'ondc está artualmente si-

1uaJa, collocanJo-a ú sua custa em lugar conveniente 
junto aos armazens c proximo do centro da doca. 

Yl. 

Todas as o!Jras serão construídas com solid ~z c per
feição 1lc maneira que tenham caracter de perma
nentes, tleven1lo empregar-se na construc'ção de pre
fcrencia o feno c a peJra. 

VII. 

O cacs serú construillo de pedra sccca (rubble stonc) 
até a ai tur:-t da marú baixa, c da h i para cima serú prote
gitlo por lima muralha de c:-~ntaria. Os alicerces terão a 
prufund idade nec1•ssaria. 

A rampa do cacs, cxccptuando a parte occúpada pelas 
llontcs de emhal'lJIW c desembarque, será coberta por 
urna scric de columnas de ferro que constituirão a frente 
docacs. 

VIII. 

A muralha exterior Ja 1loca será de construcç5o semc
lhan te, ~;em! o as bases das columuas protcgitlas por 
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empedramentos uc cantaria até o nível uo fundo ua 
doc;1. 

A~ pontes que ligarem a muralha rxterior ao caes da 
1lora a~sentarão sobre columnas, a !im ue dar livre 
pa::sagem ás ~guas. 

Os a Lcrros serão f1•i tos com ma teria! m:lis apropriado 
tirado de terrenos altos. 

IX. 

O local rla primrira doca srr:í o ucsignndo na nova 
planta a pprov;)(\a por este D,'!'l'C to. 

X. 

A companhia terá Llircito de perceber pelo serviço tlo 
cars das docas de ellllnrqne c Llescmbarqn<' c armazc
nagrm das mercadorias e bagag,•ns as !ll(•sm:Ls ta·os Lle 
tarifas qnc vigor:1r 113 dat3 Llcsle Decreto, na Llóc;t da 
Alfandeg3 do fiio tle Janriro. 

XI. 

O prno p:~ra org:mização da companhia fica proro
g~.do até :H de Agosto de i87:l. 

P:ll~cin do Ilio de Janeiro, em 1.1 dr ~brço de 1812.-
1'/lcodoro Machado Freire l'ereira da Si/c''-

DECRETO :'{, MlOl- DE 1() DE ~1\1\ÇO DE 1872. 

Conrcdc á companhia inglcza- The Lmt~lon :ltHI Lallcashirc 
llrc lu;urancc Compauy- autorização para estender sua(opc
rar;õe~ ao Imperio. 

A Princeza Imperial Regcnll', Pm ~nme tle Su:. Mages-
tade o lmper:.dor o Srnhor D. Pedro li, Atteudcnclo ao 
que requereu a companhia inglcza- The Lomlon and 
L:tntashire tire lnsurance Company-, tlcvidamrntc rn
Jll'NCntada, r Confnrmamln-se por Sua Immcdiata Hcso-
lução de íW de Fnvereiro proximo t1nrlo com o arccer da 
Sen;ão :lo> Negocios do lmperio do Co · (e· ;:; , ,___ 
exar;HIO l'!ll Con>nlla de I!) de or,tl . ro 11\1\1.~6~ ~~~ @~cl ........ 
I•Pitt t·nnccder-lltt• a nere~~aria at {')li·:·:x;~ct F3ra t>~lcndc{if,~ \ 

. '· ·) '-~ 'I 
' ·~- ' 

~ ' ' _f 

(l,,., 
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\CTo.~ no ronr::H 

suas oprraçiir~ ~praça do H in tle Janeiro, soh as srguinlt'S 
COlltlir0t;S: 

1.' A companhia não potlcr:'t cfTcctu}r no Impcrio opc-
nçucs sohre o seguro de Yidas. 

2." Em qualquer Lln~ estaliclceimcntos hanc::trios r~is
!Pntes na praça do Hio rJ,~ .Janeiro tlepnsilar:'t a l"OIHil:t
nhia a quanl ia rlt~ vinte ronlo~ de r~is cotno fttndo de 
garantia. 

3." Q,; :H' los da t'ompanhia pralir;ulns no Imp:.·rio serão 
rcrritlos pl'!as leis brasileiras. 

ft." :\ cnmp:l!lltia l'i'Sllllllller:·l pPlos ar! os de srus agr•ntos 
no Impcrio c pelo cumprillll'lllo Lle lo las a.s o!Jrig:tt;ões 
tlllC l'llcs ronlrahircm. 

ri." St~rá trazida ao ronltet·imrnto tlo Gon•rno Imperial 
qualquc~r alln:ll;ão '[HC so!J'rcrettl os eslalulos por I[UC 
se nge a c.ompanlti:1. 

(i." A companhia n:"io pod<·rá e-;len~lt·r sua.s nperaçi"ies 
a onlras Jll'at;as do lmperio sem especial aul<>ri~::u;:"io do 
Go' orno lmp<'rial. 

Tlu·odnt·n ]\[ trhatlo Ft·r•iro Perrira da ~iiY:J, tln Cnn
~dlto de Sn:t :u 1gest:uln o Imper:ttJ,,r, '.!in i~! ro c St•r.re
t:Jrio 1le Ec;t:ulo 1los :\'e~orios da .\'~t·il'!tllttra, Cnmmcrcio 
c Olir:ts l'nhlicas, assim o lenha entendido c f:tr,:t C\C
cutar. Pal:lcio do llio de Ja:H•iro, t'lll ·lt•zasds de 1\brço 
dn mil oiloct•nlos Si'lenta ,, dnw;, lj!lilHJUagcsi:no pri
meiro ria llltl<'[lC!lllenl'i.t c do Íllllll'rio. 

Plll;"{CÉZA Dll'EHL\L HEGENTE. 

Theodoro Mttc!uulo Freire Pereira drt Si7ra. 

DECHETO N. '-"002- DE lG DE :IIAnço DE l~i:?. 

Concetlc á Con1pa:t!iia Jly1lrnulka Hio·Granll<'ll'C :\1ltoriza1;:ío 
para Juttccionar e npprova sens cslal!llos. 

A Prinr·cza Tmprrial Hr•gcnlc, l'lH Nome 1lc Sua 1\la
grsl:t<le o llll]lt'l'ador o Sr•JJiltll' D. Pl'dro li, A1lelldcndo 
aorpll' l'<'qllt'rl'IL a Collli'"'litia !l.vdraulica Hio-Gr<~lldl'll'e, 
dcvid~ttHente rcprcst'lll~td:t, c Ct)ll formandu-sc por S11:1 



EXECUTIVO. H\l 

Immrtliata Rrsolução de 2!) de Fcycrciro proximo findo 
com o parecer lia SPcção rios NPgocios do Impc'rio do 
Conselho dr E~l:~do, exarado em Consulta de 28 de 13.
nciro ultimo, lia por hem Conceder-lhe a nrcessaria au-
1orização para funcéionar c appronr os respectivos es
tatuto~. 

Throdoro 1\Jachado Freire Pcréirà lia Silv:~, do Conse
lho de 811:1 J\lagcstadc o Imperador, J\linistru e Secretario 
tle Est:~tlo dos Negocios da AgTicultura, Commcrcio c 
Obras Puhlicas, assim o tenha entendido c faça ev_çutar. 
Palacio <lo llio de Janeiro, em tlczascis de- l\1'5'rço de 
mil oitocrntos setenta c llous, quinquagrsimo primeiro 
da IndeJlcndencia c tl0 Imperio. 

PlliNCEZA Il\lPElll.\L HEG E:\'TE. 

'Theodoro 111 achrulo Frl'i1·e Pereira da Silm1. 

Estatutos .a ttne se refere o Decreto n: ~902 de fG 
de ftla1·eo de f 872, da Companhia llydraulica lHo· 
Grandensc. 

I. 

Da orurn•i;ariin r {i1;s da rompanhia. 

Art. i." A Companhia Ilytlraulica H.io·Grandemc com
põe-se dos possuidon•s de :wções cmittitlas de conformidatle 
I'Olll estes estatuto,;, c tf'rá a sua sédc ncst<\ citlarlc do Hio 
:;rantle. 

Art. 2." A rompanhia trm por fim fornPcPr ag-ua potavel 
á cidatle do Ilio Grande, lrvando a PITei to as obras mcncio
JJadas no contraeto celebrado entre o G wcrno da Provinci:~, 
Ilyg-ino Corrêa Durão c João Irick, em 2 de Novembro de 
uno; durará pelo menos trinta annos, podendo, mediante 
apN•Wação do Gwerno, prolong-ar-se nté que a<; suas obras 
sejam desappropriadas pelo G JYcrno da Provincia na fórma 
do ~ontraeto. 

Art. 3." O capital primitivo da companhia srrá de 
!lOO:OOOSOOil podendo elevar-se até ü00:0001)000, quando o 
desenvolvimento da eanalisarão parcial na eillarle assim o 
rcclanH'. O •~apitai primitivo ~rorá divirlirlo em 2.000 (H'\:í'ír•s t]r, 
2001~000 1·arla \llll:t, lllOt)<ia 1·orrr•nt<' ilo lmpP!'io. 

l'AI\TE 11. 12. 
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Art. ft. o O p~g·:mwnto das a"tií:'s scr:í rt•alizntlo Pm srft' 
prt•sta~ÕL'S, sendo a printcira tle :20,.)000, no prdlxo prazo t!t) 
;I() dias da !lata <los avi:;ns, c as mai,:, dn 30 1~000 cada unw, 
ro111 in tl'rva llo <lt• ()i) d ins, pelo nwnos, prPecdf'ntlo avisos pelos 
jnrnacs. Nenhum aecionista é rl'sponsavcl por nwis"t[UC o 
valor das at·ções que ti vrr toma tio. 

Art. tí. o E' fnenltativo no acto de suhscrcvrr·sc ou tomar 
arçõcs, ~~ ailllla mc~mo por oc<·rtsii'itJ !la primeira chamatlrt de 
prestrtÇÕC', entrar com o enpital intPgral !las nrçõ"s su!Jscrip
tas, :wferindo as vantag-ens do premio ou juros gnrantitlos 
.prlo Governo. 

Art. 6. o p,,rtln o rlireito tlc arcionista aqncllc que não 
realizar 03 pagamnntos dt•viuos como prlos :utigo' Jll'L'Cr
dentrs, rrvf'rtc•ntlo rm lwnl'fil'io gpral !la rompanhia ns 
prl'stnl,'tll'S com que tivt•r entratlo; desta prnn snrã<J rdevatlos 
o~ hl'niPiro~ tios ar.rionistas, tlailllO-sl' o cnso <k mnrtr~ <le:;tes, 
rmqnnntn a hernnÇJ ~c nchar por indivisa, r~ :'t~ vinvas, 
quan<lO Jlrovnrem justificada rausa, st'JHlo tntlavia ohrigallos 
pPla demora ao pngnnwnto uo juro na rnzão d" 7 "/o ao :ITlnn. 

Art. 7." As acçõrs da compnnhin sú podPrão st•r trnns
ft•rltlns dC'poisde pngos 2tí 0

/ 0 do seu valor, r St'gnntlo as 
fórmns lll'trrm i nadas nns leis vigt'ntes. Todavia, o :u·l'io
nista nu HO\'O possuidor não poL!crá votar sem que tcnhn ft·ittl 
nvcrhar nos Iin·ns da companhia es8n transft•rt•ncb, GO tli:.s, 
pelo mcno:;, antrs da reunião da assPmiJlt'•a gt•ral. Exeeplll:\· 
se a transfl'l'encia por lwrança ru ext'CU\'ãn. 

JJ. 

JJrt assPmiJlrrr {!fTrtl dos atcionista.~. 

Art. 8. o A assrmhléa geral rompõc-sr <lt~ todos os ardo
nistns !la eon1panhia rrprcsentados por si, on por prot:ura
tlor!'s rsprrint•s par3 o acto. 

Art. \1. 0 Todos os aerionistns têm o tlircito tle votnr. De 
uma a eineo acÇÕt'S se contará um voto, c da h i em diante 
mais um por eada cinco arr:õrs, attj o numero tle rem, que 
fawm 20 votos; nuJHrrn ps;;c qnc não potlrr:í ser exccditlo. 

Art. IO. Os at·t·imtiqas{l\lSt'lltCs porlcrão r•xerrt·r os seus 
direitos por meio <I e proeu'rnr:ão rspccial eonfrrido a f[Ualqncr 
outro arci_onistn, menos para a eleição de Direetores e gc
n•ntP. 

Art. li. S;~rão :~rlmittitlos a yotar n::t nsscmiJléa geral: 
1. 0 Os tutores prlos srns pupillos. 
2. o Os pais pelos seus Jllhos. 
:3. o Os mari<lns por suns mulheres. 
fJ,. o Os prrpostos dr firmas ou societlatlt's, rom tnnto qnc 

qnalrpuor tlos rr],rt'SPntatlos trnl1:t o tlircito dn votar, sa]yo n 
l'asn tlt• PlPi('iín 1lto nirN·toria t• !..:·rn·nll'. · 
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• \rt. l:L A a>>~miJiéa g-eral ,;;~ ren11ir;i nrt!inariamcntt) 
nus 1(i dia> ulttmos uos nu~z~·~ tk Janeiro c Jullio tlc cada anno 
e extraonlinariamente quantlo a mcstna assemhléa o tiver tle
terminatlo na se>~ão antL·eeth•tlLl', on for fi)tjtwrida por Ullt 
numero de aedonista,; tine represente rem votos, ou ttuanuo 
a Dircctoria o julgar nen•ssario. . 

Art. i:.l. As assemhléas w~raes serão eonvot·atlas por an
nuneios nos jornaes da cidade, eo11t autecedcncia pelo menos 
de dez tlias. W. 

Art. H. Hepntar-se-ha assombléa geral regularmente con
stituída quando os acdonistns pn'scutr:<, rcpre::;cntem um 
tcrç:1 ;\o fundo emittitlo; a;; suas dt!eii'Õl'S s;•rão to~i\das por 
maioria alJSolutn dt~ Yolo", contados por ae;;õcs, na forma do 
disposto no art. \J." 

Art. 1'). Se não se puder rrpre:;;•ntar o capital cxigi!lo no 
artigo ·:mteecdt•ntP, para que haja assemlJléa, pru(·eder-se-ha 
sPm dl'mora a nova convocação declarando-se (jlte as deci
~Õ"S serão t' llll~Hias pelos memfH·os IJUC t:om pa n•;:ercm. 

Art. ,!li. Nas reuniões cxtraordinarias so sn tratará tios 
asstunptos qne as tiven:m motivndo, podendo-se corntudo 
offcr''l'''r imlit·ações para serem :1pre;;iadas na priml'ira rcu· 
nião. 

Art. 17 A' assetnJ,Jéa geral compete: 
1. 0 Elegrr annualtnentt! por escrutínio secreto, e :i plu

ralidade til'. votm:, os meJu!Jrus e supplentes da Din'etoria, o 
gerente, a t:ouuuissã•J de exame de conta:;, composta d.e trcs 
membros, e lambem um Pn·>i·knte c dous S·•eretarios para 
fnnceionarcmnas reuuiõ!S tia asst•utiJióa geral. Os Din•ctorcs 
e seus SUJlplentcs snllstituidos não poderão ser reeleitos den
tro do priuli'irn anno contado do dia da substituição. 

2." Os DirretorPs e supplentes em numero igual serão 
eleitos por eserutinio secreto, c por maioria absoluta de votos, 
votan(\o-se em duas eedulas, uma para tn·s Dircetorcs, e a 
outra twra Ires supplentc~. 

3." O mais votado para Direetor será o l'resitknln da Di
rcctoria, !'o inunediato t'Ill votos será o S·~erctario. 

!1." Os supplnntes s~:rão chamados a fnzt'r parte da Din·t~
turia srmpre iJUC se der impedimento (\e qualtJlU~r tlos Di
rt~ctores ('ntre si, na f!raduaçãn em qtw St) a;:harem eollocadus. 

U." Velar soiJrt~ a liel oliservanda dos contraetos da com
panhia. 

G. 0 Di<eutir n n'solver sohrc as eonla3 aprcscntatlas pela 
Dircctoria, ~~examinar os !Jalanços precet!Pndo relator in c pa
rrcrr da 1~ornmissão de exame de contas. Esta com missão terá 
o 1\ireito tle examinar toda a escripturação da companhia, c 
JH'tlir aos Directorcs n gerente os eselarccimcntos precisos. 

7." Di.<eutir .c ddi!Jcrar sohrc a rceeita c despeza, cujo or
t;amrnto lhe snrá aprescntndo previamente todos os seismezes, 
tlepnis tJlll' estiverem funeeionando os chafarizes da eompa
Hhia. 

H." Tomar qnarsr!lH'l' rli'lilwrac;ões nu mcclitlas utds á rom
pa ni!L1, ;• IJLW não estcj~un pn·vi-;ta' w;stes c>tatutus. 
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!l." fklr•nuinar a llll'lhor r,·,rnJa ti:! liquit!:Jrão 1la ''"IIIJ'a
nhia d:llldO·ó'n o e;1~0 prnvi:;to na nltinta parte do art. 28 . 

. \rt. 18. Não'" potlm;\ tratar da rdorma dos prt>st•nlt'S 
('slatnt"s, St'lll t]llt) preenda indie:•rão tia Direl'toria, on pro
posta assig-uatla por tantos at·don istas qnan tos por snas ar{'ÕPs 
pt•rfaram cem voto!'. iía reunião sl'guintc tia :•ssemLll-a g-eral. 
tjtW para rossP fim será convocarl:~ pela Dircctori<t, á reforma 
:~prcsentatla ~ó pndrrá st•r atloptatla por tantos votos tprnntos 
f11l'lllCJII tlous tt•rç<~s tio rapita~hi repn·sentatlo. Totla are· 
forma ou altt•rat;ãn qnt• se li7.1'1' será slll!lllettitia :í approvação 
t!ll (;tJverno lllijii'I'Íal. 

111. 

Art. IH. A tlin•c{·ão e atlministra(·ão tia companhia fit-a eon
li:tda a HIJia Din•t·toria de tn•s membros t' Ulll g-Prt•nte. 

Art. 20. A' Dirt•t·toria t'IIIJI[J('lC : 
i." Convocar onlinari;~ •· c·xtraonlinariauu•ntt• a assembléa 

l'l'l':tl. 
'' 2." Aprescnt:~r ;í asst'Illltka g-Pral todos os seis mt•zes os l•a
lallr:r•s 1la rereita P tlc~pPZ:J, acolllJI:lllhantlo um relatorio <lo 
~·,;tatlo das obras da eolllpanhia, t'IIH!lianto durar a sua cxc
nH;ão, c indicar as reformas n melhoramentos que a cxpc
rit•nt·ia mostrar serem flrceisos. 

3. '' Fazer n~g-nlamcntus para a !Joa ordem tia administração 
e lis('alisar:ão tia venda tia agua. 

rLo Ext•t'ntar c· fazPr executar pPio gPrentr as llispnsiçut•s 
tio~ C'S!atutos, r• <ts rt•soiU!fÕI'.' da assPmbléa gl'ral. 

G." Autoriz:~r o p;q.;amentlt dos tli\•itkntlos. 
li." Determinar, soh proposta tio g-ercnt•·, o nu11wro dos em

J•rt•gallus da eolllpanhia, c estipular-lht~s os seus V!'IICÍIIll'lllOs, 
ikantlo depentleutc da approvar:ãn <la assemhlt'•a g-eral. 

7." Autorizar o woviml'llto dos funtios, conforme fôr rc
rlam:ulo pela realizarão das obras ela companhia~ 

H." l'cllir e Yerilil:ar as routas do grreutc sempre que o 
julgar Ul'Cl'Ssario. . 

\l." Suspentier o g-crentr tjuando l'stc por qualquer Jórmu 
não preenrher regulal'llll'i1le as obrigações a seu cargo, c 
JH•slc raso r HO de falta dt• saudl', nomear outro 11\lü o sub
:;titua interinamente, dando disto immediata conta á assem-
1Jiéa g-eral. , 

10. Hrsolnr sobre qualquer proposta qur lhe fôr su!J
nwttitla p(')o grn·ntc. 

Jl. Mantiar annuneiar, r,om trinta dias dn antecrtlrncia, a 
épora marcada pelos e:;tatutos para as entradas tias prcs
tar·tie;:;. 

1:!. Fixar a eomllti:;~ão do gerente drpnis de-preenchidas 
;1~ l'fJU![j,,·Õ~:' tio t'Ollti'<II'(O I'OIIl o liUVL'l'JJ(J. 
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J:l. g,. pr••o;·ll ta r a cu111 panhia pPra nt;· o:; G:>\'t'l'llflS gPral 
e. pn>Y i 1tria I, lwm colllfl an t;o o:; triiJil naes rio paiz t' foíra lldk, 
t•xert:Pllolo nn to•lus os actos da "na gestão, plenos e C:'JH'
daPs p.,d,.rcs. 

Ari. 2l. ll:ln·rú s;•,;:;ão or,Jinaria da Dirl'!'toria eom a:;sis-
t;•neia tio g;orentL' \lllla vt•z por uwz; l' extraorolinaria, rtuantlo 
dla o julgar conveuiente. 

Art. 22. As suas Ll;·t:isões s!'rãu tomadas por maioria tltl 
votos, eo11 ta rios por in•livitluo, podem! o c:ula um dos 
Jlu:llll>rus raz;:r ,};·elarar ·o s;oa voto na re:;pPeliva a c ta. O 
gt•rt•ntn não tem yoto nr•stas discns:<Õ!'s. 

Art. 2:1. os· Jlirerton·s não pod;orãu transfPrh• as suas 
acr:õt•s •lnrantP o \PlllJ>O da sua arlministra;;ão. 

Art. :H. Os Diret·torc:; não [H'rt:elterão vt·ut:illll'lllo algum. 
Art. 2:i. Ao gl'l'!'llte t:OlllJWtl': ~ 
1." Dar r·uinprim;onto ús t!Piibern!,'Õ••s da Diro·l'toria. 
::!.n .\.gen·nt:ia ,. a11Ininigtração tias ol>ras tia l'Illl'rt'za r~om 

putkn·s J::1ra rcsoln·r co1no nwlhor cnte!lllcr em IJt'lll'fir:iu 
;[a IIII'SIIJa. 

:l." A~sigiwr o,; contraetos c toda a con;•:;pondt·ncia da 
t'Plllpanhia. 

!J,." Proyer a comp:tnliia de tu•los os matcriae~ nccessarios, 
e ordt•JJar o pagamento de tortas as despczas onlinarias c ex
traordinarias, que a marcha dos uegocius da companhia 
l'Xig:ir. 

G." 1\ccciJer c drpositar os dinheiros da companhia rm um 
loanco ou casa lwncaria, rrne lhe fôr designada pela Dircctoria. 
1\etirar t'Stt•s dinheiros por meio de ch(:rrm·s rtuautlo hajam 
pagamentos a fazer, ou tlivirlen.do a distrilmir. 

ti." l'ropôr á Dirertoria o numero de empregados da rorn· 
JlliiiiJia e scw; vencimt•ntos; atlmittil-os c despctlil-os con
formf' requisitar a n·gularidarle do ~crviço. 

7." Dirigir a I'St:ri[ltnração com Loa ordPm c clareza. 
8." Partkipar á D!rectoria a falta de pagamento das pres

tarõPs tias arctít•s. 
!J." AveriJ;ll: a tran:;fNeneia das aceões mandando aiJrir no 

Jino comvetentn os nccessarios asseiltamentos. 
10. Apr;•sentar á Dircctoria o !Jalanc;o st~mestral acompa

nhado tle um n·latorio drcumstaneiado tlas operarões Llo se
mestre lindo, inrlicantlo as reformas ou melhoramentos que 
a t•xperienc ia mostrar ron v c n ientes. Os balanços deverão 
ser apresr·ntarlos durante os priml'iros IJUinw tlias dos mpzes 
t!P Jaueiro e Julho tlc r:atla anuo. 

11. Consultar previamente á Dircctoria quando haja tle 
fazr·r rontractos por conta d;~ companhia, e de ordenar opa
garnPnto r!() despczas cxtraordinarias. 

Art. :w. O gerente prestará llanta itlonea a juizo da Dí-
rr·ctoria. 

Art. 2i. O gpn•ntf' IPrá o vrneimPnto rJUil lhe desig-nar 
a Din·ctoria, licamlo n seu cnrgo as rlespczas com o aluguel 
da ca'a para c~criptor i o da companhia. 
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IV. 

Do dividendo e (unrlo de reserv1t. 

Art. 2':1. Dos lucros litJnidos rlr1 r·:da semPstre 'não dPrlu
zirltlS einr:o po et~nto Jlara fundo ll1~ n·,;,•rva, que ;;erão espe
rialnwnte tlestinatlos aos reparos das oltt'as 1la com p::mh ia : 
~~ do restante sP fará o tlivitlentlo St'llli'Stral. Não poderá sPr 
tlistrilmitlo rlividt~tHlo algum emquanto o eapital, t!r•sfalc:ulo 
em virtude de prr:Jas, não fõr integralmente n:stahelecido. 
A pPrda 1le nm tcfl;o do.eapitalobriga a companhia a entrar 

em litJUiúação. 

Disposirries ueracs c transitarias. 

Art. 2\). As funcçu•~s de membros da Directoria d nra rã o 
por um anno, cxeepto quanto á primeira que fôr nomeada, 
IJUU durará tlons annos, guardadas as fórmas Jt>gaes. 

Art. 30. Ilygino Corrêa Durão c João lt'il:k eederã.o á 
companhia depois de approvatlos os seus estatutos e por cs
eriptura pu!Jlica, os direitos e privilcgios que têm adt[nirido 
pelo 8üll eontracto celchrndo eom o Governo da Provineia, 
em 2 de Novembro de 1870, c por cs'a cc~são receberão a 
quantin de r~O:OOOpOOO, sendo 30;{)00,)000 em acções da eom
panhia. e 10:000

1
)000 em dinheiro. Na c~criptura publica de 

erssão a Dircctoria determinarú, de combinação com os ce
dentes, as mais condiç.ues que for ncce><snrio ajustar, qu,··r 
}tara f'XC<~utal-as por meio dr, contrado, quér por adminis
tração por conta da companhia. 

Art. :H. Hygino C. Durão scrú o gerente da com pan \tia 
durante a nxecu~ão das obras até que fnnccioncm os cha· 
farizes, podendo se f:>zer substituir, quér na gcrencia, f[Uér 
na administrat:ão d::t cxecu~.:ão das referidas obras, pelo cc
tlcnte João Iriek. A remuneração que devcr:í receber por 
este trabalho será a rrue fôr determinada na cscriptura de 
erssão conforme o art. 30. 

Art. :~2. Ac.hnndo-><c sulJscriptas 1.000 arções, isto é, mr,-
tarle do capital marcado no art. 3.", julgar-:.;c-ha incorpo
r:ula a Companhia Hytlranlil'a Hio-Grandensc, e -f1 seu fun
dador li. C. Durão conjunctamcnte com a Dirretoria provi
soria, autorizarlos a rctruercr ao Governo geral a approva~iío 
1los pre,;rntes estatutos. 

Art. :rl. Logo que sP. a f'! I I' rcal.izarla a entrada em caixa 
!la r!PI"ima partP rio capital tiiClll~ionado no art. 3." ~~~ tlarú 

t:llllll't'n ú~ o lira'. Art .. :li. A~ act;'ít•s rla l'ttli1Jlanhia ôCl'iítJ as:;i;;twda;.; pl'it':; 

Jlift:t'\f.l!"t'" L' gt•rentc. 
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Art. :l:i . .Titstiflc:-uln prrantc a Din'ctorir~ a 1wnla tlc ae('lícs, 
n·:·l·lierú o <HTionista outras, pre:;tando l'iiUÇão a JUÍZO tia 
Din·eloria. 

Art. :JG. Findo o prazo tlr~ tlnração (la rompr~nllia, na 
fórma (]('(crmiJwtla na ol'gnntla parte tlo art. 2.'', serú tli
vitlitlo 11!'los acciunistas o valor da tlcsappropriat;ã", emn o 
fnntlo de n•sl'rYa que rntão cxi;;tir. 

Art. :J7. A distribuição Lias aeçlíe-; qnP rc:;t:urm emittir, 
para pn•rneher o (~apitai marcado no art. 3.", será feita 
pl'lr~ Din•etorin, dentro tlo prazo de um annu, tLmdo prc
fert'IH~in aos nceionistns i nt:orporntlorrs. 

Hin Gr:llult•, 1\l t!P Otltnhrll t],~ \Hil. 

DECilETO N. Ml03- DE lG nE ~unr.o DE 1.872. " . 

Concede privilegio 1101' !lcz annos a 'Vi \liam l'crry para intro
duzir no Tmpcrio o machinismo de sua invenção de'h.ominado 
- Stcam Digcstcr. 

A Princcza Imperial Regente, em Nome 1le Sua 1\la
gestalle o Imperador o Senhor D. Pedro li, Atlemlenüo 
ao que i·cquereu William Perry, e Conformando-se 
com o pareeer uo Conselheiro Procurauor <la Corôa, So
berania c Fazenlla Nacional, Ha por bem Conccuer-lhc 
privilegio por dez annos para intro<luzir no Imperio o 
m~rhinismo uc sua invenção, ucnominatlo- Stcam Di
gestor- e destinado á pulvcrisação de ossos c preparo 
de subslancias animacs ou vegctaes; fican(lo o referido 
privilegio dependente de ulterior approvação da As-
sembléa Geral. 

Theolloro Machado Freire Pereira da Silva, do Con
selho llc Sua Magestadc o Imperador, Ministro c Secre
tario de Estado dos Ncgocios da Agricultura, Commcrcio, 
c Obras Publicas, assim o tenha entendido c faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro, em dezaseis de 
l\Iarço lle mil oitocentos setenta c dous, quinquagcsi
mo primeiro da Indcpendencia c do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Theodoro Machado Frrirc P .,.,{lá~lv(! .r-··,::·-, · 
A" \f" \d· l' · I· 1 · .J 

" ,~\ .. ~ ''!i,p, 
·---.....- / I'· ~ ' ..... 

I 
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,·_,. _,." 
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liECilETO N. ft\lO~-- n:: J(j IJE )L\l:ço DE 187.2. 

ConcPilc favores i1s (t·~hricas !lcl teeitlos 1le algo1l~o 1111~ forem 
I'Slabclcl'idas por An~usto Freire de .\u:lra1lc Tavarec; c C1l· 
logcras, Irmãos & Comp. 

A Princcza 1111JH'rial Bcg-cnlt•, em Nome de Sna i\h
gestadc o Imperador o Smi.hot· O. p,~dro 11, Attcntlcndo 
ao rNjncrimt~nlo deAngusto Fr<'ÍI't' <lcAntlratlcTavarcs 
e Callogeras, lrmãos&Comp., Ha por lwm Conceder ús 
f-tlll·icas de teci1los tln alg-<HI<1o que cstahrlcccrmn nos 
munieipios <le Punt1~ Nova c Juiz r],~ FMa, na Provin-

·cia de l\Iinas Gcraes, os favon~s constantes das clausulas 
fJUC com este baixam, assignatlas por Thco,Joro ~l:lchatlo 

·Freire Pereira da Silva, Llo Conselho de Sua 1\lagcs
ta,Jc o Imperador, Ministro e Si)Cretario de E'tado 
dos Negocio~ da Agricultura, Commcrcio c Obras Pu
blicas, que assim o tenha cnlen1itlo c faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em tlcz:tscis de 1\larço de 
mil oitocentos setenta c <lous, qniiHJUagcsimo primeiro 
da lllllcpendencia c do hnpcrio" 

PHINCEZA 11\IPELUAL HEGENTE. 

Theodoro Jfrtcluulo Freire Pereira da Silva. 

Clausulas a que se ••efere o Deereto 
o. o IIDO.J. tlestaa tinta .. 

I. 

Augusto Freire de Andrade Tavares c C:~llogeras, 
Irmãos & Comp. terão passagem gratuita nos trens 
da Estrada de ferro de D. Pedro li, emquanto esta fúr 
do uominio do Estado, c aquellcs possUidores das fa
bricas de tecer algodão que pretendem cstahclccct· nos 
municípios de Ponte Nova e Juiz de Fóra, na Província 
1lc 1\linas Geracs, sempre que por motivo de interesse 
das mesmas falJricas ti verem de vir á córtc ou de !la 
voltar aos referidos municípios. 

H. 

O mesmo favor é extensivo aos gerentes das ditas 
fabrica~, cujos nomes forem incluídos em uma relação 
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assignada pelos mencionados concessionarios e :mtre
gue ao Director da estrada, ao qual serão communica
das quaesquer alterações que occorrerem sob(e seu nu
mero e seus nomes. 

Fica entendido que qualquer que seja o numero dos 
gerentes de cada uma fabrica, este favo1· não comprc
hcntlerá senão a um dos ditos gerentes. 

O Governo cassará este favor, sê os concessionarios 
não cumpri1·cm as obrigações que lhes são impostas 
nnstas clausulas. 

111. 

A passagem gratuita fica ainda extensiva a todos os 
immigrãn tes 1leslinados ao serviço das fabricas que apre
sentarem ao Dircrtor da estrada documento passado 
pelo agente ollicial de colonisação, do qual con~;te que os 
imm igrán tes foram engajados para o mesmo serviço. 

Fica entenditlo que este favor é limitado á primeira 
via!!"elll da côrte para a situação das fabricas. 

IV. 

O Director da estrada de ferro de D. Pedro H designará 
as classes de wagons em que terão passagem os indivi· 
duos de 11ue faliam as clausulas anteriores, os quaes não 
poderão a este respeito apresentar nenhuma reclamação. 

v. 
Os conccssionarios poderão empregar como força 

motriz pRI'a todos os usos de suas fabricas as aguas exis
tentes nes teneno~; em que se tt\m e lias de estabelecer ; 
podendo para isso fazer todas as obras hydraulicas ne
eessarias, com tanto que nem estas, nem o emprego das 
ditas aguas possam prejudicar os direitos de terceiro. 

Verificando-se abuso neste ponto, os concessionarios 
serão obrigados a desmanchai' qualquer obra que tenham 
feito, a collocar tudo, tanto quanto fôr possível, no seu 
antigo pé e a indemnizar os proprietarios dos predios 
superiores ou inferiores de quaesquer prejuízos que por 
este motivo lhes forem causados. 

VI. 

Serão transportados gratuitamente na referida es
t r alia tlc D. Pedro Il, durante o tempo que e lia pertencer 

I'ARTii li. 13. 
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ao Eslatlo, a,; macltinas, fel'l'amcnlas c rptaltlUer outro 
fll;J(t·rial destinado a.~ men1;ionadas fabricas, deve11ilo os 
eonet•s.,ionarios solieitat' com anlt•ecdcnt:ia 1lo l\lini'
tcrio da Agricultura as ordens prt•eisas para que estes 
olljcetos st•jam recebhlos n;~ esl:u:ão da estratla. 

VIl. 

0> conccssionario.;; apres~ntariio ao 1\linisterio da 
Agricultura todos os sei;; meze~ uma relação dos. trnln
lhauorcs 1'1Hpregatlos nas su;ts fa!Jril'as, declarando as 
classes a que pertencem. 

Pela mesma occasiãu tlnclararão a t[Uantülade de ma
leria prima cmpreg:H.la e tios protluctos realizados. 

Vlll. 

Ficam isentos 1lo reiTUlamento os naeionacs fJUC 
forem emprc.Q'atlos no s1~rviço tlcstas fabricas. 

Esta isenr;ão sómentn t1~rá lugar para os indivilluos 
f(IIC o Govcr11u designar d'cntrc :utuullcs, rujos nomes 
dcvcniu st•r a prcsen ta dos pelos conccssionarios. 

IX. 

G•JZ:trão da,; vantag,~ns concctliola~ aos colonos o~ im
mi.~ranle,; qttt• o~ cont:C->~iunari•JS importarolill para o 
scrviçg de Stl;\S !'abriras. 

X. 

As fahriras dos com:cssionarios gozar~io dos mesmos 
privilegios P iscnçtit's I[UC por lri !'orem cuuecd.itlas its 
fabricas nacionacs. 

XI. 

Estas clausulas vigorarão por dez an no·; con lados dcs l:t 
data. 

Palacio d.o Rio de Janeiro, em Hi de l\larço tlt~ 1872.
T!teodoro Machado Freire Pereira da ·Silt'rt. 
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DECRETO N. !~005- DE Hl DE MAnço nE•1R72. 

Proroga o pra7.o concedido ua dausnla 2.• do Decreto n.• 4630 
d1~ 2S 1!1~ ;'llovi~HIIJ1·o c:l1~ 1SIO aos Bachareis José Fortunato da 
SiiYeira Bn!C:w c Gl'raltlo da G~ma Bcnte,. 

A Princrza lmp1'1'ial Rcgcntl', em Nomr, dP Sua Ma
gcstadc o Imperador o Senl10r D. Pe1lro 11, AttendPndo 
ao requerimento dos Btcllareis José Fortunato da Sil
Hira Bulcão eGcral1lO da G.1ma Bentes, Ha por bem Pro
rogar por um anno, contado desta data. o prazo mar
cado na cl:msnla ~.·do Dccrr~to 11. 0 1{i:JO de 28 d1~ Novem
bro d(• 1870. para a aprrscnt;u;ão das plantas topogra
phica c .!.rrolo.!!ica tio terreno, onde 1levt•m mirwrJr, com 
os perlis tJue dPmonstrcm, tanto IJuanto fC1r possível, a _ 
superpnsição das camadas, fazendo acompanhar estes 
lralnlilos de amostras das dir1•rsas cspcdes das camadas 
dt• terra e elo minr~ral, c dcelarando na mesma occasião 
~C O terreno (~ deroluto OU p~lrticui:lr, dcsignantiO, 
nesk caso. o nome dos proprictario.;, e a natureza e 
uso das edilkaçõcs. 

Theodoro ~!achado Freire Pet·cira da Silva, do Conselho 
tlc Sua 1\lagcstade o Imperador, :Ministro e St•crnt:nio de 
Estado dos Ncgorios ela Agricultura, Commcreio c Obras 
Pulilicas, assim o tenha cntt>ntlirlo c faca e.xecutar. Pa
lacio do Hio de .T:Inciro, Pm tlczaseis de Março dP mil 
oitorenlo~ sl"lt•nta P dous, quiHquagl·~imo primeiro da 
Jndt•prndent·ia c do Impcrio. 

Pl\INCEZA Il\IPERIAL REGENTE. 

Theodoro Mrrclwdo Frl'il'c Pai'ÍI'(t drr Silra. 

DECRETO K. ~90(i -IJE ':W IJE .\IAHÇO HE 1872. 

l\!a1 ea os; YCIICÍIIICUtos dos )Chefes •I e Policia que uào fu1·em 
Ma;..t isira!los. 

A Prine1·za Imprrinl RegcnlP, em Nome dr Su:\ 1\tage~
tade o l111pt>rador o Senhor D. Pedro li, Usando·da ai tri
!Juiçiio qnP lhr conft•rt' o art. 2H da Lei n." 2m:1 dl' 20 d1• 
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Setembro do anno passado, Ha por bem Decretar o se
guinte: 

Art. t.• Os Chefes de Policia, que não forem Magis
trados, terão os mesmos vencimentos, que actualmentc 
pcr·cebem os Juizes de Direito no exercício daquelle 
cargo. 

Art. 2." A imp~rtancia desses vencimentos será divi
dida pela metade em ordenado c gra ti li cação. 

Francisco de Paula de Negr·eiros Sayão Loba to, Consr
lheiro de Estado, Senador do Imperio, Ministro c Secre
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar·. Palacio do Rio de Janeiro, em 
vinte de Março de mil oitocentos setenta c dous, quin
quagesimo primeiro da lndependencia e do lmperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

FrmlCisco de Paula de Negreiros Snyào Lobato. 

-···· 
DECRETO N. 4907- DF. 27 nr. MARÇo DF. 1872. 

Abre ao 1\linistcrio da Marinha o c~ed i to cxtraordinario 1le 
2.062:2508983, para occorre.- ás dcspezas das verhas-Arscnaes 
- c -Pbarocs-llo cxcrclcio de t87t a 1872. 

Scnuo insufficicntes as quantias votadas pelo art. 5." 
da Lei n. • 1836 de 27 de Setembro de :1.870, para as des
pezas do Ministerio da Marinha, pertencentes ás ru
bricas- Arsenacs- c - Pharoes-no exercício cor-rente 
de :1.871 a 187~, a Princeza Imperial Regente, em Nome 
de Sua 1\lagestaue o lmperauor, Ha por bem, Tendo ou
vido o Conselho de Ministros, c tle confor·midadc com o 
§ 3. • tlo art. 4. • da Lei n. • 589 de c;) de Setembro de {850, 
.Mandar abrir ao nwsmo l\linisterio um credito cxtraor
dinario de 2.062:21)()~983, distribuído conforme a ta
bella que a este acompanha; devendo-se deste augmento 
de despeza dar conta á Assembléa Geral Legislativa em 
tempo opportuno, para ser delinitivalnente approvado. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azcveuo, do Conge. 
lho daquelle Augusto Senhor, Minislro e Secretario dr· 
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E~t:ulo tios Ncgocios tia Marinha, assim o tenha <·ntendí
<lo c faça executar. Palacio <In Rio de Janeiro, em vinte 
e sete de ~larço de mil oitocentos setenta e tlous, quin
quagcsímo primeiro da lllllependencia c do lmperio. 

PRlNCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Jlanoel Antonio Duarte de Aze1•ello. 

Tabel!lt demonstrativa de credito e.rtraordinario para des
pezas das ruurica.~ abaü:o declaradas do Mt'tústerio da 
Marinha, no enrcicio de 1871-1872, conforme o decreto 
desta data. 

!:i f 'i!. -Arsenaes ................. .. 
~ 17.·-Pharoes .•..........•....... 

t.s97:2s:sn232 
W1: !}fili.~7!H 

2. 062: 250,)983 
Palacio do Rio de Janeiro, em 27 dP Marco de 1872. 

-Manoel Autonio Duarte de Aze1•edo. · 

DECRETO N. rl908- DE 27 nF: MAn~o DE JH7!!. 

Autoriza o Cl't'llilo supplt•mentar de 1.714:!1GI$!llG, IJ:lra as dl~s
pezas do 1\linislcrio da :Marinha nas ruhricas-Força naval
c- Dcspczas cxlraordinarias c cvcnluaes- do excrcicio de 
1871-1872. 

Não sendo sufficienles as quantias vot.Hlas no art. ti. 0 

da Lei n.o 1836 de 27 de Setembro de 1870, para as dcs
pezas ordinari:~s do l\línistcrio da l\larínha, no correnln 
exercício, nas rubricas- Força naval- c- DcspPzas 
extraonlinarias e cventuaes-, a Princcza Imperial Re
gente, em Nome de Sua l\Iagestadc o Imperador, Tendo 
ouvido o Conscllw de l\linistros, Ha por l•em, de confor
mitlaLie com o art. 12 da Lei n. o 1177, de 9 de Setembro de 
t862, Autorizar o cred i lo supplemen ta r de 1. 7 H:9lil~!lfl6, 
distribuído pelas refct·ídas rubricas, segundo a tabella 
que com este b:1i x.t; devendo-se de semelha __ . 
de despeza dar opportunamentc c . :x .~~(\~s~JltbHa; -, 
Geral L<>gislati ra para ser approva, ~ \\\"\ 1\ ' • ·" 

I . 
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O Or. Mano!'! Antonio Du:1rlr d1~ Azr1cdn, do Consr
lho do llli'SIIIO Au.~·u~lo Seulior, i\liui;;lro r St•crrlario 1lc 
E:;tado dos Nt'gorios da 1\larinlla, assi111 o lenha rnlt•n
dido c fat·a c:<t'cular. Palacio do Rio de Janl'irn, em 
'in te e sele de l'tlan;o de mil oitocentos st~ll'nla e dons, 
quinqungc~imo primeiro da Indepentlencia <' do lm
P<'I'io. 

PHl:'{CEZA IMPERIAL REGENTE. 

• 111anoel Autonio Duarte de A::eredo. 

1'a1H•lla rl!•mon$lratira de credito wpp1rmenlar para as 
ntbrica.~ almi.ro r/ec/aradas, do JUinistel·io da JIJarinlwno 
l>.rercicio de 1R71-1R72, confoJ"/111' o Decrl'to drsta d11ta 

§ H. Forç:~ naval.................. 1.390:1i2:>S807 
§ 21. J>i·srwzas rxtr:10rdinarias c pven-

tuat•s......................... 32~:3:W6t:m 

1.7H:9flL)IWl 

Pabcio do Rio de .Talll'iro, 27 dl' l'tbrço tlr 1872.
llfonoel Antonio Duarte de A:eredo. 

---
OECRETO N. '~f!Ofl-DE 27 DE MARÇO llF: 1872. 

llrC'Iara de utilidntle puhlicn a dr~appropriação tio ICITI'IIl• rorn· 
Jli'Phcudido l'lllrc ·a, mariuha' !'o Labm·atorio l'yrl'lcchuir·o 
uo lugat' dl'flOI!Iiuatlo-Arllw~·ão-,em Niclhcroy. 

A Princrza Imperial Regente, P!Il Nome de Sua .Ma
g-rstade o llllpPr;Jdor, considerando que é t.le utilirla:le 
J'nblica a acqui~it;ão do trrrl'llO comprehentlido entre 
as marinhas no Lahoratorio Pyrott•chnico, no lugar dt>
nominado-Armat;ão- em Nirthproy, Ha por bem, nos 
lt~lmos do.~ i." do art. 1. 0 rla Lri n." 3ti:J dP 12 de Julho 
ilt• 1HW, Declarar dr utilid~dt' publica a 1lc;;appropriação 



EXLCCTI'O. 103 

do terreno acinn mcncioilalln, c ordenar qnc para esse 
fim st• proceda tle nlllformitladc com as demais tlisposi-
•:ties da refl'!'itla Lei. 

O Dr. Manoel Antonio Dnarlc tle Azevetlo, do Conselho 
tlaíJUellc Augusto Scnhor,l\linislro e Secretario de Es
tado dos Nl'gocios da l\hrinha .. as~im o tenha cntendiclo 
c f<u:a CX"t:utar. Pabcio tio Hio de Janeiro, em vinte 
c sl'lt• tlc l\I:trço de mil oitocentos setenta c dous, quin
fJU:tg('simo primeiro da Iutlcpcndcncia c du Imperio. 

PHINCEZA BlPEI\L\L HIWENTE. 

Jlttnocl A"tonio Duarte de .i:ccedo. 

DECRETO N. 4910- lllo: 27 DE ~l.\RÇO OE 1872. 

Promulga o tratado tlefinitivo de paz entre o lmperio 1lo Brasil 
c a Hepu!Jii<"a do Para;;-uay. 

TenLlo-:'t' rottdni,lo t' a~~i;;n:ulo e111 AssllillpÇã<J, ao~ nove 
ti<• Jalft•iro ulttnw, o tratatlo tlclinitivo tlt: paz entre o 
liiiJH'rio t' a lkpuhliea tio l';~ra·~u;~y; I' achantlo-se estn 
al't<t lltttlll:tiiiCiltt~ ratifit•:t~lo, h:tVL'Iltlo-,;e trocauo as rati
tkM~il '=' ll'''ta rltrll' ''"' l!ô ,,,, t'•ll'l'<'lllt' III<'Z : Sna Alteza 
a l'I~int·,.za lttp,·rial H<·g·pntt•, ~~~~~ :'í<llll•' dl' Sna Ma~Pstaue 
o llliJII'I'ador o St•nl111r D. p,.,lrn li, H:t por bt:lll Ordenar ttue 
o tlito tr.ttad,, ~~·ja oiJs,•rva lo ,. t:tlnlpl'idu tãtt intl'iranwntc 
coiiiO n<'lle ,;1~ cont(•nt. 

Man<H'I Franch,·n Corrnia, tio Conselho tle Sua Ma~estaue 
n llll[JPI'ador, Ministro n S •.crl'lario '''~ Estado tios Negocios 
Estrall~•'in•s, n lt·nha assim entt~ntlt,\ot• rX[lL~ça para rstc fim 
o~ dt•spa:·hns nt••:t'''arios. !'alado tio Rio de J;uwiro, aos 
vintn ""'I e !lia~ do Illt'Z Lle Mare:1 tk mil oitocentos selpnla 
" tloit~. •JlliiiiiUa "''sim<~ prim:dt:n Lia InLI"pcnrkneia e Llo 
I llljii'I'ÍII. • 

PHll\'CEZA IMI'EHI:\L HEGENTE. 
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Nós a Priner•za Imperial, herdeira presurnptiva da Corô3, 
Hegrnte em Nome de Sua Magestadc o ~enhor D. Pedro 11, 
por Graça de Deus e Un:mime Acclamação dos Povos, Impe· 
rador Cnnstitneional o DJfensor Pt>rpetuo do Brasil, etc. 

Fazemos saber a todos os qun a presente carta de confir
mação, approvação e ratifil'ação vtrem, que aos nov.- dias 
do mez de Janeiro de 187::!, r~oneluin-se e assignou-se na 
eidade de Assump{'ãO Pntre Nós e S. Ex. o Sr. Presi
dente da H<•pulilil'a do l'araguay, peJo,; respectivos Pleni
potendarios, munidos dos r:ompetentcs ph•uos po·kres, um 
tratado rio teor seguinte: 

Tratado definitivo de Paz. 

Em nome <1.1 Saulb~i;na Trindadl'. 
Sua Allllza a l'rinrnza lmpPrial rio Brasil, 1\e~eule t'lll ~ome 

rio Imperador o Sc·11hur D. Pedro li, de uma parte, c, da outra, 
a lkpuiJiiL:a do l'araguay,animados do sincero desejo rle ~·<•sta· 
l1ekcr•retn a paz sohr:• bases solillas quenssPgurem a hoa mtcl
Jigencia, harmonia c amizade lfiW dt•ve existir l'll tre nações vi
zinhas ehama<lns a viver unidas por laçu~ de pPrpetua allian
~a, c evitom as Jlerturhações quP têm solfriuo seus rcstwttivos 
paizes, resolvendo as tiiH'Slões que upram origem á ::ncrra, 
as que ddla têm ~urgiuo, c l"onsigwmdo em Pstipula~ltt•s ex
pressas os princípios que devem dceit.lir a~ t)lte no futuro 
possam surgir, fazcnuo assim iu1possivel, onmui <lillicil, <JUe 
se torne a etnprcgar a força como meio de dirimir suas que8· 
tõcs, se infelizmente soiJrevierem, resolveram com este 
ohjeeto celebrar nm tratado definitivo de paz, e para este fim 
nomearam s1•us plenipotenriarios, a saber: 

Sua Alteza a Prineeza Imperial do Brasil, Reg-ente em Nome 
do Imperador o Sonhor D. l'edro li, a S. Ex. o Sr. João Mauri
cio Wnnderley, ll"lfão deCotegtpr, SJIIador .~ Graml!~ do lm
pcrio, membro do s~u Comelho, eommcndador da Sua lmp<'
rial Ordem rla Hosa, grã-r:rnz t.la Ontem de rqossa Senhora da 
Conerição de Villa Viçosa dt~ Portugnl,- <la Heal Ordem de 
lzalJel :1 Catholica de l!Pspanha, e t.la de Leopoldo da Belgica, 
Srm Enviado Extraordinarin e Ministro Pl<~nipotenciario l'IIl 
missão t~Sp!'t~ial. 

Sua Ex. o Sr. D. Salvador Jovellano~, Vice-Presidente lia 
llepniJiiea 1lo l'araguny em nxercicin !lo poder cxeentivo, ao 
Sr. D. Carlos L<tizag-n, S•natlor <la RepuiJiil'a. 

Os IJ~aes, tlepois dn tt•mm rcciproeauHmtn eommunieado 
seus plruos porl!'fl~s, nehando-os 1'111 IJon c rlnvitln fórma, enn· 
vieram nos artigos ~Pguinti'S: 

Art. L" Ilav<;rá desde a dnta do present{ trntado paz c 
amizarln perpetua •~ntn~ Sun Mag-estadc o lmpH<Hlor do Bra~il 
e ~eus suiJtlitos, de u111a parte, e a lkpulJiiea do l'<traguav e 
:;cus ritlatli:ío~, da outra l"'rte. · 
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Art. 2." o~ limite~ do Impcrio <lo Bra~il com a Republicll 
tlo Parng-uay serão ajusta1los e deHnidos em tratado especial~ 
o qual cono;tituirâ aeto <listincto do presente, mas será assig
narlo o;imnltanPallvutr com ~~su~, e terá a mcsm~ força c valor 
(Jlle se dl'ilo tizt'ssr parti'. 

Art. :l." O Guvenw da HPpuhlie;l do Par3gaay roc<mlwccrá 
como di vida ria mesma HPplliJlica : 

l. 0 A importatlcia da in<lí~mtlizaçã•J <los gastos dr. gul'rra 
qtll' fez o f}ovcrno de Sua f!lag<~starle o Imperador do Brasil 
c ilo~ damnos t•aus:ulos ás propriedades publicas rruc se fixar 
na cnn vcnçãn cspndal <ID <pw trata n art. ~-" ; 

2. o A impnrt~ ncia dos tlamnos ~' [lft~juizos ca usa1los á.~ pes
soas c eirladãos do rderi1lo Estado. 

Esta indmnnização SIH';\ fixada na fúmn ,),)art. ti. 0 

Art. r1.• Unta convenção rspncial quu ,,)r;i r·r;leliralln, o 
mais tar1lar tlt•ntro rle tlous annos, fi\ar:i lJ<"nr·volamnntc o 
'Jirrtnlnm da:; indemnizaçiit;s d() <jllt' trata o primeiro numero 
do artip;o antPt~•·tlt·nte, á vista dos do<·umr•ntos oJlieiaes; regu
lar;í :1 ftlrm:t do p:tp;amento c as f[Lltlta:; tio juro c da amor
tiz<tção do <:apitai; e designará as n·mla.s quu tenham de ser 
applicadas ao pagamrntn. 

Art. 5." ]),J!ts nwzcs rlcpnis de trocadas as ratificaçi1cs do 
prPsl'ntc tralnt!o, nnn11;ar-se-ha uma comutis>ão mixta que 
sn romporú tlc dons juizes c dons arbitros para examinarem 
e liquidarem as indemnizaçücs provrniPntes das caus;rs mcn~ 
cionadas no SPg-un•ltl numcm tlo art. :l." 

Esta commissão rnunir-sc-ha u:"' dllatlcs tlo Hio de .Janeiro 
ou 1le Assuntpcão, confornw convir rem os tlous Governos. 

Nos caso,; dn di vr·rgl'lll' i:~. r•u ti' I) ns juizes su r á escolhi1lo á 
sorte utn tios ariJitros r Pstn ilt•t:idir:\ a <JUestão. 

Se arnnkc1~1' (o qu•~ não ,·; tln Pspt•rar) tjllt) uma 1las altas 
partes contractantcs, JIDl' quallj\WI' 111otivo que seja, rleix1~ 
lif: nomear o seu colnmissario c ariJilro no prazo acima csti· 
pnl;tllo; ouqur•, depois tlf' nonH':JI-os, >:en1lo neccssario snbs
tituil-os, os não snhstitua dentro rlt; igual prazo, procederão 
o eommissarin n arbitro da ntttra partP contractantc ao 
(•xamc e liqui<lnç:to tlas rPspc1·tivas l'l:clamaçõcs, c ás suas 
deeisões sr sujc•itará o (.;uverno enjos rnallllalarios faltarem. 

Art. G." Fica estahclecid(J o prazu de dezoito mczes para a 
aprrsrntar;ão 1ln todas as rec.lant:H:õrs que rlevem ser julgadas 
pda rnmmissão mixta de tpw falia o artig·o ante<:f•tlente, e 
!indo rsse [Jt'am III'Himma o ti tra n·datna-:-ão srrú a L tendida. 

A <livit!a 1ksta proeedt•nt·ia ser[t paga pelo Gov-erno Para
gu:~yo, á lllt'llida que sf' f1)r lirJnitlarulo, em apoliees aolwr. 
'1lW vençam o jttro tle G "/ 0 , c tenham a amortização de 0

/ 0 

lltl anuo. 
A amortizaçiín far-sn·ha ao par I] ;í sorte, pndrntlo assistir 

ao acto o cono<tll tla narão rrelamante que re,i<lir no lugar 
r1u qnu for re:tlizada a dita opr•raç-ão, e que houver sido 
para is>:o antorizatltJ. 

Art. 7. 0 Estando jú pPlos rPspectivos Estados dcclaratlo 
livre para n commct·cio il•• todas a~ nações a navegação dos 
rins Parag-uay, Paranú c Urngnny, a.s altas part<''i nmtrac-

PAUTE 11. H. 
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t:1nl<'f' l'<'i'IITilli'l'l'lll <'lll pi'Íill'ipio, r rolllJ>ronwllt'm-sc :1 :lp
pli<':ll' <iPsd<' Jog-o 11:1s :I.<.:II<IS d•• sna jnri;;diq:ão as elansnlns 
rplativas ú naY<\;,::tç:1u Jlu1üd tjlte vão ex.ara<las no JH'esentt: 
trat:ulo. 

Art. 8. o J~ lin·r p:trn o nnnmPrcio <I c tmlas as 11:\ÇÕt•s a 
nnvegar,ão <l<.ls rios des<k n wa foz at<'\ os portos hal!ilita<los 
ou qtte pnra esse fim furem lwbilllaLlos pelos respectivos Es· 
t::li]OS. 

Art. \!. 0 A lih:'r<larlr rir~ nan'g:J.rão pnra to<las as han<lr•irns, 
<k lflll' trata o artigo anlt'!'Pr!PntP, não se rmtrwle a rrspi'Íto 
do-; niTinPn!<'s (snil':ls as l<•is 011 estipulações rsprdaPs <'lll 
r·ontr:nio), lll'Jll d:~ <jlli' sr~ f:~ç:t de porto a porto tia lllt'SIIta 
Jl:tr:;1n. 

t:at!a E-;tailo po<lrr:·l rcs•:n·nr nssim t•stn como :uprclla nnn~
g:H:i!o pnra a sua ltan<l<·irn, sen<lo rmutnLlo livre aos eidaelã11s 
nsttl!ílitos elos ontrosEstadus riltt>irinltosearrcgar~u:ts ltll'l'
r:\dorins na8 rmb:tn':tÇÕPs <'111Jll'f'gadas nesse mesmo com
llH'I'cio interior on l-In ca!JOta.<.:Plll. 

Art. 10. ,Os JJaYins tle gtwrra <lo<; E:;tr11los ribeirinhos go
zarão tamiJcm ua lihr'r<larln tlC' tramito 11 de entrnda em todo 
o rnrso elm; rios lw!Jilitarlos para os navios llH~rcantes. 

Os nnvios ele gnc•rTa elas n:t(,'õc•s niill rilwiri11hns sónwntc 
fiO<lr•riío elt<'gnr at(• ond·~ rm <':ula E,;t:11lo rilJririnho lhrs for 
b:<o pc•rmittirlo, não purlenrlo a cnll<'<'s'ão de nm Estado cs
lPilclt)i'·SI~ a](•m dns li111i tns elo sPn tnrritorin, lll\lll obrigar ele 
fúrmn akn111a aos ontros rilwirinltos. 

Art. lt. Os navios mciTantrs t]lln sr dirijam, <ln 11111 porto 
rxl<·rinr, nn ele llTJI dos portos lln l'iars <1<) eprai<JII!'l' <los Esta
dos rilwil'i:il1os, pnra ontro porto elo IIH'SlllO Estado on dn 
tPr<:Piro, Jlàll sPri'ío suj<'itos Plll sr'll transito pPlns ngnas tios 
Est:tilos int•·rmerlinrios, a H.rnhnm onus ou estorvo, nem a 
!Pi on rrgHiallle'nto qnP não seja feito dr commum accôrtl() 
entf<' to:lns o~ rilwirin]Jos. 

Ficn cnt<'llliido qnP n f:llta do clito arcônlo não po<lerá cn · 
torpcccr de 11111Llo algtun a lilwrtlalle des:;a JlaVPf.!''HÇãü com-
mnm. . 

O,; JWYÍ•ls f[lll' se <lcstinarrm nos portos eln nm tlos Estaclos 
ribeirinhos ftrariío snj1•itos f1s leis e regnlamcntos pattien
Jarps tlrstc E,;ta•lo, tll'ntro <la spe·r:ão do rio 1'111 qne lhe per
ll'nrPrcm as dnas mnrp·pus on sómPnfr ÜJIJ:I il!'llns. 

Art. 12. Carla Govrmo tlr•signnrft on tros lngar<'S fcír:t dns 
seus portos h:tlJiliUtelns f'lll qun r•s n:1Yi11s, rpwlqnr·r qnr sPja 
o S<'H lh·;;titw, Jl'"''aln c·nu1mnnienr e·e,m n tr•J'l':t, tlirl'l'ta· 
mente Oll JIOI' liii'Ífl de l'lli!J[I!'I'<I('ite••: TIIÍIIil:tS, ]':ll':t fl')':tf:ff 
~!Varia, Jll'OYI'I'·f'l' tlt• I'OIIlbli,:(ÍH'] Oll 1:1• Olltl'I•S <•hjt•l'ti<S dt~ 
flll () (' :ll't ·ç:llll . 

Art. 13. Os n;tYÍIIS ,,,. g1wrra são i-;eJJtns 1lr toelo r rJ1ral
rp1cr ilin•ito dP tn nsi!n llll ci<· Jlf'i'tll; IIT1o JIOill'riio srr dr.
mor:Hlos em se11 trano;ito sol, prl'l<'\to nlgnm; r gozarão, 
('rn to<los o;; l"'rtos r• lugares e•Jn qw· 'cja Jlf'l'lllittido 1'0111· 
mnnirar rom a trrrn, elas IJlltl':ls isenções, honra~ u faroref> 
til' w;o g·r·ralc·ntrr• a-; na•:iit'~ •·irilio:ada,. 

Art. U. Arl''l'l:tr-S<·-Ila 11111 n·gillll'll unif<.li'JIIr' tle n:IY\'· 
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g:1(\o ~~ pr1lir:ia, sr;nrlr) os rr~~nlla11Willus feitos de commum 
acrúl'llo r•ntrr; os E:;t:ulos riiJc:irilliiU:', ü solH'r~ as IJaôt'S mais 
favuravcis ao livre transito r; au rb;r~uvulvirncnlo lias trans
at·ci>cs t:OllllllP!'ciar•s. 

Í'ara I':<Sr~ lim serão cnnvidarlo,; o' rlitlls E~ta:rlos para -celc
J,!·arem uma eou \'en~·ãrJ especial uo mais breve [ll'<JZo pos' 
ôl VI' i. 

No rntanto os E,;tarhs eontraetantcs darão tlestlr~ já cum
Jil'Ítur•nto ú prinwira parlr~ tio presente artig-o, eonfeeeionando 
tlr: eonuuuu1 accônlo os regttlalucntus applicaveis na secção 
!los rios q 1w lhes pertence. 

Art. 15. Se: succc!lr•:.:sr (o qnc não ,, tlc CS(H'f:H) t{UC por 
parte tln tllll tios E:;tarlo,.; eoutr;u:talllr:s sr: intr'fi'OII![HJsse a 
Havr·gariio de tr:msito, "nrrtrr1 l•:stado I)IIIJ11'1'8·arü o' rnei11s. 
m·cessarios para manter a lilwrrlarll' da dita navr~ga•;ão, nãrJ 
p<Hlenrlo haver ontra f!Xcr·p~·iio a este principio senão a 1los 
artigos de contrabando de gtll'rra e dos portos c lugares dos 
IHCSlllOS rios que fon~m IIIOIJlll'<l'lus, tif'ando Sr'lll[ll'f! salvo 1: 
li1re u transito gPr:d para o,; portos de outros ri1Jcirinl1os qnr: 
s•• cuus,~n't'lll twutrus f'ollt sujci•;ão aos regulamentos de 'lUrJ 
fall:illl o' <ll'lig·os arl!Prior.~s. 

Art. Hi. O Govr·rnu dr• Stta l\Iar~esi:lfln o Impr•r:11lor d•l 
Brasil cuutiruw, e o da HqJUbli•·a do l'arag·uay at:l'ila os 
priudpios eonstantl's da deelara\,'iiO d•J congresso de !'arb 
de i6 de Abril rll' 11-156, a saber: 

1." O ~.:urso é 1: lka abolido ; 
2." A ll:tllrl<•ira Ilt'Ulra cobre a m•·n·arloria iniruig~, emu 

CXCeJI~'iio do COitl.l'ai<<llldU d1~ _!.;"lll'I'l':l; 
::!." A tllf'fl'arlorLI LW1ll1':1, I'Ollll''\C.r')IÇão 1lo eontralJando d1: 

gnl't'l'n, não pódr: S<'r :~pprelrendi1la suil a kmdl'ira iuirniga; 
L" Os hLHJllnio> para st~rem ohrigatorios devem ser· cJf,!di

vo:.:, i:.:to t\ tll<<lltirlps por uma fot·,:a sullicicnte para vedar 
l'L':tilllL'lllr: o :ti'I'.I':'SO au litrJral illilllig-o. 

_\rt. 17. O Guvr•riJrl dn S:ta .\la.~-~~starlrJ Q Imperador tio 
Bra:.:il t'IIHiirllla r: r:ttitil'a o CriiiiJiromisso qw: <:lllllrahiu 
pl'ios arh. 8." 1: ~)." do tratatl11 do !." du :\Iaio dl' 11-\ü;) llUIJ 
r'l'il'lirou rolll a llr•pn!Jiir·a Argr:ntin;t e a Ht•pttl!lLa Oriental 
do I! l'llé!:ll:l V. 

C lllSI:quc'utemr•ntr• sn u1Jri~:1 a !'I'.'JI''itar (ll'l'prtuamuntt' por 
saa part1• a iltrlr•pL'llrlr:nr·ia, so~l!'rania e inti'!~Tidad1: 1la He
]Jltlilir-a du Paragu:ry e a garautil·as tlttraute o prazu de 
t'i I I I' O a 11111". 
·Art. 0'. S:• :tl'lllllr•r'l'l' (r1 qur• ll<·us n:i•1 !"'i'l!litla) ljllil Sll· 

l>l'l'YI'nha al;..:ltllW grave dPsiJI!r'lligr:Jici:, entre as dtws altas 
pa rt1JS t:ontral'lall tes, l'f'l'oiTr: rã·' "lias, a 11 Lr:s tio um pre:~u ri a 
f'"Y', ao meio p;ll'ilit:u llJs IJIIUS utlit:io:-; de uma uarão 
a!lll!.!.il. 

A' n.•puhlir·a do Para.~nav, 110 iull'l'l'''r dP assl'gnrar-sr os 
llr'nl'lkios dr• paz," cunsitli'•r<Jrttlo iguai!lll'lllt: o I'UlllJII'Olllisw 
qru: l'lll srJLI favor at·l·ita a outra pal'te 1:ontra1't:mte cunfornw 
o artigu :tlltr•r·l'dr•ntt•, se obriga a prul't:dr~r do lllCS!IlO lltudu 
<>l'illl:l t•stipuJado lilll IJll<dl(lll'l' l'Vl'lllll:ilida !1• rlt: 8'lll'!'l'a riUU 

·~·c L!t.! t..'Jll :_~uas rj_·la~·ücs t~u111 as dt.·ru~ti::c l'utcat·ia~. 

• 
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Art. J!l. Fica l'lll<'llllido IJ11<' 1'0'11' tratado llii" pr<'jnl!i,·a as 
rstipul;-u;üL'S e:.;pf'I'ÍaL'=' que Stta 1\bge:<tatll· o fnlp<·r~tlor do 
llra:;il li'Uha el'icilr:lllo ('I)Jll a nepuh/il':t Argentill<l I' [I Ht:
]lllhlir:~ Orir•ntal tio Urugu:1y, nem :b IJ"': p:11·a o futuro 
forem eeleiJratlas sem IJUclJra tias ollrig-a~"L1<•s IJllC ora cun
tralw para e·om a Hepulllirn elo l'ôil'rtgnay. 

Art. 20. O Governo lle Sua M:1g1'sladr o Impcratlor do 
Brasil poelt;r:\, dn aeeôruo rom o da Hepnhli1·a do l':~ragu:Jy, 
comervar ll<J ti'ITitorio da H<:puJ,lil:n, aintla dl:pois da tia ta llo 
Jln·~:'nte tr:11ado, r~ parte de st>u I'Xl'tTito que: julgar m•res
saria :\ uianult'll~·:to da ordl'lll e á l1oa eXI'I'LI~-J.u Llos ajustes 
1:l'll'hr:ulu:<. 

Em collVI'IIf.':Íil rspPrial ;;e fixarãn o numrro elt'''as forç-as, 
o prazo d1· sua eonc;:'rvaÇ'iio, o ni•HIIl de catisrazPr· s1~ a lle~
lli'Za oecaodonad:1, P Llemais condi~·õt•s eftll' rort~lll preei~as. 

Art. 21. Os pridmwiro~ ele guerra, 1pic não tt·n!Jam sitln 
ainlla rcstitniLlos a seus re~pce·tivos paizc,;, sel-o-hão illlme
lliatanwntc, as,;im por parte do Brasil 1'•11110 do P:tragnay, th'
VI~ndo a:< dt•spezas do transporlt' I'OlTI'f por eonta do Governo 
a qn•~ Pllt·s JlPI'tr~nl'"l'i'lll. , 

Art 22. O G ,ye•mo da Hcpuhfica do Parag,nay se ol1rig-a a 
mandar JIT'I'Iltll'l' e J'tJl' 6 disposirão do Govprno tle Sua Ma
:..:c,tade 11 lmpPrador elo nrasil os de;-ertorns de suas for(,'as 
1le nwr r terra que se asyfa,:scm no t•'ITitorio paragTlayo 
!)Or rweasi;;o 1la gnnrra r 1tnrante a [lt'rillant~ncia das mt•s
mas fon;a:; nn tl!fl itnrio !la He'.plthlka. 

U Url\'Prno ele Sua l\lagcstadl' o lnlJICfallor 1lo Urasil usará 
tl:lmaior \'lenwnt'Ía possirl'l para e:om os inilivieluos qne lhe 
!ol'l'III t•JLtregae~, e pl'l" mell(!S r·.onlmllt~r:, 11 maximo <la 
pCil:l 1'111 ifiW tcnJ~:tlll Íllt:III'fii]O peJa tl!'O'I'l't'ÍÍO, SÜ I'St3 for 
jlllllilla coiii [11'11:1 capital t'<•gundo a /i•gislat:ã" IJra~ilPÍI'U. 

Art. ~:L A troca da:.: rntiiÍI'a(,'il·,; do pn•o;r:nt1~ tratado 
SI' r:, feita r1a eitlade ilu !tio de Jan<·ir·•• dentro do mais breve 
pr;tw possiYel. 

E111 !i•,;trtntulho ll•~ !JIIC o~ pl<'llipotPne·iarios rrspN·tivos 
:ts,;ig·nr~rall\ o prr>'<'lltl' tr;1 tadt' \'IIl duplir:1la I' lhe pllZI'l'am o 
:::d!11 de su:~s ar1nas. 

F<~ito na cid:11l<~ de~ Asstunpeiio :1os P.0\'1' dia;; llo mez t!e Ja-
21rir11 do allll" do Na:<eimcntu ile :\u,:>o ~t'tliwr .lesu~ Chrbll> 
de 1812. 

(J,. S )-TinrrTu rll' Culi'!Jljll'. 

(L. S. )-·Cw los T.ni:l/:fll. 

E C'I'Ililo·nt~s Jlll'o'<'fll.c· o me;lll'' traU11fo, crtjo l1'or fli'a 
:~cirna in,:1'1'ido t' /11'111 yi,:to, collsiti<'radll I' 1'\aminado por nós 
twlo o que llt'll" ,:e e·l':ltl;llt, o UJiprovaiBO;;, ratilkamos e eon
liriiJalllll:-:, a,;sirn no todo, t:lllllfl ctn t·aela lllll dos seus artigo~ 
e P~tipulaçõc;;, I' pP!a pre:;l~nte o llamos por lti'JIIP e valioso 
para produzir n s•'U di'Vidu dfeitn, JlfiiiiiCt!l'ntln em f~ e 
I:aJ,wra ÍillJl<Tiall'lllllJil'if·o invilllavPIIneutc e fazd-o rnm
j•rir ·-~"Lt,cn''~'l"'l' •JU<tl<[ttr•rmu<ltJ<(ll','l'''~"a :'l'l'. 



Kli:EClTIHL tO!J 

Em tp~temunlio c firm.~za rio qnc fir.emo<: passar a presrnte 
rarta por l'üís a~sigiiatln, >'t:l!ada rom o St)IIO grande das ar
mas do lmprrio P r:•ftTt'!lllatla JH:In Ministro P Secretario de 
Estado dos Negocio~ J<:o;trangpirns a!Jaix:n aso;ignatlo. 

Daria no Palarin tio Hio de Janl'ir:1, aos 2G dias tln mcz de 
:Março rio :~nno do Naseimcnto Lle Nosso &mhor Jesus Christo 
de 187:.!. 

(L. S.)-IZAU!~L, PIU~Cl~ZA OII'EIHAL 11EGENTE. 

Maool'l Fr,mcisco Corrl'ir1. 

DEClU~TO N. 11111- D" 27 DE ~IAn~:o DE 1872. 

PrHnul~a o tratado ele lilllites entre n Imperio do Brasil c a 
Hepu!Jiica do l'araguay. 

Tnntlo-se wncluit!o é assigna1lo rm Assmnpt;:io, aos nove 
de Jaw·iro tlu eurrent1· anno, um tratado !IH lirnites entre o 
irnperio I) :t n~·pttblil'a tlu Para:,;-11ay; t) arlwnrlo-se 1•ste acto 
lllltLit:lllWIIll) r:ttilicatlo, lJD\"f)!ld0-:<1' troead~-.~. as ratilieaçõcs 
Jll'~t:1 ,.fll·t~· l'lll :m tlnt~orrnntnllii'Z: Sua Alt1·za a l'riBet~za ltn
i't•ri:d 1\1')-':t'llli', 1'111 ~llllli' tk Sua M:l~t·sUIIll' o lnqH·ratlor o 
St'lliwr O. i'l·llru li, lia p•H" lJI'Ill ur.[t,ll<ll' l(lle o tlito tratadn 
~l'ja olJst·n·ado e nunpritlo !:tu i11teirnmeutu rotno w•lle 
~e rontl-1t1. • 

Mnllill'l Franeis1·o t:nrrl'Í:t, do C"nsl'llio tk Sua ~[aQc;;tade 
o l!ll[ll'r:ulor, ~lini,;tru l' S ·crl'l:il'io dt• Estado duo; N~·~ocius 
E-;tr:lll.~·,·iro,:, o tt'ulia a,;,;i111 l'nlentlidu e t•:qwça para t•c;tn 
li111 os dt''[iadln' llt''''''"[tl'ios. Pal:tdu do H.io lb J:tlll'iro, 
:w:; \ inlt• t' """'' t!ia,; do III<'Z tle Março de mil oitocentos 
~l'lt'!lta t' doi I.', IJII iJH[ ua~t~"illlll pri111ciro da· Indep1:Btleuda 
t! du I:npL·rio. 

1'1\I:\CEZA 1:\IPEI\L\L 1\EGENTE. 

Nanocl Francisco Correia. 



llO ACToc; Hll l'OIJEil. 

Faznmos :;aher a lotlo;; os flll'' a prcs,•nt~~ carta de confir
lll;uJío, :lpprov:lr:io e ratilicaráo vin~III, qnc aos nove dias tio 
mez tlt• .l;Jnt•iro de Uli:2. ellnl'lllilt-st· c assignou-sc na eirlatle 
de As,;tllllp~·iio entre Nó,; n S. Ex. o Sr. l'r••sidPnle tia Hc
pulilil'a do l';~raguay, pd11s n•sJtl'ctivo-; pli'nip11tenciarios, 
Itlllnidos dos colllJIClt~ntes plenos poderes, um trataLlo tio 
teu r seguinte: 

Tl"ataclo de limites. 

Sn[l AJt,.za a PrincPza Impl'rial tio llrasil, llt~gentc em 
i\'rJIIII' do llllJlL'I';Hlor 11 S,•nlwr D. l'l'tlro li, de lllll:l parte, 1', 

da ou tr:~, a H''(/LLI!I it•a tlrl l'aragua y, n•conlt"I~I'Jdu fJllü as 
((lll'>lÕ:•:; ~~ dn1· itl;1s lt'vanuula:; s,Ji,r,) 11s limit,•s tle seus n•s
J>"l'til•os tuTit11ri"s lllllito cuHtrilJlliram para a gunra que 
d'''!-:T<I~~atlalilt'ntt• se liwram os dons E,;iados, fl animados do 
mai,; o:inl·t•ro dt•:<t~jo rk evitar IJLW no futnro SL'jampor IJUal
IJill'l' fól'!lia pcrlnrlnulns as IJuas rl'la~õ,•s tle :11nizatle IJUC 
t>ntre ellr•s t>xi,;t'~"'' re:<olveram Clllll Psle uhjt·cto ei'!I'IH'ar 
um tratado 1lc liuíites, e para este üm noull•aram seus tJleni, 
Jllll<'lll'iHrios, a :;alJI'r: 

Sua Alt<•za a l'rinn~za llllJII'rial 1lo Bra:;il, Hcgcnte Pffi 
Nutlll' du ÍIIIJII'radnr u St~IIIJIII' n. Pnlru li, a S. Ex. I) Sr. Juã,J 
.MauriritJ \Y:tadcrl1·y, lltrãu de CotegipP,S:•uatlur n Grande 
do l!IIJH'I'Ío, nwn11Jro 1lo S:·n Cunsl'!tw, r·omlllt'llll.Hlor da Sua 
lmpt·rial Ortlt•m da H11sn, Grã-cruz da Ortlr·m dt) NrJssa Se
nhora da Co!H't'il.'ã!J dn Villa Viçr1sa dt) i'orlugal, da 1\eal 
Ort!''lll "'' lz:tlJd a C:tthulica de l[,•sJHtnlw, n da dt~ Lt~opolutf'~ 
da B·.lgit·:t, S ·LL Enviado ~.:\.traordinario e :\linbtrol'l•~nipo-
tcndariu 1'111 ltlÍ>;.;iio espeeial. · 

S. E\.. o S1·. D. Salvador JoVI'll:mos, Vi1~1)-Presitlcntc ela 
Hqllllili::a tln l'araguay, elllt'XI'I'I'it·iu do poder executivo, ao 
Sr. D. C;lrlos Luizaga, SL•n;ulur da Hqtttldil'a. 

Os quar•, dt~puis ur) ~rem l'I'CÍJII'IH':Hill'llll' cornmunieado 
Sl'llS pknr1s JIIHleres, achaudu-1ts em boa~~ Lk\'illa t'únna, eun
YÜTalll nos artigos st•guintrs: 

Art. L" S11a Alteza a l'rincuza lillJII'rial 1!0 llrasil, Heg1·nto 
em ;'1/<lllle 1lu I:npt•railur o Sl·n!Jor 1>. l'l~ilro li, e a Hr'Jllthlka 
do l'arn~·u:1 v, cstantlo de aceúrclu l'lll a,:sknalnr Sfms n•s
Jil!dilos liil\ili's, coHYit•rara nll1 tll·daral-o~, tldinil-o:.:, e re
conltel'l'l-ns dn t11ndo snguiutc: 

O teniturio do IrnpErio do Bra:;il divi.le·>l' com o rl:~ l\t)
J>itllli,·n d11 Para,<:;uay: pelu alv1~11 du rio l'<tran;'t, d1•sdt! onde 
l'lilllt (',1111 <L' pusst•.ssões hrasJlciras 11a fuz tio lgnassú atti u 
S:tlt'1 Gr:111dn da,; Sl'le Qitt•das do mc,.;hto rio l'aranú. 

J),, S.Jilo Gr:llldD rias SPtl' (Jnedaseontinúa a liaha 1li\·isorh 
jll'[ll li \ai,; alto da S,•tTa dt• l\1araeajú até onde l'iJa linda. 

llalli st•gtw rm linha n·ct;t, ou que mais''~ lht• :tppro\.illll', 
jll'los ti'ITt'lliJS mais de\'<~ duo; a l)l!Ctllltrar a St)l'fa A111amhahy. 

l'rus''.é!llr' pt•lo mais alto flr:sta Sara até <i aasl't'Jtll' pria
t'ÍI'iil do rir1 Ap<l, I) lia i \a pt'l'o a !leu Lll'sle alé saa fuz na mar
!;1'111 urieHial Ll'J rio l'arac;twy. 



EXECCTIYO • :li 1 

'fotlas ~' vrrten l•'S CJlW rorrrm p~r~ norte c lc!'lt1 per
tencem ao Bra,;il e as fJUC correm para sul c oeste pertcu· 
rl'lll ao l'ar:1!.nwy. J 

A ilha tio Ft'e!'tn tlus:\furro::úrlotlominiotlnBra,;il. 
Art. 2. 0 Trcs Hwzes no mais tardar contados tb troca das 

ratifie·:r;iJt's do prPst'ntc tratatlo, as altas partPs eontrattantes 
IIOIIll'arãO CUIIllllÍSSai'JOS, f)lll', de t:ulllii1UIH aecôrtJU C 110 
mais brt:YI' prazo JlOSSiVt'l, procctlam {, dPmarea~·ão lla linha 
tlivisoria, o1ule fur ncce~sario e de eonfunnidauc eom o <rue 
IIL'a p,;tiptiiado no artigo precedente. 

Art. :J." Sr :H'ontr~cpr (o tJUü não é tle e~pnrar) !JilC uma 
tias alias part•·s nmtr:wtantcs, por rJnalqner Jllotivo que seja, 
tlt•i:''' tk llilllll':lr o ,;eut'Ollllllios:Hin tlentro do prazo·ac.:ima 
l!Ial't::tdn, 1111 !Jitt', tlep11is dtt no11tnal-o, Sl'ntlo mister suiJsti· 
tnil-o, o 11i'1tl sultstitna tlentro tlt~ igual prazo, 11 eommissario 
da nutra parte t'tJntr:H·tante prncntlcrú ú dt•JIIal't~ação, c nsta 
~rn\ jlllgadn vúlitla, mc•tliante a inspPt'(,'ilo t' pan•t·er de um 
eom 111 iss:1 rio nnmt•atlo Jwlm; G•wt•rnns tl::t Hepnldic.:a Argentina 
c da Ht•pultlic~ OritmtaluoUruguay. • 

Se os ditos Gon•rnos nã•1 plltlcrcm acrrtlt•r :'i solidtação 
fJilü para pssc lim llws ser:\ t!irigitla, eolltet;arú ou prost>· 
guir:1 a •lemarençiío da fronteira, 1la IJUal st'I'Ú levantado 
por duplit'atlo um mappa individual com torlas as indica· 
çõ:'s e esclnreeimr·ntns prrrisos para ser um tlrlit.'S rntregur á 
outra partr: eontraetnnte, ficando a esta mareado o prazo de 
St'is lllPzcs para mandar, se assim lhe cony iL•r, veritit·ar a 
sna exactitlão. 

Decorritlo nssr prazo, não havendo rcr.Jam:l~ão fundatla, 
flcnrú dt'/1nitivnmt'nle a fronteira lixada de conformidade 
eom a drmnrr::H;ão f1dta. 

Art. lJ,." St• no pros"gnimrmto tia rleman·a1.:ão tla fronteira 
os eon1111issarios al'lwrem pontos on In lisas naturaes, que nm 
uenhnm tempo ~t· l'llllfLLilllam, Jllll' onde ma i.-; conYeniente
lllente sP possa a:;sigualar a linha, fóra, mas em curta dis
tancia da ([IW tit'Oll acima indirarla, l!'\·antarão a planta 
com os esr'la rt~l' i 111en tos i ntl isprn>a v eis e a sujei ta rã o ao co
Hhrviull~nto tln sr'll" rnspe~tivos G.JVernos, sem prejuízo ou 
-int~'l'l'llpr:ão rios traiJalhos eneetados. As duas altas partes 
r•orttractaute:- ú vista das inforrnar,:õ:·~ assentarão no qqe 
mai~ r:onvrnientP fOr a St'llS mntuns intl)rt.'SSPs. 

Art. ii." A trot~a da., ratilit~a\,'Õt•s tio prPsnntn tratado será 
fl'ita na ridaile do 1\iu tle Jant•iro dentro do mais breve 
jJI'aZO jlfi~SiYt'l. 

Em tr•stcmunho 1lo f[llr os pltmipnteneiarios respectivos 
a;;~dgnaram o Jll't)St'llle trat:1do em dnplieata e lhe puzcram o 
st·llo dt' suas armas. 

Feito na r·itlatle rln Assnmpr,iío, aos nove rlias rio mcz rlr1 .Ia·
neirn tio anno tio Na<c:irnpn\tJ dn ?'íos:;o Senhor Jesus Christo 
lle mil oitol'entos sl'tt•nta e rlou>. 

(L. S. )-Barilo ;zc Cotegipe. 

(L. ::-i.)- Cul'lus Lc,i;aga. 



H2 ACTOS DO i'ODii:R 

E Sl'lltlo-nos prescnt1~ o nu'smo tratado cnjo teor fica 
:.lr'!rna iaserhlo c bem visto, eonsidcr:~do c examinado por 
Nos turlo o que nelle Si\ contém, o approvamos, ratificamos 
r conlirmamos, a,.;sim no todo, r;omo em cada um doE srms ar· 
tig~s e estipulaçõt~' e prla prnsentr o_damos por firme c 
valwso para prouuz1r o seu tltwHlo elfilito, promcttentlo em 
fé n palavra imperial cumpril-o inviolavelmcnte c fazcl-o 
cumprir e ohs1wvar, por (jUaltfUer modo que possa ser. 

Em tcstr:I.nunh!' t: lirmeza do que fizemos passar a presente 
carta por nos assigaatla, sellarla 1:nm o scllo g-rande 1las armas 
do Impcrio c refl'fPIIllada pelo Ministro c SPerct,trio de Es
tado dos Nt:g-ocio' Estrangeiros ahaixo assignado. 

Dada no Prtlacio dn Hio de Janeiro, aos 26 rlias do mrz 
de :\larçn ·•lo anno do Nascimento de Nosso SPnhor Jesus 
Christo tle 187:?. 

(L. S.)- JZ.\BEL, PIUNCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Manoel Francisca Correia. 

DECII.ETO N. 4m2- nE 21 DE ~lAnço DE tsn. 

Promul~a o tratado para a entreg-a de criminosos e desertores 
, entre o Imperio do liras i I c a Republica do Paraguay. 

Tt'IHlo-~r conelnitlo c nssignarlo em A~sumpção, aos 16 de 
Janriro !lo prPsf•ntc anno, um tratado para a entrega de r:ri· 
minosos c dcsPrtores (•ntrc o Irnperio e a nepublica do 
Paraguay; c arhando-se este aeto mutuamente ratificado, 
havendo-se trocado as ratilicaçõcs nesta Côrtc em 26 do cor
rente mcz: Sna Alt1~za a Princrza Imperial, Ilcgcnte em 
Nome de Stw Magestatle o Imperador o Senhor D. Pedro 11, 
Ha pot· Lcm Ortlcnar que o dito tratado seja observado c 
cumprido tão inteiramente como nellc se contém. 

l\lanoel Francisco Correin, do Conselho de Sua l\lagcstadc o 
Imperador, Ministro e Secrctnrio de Estado dos Negocios Es
trangeiros, o trnha a~sim entcnditlo c expeça para rstc fim 
os despachos lll'!'essarios. Palneio do lHo de Janeiro, aos 
vinte e sr~te 1lias do rnPz de Março de mil oitocentos setenta 
c llow;, tptiiLIJtl<lgcsimo primeiro da Indcpendcncia c do 
Impcrio. 

PHI~CEZA IMPEHIAL HEGENTE. 

J/wwi!l Francisco Correia. 



:;,_,,; .1 !';in,···;~ 1 l·:q:t·:·i:d. h,•r,!l-irl pr.\<UIIlpiil·a tl:I f:•lrÔ:l, 
T\t·~·t•:ilt' t'tll :\tHlll' dt• S11a jb_c:<·~t:ult: o St:ulwr D. p,•dro li, por 
Gra~·a ,r.: fl•·1ts ,, !'na11illt<: .\iT!alll:ll;:lo do:; Povos, lnipcratlor 
Clln,titlu·i IJtal ,. li ·kn:<lll' l'L'I'[I!'LLtu tio Br:1sil, "11'. 

F:IZ<'IIIOS saill'l' a lt11los '" qtu: a Jll'<'st·lltn carta tln t·onlir
ll! lf.'~o, :lpprova<Jill n ratifil'a<:~o vire111, tJUC aos Hl tlias do 
JII<'Z dt• Ja:11•iro de lN7:l t'Oil!'illill-St' •: assi~non-;1' na l'itlad" 
dt• Jb,;tullp~·ã" t•ntre :\ús t: S. E'\. o St·. Pn•sidcntt: tia Hnpu
!Jiit:a .!11 l'araguay, pi•los f<'-'l'l'l'th·•Js plt·nipotunciarios, mu
Hidos tios t'lllll[l'-~lt'lllt'~ pknils J1<HIL'I'l'.", uni trat:ldo tl<l teor 
-;<!!llillll' : 

Trat:ulo (l:u·a a cnh·c;;a d.t• t•a·huinosos 
(~ tlt•st~rtorcs. 

S11a Altt·za a l'rirtt'•'z:t I:npl'rial do Jlra.-;iJ, 1\:·~··nt<• nm 
2'1>~111<' do !;npl'ratl"r o ::>l'nlior U. l't~tlro Jl, L' a H<•puiJiit'a do 
l'ara~·twY, e"Bsidt·rando qttt', para '''lr<·itar :IS rdaçõt:s allli-
1-'an•i . ..; f,:JiZllll'lll<' l''\iSII'IIll'S t:ll[(';: <!S dons paiZI's, t: satisfazt•r 
Utll:l das m:lis i111por~ant<:s t'\igL'llt:ia', tJllt: rusulta111 do sna 
vizinhança, muito t'<llttriiJIIir(t a adop~~ão dt• Ulll systcma tle 
eoneurso rel'ipf'oto na a ilniubtra(·i!o da jltSti'/a pnnal, que 
xiSSl'glll'l' ~ [llllli\:i'tO t]o-; el'illtillliSIIS 1: dt•s('['!ll!'l'S IJlW SI'. l'eflt
g-ial'l'lll no tt•t'f'itorio tk um uu d~ Olttro K;tatlo, rcsolvl'raltl 
('l'il'IJ!'tlr nm tratatlo, c para esse lilll nomear;un setts pkni
(HJtenL:iarius, a s:t!Jt~l': 

Saa Altt•za a l'rinceza lmpl'rial tio Jlra.-;il, 1\cgPnt~: em 
N:lllll' tio lllt(lt'l'ador o Senhor ll. l't•ilro li, a S. E'\. o Sr. João 
)lauri~:io Wantlt·t·lnv, B;Iriio tlt: Cot<•gii:e, S •n:Hitil' t' Grandt~ !lu 
Jtll[li;!'iO, Illl'llliJl'll ti•Í s'~ll Cunst:illll, t:lllllllil'Tlii;Jilor tit• Sll;J liJ:
Jll'l'ial Ord<•tn d:1 1\osa, gT::i-trttz tia Ord<'lll tle Nossa Senhora 
da Ctl!lt'<•iç-i'ín rle Vil! a \' iç 1s:t de P.Jrtug:tl, dn Izalll'l a Ca
tholit•a de II·cspanlta, e da tlt: J>opoltlo da Rt·Jg·i\',1, S,•.u En
,·iatlo E\trannlinario c !lliaislt'o l'kuipolt•Jll'iario em llli:.-::.-:ã:J 
CSfll'Ci:tf. . 

S. Ex. o Sr. D. Salva-lor Jovell.~n<l-", YkP-l'rc'i'lt•ntc th 
Ht'JIIthlit·a tio Paragnay, no 1'\erl'ido tlo poder t•Xl't:ntivo, ao 
Sr. n. C·u·ln,; Loizag:t, 1linbtru e Seé~n~tariu tlt• K;t:ulu das 1\e-
lal'ií<':i 1~\teri·m·s. • 

(h ![U:tt':i d<'pois <in trocart•fll '!'ll' pl!'lltl> pndrn•:;, qtw 
foralll a<·liados <'fl, lJlla t: dt~\-itla fúrllla, t·onvit•ram no,; ar
ti~os sl'g-uinh•:..;: 

Art. l. o S11a Altt·~a a Princi'Z~ ltlljll'ri:tl do Brasil, 1\eg·t·n In 
t'lll .'i-1111<' tio l:npt•ratlor 11 S!•!llillr IL J>i':lru Jf, I' :r lkpuldica 
d11 !':tl':IC:'II:I\' tdlt'Í~:lfll·,;t• ;'1 1'1\ll'<'::a l'l' 'ÍJif';W;I ( "\l'l'jilll:ltio..; 
il~ ~l'ih [\:!1.'j 1;\~\1'.;) do~--; i11di\'i lt111 . ..: l'!'i'Ll~~j:ld1 1 .-..: dI nr·:1~iJ ll(• 
l':~l';<~:l:l\ 1' d:t i';ll';l.~!;;'\' 1111!\i':t.-ii. IJIII' ;1- :lll[lli'Íd:ldt•..: 1'11111· 
Jli'kllli'-"."1' 11111 1111 tk .111111'" 1·:-;[;lllll 1111(1\'i'l'l'!ll l'lliidi•I!Jil:id(• 
1111 Jlf'lll\lllll'i:t.!ll f111l' 111\l tf,, t'l'ill\1'-' 1111 dt·lil'l" i'!Jllllll'i'ldt-'' 
t1·1 :tl'l. :L""''"!·· ln!:lif,, 

t'.\ HTF 1[ !') 



1\rt. 2. A <'\\1';,,\w."t <<'l':t ,·"n.-.·dl·\.1 p.·l:1·1 'l"~llilli<'-' in· 

fl':l1'f~\l1'S ;'1:--: it' i:-: \H'l\:\l'~·: 
1." !l·llllÍI'iill<) yo\lllli:II'Í:l d' •tll:tLJIH'l' \'.-'jii'I'ÍI'; inl':tll· 

I i.·id i11; 2." F<'l'lilli'lllii:i I' o:t[l',l'i l:li'·ll'''' [' 11Y·:,·:t..; y:;ln1:\:ll'Í:ts 
ti'' otu~ l::t:a 1"<':'-u\i:tdn u:t \" '''' l'<''-lllt:;r a l'i<·l'i•'. a lltll· 
til:1c\q- Cl\t Jdt}ftll'lllil\;\llt' dt' :1l~~Lllll JlH.._"iJili}'(l Pll t\i'L:~t(l, tl~l 
gra\·,• Íllt'llllllll•>:lll fl•· O':tlllh' poí· 111:ti0' dt• 111ll lllt'Z; · 

:1." Bigami:t, rapto, 1',\i!jll'll, :tl,.•l'l" pn.\'ol·atln ;. 
!t." l':tl'ltl ..;ll!'l'lls\11, "1\,,;tltlli~·;to, fltl'\11 oll '' ,·ull:t<·:lo tl•· 

ni:tiii.:t, "illtlll:t<)'' dt• lllatrinlolli<t p:tr:t tiC:llrp:t~._-.' d,· dir.·it••' 

l'lltiJll g·~H'~; ~ ,·; " :-i"ljill''Jir:Jr::í" illl'p::ll 11:1 lil,.•ríl:u1P natural :w h11llll'lll; 
!). " llll'<'lltlill, t!,•..;trnií;:í" on d:llllllll rau,;adu ;~11..; r·:wtiulll''' 

d<' !'1'1'1'11. t<·k::r:tpl!l'', lllíill\1111<'111"' c ,·t!ilií'Í"" da 1\:H)•t ,. 

,,J,r:1c: puld i:·:1:1; 
Í." l\11\l\10 ( f:tl'lll ('01\l \'ÍIIlPlli"Í:I {h \li'"-'11\1' I' ,·,, 1'0\Ffl' ), 

11:11\l':ll'llta fr:lltdllil'lll:•, l':'\l'ili~>ll0111; 
H." .Jurallll'll\11 f:ilco <'111 juizo, ,;tllt~>J'l1111l,• t•·,;!t~!llllllha'; 
\l. '' Apropt·i:ll)') ou H:'IJ illtlf'\·id", ill•,;\·io. ti i<,ipa~:ío nn 

f'ill1S\1Dlll, l'll\ [l'i\0 llll 1'1\l jl~l'tl', t\1~ dill\ieÍ!'<IS I) I'\\'1•Í\11,1 
pl!lilil'us olli'OI\111\I'l'i"Í:ll':', tk i'Oli':IS I' y:i\ul'l'', tituloc;. :li 1:tH'S 
I' l1illld1''' tli' l1:llll'll nu r\1• olll'i:·d:lih·s llllU!l\'llW:i autorizatl:" 
pnr ki. qw• ~·o:nutl'lti'l' qn<'llt di'\'a in\1'1'\'II' P<lt ,_;\ta adtiiÍ· 
ni-<tr:Jt;ii:l, di;:posi<)lt on g"tl:Htl:t ('111 ra:é:Íll 1ll' i'iltpn·gn, 11\tlllll:' 
pnl1li:·n, on nlirig:ll;;tu contrahi:la para e:ltll o propri<'t:1rin; 

til. :-iulltrarr,::í;t -li' f11lltas tl<' autus ott il<' linos jutlil'ia,•s 
ou Lll' t\IICllll!i'llt"" oll't•r<•i'tllll'l <'lll juizo, ott 1le livro;; rl'l:llinls 
:t" t•st:uln ei1 il, ou,·,, [ll'll[ll'i:·daill):' ÍlllliiU\'<'Í:'; 

11. Fabilil':ll:ii'J o11 :llll'i'<l(ío llc moula, iBtrolluc~1íu ou 
i'II\Í:'S:Íil fl':lllUUiPlll:t i\(• lllOCila fa]O'a. 

Falsifi''''\::Í<l ,lt• titnloc; de n~nth on ilt• uhrigar;:ío P!llit
tidlls pl'lo E,;t:lll<•, 1lu titlllil-', :ll·r:õ •s iJ llil\ll'ti'S íll' ]J:tllt'O 
11tt tl1• :-J<JI'Ít•daill's :tliOilYilla:' autorizadas por !t-i, iutrmln!'r;:í•l 
I' u,;o d1'SSI'S titul11s e p:\pd;; fabilira1loo:. 

Fabili<'.11;iiu 1l1~ 1\IH'Illlte!llos ol'lkia:•s, s1·ilo:-:, t'llllhM, Pstam
pillta,; e 1nai'L'a~ do Estado u\l das :~tlltlillistrn,;lws publica,;, i~ 
l\clll 1l I 'S'I',; 1!1lt' lllllL'IIl ()S I~ O ltjt •('\OS f a b i li i' a d \>S. 

F:tbilit':H;ii<l ou al\l'rn~:ío tloloO'a de qnalqHt'f rscriptnra 
ptthlira ou t,:J!'\Íi'\ll:tr, liY!'os rt'lati\os ao l'Stadn civil on 
Ú-l pi'O[li'ÍI'I\tlllí',; Íllllllil\·1\is, JiVl'IIS Oll efft~itn..; COlllllWl'f'Í;JC':--; 
a H to,;, l"lf'Ci-< uu a,,.;i,...:natl!t'a,~ISO ill'"'"; t'SI'ripturas, Jirros, 
•·tl>it"'· papC'i-: ilH :t,;,;i~twtnra l'ttl;.;iti-'arlos on all~:l'alios, Item 
I'O:nn cJ~ljllii'I'SS:Íll 11U inrali,I:u;iio dos qn1: i'of't'lil \ ~·nladt•iros; 

!:!. Upp<t'i<Jt" llll n·:;i,.:.ll'll<"Ía vinll'nta á ü\t'í'\ll;i\<1 das 
ol'lll'llS I<·.·~:H·s d:t,; IIU\Ill'id:llli·S t:IIIIIJII't<.'illi'S, tir:ula tl1• presos 
do pml1•r da jn,.:ti•·a, :ll'l"MIIlll:ltlli'llt<l dt• i·ade:IS; 

I:l. A!'\"' d1• i~:11·:ttaria. :-:t•dil.'~''' l'llll'l' a trip<d:it;ãn, nos 
1'\IS\l:' 1'111 <j\11' illdÍ\ idt\IIS \:\Li'!ldll \1<1!'\1' tl:t l'<!llÍ\1:1).;1'11\ d1: 
Ul!l:t l'lllliitl'l':lt.::í'' :'í' \t'llh:tlll apodt•r11d0 da l\II'SIIIa t'llil::tr
r:wiin runl fl'lltllk illl l'ioll'lli'Í:t contra " i'O!Illllalld:tlltl' 011 
a "tt)n\lam r·nll'l'g'\ll: a piratas, 1111 ;;i sr· IÍ\'I'l'l'lll opp11-::to Jll•l' 
:lll\1'3i::t-< Ull \'111\t-lll'l:l (I <[Ui' :'!'j:t 1.1<-\'t.•Jll]j ]i l'llllfl'\1 \IÍ\':1\:1' 



FXF•:t:Ti\"11, u:; 
onn":,itn, qn.H'"'JIIlll' al'to~ !ln pir:tlaria r·n11111 l:ws qualitl
•·a:lo> pela> ll'i> \IL'ltat'> do E,;tatln •Jlle faz a rerhttii<H:ão; 

11. u~ at"to:; eontrarios ú sPguran~~a e tlig-Jlit!:ule tias altas 
pa rlt'> enntr:.u:t;~ntt::.:, q uc ,;nu:; n:wionaes eommrllercm, pr<t
ti•·<~ :ulo, sem ontem 011 autoriz:u:ão de seus Governo:<, ho~ti
li:ladt•' contra os suliditos de outra n:u;ãn de motlo tJUC l'Olll
Jii'ontl'Liam a paz nu provoq·ucm rnprrsalias. 

Fil'a cnt•'IHii.lo •ttW a e:'i:tr::ulição tamhPIII st'l'Ú eolll'l'llida 
por l'otnplil:itlatle ou p:trtkip:u;ão nas inft'<H'\:<•;•s adma inrli
l'a:l:ts, as,;i:n eo11111 JH'Ia tentativa tlns crimes Llesignados 11os 
tt."' 1 e 11 do pn•st'll te arti:.;o. 

"\rt. :J." Etn easo algnnt sC'r:i eonectli•la a c•xtratli(.'ii" 
por I"!'ÍIII<'S ou1IL'Iktos politi!:os LH[ fa1;tos t'.olllH':\IIS eom elle~. 
:'Fr• "·'' considera c:rinw político, nem farto eonnexo l'Olll 
•·lle, o "'":a,;:.:inatu ou tentativa <lestl', Jll'rpetrado l'ulllra a~ 
[H''""a' ''"' chdt•,; Llo~ resrc ·ti vos E:;t:ulus. 

O· iudil'iduo cntn•gllL' por qualquer das infrar(.'i"•:•sús kis 
Jll'l!:l'''' e:JUIIH'l':t!las 1111 arti:~·o antcl'l'tll'ntc não po•lcrá ser 
Jll'tll'l'c·'·ado nu con:lellltHHio JlOI' t'J'illlll ou dei i ;to político 
•·olllllll'lti·.lo ante:; <la e.\.tradi(:iiL', nem por fado runne:'i:o a 
('SSI'I'l'Íilll: OU deJidO. . 

T.t:IIIH'ill nii:l podcrü ser l!.!'lll'!'~i'[Hlo ou condl'llllla!lu por 
qllalqlll'l" oittra infraq;ãu IJlW 11ão esteja lll'clant!la nu JW
tli:lo 1le t~\tnuli~~ão, salvo si, depois de punido ou <In ai;
:-·Jivi '" dl'lhiliv;uncntc do crime que motivou a cxtradi~·ão, 
•l:•i\:JU pa,;sar tr11s mczcs sem sahir Llu paiz ou para clle re
gr.•ssou voluntariamcutn. 

Art. !1. o A cx.tra1li•.:ãn nãn podt•ní vcritkar·sl~ si o nime 
ou !lei L-to pi'lo qual fúr pcditla estiver pn·scripto, scgnnrlo 
as kb tio paiz em IJlte o indiv i:.luu pronunciado ou con
dclltll:ulo se Iwuvcr homisiado. 

Art. ü." A' altas partes eoatrae.tantcs enneorda111 etn rpw 
srrão Pntr,~gues; sem prejuízo da cxeep(.'ão do art. i.", os 
l'i•la1lãus tios dons Estados que, tendo eommettido t'lll sPn 
paiz alg-\llll LlOS erimcs OU deJieto~, pelos (jltaC8 deva a C:\
tradi~iill verilirar-sc no~ termos tio presente tratarlo, se re
fug-iarem no tl'rritorio tlo outro Estado, P, para alli :t~lqni· 
rirem os fúcos de !'.idatlão, renuneiarcm a sua nal'ionalidaLlc 
tle nrigctn. 

Art. ti." Quando o criminoso, segundo as leis tio Estado a 
que pertencer, tiver de ser proeessatlo por ni11tc ou rl1~· 
lido eommcttit!o no outro Estado, s:~rão por este ultitiiO eom
mnniea•los as iaforllta(.'lies c objertos e·Jmprobatorios do 
delieto, ]ll'lll como qual•Jucr doeuHH'Uto ou csdarceimcntu 
requrri!lo para a aer:ão eriminal. 

Art. 7." tltl o pronundatlo ou o eondeJnnarlo não fôr 
l'irl:t~li'ío de ncnhtun dos dons Estados •·ontractanlc~, mas 
:;im dt< t•·r•·cirn Esta•lo, o Guvcmo ao fJUal fllr diri;;ido 
o J•ediJI) tle extratlil;ão terá o direito rle lhe não dar s•~
gnintt:lllll, seni'ín I!Ppob de t•rmsul!ado o Gov••rnn do paiz 
a que o imliY itlu" rrl'iama•lo prrtt·nt·er. L' du inH:11lo para 
l]llC' haja 11\' faze!' eonltC"Pr o~ IIIO!iVUo 'llll' puLleric\ \1'1' {'3l'<l 
::•' oppúr <t •c.\.tracli•;ii.'l. 
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Totlavia o Gt~vnno no q;t:d o pruido lle cxtr:úlição, m• 
rn,.;o prcvi~lO lll',_tn~artig-o, l"vr lliri)!itlo,lkn livre {j1~ fl't:U,-ar 
a cxtrnuiriio, cmnmnnieanllo ao GtJverno IJUe a pediu a 
nlll'a da ~ua n·cu"a. 

Art. 8." Si n pet!"idn tlo cxtrauiç;i•• for fdto, 1IP rnnfor· 
midade tom o prescntn tratado, por alg-uma da.~ partp~ 
cuntrnctantes , e o mrsmo pronuneiatlu ou comlemnatlo fôt• 
tambcm n·elam3do por outro on outros Governo!<, em vir
tude de ohrig-açãu eonveneional de extratliç;io, por crimes 
ou tldit:tos CtJ!lllllrttitlos nos sens 1\'Sfli'Ctivo,.; territorio::-, 
surft o illllivitlno redammlo PntrPgtw ao Governo, eujo pc· 
liitlo houver sitlo rccclJiLlo em primdro lug-ar. 

Art. \l. o Si o imlivitluo reclam:ulo estiver sofl'rendo pro
'''\sso, aehar·Sl\ Lletitlo ou cond.emnai.lo no paiz :.wni.le se re· 
lnf{iou, por nimc ou 1lelicto eumnwttitlo nesse mesmo pa iz, 
llllder;í a sua extrauirão ser tlilfcriLin ntú t[llC tenha sitio 
absolvido por sentenç.t tlelinitiva, on haja cnmpritlo a sua 
penn. . 

Art. 10. A ex.tratlit;:ío será cnneellilln niín ohstnntc fkar 
o eriminnso por e~sc facto impo~sii.Jilitado de satisfazer n;; 
obrigações contrnhidas p::trn com particulares, c a estes 
ealoerá o fazer valer os ~cus direitos perante as autoridades 
j utli.: in r in' com Jll' ten trs. 

Art. U. A cxtrall ição será Jletlid:t por um dos dous Go
vernos ao outro por intt•rmetlio tlo seu respec-tivo ag~ntu 
tliplomatil·o ou eonsular, c s1:ní com·cdi1la e111 prcscn~a dO' 
:;cntença tlc eonllemna!fiío ou de pronuncia, de mandado du 
Jlrisãll, expPtlitlo 81~g-untlo as furnmhs prcscriptas pela lei do 
paiz r1ue pcLit~ a cxtratliç:lu, on 1lc lfnalquct· outro acto ljtHJ 
tenha tanta força como esse mandai.lo c ind.ique ignahnentL~ 
a nntureza e gravid:n.le dos factos perseguidos, a sua pena· 
litlnllL\ hem como a nacionalidade do individuo reelamad<Y. 

0;-; t.loeurnento,; jttiliciarhs aprest•ntatlos de eonformitlai.lc 
com o presentt) artigo serãn expcdi1los em original, ou por 
r.npias authenticn~, pelas antori.Imlo::: competentes Llo }Jaiz que 
)lclle n extrallil,'ão. 

O seu conteúdo torá intPirn fé. 
O pcli•lo 1~1 extra1lição denní ser acompanha1lo d.os signacs 

rln illllivitlno reclamado, c UtJ t[nalfjlH'r outrn indicac;1o que
sirva par•l ~P Vl)rillear a i,lentitladl) d.e sua pt•ssoa. 

Fil)a l)Stipnlatlo IJllc, o!,scrva!l.as as rcgms acima cstahcle
r i!la~. o Governo do Parnguay poi.lcrá reclamar e oh ter da 
l'resitlenda da Província do Mn to Gros~o n extrad.ição do:> 
inrlivitluos qnt', tctulo commettitlo no Parag-uay algum otr 
11lguns dos t~rinws ou llclictos enumer11dos no nrt. 2. 0 do prl'
sente tratado, se refugiarem no tcrrítorío da<ruclla Provín
cia, c v ii~P-versa n Presidcncia da Prov ineia de Mato Gmssn 
poder:• rct:lamar e nhter do G:wcrno do Paraguay a cx.trn
diçiín dos in1lívitluos IJlW, teado prrpctrado nn me1wiortnlla 
Provinda, nlgnm ou alguns 1los 1litos crimes ou delicto~, sG 

Tt•fugiarem no ll'tTitorio do Paraguay. 
Art. 12. Si th !lnl'llllll'llto,; apresPnlal[o,; com 11 pt!tlitlo do.· 

':xtratlit;J.o par<\ ,;e reconhc,·cr a i•l•mtitlaLle do in1.lividuo re· 
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da1na:lo, ·~si ''~ l'~<"lar.,l"inwntos l'lllliitlos para o llli'SifiO fim 
pelos a~PIIIP~ tlo G:•Vf'rlln a qnem tiver ~itlo ft•ito :IIJlH'lle 
p•••li•lo, ful't'lll julg-:Hlo~ insuilkir,ntes, esse G.JVI'rllo assim u 
fará constar dentro tlo prazo tle tlez <lias, ou antes se f&r 
jJOssivel, iJrlit:anilo us novos rlt•mcntos de prova que tenham 
tle ser exhihitlos para se veriH•·ar a iilenti•latl•·, ''o iiulivi
tlnu l'''rsuguitlo, se estiver preso, continua r:í a sei' -detido, o 
não !Jmler~ st•r posto em lilwrdatlP, salvo si o G lV11rno recla
llla nt·,, til'poi~ de decorridos 60 dias cont:ulos tla tia ta da prisão, 
nãn tiver protlnzido os elcmrntos de prova que lhe tiverem 
sitln re•Jnisitatlos para a verificação tla identidade. 

Art. 13. Em easus urgcntL'S, c prineipalmcntc quando 
h ou ver perigo tle evasão, ealla um dos respectivos Governo~ 
fltntlan•lu-~IJ na· existeneia tle utna sentença de contlemna(,'ão 
Oll tlt1 pronunei:t, OU de Ulll manuaUO de prisão, poderá pelo 
m••io 111nis prumpto, c mc:Huo pelo telcgTapho, pedir c nhtcr 
a prbiio llo pnJnntwiado ou eondemnado, com a •~ondiçãn de 
apresentar no mais breve prazo, que não exce•1Prá tlc GO dias, 
o documento cuja cxistcncia houver sitio indiradp.. 

Art. 14:. O~ ohjectos ron!Jauos, os inRtrumentos c utensis 
llllo houvcrnm servido par:t a perpetração do crime ou uclic· 
to, c os ohjtoctos que d('lle forem comproiJatorios, hem como 
qlHII'~I(Hcr outros qne tenham sido apprehcn(liuos ao indivi
duo redamarlo, s•~rão rcstituiuos na mesma ocrasião em IJUe 
se eJTectuar a sn:t entrega, c outrosim no caso em •Jne a ex
tradit~ão, depois tle concedida, não se possa realizar em con
seqnent'ia tla morte ou fug-a do criminoso. 

Art. l:i. As !lespt•zns tlc prisão, sustento c transporte do 
intliviLluos, ~~uja Pxtradição houver sido conec!lida, assim 
como a~ tle consig-nnção c transporte dos o!Jjectos que, nos ter
mos do artigo preecLIPntn, devem ser rl'stitnidos ou entre· 
gn••s, tlcarão a earg-o de cnila um Llos dons Estados nos limites 
tlc ;;cus respectivos tt•rritorios. 
A~ tlespPzas de transporte e ontr:ts no tcrritorio dos Esta•los 

int•~rnwtliarios fiearão a cargo tlo Estado reelamantL•. No e3so 
mn que o transporte. por agun fõr jnlg:ttlo pre!'crivel, o in· 
tlivilluo, cuja extradição houver sido eonee:lida, será contlu
zidn :10 porto qnc designar o ap;cnte diplomatieo ou consular 
do governo redamante, a cujas ()Xprns:ts SPrá embarcado. 

Ar 1• 16. Quando no decurso llc uma causa crime, um dos 
respt•etivos Govt.•rnos jnlgnr ncep$Saria :t :ttHlil·iio de teste
munhas tlomieiliailas no outro E~lalln, ou l(tU!I(jlter outro 
aeto tle instrnq·ão jtulici:tri;~, a antoridath• competente cxpc
tlirú cartas rogntorias, qne serão apresentadas pelo respectivo 
a.~·ente diplnnwtieo ou consular, e terão st•g-uimento, o1Jser
Vaii(10·se as ld.; do palz, onue a testemunha tivcr·de ser 
ouvida ou o neto passarlo. 

Não haverá rc;;;tituição tlas tlcspczat~ a que derem lugar as 
diligPnd:ts 1le rpw trata o prr•st~nte artigo. 

Art. 17. Si o comparc~imento pcsso:tllle uma testemunha 
fúr julgal111 indi.<pcnsavel, o Governo dn <Jnc l'lla dcpcndrr 
llw t:IJIIItnttnil'ará nt·•mvitc lfUC para es~c lim lhe houver di-
rigido o o11lro G<werno. · 



118 Af:TOS DO POilEll 

Si ·a, t:•.t:•tn:t·lil't:; r·'•[ttisit:l!la:; t:llllsr•ntirem a p:ntir, o~ 
I'P:;peetil·us G JVernns li\at·;b tio t:llllllllllllt accún.ln a int!em· 
niza~·ão tJIV' lhes tlt•ver:'t dar o E,;tado intel'l\SSaliO pdos gastns 
Ua Viag"UII e dtJ C:<tada, a.;,;int CULIIO pc[ü ÍllCOllllllOÚtl p~ssoa[ 
e Jll'l'lla de tent po. 

Essas tcstemttniiCd nii•J pmlerãn Plll ca~o alg-um SPI' presa:; 
ou utolt•statla<, por fa•~to a:ltPI'iOl' ao pcdillll tlu eulli[HH't'ei· 
ml'nto, unrante a sua t'statla furçatla no lugar otullJ tiVL'l't'lll 
de ser ottvi la:<, nem tlnranle a viagPtn, tfllt'•r de ida, tjllt':r 
liu volta. 

Art. JH. A,; Lluas ::~lt::~s p:~rle3 rontr:1ctantns snobrig::~m t::~m
lwm a IIÜ'J J'IJ,~l·lll'l' seit•ntn e volttntüri::~nwntl) nos Sl'llS Esta· 

'~os, f' a ni"ttl entpregar nn sen serviço individuo,; t[ltn tlt•st•r· 
tarem tio st·rvit·u militar de mar ott tPrra tia ontra. 0:; 
sl)ltlatlos c mat'itlttl'iros dPsertores tleyerão ser presos e po,tu~ 
~ d isposi·;::io tio rl':;ppeti v o Governo. 

C:11la utn:t tia,; altas partes .:ontractantcs ohrii.t"::~-sc outro~i111 
a usar da maior elemcn:~ia possível par:~ emn os in•liViLiuos 
IJUC llw forem entrl.'gue~, devendo pelo menos commutar o 
!Jlaximo tla pena em tJUC tenham inrorrillo Jl<~la tlcserçãu, ~i 
esta fúr punida com a pena capital, scg-untlo a lei tlo seu paiz. 

Art. 1\l. O pediJo de cxtrarli~_'ão dos referidos desertores 
pollcní ser fl'iltl pelo~ ft'Stwctivos commarHlantcs ou pelas 
aulori1lati1'S tia fronteira; c do mesmo modo poderá ser c!Iee
tll::lll::l :1 entrt•).p 

A:; tlcspeza3 ::~té ú fronteira, ft•itas com a prisão, detenção, 
gn::~rtla c transporte !los descrtorl's que tiverem de ser en· 
ll'l'g"UI's, assim i~omo as de seu tratamento em caso de mo
[Pstia, lil'arão nodproeamcntc a cargo do GJvcrno que eiTcc· 
tuar :1 Pntreg:l. 

Art. 20. O pr<•sentc tratado vigorará por espaço de dez 
annos a contar do dir~ dr~ tror::~ das rr~tifie::~~ões, que sere::~
lizará 11:1 citlat!e do 1\io ue Janeiro dentro do prazo mais breve 
JlOSSiYCI. 

Si nm anno ::~ntcs dr~ findo o prazo tlc dez an11•'~ nenhuma 
das altas partes eontraetantcs tiver notilieauo offieialmente á 
outra a sna intenção de fazer ecssar os seus ·ciTei tos, o tra • 
tado continuarú a vigorar por mais um :1n11o, c assim sue· 
ccssivamcntc tlc anno em anuo ::~té a cxpir::~t;ão tlll um H!Jilll, 
eontado do dia em que uma tias p:1rtes eontractantes ttvcr 
feito ú on.tra atJnella notilieação. 

Em fé do que os respt·etivos plenipntcnriarios assignaram 
O presente tratado Clll uuplicata, C lhe puzeralll Oscilo de 
suas ::~ruw~. 

Feito na t~illat\1' tln A~snmpç:ío aos dezaseis dias dn IIIPZ de 
Janeiro do aruto do Nasci meu to de Nosso Senhor Jesus Clu'isto 
Llc mil oitocentos setenta c tlous. 

(L. S.)-Baril'o de Coteyipe. 

(L. S. )-C((rlus Lui:aya. 
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E ,;,•n.Jq-nn~ prr·;nnt•~ o mP~IIlfl trnta:ln, rujo !Por lka 
:l"ÍIIIa in·,,•ridn, c hem vi~to, cnnsitler.ulo c P\.:lluinadn por 
nti., tudo o rpw n•·lln s•' !'tlll\t'•m, o nppro\a!nos, ralill
t•amo;; f' coní1rm:Jnl0s, n.,,;im n•1 todn, comn t'lll l'atln Hlll 

dtl,; s,•ns artig-,,,. t' estipnlnt;i'''"• r pt•la pn·.-rnlt' o ~la mos por 
llrme <' Y:!liosn para pru:luzir o st•u dt•Yitlo cfJ,~itP, pro
liWitt•ntlo Plll fé c palana imp•;rial cumpril-o il~violaycf
tllrnle c fazêl-o cumprir c observar por qnaltjUCt' motlo 
'IIW possa ~rr. 

E1n tt'Slt'lllnnho e fit•mcza do que fiwmns passar a prrsrntc 
carta por 111\3 as~ignada, sulladn eom o snllo grande d.1s nrmas 
tio Irnpnrin t' rPfercntln•la pPlo Ministro e S:JITI'Iario de Estado 
dos N,•go4os E-:trangriros ahaix:o assignado. 

Dada no Palado elo Hio 1lc JaJll•it'n, aos 2ti tl ias •lo f!\cz de 
"l\brr,) tlo anuo do Nascimento de No:.;~o Senhor J'·sns Christo 

de 1'8i2. 

(L S.)-IZ.\BEL, PIHNCSZ.\ DIPEHL\.L HEGENI'E. 

Jlunocl Francisco Corl'c.in. 

--
DECHETO N. ~913- DE 27 DE nunço DE 1872. 

Promulga o trata1lo de amizadr, commcrcio c navegação entre 
o Impcí-io do }lt'asil c a ltcpublica do !:'~~r_aguay. 

Tendo-se conclnitlo r assignatlo em Assnmprão, aos rlr
zoito tle Janeiro dt'stc 1lnno, um tratatlo tlc amizntlr, t•onl
mereio e naveg-al,'ão entre o Imperio c a lll'jmhliea tlo Para
guay; c achando-se este acto mntnamente r:1tifieatlo, haven
do-se trol'ado as ratifieacuPs nesta Ci)rtc em 2U do •·orrente 
mez: Sua Alteza a Prine"eza Imwrial Ht•g-Pnk, em Nonw de 
Sna Ma::wstade o Imperador o St•n hnr D. Petlro 11, lia j)or 
ht·m Urtlenar quo o dito tratauo ~rja o!Jserrado c nunprído 
tão in tciramcn te como nellc se coJtli\m. 

Manoel Frandsco C•Jrrtda, •lo Cnnscllio 1le Sna Ma~r~!nrlc 
o hnrwrador, Ministro r~ ~b;rctarin de Eslatln dos N.;gctios 
Estran:::·rirn>, o tenha assim entrillli1lo e expeça pnra ~~~~~·fim 
os tlespaelws nt~e•.~s,:ario.<.' Palaeio •lo Hio •In Jlll,•iro, 1'11s vinte 
P sete dia:; •lo ntr•z ti,~ i\IarçJ tlr mil oito!·entos sPtPntn e ilou>, 
'luin•llta~···-im·J priru·~iro tia IndPpt•uJt•neia e tio Imperio. 

PIU~CEZA mPEHIAL HEGENTE. 

JJ,uwd Fnuu·isco Correia. 
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~<Í.; n l'rint·ezn lmp:'ri:d, ht•rtkira Jlft'~lltll[lliva tla C"rfln, 
H.·g·t'nlt• t•tn N:tmc tlt~ Sua i\lag·pst:uli~ o St~tlhor D. l'<_•tlro li, 
pttl' Gra•:a dt~ IJ,ms n lJnanimc .\eelalltaÇ:Í<J do~ Povo~, Intpc
ra,_lor C:m.,titut•it•nal c llcfen~or Pt'l"(lr'lll<l tio Bra,il, l'te. 

-Fnenws saber a todos ns que a pr··~entc l"ftfln tlt) t•onfir· 
ma(io, approvariio c ratilit:arão virem, tJUe nos•fG tli.ls dn 
lliPZ 1le JanPiro de Hl7:2 enndnin-~1', e assignon-st~ na t'Ítlatlc 
dt• A~~nmprão entrB nü,; e S. Ex. o Sr. l'rPsitll'ntc tla lll'[lU· 
hlit·.a do l':traguay, JWlos re>pt~t~tivo~ plt>nipttll'lll:iarios, 111U· 

nidos tlo~ cotupctcates pleno,; p1Hleres, tuit tratatlo do teor 
seguinte : 

• 
Tratatlo de anlizade, ei)IUJnereio e navegnçáo. 

Sna Altt•za a Prinrcza I:npcrial do nrasil, Ht•gPntP em Nonw 
tlo I:nw:ratlor n S•tdt•)f D. Pútlrl\ li, e n 1\t>jHihlil'a dol'a· 
ragnay, Llt'St•jantlo prover tio motlo mais h;•nt>volo e t'ITir·:u 
ts rcl:t~·õ,•s Llú Yizinhanc:a ·!los uons paizcs e ao tl,•st·nvolvi
IIWHlo da nnYegnção 11 eommet·cio ret'i(li'Lll'm:, resnh'Pram ce
lt>hr:-tr o prt'st•ntt~ lrat:ulo 1ln amizatlt•, eomnwreio e na \'egaçiio 
e para t·~se lim nonwnram seus plúlli!lulellt:iarios, a s:~ber: 

Sna Alteza a Princcza Imperial tlo nrasif, l1egcntc em Nnme 
tlo Intperador o Senhor D. Petlro 11, a S. E;.;. o Sr. João 
1\laurido Wandt·rlt·y, Bar[io de Cotcgipc, s~n;Hlor eGranlle 
tio Im[1erin, m:~mltro do Sm Co!Bellw, eollllltetlUatlor úa Saa 
Imperial OrLkm da Hoza, Grã-cruz da OrJ.em de No~sa Se· 
nhora tln Conceição ue Vil la Viço~a tb Portugal , da Hca I 
Ort!mn do Iza lwl a Catholicn de Hespanha, da !I c Leopoldo da 
lklgica, S ~u Enviat!n E-.;:traonlinario c Ministro l'lcuiiJOtcn-
ciario em missão cspecüil. _ 

S. E-.;:. o Sr. D. Salvador Jovcllanos, Vicc-Prcsitlentc da 
lkpuhliea llo Paraguay no c-.;:erdcin <lo pm!Pr cxrcntivn, ao 
Sr. D. Carlos Loizag-a, Ministro e S~cretario tle Estatlo na 
repartir-ão tlas rclai;Õ<'S exteriores. 
o~ <[naos, depois de haverem troeatlo os seus plenos po<lerP~, 

que foram achados em hoa c ueviJa fórma, convieram nos 
nrtigos seguintes: 

Art. 1. 0 Ihver:í paz perfeita, firme o inviolavl'l, c sincera 
amizade entre o Impl'rio tio Brasil ti<~ uma parte e a Ikpu
hlicn do l'.traguay <la outr<~, assim eomo entre os seus suL
ditos c duatlãos l'lll todas as suas possessõ~s c territorio:<, sem 
<li"tincrão de pPssoas c lugares. 

A1·t. 2. 0 S:ta Alteza n Princeza Imperial tlo nrasil, Ilc-;:;cnte 
f'lll Xnn1c do Impcr~tlt;r o Senhor I>. Pt>tlro 11, e a Ht•pniJiic.t 
tio l'~ra.<IH:tY. tl<':O"j:t!ltln a.Joplar 11111:1 polilit'a i!~n:tlnwntt• 
:llnic:·<~,-,.J p:oi·:tt'illtt t:tda..:a,;naçõ,·,;.t·nuL·ortlantn•cipt·twa:twn!t: 
1'111 lliit• ontorg·~r 1\l'llhnm raror pú.·nliat· a oulros E..:latlo..: 
Plll lltal<'ria dt• t'tlllll11t'l'rio <' 11-~\'l.'g:t~·?in, tjllt> ~~· ll:Ítt \tJrtli' illl· 
lll•~tli:tU•uwntt• (~<)llltnum :'t o•ltra part"_, ~i ~teonr·,•s>ãt• fôr f,·ita 
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livremente, ou sujeita á mesma compensa~o, ou a uru equi· 
valente, si a concessão fôr condicional. . 

Art. 3, • Os subditos e os cidadãos das altas partes contrac. 
tantes poderão reciprocamente, c com plena c inteira liber
dade, entrar com seus navios c carregamentos em todos os 
lugares, portos ou rios do Brasil e do Paraguay, que actual. 
mente estão ou mais tarde forem habilitados para o com
mercio estrangeiro. 

Os Brasileiros no Paraguay e os Paragtlayos no Brasil go. 
zarão a semelhante respeito da mesma liberdade e segurança 
de que gozarem os nacionaes. · 

Art. ~. • Os cidadãos de um e outro Estado gozarão de in
teira e perfeita segurança de consciencia e não poderão ser 
inquietados nem molestados por causa de suas crenças reli

- giosas, emquanto se conformarem com as leis e usos respecti· 
vamente estabelecidos nos dous paizes, no que concerne á 
pratica exterior de seus cultos. 

Terão o direito de enterrar seus mortos nos cemiterios de 
suas communhões religiosas consagrados no paiz, ou naquelles 
que designarem ou estabelecerem com o assentimento da 
autoridade competente, ou, em falta de cemiterios, em outros 
lugares convenientes e decentes, que deverão ser protegidos 
contra qualquer profanação. 

Art. 5. • Os subditos e cidadãos das duas altas partes con
traetantes poderão, do mesmo modo que os nacionaes, entrar 
reciprocamente em qualquer parte dos territorios respectivos, 
nelles residir, viajar, negociar tanto por atacado como are
talho; alugar e possuir as casas, armazens e lojas de que 
precisarem, effectuar transportes de mercadorias e dinheiro, 
receber consignações, assim do interior do paiz como do ex
terior, sem que sejam em caso algum sujeitos a contribuições, 
quér goraes, quér locaes, nem a quaesquer impostos ou obri· 
gações a que não estejam sujeitos ou não possam estar su
jeitos os nacionaes. 

Em suas vendas, compras, transacções e contractos, terão 
plena liberdade de estabelecer quaesquer condições permit
tidas por lei, e de fixar o preço dos effeitos, mercadorias ou 
outros objectos naturaes ou manufacturados que sejam im
portados de paiz estrangeiro ou produzidos naquelle em que 
residirem, quér os vendam para o interior, quér os destinem 
á exportação, com tanto que se conformem com as leis e re· 
gulamontos do paiz. 

Poderão com igual liberdade gerir os seus negocias, apre. 
sentar na Alfandega as suas proprias declarações ou recorrer 
á assistencia de mandatarios, agentes, consignatarios, inter
pretes, ou de quem quizerem, tanto para a compra ou venda 
de seus bons, effeitos ou mercadorias e outras transacções, 
ou contractos, como para o carregamento e descarga ou ex
pedição de seus navios, com tanto que se conformem com as 
lei~ e re~ulamentos em vigor no paiz. · ______ :-:-......_ 

'forão Igualmente o direito de exercer liaiJUJI.c99~4 :-'-... quando lhes forem confiadas por se /é~l 1&1:\tlta~I ')tJJI.Vf4 LJ . 
estrangeiros ou nacionaes, e em cas l)\Jtlcarão sujeitos '/.f : 

U.fiTR H, 16. '·) 
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'-~ ._ o'l/J 
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a onus, taxas e impostos a que não estejam sujeitos os na-
clonáes. · 

Art. 6. • Os subditos e cidadãos de cada uma das altas 
parte$ contractantes terão o direito nos respectivos territni-ios 
ite ad•r~h·ir e possuir l)éns move .. js e immoveis, assim como 
de disl'Or del~s por cq~pra, veMa,_ \lo. a~.o~ troca~ casa~ellto, 
ou ~r qualquer outro m~o; e ''~uelle:~ quQ ber~arem bens 
situados no outro gstado poderão sem obstaculo eptrar, por 
si ou por ou~rem em seu lugar, na posse da ptl.rte dQ$ bens 
que lhes fõr devolvida por testamento ou cilí inlestato, na 
qualidade de herdeiros ou na de lel{atarios, e terão a facul
dade de dispôr da beraoça ou legaao como lhes aprouver, 
sem pagar outros n6lll maiores direitos do que aquelles a 
que em casos identicos esllverem sujeitos os nacionacs do 
paiz Ollde os bens forem situados. 

Art. 7. o Os subditos e cidadãos das altas partes contractantes 
gozarão, em um e outro Estado, da mais c9mpleta e cons
tante protecção quanto ás suas pessoas e bens. 

Terão, por conseguint.e, livre e racil accesso perante os 
tribuues do palz para fazer valer ou defender seus direitos 
em qualquer instancia e em iodos os grãos de jurlSdicção 
esiabelecidos pelas leis e para esse firn poderão empregar 
os ádvogados, procuradores ou agentes de qualquer ·especie 
que escolherem, e assistir ás audiencias, debates e sentenças 
dos tribunaes nas causas em que forem partes interessadas, 
bein como ás vistorias, e11:ames c inquirições de testemunhas 
que tenham de verificar-se por occasião dos mesmos julga
mentos, sempre que as leis dos respectivos paizes permittam 
a publicida,de da~tuelles actos. · 

Em summa serao tratados a semelhante respeito sobre a 
base da mais perfeita iguMdade com os naciooaes. 

Art. 8.0 Os cid~?-d~Qs brasileiros no Paraguay e recivro
camente os cidadãos paraguayos no Brasil estarao isentos de 
todo e qualquer serviço pessoal, tanto nos exerci tos de terra 
e de mar, como nas guardas e milicias. nacionaes, bem como 
de todas e quaesquer contribuições extraordinarias de 
g:uerra, empresti.mos forçad()s, .requisiÇÕes ou serviço mi-
litar de qualquer geJlero que seJa. . 

'l'ambem não poderão em caso algum ser sujeitos por causa 
de seus bens moveis ou immoveis a outros onus, taxas ou im
postos do que aquelles a que estejam obri!fados os nacionaes. 
· Art. 9.0 Sem prejuízo da estipulação contida no prece
dente artigo, os subditos ou cidadãos d,e qualquer das partes 
contractantes poderão entrar livremente parn o serviço mUi
tar da outra. Os seus coiitractos de alistamento 'deverã'l ser 
registrados no respectivo consulado, e, sem o cumprimento 
desta formalidade essencial, não terão validade. 

Os consules ou vice-cons~es respectivos não deverão op· 
pôr~se ao re~is~ro daquelles co.ntractos, uma ve' que lhes 
conste que aquelle que se contractou o fez livremente, e não 
é desertor das forças de mar e terra do paiz de que é cidadão. 
No caso. porém, de recusarem o registro deverão declarar no 
contraeto os motivos dessa recusa, e dar delles conhecimento 
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ao s~u governo a fim de que J)0$5am teF II;Wlr ~s rê'cla.r'l)~çDes 
de governo a govêrno quando taes motivos não totent attéiÍ· 
di dos. 
. Si, depois de registrado o contl'acto, s~ V'ier a reeórihteér 
que o individuo alistado é desertor deverá elle ~er enttegué. 

Art. 10. Quando por utnà extretna necessidade de gpetra 
se dispuzer de alguma porção de gado • vaccum ch CI/.Vé.llar 
pertencenie aos cidadãos de qualquer das partes C·:mtraetan
tes, o· chefe ou o Governo, que o fite r. entregará atJ proprie
tario nesse mesmo acto um documento, em qne deet&té o 
numero e qualidade do que recebe, assim como o :tàlót, que 
com o mesmo proprietai'i(l hoúver sido livrernen~é 111\i9,!á4.o; 
e á vista deste documento será elle devida e complét:Ü•&ente 

_ indemnitado. . 
Art. H. Os subditos e cidadãos das altas par\é11 contrae· 

tantes não poderão 'er presos, nem expulsos dO pâi~, Üéll) 
mesmo transportados de um ponto para outro do território, 
em virtude de ordem policialpu adnlinistrativa, sem indi· 
dos ou motivos gravei, e não se dará segttimento a taes me~ 
didas antes que as caul'as que as motivarem e os doc\illiêntO$ 
que as comprovarem hajam sido communicado~ aos âglliltes 
diplomaticos ou consulares de suas respectivas nações. . 

Além disso será concedido aos indiciados o te~po neees~a
rio segundo as cireumstaJ;tdas para apresentarem ou Mànda· 
rem apresentar a sua justifieaCão e defésa, e concettát:M1 
com ós ditos agentes diplomaticos e consularell na11 proy,ldlln· 
c ias necessarias para a conservação de seus bens e dos dé ter-
ceiro que existam em seu poder, . . 

Fica entendido que as disposições do presenJe atthro l'lão 
tê in applicaeão ~s ~ntenças de condemrtação, ~ depórtaélo ~~ 
expulsao do terntorw que possam ser profertdas pel06' tn~ 
bunaes dos respectivos paizes, de conformidade com ~s léls 
e fórmas estabelecidas, oontra ós Cidádãos de um dos doais lt~ 
tatlos. . . 

Estas condemnações reeeberão sua execução segundo as 
fórmas estabelecidas pelas legislações respectivas, . . . 

Art. n. Os cidadãos de um e otttro .Es~ado não pl:íd(ltãó 
ser respectivamente submettidos a nenhum. emba. rgQ, n~lil~ser 
detidos com seus navios, carregamelitós, mer~adot'làS~.é ei
tos por motivo de qualquer e~pediÇãó militar. oti uS(l p\í tço 
que seja, sem umà. indenmizaÇão convencionada é n)ta4a 
pelas partes interessàdas,.Pre. viamento sa,isfe{la1 e stiDtet.ee}lte 
não so para tal uso, como para cobrir os ~tej\UZQS, D.et4.8s, 
demoras e damnos oecasionados pelo serv1Çó ã ql).e tiV~rem 
sido obrigados ou delle puderem provir. . . . . 

Quando se tra~r de serviço ou uso pilrticular . I)Ué .não 
tonha relação com o interesse do Jtstado, ou ooiD ft sá.à.bri· 
da de p~blica, a propdedade. d()S di~os cíbdãos 11ãó J!4ilerá 
ser dettda nem empregad\l seJ}l o seu éonsenthnetlli) fõriJlal, 
ainda mesmo quando haja olfereclô16nto óu pàgaínenro dé 
prévi;~ indeqmi1.açã0. , . 

Art. l:J. Si (o que De~ não permitta) hntivet quebta de 
amizade entre as duas altas tiartes contractantes, será oútór-



ACTOS DO POIJJ;R 

gado o prazo de seis mezes aos negociantes que residirem nas 
costas e nos portos de cada uma dellas, e o prazo de um 
anno aos lJUe habitarem no interior, para arranjarem seus 
ncgocios, e disporem de seus bens ou transportal-os para 
onde quizerem. Além disso ser-lhes-ha dado um salvo-con
ducto para que embarquem no porto que designarem, com 
tanto que .esse porto não esteja occupado, ou sitiado pelo 
inimigo, e que sua propria segurança ou a do Estado não se 
opponha a que sejam encaminhados para aquelle porto. 

Neste ultimo caso serão dirigidos para onde fôr mais con· 
veniente. · 

Todos os outros subditos ou cidadãos que tiverem estabc· 
lecimento fixo e p(lrmanente em seus respectivos Estados, 
para o exercício de qualquer profissão ou industria, poderão 
conservar os seus estabelecimentos e continuar a exercer as 
suar, profissões e. industria sem que se possa molestai-os, c 
terão o pleno gozo de sua liberd:Jde pessoal e propriedade, 
emquanto se comportarem pacificamente. 

Em caso algum de guerra ou de collisão entre as duas na· 
ções, as propriedades ou bens, qualquer que seja a sua na tu· 
reza, dos subditos ou cidadãos respectivos estarão sujeitos a 
embargo ou sequestro, nem a onus e imposições que não 
sejam exigidos dos nacionaes. Outrosim não poderão ser se
questradas nem confiscadas em prejuizo dos subditos e cida
dãos respectivos, as quantias que lhes forem devidas por 
particulares, nem lambem os títulos de credito publico, nem 
as acções de bancos ou de sociedades f{Ue lhes pertençam. 

Art. fi.. Não serão impostos outros nem maiores direitos 
sobre a importação legalmente feita ntt Republica do Para
guay, onde o commercio estrangeiro ó ou vier a ser permit
tido, dos artigos provenientes do sólo ou da industria do 
Brasil, e reciprocamente não serão impostos outros nem maio
res direitos sobre a importação nos portos do Imperio do 
Brasil, dos artigos provenientes do sólo ou da industria do 
Paraguay, do que os que são ou forem impostos sobre os 
mesmos artigos provenientes do só lo ou da industria da nação 
mais favorecida. · · 
~ O mesmo principio será observado a respeito dos direitos 
de exportação e de transito. 

As altas partes contractantes se obrigam a não estabelecer 
prohibições nem na importação de arti~s provenientes do 
sólo ou da industria do outro paiz, nem na exportação dos ar
tigos de commercio para esse outro paiz, salvo quando as 
mesmas prohibições se estenderem Igualmente a qualquer 
outro Estado estrangeiro. _ 

Art. f5; Com o fim de aproveitarem os elémentos e!!pe· 
ciaes que, para o desenvolvimento do commercio e industria 
dos dons Estados offerecem as circumstancias da vizinhança 
de seus territorios e da facilidade das communicações entre 
eUes, convém as altas partes contractantes em que serão isen
tos de todos e quaesquer direitos de importação os productos 
do sólo c da industria do Paraguay que forem introduzidos 
directamente na Província de Mato Gro~so pelos portos do 
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seu Jittoral e pontos da fronteira terrestre habilitados para o 
commercio estrangeiro, e reciprocamente os productos do sólo 
c da industria da Província de Mato Grosso que forem intro· 
duzidos directamente no Paraguay pelos portos do seu litto
ral e pontos da fronteira terrestre habilitados para o com· 
merc10 estrango1ro, · 
- Para evitar que o commercio illicito se utilise das van • 

tagens da precedente estipulação, os consules e vice-consules 
··de cada um dos Estados, na oecasião de authenticarem os 
manifestos das embarcações que se destinarem aos respectivos 
portos habilitados do outro, deverão certificar se os pro
•luctos são effectivamente do paiz que os exporta, e o mesmo 
farão, nos lugares onde não houver agente consular, as pes· 

·soas ou autoridades a quem incumbe authenticar os .mani
festos das embareaçõe~ que se destinarem aos portos habili· 
ta dos do Paraguay ou da referida Provlncia. 

Art. i6. Os productos de toda a especie, importados di· 
rect!lmente nos portos do Brasil ou do Paraguay pelos. navios' 
de uma ou de outra potencia, poderão ~er despachados para 

~ consumo, transito, reexportação, ou lthalmente postos em 
deposito á vontade de seus donos ou consignatarios, sem que 
por isso li quem sujeitos a outros ou maiores direitos de ar· 
mazenagem, verificação, fisealisação, ou outros encargos da · 
mesma natureza, do que aquelles a que estão ou estiverem 
sujeitas as mercadorias transportadas em navios nacio· 
naes. 

Art. i7. As mercadorias de qualquer especie que furem 
exportadas do Paraguay em navios brasileiros ou do 
Brasil em navios paraguayos, não serão sujeitas a ou
tros direitos nem formalidades de sabida do que aquellcs 
que forem impostos às exportadas em navios nacionaes, e 
gozarão, debaixo de uma ou de outra bandeira, de todos os 
premios, restituição de direitos ou outros favores, que são 
ou forem concedidos, em cada um dos dons paizes, à nave
gação nacionàl. 

Todavia, exceptua-se da estipulação precedente o que pos~a 
dizer respeito aos incentivos particulares de que a pesca na
cional é ou vier a ser objecto em um ou outro paiz. 

Art. i8. Os navios brasileiros que entrarem nos portos 
do Paraguay ou delles sahirem , e os navios paraguavos, 
na sua entrada. ou sabida dos portos do Brasil, não estàrão 
sujeitos a direitos de ancoragem, tonelagem, pilotagem, ba
lisa, caes, quarentena, porto, pharóes ou outros que pesam 
sobre o casco da embarcação, diversos nem maiores do_que 
aquelles a que são sujeitos ou forem sujeitos os navios da 
nação mais favorecida. 

Os direitos de navegação, de tonelagem e outros que são 
percebidos na razão da capacidade do navio, serão cobrados, 
quanto aos navios brasileiros nos portos do Paraguay, se
gundo as declarações enunciadas no manifesto ou outros 
papeis de bordo: a mesma regra será observada quanto· aos 
navios paraguayos nos portos do Bra~il. 

Os favore~ ou fr~quezas, que fazem o objccto do presente 
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artigo, não se extcndem á quota quo pagam ou deverão 
pagar os navios, em razão do uso que fazem ou farão dos 
molhes construidos, quér por emprezas particulares, quér 
pelo Estado: couse~uintemente os navios de ambas as par
tes contractlmtes deverão ficar sujeitos á~ condições ou ta
rifas que são ou forem fixadas pelos emprezarios ou pelo 
Governo aos .navios estrangeiros; gozarão sómente a este 
respeito das concessões outorgadas á nação mais favorecida. 

Art. 19. As altas partes contractantes, desejando prumo· 
vPr c faci\it;~r a navegação a vapor entre os portos dcs dons 
paizes, quér directa, quér de transito llelos rios Paraná e 
Paraguay, concordam em cuweder ás lin 1as de vapores bra
sileiros ou paraguayos que se empregarem no serviço regu
lar e periodico de transportar passageiros e mercadorias en
tre seus respectivos portos, todos os fávores, privilegias c 
franquezas que tenham outorgado ou venham a outorgar a 
qualquer outra linha de navegação a vapor, e convém em 
que fiquem desde .hi garantidos aos vapores subvcncion:ldos 
pelo governo brasileiro, que actualmcnte navegam do porto 
de Montevidéu ao de Cuialr.i com escala pelo de Assumpção 
c outros intermêdiariog, os seguintes favores: 

i. o Serão isentos dos direitos de ancoragem, tonelagem, 
e outras pagas ou direitos impostos aos navios mercantes; 

2. o Serão dispensados de dar entrada nas Alfande!!aS ou 
repartições fiscaes do Paraguay em que tOIJUem, para largar 
ou receber passageiros, uma vez que não tragam carga para 
esses portos, devendo a autoridade do lugar· prestar;se a 
visita l-os, desde o nnsrer do sol até ás lO horas da noite 
1lurante o estio, P até :ís 9 horas da noite durante o inverno, 
,., no acto da visita a bordo, permittir o desembarque dos 
passageiros e de sua bagagem; e declaral·OS desembaraçados 
para sr,guir viagem; 

3. • Nos portos para os quaes trouxerem carga, serão ad· 
mittidos :i immediata descarga pelo seu manifesto, e a des
pacharem nova carga que hajam de receber, sem ficarem 
sujeitos a escala, tendo assim pmferencia sobre quaesqner 
outros navios, e tambem em todas as demais franquezas que 
não sejam contrarias á!' leis da Republica; 

4.0 Ser-lhes-ha permittido serem visitados, finda a des
carga, com o resto dos so,bresalentes a hord9, sem obrigação 
de depositai-os na Alfandega; · 

5. • Poderão sahir dos portos paragnayos a qualquer hora 
1lo dia ou da noite, observados os regulamentos para a }lo· 
licia dos portos; 

6. o Serão isentos de direitos pelo carvão importado para 
o seu consumo, e os navios que trouxerem esse carvão serão 
isentos dos direitos de ancoragem, tonelagem, registro e 
guindagr.m, quando sahirem em lastro. 

Art. 20. Serão consideradàs embarcações brasileiras nos 
portos do l'araguay e embarcações paraguayas nos portos 
do Brasil aqucllas que forem possuídas, tripuladas· c nave
g-adas ~e~-rnndo ns leis dos respeciivos pai1jls. 

Ar!. 'li. O~ uaYios bra~ileirus no Para~1ay, c reciproea · 
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mente os navios paraguayos no Brasil, poderão descarreg:~r 
sómente uma parte do seu carregamento no primeiro porto 
em que entrarem, c depois dirigir-se a outros pontos do 
mesmo Estado, com o resto do seu carregamento para des
carregai-o, sem pagar em cada um dos portos outros n(!m 
máis elevados direitos do que aquelles que poderiam pagar 
os navios naclonaes em circumstancias an~Jiogas: o mesmo 
principio será applic-ado ao commercio de escala destinado a 
completar os earregamentos de retorno. 
- Art. 22. As altas partes contractantes concordam em qUE 

as disposições do presente tratado não sejam cousideradat 
applicavcis á navegação de cabotagem, isto e, quo se pffec,uar 
f'ntre dous portos situados amhos no- torritorio de uma 
ddlas; consegnintcmente esta navegação será regulada pela~ 
-leis peculiares de ambos os Estados. 

Todavia, se uma das altas partes contrnctantcs, derogando 
os seus dir(litos de navegação relativos á cabotagem, conce
der a urna terceira potencia o beneficiO dessa navega~ão, a 
outra poderá reclamar o mesmo beneficio, gratuitamente si 
a concessão houver sido gratuita, ou mediante uma compen· 
sação equivalente si a concessão hon ver sido condicional. 

Art. 23. _Em tudo quanto diz respeite á collocação do~ 
navios, seu carregamento e descarga nos portos, baluas, en
seadas, e ancoradouros dos dous Estados; ao uso dos arma· 
zens pnblicos, balanças, gu-indastes e outros semelhanteE 
mecanismos, e, em geral, quanto a todas as formalidades dE 
ordem e de policia a que possam estar sujeitos os navios de 
r,ommercio, suas tripolações e carr~gamentos, não será con
cedido aos na vi os nacionaes em cada um dos dons Estados 
privilegiO on favor algum que o não seja ignallnente aos 
navios do ontrcf Estado, sendo a vontade das altas partes 
contractantes que a esse respeito os navios brasileiros c pa
ra.gnayos sejam tratados sobre a base da mais perfeita igual
dade, guardando-se, porém, as excepçõcs estabelecidas nc 
presente tratado a respeito dos vapores dos dons paizes que 
se empregarem em serviço da navegação regular e perio
dica. 

Art. 2\,. Os navios pertencentes aos snbditos e cidadão~ 
de uma das partes contractantes, que naufragarem ou forem 
arrojados á costa do outro Estado, Oll que, em consequencia 
df\ arribada forçada ou de avarias ventlcadas, entrarem nos 
portos ou tocarem nas costas do outro, não ficarão sujeitos 
a direito algum de navegação, qualquer que seja a sua de
nomina~ão, salvos os direitos tle praticagem, pllaróes e ou .. 
tros que representarem serviços presta•1os por industrias 
privadas, com tanto que r,sses navios não effectnem op<H ação 
de commercio, quér carregando, qnér descarregando mer• 
eadorias. 

Poderão transferir para bordo de outro navio ou depositai' 
rm terra, observadas as c a ntelas estabelecidas nas leis fis
('aes dos respectivos paizes, a totalidade• ou parte do seu 
carregamento para I'Vitar a perda de suas rnrrcadorias, sl'm 
qnl' dl>ilPs se possa exigir ontms dirl'itc•~ senão os qui' pro. 
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vierem do frete do navio, do aluguel dos armazens e do uso 
dos estaleiros puhlieos, uecessarios para deJIOsitar as mer
cadoria~ e repaTar as a varias do navio. 

Para este efTeito lhes serão concedida!'. todas as facilidadrR 
e protecção, assim como para se proverem de viveres c fi. 
carem habilitados a ~ontinuar 1'Ua viagem sem obstacnlu 
ou estorvo de qualidade alguma. 

Art. 25. Nenhuma das alt:~s partes contractantes admit. 
tirá em seus portos pirat:~s ou ladrões de mnr, e nmbas se 
obrigam a perseguil-os por todos os meios a seu alcance;
assim como os que forem convencidos de complicidade dessf 
crime, ou occultarem os bens assim roubados. 

Os navics, mercadorias e cffdtos pertencentes aos subditos 
e citladãos de uma das duas altas partes contractantes que 
h ou verem sido tomados dentro dos limites de sua jurisdicção, 
ou no alto mar, e forem conduzidos ou encontrados no; 
portos, rios, enseadas, ou bahias da dominação da outra, 
serão restituídos a seus provrietarios, procuradores, on 
agentes dos respectivos Governos, mediante pa~amcnto pré
vio, si fôr caso disso, das despezas de repreza que forem dP. 
terminadas pelos tribunaes competentes, e quando o direitc 
de propriedade houver sido provado perante 1'15ses mesmm 
trihunaes: ficando entendido que a reclamação deverá srr 
feita dentro do prazo de um anno pelas proprias partes, seus 
procuradores, ou pelos agentes dos respectivos governos. 

Art. 26. As altas partes contractantes convém em qnn 
terão mutuamente o direito de estabelecer e manter co.nsules -
gerars, consules, viee-consult>s e agentes consulares nasci
dades, portos e outros lugares de seus respectivos territorios 
que estiverem abertos ao commcrcio cstra~geiro e onde fôr 
autorizada a residencia de taes agentes. 

Esses agf'ntes, qualquer que seja sua categoria, não po
derão exercer suas funcções, antes de haverem apresentado 
suas cartas patentes ou titulos de nomeação, e ·de obtido o 
exequatur, o qual lhes será concedido gratuiUtm<mte na fórma 
estabelecida nos rPspectivos 'paizcs. 

A' vista do dito exequatur, as autoridades administrativa~ 
c judiciarias do lugar de sua residencia os reconhecerão no 
exercício ilc suas funcçõcs consulare;;l e os farão gozar im· 
mediatarnente das prerogativas, privilngios c honras inhc
rentes ao seu cargo no respectivo districto consular. 

As altas partes contractantes reservam-se o direito de re
cusar o seu exequatur ás cartas patentes ou titnlos de no· 
meação consular, assim como lle retirar o que houvrr sirlo 
concedido; mas convém ao mesmo tempo, para que esse di
reito possa ser exercido sem que perturbe as suas relações de 
boa harmonia, em darem-se conhecirn'lnto das razões que 
tenham motivado a 1·ecusa ou a cassação do exequatur. 

• Art. 27. Os consules gera e~, consules, vice-consu les e 
agentes eonwlares gozarão em am!Jos os paizes dos privi
legios, iscnçõPs l! immuuidadcs concedid'os, ou que forem 
concedidos, no paiz de sua residencia aos agentes consulares 
da nr~ção mais favorecida, c especialment" da is<'nção dos r~ lo-
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jamcntos militares c ele todas as ~ontdlmir;üc,; elirer,tas, tanto 
pessoaes como de bens moveis, c 5umptuarias, ~alvo se taes 
agentes forem eidatlãos do paiz orule n•sidin•u1, ou se nellc 
possui rem bens immovcis, ou exert:!•r, :11 eniHmen:w uu qnal
tJuer inrlustria, pOI'IJUe ncsst•s t•asn,; liear;\n snjt•itos ús mesmas 
t:lX3S, encargos e contrihuiçõps l!llü os outros partit·nlan•,;o 

Estes agentes estarão em eonlpll'!a iwlepeutlenda tias au
toridades loe:tes f'IIl tudo IJllantu Jiss,•r l't'SJH'ito ao t~Xl'reieio 
de SitaS flltlCI'Õt'S o 

AléJll dbs1Í, s.~ forem su!Jtlitos 1lo E•;t.:tt!n tjllt' os no1ni\:1, go· 
zarão ela inuuuuidatle JH'ssnal, t''d:Ppto p.:lo.< l'l'illll'.s IJUe·, se
gurt<lo as lds tln Brasil, nãtl adntittclll li'IIIÇ:t; e, sr:n•lo nt•g·o· 
eiantPs, não lhe3 ptH!cr{l st·r appli1oada a P'-'tU d1• pric<àu seuã" 
por factos d1: ~otumurt:io, •J em ra . ..;o :li~ um \lfll" üiyida pl'lll'e· 

. H itm te li I' e a usa e i v1: I. 
Nãu sentln sttbllitns do paiz t'ltt que ré,;itlire:n, ,. n:io~ 1'.\t'l'· 

rt•ntlu llt'lll' etllllllll)rl'io ou indu,; ti i:1, niw pudnã" ,;1'1' oliri
gatlos a cotnpan•cer eonw tPc<tt·mnnllas ll''i'<llllt: o.-; trillunai'S 
do p:dz tle sua resitloneia; l[lt:uuln a jll'<tit.:a l"e:tl tin:i· Jli:I'I'S· 
si~_[atlt• 1!1' reedwr dellns alglliii:J iul'lll'JII'I\:C.t'> jnritli1·a, dt'l'''ri 
pctlil-a por escripto Oll trall:<JIUrtar-s•.: au s::lt tln:ttit:ilio para 
ree1:1Jcl-a de viva vuzo 

PotlPrão eollocar por t:irna 1la Jl"rt:1 1'.\k:·ior t!t• sna t·a,.;a u 
~scwlo lias armas tl:• sua ll:J('.~IlJ com a se:.;uintt: inscrip~·:iu: 
eonsulntlo, vice-ronsulallo, :t;,(t:nt:ia consular tlr o. o o o o. o o o o o, 
e tamh1)m poderão arvorar a Jwu,Jt•ira n:uoinnalll:li':Jo-:1 l'un
sular c nos escalerc,; que os transportar,•1n nas a:~·uas terri
torians no tlest:tnJH'Uho de suas fllll''\,'tÍ!'s, conl'o;·ntantlo-sll 
quanto ao uso tlestt:s signacs exteriores eúlll ;t..; leis e estvlo,; 
do paiz 1lc sua l'Psidc·nrin o · 

Art. 280 E1n caso 1lt: mnrt1\ ou illl[li'tlilllr'nlo on :ltlSI'lll'i:l 
tlo,; eonsnlcs gt•r:u:s, etlll>llll'>, vit'.I'·I'Ottsnlt's ou agt•ntrs t·nn
sularns, o Clllpregatlo 1:onsular lll:Ji . ..; grad1l:l1!o da n•sit!Pue:ia 
eonsular ~erá tle direito atlmittitlo a gerir inlt·riualllt'!lte os 
neg-ot:ios tio t•stallelt•cilttl'lllt• consttlar, ;lf•tJl Plltlrar:u;!l ltll oJ,;;
taeulo por pnrtP das autori,!a.f,•s local's, :1,; l(ll:li'S pdn con
trano IIH•s prestarão !otlo o :lll~ilio n favt;i', I' llw' a."'f'gnrarão 
dnrantP n sua g·t:>tão o gnzo tlc tudo,;''" tlirt·itu-:, priviiPgios t: 
immunida1lcs cstipulatlos no Jll'I'Selllt' trat:ltlo Cill l':l\'ur tios 
eonsules c vit'l'·~on,ttlrs. 

Ar! o 2\)0 Os are h i vos consulares SI'!';\· • i ltviol:l vc:is t• a.s a nto· 
rir!;ul1•,; loe:u:s não poderão, soli lll'lllilltiiJ'I'd,•xlt,, tlt1Y:Is~<ar ou 
Sllf[tlt:strar os papeis 1Jlllllll1ll•·s liz::l't'lll p:~rtt:, 1: IJIW seHtpre 
tlt•vcriiu Pstar cotnplt•tallll'Jttl' st•p:Jr:Jd,rs dos livros 1: ontros 
paJll'is relati\·us :J•l loo:nmt•r~iu llll ú iudtt:<tria n'>ercidos (ll:los 
t·on:mll's, vicc-eonsuiPs e agt•ttlt·s C<J!I.'IIlart•s l'I'SJ>t't'!ivos, 

Em r:asn de llllll'tc de ntn a:'''llli~ conslllar O<t:m sn!J;.;t,itntn 
dc:.:ignatlo p~ra I'IH:arn•g-ar-,;e do arl"ltiro, a autoritl:tdn dt> 
lu:.;ar protot:rlnit itlllllt'tli:tt:'iltt'lllt• ú appu,;it.;ão do:; SPI!ns no 
me,;mo archivn, na Jll'l'St'Jtl,'a, si fiJt· possin:l, do lttJI :1gente 
eonsular d1• ontra n<u;ão notori:JJncntc am·,,.. · ella a IJlU1 
pcrtl'ncin o tinat[o agent1· eonsui:Jr, u 9~NlJJt,l.ito ·i· 
•la1lãns 1!0 paiz do l:tinsnl:itl.,, t• 11:1 / (~tç\8<1s, ;:'f,t~{j~']~l~i 

P·\1111: "· ,,o .. · s·' '1v ·., fí . '':(.o \ 
\\ ~ '1",- I~ \ . 
~I u . ·>·,~'-_,s • /'l 

'~- ..... DF.:Ptlf'lJO:J .-;,.;, 
~:;::-..__ ... " i__. 



J·•·~o<o:ts notaY•·i..: iJ,) ln~ar, "' qltar;; nuzarãn f<S seus sellf•S 
t'ollt os tia ,,,!Jr,•,lita lllttoriua•l•·· Ih·,.;lt'~ actm: lavrar·sc-ha 
termo I'IIL tiup!i,·:~t:t, um dos •!lta':' s<<l'a enviado ao ronsul a 
qtH' fõr ,;u!Junlin11cla a :.t!{l'ILei:.~ consular. 

Fil'a ,!t-c\:lr:.~uu qn•• a a:ttori.\arlt• lo!'al, o ~g,•ntl' consular ela 
ua~ão auti~a" as utllra..: pe.;soas f·,\tallt~Hias, nu raso doJtara
gr:•plto Jll'í'í't•d•·ntt·, :1 J•t>l' os spl\os no arehivo, deverão ab:;o
lutalllt'lllf' a!J;;tt·t·-s•· dt· t•\.alltill:tr, i••r, ou Lle ttuai•JUd utocln 
tomar •·•mhncitll<'lll" •l"s paJwis, dorlllllf'llliJS" de qualctucr 
untra tnll,a qlll' f:11::t p:11·t•· du arl'itivo ronsnlar. 

(juallllr• ,,, ardti\ os huliVPrt't:t tlP "''" Pntreg·urs no agrntc 
•1•·:-:ip·tw·lo pata s:tl><titttir o tinatltJ, o kvan\r1Lllt'Hto do:; se! los 
Yt·rilit'al'-sl'-ha t·lll pn·s••n<:a •la all\tlritialle lo('a] (' ll:l;c. outrag 
l"'"''oao •!IH' ti\·•·r· 111 as:Oiqi.lo ú :'llil ap(>Osic;;to, si st; aeharc!ll 

J>l'l'srnt•·s no ltt~ar. •· Art. :10. U:0 ('\11\:'Llit·s g·r·rat':', r·onsuks r Yit'I'-I'OH'ull',, ua 
falla tlc• a::<·tlll' lliplonwtit'u tl•· stta !l~tc;::ín, J<Otl•·rft" rccipl'llt:a· 
llll'!\tt' llirigir-ct.' ús autnritlatlc:-: supt•riun·,.; tl;· 'ua l't'~itknt'ia 
ou ao Gu\·t•rnu tiu Estad•J para reclalllar Lontra qu::~iqul'l' in
fracção ;los tralat!os ou t·unvt~ll\Õt'S e\.istcn\.PS entre o~ <lou~ 
J>ILÍZ<'S que tiVPl' ,j,Jo ro!lllltl'ttitlll pelas antoridtiÜCS on fnne
rioual'Í'"' tlu rlitu Estatlo, ott contra quaitJUI'l' abuso de tJUC se 
qtlt'i \.:H·r~ln os sPns r·onritladãw,, ;• tawliem po.lerüo proteger 
ofiit'.ialtnrntl' os illlt'l'''"""' rit•strs J>t'rante as autoridades 
locacs t: t'lllJli'l'gar ''" tnr·ius lll't'l'S:.atios !•ara uhter promp\3 

justir:a. Art. :11. 'l'utla..: as \'t'Zf'S l!\H~ •·ntr l' os prnpriPtarios, anna-
dun•s 0\l S<'!-'llriii!Ol'CS nfi.•J ltOUYl'l' t'Ol\YI'li(:ÜO t'Sill'l'Íai Jllll':L a 
liquirla~:itJ 1ia:..: a \·a ria~ q ur solfn·n·m os na v ius ou tnCt'l'~Hloria~ 
em viagem para o~ pm·tos dt•tttn ti 1s •lum< Estatlns, sprão c~'as 
avarias regnln1la:-: pelo~ eonsu!l's respPetivos, os rtuacs tonwriío 
eonherimrnto Llella~ si não inlt'rcsoal't~m sinão a inüivitiuos 

dP sua twrãu. Se outri•s liahitantt•s tlo paiz o:11lt~ os l'o-n;:uks n•si•lin m 
furem parti'S intt•n·,;~atia~, <·ahr<rá aos eou~nies <~m todos us 
easos o <h:sigHal' o,; pPrito:.: <jlW tivcrPtn tl" rq~uiar ns av:uias; 
a Iirtui:Iar:ã·J st•r:·l feita amigavelmente, sub a di r~· ção dos 
r·on<>u!Ps, <>i "' i•llf'.rrssatios ni~so <·.ons<·ntircm, P, em caso 
eontrarin, por in~Pt'\'l'llÇflo da antoririarlelol'aicumpt'lentf'. 

Art. :~2. Em tll•i" qu:tnto tliz l't''li''ito ú policia tlos portos, 
ao (·arr•~:;auli'Hlll e ri··s··ar;.;a ri•" Havios l' ú seg-urança ila' 
Ul''ft';d(lri:Js, Jwn" r· •·ll'·i'o:..:, os su!Jtlituo; llus •ions p,liZPS s;~r:t 1 

n·r· i p l'll': a 111,.11 te s nj..i l '-"' ú..: I e i' ;· !'•',: 11! :: :n:•n tos t..:rr i to r i:ws, 
Os r(Jn:-:nlt'" ~:··n s, r·•ll'llil's, vi~P-l'Oll:'tlks ou ag-•·ntíiS 

t·on,:nlan·s, ~:•·r:'u• 1'\.elusivam:·ntc t•Hl'ill'I'Cgatlos lla wanu
\tlllt'iiiJ t1tt nrt1•·tn iul<'l'il~ a IJIH<io tio,; navio:' nu•t'talllt'S tl•• ;;nn 
uar;ao; •l•···itliri\o t:da,· t: qu:t.·sqtLer •·unt,•st:lt,:i);•s que O'ubr··
Yit'l'elll Pnlf•'· o l'apiti't.•, o[li:ia•·s ,. o,; indiviJno:; <jlle pt•r 
qnalqtwr titulo qu•• ,<t•.ia l'Sii\'t'l't'lll eomprehenditlos llll rol 
lia tripol:H:ãn, <' P:'pt•.eiaitut·nte ai' IJIW fon•m relativns a ~ui
dadas<· ú t'\.f't'UÇ~l() dos ajustl's mttttwmcnto eeiebr:ulos. 

A~ auturitla•l<•s lnr'iii'S ,.-. por\erão intervir quauilo as ll;•;;
or.Jen:: '"·,·urri•l:t' a bt1nlo tlo, uayi . .>~ for•'LLL d,· t~d n,ttnn'0t 
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'!11•' Jll'l'itlri!l'lll a onll'm c a trnntplillida•lc pn!Jlica Plll terra 
ou no pnrto, ou rpwlllln nelln.~ estiver envolvirla alguma 
pessoa do paiz on •~stranha :í. tripulação. 

E111 todos os tlemn is c:1 sos as solll"l~d i tas a u tori•latl~s se I im i
tarão a prl'ó'l:ll" apoio niTkaz aoo: <I~I'Il\I'S ronsnlarnP, si rstrs o 
n·qnisitarl'lll, para Bwndar prPtll!t•r e •~nvi:1r pnra hordo, ou 
coudttzir provi31HianH·nt•~ ú rarH\a, os in1lividuD~ inscriptos 
uo rol ria tripnlação, que por quai•JtiCr motiro julgarem 
convl'nirutn alli reeolltl'r. 

Art. 33. Os ronsnks g-rr:ws, eonsn],•s, >:iec-consules c 
agentrs eonsularcs podnrãn nWil!lar pri'Jlller n n•mrttrr, ou 
para !Jordr.•, on para Si'll rrsprctivo paiz, os marinlwiros e 
to<las as ontr:1s pessoas •JHC tizrm~m regularmcnt~ parte da 
equipag-em rlos navios HH'l"<~rllltl's il<' sua 11ar.~ão, que não 
~ejam cunsii!Natlos emnu llassn;·eiro,, I' qnc tivrrrill dcsrr· 
t:.ulu dos llitos navios. 

Para este fim rl,•verão dirigir-se por escripto ús antoritla<lrs 
locars competcntPs, c justi!icar, pela Pxhiliição rlri rpg·istro do 
nnvio e da matricula <la cqnipng-ru1, ou si o navio jú tiver 
partido, pl'la copia nnlhcntÍI"a dc taes dor:umentos, que as prs
snas rrclamadas faziam rPalllll'lllr Jlartc 1la rqnipr1grm. Em 
vista 1lesta requisi~·ão assim jnstifientla, não lhes JHlllcrú ser 
nrgatla a Pntrrga de tars indivitlnm: .. 

SPr-IIH's-lw, alr\m rlisso, prPst:-ulo to<lo atnilin e assisten
da para a linsra e prisão •los ditos tlrsrrtort•s, ns quars srrão 
detidos nas cadêas do paiz, a pedido r :í custa <los cnnsulcs, 
até IJUfl essrs agrutrs ·achL'IIl o•·cnsião !Ir, fazrl-m: partir. 

Esta detenção não JliHier:í rlm·ar mais de 60 1lias, c drcor
ridos l'lles, será o cncarccrndn, mediantn aviso prévio de trrs 
dia~, po~to Pm lihcnla,le, c não potlcr:í sr,r novamente preso 
pelo mesmo motivo. 

Comtndo, si o ilPsPrtor I!OuYer comnwtti•lo qnal!Jller dc
Jieto em terra, a sua entrega pmli·rú ser sn~tada pela anto
rtdaclc local nli~ que o trihunallwja proferi1lo a sua sentença, 
c que rsta trnlia tido piPna eXI'l'n~ãn. 

As altas partes contrnr~tantPs cmn·,··m rm q<~n os mari
nheiros e outros inllivillnos da rquipagem, que forem ei
rlarlãos do paiz ondr occorrer a c!Pst'l'i_'ão, sejam exceptuados 
das estipulnçõrs do prcsPnte artigo. 

Art. :J~. Quando um nnvio pcrtenel'ntr, ao Governo ou 
aos subditos ou eicladãos elas altas partes contractantcs nau
fragar ou der ú costa no littoral rla outra, as autoridades 
Jocacs deverão prevenir do occorrido aos consules geraes, 
consnle,, vice-ronsules ou agentes consulares do districto 
on1lc se der o sinistro, ou da•Juelle que estiver mais pro. 
ximo. 

Os ronsnles gcraes, ronsules, vicc-consules ou agentes 
consulares dirigirão, pnr si ou pelos dclcgarlos que para 
tal lim nomearem, todas as operações relativas ao salvadego 
dos navios de sua nação que naufragarem ou derem á costa 
no littoral do paiz de sua rcsidencia. 

A intervenção das autorirladcs locaes só poderá verificar-se 
nos do;.t~ paizcs par(( f ar ili ta r aos l'cfcr idos ngcn tes cons\t· 
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hl''"'· o11 ''')' :'1'11' d~~J,·:.::tdo,;, o~ Slll't·orro,; lll'!'f'"'ario,;, man\('f 
n or1lctn. garantir p,; inll'rL'sses t!m< ;;alva<lorcs estranhos á 
'"tuipa~''liL u :tss•'gurar a P\r<::uçãn das lci"s cspceiacs do 
E,;lado ejlll' tenham tk ser obsrrvadas p:1ra a rntrarla c s:~
ltitla tias llll'l'l':itlori:.s ,;alvarlas, fisealh:nc,::ío tios impostos n's-. 
pt'e·tivos, e dct~isão tla,; epu~stues derivadas elo sinistro, si 
Jll'il:ts t'stin'r inll'l'l'''atlo alg-nm su!Jdito ou ei.uadão do paiz 

•.11111" u t•on:;nl rc~sidir. ;\ iull'l'\.t'llr~o tlao; antori1l:l1l1'S loears ne~~s di!Ierentrs 
t·aso-; u:ío ela r:\ ti ir< i lo ú Jll'l'l~l'[lÇàO ele tlesprzas ele qualquer 
~''l"'\'Ít', t'\e'l'pto :t' q11e· ""i;iirnm :1s oprr:u;;!li~S elo salvadcgo c 
a ~·onst·ry:te:i\o dos s:tlvailos, a,;silll corno atJUellas a e1ue, em 
, ;~So id1'ali:o, l'::t:trianl s1tjl'it11S o;; navios nacion:w~. 

1'\a altSI'IWia ,, at1' ;\ <·hrp;a<la tlos agt•ntes con~ularcs onde 
~··11,; tit'k;.;:ld"'· a.; autDri1Lul''' locar'' dPverão tomar as mc
tli11: • .; n:'l'l'>sari:ts p:,ra a pnttcr(io dos indivitluos c conscr-

\':II':Í'l d1•~ p;tfy:l!]IIS. 1::\ll ras>1 tl•' IIUYi,J:J a rt':'Jlcito tia narionalill:Jtll~ tios navios 
uaitlra;.;ados, a,; ,;ol;r<~llit:IS di~posi\:ÕC> dn presente artig-o 
~crão da r.om)ll't•'nt·ia e'.;,rlu!':iva 1la autoritla,Jn local. 

Fil'a al,··m dis.;11 p,;tipula1lo qne as nwrcadorias salvadas 
n:'ío scrã'l snje•ila.; an pagamento 1le direito algum de alfan
de>.!:a,; St'não n•1 r:: ;n ele sl'l'l'lll tlrstin:~das a consumo interno. 

~\rt. :r;. N<~ t':1.;o ell' morte de nm snhdito ou cidadão de 
llllla da:' :tlta,; parlc.; cnntrartantrs no trrritorio da outra, 
"' ant11ritlat!l';; J,wal's tompewntrs deverão immcdiatamente 
nolif'ial-a ~n con.;1tl gPral, eonsul, vicc-ronsnl ou agente 
,·on,ul:tr que n·.;idir no lugar mnis proximo do fnllecimcnto, 
P eslí'S ag1'nte,;, por o:na partr, sr for~m os prime~iros a saber 
tln farto e\t'wrão p;ntil'ip:d-o {!:' autoridatll.l~ locacs. 

Nil c:~sD í'lll 1ptc o fr~lleci1lo não tiver dcixauo testamento 
on nmnc:~llo tr::t:~nwntciro, compt'tirá áquelles agrntcs con-
511lan'' í' aos tll'lrg:Hlns que para cssn fim nomearem, exercer 
tnt!o;; e s ac!P:-< lll'l'PS'<II'ios parn a arrecadação, guarda, con• 
Sl'rYae;:ío, ;llllll i 11 istrn.;iio o liqnidaç:io tln herança, e para a sua 
cntr~>):<~, ele eoufonnidatlc rmr_ a;; leis do paiz, nos herdeiros 
ou a ,;,•us m:nulatarins drwidamcnte autorizados-

COino l'lllbi'IJ\Will'in desta cstipnlnção poderão os referidos 
ap;rnil'' con-;nlarc~,;, nos ea,;os acima indkados, proceder aos 

~(·.tos se:··uinli'S: L" P\•r o,: ,;t'llos, qw·~r c.c-nffkin, qut''r a requerimento das 
llnrtes intcl'l''"aela;', solJn: m: df,•itns, moveis e papeis 1\0 de
funto, pn''il\llÍJHlo I'.Olll antcretlcncia a autoridade local com
pPtcntr, para qnn dia, si o julgar conveni<~ntc, assista áquella 
opera\:ão, e <·.ruzn os scns sellos eom os l!UC o consul houver 
fJOsto, c deseJe então estes duplos srllos não poderão ser le
vantados s1mão simultanPamcnte, salvo si a autoridade local, 
to~ndo sillO par:t cstn n!Jjecto convidada pelo agente consular, 
deixar de conqwn~e·rr no dia marcado; 2~0 Organizar o inYcntario da herança, em presença da 
nntnrir!ade local eompctnntc, si nclla entender que deve 

intr·rvir-3.'' :\rreewlar c comcrvo.r em boa guarda o~ bcn~ c Vi!." 
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lor .. ~ da hr·ranç:~ e manrlar pr •r:r~rll'r, rl<' eonf,nmirlade com 
os usos rlo paiz, á venda dos hrn' movr·is rla hrran~.:a, que cs
tivrr<'lll rm riseo de dett:rioraçiio, ou q11ando :~ sua venda 
fôr pelo <~gPnte consular jul:;ncla ntil ilO~ inten·s~es dos hcr
rlciros do li nado; 

r~." Ar! ministrar ou li<JUÍllar a hrn>an~a ~r·m que a autorí· 
d;11le local intPrvcnha ll<'stas opnaçõcs, salvo si algum ci
dadão elo paiz onrle se Jrr o faiiPr~imrnto, ou algum subdito 
ou eitladão de tert:l'ira uaç·ão, intr·rcssatlo 'na herança, re· 
t'OITcr para os trihunncs do p:tiz da riP!'isão que o llg€ntc e0n
snlar h ou ver profl'rido; pnrt1ue, em tal caso, será a qtwstão 
suiHIIL'tlitla ao julgamento daquellrs trilmnacs, figurando o 
agt~n tt~ l''lnsnla r rwra n tc elles e o mo rPprPsen ta n w da herança, 
e a liqllitl:•ç-ão rla hera111.:a ni"ío putlerá ~l'r eonduilla senão 
tlt•pois tle haver sitlo proferida a sentença, ou til' pstarcm as 
p:trtt•s eonci li:ula~. 

EntretJnto os :q~·,~ntcs eonsnlnrr•s serão ohrigarlos a mandar 
annunciar a lllOfl<' de seus n:1t·io1w~s em 11111 rios jornaes 
que se pu!Jlit.:an•m no sl'n llistricto, e não ptH!t~rão fazer 
tmll'l!g·a da ht•rança e do seu protlueto aos lwrdeiros e a 
seus mantlatarios se11ão depois de pagas tmla,; as dividas 
eontrahidas p!"\o lin:ulo no paiz, e dC]JOis do prazo de um 
anno t:ontatlo da data da vuhlicaçàiJ do fallecimento, sem 
que reelamnc;ão algtuna tenha sido :1presentada contra a 
herança. 

No easo em qne o falleeimcnto se vcrifir1nc em lugllr 
tãn tlistantr da residcneia do rnnsul, que este não possa 
ir pessoalmente ou uwnrlar, so!J sua I'PsponsahilidadP, pes· 
soa rln sua rontlan{~a> para proceder á arrecadat;ão c Jiqui
tlar;ão da lieranç:~, dner:í a autoritlarle !oral eompctente, 
rlPJHJis dP lhP haver rlatlo aviso elo en'o c de suas circum
~tancia~, tomar conta da llf'ranç-a para inventariai-a, rea· 
lizar a YPnda dos lwns moveis e PllViar a importancia total, 
com rlctlnt·ção apPH<1S rias r·nstas jntliriarias, ao consul que 
tcrit de gn;IJ'(]al-a em tlepm;ito, como llea dito no numero 
tm·eeiro. O consnl por!Prá dirigir-se :í autoridule local a 
tim de promover o mais prompto andamento possível da· 
tJ uf'i l:1s oprrarur~s. 

Art. 3G. Os consnles gcracs, ronsnlcs r vice-consules po
derão r]t•t•irlir amigavrlrúrntc as de~avrnr;as que sohrevic
n•m entre os seus narionacs n respeito de negoeios commer
r iaPs, totlas as vezr·s fJUe as p:utcs desejarem submetler-se 
yoluntariamrnte ao juizo arbitral de seu consul c manifcs
tarPm por Pseripto rsta sua inlrntão, c em tal caso a decisão 
arbitral do t:onsnl, Jogo depois de homologada pela a~tori· 
da:fe local competente, tera prrante rssa mesma autondade 
todo o valor de um documento obrigatorio, com força cxc· 
cutiva para as partes interessadas. 

Art. 37. Terão valor legal c poderão fazer fé em juizo no 
paiz da residencia do consul os attestados, traducções, cer
tidões e lcgali~açõcs que passarem e for~.dº~ 
srllo do ronsulado, rom tanto que tae~~~ p~ i'fefirl!-m. a '·. 
fl;l.eto~ ou c ou vcnçõc~ intervindas c~~. çi\f~w~~ 's\t~ ti.~·: f, 
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çJ'o, ou sPjam eonet~rnPnll's a pl's:;oa~ estabelecidas ou cousa,; 
situa,fas n'' t1~rritorio tlo snu p:liz. 

A Pstipulação contiJa il"stc artigo srrá além 1lis~o appli
eatla ans w~gocios rpw intercssarl'm aos eidadãll:; ou suhtli
liJS dn uma ten;eira nação, que sr achem aecitlcntalmente 
soh a protccção llc um consul hrasikiro ou paragnayn. 

Art. 38. No intuito de llctcrminar com precisão as attri
huiçõ:!s dos consules g·erars, con;;ules, vicc-l:onsulcs c agen
tf~t consulares, c de prevenir qnall[lWr dnvirla que possa 
suscitar-se a n'speito das innnunidrules e prerog·ativas con
snlares, as altas partes contractantcs convém em alloptar 
o segninte principio geral: 

Aos consules geraes, consulrs, vice-consules e ag-entes 
consulares pertence como attribui~ão exclusiva c essencial
mente reservada a seus cargos, o velarem na protccção c 
desenvolvimento do commereio de seus concidadãos nos 
lugares de sua residencia; c além des~a attribuição cabe 
sómentc aos eonsnlcs gcraes, consulcs c vicc-consules, mas 
tle modo snhsidiario, na falta de agente diplomatico, a 
faculdalle de intervir nos negocios que se prendam a inte
resses que não sejam puramente eommcrciaes e derivPm de 
qnacsquer relaçõ0s com os subditos ou cidadãos llo paiz ou 
com o Governo. 

Ji'ica, outrosim, estipulado que os consnles grracs, consu
Je:;, vice-consnles c agentes consulares, assim como os agentes 
diplomaticos, sulJditos, navios de cornmercio e mercadorias 
do Brasil serão de p!!lno arlmittiúos a gozar no Paraguay de 
to1las as franquezas, privilegios c immunidadcs outorgados 
ou que forem outorgados á nação mais favorecida ; c por 
outro lado, que as estipulações do presente tratarlo serão ap
plica!las no Brasil de conformidade com a execução mais favo
ra vel que fi\ r dada ás clausulas identieas dos ajustes celebra
dus com outras nações c fJIHl, além 1los favores concerli1los 
por essas estipulações, os agentes lliplomaticos e consulare;:; 
do Paraguay, os sem eitlauãos, navios de commcrcio c mer
cadorias gozarão de plano de todas as franrp1ezas, privilc
gios c immunidades que forem concedidas á nação mais fa
voreciua . 

.Art. 39. As altas partes contractantcs declaram e cni
pulam: 

i. o Que si um ou mais suhditos ou cidadãos de um dos 
dons Estauos vier a infringir algum tios artigos contidos no 
prc;:;cntc tratado, os ditos suhditos ou cidadãos serão pes
soalmente responsaveis, sem que por isso a boa harmonia 
c a reciprocidade sejam interrompidas entre as duas nações 
que se obrigam a não dar protecção ao infractor; 

2. 0 Que si, desgraçadamente, uma ou mais de uma das 
estipulações contidas no presente tratado vierem a ser de 
qualquer modo violadas ou infringidas em prejuízo de uma 
das altas partes contractantes, esta deverá dirigir á outra 
parte uma reclamação apoiada em uma exposição de factos, 
em documentos e provas necessarias para estabelecer a legi· 
ti midade da queix.a; mas não poderá autorizar reprcsalias. 
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lli'lll drdarar a guerra senão si a reparação pedida houver 
sido recmada ou arbitrariamente negaria. 

Art. 40. O presente tratado licará em vigor durante dez 
anuo,:., contados do dia da troca das ratilica{Ões; si um 
:.uno antl'S da expiração desse prazo, nenhuma das altas 
!Jill'll:'-< euutractantes annunciar por uma declaração official 
a ~na intPH~·ãu de fazer ces~ar os ~·ens efT~ito~, continuará 
o dito tratado a ~t'r obrigatorio até a expira~·ão do anno· 
qur~ ~<'g.uir-se ú referida tledara~âo oJiit·ial <JUe fizer uma 
das parl"s. 

Torbvia fica rstipularlo qn<', mesmo no caso em rJIH1 ~e 
vcriliqur, aqudla declaração nos tr:rmos indka!lo,, serão 
por ella annulladas c ahrogadas tão 'úmcnte as r·stipulações 
deste tratarlu f]llt se rdrrem ao r·onJmrrcio e navega~~ão; 
continuarão a subsistir os dirci:os e garnHtias outoi·garlos 
aos cOII'ulc~, su!Jditos c eidarliios das duas alias partrs 
ront.rattanle' em quanto outra cou'a não f.Jr as;;enlada de 
comwum aeeôrdo. 

Art. !1!. A trota das ratifieaçõi~s rlo prr,cnte tratado será 
fl'ita na I' idade tln Hio de Janeiro dentro do mais l.,revc prazo 
pus~;i v c!. • 

Em te~temunho tio rpw os plcnipotcnciario' respectiYos 
a,;signaram o prPsnnte tratado em duplicata e lhe puzeram 
o sello de suas arma~. 

Feito Ha ("i1lade de Assu111p(;ão aos 18 dias do mez de Ja
neiro dt• l8i2. 

(L. S.)-Barüo de Colt'yipc. 

(L. S.);..... C a !'los Loi::;aga. 

E sendo-nos prt>sente o mesmo tratallo, cujo teor fica 
acima inserido e b(•m visto, eonsitlerado e examinado por 
nús tudo o que nrlle se conté111, o approYamos, ratilicarnos 
e eonlinnamos, assim no todo eomo l'm ca.la um (los seus ar· 
tigos c l'StipulaçõJ~s, e pela pre~entc o damos por Jirme e va
lioso para produzir o seu devido dl'eito, promettendo em 
fé c J•alavra imperial cumpril-o inviolavclmcntc, e fazcl-o 
cumprir e observar por !Jllalquer modo que po~sa ser. 

Em testemunho c llnrcza do f!\W, fizemos passar a pre
~rnte carta por nós assiiinatla, sella(la com o scllo grande das 
ar111as do ImpPriu !' n·rerendada pdo .\linistro e Secretario 
de Est:Hlo dos Negocios Estrangeiros abaixo assignallo. 

Dada no Palaeio olo 1\io de Janeiro, ans 21) (lias do mezo~le 
Ma!'l;n :lu anuo tio Nascilllcnto de Nusso Senhor Jesus Christo 
de 18i2. 

(L. S.)- lZAllEL, l'lll::'-lCEZA DlPEHL\L BEGENTE. 

Jiaaocl Francisco Correia. 

---
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DECRETO N. rt,9 1 rt, -DE 27 DE ~L\I\ÇO DE i8i2. 

ConccllC ao En::;enheíro Antoniü Panlo 1\e :\[e\ lo Barreto auto~ 
riJ.ação para or~aní1.ar 11111:1 companhia que se incumba uc 
construir uma estratla tlc ferro economica entre a estação 
1l0 \'orlo. Nü'lll [lo cunha c Santa Rita tla M(~la llatat:a na 

i•ro\illl'ia 1\c -:\lina<o (;f'r;IPS· 

A Princcza Imperial P.cg-entc, em Nome 1\c Sua Magc~~ 
tadc o Imperai\Ol' o Senhor n. l'et\1'0 ll, AttetHientlo ao 
que requereu o Engrnhciro Antonio Paulo de l\lc\lo Bar~ 
reto, ConCI'Lk-lltc autorização para organizar uma com~ 
panhia que se incumba de construir uma estrada de ferro 
t'eonomica l'ttlre a e~tacão 1\0 l'ort•l NtWO tiO Cnnha c 
Santa H.ita 1\a !\leia l'atartt na Pro,·inria tln l\lin~ts (h~rai'S, 
de accônlo com as clau~Hia'l que com este baixam, assig
nai\as por Tlu~odoro l\lachaLlo Icreire Pereira ua Silva, 
!lo Conselho elo mesmo Au~usto Senhor c Ministro c s~~
crctario rle EstallO 1\os Ncgoeios da Agricultura, C.om
mcrcio e Obras l'nblicas, qHe assim o tenlta enlewlido n 
faça execntar. Palacio do Hio de Janeiro, em vinte e sdr~ 
de Mar1:o 1le mil oilo~entos sd1'11ta e uous, quinr[U:l
gesimo primeiro d:t lntlepcndencia c llo ltapcrio. 

PHl:'lCEZA ll\ll'El\L\L 1\EGENTE. 

Theodoro Machado Freire Pereirll da Silnt. 

Clausulas a ttne se t•efere o uect•eto tlesta data. 

1. 

O Grnáno Imperial concede á companhi:l 1111e o En
genheiro Antonio Paulo rle ;\lei lu B u'l'do urganit.ar, 
privile~io e-x.e\usiYO pnr espaço 1h~ t}l) annos, a contar 
da. r\ata desta conccs:;ão, p:.~ra a cunstruo:ão, u~o t'. 
gozo dlô uma est raüa 1\e ferro ccnnomica, cn trc a es
tarão uo l'orto :-luru do C1H1ha e Santa l\ita da ;\leia I'a-
tai:a na ProYincia de Minas Gera1·s. 

I\. 

Dunnte o prazo do privilcp;io, o Governo não con
rc,lfld outro~ r::Jmin\40~ tlt• ft•rro, tl~ qn:ilqncr systema 
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ticntro <h zon3 rlr ~ei~ kilomctros para cada lado e n& 
mesma direec;iio tla linha desta concessão, salvo sendo 
{;Offi accôrdo da companhia. 

Esta restricção, porem, não inhihc 'O Governo de 
construir ou conceder outras estradas de ferro e!ll 
prolongamento da mesma linha, ou que cltl referencia 
a ella seiam consideradas ~omo ramaes ~ sem assim 
não comprr~hende as q11e se lhe possa 111 approx i mar, o a 
ainda crazar. 

Para a cons'lrur-ção do prolongamento oa ram.aes a 
rom.panhia terá prcfe~·enda na coHcessã(}. 

lU. 

Em qu..,lrpter das hypothcses da clansllla antccetlenlc 
a companhia não po<let·á reclamar indemnizaçã,o, quér 
do Governo quér de outra em preza, sal v o se das novas 
constru('Ções resultar obstaculo á circulação de SU:l 
tinha. 

IV. 

Se a r'Ompanhia não concordar conl as novas em· 
prezas sobre 'Os meios de harmonizar o respectivo ser
viço de transporte, o Governo, ouvindo previamente os 
interessados e attendendo ái; convenicn~ias do publico, 
regulará o modo pratico do mesmo serviço. 

v. 

A incorporação da companhia deverá verificar-se 
dentro do prazo tle tres annos, conlaclos da data do 
decreto de concessão, c não se consiucrará realizada 
sem que seus estatutos sejam registrados no Tribunal 
do Commcrcio competente. 

VI. 

Os trabalhos de exploração para (]etenninação do 
traço da estrada começa rã o dentro do prazo de um anno, 
e deverão ficar concluídos de modo que dentro de 
tres annos, contados estes prazos daquella data, seja 
apresentado á approvação do Governo o projecto com
pleto e defini ti v o. 

A companhia poderá submetter primeiramente á ap
provação do Governo estudos preliminares, que possam 
servir para fixar os pontos extremos e os principaes 

P.\UTK 11. H!. 
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prmlos inlt•rmcdioc; da linha, c apresentar depois por 
st•t·çi'ics, JlL'lo Hll·nos tle ·~w kilometros, o projccto tlc
Jinilivo, o qual deve comprPhcntlcr: 

L • A planta geral, na escala de t: 10.000; 
2. 0 O perfil longilutlinal na c;;cala de 1:~.000 para 

di5tancia.s horizontaes, e l:WO para as verticaes, com 
allitUtles r<'fl'I'illas ao nivd médio do mar, contendo 
a cxtcn;;ão c inclina~ão das subidas e tlcsciuas, os com
primentos dos alinhamentos rcrtos c cunos, os raios 
de cunaturn, linalmcntc indicar;ão das distancias ki
lomct ricas c dos l11.'!a rcs para as csta\·ücs; 

3." 1\lemoria justilicativa c explicativa das principacs 
uisposiç•jes do projccto, acompanhada de Ulll orçamento 
geral das dcspczas ele construcção. 

A faculdade coJH'ruüla :í companhia, de apresentar 
pot· secções o projeclo definitivo da linha, não isenta 
da obrigação de submet!Pr á approvação do Governo os 
estudos de toda a c~traua, dentro uo referiLI'o prazo 
de trcs armos. 

VII. 

A compnnhia exeeulará as alterações uo projerlo que 
o Governo determinar; se, porém, a isso recusar-se, o 
mt~smo Governo manda r á fazer as obras precisas, como 
entender, conenllo a LlespeZl por· conta da companhia. 

VIll. 

Se durante a execução dos trabalhos a companhia re
conhecer uti'liua•le em modiliear o projedo appro
vado, solicitarú autorização do Governo, justilicando a 
utilidade. 

IX. 

0.> trabalhos de construeção da estrada começarão 
dentro tlo prazo de um anno, da data da approvação úo 
projedo delinitivo, c deverão lic:~r concluídos em toda a 
ex tensão da linha, de mollo !JUt' po.,sa st~r franqueada ao 
trafego no prazo ele ~.:inco anno,, conlatlos tambem ua 
mesma uata. 

X. 

Se a companhia não estiver organizada, se os planos 
não forem ~ubmettidos á a11provação do Governo, ou se 
:Js obras não romc<::1rem no~ prazos marcados re~pcc-
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tivamenle nas clatbulas ;j_', li.' c!).', c.lllncar;í esta con· 
res~ão, salvo caso de fol'l;a maiot· justificado perante o 
Governo, c por cllc aceito. 

A prorogação destes prazo.; não po1lerú sor maior de 
um armo, fiudo o qnal, se a companhi-a não tiver satis· • 
feito seu compromisso, caducarú csLa conccssào sem 
mais fonnalida.dcs. 

XL 

Tkpois da approv.1ção dos estudos preliminares ou 
do projecto tlclinitivo, no caso em que súuH'nlc !'~In 
!;eja apri'SI'Htallo, o Governo li~arú, por tJ, ereto, o ra· 
pita! tla ernJH"Cza ncccssario pnra o cumprimmrto de totl.ts 
as estipu!a1;ões desta concessão, tornará l'sla eiTccl iva c 
designarú os pontos inicial e terminal (h linha fcrrea. 

XII. 

A estrada serú construitla em condições apropriad.rs 
ao transporte commodo c seguro 1le passageiros e mcr· 
catlor·ias de qu:rlrp1cr cspecie, em carros puxados por 
machinas locomotiv;,s. 

Será de via singela, m1s li'I';Í os !lcsvios c linhas an
xiliares I{UC forem uece,sarios para o movimeulo dos 
trens. 

A hitola da vi:t scr;í cstal.Jl'lecida peLt companhia de 
accôrdo com o Governo. 

XIII. 

A companhia oht·igar-sc-lta a m:wlcr ~erviço diarioe 
reg·ular de trnns de passagéiTos c cargas entre os pontos 
extremos c ÍT1LcrlllL'dios da linha, tlevendo para is~o 
construir toda.-; a~ ol.Jras c empregar o~ meios nccessa
rios, soh pena Jc mandar o Governo executai-as á custa 
da compa11hia. 

A vclo~:id-Hlc rios trens será marcada pelo Governo do 
accódo ·com a companhia. 

XIV. 

Nas ex: trem idades da linha c 110~ pontos inlcrmedios. 
ontlc furem precisas, lu ver <i. estaçõ~s com todas as a c· 
commo,l:tçi'í~s ncccssi.lrias par,t o scrvi1:o uc Yi<~jautc:; o 
mercador ias. 
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xv. 
A via fcrn·a n.~o impedirá o livre transito pelos ca~ 

minhos actuaes ou outro~> que se abrirem para commo
. tlid:Hie publica, nem a companhia terá. direito a qu.al-

41uer tax.a pela passagem nos ponto:> de intersecção.· 

XVl. 

A companhia será ohri~ada a restabelecei' c man,trr, 
em qualquer tempo, á sua custa, o livre f•scoamento de 
tollas as aguas, eu}o curso ~>Bja demorado on retido pelas 
obras üa csll'<tlla. Nos cruzamentos com as vias navcgavl'is serão as 
c bras d.e arte construídas de modo que não oll'ereçam 
€11lbaraço algum á navegação. · 

xvu. 
TOtlas as obras da estrada serão construül.as solida

:meHte com matcriaes uc !Joa qualidade. 

XVIll. 

A comp:1nhi-a será ohrigafla a estabelecer rm toda a 
e·x.teus:'io rla.cslralla lk ferro lelegrapho electrico, que ' 
tlcvcrá estar promplo para fnnccionar no tlia em 4ue a 
linha fcrrl':l fôr alwrla ao trafego. 

O Govcrnú ll'rào direito de utilizar-se dos postes te-
lcgraphicus 1la companhia para collocar tunou mais tios 
electricus c :t~serttar os re!'.pedivos apparelhos, estab;~
leccr cscriptorios telcgraphicDs nos etliticios 1las r~ta
t;õc:-> da companh.ia, selll4'1C pur isso possa esta reclame~ r 
iuucmniz:v;ão. 

XlX. 

Depois ~~c roncluitlas as obras 1l:t cstratla, a compa
Jihia scrit ubrigatla a conservai-as Sl~mpre em boinr•stado 
de modo que n:1o haja em tempo algum inlC'rru_pção do 
trafego, nem o menor perigo para a c i rcul'ãção dos 

Se as obras não forem conserva.cla~> em bom estado, o trens. 
Governo poderá mandar f;tzcr por conla da companhia os 
lralnlltos nccessarius para n~staiJelecer a segurança da 

11 i.a ferrca. 
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XX. 

Se depois de começada a construcção da estrada fica
rem as obras paradas por mais de seis mezes, se a com
ranhia não concluir toda a linha no prazo marcado na. 
condição u.n, se depois de aber·ta a linha ao trafego fôr· 
a circulação interrompida por mais de tres mezes ou se 
a companhia por qualquer motivo fór declarada incapaz 
de continuar os seus trabalhos, cauucará a concessão, 
salvo ca~o de força maior deviilamen te provado. 

O Governo providenciará sobre o aca!Jamentü das 
obras ou co.ntinuação do trafego, podendo adjudicar a 
outra empreza as obras executadas e materiaes exis
tcn tes. 

O preço obtido será entregue á companl1ia pela nova 
.empreza, que não terá direito a mais nenhuma indem
nização. 

Se não tiver lugar a adjudicação, a companhia 1lisporá 
dos materiaes e mais objectos que lhe pertencerem, 
uentro do prazo que fôr marcado pelo Govemo, sem di
rei to tlc reclamar cousa alguma. 

XXI. 

Poderá a companhia desappropriar, na fúrma 1lo De
rreto n. o lüü~ de 27 de ~~ tubro de i85:J, os terrenos 
de domínio particular que forem necess:1rios p:1ra o leito 
d:1 estratla, su:1s estações e mais dependcnciJs. 

Para os mesmos fins, c durante o prazo do privilegio, 
o:mceuer-lhe-ha o Governo gratuitamente o usufructo 
ria zona que occupar do;; tenenos devolu!os e- nacionaes, 
c dos comprchendidos nas sesm~ri:1s c posses, salvas as 
imlcmn izações que forem Lle direi to. 

XXII. 

Será concc1lido á companhi:1 importar Jinrs de di
reitos, 1lurantc o prazo 111arcaLio par,1 a coHclusão das 
obras c nos dez annos seguintes, as mar!Jiua~, wa:.rões, 
trilhos, c:1não e mais Jllalcriaf'S que tiverem de ser 
empregados na construcf_'ão, ronservaç;1o e custeio da 
linha, licamlo sujeita aos regulamentos liscaes. 

Para poder goz:1r desse f a v o r, deverá a com anh ia no 
pl'incipio de cad:1 anno aprcsen lar ao ~tst-én'O" , 0 ··

cultura, Comn_lCrcio r _Ohras Publ~ l\11)~ \1{l~~'Plfs '~, 
oiJJcctos tJUC t1ver ele 1llll10l'larfu.N<nte·o anuo. -'11(: ·, 

~ ~ ~ :1 -y 
\\ 
\~. 
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XXIll. 

A r,ompanhia tcr:1 o direito, durante o tempo do 
SPU pri v ill'g-io, de ex piora r den l r o da zona pri v i le
giada minas de quacsqucr metacs c de protlnctos chi
miros que de~cobrir, sem detrimento de direitos atlqui
ridos, devendo n't[Ut~rel-os ao Govcmo, a fim tlc lhe 
~c rem dem:u·c:ulas as tl:llas e csti puladas as condi
ções de seu gozo, na fôrma da legislação vigente. 

XXIV. 

Q; pret:os tlo tr:~n~porte tln passar.rt•i r os c mercatlo
rias de qualquer cspt~cie serão tletcrininados em uma 
tarifa organi:r.·1da rwl:l companhia, de :trrürtlo com o 
Govt•rllo, poucndo e~sa tarifa ser n•vi~ta de tres em 
tn~s anuos, c rctluzitla quantlo a receita liquida da 
cmpreza exceder a 12 "fu. 

XXV. 

O GoYcrno fisca lisa r á, como .i nl :.;-a r con ren it•nlc, a 
cxeclt';ãil tbs obras, o ~t·nit:o du tral't·g·n c o cum
prilllt'lllll de todas as dausnlas tlt•sta rOIIt't'Ssão. 

A.; tit'~pczas da tisca lisa~,;ãe rorrer:1o pur conta tia 
companhia. 

Qaantlo a empreza não c'l\crntar qualrptcr olJra, ou 
"''rVit:o na~ condiçut'~ t'\tgi,las, o GtJvemo mautlará 
fazer á cu~la tla mesma empreza. 

XXYI. 

St•rão ohst•rvatlas nesta (•strada dt~ ft•rro, no que 
)lit~ f,)r appl iravl'l, as tlisposit;líl'~ dos rt•g-ulamentos t'lll 
Yigor nas outras t•slratla~ de ferro e de t!U:ICSIJUt'l' 
outros 'l''t~ forem e:qwdidu~, uma vt•z t!Ue uão cou
trari em as contlit;lícs tksla cou t rs~ão. 

XX VII. 

Dt~pui . .; tlns t:i primeiros annos tlc duração do pri
vilt'gin, tlt'ved a coll1Jl;ll1llia começar a formar seu 
fuudu de ;unorti:r.at:;lo, t'IIIJll't'gantlo para esse lilll, pelú 
Illi~\lllS, 1/':! 0 /., t\0 l':ljll ta[ dt:Spl'llliido, tptanJu a renda 
lltl u ttla c x.ccuer a 7 "/". 
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·XXVIII. 

Em qual .. rucr i'•pora, dt>pois de <];'corridos os pri
meiros :Ui annos de dura<:;lo do privilegio, poderú o 
Go \'e r no r;•,;ga ta r a pre-;en te concc~são, se j n lga r con
vt~n ien te. 

O preço do rPsgale sl'r:i fixa,Jo por uous arl•itros, 
um Homt>ado pelo Gonrno, outro pela companhia, os 
quacs tomarão em consideração, n~o só a. importaneia 
das obras no estado em que enlao esltl't)rem, sem 
attcnderrm ao custo primitivo, mas tamhem a renda 
liquida da estrada nus cinco annus anteriores. 

Em nenhum caso, poróm, o preço do resgate, que 
rc>ultar do arhitramrmto, será superior a uma som
ma cuja renda annual de G "lo ;:;cja C<Juivalente á rim~ 
da liquida média dos cinco annos anteriores. 

Se os dous arlJitros não comordarem, dará cada um 
seu parf>cer, e será a questão resolritla pela Secção 
tios Ncgoeios uo Impcrio do Conselho de Estado. 

Db preço do resgate, conforme fôr arbitrado, será 
llctluzitlo pelo Goremo o fullllo de amortização que 
então l10nver. 

XXIX. 

Terminado o prazo do privilegio continuará a 
companhia na pos~c c gozo tl:l c.,tr;ula c suas depen
dencia'i, pagando tlc~tle logo ao Governo o que fôr fi
xado pelo aforamento do" terrenos dcvolutos c na
cionacs occupàtlos pela em preza. 

XXX. 

As ma las do Cnrrc i o e seus cond uc tores, quaes(jucr 
sommas de dinl1t>iro pt~rtenccntcs ao Thesouro Geral 
ou Proriucial, os pre~os e ~cus rt'~pectivos guardas 
e os ag-entes polit'iaes em serviço st~rão transportados 
gratnitamt'Hie J•ela companliÍa com as necessarias ga
rantias de scgura111;a. 

XXXI. 

Porá ú disposi(,'ão do Governo para o transporte tle 
tropas r m~ teria! de gnnrra pela metade dos preços da 
tarifa todos 'l~ meios de transporte rpw possuir. 
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Os ou t.ros bhjec tos per tenccn te i> ao Governo não cspe• 
cificados no artigo antecedente, e os colonos com f'nas 
bagagens serão tambem transportados pela metade dos 
preços da tHifa. 

XXXII. 

O Goyerno con~eder:\ á companhia tt·ansporte gratuito 
pela Estrada de ferro de D. PeJro 11 ue todo o matel'ial 
fixo e rodante destinado á estrada de que trata esta 
concessão. 

xxxm. 
A companhia poderá estabelecer sua séde no paiz ou 

fóra deite, com tanto que tenha no B1·asil representante 
com plenos poderes para tratar e resolver directamcnte 
com o Governo quacsquer questões emergentes, ficando 
entendido que, ou sejam com o Governo ou com parti
culares, serão todas tratadas e resolvidas no Brasil, de 
conformidade com a resl?ectiva legislação e sem recurso 
para tribunaes estrangeuos. 

XXXIV. 

Em caso de uesaccôrdo entre o Governo c a companhia 
sobre direitos e obrigações de ambas as partes, na exe
cução desta concessão, será a questão resolvida por dous 
arbitros, um nomeado pelo Governo e outro pela com
panhia. 

Se estes não concordarem, dará cada um seu parecer 
em separado, c a questão será resolvida pela Secção dos 
Negocias do Imperio do Conselho de Estado. 

KXXV. 

A companhia não poderá reclamar do 'l'hesouro Na
cional garantia de juros sobre o capital empregado em 
suas obras, nem prestação ou subvenção alguma, nem 
quaesquer favores além dos que se acham expressos nas 
presentes condições. 

XXXVL 

Pelo não cumprimento de qualquer das clausulas 
desta concessão, e para as quacs já não estiverem esta-

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 
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lH'lr~ítl:l~ pPIJ:lS e~pecbe~, potlerá o Governo impór 
multas t!P 1:0001)000 a iO:OOO~OOO, conforme a gravi-
dade do caso. 

Se se tratar ele falta ele ex.pcução 1le obras previstas 
nestas clausulas, ou constantes dos planos approvados 
ou ria má cxccut:ão de algumas olJras, poderá o Gon")rno. 
alóm tla impo~ição da mGlta, mandar fazer os trabalhos .. 
qne julgar. necessnrios por eonta tla companhia. 

XXXVII. 

A companhia remcttcra ao Governo, no 11m do mez de 
Jant'iro de cada anno, um relatorio r:ireumstaiJCiado, 
r ela ti v o ao anno an tecedcnte, de to;las as oct:ntTendas, 
mo'litnento rir' passageiros c mer1·.adorias, receita(' des
peza, cstatlo da linha e rondiç.ões tinancl'iras 1la em-
Jll'eza. · 

xx~vm. 

Dentro tlo;; primeiros tres mezes dnpois de cnlrrgue 
a linha ao trafego, ucverá a companhia !'l'lllr~t ter ao Go
vcnto os planos eolllpletos e uma JJH~lltoria de::niptiva 
da c~Lrada, conforme a execução. 

XXXIX. 

A r·oHrr:'.são feita por PSLt~ Derreto uãn pl'llle ~er tr:\HS

I'nitla. 

XL. 
. ., 

O Govemo submetterá a presente concessão á appro
vação uo Corpo Legislativo, na prox.ima sessão, quanto 
á parte que delle depender. . 

Palacio do Rio de Janeiro, em 27 de Março de :1872. 
-Theodoro Machado Freire Pereira da Silva. 

l'Al\Til 11. 1!1, 

.. 
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DECH ETO N. WJ5- DE 30 D'E MARÇO DE 1872. 

Proroga por mais \mt anuo o prazo nmrealln ao Engenheira 
André llcbouças para organÍ'lar unm eom1lanhia f':om o fim de 
construir o estabeledmcnto de\rcparaçAO' de)gavios pelo sys-
tl'ma de Edwin Cl'arek. - --

A Princeza Imperial 1\cgente·, em Nome ue Sua Ma
gestadc o lmper:Hlor o Senhor D. Petlro li, Attendendo 
ao que requereu o Engenheiro André Rebouças, Ha por 
bem Prorogar por mais um anno o prazo marcado na 
condição 2. a do Decreto rr. • 4~~ rle 23 de Março de 1870~ 
a que se refere o de n.• '•665> de 3 de Janei·ro de 1871, 
para o mesmo Engenheiro o1·gantzar uma Companhia> 
com o fim de construi!' o estabelecimento de reparação 
de navios pelo systema uoc Edwin Clarck. . 

Theodoro l\fachatlo Freir·e Perei'ra da &ilva, do Con
selho do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario· 
de Estado tios Negocios da Agricultura, Commercio c 
Olwa~ Publicas, assi 111 o tenha entendido e faça executa r. 
Palacio do Rio de Janeiro, em triDta de Março de mil 
oitocentos setenta e tlous, qll'inqoogesi-mo primeiro da 
lmlepemlencia e tio fmprrio. 

PRINCEZA IMPKIUAL REGENTE. 

Theodoro Machado Freire Pereiro da Silva. 

DECRETO N. !t916- DE 30 D"E MAR~o DP.: !872. 

toncede ao Coronel Joâ'O Dantas l\lartins dos 1\cis autorizaçãO' 
para organizar uma companhia que se incumba de construir 
uma estrada de ferro economica entre Alagoinhas na ·Pi'O

vincia da Bahia, c Jtabayana na de Sergipe. - .~ 
'. 

A Princeza Imperi-al Regente, em Nome de Sua Mages
tade o Imperador o Senhor D. Pedro U, Attendendo ao 
que requereu o Coronel João Dantas Martins dos R~is,. 
Jla por bem Conceder-lhe autol"ização para organizar 
uma companhia que se incumba de construi-r umao 
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(\5\t'adll. o c ferro economi.ca entre Alagoinhas na Provin
da da Bahia, e ltabayana na de Sergipe, de acc~rdo com 
as clausulas que com este baixam, assignadas por Theo
doro Machado Frrirc Pereira da Silva, do Conselho do 
mesmo Augusto Senhor c Ministro r Secretario de Es
tado dos Negocias ti:t Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido c fa1{a executar. 
Palacio rlo lHo de Janeiro, em trinta de l\larço de mil 
oitocentos setenta c dous, quinquagesimo primeiro da 
lntlcpcmlencia e do lmperio. 

PIUNCEZA IMPEIUAL REGENTE. 

1'heodoro lflachado Freire Pereira da Sih,a. 

Clausulas a que se refere o Decreto n.o 4916 
desta data. 

I. 

O Governo Imperial concede ao Coronel João Dantas 
.l\lartins dos Heis, ou á companhia que por ellc fór or
gaHizada, privilegio exclusivo por 50 annos para a cons
truceão de uma estrada de fen·o economica entre as 
estaç.fics de Alagoinhas na Província da Bahia c a villa 
de Itahayana na de Sergipe. 

A estraua comprchenderá duas secções : 
A 1.• a partir de Alagoinhas até a villa de Campos, á 

marg-em do Rio Real, passando pelas freguezias do Aporã, 
dos Prazeres c Barracão. 

A 2. • a partir da vi lia de Campos, até a de Itabayana, 
passando pela villa do Lagarto, ou pela do Riachão. 

H. 

Durante o prazo do privilegio, que será contado da 
presente data, o Governo não prrmittirá a construcção 
de outras vias ferreas dentro da zona de :;eis kilometros 
para cada lado, na mesma direcção da estrada, salvo 
accórdo prévio com a companhia. 

Esta restricção, porém, não abrange as estradas de 
ferro que lhe servirem de prolongamento, ou ue forem 
consideradas como ramaes, quér sejam ~.., .... ,.-.o::,....__ 

,>/,.-,\_\~ J! 
/ . ', \) 
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Governo ou por ontras emprezas, c bem assim as tJUC ~o 
aproximem del\a ou as atravessem. 

Para a eonstrurção do prolongamento e tios r:unaes a 
companli ia terá l'refercnria na corH·rssãn. 

Ill. 

Em qualrpwt· tbs hypothcscs da dansnla antceedcntP, 
a companhia st"l potler;'t rt·t~l;tlll:lr inrlt•mnizar;:io do (iovrr
nn ou d!' ontr:t t'lllpl·r·z:l, no caso de re~11ll:tr das noras 
t:()JI,;trtH:t;t-ÍI'S OUS(:tl'illll,; ::1 IÍITl!l:11:ãu tlc SUa linh:t. 

IV. 

Se n:Jo hour:·r ::t:t'tirdo cnln• t•.s,;:ts t'tllprcza.,, s111Jt·c o 
meio a h:lrmoni,;:lr o rcsprcl ivo st•rviçn de t1 anspnrle, 
o (io\'CI'!lO, ouvindo pt't•\"Íaillnttle aos ÍJt!t·rns.sados c at
tcnlicntlo ú~ ronYcnicncias do publico, regularú o mo
tio pratiro tl'' scnit;o. 

Y. 

llrHlro tl•l prazo dt~ l res anno.s :·onl:11los tl:l presPnlt~ 
dala •kvcr;'t at·h:tr-st• org-aniz.1da a r·nrnpanhia, qut> ~t'• 
poderei ~cr ron~idt•rad:t colllo tal, tlq,ois qtw 0' ~cus c~
tatutos "" arh:trcm registrados no Tribunal do Cum
mcrcio. 

YL 

(); ,·,;lttdll., ne,;n~,.;arios para a li\ac,l:l tlt• todo o lrat·n 
·.h í :irad:t dt~\n;in romcçar dentro tl'o pr:11w dt· um nntio 
r: lic:il' t'tlllt'ltlidos 110 t!t: sr:is, lintlo o qu:d snú :tpre~en
latlo ;'t appror:11::1o do (;ovcrno o proj•:eto cumplt:lo e de
linitivo. 

1':1ra o mesmo 11m a companhia porlf'!'ú suhmettcr ,.,,_ 
ltHlos prl'liminarcs qtw sinam para lixar os pontos ex
Iremos r~ os principaes da linha, c <~prcsentar por scrçõcs 
pelo menos tlr: :-20 kilomclros o projceto ctcl11litivo, tjlte 
dl'vnr;'t comprcllf•lldcr: 

L" A planta geral na l'seala de i: 10.000: 
':!."O ]H'riil long-it111lin:tlna csr;alade l:'L000paraa:: 

tlistaucias ]Jorizonl;le~, c 1 :!~00 para as verl icae,;, com 
altitudes referidas ao nível médio do mar, contr•ntlu a 
extensão c inclinação tlas subidas e descidas, os compri
mentos dos 'alinhamentos rectos e curvos, os raios de 
curvatura ; linalmentP a indicação das distancias kilo
metricas c dos lugarl's escolhidos para a~ t•sl;ll;ües; 
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3. 0 Memoria jnstinr.atira c explicativa uas principacs 
(]isposiç(i:'s do projecto, acompanhaua de um on~amcnto 
gr·ra l das dr•spr~zas tlr~ eonstrucç:to. 

A faculdadt~ cnnrt·dida ú companhia rl1~ apresentar por 
'''cçiir·~ o prnjcdo df'llnitivo da linha, n:io a isnnta da 
ohrigaçJo de wlnnctter ú approvaç:io do Govrrno os es
tudos de Lntla a estrada rlcnlro do prazo 1lc seis annos aci-
llW estipulados. 

Vll. 

Se a t:nmp:lnhia u:to rxr•cltlar as a\lcrar:r!cs que o Go
verno tizt'l" no projcrlo, este as mandarú fazr~r por conta 
da cmprcz1, h:~m como loJas as Gbr<ls qne jnlgtw ncccs
s:t ri as d t'pn is d ~~ fra lll[ 11 cada a cs I r a ]a ao transito pulJ I i co, 
em bem de sua romHtodidatle. 

VIII. 

Se duraHlt• a cxcr·u(io dos t.raballtos :1 comp:mhia rc
ronht'CI'l" utilidade em Jllnditirar o projt~c~o approvatlo 
pl'lo (;overno, solieitar-Jhc-lla para isso a devida aulo-

rizar;Jo. 
IX . . 

n~ tralulhos tk consl rncçâo trrJo comrr;o dentro do 
11razo tle 1tlll an1w, t:onlatlo da approYação do projerlo 
dt'llnilivo, e dt:YI'r:io lirar concluitlos em lotla a cxlensJo 
da linha, de modo que possa ser franqueada ao trafego 
no prazo Lle tlcz al1110S, conlatlos dal!uelh (lata. 

x. 

Se a compa!lhia nJo pstivcr organizada, ~r· os planos 
não furem submclti,los ú approv:u;ão do Govl'rno, ou se 
as obras Hão coml'çarcm uos prazos acima marcados, ca
dncar{t esta concessão, salvo caso de fon:a maior devi
damente justificado perante o mesmo Governo. 

A vrorogaç~o destes prazos não podcd exceder de um 
auno, lindo o qual caducará peremptoriamente a con
rcss:Jo se a companhia n;io tiver dado cxer:UI;Jo aos com
prolllissos a t{UC se obrigar. 

XI. 

lkpois da approvar;ão Jos Pslu(los preliminares ou tio 
projrdo dPlinitivo, no ca~o em qur· ~úmenk este seja 
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aprcsent~uo, o Governo flxarú por decreto o capital tia 
cmpreza, ncccssario para o cumprimento tlc todas as 
cst1pul~ções contidas nesta concessão. 

XII. 

A estratla será construída em rondiçõcs apropriadas 
ao transporte commodo e seg-uro de passageiros c mer
cadorias de qualquer espccic em carro~ puxarlos por ma
chinas locomoti\·as; será de via singela c terá os desvios 
c linhas auxili:1rcs que forem neccss:1rias para o movi
mento 1los trens. 

A hitola rP~pcctiYa srrú cstahclecida pdo Governo de 
accünlo com a companhia, bem como a vclocitlade que 
tlcvcrão ter os trens. 

Todas as obras serão construídas com solidez c com 
matcriaes de primeira qualida1le. 

XIII. 

A companhia obrigar-se-lta a manter scrvi,;o dia rio c 
regular de trens de p:1ssagci r os c c:1rg:1s en trc os ponto;:; 
extremos e intermedios da linha, devendo construires
tações naquclles pontos, com as accommodações precis:~s 
para os viaj:1ntes c mercadorias. 

XIV. 

A via fcrrca não impedirá o livre transito pelos ca
minhos actnaes ou outros que se ahrirem p~r~ eo·mmo
didacle puhlica, c nem~ companhia terá direito a qual
quer taxa pela passagem nos pontos de intersecção. 

XV. 

A companhia srr;í obrigada a rcstahclrrcr c manter, 
em qualf!UCr tempo á sua custa, o livre escoamento de 
todas as aguas, cujo curso seja demorado ou retido pelas 
ohras da C3trada. 

Nos cruzamentos com as vias naYcga"vcis serão as 
obras d'arte construídas de modo que não ofl'crcçam em
baraço algum á navegação. 

XVI. 

A companhia será obrigada a estabelecer uma linha 
tclegraphica em toda a extensão da estrada, de modo 
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que esteja prompta a funrcion:~r no dia em ljUC esta fór 
alH'rla ao trafego. • 

O GoYerno terá o direito de utilizH-se, ~ent remu~ 
neração al~Suma, do,;. postes tclegraphicos para collocar 
um ou mais lio5 electricos: assentar o~ respectivos ap
tJ:~relhos c estab;~lccer escriptorio5 tl'legt·aphicos nos 
edilicio~ das estações da companhia. 

XVII. 

Depois rlc concluíJas as ohras da estr:tda, a companhia 
será obrigada a consenal-as sempre em bom estado, de 
modo que não haja em tempo algum o menor perigo 
para a circulaç:to dos tren~. 

xvm. 
Se Jepois de começada a coustntcçao da estrada licarem 

as obras paradas por mais de seis mezes; se a companhia 
não concluir toda a linha no prazo marcado na condi~ 
ção IX; se aberta a linha ao trafego fôr a circulação in~ 
tcrrompilla por mais de tres mezes, ou se a companhia 
por qualquer motivo (ór declarada incapaz t.le continuar' 
os seus trabalhos, caducará a concessão, salvo caso de 
força maior devidamcn te provado. 

O Governo providenciará sobre o acabamento das obras 
ou continuação do trafego, podent.lo atljmlicar a outra 
emprez::t as obras rxeeutalla~ c matcriaes existentes. 

O prrço dessa adjudicação será entregue á companhia 
pela nova cmprcza, c não terá direito a mais nenhuma 
muemnização. 

Se não tiver lugar a adjudicação, a companhia dis
porá dos ma teriaes c mais objcctos que lhe pertence
rem, dentro do prazo que fór marcado pelo Governo, 
5em direi to de reclamar co usa alguma. 

XIX. 

A companhia poderá desappropriar, na fórma do De~ 
ereto n. • iG6í de 27 de Outubro de 1855, os terrenos 
de domínio particular que forem necessarios para o 
leito da estrada, suas e~tações e mais dependencias. 

Para os mesmos fins, e durante o prazo do privilegio, 
conceder-lhe-ha o Governo gratuitamente o usufructo 
da zona que occupar dos terrenos devolutas e nacio
naes, e dos com{lrehendidos nas sesmarias e posses, 
~alvas as indemmzações que forem de direito. 
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XX. 

" A companhia imporLu<t, livres 1lc tlircitos, durante 
o prazo m:trcado para a eonclusão das obras e no . .; 
tO annos seguinli'S, as m:tchinas, wag·ons, trilhos, 
cat·vão e mais mall~t·iacs qu~ tiverem de ser empre
gados na eonstrul'r;:1o, con~enar;ãn c custüio Ja linha, 
tkamlo sujeita aos n·.'-\·ulanwntos lise:trs. 

l'ar:1 goz:1r dr~ st.~llldlianle favul' dt~•l'l'[t clb no prin
l'ipio 1l1' ~atla ann~J apri'Simlar ao l\tini,;lPrio da Agri
cultura, Ct)!ll/lll~rt:in e OIJras Publica> uma relaçJo do . .; 
ohjedo.s lfllí: tin•r de importar úuraute esse perioilo. 

XXI. 

Tcr;'t ella tatnlwlll direito durante o tclll[lt) Jo privi
)i•gio, Liu e\ piorar 1lcntro d:t zona a que se refere a d:tu
~ula ll, minas de qu:wstiUCl' mclaes c de productos 
eilimit:u . .; que dcsr:obrir, sem detrimento de din•itos 
adquiridos, dt~vendo requerel-os ao Governo, a lim de 
lhe sr~re111 dt•man:ad:h as datas c t• . .;tipni:H.las as coHtli
t:\ies de ;-.ULJ gow, 11:1 fúrm:: tia lec;·isl:t(iu vigente. 

XXII. 

Os pn·1;u . .; de transporte de passageiros e de met·t::t
tluria~ de tpialiJUcr ~~~peeie serJu tsvecilicadus em Ultta 
tarifa orcpnizaLia pela companhia, tle at:cônlo com o Go
Vt:rno, a 1ptal ser:'t revista de ll'!'~ em tn~s ~nnos~ c re
tluzitla 11Uaudu a receita liriLlida da empreza exceder 
:t 12 "lu. 

XXIII. 

O Go1 rmo tiscalisar:l, como achar conveniente, a 
t'Xt:cuçJo da~ obras, o serviço do traf1•go e o cumpri
mento tll; todas as dansulas desta concessão. 

As despezas de fiscalisação correrão por conta da com
panhia. 

XXIV. 

Serão observadas nesta estrada de ferro, no que lhe 
ftir applieavel, as disposições dos reg-ulamentos em vi
gor nas outras estradas de ferro e de quaesquer outras 
que forem expedidas, uma vez que não contrariem as 
disposir;ões desta concessão. 
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XXY. 

Depois tlns t:i primeiros annos de tluraç::to do priri· 
lr:-\"io, tlcYcr:·, a companhia comrçar a formar o sen fun
do tlo ;tmortiz:tç:'io, rmprcganuo para essr lim pelo nw
nos i/~ "lo uo capital uespcnuido, quan1lo a rt'IHla liquiua 
rxcrder a 7 •; •. 

XXYL 

Em qualtlUCI' epóca depois de decorridos aqnellcs an
nos, o Governo trrá a facultlarlr de reogatar a presente 
conce.;são, quando julgue connniente. 

O preço do resgate será fix.at.lo por dous arliitros, um. 
nomeado pelo Governo, outro pela companhia, o~ quat'S 
tomarão em ronsiucração, não r;ó a importancia das 
obras, no estat.lo em que se acharem, sem attellllel' ao 
custo primitivo, mas tambem a respcdiva r~nt.la litjuida 
nos cincos annos anteriores. 

Em nenhum caso, porém, o preço tio resgate, quere-
sultar do arbitramento, será superior a uma somma 
cuja renda annual de 6 "/o seja equivalente á renua li
quida média dos cinco annos antrriores. 

Se os dous arhitros não concordarem, 1larú cada um 
o seu parecer e será a questão resolviLI.a pela Secção dos 
Negocios do Impcrio do Conselho de Estado. 

Do preço t.lo resgate, conforme fôr arbitrado, será de
duzido pelo Governo o fundo de amortiza~ão que existir. 

XXYII. 

Tl'rmin:Jtlo o prazo do privilegio continuari1 a com
panhia na posse c gozo da estrada c suas I!Ppentlcm ia~, 
pagando desdt~ então ao Governo o que por este fór lixa
do pl'lo aforamento dos terrenos dcvolutos c nacionacs 
occupatlos pela em preza. 

XXYIII. 

A companhia dará transporte gratuito ccomas ncccs
~arias c:~utelas ás malas do Correio e sous conductores, 
ás sommas pertencentes ao Thcsouro Publico ou Pro
vincial; aos presos e seus rcspcctiYos guardas c aos 
agentes pol iciacs em serviço. 

Logo que fúr reclamado pela autoridade competente, 
fornecerá ás tropas e material de gue'rra todos os níeios 
de transportes que po~suir. pela metade dos preços da 

P.\RTE llo :!O. 
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rrsprrtiv.1 t.1rif:1, hmn r.1mo aos colono~ t' suas loaga
gl'n> c ao-; nhjt'rto.o; pcrtencrntPs ao Govcruo que não 
foram c.;;pecit1r.atlos nesta cl:lUsula. -

XXIX. 

A companhia porll'rÚ cstahclerer a s111 sétlo no p1it. 
• ou fóra dellr, com t:~nto tJllC tenha no Brasil represen

tante com plenos podt:rPs para tratar c resolver tlirec
tamentc com o l~ovcrno qnarsqucr íJllf'stõrs emergentt's, 
as quars, qm'r st•jam rom elle ou com particul.1rrs, serã 1 

tratadas r rr,olvi,Ja.s no lmprrio, de conformidade com 
a rrsprrtiva l<"r;islal:;lo c sem recur,.;o para lribunaes rs
tr:Jn)lPirn~. 

XXX. 

Em raso tk dcsarrôrdo entre o Govrrno e a companhia, 
em rrlação :.tos te privilegio, sobre direitos c obrigações 
de ambas as partrs, será a questão resolvida por dous 
arbitros, nomt'ados;um por cita fl outro pelo Governo. 

Se P.~lt's tamhrm disrnnlarrm dará cada um em sepa
rado o sru parrcrr r a f(Urstão srrú resolvida pela Secção 
dos NPgocius do lmpcrio <lo Conselho de Estado. 

XXXI. 

A rompanlti:~ não poderá reclamar do Governo ne
nhum f<lvor, além do~ que se acham consignados nestas 
clausula;;. 

. xxxn. 

Pela inobservanri:l. de qualqurr uma das mesmas 
rlau~ulas, para a' qu:~rs já não rstivercm rstabelecid:~s 
penas rspPei3PS, poderá o Governo impúr mullas de 
t :000,)000 a to:OOOBOOO, conforme a gravidade da falta. 

XXXIII. 

A rompanhia rcmrttPrá ~o Governn, até afim de Ja
neiro de C:Hla anno, n rn r ela torio circumstanciado das 
ocrurrencias havi.Ias no decurso uo anno anterior e do 
estado das suas finanÇ1s e do seu material fixo e ro· 
dan te. 
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XXXIV. 

Dentro dos tres primeiro; mezcs depois de aberta 
a companhia ao trafego, remetterá cita ao Governo os 
planos completos da e~trada e uma mcmoria descrip
tiva da mesma conforme a execução. 

xxxv. 
A concrs~ão a que se rdercm e; tas clausulas não póde 

ser transferiJa. 

XXX\'I. 

O GoYerno suhmetterú a presente concessiío a appro
vação Jo Corpo Legisla ti v o, na proxima ses,;ão, (1uanto 
á parte que dellc depender. 

l'alacio do Rio de Janeiro, em 30 ul' Março de 1872. 
-1'hcodoro Mnchada Freire Pereira tia Silra. 

--
DECRETO N. MH 7 - DE 30 DE MARÇO DE 1872. 

Concede·a. Emanuel l'rank autorit.açào para incorporar uma 
companhia que se denomiu:wá-Economica de Consumo- c 
allprova os uspectivos estatutos. 

Sua Alteza Imperial Regente, em Nome llt• Sua Ma
gcstade o Imperador o Senhor D. Pnlro \1, Attendcndo 
ao requerimento que lhe dit·igiu Emanuel Frank, o con
formando-se por Sua Immediata ResohH;ão tle ';W de Fe
,·erciro ultimo com o parecer da Secção dos Negocias 
do Impcrio do Conselho de Estado, exarado em ConsuHa 
de 26 de Dezembro do anno findo, H·a por bem Concc
uer-lhe autorização para incorporar uma companhia que 
se denominará-Economica de Consumo-, e approvar 
os respectivos estatutos, com as modificações que co'fll 
este baixam assigna1as por Theodoro Freire 
Pereira ua Silva, do Conselho de .. ~ii.cte . '" 
perador, Ministro e Serrrt3riu ::~.tMu:fab~ 1 Nrg()~j~;>,·, 

t(' -:_) , } I -, 
Íi ·,.? 

\,· 
~:' l) 
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•la Ar•ricultura, Commercio c Obras Puhliras, rJuea~sim 
o tei~lla entendido c f:Jç.a executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em trinta de l\larço de mil oitocentos setenta c 
dous, quiniJUagesimo JH'imciro da lnllcpendcncia c do 
\lliJICI'ÍO. 

PRIXCEZA DIPERIAL REGEXTE. 

Theodoro Machado Freire Pereira dr• Sill'a. 

11odifica~~ões a ftue se ••efere o DecreCo 
n °, -'191'7 desta data, 

I. 

Ao art.· J.. o acrescente-se- e nos demais casos es
tabelecidos no art. 35 do Decreto n. o 27H de 19 de De
zembro de 18fi0. 

11. 

A rerlacção tio art. 6. o lica substituída pela seguinte: 
.Ao fundo de reserva, do qual só se lançará mão na hy
pothcse do artigo antecedente, deixará de ser levada 
a porcentagem estabelecida no mesmo artigo desde que 
altingir á 6omma de 100:0001~000. 

III. 

No art. 1!J eliminem-se as ullimas palavras-sobre 
proposta da Dirccloria. 

IV. 

Ao art. Sl acrescentem-se in fine-ficando a fixação 
rlo numero destes empregados e dos scu5 respectivos 
nnéimentos dependente da :~sscmblé~ geral. 

v . 
• \o ar-t. 2~ acrrseentc-se-c sempre que o rrquercrem 

acri?nislas tjllc re!ll'escntem uma rruinta parte do capital 
realizado. 
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VI. 

O art. 2tl fica assim rcdigiclo:- Quando. porém, o 
ohjcdo espcdal da convocação da assembléa fór a refor
ma dos estatutos, distribui<;ão de seus capitacs accu
mulados, ou dissolução da sociedade, tornar-se-ha ne
rcssario que pelo menos estejam presentes tantos accio
nistas quantos representem metade do nlor das ac-
ções. 

VII. 

Ao art. 2\J acrescente-se:- A assembléa geral será 
presidida por um acdonista nomeado na rrspcetiva 
sessão, o qual será auxiliado por dous Secretarios no-
meados pela mesma fórma. 

Ylll. 

No art. 31 substituam-se as palavras:- Emquanto 
isto não ·tiver lugar, será exercido interinamente pelo 
~crente- pelas seguintes- EmquiJ.nto isto não tiver 
lugar, será exercido interinamente pelo immcdialo em 
votos. 

IX. 

O art. 32 é supprimido. 
Palacio do Ui o de Janeiro, em 30 de Março de 1872. 

-1'heodoro Machado Freire Pereira da Silva .. 

Estatutos da Sociedade Economica de Consumo, a que 
se 1·efere o Decreto n.o ~9f7 de 30 de ~lar~o 
de t872. 

DA SOCIEDADE, SECS Fil"S, DUilAf~ÃO, CAPITAL E 
RE:'iDlME!'iTO. 

Art. L" A SocicdaclP Economic•a de Consumo, organizada 
nesta data, é c.ompanhia annnyma, cstabclccicla nnsta CôrtP, 
tendo pur fim proporeionar ás dassl's pouco abastadas, lllém 
de outras vant<lgcn:-, a maior ceouuJuia pu~:,ivclua a•·quisi•;àu 
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tlr g•·H••r,•; d·· f'l'llllt'ira nci·p~sidadc da vida, ronfurme o plano 
rx;~rado Jll':<lcs Pstatutos: Pila I'OIHq'ará a funecion:~r lo;;u 
tJUI' tircr n•alizadn a primeira l'ntrada de capital soeial, feita 
pelos accionistas, 11 fJIW SP achar habilitaria para isso; durará 
por esjwço de ''0 annos c dc,·crá dissolver-se antes desse 
prazo, se th·ol' perdas qnc absorvam um terço do capital, 
além do fnnrlo dn reserva. 

Art. 2." O capiull da socie1ladc será de 300:000;)000, di vi· 
tlido em :J.OOO acções dp !001~000 t~ada Ullla. 

Art. 3." Asentrad:~srloeapital far-se-llãona razão de iO"!n 
~ohrn c:ula :lct;ão Jogo r!Ppois dt• npproYarlos 0' presentes es
tatutos, c dn eleitu a primrira Dircctoria, e o rrstantf' f'lll 

Jlrt•,;tnrues nnnra maiores de :JO "I" com intPrvallos dr :10 r! ias 
JH•Io lll<'llfl:', e anuunriarlas nas fulllas puhliras com i15 dias 
de ;)!l(Ct:PilPncia . 

• -\s :t~\,'Õt•s não potlt•rão ~rr transferitlas srnãn com as nrcrs
~arias formali.Jatles no e~eriptorio da companhia e sem que 
t':::lt'ja rralizada metade do sr·u valor nominal. 

Art. ~." N.~nhnm aceionista será rcspomavrl por mais do 
IJUC a importancia de suas acçõcs, porem, deixando tlr fazer 
tpwlrjuei' das entradas em tempo eompetente, perderá todo 
o direito n sr~r considerado como tal, revertendo o capital, 
com que houver contrilmido, para ben!!1icio da sociedade. 

Art. 5." Os ar:eionistas desta emrrez:~, além de outras van· 
tagens, arlianto explieadas, t<~m t ireito aos dividendos se
mcstraes, ol1tidos dos lucros li'}uirlos rrsultantes d11 opcra
çõPs cff,•~_;tivamrnte <~ont:luitlas naquellc período, c dos quacs 
~o detluzirão :J "lo para formar um funrlo dfJ rrscrva, flX· 
rlusivamentc destinado a fazer fa<~r ;ís perdas do capital ou 
para substituil·o. Não se poderü fazer distribuição de divi
drndos, l'llHJUanto o capital desfalcado, em virtude de perdas, 
não fôr integralmrntc restabelecido. · · 

Art. 6. 0 O fundo de reserva, do qual só se lan~nrá mão no 
raso de prejuízos impreYistos, c com aequicsceneia da assem
hlt\a geral, cessará rlt\ st•r accumulado quando attingir a 
som ma de !00:000;)000. 

OPEUAÇÕES DA SOCIED.\DE. 

Art. i." A companhia ailquiriní ou alugar;í, no mais arlr
qnado lugar da cidade, um edifieio apropriado com cspa
r<Jsos annazem:, onrlc se possa guardar convenientemente os 
gencros que comprar no paiz ou receber dos principaes mrr· 
e a dos cstra ngciros. 

Art. 8. o As compras rffcctuadas pela companhia srrão 
fi' i tas a dinheiro ü v ist.a ou a prazo, podcnrlo e! la crear agen
rias ou t.rr CO!Tt\Sponden tcs nos lugares, onde puder !ta ver 
os prindpaes artigos, de que tiver necessidade para realiZação 
tlcstr. plann, attendPndo-~c. ~cmpre á maior economia que 
r!Pve rf'su!tJr da~ compra~ feitas nos lug-ares de maior pro
r! urçãl'· 

----·--------~ 
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Art. \). 0 L·Jgu qtl!' sl'ja conveniente aos intc·rt·S;<"i ,Ja eum· 
JlaahiJ, a em preza pulleni estabelecer uma padaria, a~·ougur, 
e hem assim qnaesqurr outros cstabrletimentus <pu• a Pxpe
ricneia demonstrar poder trazer v:mtagens. 

Art. :1.0. Emquanto, porém, isto se não puder n•aliwr, as 
enmpras que tizt>r a companhia terão lugar por <'uneurrcueia 
publica, e por contractus com fornecedun•s, ou como fllr d<l 
mais reconhccilla c provada conveniencia. 

Art. 11. A companhia encetar~ as mas transacçõe~, fa
zendo publicar nos ju1·naes não só o seu plano em geral, eorno 
explicações precisas 11ue patehtcem as vantagens <rue uff,~
recer. 

Art. 12. C:nla accionista poderú comprar ú eompanhia um 
talão imprrc:s0, numerado e rubricado p<'la Direetori<t, <le 
•rue usará sempre que tiyer Lle fazer petlwos tle generos tio 
que eareeer, renovanuo-o caua vez que os acabar. 

Art. 13. Só á vista Li e tars pedidos, no~ quaes se dewrá 
declarar com toda a precisão a qualidaue c •Jnantidaue de 
cada artigo, proceuerá a companhia á entrega, licantlo ella 
t!esdc esse nwmento llesligat!a de qualqurr responsabilidade 
c devendo a pessoa q u..: os receber prot:cder a todas as ave
riguaçõeg ncces5arias. 

Art. H. S:1 a companhia tiver de mandar fazrr a rntn•r:;a 
nas resilicneias dos consumiuures, o que será previammúe 
lieclararlo nos pedidos, se calculará até 2 "1 o mais sobre o 
valor dos generos, como porcentagem deste serviço, se uãu 
exceder meia lcgua do ponto da partida, r, no caso contrario, 
o que fôr convencionado. 

Art. 15. O consumidor que fôr acdonbta, terá o llin·ito 
llc pagar a importancia de seus pedidos dentro rlo prazo de 
ll't\S mezes, com tanto que seu debito nunca exeetla á ml'!adn 
tlo valor rPalizadu das acçõcs que possuir. 

Nu caso porém de IJUercr e ou trahir este compromisso com 
a companhia, deverá previamente entregar no respectivo es
rriptorio uma dcclara\ão nPste s•!ntit!o, 01111e tambcm tiearão 
dt~posita1los os seus titulas de accionista, como raurão. 

Art. 16. VPrificando-se o facto de falta lle pagam!'nto por 
parte do aecionista consumidor, c que o i111port1~ !la a•·ção 011 
aeçõcs, forem absorvidos por seus compromisso~, a compa
nhia terá o direito pleno de passai-os a novo possuidor, an
nunciando antecedcntemente a sua venda, sem declaração 
de numPs, c eom a simples designa~·ão dos numeras dos,ti
tulos que forem suhstituidos. 

Art. 17. A sobra que por ventura houver rntrc o tlrbito 
do consumidor, e o prrço por que forem VPnllillas a acçãu 011 
al'f,'Ões, sr:rá entregue a seu antigo possuidor, passando este 
o compr.tentc recibo. 

Art. 18. A qualquer outra pr:ssoa, em hora não seja ar· 
eiunista, é permittido trr as mesmas transar·çõcs com a so
ciell<llic, ~ozando lias vantagens qnc clla pót!c dar, rom 
tanto qne seus p~f;amentos srjam l.'ff~_ctu · · _ . . TH ,.,..,A - -.., 

' ./" \ ~ (J . t ·~ l! " r; J .. -. ·.' .. : " •. 
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Al'l. t!l. A companhia s.~r<Í t!irig·iúa por dou,; lllt'l!lhro-; 
pJ,~itos annualmente pela ass.~mhléa gt~ral, ~endo um rl<'ll•'' 
o ThP:;our,•irn, e bem assim um gen~ntr, o •1ual St'l':i no
IHPailo •~ demittido pt•la Directoria, Pxe••pto o primeiro g••
r••ntt>, o qual será Emanurl Frank, organizado!' rl••sta rm
Jll'l'Za, qtw servirá esse cargo. emfJI!anto não fôr tl••llt~ r,xo
n••rado pda asscmbl•'a geral sobrn proposta da Dirrctoria. 

Ar!. 20. O restant•~ t.lo prssoal será composto de um guartla· 
livro~ e de tantos empregados sniJalteruos •JUantos forem 
iudisp,•n,;a Vl' is ao srrviço. 

Art. 21. A' Dirrctoria competP: nomear <l d.~mittir os 
din•rsos empregados, rubricar os lirros e talõt~s, velar su
l•re a regularidade das transaeçõcs da companhia, fisealisando 
o grmntc e fazendo cumprir os estatutos; convocar as as· 
s•~mbl•'as geraes onlinaria e extraordinariamente quando 
julgar conveniente, autorizar as despczas rla companhia, 
expôr annualnwnte á assemiJléa geral o estado financeiro 
ua socirdade e propôr as medidas que forem a bem do sr·u 
engrantlecinwnto; formular, de accôrdo com o gerente, os 
regulamentos e dar as normas de que houver necessidarle 
para a hoa ordem rto serviço; fazer depositar diariamente 
~~m qualquer cstauclecimento baneario de confiança as so
bras ou quars•1ucr fundos da companhia, e marcar os ven
cimentos qne devem perceber os dilferentcs empregados. 

Art. ~2. Ao gerente ineumbe cuidar da conserva~ão P 
boa guarda rle todo o material e generos da companhia ; 
cumprir c fazer cumprir os regulamentos; admittir e d•·· 
mittir os l'llllll'!'gados sob ~uas onlens, e bem assim fazer as 
cnllliH'a,;, rstabelrcer preços, c adquirir o material Uflces~a
rio para o andamento da cmprcz<~, de a•:eôrrlo com a Di
rl't~toria, propOr r~ontractos; agencias ou ••stabcleeinwntos 
Jlrreisn~, hem •·omo as medidas IJUC lhe parecerem eonrorrt•r 
para n melhor desrnvolvimento e rr~gularillade do sPrvir;", 
e dirigir as vt•ndas e remrssas 1ft~ gPneros pe•litlos pelo~ con· 
su midort•s. 

Art. 2:1. Os d••ma is empregados SP cingirão ao~ rstatn tM, 
rPgnlamrntos " ordl•ns verbaes rstabelrei1los pPla aduJiuis
tl'~{·ão. 

ASSE~Ir.LÉ.\ C:EIL\1. E SUAS ATTfl!BUIÇÕE~. 

Art. 2í. A a~-''•'lllbléa grra! pml,·r~ •l•'IÍIH•rar fj!laiHio P~ti
ver rrpres••ntatla pela •ItWrta parte de suas acçõt•s pelo me· 
nos e cnjos títulos se acharem inseriptos nos livros da so
ciedade dons nwzes antes. s,~ porém não se rrnuir o nu
mero tf,• oceirmi.;t;;-; llPS:<as CiJilili<;iJo~, ser~ d·· Illlvo convo-
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cada a asscmbléa para o dia que a Dircctoria fixar, podtmdo 
nesta segunda reunião deliberar, qualquer que seja o numero 
dos accionistas presentes. A assembléa reunir-se-ha ao me
nos uma vez em sessão ordinaria no fim !lo ultimo mez de 
cada anno. 

Art. ~5. Não pótle ter voto na assembléa geral o a~cionista 
que se achar em falta com a sociedade por cffelto do art. i6, 
embora não esteja terminada a t~aasacção de que trata o 
art. !7. 

Art. 26. Qttan!lo porém o objecto especial da convocação 
da assemhléa fôr a reforma dos estatutos, distríbuição dos 
seus capitae~ accumulados, ou dissolução da sociedade, tor· 
nar-se-ha necessario !JUe pelo menos estejam presentes tantos 
accionist<is !Juantos representam a rnetaue dos votos. 

Art. ~7. Os votos dos accion istas serão contados pelo se-. 
guinte modo: o possuidor de i a 5 acções terá um voto, e 
assim por diante mais um voto por cada 5 acções que pos· 
suir, não podendo, em caso algum, nenhum accionista ter 
mais de ~O votos, qualquer que seja o numero de aeções de 
que disponha. · 

Art. 28. Sã0 admttidos a votar os procuradores dos accio· 
nistas que não puderem compareoer á reunião da assembléa 
geral, estando as suas procurações .passadas legalmente, 
porém não poderão tomar parte em qualquer discussão, nem 
serem sortPados para exercer com missão alguma nos negocios 
da companhia. Não serão admittidos votos por procuração 
para a eleição dos Dircctores .. 

Art. 2\l. São attribuiçõcs directas da asscmbléa geral: re• 
formar os estatutos, approvar os regul<imentos, t<Jmar an~ 
nualmente contas á administração, nomeando para este fim 
uma commi~são de exame de contas, composta de trcs mem
bros; resolver soiJre a alienação de bens c liquidação da 
r.ompanhia; marcar os venrimentos dos Directores e do ge
rente e bem assim tudo quanto possa concorrer para a pros
peridade da em preta, uma vez ~que não se contrariem as 
disposições destes estatutos, 

b!SI>OSIÇÔES GERAES, 

Art. 30. Cada Director possuirá pelo menos 10 a~es, 
emquanto exercer este cargo. 

Art. ;ll. Em caso de morte on outro impedimento justi· 
ficado de um dos Dircctores, será o seu lugar preenchido por 
um <iccionist<i eleito pela assambléa geral. Emquanto Isto 
não tiver lugar, será exercido interin:unrnte pelo gerente. 

Art. 32 Ao mencionado organizador desta em preza serão 
rn treg-ucs gratuitamente, pela sua idéa c serviços prestados, 
200 acções IJenefit:iarias depois de um anuo da sociedade or
ganizada, as quaes gozarão de todos os privilcgios e van· 
tagcns concedidas pelos presentes estatutos. 

PARTR J(, 21. 
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·,Art. 3:J. Os membros desta companhia subscrevem o m~· 
mero de seções declarado adiante de seus nomes e autori
zam o referido organizador da em preza a requerer a awro· 
vação destes estatutos e aceitar as alterações feitas Qelo 
Governo, que lhe parecerem admissivci~, promovendo~ etfe~· 
ti v a insta Ilação da companhia. 

Rio de Janeiro, em t9 de Outubro de f87L (Segue111 as 
assignatura~.) 

DECRETO N. 4918- DE 30 DE MARÇO DE 1872. 

'Proroga por mais um anno o prazo fixado ao Desembargada r 
Polycarpo Lopes de Leão pelo Decreto n.o .U23 de 13 de Maio 
de 1870 para lavrar mllleraes na eomarca da Chapada, na Pro
vincia do Maranhão. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gesLade o Imperador o Senhor D. Pedro IJ, Atrendendo 
ao que requereu o Desembargador Polycarpo Lopes de 
Leão~ Ka por bem Re11ovar a a11torização que lhe foi 
concedida para lavrar <minas de 'c.ohre e outros mine
raes na comarca da Chapada, na Í'rovinêia do Maranhão, 
sob as clausulas do Decreto n. o 3817 de 23 de Marco de 
f867 ; devendo ser contado o novo prazo de um anno 
que ora lhe é concedido, de 23 de Maio proximo fu
turo em diante. 

Theodoro Machado Freire Pereira da Silva, do Con
selho do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro, em trinta de Março 
de mil oitocentos setenta e dons, quinquagesimo pri
meiro da Independencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Theodoro Machado Freire Pereira :da Silva • 

..... 
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lJECHETO N. 4:919- DE 30 DE MARÇO DE 1872. 

Approva a transferencia feita pelo Dr. Joaquim Floriano de 
Go.doy e João da Custa Gomes Leitão a Domingos Montinho, 
do plrvilegio que obtiveram pelo Decreto n.o 4604 de 24 de 
Setembro de 1870, para a navegação a vapor do rio Parabyba, 
llll Província de s. Paulo, e proroga por mais dous annos o 
prazo concedido para o começo dos trabalhos e por 18 mezes 
o estabelecido para o dcposilo. 

Â Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Attcndendo 
ao que requereu Domingos Montinho, Ha por bem 
Approvar a transferencia que lhe fez o Dr. Joaquim 
Floriano de Godoy e João da Costa Gomes Leilão, de 
todos os seus direitos e obrigações relativos ao pri
vilegio que obtiveram pelo Decreto n. o 4,604 de 2~ 
de Setembro de 1870 para a navegação a vapor do 
rio Parahyba, ·na Província de S. Paulo, e prorogar 
por mais dous annos o prazo marcado no mesmo De
creto para o começo dos respectivos trabalhos e por 
i8 m-ezes o fixado para o deposito. 

Theodoro Machado Freire Pereira da Silva, do Con
selllo do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario 
de Eslado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em trinta de Março de 
mil oitocentos setenta e dous, quinquages~mo primeirO 
da lndependencia e do lmpe~io. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Theodoro Machado Freire Pereira da Silva. 

--· .. --
DECRETO N. 4:9~0 - DE 30 DE MARÇO DE 1872. 

Conce,le á companhia de seguros marítimos e terrestres-Con
liança-autori:~~ação para funccionar e approva os respectivos. 
estatutos. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Attendendo 
ao requerimento que lhe dirigiu a;.companhia de.segu-
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ros marítimos c terrestres-Confiança-, e conforman
do-se por Sua Immediata Resolução de 13 do corrente 
mez com o parecer da Secção dos Negocios do lmperio do 
Conselho de E~tado, exarado em Consulta de 15 do mez 
proximo findo, Ha por bem Conceder-lhe autof!4zação 
para funccionar, e approvar os respectivos estatutos. 

Theodoro ltlachado Freire Pereira da Silva, do Con
selho de Sua Magestade o Imperador, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negoeios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido c 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em trinta .de 
!larço de mil oitocentos setenta e dous, quinquagesimo 
primeiro da lndependencia e do Impcrio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Theodoro ]Jlacltado Freire Pereira da Silva. 

Estatutos da Companhia de segnt·os mat·itimos e ler· 
t·estt·es- Confiança- a que se refere o Decreto 
n. o 4920 de 30 de Março de f872. 

CAPITULO I. 

Da sociedade, sua séde, seus fins, sua duração e dissolução. 

Art. L" A companhia denominada-Confiança-é uma so
ciedade anonyma com séde no Rio de Janeiro, podendo ter 
agencias dentro e fóra do lmperio. 

Art. 2." A companhia opera sobre riscos maritimos e flu
viaes, cambio maritimo, e sobre riscos de inundação, e dn 
ineendio produzido pelo fogo e pelo raio. 

Art. 3." A duração da sociedade será de 20 annos, findos 
os quaeE poderá continuar, se a assembléa geral dos aceio
nistas assim o deliberar, c o Governo o permittir. 

Art. 4. o Além dos casos mareados no art. j!95 do Codigo 
Commercial, e no art. 35 do Decreto n. o 27H de 19 de De
zembro de 1860, a companhia será dissolvida quando os seus 
prejuizos tenham absorvido dons terços do capital, c em 
qualquer dos casos de dissolução a assembléa geral nomeará 
uma commissão que proceda á liquidação, exccptuando-se o 
caso previsto no § 2. 0 do meslllo art. 295 do Codigo Com
merda!, por ter processo mareado por lei, 
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CAPITULO li. 

Do capital, .ma reali:::afão, dos luc1·os e do fundo d~ res~rva. 

Art. õ." O fundo social é de 6.000:00060000, dividido em 
30.000 acçõt~s de 2001)000 cada uma tlas quaes serão agora 
emittitlas 17.500. Das restante~, poderão: 2.500 acções ser 
emittidas pela Directoria e conselho fiscal, se os interesses 
da companhia a5sim o rcelamarem e que por este meio Re 
possam adquirir socios uteis, e as outras iO.OOO só poderão 
ser emittidas por delibernção da asscmhléa geral sob pro
posta da Directoria e conselho fiscal. 

Paragrnpho unico. O premio que se puder obter pelas 
11!. 500 acções que por uma ou outra fórrna forem emittidas 
será levado á conta do fundo de reserva. ·· 

Art. 6." A companhia jul,!:rar-se-ha constil.uida e poderá 
funccionar para todos os effeitos, quando tiver realizado 
fO • 1 o do capital emittido; sendo 2 f /2 • I. pag0s no a c to 
da subscripção, fl o restante logo que sejam approvados os 
rstatutos. 

Art. 7." Dando-se desfalque no fundo realizado far-se-ha 
chamada do capital sufficiente para completai-o. 

Art. 8." Dos lucros verifli'ado~ annnalmcnte se deduzirá 
:lO "lo para fundo tle re!'erva; mas flnHruanto este fundo não 
attingir á somrna de iOO:OOObOOO póde a Directoria, de accôr
do com o conselho fiscal, augmcntar esta porcentagem. 

Paragrapho unieo. O maximo do fundo de re~erva será 
igual á som ma que o~ accionistas tenham realizado, e depois 
de lia preenchida cessarão as q;.totas applicadas para este fim, 
dividindo-se todos os lucros. 

Art. 9. • Se para pagamento dos prejuízos verificados não 
forem sufficientes os lucros annuaes c o fundo de reserva 
existente, retirar-se-ha do fundo effectivo realizado <I quantia 
precisa para satisfazer os encargos da companhia, recom
pondo-o Jogo pelo modo disposto no art. 7." 

Art. 10. O capital realizado e o fundo de reserva poderá 
ser, em parte, empregado em titulos da divida publka geral 
a provincial, se assim o entenderem conveniente a Directoria 
e conselho fiscal. 

CAPITULO III. 

Do s a c c i o n i s t a g, 

Arl. 11. Sú poderá ser accionista pessoa idonea, de reco
nhecido credito e previamente approvalla pela Directoria c 
t'onof'lhn fiscal. Os menores não podrm ~er nt:rionistas. 
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Art. 1:!. São considerados accionistas todus os que pos. 
1-<uirem uma ou mais acções competentemente averbadas nos 
livros da companhia; mas nenhum aecionista poderá possuir 
mais de iOO acçõcs, exccptuando-se porém os primitivos 
aecioni~tas que subscreveram maior numero. 

Art. 13. o~ accionistas só podem vender suas acções a quem 
esteja nas condições do art. U destes estatutos. A transferencia 
far-se-ha em um livro especial, obrigando-se o cessionario 
JlOr toda a responsabilidade do accionista cedente: o termo 
será assig-nado por ambos. 

Art. J4. O accionista que não fôr pontua I no pagamento de 
suas prestações incorrerá ua multa de 5 • I. sobre a im
portancia das mesmas prestações, ficando-lhe salvo o di· 
reito de effectuar o pagamento dentro de 30 dias depois tlo 
prazo marcado, e se fintlo elle não tiver realizado o pagamento 
poderá a Directoria declarar as acções cabidas em commisso 
e passai-as nas condições do art. 5. •, applicando-se o seu pro
dueto ao fundo de reserva. 

Art. !5. No C'-ISO dH morte ou fallencia de algum accionista, 
fica a Directoria autorizada, ouvindo o conselho fiscal, a 
vender as respectivas acções por conta de quem pertencer, 
ficando o seu producto depositado na companhia para ser en· 
tregue a quem de direito, 

Art. 16. Os aecíonistas que se ausentarem desta praça sem 
deixarem valores que se prrstcm a garantir as obngações a 
que estão sujeito~ pelo art. 7." ou que não tenham casa com· 
rnercial em q uc figure o seu nome, são obrigados a deixar 
procuradores que os representem, os quaes deverão assignar 
termo dercsponsabilidade, entendendo-se que a respeito de 
t:~cs representantes se exigirão as condições de idoneidade 
mencionada no art. 11. 

Art. 17. Auseptando-se algum accionista sem satisfazer o 
disposto no artigo precedente, a Directoria officiará ao accio
nista ou ao seu representante comprehcndido no mesmo ar
tigo, marcan1lo-lhe o prazo de 30 dias, para dispôr das acções, 
findos os quacs serão vendidas pela fórma regulada no 
art. 15. 

Art. 18. Os acciouistas são unicamente responsaveis pelo 
valor de suas aeçõcs, de conformidade com o disposto no 
ut. 295 do Codígo Commcrcial. 

Art. 19. Todos os accionistas deverão, por sua conta ou de 
terceiros, cffcctuar annualmente na companhia seguros cuja 
somma não seja inferior ao valór nominal das suas acções. 

Art. 20. As arções pertencentes a accionistas que não c um· 
prírem a disposição do artigo precedente, poderão ser ven
didas pela Dírectoria, observadas as disposições dos arts. H c 
!9. O prntlueto das acções vendidas em virtude deste artigo 
será posto á disposil;ão do accionista ou seus represc.ntantes c 
nada mais poderão reclamar. 

Art. 21. São isentos das disposiçõos do artigo acima, os 
accionistas que fizerem parte de firmas commereiaes, urna 
Vf~Z que estas, accionistas ou não, preencham a obrigação do 
urt. 19. · 
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CAPITULO I V. 

Da assnnblt:a geral. 

Art. :!! . A assembléa geral é a reunião dos accionistas, 
quando convocada e constituída de conformidade com os pre
sentes estatutos. Os accionistas ausentes poderão ser repre
sentados por procuração dada a outro accionista, menos no 
caso de eleirão da Directoria e conselho fiscal, r>rn que não se 

· admittem votos por pl'ocuração. 
Art. 23. A co.wocação da assembléa geral será feila por 

annuncios firmados pelo Presidente e Secretario do conselho 
liscal publicados nos jornaes de maior curso. 

Art. 2\. Para se julgar constituida a assembléa geral cum
pre que a associação esteja representada por um quarto das 
a('ções emittidas; se porém se não completar este numero na 
primeira reunião, convocar-se-ha segunda de conformidade 
ao art. :!3, e nella se deliberará com o numero de accionistas 
11ue comparecerem. 

Art. :!5. A assembléa geral se reunirá ordinariamente no 
mez de Julho e extraordinariamente sempre que a Directoria 
e conselho fiscal julgarem conveniente; ou se ao Presidente 
do conselho fiscal fôr requerida por 30 ou mais accionistas 
representando pelo menos uma quinta parte das acções emit· 
tidas, allegando os requerentes a causa da convocação. 

Art. 2ti. Nas reuniões ordinarias da as:;embléa geral serão 
apresentados o relatorio e balanço da Directoria com o pare
cer do conselho fiscal, os quaes serão submettidos á aprecia
rão e approvação da dita assiJmnléa'. Para as votações vigora 
selll(lre a maioria' absoluta rlos votos presentes, contando-se 
um voto por cada vinte acções. 

Paragrapho unico. Os accionistas que possuírem menos de 
vinte acções podem assistir á assembléa geral, tomar parte 
nas discussõP-s, mas não podem votar. 

Art. 27. Nas reuniões ordinarias ou r.xtraordinarias só se 
tratará do oujecto que motivou a convocação, ficando sobre 
a mesa qualquer proposta que se apresente para ser attendida 
em outra sessão expressamente convocada para esse fim. Se 
porém a proposta fM apresentada pela Directoria ou conse
lho fiscal, poderá ser discutida e votada na mesma sessão. 

Art. 28. Nas reuniões ordinarias da assembléa geral em 
IJUe se tratar da eleição da Directoria e conselho fiscal, depois 
de votado o parecer do mesmo conselho e de se deliuerar 
sobre qualquer proposta anteriormente apresentada, pro· 
ceder·se·ha em primeiro lugar á eleição da Directoria, a qual 
será feita por escrutínio secreto e por maioria ab~oluta tle 
votos presentes: conclu ida esta se fará pela mesma fórma a 
do conselho fiscal. Se do primeiro escrutínio não resultar a 
Pleição de todos os Directorcs ou_~~ ~~ai, 
~ rnr;;a forrnnr:í rio~ mni;; Yotarlo~\ fl:~'r.)q--lP' t\OJ1'\PJ'í'\t~, 

. \.. \' '' . 
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tlerá o duplo dos Din~ctores que faltar elegei', procedendo a 
~ssembléa geral a c~crutinio rcstricto aos nomes mencionados 
naquella pauta, ficando eleitos os que obtiverem maioria 
rdativu de votos. 

Art. 29. No easo de empate na elt~ição dos Directores c 
membros do conselho llscal, preferirá o que tiver maior nu
mero de acções, e em igualdade de condições decidirá a sortr. 
Os membros do conselho llsral c da Directoria podem ser rr
eleitos. 

Art. 30. •-::ompete á assemiJléa geral : 
§ L • Tonnr conhecimento de todos os negocios da- com

panhi11, dos t'uaes deverá ser informada pela Directoria e 
conselho fisca'. 

~ ~-· Eleger\!Jiennalmente a Directoria e conselho fiscal. 
§ 3. • Marcar e alterar o honorario c gratificação á Directo

ria, de conformidade com o art. 35. 
§ 4,." Resolver sobre qualquer proposta que lhe seja apre

sentada dentro da esphera destes estatutos, inclusive a sua 
reforma, com tanto que para ~sta esteja representado pelo 
menos um terço das aeções emittidas . 

.• CAPITULO V. 

Da administração da companhia. 

Art. 31. A companhia será administrada por uma Direcção 
composta de trcs membros r,leitos pela fórma determinada no 
art. 28, e suas funcrões d urarã.J dous annos sociaes. 

Art. 32. Os memiJros da Direcção são obrigados a possui I' 
p~>lo menos 100 acçõt•s no acto de tomar posse do cargo, das 
quacs não poderão dispôr emquanto exercerem os ditos car
gos e não forem approvadas as contas de sua gcrencia. 

Art. 33. Compete á Direcção: 
§ t.• Executar c fazer executar os presentes estatutos. 
~ 2. • Representar a companhia em juizo ou fóra delle, por 

si ou por seus agentes e procuradores. 
§ 3." Nomear e demittir os empregados da companhia, mar

car-lhes os vencimentos e gratificações. 
3 4." Nomear os agentes da companhia de acrôrdo com o 

conselho fiscal e pela mesma fórma demittH-os quando julgue 
con vcn ien tr•. 

§ ü." Organizar com a possível IJrevidade o relatorio e ha
Jançu annual fPchado até 30 de Junho, para ser sniJrncttido 
ao exame do consell10 fiseal. 

§ 6. • Fazer todos o" semestres os dividendos que os lucros 
da companhia permittirern, riPiiberando previamente sobre 
esse assurnptu com o eomelho fiscal. 

§ 7." Depositar em um banco de sua confiança em conta 
corrente todo o capital disponível, de accôrdo com o conselho 
tiscnl. · 
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~ 8." Exerrr,r finalmente livre e geral U1lministração, para 
o que lhe são uutorga1los plenos JlfHlerrs, nos qnaes devem 
sem reserva alguma "considerar-se eomprchcnuil!os todos,. 
mesmo os rle procurador em eansa propria. 

Art. 3"-. A Directoria consultará com o conselho fiscal para 
a solução de quaiiJUCr negocio da companhia quando u as
sumpto assim o reelamr, prineipalmfmte havendo com os se
gura dos duvidas provenicn tcs de reclamações por sinistros 
{JUe teu h a m occorriuo. 

Art./.35. Os Directores vencerão annualmcntc o honorario 
e gratificaç-ão que a assemLlL'a geral detL•rminar, so!J Jlro
posta do conselho fiscal .. 

Art. 36. Asruncçí"H'S de Director cessam nos casos pre\'istos 
n:1 L • parte do :~rt. Hi drstrs estatutos c por auwncia não 
justillcada maior de 15 dias. Em qualquer destes casos um 
on os restantrs dos memLros da Directoria o parti!'ipará ao 
conselho fiscal, e estl', de acrôrdo com a Direeturia, chamará 
um accionista que substitua essa falta até a época marcada 
par a a eleição. 

Art. 37. Os DirPrtorrs ~ó porlr,rão tomar a risco em um s6 
navio ou predio até 2 o 1. Llo fundo emittido; este algarismo, 
porém, poderá ser elevado até -i "/o no caso que o conselho 
fiscal o autorize. 

Paragrapho unico. Firam exceptuados desse limitr; as AI: 
fandcgas e trapiches alfandegados ou não, onde a Dírrrção po
derá tomar a risco até;; n f 0 do fundo emittido c 8 "I o tJUando 
o conselho fiscal o autorize. 

Art. 38. No edificio principal da Alfandega da f.õrte po
derá a Directoria, ouvido o conselho fiscal. tomar a risco até 
fã"/. do capital t~mittiilo, uma vez Que os ·valon~s sujeitos ao 
seguro r,stejam dt•positados em tliff,~rentes anuazens e que 
estes n5o sejam proximos uns aos outros. 

Art. 3(). Para se cff,•ctuar qualquer seguro serão precisos 
pelo mr,nos dons votos conformes dos Dirrctorcs. 

Art. (10. As apolícPs, n~cihos, saque de letras c mais do
cumentos da companhia, serão assignatlos, ao menos por dons 
Directores. 

Art. 41. Todas :~s vezrs que o consl'lho fisral deliberar 
conjunctamcnte eom a Direetoria, as lleliltcrações serão to
ma~las peJa mai.oria dos membros lJresentes, os quaes todos 
ass1gnarao a acta rrspect1va. 

A!t. 'l2. Qna_n1lo por impedimrnto justiflrado, ou rr~ig-
naçao, algum Duector não possa exercer ~eu cargo, o con
selho fiseal tle acetinlo com os memhros resta n les da Din·c
tor:ia )~odcrão chamar um aceionista para o substituir; no 
pr!merro <".~-o emquanto .tlurar o impedimento, e no spgundo 
ate a reunw~J !la a;3cm1Jka gl'ral. 
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CAPI'ITUJ n. 

Do fOIISt'l!uJ fistal. 

Art. ~1. O ronsel11o fl:::ral '~'r:í romposto de rinro illt'mhros 
rlPitos JIPia fúnua inllil'ada no art. 28, os t[nacs t•scollterão 
tl't·ntrr si o Prc~idt>ntt•, o J. o P 2." St•crl'tarios, e funccionani 
tam!Jem por dons annos. No raso de vaga on fl'flllllt"ia llc 
:llgum tios nH•mlJros do conselho n~eal, será chamado um ac
cionista rwlos outros membros. 

Art. H. O eonsellto flsral p!Ítll' tll'lihcrar quando reu
nidos, pt·Jo menos, Ires dos seu;: memiJt·os. 

Art. ~;). Compete ao consPllto !isca I convoca r ord in a ria e 
extranrdinariamt•ntP a assPmlJit;a g<>ral, a qual serú tliri~orida 
Il:ls rcuniõt•s tlo 1." anuo pelo l'resillente do IIIPS!lJO ronselhn, 
e nos scgnintl's por um arcionista, IHlmeatlo Pn·sidenlt' na 
oera;ciiio Plll fJUC o für a Directoria, e tfl!e durará o mrsn1n 
tt>mpo que cita. Os St•rrt•tarios st>riio tlesignados pelo Prrsi
dentt•, snjl'itos totlos á al•J!rovação por aedamaçãu dos mem· 
JJros J!l'e~rn tt·~. 

Art. 1G. Alt"·m tios tlrvprrs que lhr imJ:ur rstrs rstatntos, 
c (amlwmtla ennlpelimcia do const>lho fiscal, antt•s de ronvo· 
rad~ a rrunião annnal, rxaminar os livros r mais do
cumentos ria companhia, para em Yista !lelles c do lmlanço 
formular o parecer, que será illl[l!"(•sso c annexo ao réJa. 
torin. . 

Art. ~7. O ronsrlho fiscal Sfl ft'nnirá a convite da Dircc
tnria todas as vew;; que e~ta julgar conveniente a Lcm 
dos interesses da companhia. 

CAPITCLO VII. 

Art. ML O anno ccnnomico da companhia conta-<r dt· Julho a .Jnutw. 
Art. !1!1. O morlo pratico de rffertuar os srg-nn•! 1 Pll!ra< 

qnaP>'flll'l' opPraçõ('s da companhia scr:i oiJjreto di' nm re
g-ula mt•nlo r•spr•cia I, confeccionado pela Dirt'ctoria e t:~>n:>clho 
lisra I tlt~ harmonia com os pn•spn tes esta tu tos. 

Art. fiO. NPnhnm dividendo potlrrá ser distrihnido rm
quanto o rapital ft)alizado de qnc trata o art. G." 5r llclwr 
dPsfalcatlo l"lll YirtudP tfp prnlas tpte a rompanlJia tenha ~of
frido. 
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C.\!'11TLO YllL 

Tl'itr!siloriils. 

Art. :jl. 0.< a,·,~ioni,:LJô, além 1las ri'SJlf'Ctivas rntrn1las, pa
garão mais 2 l/2 °/

0 
do I':I!Jilal t•rtlittido, ou ii:)OOO por ar~·àn, 

em bl·nefkio lias institnit;ÕI'S luuuanitarias c de instrnr(·ãn 
m'~nl'ionadas na proposta que lhes fui feita pelos incorpo
radorrs. 

Art. 52. Os inrorporarlorrs, lo;:(o que os prf'sentes es
tatutos s1~jam approvad,JS pdu G JVI)l'llll Imperial, nomearão 
trns Dire,,torcs que a dCI'tHH a'lministrar at1\ a primeira 
reunLio da assrm!JIL;a (:irra i, que será em Julho rir 187:1. 

Art. ;;:1. 0.-; cin,·n maiorPs aedonistas rxerc1•riío o r:ll'go 1lc 
mrmhros do l'on,;nlho lis<:al até a primeira reunião Lia aosem
!JI(·a grra I rm Julho de i8i3. 

Hio il•• .Janeiro, il d•) Janeiro de 187.2. (S•·gucm-sc as as
sig na I u r as.) 

DECl\ETO N. ~\)21- DE 13 DE .\DHIL DE l8a. 

Conec<ll~ autorização á comrauhiJ-Impcrial Bra;ilian Collierics 
limitetl-aulnrizaç.ào para funcciouar no Imperio c altera àl
J(Itlllas tias clausula; do Decreto n.o 371a de 6 de OuLn\.lro de 
18ii6. 

Atfenrlcnrlo ao requerimento rla companhia-Imperial 
Brasilian Collit>rics limitcJ-, c na conformidarleda llc
~olução Impcria I de 27 do mcz findo, toma tia sohrc o pa
r,~ccr tia Sec<;ãu dos Negocias do Impcrio do C·msclho 
dn E-;fa<lo, exarado em consulta de 29 cln hneiro ultimo, 
l.J.I'i por bem Conceder-lhe autorização para funccionar 
no Impcrio, fic.:mdo eliminada a elansula ia.• do De
ereto 11. 0 3/W de 6 de Outubro de 18ti6, c pro_rogado por 
dons annos o prazo lixado nas clausulas 2. • e 4. • rlo ci
tallo Decreto de 6 ele Outubro de 186{), alterado pelo de 
l8dn Fevereiro ~c 1870, a contar do liia 6 de Outubro 
de 1871. 

Tllco:loro Machado Freire Prrcira da ~1 
Cunscllto, :\liui,tro c Secretario Lk ~-ttíif~tkl~ r-'~ttl{oL·ius·--

/. , \'. 1'"",.1, ~.--9 r·; r:~?. 
, ,·0.\ · .. ·r' . . r 

.,,_, ...... 

. -. 
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d:1 Agrirultura, Commen~io e Obras Pu!J!icas, a~~im o 
tenha entendido c faça executar. Pabcio do Rio úe 
Janeiro, em treze <le Abril de mil oitocontog setenta 
c dons, quinquagesimo primeiro da Inuependencia c 
do Imperio. 

Com a ruiJrica de Sua Magestade o Imperador. 

Theodoro lll11clwdo Freire Pereira da Silva. 

DECRETO N. ~!)'H- DE 13 DE ABRIL DE i87!. 

l'rorngapor mats um anno o prazo marratlo no Decreto n.o 41527 
de 21 de 1\laio de 1870. 

At tenrlenrlo ao reqnerimento que Me dirigi n Ja
nn:~rin José de Freitas, ·Hei por bt~m Prorogar por 
mais um aunn o prazo marcado no Decreto n ... 4527 
de 21 de :Maio de 1870, a l:ontar de 21 de l\laio pro
~imo futuro, para a cxrloração de minas de turfa, 
canão tle pcu_ra c schL§.l~. bi~uminosos nas comarcas 
óe Porto Seguro e tlhêos, na Província da llahia. 

'fheotloro l\Jaehauo Freire Pereira tia Silva, do ~leu 
Conselho, 1\linistrn r, St~erctario tle Estado tios Nego
cios da Agrirultura, Commercio c Obras Publicas, assim 
o lt>nha cntcntlido c fat;.a executar. Palaeio do lUo de 
Janeiro, em treze llc Abril de mil oitocentos setenta e 
dous, quinquagcsimo primeiro da Indepeudcncia e do, 
lm pc r i o. 

Com a rnhrica llC Sua :Magcstatlc o Imperador. 

,_, ... 
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DECl\ETO ~. MH3- DE :1.3 DE ABfill. DE 1872_. 

Prorog-a por m 1is um anuo o Jn·azo fixatlo na clausula L• do 
Dccrdu ~1.• 4386 de 30 de .Junho de 1869. 

A !tendendo ao requcrimentQ que Me dirigiu Eduardo 
Pc\lcw Wilson, Hei por bem Prorogar por mais um. 
armo o prazo que lhe foi lixado pela clausula 4." do" 
Decreto n. • 4:J86 de 30 de Junho de i869, a contar da · 
data de 19 de l\laio proximo futuro, para medir e de
marcar o territorio em que tem de lavrar carvão de 
pedra, turfa c autros mincraes nas margens do rio 
l\larahú, na Pro v in c ia da llahia. ,1 

Theodoro l\lar.:.h:tdo Freire Pereira da Silva, do 1\leu 
Conselho, l\linistro c Secretario de Estado dos Nego
cios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em treze de Abril de mil oitor;cntos setenta 
c dons, quinquagcsimo pri•neiro da Indepcndencia c 
do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagesladc o Impcra<lor. • 

1'heotloro Machado Freire Pereira da Silvo. 

DECHETO N. 492'J. - DE 1.3 DE ABRIL m: 1872. 

Concede á Companhi:\ I~ erro-Carril 1le Macahé autorização para 
funcciunar c approva seus estatutos. 

Attcndcndo ao que l\le requereu a companhia, or
ganizalla sob a d1~nominaç;lo tlc • Ferro-Carril de Ma
calt{~ » c destinada á eonstrucção e custeio de linhas 
fcrrcas urb:~nas c sub-urbanas dentro da citladc e mu
nicípio de l\lacabó, de accMdo com os con.tractos cc
lebrauos com a C:tinara Munic.ipal dai(Uella !'idade c 
com a Presidencia ela l'roYincia elo lHo de Janeiro, 
t'lll virtude da L"i ProYiucial n." Hi:!ti de 2:> de NoYem
brn dt~ !Hi I, e .;,llfttr!ll~l!lll•J-IlW, p11r MiHha lmmc-
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(liala R1~solnção de o do corrente mcz, com o pare
cer da Secção dos Negocios do Imperio do C•msclho 
de Estado, exarado em Consulta de 21 de Fevereiro 
ultimo, Hei por bem Conceder-lhe auto1·izaçio para 
funccionar, c approvar os respectivos estatuto~ com 
as moLlificaçõcs que com eslc baixam, assignadas por 
Theodoro Machado Freire Pereira da Silva, do Meu 
Conselho, Ministro c Secretario de Eitado dos Negocio'! 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, quP assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em treze de Abril de mil oitocentos sc~enta 
c dou;;, qninquagcsimo pt·imciro da Independcncia c 
do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcsladc o Imperador. 

Theodoro .4fachatlo Freire Percim da Silva. 

Jtlodiflcaçõrs a •tue se refer•e o Decreto 
n. o 4D~·I desta data. 

t.• Ao art. 3. 0 in fine, acrescente-se: c dentro ~o 
prazo de tn•s annos. 

2.• Ao art. !J:. o no llm do primeiro per iodo, acrescen
te-se: deYentlo, porém, a primeira entrada do valor 
das tiDO aeçõcs em i ttidas ser realizada ·o mais tardar 30 
dias depois tlc a ppro r a dos os esta tu los, c podendo só en
tão ter começo os trabalhos d,t companhia. 

3.' Ao art. 13." in fine acrescente-se: nunca, porém, 
serão válidos para a eleição da Directoria. 

t,.• SnlFtitua-se o art. 10 pelo seguinte: 03 trabalhos 
da assemhléa geral serão dirigidos por um Presidente, e 
um Secretario annuahuente eleitos pelos accionistas na 
primeira reunião ot·riinaria que elfectuar-sc, na fórma 
do art. 8." dos cslalutos. 

5.• Substitua-se o art. U pelo seguinte: Dos lucros 
I iqu idos provenientes das operações effecti vamcn te rea
lizadas dcn tro de e a da scme>tre, serão deduzidos 5 % 
para a creação de um fundo de reserva, destinado a 
fazer face á~ perrla~ do capital social. 03 lucros exce
dentes serão distribuídos aos accionistas nos primeiro~ 
dias de Janeiro e Julho, depois de satisfeitas as obriga
r;ões cslipuladao nu:; arts. 12 e 1:5. Fica, porém, vcllada 
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a di.o,trilmiç:1o ue dividendos, emqu:mto o capital, des
falc::ldo e~m virtude de perdas, não f6r integralmente 
restabelecitlo. 

G.• Ao art. H>, in (tne, :1crescente-se: não terá, 
porém, dirrito a mais de :1.0 votos, por maior que venha 
a ser :1 porcentagem .. 

7." Ao art. til acrescente-se o seguinte período: O 
modo pratico d:1 liquidação será determinado pela ::lS· 
sembléa geral ad hoc convocada, guardadas as disposições 
do Codigo Commercial. 

Pal::lcio do Rio de Janeiro, em 1~ de Abril de !872.
Theodoro Machado Frci1·e Pereira da Silva. 

Eslalulos do Ferro-Carril de 3lacahé. 

I. • A companhia organizada sob a denominação de Ferro· 
Carril de .Macahé tem por fim a construcção e custeio 
de um trapiche, c de linhas ferreas urbmas c sub
urbanas dentro da cidade e município de Mac:1hé, de 
conformhüJe com o contra:;to feito entre a Camara 
Municipal d:1quella cidade e o Engenheiro Januario 
Candido de Oliveir:1, roncessionario da empreza, nos 
termos da Lei ProY incial n. o H32G de 2~ de Novembro 
de i871. 

li. 

A companhia terá a sua séue na cidade de :Mara!Jé, e 
durai á 20 annos. 

III. 

O capital social serú de iOO:OOOSOOO distribuídos em 
üOO arções de 2006000 cada uma. 

Poder-se-ha elevai-o, porém, até o triplo uessa quan
tia quando fêr conveniente estender as linhas ferreas 
da empreza de accórdo com o respectivo contracto, e 
mcdiantr préyia autorizaç:ío da assembléa geral dos ac-· 
rinniq:t'. 
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IV. 

As entr:Hlas do capital serão feitas a 20% cada vez 
c terão lugar a juizo da Dircctoria, sendo as respec
tivas chamadas feitas com anteccdencia pelo menos de 
!5 dias. 

Os accionistas impontuacs no seu .pagamento per
derão em beneficio da ~ompanhia o .~ir_ei lo ás suas 
acçi"ies, ou ao valor das prestações que Ja ti verem pago. 

v. 
A responsabilidade dos accionistas é limitada ao 

valor de suas acçües, cuja venda, cessão ou transfe
rencia lhes é livrr, depois de realizado o pagamento 
da quarta parte do seu valor, fazendo-se nos livros 
da companhia as necessHias averbaç<ics, que só serão 
Yálidas com a assignatura do cedente c do cessionat·io. 

VI. 

• Cinco arçõcs darão direito a um voto, mas nenhum 
acccionista terá mais de 10 votos. , 

Os votos por procuração só poderão ser representados 
por accionistas da companhia. 

YII. 

A asscmhléa geral dos accionistas poderá funccionar 
estando presentes accionistas que representem pelo 
menos uma quarta p:~rte do capital realizado. Se porém 
no dia fixado não se reunir numero stttllciente, set·á a 
assembléa geral annuneiada para outro dia, com a de
claração de que nesse dia se julgará constituída a mes
ma assembléa geral, qualquer que seja o numero de accio
nistas presentes. 

VIII. 

A assembléa geral rcunir-se-ha ordinariamente até o 
dia Hi de l\larço de cada anno para lhe ser presente o 
relatorio da Directoria e o balanço do anno findo, que 
será sujeito ao exame de uma commissão de tres mcm-
1Jros nomeada na mesma occasião. O parccer1lcst.a com
missão será lido em seguinte reunião esprcialrnente 
convocad::t para esse lim, na qu::tl será rlcita a Dirertori:t 
dr' af"rônlo com o :ut. 12. 



EXECUTIVO. 177 

IX. 

A Dirertoria convornrá extraordinariamente a assem
IJ!éa geral quando o julgar conveniente, c sempre quo 
para um lim Jc,;iguaLio lhe seja requerida essa convoca
ção por accionislas que representem pelo menos f/ti 
do capital realizatlo. 

Nas reuniões extraordinarias não se poderá tratar de 
assumplo estranho ao da convocação. 

' X. 

A assemLién geral tlos accionistas set;'t presitllua pelo 
Presidente da companhia ou por quem o substituir, ser
vindo de Secretario o da Directoria. 

XI. 

A eleição dos Dircctorcs c da commissâo fiscal assim 
como as deliberações da asscmuléa geral serão por 
maiot·ia relativa dos votos presentes, nos termos do 
art. G. • 

XII. 

A companhia scd administraua por um:1 Dir·cctoria 
composta iJc trcs accionistas possuidorc.-; de 20 ou mais 
acções c.ada um, c eleitos annualmcntc pela assemhléa 
geral. 0.; Dircctores elegerão d'<~ntre si o Presid<mtc, o 
Thesqureiro c o Sccrelai'io. A Dircctoria pPrceht·r·;'t crú 
rdribuição do seu trabalho uma commissão de 10% 
dos lucros líquidos. 

XIII. 

0..; Directores distribuirão entre si os seguintes de-
vcn's: • 

~ f." Nomear c dcmiltir livremente os empregados 
tia companhia, fixando as suas altrilJuições c venci
mentos. 

§ 2." CelclJrat' os contractos para a constrncção, 
conscrvaç:lo c custeio do ferro-carril c suas depen
dencias. 

§ :J." Fazer acrruisição !lc bens moveis, scmoventrs 
c de raiz,· IJem como vendei-os ou por qualquer for
ma alienai-os quando isso conreu!Ja :1 comp:lllhia. 

1'.11\TE 11. 2:.1. 
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§ .~.° Fisralisar a dr::;peza c fazer recolher mrn~al
mente a receita liiptida da companhia a uma ou mats 
rasas bancarias de rcconhccirlo credito. 

§ ;;.o Expedir os regulamentos neccssarios para a 
bua cxeeução do seniço. 

~ G.o Hrprescnlar a comnanhi:~ em juizo é fóra dclle, 
rxcrccn.lo linc e geral admini~traç:1o com plenos po
deres, cotnpr(•hcmlidos c outorgados Vlllos sem l"cserYa 
ai !fuma. 

·§ 7.° Convocai' ordinaria ou cxtraonlinariamcntc a 
assemhléa geral ~los accionista~. 

~ H." Apresentar á asscrnblé:l geral o rr•latorio rlo 
e"tarlo da companhia, c o balancete da reccila c rles
JWza de cada anno que linrlar. 

~ ().
0 Prover a tudo que fõr a l1em ria companhia, 

llcntro rios limites dos pr<>sentcs estatutos. 

XIV. 

nos lucros liquido.;; pro,·cnirntcs das operações rra
lizadas tlentro de cada semestre se deduzirá :i % para 
crcar um funrlo de rcsrrva que não excedt•rá a 10 "/. 
rio capital social: os lucros cxcerlcntcs serão tlistri~ 
hnidos aos accionistas nos primeiros dia~ tios mcze:> 
de Janeiro c Julho. 

XV. 

O concPssionario, pela ces,ão que faz ú companlda 
do Jll'ivilegio c conlracto referidos no art. 1." destes 
estatutos, rer:I'IH'!'á annualmcntc 2;i% dos lucros li
qnirlos da Clllll!"eza, c terá dirf'ilo a votar na asscm
JJléa geral dos acrionistas na razão do numero de 
aet;Gcs tptc rorrcspqpllet· úqucllc dividendo. 

XYI. 

A rlissolnção da companhia verifit·ar-se-ha nos bsos 
rstalwlecirlos pelo Decreto n.• 2711 de Hltlc Dezembro 
de HWO. (St~gucm as assignaluras.) 
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DECRETO ~. ~!H:J- DE t3 DE AnntL DE t8n .• 

D~tcrmina qu~ a{amortizaçã<1 das': nota'> d~ Banco do Brasil 
continue a cffeduar-sc na- riiíao de 5 "/~. 

Allenrlr'ndo ao que l\lt) representou o Presidente do 
n tnCO do Bt'a:;il, Hei pnr hem Determinar, de conformida
dt' c:)m o d i=-posto no § G.• do art. i." da Lei n.• i3í\J de ~~ 
de Sdcmhro de i8'i(i, que a amortização das notas do 
mc~mo B.lnco continue a efT,~ctu:~r-~c, durante o anno 
h:1ncario dP 1871-1&72, na razão de 1.i •;. de sua impor
tlncia primili'.·a. 

O Viscontlc do Rio Branro, Conselheiro dt~ Eslat~O, 
Senador d·l Imperio, Presidente rio C·msclho dt~ l\lini<>
tros, Mini..;tro c Sr~crrtario de E-~tarlo dos NL'.!!oeios da 
F,,zcwla c Prc~idt~nte do Tribunal do The;ouro Nacional, 
a"silll o tenha cntenrlirlo c fara cxccntar. l'alacio do Rio 
de hnPiro, em ln'ZC de Abril de mil oitocentos setenta 
c dou.;, q11inquagcsimo primeiro da Indcpcndcncia c 
do Impcrio. 

• Com a ruhric:1 de Sua l\hgcslatle o Imperador. 

ViscOlt•lc do Rio Branco. 

DEGHETO N. HJ!{i-DE 13 DE AUI\IL DI' 1872. 

I'rlll'nga por mah um anno o prazo estipulado n~ condiç:lo G.• 
do Dcerélo n.• 4\\ll de 23 de Março de 1870. 

~·-~ •'I'J~··~~ 

Allenrlenrlo ;-tO que i\le rcrp1erru Gnilhrfrme Franchco 
Jont's, por ~i e romo procurador de Cli'll'lcs T. Hright c 
Edw~rd B. 'VI'!Jb, conecssionarios ela linha tclcgr;)pltiea 
i'uhmarina entre o Norte e o Sul rl J Impcrio, Jll'i por 
bem Pcoror:o:ar por mais um anno o prazo estipulado n.1 
eon I ição (i," do Dr'trel o n. o 4'1\H de 2:! de 1\fa rço rlc 1870, 
para a ronelu~~o <la mesm1 linha, fir.ando prcjudic;)cla c 
de nenhum rfl'l'ilo a rondiç'io 2i). • do mesmo Dccrel o. 

Tllrotloro .Machado Frrirr Pereira (\;) Silva, do l\li•U 

C·n~l'lho, l\lini.;(t\) e Ser'!'clario de E~taclo do~ Nr·gocios 
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da.\grioultura, Commrrcio c Ohras Publica~, assim o 
tenha cntcndit.lo c faca cxrwtar. Palncio do Hio de Ja
neiro, rm trrzo de Abril de mil oitocentos setenta c 
dous, quinquagosimo primeiro da lndepcndcncia e do 
Impcrio. 

Com a ruhl'ica do Sua 1\lagcstallc o Imperador. 

~Y1eodoro !.!achado Freire Pe1·cira da Silra. 

---
DECRETO N. 1!)27- DE 13 DE ADUIL J)E 1872. 

Aceita a dcsistoncia qnc a Comp:mhia da Estrada de ferro rlo 
S, Paulo fez do direito de prefércnria que lhe foi g~rantirlo 
para o prolong-amento da mesma estrada de Campinas a S. 
João do Itio Claro. • 

Attrndcndo á clcrlaração da Dircrtoria ela Companhia 
f1a Estrada de ferro de S.. Paulo, feita em Londres no 
Inspcctor rspccial das estradas de forro suiJYcnciormlas 
pelo Estado : Iki por hem Aceitar a clesistencia que a 
referida companhia fez do dirrilo de prcferencia que 
lhe foi garantido na condição 43." do Decreto n. • i 7ri9 rlc 
26 de Abril de 1856 para o prolongamento projectado a 
partir da cidade de Campinas até a de S. João do I\io 
Claro. 

Thcorloro 1\lacharlo Freire Pereira d:-t Silva, do 1\tcu 
Conselho, 1\linistro c Secretario de Esl:~clo dos Negocios 
ua Agricultura, Commcrcio e Ohras Publicas, assim o 
tenha entendido c faça cxreular. Palacio do Hio rlc Ja
neiro, em treze de Abril de mil oitocentos sclcnta c 
dons, quinquagcsimo primeiro ua Iudepcndcncia o do 
lmpcrio. 

Co:n a rubrica do Sua 1\lagcstadc o lmp.crado.r. 

Theodm·o J,lachar!o FreirlJ' Pereira da Silva. 
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DECRETO N. 4918 - DE :1.3 DE ABRIL DE 1872. 

Approva as reformas ilos cslatutos por que se rege a com_P.a
uhi:. de seguros - Fidclilladc- estabelecida nesta Ct1ric~· 

Altcndenllo ao que 1\le requereu a companhia de sr
guros -Fidelidade- çstall('lecid:~ nesta Côrlc, r. de 
ronfotmitlade com a !\linha lmmediata Hcso\ucão de 13 
do corrente mez, tomada soiJrc o parecer da s·t'CÇ'io lios 
Ncgocios do lmperio do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta de 23 de 1\larço pro1imo findo, Hei por bem 
Approvar as reformas dos estatutos por que se rege a 
mesma companhia, e manJar que sej:1m sub::-tituidos 
pt~los que com este baixam, c que foram aceitos em as
sembléa geral dos respectivos aceionislas. 

Theodoro l\bchatlo Freire Pereira da Sil\•a, do 1\leu 
Co•Jselho, 1\liuistt·o c S1~crl'lario tle E:.;tado dos Ncgoeios 
da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, assim o 
tenha entendido c faça exrcutar. Palacio dll IUo rlc Ja
neiro, em treze de Abril rle mil oitocentos setenta c 
dons, quinquagcsimo primeiro ua Indcpcnllcncia c do 
Impcrio. 

Com a rubri:a tlc Sua ~bgcstaue o In1pcrador. 

T!~eodoro lliac!tado Freire Pereira da Silra. 

Estatutos d,t companhia de seguros marilimos, terrestres 
e de Yida -•'itlelidade- du Rio de .Janeiro, organi· 
zados de accõrdo com a reforma approvada pela as· 
sembléa geral dos accionislas na sessão extraordinaria 
do dia a de Fevereiro de 4812, aos quaes se refere 
o Decreto n.0 .t928 de f3 de Abril de 1812. 

CAPITCLO I. 

Da. socicdaie, su.l dnmç·'iJ e dissolnçri:J. 

Art. l." A socictladc anonvnu fun1lada no Rio de Ja-
neiro com o til11lo tlc- Fitlrlidatl..,~~ 
de sc~~uros maritimo,, lcm~stre~ c, c ~i~Jct~Utk~.;~f}j,~~ 
agent·~~ em quacs tU·~r pontos Llut ínc~!'io 011 fúra dell\5;t.4/A' ·, 

,: ~,.- .1' '. 
il • ~ 

·;~ .I 



iS~ ACTOS DO I'OilEH 

Art. 2.• A comp:mltia durará por mp~ço de GO annos, 
roatado.> de~l:l data, c só poclrrá ser <lissolvida antes 
desse tempo, se houver sofTrido prejuízos que absorvam 
mais de um terço do capital err~~etivo e fundo de re
serva, ou nos casos do art. 2:.1:> do Cocligo Commercial 
c mais leis <lo lmpcrio. 

O prazo de sua duraç~o poderá ser prorogaclo por deli
beração da assembléa geral para esse fim expressamente 
convocada e mcdian te o concurso do Governo. 

CAPITULO li. 

Do fim da compnnhia c nalttre~a de snas operações. 

Art. 3.• A comp:mhia tem por fim segurar tlc todo~ 
os riscos, perdas c a\'arias, com a unica excepçJo dos 
riscos pro\'cnientt'S de commcrcio illicito ou de con-
1 ra bando, tu elo o que de conforntidatlc com os arts. ü8;) 
e llS:i do CoJig-o Cammcrcial pódc ser objeclo de seguro 
marítimo. 

Paragrapho unico. A companhia não poder5 segurar em 
um stí 11avio mcre:~nte, á rcla, mais do que 1 •;. do seu 
capital nominal c 2% l'lll Yapores ou b1rcos de guerra. 

Nos casos dn gncrra, ainda não tleclarada ou começada, 
o rnaximo será metade !.la porcentagem acim1 csti
pulatla. 

Art. 4. 0 A comp:mhia igualmrntc segurará de todos 
os riscos, prrjuizos e perdas occasionados por inccndio, 
ou co1r1 o 1im tlc evitai-o, ou por ciTei to de raio, as pro
]lricdatles rusticas ou urbanas, cdificios do Estado, tra
piches ou depositos de mercadorias, quér sejam publicos 
c :llfamll'gaclos, quér ·não, assim como os movei-s, mer
cadorias, alfa ias, c roupas ncllrs ex istcn tcs. 

§ Lo No seguro terrestre a companhi;~. não tomará 
em cada prctlio responsabilidade superior a iO "/., do 
capital rcalizatlo e fundo clr~ reserva. 

U uun:irnum segur:~n~l na Alfandega c trapiches fica 
;~.o prudente arlJitrio da Directoria. 

~ 2." Nilo seio srgurarei.ç : 
l. • 0:; the:ttl'os c casas de espcctarulos, suas pertenças 

c dcpt~ndcncias; 
2." Armazcns ou depositas e f:tbricas de maiorias 

ÍllJI~Il11IllaVl'ÍS, SU:I~ lH'l'lCilÇa~ C tlepcndencias. . 
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At;t. ti. 0 A companhia scgurar.í ainda ue l{Uaesquer 
avarias, loJas as Úlcrcatlorias transportadas por via 
ferrea on por estradas regulares em vehiculos proprios 
e seguros. Exceptuam-se furto· ou roubo e desca
minho. 

· CAPITULO 111. 

Do fundo da companhia, seus lucros, dil:idei~dcs e reserras. 

Art. 6.• O funuo social será tlc 8.000:0001~000 divi
dido em 40.()00 ac1;ões de 200i5000 cada uma. 

Art. 7. • O fnntlo re:Jiizado será de !2 1/2 °/. ou 
LOOO:OOO,)OOO. As entrad:Js potlerão fazct·-se em di
nheiro, em apolices geracs da divida publica ou em. 
aeções tio Banco do Bl'asil, sendo catla um uestes títulos 
recebido pelo V:Jior t!c seu capital realí1.ado, se o preço 
tio mercado não lhes for infer·ior. Neste caso a Dircc
tor·ia exigirá reforço de cu tradas. 

A' cada accionista se passará uma eanlcla cxtrahiJa 
llo livro tlc talão, tl'ondc conste a maneira por que fez 
as entradas, ~ ontlc lhe seja rcscrvatlo expressamente 
o direito de substituir os títulos com que as tiver feito 
por outros dos acima mencionados ou por ·dinheiro c 
vice-versa. 

A Dircctoria potlerú exigir novas t•ntratlas, sempre 
que o julgue convenit•ntc, precedendo annuncio3 nos 
pcriotliros com auticipação de Hi Llias pelo menos. 

Qnando porém se rlesfa lt[Uc o fundo real iz:~tlo, o 
conselho dircetor farú nova chamada, de modo qlll~ 
nunca deixe de existir som ma correspondc!ltc a 12 f/2 "/. 
do valor das acções cmitlitlas.. · 

Art. 8." A falta de entraLla de qualquer prestação 
dará lugar, pela demora até um mez d1~pois t!c ven
cido o prazo em que se Llcvia rl'alizar, {t multa de ti"/. 
llc sna irnportancia; c drpoi~ 1lc 1!0 dias :i perda, em be
neficio da companhia, do capital com que tiver cn
trallo o a:·cionisla remisso, assim l'omo de qualquer 
I u~:ro ou di v idcudo, c de todo e lfUal,Iuer outro direi tp 
ou vantag-em. 

As :ll'çõc.; ca !tidas em commi~so serão vendidas a IJc
nelicio do fnllllo de rcscrvn. 

Art. U." IJ..; fundos da companhia ser;! o dcpm;it:Hlm rm 
I'Oilta CO!'I'ClltP 111'1 h:llli'll ifltr'Jll;!Ís Y;IJll:i!fi'JlS nlfl'l'C!'CI'. 



ACPOS DO PODER 

A comp:mhia poderá comprar ou construir o predio con
nnicntc a seu estalwlccimento. 

Art. to. Dos lucro;; vcrilirados nos balanços semes
tracs deduúr-sc-hão Hi 0

/., para commissão aos membros 
do conselho dircctor e to "lo para fundo de reserva. 

O pr~mio úo dinheiro e os dividendo3 dos títulos 
com que os accionistas tiverem feito as suas entradas 
não fazem parte dos lucros, c lhes serão entregues. 

Art. 11. N<io se poderá fazer distribuição de divi
dendos, emqnanto o capital social, desfalcado em virtude 
dú perdas, não fM integralmente restabelecido. 
· Art. :l2. Logo que o fundo de reserva a li ingi1· a 
~Ui% do capital realizado, será a quota dos lucros, <JUe 
lhe é destinada, igualmente distriuuilla pelos socios 
como lucros. 

Art, :l3. Se o pagamento de sinistros absorver todos 
O'> lucros da companllia, poderá tirar-se do fundo de 
rescna, se o houver, ,'\quantia que a assembléa geral, 
ouvindo o conselho <lircctor, julgar conveniente dis
trilmir como dividendo, com tanto que a somma a di
lidir nunca exceda á metade do mesmo fundo. 

CAPITULO IV. 

Dos accionistas. 

Art. H. SJo accionistas da comp:ml1ia os possui
dores de suas acções, quér como primeiros proprieta
rios, quér como cessionarios. 

As acçõcs pertenceu tes a firmas sociacs sú poderão 
ser representadas em assembléa geral por um dos 
soei os. 

Art. :t:J. As transfercncias das acções serão feitas 
por termo em livro rspccia I, obriga nu o-se os ccssio
nario;; por toda responsaiJitidadc ~ obrignçües soci:JCs 
dos ccllentcs. o~ trrmm; de transfcrcncias de acr-õcs 
devem ser assignados pelos cedente:> c <.:essionarios, c 
lH~m assim por dous Di rectores. 

Par:1grapho unico. Nos rasos em que a Dirccção re
cusar a :~pprovaçfio de qn;~trptcr Lransf'crcncia de acçõPs, 
tcr<í a faculdade de tomat-as por conta da eomp:mhia 
pdo mesmo JH'C(O on v:~lor cb YCII!ia contractada para 
ccdd-as a individuo.-; ela ~ua cscullt:i. 
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Art. Hi. Sron.Jo a romp~nlti~ sor:iPti:Hit' anonyma, 
a rrsponsa!Jilitlarle dos arcionistas n:lo ~c estende além 
do Yalor de suas acçoe.:;; s:1o, porém, solidariamente 
respon~aveis até a concurrencia elo nlor que rcpre· 
sentam. 

Art. 17. Cuia oito arçõrs dão direito a um voto, 
mas nenhum acdoni~la poderá trr mai~ dP 10 votos. 

Art. 18. Totlo nccionista púde romparrcer ou fa
zer-se rrprrsrn lar em assr•m Llt·a p:rra I por outro acrio· 
nista, J,rm romo :~prescnlar nrlla a~ propostas que jul
gar rondurrntcs ao hem da companltia. 

C.U'I'ITLO Y. 

Art. Hl. A a~~cmbl{•a g-rraltlos accionistas é a rcu
ni;"io deste . ..:, quando con·\,oca<b e C(}flslituida em con
f,lrmi<bdn com os tiillatnto~. 

A mesa da a~~emiJI{~ 1 geral romptir-sc-lta tlo Presi
dente tio ron..:olllo director c de dou.; arrionistag por 
ellr convirlallos a exereerrm os lagares 1lc Secr·ctario!l. 

Art. 20. A ronvocaçio tla assemldóa geral será feita 
pelo conselho director em edital lirmatlo pPio seu Pre
~itlentc ,. St'cretario, r P'thlic:Hlo por trc.; <lias nas fo
lli:ts de maior curso. 

Art. 21. A asscmh't':~ geral sr julg,,r·~ ron~tifuida, 
rslantlo presente~ l'lntos ac~ionistas quantos reprcsen· 
t:ll'f'm um quinto (],s acç;1es emittitl~ts. 

Art. 2-.2. Qtnnrlo a assrmb!óa gc,·al nJo pntler deli
lwrar por falta de nnrncro, se fará no\'a convocação 
com :1s f<Jrmllitlaclcs do art. 20, declarando-se os mo
tiYos del!a. Nest~1 reuni:1o os sot:ios prc~t'ntcs, qual
quer que ~eja o seu numero, constituem asscmhlóa 
geral. 

Art. 2:1. A assrmhléa ger::J! sr rt'nnir:'t orclin:triamente 
duas Yríws em rarla anno, St'llllo a primcir;~ rm Jnllio 
]'ara a aprrsPntar;ão do rPiatorin, c a segunda logo que 
a commi-;s:lo tle ex:~mr, ti\·rr cnnclui1o o seu trab:Jlho. 

Art. 2í. A assemhlt"•:~ gcr:d se reunir:í exlraonlina
riamrntl' sempre 1pc o conselho dirrrtor jtllgar convP
nicntc con\"ot·al-a, 011 lhe fôr r~xigido em rrqurrimr•nto 
motivado por accionistas qu:' rcprnsentcm um oi laYo ou 
l!l3is do r:1pital nominal tlt socit~cl:ldt' 

l'J.ltTI' 11. 2' 
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Art. 2:;. St• oito tlias Llt•pois dessa rxigcnria o conse
lho tlircctor n:to tiver conrnratlo ;:1 assclllillt\l geral, po
derão os requerentes fazcl-o por annuJlt'ius assignatlos 
por todos, com a t!rsignaç;ir. do Jlllmnn de <II'ÇÜt'S tle ratla 
um, lleclarantlonão terem 'ido allL'lltlido~ JWioditocon
sdho, c lera: ão ao conhecimento do GuHrno o que rc
so I verem. 

Art. 26. Nas reuniões rxtraonlinarhs não se po<lrrá 
tratar tle objccto alhrio á sua couvo<:ação. Qualquer pro
posta então ;:Jprcscntada tleará sobrL~ a mesa, p;1ra ser 
considcraua em outra scss:to para is,;o exjlrcssamento 
CO!lVOC<Ida. 

Art. 27. Na primeira rrnnião da assc:mhlé:1 geral, or-
g:mizatla a mc~a, c :-tpn·s.)ntatlu o l'l'Lilorio do consdho 
direetor. procc:Llt•r-st•-ha t'm a~lo succes>ivo ú 110\llCarão 
1le uma f:OJllll1iSSJO tlC CÍ\\CO JllCTlliJI'US p:ll';t O l'\:1\\11\ 'tio 
balanço c opcr:1ÇtiL'S do anno antecedente, ó't)ntlo ln's 
eleitos e dous tirados á sor:c LI'L·ntrc os arcioui~tas de 
tptarcnta ou m:1is acçõcs. • 

A commissã1l trab illn com sua m:llor ia, ainda que 
por motivo de rc,·u,as não est.Pjam representados os 
l.!ous clemcn I os. 

Art. 23. Na segunda rcuni:to Ja assemblé:l geral apre
sentará a eommissão tle exame o seu relatorio sobre o 
l:alanço c estado da societ!allc, que sn.ní publieat!o em um 
dosjornaes t!e maio1· t'irculação, ~~ rl'lllet.tido ao GovCJ·no. 

A' commissão serão franqueados, sem reserva, tortos 
os livros c t\Qcumcntos existt·nlcs, c formcidos prlo con
selllo director os csclan•riml'ntos <JUC clla exigir. 

Art. :!\}. Imnwliatamcnte il :~prescntação do parecer 
da commis~ão de exame, srrá l'llc sulnnct.tído á :tpre
ciação e tlcris:to t!a assemhl{~.l gt•ral, podendo os accio
nistas exigir todas as inl'orlllat;õc~ tJIIC julgarem precisas 
para eselart'r~rr n st•u voto. · . 

Art. 30. Votado o parcet•r tla commissão, scndó c:m 
época rlc eleição do conselho tlirector, proceder-se-h a por 
escrutínio secreto c maioria :-~hsolula de votos á e!Pição 
1lo dito conselho, do rpnl serão reclnitos trcs me.mbros. 
Concluída esta cleiç~o far-st~-ha, pda mesma maioria, a 
de cinco supplcntes, que dcl'em snbstiluir os Directores, 
seguntlo a ordem da votação, precedendo tanto os Di
rectores eomoossupplenlt's, eleitos em primeiro escru
tínio, aos <los drmais rscrutinios, ainda que estes obte
nham maior numero de su!Iragios do que aquellcs . 

. Art. :H. A' asst:mbléa geral compete resolver sohrc 
todas as propostas que lhe forem a prcscntadas dcn tro· 
da esplwra Ju'> pt e~t·ntcs c~ ta lutos. 
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CAPITULO VI. 

Da arfwinistnlÇitO da companhia. 

Art. 32. A r,ompanhia será :~dmini:;Lralla por um con
!'Clho tlircclur de cinco membros, t'leitos conforme o dis
posto no art. 30. As suas fun.cçuos durarão trcs annos. 

05 membros do conselho rlirector c os suppleútcs cm 
exercício s:to obrigados a conservar PlU dt~posito na caiu 
da so::il'lladt) :J() :~c<;Õt)'i de rpw sejam proprictarios, rias· 
quaes n'ío poderão dispôr emquanto tld\e fizerem parte. 

Art. :J3. O conselho direclor nonwará annu:dmcnte 
d'cntre os St'I!S membro>, um Presidente c um St)Crcta
rio, tlcveudo este escrever circnmslanciarbmente o qne 
for dl'cididn em um livro de actas que sPrãu assignadas 
pelos membros presentes. 

Art. 3i. O consdllo rlirector se reunirá ordinaria
mente uma vez por se.nana, e extraordinariamente 
sempre que os Directores de serviço o exigirem. 

Art. 3J. Aq tlclihf.'l'ações do conselho director serão 
tomada:; á plurali1la•le de votos; se não estiverem pre
sentes tolloc; os Dircctorcs, serão necessarios votos con
formes llc tres para qne sej:1. válida a deliberação. 

Os membros vencidos poderão declarat· seu voto na 
acta. 

Art. 3ô. Ao, onlens, correspomlcnci:J.s c resoluções 
importantes serão assig-n~das pelo Presidente c Seere
tario, c registra.las em livro proprio. 

Art. 37. Qllantlo algum dos mnmhroo, <lo conselho 
diredor se aclt:tr impetli,Jo de servir por mais de um 
mez, será chanuclo o snptJlenle para occupar o seu lugar 
durante o impedimeuto. 

Art. 38. Compete mais ao conselho dirertor: 
~.L" Executar c far.er executar os presentes esl~tutos, 

e regular entre si o modo pratico de levar a elieito as 
suas disposições. 

§ 2." Nome:1.r c demittír os agentes de que trata o 
art. L" dos estatutos, c bem assim todos os empregados 
da companhia, marcar-lhes seus ordenados ou com
missões, e exigindo-lltcs as fianç:ts que julgar conve-
nientes. ' 

§ 3." Apresentar á a~;;emhl\):1 :.;eral no me . c(~\h~ 
de ratla armo um rol:ttorio circumstanc·, {h~\\~.-f.}pel.l~ Litl/;f_,fJ()[ 
coçõC' Ua """''"""'" no ""'" fin lo{~'l/!-\bl<J<Io do '4 

\~ -, * ~ . ~ :,)\)'' 
'L''·S r;t.Fú'f---;;/ 

~':.::::::.~;;;..--
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hllanço do set! aclivo e pé!~~ivo, os quacs ;crão lc\·ados 
ao conhecintento do GuYcrno, 11:1 fúrma da lei. 

§ 4," HqJI'l'Sl'lllar a COJlljl:Jnhia cw jLtizu ou ft'll·a dclle 
por si, seus agentes e procurauures. 

~ 5. • E:<crccr, linalmcnle, li rr1.1 c geral adminis
tração, p:1 r a o q ne llw s:io on t urgado3 jJil'!IOc; pcderc:J, 
nos <rnaes devem. sem rcsena algnmJ, roHsiderar-~e 
comprchenuiuo:> tudo~, Lllc>mo os poucres de causa 
propria. • 

Art. 3!). Os nwm!Jrm dn conselho director c lotlos 
os empregados tb comp:whia :cãü individualmente rcs
ponsn'eis fJWtntlo infringirem os estatutos ou com
mcttcrcm ljU:ICSfJUCl' aiJ:ISIIS, 

Art. !10. O r·onsclho dirl'rlor potlcrá non;~ea1·, por 
unanimitlatle tlc Yolos, um empregado de sua conJi:tll1;a, 
ao qual, soiJ sua rc;:ponsaLilidacic, poderá delegar as 
attriiJuiçucs que jnlg.tr precisas para melhor expediente 
tlos negocios e oper:tçõ11s u::t socic1ladc. 

Art. -11. Como compen,a1;io tlc sru;; tralJalhos c res
ponsabilidade, terão os llll'JulJro; do conselho din•ctor 
a commis~ão estabelecida JW art. 10. K-sa commissão to
cará aos supplente:> fJU'liiUO em exercido, c poderá ser 
alterada pela as~emLiéa geral. 

Art. 42. No c:1so de li•plitlar;ão, rsta srrá feita como 
determina o Cotligo Commercial c mais leis em vigor. 

Art. 4,:3, Nenhuma reforma ou inHo\ação de~tes 
cstatutos'será dada á exccu(io sem prévia approvação 
do Governo Impcria l. 

Rio de Janeiro, 8 de Março de l8i2.-Pedro AllfJ•tslo 
Yieira.-.Manocl da Aloltn 11/awlo.-Antonio José de Linw 
Junior. -Emcsto Cibrüu. -Jorge José .l[l)rcira. 

DECRETO N . .U12!J- UE 22 DE A IIRIL DE l8í2. 

Autoriza a constrncçiío d·~ um porto art.iticial na enseada de Gar
gahú ao norte da foz do llio Parakyba, na l'rovincia do l\io de 
Janeiro, · 

Attcndentlo :10 qnr l\le rer1ucrrram o Barão da Lagôa 
Dourada c outros: Hei por hem Conccdcr-lfte:> au torizll
ção para, flor meio LI~ uma comp:~nhi.:l que organizarem, 
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construir nm porto ar I ificia I na cnsrada LI e G 1rgaltú ao 
llUl'te t:a r, z do Rio Paralt~b~, na p, ovincia do lti'J de 
Jan1:iro, mediante as clansul:~s quo com este )),~ixam as
signadas por Theodoro Machado Frl'ire Pneira th Silva, 
<lu l\I·~u Consl'llio, Ministro e Seeret;Jrio de Estado dos 
.N•·gor.ios da Agrirullura, C:Jlllmcrcio e Obras Puhliea~, 
que assim o tenha enleudiJo c façil C'\ecular. l'alario 
th Bio t.l~ l1neiro, em Yinte e dous Lk Abril tle mil oito
centos setenta e dou~, quinquagesimo primeiro lia larle
pcndencia e 1lo Imp,·rio. 

Com a rubrica do Sut l\lage::tadc o lllllll'ratlor. 

Thco!loro Mac!udo Freire Pe1·eirtt da Silv1t. 

Clausulas a lJUe se refere o Dcc•·eto n o "'1~29 
desta thda. 

I. 

O Governo Imperial concede aos ronccssionarios ê\ 
que se refere o lkcreto aeima cilatlo, ou á eompa
uhia que organizat·r.nn, autoriz<11:ão para construin•m 
na cnsradt de Garg tltú, ao norte d 1 fol 1lo Rio Parahy!Ja, 
na Proviucia do Rio tlc_ Janeiro, um porto artificial 
para servir de ancoradouro seguro e de faeil accesso 
aos navios de maior calado e outras obras de mellw
ramen tos do mesmo por to. 

11. 

A ineorporar;ão d·t companhia d1'VCrá Yeril1c:1r-sc 
dentro do prazo de dous anuo~, contados desta data, 
sou pena de caducar sem mais formalidade a conc.:J~são. 

Ill. 

A rompanhit olirigar-sc-ha: a :~prcscntar á appro
nç;Io do Governo, no prazo de lres mezes, depois de 
approvados os seus estatutos, os planos de todas as 
obras que tiYer de executar, acompanhados da planl;\ 
geral da ensracla de Gargahú, com o maior numero 
JlOSsiYcl de cotas de sondagem, c todas ás indi1:açõe~ 
indispensctveis, para demonstrar a convcnicncia das 
oiJras projer· ta Lias. 
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Nos planos suhnwltitlo~ á sua appnw~ç:io o G l\'t:rno 
podcr~í ftzcr as tnoJi li.: ações ncc ~ssari:ts á con~e.n:a
çiio c nwllwramcnto do ptlrlO, lwm como nos cLltllctos 
tlestinallos ao recl'iJímcnlo das mcroa.Jurias. 

IV. 

As obt·as só começ 1rii') d:•p0is rlr approi':Jtlas ::~s 
plantas e 110 praw dr' seis Jllt•zrs contatlus da mesma 
approvaçiio, ~niJ [Jena 1le c tducar a couccs,iio, e JiC.I· 
r:1u concluídas no prazo dt' trt•s annos rontado:' da
quella data, suiJ JH~IIa de l:O~J~l.)OOO de multa por IIJCZ 
de demora. 

v. 

A presente conccgsiio Llurarú por GO annos contados 
desta data. Findo o-;te prazo p.1ssar:1o par:~ o Estado, sem 
indemnizaç:1o alguma, totlas a> cunstrut'çtics, o mate
rial lixo e rodante c b~m assim os terrenos occupatlos 
pela companhia. 

VI. 

Quando n:1o se rxecntar fJH:llqurr ohra ou serriço nas 
cont.lições cstal!l'leeitlas, o G )Ver no o mandará fazer 
ror conta t.la companhia. 

YIL 

Para fiscalisar as oh1·ao;, o Govrrno nome:~rá um En
genheiro, cujos vencimentos scrJo pagos pela compa
nhia, e fará alltritlir nas mesmas obras alt'~ cinco pl'a
ticantcs para rstmlar o systema de sua construeçiio 
e at.lminis tração. 

YIII. 

Pelo serviço do porto ele cmbarfJllC c desemllar!JllC', 
e arm;izenagcm das mercadorias c hagagcns, a compa
nhia terá direito ás taxas da tarifa actualmente esta
heler~ida pela Cowpnnhia lia dóca da Alfandega do Rio 
de hnciro. 
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IX. 

Antes tJ,, princl[ll;-tl' c sc> S1·niçn tlrYt•J'á a compa· 
nhia snjt·itar ú :1ppronç:lo do t;,lVI'I'IlO o regrtlanwuto 
e r\acla li,;~:ali,;al';lo e al'l'e,·:lllac:lu das l'l'llil:tS de Al-
fandega. • • 

x. 

N:n p,Jifl,~io:; t]o pwto lnvr:t."t acroln-no:hçi3c;; para 
o ~eni1;o dos cmpre,!;ailos tla Alfandega incumbitlosdc 
liseali~ar o movillli'Blo tl:i . .; mercadorias. 

XI. 

0..; arm:Jzrns do porto, ronstrnido\ pela companhia, 
goza rã o das v a nlagcns c f a v ores concrd idos por lei 
aos a r maz.cn s alfandegados e en trc po:; los. 

XII. 

As l::trifas de que tratam os artigos antecedentes 
serão reYislas dentro rln um anno c depois de cinco 
em cinco annos pela Praça do ltio de Janeiro e appro
vada-; pelo Governo. 

XIII. 

Srrá f r.1lui to o cmharqnc c clrsnmlJarque ele qnacsqncr 
sommas perlcnrentc~s ao ~sl:ulo; das malao, do Correio; 
dos agentt•s ollleiacs do Governo, c bem assim dos co
lonos c suas bagagens. 

XIV. 

O Governo po1lcrá rcsga ta r esta conccssãn, em 
qnalqu!'r tempo depois dos lO primeiros annos de sua 
promulgação. O preço do rt•sgal.e será regulado de ma
Jwira que, relluzitlo a :1policcs da di\'ida publica, pro
duza uma renda equivalente a 8 ·;. do capital effecti
vamentc empregado. 
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:1 re.-:p:•ilo dn s:'ll' direilns c. of,ri'~,Jc'.ii:•s, s,,rfto dl'rÍ
rli;l:h por írf's arf,itro.-;: IJill dt> non1c':I;:Ju do noverno, 
oulrn da companhia f' o terceiro cJilf', no c:~so de em
l:alr>, dcc!dirit <lc!iniliramcnli•, escolhido por arc(JI'(IO de 
aJHb.ts a.; parte~ u:t sorteio, devendo n:•sta l1ypot11rse 
cada Ulil<l deltas apresentar o noJue de um Conselheiro 
de Estado. 

XYI. 

0> COIH'f'~sion~rios n5o peHlcr5n lran:.;ferir a oulros 
o direito de organizar a compaiJhia de que se lrHa. 

XYII. 

A' comranlJia n:io se concedem onlros fC~rorcs ah'm 
dus mcnrionadus nas prc . .;cnll's clausulas. 

Palacio do Hio de J,tnc•iro. 22 ele Al11·il de 181'1..-Thro
doro Mrtc!wdo Freire Pereira da Sill'lt. 

DECllETO x. 'LD:Jo - DE 22 nr: AnmL DE 1872. 

l'r:n·or;a por mais nm :muo o p1·azo estipulallo ua eoutlif,'11o G. • 
<lo Ul)creto u.• 1:l:S:J liü 5 l\l) Abril de L>liil. 

Alt!'!ld,•ndo ao fjll(' i\lc I'CIJllCI'CU a companhia -Linha" 
t<•le~Tapllicas do Ílllf'rior-, Ilr~i por lwm Prorogar por 
mais um 31lll11 n j)J'nn eslipnl:tdo na condiç:iu ü." do 
Dcerr~to n." 1.'~;i!) de• ~de Abril Jc HL!), para a ron
clu:-:;"io das llll'lti'ÍIItl:t:!:ts linhas. 

Tlteorloro ~I tf'liaclo Frl'irc Pert'ira Ja Silra. do ~L·u 
Conselho, l\lmi~lro <~ S:'Crctario tle Estado dos'::\fegocios 
da Agricultura, Cumtl!crcio c Obra;-; Publicas, assim u 
tcnlta cnlelldido e f::ç.~ t·xecntar. Pabcio elo Hio Jc 
J,Iwiro, em Yintr· e dous du Abril ele mil oitorcnt11s 
sdt'ttla e dou.,, qttiiiiJUagcsimo primeiro da InJL•pen
Jcucia c do Iuq,crio. 

Com a rui; ri 'a de Sua 1\l:tgcstade o Lnpcrador. 

TheJdoro JJ[ac.'utdo Freire Percim da Sdw. 
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DECI\ETO N. 1!931-DE: 22 DE: ABIIIL DE 1872. 

C01u~cde ao :\linisteritl dos Nc::(ocios E>traugeiros o credito sup
plcrnentar da quantia tlc 51S:62í8125 ao cambio tlé27 dinheiros 
esterlinos por mil ré i,, para ser applicado ils dt!Sflczas das ver
Las-.\judas de custo- c -Extraoriliuarias no extcriot·-tlo 
art. 4. • da Lei do orçamento \'igeuLe. 

Não sendo sulllcientcs para satisfaur as dcspczas das 
YI'I'L:Js-Ajuilas d.e custo- e -Extraonlinat·ia.~ no exte
rior-no t.:ot-rcutc exercido, oscred i tos consignados par a 
as llH'SIIlaS dPspezts nos ~~ 'L • c ~;.• do. art. 4." da Lr~i 
11." 1836 tlc 27 de Setemhro de 1870.: Ht•i por bem, Teudo 
ouYido o C:msellw de Ministros. e Lle conformidade com 
o q Ut' dispõe o al·t. 12 da Lei n .'• i177 de 9 de Setembro 
de 18G~, Autorizar o .l\tinistro c Secretario de E-;tado dos 
Nt•gocios Estrangeiros para a!Jt·ir o credito supplemcn
tar da quantia de 55:G24M'!5, ao cambio de 27 Jinheiros 
esterlinos por mil réis, para occotTCI' its despezas das 
verLas dos§§ 4-."e 5.", sendo para o primeiro 2ü:OO<Ml000, 
e 30:6~1$125 para o segundo, ob3ervando-se as forma
lidades prescriptas por Lei. 

1\fanoel Francisco Correia, do 1\l,~u Cmselho, Ministro 
c Secretario de Estado dos NPgorio~ E,;trau~eiros, o te
nha assim entendido c faça executar, expt'Uindo os ees
pacho:; Jt.Ccessarios. Palacio ~o Rio de Janeiro, em vinte 
e dous de Abril de mil oitocentos setenta e dous, f!Uin· 
quagrsimo primeiro da lndeprndencia e do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua ~Iagrstarle o li11JWrador. 

Manoel Frmu·isco L'orreia. 

})E·:l\ETO :\. 1,\):Jj!- OE 2~ or. ARIIII. DE l8i~. 

A pprova u~ estatutos da SJdi~llade União FulH'ratü Primeiro de 
Julho. 

Ten,}o a Prilll'eza Imperial Regenlt~ Se cot~fornndo 
com o p:u·cccr da Secção dos Ncgocios do Imperio do r 
Conselho ue E-; lado em Consulta de 2:1 de Dezembro do 
anuo proximn pas,:arlo: Hei por bem. Attendr·tHlo ao que 

p .. i;ll: 11 :!5. 



Hlí Af:T<I~ llll I'OltEH 

requereu a administração da socir(lade-União Funera
ria Primeiro de Julho-, Approvar os seus estatutos 
divididos em 12 eapitulos c GO artigos. 

Qualquer alteração que se lit.rr nos mesmos estatutos 
só poderá ser posta em e~ecução depois de obtida a 
approvação do Governo Imperial. 

João Alfredo Corrêa de Olheira, do Meu Conselho, 
1\linistro e Secret:~rio de Estado dos Negocios do Impe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palaeio 
tlo Hio t.ll' Janeiro, em ,·in te r dons de Abril de mil oito
centos setenta c dous, quiiHJUagrsimo primeiro da Indc
pent.leucia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua M1gestade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

I 

Estatutos da Soeiedatle União Funeraria Primeiro 
de Julho. 

CAPITULO I. 

Da organizarlio da sociedade e seus fius. 

Art. l. • A sociedade denom inar-se-ha-União Func
raria Primeiro de Julho. 

Art. 2." A sociedade eompõe-sc de illimitado numero 
tlc socios c socias, quér nacionaes e estrangeiros. 

Art. 3." A sociedadtJ tem por fim fazer enterros a 
seus asso,:iaLios. 

CAPITULO 11. 

Da admissllo de socios e socias. 

Art. 4. o A proposta para ser ~>ocio deverá conter 
nome, estado, irla:lc, na turalidadc, profissàn c rrsi~ 
dencia, que assignará o proponente. 
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Art. ;j," A proposta será dirigida ao L" Secretario, 
que a apresentará na primeira sessão do conselho para 
ser lida, e pelo Presidente remettida á commissão de 
syn<licancia, para esta dar o seu parecer na seguinte 
~cssão. 

Art. 6.• O candidato uma vez approvado, e officiado 
pelo i. • Secretario, é obriga:io á contribuição de sua joia 
no prazo de 30 dias, ficando a mesma sem etTeito se 
o não fizer. 

Art. 7.• Para ser-socio desta sociedaue é preciso: 
§ 1.• Ser livre e bem morigerado. 
§ 2." Estar no gozo de perfeita saude, e não estar pro

nunciado. 
§ 3.• Não ser menor de 2l anuo,;, nem m:tior· de ~0. 

Os que excederem desta idade até 60 annos só poderão 
entrar sendo remidos. 

§ 4.." l\lorar nas immediações dos seguintes lugares : 
Bota fogo, Larangeiras, Antlarahy-Pcquel1o, S. Chris
tovão, Cajú, Nictheroy para o centro da côrte. 

§ ~." Os que morarem fóra destes limi tos só serão 
aceitos comparecendo á face do conselho para serem 
approvados, e na mesm;r occasião pagarem suas joias e 
diplomas. 

CAPITULO III. • 
Dos deveres de todos os associados. 

Art. 8." E' dever de todo o assoei;ulo cnntribuit· no 
acto de sua entrada com a quantia de :1. 15000 de joia, 
üOO réis de diploma, ficando sujeito a pagar :1.6000 tri
mestralmente adiantados de mensalidalle. 

Art. 9.• Logo que a soeiedade conte em seu gremio 
500 associados quites, as joias passarão a 2~000. 

Art. :1.0. Todo o sodo é obrigado a cumprir religio
samGnte os presentes estatutos, e bem assim aceitar o 
ex:ercer qua I quer cargo para que fôr eleito ou no meado, 
não podendo escusar-se sem que prove grave inconve-
nien te reconhecido pelo conselho, ou em c a de re
eleição. 
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CAPI'ITLU IY. 

Dos ri irritas do.~ soei o.~. 

Art. li. Todo o socio tlilm direito de votar c ser vo-
tado: c"<:·eptnam-se: 

~ L" 0.; que não eslivrrrm •luitoo e os ausente~. 
~ 2." Os que cst i verem prrsos ou pronunciados. 
~ :~." o~ fii!C não souberem ler nem escrever, e bem 

assim os mcnorrs de 2l annos. 
Art. 1:2. Tntlo o associado tem di rei to de ser soccor

rido na fúrma do ar\. 3.", ou entregue :1 quantia á fa
mília do linado ou linada. 

~ L" São considerados família dos a~sociados: viuvo, 
'"iHva, filhos, pai, mãi, irmãs c irmãos. 

Art. 13. 0-; associauos que quizercm entrar remido>, 
até f1 da de de riO annos o po(lcrão fazer pagando, além de 
sna joi;~, a quantia de 30,)00(): c os que tiverem de 50 a 
tiO annos. a quantia de t~O~()(JO 

Art. H. Os socio' fundadores e hrnrmeritos poder;lo 
tPr assento no conselho, em to:la c qualquer sessão, po
dPJHlo uisrutir. mas HãO VOtar. 

A.i;.t. 1:>. Ttlrlo' os associauos que julgarem que se lhe 
f.Jl t'!rú jus I iça, pod rrú reclama r á ad m tn is lraç;lo, e quando 
e~ ta nfio a tI enrlcr, poderá rcqnerer uma asscmhléa :;r era I 
rom trinta assignatur;~s de ~ocios quites, á qual a admi· 
ni~traç:i'l m:~n:ará o pr<1zo de trinta dias a conlar da data 
da entr•'.!c:l do requerimento. 

CAPITLLO Y. 

Das pc11ns dos aswci11d'1ç. 

Art. lG. :\'ão t~rú !]irrito a_o enterro os associado;:., 
rrue a prssoa enear:-eg:~rla, no :~eto de o solieit~r não 
nprcsentar o diploma, c para este o obter dará de dona
tivo a quantia de 500 réis, ou apresentará documentos 
que provem estar o associarlo quite. 

Art. 17. Os associados que se atrasarem por mais de 
tres mezcs em suas mensalidades não lerão direito aos 
soccorros da socicdat.lc. 
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Art. W. O; ~oeio-;qn1~ alnnilonarcm os car~os p1ra rp1c 
foram ele i tos ou nomrados, não sú serão os seu~ nomes 
publicados no relatorio annual, como notar-sc-ha á 
ma rgrm 1le seus assenta men los. 

Art. tg. Perdem o direito tlc associados: 
~ 1. 0 Os flllC se atrasarem por mais de seis mezcs em 

sua~ mensalidades. l\bs poderá gozar rias garantins da 
presente lei o associado flUe pagar os atrazos, c ~O "lo de 
multa, apresentando para este fim razões valiosas que 
convençam a administ~aç.ão. 

§ 2. 0 O-;r1ue se entregarem á pratica de máos cos-
tumes. 

§ 3. o o- que extt·aviarem dinheiros ou qualquer ob-
jecto pertencente á sociedade, ficando nella o direito de 
proceder judicialmente. 

§ 4.. o O" que perturbarem os trabalhos e ordem da 
soeiedade com desordem c alaridos, annuindo a isso o 
conselho. 

§ 5. o Finalmente o:: que por falsas infonmçücs 
tenham sido atlmittidos sem terem os quesitos do art. 7 ." 
c seus p1ragraphos. 

Art. 20. o~ ao;sociarlos que forem rlesligados, ou se 
retirarem espontaneamente da socferlade, não poderão 
reclamar qumtia alguma com que houverem entrado 
par~ clla. 

CAPITULO Yl. 

Da asscmúléa geral. 

Art. 21. Hcunir-se-ha a asscmbléa geral no primPiro 
domingo do mez de Junho de cada anno para ouvir ler 
o relatorio ja administração, o balanço elo Thcsoureiro 
c eleger a comm issão de contas. No segm1do para a com
missão apresentar o seu parecer e proreder-sc á eleição 
rl<J Directoria e conselho; e no dia i. 0 de Julho p:tra a posse 
della. Extraordinaria quando a arlministrac;ão julgar 
conveniente. 

Art, 22. Não é eon:;iderada assemblóa geral a reunião 
menor de 4,0 socios á primeira chamada, c na segunrla 
com todo o numero excedendo do conselho. A clla 
compete: 

§ L o Tomar mcrlidas que sejam uteis à sociedade, au-
torizada~ pelos c.ota tu to~. 
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~ 2. o Approvar ou rejeita r as propostas apresentadas 
pela administração. 

~ 3." Ouvir 11s t·eclamações que forem feitas contra os 
actos e decisões da administração, julgando como fór de 
justiça. 

CAPITULO VII. 

Das eleições . 

Art. 23. Logo qne a assembléa geral finde os seus 
trabalhos, esta se converteráem collegio eleitoral para 
a eleição da nova administração. 

Art. 2i. A eleição será feita por meio de duas ce
dulas nas quaes conterão n'uma, os nomes dos candi
datos desde o Presidento até ao Procurador, que fazem 
o numero de sete, declarando por fóra-Para a Direc
toria ;-na outra conterá dez nomes, declarando por fóra 
-Paraoconselho;-asquaes serão entregues na mesma 
occasião. 

Art. 25. O Presidente nomeará dons cscrutadores que 
se reunirão á mesa para examinarem e conferirem as 
cedulas, e depois coadjuvarem a apura<:ão que será feita 
immediatamente do modo estabelecido. 

Art. 2G. Depois de recebidas e conferidas as cedulas 
existentes na urna proce<lcr-se-ha á leitura. 

Art. 27. Concluída a apuração das listas o l." Secre
tario lavrará o termo que será assignado pela mesa e 
escrutadot·es, no qual se 11eclarará o resultado da eleição, 
c remetterá a cada um dos eleitos um ollicio declarando 
o cargo e os votos que ohtivcram na eleição. 

Art. 28. O Presidente fará saber ao~ socios que forem 
eleitos o dia proxirno r, hora em 'lue deve ter lugar a 
posse da 11ova adrnini~tração, como dispõe o art. 21. 

CAPITULO YIII. 

Da administração da sociedadP. 

Art. 29. A sociedade será admini~trada por um con
selho composto de 17 membros, inclusive a Directoria, 
que deliberarão em seu nome, a qual será eleita annual
meutc pela as~emiJiéa geral. 
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Art. 30. Compete ao conselho: 
§ Lo E'\ecutar c fazer executar os presentes estatutos. 
~ 2. o Prestar e fazer prestar os soccorros aos asso-

ciados que lhe são garantidos. 
§ 3. 0 Tomar contas ao Tltcsourciro, approval-as ou 

l't'jt~ital-as, convocar a assembléa geral para esta o julgar 
como fõr Lle justiça qn:mtlo defraude os dinheiros da 
sociedade. 

§ 4, • Representar a socierlade em todos os seus actos 
c organizar um regimento interno. 

~ 1>. o Ctmvocar as asscmbléas geraes com oito dias do 
:mteccdencia, marcando o dia, hora e lugar. 

§ 6." Fazer publicar pelos jornaes de maior circula
ção quan<lo deve começar o disposto do art. 3." 

~ 7." Nomear d'entre seus membros as commissões 
nccessarias. 

§ 8." Demi ttir os as<;ociados que por má o comporta
mento se tornem indignos de pertencer á sociedade, fi
cando-lhe o direito de appellar para a assembléa geral. 

Art. 31. Apresentar annualmente á assembl,éa geral 
por intermedio de seu Presidente um relatodo circum
stanciado de seus trabalhos e propondo medidas. neces
sat·ias ao bom andamento e prosperid<Hle da sociedade. 

Art. 3:t Serão consiuerados suppleates do conselho 
os socios immediatos em votos, que serão chamados por 
officio do l." Secretario nos seguintes casos: por falta 
de tres sessões seguidas, ou fallecimento de algum con
selheiro. 

Art. 33. Não poderá haver sessão do conselho sem 
que estejam presentes nove de seus membros, e as de
cisões serão tomadas por maioria absoluta, e suas sessões 
serão feitas duas vezes por mez quando melhor lhes 
convier. 

CAPITULO IX. 

Das obrigar&e~ da Directoria. 

Art. 3'1. Compete ao Presidente: 
§ L• Prt'sidir as sessões, e as tio conselho, dirigir as 

di~cussões e manter a ordem, suspentler os trabalhos nos 
casos extremos. 

§ 2. o Convocar as sessões'or<linarias e extraordinarias, 
dar immediatas providencias ácerca do funeral de todos 
•JS :l>:<tll'iado'. 
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~ :v Hullricar todos os papei~, livros c ordens para 
pagamcn to~ ; assignar as representações que em nome da 
sociedarlt• se di rigirl'm ás autoridades. 

§ fi.." Ordenar ao Thesoureiro as dcspczas do expe-

diente da sociedade. Art. :m. Compete ao Vice-Prcsitlente: substituir ao 
Fresidcntc em todos os seus impedimentos, c uestc:> 
ca~os exercer suas attriuuiçõcs. 

Art. 3tL Ao 1.0 Secretario compete: 
§ Lo Annunciar em nome clo Presidente o dia, hora 

é lugar das sessões, e seus Iins. ' 
§ 2." Formar uma matricula dos associados com as 

declaraçi:ks do mez c dia de sua approvar;ão, profissão, 
estatlo, naturalidade c morada. 

§ 3." Fazer as chamadas nas sessões, ler o expedirnte 
e dar compcten te destino ás dcliberat:ões tomadas. 

§ 4. • O!ficiar aos candid,ltos como dispõe o art 6. •, c 
ter sempre em dia e boa ordem a esc ri pturação a seu 
eargo, c registrar as actas no livro, sendo em todo este 
serviço ajutlado pelo 2. 0 

Secretario. ~ 5. o Assignar co1il o Presidente e o 2.
0 

Secretario 
totlas as representações que em nome da sociedade fo
rem tlirigidas ao Governo Imperial. 

§ 6.• Ler cm•semhléa geral o relatorio dos traba-
lhos ua administração dur:mte o annosocial. 

Art. 37. Compete ao 2.• Secretario: 
~ L" Substituir ao I." Secretal'io em todos os seus 

impetlimentos, c nestes casos exercer as suas . altri· 

llllÍ t~ÕeS. ~ · 2. • Fazer um esboço do occorrido nas sessões e for-
mular a acta que deve ser por elle lida na proxima 
se~são, c ajudar ao i." St~crctario como dispõe o ~ 4." 

tlo art. aG. 
Arl. 3R. Ao Thc~ourPiro r.ompetc: 
~ 1." Hc:;pontler á soeicdatle ptllos objeclos e dinheiro 

que recehcr ou despender. ~ 2." Apresentar no fim de cacla trimestre ao conselho 
um balancete da rct:eita c despcza, que será sujcitó ao 
parecer da commis~ão de contas; e um balanço geral 
110 fim de cada anuo social, que será sujeito ao exame 
de uma nova commissio eleita em assembléa geral, do 
qual aprcseiltará o seu parecer. 

§ 3." Apresentar todas as contas documentadas com 
recibos e ordens que as motivaram. ~ 4,." Ter um livro onde conste com clareza e simpli-
cidade os nomes c entt·adas dos associados, suas joias e 
m•·n,;alitbde", e todas a~ mais not:t,; e observações; 
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alt"•m drslr liHo trrá outro para lançamento ria rrccita 
c tlcspeza da sociedade, os (\ uaes serão ruLrícauos pelo 
Presidente. 

§ :i." Não ter em seu poder maior qnan tia do que 
a :~riJitrada para tlous enterros, conforme determina o 
art. H ; e além dessa, mais riO,~OOO para as drspczas nr
cessarias; não podendo ter em seu poder maior· qu:m
tia tlo que rssas mencionadas. 

~ 6." Logo que tenha dinheiro disponível para a 
compra de uma apolicc, o deverá fazer ou participar 
ao consrlho; depois de feita a compra deverá apresentar 
o titulo ao conselho p:~ra ter conhecimento dellc, que 
será lançado na acta. 

§ 7." Nomear d'entre os socios um agente ele sua con
fiança para fazer as cobranças, que será pago pela socie
dade com a porcentagem nunca maior de lO% das mcn
salidadrs recebidas, sendo autorizado pelo conselho. 

§ 8." Deverá ter um lugar ou residencia onde possa 
sor rnrontrado em casos extraordinarios. 

Art. 39. Ao Procurador compete : 
§ t. o Cuidar com zelo de todos os negocios que lhe 

forrm confiados ou incumbidos pela sociedade. 
§ 2. o Fazer todas as cobranças emquanto não houver 

um cobrador, não podendo ter em seu poder maior 
quantia do que a de lO~OOO. · 

CAPITULO X. 

Dos fundos da sociedade. 

Art. ~0. O funuo da sociedade é turlo qu1.nto se 
púde accumular, o qual será empregado em apolices da 
divida publica, que nã() poderão ser vendidas, só em 
casos cxtraordinarios com deliberacão da maioria da 
assembléa geral. · 

CAPITULO XI. 

Dos .~occorros. 

Art. 41. Logo que a sociedade tenha em caixa a quan
tia de i:0008, principiará a fazer os enterros no valor 
de 3015 ; quando tiv('r 2:0001~, passarão a ti0 1~: rrnando 

PARTF. 11. 21l. 
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tiver ~:0001~, passarão a 75.~; e os mesmos serão ele
vados a 1001~ quando a sociedade tiver 10:000#, e nunca 
poderão ser elevados os mesmos a maior quantia. 

Art. fJ.2. Logo que a sociedade tenha um fundo de 
15:000~, dará a pensão de i01, mensaes a todo o asso
ciado que ficar invalido, o qual será e~aminado por 
uma commíssão, Hcando este sujeito á contribuição 
de suas mensa !idades. 

Art. 43. Fallecemlo qualquer associado que se ache 
quite com a sociedade, esta darit a quantia estabelecida 
no art. 't,l ou lhe fará o enterro até onde chegar a dita 
quantia. . 

Art. 4L Todo o associado que fallecer e não h ou ver 
quem reclame os seus direitos por espaço de seis mezes, 
a contar da da ta do seu fallecimento, perderá todo o 
direito que houver nos presentes estatutos. 

Art. 4;). A sociedade é obrigada a mandar dizer uma 
missa no setimo dia pelo eterno descanso do associado 
fallccido, dando para este fim a quantia de 3 1~000, c 
convidará a seus associados por uma folha publica. 

Art. rlG. A com missão funebre será obrigada a tratar 
do enterro de qualquer associado, logo que não haja 
quem deste se encarregue, sendo obrigada a acom
panhar o corpo dos Hnados á sepultura, que para isso 
a sociedatlc dará conducção . 

. CAPITULO Xll. 

Disposirõrs arraes. 

Art. 47. O conselho organizará um regimento in
terno para boa marcha e regularidade das discussões, de 
maneira que se harmoni7.e com os presentes esta
tutos. 

Art. 48. O conselho nunca poderá ser composto de 
menos de H membl'os, e estes H deverão ser socios 
fundadores e installadores; o resto poderá ser com
posto c completado d~ melhor maneira que convier. 

Art. 40. O conselho poderá adoptar medidas que te
nham a preencher alguma falta a favor da sociedade, o 
estas serem apresentadas á assembléa geral mais proxi
ma para a conHrmação, c serão levadas á presença do Go
verno IJl!pcrial se contiverem alterações nos estatutos 
ou prens:ucm. 



EXECUTIVO. 

Arl. tiO. To1la a vola1~;Io das assembl1~as gcracs serão 
feitas symuolicamente e as llo conselho por escru
tínio. 

Art. :H . O conselho é oh ri gado a auto r iza r ao The~ou
rciro na JH'imeira sessão de cada auno a adiantar as 
quantias nccessarias para os enterros dos associados 
quando lhe srjam apresentados os documentos que re
fere o a1·t. Hi, os quac:; serão apresentado:> ao Pre
sidente na ses=-ão do conselho mais proxima. 

Art. H2. Fallccendo qualquer associado, ou depois 
de sepultado, poderão rc:;lamar a quantia especificada 
no art. til as pessoas da família rlc que trata o§ L o (lo 
art. i2; ou qualquer pessoa CJUC prove com documentos 
lcgaes de o hncr sepultado. 

Art. ti3. A socicdatl~ terá to1la a escripturação geral 
a cargo do i. o Secretario, c organizada tle maneira que 
contira com a do Thcsoureiro. 

Art. ti'f. Todo o associado que propuzer 40 associa
tios, c que estes tenham pago as suas joias, será consi
derado socio bcnemcrito; c todos aquelle~ que propuze
rcm iOO serão considerados socios remidos. 

Art. õõ. A sociedade reun.ida em assembléa geral po
derá conferir o titulo de sacio bcnemel'ito áquelles 
que por donativos maiores de õ06000 ou relevantes ser
viços prestados á sociedade se tornem merecedores; 
assim como tamhcm os que servirem no conselho por 
espaço de quatro annos comparecendo a i8 sessões an
nuaes. 

Art. ~iG. A sor:iccladc receberá soei os bemfcitorcs, que 
prestarão serviços c obcdicncia como o~ outros, porém 
serão isr.ntos lle pagar mensalidades c de receber soe
corras da sociedade, sendo porém considerados os seus 
serviços como relevantes, principalmente os dos medi
coR c pharmaceuticos, cujos serviços uma vez reconhe
cillos pelo conselho, lhes será conferido o titulo acima 
mencionado. 

Art. m. A socicdaLle não fará liga nem juncção com 
qualquer outra. 

Art. 58. A sociedade não poderá ser dissolvida sem 
que para isso annúa tres quartas partes da totalidade dos 
socios em asscmbléa geral, c os fundadores; os fundos 
que houverem depois de pagar as dividas serão repar
ti<los por duas pias instituições. 

Art. ;;!) . õs soei os fundadores e ins taHadores e be-
ncmcritos que se quizcrem remir o poderã no fim 
de quatro anno.s, en tranclo para a c> c:owE· t~~ti~n . 

~~\_.' I ·'Í .-J ., f
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108000, c o~ que entrarem uepois da installaç;io ~.:o_m a 
quantia de 20;)000 no lim de sete annos; e bem ass1m o 
poderão fazer em qualquer tempo, levando-se em conta 
aos funuadores, inst:tlladorcs c Lenem~itos, duas ter
ças partes de suas mensalidades ; e a lodos os outros as
sociados a metade das mensalidades que tiverem pago. 

Art. 60. Estes estatutos depois uc ·appro~ados pelo 
Govemo Imperial será a lei social. 

DECRETO N. 4933 - DE 2~ m; ADntL DE l87::?. 

Approva os estatutos da Sociedade Allcmã Gcrmania. 
. "'-::":"--~-

Tendo a Princrza Imperial Regente se conformado 
com o parecer fia Srcção do~ Negocios do Imperio rlo 
Conselho de Estado em Consulta de 21 de Dezembro do 
anno proximo passado: Hei por bem, Attendcndo ao que 
requereu a Dircctoria da Sociedade Allcmã Germania, 
approvar os seus estatutos divididos em 61 artigos. 

Qualquer alteração que se fizer nos mrsmo~ esta
tutos. só poderá ser posta em execução depois de obtida 
a approvação do Governo Imperial. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do 1\lcu Conselho, 
:Ministro c Secretario de Est~do dos Ncgocios do Im
perio, nssim o tenha entendido c faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em vinte c dons de Abril de 
mil oitocentos setenta c dons, quinquagcsimo primeiro 
da lndependencia c do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sna Magcstadc õ Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Olireira. 

Eu aha i xo assignado Johannes Jochim Christian Voigt, 
traductor publico juramentado c interprete commer
cial, matriculàdo no Meritissimo Tribunal do Commer
cio desta praça para as linguas allcmã, franceza, inglcza, 
sueca, di na ma rqucza, h o lia nrleza c hc~panhola. 



EXECUTiVO. 

Ct~rlilico pela presente em como me furam apre:;cnla
uos uns c" la lutos da Societla(le Germania cscriptus na 
Jingua allemã, a tim de os trauuzir lilteralmenle para a 
li11~ua vernacula, o que assim cumpri em razão do meu 
ollicio e li tteralmcnte ,·crtiuos uizclJl: 

Estatutos da Sociedade - Gumania- no IUo de Ja
neiro, t'e\istos IH\ A.ssembléa Gcl'al de 13 de Junho 
lle uno. 

Fim social. 

A Sodeuaue Germania, fundada em vinte de M~osto 
de mil oi toce11 ~os v in te c um ('~O de Agosto de i82t ), 
fúnua uma a,;sociação p:s.ra recreação, excluindo toda a 
tcmlcncia poli tira. 

lllembros. 

Admissão. 

· Qualquer póU.e ser socio quando apresentado para esse 
tim por dous membros votantes. A proposta deverá ser 
feita por cscripto e tambi?m assignada pelo pretendente e 
entregue á Directoria (7) sete dias antes ua sessão, a fim 
de que seja affix:ada nos annuncios na taboa, no local da 
sociedade. Nella se deve mencionar se o tn·etendente 
não falia a língua allcmã. 

A assembléa decide da mesma proposta por escrutínio 
(por bolas) e são precisos cinco sextos dos membros vo
tan tcs prcsen tes. 

O numero tle memiJros que não faliam o idioma alie-
mão não tlcvc excetlcr a uma sexta parte do numero 
tuLtl tlos membros. 
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A]'tidrio pttt'll t'Ol!t[tto c elrgibilirf(}({r. 

Os ~ot·io.'i que nfío f.tllarcm o allemão não são apto' 
para votarl'lll nem elt~giveis para qnalquer emprego na 
~~~t:icdadt', nem tamiH'lll p:tra propôr novos socios ou 
:qwcscntar qnaltJUer moc;ão. 

Joia. 

O socio novamente admiltido pas-a uma joia tle li!l;L 

<; •• " 
?l ,), 

A conlrihnição annual de c:Hla socio.itnporla em 1008. 

~ 6." 

Sahida. 
. .# 

A ~ahida da societbde deverá ser notilicada por cs
cripto á Direetoria. 

Essa nolilicação deve ser lida na mais proxima as-
S0111 bléa c por r lia perde-se toda c qualquer pretenção 
aos bens da sociedade. 

~ 7." 

Readmissão. 

Se a sahida de um membro da sodcdaJe tivrr por 
causa mudança de domicilio, é então a sua readmissão 
livre em qualquer tempo e sem onus algum. Só terá 
lugar um novo escrutínio se elle fôr exigido por cs
cripto por uma quarta parte dos membros votantes, e é 
preciso que se faça publica tal proposta, por affixação 
na taboa, sete dias antes da assembléa. 

1\las se o socio nestas circumstancias não faz parte por 
cscriplo desta sua reentrada dur.ante o prazo de um 
mez Jepois de sua volta, vigorarão então a respeito de 
sua readmi:,são as eondiçõcs tios~~ 2.".e ~." 
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~ 8. o 

Eliminaçiio. 

Propostas para l'lintinação de um-socio devem ser as
signadas por uma quarta parte dos membros votantes e 
~ontl'r razões c motiyos bem deliniuos. A Directoria 
tem de participar i~to ao socio em questão c fazer a af
lixação uestas propostas, como de costume, na ta boa, sete 
11 ias antes ua assembléa. 

A !'limin:Jção mesmo sr faZ·}lOr nwio de escrutínio sc-
!Teto por duas terças partes tlos socios votantes presen~ 
tcs em t:1l assem!Jléa. 

AdHlinistraçílo. 

Directoria. 

A Directoria, consistindo de um Presidente, um Secre
tario, um Thesoureiro, um bihliothecario c um guarda-· 
::asa (mordomo), será eleita annualmente na assembléa 
Jo mez de Agosto e tomará posse em 21 de Agosto. 

Antes ue tudo compete a clla velar o mais escrupu
losamente pela observancia destes estatutos. 

Ella delibera tanto sobre as moções c propostas que 
lhe ~ão cnviatlas, como tambcm sobre todos os mais 
negocias de alguma fórma importantes para a sociedade. 

Sómente depois tle prévia autorização da asscmbléa 
:>!la púde concluir con tractos. 

Decide sobre a compra de peças tle inventario e so
bre a impressão dos estatutos, tlo catalogo e dos sup
plemrntos tle~tr. 

§to. 

Presidente. 

O Prcsidcn te preside as assembléas, tem a direcção 
geral c especial dos livros, dos introduzidos e das quei
xas, c tlelle emana o aprazamento das sessões da. Di-
rcctoria. 

§ u. 
Secretario. 

O Secretario protocola nas ássembléas, recolhe, ronta 
os votos c o!Tcrecc os pcriodicos, etc., nos leilões. 



Ar.Tn::: nn rnnF.n 

Ellr lPm a firmar :-~s affi,:Jçõc.~ n:1 tahna. Tem a rnr
rrspondeneia inteira d:1 sociPdarle, trata da rcdacção 
tios contr:-~cto~, tem a fazPr os annundos c puhlicaçtícs 
nos jornar~ r a guarda do arrhivo, que tlcve ser sempre 
no local da ~ocicdade. 

§ 12. 

The.~oureiro. 

O ThcF.onrriro tem a cohrar todos OF. dinheiros da 
socicdatlc, guardai-o::: soh sua unic.a responsabilidade, 
c tratar das despezas com a approvação dos outros 
membros da Dirrctoria, ou conforme com os contractos 
rm vigor. 

§ 13. 

Tem a rontabilidadr dos dinheiros rrrrhidos c gas
fM, c a prestar contas por cscripto do rstado da caixa. 
ou no fim de rada anno :Hlministrativo ou antes llc 
sua sahida. A' requisição dos outros membros da Di
rcctoria deve-o fazer verbalmente em qualquer tempo. 

O rclatorio annual por escripto deve ser tamhem 
assignado pelos outros membros da Dircctoria c exposto 
no local da sociedade durante quinze dias, para poder 
ser examinado pelos socios. 

No caso em que não haja reclamação contra esta pres
tação de contas, na proxima assembléa ordinaria, ou 
raso haja depois da decisão da reclamação, deve-se 
considerar como feita a sua quitação. 

§ 14:. 

A cobrança dos dinheiros da sociedade faz-se pelo 
Thesoureiro por trimestres adiantados; sómentc em 
caso excepcional ella póde ser anticipada sobre o se
gundo trimestre por meio de uma decisfo da Direc
toria, mns nunca deve passar para o proximo anno 
a1lministrativo. 

O Thesoureiro tem sob a sua guarda a caixa dos po
bre;:;, que ;:;c acha rollocada no local da !'.ocicdaàe, c na 
assembléa gcrnl de Agosto prestará contas dos dinheiros 
recebidos c de ;:;ru emprego, que é deixado ao parecer 
da Dircetoria. 

/ 
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~ 16. 

Bibliothecario. 

Ao IJibliothecario compete : a inspecção sobre a li
vraria, a :onscrvação e o completamcnto da mesma, a 
verificação da escripturação, a redacção do catalogo 
c dos supplcmcntos. Deve receber a livraria por en
tt·cga nominalmente, pelo numero de livro:; c seu es
tado, fazer um relatorio a este respeito para a assem
lJiéa ordinaria do mez de Novembro. 

Tem a trata r da acquisição de li v r os e pcriod i c os; 
deve fazer propQstas á Directoria e deliberar com esta 
a este respeito. 

E ainda deve entregar ao Thesoureiro em todos os 
trimestres a lista das multas, para serem cobradas de
vidamente. 

§ 17. 

Guarda-casa (mordomo). 

O gu:mla-casa (mordomo) tem a velar sohre o local, 
inventarias e arranjos economicos, c cuidar na con
tinuaç:io dos compromissos pelos contractos. 

~ 18. 

Substituição. 

No caso de impedimento de um dos meml1ros da Di
re~toria, os outros devem entender-se para tomarem a 
seu cargo a funcção competente. 

~ 19. 

E'cónomo. 

Será empregado um ecónomo, cujas relações com a 
5ociedade será regulada por meio de um contracto. A 
clle compete a entr·ega dos livros soh 5ua unica respon
sabilidade e a escripturação sobre a livraria, em confor~ 
midade com o ~ 42, reservamlo-se sempre quaesquer 
outros ajustes. ~--,_--·--~--....... .. 

~ 20. ~\\\)IH--. i I Citl~ // ,'<:\ ,- lft .~I 
Os p~eços das hehiJas e refrcs::os :@pY~Ivados pela Di- · · 

rectona devem ser sempre expostos ~o local. 
PAUTE 11. '.!7. 
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§ ;!1. 

Asscmbléas. 

Para o conselho dos ncgocios da sociedade haverá an
nualmento quat1·o asscmbléas ordinarias c estas nas 
primeiras segundas-feiras dos mezes de Fevereiro, .l'tlaio, 
Agosto e Novembro; se estas segundas-feiras forem 
feriados ou se houver qualquer outra circumstancia 
que o impeça, então convocar-se-ha a assembléa para o 
primeiro dia conveniente. 

A Directoria tem o direito de chamar em casos ur
gentes assembléas ex traord in a rias. 

§ 22. 

A~ assembléas ordinarias devem ser publicadas por 
affixação na taboa no local e n'uma das folhas diarias de 
maior circulação nesta praça, ao menos sete dias antes, e 
as ex traordinarias ao menos tres dias ante~. 

§ 23. 

Aptidão para decisões. 

Qualquer asscmbléa póde tomar resoluções decisivas, 
uma vez que hajam presentes 15 membros, inclusive a 
Dircctoria. 

Se não puder ter havido assembléa, por inaptidão, 
compete á Directoria convocar quanto antes uma outra 
que possa então tomar resoluções com qualquer numero 
de membros votan~es. E em tal caso este paragrapho 
deve ser impresso na publicação do jomal. 

§ 2'"· 
Pt·ocurações. 

Procurações para subslituição não têm valor. 

§ 5W. 

Idioma. 

Nas assembléas só é permittido fallar-se allcmão . 

. § 26. 

Modo de votação. 

Para todas as eleições e dedsões, sómente excepto a; 
l]t'finic_·õp~ dM ~~ 2.•, 8.•, :l2 r !1!1. f'Xigt>-~r m:~ioria abso-



EXECU!YO. 
211 

lul:1 de yotos, c em caso de empate, prevalet~e a deeillãO 
do \ado em que estiver a maioria da Dircctori:t, nas elei
ç~cs vale o membro mais antigo da sociedade. 

~ 27. 

Se uma cleicão não der maioria de votos absolutos 
então os douo> incmbros mais votados serão postos á vo-
tação especial. 

§ 28. 

Todas as clciç.Jes c (~scrutinios (por bolas) são secre
tos. As yotações t~m lugar pelo processo: levantar-se 
ou ticar assentado, isto é, contagem . 

.~tceitaçâo on recttstl de clei!:ucs. 

o~ membros votantes são obrigados a aceitar as clei
çucs que sobre clles recahem, mas podem-se livrar desta 
obrigação por um anno pelo pagamento de 40~000. A 
declaração deve ser immcdiatamente feita pelos qne se 
acharem prcsen tcs na asscm!Jléa de eleição e pelos que 
estiverem ausentes ainda no mesmo dia em que rece-
berem a viso da eleição. 

Os mcmuros da Uirectoria que se retiJ·am são reelegi· 
YCis, mas não são obrigados a aceitar tal reeleição du
rante os primeiios cinco annos que se seguirem. 

§ 30. 

Qualidade obrigatiw das decisões.- Protestas. 

As tlt•cisües tla assembléa obrigam totlos os socios sem 
e:xrcpção. 

Mas no caso em que tres dos membros, durante o 
tempo de uma sessão ou seis no curso do seguinte dia, 
protestarem contra qualquer decisão tomada na mesma, 
por estarem elles na opinião de que a mesma decisão se 
oppõc aos estatutos, então a Directoi'Kt é obrigada a su,;
penJcr a execução desta dedsao durante sete dias. Se 
nesse l~pso de tempo a maioria dos soc-ios votantes 
:~ssignar uma derlaraçào, adoplando a opinião dos dissi• 
dentes, n decisão em questão callucahl. 

Protesto~ rle t!Uil•JUCf outra fórma uão serão tomatlos 
em consillcrat;ão. 
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~ 31. 

Propostas e morucs. 

Propostas em contravenção com os estatutos não po
dem ser po~t-as em deliberação. 

Qualquer socio póde exigir que se ponha a votos prc-
1iminarcs, se a proposta que pretende fazer está conln 

os estatutos. 
~ 32. 

QualquPr proposta para emenda do;; estatutos deve 
f'er publicada p'or allhação na taboa, 14. dias antes lla 

~c~~ão. A allixação na tahoa, no local da socicda:le, deve con-
ter o essencial lias mudança~ propostas e ser assignalla 
por uma terça parte dos soei os. 

Só llcpois disto feito, c se, tanto a affixação m taboa 
cvmo as publicações que se llevc fazer e l'elos jornaes 
mencionarem expressamente que na ordem do dia tem 
mudança llc estatutos, então as mesmas podem se1· 
apresentadas á assembléa para deliberarem c tomarrm 
uma dcci~ão que exige dous'terços dos vot_os d.os sociós 

presentes. · 

~ 33. 

Todas as mais propostas a Direcloria tem os poderes 
de recu,;al-as se não forem apresentad.as trcs dias antes 

lla assembléa. 

Introduzidos. 

E ;trangciros. 

Cada membro tem o direito de introuuzir na so
ciedade, sob ~ua rcspon~abilidade, pessoas não domi
ciliadas nesta côrtc c nos seus arrab:\ldes mais proxi
mos, ou pessoas que só se acham aqui ha pouco tempo. 

O socio introductor é obrigad.o a escrever o noroc,etc., 
do introduzido no livro destinado para esse fim, que se 
acha no local da sociedade c a fazer ao mesmo scientc 
dos estatutos. 

O introduzido gozará. durante um mez da frequcncia 
4a sociedade, gratuitamente. 
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§ 3], 

Depois de ter decorrido um mez, o introduzido póde 
frequent:u a societlade ainda por tres mezes, depois que 
tiver obtido do Thesoureiro um cartão de en-trada 
mediante o pagamento de W!)OOO mensaes. 

E em casos cspeciaes a Directoria está autorizada a 
estender este prazo por mais dou'> mczes. 

§ 36. 

A DirPctoria tem o potlcr de «,oncrder a rccem-ch~~
gados que faltam o idioma allemão (á proposta de dons 
socios), por uma unil'a vez um cat·tãode entrada contra 
o pagamento de t>SOOO mensaes adiantados, mas como 
maximo sómente por doze mezcs consecutivos. 

§ 37. 

Pessoas domiciliadas aqui. 

Só excepcionalmente póde ser permittida a frequen
cia da sociedaüe a pessoas aqui domiciliadas, e isto só
mente em presença do socio que introduz as mesmas ê 
compele á Dircctoria ter a inspecção destas introducções. 

~ 38. 

Gabinete de leitura. 

Não se póde emprestar, debaixo de conLlição alguma 
nem serem retirados, embora temporariamente, do local 
da sociedade, os livros, periodicos, brochuras, ma ppas, 
quadros e mais impressos c papeis que se acham ex
Jlostos no galJinete de leitura. 

O que cahir em contravenção com esta artigo pagará 
uma multa de 1.0~ por cada folha, livros, etc. 

§ 39. 

Qualquer damno causa:lo aos livros, jornaes, etc., ex
postos no local não sómente acarreta uma indemniza
ção apropriada a cstipulat· em cada caso separadamente, 
como o socio culpado será ainda sujeito a uma multa 
pecuniaria a decidir pela assembléa. 

§ ~0. ----:-:~--- ---
Toda a brochura, gravura ou jor /f~\\l~lJt.lf 1 tJsj ~~ 

tampado duas YCZL'5 CO!U O !'C!lO .'<t>l)d\;L[a'de, '\ J'I'Í- 4/;'...., 
·.· ~:-. .., 

i/ '0 .. 
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meira vez na uccasião de ser posto na mesa, a segunda 
antes uo leilão. 

~u. 

Os leilões devem ter lugar, como regra, de tres em 
trcs mezes nas assemhléas ordinarias e ncllcs devem ser 
vendi1los sómentc os pcriodÍcos que estL.vt>ram expostos 
durante um mcz pelo menos no gabinete ue leitura. 

~ '1'2. 

Lirraría. 

A cscripturação ucve indicar: 
t. o Quantos e quaes nu meros do catalogo cada soei o 

tem tirado da livraria c quantos c quacs uumeros ellc 
tem tornado a entregar ; 

2. • Qual dos sodos serve-se actualmcule deste ou 
da f! uelle numero. 

~ '13. 

DcYc-sc entregar livros sómentc a socios c aos in
troduzidos de que falia o~ 3ü c a estes sómenlc contra 
recibo no livro destinado para esse fim sob desig
nação cxada de cada numero dos livros c da data do 
rcccbimcn to. Na rcsli tuição deve ser assignada no 
mesmo livro a sua entrega. 

~ ~í. 

Cada sor.io com <lircito aos livros só tem lihcrda1le 
de retirar cada vez quatro livros; por mais cada livro 
que tomar pagará 5UU ~éis cada semana. 

~ \:i. 

O prazo para leitura de ca<la livro não deve cxcedl'r 
lle tres semanas c se a entrega não se etrcctuar neste 
prazo o socio respectivo pagará por volume em eada sc
m3na que exceder 500 réis de multa. 

~ ~G. 

Ninguem pódc receber outra vez um livro que ac:~hc 
de cntrçgar se um outro pretendent0 ao mesmo livro 
se tiv1~r assignado no livro exposto para esse lim no 
local da sociedade. 

Se houYer mais de um prctcnllentc ao mesmo lino 
terá prcfereucia o Lia data llli.lis antiga. 



F.Xl':r.UTJYO. 

~ '17. 

O lJihliothrcario tem obrigação dt' reclamar por rs· 
cripto os livros pretendidos pelos socios em conformi· 
dade com o artigo precedente, mas sómente depois de 
ter passado o pr:lzo estipulado de tres semanas. Tem 
tambem o direito de reclamar qualquer livro por 
qnaesquer outros motivos, que se achem nas mãos dos 
leitores ha mais de tres semanas. 

E se não se cumpt·ir a esta reclamação dentro de sete 
dias, então terá o leitor de pagar uma multa de J ~000 por 
cada semana ulterior e por cada volume, inclusive os 
mo réis estipulados no ~ 4i). 

Esta multa não se contará mais da semana em diante 
em que o leitor declarar ao bihliolhecario ter perdido o 
livro em questão. 

§ 48. 

A respeito das mullas estipuladas nos§·~ 4/i,, ft:'j e 47 
conta-se cada semana principiada pot· inteira. 

§ 4!1. 

Por cada volume que se perder ou que fôr inutilizado 
segundo julgamento do Secretario, paga-se 5~000, sem 
considerar qual o valor que a obra em questão po· 
der ia ter. 

§50. 

No local deve estar sempre exposto um livro em que 
cada membro tem o direito de inscrever-se para as obras 
que deseja adquirir. O hibliothecario deve examinar 
semanalmente este livro e aos desejos nclle inseridos se 
dispensará sempre a consideração devida. 

§ til. 

Catalogos impressos, como seus supplrmentos, set:ão 
sempre com a hrevilladc possível a obter do ccónomo. 

O preço do catalago e supplementos estipula-se por 
decisão da assemhléa. 

~ !'j';!. 

Bilhares. 

A Dircctoria deve ter sempre exposto na sala do bilhar 
um regulamento para os jogos e que estipule exactamente 
o dinhriro fJUC SI' tPm a pagar por cada partida de bilhar. 
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§ ti3. 

R,•soluções geraes •. 

Pela entrada na sociedade, o socio renuncia ao direi to 
de provocar qualquer outra decisão em todos os mate
r·iacs, concernente a estes negocias, que a da Dircctoria, 
e da assembléa. 

§ M. 

Queixas. 

O socio tem o direito de inscreYcr queixas sobre 
quacsqucr cousas fóra de proposito, no livro sempre 
ex posto no local da sociedade, assigna ndo as mesmas. 

Se a Directot·ia as acha com fundamento tem de reme
dia l-as logo, c, no caso contrario, fazer parte de seu modo 
de encarar o respectivo socio. Todas as queixas nova
mente inscriptas devem ser lidas na mais proxima as
scmbléa c deve ser publicado ao mesmo tempo o modo 
por que foi remediado. 

E sómentc se o socio queixoso não declarar-se satis- • 
feito com a resolução da Directoria pôde entrar a queixa 
para deliberação e decisão da assembléa. 

~ 5J. 
~lodo de pagamento. 

Os socios são obrigados a pagar ao Thcsoureiro suas 
contribuições e mais dinheiros que elles derem á socie
dade contra recibos dentro de H dias depois de sua in
timação. 0.> que estiverem em contravenção com este 
serão chamados segunda vez pela Directoria a pagar e 
serão considerados como separados da sociedade se não 
cumprirem com esta obrigação ucntro do prazo de 
um mcz. · 

§ 56. 

A !fixações. 

Na taboa que sempre será exposta no gabinete lle 
leitura só se póde fazer aiTixações munidas ua assig
natura do Secretario. 

§ 57. 
Seguro contra inctndio. 

O inventario c a bibliotheca devem ser sempre segu
ros contra o perigo de incendio. · 



~ ~3. 

Collcctrts e folhas de snbscripçrio. 

Si1 sr ili'VI' Ltwr colltwl~'> p:1r~ qnaltfuerflim, na soc.íea 
dadt•, t!cpois 1\e pr\~Yia approvaç~o tb as:;em!Jióa,c folhas 
1lo ~u!Jccri{:ç:To sú podnm st•r expo;;tas no local com pPr
missãtJ cspPcialtla Directoria. 

Dissulnçrlo. 

A tli:csolução tia sociedadtJ só pútle .~.·r pron:mei~tb. 
n'uma asscmhlt\1, por dou' t~:rçr1s do' socith voL.tntes 
prcscalt:s á dia, e devem ter sido l'ollVtll'adr's turlos o~ 
socios 1·otantes por circular, t'lll coHfurmirladc C'llll o art. 
31 e sPguintes 1lo Decreto 11." ~711 de 1\l d·· Dczt•mbnl 
de 1870. 

Na tul'Sllla assernbléa tlcvc ser tleslinado onde deve fi-
car o arehivo. 

s co. 
Depois da tlissoluçã:J ellecluatl:t !ar-se-Ita lcil:lo do 

in1enl·ario c t.Lt linaria entre Lodos O:i ~;o1:ios c o pro
duelo st:rá t!ivididujuntocom o saldo em caixa, se !JOu
vcr, em parll'S iguat•s. 

Estatutos. 

CHia so~:io rcct'hcrá depois dl' sna atlmisscio :'1 socie
tlatle uu1 exemplar impresso dos estatutos, e um tios 
exr•mplares del'e estar sempre exposto 110 local da so
ciedade e no tJUal deve o Secretario iuscrever tJUacsquer 
emendas t[ ue ti n•rem lugar. 

Era o t[UL~ conlinltam os ditos estatutos que hem e Jie[ .. 
mt•tllc verti do proprio original t·~cripto em allcmão, ao 
qual me repllrlo, c que depois 1k conferido com esta 
tornd a entregar a quem m'o apresentou. 

E:n fé do qtte p~s,ei a presente que assi.!:mci e fiz sei-
lar com o sl'llo p:trtic;.ular do llll'U ollicio nes _ · ~ 
H10 tlc ~anyt~·o aos .H dt: Agosto dt1/ THir/~11~/FS•. - ·-- ., 
Jochun Chnstwn Votgt, traductor [lll .c\! '-RI J~h~"6t:ttlo~ ·1Jt4n '\. / «-; ~ '/, 

- ___ .. _. __ 1/ c-.~" ·'i' ' 
:>.". \''1. ~ 11 ,\H TE ti. -~ ,,_ / 

_/./ 
() os / ;/ 

-' -~,· D F P \) í ). ~;;:;// 
-----~-- ------· 



llECRETil N. 1!\t:l'l- nr. ':!.i DE ARRIL nE i8í2. 

Orça a receita •· lh:1 a !kspPl:t tia llll11:t. Camara Municipal pau 
O ('X('I'CÍCÍO ue 1872 . 

• 
Hei por bPlll.. clr runfurmiuade com o disposto no arl. 

23 da Lei n. o 108 de 16 de l\laill, ue t840, Approvar e 
Mandar que,.,. t•xf•;·ute pe!J maneira abaixo declarada 
o orçamPntu d:1 I!lllla. C 11ll:l1'~1 Municipal para o exer-
ciriu de Wi2: 

l!l'rcita. 

Art. l." E' on;ada a rt't'!•ila p:1ra o t>xrrcirio a que 
St' rt'fl·re o l'l'I'Sf'lltt• llenelu na llllantia de Htil :Hfi'l.')'l!:l3. 

A salwr: 
~ l. 0 111\liOSto Sl,lJI'P O COilSlllllO da 

aguanlcntl! ......................... . 
~ 2. o Jlilo solll't~ vinhos, licorcg ~~ Jw-

llidas t•spiri!IIO:oas ................... . 
~ :3." llilo de policia .............. . 
~ fL 0 Dito sourc spges P carros .... . 
~ ti." Fúros de tenenos da Camara .. 
~ ü. 0 Ditos uc uitos de 111arinhas •~ 

mangues ........................... . 
$ 7." lli tos de armaz,•us .......... . 
~ 8. o Ditos dtl tavernas ........... . 
~ H o Dito~ tle r.arroç.as ........... . 
§ 10. Ui tos d c c a r r os ............. . 
~ ll. Ditos de quita11ua de scrcos .. . 
§ i2. Laudemios de terrenos da Ca-

n•ara .............................. . 
~ t:l. Ditos 111' m;ll inlias !l JnaugiH'S. 
~ l'l. R~ndimento do matadouro ... 
~ Hi. Oito dP tallw~ fúra da cid::ul•·· 
~ Hi. llitoda [ll:IÇ:l do 1\Icrr:Hio .... 
~ 17. Dilo lle afnri,:t"lc,; P carimbo~. 
~ 18. Emolumentos de a!Yar:is d•~ 

ca~as <k li pgor i o, ..te .............. . 
§ 1\). Prl'mio~ d1: depo;;ilo:' ......... . 
~ 20. Taxa sohn\ a wnJa do peixe 

p~la cidadn ........................ . 
~ 21. Dita sohre uatnralisações .... . * 2'::!. l\lullas sobre infracções dt~ pos-

turas ..................•....... · · · · · 

nti:3Hí5t98 
't 1 : H~ii !)~IGO 

118: !J,r)0 1~3'i!ti 
l!: ()7i i)'l2 1k 

I :i706Ho 
2: 'íl I~30li 
l:'li'l~506 
2:4065~00 

HGb800 
!3~120 

tiO: OOObOOO 
~:~l6b8:SO 

lOii:OOObOOO 
A. 

112:?i9q900 
':!2: tl501)000 

\)():000&000 
!j.;j75':W1 



E\ECt;I'IYO. 

~ 2:1. ~lultas poliriae,;, ............. . 
~ 2 1L lllil(~!llllÍZ~II;Õt'~ pelo~ I'I']Hil'OS l\~ 

··<~lç.:~das ..........• : ...•.. · · · · ·. · · · · · 
§ 2!'j. Ditas por mNliçi:il·~ de tern'nos 

de marinhas ..................... :.. ' 
§ 2H. Liéença p~n·a festividMles .... . 
~ 27. Ui tas a mascates ............ .. 
§ 28. Ditas a despachantes ........ . 
~ 29. Alugucis de proprios munil'i-

pacs ............................... . 
§ 30. LocaçõBS (]c terreno~ para tol-

dos volantes, etc ................... . 
~ 31. Arrendanwnto de lt~rreuos de 

marinhas ........................... . 
§ 32. Investidura de terrenos ganho~ 

por arruaçõcs ...................... . 
§ 3:3. Arruações .................. . 
§ 3'i. Hrstituir,ões c rt)posiçücs ..... . 
~ 3;). Cobrança adi v a ............ .. 
~ ;{fi. Juros de a pol it:l'f, ..... : . ..... . 
~ :l7. Producto de gcneros vendido~. 
~ 38. Joia por medição de terrenos no 

Campo Grande ...................... . * 39. Multas a empreiteiro~ ....... . 
~ W. Prorlueto de arrematação de tcr-

n·tws devolutos .................... . 
~ fl\. Joia de terrt'llOS atTPntladu~ 

prla Camara ........................ . 
§ ~2. Juros pela móra de rtinhriros .. . 
§ í3. Donativos para escolas muniri-

pacs ............................... . 
~ &-'!. Ditos para a Illma. Camara ... . 
§ 4:>. Saldo do anno anterior. ...... . 

Despcza. 

i {i : 0006000 

~ 

I) 
Hl9E6fj6 

Hi: 384666fj 
mmnooo 

7:27<MOOO 

10:307b777 

3·í9B476 
1:89~#4~~ 

21 : ooosooo 
6:96õlpm 
3:804~000 

:H66666 

8 
2: 198#436 

/) 

739Eõ83 
h 

tJ 
lJ 

r;o: 000#000 

Art. 2." E' fixada a rle~peza para o referido exer-
ci-:;io na quantia de Stil :9tH 1f~93. 

A saber: 
§ l." Secretaria .... '" ........... . 
$ 2.• Contadoria .................. . 
§ 3. o Thesoureiro, Escrivão, Advo• 

gado e Procurador, de conformidade com 
as 1isposições do art. 3. • do Decreto 
n. o {t~íi de ~9 de Dezembro de 1869. , , 

21:800#000 
H:0008000 



~~ 4." Dirt•t:ton.~ de nhras .......... . 
~ f). o Fisra~s c guanlas· .... : ...... . 
~ li." l\f tlat\IJU!'O .................. . 
~ 7." A poscn ta dos ................. . 
~ H." Fúros de terrenos occupados 

l'd:1 C·tmara ....................... .. 
8 !L" Di!ft·rr·ntes ouras: 

C:llç:uncntos ........ 100:0001~000 
Conservar~o dos di-

tos, pcss.oa l ~~ ma te-
ria!, comprehcudi-
t!o o pagatlor com 
:1 !!l'~i iíicaçiio . <le 
1!0!,)000 ........... 1tiO:OOO~OOH 

1\lclhor:mwn to e con-
st~rvação de cstrarlas 38:833;)000 

Pl3ntio, conservação 
c melhoramento de 
pr~Ç,JS ........... · 1;):0005000 

9:000;)000 
;j: 0006000 
2:5:000~000 

Aterros c tlcsaterros. 
Pontes e pontilhões. 
C·íp~ e muralhas .... 
C o n s c r Y ação dos 

proprios municipaes 4:000HOOO 
Abertura c alarga-
mento de ru1s..... 2:0001>000 

Dita da· Lagôa do 1:\o-
drigoLleFreitas.... GOO~OOO 

~ 10. Amortização da divida passiva. 
§ tl. Custas a que está sujeito o cofre 

municipal .......................... . 
~ 12. Despezas j ud iciaes ........... . 
~ 13. Porcentagem á Alfandega c Re

cebedoria do Rio de Janeiro pela co
hrança dos impostos pertencentes á 
Illma. Carnara ...................... . 

~ ·n. Bcstituiçlics e reposições ..... . 
~ 1:i. Impressões, publicações, balan-

ços, orçanwntos c talões .............. . 
· ~ lü. Exp(Jtlicntc: papel, livros, in-

dusi Y<: o pco:,.oal do serviço ........... . 
§ i'J. Limpeza c irrigação ua cidade, 

inclusive o administrador c feitores .... 
~ 18. Dita de mijallouros c latrinas. 
~ i\J. Tombamentos dos terrenos da 

lllma. Camara ...................... . 
~ 20. Even tuacs .......... , ....... . 

t'l:30l 1)fHHl 
3fi:OG05000 

9:njS:)OOO 
ti: 0671)39:; 

359:433$000 
t99:05t>{)169 

7:000;~000 
2:000~000 

9:0008000 
1:0006000 

!):6006000 

Hi: 0001)000 

110:0006000 
18:0005000 

~.:8001000 
8;2~5~6!Jtl 
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Art. 3." Além do credito fixado no~ 10 do art. 2. ", 
todo o ~aldo que se verificar no corrente anno finan
ceiro, por economias na despt•za c augme9tos da re
ceita, será empregado na amortização da divida muni
cipal, legitimamente reconhceida. 

Art. ~." Ficam revogadas as disposições em contrario. 
João Alfredo Cori'êa de Oliveira, do Meu Con~elho, 

Ministro c Secretario de Estado elos Negocias do Impc
rio, assim o tenha ehtentlido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em vinte c sete de Abril de mil oito
centos ~ctenta c dous, quin1ruagcsimo primeiro da ln
llepentlcncia c do Impe~io. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Olivci1'a. 

DECRETO N. 493;:1- DE 27 DE AB[IIL DE 1872. 

Concede á Companhia União Paulista autorizac,:ão para func
ciouar e approvar seus estatutos. 

Attcndendo ao que Me requereu a Companhia União 
Paulista, organizada na Província de S. Paulo e devida
mente representada, e Conformando-me por Minha Im
media ta Hesolução de 13 do correntü mez, com o pare
cer da Secção dos Negocias do Imperio do Conselho de 
Estado, exarado em Consulta de 29 de Janeiro ultimo, 
Hei por bem conceder-lhe autorização para funccionar e 
approvar os respectivos estatutos, com as moJificaçpes 
que com este baixam assignadas pelo Barão de Itaúna, 
do 1\leu Conselho, Senador elo lmperio, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obt·as Publicas, que assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e sete de 
Abril de mil oitocentos setenta e dous, quinquagesimo 
primeiro da Independencia o do hnperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão de Ita~na. 

·' 
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lUodiflcações a ljuc se rrfeJ•e o Decreto 
n. • 493:-i desta data. 

I. 

No paragrapho uniro do art. 7." substituam-se as p~
la vras-consideram-sc approvadas-por estas-deverão 
~~·r approndas. 

11. 

Nos arts. Hi e 18 se expresse: qu•~ a qnola do fundo 
tle reserva c os dividendos sahirão tios lucros líquidos 
de operaçôes e!TQctivamente ronduirlas nos respectivos 
semestres. 

Ill. 

O art. ~3 tit'a substituído pelo seguinte: as acçôes 
~crão nominativas. 

IV. 

No art. 30 acrescente-se in fine: guardada, porém, 
a disposiç;io do§ 12 do art. 2." da Lei n.• 1083 de 22 de 
Agosto de 1860. . · · 

v. 
No art. 37 substitua-se a exprassão-um terço-por 

-um quarto. 

VI. 

No art. 39, § L • in fine acrescentc~se: ficando a 
execução da alteração ou reforma dependente da appro-
vação do Governo Imperial. • 

VII. 

No art. 49, § 4:." in fine acrescente-se: ficando de
pendente da approvação da assembléa geral a fixação do 
numero e vencimento dQs empregados. 

Palacio do Riode Janeiro, em 27 de Abril de 1872.
Barãó de Jtaúna. 



Estalnl()S da companhia-União Paulista-a que se re· 
l'ere o Decreto n: 4933 de 21 tle i\bril d~ I 812. 

C:\PlTULO l. 

ll . .\ SUGIEDAI>E, SUA DUJI,\ÇÃO E DIS~OLUÇÃO. 

Art. Lo A socirclarlc anon\·ma denominada t'uirlo Pau
lista, fundada em S. P,wlo,'e eom a sua ~t·1lr na me;;ma 
ridad!•, tem JIOr tilll operações de seguros lltaril imo~ e 
ler reg tres. 

Art. 2." A companhia poderá lt•r agencias 1\IIl todas 
a:o. cida!les (\a ProYincia, até ontle a Dircctoria julgar 
conveniente cst~~wler as suas operações. (),; agenll's 
serão nomeados pela Direcloria. 

Art. 3.• Durará asociedaue por espaço de trinta annos, 
pO<lemlo continuar depois tlesse prazo, se assim fôr de
liberado pela assembléa geral dos accionistas c pcrmit
tido pelo Governo Imperial. 

Art. lL" Proceder-sc-ha á liquidação da companhia, 
quando os prrjuizos tiverem absorvido o fundo de re
serva e duas quartas partes do capital effectivo, e nos 
casos previstos no art. 29:1 do Codigo Cornmercial e mais 
leis do Impcrio. 

A liquidação ~erá feita por uma commissão nomeada 
em assembléa geral, se não tiver 1le ser seguido o pro
et':s~o mareado no~ 2." do mrsmo ar!. ~m:;. 

CAPITULO H. 

OPILRAÇÕI':S 0.\ COMPA'illl.\. 

Art. :S." A companhia segurad sobre riscos marí
timos e prt>.inizo~ occasionados por i nceJl(\iO ou por 
effeito de raio, ta.nto propriedades particulares como 
edifieios do Estado, e bem assim moveis, roupas e mer
cadorias, qnér armazenadas, quér em tr~~.W-cLo nas es-
trauas Je ferro 1la Província. /. /.-:~. ~ , ... . r~ 0-\ \(\ í\ \.: l. A rl ~ r, ~tft .. 

I 0 '..... · ' 4,?_ 
li ·:> "-f' \ 
,. ) i\ 
\\ . ~ 

')-,~ ~ 
::."'-~ ~J E _:'U T ~ ~// 
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Paragrapho uuico. Excepluam-se faLricas, Jeposítos c 
transportes de combustíveis. 

Art. ü." Lop:o que os rstalulos forem approv:Hlos p.•lo 
Governo I mperia I, a comp:lllh i:~ :lar:í conwço ás suas 
oper:u;ik~ n:1s ci,latles de S. Paulo, Santos, Campina~, 
Sorocaha c llú, pmlendo estender o circulo de sua acção 
pelo resto da Provinci:J quando a Dircctoria julgar con
veniente usar do direito flUe lhe confero o art. 2." dos 
es t:llu tos. 

Art. 7." Fic:1 a companhia autorizada a tratar por 
meio da sua Directoria com o Governo 1!:1 Província a 
rrcação tle corpos tk Lomheiros nas cidades até onde 
e~l<•nilcr as snas opera<;ões. 

1\tr:~grapho unieo. As tlccisücs tom:1das pela Dirr•c
turia suhn' este :tssumpto, ronsidnam-w approvatlas 
pl'! 1 a~st•ml!lb geral. 

Art. ~.'' A Direcloria cmpregar;'t os fnn·tlos fla com-
panhia em acções de oulr:ts companhias acrcditatlas, em 
apoliee~ da diviua publica nacion:1l, ou em bancos qun 
olfercçam sol idas garantias, segumlo julgar m:.~is con
n•Hit'llll' aos interesses da nssociacãn. 

Art. 9." O anno soci:ll conta-se rla data da approvação 
tlestes estatuto>. 

A companhia poderá comprar ou construir pred i o 
convenicule ao seu estabclccinwntn. 

Art. iO. C·tda seguro marítimo ou terrestre não 
pódc exceder em valor segurado a mais de seis por cento 
do capital social. 

CAPITULO lll. 

CAPITAL E SUA REALIZ.\ÇÃO. 

Art. 11. O fllltdn social L: tlc 2.000.000,), di\itlido l'il1 

10.000 ac1;ões lk 2006 cada uma. 
Art. 12. A colllpanllia enlrarú em operações cum o 

fundo realizado tle lO 0
/., ou 200:000,). Esta L'IIlraLla de 

fuurlos dne ser nalizada dentro de 30 tli:ts colltados 
tla Llata tio atl\luncio f)Ue ~ôr feito para esta primeira 
chamada. , 

Art. 13. Se houvct sin:stros que pela sun impor
taHcia absorvam o fundo de rescna, desfalcando oca
pital n•:llizado, far-,:e-ltão novas rh~tmallas J!ara que 
sclllprc exL~la di:,ponivd sotllllla nunra inf1·t·iur a 



EXECUTIYO. ' 
200:0006. O annuncio para essas chamadas deve ser feito 
com anticipação de 20 dias, e publicado nas folhas mais 
lidas na Província e na Côrte. 

Art. i~. Os accionistas que não realizarem as entra
das no prazo marcado nas respectivas chamadas, paga
rão 20 "f. de multa até 30 dias depois de vencido este 
prazo, findo o qual perderão o direito ás acções que 
possuírem. As acções cal)idas em commisso serão ven
didas em beneficio do fundo de reserva, 

Os casos de força maior serão apreciados pela Dii"ec
toria, conforme fOr de equidade, para justificação da 
impontualidade. 

CAPITULO IV. 

LUCROS, RESERVAS E DIVIDENDOS. 

Art. H>. Semestralmente se procederá a balanço para 
verificação do estado economico da sociedade. 

Art. 16. Dos lucros líquidos verificados annualmente 
se deduzirão tO % para fundo de reserva, podendo a 
Directoria augmentar essa porcentagem, emquanto elle 
não attingir a 25% do capital nominal. 

Art.17. Podeí"-se-ha crear novos fundos de reservá 
logo que o primeiro esteja completo. · ' 

Art. !8. Os dividendos serão feitos semestralmente e 
pagos aos accionistas nas tres praças de S. Paulo, Santos 
e Rio de Janeiro. . . 
· Art. i9. Não se farão dividendos, emquanto o capital 
realizado estiver desfalcado em virtude de prejuízos ha
vidos. · 

CAPITULO V. 

ACCIONIST ÁS. 

Al't. 20. Sendo a companhia uma associação anonyma 
as acçêles podem ser possuídAs tanto por nacionaes como 
por estrangeiros. 

Art. 21. Os possuidores de acções, quér como primi
tivos proprietarios, quér como cessionarios, são con-
siderados accionistas da companhia. .. 

Art. 22. As acções pertencentes a firmas sociaes serão 
representadas por um dos socios, nas assembléas gera6s. 

P.lRTE U, 29, 
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CAPITULO Vl. 

TRANSPBR&N61AlS, 

Art. 23. As acçiles sio representadas por tituln.<~ ao 
portador. 

Art. ~&. A transferenc-ia das, acções opera-se por 
acto lançadO nos registros da compaahia, com a assig
natura do propl'ietario ou do seu procurador e do ad
quirente.~ 

Os termos de trans_fer~~CijlS devem ser lavrados por . 
um encarregado da D•reclor1a. 

CAPITULO VII. 

ACÇÕBS BENEFICIARIAS. 

Art. i!S. Ao iniciador de· toda a contabilidada & me· 
canismo das operaQêes' da companhia serão eoneedi
das 50 acçt1es bene6dariu; transferíveis, r.QPr~en
tando todas as entr.'ldaa;nealhadas oo:do valor de: 2001 
cada uma.· 

Art. ~. Fica a Dirtcto1·ia a,uterizada a resgatar 
essas acçõ~s pelo preço que derem no mercad,(j, A! verba 
que para tsso rehrar dos Lucros ou fnndos dt ;compa
nhia, será tanQatla em conta especial., e amontir.ada 
semestralmente com 25% da sua totalidade, retirando
se essa importancia quando a Directoria julgar conve-
niente. , 

Art. 27. Estas acçc'Jés ti!m rt:i votação a mesma re
presentação das acções ordinarias. 

CAPITULO VIII . 

VOTAÇÃO. 

Art. 28. Vinte acç&ls;.dã.o direito a um vmo. Con
tam-se os votos na. mesma pro.porção aos aecionistas 
que possuírem até 200 acções, e mais um voto addi-
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cional por cada 2õ acções; além deste numero por~m 
nenhum membro poderá ter mais de Yiote ~ cinco 
votos. 

Art. !9. Os accionistas que passuir.em menos de iO 
acc;ões podem assistir ás asaembléu unicamente como 
simples espectadores. 

Art. 30. Os aooienistas podeà fazer~se repréBMttar 
por seus procuradores, os quaes devem lambem ser 
accionistas, porém nenhum procurador . represeatará 
mais de vinte éinco votos. . •. 

Art. :11. Não podem: ftgttrar em assembléa os accio
nistas cuj(}s titulos não estiverem registrados no es
criptorio da companhia, 4,0 dias antes do dia dt as• 
sembléa. 

CAPITULO IX. 

ASSE11BLtA GERAL. 

Art. 32. A assembléa geral será convocada no fim de 
todos os annos sociaes, podendo tambem ser convocada 
pela Directoria em cas.o extraordinario. 

Art. 33. A convocação da assembléa geral será pu
blicada nas folhas d~ maior curso na Província e na 
Cõrte, 20 dias antes da reuni~o. 

Art. 3&.. Julga-se constituída a assemblêa geral desde 
que esteja representada a quarta parte das acçõe's e 
um docimo das accionistas. 

Art. 35. Quando o numero de accionistas presente& 
não fôr sufficiente para constituir assembléa geral 
(art. 3~), eonvoear-se-ha outra que lleliberarâ eom o 
numero que comparecer, depois de feitos os compet
tentes annuncios. 

Art. 36. Nas asse:mbléas geraes, extnordinil.rias,· só 
se trat:trá do assumpto para que foram eonvora4a:s. 

Art. 37. Em qualquer .época um terço dos aéoionis• 
tas póde requerer assembléa geral, consthuil.-a e .eon• 
vocal .. a em separaqo, se não forem attendid~s pela 
Directmia e conselho fiscal, e representar assoas r~lll• 
ções ao GoYerno Imperial. 

Art. 38. A me8a da a:ssemblêa geral compl1r-se-ha de 
um Presidente c um Secretario, eleitos pelds accionistas 
depois de ser aberta a sessão pela O irectoria da compa. 
nhia. 
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Art. 39. A' a ssembléa geral compete : 
t. • Alterar os estatutos da companhia ou reformai-os; 
2. o Eleger',bie nnalmente dous membros da Directoria, 

depois que expirar o prazo convencionado de tres annos 
para a duração do primeiro conselho directot·. Para esta 
substituição dos dous membros regulará a antiguidade, 
devendo sar substituídos os mais antigos. Em caso de 
igual antiguidade sahirão da DirectQria aquelles que a 
sorte designar ; · 

3." Eleger o conselho fiscal; · 
4.. • Eleger a com missão de e~ame de contas; 
õ." Resolver sobre qualquer proposta que lhe seja 

apresentada. 
Art. 4:0. Na primeira reunião da assembléa geral, 

logo que fór apresentado o rclatorio c balanço do 
estado da companhia, será nomeada a commissão de 
exame de contas, a qual formulará o seu parecer dentro 
de quinze dias, apresentando-o á approvação da assem
bléa na segunda reunião. 

Art. 4:1. A' commissão de exame de. contas serão 
franqueados todos os livros e documentos da companhia, 
bem como se lhe darão todos os esclarecimentos pre
cisos. 

CAPITULO X. 

CONSELHO FISCAL. 

Art. 4.2. O conselho fiscal será composto de tres 
membros, os quaes escolherão d'entre si o Presidente, o 
t. "e 2. o Secretarias. O primeiro conselho fiscal du
rará tres annos, com a t. • Directoria. 

Art. 4:3. No impedimento de alguns destes tres 
membros, a Directoria, de accôrdo e em reunião com os 
restantes, nomeará um accionista para substituil-o. 

Art. 4.fa,. Ao conselho fiscal compete: 
:l." Fiscalisar sobre todos os negocias da companhia, 

podendo pedir informações sobre os seus negocias e reu
nir-se para deliberar ; 

2. o No fim de cada anno social proceder a um exame 
geral na escripturação da companhia e dar o seu pare
cer, que será annexo ao relatorio da Directoria ; 

3. o Velar pela exacta observancia· dos estatutos. 
Art. 4:5. Sempre que a Directoria julgar conveniente 

a bem dos negocias da companhia será reunido o con-
~elho fisr a 1. 
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CAPITULO Xl. 
~ 

. DIRECTORIA. 

Art. ~6. A companhia será administrada por uma Di
rectoria composta de um Presidente c quatro Directores. 

Art. ~7. A primeira Directoria dprará por espaço de 
tres annos, conforme o art. 39. 

Art. ~8. Os membros da Direcloria são obrigados a 
possuir cem acções cada um e farão o serviço substi
tuindo-se mensalmente. 

Art. ~9. A' Directoria compete: 
t. o A administração dos negocias da companhia den

tro dos limites dos presentes estatutos; 
2. 0 Representar a companhia em juizo e fóra delle 

por si e por seus agente~; 
3. 0 Nomear os agentes ou demittil-os; 
4." Nomear e demittir os empregados da companhia, 

marcanuo-lhes os vencimentos e gratificaç~s; 
5." No fim de cada anno social enviar á assemiJléa 

geral o balanço e relatorio da companhia; 
6." Marcar de accôrdo com o conselho fiscal os divi

dendos que os lucros da companhia permittirem, de ac
córdo com o que dispõem estes estatutos ; 

7." Exercer livre· e geral administração, com plenos 
poderes em todos os negocios da companhia. 

Art. õO. Sempre que occorrerem duvidas ou sinistros 
e a Directoria obrigada a consultar o conselho fiscal. 

Art. õL As apolices, recibos c saques de letras ou 
cheques da companhia serão assignados pelo Director 
que estiver de serviço no mez. 

Art. 52. Quando por qualquer impedimento não puder 
continuar algum membro da Directoria, será substituído 
pelo accionista que tiver sido mais votado na ultima 
eleição. 

Art. :J3. A' Directoria fica marcàdo o honorario de 
5:0008000 annuaes; mas só perceberá mensalmente o 
vencimento o Director que fizer o serviço do mez. 

Art. 5i,. O modo prati~o de cffectuar seguros e outras 
operações da companhia será objecto de um regulamento 
intemo approvado pela Directoria e conselho fiscal. 

Art. 55. Nas deliberações da Directoria e cop.&elho 
fiscal todos os membros assignarão a~.;, , ~ ~' 

(Seguem-se as assignaturas.) /-;,,)\\\\\ -"· ~ ut 1/rf1tf 
'. :'._') ·<f 

---. ... .__ { ""'1·::y 
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DECRETO N. 4,936 - DE 27 DE ABRIL DE 1872. 

Approva as modificações feitas na planta do caes geral das docas 
de D. Pedro 11. 

Attendendo ae que Me repr~ntou o Conde da Es
trella, Director Presidente da Companhia das dócas 
D. Pedro li, Hei por bem Approvar as nwdificações fei
tas no caes geral das mesmas docas, constantes da 
planta apresentada á Socretaria de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, e cujo 
scllo foi inutilisado em data de ~do corrente mez. 

O Barão de llaúna, do l\leu Conselho, Senador do lm
perio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura. Commercio e Obras Publicas, a5sim o tenha 
entendido e faç1 executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 
vinti e sete de Abril de mil oitocentos setenta e dous, 
quinquagesimo primeiro da lndependencia e do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão fk Jtaú11a . 

. -·-
DECRETO N. ~9.17- DE 27 DE ABRIL DE 187~. 

Proroga o prazo fixado aos Ba~harel5 FranciSco Iptacio l'"erreira 
e .Uanoel Jcsuino Ferreira para a ineorponção d;a e'mpaohia 
destinada á con&trucçio de docas e putros ~elboraftlenws 1.'0 
po~to da capital da Provhtêlaa:i Bahia. · 

Attendendo ao que Me requereram os Bachareis Fran
cisco lgnacio Ferreira e Manoel Jesuíno Ferri'ira, .Hei 
por bem Pro rogar por dous annos o prazo fixado na clau
sula 2.a do Decreto n.o ~695 d~ 15 de Fevereiro do 
anno passado para a incorporação da cQmpanhia por 
meio da qllill se propõem construir(docas e outros me
lhoramentos nó)Q_orto da capital da Província da Bahia. 

O Buão de Itaúnã, do Meu Conselho, Senado-r do Im
pcrio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
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Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim· o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em vinte e sete de Abril de mil oitocentos setenta· 
e dous, qoinquagésimo primeiro da lndependenéia e 
do Imperio. 

Com a rubrica d'e Sua Magestade o Imperador; 

Barão de ltaú1tíl. ') 

DECRETO No 4938 - DE 27 DE ABRIL DE t872. 

Aceita a desisteucia qne fa:a o Dacllarel Carlos Frederico Tay· 
lor da autorização que lbe roi concedida pelo Decreto n. 0 ~15 
de 22 de Fevereiro do corrente anno. 

Attendendo ao que Me requereu o Bacharel C1rlos 
Frederico Taylor, Hei por bem Aceitar a desisteotia que 
faz da autorização que lhe foi concedida e a João Bap
tista Vianna Drummond e Dr. Joaquim Rodrigues de Oli
veira pelo Decreto n. • i895 de 22 de Fevereiro do cor
rente anno, para estabelecer uma linha de trilhos urba
nos entre esta Cõrte e os bairros de Andarahy Grande, 
Engenho Novo e S. Francisco Xavier. 

O Barão de ltaúna, do Meu Cons~lho, Senador do Im
perio.,. Ministro e Secretario de Estado dos NCfJocios 
da ·Agrieultura, Commercio e Obras Publicas, assim o te
nha entemlido e faça eY.ecutaro Palacio do Rio de Janeiro~ 
em. vinte c sete de Abril de mil oitocentos setenta e dons, 
quinquagesimo primeiro da Independencia e do Império o 

Com a rubrica de Sua Hagestade o Imperador. 

/Jdtrão de ltaúna . 

. __ ... 
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DECRETO N. 4939- Dt 30 DE ABII.IL DE 1872. 

Declara de J1rimeira eotrancla as c:omarcas de Cas2 Braoça, 
Ubatuba, F:nina e S. José tios Campos, creadas ultimamente 
na i'rõvtoélã de s. l'aulo. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Ficam declaradas de primeira entran

cia as comarcas de Casa Branca, Ubatuba, Faxina e 
S. José dos Campos, creadas pela Lei da Assembléa Legis
lativa da Província de S. Paulo, de 6 deste mez. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, l\linistro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em trinta de Abril de mil oi to
centos setenta e dous, quinquagesimo primeiro da ln
dependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mage'ltade o Imperador . 

. ManofJl Antonio Duwrte de Azevedo. 

DECRETO N. ~9~0- DE 30 DE ABRIL DE i87~. 

Marca o ordenado dos Promotores Publicos das novas comarcas 
de Casa Branca, Faxinã, -Übaii.tba e S. José dos Campos, na 
Província de S. Paulo. 

Hei por bem Decretar o Mguinte: 
Artigo unico. Fica marcado o ordenado annual de 

600$000 a cada um dos Promotores Publicos das nóvas 
comarcas de Casa Branca, Faxina, Ubatuba e S. José dos 
Campos, na Província de S. Paulo. · 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em trinta de Abril de mil oito
centos setenta e dous, quinquagesimo primeiro da ln
dependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

~fanoel Antonio D1rorte de A.tlmedo . .... 
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DECRETO N. 49H - DE 30 DE ABRIL DE 187~. 

Dedara de segunda entrancia a comarca do Pilar e de primeira 
a da Palmeira dos lndios, creadas ultimamente na Provincia 
das Alagôas. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica declarada de segunda entrancia a 

comarca do Pilar e de primeira a da Palmeira dos lndios, 
creadas pela Lei n. o 6~~ da Assembléa Legislativa da Pro~ 
vincia das Alagôas. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, 1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em trinta de Abril de mil oi
tocentos setenta e dous, quinquagesimo primeiro da In
dependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o 1m pendor. 

Manoel Antonio Duarte de· Azevedo. 

DECRETO N. 4942- DE 30 D& ABRIL DE 187~. 

Marca o ordenado dos Promotores Publicos das novas oomarcas 
do Pilar e da Palmeir~ Ílos Indios, •Ía l>rÓvincia das Alagôas. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
·Artigo unico. Fica marcado o ordenado annual de 

600~000 a cada um dos Promotores Publicos das novas 
comarcas do Pilar e da Palmeira dos lndios, na Provin
cia das Alagôas. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, àssim o tenha entendido e faça executar. Pa
laciodo Rio de Janeiro, em trinta de Abril de mil oito
.centos setenta e dous, quinquagesimo primeiro da In
dependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 

-···· URTI U, 30, 
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DECRETO N. 49~3- oE 30 uE ABML DE tsn. 
Concede á soeiedatle QJlouyma-lndustria Mac~adense-autOI·i

zaçlio para funccionar e approva setH eslawtos. 

Attendendo ao requerimento da sociedade anonyma 
- lndustria Machade11se, --devidamente representada, 
e Conformando-me por Minha lmmediata 1\êsotução de 
27 de MiW'ÇO ultimo, com o parecer da Secção dos Ne
gocios do lmperio do Conselho de .ll!stado exarado em 
Consulta de 24. de Fevereiro proximo findo, Hei pot· 
bem Conceder-lhe autot·ização para funcciouar, e ap
provar os respectivos estatutos, sob a clausula de não 
serem admittidos votos por procuração na eleição de 
Directores, conforme preceitua a Lei n.• 1083 de 2~ de 
Agosto de 1860, art. 2. •, § 12. 

O Barão de Itaúna, do Meu Conselho, Senador do Im
perio, Ministro e Secretario de E:>tado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em trinta de Abril de mil oitocentos•setenta e dous, 
quinquagcsimo primeiro da Independencia e do Im
perio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão de ltaúna. 

Estatatos da sotiedade - lndustria laehadeuse. -

CAPITULO I. 

DA SOCIEDADE, Sl<:U i'IM E DURAÇÃO. 

Art. L • A sociedade anonyma- lndustria Macha
dense-tem por fim a fundação e custeio de uma \f.abrica 
de .tecidos de algodão. · ' 

Ãrt. 2. o A séde da sociedade é o município de AlCe
nas na Província de Minas Geraes. O estabelecimento 
fabril será montado na povoação de Santo Antonio do 
Machado do mesmo município. 

Art. 3. o O prazo da duração da sociedade será de i2 
annos contados da data em que os presentes estatutos 
forem approvados pelo Governo Imperial. 
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CAPITULO H. 

DO CAPITAL SOCIAL. 

Art. 4.. o O capital social é de iõ0:000$000 dividido 
em 750 acções de 200b000 cada uma, cuja distribu4ção 
se completará no prazo de dops annos. As tl'ansferim
cias das acções far-se-hão.por inscripção no Hw-o de re• 
gistro da comvanh:ia. 

At·t. 5. o O capital social só poderá ser alterado para 
mais ou para menos, por decisão da assembléa gera:! dos 
accionistas, tomada por maiol'ia absoluta de vbtos, de
pendente da approvação do Govemo Imperial. 

At·t. 6. • A primeira entrada das acQões será feita no 
valor de 50 °/0 no prazo de dous mezes ~ontados da data 
da approvação destes estatutos pelo Governo, a qual 
realizada, começará a funccionar a companhia. As mais 
entradas serão feitas á pmporção das necessidades da 
empreza e a juizo do 01rector. Os accionistas serão 
avisados pelo menos com 3() dias de antecedencia, o 
que se verificará p·ela data do conhecimento do r-egistro 
na repartição do Correio. 

CAPITULO UI. 

DA .\Dll!NISTRAÇÃO DA COMP,\NIIIA. 

Da asl>embléa geral. 

Art. 7. • A administr<~ção SUl)rema da companhia 
pertence á assembléa gera[ dos accionistas. 

Art. 8. o A assemblúa na sua primeira reunião ele
gerá por maiot·ia absoluta de votos presentes um Di
rector, que administrará todos os negocios sociaes du
rantequatroannose que,poderá ser reeleito. 

Art. 9. o Elegerá ·tambem 'pela mesma .fórma um 
Vice-Director, que subs~ituirá o Direotor .em 'lodos os 
impedimentOí;. 

Art. 10. A assembléa geral só se achará Jegitima
mente constituitla, 'reunindo-se pelo menos :um terço 
dos accionist.as que represerrtem mais de metade do 
capital soei a I. 

Art. H. Cada acção uá direito a um voto até lO 
;m;ües. Desse numero em diaule cada cinco acções dará 
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direito a mais um voto. Nenhum accionista, po
rém, terá direito a mais de 30 votos, qualquer que seja 
o numero de suas acções. 

Art. 12. 05 accionistas residentes fóra da séde da 
sociedade, ou que por qualquer motivo se acharem 
impedidos, poderão fazer-se representar por procura
dores revestidos de poderes especiaes. 

Art. 13. 1\ assenibléa geral nas suas reuniões ordina
rias ou •traordioarias elegerá por maioria relativa 
de votos o seu Presidente e dous Secretarias. A votação 
para Presidente da assembléa não poderá recahir sobre 
o Director da em preza. . 

Art. H. A assembléa geral reuni1·-se-ha pela pri
meira vez logo depois de approvados os presentes 
estatutos. Nessa reunião installarã officialmente a so
ciedade e liquidará com os promotores da empreza 
todas as contas de despezas que tenham feito para or
ganização da companhia, bem como as de compras de 
machinismos, contractos com mestres, etc. 

Art. tã. As reuniões ordinarias serão annuaes. 
A 2." far-se-ha no anniversario da L •, E! assim por 

diante. 
Art. 16. O Director quando julgar conveniente, ou a 

requerimento de accionistas que representem pelo 
menos um terço do capital social, convocará extraor
dinariamente. A convocação será feita com 30 dias de 
antecedencia, publicando-se o convite pela imprensa. 

Art. !7. A alteração do capital social, a dissolução da 
sociedade por impossibilidade de attingir o fim social, 
só poderão tratar-se em sessão ex:traordinaria para 
esse fim especialmente convocada. 

CAPITULO IV. 

DO DIRECTOR. 

Art. 18. Ao Director compete: 
§ 1." Crear os empregos necessarios para boa admi

nistração da socie:lade e marcar-lhes vencimentos., 
§ 2.• Nomear e demittir livremente os empregados. 
§ 3.• Representar a sociedade ·em todos os negocios 

particulares, administrativos e judiciaes em que ella 
fOr interessada directa ou indirectamente. 

§ ~. • Solicitar dos Governos geral e provincial to
dos os favores e privilegias que julgar necessarios 
para desenvolvimento e progresso da industria. 
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~ n. • Comprar as machinas ne'cessarias ao estabele
cimento, tendo sempre em vista os ultirnos progressos . 
realizados nessa especialidade em outros panes. 

§ 6." Contractar no paiz ou fóra dclle pessoal tcch
nico idoneo para dirigir o estabelecimento fabril. 

~ 7. o Estabelecer na Província ou fóra deUa os de
positos que julgar necessarios para dar extracção ao 
producto da fàbrica. , 

~ 8.0 Organizar U)lla escripturação regular jill que se 
demonstre com a maior clareza c rninuciosidade todas 
as operações sociaes. 

§ 9. o Propôr nas reuniões ordinari:ts ou extraor
dinarias da assembléa geral todos os meios que parece
rem adequados a fomentar na localidade a producção 
das ma terias textis, corno o algodão e lã. 

Art. !9. No tim de cada semestre o Dircctor é obri
gado a remetter aos accionistas um balancete demons
trativo das operações da sociedade. 

Art. 20. Nas reuniões ordimtrias da assernbléa get·al 
o Director apresentará um relatorio ~rn que exponha 
com a devida rninuciosidade o estado da sociedade, o 
balanço exacto de todas as operaçõês annuaes, acres
centando as observações que julgar convenientes. 

Art. 21. O relatorio e balanço serão examinados por 
uma commissão de contas composta de trcs membros 
ele i tos pela assembléa, os quaes farão o seu exame á 
vista dos livros da escripturação .e documentos archi
vados, e darão parecer por escripto. 

Art. 22. A assembléa geral na sua primeira reumao 
marcará o ordenado do Director. Nos impedimentos deste 
o ordenado pertencerá integralmente ao Vice-Directo_r. 

CAPITULO V. 

DOS DiVIDENDOS E DO FUNDO DE RESERVA. 

Art. 23. Os dividendos serão feitos annu'almente dos 
lucros liquidos de operações concluídas dentro dos i·es
pectivós semestres, salvo resolução ulterior da assembléa 
geral á vista do estado prospero da sociedade. 

Art. 2i. Dos lucros liquidos da soeiedade, depois de 
preenchido o capital desfalcado em virtude de perdas,_ 
deduzir-se-ha um terço para fundo de reserva. Os outros 
dous tci·c;.os constituem o liquido divisível pel _ : __ 

AI't. 2ã. O funtlo de reserva, que é d. · [a;i):.~Ca~fir
faee áf> pertla~ tl!) capital ou a substit -~l~'d~Jffl'-G4At1 

/...__~... '~ 
', <S' I 
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sitado em um estabelecimento bancario, ou convertido 
em títulos da divida publiCa, cOOfQrme .deliberar a a,s
sembléa g.eral. 

Art. 26. Logo que o f\111100 ,de reserva a t.ti,ngir .a um 
terço do .capital socia·l, cessa rã a :«leduoção, .e tQ().o o lucrr9 
liquido será a.pphlc.ado aos divi~~tlos. . 
. Art. ·lf.7. O accionista que ,ao ·tempo do divid~ooo n~ 
houver realizado a ullÍIJla prestação. .pagará é. soeiedade 
o capital .com que devêra t~r en.\rado, com o juro de 
i% ao mez. · 

Art. 28. Aquelle que faltar co-m as presuções ;recla
madas durante seis ;mezes, pagará o mesmo ·pt~aio, e 
um mez depois ·desse pr.azo tincorrerá ·Da cpena de ,oom
misso, perdendo a beneficio da sociedade o ,oapital com 
que houver entrado, e os dividendos .que ,por ·v~nt.ura 
tenha na caixa social, oontint.ando comtudo re~n
save1 pelo valor das !lt\UlS acções. 

Art. 29. A _assembl6a 1ger.al, reunida ·Um auno .antes 
do prazo marcado para ·duração desta soc:Íiedaoo, resol
verá sobre o modo de sua solução e liquidaçãG fi-nal tou 
Mntinuação. · _ · 

Santo Antonio r1o Machado, í! de NQ\vembro de !87!. 
-0 Pr~sidente, A.zarias de Sorua Ditls . ...-0 Secretario, 
F. J. de Andrade B11telho. 

DECRETO N .. ~9~~ - DE 30 DE ABftiL DE !~7,2. 

Appro\--a ;o novo ·cootm'"'o ~lebrado com a OWD;pa .. bia 1\er· 
nambucana para o sm·viço da navégação costeirã:i vapor.--

Hei por bem Appt'Ovar o oo'e contracto, que com 
este batxa, celebrado entre a Directoria Geral dos Cor
reios do lmper.io e -a Compan-hia .PerMm9ucana em]l4 de 
Março proximo findo para o serviço da navegação cos-
teira a vapor, .mencionado no relerido contta~to. .. 

O B.l'rão de ltaúna;Senador do .Jmper:io, do .N~u .Cim
selho, Mini'StF.o c ·Seor.etario de Estado dos Negoo.ios ·da 
Agricultura, •Commercll>e Gbras PuhHcas, asaiD.l o tenha 
entendido e fa:ça·execol.ar. Ra.lacio do ,Rio de Ja11eiro, em 
trinta ,de Abri! de mil oitocentos setenta e do11s, ,quin
quages~mó ,primei~o 11\l lildependenoia e do lmperio. 

Com a rubricn de SualMagestade .o Imperador. 
Barão de Jtaúna. 
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(lmüraeto que celebram entre li o Direetor geral dos tior~ 
reios e cJ Companlfia Perrwmbucana par/JI IJ ·serviço dta 
naveg~tlo cosleira a vapor. em viTtule dtJ Aviso tliJ Mi
nisterio da Agricultura, Commercio e Obras ·P11blicas de 
28 de Fevereiro ultimo . 

I. 

A Companhia Pernambucana obriga-se a coiltittuat o 
serviço da navegação costeira a vapor a seu cargo, na 
conformidade das clausulas do presente contracto. 

11. 

Na linha do norte haverá duas viagens mensaes do 
porto do Recife ao da Fortaleza, no Ceará, tocando nos 
portos da Parahyba, Rio (iran.de do Norte, Mac~, Mos
soró e Aracaty. 

Na linha do sul haverá igualmente duas viagens 
mensaes, tocando nos portos de Maceió, Penedo e Ara
cajú. 

As escalas PJlderão ser alteradas pelo Governo de ac
côrdo com a- companhia, segundo aconselhar a ellpe
riencia. 

Haverá tambem uma viagem de dons em dous mezes á 
ilha de Fernando de Noronha. · 

111. 

A em prezá poderá empregar no serviço contractado os 
vapore~ que actualmente possue. Mas os que se inutili
sarem serão logo, sob pena de caducar o contracto, 
substituídos por outrOll inteir!mente novos que preen• 
cham as seguintes condições : accommodações para 
~O passageiros de ré e 60 de prôa debaixo de coberta, 
capacidade para receberem iOO toneladas de carga e · 
marcha nunca inférior a nove milhas por hora, tendo 
o calado necessario para transpôr as barras etn que 
devem entrar. 

tV. 

Os vapores serão nacionalisados brasileiros, ficando 
isenta a sua acquisição de qualquer imposto por trans
ferencia de propriedade ou matricula; gozarão de todas 
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as isenções c privilegios de paquetes, c a respeito de 
suas tripolações se praticará o mesmo que se pratica 
com os navios de guerra nacionaes, o qile não os isen
tará dos regulamentos policiaes ·e da Alfandega. 

V. 

Os vapores deverão ter a bordo os sobresalente s, 
aprestos, material, objectos de serviço Jos passageiros, 
e numero de officiaes, machinistas, foguistas c indiví
duos de equipagem que forem necessarios, a juizo do 
Governo, que poderá fiscalisar esse set·viço e tomar afl 
providencias indispensaveis para que as suas pres
cripçües sejam observadas. 

VI. 

O prazo de cada viagem redonda e das demoras nos 
portos de escala será fixado em uma tabella organizada 
pela companhia com a approvação do Governo. 

VII. 

O Presidente da Provincia,dc Pernamb~o de accôrdo 
com a empreza fixará os dias da partida e chegada dos 
vapores. 

VIII. 

A tarifa das passagens e fretes será organizada de 
accôrdo e com a approvação do Governo, ·ficando desde 
já estabelecido que a.s passagens e fretes por conta do 
Estado gozarão de um abatimento de dez por cento nos 
preços lixados na dita tarifa. O abatimento será de 
trinta por cento quando estas passagens forem dadas a 
immigrantes. 

IX. 

A empreza fará transportar gratuitamente as malas do 
Correio, obrigando-se a f1\zel-as conduzir de terra para 
bordo e vice-versa, ou entrsgal-as aos agentes do Correio 
devidamente autorizados para recebei-as. Os comman
dantes passarão e exigirão recibos das malas que entre
garem ou receberem. O Governo Imperial terá direito 
de embarcar nos vapores da empreza, livre das llespezas 
de passagem· e comedorias, em lugar d istincto com as 
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precisas accommodações, um empregado do Correio que 
incumbir-se-ha das respectivas malas. Em tal caso os 
commandantes fornecerão escaler para o e_mbarque e 
desembarque das malas, mas não serão por ellas r,es
ponsaveis. 

X. 

o.~ dinheiros do Estado serão transportados gratuita
mente, observadas as lnstrucções do Thesouro de l de 
Setem.bro de i8G5 . 

XI. 

Afl. t•epartições do Correio cleverão ter as suas malas 
sempre promptas a tempo de não retardarem a via
gem dos vapores além da hora marcada para a sabida. 

X li. 

A empreza fi~a sujeita ãs seguintes multas: 
§ Lo De quantia igual á subvenção respectiva, se 

não e!Iectuar algumas das viagens estipulada~. 
§ 2." de i:000$000 a ~:0008000, além da perda da 

subvenção respectiva, se a viagem depois de encetada 
fôr interrompida. 

Sendo a interrupção por força maior não terá lugar 
a multa, e a empreza receberá a quota da subvenção 
correspondente ao numero de milhas que 3 vapor 
houver percorrido. . 

§ 3-. o De 2501 de cada prazo de.. i2 horas que exceder 
ao marcado, tanto para a partida, como para a che
gada dos v a pores no porto de Pernambuco. 

§ ~-o De !008000 a 500800 pela demora que bGuver 
na entrega e recebimento das malas do Correio, no 
extravio ou máo acondicionamento a bordo, ou pE~lo 
facto de incumbir-se o commandante ou qualquer 
empregado de bordo do transporte da correspoildencia 
fóra das ditas malas e sem estar devidamente fran
queada com sellos do Correio. 

xm: 
Quando a demora de que trata o § 3, o da c.oildição 

antecedente fôr motivada por ordem do Governo, 
pagará este á empreza a respectiva multa. Ficarão isen
tos da multa : o Governo, se a demora por elle deter:-

PA.RTE JI, 31, 
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minada (a qual sempre será por ordem escripta) fõr 
causada por sedição, rebellião ou qualquer perturba
ção da ordem publica; e a empreza, se a demora fôr 
causada por força maior. 

XIV. 

No caso de declaração de guerra entre o Brasil e 
qualquer potencia, durante o prazo do contracto, o 
governo se obriga :t indemnizar a empreza do premio 
do seguro dos seus vapores pelo risco de guerra só
mente, ficando a cargo da empreza o seguro pelo risco 
marítimo. 

XV. 

No caso de innavegabilidàde de alguns dos vapores 
da empreza, poderá ella, mediante prévi:l licença do 
Presidente da Província, fretar outro vapor nas condi
ções exigidas, e em caso de falta absoluta, nas que mais 
se lhes aproximarem para substituir provisoriamente 
aquelle. 

XVI. 

A interrupção do serviço contractado por mais de um 
mez em toda a linha ou em parte della, sem ser por cf
feito de força maior, sujeitará a empreza á indemnização 
de todas as despezas que o Governo fizer para a conti
nuação do referido serviço, durante o tempo de inter
rupção, e mais á multa de 50 "lo das mesmas despezas. 

No caso de abandono, além da caducidade do con
tracto, a empreza pagará a multa de !JO "lo da subvenção 
annual, entendendo-se por abandono a interrupção do 
serviço por mais de tres mezes, salvo o caso de força 
maior. 

XVII. 

O Governo Imperial poderá lançar mão dos vapores da 
empreza para o serviço do Estado em. circumstancias 
imperiosas e imprevistas, mediante prévio accOrdo 
quanto ao preço, quér do fretamento, quér da comvra, 
cumprindo porém que ella, no ultimo caso, os substitua 
por outros nas condições exigidas e dentro do prazo de 

-U mezcs. 
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XVIII. 

A em preza continuará a perceber, em retribuição dos 
· serviços declat·ados, a subvenção annual de 13.\:000SOOO, 

que será paga na Thesouraria de Fazenda da Provinci11 de 
Pernambuco, onde tambem receberá a importancia das 
passagens e fretes que lhe forem devidos por conta do 
Governo geral. 

XIX. 

As Alfandegas dos portos em que os vapores têni de 
tocar expedirão os despachos necessarios para se pro
ceder ao desembarque ou embarque da carga ou das 
encommendas que elles transportarem ou tiverem de 
transportar com preferencia á descarga ou carga de qual
quer embarcação, e sem embargo de domingos ou dias 
feriados; admittindo por conseguinte a despachos an
ticipados a carga e as encommendas que por ventura 
tenham de ser transportadas pelos vapores da einpreza. 
Os Presidentes das Províncias, dentro de suas faculdades, 
lhes prestarão a protecção e o auxilio de que por qual
quer motivo'necessitarem para a continuação de su11 
viagem, dentro do devido tempo, e em cumprimento do 
contracto com o Governo, pagas pela empreza todas as 
despezas nos casos em que e lias tiverem lugar. 

XX. 

0.;; r.asos de força maior serão justificados perante o 
Presidente da Província, que julgará de sua procedoncia, 
á vista das provas cxhibidas, com recurso para o Go
verno Imperial. 

XXI. 

As questões que suscitarem-se entre o Governo e a 
empreza, inclusive as que se derem sobre os preços do 
fretamento ou compra dos vapores, nos termos da clau
sula XVII, serão resolvidas por arbitros. Se as partes 
contractantes não accordarem n'um mesmo arbitro, cada 
uma nomeará o seu, e estes começarão os seus tra
balhos por designar um terceiro, cujo voto será defini
tivo. Se não houver accôrdo sobre o teneiro, cada 
arbitro escolherá um Conselheiro de Estado; e entre 
estes decidirá a sorte. 
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XXII. 

A empreza obriga-se a entrar para o Thesouro Na
cional com a porcentagem proporcional â sua subvenção 
que fôr marcada pelo Ministerio da Agricultura, para 
pagamento de um Inspector geral, se o Governo Impe
rial deliberar-se a crear esta commissão, sob a seguinte 
base: 

Decretada a despeza a fazer-se com esta inspecção, . 
sua importancia será dividida em quotas correspon
dentes aos contos de réis que o Estado pagar de sub
venção ás emprezas de navegação, e cada uma concor
rerá na proporção respectiva, não excedendo o maximo 
da porcentagem de meio por cento da subvenção. 

XXlll. 

A duração deste contracto será de mais dez annos, 
além do prazo gue finda no dia 3 de Setembro de 1873. 
Tambem terá Igual duração o privilegio que actual
mente goza a empreza. 

XXIV. 

A em preza não terá direito a exigir do Governo ou
tro favor ou isenção além dos designados nestas clau-
sulas. · 

XXV. • 

Ficam dependentes da approvação do Govemo Im
perial os effeitos deste contracto, em virtude do qual 
são revogados os anteriores. 

Director_ia G~r.al dos. C~rreios, em H. de Março de 
181~.-Lutz Plmzo de Olwmra.-Como procurador, Luiz 
Antonio da Silva Nunu.-Como testemúnhas: José Ter
tuUano Monteiro de Mendonça, José Ricardo de A.ndf'ade. 



EXECUTIVO. 

DECRETO N. ~9íã ~ DE 30 DE ABRIL DE 1872. 

App.rova o novo contracto celebrado com a Com~~,hia Espir!~o ~ 
Santo c Campos para .o serviço da navegação a vapor iia:s 1 
linhas mencionadas no mesmo contraclo: -~· V 

Hei por bem Approvar o novo contracto que com este 
baixa, celebrado entre a Directoria Geral t\{)S Correios 
do Imperio e -a Companhia Espiri to Santo e Campos, em 
20 do mez de Março findo, para o serviço da navegação 
a vapor, nas linhas mencionadas no mesmo contracto. 

O Barão de ltaúna, do Meu Conselho, Senador do tm
perio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commer·cio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em trinta de Abril de mil oitocentos setenta e dous, 
quinquagesimo primeiro da lndependencia e do Im
perio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador< 

Barão de Itêtúna. 

Contracto que em virtude do Aviso do IUinisterio da Agricul
tura, Commercio e 0/n'as Publicas de 29 de Fevereiro de 
1872 celebram entre si o Director geral dos Correios e o 
gerente da Companhia Espirito Santo c Campos, para o 
serviço da navegação a vapor nas linhas abaixo decla
radas. 

I. 

A Companhia Espirito Santo ,e Campos obriga-se a 
fazer mensalmente duas viagens redondas; sendo uma 
tio porto do Rio de Janeiro ao de Caravellas, na Pro
víncia da Bahia, com escala pelos portos de ltapemirim, 
Guarapary, Victoria, S. José do Porto Alegre, e deste 
porto ao de Santa Clara, no Rio Mucury; e a outra do 
Hio de Janeiro a S. Matheus, com.escala pelos portos ti c 
Hapemirim, Victoria e Santa Cruz. 

Nas duas escalas novas ( Guarapary e.Santa Cruz) os 
vapores só entrarão havendo carga ou passageiros; no 
caso contrario entregarão ou receberão as malas do 
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Correio f6J'a do porto, devendo porém o respectivo 
transporte ser feito á custa da companhia. Nesta hy
pothese o prazo de demora será oontado do momento 
em que chegarem ao porto os escaleres conduzindo as 
ditas malas. 

11. 

Logo que o Governo Imperial puder prescindir da 
navegação do Mucury será esta supprimida e substi-' 
tuida a escala de S. José do Porto Alegre pela da 
Leopoldina (S. José do Peruipe ) . . 

111. 

O serviço será feito pelo paquete Diligente, de pro
priedade da companhia, e pelos vapores Geres e Presi
dente, que a mesma companhia trata de adquirir. Quan · 
do se inutilise algum desses vapores e seja necessario 
substituil-o no serviço da linha, a substituição será 
feita, sob pena de caducar o contracto, por outro in
teiramente novo que reuna os seguintes requisitos: 
accommodações para õO pailsageiros de ré, espaço suffi
citmte debaixo da coberta para fOO passageiros de 
convéz, capacidade para receber 200 toneladas :le 
carga, marcha nunca inferior a 9 milhas por hora. 
Estas condições serão verificadas por uma commissão 
nomeada pelo Governo Imperial. 

IV. 

A navegação fluvial do rio Mucury será feita por um 
vapor novo de força de 30 cavallos, e de calado nunca 
maior de 26 pollegadas. Esta navegação .será mantida 
sempre que o estado do rio pennittir, podendo a com
panhia desempenhar o serviço por meio de canOas ou 
pranchas, quando fOr absolutamente impossível fazer 
navegar o vapor. 

A companhia continuará a utilisar-se das duas pran
chas pertencentes ao Estado, que se acham no Mucury, 
correndo por sua conta as despezas de concertos e re·· 
parações necessariQs ao dito material. 

v. 

Üil vapores que a companhia adquirir pua o serviço 
con tractado serão isentos do imposto por transferencia 
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de propriedade ou matriéula, gozarão de todas as isen
ções e privilegios de paquetes, e a respeito de suas 
tripolações se praticará o mesmo que se pratica com 
os navios de guerra nacionaes ; o que não os isentará 

• dos regulamentos policiaes e da Alfandega • 
• 

VI. 

O prazo de cada viagem redonqa na linha de Cara
vellas não excederá de t2 dias, e de tO na linha de 
S. Matheus. 

VII. 

Os dias e horas da partida e chegada e o tempo da 
demora em cada porto das escalas serão fixados em uma 
tabella organizada pelo Director geral dos Correios, de 
accôrdo com a empreza; e approvada pelo Ministerio 
da Agricultura. Esta tabella será revista sempre :{Ue 
o Governo, de accôrdo com a empreza, entender con
veniente. Os prazos de demora serão contados por 

. . horas uteis, de sol a sol, do momento em que os vapo
res fundearem, ainda que seja em' domingo ou dia 
feriado. 

VIII. 

As Alfandegas dos portos em. que os vapores têm de 
tocar expedirão os despachos necessarios para se pro
ceder ao desembarque ou embarque da carga, ou das 
encommendas que elles transportarem ou tiverem de 
transportar, com p1·eferencia a descarga ou carga de 
qualt{Uer embarcação, e sem embargo de domingos ou 
dias fe1·iados; admittindo por conseguinte a despachos 
anticipados a carga e as encommendas que por ventura 
tenham de ser transportadas pelos vapores da empreza. 

· O;; Presidentes das Províncias dentro das suas facul
dades lhes prestarão· a protecção e o auxilio de que por 
qualquer motivo necessitarem para continuação de sua 
viagem dentro do devido tempo, e em cumprimento 
do contracto com o Governo Imperial, pagas pela em
preza todas as despezas nos casos em que ellas tive-
rem lugar. · 

IX. 

As repartições do Correio deverão ter a$.sU~ta-s-::-
sempre promptas a tempo de não retar!4rçtÃ_iJ.\\~i~m C4 1'"" 
dos vapores além da hora marcada pax:a ~~à. ttf,f-1-

, 0.~ : --: 
li "'-..) 

\\ "' 
\ s 
'~,~~~· 
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x. 
A tarifa das passagens e fretes será organizada de 

accôrdo c com approvação do Governo, ficando desde 
já estabelecido que as passagens c fretes por conta do 
Estado gozarão do abatimento de tO 0

/ 0 nos preços fixados 
na di ta tarifa. ' 

O abatimento será de 30 % quando essas passagens 
forem dadas a immigrantcs. 

XI. 

A empreza fará transportar gratuitamente as malas 
'lo Correio, obrigando-se a fazel-as conduzir de terra 
para bordo e vice-versa, ou a entregai-as aos agentes 
do Correio devidamente autorizados para recebei-as. 

Os commalidantes passarão e exigirão recibo das malas 
que entregarem ou receberem. 

O Governo Imperial terá direito de embarcar nos va
pores da empreza, livre das despezas de passagem e co
me.Iorias, em lugar distincto e com as precisas accom
modações, um empregado do Correio, que incumbir-sc
ha das respectivas malas. Em tal caso, os commandantes 
fornecerão escalcr para o embarque c desembarque das 
malas, mas não serão por eUas rcsponsaveis. 

XII. 

A emprcza fará transportar gratuitamente quaesquer 
sommas de dinheiros que se remetterem do Thesouro ás 
Thesourarias das Províncias e vice-versa .. Estas re
messas serão encaixotadas na fórma das Instrucções do 
Thcsouro de 4 de Setembro de i8Gj, e entregues os vo
lumes que as contiverem aos commandantes dos vapores 
sem obrigação de procederem elles á contagem e con
ferencia das mesmas sommas, assignados previamehte 
os conhecimentos de embarque segundo os estylos com
merciaes. 

Fica entendido que a restituição dos volumes, intactos, 
isto é, sem signal exterior de violação, isenta os com
mandantes de toda e. qualquer responsabilidade. 

XIII. 

A empreza fica sujeita ás multas seguintes: 
~ 1.0 De quantia igual á subvenção respectiva, se não 

effec tua r alguma das viagens estipuladas; · 
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§ 2. o De i: 000~000 a 4:000~000. além da perda da 
subvenção respectiva, se a viagem depois de encetada fôr 
interrompida. 

Sendo a interrupção por força maior não terá lugar 
a multa, e a empreza perceberá a quota da subvenção 
corre!lpondente ao numero je milhas que o vapor houver 
percorrido. · 

§ 3. o De 2001000 de cada prazo de 12 horas que exce
der ao marcado, tanto para a partida como para ache
gada dos vapores no porto do Rio de Janeii"O. 

§ 4.0 De 100~000 a 500~000 pela demora que houver 
na entrega c recebimento das malas do Correio, no ex
travio ou máo acondicionamento a bordo, ou pelo facto 
ue incumbir-se o commandante ou qualquer empregado 
de bordo do transporte da correspondencia fóra das di tas 
malas e sem estar devidamente franqueada com os sellos 
do Correio. -

XIV. 
Quando a demora de que trata o§ 3. o da condição ante

cedente fôr motivada por ordem do Governo, pagará este 
á empreza a respectiva multa. ' 

Ficarão isentos da multa :o Governo, se a demora por 
elle determinada (a qual será sempre por ordem esc ri pta) 
fór causada por sedição, rebellião ou qualquer pertur
bação da ordem publica, e a empreza, se a demora fôr 
causada por força maior. 

XV. 
Em retribuição dos serviços especificad~, a companhia 

receberá de cada viagem redonda na linha de Caravellas 
a subvenção de 4:0001000, e de 3:000$000 sómente na 
linha de S. Matheus. Fiça porém estipulado que a sub
venção <le cada viagem na linha de Caravellas será re
duziua a 3:500$000 logo que fôr supprimida pelo Go
verno a navegação fluvial do Mucury, nos termos jndi
cados na clausula 11 deste contracto. 

XVI. 
O pagamento da subvenção será feito no Thesom·o Na

cional em mooda corrente do Impet'io, segundo requisi
ção do Ministerio da Agricultura, de quem o Director 
geral dos Coneios solicitará o di to pagamento, depois de 
realizada a viagem e deduzidas ou addicionadas as mul
tas em que por ventura houver incorrido a empreza, ou 
a administração. 

PARTE li. 32. 
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XVII. 

No caso ue innavegabilidade de algum tios vapores da 
empreza, poderá ella, mediante prévia licença do Gover
no, fretar outro vapor nas condições exigiuas, ou, em 
caso.de falta absoluta, nas que mais se lhes aproxima
rem para substituir provisoriamente aquelle. 

XVIII. 

A interrupção do serviço contractatlo por mais de um 
mez em toua a linha ou parte uelia, sem ser por ciTei lo 
de força maior, sujeitará a em preza á indemnização de 
todas as despezas que o Governo fizer para a continua
ção do referido serviço, durante o tempo de interrup
ção e mais á multa de 50"/. das mesmas despezas. 

No caso de abandono, além da caducidade do contracto, 
a em preza pagará a multa de 50% da subvenção annual, 
entendendo-se por abandono a interrupção do serviço 
por mais de tres mezes, sal v o o caso de força maior. 

XIX. 

O Governo Imperial poderá lançar mão dos vapores 
da empreza para o serviço ~o Estado em ctrcumstancias 
imperiosas e imprevistas, mediante prévio accMdo 
quanto ao preço, quér do fretamento, quér da compra, 
cumprindo, porém, que e lia, no ultimo caso, os substi
tua por outros nas condições exigidas, e dentro do prazo 
de :1.2 mezes. 

XX. 

No caso de declaração de guerra entre o Brasil e qual
quer potcncia durante o prazo do contracto, o Governo 
se obriga a indcmnizar a emprcza do premio do seguro 
dos seus vapores pelo risco de guerra sómcn te, ficando 
a cargo da em preza o seguro pelo risco marítimo. 

XXI. 

As questões que suscitarem-se entre o Governo c a 
empreza, inclusive a<: que se derem sobre ol! preços de 
fretamento ou compra dos vapores, nos termos da clau
sula XIX, serão resolvidas por arbitras. Se as partes 
contractantes não accordarem n'um mesmo arbitro, 
cada uma nomeará o seu, ~ estes começarão os seus tra
balhos por designar um terceiro cujo voto será defini-
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tivo. Se não houver accôrdo sobre o terceiro, cada ar
bitro escolherá um Conselheiro de Estado, e .entre estes 
decidirá a sorte. 

XXII. 

Os casos de força maior serão justificador.perante o 
Governo, que julgará de sua pt·ocedencia por decreto, 
precedendo audiencia da respectiva Secção do Conselho 
de Estado. 

XXIII. 

A em preza obriga-se a entrar para o Thesouro Nacio
nal com a porcentag-em proporcional á sua subvenção que 
fór marcada pelo Ministerio da Agricultura, para o pa
gamento de um lnspector geral, se o Governo Imperial 
deliberar-se a crear esta commissão, sob a seguinte 
lJase : 

Decretada a despeza a fazer com esM inspecção, sua -im
portancia será dividida em quotas correspondentes aos 
contos de réis que o Estado pagar de subvenção ás em
prezas de navegação, e cada uma destas concorrerá na 
proporção respectiva. . 

Fica estabelecido que o maximo da porcentagem não 
excederá de 1/2 "lo da subvenção. 

XXIV. 

O presente. contracto durará por cinco annos conta
dos de hoje. Findo o prazo a empreza terá preferencia 
para continuação do mesmo serviço em igualdade de 
circumstancias. 

XXV. 

A empreza não terá direito a exigir do Governooutt·o 
favor ou isenção além dos _designados nestas clausulas. 

XXVI. 

Os effeitos deste contracto ficam dependentes de sua 
approvação pelo Governo Imperial. 

Directoria geral dos Correios, 20 de Março de :1.872.
Luiz Plínio de Oliveira.-Manoel José de Faria, gerente. 
-Como testemunhas: José Ricardo de Andrade, José 
Tcrtnliano Monteiro de Menrlonçn. 

-···a: .... 
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DECRETO N. ~9~6- DE 30 DE ABRIL DE 187~. 

Concede a \Villiam lloward privilegio por quatorze annos para 
usar de uma~nachina, da qual se declara inventor, destinada. 
a condensar ~~eite da sering_~· 

Attendendo ao que Me requereu William Howard, e 
de conformidade com o parecer do Conselheiro Procu
rador da Corôa, Fazenda e Soberania Nacionál, Hei por 
bem Conceder-lhe privilegio por quatorze annos para 
u~ar de uma machina, da qual se declara inventor, 
destinada a condensar o leite da seringa. 

O Barão de Itaúna, do Meu Conselho, Senador do 
Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em trinta de Abril de mil oitocentos setenta 
e dous, quinquagesimo primeiro da independencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magesladc o Imperador. 

Barão de Itaúna . 

..... 
DECRETO N. (19ll,7- DE ~ DE MAIO DE 1872. 

Declara de utilidade municipal a ~es;.~ppropriaE<!dO terreno no 
bairro das Larangeiras, que tem por limites o rio e a rua do 
mesmo nome, a rua do Leão e a pequena servidão do chafariz 
publico. 

Altendendo á representação que fez a Illustrissima Ca
m~ra Municipal sobre .a necessidade d~ ser desappro
pnado o terreno no b:nrro das Larangetras, de propric
d.ad~ de An.tonio de Oliveira Leite Leal, e que tem por 
hmttes o no e a rua do mesmo nome, a rua do Leão e a 
pequena servidão do chafariz publico, a fim de se 
alargar e c~nvc!ter em praça a dita servidão, pondo-a 
em commumcaçao com a segunda das referidas ruas e 
Considerando a vantagem manifesta que desta desapp~o-
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priação resultará para o publico : Hei por bem, nos 
termos do art. Lo, § 3. o do Decreto Legisla ti v o n. o 3õ3 de 
t2 de Julho d·o :1.84,õ, Decíarar de utilidade municipal a 
desappropriação do referido terreno, e ordenar que para 
este fim se proceda de conformidade com as disposições 
do mencionado Decreto. 

João Alfredo Corrt'la de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro, em quatro de Maio de mil oitocentos se
tenta e dous, quinquagesimo primeiro da Independerl
cia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagesladc o Imperador. 

Jo{io Alfredo Corrêa de Oliveira • 

..... 

DECRETO N. 4918- DE 4 DE M\IO DE :1.872. 

Concede á ccmpanhia-Guanabara-autorização para funccionar, 
· · e approva seus estatutos. 

Attendcndo ao que l\le requereu a companhia- Gua
nabara-, estabelecida nesta cidade c destinada a exer
citar e desenvolver a industria da pesca, conducção 
e venda de peixe vivo, e Tendo ouvido o parecer da 
Secção dos Negocios do Imperio do Comelho de Estado, 
exarado em Consulta de :li do mez pabsado, Hei por bem 
Concerler-lhe autorização par a funccionar, e approvar os 
respectivos estatutos que com este baixam. O Barão de 
Itaúna, do l\leu Conselho, Senador do Imperio, Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em quatro de 
Maio de mil oitocentos setenta e dous, quinquagesimo 
primeiro. da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica rle Sua Magestade o Imperador. 

Banfo de lta IÍnn. 

I , 

, ' 'f 
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Estatutos da Companhia Gtlanabnra a que se refere 
o Decreto n,o -1918 de 4 de Uaio de f872. 

Art. L" A Companhia Guanabara, que se estabelece 
nesta cidade do Rio de Janeiro, tem por fim exercitar 
o desenvolver a industria da pesca, conducção e venda 
do peixe vivo, introduzindo neste porto, empregando 
por sua conta, vendendo ou alugari(lo barcos appropria
dos, á vela ou á vapor, na conformidade do privilegio 
concedido a João Antonio Rodrigues Martins & Comp., 
por Dec!'cl.o do Porlcr E'{ccutivo n.• 4737 de 7 de Junho 
de 1871, a pprovado por Dccl'clo uo Poder Legisla ti v o 
n. • 2023 de H de Setembro tlo mesmo anuo. 

Art. 2." Esta companhia, por accôrdo com os men
cionados concessionarios, toma a si com todas as suas 
clausulas, favores, dircit.os, onus e obrigações o ·privi
legio outorgado pelos citados Decretos, ficando, porém, 
sómentc per f e i to e obriga to rio o accôrdo entre as partes, 
q~ando as ind~mnizaçõcs estipuladas estiverem satis
feitas e garantidas. . .· 

Art. a.• O prazo de sua duração será de viníe annos, 
a contar da data da installação, podendo ser prorogado 
por deliberação da assembléa geral, c o seu capital será 
de 600:0006000, divididos em 3.000 acções de valor no
minal de 2006000 cada uma. 

~ :1.. • O prazo de duração da companhia não importa 
a prorogação do prazo do privilegio. 

Art. tL• As cntt·adasdo capital serão feitas em pres
tações, quanr.lo forem pela Dircctoria r.leterminadas, 
não podendo, porém, ser realizadas sem intervallo uma 
da outra de 30 dias, e nãG excederão de 20 •;. de cada 
vez, precedendo annuncio de oito clias pelo menos.~ 

Os accionistas pagarão 25 °/o p.o acto dn SQ.bscrevcr 
estes estatutos. 

Art. 5. o As acções serão nominativas e sua transfc
rencia se operará por termo lavrado em livro especial. 

Art. 6. • A companhia dará começo a suas operações 
logo que, recebido o pagamento de 25 "fo, mencionado 
no art. 4.", c.stiver legalmente haiJilitada para func
cionar.-

Art. 7. • O accionista que não elTcctuar a~ entradas 
ou prestações de capital com a devida pontualidade, 
perderá em bcneli.;io 'Lia companhia o direito ás res
pectivas ac!;õcs c ao Yálor (bs prestações qno tiver pago. 
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Art. 8. • A companhia serã administ1·ada por uma 
Dircclol'ia, composta de tres Directorcs eleitos por tres 
annos, pela assembléa gera'l d'cntre os accionistas, pós
suidorcs de DO ou mais acçõcs; mas nenhum Director 
poderá exercer o cargo, sem que faça deposito de WO 
acções, as quaes serão intransferíveis, tlurante ó tempo 
de sua gestão. 

Exceptua-sc, porém, a primeira Dircctoria, que serã 
composta dos accionistas Antonio Pinto Gomes, Antonio 
Alves de Andrade c Dr. Miguel José Tavares, os quaes 
são obrigados ao tleposito de que acima se trata. 

Paragrapho unico. 05 Uirectores elegerão d'entre si 
quem exerça os cargos de Prcf'identr, de Secretario c de 
Thcsourciro. 

Art. 9. o A começar da reunião da asscmbléa geral 
em Julho de 1871), os'Directores irão sendo annualmcnte 
substituídos na terça parte, observamlo-sc o disposto 
no § 13, art. 2. o tia Lei n. o 10133 de 22 de Agosto de 
18GO. A antiguidaclc, e, no caso de igual antiguidade, 
a sorte, regularú a substituição. 

Se a Directoria da companhia apresentar candiclato ao 
lugar do Dircctor que concluir o seu tempo, cor.rcrã o 
escrutínio unicamente sobre o seu nome, admittindo-se 
cedulas em branco, e só no caso de não obter Ihaio!'ia 
absoluta de votos se procederá a novo c::;crntinio, po
ucndo nesta occasião os accionistas votar em qualquet· 
que tenha as qualidades nccessarias para o cargo, c fi
cando eleito o que reunir maior numero de votos. 

Vagando, por qualquer outro motivo, algum lugar 
de Dircctor, a Directoria o preencherá, nomeando para 
este fim accionista que tenha a necessaria qualificação, 
c o norncatlo nxcrcrrá o dito cargo por todo o tempo que 
exer('(~ria o Dircdor a quem ::;ubstilnir. O mesmo 
terá lugar durante o impeuimcnto passageiro de qual
quer Di rcctor, quando a sua falta fôt· mui prejudicial 
ao serviço. 

Art. 10. Compete á Direcloria : 
~ Lo Atlminis.trnr todos o~; negocias da companhia e 

celebrar quacsqucr contractos l'clativos ao fim da mesma 
companhia, representai-a perante o Govemo Imperial, 
em juizo ou füra rlrlle, p:ua o que Hca habilitada com 
os ncccs:;a rios podrrcs, como se cada um fosse especi-al
lllClllC mrncionado nrstcs cs ta tu Los. 

~ 2. 0 Diri~ir a cseriptur::~ção, que será feita segundo 
as J)rcscripçõcs tlo Codigo do Commcrcio. ....~-~-: -----=---

~ 3." Nomear ~1m gerente q~c to.mc. afoetl':<ffwrnrc:v~ ~C , 
rccção rlo cxpcdwnte do serviço dtar).l1; <iN-~~d6'0::tlitf 4t1(/ 

' "l /"f1-. ·~· ~ 
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ordenado c gratificação, c o destituir, quando convenha 
aos interesses da companhia. 

~ li,. • Nomear c dcmittir, sob proposta do gerente, os 
cmpt·egados, c marcar-lhes os ordenados ou venci
mentos. 

§ 5. o Inspeccionar e fiscalisar os J.rapalhos especiaes 
de que depender o regular anuamento c bom ex i to do 
lim da companhia. . 

§ 6. o Fazer recolher por intermedio do Thesourciro, 
em um ou mais bancos, as sommas arrecadadas que não 
tiverem immediata applicação. 

§ 7. o Fechar as contas .no fim tle cada semestre, e pro
ceder aos dividendos dos lucros líquidos, que couberem 
aos accionistas, nos mczes de Janeiro e Julho. 

~ 8. 0 Apresentar á assemuléa geral na rcuniãtl de Ja
neiro o balanço do anno anterior e o relatorio circum
stanciado dos negocios da companhia. 

§ 9. o Facilitar á commissão fiscal o exame da escrip
turação e do archivo, e dar-lhe todas as informações c 
explicações que cl!a exigir. 

Art. tt. Ao Presidente, além das attribuições como 
Director, compele : 

L o Presidir as sessões da Dircctori<>, ser o orgão da 
companhia, e assignar todos os papeis, com excepção 
!los contractos e procurações, que serão assignados pela 
Directoria; 

2. o Fazer cumprir todas as decisões tomadas pela. 
Directoria , c providenciar provisoriamente sobre 
qualquer negocio urgente, que fór da compelencia da 
Directoria ; 

3. o Convocar pelo Secretario a reunião da assem
bléa geral, ordinaria ou extraordinaria, marcando dia, 
hora c lugar. 

Art. t.2. Ao Thesourciro, além das attribuiçõcs de 
Dircctor, compete te1· sob sua guarda e responsabilidade 
as sommas da companhia, que forem llcstinadas a des
pezas immediatas ou urgentes, c effecluar os respectivos 
pagamentos. 

Art. i3. Ao.Secretario, além das atlribuições como 
Dir·ector, compete: 

1. o Redigir as :1ctas, mencionando nellas todas as 
deliberações que forem tornadas pela Dircctoria, que as 
assignará, e fazel-as registrar no li.vro competente e 
subscrevel-as; 

2." Convocar em nome uo Presidente a assembléa 
geral, ordinaria ou extraordinaria; 

3. o Subscrever a transferencia das acções. 
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Art. H. O u;t~rentc rccched immctliatas ordens e ins
t rucçõt~s tia Direetoria, em tnuo quanto disser respeito 
ao anuamcnto regular da auministração ua companhi::l, 
e respomlcrá perante cll:1 por todos os seus ados. 

Proporá e indicará todas as medidas que o bom exilo 
da companhia reclamar, e prestará á Direéloria todas 
as informações que lhe forem exigidas. 

Art. Hi. A assembléa geral ordinaria dos atcionistas 
se reunirá em princípios de Julho, para ouvir ler o re
latorio c set·-Ihe apresentadas as contas pela Dircctoria. 

Nesta sessão nomeará a assembléa geral uma com
missão fiscal, eleita por escrutínio c composta ue tres 
accioni~tas, possuiJores ue 25 acções pelo menos, para 
uar seu parecer, e marcará um prazo, nunca maior de Ui 
dias, para a reunião ua assembléa geral, na qual se 
votará o parecer da commissão e approvação das 
contas. 

Art. 16. Além da reunião ua assembléa geral dos ac
cionistas' marcaua nestes estatutos, haverá reuniões 
cxtraordinarias, ou convocauas por deliberação da Di
rectoria, ou á requisição por csct·ipto dos accionistas 
que representem a decima parte do capital da cõmpa
nhia, pelo menos. 

A Dircctoria neste caso convocará a asscmbléa geral 
cxtraordinaria no prazo ue oito uias, e nessa sessão se 
tratará só mente do assnmplo para que fôra convocada. 

Art. :l7. As assembléas gct·ae~ onlinarias ou cx
traorclinarias se julgarão constituiuas pat·a dcliherar, 
comparecendo accionistas que rcpresen tem a quarta 
parte do capital da companhia. 

O accionista poderá ser representa do por procuração, 
sendo o procurador accionistl, menos quando se tratar 
1\a eleição; c a convocação será feita por annuncios 
nos jornacs, com anteceuencia de oito dias pelo menos. 

Art. 18. O accionista inscripto nos livros da compa
nhia, pelo meno.;; ao dias antes da reunião, tem um 
voto por cada lO acções , porém a nenhum accio
nista contará mais de 20 votos para qualquer delilte· 
ração. . 

Qnamlo qualquer companhia ou firma fôr accionista, 
um só ue seus socios poderá votar. 

Art. 19. Quando por falta de numero a assembléa 
geral oruinaria ou extraordinaria não se constituir, o 
Presidente da Directoria fará nova convocação, com o 
prazo de cinco dias, e então nessa reunião se deliberará 
com o numero de aceionistas presentes, qualqnrr que 
l'lle seja. 

PAliTE 11. :l:l, 
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Art. 20. A asscmhlé:l. geral ot·tlinaria c cxtraot·di~ 
nat·ia ~orá presidida por_UIIl acCÍOIIÍSla, f(IIC r'\ão seja ni
t·ector, vola!lo por acclamação, c o Presidente nomcar;í o 
Secretario c o escruladur. 

Art. 21. A' assembléa geral compele t·esolvcr totlos 
os negocias que não estiverem expressamente commet
titlos á Directoria, eleger a esta c tomar-lhe contas tlc 
sua gestão annualmcnlc, confirmando ou não seus aclos, 
que ílcam sujeitos ú sua approvação. . 

Suas dclibera!;ões serão por maioria de votos cobri
gam aos accionistas presentes c ausciJtes. 

Art. 22. Dos lucros líquidos tla companhia, ciTccli
vamente realizados no semestre, a Directoria fica auto
rizada para separar a quota nccessaria para constituir 
um fundo de rNerva, exclusivamente destinado a fa
zer face ao detcrioramento do material em serviço c 
mais pcnlas do capital social, e para substituil·o. 

Nenhum dividendo será feito emquanto o capital 
dcsfalcaLio em virtude de perdas não fór integral-
mente restabelecido. . 

O fundo de reserva, porém, se julgarú completo, 
quando attingir á somma de 100:000~000, sendo cort
vertido em apolices da divida publica, que serão ~dlui
ridas c alienallas pela Directoria conforme·as convc
niencias da companhia. 

Art. 23. Do restante dos lucros líquidos se fará di
viuendo aos accionis.las, depois de deduzida a grati• 
fi cação do gerente c 8 "/o para remuneração da Di~ 
rectoria. 

Art. 21,. A companhia se dissolverá nos casos pre
vistos pelo Decreto n. • 27H de 19 de Dezembro de U:!fiO. 

O modo pratico da liquidação será feito c tlctcr
minado pela assembléa geral cxtraordinaria, para isso 
convocaLia, guardatlas a~ disposições do Codigo Com
mercial. 

Art. 2n. Os ab::lixo assignados se obrigam pelo nu
mero de acçõcs s1:b~criptas c se sujeitam ás disposições 
destes estatutos que approvam, autorizando a Direc
toria para re11Ucrcr ao Governo Imperial sua appro
vação c para acci tar as alterações que o mesmo Go
verno lhes fizer. 

Rio de Janeiro, G de Abril de IB72.-( Seguem as 
as~igna tu ras.) 

--
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DECllETO N. 4!HU- DE 4 DE l\L\10 DE 1872. 

Conccllc á companhia- Intcgri!lalic- autorização para func
cionar, e approva seus estatutos. 

Attemlendo ao que 1\fc requereu a companhia de se• 
guros marítimos e terrestres-Integridade-organizada 
nesta C•)rle c devidamente representada, e Conforman
do-me por 1\linha Immcdiata Hesolução de 27 de Abril 
proximo findo com o parecer da Secção dos Negocias 
do lmperio do Conselho de Estado, exarado em Con
sult:I de 3 do referido mez, Hei por bem Conceder-Ih~ 
autorização para funccionar, e approvar os respectivo:, 
estatutos. 

O Barão de Itaúna, dQ 1\leu Conselho, Senador do Im
pcrio, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias da 
Agricultura, Commercio o Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em quatro de M.tio de mil oitocentos setenta e dous, 
fJUÍIHJliagc~imo primeiro da Indcpendcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Barão de ltaúna. 

Estatutos da companhia de seguros ma1·ilirnos c lcr
rcsll·es -lntcgt·idade-, a f{Ue se rel'erc o Decreto 
n.o -1949 de 4 de ftlaio de f872 . . 

CAPITULO I. 

DA SOCIEDADE. 

Art. i." A sociedade anonyma que tem de reger:.-se 
por estes esta tu tos ó uma companhia de seguros ma
ritimos c terrestres e denominar-se-Ita -·Integridade. 

Paragrapho unico. Asétlc da companhia será na Córtc 
do Hio de Janeiro, c poderá ter ageneias dentro c fóra 
tlo lmpcrio. 

,. 

-, 
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CAPITULO ll. 

DUIIA(Í.O E DISSOLUÇ:\ü DA COlll'.\NIJI.\. 

Art. 2." A companhia durarú pelo espaço de 20 anno~ 
contados da data da sua inslallação e só poderá ser dis
solvida antes, se tiver prejuizo5 qne absorvam, além 
do fundo de rc!'erva, um terço do capital realizado, 
ou nos casos do art. 295 <lo Codigo Commercial e 
do art. 35 do Decreto n." 27ll de 19 de Dezembro 
tlc iSGO. 

~ 1.• Resolvida a liquidação da companhia, será e\la 
f<~i ta de accórdo com os arts. 3Ht. a 3G3 do Codigo Com
mcrcial. 

§ 2." A duração da companhia poderá ser prorogarla 
por deliberação da assem!Jlt'a geral approvada pelo Go
,·erno. 

CAPITt:LO Ili. 

DAS OPERAf;ÕES D.\ CO~IP.\:SIIL\. 

Art. 3. • A comp;\11hia poderá segurar contra totlos 
(lS riscos marítimos e Jluviaes fJlHICSCJIH'r perdas c 
avarias, incluídas as que forem c:~usadas por inceiÚlio, 
raio ou suas conscqucncias, guardadas as disposições 
dos arts. 681i c GSG do Codigo Commercial. 

Art. 4.• A companhia poderá igualmente segurar 
contra Lodos os riscos e prej u izos terres lrcs causados 
por incendi·o, ou com o lim de evitai-o, propriedades 
rusticas ou urban:J.s, gcncros em transito, c mercado
rias deposi Lael as nas a lfandcgas, trapiches c a rmazc'ns 
parlíenlares c os moveis, roupas e louças. existentes 
nas habi taçõcs. 

ofaragrapho unieo. Exccptuam-sc as fapriras, arma
zcms c dcpo~ilos de ma lerias inflammaveis, c bem assim 
üS thca L r os e cas1s de cspcelaculo. 
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CAPITULO IV. 

llll C.\I'ITAL D.\ CO~li'A:"<IIIA E SEUS LUCROS. 

Art. ri. o O capital nominal da complllhia será de 
8.000:0001$, divirlido em quarenta mil acçõcs de 200~000 
cada uma. -

~ i. o A emissão será fcila em scries, sendo a primeira 
de vinte mil acções r, as seg-uintes conforme se julgar 
coa venien te por dcl ib:;ração tomada em asscmbléa 
ger::~l. ' 

§ 2. • Nas emissões que se forem suceedendo serão 
preferidos em primeiro lugar os accionistas que não 
tivérem tocado o maximo marcado no art. i5. 

Paragrapho unico. E qualquer premio que as acções 
então produzirem será levaJo a fundo de reserva. 

Art. 6. 0 O capital elTectivo da companhia será de 
25 o I o !lo v a lo r das acções cmittidas, c rca lizar-sc-ha, 
quanto á primeira emissão, no prazo de um anno a 
contar tla data do Decreto que approvar estes estatutos. 

~ t.o A primeira entrada será de iO %, c as mais ao 
arbítrio (la Dircctoria, precedendo sempre a chamadas 
nos jornaes de maior curso c com anticipação de 1.5 
dias. 

§ 2. 0 A companhia poderá entrar em operações logo 
que tenha realizado a primeira entrada. 

Art. 7. 0 Sempre que o capital fór desfalcado, em 
virtude de perdas, fará a DirPctoria novas chamadas, 
de fúrma que nunca deixe de existir 25% do capital 
em i ti ido. 

Art. 8.0 A falta de cumprimento no pagamento de 
qualquer prestação na época marcada para a sua reali
zaçãlf importa para o accionista a multa ele 5 "lo da 
importancia da chamada, não excedendo a um mez de 
demora, de 20 % até tres mezes, c a pena de commisso 
:las suas acções, se findo este prazo não tiver realizado a 
entrada. 

Paragrapho uni co. As acções cabidas em commisso 
serão vendidas em beneficio do fundo de reserva. • 

Art. 9. o Qualquer quantia que existir na caixa-su
perior a 5:000SOOO será depositada em conta corrente 
n'um banco, á escolha da Dirccloria. 

Art. 10. A companhia poderá emprestar sob caução 
de npolkcs, ar·1;ões de bancos, bilhetes do Thcsonro c 
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melacs amoedados até 80 "lo do seu capital realizaLlo, 
com tanto que estas operações não tenham prazo supe
rior a seis mezcs. 

Paragrapho unico. No emprego do capital outorgado 
pelo artigo prccctlen te, far-se-ha sempre uma pru
dente redncção no valor por que estiverem colados 
estes títulos na praça; devendo a Directoria fazer re
forçar as cauções, sempre que assim o entender. 

Art. H.· Dos lucros verificados em cada semestre 
deduzir-se-Ita 15% para commissão da Oircctoria c 
10 °/, para fundo de resena. 

Art. !2. L•Jgo que o fundo de reserva attinja 2B% do 
capital realizado, cessará a deducção de 10%, disp.vsta 
uo arti.:,;·o precedente, c será ~sta ({UOla repartida pelos 
act:iouistas, como lucros. 

Art. 13. Todos os annos em que se fizerem dividen
dos correspondentes a !) %, ou mais do fundo reali
zado, contribuirá a companhia com as quantias de 
4:0001)000 para o fundo geral de emancipação, e de 
2: 0001)0JO para bcncflcio da iustrucção puulica do Im
perio. 

CAPITULO V. 

D03 ACCLONISTAS. 

Art. H. Para ser accionisla é mister ser pessoa de 
nedi to reconhecido pela Dircctoria. 

Os menores não podem ser accionistas. 
Art. Ui. São accionistas da companhia os possuidores 

de uma, ou mais acçõcs, quér sejam seus primeiros 
proprie~urios, quér cessionarios. · • 

Paragrapho nnico. Nenhum individuo ou firma social 
poder :'I ter mais de cem acções. 

Art. lG. As acçõcs da companhia são intransferíveis 
emquanto não tiYerem realizldo 25% do seu capital 
nominal . 

• Lo A transferencia de acçõcs serú feita por termo 
em lino especial, ourigando-se os cessionar·ios pela 
re~ponsabilidadc dos cerlentes. 

~ 2. 0 Os termos de transferencia (levem ser assigna
dos pelos cedentes c ressionarios, c por um DíreLlor da 
,·ompauhh. 
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Art. 17. 0; :~ccionistas rb companhia n:1o siio res
ponsa v eis por mais do flllC o v a lo r rfe suas acr;ões, 
segundo é expresso no art. 'iW8 uo Co digo Commcreial. 

Art. 18. No caso de fallcncia ou morte tlc qualquer 
accionista, !ficarão as acÇÕL'S pertencendo á companhia, 

. que as venderá em leilão, obscrvall~s as disposições rio 
art. ·H destes estatutos, c entregará'o seu prollucto a 
quem pertencer. 

Art. H). Cada rlez acções dão direito a um voto, mas 
nrnhum accionista, ainrla como procurador de outro, 
porlcr:J. ter mais LI e dez votos. 

Art. SO. As acçtíes pertencentes a firmas sociaes só 
potlem ser representadas em asscmbléa gorai por um 
dos soei os, c os arcionistas só poderão fazer-se represen
tar por outro . .; aceionist.Js. 

Exccptuam-sc os casos de eleição p:1ra Dircctores, 
em que se não arlmittem votos por procuração, em 
conformidade com o § 12 do ar L 2. o :la Lei n. • 1083 de 22 
~c Ag·osto de 1860, e o Decreto n.• 27lllle 1!) rlc Dezem
bro tio mesmo anno, art. H'i, § 16. 

CAPITULO VI. 

Art. 2l. A asscmbll~a geral se julgará hahilit:Hla para 
rodr,r deliberar quando estejam reunidos aceionisfas que 
represPntem pelo menos um <tuarto do valor das acções 
em i lt i elas. · 

Paragrapho unico. Ex:ceptu1m-sc os casos de reforma 
Llos presentes estatutos, em que se lornarú neccssal"ia a 
representação <lc um terço pelo menos das acr;õcs cmil-
tillas. 

Art. 22. A prcsitlencia da asscmbléa geral competirá 
no primeiro armo da gestão social ao Presidente da Di
reetoria, e nos seguintes a um accionista eleito para 
serYir <lurante três annos. 

O Prcsiden te escolherá os Secreta rios cl' entre os accio" 
nistas presentes. 

Art. 23. A assembléa geral sed convocada ordinaria-
mente em Julho de cada armo: 1. 0

, para apresentação 
do rclatorio e eleição tla cornmissão de exame de contas; 
2. 0 , quando a referiria commissão tiver daJo o seu pa
recer, para ser lido c suhrnottido á appro ,,. os 

.. 

aceionistas, proceuenuo em seguilla á , :l-4,~1a Di- -. 
rertoria, se Wr ópoca de eleiçiTo .. , . · .\\\\ tvPI llA G4AfA · "'. .. "\ . I'{/) ,, 

/ ''() ~ '7.4 \"; 
l,' Q:.,' T ) 
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Art. 2L A asscmblóa geral se reunir:t cxtraoi:uina
ri.lmen te sempre que a Directoria o julgar conveniente, 
ou quando lhe seja exigido em requerimento assignado 
por accionistas que representem pelo menos um quinto 
das acções em i ttidas. 

Arl. 2tl. Nas reuniões extraordinarias não se poderá 
Lra ta r lle co usas alheias á convocação ; qualquer pro
posta então apresentalla ficará sobre a mesa até nova 
reunião. 

Art. ~6. A convocação para assembléa geral será pu
Jllicada pelo menos trcs vezes nos jornacs mais lidos, 
eom oi:) tlias de antccedencia, c.. assignada pelo Prcsi
uenle c Secrr•tario da Uirectoria. 

Art. 27. Quanllo a assembléa geral não puder func
cionar por falta de numero, será de iwvo convocada 
pela mesma fúrma declarada no artigo antecedente, po
ttendo deliberar nesta reunião seja qual fó~ o numero 
llc accionis tas presen tiS. 

Art. 28. A' a&sembléa geral compete mais resolver 
qualquer proposta que esteja dentro da esphera destes 
estatutos, c mesmo modificai-os ou ampliai-os, com tanto 
que suhmetla as alterações á approvação do Governo e 
que seja preenchida a formalidade disposta no para
grapho unico do art. 2L 

Art. 29. Para fazer parte d:. assembléa geral é indis
pensavcl que o acdonista se ache inscripto nos livros 
tla companhia pelo menos tres mczes antes da reunião 
tla assembléa geral. 

CAPITULO VII. 

IH ADmN!STfild.::\o. 

Art. 30. A companhia será,administrada por cinco 
Directores, e as suas funcções durarão lres annos, po
dendo ser reeleitos. 

Art. 31. A eleição será feita pela ~sscmbléa geral em 
escrutínio seneto c por maioria absoluta de votos. -Se 
no primeiro escrutínio não houver maioria absoluta, 
proceder-se-ha a segunda eleição, na qual !lcciuirá a 
maioria relativa, e no caso de empate preferirá quem 
tiver maior numero de acções, devendo em igualdade de 
circumstancias decidir-se á sorte. 

Art. 32. Os Directores são obrigados a conservar na 
cai'l~ da companhia !)0 acções, rias quars não podN~o 



dispôr até ao julgamento das contas do ultimo semestro 
do seu e'\ercicio. 

Art. 33. A Dircctoria se reunirú ordinariamente uml 
vez por semana, c extraordinariamente sempre rtuc fór 
convocaua pelos Dircctorcs Je serviço. 

Paragra pho uni co. As reso luçõcs da Directoria serão 
sempre tomarias por pluralidad~ rln votos, escriplas em 
livro especia I c assiguauas pelos Dirce lores, podenuo os 
vencidos dedarar o seu voto. 

Art. :31. A assem1Jlé:1 geral !'leger;'t pela mesm:1 fôrma 
dispo~ta no art. 31 para a eleir:;1o dn Direclores, cinco 
supplentcs, rttW porlcrão substituir o.s !Jircclorc.; pela 
ordem de sua votarão. 

Art. :::L Todas ~is ordens c r:orrec;pond,·nci;t ll:l rom
p~nliia serão a%ignadas pelo PresiucHle e Secrdario dJ. 
Direcloria. 

Compete m~is á Directoria: 
L" Nolllcar d'eitlre si Presidenlo' e S.·crclario; 
~." Nonwtr e demillir os ag·ent.·~;, e IH'm a'sim lodos 

ôs elll prtlgatlos da l'Olll panh Li' ma rcanuo-lhc.; Sl'US ho
norarios e cxigimlo-ll!Cs as liança;; r1uc julgar uc
cessarias ; 

3." Apresentar á assembléa geral um relalorio cir·· 
cumstanciatlo das operar;õcs da eomp:Jilllia, t~ o IJa
lanço do a11no social, os quaes serão enviados ao 
Governo· 

li." ~Idrctr o;; dividendos a uistrilmir aos accio-
uislas ; 

ii. • Hcprcsent;tr a companhia em juizo e fúra !ldle 
por si, nu por seus agentes c procuradores; 

6." E'\erccr livre e geral adminislrat.;ão, para o que 
lhe Eào outorgados plenos poderes, nos quacs tiram sem 
rescna alguma comprehendiuus todos, inclusive os de 
cau~a propria; 

7." Executar c fazer executar os pre~;cules esta-
tutos. 

Art. 3ü. A Dirccloria poderá nome;:r :i expc11:assuas 
c sub sua responsabilidade um gerente dt• Ct>::lia: ça, ao 
qual pouerú rleiPgar todas as attriiJuições qnr· juJ:.;·:tr coa
venieules para o hum expediente Jos uegur:ios e ot·c
nções da companhia. 

Art. 37. Cessam as funcçõcs de Dirertor Jtos raso:; 
previstos no art. 18, ou pol' ausencia maior de liO dias, 
nãP justificada. 

Art. :J8. 03 Direclore' e o:; emprr•gJr1os tl:t companhh 
são) pessoalmente respow;aYeis vel:t iuJ'r:u·f:ão UO) l'IL

S!'lll!'S estatutos. 
P.l:lTE 11. 3\. 
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Arl. ;m. A commi~srro de exame tle contas será com· 
11usla ú~ ci11co membros eleitos annualmente pela as
~cmblóa geral, c~ cloiç1o será feita pela mesma fórma 
disposta 110 art. 31 para a f'leição de Directores. 

~ I." A comm is<io poder:. funcrionar com sua maioria. 
~ 2. • A' commis~ão de exame de co11tas serão fran

queados sem reserva lo:ios os livros e documentos exis
tentes no e.,criptorio da comp.1nhia, c bem assim lhe se
rão dados lorlu~ us e.sclart'dmeutos ttue exigir para o bom 
dtscrn penho do st•u m~nlla to. . 

CAPITULO YHI. 

DIS\'OS!t;fíES GEI\AES. 

Art. ft.O. A companhia niTo podPrá s('gurar valor 
maior rlt~ !-lO:OOO;)OOO em cada navio de vela, c de 
1130:000;SOOO em cada vapor. 

Art. c11. Nos seguros terrestres não podcrú a rompa
nliia segurar em cacla c:1sa, ou armazem p:~rlicular, 
quantia superior a lOO:OOU,)OOO, ticando :~s Alfandegas e 
trapiches, Jwm como a applicação do maximo marcado 
JlGra se?;uros marilimos, ao prudente arLitrio ua Di
rcctoria. 

Art. 42. Nenhum dividendo scrú 1listribuitlo aos :~c
cionisl:ls CllllfU:.lHto se não achar refeito o capital reali
z:lthlqnn liYt!r sido rlt'sfalcallo em virlutle tlc perdas. 

Art. 1:L As a polires tlc seguros da companllia serão 
assiguadas [IOl' duus Din:clurc,. 

CAPITULO IX. 

IJISI'O~II}if.S TI}.\:'><SlTOHIAS • 

.1\rt. 'tl. A rompanilia poder:"1 comprar ou construir 
o prellio qtw 1'011\ier ao seu e~tabelecimento. 

Art. ft:>. N1l actu da suuscripção p1garão os aocio
!';istas ~;;.ouo por cada a~ção, a titlllo de joia, cujo pro
dueto scr{t iucorporaclo HO fuudo tle reserv:1. 

Arl. !tfl. A :ls,;.;;ualnra destes estatutos pelos aecio
ni-la,; im[HH'Ia a ~na appronçãl), bl'm como tbs e"IUCJllla$ 
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que o Governo Imperial julgue ncccssarias c os incorpo
radores da companhia entendam dever aceitar, uma vez 
que não alterem o pensamento capital da institnição. 

Art. {J,7. o., incorporadores, logo que o Governo Im
perial approvar estes estatutos, convocarão uma reu
nião de accionistas para, como Directort'S provisorios 
queflcamsendo, installarem a companhia c proseguirem 
no que fôr neccssario para começo tias operat;ões. 

Rio de Janeiro, 2 de l\l1rço de f.8H. -(Seguem· as as
signaturas.) 

/ 

DECl\ETO N. Mfit}- li E lj. DE MA.IO DE 1872: 

Concede á companhia-Melhoramc•ltosda Cidatlc tlc Santos-au· 
torização para funccionar, e approva scns estatutos .. ·· 

Attendemlo ao que Me requereu a companhia-~Jelho
ranwntos da Cidatlc de Santo~- Llcvidameutc repre
sentada c organizada nesta cidade c Tendo onvido o 
parecer da Secção dos Negocios do lmpcrio do Conselho 
tle Estarlo, exarado em Crmsulla de 29 de l\lan;o ul
timo, Hei por b~m Conceder-lhc.aulorização para func
cionar, c approvar os rcspecti vos.estatutos, que con1 este 
baixam. · 

O Darão de Ilaúna, do Ur·u Conselho, Snlln(lor do lm
pcrio, Ministro c Secretario de EsLulo dos Negocios Lia 
Agr·icultu r a, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio llo Rio de Janoiro, 
em quatro de l\laio de mil oitocentos se-tenta e dons, 
q uinquagcsimo prim~iro da lndrpcndencia e do Im-
perio. 

Com a ruln·ica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

Bal'úo de Itruína. · 
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l~slalnlos da companhia - ~lclhorameulos da Ciu:ulc de 
Santos-, a 1111c s~ rcl'crc o Dect·cto 11. 0 4930 de 4 
de ~Jaio de 4H72. 

C:\ PITU LO I. 

DCIS Fh~, C.\I'ITAL E ACIO~ÕES D.\ COMI'.\;\111.\. 

Art. 1. 0 A comp:ullti:~ sob a denominação -l\ldhora
mt·lli(JS ela Cid~1d<~ llC .':anlos- tem por l:m realizar na
IJllcll:l t'idade da Provinfia uc S. Paulo, de conformi1l:ldc 
eom o-~ <·nulrac 1 o-; uc 21 llc Fcrcrci r o c 27 de 1\la i o 
de 1870, Cl'li'!Jrados com a Camara 1\lunit·ip:t!, com
pe!rJJicn:enll' :llllorizada pela Lei da As~cmbléa Provin
cial n." n:1 de !J de 1\I.Jio 1lc l8üS, os seguintes serviços: 

i. o Tl·:illspurlc de pass 1gciros c cargas por meio de um 
feno-ca!'ril; · 

2. 0 Illuminar:ão a gaz; 
3." Abasll't:illll'lllo d'agnas. 
Art. 2." (}.: primiliros cmprcz~rios Russcll, Bcnesl & 

Comp. cedem todos os seus direitos ú companhia, a 
qurm ficam pertencendo todas as obras já concluidas ou 
t;m an1Lmento, como successora lia sociedade em com
JllaJH!il<L 

Al"l. 3." 'l'lllh'asJ'Iausnlas nconiliçõcsconslanlcstlos 
I' i LHlus coJII r:Jcl'J-" de 21 de Fen·reíro c 27 de M:lio de 
:1~70 ~l'!';\D rigurosallll;lltt~ CUillpril.hs l' s:.~tisfdtag, bem 
como :1' del,•r:nin:i<;õ.•;; das C::uuaras 1\Iunicipaes, scm
pr:~ q:w ~~·I ralar do asseutameillO e direc1;ão 1los trilhos 
o de qualqu.t>r muu.wç:t ou acrc;ccnl:ttnento que se 
telliJa di' f:Jzer. 

Art. !1,. 0 A cHI' da compaul1ia gerá ucsta côrtc, e o 
ll'lll!)l) de :;na dttração scr:í de r;o aunos. 

Art. ri." O capital da comrallliia será 1lr 1.200:000.)000 
dividido em G.OOO ac1;ões tlc 2001)0)0 cada uma, tom 
todas as cnlnlllas jú rcali..zatlas. 

As arçíies serfio nomin'atiYas c a tramfcrencia dellas 
se Oll::rarú por lermo lnrado em livro especial. 
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CAPITULO li. 

DA ASSEMBL~A CtDAL. 

Art. G.o A assembléa geral llos accionistas será con.~-
1 it u ida pelos possn i dores de iO ou mais acções ins
criptas nos registros da companhia dous _mezes pelo 
menos antes lla reunião para que forem convocados. 
Cada iO acçõrs llaril tlireito" um yoto, porém nem um 
accionista Jlüllcrú ter mais de 20 yotos, qualquer que seja 
o numero das acções que possuir. 

As asscmbléas geraes serão presillidas por um accio
nista nomeado pela' assemb!éa geral, o qual escolherá 
dons Secretarias que com clle tenham de servir. Estes 
nomearlos servirão por dons annos. 

Art. 7." A asscmhlé:J. geral dos accionistas poderá 
funccionar achando-se representada uma quarta parte 
do capital social. 

Quando, porém, se tratar de reforma ou mortificação 
destes esta tu tos, não se pod~rú tomar deliberação al
guma srm que se ache representada a maioria abso
luta rlos Yoios qne as a~ções representarem no respec
tivo livro dos "rcionistas. 

Art. 8. o Nas reuniões, quér ordinarias, quér extraor~ 
dinarias, Yerillcando-sc não llaYCr o numero c~igido 
no artigo <!nterior, con\·oc~r-se-ha outra por annunCios 
nos jornacs mais lidos r1esta capiL1l, para cinco dias de
pois: nella pollcr-se-ha deliberar, qualquer que seja o 
numero llas acçõcs rcpresenta!las. 

Art. 9. o Oaccionista que tiver suas acçõcscaucionadas 
não poderá fazer rarte da asscmbléa geral. "" 

Art. 10. Durante os oito llias que precc<l:Jrcm ao da 
rcuni:io da asscrnhléa geral, ficarão suspensas as trans
fcrencias, se assim julgar nccessario a llírcctoria, para 
organizar->"c a lista dos accionistas, sCilllo a mrJsma reu
JJião annuncia<la nos jorn:H'S pl'lo-menos por tres vezes. 

Art. H. Serão admittidos a rlt·lihcrar c votar nas 
a~scmlJlüas gcracs, cxhihil1llü Llocumcntos comproba
torios, reconltccitlos por Tabellião: 

1. o Os Lu tores por seus pu]Jillos : 
2. o 0 . .; maridos por suas mulheres; . 
3. o Os prepostos de firmas ou corporações, com tanto 

que r1ualqner dos represcntatlns tenha as qualidades exi
gidas para ~cr incluído Ha lisb dos volantes. 
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Art. 1:2. Oaccionista que n<io puder comparecer po
derá fazer-se representar por outro acciouisla, coufe
rindo-l!Je para i~so poderes especiaes. 

Não se admitlcm votos por procurac;ão para a eleição 
da Directoria. 

Art. i3. Compete á asscmhléa geral : 
1. o Alterar ou reformar estes estatutos, dependente 

da approvnção do Governo_ Imperial: 
2. o Julgar as contas annuaes; 
3." Eleg·eraDirectoria; 
!1,. o Deliberar sobre a rcsponsnbilidndc dos membros 

dn Dircetoria: 
õ. • Determinar a melhor fúrma da liquidação da com

panhia, dando-se os casos prefistos no a ri. 28 destes es
tatutos. 

Art. H. A a~semhléa geral reunir-se-Ita no mez de 
Julho rle cada anno, para rever e approvar o relatorio e 
bnlanço do anno lindo a 30 Lle Junho, que deve apre
sentar a Directoria e que a assr.mhléa poderá mandar 
examinar por uma commissão, do moLlo que julgar con
veniente; c extraorclinariampnte nos rasos seguintes: 

i. • Quando sua reunião fôr rerp10ricla por um numero 
de accionistas, que não s<'.fn nunca menor de 20e repre
sente pelo menos um quinto do capital social; 

2.• Qw1ndoa Direcloria ~ulgu necessario. 
Nas sessões ~~·xtraorclinarias só se poclerá tratar do 

objecto para que f6r convoc:Hla. 
Art. H1. A eleição de Dircctor ou Dircctores, assim 

como todas as resoluções da assemuléa geral, serão por 
maiol'ia relativa de yotos dos accionistas presentes 011 
Lias acções q uc clle:; r c presen ta rem. 

CAPITULO III. 

DA Alnii:\ISTRAÇ:\0 GERAL D.~ CO~IPA:"'IIIA. 

Arl. Hi. A ~ompa11hia será dirigida por uma Direc
toria, eleita pela assembléa geral e composta de tresDi
rectorcs, que não poderão entra r em exercício sem 
possuir tiO acções, as quacs serão inalienaveis e ficarão 
depositadas nos cofres da companhia durante o exer
cício do respectivo cargo. 

A!'t. 17. Não poderão exercer conjunctamente o cargo 
de Dircctores, accienistas !JUC forem sogro e genro; ou 
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cunha1lo;; d11rante o eunhnllio, parentes por consangui
nidade até .o 'l!. o grito, tlous ou mais sociGs de uma firma 
social, nem os credores pyg-not\tticios, se não possuírem 
o requerido numrro de acções p1·oprias. 

Al't. 18. (h Dircctorcs scrvir;i:o por tempo de tres 
annos, podcllilo ser reeleitos. 

Al't. 19. Em caso de impedimento de algum de seus 
membros, a Directoria elegerá um accionista, de confor
mitlade com o art. 1.6, que deverá fawr suas vezes. O 
exercício do escolhido ou escolhidos não 1lurará além da 
pt·inll'ira reunião orllinaria ou extraordinat·ia da as
sembléa g-eral. Se a Dircctoria não chegar a accôrdo' na 
escolha, reuni1·-~c-ha a assembléa gorai para precn
ehrrcm-s() as vaga.,; c.x iste1~s. 

Art. 20. A nnuhum dos membros da Dirrcloria é pcr
mittido deh.ar tle exer,:er por mais de seis mezes ,\s 
funcções do seu ca1·go, licando no caso contrario en
tcnllido que resigna o lugar. 

Art. 21. Compete a Birecloria: 
Lo Cumprir e fazer cumprir as obrigações impostas 

á companhia pelos decretos tle conccs~ão da empreza, 
providenciando áccrca d~ construcção, conservação e • 
cus Leio do ferro-carril e seus acccssodos ; 

2." Fazer todos os contractos, ajustes e arranjos, quér 
par:1 o assentamento de tt·illtos c obras accessorias, quér 
vara tudo quanto ftir util c neccssario aos fins c inle
ussL~s tia companhia; 

3. o Nomeat· d·entre seus membros Presidente, Secreta=' 
rio e caixa, competindo: ao :t.• vrcsidii' ás reuniões e 
L1zcr executar as resoluções, tanto da Direc:toria como 
tla asscmhléa geral Uos accionistas; ao 2. 0 lavrar as 
aclas c dirigir o expediente; e ao 3. 0 ter sob sua guarda 
OS YtllOri~S pertencentes a Cüffij)lllhia; 

1,," Nom1·ar um gerei) te de sua confiança que tQJlle a 
seu cargo a direcçJo e serviçu ela companhia, lixani'ro os 
seus vencinwntos, e Llemittil-o L!Uanrlo por qualquer 
drt.:UIHSlancia não preencha regularmente as oiJI'igações 
a seu cargo ; 

l'.i." Determinar o n umcro de empregados precisos, 
marrando-lhes os onlt~naclos c lianças; 

ü.• Nomear, suspendt~r. irnptJr multas e demittir os 
empregados que mal ~crvirem, depois das iuformações 
Llo gerente, podendo delegar, para bem do serviço, estas 
altrihuições no gc1·rnte; 

7. 0 Hewllter a um banco acrmlit:Hlo as sommas co
])l·adas CJUD 11;\o tivere:n immeL!iata applicação; 

1'1." F1':·1\:1r :1,; l'lllil:Is nu li m d1' e:1tla s:'ml''· ~ ____ _ 
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uivillc!ltlos dos lucros li,Juiuus nos mczcs de Janeiro c 
Julho; 

u.o AprL;scnt:~r no mcz de Julho de cada anno um re-
latorio da marclia dos negocios c occurrcncias que dig·am 
respeito aos interesses so1~iacs; 

1.0. Hcpresentar a comjlanllia em suas relar;ões com 
terceiros ou em juizo, seudo-llw facnl ta do para isso 
constituir mamlalario!;; 

H: Organizar u regimento interno Lle accôrdo com o 
gerente; 

12. Finalmente prover a tuuo que fôr a Lem da com
P~Inhia, dentro tl03 limites traçados nestes estatutos. 

Art. 2~. E' Jevct· do gerente: 
L o Proceder SClll[ll"(~ de cwônlo com as onlt'llS e ins

lrllCI'iies da Dircctoria; 
2. o" E tu pregar tudus us esforço~ p:1ra manter a maior 

ltartnonia enlrn os Clll[Jrcgudos da coulpanlli:l; 
:J." l'ropúr á Din~cloria u al!!:\'lllento ou l'i)<ltw:J:o du 

numero dos t•mpre.~ados que forem rtet:essarius par:t u 
descmpoulio do St'!"\ it;o da couJp:inl!ia: 

't." Nomear, SllSiJt'll:lt•r, impôr tnuila~, e tlcmillir o.; 
Clll[ll'L'gaur'~ tJlW lllal senJI'!'lll, ~e a Dirt•duri.a llw dt•r 
tal Llckg:\r:ã:i; · 

. G. 0 Pre:;l:lr á Dirl'clol"Ía todas a~ infurm:IÇ·.1cs.que t!.sl:t 
exigir, c indic<ll' l•JJ:t.; as medidas 'luc o Lum exilo dJ 
emvre;,a n;dannr; 

o." Diri;jir ~~ it~st;cceio:lar o scniço tle eonslr•Jct;J:o o 
Lrafcgo d~1s litth<ls l'Oilt:<'tliclas á cumpattilia, ramac:; c 
novas linha~, qne por \entura para o futuro se venllatn 
a conslruir, Udr'I'IJJillalltlu OS tr:IÇUS fjlli! devam St'g"Uir 
e aprt~H:.:ntaudo as rcspectiras pLinlas ú approvaç;io tb 
lLreclori:t [lcll'a etn llülllC desta serem remcttiLla~ :i'JS 

IJUdere:; I'Uill[WlCII tes ; 
7." Atll'eo:entar memallncttle ú Dirct:loria um relalc:

rio r:ircumstauri:ulo do a:Hbnwuto tlas obras c mais 
scnit;os a seu cargo. 

C.\.PITULO IV. 

DOS Lt:CHOS E lll\"lllE';JlOS ll.\ C•JJIP.\l\111.1, 

Art. 2:L !los lucros liquido~ tb rompanl!i:t Clll r:l<h 
St•m;•stn! SL' deduzit·;io G ''/, p:1ra lttJIU:> de n.,,.,., :1, ruju 
prt~.luctrJ scr:1 L!!:Jj'l"t'.";tt 1•1 r::11 .tpulit'L'S <!:1 dtvit 1:t pt!IJ!ica 
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ou em acções da propl'ia companhia. Depois de d,e~ttzi
uos os õ "lo uo fundo de }'eserva tira.r-se-~ão ainda d? 
I iq 11 ido que ficar outros<> •J. para gt·attfieaçao dos mem-
bros t.la Vireeloria. . 

O resL:nte da renda será distribuído pelos accioriis-
tas em Janeiro e Julho. . 

Logo que o fundo de reserva tiver attíngido tO"} do 
capital social realizado, deixará ~e ser auft.~ta.a'o .. e 
a separação dos 5 "/. só se tornara a fazer qua'hdó se)a 
preciso para o elevar áquelle algarismo completo. 

CAPITULO V. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 2~. A Directoria poderá requerer .d9s pP(j&res 
do Estado quaesquer medidas que julgar convenientes 
para segurança c prosperidade da companhia. 

Art. 215. Os .Directore5., gerente e todos os: empregados 
da companhia são responsavcis pelas perdas e d4mnos 
que causarem no exercício de suas funcçôes, prove
nientes de fraude, dÕlo, malícia ou negligenciá cúl-
pavel. ., 

Art. 26. A responsabilidade dos membros da.Direc
toria só poderá ser intentada por acção judicial; por 
meio de commissarios nome:tdos pela assembléa .geral, 
em sessão extraordinaria, pata representai-a emjúizu 
e requerer a bem de seu direito, designando-se o~factos 
sobre que versar a accusação. . 

Votnua a accusação, COP.Siderar-se- ha demi ttida a ])i
rt:ctoria, e proced.er·se-ha em acto consecutivo á eleição 
de nova Directoria. 

Art. 27. A Directoria fica autorizada para de
mandar e ser demandada em nome da companhia e 
para exercer livre e geral' administração c plenos po
deres, como em causa propria, outorgados sem reserva 
alguma. 

Art. 28. A dissolução da companhia ver i fica r-se-ha 
nos casos dos arts. 35 e seguintes do Decreto n." 27H de 
:i!) de Dezembro de :1.860, e leis vigentes. Se a companhia 
tiver prejuízos que absorvam um terço do seu capital, 
addicionallo o fundo de reserva, entrará logo em liqui
dação, vendendo-se em leilão tudo quanto possuir para 

1'.\I:TE 11. :r;, 
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se applicar o producto ao pagamento de suas dividas, e 
todo o restante será dividido entre os accionistas na 
proporção de suas acções. 

Art. 29. A Directoria fica autorizada l1 aoeitar as mo· 
dificaçlJes que a estes estatutos forem feitas pelo Gg
verno Imperial, e que estiverem de accôrdo com os fins 
da companhia. 

Rio de Janeiro, ii de Fevereiro de 1872.-(Seguem 
as assignaturas.) · 

DECRETO M. o\9:51 - D& ~ D&. li AIO DE t87i. 

Concede p~ivllegio a Lutz & Cornp. para o emprego do systcrna · 
de sete fil&ros'inetalllcos de sua invenção nos poço !I denomi-
nados-'iõYssiõios._;·-·· -

·---·-~·----

Attendendo ao que Me requereram Lutz & Comp., e 
de conformidade com o parecer do f.onselheiro Pro
curador da CorOa, Soberania e Fazenda Nacional, Htli 
por bem Conceder-lhes privilegio por cinco annos para 
o emprego do systema de sete filtros metallicos de 
sua- invenção nos poços instantaneos denominados 
-Abyssinios.-

0 Buão de ltaórta, do lleu Conselho, Senador do Im
perio, Ministro e .Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o ter.ha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em quatro de Maio de mil oitocentos. setenta e dous, 
quinquagesimo primei to da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Soa Magestade o Imperador. 

Bartlo de Itaúna. 
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DECRETO N. ~9ãi-- DE ~ DE JIAIO DI: 187i. 

C'!ncede privilegio a Eulampio Cezar Romagnoli e ao Dr. Ray
mundo Augusto de Carvaho Filguelras para o uso de lalriaas 

. de sua invenção. --

Attendendo ao que Me requereralll Eula"pio CeZar 
Romagnoli e o Dr. Raymundo Augusto dé Otn•lf.e 
Filgueiras, e de conformidade com o parecer do Con
selheiro Procurador da Corôa. Soberania e Fazenda 
Nacional, Hei por bem Conceder-lhes privilegio por 
dez annos para us~rem no lmperio das latrinas hy
gienicas inodoras e economicas e outros melhoramen
tos de sua invenção, descriptos em sua petição de 29 
de M:üo do anno passado, sem prejuízo dos direitos 
da Companhia Rio de Janeiro City Improvements e 
outras cmprezas em condições identicas. 

O Barão de ltaúna, do Meu Conselho, Senador do 
Imperio, Ministro e Secretario ·de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 3591m o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em quatro de Maio de mil oitocentos setenta 
e dous, quinquagesimo primeiro da lndependencia e 
do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magesta~e o Imperador. 

Barão de Itaúna • 
• 

DECRETO N. &.9i>3- DE ~ DE IIAIO DE 187i. 

l'ixa as gratificações do~ olllciaes da Escola de Marinha, Capit~es 
Tenentes, em 1:8008000 sem direito a outras vântagens. 

Usando ua autorização conferida pelos §§ 3. o ;e ~. • 
Ll0 art. r~,.• da Lei n.• 1997, de 19 de Agosto do anno 
passado, Hei por hem Fixar em 1:8008000 annuaes, sem 
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direito a quae~quer outras vantag-ens, as gratificações 
dos officiafls, Capitães Tenentcs;iJue servirem na Es
cola de Marinha. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte d~ Azevedo, do Meú 
Conselho, Minisrto· e Secretario de Estado interino dps 
Negocios da Marinha, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em qua tr6 de Maio 
de mil oitpcentos setenta e dous, quinquagesimo pri
meiro· da,tlnMpendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 

DECRETO N. 4954 -DE 4 DE MAIO DE :l872. 

Manda pór em execução uma nova tabella para distribuição das rações 
dia rias aos officiaes, guarnições d.os navios da armada e praÇã;de 
i11·et Ílos corpos de marinha. 

Hei por bem Determínar que na distribuição das 
rações dia rias aos officiaes, ás guarnições dos navios da 
armada e praças de pret dos corpos da marinha, se ob
serve a tabclla que com este baixa, ass~nada pelo Dr. 
Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado interino dos Negocios 
da Marinha, que assim o t.~n~a entendido e faça execu
tar. Palacio do Rio de Janetro, em quatro de Maio de 
mil oitocentos setenta e dous, quinquagesimo primeiro 
da Independencia e do ,Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 
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TaiJeiln dn raái:·J, que se rleve distribuir a cadtt um dos otficil'tl's 
e Jll'tt('as iltÍs guarnições !los nrwios da armaria e p1·a:;as de 
pret dos corpos de uuu·in'ta, a qne se refere o Dt•r:rf!to dl'sta data. 

Qualidade dos 
generos, Quantidade. Divisão das rações. 

------ ---------
Assucar branco ou 

mascavinho ..•.• lJ ma libra para 8 
praças. 

Arroz ..........•. Uma dita para 6 tlit~s 
ALMOÇO. 

Aguanlentc ...... Uma medida para 48 
dilas. Café. 

Azeite doce ....... Uma 1liLa para 120 Assncar. 
ditas. l'ão ou bolacha 

llolal'ha .......... Meia libra por praça Manteiga. 
llacalháo ou peixe . . 

salga !lo ........ ~I e ta lthra por pra~·a 
Batatas ........ ., UI11~\ li h !'a para 4 JANTAR E CtA. 

praças. 
Café em grão .•.. Uma libra para 15 

ditas. 
Came de vacca 

fresca .......... Uma lib1·a c uma 
quart'l por pra~·a. 

Grncros 

3. ° CS)lCCie. 

Frijãn. 
13a!'alháo. 
Azeite. 
V1~rduras. 
Sobrelllcsa. 

li.• especíe. 

Fei,ião ou 
al'l'OZ. C a rue sceca .•... 10 ont;as por dita. 

Con'icrvas prepa-
rarias ........... Uma lihra para i2 

praç.a'>. 

1.• espccic. Carne secca 
Toucinho. 
Conservas. 

Crholas .......•.. Uma par::t 
Feijão ou outro 

~ ditas. Feijão ou arroz Cebola~. 
Carne fresca. Sobremesa. 

I]UaltJUCJ' legn-
IUC,.,, •••• , , ... 

Toucinho. 
Um alÍ]Hf'irc para Verduras. 
~uo ditas. Sobremcs:J.. 

l'arinlw .......... lJm alq. para80IIitas 
l\l~nlciga ......... lJma libra para 32 

ditas. 2.• cspccic. 
l'ão ......•.....•. Meia lihra po1· praça 
Sal. ............. Um 11lqueire para 

1.500 praças. Fcijan. 
Toucinho ....•... Uma c IIH'ia onç.n Came scc1·a. 

por praça. Toucinho. 
Vinagre de Lisboa Uma mctlitla para Verduras. 

120 praças. Sobremesa. 
Verduras c sobre-

mesa ........... iO réis por praça. 

Observarães. 

5.• CS]Jrcie, 

Ff'ijão. 
Bat:alháo. 
Azeite. 
Batal:\s. 
Cebola~. 
SIJ bremesa. 

i. a Na ftdla uo l'af<S Sé LlbtriLuirf. C li á, ilantlo-sc urna libra \l:ll'a 
6 i jll\11,':1'. 
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~. • A ilifUardente será dada uma só vez por dia depois do 
jantar. Nas ocrasiõcs de grandes fainas, de muita chuva ou 
de muito frio, ahonar-sc-ha, ao arbítrio dos commandantcs, 
nma ração de rafé com assucar ou grog quente, sendo este 
feito na razão de uma medida de aguardente, tres ditas de 
ag-ua e uma libra de assucar por cada 30 praças de caldeira. 
Em portos estrangeiros poderá ser a aguardente substituída 
por vinho, dando-se uma medida para 12 praças. As r.raças 
menores de 18 annos, as mulheres c os presos em gera ~ não 
vencem a ração de aguardente ou vinho. • • 

a.• Nos lugares, em que não houver carne secca, será esse 
gennro substituído, ou por carne salgada ou por carne em 
conserva, dando-se tO onças por praça. 

4.• Na falta de farinha se abonará ração dobrada de pão 
ou bolaeha. 

5. • As venluras e sobremesa serão compradas por bordo, 
para o que se abonará mensalmente a respectiva quantia. 

6. • Todos os mais gencros constantes da presente tabella 
serão fornecidos pela competente Secçãu do Almoxarifado, 
mediante pedidos na fórma das ordens em vigor, ou havidos 
na fórma da lei de fazenda. 

7. • As cebolas, batatas, conservas e artigos de sobremt'sa, 
para viag-em, srrão fornecidos estimando-se o numero de 
dias da vial[l'm. Si, quando chegar o navio :to porto, houver 
ainda a bordo t:ows generos, se continuará a distribuir como 
ülll viagem, até sua conclusão, salvo o caso de ter o navio 
curta demorn no porto, não se despendl'ndo, portnnto, nesses 
dias o quantitativo marcado para verduras e sobremesa no 
porto. Se fornecerão de prefercncia as conservas de pepinos, 
pimentões ou vagens; a batata é a conhecida por batata in
g-leza. A sobremesa em viagem ser~. ou de doces seceos em 
latas ou fructas seceas, regulando uma libra para seis pra
ças, on um tijolo pequeno de goiabada para cada praça. 

8." Quando o uumcro de praças de caldeira fôr de HiO 
ou mais, os r~ommandantt's poderão reduzir as quantidades, 
marcadas na presente tnbella, daquelles generos, rJUO a ex
periencia tivt>r mostrado serem mais que sufficientes para 
tal numero de praras. 

9. • Para a eozinha se fornecerá nma libra de carvão de 
pedra por praça, ficando ao prudente arbítrio dos com man
dantes mandar fornecer em maior quantidade nos navios 
de pefJuena lotação, não excedendo á de meia libra por praça, 
ou diminuir nos navios de grande lotação. Na falta de carvão 
de pedra se abonará lenha na seguinte proporção: até 50 praç.as 
rluas achas para cada uma; de 51 a 70, iOO achas por dia 110 
todo ; de 71 a 100 uma e meia ar~ha por praça ; de fOI a f50, 
H:iO at:has por dia ao todo; de 151 para mais, uma acha por 
praçn. 

to.• Aos navios, que sahircm em commissão, poder-se-ha 
fornecer o numPro de gado em pé, que se julgar conveniente, 
e abonar dons dias de carne fresca e pão. 

H.• As prnças do exercito, armadn, prPsos, e quaesqurr 
ou traf', !JlH' por r·•.>nta rio E'ta•lo forem transpori:!Llo~ nos 

·, 
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navios da armada, receberão uma ração igual á da guar
nição. Eli:eeptuam-se as que ohtivPrem passagem de favor. 
T:mto d:1s nraças do exereito, como de outra~, que não per
tcnccrmn á marinha, se organizará logo dPpois da chegada. 
aos portos dcstin:tdos, o mappa, a que se refere o paragra
pho unico do art. ~~do Decreto n. • ~542 .\<, de 30 éíe Junho 
de 1870, que reorganizou o serviço de fazenda nos navios da 
armada. 

n. • A's embarcações, que. se destinarem ao cruzeiro, se 
poderá abonar a quantia necessaria, na fórma das ordens 
em vigor, para comprar, quando se lhes off<)reeer occasião, 
carne fresca ou peixe, assim como ás embarcações, que se 
destinarem a portos, onde não haja Almoxarifado nem centro 
de estação naval ou districto. 

i3. • Todas as vezes que se abonar rações a praças, ou a 
quaesquer in di vid uos excedentes ás lotações dos navios, citar
se-ha nos mappas diarios a data da ordem, que as mandotl 
municiar. 

H." Aos navios surtos nos portos se forne~erão os ~eneros 
precisos .para supprimento de 35 dias, mediante as formali
dades prescriptas nos regulamentos em vigor, servindo de 
base para os pedidos, nos generos variavcis em cada semana, 
o seguinte: 

No porto. Em viagem. 

• Arroz ....... . 2 dias -quinta,-fciras 2 dias- quintas-feiras 

Feijão....... ã dias. 
Tuueinho ..... 6 dias. 

e domingos. e domingos. 
5 dias. 

Azeite doce .. t.. dia~ sexta-feira. 

Carne fresca. õ d ia,s. 
Carne secca ... t dia -quarta-feira. 
Bacalháo ..... i dia- sexta-feira. 

Cünservas .... 

Batatas ...... . 

Cebolas ....... 

tl dias. 
':'! dias-terças c sextas

feiras. 

5 dias. 
2 dias-trrç11s e sextas

feiras. 
2 dias-quintas-rciras 

c domingos. 
2 dias-terças c sextas

feiras. 
Todos os dias. 

Hl. • Se por qualquer circumstancia faltarem os generos 
designados para perfazer cada uma das rações, fica á delibe
ração das autoridades substituil-os por outros, ú.ma vez que 
não custem mais. 

Palacio do Rio de Janeiro, em -i de Maio de 1872.- Manoel 
Antonio Duarte de Azet'r.do. ~ -:-------... 
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DECHETO N. 49tJi)- DE 4 DE ~I. \lO DE 1872. 

De1:lara o> fa'Wl'l's 1le '!''~ podem goz:tr os vap•wes das linhas 
r<'gttlan:s lle !.:_?_~l'~_açã_?_~!:_3.IJ~a~l~ntica. 

Attendendo ao que l\le tl'm sido rcpresentauo por va-. 
rins companhias de vapores tt·ansa tlanticos, que fre
quentam os portos do Impt>rio, e no intuito de hármo· 
11izar n legislação vigente na parte relativa at1.~ favores 
c fac i I idades outorgados aos paquetes e vapor~s de 
linhas regulares, de modo a evitarem-se as duvidas 
que em sua execução soem apparecer, conciliando-se 
ao mesmo tempo os legi ti mos interesses da navegação 
c do commcrcio com os da Fazenda Nacional: 

Hei por bem, de confot·mitlade com o disposto no 
art. i72 do Regulamento n. 0 ·2647 de i9 de Setembro de 
1860, Decretar o seguinte: , ~ • 

Art. 1. • Os parruetes c vapores de linhas regulares 
estabelecidas entre o Irnperio c os pot·!os estrangeiros 
serão admiltidos ú immt>dia!a uescar~a sem ficarem·su
jeitos ú t~scala, tendo prefcrencia sobre quaesquer outros 
navios, c podendo começat· a descarregar logo depois 
da visita, ainda rJue não tenham dado entrada na Al
fandcga, quér o dia scjt~ util, quéJ' sanctificado ou 
fnriallo; com tanto, porém, que os saveiros empt·e
gados neste serviço sejam conduzidos para a Doca 
lia Alfandega, e ahi permaneçam, soh as cautelas fisc 
cacs que o respectivo Inspector prescrever, até que 
f;e abra a repartição c possam ser nella recolhidos os 
volumes. 

Art. 2." Serão igualmente admittidos a receber 
carga, despachada e destinada aos portos de sua es
cala, ainda antes de concluída a llesc:trga dos volumes 
que tiYerem t!c entregar no port:J nm que tocarem; 
sem que por is'o liquem inhibidas as autoriuades lis
cat'S COill]lé'tCIJ[CS de pror:cder as visitas e buscas que 
furem HCcessarias. 

Ar!. :1." l)o:lerão conservar a bordo o resto dos so
bresalen lrs sem serem sétbrlos. 

Art. 4." Serão dispensados ela apresentação de mani
festos dos portos intermCLiios de Lisboa, Madeira, S. Vi
cente ou de rJnacsquer outros portos estrangeiros, onde 
os vapores se demorem pouco tempo, e em que tenham 
recebido alguns volumes e encommcndas; substituin
do-se esta obrigação pela entrega, no acto da primeira 
'isi!a lh AHanllPga, de unu lista rlo rr~ITegamento que 
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h ou verem recebido nos dilos po1'tos in tcrmcdios, com 
distincção do que fúr relativo a cada um. 

Art. 5. 0 Serão dispensados da apresentaçãó de mani~ 
festos das mercadorias que receberem nos portos de 
escala do Imperio com destino ao Rio-da Prat:~, cum
IH'indo, porém, para poder ser fiscalisada a baldeação de 
taes mercadorias, que um empregado das Alfandegas dos 
ditos portos vá a bordo de cada um dos vapores que 
vierem da Europa, e, depois tle recebida _a carga, en
tregue ao comm;mdantc um certificado do numero dos 
dc'spac:.IO~, a fim tlc ser presente nesta côrtc com a sc~
guntl.l via dos lllc'smos despachos c lista substitutiva do 
manifesto. 

Art. li.• <lltcapitães ou as companhias srrão irres
pons:~vpis pela.~ tlilfe1·enças encontradas nas listas de ba
gagem dos p:~Ssagciros e pelos o!Jjectos sujeitos a tli
•·eitos que estes possam trazer, salvo o c·aso tle se 
prova•· que o capitão tinha sciencia tla existeucia dos 
mesmosoi.Jjcctos e não os manifestou. 

Art. 7. o Os mesmos capitães serão lambem dispen
sados tle assignar termo de responsabilidade pelas bal· 
de:!çues ou reexportações dos voluJOes que seguh'em ou 
forem despachados para os portos d~ sul do lmperio, 
ou do Rio Lia Prata. 

Art. 8. 0 Os vapores de que se trata, poderão sahir a 
qualque1· hora do dia ou tia noite, observados os regula
mentos da policia do po1·to. 

Art. 9. o Os ag-entes das companhias respectivas res
ponsabilisar-se-hão pf'lo pagamento de qualquer multa 
ou direito, que, em virtude dos regulamentos fiscaes, 
fo•·em devidos pelos commandantes, a fim de evitar-se 
demora no desembaraço dos vapores, os quaes, depois 
de haverem recebido as malas do Correio, não poderão 
ser· detidos sob qualquer pretexto nos portos do Imperio, 
além da hot·a fixada para a sua partida. 

Art.· 1.0. Aos vapores e embarcações á vela, que trou
xerem passageiros, será permi L tido o desembarque des
tes, no mesmo dia em que chegarem, quando o puder·em 
n•alizar até 7 horas da tarde, sendo igualmente faculta
do aos me~mos passageiros trazer comsigo p:tr·a terra os 
sácos de viagem, pequenas malas com roupa de uso dia
rio c outros volumes semelhantes, que não contiverem 
objectos sujeitos a direitos, e procedendo-se quanto aos 
demais volumes das bagagens de conformidade com a le
gislação em vigor. 

Art. H. Fi~:am r·eyogadas ns disposições om con
trario. 

I'.IIITI': 11 :.lJ;, 
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O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado, 
Senador do Imperio, Peesidente do Conselho de .Mi~ 
nistro>~, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias 
da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesooro Na~ 
eional, assim o tenha entendido e Jaça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em quatro de Maio de mil 
oilocentos setenta e dous, quinquagesimo primeiro da 
Jndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde do Rio Branco . 

• 

DECRETO N. 4956 - DE 4 DE MAIO DE 1872. 

Approva os núvos estatutos da~ Imperial SoCiedade União Bc• 
ncficente Vinte e Nove de Julho. 

A ttenuendo ao que representou a Directoria da Impe
rial Sociedade União Beneficente Vinte e Nove de Julho, e 

· Conformando-me com o parecer da Secção dos Negocios 
do Imperio do Conselho de Estado em Consulta de 27 de 
Março do corrente anno: Hei por bem Approvar os seu., 
novos esta tu tos divididos em 'J.(J, capítulos e HO artigos. 

Qualquer alteração que se tiver de fazer nos mesmos 
estatutos só poderá srr posta em execução depois de ob
tida a approvação do Governo lmpel"ial. 

João Alfredo Corrêa de Oliveit·a, do Meu Conselho, 
l\linistro c Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em quatro de .Maio de mit oitocentos 
setenta c dous, quinquagesimo primeiro da Indepen
dencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Olit'eira. 
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Estatutos da Imperial S11dedatle União Benefieent~ 
\'inte e Nove- de Julho. . ' 

CAPITULO I. 

DA SOCIEDADE E SEUS FINS. 

Art. L • A sociedade em honra ao dia do anniversario na
talicio de Sua Alteza Imperial a Sra. D. lzabel, denomina-se 
-União Beneficente Vinte c Nove de Julho- e tem por pro
tectora a mesma Sel"enissima Princeza, e por Pres idcnte 
honorario Sua Alteza Real o Sr. Conde d'En, esposo da mesma 
Serenissima Princeza. 

Art. 2. 0 A Sociedade União Beneficente Vinte e Nove de 
Julho, é uma associação philantropica instituída em t de 
Novembro de t860..na Cidade do Rio de Janeird, aonde tem 
a sua séde, e a quem por Decreto de 8 de Junho de i867 foi 
concedido o titulo de Imperial; ~ sua duração é por tempo 
indeterminado, e o anno social principia em o t. dlil Julho 
e finaliza em 30 de Junho. Compõe-se de illimitado numero 
de socios contribuintes e honorarios, sem distincção de na• 
cionalidade. 

Art. 3." A sociedade tem por fim: 
§ t. o Beneficiar a seus soei os quando enfermos e a suas 

famílias depois delles fallecidos. 
§ 2. o Soccorrer aiJUclles que por in validos ficarem impos-

sibilitados de trabalhar. -
§ 3. o Concorrer para as despezas do funeral dos que 

fallccercm. . 

CAPITULO 11. 

DA ADMISSÃO DOS SOCIOS. 

Art.-~. o Nenhuma pessoa será admittida a fazer parte da 
sociedade, sem que previamente seja proposta por algum 
socio effectivo: as propostas devem ser assignadas peloli\ pro
ponentes e declarar o nome, idade, estado, n'-turalidade~ 
profissão e residencia dos propostos. 

Art. 5.0 Para ser socio desta sociedade, é necessario que 
o candidato satisfaça as seguintes condições: 

L • Que se ache CHl estado de perfeita saude; 
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2." Qnn t••nlia pülo m!mos quinze nnnns ue idade; 
3.• vue tenha meio~ •lccentes de subsistcncia: 
4. a Que seja livre c de bom comportamento; 
!.). a tjnc estejn no gow dos seus direitos civis. · 
Art. 6. 0 Aprescntad11 a proposta em consclh'l, scrá lida a 

rlepois enviada á comtpissiio ~c syndic!mcia para .dar ares
prJto o seu parecer ate a s.egumtc ses~ao; se yorem a pro· 
JIOsta fôr apresentada na secretaria no interva lo de uma a 
outra sessão, será, por uespacho do Ptesiuente, enviada á dita 
::ommissão, c a sua leitura será feita na occ:Jsião da apre
sentação do parecer. 

Art. 7. 0 Os pareceres da·commissão syndic:mte sobre taes 
propostas, uepois de lidos em conselho, serão postos em 
discussão c votados por escrutínio secreto, e a decisão será 
tomada pelo voto da maioria relativa dos eonselheiros pre· 
•entes. O candidato n~provado, não poderá ser novamente 
Jtroposto durante o exercieio do mesmo conselho; poderá, 
porém, s<~r reeonsiderauo o parecer, mostrando-se ter havido 
mexactiu1ío nas informações. 

Art. 8. o ·os candidatos depois ue approvados e officiados, 
trrão de ~atisfazcr a joia de admissão, dentro de 30 dias 
:~on ta do~ da !lata em que ffir expedido o officio, ficando sem 
eff1'ito a approvação daquellc que não o fizet no referidu 
prazo. As joias de admissão ou de entrada são: 

DP 30,)000 para os que tiverem de lã a 30 annos. 
J)e ~01)000 para os que tiverem mais de 30 até W annos. 
De l'>O~OOO para os que tiverem mais de 4,0 até 50 annos ~ 

2~000 pelo respectivo diploma. 

Art. 9. o O cnndi1lato que no acto da sua entrada para 11. 
;ocinuade quiwr remir as suas annuidades, o poderá fazer 
pagando, além da joia de admisião e imporle do diploma, 
mais a quantia de iõO~OOO. 

Art. to. Não podem pertencerá sociedade : 
§ 1. o Os menores de 15 annos, sa Ivo sendo filhos da 

;;;ocios e propostos por seus pais, pagando a joia estabelecida 
pnra os •~andidatos de 15 a 30 annos. 

§ ~.o Os maiores de 50 annos, salvo entrando remidos 
() pa~rando como joia de arlmissão c remis~ão a quantia de 
2501;.ooo por uma só vez; não podendo ser aumittidos ue 
fúr111a nlg-uma os que tiverem mais de fiO annos .. 

§ 3. o Os que tiverem algum (]pff'ito physicn que pos~a 
no futuro servir-lhes para allegar molcstia ou impossibi-
1idaue de trabalhar, salvo com conuição expressa, que será 
declarada no respectivo diploma e matricula. 

Art. H. Os menores de 15 annos não gozarão das rr
galias de socio~, antes de completarem esta iuade, e FÚ 
desde então principbrão a pagar annuidades; e os maiores 
de 50 ann::ls não poderão usufruir beneficio algum , sem 
que tenha decorrido um anno depois da sua entraua, salvo 
o caso de morte, desde quando fica a família com direito 
a receber a quantia marcada para o enterro, c a henefi
ccncia que lhe pertencer, desde a data em que a requerer. 
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CAPITULO lll. 

D01 DEYEIIES DOS SOCIO~. 

Art .. n. E' dever de todo o socio : 
§ L o Contribuir, seja qual fõr a sua i Jade, com a annui-

uade 1e l6b000 em trimestres aubntad&s. ' . 
§ ~.o Cumprir os presentes estatutos, as resoluÇões da as· 

sembléa geral, c o regimento interno. 
§ 3. o Aceitar c exercer com zelo qualquer cargo para que 

fôr eleito ou nomeado, não podendo delles escusar-se senão 
uo ca~o de reeleição, ou grave inconvonicntc. · . 

§ 4. o Concorrer com .a sua pessoa e meios ao seu alcance, 
para tudo quanto fõr a bem dos interesses gcraes da socie
dade. 

~ 5." Participar por escripto e por intermcdio do L o Se
cretario, quando muJar de residencia, de nome ou de es
tado, e bem assim quando tiver de retirar-se para fóra da 
eõrte ou do Imperio, quér seja temporariamente, ·quér para 
sempre : esta participação não so isenta o soei o, d.(). .P.aga
mcnto das suas annuidades emquanto ·ausente, se tal au. 
senria não exceder a doze mezes, como o priva de receber 
beneficencia; dcve'ndo, quando regressar, dar parte á socie· 
dade, em cuja participação deverá mencionar o dia da che
gada e onde reside. No caso de se reconhecer e provar que 
a ausencia se não elfJctuou, será obrigado ao pagamento das 
annuidades que tiver deixado de pagar, e s& terá direito ás 
beneficeneias seis mezes depois. 

Art. 13. Sempre fiUe o .socio se ausentar e estiver au
sente por mais de doze mezes, fica obri.;ado ao pagamento 
das annuidadcs correspondentes ao tempo que exceder.; e 
sem que a sociedade seja indemnizada dessa importancia 
pelo soeio ou sua familia, nem aquelle nem esta terão di
reito a gozar beneficio algum, salvo provando falta de meiOi. 

CAPITULO IV. 

D JS DEVERES DOS 

Art. H .. n socio tem direito: 
§ l. o A srr socrorrido com uma benf'lkt;ln~ia ~JWJWal quan- r;:/)S_..-; 

do enfermo, ou quanuo por avançada idade_,~üj_'-'Jufil~\i\.~ 
outra cin~umstancia não puder trabalhar e s~ 
rado invalido. 
§~.o A ser soccorrirlo com uma mensalidade quando 

preso,"e u uma quantia para ajuda da sua passagem quando 
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tenha de retirar-se para fóra da côrte ou do Impcrio por 
doente. . 

§ 3. o A indemnizar a sociedade de todas as quantias que 
della tiver recebido, por uma ou mais veles, e emquanto 
vivo fôr. 

§ lJ.. o A remir as suas annuidadcs quando lhe aprouver. 
§ 5. o A enterro mode!tto e missa em suffragio de sua 

alma (sendo catholico) no 7. o ou. 30.!' dia do seu passamento. 
§ 6. o A representar por escripto ao conselho e assembléa 

geral contra os actos da administração, quando entender 
que elles são contrarios ás disposições da lei social, não ~ó 
a bem dos seu.; direitos, como a bem dos interesses geraes 
da sociedade. Das decisões do conselho, a quem primeiro 
deverá recorrer, tem recurso para a assembléa geral, que 
deverá rrsolver definitivamente a questão. 

~ 7. o A requerer a convocação da assembléa geral, quando 
a JUlgar precisa; para evitar, porém, que pedidos desta or· 
dem se reproduzam amiudadas· vezes sem razão plausivel, 
não será attendido aquelle cujo requerimento não estiver 
assignado por üO socios, pelo menos_ to~os no gôzo de seus 
direitos sociaes e de elegibilidade; devendo declarar nomes
mo requerimento a razão por que recorre para a assembléa 
geral, e nestes termos não poderá ser negada a éonvocação, 
nem demorada uor mais de 15 dias. 

§ 8. 0 A propôr em conselho medidas a bem dos interes· 
ses geraes da sociedade, quando sejam de natureza que 
esteja na alçada do conselho resolvel·as; por essa occasião 
terá o socio assento em conselho, podendo tomar parte na 
discussão, não podendo porém tomar parte na votação, de· 
vendo retira1·-se logo que aquella seja encerrada. · 

§ 9. o A votar e ser votado nos casos estabelecidos nestes 
estatutos, exce!JtO: , · 

t .. • Os que não estiverem quites até ao fim :lo ultimo tri· 
mf)stre decorri «lo; · · . . 

~.· Os que se acharem percebendo beneficencia; · 
3. o Os que não estiverem no pleno gôzo dos seus direitos 

civis e soci~és; 
· 4.." Os empregados da sociedade cujos Sf>rviços fQrJm re
tribuídos pecuniariamente, com excepção do medico. 

Art. t5. Poderá votar mas não ser votado o socio que, 
embora não comprehendido nas euepçõcs do§ 9.0 do art. 14, 
não souber ler nem escrever. 

CAPITULO V. 

DAS PENAS DOS SOCIOS. 

Art. t6. Não terá direito a heneficencia alguma o S8Cio 
que, no acto de reqoerel-a, não se achar quite com a socie· 
dade. . ' . . 
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Art. 17. O socio que abandonar sem causa o l11gar para 
que tiver sido eleito ou nomeado, não só será seu nome 
mencionado no relatorio annual, corno notar-se-ha essa cir
cumstancia no seu assentamento. 

Art. 18. O socio que por qualquer circumstancia não pa
gar a quota correspondente á sua annuidade até ao fim do 
respectivo trimestre, será officiado para que a venha satis· 
fazer dentro do pr~zo de 30 dias, chamando-se por annun
c.io~, e Jmra o mesmo fim, aquelles cujas moradas forem 
ignorada~, ficando os que não o fizerem snsp!Jnsos dos direitos 
de sodo até que o façam, o que deverão fazer an·tes de com· 
ph~tarpm seis mezes de atrazo. · 

Art. :1.9. o~ que se atrazarem em mais de sef~ mezes, 
srrão considerados, como tendo renunciado a qualidade de 
soein, podendo o conselho tornar effectiva desde Jogo a sua 
t'liminação, ou demorai-a p<:>r algum tempo, mas nunca por 
mais de doze mezes; mas, quér en'l um, quér em outro· caso, 
deverá a eliminação ser mencionada em acta. 

Art. 20. Logo que o socio em atrazo satisfaça o seu debito, 
entrará no gôw dos seus direito~, mas não poderá perceber 
beneficent"ia algumasenãt> trinta dias depois de estar quite; 
mas se o atrazo tiver exeedido a nove mezes, então só tres 
mezcs depois de quite poderá per-ceber beneftcencia. 

Art. 21. O eliminado -comG incurso nas disposições do 
art. i9, poderá em qualquer epoca ~oi ver o seu debito até ao 
fim do trimestre que estiver correndo, e rehaver a quali
dade e-direitos de socio, se mostrar, a contento do conselho, 
que foi levado a esse atrazo por circumstancias independen
tes da sua vontade e motivadas por força maior; mas ainda 
assim para ser readmittido, deverá estar no gôzo de per
feita saude, e não terá direito a beneficencia alguma senão 
s~is mezes depois de estar quite: o que não provar essa fôrça 
maior; e ao contruio se reconhecer que se atrazou por ne
gli!!encia e pouca adhcsão á sociedade, só poderá ser read
mittido mediante nova proposta e como soeio remido. 

Art. 22. O socio que injuriar ou ridicularizar a qualquer 
mrmbro da admin Jstração, ou seu consocio, no desempenho 
de funrçõPs sociacs; o que falsamente accusar aJg-um, e o que 
prrturbar os trabalhos das sessões do conselho ou da assem
blra geral com desordens ou alaridos, sérá pelo Presidente 
suspeni'O dos direitos de soei o, até que o conselho, a quem n 
Presidente deverá dar conta do occorrido na primeira sessão 
quo ~c seguir, resolva á respeito como o caso pedir. 

Art. 23. Perde os direitos de socio: 
§ L o O que se entregar á pratica de má os costumes, depois 

de admoestado por mais de uma vez. 
§ 2." O que directamente promover o descredito ou ruína 

da sociedade. 
§ 3." O que extraviar qualquer quantia ou objecto da so

ciedade, fi(•ando esta com o direito de o haver judicial
mente-

§ ~."O que por informações inexartas fôr admitlido ao_ 
~TPmin Bor·ial, sPm que PS!I'ja nns condições do sando exi-
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gidas no art. r>."; cxceptua-se o que contar mais de seis mezP~ 
de admittido, o qual por tal motivo não poderá ser elimi
nado. -

Art. 2&.. O socio que fôr desligado da sociedade ou della se 
retirar espontaneamrnte, não terá direito a reclamar quantia 
ou objecto com que yara ella tenha entrado; exceptua-se o 
comprehendido no_~&. • do artigo antecedente, ao qual será 
restituído tudo quanto delle se houvt>r recebido. 

CAPITllLO VI. 

nA FAMII.IA no SOCIO. 

Art. 25. Serão reconhPcidas I'Omo 1ws~oas da familia do 
socio, e como tans pensionistas da soeiedade com direito á 
henPticencia '/ue por fallrcimento do socio lhrs )Jertencer rm
quanto nada wuver publico contra a sua honcstiqade e bom 
comportamento: 

§ L" A vi uva emquanto se conservar nesse estado. 
~ 2. • As filhas legitimas ouli.1gitimada~, l1lllQUanto solteiras 

àté a idade de 2&. annús. 
§ 3." Os filhos legitimo; ou legitimados ate a idade de t5 

annos, ainda mesmo sendo soei os, na conformidade do§ t.• do 
art. lO. 

§ &.. 0 A mãi sendo viuva e emquanto nesse estado. 
§ 5." As irmãs cmquanto solteiras até a idade de n annos 

c ~endo orphãs de pai 
Art. 26. A beneficencia será dividid11, metade para a 

vi uva e m~tade para as filhas c filhos repartidamente; mas 
havendo sómcnte viuva srm filhos, ou vice-versa, a benefi
cencia lhes será dada por inteiro e principiará a correr desde 
a data do requerimento em que se fizer o pedido fôr en
tregue na scerctaria da sociedade, e finalizará- Cflil os llri· 
meiros pensionistas inscriptos q~e succed•~rem ao socio. 

Art. 21. Sll os socios que fallccerem não deixarem vim· a 
ou filho;;, a pensão reverterá a favor da mãi e irmãs, quando 
nas condições dos §§ &..• e 5." do art. 25, dividida entre todas 
com igualtladP. 

Art. 28. A fa~11ili11 do socio que tiver sido soccorrido pela 
socicdadP, depois de postos em vig-or os presentes estatutos, 
e que· em sua vida não a indcmnizasse do valor desses soe· 
corros não terá direito a receber por inteiro a bcncficcncia 
que lhe é destinada; devendo-se deduzir da mesma hcneli
ccncia a quantia correspondente a tn•s por c1~nto, sobre as 
som mas pelo soei o recebidas c não indemnizadas; c no caso 
dos tres por cento excederem á beneliccncia, nada poderá 
receber. 

Art. ~. A henefiecneia pertence sómcntn á'lucllas pessoas 
CJUr, ao tempo do fallc::,imento 1ln sn1·io, r~tiY•'rmn d!'ntro das 
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t1 isposiÇÜL'S ti esta lei social, revertentlo em favor tia soeietlade 
a pHrte que peree!H•r aljUella das pessnas inscriptas como pen-
sionistas, cujos direitos cadut'arcm depois. . 

Art. :30. Se alg-tuna viuva eonsitleraua como pensionista 
da soei.~llade fôr privatla da parte qué tiver na beneficenci3, 
em consequencia tlo seu máo comportamento, passará essa 
parte a ser di~tribuida pelos filhos, se os h ou ver c estiverem 
iuscriptos como pensionistas, e ao contrat'io reverterá em 
favor da sociedade. ,. 

CAPITFL0 VIL 

lO' SOCI03 F!TNDAD0RES E lNSTALLADORES. 

Art. 31. São rP.Conhccidos socios fundadores os que fun
·daram a soeicdat!r, e installadores os que della fazem parte 
dl'sde a sua insta Ilação. 

Art. 32. Os socios fundadores terão assento em conselho# 
podendo discutir sobre qualquer ma teria, mas não votar. 

Art. 33. Os socios fundadores e installadores que, no prazo 
de lO annos, contados desde a sua entrada para a sociedade, 
não tiverem recebido beneficencia alguma, serão conside
rados remidos. r 

CAPITULO VIII. 

DOS soc·o; DENEMERI!OS E HOXORAR!Oi. 

Art. 3~. O titulo do socio benemerito ou do socio hOM· 
rario, será concedido em retribuição de serviços relevantes 
pr!=)stados á sociedade. . 

Art. 35. São considerados servicos relevantes·: 
§ L o A acqu isirão de ~O soei os· para o gremio social, nas 

eo[l(lições do art. 5. o • , 
§ 2. o Os serviços prestados á sociedade como membro do 

conselho administrativo, por espaço de tres annos consecu
tivos ou alternados, se não tiver faltado a seis sessões do 
mesmo conselho em cada anno. 

§ 3." Os donativos feitos á sociedade, em dinheiro ou ob
jec tos no valor de 300$000, ou serviço de que resulte á socie
dade a mesma vantagem. 

§ ~-o Os serviços que gratuitamente prestare adG 
os modicos, pharmaceutico~, advogad _ l!T,Qçt.lrãô;Qr _ 
quaudoe~timados em 3001)000, Yf\\\\t.\.if\ 0' li{,Y;~ 

URTI! 1(, 37. ~ \\\) · 8-ff \ 
.:-. ..- - )l 
~ ~~ 

sp'~ 
\..;;.,,._ ..... Dos DEPUí ?-~_?' 
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Art. 31i. O tituln ,]e socio hcnrrnrrito ~privativo dn~ soeio!l 
contribuintes ou rlf,,t:tivo~, e sPrá concedido áquelles r(ue 
prestarem servir;"' relevantt:s de ~:onforulitlade com os§§ 1.

0

, 

2. 0 e 3. 0 do art. 35. 
Art. 37. O titulo de soc-io honorario será conferido ás pes-

soas estranhas á soüieuade que lhe prc~tan'm st>rvi~·os rele
vantes dt! eonformitlade com os~§ 3. 0 c !1.

0 
du art. 3.'1. 

An. 38. N:io 'ãl) estnnsivos a:Js soeios honorarios o! di
reittH e onus do' socios I'IJ",:ctÍ\'os, salvn sti como tal se ccn,;
tituircm r.oJu o pagamento das annnitlatlL>s. 

Art. 3\J. (),; sol'ios l•encmcritus, alt;111 tias bmll'fit:cncias qne 
lhes são marra tia . .; no respet:tivo ~:apítulo, g·owrão mais das 
f:tcult.lacles coucedidas pelos arts. 32 e 33 aos soeios fum\atlu
res e ius\atlaJ.oú•s. 

CAPITULO IX. 

!'OS COI\POS QUE~HEI'REoE!'\TAM A :'QCIE!>ADE. 

Art. l10. São corpos qt:e representam a ~ocicuacle qnautlo 
lc;.:alrneute constituídos: 

§ 1. o A a'srrn IM:~ geral. 
~ 2.' O eonselho ~,uJministrativo 
§ :;. " o corvo de eleitores. 

CAPITULO X. 

PA ASSE~mU:A GE!l ·I l •. 

Art: 41. A asscmblúa ~nralt; a reUiuao dos sodos pffec. 
tivus da SIH'it•t]aJ.n: UCVerÚ l"PUilif-St: OfUÍHariarncnte lfl'S 
vPzt•s em cn•la anuo, e extraordinariamente tantas vezrs 
nuantas fllrern net"ess:tri:u:, nilo oó a !Jern dos interes,es l{l'rars 
dà SUt~ím\ade, COiliO elll Virtude do que det.crmiua O§ 7.

0 
do 

art. H. 
Art. td. A:; reuniões onlinari1s da a'scmbl~a geral dc-

YI'rão e!fct'tlWI'·:'P: 
§ t." A primeira no prin~eiro .tloming-o do mez de Julho 

tle e a ,[a a nno, e nPsta s.:s:.;ao, alem do m~is IJ ue h ou ver a 
tratar, tlt\Vel á ter lngar a apresentação do re!atorio e ba
lanço annuaPs, a apresentação de propostas de interesse 
g-Pral, r ackit:ão da cornmhsão de eontas·e dos eleitores. 

§ 2. o A seg-nnda no terceiro domingo do mesmo mez, e 
1wsta ses,ão, além do mais, deverá ser apresentado c dist~u
t itlo o pareter d<~ commbfão de exame do relato rio c co o tas 
auuuae~. 
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~ :1. nA trrcrira no I] ia 2() ilC Julho, c sr,r;Í C'(<:lUsivamcnte 
rlPstinaua ao ado da QOSSC lia nova administra~ão c do que lhe 
fúr rclntivo. 

Art. !13. Nã•) será comi lera:la nssrm!Ma geral l11gaimcnte 
('OI1st itnida a reunião menor de 50 soei os todos quites c no 
caso d11 Plig-ibilidadc ; assim corno a que não fôr convocada de 
c•mformidadc com as disposiç.õcs destes estatutos, c annnn
ci<Hla em uma ou m:1is folhas diarias, pelo mi'nos com cinco 
dia:~ de rtntcccdencia. 

Art. -H. C 1mprtc á a~scmhléa gnral : . 
§ I." Eleg-er os eleitores que devem com pôr o collcg-io elei

toral c a co,nmissão que tem de dar parecer sobre o relato
rio c contas annnaes. 

§ 2. o HcsolvPr soiJrr as rcprescn taçi'L)s ou qnPi xas dos so
ciiÍs, sobr0 o.~ recursos interposto.~ üenrea ilc clPiç.õt•s, c sohre 
to:ln> os mais assnmptos que lhe forem suLmcttidos dentro 
dos limites dc;;tps estatutos. 

§ :L o Dar interpretação aos :utigns 1la lei social sobre qu(] 
sn snscitar,)rrt llnvL!as. 
§~-o Rnsnlvcr solJr,) os c,1so.s (''(ff,10rllin.1rios qnc não es

tPjarn 'espceifieados on bem l],)finitlos nestes cstatntos. 
§ ti. o Det1•rminar ;ír~crea 1la reforma aos mesmos esta

tutos. 
§ 6. o RPsolvcr sohre a clirnin~ção dos socios incursos nas 

disposições 1lo art. 21 c ~~ L", 2." c 3. 0 'do art .. 23. 
§ 7." Determinar a respeito da venda de apolices, ou da 

liquidação da soeiPr!arlr, 
Art. 45. Se no dia iJ.,.signarlo para ::1 rcuniâo da assombll·a 

grtral, c pelo nwnos uma hora depois da mnrcarla. não SP reu
nir numero suffi.ricnte para n {)onstitnir, spr:Í pelo Presi
dente designado novo dia, c annnnciado pela túrma estabe
lecida no art. 4:1, c so nn sc,gundn reunião, urna hora de
pois da marcada, nãn 0sti\'Cf f')nnido o nnmcro exig-ido pr,lo 
mesmo art. '~3. po1lcrú a assrmhlt\a g-1)ral fnnecionar com o 
numero de socios que sr, achar prrsPnte. 

Art. 4G. Se .a assemhlé1 geral em qunlfjner da~ suas reu
niões não puder concluir· os seus trabalhos, ficarão elles 
adiados para quandCI a mesma assemhlr\a jnlg:H opportnno, 
mas se nessa oceusião não houver numero snffil~ientc para 
deliberar, será pelo Presidente designado o dia c hora em que 
devem continúar. 

Art. 47. As rrsolu~~cs dn.~ assemlM11s g-oraes, quo não 
fornm de cncont r o ás d isposiçõPs dos prr.,cn tes nstatuoos, 
terão força de lei pnra a sociedade c como tal serão respeita
das c cumpridas. 

Art. 48. Nas assmnhléas grr:~e~ extraordinarias 10ó se trn
tará do assumpto que tiver motivndo a convocação. 

Art. 4!). Quanrlo a asscmhléa geral tiver de occnpar-se 
de qualqurr dos assumptos de que tratn o § 7. o do art. 44, 
dPvrrá ser r,xprr~samente convocada para el'~e fim, eom oitu 
~ias, pelo menos, de antecndenr,ia, c annunciarla rl iarin-. 
mentf' pelos jornaes r! c maior eireul;u;iio, I' o;ú porlr•ni fnnl'l~il>
rur estando prcscntl'l' IllctaLle c mais um dos ,rwius da ~or·it•· 
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dade, quites e no caso de elegibilidade, tomando-se por La!'e 
para o calculo do numero os Hlencionall.os no ultim1 rola~ 
torio, e os que tiverem entrado dahi em diante: não ha~ 
vendo numero para deliberar, será p~la mesma fórma an
nunciada segunda convocarão, e neste caso poderá· a 
assembléa geral funccionar com a quarta parte dos socios 
nas condições a~ i ma, sendo o dia, lugar e hora marcado pelo 
Presidente; e se ainda na segunda reunião não houver nu .I 
mero, sera convocada terceira vez, e nestas cireumstancia~ 
poderá funccionar com o de einconnta socios, co1uo estaliülcce 
o art. 43; devendo a falta deste numero na terceira reunião 
ser tomada em sentido negativo ~quello para qne tiver sido 
convocada a dita assembléa geral, quo podt>rá fnnrcionar 
com o numoro que estiver presente, para adoptnr as mtldidas 
que forem conVf~nientes, mas não solJre vent.la de apolices, 
Jiquit.lação ou dissolução da societ.lade. 

CAPITULO XI. 

DO CO'ISELIIO ADMINISTRATÍVO. 

Art. õO. O conselho atlministrativo compõe-se de vinte 
membros, entre os quaes haverá um Presidente, um Vice· 
Presidente, um i. o Secretario, um 2. 6 Dito, um 'flwwn
reiro e um Procurador, eleitos annualmcnte pela fórma 
prescripta nestes estatutos; deventlo nmnir-sc ordinaria
mente duas vezes por mez, e extraordinariamente srmpre 
que fôr necessario, por convocaç-ão prévia do Presidente 
ou de quem suas vezes fizer. ,,, 

Art. õi. Ao conselho pertcnee a tlirccção c exccuç·ão dos 
actos administrativos da sociedade, conforme está prescripto 
nestes estatutos: funccionará em nome da mesma sociedade, 
e é solidariamente responsavel pelos seu> a c tos. No seu excr· 
cicio compete-lhe : . 

§ i." Eleger entre os seu~ membros as commissões que lhe 
são marcadas, e as cspceiacs que se lhe tornarem precisas. 

§ 2. o Julgar dos serviços relevantes prestados á sociedade, 
e conferir os títulos de socios bencmerilos e de socios hono· 
rarios. 

§ 3.0 Resolver a rcspr.ito dos requr,rimentos, represen
tações, ou queixas que lhe forem dirigidas. 

§ 4.° Contractar um medico para inspeccionar e receitar 
aos socios enfermos, conforme as condições que forem esti
puladas. 

§ Õ. 0 Nomear os empregados que forem precisos, demittil·o~ 
ou suspendcl·os quando não cumprirem os seus deveres, e 
marcar-lhes as mas obrigações c vencimentos. 

§ 6. o Suspender qualquer beneflcencia, quando entender 
que a sua continuação é indevida em face· da lei social. 
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~ 7. 0 Exnminar c jul~ar os !Jalnncctcs c rontas da the· 
souraria no 11111 de cad.a trim<>strP, on quando jtrlgar preeiso; 
bem e··mo o balanço geral ctne deve ser apresentado á as
sembléa geral. 

§ 8.° Chamar prrante a autoridade competente o sacio ou 
emprPgarlo que dcfra utlar a sociedade. 

§ \l. 0 Antorizar as convocncões das sessões ordinarias e 
extraordinarias elas a~seml.Jléas g-praes. 

§tO. Funnular o prnjccto dn rdorma de rstatnto::, quando 
~lia fôr resolvida tL·Ia a:;sembléa geral, c fazer o reg·imento 
In tPrno. 

§ U. fiPprrsrn ta r ou fazrr r<>pre~rn tnr a sociedade em 
tollo,; ns ar tos c,flidaes rm que e !la deva t·ompareeer. 

§ 12. l'rovitlPrH;iar, eHH]Ilanttl a ass••mlilc'~a geral não dc
libcr:~r a n•:-;pcito, sul,rc os casos ex.traonlinarios não prc
vnnítlns n<'St!'S esta tu tos. 

~ 13. Autorizar :1!' dc~pczas da SOi'Í<~tlatlr, a compra ele 
npolit·t~s, c o deposito de tlinlrciros da mc~ma sociedade em 
um dos hancos do mais credito. 

§ 11,. Pronrov.t>r, por todos os meios ao seu alcance, o nng
men to da sot:ietlatle. 

§ L'í. Ordenar a chamada dos supplentcs para preÍ:mcher 
as vagas q uc se vcrifl,·arern no cont•r tio anno social, com 
cxcc·pção dos cargos de Presidente c Thesoureiro. 

~ 16. Suspender os socios incur~os nos§§ L", 2. 0 e 3. 0 do 
art. 23, até que a assemhlc'a geral resolva como fôr de justit:a. 

§ 17. fit~solvcr sobre a clímina~:ão tlos socios em atrazo, C· 
dos incnrws no§ 1,, 0 do art. 2:3. 

§ i8. Julgar da suspcn~ãn Llos socins incursos no art. 22, 
cuja su~pcmão podrr;í prolongn r até seis mezr.s, c c1r, raso 
grave resolver se llcH ser lt•va<lo ao conhecimrnto da as
SPmhléa geral, para esta deliberar como as cireumstancias 
pedirem. 

§ Hl. E'i:t'r.utnr c fawr executar os presentes estatutos, 
as rcsolnc:õcs da assr,nllJiéa geral c o regimento intPrno. 

Art. M. O conselho ]H H lerá suspender qua !quer dos seus 
mcmhros qne praticar nlmsos no dcsomp<mho da,; snas fune
ções, dos qunes resulte dt•i'airc ou prejnizo á sod:•thulc: eon
firmado n abuso, dl'pois de im vida a tleft>sa do act·usado em 
sessão convocada cspccialmcntc para esse tlm, será conside
rado destituído do seu cnrgo, c prccnchcr-se-ha a sua vaga. 
Se o accusado fiwr parte da mesa, não poderá occnpar o seu 
lugar nessa sessão; devendo n votação ser feita por escru
tinio secreto, r se o accusatlo fôr o Pr!Jsídente a destitnit.:ão 
deverá ser eontlrmada pela assembléa geral, convocada sem 
demora para esse fim. 

Art. 53. O conselho podnrá demandar c ser demandado, 
para o que lhe são concedidos todos os poderes em direito 
permittidos c nccessarios; deve porém antes proenrar evitar 
pelos meios conciliatorios, que tiver ao seu alcance, toda a 
sorte de pleitos jndiciaes. 

Art. 54,. Os membros do conselho. qualquer que seja o 
cnrgo que occuparcm, perdem o seu lugar : 
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§ L" Por fa It~ 1l1~ compn rPcimrmto a trcs sessões scguiJas, 
nà11 st~nuo por molestia c pt~rmtn1Pet n lo na cõrte. · 

§ ~-o Por .ausenria não participada, por tempo indetermi
nado supenor a dons mezP~. 

§ 3.0 Por despedida, suspcmão confirmada, ou fallcci
mento. 

§ !1. 0 Por prisão por acto desairoso, r rondrmna~ão. 
Art. 55. O conselho nrlrninistntivo nãn potlrr:í jnl~ar-sp, 

constituído sem que cstP,ÍII'II pre,entcs, prlo mcnM, onze de 
seus mcmhros: as snns dPr:i,õc; scrãn tomadas pela m~ioria 
relativa dos mnm!Jros prl'.srntps, ns snns scssõrs scriío crlr
bradas nn srcrctaria da socil'lladt', ou ao111le rntdhor cnnvirr, 
IJrcccdcndo annuncio, ~~ srrii:l puiJiicns para os socios, com 
tanto que se ronservPm eomn simplPs rspectadores, salvo 
quando tivrr,)m de fawr alg-uma proposta. 

Art. 56. Catla nm rios mcmhros 1lo consrlho tlevcr:\ entrar 
para a caix:1 da soeiPdadc atô a seg-nntl:l >Cssão rlcpois ria possr, 
eom uma joia nunca mennr tlc 20;)000, c se o não fizPr atli 
então não podrrá contiiw:tr a tonta!' parte nos trabalhos do 
conselho sem qne o rnç1, c al{~m dt~ !i::ar Plll rlivi1!a para com 
a soeicdatlf', srní consi,lrra1ln va~o o lugar daquclle qne dei
xar de o fawr ató a qunrta srssãn. Os supplentcs que forem 
chamados e toman'm possr, ficam obrigados á joia c ás dis
posições dr~to artigo, salvo os que forem chamnrlos c ernpos
~nrlos 1kpois ele :H de llrzc~mhrn, cnjo pagamento fica a seu 
:uhitrio; mas nãn o fazrnrln, nãrJ lhe S1'r:í contado o anno 
para o caso fJllC rletPrmina n ~ 2." do art. :m. 

Art. 57. O r,nnseltJo podc'r:'t enviar ú alguma commis,iio 
especial por ellc drsignadil, rornp•>sta tlc so1~ios que f.1ç1m ott 
não parte rlcllr, ou tamhcm a qualquer soeio inrlividualrnrntc, 
propostas, projcctos 011 rcqucrimcntns, llUC pnr sua naturrza 
o mesmo conselho julg-ue conveniente ouv;r a opinião da
quelles a quem consultar. 

C.\PITULO XII. 

D.\S VAGAS E SUDSTIT(;!ÇÕES. 

Art. 58. Se antes da possr, ou att\ oito mczcs depois, vngnr 
o lugnr de Presidente ou tlc Thrsoun~iro, tlar-st>.-ha iniiJlCIIia
tanwntc pnrtn ao corpo elnit0ral, pnw que este prnertln á elei
ção de quem deve prcrnchrr o cargo qne f!Stivcr v~gn. Em 
IJUanto isto se não llzer, scrn o cargo rlt> Prcsil1entll occnpado 
pelo Vice-Presidente, como substituto lrgal, c o rlc Thl~snu
reiro por aquellc f!lW o conselho clegPr d'entre os srns mem
bros; c dn mesma rôrma se proceder;\, sPnrlJ rlispcnsada a 
eleição, sr qualquer d:1s v~gas se vrrifi1'ar rl<'poi,; clP oi lo mr
zes nlrm dn possr, continuando a interinidatle até ao fim do 
.llnno soeial. 
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Art. ~(). A~ v~gas qtw ~e vcrilienrem antPs ou tlepuis tla 
Jlusse, até au fim <lu ::~uno suciai, de qualquer mewi.Jro da 
mcs<J <JU do consellw, exec·ptuan•lo a de Presidente ou The· 
~·mt eiro, serão prounclti<la~ pelos re.spectivos supplentes 
lll<~is vulaJos, e se acontecer csgot~•r-se o numero dos sup
!llPnte~ seu1 I{Ue a,; va.~as cstrjam precnchitlas, d;n·-se-ha disso 
parte ao t.:111'po eleitoral, para que 11rot.a;da á eleição de novos 
SLI(JlJleule.>; isto, porém, não se fará, se faltarem menos de 
qu;~tro utt:z,•s para acabar o anuo soeial, e se o conselho en
t"n•ler 'I ue a falta desses men•l.Jrus não emuaraç:.~ o seu regu
lar exr:rciriu. 

Art. GIL SErãq eonsitl1~rados supplentes os immediatos em 
votus, os IJltaes serão chamados pela tJrdem da votação, e em 
1:asu dt\ igual numnro ue votos, será conforme a sorte desig
nar; não poJl'!'á entretanto ser eonsiuerado supplento o que 
tivt~r llll'Itns de tres vutos, lht D l!llO estiver cumprehentlitlo 
ms eXI'I'lJ~~:J.·s do§ 9." <lu art. ll. 

Art. til. Etn caso de molestia ou ausencia ue qualquer dos 
mctnuro:; da mesa, as funcl,'ões daquollcs carg-os para qut;m 
a lei não eslallcleee :mlJstitutLlf', serão excrciuos interina· 
mente p.,r quem o cunsclho nome:tr. 

Art. 6il. Nu t:aso de vag-a nu impedimento do Presidente, 
<'na falta 1le ttuom legalmonw o sul!stitua, um dos membros 
tia mesa pela orLlern c:.:tabolceiua uo art. 50, ou o conselheiro 
mab votado q uc então iizer p:1rte do eonstJ!ho, esteja este 
eiJmplcto ou incompleto, aâSUmirú interinamente a presiden
da para convocar o IlWsmo conselho, ou a assombléa geral 
em ses,ãn e'i.traortlinarw, para rc~olver como as circumstan
c:as o exiKirem, e no caso de haver mai3 de um conselheiro 
cum a lllf\Sllta votação, tal attribuiç~o pertencerá ao mais 
velho, ou àquelle que ha mais tempo llzcr parte da socie
t.la<le, se ainda assim se encontrar mais de urn com a mesma 
idade. 

CAPITT;LO XIII. 

DO PRESIDE:\"TE. 

Art. ü3. O Pre,;i1lente t' o tlH•fe lla soeimlarlr,; e alam tios 
dirl'ilos 'Jue lhe são cunferiLlus por estes estatutos compe
tu-Jlw: 

§ L" Convorar as reuniõ1!S extraor11inarias do conselho, 
qu'anllo por este uã .. tenham sido pn:viarnente autorizadas. 

§ 2." Presidir tanto as ses,ões do conselho como as das 
assem!Jléas geraes, competindo-lhe no desempenho deste 
•·argo o voto de tlcscmpate qne puderó, l]ucrenuo, entregar 
á sorte. 

§ 3." Diri~ir a ortler.n dos trabalhos na fórm . 
nc~t('~ cst:11utoô e fC'gllncnto llltcmo, Lia_:- · ~te'~ ffV4 ·. ·. 

/ ~~~,.) (J IJt 4f~ ', 
I ·r, 
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.,~"-..Dos 111=PU1 f>.~ 
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pcdit.mtr, c,;talwlcct•r c esdar~ccr a maneira da discus,;â(} c 
da votaç1ío. 

§ ft-." Chamar á ordPm os oradores que se afastarem da 
materia em llisen;;sào, c hem as;im os sor;ios IJUC por qual· 
quer fórma perturbarem a orlll'mllos traiJallw~, c no !'aso ele 
reincitlel_lcia da par te do socio advertido, seja IJUal fúr a_ sua 
categoria, o piHlt•t á tnandar retirar do recinto da sessao o 
suspendcl-o de eouformidalle com o art. 22. 

§ 5." Suspcmler as sessõc•s quando se tornarem agitadas, o 
não forrm attctulitlas as stl.as rcdarnaçõ.•s. 

§ 6." Darandamento, ua falta de reunião do consl'lho, ao 
cxpetli2ntc e negodos urgentes ou extraonlinarios, ua~ilo.de 
tudo conhecimento ao mesmo conselho na sua pnmctra 
reunião. 

§ 7." Huhricar os livros tia socirrladc, despaehar os rcq.ue
ritrentos, e o expediente suiJre que não seja preCiso ounr o 
cnn~elho. 

§ 8." Preparar o rnlatorio nnnual que dcv~ ser npresen
tall.o á assemiJléa gPral, e previa mente ao conselho para o 
approvar e assignnr. 

§ 9." Examinar o estado dos trabalhos da secretaria e the· 
souraria, e pr0videneiar sohre a a faltas que encontrar, de ac-
côrtlo com os resw•ctivgs clu•fes. · 

§ 10. Autorizar as d.spezas urgentrs, inferiores a 30~000, 
e autoriznr com seu despacho o pagamento das que tiverem 
sido ortlenatlas pelo conselho. · 

Art. 6~. O Presi.lcnt 1 poderit, indep1 nd ·nte de antoriznç-ão 
do conselho, convocar a reunião da asscmbléa geral em sessão 
onlinaria ou extraordinari:l, mas sónwnte tJuando o con
selho se achar impossibilitado de funccionar por falta de 
membros. e de supplentes que possam ser chamados para 
preencher as vagas 11ue h ou verem, ou quando depois de tres 
convocações seguidas, o conselho não se reunir, ou recusar 
a convocação da assembléa geral contra disposição expressa, 
<lU interesse soda!. 

CAPITULO XIV • 

• 
DO VICE·PRESitE.'\'TIL 

Art. G5. Ao Viee-Pr<•si•lrnte comp~tc: 
§ t." Substituir o Prnsitlrntc em to<las as suas falias~ im

pedim~ntns, •·alwndo-lhe nesse exercício as attriiJui~ões e di-
reitos eonferirlns áquclle. . . 

§ 2." Pr~star-se no desempenho de qualquer commissão 
para r1nc for eleito pelo conselho ou nomeado pelo Presi
dente. 
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CAPITFLO XV. 

rol." sJ<:enETAnro. 

Art. GG. O i. o Sccret:nio é o chefe da secretaria, c alér'll 
das ohrigaçõ •s que lho ~ão inhorontes com pote· lhe: 

~ I. o Annnnciar em um ru mais jornacs dn mnior circu· 
l:!<ji\ll, fi nrn nome de fJUPm competir, os dias, lugares c horas 
das sessÕPS do ronsollw c a8semhléa geral. 
• ~ 2. o Proceder ú leitura das a c tas, tio expediente e do mais 

que lhe fôr ordPnado, e proceder as chamadas tanto em umas 
~:omo orn outras :'es.oões. 

~ 3. • Fazer ou mandar fazer, n~signar o f'Xpcdir com a 
maior brevidade c ordem, os officios, avisos, llil>lomas c mais 
expediente. 

§ 6,. o Ter na melhor ordem o arcltivo da sociedade, pelo 
qual é responsa,·cl, e bem assim a escripturação, que deverá 
estar ~mnprc em dia, e feita com clareza e asseio. 

§ 1S o lanntariar em livro especialmente destinado para 
esse fim, os moveis, apolices c tudo mais que pertencer á so
ciPdarlc. 

§ 6. o Adverti r c chamar ao cumpri rr.rnto" elo seus deveres 
o~ empregados da secretaria, pollcndo ~nspendcr os <rue com
mctterern nbusos ou lho faltarem 30 respeito, dando immc
tlintamcntc parte 30 Presidente, para este provitlcnciar como 
o caso prdir. 

§ 7." Cumprir os rlcsp:~ehos e ortlens legacs que lhe forem 
dadas pelo Presitl.ente, conselho, ou assembléa geral, e pres· 
tar·sr ao desempenho das commissões para que fôr eleito ou 
nomeado. 

Art. 67. O l. o Sc~retario, ou quem occupar es1e cargo du
rante as scs!'õ:~~. tanto do conselho como da assembléa gera I, 
porlcr:í snhstituir o Presidente ou quem suas vezes Hzer, 
qu:mdo estf' quiz<'r discutir ou rctirnr·se; assim como po· 
rlcrü a!Jrir e presidir a qualquer de lias, se nma hora depois da 
ann unciarla, não ti ver comparecido o Presirlcntc ou Vice· Pre
si.lt>nlo; ou logo que h:'lja numero leg:~J, havrndo participa· 
ção por escripto do um c tl.o outro tlo quo nfh podem compa
recer. 

CAPITITLQ XVI. 

DO 2. 0 SECRET.HHO. 

Art. í33. Ao 2." Sc•crctario comprtr: 
§ 1.. 0 Substituir o t.• Sr)crctario, unicamrmto nos actns. 

<h•ssc rargo, quando por <!lWIIJUN motivo nquclle não us 
pos>a tlesPmprnh:.r. 

1'.1.1<1"1! 11. 38. 



208 ACTOS DO PODER 

§ 2. o Tomar os apontamentos precisos, tanto nas sosslíe9 
do conselho como na das assem!Jléas geraes, para por ellcs 
organizar as respectivas neta~, q•1c deverão ser por ellc 
feitas, e registradas no livro competente depois de appro
vadas. 

§ 3. o Coadjuvar o L o Secretario em todos os tra!Jalhos 
da secretaria, quando se tornar preciso. 

§ 4.. • Prestar-se ao dos~mpenho de todas as com missões de 
que fôr encarregado pelo Presidente, ou pelo conselho. 

CAPITULO XVII. 

DO TIIESOUREIUO. 

Art. 69. O Thesoureiro é o chefe du thesouraria e o depo
sitario dos dinheiros, títulos e objectos de valor pertencentes 
á sociedade, c cumpre•lhe: 

§ l. o Proceder ou mandar proceder á cobrança da impor
tancia das joias, annuidades, diplomas, juros de apolices, 
e quaesq~er outras quantias que por qualquer titulo per· 
tcnçam á sociedade-. 

§ 2. o Entregar a quem competir as qnantins prcci~as 
para hendicencias, enterros e mais rlcspezas da sociedade, 
que ihc seja.m legalmentr. reLJUi~itadas. 

§ 3. o Emprer;nr em apolices da divida publica as quantias 
destinadas para augmcnto do capital da sociedade, quando 
autonzadn jj.'llo conselho. 

§ 4.. • Dt;pOsitar em um banco, em conta corrente em nome 
da sociedade, quando autorizado pelo conselho, as quantias 
que fôr recebendo, pouendo conservar em seu poder até a 
~1uan tia de 300b000, para oceorrer ás despezas urgen-tes. 

§ 5. o Propôr, sob sua responsaLiliuadc, os agentes neccs
sarios para procederem ás' cobranças. 

§ 6. o Dar por escripto ou verbalmente todas as explica
ções e esclarecimentos que lhe forem exigidos a respeito da 
tltesouraria. 

§ 7. o Apresentar ao conselho no fim de cada trimestre um 
balancete da receita e dE"spe~a havida nesse período, e no fim 
do anuo ~ocial um balanço geral para ser uprescntado á as
sembléa geral. 

§ 8. o Cumprir os despachos e ordPns legacs que lhe forem 
dadas pelo Presidente, conselho ou a~;sembl~a geral, e pro:s
tar-sc ao dúsempenlto das comalissões para que fôr eleito 
ou nomeado. 

Art. 70. O Thesoureiro no acto da posse c em livro rlesti
nado para esse fim, assignará termo tle tudo quanto receber, 
cujo termo deverá ser tarnbcm assignado pelo Presideute, 
o 1. o Seerctario, e por aquclles que fizerem a entrega, 
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para lhes servir de descarga; assim como de':'erá parti.cipar 
ao conselho a quantidade c o numero das apoltees, e objec.tos 
de valor que a sociedade adquirir no correr do anno soctal, 
para de tudo se fazer menção em acta. 

CAPITULO XVIII. 

DO PI\OCUI\ADOI\. 

Art. 71. Ao Procurador compete: 
i 1. o Verifi:~ar com a mai<Jr nrgrmcia possível o fallcci-

mcnto dos sncios cujas famílias exigirem a quantia mar-
cada para o cu tcrro. 

§ 2." Cuidar do funeral dos soei os que fallecrr~m, se forem 
elles mandados fazer pela sociedadr, c bem assim da missa do 
7. o ou 30. 0 dia. 

§ 3. o Tratar de todas as cansas que a sociedade tiver, 
. quando para isso tiver autorização e procuração e~tpecial do 

• conselho. § r~. o Desempenhar com zelo todas as com missões de que 
fõr rnearregado pelo Presidente, pelo conselho, ou pela as-
sem!Jléa geral. 

C.\PITULO XIX. 

ll.\S CO~DIISSÕE '· 

Art. 72. A assembléa geral elegerá annualmcntc, na pri
meira scs,;ii:l or.linaria, urna comrnissão de trcs membros, a 
qual se dwmará- eommissão de rxame 1lo relatorio e con
tas a nnnaes- e compete a esta 1:ommissão examinar e dar 
parc,~er sobre o balanço c contas annuaco, e sobre todos os 
pontos do relatorio a respeito dos qu:ws tenha a assembléa 
geral <JUe resolver, e hem as'i n sohre as propostas apresen
tada_; na mesma sessão 1wla administração ou socios com 
refercneia a interesses gcracs da sor.icdadr, para cujo fim 
lhe são franqueados todos os livros e documentos. da so
cieda,le. O relator será o rn<~ is votado, e desistindo este, será 
aquclle que os membros da eommi~sflo nntre si escolherem. 

Art. 73. O conselho elc.l('Há na primeira sessão, depois 
da posse, as suas commissões, que serão compostas de tres 
membros cada uma, tiradas do mpsmo conselho, sendo re
lator de cada uma dcllas o mais votado, ou aqucllc que entre· 
~i nseolhrrcm e sãn ellas: L" 1lc Jwndiccnein, 2." de syndi
l'<llld:l, :}." Li~' [Jl'O[IO"t:•.; e 1." de linanr; ló'. 0 e"CJ'CÍeÍLY Ul'S\:lS 
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cornmi,;,ciles SL'r:'i ui! tro•s mczcs, llnolos os quacs se proecdcrá 
na primeira srs,ão IJUC se segttir, á nova eleição, scnuo Jier· 
mittida a reeleição. 

Art. 7'1. As attrihuições uestas comrnis~~s são: 

Da de benrficencia. 

1.• VisitJr c distribuir as bcnclkcncias pelos socios cn
famos •1uc as solidtarem e aos socios invalitlos e pensio
nistas, e dar )Jarecer ácerca dos socios que tiverem de passai' 
l"lra o quadro dos in validos c sol1ro] todas as rcelama~ões que 
lwn vr•I'l)lll :íccrca uc henrlleencias; 

:!." Suspcn<lcr as henefieencias quando cntcntlcr que os be
neficiados não est:Io mais nas circumstaneias de as receber, e 
mandar que sejam estes examinados pelo medko da iOCie· 
dalle, quando cntenuer ..que o devem ser; • 

3. a Acompanhar em carro :rté ao ccmitcrio o corpo dos 
sodos a quem :t sociOO.ade manLlar fazer o ~nterro. 

Da d~ syndir;ancia. 

1." Syndicar c dar parecer <\cerca das pes~oas proposl:ts 
par a soei os ; 

:2. a Informar-se com a devi1la prudencia á cerca dos so-
l'ios e pensionistas so!Jro quem pesarem sUspeitas desfa vo
raveis. 

Da de propostas. 

t." Dar parcc<'r sobre todas as propostas, indicações c pro· 
jeetos que furem apresentados em C(')nselho; · 

2." Dar parecer sol.Jre os requerimentos qne não forem de 
simples expedient':l c sohre o mais que o ml..,.;mo eoaselho 
julgar dever ouvil-a. 

Da de ~nan;as. 
.1' 

t. a Examinar e dar parecer sohre os b.alancetes trimen
saPs ;:~presentados pelo Thesourciru; 

:!. a Dar parceer ácerca das despezas de vulto, e sobre o 
mais que fôr tendente a finanças. 

Art. 7l'i. Além das.qnatro c!Jmmissões de que trata o art. 
73, haverá mais uma que sc chamará de-policia-, que será 
composta do Prcsitlentc, do :1.. o Secretario e do Thcsourciro, c 
compete-lhe: 

~ i." Vl'lar sobre tudo .que disser respeito ú sociedade, n 
,llfllV itlPw·ia{' soJJI·e o~ abusos ou falt11s qtw o:JH~onttar. 
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§ 2. o Aprcsrntar ao conselho nota dos objcctos precisos 
para a secretaria e thesouraria, que não sejam de simples cx.
pcilié'nte. 

§ 3. o Providenciar para que a sala das sessões do conselho 
c assemblóa ~era! estejam preparadas convenientemente e 
uadn lhes falte para tacs actus. 

§ !~. 0 Evitar que na secretaria hajamajuntamentosecon
vcrsações que perturbem o expediente, c fazer manter a 
onlem e respeito dentro do recinto em que se celebrarem as 
scs'õ~~. , 

CAPITULO XX. 

DOS BE:-IRFICIO> 

Art. 76. PJra bcnefit:iar os socios enfermos, socios invali
uos e pemi:mi~tas da sociedade, de conformidade com a dou· 
trina do art. 3.", fica estabelecido o seguinte: 

~ 1." Uma bencliccncin mensal de 206000 para os socios 
enfermos, cuja beneficencia cessará logo que o socio se res
tabeleça ou se entregue ao exercício de sua occupação. 8:} o 
socio fôr bencmerito, a hencficencia será de 30b000. 

§ 2. o Uma bcnrticencia mensal de l5b000 para os socios 
que por Jn:Jlestia ou avançada idade forem considerados in
valido~; cuja hcnefieencia será suspensa logo que cessarem 
o~ mo ti vos que invalidaram o soei o. Se o soei o fôr benemcrito, 
recnbmá mais 5,)000 mensacs. 

§ 3. o Uma pemão mensal de 12b01l0 para a família do socio 
que fallccer, cuja pensão será suspensa logo que se vcrifiq uc 

·alguma das hypotheses estabelecidas nos arts. ~5 e 29. A fa
mília do socio benemerito receberá mais 3.~.000 mcnsaes. 

~ 4. o Uma bílncficcncia mensal arbitrada"pclo conselho de 
151~000 a 301)000, para os socios em geral, quando encarcera
dos, cuja heneficencia será suspema desde que o socio fôr 
contlcmnado em ultima instancia ou sol to. 

§ 15. o Urna quantia arbitrada pelo Presidente ou pffio con• 
selho, de 20~000 a 80EOOO, para ajuda da passagem, quando 
o socio, por molcstia, tiver de retirar-se para fóra da 
eôrtc ou rio Imprrio, e tiver para isso f:tlta de mefos, dc
vrndo jnstifiear a molcstia c a necessidade de retirar-se com 
attcstado do seu mrdico,confirrnado pelo medico da sociedade. 

§ 6. o A quantia de 336000 para enterro do soei o que fal
lcrer, quér c~sc cncarg:> seja dado á sociedade,quer seja feito 
pela família do ~ocio, se esta ou quem direito tiver a exigir, 
mas antes do corpo ser dado á sepultura; c no caso de não 
st~r o enterro feito por qualquer outra corporllção, c além 
de~ta quantia) ttllla missa no 7." ou 30." dia do fallc~irnenlo 
do soci!'l. 
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Art. 77. As bcndlccncias de que trata o artigo antecedente 
deverão ser distrilmidas com a brevidade possível aos socios 
enfermos em duas prestações adiantadas, e levadas ás resi
dencias dos que morarem dentro dos limites dos caminhos 
de ferro urbanos da côrte c Nictheroy; e as dos que mora
rem além destes limites, mas dentro do município do Rio de 
Janeiro e Nictheroy, serão pagas pela mesma fórma na se
cretaria da sociedade, aonde igualmente serão pagas as dos 
}Jensionistas depois de vencidas, umas e outras aos proprios, 
seus procura<lores ou tutores, sujeitos ás cautelas que o con
selho ou a commissão de heneficencia julgar precisas. 

Art. 78. Todos os beneficios mencionados no art. 76 po
derão ser proporcionalmente augmentados ou diminuidos, 
conforme o estado de prosperidade ou de pecadencia da so
ciedade, mas, quér em um quér em outro caso, nunra mais 
tlc cincoenta por cento; pertencendo ao conselho a iniciativa 
da proposta, mas não poderá esta ser posta em vigor sem 
que seja approvada pela assembléa geral. 

CAPITULO XXI. 

DO CAPITAL D.\ i'OCIEDADE, ·suA RECEITA E DESPEZA, 

Art. 79. Constituem o rapital da sociedade as apolices da 
divida publica que ella actualmente possue, e as que no fu
turo adquit·ir. 

Art. 80. As verbas que fazem a receit:1 da sociedade são: 
§ t.• As joias de entrada de socios e o producto dos di· 

pio mas~ 
§ 2. o As joias dos membros rlo conselho. 
§ 3. 0 As annuida•les dos socios c quantias provenientes de· 

remissões. 
§ 4. o O producto de beneficios promovidos a favor da soei c· 

dadp, 
§ ti. 0 Os juros das apolices e das quantins depositadas nos 

ba lll'OS. 

§ 6. 0 Os donativos c verhns extraordinarias. 
Art. 81. São ctuantias destinadas para augmento doca-

r•iUil: 
~ 1. o As joins dn entrada dos socios. 
§ 2." As joias dos membros do conselho. 
§ 3. 0 O 11roducto de benefieios, se não tiverem sido effec-

tua<los com appli<·ação espectal. 
§ 4. 0 Os donativos; legados e verbas extraordinhrias. 
§ 5. 0 O producto das remissõc8. 
Art. 8:2. São quantias destinadas para occorrer ás despezas 

da sodellarle : .. 
~ 1." 0;; jnros dos apolices e das quantias drpositadas em 

3. lg lllll IJ<I!H'O. 
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§ ~.o A>: annuidades dos soei os. 
§ 3. o O producto dos diplomas, e quaosquer outras verbas 

extraordinarias destinadas para este fim. 
Art. 83. Se a8 despeza~ forem superiores ás quantias des

tinadas para tal fim, o conselho procederá a um rateio sobre 
todas as verbas de despezas, de maneira a equilibrar uma 
cousa com a outra, de acrôrdo com o que determina o art. 78. 

Art. 84.. As npolice>~, que a sociedade possue e as que no 
futuro adquirir, serão consideradas inalienaveis, salvo se 
motivos extraordinarios reclamarem a venda de algunns, o 
que não poderá ter lugar sem que seja deliberado pela as· 
sembléa geral, de conformidade com o art. Ml. 

CAPITULO XXII. 

DAS REmSSÕES. 

Art. fõ. A pessoa que no acto de entrar para a sociedade 
quizer remir as suas annuidades, o poderá fazer pela fórma 
determinada no art. 9. 0

; se porém quizer fazel-o depois ·J·á 
como socio, lhe será isso permittido.pagando a quantia e 
i50b00(} por uma só vez, levando-se-lhe em conta metade das 
annuidades que tiver pago, devendo nesse acto estar quite 
até ao fim do trimestre que correr. 

Art. 86. O socio que fizer parte da sociedade antes de prin
cipiarem a vigorar estes estatutos, poderá remir as suas 
annuidades, pagando por uma só vez a quantia de 80$000, 
levando-se em conta metade das que tiver pago, contadas 
pela fórma estabelecida no artigo antecedente. 

Art. 87. Nenhum socio, qualquer que seja a importancia 
das annuidades que tiver pago, poderá remil-as, entrando 
com menos de 20$, sem prejuízo do que determina o art. 33; 
assim como nlfo poderá remir-se o socio que tiver recebido 
beneflcencia e não tiver indemnizado a sociedade. 

CAPITULO XXIII. 

DA ELEIÇÃO D03 ELEITOfiES E DA COM~liSSÃO DE CONTAS. 

Art. 88. Os eleitores formam um corpo de honra a quem 
é confiada a escolha daquelles que têm de dirigir e repre
sentar a sociedade : este corpo com~ õe-se de trinta elei
tores eleitos annualmente pela assembléa geral, entre os 
quaes haverá, por eleição entre si, um Presidente,. um i. o 

e um ~.o Secretario'. 
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Art. 8\l. Logo que findarem o~ trnbalho~ na primrir~ 
assernbléa ge.ral ordinaria, o Presidente dcclnrará que se vat 
proceder á eleição dos eleitores e da com missão de exame do 
relnt•>rio c contas annuaes, no que dtná principio pela for
mação da mesa, a (jllal será compostn do Prcsidentr, i." 
e 2." Secretarios da administrnção, c de quatro cscrutadores 
nomeados pelo Presidente. 

Art. 90. Organiz11da a mesa se proce(lerá á chamada do~ 
vot11ntes, que deverá ser feita pelo livro de presença e or
d"em da inscripção, não podendo votar, embora esteja a~
signado, o que não estiver no gozo dos direitos de elegihi
Iiuade; devendo ser attendida qunlquer reclamnção contra 
o voto do socio em taes circumstancia,;, se como tal fôr re
co~lheciLio antcs de votar: conclnida a primeira chamada 
devcriio ser admittidos a assignar o livro de presença os 
soei os presentes que não o ti verem f e i to, a fim de proceder
se á segundn chamada, não podendo depois desta princi
piada ninguem mais assignar, e nem poderá votar quem não 
estiver assignado. 

Art. 9L Cada um dos votantes, quando fôr chamado, de
J10Sitará na urna duas listas, uma com trinta nomes para 
eleitores, e outra com tres nomes para a com missão de exame 
do rclatorio e contas annuaes, com a resper.tiva declaração 
pela parte de fóra : as listas seriio escriptas, e sóment11 
apurada~, nas que contiverem mais nomes, os primeiros a!é 
o numero de que se dever compôr a list<tt não se apurando 
as que contiverem nomes riscados, nem se contando a favor 
de qualquer candidato os nomes errados ou trocados. 

Art. 92. Coneluida a segunda chamada e o recebimento 
das listas proceder-se-lia á contagem e apuração dellas, 
principiando pelas da commis>ão de contas, competindo á 
me8a decidir todas as duvidas qne se suscitarem, e no raso 
de não se concluírem as apuraçõt>s nessa occasiãu, serão as 
respectivas notas e listas encerradas na urna, devendo eon
tinuar a apuração no dia e hora que fôr previamente mar
cado pela mesa, não podtmdo exce1er do dia seguintr, e em 
lugar franco para os socios. A urna deverá ficar lacrada e 
fechada, e as chaves distribuídas pela mesa c escrutndores. 

Art. 93 Finda a apuração o Presidente proclnmará os 
eleitos, a quem no menor prazo possível se deverá officiar, 
envinndo-se-lhes os respectivos diplomas, rJne deverão ser 
assignados pelo Presidente, Secreta rios e primeiro escrutador. 
Os immcdiatos em votos são supplentes, e serão chamados 
para pr•!cncherem as vagas que por qual!Juer modo houvr
rem : a chamada dos supplentes para a com missão de contas 
e eleitores será feita por ordem do Presid!'nte. 

Art. !ll,. Destas eleições se lavrar:i um termo em livro 
destin1do para tal fim, o qual deverá ser assignado por tOda 
a mesa eleitoral, e nelle serão mencionados todas as occur
rcncias, protestos c contrn-protcstos que houverem, e deste 
termo se mandará uma copia ao eleitor mais votado, ou em 
caso de votnçiio igual áquelle que a -me~n eleitoral escolher, 
flllí' flrarú sPndo o Pre~idt>nl!' pruvi~(lrio llo corpo Pleitoral. 
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~·'!'"' lt·illl~i'-''' ,.ttit ;~ pr:·:,id:•nt·ia d:ltJII'~llt• a ijllt~ln tin·r ~i•lo 
<'li I· i:' l:t a t:•tpi:~ do it<I'!JI" <'i:<ilur:il, ttli ""'' :1 dat[lll'lll' tjlll' lur 
,•, í'/::nt:tdo, ~~· :1H·i;t ilol';l d1 1 pPi~ da :11nrr:1d;1 ttan I'OIIlpar~·~·~·\· 
~~ prl :11'Íl'tltlll tt~and;ll' t':·Ttt~:L O dítl, lu;.~;'J' " llurtJ da ren
\ti:·,, r\:t·; ••lr:itlrl'•':i :;r•t'il :•ii11lllll'iiidU pdu ~I!I'J'i'[;ti'ÍU d3 :,o:'ÍI'
d:t-1", •k ;::'<'<'1rdo Cil!fl ''•J!lf'll•·,:, '' al<;lll lk;t:~ r••uniiío dcVI'I':i 
J'r•iittil'·>'l'l!\li':\'Jl'dinarialllellll'. IJll<llldU 11 cun;;dllll l't't'l:tlll~l' / 
:t.tf';l (J!II' ~~· jd'I)!'P:l~l ~~ :d~uru~ <']t•i~,':)d. 

\t'!. \lii. ll:•unirl"' n:; l'lt•ilol't'<, ,. p.;lantlo Jll'l':it'llle!', pr>]o 
t!lt·n~~~ ;n. 11 i'rn.-.;i:l!'ltl~' o~ ,:,-:•\·i!]:trú :1 tonlttl' :~.~sPHt1 ;'., ~~ 
\ltti!l• ;lt:itlil\1..:. ~~:li':l :-;,•I'Vli'!'i\1 lll!•'l'l11:ttlH'Ilh' d•• ·J. 1\~- ~··
:·r~·!;l~-:~1'•, 11 qtH' l>i!q .~.,~ pr~·~·f•dt•J':·, {I ,.l,~il;ftll dt• 11111:\ ('l•llt

ttti .. .-,I r[,• li'•'' illl'tdi>!' 1', p:11'il ',1'\'Ílil::ll' ;i idt•llfid~llll' <f,,: 
, J.•ii•h t' '•'11' di:drill\:1.; jll'l:t l'lljiÍ:t d11 ll'l'll~!ll'lt•illll'itl, lltt fd'lll 
jd'ttpl'in Ji\ 1'!1 do~ 1t'l'illll~, I'OIIlpr·! ind~1 :i H\l"·::l \'t'l'iti1·:tl' ()<"~ 
dipi11JI\,t,: :lo; ltll'li!lil'i\:; r[,.\ t'tllltllli-,•:'i"· 

:\ri. \lí. H:'l':llliJ:'I'i:i:t :t lr·"ilitltirl:td•• ti"' •+itlll't'' pl'I'
~··~JIH>' pro,·r·t!l•t'-,;t•-lta :'t ~·l,•il,':'tll dl\ l'r:·.;id:•n!t', 1." P ::!." 
S,• ·.l'•'l:ti'ÍII' d•l !'rliJI•::Íil I'Ít•Í[Ill'til, (jlll' ~:·í';Üt 1'111 tll'!ll ('llll[ÍilliO 
l'tll;t:• . ...:..::l'Íil . ..:., u_,~p(Ji;-; ~~í~ 1ptt\ i'~t:ll :·, ('tJlblituido o (''dlPt~io t"•lt•i
l!il':tiJnl'.t prc;cetlt•r :'t 1·kit;ãn tlo ·,.,Hl:-il'li!O. 

Art. \l8. c,,u,;tiluitl'' o eoi!Pgin Pll'itnral prnrPtler-st•-lia 
:'1 c•L'it:ãn tln const:!Jil) atlministrntivn, principiando pPIII 
l'argo do l'rt•sitlt•nt', e l'ltl s3g·ni•la d11s 111ais lllt:lllhros da nws~, 
t't!l'lllill'll:II>-S<' a,: t:Pdula., para 11111 dos •·:trg·os st•paratlrtlii~"IJ!t• 
>'lllll \llll c;:j \llliill' l'ada Ultl:l, I' :t llilÍIIW 1'111\l -1/t llOIIII~S p:tl'a 
nt"lll 1tt'rtS tltl •·on,;:•lit•J: para Prl'>'i·klllt• I' TltP,;oun•iro c\ige
~.· ut:tiori;t :tl'""lul:1 d"' nll'lllfll·ns prPsPilll''• o para rJualqut~r 
dw; ottlt'"' t':tl'~!·o,; I' ;:onsellw f>a,.;lará a maioria rel:tliva . 

. \ri. \l'l. S.• JLrl prilttt'il'll e,;t'l'lttiHin ll''uhttm dos \l)lail11s 
p:1r~ Prl•,;i1klllf' I' T!t,•:·tlltr•·in) :1lr'alll::tr a m:tiotia :tiJ~illuta, 
···H'I't'l':'t s:··~·uq.fn ,.,,·rtttinin 'oltro o~ 1i•ms ntai,.: volauo,, ou 
,.:r>lll'l' 11..; qnr~ al:·alll .. ·:tl'l'lll a ll!:tiori:t t'lllll JlltttWI'il i~ual rk 
·;,ilr•s, I',,. 11:1 ,,.g·undo t•,.;t;rlltillill lioll\'1'1' t'lllp:lll' será dPI'i
tli !11 :'t 'tli'L•. S-•. par:t •Jll:tlqnt•r llltSOUtrost':tr:.;n,: li11HVI'I' ent
ll.li•'. !i:t\t'l':·, -;l'·"·ttlltlll t':'ll!'lltinio]ll'la lilt'"'na t't'lrma aeiína p,;
' IIL'it'I'Í<)~I, I' [;l!llfll:lll ;t é'lll'lt'. dt•t•idir;.i SI! !Jllll\.1'1' "l'gllllilO t'lll-
jl:tl:• . 

. \.rt. Jl)l). A re··k:r:~n (: p:•rtlliltirla rom a l'xr·rpçiio unit'a 
dr1 Till'clllll'I'ÍI'·', qllt' tlt-Vt'I'Ú ,;1'1' ,;ul,slilllidll :t!lllllalwentP c ;;ú 
.! '''' :t:t !tt' dt•p·ti,; pr~:l1•r:'t o ,.;IH'Í'l, que tiver l.'xrrdtlo aq~rllt~ 
, .. ,1',!11, •'\1'1'::1'1-o :it' ii11Vll, podendo ''itl.r~tanlo sem intl!fl'Ll]l
'.';,, p:;c',;:tt' :t 1'\ttn·:·r qil:tl'fllr'i' nutro :·ar."·o; !ta ineompati
h:li·larl:· •'til ,,.r au llil'>'lltl> lt:tlljll) t·ll'itor ~: IllPillliro tlo eon
'"·l!:o, <: t'llil'i! rne1n1Jr.J d<t ;·.onsl'llto t'lll t•xr•rdl'io c da t~om
mi,;-;{(11 dP <''lc:lltll' do rl'latnrin r: euntas annu~es. 

Art. !OI. No e:tsl) tl1: l'ttlll11H:i:t, ou qualquer outro motivo 
qllt' tf,\ ''fil r•::,nlt.atln i,av<:r v;t~a no corpo eleitoral, ser:\ eltn
m:t:lu n sttp[•lt•n 1 r• UI :ti>' votado, lllfl-' 11iin fHÍt!P ser considerado 
r'q}JIO la( P 1fUt· ti\'t 1 l' IIH'lh)~ d;• ("inf'(: \';;li!,'~. 



.\I~TO~ DO :•tiDi-:1\ 

Art. 1112. Corwltlitl:l a td••it;i'to o l." S•1·rctario do corpo 
rkitor.1l ollki:trú a c~1·la ttm dtr; PIL•itos, rerncttewlo-Jhe 
o tlipltii!til, q uc- :;erú a~~:ig-l!a:lu twla mrs:t; assim corno dará 
t·onlu·dmt•uro tlo al'lo rit'ito•·al, f'll\ i:uul<l a relat;ão dos clei· 
tos ú utlmin istra~·ã11 tla 'o:·.kdatlr, a Ji:n ·de provitlcnriar 
úceiTa da pns!'t', e de tudo o rr.Jeesso Plt~itoral se lavrill'á o 
compelt'nte teru1o,qne tlevcrú ó<l'l' assignado por todos os elei-
tores presenlt";. 

1:.\l'ITl'LO XXI\'. 

Art. 111:1. A '"'~kdadP. 11ã·.o p<rdt•r:í contrahif uivhlas além 
tla,: qnP f<ll'l'lll lll<lli\·adas pt'la elllllpra til~ iiiJ.i•~~.:tos para o ex· 
p••tlientP tia S<'l'l'l't:lria 1: tlie,;onr:1ri:.~, 1: l'~:-as mesmas deverão 
st•r pagas antt:s de linda r o annn S()(:ial, a<sim como não po
tll'r:'t fawr rmprP~~imos de qnalrJnrr natureza. 

Art. 1()!~. A~ p~ç.tS 1!irigidas ú societladl', i1ur, contenham 
pala\·ras ufl'··n,;ivas ao urcoro da associação, ou""lc algum uos 
mnmhros ti~ ailluinistrar;:io, on a:,sodatlu, assim como as ano
nymas, não sl'rão por fórma alguwa attendi.las, nem de lias se 
tomará conltt'eimcnto. 

Art. 105. O retatorio 1lc que trata o§ 8. 0 do art. 63 rle· 
verá ser irnprrsso ant~s da rt•nnião tia primeira assemhléa 
~cral annual ortlinaria, para upssa oce::~sião ser uistriiJuido 
pelussoeios que aella cmnJHlrt'crrem. 

Art. 106. A sode•l:dc não pnrlerá fazer juncçãG com 
qualt]Uer outra, desde que tenha de pl'r,Ier o seu nome 
r~ a sua autonomia, mas ainda mesmo romervaudo uma e 
outra cousa, não o poderá falr.r senão dPpois de consultada 
a assembl1'a geral, convocaria csp••eialmente para rsse tim. 

Art. 107. A sueirtlatlr, só poderú s<'r dissolvida tJnaiHio 
não pu1lrr mais prrrmlwr os seus tlns. por dcliberaç.ão da 
asscmlilúa geral convocada de coJlformi:latle com o art. f],\) 

dcstl's ('Sl:l t n tos. 
Art. iOd. Ile:;olvitla a dissolução da sorieuntle srr:i. a sua 

liquiilaçã:J 1mtre~nP a uma crmmis>iio de eiitco membros 
PIPi tos p1d::l assem!M•:t geral, n t111lo I!Uanto for apurado S('l'Ú 

divitlitlo ro:u ig-nal•la1le pe'os socios invaliuos, vinvas c or
pliãl):', a rp:rom n snried:ule n:•s;a o:~l'asiib soecorrrr, com
prtintlo ú I:O!JIIItissãn aeautPI:tr, co11tu julgar melhor, a parte 
tJilti tocar aos Jlll'IIOI'cs: a tli\·i:;ão sorú regulada lielo nu· 
ll\1'1'!1 1ln Jlf'!ISÕI'S. 

Art. 109. E~trs rslatntos potlt>rã'l ser reformados no torlo 
ou r.m parti', ú propor~·ão IJill' a pratica fôr demonstrantlo 
os defeitos e lacunas que houvPrcm, eom excepção dos Hns 
dn snciPdade espcciHrados no art. 3. 0

, que não poderão ser 
alterauns; e nPnhUJna alteração será f11ita, sem qr..c seja. de
terminada P"la asst~mhléa geral, e nem pouerá ser posta em 
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vigor, St'lll que s;•ja approvada por ella c pelo Governo Im
perial. 

Art. uo. o~ prr:Si'l1 t;:s estn t ll to~, lkpois lll' npprovallOS 
pl'lo Governo lillperial, substituirão os e~tatntos e resoluções 
qun t\etualrnrntr: n:.<.;elll ;:~ so;·iedatll', i' [Jrioi:ipiarão a vi
gorar desde tjlle a rderitla appt-.JV<IÇiltJ l'ôr rlt'el:ir:ula no st•io 
da assctnhléa geral <pu: dPVt•rá o;er Íllllllt:tli:tla:n.Pntt) convo
cada para esse lim, de,;;le quando sPrãu tido,:, n•s1Jeit:ulos e 
e uu1 pritlos e o mo lei tia StH:ietlauc. 

Artig·o nni;;n. L·1g-o <pw os [Jl'es<:ntrs estatutos sejam appro
vauus pelo GoverniJ I npPrial, scrú convo~;:Jtla um.a :Jssrmliléa 
geral extraurtlinaria para do tal cireumstanl'ia SP lhe dar 
conhecimento, e :::crt:m postos em PXt'l'\li;ão, pruce1lenllo-se 
immecliatamcnte :1 eleição tlos el11,itorcs e 1;nn:;l'lho de confor
midadP eom os novos e'tatutos: Pstr cons!'!!Jo funceionará 
:Jté ao lim (l.o armo social de 1872 a 1873, tlantlo-so por finda a 
gerencia do actual, e nrssa occasiâo devcrú apresentar o seu 
relatorio o balanço ger:Jl, que serão suhmettiuos ao l\lkame ua 
respectiva com missão, qne tambem será eleita. 

Approvados em sessão da assem hléa geral de !8 ele Fen
reiro do 1872.-Joào Victor Lomba, l're~itlnnt!l.-[uiz José de 
Victoria, Vice-l'rcsitlcnte .-Josif Uarcin. da Silv11, i.• Scerda
rio .-.Joaquim .José i'l'reira liarcellinho, 2." t:'et~rctario.
Frnncisr:o Jll<ll'lins l'úthr!iro, Thcsonndro.-.Joaq11im José Si
miJes, Procurador. - Com:elhPiros : Joaquim Teixeira da 
Silva .Monteiro. -Antonio A.lus da Cruz.- Anqusto F11-rcira 
de Souza. -Jeremias de Carvalho Brandão.- llfanoel Goncal· 
veJ de Souzn Penna.- Avelino Moreirct de 'f'reitas Rangel.-
Miguel i1lbiuo da Costa Machado. · 

DECRETO N. l~'j7- DE -~ DE ~i.\lo nE 1872. 

Approva os estatutos lla S.':l~i~Qade Br~silcira. de Bencfi,s_~c:í:.t· 

A L tendendo ao que requereu a Directoria da Sociedade 
Brasileira de Beneficencia, e Conformando-me com opa
recer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de 
Estado em consulta de 22 de Março do corrente anno : 
Hei por bem Approvar seus esta tu tolil divididos em nove 
ca pi tu los e trinta c sete artigo;;, com a elausula porem 



• 

de qw: as dislinrçõl's honorificas, de que lrala o~ i."do 
art. ::2, sú poderão ser US;Jrla~ dt~nlro dos·edilicios da so
cierlade, e que a asscmhlt'~a geral dos as~ociados não po
derá pOr em execução q11alqucr alt••ra•;ão nos estatutos 
sem prévia appruvação do GoVI'rno Imperial. 

João Alft:ctlo Corrt~a de O li vcira, do l\leu Consrlho, l\li
nigtro c Secretario de E,.;tado dos Negocies do lmpcrw, 
a>:.~im o tenha euti'IHiidci e faca executar. Palacio do lHo 
dt·.Íaneirn, em quatro de i\biÚ dr· mil oilucento~ setenta 
e duus, qüinquagesitllO primeiro Lia Imlepcuut•ncia e 
do ltnpcrio. 

Com a ruhri1:J rll) Sua ~bg1'Siade o Imperador. 

Joilo Alfredo Corrêa d1~ Oliwira . 

t••·o,jeclo de •·el'orma de ·estatutos da- Socieaade Bra· 
silftra de Renericencia -, l'e;istos e ap1·esentatlos 
fiel a com missão ele I'CIIac~ào a 22 t!c ~laio de 181 f. 

CAPl'ITLO I. 

DA SOCIEDADE E SEU FDI. 

Arl. L" A Sociedade Brasikira de Ikncfiecncia com
pôr-se-ha de illimitado numero dr, Brasileiros de Hi 
annos para cima., c r1ue tenham um meio honesto de 
subsis tencia. 

Art. 2." O llm da sociedade é prestar aos socios e!Tec
tivos, tendo já decnrrido seismczcs depois de sua entra
da, prc('(•dendo prtição por cscripto: 

~ 1." Durante sua vida: . 
Soecorro pecuniario quando doentes, conforme a la-

1wll:, n." 1 dos presentes estatutos. 
~ 2." Por sua morte: 
Enterro tJUC importe em 50~000, ou esta quantia ú 

viuva ou quem de direito fur, se a requerer; 
Pensão conforme a tabella n." 2 destes estatutos, com 

preferencia: 1.", ás viuvas emquanto se conscnan•m 
neste estado; 2.", ás tilhas lt·gitimas ou legitimada~ 
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cmquanto solteiras, e aos filhos nas mesmas condições, 
até a id~cle de i6 annos, não estando empregatlos, re
partidamente; :1. 0

, ás mãis, uma vez que tenham sido 
Sll>'lcntadas c abrigadas sob o mesmo tet:to pelos socios 
fallccitlos. . 

A pensão terminará sempre com o primeiro pensio
nista, bem como nenhum pensionista perderá sua pen
são ou quota de pensão por motivo de terceiro. 

CAPITULO li. 

DOS SOClOS, SEUS DinEITOS ~ DEVERES. 

Art. 3." Haverá duas classes de socios: e!Tectivos e 
honorarim;. 

Art. 4. o SerJo socios effectivos os Brasileiros qne, não 
soiirendo quando propostos, molestia grave, chronica 
ou incuravl'l, contribuírem com a joia estabelecida na 
tabe lla n. o 3, e com a quantia de 3# por tri.mestres adian
tados, embora estejam ausentes da córte. 

Art. :5. 0 Serão socios honorarios os Brasileiros dis
tinc to>' por qualquer ti tu lo, residentes no lmperio ou 
fóra delle, que possam ser uteis á sociedade ou aos socios 
clieclivos que recorrerem á sua protecção. 

Art. ü. o Aos soei os de qualquer das classes passar-se
hão os competentes diplomas, cobrando-se iH por cada 
um dos eliectivos. 

Art. 7." São direitos de todos os socios eiTcctivos: 
§ 1. P Fruir os beneficios constantes do § L o do art. 2. o, 

uma vez que estejam quites com a sociedade tres mezes 
an trs de os requerer. 

§ 2. o Propór por escripto ou verbalmente, discutir e 
votar em assembléa geral qualquer medida tendente ao 
hem da sociedade, e por escripto ao conselho, podendo 
sómente discutir c votar quando fór membro deste, que 
todavia o convidará para a discussão, se julgar conve· 
nicntc. 

~ 3. o A ppellar para a assembléa geral da decisão do 
· conselho, sobre negocio de seu interesse ou da sociedade 

dentro de oito dias, contando.:se porém este prazo, para 
quem não ·tenha estado presente á mesma decisão, do 
dia em que lhe fór entregue o officio de communicação. 

§ 4. o Votar e ser votado para qualquer cargo social, 
ç~ccpto nos casos previstos pelos arts. 9. 0 e 12. 
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§~.o Propôr por escripto ao conselho socios effectivos 
c indicar-lhe os inrlívicluos dirrnos dos títulos honori
Jicos de IJencmeri tos e·l.Jcm fei torc~; podendo sómcn te 
discutir a convite tio mesmo conselho, mas não votar se 
não fôr' membro dclle. 

§ 6. 0 Hequerer ao Presidente ascertidõeseattestados 
de que necessitar, sobro negocios seus ou da sociedaue, 
com 1lcclaração do fim que tiver em vista, satisfazendo 
as condít;ões estatuídas no art. 2~, § 1.• 

§ 7." Deixar tle aceitar o carg·o para tjlle fôr eleito ou 
nomeado c dar sua demissão do que exercer, uma vez 
que produza razões attendiveis. 

§ 8.0 Remir-se do pagamento de mensalidades, me
diante a entrada para os cofres sociacs da quantia de 
:1.00~000, o que lhe será pcrmittido fazer em tantas pres
tações quanta~ puder no prazo de seis mezes, a contar da 
primeira, sem prejuízo do pagamento dos trimestres do · 
que falia o art. 4. 0 

§ !l." Ter um titulo honorifico, conferido pela so.: 
ciedadc, quando houver proposto trinta socios que 
tenham realizado as respectivas joias, ou quando tenha 
serviJo no conselho com assiduidaJe durante cinco 
annos consecutivos ou interpolados, comparecendo pelo 
menos a dous terços das sessões que se houverem cele
brado. 

Art. 8.0 Por morte de cada socio de qualquer das 
duas classes, se fôr catholico,,apostolico romano, a so
ciedade mandará celebrar uma missa de setimo dia ; mas 
o ~2. 0 do art. 2. 0 sót.eráexecuç~se osociofallecer 
qui te com a sociedade, ou já no gozo d3.s beneficencia~ 
de que trata o § 1." do mesmo artigo. 

Art. 9." Suspender-se-hão aos socios as garantias 
desde qae lhes fôr sustentada a pronuncia por qualquer 
c1·ime, e bem assim emquanto cumprirem a pena a que 
forem sentenciados, não senuo por algum dos mel).cio
nados no§ 1. 0 do art. 13. 

Art. :tO. O pensionista ou a pcnsioni~ta que tiver 
procedimento deshonesto notoriamente conhecido, nada 
mais perceberá dos-cofres sociaes. 

Ar L. !L E' dever de todo o socio effectivo : 
§ :l. • Comparecer ás sessões da as~cmbléa geral, ou do 

conselho quando membro delle, justificando suas faltas 
por escripto. ·· 

§ 2.• Aceitar o cargo para que fôr eleito on nomeado, 
salvo o caso de reeleição ou impossibilidade provada. 

§ 3. o Desempenhar fiel e promptamQnte as funcções 
que lhe inctJ.mbir. 
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§ 4." lutlenmizar ü sociedade da quaatia que no exer• 
cicio de qualquer cargo despender illcgalmcnte. 

~ õ. o Denunciar por escripto ao conselho, embora 
não S!'ja membro delle, dehaixo de juramento, apresen
tando testemunhas ou exhibindo documentos, quando 
os haja, o socio ou funccionario prevaricatlor, e os pen
sionistas que deixarem ue ter procedimento honesto. 

Art. 12. Não póde votar nem ser totauo o socio que 
não cstivPr quite tres mczes antes da eleição. 

A1·t. t:l. Perde o uireito d.e socio effectivo: 
§ i • O que fôr condemnado ú pena de galés ou por ac

cusação juoicial de furló, roubo, cstellionato, banca rota, 
adultnrio ou qualquer outro rrime que offcnda á moral 
publica ou á religião Llo E~taclo. 

~ 2. o O que alienar os bens da sociedade, sem autori
zação tlc quem de direito, ainda que a mesma seja in-
demniz:lda jl.tdicial ou amigavelmente. • 

,§ :l. • O que se entregar á pratica oe máos costumes. 
~ ~." O !Jne sr portar indignamente nas sessões tlo con

~elho ou da assemLléa geral depois de chammlo á oroem 
duas yezrs pelo Presirbnte, ou que insultar qualquer 
funccionario d.a sociedade no exercício de seu cargo. 

§ 5.• O ·que, eleito ou nomeado para qualquer cargo 
social, reeu~ar desempert'hal-o sem motivo justificado, 
ou que nceitanrlo-o aLaudonar o seu 'CXercicio. 

§li." O que fôr con v·encido de pretender aniquilar a so
cietlaoe, alliciamlo para e,;te fim os socios menos judi
cioso!! ou desmoralisal-a perante a imprensa.· 

CAPITULO III. 

llOS TITlCI.OS JIO:"OniFICO~. 

A1·t. n: Terão o titulo tle- benemeritos- os socios 
i.n,;talladon•s da sorirrlade, que ainda fizerem partedella 
ao tempo em. que forem npprovados pela assembléa geral 
o~ presentes estatutos; e lwm nssim os Brnsileiros que, 
concorrendo gratuitamente ·para o beneficio da socic
llade na qualioarlc de. metlicos, advogaoos, pharmaceu
ticos, etc., ou aqucllrs soeios effectivos que, desempe-
nhantlo os cargos para que forem noméados, houverem 
prestado á mesma relevantissimos serviços. 

Art. Ui. Terão o titulo de bemfeito r1lr.as1· -- -~-
lei r~ que fit.•erem á socieclatle qual l~~u~~ <Ah CAAf,~- · 

.· ~\..\ "~;f. 
~ '--( 

~ ~ s 
·-~ 
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tlinl1eiro, ou ohjretos equi\'alentP:', nunca menor de 
:100h000 ou 200

1
)000, independentemente da remis~ão 

Llc socios ciTectivos se tambem o forem. 

CAPITULO IV. .. 
DOS FlJ!'I!10S SOf.IAES. 

Art. W. Constitue o fundo sodal toua a renda que 
st~ puJcr ohtet~ proveniente dll joias, diplomas, mcn
s:tlidaL!es, rcmi~sões, juros de apolices, donativos em 
lllllllcrario, ou do pro•lurto dar[uellcs que não estive
rem Jll'~lt: caso, o qual sr dcverú converter em apo~ 
licr·s rla diYida- publica, assim que attingir quantia. 
suiiiciente para a compra d0 uma ou mais apolice.;, 
sem prejuízo das despezas urgentes da sociedade, para 
a satisfação das quaes O.cará em poder do Thcsoureiro 
quantia nltnca menor 1lc ;)001)000. 

Ai't. 17. As apoliccs d1 sociedade só poderão ser 
vendidas para o fim de socc.orrer os socios ênfermos <' 
os pensionistas, c isso mesmo <I c pois de provado q llt' 
foram csgolatlos to1lus os me'ios ordinados e extraor
dinarios, preemlcndo toda na autoriz:tção da assemblé:.t 
grral para a referiu a venda. 

CAPITULO V. 

tlA .\DMI:"ISTfiAÇÃO DA SOf.IEDADE. 

Art. lS. A sorietladc será atlminislrada por um r,ou
sclllo tle ':H membros, que serão suhsti tui1los JWIO=' 
imm<•<lialos em votos, no caso üe morte, demissão ou 
i llltJI'Lli mcn to prolongado. 

DO CO:'\ SE L li O. 

Art. iU. Seio att.riÜuicõcs do conselho: 
~·; 1. o HeprcsP.ntar a sociedade dentro e fóra do lm-

pcrio. • 
~ 2." Ele~cr d'cntre seus mcmJ,ros, para senirr,m 
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durante todo o anno social, mn Presidente, um Vice~ 
Presidente, um l. 0 Secretario, um\!. • Secretario, um 
Thesoureiro e duas commissões de trcs membros cada 
uma, a de philantropia c a de contas e orçamento, 
sendo vedada a accumulação destes cargos. 

§ 3. • Admittir socios etTectivos e propôrá assembléa 
quem fôr digno dos títulos honorificos de benemerilo 
ou bem feito r. 

§ ~.·Fixar, segundo o calculo estabelecido nas ta
lJCIJas n. •• i e 2, a quantia de cada soccorro pecu
niario por mcz e de cada pensão t:unbem por mez, e 
hem assim orçar no principio do anno social a que 
fôr precisa para as .demais despezas ordinarias e even
tuacs da sociedade. 

~ 5. o Conceder, suspender e supprimir pensões. 
§ 6. 0 Resolver a vend:t de donativos ·feit.oa á socic· 

da de quando não forem em numera rio. 
§ 7." Propôr á assembléa geral a venda de apolices, 

no caso doart. !7. 
§ 8. o Nomear escripturario c cobrador que auxiliem 

o Secretario e Thesoureiro, e advogado e procurador dos 
processos que por ventura-houver de inteatar por amor 
dos bens da' sociedade e. marcar~lhes honorarios, dando 
sempre prererencia aos socios. 

§ 9." Verificar a exactidão dos balancetes do Thesou
rciro e passar quitação a este nos termos do art. 22. 

§ to. Sanccionar, quando legaes, as· ordens que ex
pedir o Presidente, relativas a enterros, soccorros pecu
n ia rios c cessação de pensões. 

§ H. Assistir ãs missas de 7 .• dia pelos socios falle
chlos e dar os pezames ás famílias dos mesmos, por in· 
termedio de uma commissão nomeada pelo Presidente. 

§ !2. Velar pela fiel e constante observancia doses
ta tu tos e ar{'stos da !lociedade, responsabilisando e de
mittindo os funccionarios negligentes no cumprimento 
de seus deveres, e applicar aos soei os c pensionistas pre
varicadores as penas estabelecidas. 

Art. 20. Por morte, demissão, falta repentina ou . 
impedimento, substituirão ao Presidente o Vice-Presi
dente; ao Vice-Presidente o L• Secretario, a este o 
2. • 8ccretario e a este ou a qualquer membro decom
missão quem o Presi-dente designar. 

Art. 21. O conselho reunir~se-ha ordinariamente 
duas vezes por mez, e extraordinariamente sempre que 
a necessidade o exigir, no dia c hora que .o Presidente 
designar, bastando a presença de H membros dclle para 
h a ver sessão. 

P!UTE 11, 40, 
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t> 
CAPITULO VII. 

DOS,FIJNGCIONARIOS DA SOCIEDADE. 

22. Ao PreRidentc compete: 
ilirigir as sessões do conselho e da assembléa 

~ 2." Assignar as actas das sessões c os diploma~ dos 
socios, bem como as petições aos poderes 1lo Estado e 
quit:~ção ao Thesoureiro em nome do conselho. 

§ 3. o Rubricar os livros da sociedade c todo o papel 
aprcsentaJo em sessão, com a declaração dQ que fôr ven- · 
rido. . 

§ ~-· Ordenar por e~cripto ao Thesoureiro a entrega 
4 commissão do philantropta da quantia nccessaria para 
enterros e celebração de missas de 7 .• dia e tlc soccotTos 
per.uniarios aos soei os comprehendidos no§ L • do art. 7. •, 
a compra tio que (()r mister p:tra o oxpetlicnte da socie
dade, iJiuminação o trastejamento da sala das sessões, o 
aluguel tia ca~a e servente, o pagamento tleslas c demais 
despezas autorizadas pelo conselho, !I venda de donativos 
e apolices, prcv~sta no art. i7 c.~~ 6. • e 7. o do art. 19, 
bem como a cessação de pagamento, nos casos previs los 
pelos arts. fi.• ciO e§~ 5.• do art. W e2." tloart•· 2U, 
ll:llldo lle tudo parte ao conselho .• 

§ 5. • Convocar ordinariamente a assembléa geral, 
nos termos do art. 3<t, e cxtraordinaJ·iamcnte quanJo 
qualquer socio requisitar no caso de appellação, ou 
quan<to 2r-i socios o requererem. 

§ 6. 0 Nomear commissõcs extraordin~ri~s, vencida 
no conselho ou na assemhléa geral a necessidade tlellas, 
c providenciar sobre as sub~tituiçõc:> rO'JUladas pelos 
arls. 18 e ~0. 

§ 7 ." Conceder as cerlhlões c attestados que lhe forem 
rctpteridos pelos. soei os, relativamente aos negocios da 
sociedade, uma vez que lhe pareça não terem elles por 
lim empccer a marcha da mrsma. s 8." Apresentar-á assembléa gçral um re1atorioan
nu:tl dos trabalhos do conselho c do movimento e cs-
taJo tl:l sociedade. · 

§ 9." VeJar pela prompta exEcução tbs resoluções 
lomad:~s pelo conselho ou pela assembléagcral c impe
dir a transgressão do§ l'i do art. :19, sendo o primt'iro 
a cumpril-o. 
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Art. 23. O Vice-Presidentesub>tituirá ao Pre;:;idenle
com idenlicos direitos c develcs, no caso de ·fJlta re
pentina, impedimento, dc.missão ou morte. 

Art. 2~. São atlribuiçõcs do t.• Secrcta1·io: 
· § L• Ler todo o expediente e mais papeis apresen

tados. em sessão. do ponselho c da asscmbléa geral. 
§ 2. • Assignar as actas das sessões, diplomas dos so

cios, b)m comJ as petições aos pod_eres do E-;tadoe qui
tação ao Thesourciro em nome do conselho. 

§ 3. • Redigir e expedir LoJa a corrcspondcncia so
cial. 

§ ~.o Fazer a matricula do.> socios em livro para 
este lim tlestin:Hio. 

~ 5." Ter a seu cargo a e~ct·ipturação da secretaria, 
que deverá trazer sempre em dia, feita á vista das 
notas c documentos ministrados pelo Thcsourciro, em 
duus livros distinctos: o cai "ta c o de conta corrente; 
além dos auxiliares nccessarios. 

§ 6. o Apresentar ao conselho na 1.• sessão de cada 
trimestre a relação dos socios quites, dos soccorridos a 
dos pensionistas. _ ·· 

§ 7. • Extrahir dentro .dd trcs dias da approvaçio_ das 
propostas que forem apresentadas em conselho os 
respectivos rcdtios de JOias, remissões c mcnsalilhl
des, e 15 dias antes de findar catla trimestre os 
recibos a este relativos, rcmcllendo-os á thesouraria 
acompanhatlo;:; de duas guias, competentemente assig
nadas, uma das quaes deverá voltar á secretaria cum 
recibo do thcsoureiro, para se fazer a esteacompeteote 
carga no livro de conta corrente. -

~ 8.• Passar as certidões e attcstados que forem re
queridos pelos socios, precedendo despacho do Presi
dente, cobrando por cada docuijlcnto que não cxredcr 
de uma folha de papel a quantia de 26000 c lbOJO por 
mai:> catla fOlha ou parte dllJolha, a qual quantia entre· 
ga r á e tlebi ta r á ao Thesoureiro. 

§ g. • Responder por todos o~ li H os c papeis da so-
ciedade que estiverem a seu cargo. , s lO. Propôt' ao conselho pessoa idonca para o cargo 
de cscript urarro. • 

§ il. Dar su:1s or,Jens ao c:;cripturario sobre a és
c:ripluraçã() que lhe incumbir, relativa á secretaria c 
thcsouraria. 

§ 12. Rrqnisitar ao P1tsidentc por c:;cripto lodo 
o material nJccssario p:~ra o dcscmp~11ho tle suas func
çõ ·s. 

Art. 2:.1. Ao 2. 0 Sc.~rcLtrio inwmbJ: 
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§ i. o Lwrat', lê r c assignar as actas das sessões do 
conselho c da asscmbléa1geral, assignar os diplomas dos 
socios bem como as petiçõos aos poderes dO Estado c 
quitação ao Thcsoureiro em nome do conselho. 

§ 2.0 Registrar em lino para este fim destinado 
toda a correspondencia social, as relaçpes e actas da~~ 
sessões do conselho e da assembléa geral. 

§ 3. • Ter em bom recato todos os papeis e livros de 
escripturação ·findos, e de registros pertencentes á so
ciedade, e apresentar ao conselho ou á assembléa geral 
os que forem requisitados por qualttuer socio; nunca 
porém consentindo que saiam do archivo sem ordem 
por escriplo do Presidente. · 

§ 4. o Auxiliar o I. o Secretario em todos os trabalhos 
a seu cargo, sempre que a necessidade o 9xigir. , 

§ ~-o Requisitar por escripto ao Presidente o mate
rial necessario para o desempenho de suas funcções. 

Art. 26. São attribuições doThesoureiro": 
§ 1. o Arrecadar toda a.renda da sociedade e o mais que 

á mesma pertencer, passando os competentes retibos. 
§ 2. • Dar ao fundo social o destino e.statuido nos 

arts. i6 e !7, .de conformidade com os§~ 6. 0 e7. 0 do 
art. 19. . • 

§ 3. o Propdr ao conselho indivíduos idoneos para o 
cargo de cobrador, ficando por elles responsavel •. 

§ 4,. o Tér um livro p1rticular para lançamento da 
receita c despez .. da sociedade, organizado de accôrdo 
com o livro caixa existente na secretaria. 

§ 5. o Representar ao conselho com anticipação sobre 
a necessidade das medidas de vendas àe apolices, nos ca
sos do art. 17. 

§ 6. o :Apresentar ao conselho na primeirà ses.<~ão de 
c3da trimestre o balancete do trimestre findo, no ultimo 
do anno social o balanço geral da receita -e despeza. 

§ 7. o Remetter â secretaria, no prínci~io de cada 
mez, duas notas identicas da receita e despeza do mez 
anterior, acompanhadas de todos os documentos com
proba torios, a fim de serem feitos os necessarios lança· 
mentos nos respectivos livros, semlo-lhe devolvida uma 
das notas com o recibo do Secretario, e ficando a outra 
com os documentos archiyados na secretaria para os 
devidos effeítos. 

§ 8. • Dar em todo o tempo de seu exercício os esc la re
cimentos relativos ás finanças da sociedade, que exigi
rem o conselho e a assembléa geral, a commissão de con
tas c orçamento ou a commissão fiscal, de que trata o 
S 5, o do art. 31. 
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§ 9." Requisitar por escriptQ..aO Presidente o material 
ncccssario para o desempenho ire suas funcçõcs e autor i~ 
zação para· as despezas com o aluguel, serviço, illum i
nação, asseio e trastcjamento da sala das sessões da 
sociedade. _ 
6 § 10. llcsponder por todos o~ moveis e objcctos da 
sociedade que esti~erem sob sua guarda. 

Art. '!.7. O Thesoureiro, depois de tet· en tragado a seu 
successor o que pertencer á sociedade, c em vista do 
competente recibo, S9licitará a quitação do conselho, e 
mesmo no caso de reeleição não entrará novamente em 
exercício sem a dita quitação. · 

Art. 28. Por fallecimento ou demissão do Thesoureiro 
o conselho tomará promptas medidas para arreçadar o 
numerario e papeis da sociedade; procederá ao exame 
das contas e elegerá um outro; ficando suspenso todo o 
pagamento e recobimenlo até que tome posse o recem-
eleito. · 

Art. 29. A'"commi&são de philantropia compete: 
§ i. o Interpôr seu parecer sobre as petições de soccor.;. 

ros pecuniarws e de pensões, expondo o que souber de 
verdadeiro a respeito do estado, profissão e idade dos 
pretendentõs, dos quaes exigirá para sua rcsalva os 
documentos que julgar necessarios. 

§ 2. o Avisar o Presidente quando cessar a necessi
dade dos soccorros pecuniarios ou das pensões, e parti
cipar-lhe, quando fôr preso qualquàr socio,qualo motivo 
e. o resultado do processo. · 

§ 3. • Vis i ta r os socios doentes, soccorí:idos ou preso3 
e os pensionistas da sociedade. 

§ ~-· Informar previamente as,petiçõr.s para enterro, 
que deverão ser dirigida!"&!) Presidente por seu inter-
rnedio. • 

§ 5. • Fazer os enterros e mandar celebrar as missas • 
de 7. o dia, solicitando para este fim do Thesoureiro as 
quantias necessarias, em vista da ordem escripta pelo 
Presidente, de accdrdo com o art. 8. o, cuja restrkta 
observancia fica sob sua immediata responsabilidade. 

Art. 30. São attribuições da cornmissão de contas e 
orçamento: · . 

§ :l. o Propôr ao conselho a quantia que se deverá 
fixar, conforme o § 4.0 do art. !9, para cada soccorro 
pecuniario e para cada pensão, bem como apresentar no 
começo de cada aano social o orçamento da quantia que 
fór precisa para as demais dcspczas onliuarias e evcn-
tuacs da sociedade. _ 
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§ ~-o DJI' p:necer !'obre os balanceies aprrscntatlos 
pelo Thcsoureiro, exigindo para este fim livros, onlcns 
t.le pagamentos, t·ecibos c mais docume1nos quo possam 
csclarc~el-o-; e denunciando ao conselho os que não 
os ti verem em lermos legaes. 

' 
CAPITULO VIII. 

DA ASSE . .'\JDLÉA GERAL. 

Art. 31. A' a~scmhléa geral, que é a t·runião dos 
socios quanuo convocada na conformiuade dos estatutos, 
compete: 

§ L • In terpretat os estatutos, reforma l-os, e provi
denciar sobre os casos nclles omissos. 

§ 2. • Eleger annualmentc o conselho administrativo 
da SOCÍe(I:11Je á pluralidade ue votos. s 3. • D~cidir em ultima instancia as appellações dos 
socios. 

§ ~- • Conferir os-ti tu los honoríficos de benemerito e 
hem feitor. 

§ ;>. • Julgar os a c to~ do conselho e as. contas do Thc
soureiro, fazendo proceder previamente ao seu exame 
uma commissão fiscal, composta de tres membros, eleita 
á pluralidado de votos d'entre.o:; socios que não tenham 
servido no conselho' ultimo. 

§ 6. • N ullificat· qualquer a c to do conselho, quando 
não se bast1e nos estatutos ou arestos da sociedade. 

§ 7. • Demi tlir o conselho nos casos de prevarica.ção, 
malversação ou negligencia no cumprimento de seus 
deveres, precedendo juramento de testemunhas ou exhi
bição de documenlos da parte de quem houver feito a 
accusação. -

Art. 32. A asscmhléa geral rcunir-se-ha: 
§ L" O;·,linariamente, nodia~Jc J;meiro para ouvir 

a leitura do relatorio c balanço social e para eleger a 
commissão fiscal; no dia 12 p1ra discutir e Yotar o pa
recer daquclla com missão e para eleger o novo conselho, 
e no dia 20 do mesmo mez para conferir os títulos de 
h~ncmcritos c be:nfdtores, disLribuir distinrçõcs ho
llJriiLas c J~1r posse ao novo conselho. 
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§ 2.0 Extraortlinariamente, quando a necessidade o 
exigir, fJuando algum socio o requisitar por appellação 
ou quando vinte c cinco requererem. · 

Em cada um destes casos bastará acharem-sé pre
sentes \Osocios quites para a celebração de suas sessões; 
ou 30 se convocada por du!ts vezes com intorvallo do 
tres dias não se reunir o num~ro primitivamente in
dicado; ou se n'uma terceira vez, convocada a asscmblêa, 
não se acha f reunido- este numero, e:1tão se celebrará 
com qualquer outro que se apresente. 

C \PITULO IX. 

Dt;;PQSIÇÕES GEUAES. 

. ""' ; 

Art. 33. O regimento intcrn~ ápprovado pela as
semblêa geral, estatuirá as formalidades Ja3 eleiçõ~s, 
ela posse do conselho e da celebração das sessões, e 
regulará o serviço da secretaria, thesouraria e das com-
missões ordinarias. -

Art. 34. No caso de dissolução da sociedade, para 
o que é preciso o accMdo de trcs quartas Jlil.rtcs ~dos 
soei os cffectivos, solVidas todas as di vidas, os fundos 
que restarem, conjunctamente com o producto da·vcnda 
dos moveis da mesma, serão distribuídos igualmente 
pelos pensionistas e pelos socios indigentes, e lavrar
se-ha disto um termo, que será assignado· por todos 
que estiverem presentes á sessão da assembléa geral 
em que se tomar esta resolução, para ser rcmettido ao 
Governo Imperial. 

Art. 3:1. O archivo tla sociedade, no caso de disso
lução da mesma, será recolhido ao archivo publico do 
Imprrio. 

Art. 36. 0::; presentes estatutos, depois de appro
vaLios pelo Governo Imperial, con~tituirão a lei or
ganica da Sociedade Brasileira de Bcneficencia e ~ó po
derão ser altrrados pa&Shdos cinc.o annos de sua effectiva 
c~ecução, sob proposta de 25 socios e~ff·.~ec~liêiv~~· ~~~~ 
cor~sclho; n~nca porém no ttue diz res · pndoj!IA ---.o:: 
c fins da socrcdadc. "" \<:)\ P. DA lJ M4-f 

/ -~\.: '-( 
I. "'>' 
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Art. 37. Fic1m revogarlos os estatuto~ de H llc 
Agosto de i8G5 e mais disposições em contrario. ao~t • 
presentes. 

Rio de Janeiro, 22 de "&bio de :1.87l.-A commissão 
de redacção :-João do Nll$cimento Guedes ltmior .-José 
Francisco Chrysostomo de Mello·. -Antonio Luiz Gomes dos 
Santos. • · · 

o Presidente, .Manoel Francisco do Espirjto Santo. -
O Vice-Presidente, João do ·Nascimento · G"edes 1"
nior .-0 L" Secretario, .Toão José Goutinfw.- O 2. • 
Secretario, Lucitlio J. C. P. do Lago. . ' 

TABELLA N. {. 

Dos soccorros pecuniarios por me; em rélação aos fundos 
sociaes. · · 

Fundos. 
Soccorros. 

~ ~ 

Até 30:000,$001 .. :-- .• ~ ................... . 
:Maiores de 30:00)JOOO ................... . 

TABELLA N. 2. 

toS()O'l 
20~000 

Das pensões por mez '11m relação aos ("ndos sociau. 
' . 

Fundos. 
Até 30:0001~· •••••••••••••••••••••••••• 

Maiores de 30:000~000 .................... . 

TABELLA N. 3. 

Pensões. 

550().') 
10~000 

Das joias de entrada em relação ás idades dos socios. 

hl:ulcs. · Entradas. 

Até 50 annos. • . .. . • .. . . • .. . • . . . . .. ... . . W$000 
Ou então só remiu o por .................. · !50$000 
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DECRETO N. ~918- DE 4 DR M.UO DE t872. 

Approva os novos cstatuto1 da SpÉ~adc llespa~~~la de BeneOcencia. ,-- ~""'~~--.. 

Attrndenrlo ao que requerena Directoria da Sociedade 
Jlespanhob de Beneficencia, e Conformando-me com. 
o parecer da Secção dos Negocios do lmperio dó Conse
lho de Estado em Consulta de 18 de Março do corrente 
anno: Hei por bem Approvar os seus novos estatutos 
divididos em 13 capítulos c 9:J artigos. · 

Qualquer alteração que se fizer nos mesmos estatutos 
só poderá ser posta em execução depois de obtida a ap
provação do Gorcrno Imperial. 

João Alfrcrlo Corrêa de Oliveira, do l\leu Conselho, 
l\linistro e Secretario de Estado dos Negocíos do lmpc
rio, assim o tenha entenf!ido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em quatro de l\laio de mil oitocen
tos setenta e dous, quinquagesimo primeiro da lnde~ 
pendcncia c do Imperio. · 

Com a rubrica do•Sua llagcstadf o Imperador. . . 
João Af{retlo Corrêa de Olit•elra. 

Estllfutos de la Sociedud Espafiola de Beoefieeilcia.-

CAPITULO I. 

DE L . .\ SOCIEDAD r sr;;; FI:\I<:S. 

Art. L" La societlatl se denomina EsrANOLA DE BENE· 
FiO::-;cu, se coloca bajo el patrocínio de N. S. de la Pu
risimil Concepcion y considera al Ministro de Espana 
en t'sla Ctirte como su presidente honorarió. 

Art. 2." La sociedad se compone de ilimitado numero 
de ~ocios y socias activos cuanto á Espaiioles, y hono
rat•ios cuanto á cxtranjeros, clasilicados en bienhecho
rcs, distinguidos y benemeritos. 

Art. 3. 0 El fin exclusivo de la socicdad es so~orret· 
y proteger á los Esp:uioles necesitarlos resid(•ntes eri Rio 
de Jant'iro, y cn este ronrrpto no tolererà rn su s<'no 
cuPs! iones poli Lic:1s. 

P_.RT[ 1!. ~~. 
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Art. 'L o Scran por la sociedad socorridos: 
L o Sus asociados c uando enfermos y vcrdaderamcn to 

nrccsitados ó imposibilitados para el trabajo; 
2. o Las viudas y huél'fanos de socios indigentes; 
3." Los Espa:fiolcs indigentes y enfermos ó imposi

bilitados para el trabaj o aunque no séan socios, pero 
que justiliquen no haber ingrcsado á la sociedad por 
falta de mcdios; · · 

4,. • Los E!~paíiolcs encarcclados por cat~sas leves ó 
motivos políticos aunque no séan socios. 

CAPITCLO H. 

DE LA ADMlSION DE SOCIOS,. 

Art. ü. • Son socios [rctivos los Espafíoles que ha
biendo rccibido el nombramicnto de tales por la junta 
directiva, no hann caído cn faltas que hagan perder 
este derccho. 

Art. 6. o Para ser admitido ~soei o act ivo de la sociedad 
deberá preceder propuesta firmada por un socio, en la 
que se declare el nombre, edad, estado, ocupacion y 
1·esidencia del propuesto, lugar de su nacimiento y. 
nombre de padre y madre. · · 

Art. 7 .• Recibida la propuesta por cl Secretario, la 
enviará al Presidente, que la mandará al Vocal de mes 
para que informe, y de informada, este la devolverá 
al Secretario para ser leida cn la sesion de la junta di
rcctiv.a, que deliberará como entendiere. 

Art. 8. o Para 5Cr admitido socio activo deberã cl so-
.lici tanto reunir las condiciones siguicntes: 

L 0 Ser Espariol; 
2. o Ser mayor de 12 anos y menor de 50; 
:to Exercer ocupacion decente; . 
4. 0 Estar de perfecta salud; · 
Õ. 0 No estar imposibilitado para el trabajo; 
6. o Gozar de buena reputacion. 
Art. 9." Solo seran admitidas socias las hijas y mu

geres legitimas ó legitimadas de soei os á pr.opuesta de 
sus padres ó esposos, y que estas reúnan las condiciones 
exigidas para los socios en los párrafos 2. 0 , 4,.", 5. o y 6." 
dcl articulo precedente. 

Art. 1.0. El Seci·ctario ofici'ará al propuesto que haya 
sido aprobado, y este deberá cn cl término de trcinta 
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dias ingresar para e! cofre social con la3 cuotas de que 
tratan los articulas !8 ó !9 de estes estatutos, y de no 
hacerlo quedará de ningun efccto su aprobacion~ 

Art. H. Antes de extemler 1iploma y abrir su asen
tamiento en e! libro de matriculas á cualquier socio, 
deberá el Secretario cerciorarse de que hayan sido sa
tisfecha~ las cuotas que estipula e! art. !8 ó !9 de estes 
estatutos. · 

Art. l':!. Con las socias se observará todo lo disjmesto 
en estes estatutos para con los socios activos; exce· 
ptuando lo concermen te á la adm inistracion do la so- • 
ciedad de que qued:m isentas, pudiendo todavia en
càrgarseles de visitar sus consocias enfermas, ú otras 
comisiones, propias de su sexo. 

Art. !3. Socios honorarios seran por Ia junta dire-· 
ctiva nQmbrados los que ofre~can á ta socieda'tl servicios 
que esta acepfe para en tiempo oportuno utilizar~se 
de ellos. · 

Ar~. l~. Socios bienhechores scran por la junta di
rcctiva nombrados ~ fueren ó no Espaiioles, todos 
aquelles que po~ sentimientos filan,trc>picos c.ontribuye
ren para la socwdad con donatil'O mayor de !OOROOO· ó 
servicio que sea e&timado en igual valor. ·-

Art. !5. Socios distinguidos seran por la. asamblea 
general nombrados, fueren ó no Espaiíoles: · 

1.° Cualquier persona que haga á la sociedad un do
nativo nunca menor de 500~; 

· 2. o Los que hubieren prestado á la socicdad seryici6 
que sea estimado en mas de 500$000; 

3. 0 Los que hubieren bien servido como miembros 
de la junta directi v a cua tro a fios, fuercn ó no conse
cutivos. 

Art. '!6. Socios beneméritos seran por Ia asamblea 
general nombrados, fueren ó no Espaiioles: 

Lo Los que hubieren hedto á la sociedad donative 
nunca menor de 2:000~000; 

2." Los que hubieren prestndo á la sociedad servicios 
que séan estimado;> en 2:000$000; . · ' 

3. 0 Los .que dcspm3 de aprobados estes estatutos 
fueren miembros de la junta J recti v a ocho anos, ftleren 
ó no consecutivos, pudiendo la asámblea gener·al dis, 
pensar dos ó mas aiíos ai dir·ector que antes de esta fecha 
hubiere servido en la director-ia por mas .ie cuatro anos 
y prestado serviciLs relevantes á la sociedad en el de-
sem peiío de su cargo. , 

At'L. i 7. Los socio3 honorarios rJue atlemas sé~tn bien
hcclwres, tlistiHguillos ó beneméritos tendran iBgresu 
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cn las ~e~ionrs de asamblea general, (}utlientlo usa1·. de 
la palab1·a y disl'utir, pcro no podran votar; tamlHrn 
11odran a'-istir á las sesioncs de la junta dircctiva como 
meros cspcctat.lorcs. 

CAPITCLO IIl. 

DEBI'.IIES DE LOS SOCit:S • 

Art. 18. Los socios activos satisfaran mcnsualmcnlc ·. 
una cuota nunca menor de thOOO, paga por trimestres 
adelantatlos, y al ingresar para la socicdad la haran un 
donativo nunca menor de 30,>000; pero, si dicho socio 
fuere mayor de 35 anos, será dicho donativo de ~Or)OCO. 

Art. 19. El socio activo que deseare redilJlt«" sui,.rnen
su:llidades, dará ai ingresar p:íra la socicdatl la cuota de 
WObOOO; pero, si dicho socio fuere mayor de 35 anos, 
será dicha cuota de 150b000. 

Art. 20. El socio contribuyente que desce redimir 
sus mensualidades satisfará las eu o tas que disponc cl ar
ticulo precedente; pero se le lleYar.l en cuenta cl do-
nativo con que hubiere entrado. ' 

Art. 21. Los socios redimitlos quedan dispensados de 
pagar mensualidades, :pero comprendidoo en todas las 
atribuciones y deberes establecidos en estes .eslalutos 
para los socios actiV'Os. 

Art. 22. Los socios contribuyen tes que dejaren trans
currir un st·mestre sin satisfa.cer sus mensualidade~, 
seran consitlerados desligados de la sociedad y sin opcion 
á wcorro alguno, si en el término de trrinta dias des
pue« de haber~eles oficiado por la junta dil·ecliva no res
Jlündieren, no sa tisfacie-ren sus débitos ó no justilicaren 
los motivos por que no lo hacen. 

Art. 23. Todo socio actiYo tiene ef imprescindiule 
deber ue observar estes estatutos yaceptar c! lugar para 
que haya sido electo.por la asamblea geDeral, excepto 
en caso de rPelec~ion ó Inotivos muy justificados. 

Art. 24. El socio contriiJuyente que se retire para 
fuera de c~te pais y lo participare á la junta directiva, 
será por ella dispensado 4le pagar memualidades <lu
l·anle su auscncia no exrcdiendo esta a dos alio&, en cuvo 
término se eomiucrará el au;:eute dl!sligado de la sÕ
ficdaLl. 
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Art. 2ti. El socio ausente, que de conformidad con el 
art. 2~ regrrse á la sede de la sociedad, deherã en el tér
mino de 30 dias participarlo á la junta directiva, á lin 
rle coiJrarscle cu adelantc las mensualidades; y de no 
haccrlo srrá juzgado haber renunciado á b sociedad. 

CAPITUL<.r. IV. 

PREROGA'l'IVAS DE LOS SOCIOS Y SUS PENAS. 

Art. 2G. Todosocioactivodeheasislirálasasamb{eas 
gencrales; puede tambien asistir a las sesiones de la 
junta directiva, y en unas y otras presentar propuestas, 
•1uojas y justificaciones; pero solo en las asambleas ge
ne rales ser·á tomado su voto. 

Art. '1.7. Todo socio activo puede votar y ser vo
t<~do para miembro de la junta directiva, y comisiones 'f. 

de examcn de cuentas, ó de caja especial, cxccptuando: 
i. o Los menores de t8 anos ; 
2. o Los que se hallaren cn atraso con sus mensuali

datles; 
3. o Los que eslen presos ó pronunciajos crjminal

mente; 
4. o Los que se h:.tllaren recibicndo benclicencia de 

la sociedad. 
5. • Podran votar, pcro no pouran ser votauos los 

que no sepan leer ni cscribir. 
6." Poch·an ser votado~, pcro no podran votar los 

ausentes á la asamhil'a de clecdon. 
Art. 28. Los socios cuando necesitados y enfermos 

{J imposibilitados para el trabajo, las viudas y hucr
fanos durante su menor cdad, seran por la sociedad 
socorridos como disponen los artículos 71, 74, y 7/L 

Art. 29. El socio que solicitare socorro y no fuere 
debidamcnte atendido por la junta dircctiva, podrá 
acudir en queja á la asambléa general, y si esta la 
estimare justa, se le abonará el importe del sa.<>J.To 
que le fucre denegado. .. 

Art. 30. Siempre que treinta socios activos, ó doce 
socios y nn director fi1·men solicitud reclamando as,.m
lllca genrral, seran por cl presidente atendido~, de
bicndo dirha solil"itull. declarar cl motivo para (lUC cs 
CüllVOt'ada. 

• 
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Art. 31. EI socio que ncccsitarc ser socorrido di
rigirá ai presidente instancia acompaltacla de recibo 
que pruebe hallarse quite ccn la sociedad, cuyo· recibo 
será devuelt~ al peticionario por el vocal de mes que 
fuere á visitarle. 

Art. S~. Perderán todo derecho a 'la soeiedad y 
seran de ella expulsados por la asa'ltlbléa general; 

i. o Los que por falsa~ informaciones óayan sido ad
mitidos sin reunir las condiciones del art. 8. o y sus 
párrafos; 

2. o Los que intencionalmente traten de desacreditar 
la sociedad ó sus consocios, sirviendose de la prensa ó 
de- otros medios reprobados ; 

3. o Los que extraviarerr caudales ú objetos que á 
ella pertenczcan, quedando á esta el derecho de habcrlos 
judicialmente ; 

~.o Los que se uen á la práctica cle.malas accioncs y 
despues de adver·tidos por mas de una vez reincidan ; 

5. 0 Los que cometan faltas que ájuiciode la asallnblca 
general fueren cualilicadas graves. 

Art. 33. Todo socio que espontáneamente ·se desli
gare de la socieclad, ó fuere de ella expulsado por la asam
blea genera I, pierde cl derer,ho á las C\lOtas con que h u
biere entrado para la sociedad. 

Art. 3L A lrJs socios que por atraso en sus mensua
lidacle~. ó espontáneamenle dcjaren de pertenecer á la 
sociedad, ser·;i permilido reingresar en ella si la junta 
directiva asi lo acordare; pero los que la asamhlea ge
neral haya expulsado no podrán ser readmittit.los. 

CAPITULO V. 

Í>E LAS ASA~lllLEAS GENERALES. 

Art. 35. Todos los socios reunidos, ó la cuarta parte 
de su número total pucdc tom:~r resoluciones en asam
blea general, fuere esta ordinaria ó extraordinaria, ex
crpluando para el finde que tratan los arts. 93 y 9L 

Art. ::16. L1s asamblea:; tan lo ordina rias como ex trao!'
dinarias seran sicrnpre en dbs festivos y anunciadas 
en los pcriól!icos mas leidos de' e;> ta Córtc por tres dias 
consecutivos, declarando e! !in para í.J uc fucren CO!l vo
cacb~. 
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Art. 37. Si, convocada la asamblca gencr:tl, no asis
tiere el número de socios prescrito por cl art. 35, no se 
deliberará; será de nuevo y con la posible brevedad 
convocada, y con el número de socios que concurrieren 
se deliberará, exceptuando para el finde que tratan los 
arts. 93 y 9L 

Art. 38. Son atribuciones de la asamblea general 
legalmente consti tu ida: 

I. • Discillir la acta de la ultima sesion y aprobarla; 
corregirla ó reprobarla ; 

2. • Elegir la directoria, que será de nueve miembros 
efectivos y cuatro suplentes y funciõnará un afio; 

3." Elegir la comision de exalnen de cuentas, que será 
de tres miembros; 

~. • Elegi r la comision de la caja especial ; 
li. o Ofrecer proyectos de in teres para la sociedad y 

discutirlos; · 
6. o Atender las quejas de los socios contra las deci

sioné's de la junta directiva, y de esta sus justificacione.> 
y juzgarlas como fuere de justicia ;. 

7.° Conceder el título de socio distinguido ó bene
mérito al que lo hubiere merecido; 

8. • J uzgar las faltas cometidas por los asociados y 
reprender ó expulsar de su seno ai que las haya cometido 
scgun la gravedad del caso; 

9." l\larcar la extension, á"' que puede la junta dire
ctiva elevar los socorros en los casos ext1·aordinarios 
de epidemia 6 qualquier calamidad pública, que pueda 
sobrevenir ~n este país ; . 

iO. Reformar estes estatutos en todo, ó en parte, 
sometiendo á la aprob:~cion dei Gobierno dei pais las 
reformas ó alteraciones que se adoptarem, sin cuya 
aprobacion no tend.rán vigor. 

Art. 39. Habrá en el afio dos asambleas generales 
ordinarias, una en él 2. • domingo del mes de Enero y 
otra en el domingo inmediato. 

Art. ~0. En la primera de dichas asambleas, despues 
de leida y aprobada la acta de la sesion anterior, y leido 
por el Presidente el relatorio de lo ocurrido durante el 
afio, se procederá por mcdio de cédulas á la eleccion 
de la Directoria que debe funcionar durante el afio, 
bien como se elegirá una comision de tt"'Js miembros 
para cl examen de cuentas. 

Art. 41. En la segunda asamblca de Enero, despucs 
de ser leilla y aprobacla la acta de la scsion anterior, 
será pot· el relator Lle la comision de exame - . ~ 
lcido su parecer, rrue será Lliscutillo y a ~\6'((5~ll'1il-GA .:1 ........_ 

~I \1\ '"h> 
I~\,; I~ 

<:Q 
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barlo, y cn seguida se dará con las solcmnidaües de estilo 
posesion á la .nueva Directoria; pero, si dicho parecer 
ruere reprobado, la asamblea general resolverá lo que 
tcnga por conveniente. 

Art. _42. Asambleas generales extraordinarias habrá 
en el aõo cuantas e! Presidente j uzgue indispensallles 
a! interes de la sociedad, ó cuando lo rueren solicitadas 
en conformidad con lo dispucsto por el art. 30. 

Art. 43. En las a~ambleas generales extraordinarias 
solo se tratará del asunto para que hayan sido convo
cadas, excepto cuando, pedida urgcncia por escrito 
sobre cualquier asunto, fuerc esta votada por la misma 
asamblea general. 

Art. 4eL euando por falta de tiempo ó por otro 
cualquiet· motivo la asamblea general no pueda ter
minar sus trabajos, el Presidente la prorogará para 
otro dia, no espaciándola por mas de quince dias. 

Art. 4~i. Las votaciones, tanto de las asambleas ge
norales, como de la junta directiva, seran públicas y 
nominales siempre que uno ó mas miembros prop\1-
siercn esta medida, ó el Presidente la juzgare necesaria. 

CAPITULO Yl. 

DF. L/f ELECCIO-,. .. 
:· 

Art. 46. Convertiua la asamblca cn junta electoral, 
sr, procederá ai recibimiento de cédulas para los fines 
de que tratan los art;;. W y ~~ 3. • y 4.• t.lcl art. 38, 
cuyas cc\lulas scran dei modo siguicnte: 

Para Presidente D ........•......... 
, Vice-presidente D....... . .. . 
• L" Secretario D ............ .. 
• Tesorcro D .............•..... 

Vocal D ..............•...... 
D ..................... . 
D ..................... . 

» D ..................... . 
)) D .................... . 
• 

S~tplentes. 

Para 2." Secretario D .............• 
Vocal D .................... . 

D ..... ; .............. . 
l.t .......•...•.......... 
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• Comistl!n de examen de cnenta:>. 

J) .•••••••••.•••••....•.•••••••••. 
]) ............................... . 
H ....••.•................•....... 

Art. 47. Para la apuracion de la eleccion el Presi
dente nombrará dos escrutadores, y una vez instalada 
la junta electoral funcionará sin embaego de retirarse 
al-gun socio. · 

Art. 48. Tcrminauo el rccibimiento de ~édulas, y 
confrontado c! número de estas con cl número de 
votantes, se procederá á la apuracion: lo que termi
nauo, c! Presidente proclamará los electos por mayoriá 
relativa de la apuracion. · -

Art. 49. Si se diere empate en las eleccioni6, tendrá 
prefercncia cn primer lugar c! que hubiere prestado 
mas servicios personales ó pecuniarios á la sociedad 
y cn ullimo caso el que fuere de mayor edad. 

Art. õO. La asamblea general decidirá de la valedad · 
de la eleccion, cuando se verifique pequena diferencia 
entre el número de cédulas y de votantes. 

Art. õl. Concluída la eleccion, cl f.o Secretario 
labrará la acta en la que declarará el resultadó de la 
eleccion, y con la mayor brevcuad posible oficiará a 
cada uno de los ele0tos declarando el lugar para quo 
hubiere sido rlecto, el número de votos y el dia 
dcstimdo para lom\1· poscsion. Dichos oficios serviran 
de tl i plJJmas. 

CAPITULO VII. 

DE LA JUNTA DIRJ<~CTIYA. 

Direcion y adrninistnwion de la sociedad. 

Art. ;>2. La junta tlircctiva se compondr<\.de un J.>.re
sidcntc, un Vice-presidente, un Tesorcro, un Lo 
Secretario y cinco Vocales, y para llenar las vacantes 
que se dcn habrá un 2.• Secretario y tres Vocales su-
plen trs. · 

Art. ü3. Laatlministracion y dircccion de la.socicdad 
queda a cargotle la junta dircctiva. 
. PARn,; 11. ~2, 



330 ACTOS DO PODER 

Art. M. Si em pre que á convi te del Presidente se ren
nieren seis Directores efectivos en el dia, hora y lugar 
scii~ lado, se considerarán legalmente consti tu idos para 
deliberar en sesion d.e la junta dircctiva, cuyas atriiJu
ciones son: . 

L" Celebrar reuniones tantas cuantas el servicio re
damare ó el Pt·esidcnte determine, nunca menos ~e una 
en cada mez: 

2. • Juzgar las propuestas para socios y aprobarlos o 
reprobarlos; 

3. • D.n· el título de socio honorario y de socio bienhc
chor de conformidad com los arts. 1:1 y H~,; , 

L o Conceder ó recusar las pensiones, limosnas y bc-
nrlicencias como ordenan estes estatutos; -.. 

;:;.• Suspend.er cualquier beneficencia que huLiere siLlo 
dada indebidamente; 

6. • Juzgar las arciones meritorias, haciend~? sean ins
eriptas en el relatorio del fin del ano y á la margen llcl 
ascn tamicilto de la ma fricula dei que la!> hubicre prac li
cado; 

7. o Tomar las mediuas que creya ronvenienles ai au
mcn to de la sociedacl; 

8. 0 Juzgar los 3ocios en atraso de que trata cl art. 23 
y proceder Regun fuere de justicia ; 

9. o Pasar diplomas de socios activos, bienhechúres, 
distinguidos y beneméritos á los que hubieren recibido 
tal nombramiento, crryos diplomas-seran firmados por 
el Presidente, Secretario, y Tesorero que cobrará i$000 
por cada uno;· 

iO. Acusar ante las autoridades del país al socio ó ex
traüo que hubiere defraudado ó recuse entregar caudalcs 
ú objetos que perteneciéren á la socicdad; 

H. Suspender de sus funciones llamando en su lugar 
al inmetliato en votos al Director que haya faltado ú 
tres reuniones consecutivas; 

l2. Tomar cuentas al Tesorcro dei estado de la caja, 
hacienclo que sea empleado en pólizas de la Deuda pú
blica brasileiia lo excedente cn caja á la suma de 4006000, 
que re~ervará para acudir á los gastos sociales; 

j3. Oir las qnejas de los asociados, y juzgarlas como 
fuere de justicia, pudiendo estes acudir en queja á la 
asambll'a general cuando crryan no haber sido clebida
men te a tencl idos; 

H. Autorizar los gastos socialcs, que crrya just'OS, 
que seran pagos por el Tesorero a la v isla de in~taucia 
del Secretario lirmada por el Presidente; 
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1!i. Rcprrsentar la sociedad en todos los acto.~ á que 
furre invitada ó cuando las circunstancias lo exigieren; 

1tl. Nombrar de su seno las comisiones nec2sarias ; 
17. ConYocar la asamblea gcnr.ra 1 ex traordinaria • 

mrnte ruando r:reya indispcnsahle tal mrdida; 
18. Demitit· los socios que rlejen 1lc cumplir los 

compromisos sociales; · 
i9. Organizar un reglamento interno, si lo jtrzgarc 

ncresario p:1ra mejor desempeõo de estes estatutos, qJie
sometcrá á la nprob~cion de la asamble:t g-eneral; 

~0. Providenciar y resolver como ent.endiere todos los 
l'asos no previstos por estes estatuto.,; 

21. Di~cernir los hechos que el Secretario' qeberá 
:1puntar ú la margen de la matrícula de! que los hubierc 
pr:~ctieado, fuet·en estes f:~vor:~bles ó dcsfavorables; 

22. Hacer celebrar una misa anual dcspues del dia 
de N. S. de la Purisima Conccpcion en sufr·agio de 
las almas de los soei os fallecidos; · 

23. Llevar ai conocimiento del·Gobierno espafiollos 
nombres de las pcrsonas, que esto hayan merecido pOT 
rr1CY:u11es servi cios prestados á la sociedad. • ·· • 

CAPITULO VIÍL. 

ATRJDUCJO:"ES Y DEBERES DE !.OS DITIECTORES.' 

Art. rJ:i. Los Direclores haran á !::1 caja especial un 
1lonativo que satisfaran en la L• sesion de la j~nta tli~ 
rcclin, cuyo donativo no será menor de r"i01~000 el Prc
sidcntr, de 40~000 el Vice-pre:o;idente, de 306000 e! 
Tcsorero y SPcre ta rio, de 20$008 cada uno de lns Vocales. 

Art. üii. El Presidente de la junta direetiYa pre
sitlirit igualmente las asambleas gcncralrs, y son sus 
atrilmciones:. 

1. • Dirigir las discusioncs, concrtliendo la palabra 
por su ónlrn ai que lapida y retirilntlola ai que sé ex
l't'rla en palabras inconvenientes, ó cuestiones ajcnas á 
la socirdatl; · 

2. • Hacer obsenar el órclrn debitlo en las sesiones, no 
prnnitiewlo q1w ningun socio tome la palabra mas de 
una vez ~obre el mismo asunto, á no ser para ratifica!' 
alguna palabra rn~ inlrrprêtada, ti el autor de cualquieJ' 
propuesta que podrá hablar dos Yeccs sobre su pro
pursta; 

• 

/ 
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3." Susprntler las se,;iontls cn lo3 casos extremos rn 
que 110 pueLla re.:;tablec.·: el ónlen, y prorogarl:ls cuantlo 
no fuere posible terminal' ::-us trab:~jos; 

4. o Convocar poe metlio del Secretario las scsiones 
tanto de la asamblea general como de la junta <li-
rectiva; _ 

ü.• Nombrar las comisione.; que los caso,; exigieren, 
haciendo parte de las que longa pot· conveniente; 

6. o Ordenar 'los gastos dcl expcdieqtc que las cit·
cunstancias exigieren; 

7. •. Dar prontas providencias cn los casos repentinos 
y urgentes, como enfermidad ó muerte de cualquicr 
soei o, etc., dando .. cuen lá de lo ocurrido cn la primcra 
sesion de la junta directiva; 

8. o Recibir por interme<.lio del Secrefario las pl'o
puestas, j.nstificaciones, quejas y golici tu<.lcs que se les 
llirigieren, á las que dará curso por meuio uc despacho 
firmado, sometiéndolas á la definitiva resolucion de la 
junta directiva, en cuyos acuerdos e delibe.racioncs to
mará parte; 

9. o Nombrar quien substituya al Secretario en falta 
de este y del suplente á las sesi0nes; 

10. Firmar todos los libras de la sociedall, las aetas y 
órdenes de pago, que se ~pedieren al Tesorero; 

H. Observar y hacer que se observen estes estatutos; 
12. Organizar en el fin de cada afio un relatorio de lo 

ocurrido, que preseatará en la primera asamblca ge-·. 
neral de! mes de Enero; 

t3. Vigilar por todos los intereses de la sociedad, 
y linalmente 

H. Decidir con su voto de calidad los empates en 
Ias votaciones. 

Art. 57. El Vice-presidente substiluye ai Presitlentr 
en todos sus imperlimientos~ y en falta de los dos á 
alguna sesion presidirá e! primer Secretario, y a I que 
presida le caben todas las atribuciones Jel Presidente 
cfectivo. 

Art. 58. El Vice-presidente tiene las atribucionps 
y cleberes de Vocal miéntras no fuere llamado á pre
sidir. 

Art. 59. Son atribuciones dei primer Secretario: 
t.• La redaccion y lectura ele Ias actas y del expe-

diente; · 
2. o Escriturar y tener en dia los libros á w cargo 

siguiendo el órden establecido en el reglamento interno, 
ó por el uso en falta de aquel; cuyos libros son: uno 
de matricula~, uno de acta~, uno ele oficios, uno de 
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cuenta corricnte con ta.tesorrria, y los auxiliares de 
que se careciere; puttienrlo, caso necesite, y de acuerdo 
con la junta tlirectiva, nomurar quien le coatlyuve en 
e~ta tarea; 

3. o Consenar cu cl mcjor órden cl archivo de la 
soeiedad; 

4." Da r pronta direccion á ta correspondenci<t de la 
socicdatl ; . . 

5. o Rccibir las propucstas, ju<>tificaciones y solicitudes, 
ruyos documentos trasmitirá ai Presidente con su in
forme siempre que este fuere necesario; 

G." Firmar con el Prcsiden te y Tesorero tos libros de 
la socied:Hl, las actas, la correspondencia y las órdenes 
tle pago ; . 

7." lbcer convocar los socios en asambléa general y 
los Dir('Ctores á sesion de la junta direetira, previa 
autorizacion en uno y otro caso del Presidente; 

8." Prescntar al Presi1lentc, cuando lo exija, y :í la 
comision nombrada para e! examen ô.e cuenta,S los libras 
y mas documentos de la secretaria, minis.trando tambien 
al Tesorero los <latos de que carecierl; 

9." Extraer certificado de su matricula ai soei o que 
la solicitat·r, prevío despacho del Presidente, cuyo certi
Jicatlo despues de extraitlo será firmado por cl Presi
drntt', Secretario y Tesorero que cobrar:\ por. cada uno 
21~000 para la caja especial. -

Art. 60. Et segundo Secretario sulJstituye al primero 
~n todos sus impedimientos y en este caso tiene las 
mismas atribuciones, exceptuamlo presidir á las 
sesiones. -

Art. 01. Son atribuciones 1lel Tesorero: 
1." Çuardar los títulos y. caudales de la socicLlad, 

rmple:fudo en púlizas de la De.uda hrasileJ-la lo exceuenle 
en caja ú 4-006000,que reservarú para acwlir á los ga~;tos 
que se ofrecieren; , 

2." Hccau<lar los llo!'lativo~, entradas y cuotns men
sualcs, qu<' pcrcihirá por trimestres adelantados, ser
Yiénllo-se para este fin de uno ó mas cobradores que 
nombrará bajo su cxelu si v a responsa h i litlaLl, y que re
tribuirá con el fO "lo de tos recaudos; · 

3. • Firmar los recibos de las cuotas que percihierc · 
por los rnunciallos conceptos; 

4. o S:1 t isfacer todos los gastos socialcs as i COlHO las 
pensiones, limosnas y socorros que la junta directiva 
eoncodicJ·e, pt·ovia la corrcsponhientc autorizaeion sub
scrita por el Pre.;illento y Secretario; 

ti. 0 Llev3r un libro caja en que anotarú las entradas 



y salitl:1s do fontlos, archivamlo las órdenrs de_ p:~go 
que satisfacicre y todos_ los documentos concemtente,; 
á la tcsoreria ; 

6. o Presentar á la junta directiva de trcs en t&:es 
meses un balancete del estado de la caja soei a I ; 

7. • Ministrar á la comision de examen t:le cuen t.1s, y 
al Presidente, si lo nccesifare, los libros, talones y mas 
uocumentos á su cargo, y fornecer a l Secretario los 
!latos de que cueciere; . . 

8. • Firmar con el Presidente y Secretario las actas, 
los lihros de la sociedad y los diplomas que se cxpc
dicren; 

9. o Prcsen ta r á la junta dit·ecti v a rclacion t:le los 
socios incursos en el art. 23, para que esta delibere. 

Art. 62. Por muer te, a use H c ia ó falta de I Tesorero, 
la junta o.it'ectiva nombrará interinamente del su seno 
c! que dcba substiluit•Je. . 

Art. 63. Sou atribuciones de los Vocales: 
i. o Informar se del estado y circunstancias de los 

propuestos para soei os-, dando su parecer por esc ri to, 
de cuyo parecer tomará la responsabilidad moral; 

2. o lhformat·se igualmente de las circunstancias tle 
toJo aquel que acuda á la sociedad en demanda de 
socorro y trasmitir por escrito el resultado de s.us 
investigaciones ai Presidente pat·a los erectos consi
guientes; 

3. o Visitar los socios enfermos, fueren ó no necesi
tados, dando cuenta en las sesiones de la junta dire
ctiva de los socios que visitaren; 
· 4. o Desempenar con agrado y puntualidad las comi

siones que en favor de la sociedad ó de sus cowodo.; 
seles encomendaren por el Presidente ó por I" junta 
directiva; · 

n. o Vigilar el estado' de los socorridos; y cuando la,; 
circunstancias de estes mejoren, lo comunicarán al 
Presidente á finde que la direcci.on acuerde !a parte de 
socorro que tlebiere retirarseles; 

ü. o Proponer á la junta directiva las medidas que 
juzgaren convenientes para la mejor atlministracion y 
adelanto de la socierlad: 

7 .o Representar ante' Ia asamblea general contra las 
decisiones de la junta direcliva, que no esten de 
acnerdo con cs les es la tu tos ; 

8. o Asistir á las sesiones de la junta directiva y á la;:; 
asambleas generales; . 

9." Comunicar al Presidente ú á la junta directiva 
lo" inrormes que pued:m oblener relativos á socio~ rn-
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fermos necesilauos; que se ausenten ó rJUC regt:esen á 
la sede de la socieuad; que fallecieren, y en fin todo 
cuanto pueua ínteresar para c! buen andamiento de la 
sociedad. 

CAPITULO IX . 
• 

llEL CAUDAL llE LA ,SOCIEDAD. 

Art. li~. El caudal de la sót:íedad se compondrá: 
1. o Do los fondos existentes en caja al entrar en 

vigor I'Sies estatutos; 
'::!.o De las mcnsualidades y donativos de entrada de 

lo" soei os a c ti vos; -
3. o Del in teres que reditúc el foudo de rcsci'Va; 
~." De los l.cgados y usufrutos que se la hicieren. 

CAPITULO X. 

llE L.\ CAJ.\ ESPECIAL. 

Art. (j:). Con el lln csptcial de juntar caudal para 
comprar un3 casa en que la sociedad celebre sus sesi<>
nes, y g-uarde su archivo, será nombrada por la asambléa 
general una comision compuesta de un relator, unte
sorero y trcs agentes, que toman la denominacion de 
Comision de la Caja especial. 

Art. liü. La comision de la caja especial solo será. 
renova :la por demision ó clesistencia de sus miembros, 
ó por deliberacion de •la aEamblea general, pudiendo 
!JUalquier socio ser al mismo tiempo miembro de ella 
y de la junta dírectiva .. 

Art. ()7. Las la Lribuciones de la comision de la caja 
especí~l son: 

1. o Rrunírse en sesion á convite de! relator para 
tra Lar de asuntos con~ernienles á su encargo; 

2. o necawlar y colocar á rédilos, dei modo mas ven-
tajoso, las cuotas que percibierc; . 

3. • Promover por todos l~s medi os á su alcance cl 
aumento del caudal de la raja especial, solicitando de la 
jnuta dir!'ctiva, caso lo uecesitl', los auxílios qne esl~t 
]'ucLia farílitarla; 



~.o Registrar cn un libro apropiado las cuotas ttne 
por cualquicr concept.o rccaudare, designando supro
cedcncia y los nombrcs de los que contrilmyercn para 
tal fin; 

5. o Prescntar en la asamblca general ordinaria dei 
mes de Enero un balancete dei estado de la caja es
pecial, apuntando al mis.!Jlo tiempo los medios que 
juzgare dcvan emplcarse p:fra mas pronto realizarse c! 
lin propuesto; dicho !Jalanccte hará parte dcl relatorio, 
que la junta dircctiva harú imprimir todos los aiios. 

Art. li~L Los fomlo; dl) la caja especial seran for
mados: 

f. o Por los donativos que haran los micmbros de la 
junta direetiva cn conrormitlad con c! art. 56; 

2. o Con c! donativo de.D$000 poi· cada sacio que de 
futuro in.srese para la sociedad; 

3. o Po1· cl 10 "/,, sobre e! prorlucto liquido de los 
c~pcctaeulos, que la sociedad efcctuarc en su benellcio; 

~. u Por los legados hechos ex presa mente para c! lin 
propuesto; 

5. 0 Por los réllitos, productos de subscripciones, re
m<~ te de prentlas ó !Jchelicios que la cómision pneda 
agenciar. 

Art. (}!). Reunido c! caudal suficiente para cl fin 
tlc que trata e! art. 6), la asamblea general nombrará 
cuatro micmbros, que reunidos á la comision de la 
caja c.;;pecial, b1jo la presidencia del relator de dicha 
comision, tratarán de la compra Lle la casa. 

Art. 70. Luego que la caja especialllegarc cfecluar 
e! lin para !fUC fue creada, passarán para e! cofre social 
las cuotas que á esta cran destinadas, quedando desde 
luego la comision extinguida. 

CAPITULO XI. 

n:; LOS SOCOHHOS, PENSl')!'/ES Y IJENE~'ICENCIAS. 

Art. 71. El soei o, ó socia, que enfermare y fuerc ver
tladeramcnle nccesitaclo, será socorriL1o: 

f. o Con 20$003 mbnsualcs cn total ó en fracriones ;i 
juicio ne la junta dircctiva; 

2. o Enviánclole para ser asistitlo y metlicinatlo ai fa
cultativo y farmacéutico que designe de los que porca
riLlall han ofrccido sns scrvicios grati~ á la socicclad. 



F.XECUTIYO, :137 

Art. 72. Los. gocorros de que trn ta cl § 2." dei 
art. 71, solo srr:m conceditlos miénlras la sociedau 
trnga, como ticne autualmcntc, quíen gratuitamente 
preste tan relevantes servicios á la soriedad. 

Art. ·73. El socorro de que trata el § L• delart. 71 
será elevado á 301)000 luego que la sociedad llegue á 
pose r §O pólizas de la Deuda brasileiia de i: OQO~OOO 
carla una. · 

. • Art. 74. El socio que por cualquier dQSgracia ó su 
avanzada edad quede iinposibilitado para el trahajo, 
será socorrido con HJ$000 mensnales á título de h'lvá-
lido. . 

Art. 75. Las vindas de socios pobres y los huérfanos 
hasta los 14 anos do edad, hastã los 16 anos las huér
fanas, seran socorrido.s con la mitad de Ia pension que 
establecc e!§ i. o dei art. 71 ó 73. 

Art. 76. Habiendo vinda y huérfanos á socorrer, la 
p•ion será dada en partes igual-es, mi tad á la vinda 
y otra mitad repartida por los huérfanos que hubiEiro. 

Art. 77. Si la vinda necesitada fuere tambien socia, 
percibirá Ia pension segun establece el art. 75 níiéntras 
dure su indigencia, sin perjuicio de lo que como soçia 
le corres-pondo caso enfermare. . 

Art. 78. L1s pensiones á viuclas"y huérfanos·caducan 
con sus primeros destinatarios, y estes pierdcn cl de
recho á e lias: 

i. o Si no prueban convenientementa su lcgitimidad; 
2." Las vindas que se casan ó amanceban, si dejan 

ue portarse bien, y caso sus circunslancias mejoren; 
3. • Los ninos á los H ailos de edad y sicmpro que 

mejoren de circunstancias; . 
4. o Las ninas á los 16 aiios dO' edad y tan pronto 

se cascn ó mejoren de circunstancias. , 
Art. 79. Deja,n de ser obligatorias las pensíones á 

las vindas y htiérfanos, pudiendo la junta directiva 
pagar como entendiere, cuando el soci(} falLecido hu
biere sido socorrido por la sociedacl durante su ·vida. 

Art. 80. Será permitido á cualquier socio reem
bolsar la sociedad de los donativos, que do estl\ hu .. 
biere percibido, á fin de legae á su vinda y huérfnnos 
derecho ã la pension que establece el art. 75. · 

Art. 81. Los socios activos que adernas fueren 
bienhechores, distinguidos ó beneméritos, y necesi· 
taren socorro, scran por la ju~a directiva atendidos 
con mas un tercio, mas dos tercios ó m.i.·.a~mmt:~~ 
de _lo que estes estatutos establece ~""~~ t9,CfP4A/··,, 
act1vos en todos los casos "\ , \ n '-1..f:. -

PARTE IJ, li:l. ~'v ',( \ 
,;;:;. I 

\I, 
\\ ,. a~/. 
'"-~--2!:_ S DE P ll 1 ~~.--:: 

=------= 
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Art. 82. Para fijar el socorro de que trata cl al\IÍ
culo precedente, la junta directiva atenderá: 

i. o A Ia neccsidad del socorrido; 
2. o A los scrvicios que pcrsonalmen te hubiere el so

lícilante prestado á la sociedad ; 
.3. o A los donativos que hubiere hecho; 
:\.o Al tiempo probable que pueda cl solicitante nc-

cesitar dei socorro ; . . 
ã. o Fina !mente al estado de prosperidad del caudal 

ue la sociedad. 
Ar1. 83. Cuando algum sacio verdaderamente necesi

tado hubiere estado enfermo, sin exigir beneficencia, y 
á juicio de facultativos necesite ir convalecelliíle â algun 
punto fucra de esta ciudad ó sus arrabaldes, se le abo
narán por la sociedad 60$000 para estes gastos. 

Art. 84-. La socicdad costeará un pasage que no ex
ceda de i20~000 al socio verdaderamente necesitado y 
enfermo, cuya enfermedad los facultativos juzgu*o 
poder curarse en este país. 

Art. 85. La so'Ciedad costeará un entierro de 4-. • classe 
al sacio necesitado, que fallecicre, siempre que, estandn 
cl cuerpo presente, fuero esto solicitado por los pa
rientes ó amigos del difunto, on cuyo caso el Pre_. 
sidente nombrará una comision de seis miembros, p-ara 
acompaüar el féretro al cementerio. 

Art. 86, Si (alleciere algun sacio, de quien la so
ciedad haya récibitlo relevantes servicios, ó tlona
tivps, la junta. directiva nombrará una comision pah 
asistir á los autos fúnebres que mandare celebrar la 
família del difunto, y mandará celebrar por cuenta de 
la socieda<l una misa por su alma en el dia 7. 0 ó 30. • de 
su fallecimicnto, para asistir á la cual convocará cl 
mayor numero de socios y la famHia del difunto. 

Art. frl. Las viudas y húérfanos que soliciten so
corro acompanharán su instancia de la fé de matri
monio ó fé de bantismo de los huérfanos, y á falta 
de estes documentos junlarán una juslificacion :Jue 
pruebe su legitimidad; estes documentos quedarán 
en la secretaria. 

Art. 88. Seran socorritlos á juicio de la junta di
rectiva los Espa.f1oles indigentes que acupan á la so
ciedad en demanda de socorro y que prueben no haber 
ingrcsado en ella por falta de medias ; los gastos con 
estes no excederán á la suma de 500$000 anuales. 

Art. 89. Cuando por faltas leves ó motivos politicos 
fucre encarcelado algun Espaíi.ol, será. socorrido JlOr b 
socie<lad, si lo neccsitare. 
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CAPITULO Xll., 

DEL A VISA DOR • 

. Art. 9~. El robl'ador nombra<.lo por el Tesorero de
~~empciíra tam.bien las .funciones de avisador: estará 
<i las imnecliatas órdenes del Presidente,Sec.retario y Te
sorero vara los negocios- de la sociedad. 

Art. 91. Siempre que la sociedad estubiere l'cunida 
cn asamblea general y la Junta directiva en sesion., 
permanecerá en la parte exterior de Ia sala de sesiones 
paca cumplir las dbposiciones _que se le comunicaren. 

CAPITULO XIII. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Art. 92. Son reconocidos socio~ distinguidos de b 
socicdatl los fundadores D. Mariano Potestad y D. An
tonio de Al'ánaga, dispensándoseles de pagar mensua
lidades en recon~cimiento á los relevantes servicios, que 
á la sociedacl ha n presta Jo. 

Art. 93. La junta clirectiva no podrã pm· ningun 
motiYo vender pólizas de la sociedarl, ni conlraer deu
das, sin antorizacion en uno y otro caso de la asamblea 
general que fuere convocada expresamente para ese Jin, 
la cual no podrá en ningnno de estes casos funcionar 
ni resolver sin que se hallen presentes dos tcrcios dei 
número total de los socios activos. 

Art. 9~. L1 disolucion de la wciedad no podrá ser 
votada sino e,n asamblea general convocada expresa
mente para este fin y que á ella asistan las tres cuartas 
partes de! número total de socios activos; en este caso 
la misma asamblea general acordará el dêstino que hu-
biere de dar~e ai caudal que existiere. -

Art. 95. D.espues de aprobados estes estatutos por la 
asamblea general, y por el Gobierno dei pais, no seran 
reformados sin que decarrari cu a tro a fios; seran 1mestos 
cn vigor despues de impresos y repartidos por los so
cios, y quedarán sin efecto los que han existido hasta 
cntcmces. . _ \ 

Hio de Janeiro, 8 de Febrero'de 1872.-Migttel An
tonio Frrnande.z, Presidente. -José Maria Fernande.z, 
Tcsorcro .-José Jlermidr,~ Pa:=os, L" Secretario. --
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I DECRETO N. 49J9- DE: 8 DE ~L\10 DE !872. 

Conedc a AI'I\:'lldo José Pinto Scrt1uei•·a c Ernesto do Pratlo Sei
xas autnriza(,:ào para incorporarem a companhia .Icaomlnada 
-. Ul()-Gr~!~àcnse ~e Na'·.~~ação :. V~~~~::_ . 

. · A L tendendo ao que Me requereram Arnaldo José Pinto 
Serqucira e Ernesto do Prado Seixas, este oficial hono
rario, c aquelle oficial reformado da Armada Nacional 
c Imperial, e Conformando-me por [Minha Immcdiata 
Rcsqlução de 27 de Março proximo findo com o parecer 
da Secção dos Negocios do lmperio do 8onselho de Esta
llo, exarado em consulta de ::10 de Janeiro ultimo, Hei 
por bem Conceder-lhes autorização para incorpor·arem 
soL a :lenominação de- Companhia Hio-Grandense de 
Navegação a Vapor-uma companhia destinada a pro
mover a navegação a vapor entre a cidade do Hio de Ja
neiro c as· do Hio Grande e Portô Alegre, na Pro
víncia do llio Grande do Sul, regendo-se a mesma com
pauhia pelos estatutos a que os peticionarias se referem 
nos rCIJUerimenlos de i4 de Setembro do anno passado 
c de 30 de Abril do prescn te anno, depois de aceitos 
tim· accionistas que representem pelo menos metade do 
capital social, c approvados pelo Governo Imperial_ 

O B1rão de ltaúna, do Meu Conselho, Senador do Irn
perio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da 
Agl'icul tura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
cu tenuido e faça executar. Palacio uo Rio de Janeiro, . 
em oito de Maio de mil oitocentos setenta e dous, quin
quagesimo primeiro da lndcpendencia e do lmperio. 

Com a rubrica tle Sua Magestade o lmperadQr. 

Barão de Itaúna. 

Motlificacões feitas nos estatutos, de confor
•nitlatle cotn o t•areeer da Secção dos Ne
~oeios do lmperio do Vonsclho de Estado 
de 30 de Janeiro de 18'7:. 

Ao art. l'j., acrescentem-se as palavras -procurao· 
1lo em tal hypothcse oiJtor-sc a approvação do Governo 
imperial. -

O art. 7. o fica redigido da maneira seguintfil:- Se cir
:·umstanci11s emergentes aconselharem o desenvolvi-
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mcnto desta navegação ou a creação·de outras linhas, o 
capital da companhia poderá, por deliberação da maioria 
absoluta de votos da assembléa geral e obtida approvação 
do Governo Imperial, ser elevado até o triplo, sendo para 
esse lim emilttdas as. precisas acções. 

O art. 9. o fica redigido da maneira seguinte:- As 
ácções só poderão ser- transferidas depois de realizada a· 
quarta parte da entrada -d.o seu valor nominal.. 

O art. 13 fica redigido da maneira ·seguinte: :Além 
dos casos marcados no art. 3;} do Decreto n. o ~7H de 19 
de Dezembro de 1850 poderá mais a companhia ser Jlis• 

· sol vida se no prazo de dous annos, etc. ( O mais como 
está no artigo.) - . 

§ A liquidação será feita pela maneira prescripta 
na secção 8. •, capitulo 3. • do titulo 15 da parte 1. • do Co-
digo Commercial. . 

No art. 18 acresc'entar-se-ha em paragrapho:- Excepa 
tua-se a eleição da Uirectoria, para a qual não podem ser 
admitLidos procuradores.. · 

Ao art. 22 acrescente-se em paragrapho:- Nénhuma 
reforma poderá ser ·.posta em execução sem haver 
obtido a approvaçã·o do Governo Imperial. · 

O art. 2ô ficará redigido d1t manéira seguinte : A as
sernbléa geral é presidida por um Presidente eleito na 
occasião por acclamação, este proporá á assembléa geral 
o Secretario e escrutadores, que serão votados do mesmo. 
modo. 

O art. 43 fica redigido da maneira seguinte :-NQs 
primeiros 15 dias dos mezes de Janeiro e Julho de cada 
anno, serão divididos os lucros líquidos de todas as 
operações concluídas no semestre anterior em duas par-
tes iguaes, etc. (O mais como no artigo.) -

O art. 50 fica redigido assim:- A assembléa gerai da 
companhia se reunirá ordinariamente pelo menos uma 
vez cada anno, e e:itraordinariamente todas as vems 
que fór convocada pela Directoria, que a rcuniri logo 
que lhe seja exigida por accionistas, que representem 
um de cimo do capital nominal della. 

O art. üO passará a ser 51. 
Rio de Janeiro, 30 de Abril de 1872.-Arnaldo José 

Pinto Serqueira.-Ernesto ~o Prado Setxas. 

' 

/ 
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Estatutos da COillltaubia Uio-G(andense de Nawgncão 
a Vapor. 

DO FIM E PRAZO. 

Art. 1.• A companhia denomina-se-Companhia Rio
Grandense uc Navegação a Vapor.- A Directoria tem 
a sua série na cidade do Rio de Janeiro. 

Art. 2.• O fim desta companhia é promover a.nave
gação a vapor entre a cidade do Rio de Janeirb, e as do 
Rio Grande do Sul e Porto Alegre, empregando nella 
embarcações movidas por aquclle agente, não excedendo 
o seu calado a oito pés.em completo carregamento, n
cando assim facilitadas as entrados e sahiJas na bana 
do Hio Grande, e' viagens directas até Porto Alegre. 

Paragrapl10 unico. Além desta navegação e sem faltar 
a ella, poderão ser emprehendidas outras viagens, uma 
vez que dellas resulte beneficio á companhia. 

Art. 3.• Para fazer esta navegação a companhia pro
curará adquirir tres vapores apropriados, c o mais ma
terial necessario. No caso de não apparecer inconve
niente grave serão preferidos vapores do systema Tra
jano. 

Art. 4. 0 Haverá mensalmente duas viagens redondas 
entre a cidade do Rio de Janeiro e as do Rio Grande e 
Porte Alegre, as quaes principiarão logo que tenham 
sido adquiridos os vapores convenientes. 

Art. 5." A companhia durará por :1.0 annos a contar 
do principio da navegação : a assembléa geral, porém, 
por maioria absoluta de votos, poderá resolver a sua con
tinuação por um prazo maior, que será determinado, se 
lucros constantes a aconselharem. 

DO CAPITAL E SUA DIVISÃO. 

Art. 6. • O capital í.la companhia será de 1.200:000$000, 
representado por 6.000 acções de 200~000 cada uma, 
4.000 das quaes 10crão cmittidas na praça do Rio de Ja
neiro, e 2.000 na Província de S. Pedro elo Sul, sendo 
preferidos no caso de concurrcncia os .negociantes, que 
<'n t r e e lias lóm rela(;ões habi tuacs de commercio. 



EXECUTIVO. 

~ 1. 0 Se no aclo da assígnatura apparecerern propos
tas para numero maior que o estabelecido no artigo, ser[, 
feito rateio. · 

§ 2. o Se, porém, houver excesso de pedidos em urna 
praça, e falta em outra, poderão aquelles algarismos ser 
alterados em conformidade. 

Art. 7." Se circumstansias emergentes aconselharem 
o desenvolvimento desta navegação, ou a creação de 
outras linhas, o capital da companhia poderá, por deli
beração da maioria absoluta de votos da assembléa geral, 
ser elevado até o triplo, sendo para esse fim emittidas 
as precisas acções. 

Paragrapho unico; Para está distribuição serão pre
fcrítlos os accionistas na propórção das acções que ti
verem. 

Art. 8. o As acções serão realiz;Hlas em prestações tlo 
20 • 1. com intcrvallo nunca menor <lc (\ous mczes, c 
annuncios prévios pelo menos de HJ dias. 

Art.. 9. • As acções só podem ser transferidas de.pois 
de realizatlas duas entradas. 

Paragrapho unico. A Directoria designará a oasa ban
caria, onde poderão ser feitas as entradas, das quaes 
será dado recibo extra h ido do livro de talão, numeratlo 
c rubricado pelo Pt'esidcnte ela Directoria, c assignallo 
por quem fizer o recebimento. 

Art. iO. Os accionistas, que não fizerem as entradas. 
nos prazos marcados, perderão o direito ás ncçõcs c 
entradas, que houverem feito, as quaes cederão em be
neficio do (undo de reserva. As acções poderão ser ver.
didas, entrando o comprador com a quantia igual ás 
entradas realizadas, c sujeitando-se ás mais que se hou
verem de realizar. 

Paragt·apho unico. Será relevado o accionisla que jus-. 
tillcar o impedimento por força maior no prazo de 30 
dias, sujeitando-se á multa de um por cento. 

Art. H. A transferencia das acções será feita por 
termo lavrado em livro especial, assignado pelo trans.
feren te e transferido e um membro lia Directoria. 

Art. 12. Se por morte de qualquer accionísta fl~ar 
mais de um herdeiro, emquanto se não fizer a partilha, 
serão todos representados perante a companhia por um 
só,. escolhido por to(] os ou nomeado pelo juizo do inven-
tano. · ~------= ---

\ . /, Ç)\\\EC~ DA C.1,}fA '\ 
,7 ü.'0 ·.f ' 

I '-._V f \ 
! ~ * )J 

"'s /7 
' ~~c; OEPví~?~ -· -. -·.:·~-::...~~ 



ACTOS DO PODF.R 

DA LiQUIDAÇÃO. 

Ar L. 13. Se no prazo tle tlous annos, depois de princi ~ 
piadas as operações, se verificar que a companhia tem 
prejuízo igual ou superior a um Lerço do seu capital, 
proceder-sc-ha á sua liquidação. ' 

Paragrapho unico. Se, porém, se verificar que o pre
juízo proveio de forçJ maior, e que poderá ser rcsarci!lo 
sem novos sacrilicios dos accionistas, reunida a asscm
bléa gr,ral, por maioria absoluta ue votos, l'oderá conti
nuar a companhia. 

DA ASSEMBLÉA GEftAL. 

. 
Art. i4. A assembléa geral da Companhia Rio Gran

dcnse de Navegação a Vapor é a reunião de seus accio
nistas, que poderão tlclibcrar c resolver as materia;; 
propostas, com um voto por cinao acções, guardada 
a disposição do art. i 7. 

Art. 15. Para que a assembléa geral possa funecionar 
c deliberar é necessario que estejam presentes accio
nistas que representem pelo menos 2.000 acções. 

Paragrapho unico. No caso de se não preencher esse 
numero será de novo convocada, potlemlo então deli
berar com um numero nunca menor de 1.000 acções, 
salvo o caso em que fór exigida a maioria"absoluta de 
votos. 

Art. HL Nenhum accionisla gozará de mais de dez 
votos, qualquer que seja o número de suas acçõcs. 

Art. i 7. Para deliberar c votar na assembléa geral é 
neccssario que. o accionista tenha adquiriuo as suas 
acções com antccedencia de dous mezes pelo menos, 
quér as tenham livres ou oneradas. 

Art. 18. Os accionistas podem exercer os seus direi
Los por intcrmedio de procuradores: é porém neccs
sario que estes tambem sejam accionistas. 

Art. i9. As mulheres podem ser representadas por 
seus maridos, os menores e interdictos por seus tu
tores ou curadores. 

Art. 20. As procurações ou outros uocumenlos; que 
habilitem a votar em nome alheio, serão apresentadas 
no escriptorio da companhia com antecedencia nunca 
menor de oito clhs da reunião. 



EXECIJTI\'0. 

Arl. ~1. Cqmpctc ú :~~sr.mhlC·:~ gcr:ll 
~ 1." A approv:~ção <lc'initiva <lo~ p.rcsrnlrs eslalntos, 

riu'~ n•gcrão ernquanto por rlla nãn forem :mbsti tuitlo:; 
P a de qual<JUCr alteração que para c~trs on outro;; fur 
rc~olvida. 

~ 2." Tom:~ r c a ppro\·ar as ron tas :~nnuars. 
~ ;1.o Eleger a Ilirectoria c commiss:io dr contas. 
§ !L" Hcsolvcr sohrc a rcsponsal•iliLladc dos Dirccto

rc,;; e nwios Llc a fazrr e!Trctiva. 
~ ~i." D1\liherar c resolver áccrca <lc .todos os oltjectos 

qur.lhr foremmhmettidos. 
~ li." Torn'll' conhecimento .ílc qualquer proposta, IJU<' 

pelos acrionistas lhe f;)r aprtsentatla em fónna· tlc-
viJa. 

A1~t. 22. A proposta para :~Iteração 1lc estatutos de
verá ser assig-uada, ou pela Directoria ou por accio
ni,;tas que n·prcscútnm pelo menos nm sexto do capi
tal. Sendo lida, será log·o nomeada uma com missão de 
tres membros, para sobre clla 1lar o seu parecer, pu
hliranllo-:;c no dia seguinte pelo jornal mais lido desta 
capit:~l. Avisado o Prrsidcntc da Dircctoria, rle que o 
parecer se acha prompro, conYocará a asscm!Jléa ge1:al 
eom int1•rvallo não maior rlc quinze tlias. · 

Art. 23. A rommissão <lc contas será de Ires mcm
hrns, nome~Hlos em assemhléa gr•ral p~ra esse fim con
vocalla na ullima quinzena <le Jull1o, sentlo nessa 
reunião apresentados pt•la Dirl'ctoria o haLlnço c rela
torio de todns as operações feita~ no anno anterior 
lindo no ultimo 1le Junho, com todos os esclarecimen
tos que puderem habilitar os accionistas a julgar do 
l'~t:ulo Lln rompánhia. 

Art. 2í. Serão franqueados ;"t• rommiss:to to1los os 
tinos c mais esclarecimentos que forem e"(igitlos por 
e \la. 

ArL 2~;. Nas reuniões 1la asscmlJ!(•a geral súmcntc se 
poderá tratar dos ohje<:lo-fpara que fllr fçita a cónvoca
<.::lo. l'c•1lPm ser porí~m f.•itas quaCSillter propostas, c a 
lllesm:J ns·~crnhléa designar a éptlea em que delta se pre
~~~ntlc oreupar, nomeando-se logo uma l'lli11Blissãô para 
dar parr•cer. 

Ar I. 21i. A asseu1liV:L geral é p1 csitlitl1 pelo Prp:-;i
dculc d;t llircdori:t, eom um Sccrcl:trio c cscruladon•:-;. 
l'o'I'Oiliidrt-; 11:1 nec:~si:ir> por ~;ll(a propo~ta r· arci~U1~1;Jo: 

,\rl. ".ti. Lo"o '[111' ,.qiv<·n·m insrripl~s 'LOf)f) at'<jÕ<'~ 
sr· rotlvurJr;"t a pri111nira l"l'tlni;lo rl:t a~sr•mbiét •-:;·ral, 
p:tr:t a llfllll!la<:<ifl da llirl'!'lori<~. 

P\i~TF 11. ""· 



ACTOS DO PODER 

DA DlRECTOniA. 

Art. 28. A Directoria é composta de tres membros, 
eleitos !l'cn!I'C os accionislas. A contar do primeiro 
anno será annnalmcntc sulJstituido um dos Direclores á 
sorte, por outro ele i lo pclíl assembléa geral. O que fôrdc
signatlo pela sorte para sahir poderá ser reeleito. 

Art. 29. 03 trcs Direclores escolherão d'entre si um 
para Presidente c outro para Secretario. Qualquer delle:> 
é substituído em suas tl1lta~ pelo terceiro. 

Art. 30. Se algum dos DircctOJ'es renunciar o seu 
cargo, os dous restantes nomearão um aecionista para 
o substituir, até que pela asscmbléa geral seja nom~ado 
outro. O mesmo se fará se algum dos Directores faltar 
âs sessões da Directoria por dous niezcs consecutivos, 
pois se entende haver abandonado o lugar. 

Art. 31. A Directoria terá pelo menos uma reunião 
semanal, em dia previamente designado. 

Art. 32. Sómente podem ser Dircctores os accionistas 
que o forem pelo menos de. ;;o acçõe~, que serão de
posilad:ls no cofre da companhia, e serão inalicnavcis, 
cmquanto durar o cargo, c mais üO dias dcpoís que o 
findar, podendo ser rntão restituídas, c se não tiver 
elle alguma responsabilidade para com a companhia. 

Art. 33. A clejção dos Directorcs é feita por escru
tínio secreto c maioria absoluta de votos. Se não ,fôr 
obtida no primeiro escrutínio, correrá segundo sobre 
os dous mais votados: e se ainda assim houver empate, 
decidirá a soi'lc. · 

Art. 3'i. Não podei'fío ser conjunctamcntc Directores 
parentes consangnineos, sogro e genro, nem cunhados 
durante o cunhadio e bem assim socios da mesma firma 
social. Semelhantemente os fallidos, embora autoriza
dos por concordata, e todos aquellcs que são inhibhlos 
de commerciar. . 

Art. 35. Julga-se não ter abandonado o lugar o Di
rector ausente rm serviço da companhia. 

Art. 36. A' Dircctoria compete: 
§ L o A gercncia c administração de todos os negociofl 

da companhia, e com plenos poderes pa1·a demandar 
c ser dcmandaáa áccrca delles.. · -

§ 2.° Convocar orclinaria e extraordinariamente a 
assembléa geral dos accionistas. 

§ :to Nomear agentes nas cidades 1lo Hio Grande c 
Porto Alrgrc, a quem SQjam consignados os '.'apores, e 



EXECUTIVO. 3í7 

alli se incumlmn de tuuo quanto convier a bem destes, 
da navegação e da companhia, marcando-lhes as van
tagens qnn forem compatíveis com as forças da compa-
nhia, nalnreza c importancia do serviço. . 

~ lJ,.".Nom,·ar os empregados precisos na córtc, tanto 
para o sen i:.o i!~ terno do escriptorio , .. c~mo para o 
rxtcrno. • 

~ i)." Nomear os commandantes dos vapores, e os im
meu ia tos sobre proposta destes, marcanuo a todos os 
seus vencimentos c nntagens. 

§ ü." Organizar os regulamentos nccessarios para a 
hoa exccnc,;iio <lo serviço, os quacs porém poderão s~r al
terados ou reforma(los pela ~scmbléa geral. 

§ 7.• Ex.crcer toda a fiscalis~ção c vigilancia sobre o 
scniço para que srja feito com a maior regularidade, e 
melhor consultando os interesses ela companhia. · 

~ 8." Apresenta r á asscmbléa geral o r ela to rio e ba
lanço annuaes, fornecendo os esclarecimentos que furem 
pedidos. 

§ 9." Demittir livrcmcn te qualquer empregado da 
companhia que não fôr cxacto no cumprimento de seus 
dcrcres. 

~ 10. Org~nizar a tabella dos fretes c passagens, o 
fixar os <lias de partida. · 

~ i I. Fazer contractos em nome da companhia. 
~ 12. Arreeadar todos os haveres da companhia e or

. dcnar os respectivos pagamentos. 
§ I3. Depositar em uma ou mais casas bancarias de sua 

conliança, ou empregar em titulos tia divida publica os 
dinheiros ela companhia, tanto os pertencentes ao fundo 
ele reserva c amortização, eomo os que não forem imme
diatamcntc ncccssarios para as dcspezas do custeio; 
tcntld sempre em vista na escolha do emprego os in
teresses desta companhia. 

Art. 37. Os Dircetores são solidariamente rcsponsa
.veis por todos os prej uizos, peruas e damnos, q.ue resul- · 
tarem tle dólo ou cnlpavcl negligencia. 

Art. 38. Ao Presidente da Dircctoria compete: 
§ L" ExpCLiir sobre sua assignatura totlas as ordens, 

provitlcncias, medidas e corrcspondencia da companhia, 
fJttér tomadas por deliberação lia asscmbléa geral, quél' 
pela Di rectoria. 

~ 2." Presidir tanto a uma como a. outta,.propond(} 
para a primeira o accionista q~e tiver de servir de Se
cretario. 

~ 3." Superintrnder sobre todo o serviço da compa
nhia, procurando lJUe todos os 'cus regulamentos srjam 
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1'\i'Clll~dns e c ·~h um do~ empre1~adus cu:npra o St'tl 

dnVI'I', ~ '1.'' Assiguar o rdatorio; e conl o gnarda-linu .. ; 
os In lanços e !ta lancetes que 'se !JUhlicarem. 

J\rl. 3U. l:,.o Secretario compele suustitui1~ o Presi
dente em seus im pcdi•n los, exc1 ccndo todas as suas' 
atlribuicõcs. · 
" Art. ~0. Ao Terceiro Director compete sufJslituir o 
Serret:1rio c1n seus impetlimt•ulo~, ou qua111lo por impe
dimento do Prcsitlente nr.rcer elle as suas funcções. 

Art. U. Jl~IYcr:1 na llirectoria um livro em que serã~ 
lanÇ:III:t>~ as actas de todas as suas scssõ~s c tkliiJeraçõe:> 
pelo Sl'ct·et:1rio, ou por qual,Iuer dos empregados Llo es
l:riptorio sobre :Jpuntamentos daLlos por cllc, que nesse 
caso as suiJscrc,:erá. 

Art. r.~,';!. A companhia terá um escriptorio com o p~s-
~o:d llL't:essario. Q; livros IJUü n:i:o forem rubricados 
pelo Tribunal do C·)mmercio o serão pelo Presidente Lia 
ll:recturia_, 011 outrem 1•or sua commissâo. 

ll('S I li\' !llE:\DOS E F C ;:'IDO DE 1\ESEH \' .\. 

Art. 1:J. Nos primciro3 iti 1lia,; dos mezes clcJ.tneiro 
c Julho riu cada anno serão divididos o; lucros li
quidos em <luas partes igu:1es, um.1 das quaes scrú di·. 
v idida en t r c os accion istas 11:1 proporção de suas acçõc~, 
1;da outra applic:Jda um quinto para commissào á Direc
toria, trcs quintos para fundo de reserva c um t!Uintu 
par a fundo de amor tiza1:ão. 

Paragrapllo tmicl'l. A commissão á Direcloria, porém, 
não puder á. ser menor de !2:000;)000, nem exceder 
a :! í :0:)0()000. · 

Art. 1'L O fuilllo de reserva c a amortiz·.1çào ser~·~ 
cuust·rvado conforme a tlisposição do ~ 1.;) Jo art. :31i 
at\; chegar a bm terço elo capital da cul1l!J:lllhia; o e\
ce.lente scr:1 empregado em acções da me:;m:1 compa
nhia, cujo,; <liviucmlos serão a·pplicadus aos mesmos 
fundos. 

,\r t. ~·;. O fundo de resena súmcntc poderá ser ap-
plic:Jrlo :'1 compra de noV():> vapores, nu reparo do.; j'l 
pus:,ui<los por sinistro proveniente Llo ferç:1 maior, 
1J llallllo t•.xi).!irem mab <lc um tt~n:o Llo valor do yapor. 

"\rl. W. ~o raso, em qut; por applit:;~t;:io do f-H lidO 1k 
rcsci'Va, fúr L'Slc ~~~!~otado, t) ll<tj.luécessid:llk Lk ser sot·
r:nrrido por oulLI l'aix:L nJo~c far:1 dividemlo emquau!u 
,·Jk l!~t'l !:.sllVl'l' ~uld.ILll•. < 



LXE~; UTI VO, 

Arl. '17. Ü:i vap6re:; da companhia serão seguros em 
uma ou mais companhias, nadonaes ou e~lraugciras, a 
juizo tla IJircctoria. · 

.'\rt. ~t:S. A Dircctoria procurar(• obleJ' tio Governo 
Imperial totlas as facilhlatlcs nccessarias para que as 
via.~ens fwjam feilas com rcgnlaritlatlc. 

Ar l. 't!l. Se a Direeloria o!Jti ver a lgüm npo1· com 
tal anll'cedcncia tln outro, fJUl' pt>ssa clar com clle prin
cipio ú navegação, assim o f;~cú tlamlo uma só viagem 
Jllt'HsaJ até que a acquisi~:ão ou chcgatla de oulro a habi-
1 itc para a~ duas v iagcns. 

lliSI'OSJÇ:\0 ESPECIAL. 

Arl. ·:;o. A cada um dos dous incorporatlui c:" da com
J•anllia serão entregues 50 acçõcs l.wncJiciarias pela ini
cialiva c serviços prcslatlos com a incorpodção. Estas 
ar~.:õcs sl'l'ão tlcsclc logo com !em piadas eomo lcllllo salis-

·(cilo a todas as pre:;lações. 
Hiodt• J:tneiro,'1de SclcmiJro de Hl11.-Arnaldo José 

l'iuto *rqucira.-Erucsto do Prado SciJ.·as. 

JJECHETO N. 4o!Jtio - nE s u~: ~Lu o nE 1sn. 

Altera o rc~ul:uueu!o approvado pelo llecrel•> JL" ~8315 !lo :1. 0 de 
D:~Zt'lllhro de 13J1 na parte ·relativa á malrkula dos lilhos • 
livl'ts de Juulher e~cra\'a. ~------·--~--M~-""'· .. -

Para erilar que a Lei n." ~0'!0 tle 28 de Selcml1ro 
!lo anno Jla~s:ltlo se torne vexaloria em sua cxecnçJ.o, 
c 'I uc ÍJICorram na penal idade Ill'lla comm i nada as pes
~oas que tle hoa fé deixaram de 111atricular no 11\t'Z 

(]c AIJril jtl'O\illlo findo os lilhts liHt'S tle mulher. cs
nara, nascidos a I é 31 de JJczcmiJro do anno 11assado, 
Ht•i por ht'lll llct'l't'i;lt': 

At·l. I." Serão thdPs :'1 m:il.rirul:l n•spcc·Liva, :11(\ o 
Jim tll' .\~Psiu ck Hll:.!, todo; u~ Jillw~ de mulhl'l' 



3ti0 ACTOS DO PODEn 

c·;crava n~scidos desde o dia 28 de Setembro do anno 
pa~sado até 3L' llo corrente mez de 1\laio: c desta data 
em diante dontro do prazo t!c tres mezcs cont~dos do 
nascimento. 03 senhores das esct·avns declararão, nas 
relações que devom apresentar, quaes os menores li vrcs 
que tenham fallecido antes de serem dado5 á matricula. 

Art. 2." As relações dos matriculados até Junho do 
corrente anno sen1o enviadas no ~cz de Outubro pro
ximo futuro á Dirccloria geral de Estatística c aos 
Juizes do Orpliãos. 

Art. 3.• Ficam rovogados o :1rt. 26 c a segumla 
parte do art. 2D do llegulamcnlo approvado pelo D0-
creto n." !A,S3:j de 1 de Dczcm!Jro do anno passado. 

O Rtrão de llaúna, do 1\lcu Conscllto, Senador do lm
prrio, 1\liuistro e Secretario de Estado uos Ncg-oeios da 
Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, assim o Lenha 
cntenrlido r faça executar. l\tlacio do lHo de Janeiro, 
em oito de 1\laio de mil oitocentos setenta c dous, quin
quagcsimo primeiro da lndepcndencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\fagcstadc o Imperador. 

Barclo de ItaiÍna . 

• 
DECRETO N. !j,()ôl- DE f;) DE MAIO DE :1.872. 

Declara de primeira entraneia a comarca de. AqtonJna c 1\for
retcs, crcatla ua ProYiÍ1ciá. do -Paraná. 

Hei por bem DecrPtar o seguinte: 
Artigo unico. Fica declarada de primeira cntrancia 

a comarca de Antonina e lforrctc:< creada pela Lei n ... 
308 da Assembléa Legislativa da Pt·ovincia do Paraná. 

O Dr.l\lanocl Antonio Duarlo de Azevedo, do.l\fco Con
selho, l\linistro c Secretario de Estado dos Ne~ocios da 
Justiça, a~sim o tenha cntcmliJo c faça r:xcca'tàr. Pa
lacio do Rio de JaMeiro, em quinze Lle l\laio 1le mil oi
tocentos setenta e dous, quinquagcsimo primeiro da In
drpendcncia c Jo lmpcrio. 

Com a rubric;~ de Su;~ l\lagrstadc o Imperador. 

Jllanoel Antonio Duarte de Azevedo. 



EXECUTIYO. 

DECRETO N. "'962-DE i:J DF. MAIODE f872. 

Marca o ortlenatlo do I•romoLor Publ_i_çQ 1la comarca de Antonina 
e 1\lorrct~s-;-H"a ProÍ·incia do Paraná . 

• 
Hei por hem Decretar o seguinte: 
Ar! ig-o uniro. Fica marcado o onlenado annual de 

ü00-~000 10 Promotor Publico da comarca de Antonina e 
Mor.'rrtes, na Província do Paraná. 

O Dr. l\l~nocl Anttmio Duarte de Azevedo, tlo Meu 
Conselho, l\fin'i~t.ro e Secretario de E~tauo tios Negocio;; 
lla Justiça, assiín o tenha cnteqdido e faça ex:ecutaJ', 
Palacio do Rio ddaneiro, em quinze de l\Llio de mil 
oitocentos setenta e dous, quinqu-agesimo primeiro da 
Indepcndcncia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcsladc o lmpcratlor. 

Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 

DECRETO N. 4()()3-DE :1.5 DE M.\IO DE f872. 

Concede a Gulltavo Adolpho Wurffbain t~rivil!;irio par;las ftirmas, 
de sua invenção, de purgar'õã,sncar. - "L. 

At tendendo ao que Mc'Tcquercu o Engenheiro civil 
Gustavo AUolpho WuriTbain, e de conformidade coi11 o 
parecer tlo Conselheiro Procurador da Corda, Soberania 
c Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privi
legio, por dez annos, para as fórmas tle sua invenção, 
de purgar· o assucar, descriptas c representadas nos do
cumentos que acompanham sua petição de 5 de De
zembro do anno proximo findo. 

O Barão de ltaúna, do Meu .Conselho, Senador elo Im
perio, l\linistro c Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 
quinze de Maio de mil oitocentos setenta e dous, quin
quagesimo primeiro da Independencia e do Imperio. . \ 

Com a ruhrira de Sua Magcstade oJ.ft1tmr;fifi~~-
/ \\t 

_ _!!_,a~·~ :~~\j)1ww. 
~~, 



Pron>g~ pcw nm anno o; prazos lhatlos nac; dan>nfas 2.' ~ 7." 
tio IktrPltl n. o 41\\l:! lle H de Fevereiro de 1R7l • . . 

Atlentlrntlo no qno Me rarpwrou 1\lanocl Antonio tlc 
Araujo Guimarães, Ht~i por bem Prorogar por mais um 
anno os prazos fixados nas rlan~mlas 2.• c 7." das que 
h:lixaram com o Decreto 11. 0 r~tm2 de v~ tlC Fevereiro (\C 
H37l, parn lavr3r carvão de petlrana freguezia tlc Ara
r:lllgu:í, na Província tlc Santa Catharina. 

()Barão clc Itaúna, do Meu Con~elho, Scnaclor do lmpc- . 
rin, Ministro c Secretario clc E~tatlo tios Negocio~ da 
A!.!rieullura, Commercio e Obras PuiJlicas, ns!'itn o tenha 
ententlitlo e flça ex.ecnt:11·. ·ralacio cio 1\io tle J;mt~iro, 
em quinze tlc Maio tle mil oitoccntQs ~etenta e don~, 
qtlinqnage~imo primeiro da Indcpentlencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Impcratlor. 

nanlo rle.. Íta IÍ-Ilfl. 

u~:ll\llO rla allrihuição rplC l\k confere a Conslilniç:ío 
no art. HH ~ri.", c Tt~ntlo otlYitlo o i\Ieu Conselho i\l) 1·:~
t:ltlo: Hei pór hem Dissolver a Camara tlo~ Deputados, e 
Cllnrorar outra, t[tW se reunirá no dia 1/ llc Dezembro 
do rorrenl1~ anno. 

O Dr . .lo:ío Alfrello Corr(·a Llt~ OliYeira, tlo l\Ieu Cnnsc-. 
lho~ 1\lini~Lro c Secretario tlc_Eslaclo tios Ncp;oG,ios 110 ln_l· 
JH~rtn, ass1m o tt~nha entcntlulo e faca e'<reular. PaI ano 
do Hiu rlc Janeiro, em únte c dons (Ie :Maio tlc lllil oito
t:c•ntus sPtenta e clous, quinquagesimo primeiro Lia Imlc-
pendellria c Llo lmpcrio. ' • 

Com a rubrica rlc Sua ~l:lgcst:~Lle o lm[ll'latfor. 

JeitO ,tf {r crio f:0/'1'1:/l lfl' ()[ir eira. 
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DECRETO N. 49GG- DE 22 DE MAIO DE !872. 

Convoca para o 1. o de 0l)zcmbro drJ corrente anno a nova 
A·;scmblé:~ Geral Le;.d;;lativa, e designa o dia 18 de Agosto 
para se proceder em todo o Imprrio á eleição primaria. 

T~>ndo, por DPcreto desta data, dissolvido a C·tmara 
dos Deputados econvoca1lo outra p:~ra o L" de Dt~zembro 
do COI"H'nte anno, Hei por lwm Convocar para arruelle 
meMno dia a "nova A-;scmlllt'~a Geral Legislativa, Desig
mndo, na fónna do art. 40 t.Th Lei n. • 387 de 19 de 
Agosto de 1816, o dia 18 de Agosto para se proceder 
em todo o Imp<~rio á eleição dos Eleitores que Lêm de 
eleger os noros Deputados. 

O Dr: João Alfredo Corrêa do Oliv<:ira, do l\Ir•u Con
selho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Hio de Janeiro, em vinte e dons de l.Uaio de 
mil oitocentos setentan dous, rJuinquagesimo primeiro 
da l!luependencia c do lmpcrio. 

Com a ru h rica de Sua l\Iagcstade o Impc1·ador. 

Jollo Alfredo Corrêa de Olit·eira. 

DECRETO N. 49ti7 - DE 22 DE MAIO DE !872 •. 

Concérle á Compauhin Fcrl'o-Carril c Cacs da citladc ~r_Pel~~o 
autol'iza~·ào para funcciouar, c approva seus estatutos. ,.. 

\ 

ALten<lrndo ao IJIIC l\le rrr1uercu a Companhia Ferro
Carril e C:lCs da cidade de Pelotas, cstahelecida nesta 
cdrte c de\riZfamcnte reprcsciilá<Jã, e Conformanllo-me, 

P.tRTil 11. 1.~. 

'· 
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por Minha Jmmetliata nesolução de 15 do corrente mez. 
t:om o parecer da Secção dos Negocios do Imperio do 
Consell1o de Estado, exarado em Consulta de 22 de Abril 
proximo lindo, llei por bem Conr.eder-lhe autorização 
para funccionar, e approvar os respectivos estatutos que 
com este baixam .. 

O Barão de llaúna, do Meu Conselho, Sen:~dor do Im
pel'io, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da 
Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha 
entcmlido c faça executar. Palncio do Rio de Janeiro, 
em vinte c dous rle 1\Iaio de mil oitocentos setenta e 
dons, q uinquagesimo primeiro da Indepentlencià e do 
lmpcrio. · 

Com a ru!Jrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão de Haúna . 

Estatutos da Companhia Ferro-Carril e Cae.s da cidade 
de Pelo las a ()De se refere o DMreto u. o 4967 
tle 22 de Maio de t872. 

DA ORGANIZAÇÃO E FINS DA COMPANliiA. 

Art. I. o Esta companhia denominar-se-ha- Ferro
Carril e Caes de Pelotas- e sua séde será Resta côrte. 

Art. 2. 0 O seu fim é construir um c~es no litoral do 
porto de Pelotas, que ofTereça toda a commodidade e 
segurançn para o embarque e desembarque de pasna
geiros c mercadorias, e cstnbelecer entre o porto e a 
cidade de Pelotas um serviço regular para transporte 
de passageiros e cargas, podendo este serviço ser feito 
até a pr;1ça denominada de Santa Barbara, d~on
formillaue com o contracto celeb1·ado com o Governo 
Provincial do Rio G"randc do Sul em 3 de Fevereiro 
de uno. 
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Art. 3. 0 O c;~pital da comp:ml-Jia será de 5íü:OO:'MOOO, 
representado por 2.700 ac'çõcs de 2008000 cada uma, 
realizatlo conforme o amhmento tias obras, sendo as 
chamadas feitas a juizo da Directoria, com o intervallo, 
porém, tle uma á outra, pelo menos, de 30 dias e annun
cios nos jornaes desta córte com oito dias de antece
dencia. 

Art. ~.o As acções serão no mina ti v as, e sua transfe
rencia será feita por termo lavrado em livro especial e 
sómente depois que estiver re:J.Iizada uma quarta parte 
do capital. 

Art. 5." 03 accionistas que deixarem de realizar qual
quer entrada do capital annurtciada na fórma destes 
estatutos perderão em favor da companhia as quantias 
com que já houverem entr·atlo, bem como o direito ás 
suas acçõe5, salvo os casos de força maior devidamente 
provados perante a Directoria, ficando todavia no caso 
de prejuízos que absorvam o capital da mesma compa:
nhia, responsaveis até o seu valor, em obscrvancia do 
n.o 3 do§ 17 do art. ü."do Decreto n." 2711 de 19 de De
zembro de 1860. 

D.\ ASSE~IBLÉA GERAL. 

Art. G. o A assembléa geral dos accionistas será cons
tituída pelos possuidores de toou mais acções inscriptos 
nos registros tla companhia pelo menos dous mezes 
antes da reunião para que forem convocados. 

Art. 7. o CHia dez acções. dá direito a um voto, 
porém nenhum accionisla poderá ter mais de W votos, 
embora possua mais de 100 acções, e seja procurador 
de outros. 

Art. 8. o Não poderá haver deliberação'aiguma da as
semilléa geral sem que se achem presentes ou repres.en
tados por procurador accionistas que representem um 
terço do capi la I. Qua ntlo se tratar de reforma ou modi
ficação de estatutos deve achar-se representava a mttio
ria absoluta de votos que as acções representem no res
pectivo livr<t de accionistas. 

Art. 9. o se nas reuniões da as~embléa geral, quér Ol'
clinarias, quér extraortlinai·ias, não comparecerrm ac
cionistas que representem o capital exigido no artigo 
anteccuente, proceLicr-sc-ha a nova convocação com 
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cinco dias de intcrvallo, declnranuo-se nos annuncios 
que as decisões serão tomadas pelos membros que com
parecerem nessa reunião, qualquer que seja o numero 
de acções que representem. 

Art. lO. O accionista que tiver suas acções caucio
nadas não poderá fazer parte da as5embléa geral. 

Ai't. H. Serão admittidos a deliLerar e votar nas as
sembléas geraes, exhibinrJo documentos comprobalo
rios, reconhecidos por· taLcll ião : 

:1." Os tutores por seus pupillos; 
2. 0 Os maridos por suas mulheres; 
3." Os prepostos de firmas ou corporações, com tanto 

(JUC qualquer dos representados tenha as (.{Ualillades exi
giúas para ser incluiJo na lista dos votantes. 

Art. 12. Todo accionista poderá fazer-se representar 
por outro accionista, conferindo-lhe para isso poderes 
cspcciacs. Não se admi ttem porém votos por procuração 
para a eleição da Dirce I o ria. 

Art. 1:3. A assemhlé~a geral dos accionistas será pre
sidida por um accioni't~, f!llC Hão pertença á dil"ecção 
ou gercncia, o qual potlerá ~cr ekito ou nomeado por 
aeclamação; c o Presidente chamara para Secreta rios 
1lous accionislas, que ~ujeitará á approvação symbolica 
da assembléa geral. · 

Art. H. Compete á assembléa geral: 
L" A alteração ou reforma destes esta tu tos, depent!en- -

te da approvaçãa do Governo Imperial ; 
2. o O julgamento das contas annuats; 
:3. o A eleição da Directoria; 
~-· llclihcrar sobre a re,ponsabilidade dos membros 

da DirPctoria ; 
5." Determinar a melhor fórma de liquidnção da com

panhia, no caso de que os prejuízO;::. absorvam um terço 
do capital, e no,; f1o art. 3õdo D~crelo n." 2711 de 19 de 
Dezembro de 1860. 

Art. Hl. Aassembléa geral se reunirá ordinariamente 
no mez de Janeiro de cada anno, para rever fJ approvar 
o relatorio c balanço do anno tinllo, que deve apresentar 
a Directoria, os quaes a assembléa poflerá mandar exa
minar por uma commissão do modo flue julgar conve
niente, e extraordinariamente nos casos seguintes: 

L" Quando sua reunião fôr rcljUrl'iua por accionistas, 
eujas acçõcs representem pelo rnenos. um quarto do 
fundo capital; 

2." Quando a Directoria julgar ucccssario. 
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Nas sr,;sõt~s cxtraonlin;~rias só se potlcrá tratar do 
objccto para que a reunião"fór convocada. 

Art. Hi. A eleição dos -Dirrctores, assim como todas 
as dcli!Jerações da as~cmhlóa geral, serão toma1las por 
maioria de numero em votação symbolica, e relativa de 
votos quando fór escrutínio. 

D.\ AIHIINISTRAÇ:\0 D.\ COJ\IPANHL\. 

Art. 1.7. A comp~nhia será tlirigida por uma Directo
ria, composta de tres membros, que não poderão entrar 
em ext•rcicio sem possuir e tlepositar nos cofre,; da com
panlti;t 20 acçlícs, as qnaes serüo inalieuaveis durante o 
exercício do respectivo cargo. 

Art. 18. Os Di;·ectores servirão pelo tempo de tres 
annos, poderH!o ser reeleitos no !im desse prazo. 

Art. f!). Não poderão exercer conjunctamente o car
go de Dircctores, aceionistas qne forem sogro e genro, 
eunhados 1luranto o cunhadio, parentes por consangui
nidadc att~ o ~. 0 gráo, dons ou mais socios de uma tirma 
socia I, nt•m os cre1lores pignora ti cios se não possui rem 
o re11Ut~rido numero t.le acçüeg proprias. 

Art. 20. No caso de impedimento t.le alg-um de seus 
membros, a Direcloria escolherá um acciouista deeon
formitLHle com o art. 17, que deverá fazer suas vezes. 
O tlxercicio do escolhido não deverá ir além da pri
nH~ir:I rennião onlinaria ou cxtraordinaria da assem-
IJléa geral. 

Art. 21. A nenhum dos membros da Directoria é 
permittido faltar á'l funcções do seu cargo por mais de 
seis mczr~, ficando no caso contrario entendido que 
resigna o lugar. 

Art. 22. A' Dircctoria compete: 
l." Convocar onlinaria e extraonlinariamente a as-

sembléa geral; 
2. o ProYer a tudo o que fôr a I.Jcm da compa-

nhia; 
3. 0 Nomrar o g~rrntc que tem de atlministrar a 

companhia, e dcmillil-o qiiand~ por qual(ruer circum
stancia não preencha cahalmcnlc as obrigações a seu 
cargo, marcar-lhe o respectivo onl1~naJo; 

4." Determinar o numero de empregados c seus res-
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pcctivos ordenados, podendo delegar estes poderes no 
gerente ; 

õ." Assignar quaesquer contractos de alienações, ac
quisições e desappropriações que forem necessarias; 

6." Verificar e approvar as contas do gerente; 
7.0 Submetter á assembléa geral no mez de Janeiro 

um balanço e rolatorio da marcha dos negocio-> e oc
currencias que digam respeito aos interesses da com
panhia; 

8. o Fechar as contas no fim de cada semestre social, 
e repartir dividendos dos lucros Ji(juidos nos mczes 
de Janeircr e Julho, quando os hou_vcrem; 

9. o Recolher a um banco acreditado as sommas co
bradas que não tiverem immediata applicação; 

:10. Hepresentar a comp:mhia em suas relações com 
terceiros, ou em juizo, sendo-lhe facultada para isso 
constituir mandatarios; 

H. Organizar o regulamento interno da companhia ; 
l2. Remetter semestralmente ao Governo Provincial 

do Rio Grande do Sul um relatorio e balanço e estatís
tica do movimento de cargas e passageiros, de confor
midade com os arts. :1.8 e :1.9 do contracto de 3 de Feve
reiro de :1.870. 

Art. 23. São attribuições do gerente: 
:1.. o A administração da companhia, seguindo sempre 

as deliberações c ordens da Directoria; 
2. 0 Assignar a correspondeucia e os contractos, que 

a Dirf'Jetoria autorizai-o pàra effectuar; 
3. o ArrecatlaJ' e despender os dinheiros da ·em preza, 

conforme as ordens da Dircctoria, collocantlo os saldos 
em um banco ou casa b:lllcaria, que lhe fôr designada 
pela mesma Directoria, emquanto não 11zcr as respecti
vas remessas para esta côrte ; 

4. o Propôr á Dircctoria o augmcnto ou reducção do 
numero dos empregados que forem necessarios para o 
desempenho do serviço da companhia ; 

õ." Apresentar á Directoria o balanço semestral, acom
panhado de um relatorio circumstanciado das opera
ções do semestre findo, estatísticas do serviço, passa
geiros, etc., indicando as reformas ou melhoramentos 
que a cxperiencia mostrar convenientes, e mensal
mente uma nota circumstanciada d.a reecita e despeza 
fci ta. Estes r ela to rios deverão ser· .remettidos á Direc
toria até o dia 8 de cada mez; 

6° Org-aniz:u· as taiJellas dos fretes fJUe com a revisão 
da Directoria têm de ser submettidas á approvação do 
Governo da Província; 
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7. • Facultar todas as iQformnçõcs que forem exi
gidas pela Directoria ou pelo Direclor que fôr a Pe
lotas rxaminar a escripturaçiio, andamento do ser
viço, etc. 

Art. 2~. O gerente perceberá prlo ~eu trabalho o ~r
denado que lhe fôr arbitrado pela Dircctoria. 

DOS LUCROS E DIVIDENDOS DA COMPANHIA. 

Art. 2::i. Dos lucros liquidos- da companhia dcduzir
sr-hiio 12% para gratificação dos membros da Directo
rin, com tanto que o vencimento de cada Director não 
rxccda a 3:000$000 por anno. O restante !lerá distri
huido como dividendo aos accionistas em Janeiro e 
Julho. 

Darante as obras cada Director vencerá como hono
rario a quantia de 2:0008000 por anno. 

Logo que os lucros líquidos excedam a 12 "/., metade 
deste excesso poderá entrar nos dividendos aos accio
nistas, e a outra metaue entrará para a empreza como 
funélo de reserva, a que se addicionarã semestralmente 
os juros de 7 "fo. O fundo de reserva será applicado em 
apoliccs da divida publica ou acçõc'l do Banco tio Brasil. 

DlSPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 26. A Directoria fica autorizada para requerer 
dos poderes do Estado quaesquer mediclas que julgar 
convenientes para segurança e prosperidade da com
panhia. 

Art. 27. 0> Dircctores, gerente c todos os empregados 
da companhia são responsaveis pelas perdas e damnos 
que causarem no exercício de suas funcçõcs, prove- · 
n ien tes de fra iide, dó lo ()U negligencia cu! pa vel. 

Art. 28. A responsabilidade dos membros da Direc
toria só póde ser intentada por acção judicial por meio 
de commissarios nomeados J}cla assembléa geral em 
scs~ão extraordinaria para representai-a em juizo e re
querer a bem de seu direito, designandQ-~~~~tfts........_ 

sobre que deve versar a accusação. -( \\ t.C~ D" GAÚ "' 
/ ':-).~' ',.f-1'. 
r~ ,_, 

- \~ A"" 
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Votada a arcusaçiio ronsitlerar-se-ha demittida a Di
rcctoria e proreJer-se-ha em acto consecutivo á eleição 
ua nova Directoria. 

Art. 29. A Direcloria fica autorizada para de
mandar e ser demandaJa em nome lia companhia c 
para exercer livre c geral administração com plenos 
poderes, como em cansa propria, outorgados serp. reserva 
alguma. 

Art. 30. Se a companhia tiver prejuízos que absorvam 
um terço do seu c a pila I, atldicionatlo o fundo de reserva, 
entrará logo em liquidação, vendendo-se em leilão tudo 
quanto possuir para se applirar o protlucto ao paga
mento de suas divitlas c o restante será dividido entre 
o;; accionista~ na propot•ção rle su.Js aeções. 

Art. 31. S::J a Directoria rei'olver que algum dos Di
reetores vá e'<aminar os trabalhos ou o serviço na ci
dade de Pelotas, poderá arbitrar um:1 remuneração ra
zuavel para a viagem e Jemora nessa cidade. 

Art. 32. Assim que os presentes estatutos estiverem 
approvados pelo G.overno Impt•rial o concessionario Do
mingos Rodrigues Cordeiro cederá por' escriptura pu
liliea á companhia todos os srus direitos e privilegias 
concellidos pelo Govemo Província I no con tracto de 3 de 
Fevereiro de 1870, celebrado em vil'tu!le da Lei n.• ü!)~ 
de 6 de Sélemhro de l8G9, mctliante a retribuição que 
concordar com a Dirccloria para a compra desta con
cessão. 

Art. 33. Findo o prazo de vinte e cinco annos de !lu
ração da companhia e não sendo este pt·azo espaçauo por 
ter o Governo Provincial desappropriatlo as obras, con· 
forme o disposto no cnntracto celebrado com o mesmo 
Governo, o valot· da desappropriação será llistribuitlo 
pelos accionistas. 

Rio de J~neiro, 13 de flbrço 1lc 1872. ·-Joao Frederico 
Russell.- Francisco de Figneiredo. -Manoel M:Jrques de 
Sá. 

..... 
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DECRETO N. ~!)f)8- DE 21, DE MHO DE i87~. 

1\laulla cxec;11ar o ~-C9Lllamr,nto C'!ns11lar llesla data, etn subs-
- tituit;ão do de 11 de Junho de 18-f7. 

C:m~cénLlo de revisão o Regulamento Consular man
da\lo executar pelo Decreto n. • õ20 de H de Junho de 
1847, não só para serem eliminadas disposições que, 
em consequencia uo actos posterioro&., deixaram de ter 
execução, como p:ll'a se add icionaretp- outras que a cxpe
rienria tem aconsdltado, al;uunas dâsqnacs se~b:;crvam 
j(t em virtwle de ordens do Governo, Hei por bêm que o 
referido Re.u:ulamcnlo Consular seja suhstítuido pelo que 
com este htixa, assignado por Manoel Francisco Cor
reia, do l\leu Conselho, Ministro c Secretario de Estado 
dos Negoeios Estrangeiros, que assim o tenha enten
dido c faça executar. Pal<lcio do IUo de. Janeiro, em 
vinte c quatro de .1\bio de mil oitocentos setenta e 
dons, quinqúagcsimo primeiro da Indepcndencia c do 
Imperio. -- • -

Com a rubrica do Sua Magcstadc o Imperador. 

M'moel Francisco Co11eia. 

REGULlMENTO CONSULlR. 

TITULO I. 

Dos empregados conwlarcs. 

CA.PITULO I. 

Das nomeações, classes, vencimentos e p1·erogativas 
dos empregados consulares. 

Art. i." Aos consulcs incum'be 11os seus districtos e
lugares de Tesidencia promover o commercio e na· 
vegação, bem como proteger as pessoas e interesses dos 
sabditos brasileiro~. 

PARTE 11, 16. 
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Art. 2. • o~ uistrictos ~omprehentlem lotlo o terrí
torio em que os consules geraes c con~ules exercem 
sua autoridade directamentr, ou por meio de vice
consules. 

Lugares de resiuencia compreherulem o territorio 
em que os consules geraes, consules, e vice-consu\es 
ou agentes commerciae~ exercem por si, sem outro 
intermeuio, sua autoridatle. 

Art. 3. o Ihverá, em regrn, um consul gerá! em 
cada potcncia marítima. Potlerá este, porém, servir 
em mnis qe uma se, por s-ua pequena extensão c limi
tadas relações commerciaes com o Imperio, assim 
convier. 
Art.~. o Na potencia marítima em que por sua po

sição geogt·aphiea, vastidão de teni torio, c mnll i plieatTas 
relações commerci>aes com o Brasil não fôr sufficiente 
um consul gera-l, polkrá haver mais de um distrlcto-
consular. · · . . 

Art. 5. o Qnando oconerem circumstancias attentli
veis, poderá haver em uma potencia marítima, além 
do consul geral, um ou mais consules prrvativos. 

Art. 6. • O consul geral e o consul privativo deverão 
ser acreditados por um regular procedimento, peritos 
na lingua franceza ou ingleza, e se possível fôr na do paiz 
em que tiverem de exercer suas funcções, c instruidos 
no direito das gentes mórmente marítimo, no mercan; 
til e nos usos e cstylos do eommercio. 

Art. 7. o O director geral da Secretaria tle Estad·o dos 
negocias estrangeil'os presidirá aos exames dos consu\es, 
e o ministro nomeará para examinadores quatro pessl.h'\S 
aptas para preencherem esta commissão. 

Art. 8." São dispeusados do exame do- art.. 7. o os es
trangeiros e os brasileiros de rec-onhecida aptidão, que 
residirem fóra do Imperio. . 

Art. 9. o Para os empregos consulares serão- preferi
dos aos estrangeiros os subditos brasileiros em identicas 
cirrumstancias. 

Arl. l.O. Quando circumstancias especiaes o exijam, 
podem ser empregados consulares os de outras nações~ 
obtida prévia licença de seus respectivos governos. 

Art. H. Os cansules não poderão exercer a profissão
do commercio em seus districtos. 

Exceptuam-se os de potencias de pequena importan
cia commercial com o Imperio, uma vez que renunciem 
aos ordenados e se não encontrem nellas pessoas igual
mente habilitadas, que não sejam negociantrs. 
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Arl. i:.!. São applicaveis aos consules geraes e con
st~les priva ti vos as disposições do rcgulamcn to do corpo 
diplom&tico relativas á aposentadorb, disponibilidade 
c demissão. 

Art. .13. As nomeações dos consules geraes e consules 
serão feitas em cartas patentes, sujeitas aos direitos 
marcados em lei. 

Art. H. Só poderão ser est:t"belecidos novos vice
consulados por ordem do governo, á qual deverão pre
eetler propostas do~ consules c infqrmações das respec-' 
tivas legações, que as hão de acompanhar, úcerca dane
ccssidaue que delles ha pela frcquencia dos I»Vios bra
sileiros, importanda de suas rel~ções commerõlaes com o 
Urasil, e por outras attendiveis circumstancias. 

Art. HS. Haverá um vice-consul em cada vice-consu
lado, c no lugar da residcncia do consul para servir em 
seus impedimentos . 
. Art. i6. 0:; vice-consules deverão kr, sendo possível, 

as habilitações dos consules. 
Art. 17. Os vicc-consulcs serão nomeados pelo consul 

rcspc~tivo, que, sempre que fór possível, submetterá, 
por intcrmedio da legação, a nomeação á conlirmação do . 
governo, sem a qual não poderão ~ntrar em exercício. 
No caso, porém, de ser este immediatamente nccessario, 
poderá ter lugar o provimento interino, com prévio 
assentimento da legação. 

Art. :1.8. A nome~ção dos vicc-consules sct·á feita em 
portarias (morlelo n. 1). 

Art. :1.9. Os vice-consules poderão nomear agentes 
commcrciacs para substi tuil-os em seus impedimentos 
(motlelo n. 2) ; mas, touas as vezes que as circums
tancias o pcrm ittirem, deverão préviamente propôr taes 
nomeações ao respectivo- consul para sua approvação. 
Não fica, porém, inhibido o consul de nomear por si o 
agente não estando pela proposta do vice-consul. 

Art. 20. Os consules geraes e privativos perceberão: 
J..o os ordenauos, t)Ue lhes forem arbitrados pelo go
verno com attcnção á carestia dos respectivos paizes; 
2. 0 uma quantia paga por uma vez sómente, a titulo 
de ajuda de custo, para as despezas de seus transportes, 
estabelecimento e conservação dos respectivos consu:... 
lados, a qual será arbitrada em attenção ás distancias 
e despczas que tiverem de fazer; 3. 0

, uma quantia con
veniente para as despczas do expediente da sua secre
taria, <bs dos seus vice-consdlados (quando os tenham), 
e para acquisic;.ão dos sellos de ollicio, tios livros do ex
pcdieutc, e caixas dos archivos dos consulados de' nova 
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creat~ão; e finalmente os emolumento'HfUe vJo marcados 
na tabella junta a este regulamento. 

Art. 21. o~ consules, que não vencerem onlcnadQ, 
sú terão direito a receber a quantia arbitraua para des
pezas do expediente d1 secretaria, e os emolumentos 
marcados na tabella A. 

Art. 22. Os vice-consules c os agentes commerciacs, 
que os substituem, não perceberão vencimento algum 
pelo thesouro publico, tendo simplesmente direito á mc
tatle do prodnclo dos emolumentos que, como os con
snles, são autol'izados a pcrl'eber nos portos dos seus 
vice-consj.llados, pertencendo a outra metade ao con~ul 
respectivo, a quem a deverão rcmetter com a 'Conta cor
rente no lim de cada semestre. 

E' prohibi<lo aos consulcs fazerem ajustes com os vice
consulcs para receberem mais de meta ele destes e mo lu
mentos. 

Art. 23. O vice-consul do lugar ua resitlencia do 
consul só lerá direito a emolumentos quantlo scevir no 
impedimento do consul, u nesse caso vencerá, como os 
mais vicc-consules, a metade dos percebidos no lugar 
de sua residcncia. No caso de Hl!Jrte, c no de demissão do 
consul em (jUe deva cessar as suas funcções na confor
midade do art. GO, o mesmo vice-consul perceberá os 
emolumentos de todo o districto consular pertencentes 
ao consul até se apresentar o successor deste. 

Art. 2/L Os emolmnentos que competem aos con:m
les serão os mar :a•Jos na tabella 1\. em pesos fortes, ou o 
seu equivalente em moeda do paiz em que residirem, e 
não potlerão sob pretexto algum exigir outros ·nem 
maiores emolumentdS. 

Art. 2;). Nos emolumentos fixados para os documen
tos passados ou legalisados no consulado, relativos á na
vegação c commercio, llcam comprehendidos os respec
tivos registros. 

Art. 26. A tabella dos emolumentos do art. 24 tlevc 
estar publica na secretaria do consulado, ou vice-con
sulado, em lugar em quo po::;sa ser consultada por quem 
quizet·, na lingua nacional, c traduzida na do paiz em 
que estiver a agen~ia consular. 

Art. 27. Scr:io dados gratuitamente os documentos 
que os marinheiros, moÇos, e quacsquer outros subdi
tos brasileiros dcsvalit!os pedirem aos empregados co-n
sulares. 

Art. 28. No caso de serem o'' consules demittido,;, 
sPm o lt~rum r•·qucri.Jo, tcr~io direito ao pagamento tlo 
ordeuado ai•; :1 tla!a t'lll que re•·elwn·m :H·nmmunicação 
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tla demissão, 'C, quantlo esta não houver sido motivada 
por falta grave, rect>hr:rão a titulo. de ajuda de custo 
um quartel do ordenado, se tiverem de voltar para o 
Brasil. 

Se o governo imperial marcar a époça da partida, 
vencerão os consulcs o ordenado até essa .época. 

Art. 29. Qnando pór f[Ualquer occurrencia não hou
ver legação no districto, o eonsul sô .praticará os at;tos 
diplomaticos que em casos tacs costuma permittir o 
governo junto elo qual estú acreditado. 

Art. 30. Os vice-consnles confirmados pelo governo 
imperial, ou ainda mesmo interinJmente nomeados 
pelos consuleo, COTU approvação do ministro diploma
tico, sendo reconhecidos pclasautorilladcs locaes, terão 
nos lugat·cs de sua resi<lcneia os mesmos direitos c de
veres que :JOS ditos eonsules COmpf'IPill por este regu
lamento, desde o ar L 80 inclusive ató aos paragraplws 
do art. nu, hem como todas as outras faculdadrs que 
pelos eonsulcs, sob sua respous:~bilidade, lhes forem 
concedi lias, 

Qg mesmos direitos c deveres competem aos ngentcs
commcrcines, ·uma vez.que tenham obtido o exequatur 
<lo governo, e sejam rcconhccidós pcl<1s <1uloriLiades 
locnes . 

• \rt. 31. No exercício das incumlwncias cxtrnordi
narias do governo impcri:~l, c no das do art. 29, os con
sules não poderão prelenLlcr privilegias, isenções, ott 
immunidades lliplomaticas. 

Art. 32. Nos actos de seu offlcio serão respeitados 
c obedecidos pelos brasileiros que estiverem no seu dis-
tricto, ou rcsitlencia. · 

ArL -33. Aos consules gcraes compete o uniforme de 
capitão de mar c guerra da annadn imperial, aos con
sules o de capitão de fragata, c aos vice-consulcs o de 
capitão tenente. 

Ar L. 3i. Os empreg-ados eonsnla rcs deverão com
parcçcr sempre vestidos com o seu uniforme em todos 
os actos de seu offlcio que pratica·rem em publico peran
te os brasileiros, c ainda pernnte estrangeiros, quando, 
o não cont.r:Jricm os costumes locacs. 

An. 3~. Os empregados consular~s primeiro visita
rão aos navios tb armada imperial surtos nos portos 
·do seu tlistrict9v que formam divisão ou csqundra. 

E primeiro visitarão ao:; cmprcgndos consulares os 
commanclantcs das outras embarcações de guerra, que 
entrarem nus por!os tit' ~u;t< re.~idcnrias. 
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Art. 3H. Quando os empregados consulares fizerem 
cua pri'meira visita aos navios da armada imperial, 
surtos nos portos do seu districto, têm uma salva de 
nove tiros de peça o consul geral, de sete o consul, de 
cinco o vicc-consul. 

O consul geral será recebido no alto ·da escada pelo 
i. 0 commandantc, e a tropa estará em armas. 

Nos navios mercantes, que não têm peças, será içad<1 
a .bandeira nacional á chegada do empregado consular, 
e se este fôr consul geral, a equipagem se formará. 

Art. 37. 0.;; empregados consulares gozarão em seus 
districtos das honras outorgadas pelos tratados, ou da
quellas a =fUC as leis e usos do paiz lhes derem direito. 

Art. 38. Não poderão exigir precedencias, nem qual
quer ctiq neta nas festas solemnes, senão estiverem 
regula<las em tratados, nem dislincção alguma que lhes 
não seja incontestavelmente devida por posse, consen
timento ou jerarclda. 

Art. :m. Os consules que forem aposentados poderão, 
se o govemo imperial assim o entender, conservar os 
seus títulos c uniformes. 

CAPITULO 11. 

lJd exer~icio, snspensão e cessação do o{ficio consular. 

Art. 6.0. Os consulcs prestarão jura meu to por si, ou 
por procurador, nas mãos do ministro e secretario de 
Estado elos ncgocios estrangeiros, os vice-consules nas dos 
consules, e os agentes commerciaes nas do corisul ou 
vicc-comul. · 

Art. 6.1. Os consules prestarão juramento, ou sim
plesmente affirmarão conforme os preceitos da religião 
que professnrem; e sem que o façam não poderão 
entrar no exercício dos ~cus empregos. 

Art. 42. Nenhum empregado consular principiará a 
exercer o seu officio antes de obter exequatur da au
toridade do paiz em que residir. 

Art. 43. Os consules entregarão, on rcmetterão suas 
cartas patentes ao chefe da legação brasileira, para 
que este obtenha o exequatur da autoridade compe-
tente. . 

Quando não h0uvcr legação brasileira no Estado, 
em que os consules deverem exercer &uas funcções, a 
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estes incumbirá solicitai-o rlírcctamentc da sobredita 
autoridade. 

Art. !ü. Os consulcs npresentarão o exequatur ás 
aotorirladcs locaes tla sua residcncia, a fim de serem 
como taes reconlwcitlo~, quando não fór cstylo ser 
feita esta communicação pelo mesmo ~·overno que o 
conceder. · · 

Art. 45. Immediatamcnte depois deverão fazer pn
hlico que estão no exercício de suas funcções, para que 
chegue ao conhecimento rios suhditos brasileiros rc
sillcntes no paiz, c- dos capitães c mestres dos navios, 
que se acharem nos portos respectivos para effeito de 
o~ reconhrccrem, c a elle~ se dirigirem em todas as 
sun s drpendencias. 

Art. 4tl. Os vicc-consulcs proce1lerão da mesma ma
ncim, com a difTerença de ser o respeetivo consul geral 
quem solicitará o exequatur p:na os mesmos: os agenfés 
commcrciaes serão apresentados pelos vice-consules ás 
autoridades loGaes. 

Art. 47. 03 empregados consulare~, ·depois de reco
nhecidos, tomarão conta dos archivos e moveis do con
:mlado por um inventario, escripto no livro respectivo, 
que tambem servirá de recibo. 

Art. 48. Se os archivos e moveis, de que se fizer entrega, 
forem cxactamente os mesmosdescriptos no inventario, 
o empregado consular o assignarà, com o seu prelle
ce~sor, ou a autoridade, ou individuo de quem ,os re
cebe. 

Art. 49. Se houver falta nos archivos ou nos moveis 
e o que os entregar não se com prometter a apresenta r 
o~ objectos qne faltarem, nem mostrar que ficaram inu
tilisados, o empregado consular os especifica rã no re
cibo, e participaráá autoridade competente . 
. Art. 50. Os empregados consulares porão sobre a 
porta principal da sua casa ie resídencia as armas do 
hnperio com a legenda-Consulado Geral-ou-Vice-
Consulado do Brasil em ....... , e arvorarão a bandeira 
nacional. 

Exceptuam-se os Estadog, em que o governo local pro-
bibe expressamente estes actos, salvo se os tratados os 
âutorizarem. 

Art. 51. As\armas e a bandeira nacional são desti
nadas sómente a indicar a residencia dos empregados 
consulares aos marinheiros e a outros compatriotas; 
mas nunca se entende que a casa e secretaria elos empre-
gados consulares, por meio de lias, dá asylo a ~ --
criminosos, ainda que suhditos brasileir,. ~t:í~~ ~~silA GAJt.t 

F ~0 ·. 
':'---({:) 
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uiligcnci::ts de citações, prisões e execução tia justiça tio 
paiz. -

Art. ti2. Logo que os consulcs principiem a exercer 
suas l'unccões remcttcrão olllcialmcntc aos minislerios 
tios ncgoêioB cstrangeiro3 e da fazenda a assignatura ou 
11rma, com o se !lo de que !tão de servir-se nos actos tle seu 
ofllcio, a 11m de r1uc seja, quando fôt· necessario, confe
rida com a assign;Úura tios docnmrntos, que podem set· 
exhibidos nas alfandcgas, c produzitlos perante a justiça. 
Incumbe-lhe~ i!:inalmcnte rernl'ttnra assignatura ou flr
ma dos vicc-cunmlcs c ao:cnles commcreiaes de seu 
districto COllSULil'. , 

A;·L. n3. Os consu!es exercerão a m:-~is actiYa c miuda 
ittsperção 110s actosc pro::edimr~nl.os dos vice-consules e 
agentes commcrciaes de seus tlistrictos. 

Art. M. Os cousules sci'ão rcsponsaveis por todos os 
netos consulares praticauos no seu tlistricto, ainda que 
por vice consulcs, ou agentes 'commcrciaes, se não ti
verem o cuid:1rlo de os suspender immediatamente, ou 
de os rcprchent!er segantlo a gravidade desses actQ.s. 

Art. 5:J. Nenhum consul se ausentara do respectivo 
wnsulado sem licença do governo imperial, e quanqo o 
faça por imprriosas circumstaltcias, que deverá per
ft)itamcnte justificar, dará imrnediatamente parte da 
sua resolução á respccti v a legação, e ao ministerio dos 
negocias estrangeiros no Brasil, ficando respo'tisavel 
por qualquer prejuízo, que de sua auscncia resulte ao 
governo ou aos varticulares. 

Art. 56. Podem ser-lhes concedidas ticcnças com or
denado inteiro até seis mezes, e com a metade dessa 
época em diante nté um anuo. 

Art. 57. Os consules poderão, sem prejuízo do ser
viço, dar licença aos outros empregados consulares de 
seu distrit~to para sahirem dos lugares de sua res~dencia, 
mas só ao ministro e secretario de Estado dos negocios 
estrangeiros compete concedel-asquando o prazo exceda 
a seis mezes. 

Art. 58. 05 empregados consulares que se retir~rem 
dos seus empregos sem liçença, ou que estiverem sem o 
exercer por mais tempo do que o da licença, serão de
mittidos, salva a disposição excepcional do art. 55, a 
que o consul .só recorrerá em caso extremo, e. sempre 
dependente de nlterior approvação do governo. -

Art. 59. Não estando qunlquer vicc-consul confir.,. 
mado pelo governo imperial, e não correspondendo á 
confiança do respectivo consul, este o póde demi ttir, 
precedendo beneplacito do ministro diplomatico. Mas 
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i'~ stt:\ nomr~ção estiver rcvcstiua ua approv~ção impe~ 
r1al, limilar-sc-ha o consul a suspcnuel-o, ua.nuo imme· 
diatamcnte parte pa1·a final decisão. . . 

Art. fiO. No caso de 1lemissão o consnl ou vice-consul 
<'Onti n 11ará a exercei' sua.s funcções até que seu successor 
ohleuha o exequatur. so não houver ordem em can-
trario. ·~ · 

CAI'JTULO 111. 

Das ,·e fações dos empregados entre si, e com sens superiores, 
e de sua correspondencia. 

f#J.rl. IH. o~ empregados consulares são subordinados 
às ll'g~ções, para o ell'eito de lhes ministrarem todas as 
i 11 formaÇÕi'S q uc por e lias forem exigidas relativaments 
ao~assunqnos a cargo dos mesmos empregados. 

Art. n~. Ao consul respectivo são subordinados todos 
os outros eill prégarlos consulares; dellc, como centro 
commum, devem tlimanar as instt·ucções c as providen
cias, c com elle os mcsrJ.os vice-consules unicamente se 
coiTL'Spondcrão no cxer~icio de suas funcções, sal\'() 
IJUando satislizercrq a informações, que lhes forem exi
gidas pelos ministros diplomaticos, ou quando ciroums· 
tancia~ urgente:> exigirem prompta participação ao go
verno imperial, ou a qualriucr autoridade do lmperio; 
mas de toda e:>tn correspondrncia cx.traordinaria rcmet- . 
terão cópia ao respectivo consul. 

Art. fi3. Aos dmfes das legações cabe inspcccionar o 
procedimento dos consules e mais empregados consula
res, para o fim (te informar o governo, que providen
ciará como fdr conveniente; c bem assim dar-lhes, 
qu3n.do necessita rem, instrucçõcs para o dcsemp~nho 
de sPus deveres. 

Art. ti4. Os consules visitarão, quando o julgarem a 
proposito, e o governo préviameut8 autorizar as des_. 
pezas neecssar~s, os portos da polencia ou potencias nos 
quaes não residirem habitualmente, damlo disso parte ã 
legação, c em um ou outro caso serão substituídos pelos 
vice- consules. 

Art. 6:'i. Em negocios de seu consulado correspon
der-se-hão directamentc os consules com o ministro e 
secreta,rio de Ec;tado dos negocios estrangeiros, com a 
legação, c hem assim com as autoridades locaes, com 

1' AllTE 11. 47 • 
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os vice-consule5 c agentes commcteiaes tle sua tkpon
dencia. 

Art. (iG. Os consules deverão corrc&ponder-se com m 
outros ministerios, quando a correspondencia respeita• 
ãs suas repartições. 

Esta corfjespondencia-será transmittida aberta por in
termedio do ministerio dos negocios estrangeiros. · 

Art. 67. A correspondencia consular com a secreta
ria dos negocios estrangeiros, pelo que rcspei ta á nume
ração dos officio~, formato e qualida1le do papel para 
estes, e mais condições tendentes á regularidade e uni
formidade da mesma correspondencia, será feita de con
formidade com as instrucções expedidas pela referida 
secretaria. 

Art. 68. Os vice-consules e agentes commerc iaes darão 
:parte aos consules, nos oito primeiros dias tle cada tri
mestre, de tudo quanto tenha occorrido que interesse4to 
commercio e navegação brasileira, ou ãs pessoas dos 
subditos do lmperio. . 

Quando haja alguma occurr.encia extraordinaria a 
communicarão em officio especial. 

Art. 69. Nos oito primeiros dias do mez seguinte ao 
em que os consules receberem as participações do artigo 
antecedente, remetterão um succinto resumo dellas, c 
do que tiver occorrido no lugar de sua residencia ao mi
nistro e secretario de Estado dos negocios estrangeiros. 

Art. 70 .. Quando não se tiver dado qualquer occur
renCia das de que tratam os dous artigos antecedentes, 
isso ~esmo declararão, na época marcada, os consules, 
vice-consules e agentes consulares. 

Art. 71. Na correspondencia de que trata o art. 68 ~ 
vice-consules c agentes commerciaes apresentarão um 
quadro ou mappa de todas as ordens do governo imperial 
que o respectivo consul lhes tíver enviado, e das ino.;
trucções e observações de que elle as acompanhar, decla
rando as que foram executadas, as que ainda o não ti
verem sido, e as que se estiverem ~xecutando (modelo 
n. 3). 

Farão parte do quadro de qualquer trimestre as orden5 
que ainda não estejam executadas, ou cuja execução es
tiver pendente: 

Art. 72. No quadro do artigo antecedente, qu~ deve 
acompanhar o officio do art. 69, incluirão os consules 
identicas communicações que lhes cumpre fazer das 
ordens que tiverem recebido, declarando as executa das, 
c as que ainda o não foram, ou se estejam executando. 
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Art. 7~. Os vice·con3ules e agentes commerciaes colJl
lllllnicarão immediatamente aos consules todos os acon
tecimentos, que não ent1·arem no circulo ordinario de 
~;uas attribuições, para quo este tome ou reclame as me
didas nccessarias. 

A1·t. 74. Os consules deverão consultar o ministro di
ploma ti co brasileiro nos negocios que fi) rem connexos 
r;om interesses politicos, salvo sempre os casos ur-
gentes. ~ 

Art. 75. Se não houver legação brasileira, os consules, -
não tendo obtido das autoridade.; locaes a reparação quo 
tiverem solicitado, se dirigirão ao governo do paiz; e 
se em qualquer caso de importancia não fôr attendida 
a sua reclamação, darão disso conta circumstanciada 
ao governo impe:.-ial. 

Art. 76. As reclamações ou representações dos con
sules ás autoridades locacs e aos governos de seus dis
trictos devem ser feitas cóm circumspecção e prudencia, 

·evitando-se nellas pretenções exageradas qud posiam 
dar motivo a queixas e dissenções entre os respectivos 
governos, e procurando- conciliar effectivamente a_dig
nidade do governo imperial com o respeito e veneração 
devidos a seus amigos e alliados. 

Art. 77. Os portes da correspondcncia official dos 
consulados serão pagos pelas verbas fixadas na lei do or
çamento para o expediente destas l'eparliçõcs; c os vice
con~les, e agentes ·commerciaes mandarão aos consules 
a conta da despeza cit·cumstanciada, o justifl.cada na. sua 
corrcspondencia trimestral. 

Art. 78. Os empregados consulares empregarão tr 
linguado paiz onde residirem, ou a franceza e ingleza na. 
coiTespondencia com as autoridades ou subdi tos estran· 
geiros, que não entenderem a portugueza. 

Art. 79. Os consules entregarão a cada um de seus 
subordinados, com o seú titulo de nomcação,,um exem
plar do regulamento corisu1ar, acompanhado das fns
trucçõescomplcrnenlares, que exigir o exacto cumpri
mento de seus deveres . 

. TITULO li. 

CAPITULO I. 

Do favor ao commercio. 

Art. 80. Os consules deverão prestar ao governo em 
l\C làtorios annuaes e trimensaes1 acompanhados dos pre .. 
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cisos mappas, inform::tçõe:J relativas aos assumpto5 úa 
sua competencia. 

Esses relatorios devem ser concisos e claros, e fun~ 
dar-soem dados colhidos em documentos officiaes e em 
qualquer outra furite digna de confiança, comprehendi
dos nesta classe os elementos que resultem da pro
pria observação e registro dos consuladQS: cumprindo 
em todo caso declarar a origem dcunseoutrosdados e o 
gráo de exactidão que possam offerccer. 

Art. 81. Os rela toJ"ios trimensaes apresentarão uma 
apreciação geral das operações commerciaes, e outra es
pecial das que respeitam ao Brasil; acompanhada esta 
de observ:1çõc5 sobre os preços carrente<: do~ .gcneroll' 
})rasilciros c dos do paiz importador, cambios, taxas de 
descontos, fretes, seguros,- commi,;sões c e fiei tos ordi
narios da concurreneia dos productos similares aos 
nossos: devendo servir de modelos para os respectivos 
mappas os que acompanham este regulamento sob ns. ~. 
5, 6 e 7. . 

Art. 82. 0,; relatorios annuacs serão a syntbese-dos 
trimensaes, co:nprcheml.endo, sempre que fôr possível, 
uma comparação dos seus resultados com os dos trcs 
annos anteriores mais proximo!'; e além t:lisso, infor
mação circumst1nciada sobre quaes os ramas da pro
ducção brasileira que mais sabida tiveram no anno an
terior; qurll a competencia em que se acham com as 
producções da mesma l.'specíe, mas de origem diffcrente, 
quacs os meios que devam· ser empregados para que 
se avantagem na compctencia; quaes os artigos novos 
de commcrcio que, segundo su1 opinião, podem ter con-
8umo ali i; c finalmente quaes as machínas de nova in
venção e melhoramentos do processo indu5tiial, admit
titlos nos outros paizes, que convenha se appliqem no 
lmperio, declarando neste caso seu custo e meios de 
acquisição. . 

O anno para estes relatoríos será o economico, isto 
é, de JunhD a Julho: c para os mappas, que DS devem 
acompanhar, servirão de modelo os appensos a este re
gulamento sob ns. 8, 9, W e H. 

Art. 83. As observações concernentes ás tarifas de 
direitos de consumo e exportação e aos tratados de coín
mercio, navegação e correspondencia postal, farão obje
cto de oficios ou relatorios espcciacs, sempre que sua 
exposição exi.ia maior desenvolvimento. 

Art: 81.. As tarifas e suas necessarias alterações, na 
parte que interessar ao commcrcio uo ll1·asil, devem ser 
ana,lysadas, comparando-se os direitos antigos co1~ .. os 
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rnoJcrno!l, e rnostr·anJo-sc a influencia que possam cxcr
rer sobre os producto.~ lxasilei r os, d irectamcnte ou. pela 
Jlrotccçãu que prestem ao commercio ou produccão· de 
outros paizes; não devendo nesta par to os consules limi
tar-se a d<tr conhecimento de acLos eonsummados, mas 
cumprindo-lhes procurar prevel-o~. tendo em altenção 
os trab dhos prelimtnares, as manifestações da impren::;a 
e as declarações officiaes que de ordinario precedem taes / 
medidas. · 

Art. 8:>. 0.; tratados de commercio e navegação c as 
convenções postaes serão aprecia(los sob o mesmo ponto 
lle vista da legislação liscal, isto é, considerando-se a 
utilill.1de ou inconvenientes que llahi possam provir ao 
Imperio. . 

Art. 86. 0:> relatorios e mappas devem chegar á Se
cretaria d'Estrulo dos negocios estrangeiros, os annuaes 
ôté o mez de Dezembro, senão antes, e os trtmensaes o 
mais brevemente po . .;si vel, e nunca depois do segundo 
mez do trimestre seguinte. ·~, 

Art. 87. Cumpre aos consoles prestar a mais Séría 
attenção ás leis e regulamentos concernentes á emígra
ção e aos meios que mais convenha empregat· da parte 
do govern<l para favorecei-a no interesse do lmperío; 
dando de tudo conta circumstanciada ao ministerio da 
agricultura, commercio e obras publicas. 

Art. 88. Cumf)re igualmente aos consnles informar 
ao mesmo ministerio sobre o movimento da emigração 
e immigração em seus respectivos districtos, declarando: 
o numero de emigrantes, para onde se dirigem e de 
onde procedem; em que portos emb trca~m; quan~~ 
custa o seu transporte até esses. portos e até o seu des
tino definitivo; em que co~içõcs pecuniarias emigram; 
porque preferem tal paiz a tal outro; quacs as profissões, 
religião, costumes e moraliuade da gente propensa ,á 
emigração, como ~o recebiJos e auxiliados nos paizes a. 
que se drstinam. . , 

Art. 89. Pelos livros e documentos do art. 98 exami
narão se faz parte da carga algum artigo que não 
tenha pago os direitos a que estava sujeito. E reco
nhecendo a existencia de contrabando, o comml;.nicarão 
ao ministerio da fazenda, especificando o nome, naciona
lidade e classe da embarcação, sua lotação e equipagem ; 
o dia, mez e anno em que sahiu do Imperio, e o em que 
chegou ao porto de sua residencia; o nome do capilão 
ou mestre, e a carga que. conduziu a embarcação, o 
porto donde partiu, e o seu destino se - . 
nhecimento. (\\\tCA DACA~ 

/~~v.~ I 4-f., '.\ 
~ ~ ;) 
\\ * _r..S // 
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Art. 90. Hequercrão certidões tlas altmdegas, Para 
verificar se vieram generos ou ciTeitos do artigo an-
tecedente não mencionados no mànifesto. . 

Art. 91. A communicação do art. 89 será sempre re
servada, feita na fórma do art. 66. 

Art. 9~. 0> empregados consulares fornecerão aos 
capitães brasileiros, que pela primeira vez entrarem 
nos portos dos rcspecti vos consulados, ou que não ti
verem pratica sullicicnte do paiz, uma instt·ucção ou 
nota impres:1a, em que os informarão de todos os regu
lamentos locaes, que lhes for necessario oonltecer, es
pecialmente dos que respeitam á polida e á prohibição 
dos gencros c elleitos de importação c c1portação. 

Art. 93. lu formarão com a possível brevidade c exac
tidão do esta1lo lfa saude publica no seu uistricto, c, 
havendo molestia contagiosa , dos regulamentos des
tinados a prevenir o contagio, ou a obstar ao seu pro
gt·esso. 

Art. 9~. No caso de faltarem ou estarem impedidos 
o consignatario, o sobrecarga, e o capitão do navio, 
e não haverem os rlonos ciu o sobrecarga providenciado 
a respeBo desta falta ou impedimento, os consules, de 
accórdo com quem fizer as vezes do capitão, passarão 
a vender em leilão publico os artigos e etieiLos periveis, 
c procurarão conset·var os outros solicitando iromedia
tamentc as ordens dos ditos donos. 

Art. 91. Avisarão, quando ller-<;e o caso, da sabida 
de corsarios, .c da existencia de pirata:; nos mares 
adjacentes, assim como da preparativos nos portos 
de seu consulado que indiqu'lm proxima guena. 

Art. 96. Os empregados consulares deverão, quando 
forem requeridos: 

§ i. o Dar certificados da origem das mercadorias. 
(Modelo n. 1.2.). 
· § 2." Passar certidões do preço dos generos· e merca
dorias vendidas em leilão. (l\lodelo n. 1.3.) 

§ 3. • Nomear louvados, presidir ao exame de todos 
os moveis ou imrnoveis per teneentes a nacionaes, se as 
leis do pa iz o permittirem. (Modelos ns. H e HS.) 

§ lJ.. o Fazer o protesto de letras de cambio, redigir 
escripturas de contracto de 'juros. (Modelos ns. 16 
c 17 .) . 

§ IJ. o Redigit· contraclos de fretamento. (M.odclo 
n. 18.) 

§ 6. o Fazer esc ri pturas de formação, dissolução ou 
prorogação do sociedades. (Modelo n. 19.) 
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§ 7.• Pa~s:n e,;cripturas tle hypolhecag. (1\lo(lclo n. ~0.) 
~ 8. o Lr~gali~e~r tolla a Lr;~nsacção.commercial ll.esti-

n:tdn a fawr fé em juizo. · 
~ !}. • Heg·ula•· ns nvaria,; quando os unicos inlcressn

dos nellas forem brasileiros e fôt' reclainallo seu scr.viço. 

CA PITVLO 11. 

Do {at'or li nar~egaçrlo. 

Art. 97. Os consules participarão o eslábelecimento 
ou supprcssão dos pharóes, balisas, e boias, e de todag as 
mudanças mais notaveis que occorrerem nos bancos, e 
correntes do seu districto; assim como remetterão 
mappas, planos, avisos, e- outros documentos hydro
graphicos, que se publicarem a este respeito. 

Art. 98. Ornais tardar 24horas-depois defundeada 
qualquer embarcação brasileira em um dos portos do 
seu consulado, o capitão ou mestre eAtregará aos con
sules um relatorio ou tleclaração do lugar e tempo da 
sua ~ahida, da lotação c carga do navio, da derrota e 
dias de viagem, das desordens, accidentcs, encontros, 
perigos e mais circumstancias que occorreram, o 
manifesto da carga ou cópia juramentada delle, o passa
porte do navio e a matriculá da equipagem, que se con
servarão no consulado até a sua sabida ; e quando pareça 
aos consules conveniente, para verificar a declaração 
dadà, ou pai'a examinar taes documentos, por qualquer 
motivo que se offereça, poderão exigir a provisão d'ar
queação, o livro dos ajustes, certificado de matr.icula, o 
contracto de fretameato e quaesquer outros documen
tos, até os mesmo• p'l!ssaportes <los passageiros. 

A disposição deste artigo terá lugar quando a embar
cação se dirija áquel!e porto, ou vá a elle ter por escala 
ou por arribada. 

O capitão, que faltar a este dever, depois de ser legi ... 
timamcntc intimado, incorrerá na pena de :100#000 para ' 
o soccorro dos desvalidos nacionaes, e se negar-se ao 
pagamento desta multa, os consules o. declararão no en
dosso do passaporte especial de viagem, para que a au
toridade, a quem fôr apresentado na sua volta ao Im
perio, faça logo satisfazer, sob sua responsabilidade, o 
duplo da multa. arbitrada em castigo da contumacia do 
capitão, ficando a este o recurso para o ministro dos 
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nogocios estrangeiros, executada a condcmnação. (Esta 
tlispo~ição lica de~ndcndo da appl'ovação lia asscmbléa 
geral.) · 

Art. !l~. A falta da satisfação d:1 multa não impede a 
sahi1la 1\a embarcação, nem autoriz·1 demora nos papeis 
para esse lim precisos, e que·devem ser tl:lilus pelos con
sules. 

Aos consules fica o rêcun~o de submcttercm ao conhe
cimento do governo imperial os motivos da quciu 
que possrrm ter contra o capitão, sobrecarga ou quacs
quer outras pessoas por quem a mesma embarcação res
ponder. 

Art. tOO. Os consuks prestarão todo o auxilio para 
que os capitães das emiJ:u·cações bra~ileiras preencham 
aquellas praças de suas tripolações que por algum mo
tivo ou accidcnte lhes faltarem; e farão na matr·icula as 
obscnações neccssarias. 

Art. iül. O capitão de qnalquer embarcação, que es
tiver tlc par· tida, tendo com anticipação participado aos 
consules o dia em que pretende eiTectual·a, o porto a quo 
se dcstin:l, e arJnellc ou aquelles por onde intenta fazer 
escala, comparecerá no t'lonsulado n.:t vesper1: dasahida, 
e aprescntar·á os despachos da alfandega e os conheci
mentos numerados progressivamente, o manifesto da 
carga, na fórma das leis commerciaes c da alfandega, 
e os passaportes dos passageiros. , 

Art. lO~. Os consules examinarão se a embarcação 
está desembaraçada pelas autoridades do paíz para sahir 
do porto; c das faltas que encontrarem advertirão o 
capitão. , 

Art. to3. 0;; consules verificarão pela 'matricula áa 
equip:~gcm se a cmbarc;~ção leva as mesmas possoas com
prehendillas nclla, e se com sua autoridade, ou sem ella, 
tiverem tlesembarcado algumas, ou embarcado diversas, 
declararão essas c outras alterações na mesma matri
cula. 

At·t. tü't,. Tendo feito o capitão assignar o termo de 
juramento, pelo qual affirma qne não tem conhecimento 
de que esteja a borJo do seu navio outra carga, qu~ 
não stja a declarada no manifesto que apresenta, o consul 
lcgalisará o mesmo manifesto, que fechará com direcção 
ao inspector da alfandega, entregando-o ao capitão; 
assim como o passaporte e os mais documentos respec
tivos por el}e consul visados. Do mesmo modo proce-
derá 11uando o navio sahir em lastro. · 

O manifesto será acompanhado de officio do consul ao 
inspcctor da alfandcga do porto para onde se tljrigc o 
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navio, déclarantlo·IIle o nome deste· e do capitJo, o porto 
tia sahiua, assim com!) o numero de con_!;ecimentos -de 
~arga. ' ~ 

Se houver a menor suspeita de fraude, a communicar{t 
de officio ao mesmo in~pector, transmittintlo lodos os 
esclarecimentos que puderem aclarar a verdade. 

Art. lO:.i. Quando os manifestos assini legalisados 
pelos consules contiverem irregularidades, ou defeitos 
quJ:l clles deverialll' impedir ou corrigir antes da legàti
sação, os consules são os unicos responsayeis pelas multas 
ou penas que por semelhantes omissões púderem ser 
impostas aos navios ou ás cargas. , 

Art. 106. Os manifestos devem ser feitos na fórma 
prescript:~. no regulamento das alfandegas do Imperio. 

Art. t07. Os capitães dos na vi os estrangeiros, que 
carregarem generos para os portos do Brasil, são obri
gados igualmente a apresentar aos cons'ulcs o manifesto 
par·a o Iegalisar, como está prescripto nos arts. 101 e 
to~; c a matricula da equipagem, a carta de saude, 
e os passaportes dos passageiros para os visar.· . 
. Art. :108. 0:; consules farão declaração no manifesto 
dos generos nelle contidos, cuja entrada seja prohib.ida 
no Brasil e bem assim de que esclareceram o capitão a 
tal respeito. 

Art. i09. o~ consules infórmarão aos capitães e m.e3-
tres de embarcações, que se destinarem ao Brasil, dos 
deveres, que tem- de preencher á sua chegada, e espe
cialmente da entrega das cartas, e outras obrigações 
determinadas por lei. 

A1·t. :1:10. 03 consulcs dos portos em que tocarem por 
escala ou anib1da as embarcações que de outros portos 
se dirigirem ao lmperio examinarão se os papeis de 
bordo estão em conformidade dos artigos antecedentes ; 
neste câso porão o visto sómente na carta de saude, 
acres~entando nella\ a noticia do estado sanitario do 
porto, e dos seus arredores, e nenhum outro emolu
mento perceberão. 

Art. :f. H. A embarcação, que receber carga em di
versos portos estrangeiros para os do Brasil, poderá 
legalizar os manifesto3 da carga de cada porto perante 
o consul do ultimo ttm que carregar, o qual nesse caso 
perceberá os emolumentos respectivos ao manifesto 
em separado de cada um dos ditos portos. 

Art. :1.12. Se acontecer que uma embarcação, vindo 
com desrino para algum porto do Imperio, largue em 
porto estrangeiro parte do carregamento com{lrohen
c.lido no seu manifesto, o consul brasileiro legalizará as 

PARTE U. 48. 
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Art. l78. (}; ron.mlcs não podcr:io recusar prolccção 
aos Brasilt'iros isentos no Brasil tlc culpa c puna, que 
ainda não se tiverem matriculado, mas os incluirão 
itumcdiatanwnte na matricula. 

Art. 17\J. Nos c:t~os em que os inlcrc~sr~dos devam 
romparc~cr c o não possmn realizar, potlt·rão tlat' pro
curação, a qual será feita por lahcllião c tkvcr:í contt~r 
)'odcrcs especiacs para o aclo para que foi outorgatla, 
fazendo-se no lançamento deite súmcntc as declarações 
q uc forem ex pressas nas procu r:u;ões. 

Art. 180. Logo que as procurações forem apresen
tadas serão numeradas pelo consul, c rubricadas por 
cite c pr·los procnt·;ulores HIIC as apresentarem, rt•g-is
tratlas no compett•nte livro c Pmmassadas segnHtlo o 
numero de ordem. A' margem do acto se c.ocrncr:'t o 
numero de onlcm das procurat:õcs de que nclle se fi
zerem menção. 

Art. 181. Tollo.~ os aclos, lle que trata a 2." parte tio 
art. lll!L rdati\·os a Bra~ileiros ou estrangeiros feitosl'm 
p dzcs estrangeiros scr:io valiosos, tcnllo-o sido na fórma 
das leis de:;ses paizc..-, c legalizados pelos respectivos 
agt'ntcs consulares ou tliplomatircs nclles residentes. 

Art. 182. O registro st~r;í cm·prr;Hlo c ft•chatlo por 
um Lermo que os consules farão lavrar no ultimo dia 
de Dezembro de ca<la anno. 

Art. 1H3. O aclo do nascimento deve conter a de
claração do Llia, mcz c anno em t!tW a erianr:a nasceu, o 
sexo a que JICI'ltmce, o nome que se lhe quer tlar 011 
tiver .P datlo; c os nomes, prenomes, appellido'-, fi
Jiaç:io, protiss:io, estado, residencia c naturalidade Llus 
p:tis c a\'ús (modelo 11. 21). 

Art. 18'L 0..; actos de casamrnto devem ~wr l:lllcatlo-; 
no n~gistro immetliatamentc depois que os espo~ú~ ti
verem rt~n~hido o sacra mcn to do ma tri mon i o, sc!-(undo 
as lt•is tla igreja, ou dfcctuatlo o mesmo casamento de 
conformid:nln com a lc_:;islaç:io. 

Art. um. o acto tlo ca~alllenlo tlevc conlCt': 1.0 o 
IlOlllf', prenome, :~ppcllitlo, proli,;são, estado, idade, na-
1ttralitlade c resitli~ncia dos conju::;e~; 2.·• o nome, pro
lissão, naturalidade c rc.;;idcncia de seus J'ais c avós; 
:J." o consentimento dt) pai, m:ii, avói', tutor ou ruratlor 
para a ccll'hrnt;ão do rasamcnto, no,; casos em qtw, se
gundo a-; leis, é neeessnrio este ron,;enlinwnlo: ·L" o 
nonw, <'sl:tdo, prolis~ão, naturalid:tde c rt'>iderwia das 
lt)slemunhas; fi." o no111c •~ qualithdedoedeliranlt~; fi." 
a th'llolnill:lt;ão da i.~Tt'j.·t, fre,u.tlt'ZÍJ, ou do lug,tr em tlllU 
foi rddJt,tdu o cJ:;anreulo (mud ·lu 11. ~2). 
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Ar!. ISii. O neto de ohilo deve ront•·t· o nomr, prr
nnnw, ;~ppellidn, id:ul•~, .-stado, proli~são, naturalidatle 
~~ n~~itlencia tio fallccido: di:l, mez, anno e lugar em t(UC 
fallt•ct•u; o Hom•~ do outro ronju:.:e, ~l' t•ra casatlo ou 
viuvo, ou o dos pai~, serra solteiro: o nome, i•latle, 
protis,.;ão, e,;latlo, naturalidatle c rcsitlcncia dos qutl 
fazem a dcrlanH;iío do falledmcnto, ou parcntcsró tpiC 
tinham com o tin:l'lo. 

Art. Hlí. O arto dil oh i to d.-ve srr fl'i to na prcsrnça 
•Ir du ts tcs\ernunll:ls, qtw, scntlo possivt'l, SL'I ãu os tlou,.; 
parentes mais proximos do tldunto n não os tt'IHio ou 
ltavrntlo impetlimcnlo, os dou~ vizinhos mais chegados 
(modelo n. ~:1). 

Art. 188. Na factura, :~pprovação e ;~bcrlura tios testa-
meu to,.;, se conformarão com os motldos ns. 2~, 'lt; c ':W. 

Art. 189. F a llect'IHlo qualquer eitlatlão bras i h•i r o, 
sem herdeiro nem testam•~nlt'iro, ou com hcrll••iros 
m•·nores, que sejam Bras i ll'iros, o consul proceder:, 
eomo cstiYCI' cstipul.tdo rm tralatlos, 011 as lei,; do paiz 
o pt'rmittirem, promn,·endn por lotlos os meios a St'll 
ak:lllec o interes~e dos suhJitos hrasill'iros ausentes, c 
dos herúeiros menorc,.; t(lte sejam 011 po,.;~am lir a ser 
dtlatl:ios brasileiro,; conforme o ~ ':!." do art. ü." d;t 
const i tn ição do I 'li per i o. 

Art. tU:I. Quando as leis do paiz o JH•rmittirrm pro
rctlcriio a inventario de todo~ os bens, efT,•itos, acçiif•s, 
livros e Jll'li,.; papeis do falleeitln, pondo tllllo em boa 
e segura arrt•cadaç:io para ser entregue a totlo o temp•J 
a quem dil direito perlenrcr. 

Art. JUL. Aos •·on:mlt•:; dt~Vt~m ser enlrt~.~nt's n~ hcng 
da llcranÇl, uma vez t(Ue t•stnjarn mnnitlo . .; da prorura
-:::io em fúrma lt~g-al dos· herdeiro:; regularmente ha!r,
lita•los. E\crptutm-sr, os casos: 

·~ l." DJ n:to lerem sido aintla pagos os tlireitos da he-
rança. 

~ ~." D<J cmiJargo . .; de algum CI"etlor nacional ou c:<-
tr:ut.L!eiro. 

Art. l\1~. (h cnnsnlrs reqllt'l'l'l'ào a YPn<la t'lll leilão 
tios ht'TIS pt·ri rci,.;, e Lle todos cuja con.;err:~t;ão st•ja mut 
llispnntlíos:t. 

Art. Hn. (),; ro:Jsule.; rc11ncrerão •111e se atlixt•m 
!'<lilat's t'OII\ idando a comparecerem os tJlle s1~ entt•n
tlt•rem com drr•·ito :'t ht•r:uH;a, r qne ~eja lixa•lo um 
rrazn alt~lll tln qual ~ú potlt•r;\o st•r ouritlos no paiz a 
<JIII' pert•·nrt•rrm os Ltllcci•lo~. 

Art. !!1'1. FaLiu puhlirar ns t'llitae:; na . .; ,!.;az.-ta.; do . .; 
'l'U.' tl:~ll id":', e U' lransmillir;iu ao miui.,tcrio du,; IH> 
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p:o1·im r,;trangl'iro~, hrm como, logo f(llC lht' s1•ja pos~ 
si\'1'1, cópia,; do~ rdtH·idos inwnlarios. 

Art. t!l~i. s,• no prazo marr:ulo na!~ lo•i.~ uão app:lrt'~ 
('t•rt•m lumleiros do fallecido, uar-sc-h;J. tli,;so ('lJJihc~ 
riuwnto ao govt•rno. 

Art. l!lli. ~o raso tle faliN·inwnlo tlt' um hrasilt•iro, 
qrw não tlt•ixe valor algum no paiz, os ro11sult's rom
lliUHic:ll·ão ao mi11isterio rio; nt•gocios Pslrangcit o~ 
tod:~!l as pari ieularitlades sohrc a posicão do defunto, 
e as rirrumstanrias 1le sua morte. 

Art. 197. Em todos os rasos Pm qnc os rmprrgatlos 
consulares são autorizados a dar adutinislrat:iies, c 01·~ 
tlt'!'tal' a arreratlat;àiT tlt) h1'J1S pert••nro•n tcs a suhdilos 
lH·asilt•iros, proct•dt•rão a inrenlario CPlll assistcneia 
dt' dons Ht'got'iaHies Jtarion:ll's, r, na falta tlellt's, de 
qnaesqrwr ontros dt' sua t•scolh:t, ljUC assignarão o auto 
do nwsmo inventario c Pnlrt•ga. 

E s••ndo akuns artigos de ntturcza prrircl, os 
podt•rão vPntlt•r t'lll lei L1o pu h I ir o com assislenc ia 
do5 Illl'i'lllOS n1•gociantes; faZI'Hdo, nos autos do in~ 
vt•ntario, termo tb nccessitl:ule da venda, com csprri~ 
ficacão tia qua n I i•Lltle, da a v a I i ação por per i los, dos 
seus pn•ços, do ultimo lanço, tlos nomes tios a!Tt'llla
tanlcs, on compra1lores, o qtw tudo se rohorara com a 
assig11alnra tlr•s consulcs c do~ ditos adjuntos. 

Art. HH. Q 1ando os consuli's procctlcrcm :"t vcn•la 
dos artigos tia fazenda publica, ou por cnterult~n·m a h~ 
solnlamenle nc,~!'ssaria, c não atlmillin'lll demora, 011 

porque para bso l'l't:l'h:•ram ordem, o farJo com as for~ 
maliil:uli•s prr,;rripl:ts no artigo anlecedentr~. 

Art. l!H). Os rt~nsules poder:io fazr•r co:nparen•r os 
llra~ill'iros na respectiva Sl'rrelaria para negorio, que 
st•r:'t de,·larado na intimar;ão, soh pena de penlt•rem lodo 
O dirr·ito a prOieCÇ:iO 110 goVt'l'llll Ílll)Wt'iaJ o,; IJUC J1;1o 
ol1cdecerem. 

Os consull•s informarão :10 ~liHistt•rio dos ~egocios 
I•:,;tranc:eiros qu:H•s s:1o os Bra~ilciros incursos na tlis
po,iç;io deste artigo. 
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TITULO 111. 

Da secretaria e expediente consq.lar. , 
I . • . ' .. , 

Art. 200. A secretari-a con~ular deverá estar ~o sitio 
mais rentr·al, c mais commodo pat'a os negodanll~. c 
homens mar i ti mos, c achar-se abet·ta em· tQd{l~t os dias 
uteis, sem que to1lavia deixe o consul de fazer, em qool-. 
quer hora do dia, o que exigirem os intcresscs,llc seus 
compatriotas. . 

Art. 201. Haverá na secretaria consular em lugar 
seguro uma caixa destinada á recepção do'l papeis,.quc 
o cor$ul legalizará ao mais Lardar denlro de 24. ho1·as, 
depois que lhe fôt· requot·idô, se o dia seguinte não fôr 
foriado. ;• , 

Art. 202. Os consules que exercerem qualqnc.r gc
nero de induslria terão l'cmprc a cscripturação a clla 
relativa di!>tincta e S<'parada, e fóra da sala tio àrchivo, 
de maneira quri nunca se possa confundir a deste com 
aqnella. · · · · · . 

At·t. 'l03. Devem ler pelo. menos dons scllos~, um pua 
o lacre, e outro directamente para o parei. 

Os scllos têm as armas imperiaes, cercadas da legenda 
-Consulado Geral- ou- Vkc-consul~do do Jkasil 
em tal cidade ou viUa. .. · ' 

Art. 20&.. Os sellos de que trata o arLigo .antecedente 
serão cuidadosamente guardados, tle maneira que só O!' 

consules ou seu chancelleJ:, ou vice-consoles c ag.cnlt's 
con!lulaN's possam servir ... se dellrs. , -:. 

Art. ~m. Além dos objectos mrncionados e de ou
tros (JUC formam o uchivo, haverá os-moveis e ulensis 
nrccs~arios ao promplo expediente consulat. 

At·t. 2013. Se circumstancias imprevistas constran
gerem-os ronsnlrs a abantlonar seu posto, tlcvrrão entre
gar o archivo ao ,·ice-consul, se houver, ou á legação 
imperial, ou, sell:mdo-o c.om o scllo imperial, ao consul 
de uma nação amiga. Potlem confiai-o tambcm da mes
ma maneit·a; pet·ante testemunhas, a dons negociantes 
brasileiros honrados, ou cmfim, na falta destes, a dons 
dos mais rt~pt•ilavds neg-ociantes estrang-eiros. 

As fnrmalid:ules tia entrega s~o as mesmas em todos 
CS CJ!'.OS, 
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Art. 20i. N.o caso de morte de um empregado con
sular qualquer, ou do consul, se não houver vice-.con~ 
sul, agentê commercial, ou chanceller, seus herdeiros 
ou testamenteiros convocarão dous negociantes brasilei
ros, ou, na falta destes, dous dos estrangeiros mais res
peitaveis, na presença do agente consular de uma na'ção 
amiga. Este agente tomará posse dos -sellos,. com os 
qnaes sellará os archivos, e todos os papeis, sent abrir 
on examinar nenhum·. . · 

Os negocia'lltes receberão immediatamente em d~po
sito o archivo assiln sellado, e o agente da natão amiga 
continuará a expedição dos negocios consula-res, ,até que 
o ~overno imperial resolva como .julgar conveniente.· 

A dispo<Jição deae artigo tem vigor se não houver • 
legação brasileira no districto, ou se, prevenida esta; 
não dispuzer outra cousa. -

Art. 208. Os consules poderão nomear um chanceller 
que os auxilie no exerctcio de suas funeções, com ·ap
provação do ministerio dos negocios estrangeiros. . · 

O chanceller póde ser autorizado pelo consul a escre-. 
ver os termos consulares, a guardar o~seHOS;e· 11el-lar~ 
a dirigir ou executar os-lrabalhos-da secretaria., lf áeom-
panhar os capitães dos navio~ ás alfandegas ou admis
trações competentes, .a fazer traducções legaes, a pro
ceder a citações e a substituir o consul por morte delle, 
quando não haja vice-consul no lugar de sua residencia, 
e o consul não tiver designado qd'em o de"a·substituir. 

~rt. 209. Os consules são responsaveis pelos- aclos e 
omissões praticadof pelo chanccller. ' - · .. ~ •, · 

Art. 210> Logo que um officio ou carta fM recebida, 
os consules marcarão no intervallo mais conveniente o 
nome e o emprego de quem a tiver· escripto, o-lugár 
onde o foi, o seu objecto, e.o uia da resposta. 

Art. 211. Os consules sô expediJ·ão os papeis,. e do
cumentos que lhes ti.verem sido requeridos em fórnla, 
ou de ordem superior exigidos, ou determinados por lei. 

Art. 212. Quando um commandante de navio, ou 
outra pessoa, Brasileir~u estrangeiro, recusar receber 
papeis determinados por lei, os consules; depois de os 
advertirem das penas, em que por sua recusa incorrem, 
lhes entregarão sómente os que elles quizerem receber, 
e immediatamente communicarão esta infracção ás 
autoridades competentes pelo meio mais rapido. -

Art. 213. Todo o documento destinado a ser produ
ziuo em juizo, ou exhibido para quahJuer fim legal, deve 
ser necessariamente assignado pelo consul, e scllado 
com o sello do consulado, sem o que não rar:í fé. 

P.t.R TE H. 50, 
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Art. 2H.. Se um documento se compuzer de muitas 
folhas, devem ser estas unidas por um fio ou fita, cujas 
extremidades serão lacradas c selladas com as armas 
imperiaes. 

Art. 2HS. Só são. valiosos os actos ,praticados pelos 
consules nos limites de seus distric.tos ou rcsidcncia, o 
revestidos de todas as formalidades legaes. 

Art. 216. Em taes actm> deverão ser declarados os 
nomes, estado, profissão, nação c domicilio das possoãs 
que forem nelles mencionadas ; bem como a hora, dia, 
mez, anno e lugat', em que taes actos forem feitos. 

Art. 217. As datas e algarismos devem ser escriptos 
por extenso. . 

Art. 218. Todos os actos que os consules fizerem serão 
redigidos e lidos em pre~ença de duas testemunhas, va
rões maiores de 21 annos, c assignados por etles,-como 
pelos interessados. .. · · ' 
· Art. 24.9. O auto autbentico e original constitue P\'OVa 
plena c inteira, e sua cópl'a ou.publica fórma, sem citação 
da parte interessada, prova semi plena ainda que no con
sulado seja feita; e só terã-igual valor se'p consul de...
clarar que o original fica depositado em seu arohivo. 
• Art. 220. Perdido o primeiro auto, póde ser dado. 
outro, com tanto que a perda seja verificada, em falta de 
outras provas, por juramento, ou pelo depoimento de 
testemunhas fidedignas, óeclarando-se nelle·ser segund-o, 
e por motivo d·e perda justificada. , 

Art. 221. As cópias devem ser feitas em sua integri:. 
da de, não por ex tractos. ·· 

Os consules terão todo o cuidado em não darem cópias 
sem as conferir atlentamente.corn os originaes. · 

Art. 222. Em nenhum caso, e sob nenlrum pretextp., 
os consules confiarão os p:weis }lertencentes aos archivos 
consulares a quaesquer pessoãs ou au toriuades· estran· 
goiras. · · .·.· · 

Art. 223. Os livros que os consules devem ter são os 
designados na relação n. 27 ., . . 

Art. 22~. Os modelos ns. 28 a 36, que acompanham 
este rr~ulamento, devem servir de regra em geral aos 
consules, que os auaptarão quanto fór possível aos casos 
respectivos; todavia são autorizados para fazer mudanças, 
quando O acto reclamar: por sua natureza, declarações Oll 
formalidades não especificadas no modelo. 



EXECUTIVO. 393 

TITULO IV. 

Disposições geraes .. 

CAPlfULO Ul'HGO •.. t•; 

Art. 225. Os consules poderão fazer legalizar e visar 
todos os autos e escripturas publicas, que tiverem de ser 
produzidos perante as justiças e mais autoridades do 
lmperio, conformando-se com as leis deste. · 

Art. 22G. Velarão em que sejam pontualmente obser
vados os privilegios, isenções e di rei tos accordados pelos 
tra lados de commercio, convenções e ajustes, por leis 
ou ainda por direito consuetudinario, ~wor do governo 
ou titulo de posse. 

Art. 227. Publicarão pela imprensa, e por quaesquer 
outros meios, as ordens do gove1'noimperial, tendeo,tes"" 
a promover as vantagens do commercio entre o lmperio 
c a potencia, ou potencias, quê constituem. o seu distriéto. 

At·t. 228. Providenciarão de maneira que este regu
lamen lo, e as msposições que lhe hajam de servir de 
complemento, estejam em todo o tempo ao' alcance ·ctos 
que delles se quizerem informar no districto do seu 
consulado. .. 4- ' 

Art. 229. Todas :a5 vezes que entenderem ser neces~ 
sario ou convenien~c. poderão os consules convocar os 
negociantes n~onaes estabelecidos no porto de sua re
sidencia, c bl!fu assim os capitães dos navios Lambem 
nacionaes alli surtos, a fim de se deliberar sobre algum 
in ter esse commercial do Estado, ou a beneficio dos seus 
concidadãos. ·· 

Serão os presidentes destas reuniões ou assembléas, c 
da resolucão nellas tomada mandarão lavrar termo • 

.Art. 230. Darão cerpdões dos documentos e dos ter
mos que fizerem, quando forem requHidos pelos inte-
ressados. _ 

Art. 23l. Os consules são sujei tos á jurisdicçãe das 
autoridades civis e criminaes do paiz em que residirem, 
salvo as modilicações estabelecidas em ajustes interna
cionacs. 

Art. 232. 03 consulcs doverão conformar-se com as 
leis c cstylos do paiz em que residirem, ainda que con
trarias ou cliffercntcs das disposi<iõe~ deste regulamento: 
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mas CJIIDprc-Jhcs dar parte circumstanciada do que a 
tal respeito observarem ao Ministcrio dos Ncgocios 
Estrangeiros. · 

Art. 233. Os consules porão a maior diligencia c cui-
dado em conciliar os Brasileiros desavindos, sem appa
ra to de processo, por meio de composição, ou de arbitros 
escolhidos pelas partes. 

Palacio do Rio delanciro em 2~ de Maio de 1812.
.IUan.oel Francisco Correia. 

-...... 
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l\lodelo n. ó 1. 

_TIT. 1. CAP J. ART. 18: 

Diploma dos vice-consules. 

(Armas Impcriaes, c a indicação do consul geral) 

(Nome do consul geral, seus títulos, honras e empregOs). 

Em virtude da autoridade, quo S. M. o Imperador do 
Brasil houve por llem conferir-me pelo art. 18, do tit. L o 

eap. l. o do regulamento consular do Imperio, bem como 
pela minha carta patente de .•.... Nomeio ao Sr ..... ,vice· 
eonsul da nação br;•sileira em ..... -(a indicação positiva do 
districto do vice-consulado) incumbindo-o de preenc}W,l" 
aqucllas funcções segundo O que está determinado DO' supra
citado regulamento. Em nome de S. M. o Imperador do 
Brasil rogo ás autoridades, a quem possa cllber o conheci
monto desta, e ordeno" aos subditos brasileiros residentes 
naquelle districto vice:eoltfular, ou que a elle aportarem, o 
reconheçam nesse caracter, conccdcndo-"Jhe as mencionadas 
autoridades todas as isenções e immunidadcs, que lhe devam 
competir, c o favor e auxilio de quo.ncccs~itar para o cabal 
desempenho de suàs funcc;ões. 

Em fé do que o muni do presente diploma por mim as
signado, scllado,eom o sello das imperiacs armas, deste con
sulado geral, devendo desde hoje começar o.effeito interino 
desta nomeação, que só terá o caracter de ·definitiva depois 
de obtida a confirmação Imperialtpela respectiva Secretaria 
de Estado dos Negocias Estrangeiros. 

Consulado geral do· Imperio do Brasil em ...... . 

(As~ignatura do consul geral). 
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Modelo n. o 2~ 

l'IT. J. CAP. l. ART. 19. 

Nomeação de um agente commerciol. 

(Armas imperiacs.) 

F ...... Vicc-consul do Impcrio do Brasil em .....• 

Em virtutlc tlos poderes do que me acho munido~ nomeio 
o Sr. N .•... agente commercial da nação }Jrasilcira neste 
porto de ...... e seu districto, para substituir-me na minh<t 
nuscncia ou impedirncn'tos : c, em nome de Sua Magcstade o 
Imperador, rogo a todas as autoridades de Sua Magestadc .. 
(ou da repuiJiira .. ). que o roconheçam naquelle caracter, 
lhe concedam todas as immunidadesque lhe devam competir, 
e lhe prestem todo o favor e auxilio, do que necessitar, 
para o cabal desempenho de suas funcçõe~. · 

Em fé do que passei a presente nomeação por mim os
signada e sellada com o scllo dcls imperiaes armas ·deste 
v ice-consulado. 

Feita em. . . aos ... de' .... de 

{L. S.) 
F-

V ice ·COUS ui. 



Modelo n.0 3. 
TITULO 1. 0 -CAPITULO 111.-ABT. 71. 

quadro que os t•ice-consules, e agentes commerciaes devem, nos 8 primeiros dias de cada trimestre, apresentar ao consul, de todas as 
rdens imperiaes que o respectivo C01lsttl lhes tem enviado, e das instrucções e obsen:ações de que elle as tiver acompanhado, declarando 
s executadas, as que o não tenham sido, e tu que eui·verem em execução. .. 

,utorida
cs d'ondc 
partem 

,s ordens. 

.. 
N. os c datas por ordem Designação ~o r ordem chronologica das ordens. 

chronologtca dos offi· Extracto das ordens contidas 
cios ou despachos que nos oficios. mareados na co- Executadas. Nao executadas. Em execuçào. 
contémtaesor-deDS. lu.nma-ll~te, edasins- • ... ---..-..--...... ~ ....---------... 

olbcw 0 
· • 

N: ~o~Dia.,Mez,An o. panhadas. N.• Dia. Mez Anno. N.0 Dia. Mez ~nno. N.o Dia. :\Iez Anno. 
trucções de que foram acom· f' .. ~ 

-----t--- - -- --- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
N. B. Quando acontecer que · 

os extractos das. ordens e ins- , · ·. 
trucções, á respeito de lias dadas .,.' 
neJo consul, bem como ()das re- Dos officiõs em que Dos officios em que Do officio em que o 
flexões do Ticc-consul, por de- o vice-consul commu- o vice-consul comrnu- vi_ce-consul commu- , 
masia!lamente longas, não cai- nica a e:x.ecuc;ão das uica as razões por mca que as ordens ( 
bam nesta columna, serão aqui ordem;. que não executou as estão em execução, e 
simplesmente indicados por ou- ordens, ou são inex\l- as observações que 
meros de remissão, que corres- · · cutaveis. sobre isso faz. 

·:.tpoouam aos que semelhante-• 
mente deverão ser lançados .no 
alto das cópias das ortlens , e 
instrucções •. que em tal ca&o 
hão de seguir este quadro. 

!'! 
~ 
t'1 
n 
~ 
::t 
o 

~ 
ec 
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1\lodelo 11.0 4 . 

• TJT, f,e CAP, 1. 0 ABT. 81, 

lJiappa do movimento da navegação mtre o Brasil e .... no t.o 
trimestre do anno de 18 ••• 

Entrada. 

Valor Emb arcaçõcs Numer(\ Tonell}das f.quipagem importado 

Brasileiras •• , • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ············ ........... . 
Estrangeiras •.. _ .. _ •• ~

1 
.......... . 

Total .................................................. . I . 

Embarcações 

Brasileiras .... 

Estrangeiras ..• 

Total. .....• 

• Sabida •. 
·" 

Valor Numer• Toneladas 1'!1uipagerr: exportado 

.. ....... : ............. , 
• ••••••• o o ••••••••••••• ----1 ··········· ····.········ 

Consulado geral do Brasil em ...... 
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cer tidõt·S das mercadorias desca rrrgat!as, com refet·en
cia ás declarações constantes tl.os manifestos em que 
clles estiverem incluídos. 

Art. H3. Dos navios nacionaes, que na mesma via
gem se dirigirem a varios portos de um districto con
sular, perceberão os empregados consulares do primeiro 
em que aportar os emolumentos por inteiro,~ os dos 
outros portos só a metade; e assim nos dilferentes dis
trictos onde fôr na ida, ou na volta. 

Art. H4. 03 consulcs exercerão policia a bordo dos 
navios mercantes,- já deliberando como nos casos dos 
arts. 126, 134, 135, 13G e 137, e já dando outras pro
videncias em regulamentos apropriados aos portos de 
sens districtos, os quaes serão antes de executados su
jei tos á approva.ção do governo imperial. 

Art. lW. Entrando algum vaso de guerra do lmpe
rio no porto de S!la resillencia, ou em qualquer outro 
do seU districlo, os consules se offerccerão ao com
manrlante para lhe fornecer os provimentos de que 
possa necessitar, e procurarão prestar-lhe todos os ser
viços que couberem nas suas forças a fim de promo
ver e facilita1· o bom exito da expedição. 

Art. 116. Se o commandante de um vaso de guerra 
fdr por qua !quer accidente obrigado a cortar as amar
ras ou a deixar em terra olgumas munições, ou elfeitos 
das embarcações de seu commando, os empregados con
sulares cuillarão logo em fazer rocegar os ferros, ar
recadar as referidas munições e elfeítos, e remetterão 
pela primeira occasião opportuna esses artigos para o 
porto do armamento. ., 

Achando-se porém clles· muito avariados, c incapazes 
de conservação e uso, ou se a despeza da remessa aiJ
sorver a importancia de seu valor, Hcam os consules 
autorizados para vendei-os, dando conta ao govcmo 
imperial. 

CAI'ITULO 111. 

Dos accitlente.~, perigos, e mais circumstancias occorridas 
na viagem: 

Art. H7. Se nnscer durante a viagem alguma criança, 
procede-se a termo eocripto pgJo escrivão nos navios 
de guerra. ou pelo capitão ou mestre nos mercante'> 



EXl;CUTIVO. 37!) 
\ ' ·:~r 

nas 2í h'Jt"as seguintes ao nascimento, em presença do 
pai, se estiver a bordo, c de duas testemunhas, con
tendo o nome c sexo do reccm-nascido, a hora, dia, mez 
e anno, em que altura nasceq. e toda;; as circumstan
cias do nascimento, assim como dos nomes,. estado, 
profissão e patria dos pais e avós, sendo conhecidos· .. 

Art H'8. Os consules exigirão duas cópi:;tS· authenticas 
do termo de que trata o artigo antecedente e trans
mittirão uma ao ministerio dos negocio3 estrangeiros, 
e guardarão a outt·a no archivo. 

Art. H9. O ministro dos negocias estrangeiros man
dará a cópia do termo, que lhe ti ver sido remettida, em 
obscrvancia do artigo antecedente, á autoridade compe
tente para fazel-a registrar no cartorio do domicilio 
dos pais da criança mencionada, ou para o archivo pu-
blico, não se sabendo do domicilio. • 

Art. 120. No primeil·o porto estr:tngeiro a que che
gar o navio, as cópias do tet·mo dos artigos anteco-
dentes serão entregues ao consul nelle residente, e, não 
o h a vendo ahi, remettidas pelo correio ao mais vizinho 
consula(\o geral. 

Art. 121. A disposição do artigo antecedente é tam
bem applicada ao caso de morte de qualquer individuo 
que se tenha verificauo durante a viagem. 

Art. 122. F a lleeendo algum passageiro ou imli viuuo 
da tripolação durante a viagtJm, o capitão proeeuerá a 
inventario de wdos os bens que o fallecido deixar, c(tm 
assistencià dos officiacs da embarcação e de duas. teste
munhas, que devem ser com prefcrencia passageiros, 
pondo tudo em boa arrecadação ; e logo que chegar ao 
porto do seu destino, em que haja consul brasileiro, fará . 
entrega a este do inventario c bens para serem rcmct
tidos á autoridade competente do lmpcrio. 

Art. 123. Os consul~s receberão na fórma das leis 
commcrciacs, c com as cautelas prcciEas, as deelnra
ções dos capitães ou mestres das embarcações, e os nro
testos de arribadas c a·varias, qualquer que seja sua 
na tu reza c as que forem requeridas por cllcs ou pelos 
sobre-cargas, passageiros, e pessoas da lripolação, não 
só a hem de seus di rcítos e dos interessados no casco 
c carga, como sobre máo tratamento a bordo. Are
querimento das partes, clarão traslados das ditas de
clarações c protestos. 

Art. i2~. Nos casos do artigo anteêed(mte, quando 
fór presente aos consulcs representação conjunetaruentc 
produzida peio eapilão, otnciaes c lripolação, póclc cllc 
cxi~ir juramento sobre seu conteúdo. 
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Art. 125, Os consoles podem. resilir o contraclo dos 
officiae3 ou gente da equipagem se lh'o requererem, c 
provarem que loram ou são mallra ta dos pelo capitão ou 
privados por elle do devidó sustento no porto ou durante 
a viagem. · · 

Art. 126. Se durante a viagein houver. necessidade 
de concerto da embarcação, ou de compra de 11:tualhas, 
c se as cit·cumstancias ou distancia do domicilio dos 
donos do navio ou do sobrecarga impedirem ao capitão 
de autorizar-se com as suas ordens, os consules, tendo 
presente o acto assignado pela maioria da equipagem, o 
pouem mandar fazer. · 

Art. 127. Tambem poderão os consules, na ausencia 
do uono do navio ou do sobrecarga, nos termos do arti!!'o 
aniecedente, autorizar a descarga de um navio na 
fórma das leis commerciaes, com tanto que seja ella 
indispensavel para o~ concertos que se tiver de fazê r, 
ou por causa de avana na carga. 

Art.t.28. Naufragando qualquer embarcação brasileira, 
os consules do districto deverão providenciar sobre o seu 
s3lvamento, recorrendo ás autoridades locaes para o 
soccorro necessario, sem com tudo obstar ás diligencias 
dos capitães, donos e consignatarios. 

Na ausencia destes farão elles os requerimentos e pro
testos convenientes para o auxilio opportuno e preven
ção de roubos e descaminhos; procederão a inventario 
do que se achar, e ã &ua boa arrecadação a beneficio de 
tfnem direito tiver; pagando as despezas de salvamrnto, 
segundo o estylo do ·paiz, por conta dos interessados, 
conformando-se em tudo o mais com o disposto no ar-
tigo antecedente. · 

Art. :129. No caso em que as embarcações naufraga
das levarem carga para outro porto, dirigirão o inven
tario ao respectivo empregado consular. brasileiro para 
llw dar publicidade. 

E' entendido que em todo~ os casos de naufragio, ap
parecendo socios, correspondentes ou quaesquer pessoas 
prcpostas para esta arrecadação pelos proprictarios, car
regadores, consignatarios ou seguradores, devem estas 
pt·cferir· para a mesma arrecadação e disposição dos ob
jectos salvados, conforme as ordens e expressa vontade 
dos donos. . 

Nesta circumstancia os consules não poderão preten
der mais do que os emolumentos correspondentes aos 
documentos que na occasião fizerem ou que perante 
elles forem feitos na conformidade deste regula
mento. 
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Art. 1.30. Sendo alguma embarcação conoomnada· por 
innavegavel pela autoridade competente, ou abandonada 
por qualquer motivo pelo capitão ou consignatario, 
os consulcs, não existindo no lugar procurador bastante 
do dono, proverão a que se ponha. em boa arrecadação o 

'seu casco e carga, até que os respectivos propt"ietarios 
transmft'tam as suas ordens .. 

Art. t.3L Deverão empregar toda a diligencia e zelo 
para haver cabos, ancoras, boias ou outros pertences dos 
navios de guerra ou mercantes, quando estes objectos 
tenham sid::~ achados no mar ou no porto, se seu valor 
exceder ás despezas ou direitos de salvamento. 

Art. !32. Se quaesquer marinheiros, ou óutras pes
soas embarcadas em uma embarcação brasileira mer
cante commetterem no mar levantamento, morte, feri
mento, ou outros quaesquer crimes, quer o capitão o~ 
tenha presos, ou não, os r;onsules tomarão conhecimento 
do caso sómente para o effeito de reter os réos a bordo, 
c de os remetter com os autos de informação da culpa, 
pela primeira embarcação, que sahir para o Brêsil, a fim 
de serem entregues ás justiças competente.s. , · · 

No caso, em que a embarcação, onde se achar· o preso 
ou presos, queira partir para outro destino, e não haja 
a esse tempo no porto embarcação,_que os conduza para 
este Imperio, os empregados consulares requisitarão 
ás autoridades do paiz que os detenham em custodia 
até haver occasião de os fazer partir cpmo fica dito. 

Art. 1.33. O~ consules procederão a um summario de 
informação da culpa, ou crime commettido quando o 
capitão o não tenha feito no caso do ·artigo antece
dente. 

Art. !3~. Se os delictos do art. !32 forem coinmet
tidos a bordo depois da entrada do navio no porto estran· 
geiro, entre pessoas da l!quipagém do mesmo navro ou 
de outros navios brasileiros, os consules procederão á 
informação da culpa, e remetterão os culpados para o 
porto deste Imperio a que pertencer o navio, a fim ue 
serem a h i julgados. -" . 

Art. !35. 8e as leis do paiz em que estiver o navio 
não permittirem aos consules estrangeiros este direito, 
ou as autoridades locaes reclamarem os criminQsos por 
correr perigo a tranquíllidade publica, _devem estes 
ser-lhes entregues. 

Art. 1.36. No caso de naufragio de ·embarcação de 
guerra nacional, os consules procederão com zelo ás di
ligencias nccessarias pua a salvação, de accórdo com o 
commandantc c olllciaes respectivos, pondo em boa ar-
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rccadação os salvados pela ·maneira determinada a res
peito de semelhantes infortunios rios navios mcrc3ntcs, 
Salva sempre a prcferencia devirla aos referidos com
mandantes e officiaes. 

Se os aprestos, apparélhos, e outros .cffcitos salva
dos, bem que avariados, forem ainda capazes de es
pera e serviço, assim o par·t iciparão ao go~no im
perial que lhes dará as suas ordens. 

Art. 137. Desertando algum, ou alguns marinheiros 
de bordo de qualquer embarcação mercante brasileira, 
os consules darão parte ás autoridades locaes, rei[ue
rendo-lhcs a sua assistencia c auxilio para se rlcsco
brir·em c apprchcndercni os mesmos desertores, que 
deverão ser remetti.dos pat'll bordo da embarcação a 
que pertencerem. , 

O mesmo praticarão com os marinhcit:os ou outras 
quacsquer pessoas, que desertarem dos vasos da marinha 
imperial. 

Art. 138. Se o desertor fôr estrangeiro procufa
rão obrigai-o ao cumprimento do seu dever, ou por in
termcdio do consul .da sua nação, ou, segundo as .cir-
cumstancias, pelo das autoridades locaes. • 

Art. 139. A mudança do capitão, ou commandante de 
qualquer embarcação, só póde realizar-se exhibindo 
o consigna ta rio, que tem de a fazer, os poderes que lhe 
foram conferidos pelo proprietario no caso de ter este 
feito ajuste com o capitão p1ra deixar onavionaquellc 
porto; concordando na mudança o mesmo capitão c o 
consignatario; ou apresentando este ponderosos e justifi
cados motivos para tirar áquelle o commanJo do navio. 

A' vista de taes documentos c circuinstancias, o 
consu l reconhecerá se o que v a i ser nomeado é cidadão 
hrasileiro, e verificado que seja mandará la\'far em 
sua presença o termo de nomeação, e o menciomrá no 
endosso do passaporte especial de viagem, e na JUalri
cu la da equipagem. · 

Art. HO. Terão tambem inspeeção sobre a vendt 
tle qualquer emb1rcação br·asileira, que haja de ter 
clfeito nos portos do> seus districtos. Neste caso exi
girão do capitão procuração bastante ou outro- docu
mento legitimo, que o autorize para effectuar a venda, 
c, achando este documcn to em termos, consen li rã o nella 
se estiverem convencidos' de que o preço dado pela 
embarcação é bana fide sfm valor. 

Art. H1. Sem procuração do proprietario, os con
sulcs não consentirão na venda de embarcação al
gu·,na, salvo no casodc innavegabilidade. 
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A innavegabiliJ.aJ.c sómen te se havcl'á por justificada 
quando se provar algum de~>tes casos: L" de ter ha* 
vido naufragio; 2. • de precisar a embarcação de con
certo, cuja dcspeza exceda a tres quartos do seu valor;.. 
3. • de não ter o capitão ou mestre fundos, nem credito 
sufilciente para fazer o necessario reparo, ainda mesmo 
que a ~ua importancia seja inferior â do segundo 
~w. : 

Art. 14.2. Não sendo o comprador brasileiro, os 
consules recolherão todos os documentos, que pr.~m 
a nacionalidade da embarcação. 

Esta mesma pratica se observará a respeito dos na
vios naufragados, cond!Jmnados por innavegaveis, ou 
abandonados. 

Estes documento> devem ser remettidos ao minis
terio elos negocios ela marinha na prime ira opportuni
lladc. 

Art. 143. Se a vepda, de que·trata o artigo antece
dente, fôr feita onde flão haja agente consular:,. os cop
sules, tendo della noticia, se dirigirão ás autoridades 
locaes, pedindo que signi'lquem em todos_ os-lugares de 

.sua alçada aos notarios publicos, corretores e mais pesso:rs 
rruc possam envolver-s~ na venda da embarcação, para 
que só procedam a ella depois de ter o capitão ministra
do provas do seu direito para aquelle fim, E} se o com
prador não fôr subdito brasileiro, recolham todos os 
documentos, que nacionalisem a embarcação. 

Art. 14.4. Quando em4{ualquer dos casos dos arLigos 
antecedentes o empregado consular julgar necessarios 
mais esclarecimentos do que ~ que lhe· tiverem· sido 
apresentados, poderá ir a bordo da embarcação e fazer 
nella as precisas perguntas ao capitão, officiàes, tripo
lação, c até aos. passageiros, sobre os factos e c i rcums~ 
tancias expostas, assim como sobre a carga, seu destino 
ou outro objecto--relat(vo á viagem. · . 

Art. i4õ. Comprando qualquer subdito do-Impetio 
algum navio em porto estrangeiro, deve apresenta-r ao 
consul a respectiva escriptura.·de compra para ptoce
der~se ao exame da. validade· da mesma compra, f.}acma-.., 
tricula, ajustes das soldadas dos officiaes e tci~olação, 
descripção e arqueação do mencionado na:vio; bem:como 
para pagar quaesquer direitos estabelecidos por lei. 

Art. 146. O consul, feitos os exames do art-igo an~ 
tcrior, se os achar exactos, fará lavrar e passar o-s 'do: 
cumentos necessarios, ou os legalisarâ para que o com~ 
prador possa solicitar da legação imperial, junto do 
Estado onde se effcctuar a transacção ~-- __ te 
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pass:~portc cxlt'.1ordinario, que àutorizc a saltitla llo na· 
v i o com handci r a naciona 1. 

Art. 147. A's legações compete tlar o passaporte cx
traordinario ás cmuarcaçi'ies que estiverem nas circum
stancias do artigo antecedculP, a lim tlc se dirigirem 
com ellc aõs portos do Imperio p~ra ahi se habilitarem 
competentemente. 

No districto consular, ontle não houver legação, ores
pectivo consnl expetlir<í o [Jass.'lpot·te cxtraorllinario. 

Art. 148. A expedição tios passaportes Jica perten
cctHlo aos consules nos termos do decreto n. 4171i de G 
de l\bio de 18()8, sem prejuízo da attribuição lfUC, em 
virtude do mesmo decreto, cabe ás legações. 

Os consules não deverão conceder passaportes aos me
nores c ás mulheres casadas, sem autorização expressa 
do pai, tutor, ou marido. Esta restricçJo não com
prehcndc os estrangeiros, cujos passaportes não têm uc 
ser passauos, mas tão sómcntc visados pelos consulcs. 

Art. H\l. Os consules ficam inhibidos tlc pór o visto 
em passaportes c em quaesqucr outros actos exprdidos 
pelos ministros diplomaticos brasileiros. 

CAPITULO IV. 

Da protecçlio aos brasileiros . 
• 

Art. WO. Os consules supprirão aos brasileiros :1 
ignorancia tia lingua e Lias leis do paiz em que residem, 
servindo-lhes de interpretes nos requerimentos, ·c mais 
tlcpendencias, que ti verem perante as diversas :~u to ri
dades,. c procurarão facilitar-lhes a expedição de seus 
nrgoctos. 

Art. Hil. Têm direito á protecção dos empregados 
consulares os cidadãos brasileiros: 

§ i." Pertencentes aos navios abandonados por inna
vegavcis, e os que por qualquer modo ou accidente forem 
deixados em terra. 

§ 2." Os dt•svalidos, os naufragados c os prisioneiros 
que por qualquer accidcntc aportarem nos districtos 
consulares. 

Art. Hi2. Os subditos brasileiros que por molestia 
ficarem em terra, ou não puderem fazer viagem, rece
berão pelo navio em que tiverem ido uma quantia in
Llispcnsavel para sua suhsistencia, arbitrada pelos con-
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snlt's, qnr ~olicitarão tias autoritlatles rompctcrttcs !ltu 
admis.;;io nos hospitacs. 

Art. Hi:J. N:io poderão reclamar a protecção dos ar
tko" anlt'cctlt'nlcs os subtlitos brasileiros nos casos: 

·~ i. o ne prrpntraç:io de algum crime ou tlcsorJem 
grave que perturbe a ordem da embarcação, insuLJOrdi
nação, falta de disciplina ou de cumprimento de de
Ycn•s. 

~ ~. '' De cmbriagurz h a bi tttn I. 
As tli~posiç,il's deste 31'ligo só se verillc:ll'ãO quando, 

em Yirtutll) dl'!le, tiverem si1lo despedidos dos navios 
os que rl'damarrm o auxilio. 

Art. !:i'•·· Tamhom não têm direito á protpcção do 
nrt. Jij() os marinheiros, qtw fizerem parte da tripola
r:ão tlr, navios estrang-eiros, sal r o se provarem que foram 
constran.!!itlns a empregar-se no servi<:o tlelles. 

Art. 15:i. Nas vendas de navios brasileiros em portos 
estt·ang-eiros, c em quacsquer· outros aclos, em que in
tervierem os consules, devem estes providenciar sobre 
as pessoas ria ertnipagem dellcs, c de quacsqucr· outros 
navios que não voltarem ao Br.1sil, ou aos portosd'onde 
s:~hiram, a fim de não solJI'ecat'l'l'g.u·cm o thc~ouro n:~
cional com as dcspcz:1s tle su.1 p1~sagem, c com as que li
zercm antes rlc ::ahirem dos portos em f)lte sp acharem. 

Art. t:in. 0.; consules <lrhitrarão aos mencionados nos 
artigos antecedentes uma quantia indispc'nsavcl para 
sua suh.;istcncia. 

Arl. Hi7. Promoverão a Jn·cvitlallc do regresso dos 
indiYirhws IJUC tiverem reclamado sua pr·ot('(·ç:io: 

~ L o Faztmtlo-os embarcar com praça nos navios na~ 
ciouaes, cujas ll'ipol:l~ões niio ~~stivcrem prccnchill:ls, 
vencendo a respectiYa soldatla c r·açiio, c lewlo entrada 
na rnntricula e livro dos ajustes. 

~ 2. 0 Onlcnarulo aos capitiiC3 das embarcações hrasi
J,•iras, que estiverem a largar p:1ra algum porto lfll 
Brasil, que transportem os rrnc lhes competirem na fúr
rna do artigo seguin~c, quando ncllas não ar hem pt·aça 
com Yencimento, ou os protegido~ niio estejam nas cir
cumstancins de fazer parte da tripolação. 

Art. W~. O capitão da cmharca~·:io de 100 ~ 200 tone
ladas ó l'llcarrcga1lo de receher c cqnduzir no porto dn 
seu destino quatt·o mHinhciros, c tlahi para cima um por 
tania,; quanta;; r>O tonelarbs de arqueação accresr.crcm. 

Estes marinheiros irão fazendo o serviço, c lt~m a 
rnção do eslylo que sr, sali~far<'l ao Jll'oprictario, a~sirn 
como as df!~przn~ do transporlt' do' (JlH' n::io pudt•rcm 
etr,•rfivamrutn t.ra!J:llhar. 

l'.lllTE 11, 4\1. 
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Art. t:i!l. A~ tlr~pczas feitas rom a~ raçi"iPS r tr.1ns
J1111"1e tios Br·asill'iro:< tlt>svalillo~, c tla~ cquipagPns tle na
Yios n:~cion:w~ naufragado~, ou ahamlonarlu;;, ~I'J'<io 
pa:~as :í ru~ta tlo E.-•l:ttlo. 

A._ idcnlicas rom intlividuo~ tla tripolação do~ n:n io~ 
rontlmnna1los por inna,·cgavci!!, ou vcntlidus, c ht•m 
a~sim com os nurinhciro;; c outra~ pP~soa.~ de honlo, que 
!'t'lll culpa :;na nãtl t·cgrc~~arem ao lmp••rio Hll nwsmo 
Havio, serão sati~fcitas pelos respcdhos proprictarins. 

Art. iüO. As tlt•spt•zas rdcrit.las no artigo prccct.lcnlt~ 
sPr~io reguladas pelo~ consulcs conforme as distancias tia 
viagtHn, c pagas ao,.; tlono~ das respectivas emharea(õt's, 
mo~Lrando estrs por atlcstaç;io 1\o con..-ul o HU~nero c 
it.lcntidatlc das pe,.;,.;oas qn•J I t·anst){)rlar·;un. 

A ri. li H. Se o.; con~u \Ps ali ian la rem as quan lias ne.·cs
s:lrias para o tr·ansporle t.lus itlllividuo!', que sc~uwlo o 
<~rligo anlcccdenle lica a cari!O dos prnpriclarios tio~ na
,. io~ a que prrlcnccram, ,;acarão tami.Jrm por estas l'O!Irc 
a repart iç;io dos neg-orios rstrangciros qn:~ntlo outra 
maneira não l'sleja t~slaliclecit.l:t para o em b:Jbo. 

Art. lti2. O.'rapit;Tcs dos navios nacionars, que re
rusarem olH•tle1:rr ;ig ordens do con~ul, suhtrallintlo-~c 
ao referi1\o lran-;porle, incorrem na m~lla dt~ Hi p1•sos 
(_moeda forte) por marinheiro, que 1\eh:aJ'Cm de rc
ct~her na r,·,rma c~labdccida 110 artigo anleccdcntc, cxe
qnivt'\ pela nnncira dcdaratl:t no art. IJ'{. 

(Fica dcpcntlenle Lia appro,aç:io da ;~ssemhléa !!Oral.) 
Art. lli:l. 0.; consnle~ terão o m.dor cnill:Hio I'Jll não 

]H'otr.ger os citlatl5os brasileiro~ que Hão mostrarem sua 
ll:JCionalit.l<tdl', proliss:io, c que n;io são ci·iminosos. 

Qn:~mlo nco;tc Pxame cllL~g-arem ao conllet'imrnto de 
que laes citlat.Lio" ~;lo tTÍillinoso~ no Brasil, apn•ssar-st'
IJ;To a rommunir;ll-o tlirrclam:~llto ,i kg<tÇ<io n ·<to mi
ni>-lerio tln" nPgocio~ e~trangeirus, ~~omlotlasas informa
l;õl's que houYerelll rol li ido. 

Art. ltiL (); eoll·;nle,.; pod1•rJo aulorizw qn:~lqllcr ça
pit;lo ou 1111'~1.1'1) brasileiro a lran•portar o marinheiro 
•pw não ti'Jdl:t llirt•ilo á o;ua prolert;ão, uma vez q11e fl<io 
seja crilllilli'~O; n disto lariio mcnt;cio na matricula 
da t'IIUÍp:t.~l'ill. 

Art. lli:i. 11 t\l'JH!o no porto cmktre~t;:io Lia armada 
inlpl'l'ial, os coJJ~tlil'·' l't'ljlll'l'erão pra•;a~ ou pa~sagl'llS 
Jlcila ao t'OJilillallilanl•) re.;pl·diYo, que aceilar;í as que 
t'orL'IIl t oJllp:tl iyei,; rom o porll' tlii lllCIH'ionaLia emiJar
r:~t:;'io. 

~\rl, U\H. Na f a !ta 1k em lu rcat;ãn ll31'ÍOna I podl'rão di
li.['.r'lll'i;ll' u rd1'1itlo lran~pPrl•· l'lll 11:11 ius t•qr;lllVt'ÍI'Il::, 
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qur sr, tlirigit't'l11 :lO-' portos do Dra:;il, com a maior cco
nornh possin~t para o,; cofres publicos. 

Art. W7. 01 consulcs porão dcwelo em quiJ a.i :.ulori
tlatles locacs não proectlarn contra os Brasileiros scn;io 
co:n as formalitlades, c nos casos prescriptos nos tratados 
(](eis, representando COntra quaesqnnr Ye\aii!C~, ÍlljiiS• 
tiçasou Yiolt·ncias, tJUe se lhes po,;sam susdtar no tlt~
cur,;o de suas transacções; c, qrn,:ttlo esta~ os não at
tentlam; ao 1-!0VCI'DO, ciTi cujo tcrritorio residirem, tli
ret:tamcntc, ou pelo ministro diplornatico brasileiro, se 
hon-.er·. 

Art. Hi8. o., consult'S não poderão srr em juizo pro
crll'at..lot·cs tle qualttrtcr outr<t pcsso.r, mas sendo o caso 
dt~ sniHiito.-; hrasilt~iros ausentes. sem procuradores ltas
lartlt•s, tanto em demantlas cíveis, como em acctt~at;õcs 
criminacs que corr·crem a re'íclia tios mesmos, potlt•rão 
Sl't' ddcnsoresolliciosos, e apresentar nosjnizos e tribu
nae.o; os documentos Cnoraveis aos réos, salroa os di
rei I os destes. 

Art. HHJ. Incumbe aos consules a matricula do~ 
Drasileiros qur• re . ..:idirem no seu tlistricto e bem a~sim 
o registro do..: na~cimentos, casamento., e oiJitos tle 
seus compatriolas. 

Art. 170. A nntricula serú feita r•m um liHo es
pr•cial c o rcgistrof'rn tres liHOS separados, latlt:antJo 
os coJtsulcs 110 primeiro destes os actos do,; na~eimeJtlo,, 
110 St'!!lllldo o,; dos casanwntos c no terceiro os tios obi
to.~ Ibvcrá outm livro, que Sf'nirá para registrar 
:~s proeuraçõtJs c lançar o.;; aulos quo se tizen~m c. tlt~ 
que ao tlianlt~ se trata. E'lt•s livros serão alwrtos, nu
meratlos, ruiJrit·atlos e eueenatlos pPitl cousul, c t..levP
r;io st·r· t'.,eriplurado:-;, corno os t..leunis liVI'os nwncio
ll:tdos no prcscnle rc.cmlamt•nlo, sem t'IIIC11tla, rasur;r, 
eutrf'linha ou altroviatura c iulervallos, :;al\o os tjUC 
flli'Cill ttc•t:essarios para as assignalttras. 

Art. til. O auto tia malricnla dc·verú eoult•r o nome, 
)H't•nonw, idatlt•, naluralidatl,•, ~~~L11Io, prolhs:lo, ultimo 
tflllllÍt:ilio do lll:tlrieulado 110 fli'.ISÍI, 011 O tio . .; a-<CI'II

tkll !CS ; 1101111'~, J'f't)I}OIIIC.-;, id:ttft: t' ~t'XO do~ filhos, fa-
7.t'lltlo-,;e mcrrç:'lo do:> docum'.)llto~ ju.;lilicatiro.; da Jl;t-
cion:tlidatlt•. · · 

O a trio st•r;'t ;~s.;ig·na•lo pelo m~lricuLtdo c rl11as tPsle
Jllllll h as. 

0 . .; thrtllll<'nlos til' que trJI:t c . .;tr: artigo snã1) ar
l'!ti\a los 110 constrl~do. Ltnc:1111lu-se ndlt•,; um 1111111ero 
dt• ord1'11l. •11111 ser;'t c•;llllliÍtuir;do ao lll:tlril'lthdo. 

:\11. 17..!. Sl•J •hrum,·utu.; cullljJIOiutiYus tLt !l,tciu· 
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nalitlaLle: p:t<:saporte 1la!lo (101' auloritLule hrasikira, 
eerl illão tlt~ idade ou de casamento, diploma conferido 
11clas fàcultla!los do lmpcrio, nomeação para car~os Je 
cleir;ão, ou para empregos gcraes, provinci<~es ou mn
nicipars, certilicado de matricula em outro eonsulado 
brasileiro, ou ,qualquer documento authontico passado 
JlCias autorhh•dcs do lmperio. 

Art. lí3. 0:> consules não potlcrão excluir da ma
tricula, por qualquer motivo que seja, as pessoas que 
já estiverem matrirulatlas, sem que primeiro justili
qucm perante o governo imperial as razões que ha para 
a exclusão, c esta seja approvalla. 

Art. IH. Os consulcs remettcrão no 11m de cada 
anuo um mappa do.~ subditos lJrasilciros residentes no 
seu districto c matriculados no consulado ou vicc-con
sulatlos de sua dopendencia, contendo todas as cir
cumstancias que constarem do respectivo livro de ma
tricula. 

Art. i75. 0> consulos, antes do Jlrocetlt'rcm á ma
tricula, tloverão verifica1· se os requerentes são cri
minosos no Urasil. 

Se a cri mina I idade hir no to ria recus:~ r-lhes-hão o 
certilicatlo, aimla que apresentem os documentos do 
que trata o art. In. 

Quando, porém, houYer simples suspeita de crimi
nalitlade concetlerão o di to ccrlifi:atlo, uma vez que 
os requerentes exhibam algum do::; "documentos acima 
iutlicados; mas ox.igirão a ·apresentação, dentro de um 
prno razoavt•l, tio documento comprolJativo de sua mo
ralitlade: pedirão outrosim informações ú~ autoridades 
hrasileiras do lugar em t!liC os requerentes tiveram 
st'u ultimo domicilio. 

Fica cnlcntliilo qne os certificatlos de narionalitlatlt•, 
c0ncetlitlo,; nesta ultima hypothese, serão cassados logo 
que os consule~, melhor iHfonnatlos, chl'guem ao co
nhecimculo de que seus portadores são criminosos 
110 lmpcrio. 

Art. fiü. 0.-; consules não dnvPrão rceusar certili
c;Hlos tle 1\aCionalitl;lde aos individuo~ que, não pos
suindD os tloculiH'Hlos nwnrionatlos no art. 17'::!, jns
tilicH"cm a contlit.;ão de D:·asilciros ]lO!' meio de 
testemunhas dignas de fó • 

.Art. 177. Para a justilit";Jç.iio, lwm como para os tiP
mais ;1elus de l}lte tr;l ta e,; te regulalllento, u:io serão 
atlmillitlas pt•ssoa~ quo não se acharem devitlalll~'Hie 
m;il rit:uladas, :'alvo o raso tle n;lo h;tvcr 11a lucaltdadu 
,. ill.td.:iu~ J,ra::; i kiro-; H e:' tas t"ulllli:;•!es. 



Modelo n.• ã. 

nt. 'l.o cu. t.• AliT. Si. 

Prep corrmte e quantidade dos get~ero; importados do Brasil na 
·praÇa de .•.•• dul'ante ·o :1. o t.'imestre de 18 .•• 

Gmeros. 

t fQ,) • ~ti 
i!: ""~ ~., Precos; 
::t ~.,:s~~----
Q~.-::;;:;c 

?:S .~,g. g ~ Jauciru l!'ev~l't~iro 1\larço. 
~.., ~ <:0 c.·- o 

____ :..,__ -- -- -- ......___ __ I __ _._ __ -----
! 

.~guardenle .•• . ... ~········· I I I o I I I o I I I I I I I I I tI t 

Assucar .•.••.•• I I I I ... I o 1 I O I I fi I o o I I 

Café .................. . • • • • ;·o •••.•.•••.•••••.• -.•••.•.•••• 

Fumo ................ . i' I o 1 .... I I ,I 1 I I tI I I o I to o t tI I tI 1 

I o o I I I o o o I O I o I o o I I I I I I I I I I ~~ 1 I 1 , 1 t I o I I I I .. I o I t I 0 I o o I I I I o I 

... 0 0 I I l' I o. O 0 O o O I I I I O I I I 0 I f 0 to 1 o 1 I I o 

o t~)~~r.'-
' < 0-f;j 
(<~f . 
\ \ ~ ç;:-. 
~' ~~ ~.._ J • 

P.\RTE 11. !Sf 

.. 



402 ACTOS DO PODER 

~ I"' ... l:S e: ""'g, -g~ 
~. ~] };:: -Generos. o:s -~ ~:S .: o ::s 1.~:::- g ~ Janeiro 

Prtços. -
Fevereiro. "Março. 

~""' .l:l <:5 o·~ ----_I __ - ----1·---1·---ll 

............................ ········· .......... ·········· 

..................................... ·········· ·········· 

Consulado geralt\o Brasil em .... 



EXECUTiVO. ~03 

~lodelo 'n. o 6. 

TlT. 2.• cu. 1. • ·.ur. 81. 

Preço corrente e quantidade dos generos exportados dÓ .•••• para o 
Brasil durante o 1.• trimestre de 18 •.. 

Generos. 

xarquc ....... . 

Graxa .......•• 

Sebo •••.•.•.•. 

---------
. •.•••..•.•.•.....• ·····••!• 

········· .................... . 
. .......................... . 



ACTOS DO PODER 

Gencros. 

------- --- ------
X arque •..•••••• , • , ._ ....... ,. ·········· ......... . 
Gra:-.:a .•..••••. . .......................... . 
Sebo ......... . . ........ ·········· ........ . 

' 

CoÍisula~o geral do Brasil erp ..... 



E~EÇU:rJVO. 

Modelo n. o 7. 

TIT, 2.° CAP. f,o ART. 81; 

Qttodro da cotação do ca~bio,taxa de destJontos e fretamento das 
embarcações 110 mercado de •.•• , ,correspondente ao t.• lrimeúre 
de 18 .•• 

Cambios. 

Destinos. Janeiro. Fevereiro. Março. 
---------------- -------- -------- --------
Sobre o Brasil ... , .•. 

, a Franç:i .••..•. 
,, a Inglatert·a ••. . ... ,_ ...... . 
)) ............... ············ ············ .......... . 

Ta~a de descontos. 

Origem. Janeiro. Fevereiro. Março. 

Banco do E~!ado .............................. . 
de ...••....•.••...•...•.•...••..•.••.•.. 

Em praça ....•.•.....••.....•.• , ...... , •... , .. 

Preço do frete. 

Destinos. Janeiro. Fevereiro. !Uarço • 

..... ............... . • ··········· ......... . ············ ...................... . 
• O O o o I O I o I o o o o I I I 1 o O o 1 I o I 1 • I ~ I O I I I • 

Consulado fCral do Brasil cu1. 



lj.Q6 AltTOS DO PODER 

• 



EXECUTIV.. 407 

Modelo n. o 8. 

TIT. 11. CAP. I. ART. Si. 

Mappa das embarcações que entraram nos portos de1te consu
lado geral vindas. do .Brasil no anno de i8.:. a i8 ... 

o 
Portos. Numero. ·~ "" o :as ... ~ ... 

~ c. C> 
5 Embarca-~ ,....-~ MC. 
:::l ções. ~<'5 
7. O' onde ~'1::1 

..,~ 

proce- Onde entra- Tone- Equipa- ..,<:.> 
C>cg dem. ram. Iad:~s. gem. ';;'C 
I> - ----- ----

4 Brasileiras Bahia. Buénos-Ay-
res •••• .. 600 48 .tl. 1.400 

8 Estraugei- • 
I"as ...... " ............ 1.300 112 .tl. 1.600 

- --- --- ---- ------
12 Somma •• :. ········ ············ 1.900 160 .tl. 3.000 

----- - -- -----
Brasileiras santos .. Rosario .••• -.. . ..... ........ . ......... 

.. Estrangei-
ras ...... " .... ....... ······ ········ .......... 

---- - ---------
.; Somma .••• . . . . . . . . ............ ...... ········ .......... 

, ... / • 
A \'~1~' OA·tu~~ 

I ".~)·-' 1 . 

~)· 
_1"\c, ,, 



408 

õ .. 
<» 
E Embarca-
~ ções. 

ACTOS bO PODEil 

Portós. Numero. 

D'undc 
proce- ORde etliJ'a4 Toue;.. 'E'llfÍ pa~ 
dem. ram. ladas. ~em. 

Transporte . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . .. · ·• · ··· · 

•• Braslleira3 ......................... . • ......... o 

ras . ....•...• · .•...••.•.••...•••... ......... ~ .. .. 

1

Estr:mgei-

'-.---·- -· --- -- --- ---"-·11 

. ........... . 1. . 
.. 

1

som'Wl·· .. • •••• o ....... 

+- ---- __ ...___ -·---

1. . 
•• Brasileil·as ................... . 

--.---,----.-1 
• • • o ••• o •• " •••••••••• ~. •' 

I ;.-._---·- -------1 
I_ 

. "!"'.'!:.".'".· . .. . .. . . . ................ . 
- ----- ---- -·----- ---·- ----·-

__ _.._ 

. ....... · .. 

I 
•• Somm:i .... 

I 

T"to\ ••...• ,:.,.=1·-~······ 
Consnl:t!IO gcrat do nt.l'l;il em ...• ... 



EXECUTIVO. 400 

Modelo n.0 9. 

TIT. 11. CA.P. I. A._RT. 8~. 

Mappa das embarcaÇÕII-ftte sahiram dos porto$ dest_e_ con$U• 
lado geral para Gs do Brasil no anno de i8 .. a t.S .. 

'<'4 
Portos. Numeras. 8.1 

ó 
Embarca-

~<:,) .. ------ ...--.-..--. "'"' "' ções. ~~i s D'onde pro- Para Tone- EqQipa-:::0 onde fo-..-; cedem. la das . gem. _.,. 
ram. :::a 

- -------- - ---
!S Brasileiras Buenos-Ay-

res ....... Bahia .. 900 80 .t. ~)0 . i 
7 Estrangei-

1.400 101S .t. 1.600 ras ..•... )) )) 

----- ------------
12 Somma. ' 2.:300 1811 ~- 2.~ .. ······· .... ........ 

I 

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

.. Brasileiras Rosario. ... Santos. . ..... ......... I I I I o I I, I I ~ 

,;. 

.. Estrangei- ' 
ras •. •... ,. • ...... ········ ........... ' 

\ 

- ----- ------- --- --.....-
.. Somma •..• ............ ........ . . . . . . ........ . ........ 

I 1 -I 

PAliTE 11. lS2. 



ACTOS DO PODER 

Portos. Numeros. 
<JJ 

~ Embarca- ___..._- ~-------
8 ções. 
= ?; 

D'ondc pro- 0~~rf0_ Tone- Equipa-
cedem. ram. ladas. gem . 

.. 
r-r-~--------- ----11-----11 

Transporte • .. . • • . . • • . • . . . . . . . . . ••.•. 

Brasileiras ············ ..................... . 

Esu·angci-
ras ..••.•••.......•.•........••...•.••.......•.....•• 

- ---------- -- --·--1----11 

.. Somma .................................... . 

----- --------- -- ----1·---·11 

.• Brasileiras ............. ········ 
Eslrangei-

ras ...... 

---- ----- --- -- ---- ___ ,.._,li 

.• Somma •....•........•.....••...... 

~""'''······1······1········ 
Consulado geral do Brasil 0cm ... 



EXECUTIVO. 

Modelo n.o 10. 

TIT. 11. CAP. I. ART. 8Z. 

• Mappa dos generos importados do Brasil nos portos deste con. 
sulado geral no anno de t8 .•. a !8 ... 

Aguar-
dente. Assucar. 

-""'-~ 
Portos. 

Bahia .... . 
1\laceió .. .. 

. ....................... ······ 



U2 ACTOS DO PODER 

. . . . . . . . . ........... 

Portos. 
~..l ~. 
o~ o~ 
~~ • s..s. 
e~ ~ s;ê ~ 
o~ ê6 ::::1 "; 

iZ< > z > ---------------- -------
Transporte. .. ······ 

············ 

-------------------
Total ....••....•...•......•.•.•..•...•..•.......• 

Consulado geral do Brasil em ... 

N. B .-o relatorio deve indicar o termo médio dos preç0s 
correntes. 



EXECUTIVO. U3 

Modelo n. 0 11. 

TIT. li. CAP. I. ABT. 82 .' 

Mappa dos generos exportados dos portos deste consulado gera.l 
para os do Brasil no anno de t8 •.. a 18 ... 

Buenos-Ay-
res ......... .. . ... 

Rosario .. .. . ............ . 



ACTOS DO PODER 

. . . . . . . . . . . . .. ..... · ..... 

Portos. ., "" 't:l. 't:l. 

~ ~ ~~f -· 
~;.... .: ~..o -e"" o e o = '; = '; z >-z ;;.. ----------------- -,-,~

··~··,·· 
Transporte. 

.. , .. , .. 

.. .. .. 

Consulado geral do Brasil em ..•• 

N. B. -0 relatorio deve indicar o termo médio dos preços 
correntes. 



• 

EXECUTIVO. ~15 

Modelo n.0 12: 

TIT. 11. CAP. I. ART. 96. § l. 0 

Do certificado de origem de mercadorias. 

(Armas imperiaes e indicação doconsulado,ou vice~consulado) 

(Nome do consul, ou vice consul, seus titulos, honras, etc.) 

Certifico que n Msignatnra supra é a propria de que usa 
F .... ; o qual, sob juramento, declara neste documento, que 
as caixas ( segue·se a especificação das caisas, ou fardos, seus 
numeros, marcas, e conteúdo) embarcadas a bordo do navió 
(o nome, pavilhão, e capitão do navio), e ás quaes se r.éferem 
os conhecimentos ns .... são realmente de produC'Ção ( ma.
nufactura, origem, fabricação, producto, industria, cons
tr.ucção, etc., etc.) de ... (o lugar de producção). 

Em fé do que passo o presente certificado, que vai sellado 
com o sello deste consulatl.o ge'ral. 

, Data, sello, e assigoatura do consul geral. 

' 



4.16 ACTOS DO PODER 

Modelo n.0 1-3. 

TITULO 11. CAPITULO I. ART. ~6.-§ ~. 0 

(Armas impet'iae.L) 

,. 
F ... Consul geral (ou vicé·consul) do Imperio do Brasil 

em ... 

.::: ..: 
.j, Q ., 

~ ..; 
.;, Q 

ui Conteúdo. ·~ "' ..; ... 
6 ~ "' 

., 
"' -.; ""' ~ '-' 8 >'i <:.> 8 ""' .. ·;; ., o "' o "' = .. o '-' 

...:l :.:1 ~ t,;l !:I. E-< t,;l Q - - - - - ------ - - - -

Certifico que em ... ( dia, mez, e anno, em que se procedeu 
a leilão), a requerimento de F ... , assisti á venda publica das 
mercadorias depositadas em .•. (lugar do deposito ), que 
constam de uma parte ( ou de todo ) do carregamento do 
navio ... ( nome, pavilhão, capitão, porto de partida, da en
trada, data de uma c outra), as quaes mercadorias havendo 
sido postas em lotes, marcados e numerados como se ve no 
quadro acima, foram vendidas pelo mais alto preço, que foi 
possível obter, tendo sido feitos todos os esforços em bene
ficio dog proprietarios. 

Em fé do que, por me ser pedida, passei a presente por mim 
assignada, e sellada com o sello deste consulado geral (ou 
vice-consulado ) em ... ( dia, mez, e anno em que é passada 
a certid~o). 

Assignatura do consul geral ( ou vicc•consul). 

Sello do consulado geral ( on vice-consulado). 



F.XF.CI'TIYO. ~17 

l\Iodclo n.0 l/a. . 

. TIT. 11. r.AI'.I. ART.\16 §:L" 

IJII nnmrafàO de /mwarfns. 

(Armas im]fPriaes.) 

F ... Consul g-f'rnl, (ou vicc-consul) do lmperio do Brasil pm .• 

Ilavcntlo sirlo informatlo que o navio ... (nomê do navio, 
P cnpitão) vindo de ... (porto de partida) chegou ao porto de • 
... ( porto !la chegada), tendo na viagem, tanto ellc corpo 
as merrlldorias, que eomlJÕem seu earregamento, soffrido 
avarias,-nomeei para verificar a cxistcnci:~, rül&nreza·.-- o ri· 
g-em e extensão das ditas avarias, a F •... c F .... os qnae~, 
havcn{lo cllmparccido perante mim, c aceit:lllo aqucllc cn· 
cargo, prestaram em minhas mãos juramento de preenche l-o 
conforme as leis c usos do commcrcio. 

Consulauo geral ( ou .. vire-consulado ) do Jmperio do 
Brasil mn ..• :~os ... dias do mez ... dr ... do annodr ..• 

Assignatura uo con~ul geral (ou viee-consül). 
Sello do eonsulauo (ou Yiec-~onsnl:ulo). • 

• 
P\RTF 11. .'!:! 



ACJ'OS Dfl PODER 

lU ou elo n.o 1 a. 
TIT. 11. CAP. I. AUT. \)fi §3. 0 

Do l'.rrmw rt que dcrrm presidir os empregados con.9uiarc.çr 
IJ1Wtttlo (orem 1"/!lfUIJ''irlos, nos bens moveis e immoveis per
tencentes a. nacio1wes; se as leis do p11i:s o permíttirem. 

(Armas imperiaes.) 

Aos •.. di:~s ... do rnPz rlc ... do anno do nascimento de 
Nosso Senlfor Jnsus Christo de ... havendo eu, na qualillalle 
de consul geral (<m vicc-coiisul) do Imperio do Brllsil em .•. , 
sido requerido por F~-. ( especifiqlffi·SC se este reqncr por 
si, ou corno <lelcga<lo <lo outrem) para que hquvesse de pro
ccller, c presidir a exame em (designação do objecto soi.Jre 
que rccahc o exame ) ; nuo se oppondo as leis uo p·aiz ao exa· 
me requcriuo, compareci na ruo •.• armnzcm ... n .• , e sendo 
ahi presentes os lonvadosF ... e F ... lhes deferi jurámento 
aos santos evangelhos, para conscienciosamente examina
rem ... (o ohjeeto que deve ser examinado) (se {orem merca
dorias avariada.ç deve acrescentar-se-e declarar a avaria, 
que soffrcram, sua causa, qual a diminuição por ell:l produ
zida no valor primitivo d~rs mercadorias, e se tal perda po
Wia ter siuo evit::ula pelo capitão). E havendo clles assim 
jurado, c procediuo ao exame requcrillo, pela maneira a 
mais minuciosa, declararam: ( segue-se ·o resultado tio 

exame). , 
E tendo asscg-ura:lo que nada mai~ ti11ham que acrescentar, 

senuo·lhes lido este termo o assignaram com F ... , quere· 
qncrcu o exame, com as tcstr-munhas F ... c F .... c comigo 
consnl g-r,ral (ou viec-ronsul). 

Em fé do que lavrei o prc~cnte, que vai sclla>lo com ·1 

sello de~tc consulado ~nral (ntl vicc-consularlo). 

Assignatura dos huvallos. 
•l•~ quem requereu o exame. 
<las testttm unhas. 
do con:ml gcrnl (ou vice-consul > 

St>llo elo ron;;nlruln grral (ou vice-consulauo). 



F.XECUTIVO. 

Modelo 11.0 16. 

'f!T. li. CAP. I. ART. 9G § ~. 0 

Do protesto das letras de cam/Jio. 
" 

(Armas imperiaes.) 

F ... consul geral, (ou vice-consul) do Impcrio do Brasil em: .• 

Saibam todos rtuantos este termo de protesto de letras virem 
que, aos dias do mez de ...• do anuo de ... compareceu neste 
consulado geral (ou vice-consulado) F .... , c me apresentou 
a letra do teor seguinte: (copíe-sc toda a letra); e, reque
rendo-me o protesto de lia, dirigi-me á casa n ..•. da rua ... ~ 
(ou., escrevi a F .... uma carta, que lhe foi entregue) iuti· 
mando-lhe que houvesse de aceitar (ou pagar <Juan.do seja 
letra já aceita) a mencionada letra, c por cllc me foi res• 
pondido que .•.. (transcreva-se a respcsta dada em carta, ou 
verbalmente, declarando a falta de \la, qu:mdo a não haja por 
uma e outra fórma) do occorrido dei parte ao apresentante, 
o qual declarou quo pela maneira a mais solemne protestava 
haver, do sacador, (aceitante, ou endossante) ou de quem 
mais tlc direito fôr, toda a importancía do saque, custas, 
peruas, c damnos, como de mercador a mercador, na fórma do 
costume;" e f!lC pediu lavrasse o presente instrumento. 

Em fé do que, etc., etc. 

' . Consulado geral (ou vice-consulado do Imporia do Brasil 
em ... ) tlia, mcz c anuo. 

Assignatur:~ do consul geral (ou vice-consul). 



.~CTOS DO I'ODER 

Modelo ll.0 f7. 

T!T. 11. CAl'. I. AI\T. Úu § Í. 0 

Das escripturas de contracto de juros. 

(Armas impcriaes~. 

Cumulado gcra·l, (ou vice-consulado) do liupcrio do Brasil 
em .... 

r Aos .... dias llo mez de ...• do anuo do Nascimento do 
Nosso Senhor Jesus C h r isto de .... {JCranto mim F ..•. consul 
geral (ou vice-consul) do Imper10 do Brasil em ... e na 
minha chancellaria compareceram justos e contr~ctados F ... 
c F .... ambos residentes em ... e de mim reconhecidos pelo~ 
J1roprios, e das testemunhas abaixo assignadas, e por F .•. 
(o nome de quem empresta o dinheiro) me foi dito que a F ... 
(o nome da pessGa a quem é emprestado) emprestava nesta 
data (ou havia emprestado em .... ) a quantia de .... , me
diante o juro annual de .... com as condições seguintes: 
(transcrevam-se as condições). E logo por F .... (o nome de 
IJUem recebe o dinheiro) me foi declarado que récebia (ou 
recebera em .... ) a mencionada quantia de .... , com as con
dições acima propostas, e que, para garantia desta sua di
v ida, hypotheca v a todos os seus bens, e especialmente os .... 
(designem-se os bens da hypotheca especial), dando, além 
disso, por seus fiadores F ...... e F ...... , os quaes, achan-
do-se presentes, e ~:endo de mim e pelas testemuu.has reco
nhecidos pelos woprios, declararam que espontaneamente, 
sobre si, em commum, c cada um em separado, tomavam· 
toda a obrigação e responsabilidade de devedores, consen
tmdo em ~er como taes tratados e demandados, renunciando 
1le seu mutu proprio o direito do seu fôro. E havendo eu pe
rante todos os interessados lido a presente escriptnra de con
tra~to de juros e hypotheca, que por todos foi achatla con
fonne suas vontades, a assignárão com as testemunhas jâ 
mencionadas, e comigo, do que dou fé. 

Assignatura de quom ompresta o dinheiro. 
• o recebe. 

1los fiadores. 
das testemunhas. 
do eonsul geral, (ou vice-c~tnsul). 

Sello do con~ulado geral (ou Yice-l'onsulado). 



EX.ECUTI\'0. 

T!Tl'LU 11. c,\PITULO 1. AI\T, fli § 5.
0 

(Armas impcriaes). 

Cunsulatlu geral (ou vice-consulado) do Imperio do Braz.il 
Clll ..• 

Carta de fretamento do 
Capitão 

freta'tlo pPlu Sr. 
rum destino pr.ra 

E:'\TRE OS ABAIXO A.SSIGNADOS; 
de uma parte, c da outra 

do 

• I 

do lote de 
está hoje; contratado c concluído, por nossa intervenção· o 

scgumte: 
AnTIGO O 'freta o dito navio, estjlnque de 

fJ 11 ilha á horda bem · . . ~ 
acondicionado e provido de todo o necessarw, a-
satisfação do fretador, para · 

AnTIGO O capitão se rcscrv:~ a camnra c an.te-camara do 
navio, e os lugares neccs~arins c usados .para: re
colher a ma equipagem e para guardar seu appa
rclho, velas, amarras, agua e mantimentos. 

ARTIGO Finalisada 'que seja a descarga 
o fretador 1wgará ao 
'lu:mtia de 

AHTII;o Iscntão-se em touo o caso os perigos e ris~os , 
dos mares c da navegaç:ío, c o tolhimcnto de prm--
eipes e governadores. 

AnTIGO Concedem-se ao dias corridos para 
cfl':ctuar o carregamento do 

AnTIGO Excedendo os dias referidos no arti~o 
:J uteccdente, o fretador pag-:.trá ao a quantia 
de por cada um dia de uemora 

AnTIGO Qnalqurr das parte~ eontrattante~, que faltar aos 
~rtigns áeirna (não sciHlo por for~a maior), pagar~ 
a outra uma multa de 

Em fé tln fJlW lavrei este rontrnrto rm vias que am· 
ka,; as )Jarlt's :~s~ignaram comigo em ... aos dias de 
do anno de !8 

St·gut'lll as llti~ignnturas. 
F. Con~ul geral (ol'l vie·;-~onsul). 

(Lug:.~r de sdlu). 



ACTOS DO PODER 

1\Iotlclo n.o 19. 

TIT. u cw. 1. AnT. !J6. § 6." 

Das escripturas de formar elo de socil:dade. 

CJ!liitllauo geral (ou vice-consulauo) do Imperio do Drasif 
Clll ..• 

Aos ... dias do mez de ... do anuo do Nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Christo de ... perante mim F .... consul geral 
{ou viee-consul) do Im11Cri•l do Brasil em ..• c na minha 
clranccllari:~, comp:~n~cer:~m justos e contract:~dos F ... e lt' ... 
:~mbos residentes cru ... e de mim conhecidos e dns testcmu
nlws ao diante nssig-nadas, c por amiJos ellcs me foi dito que 
haviam (ou tem) formado entre si uma sociedade commcr
clal (declaração da natureza da. sociedade) sob as condições 
c clausulas seguintes: (eópia da· integra do contraeto apre
sentado). E havendo cu lavr:Hl<i o presente a c to, qrie lhes foi 
lido, deelararam que mutuamente empenhavam sua palav·ra, 
~nas pessoas c bens, para o cxacto c comploto cumprimento 
do presente contracto, cujo original fica archivailo na eban
ccllaria deste consulado geral; e em presença (las testemu
nhas entreguei a cada um dos interessados uma cópia au
thentica deste mesmo instrumento. Em fé do que nclle 
imprimo o sello consular. 

Sllg-uem-sc as assignaturas. 
L" Dos interessados. 
2." Das tostcmnnha;. 
3." Do consul geral (ou vicc-consul). 

s~Jio tlo consulado geral (ou vice-consulado). 

Modelo 11.0 20. 

TIT. 11. CAP. I. ATIT.96§ 7. 0 

JJas t?scripturas de hypothecas. 

U rnuuelo tle~tas esaiptura~ é, mutatis mut,tillli:;, u n. 16. 



• 

EXECUTI\"0, 

Modelo 11.0 21. 

TIT. 11. CAP. IV. ART. 183. 

Do termo de nascimento. 

(Armas Impcriacs.) 

F. consul gcr:-tl (ou viec-consui) dn Impcrio do Brasil em ... . , 

Aos •.. dias tio mcz .... do anno do Naseimcnto tlc Nosso 
St•nhor .Jesus Christo de ... p<~rante mim F .•. consul geral 
(on vicc-con~ul) do Imper+o do Brasil em ..•. compareceu 
neste consulado geral (ou vicc-consul:-tdo) F ... (nome, pre
nome, appellitlo, profissão, haLitação, emprego, filiação, o 
natnralitladc do pai) ·acompanhado de F ... e F ... ·como tes
tcmnnhm:, amuos residentes nl'Sta cidade, e de mim conhe
cillas, e declarou qne sua m nlher F.. . (nonw, prenome, 
naturalidade, filiação c resiucncia tla mãi) havia dado a luz 
em (o dia c hora do nascim~nto) um filho (ueclara-sc o sexo), 
e nol·o apresentou dccl:uando que clle seria educado na 
religião ... c quc.rcrcberia (ou havia tcccbido) tia pia baptis· 
mal os nomes (cspccifi't}ne·sc o nome, prenomr, e.appellido 
do filho). D3clarou mais o apresentante haver clle proprio 
nasciuo, c siuo baptisado em ••. Em fé do que lavrei o pt:e· 
sente termo que depois de liuo foi as!:ignado pelo apresen
tante, pelas testemunhas, já mencionadas, c. pnr mim; e 
scllado com o sello !leste -consulaclo geral (ou vice-consu· 

Iauo). 

1." Assignatnra do pai. 
2. o das testcinnnhas. 
3." do consul grnil (ou viec-consul) . 



Af.TO,; DO PODER 

1\lodelo n. o 22. 

TIT. 11. CAP. IV,_ART. {8ã. 

Do contracto matrimonial 

(Armas irnperiars.) 

Comulauo g·rral (ou vire-consulauo) do Impcrio do Branil 
tHn .... 

Aos ... dias do mrz dr ... do anuo do Na~cirnento lle Nüsso 
s~nhor Jesus C h r isto dr .•. perante mim F .•.•• consul geral 
(ou vicc-consul) llo Impcrio do Brasil rm ... e na minha 
ehancellaria, compareceram F. (o nome do contrahen~, sua 
profissão, e!ltado, idade, naturalidade,.residencia, filiação; a 
o nome, profissão, naturalidane e re~idencia de seus pai~, e 
avós) e F. (o nome da contrahente; e todos os esclareeimeb
tos exigillos no antecedente), os quacs perante as testemu
nhas seguintes-( nome, estallo, profissão, naturalidade, e 
residencia das testemunhas)declarátão que havendo-se em •.• 
(dia, mez, anuo, igreja~ fregQezia ou -lugar ondQ. casa
ram) celebrado seu consorcio, como da certidão do teor se
guinte pnssada •por - ( nome e qualidade do celehrante ) 
(segue-se a integra da certidão, e quando os coutrahentes 
forem menores dcvrm npresentar o consentimento de seus 
pais, mãis, avós, tutores, curallores) vinham fazer neste 
consulado geral (ou ViCC-COUSU)a!lO) esta ijlesmá decJara<;ãO, 
e celebrar contracto das condic;ões, que haviam reciproca
mente p'l'oposto c aceitado, e são as seguintes: (transcre
vam-se as condir,õrs). E feito este contfacto, que lhes foi lido 
c acharam conforme cüm as suas vontades. o assignaram rom 
:-ts t~stf'munlws já nwnrionadas, e com seus pais F ... e F ... 
(quando rstrs rornpart'çam,. ou tutor!'~, P!r.,) e eomigo que 
o pr,•srnte lavrei, ~~ scllt•i rorn o sdlo dP~tn eonsul:ulo g-pral 
(ou vice-consulado) do Imprrio do Brasil r~rn ... no dia, mrz 
e anno acima nw11cionados. ' 

A~sig-natnra !los Llnns r~posos. 
rlas trstf•wtmha.<:. 
dos pnis nn tnton·s. 
dtl rnnsnl V,!•ral (nu vicr·ronsul). 

Scllo do roncuJaLlo ~era! (ou VÍ<'f'·PO!l,Uiado). 



~'XF.f.UTIYO, 

}louPlo n.o 23. 

Tl1'. H. CAl': IV. ATIT. tR7. 

no tPrf'lto de OIJilo. 

(Armas imfl['tiars.) 

eonsul:ulo ger.al (ou vice-consulado) do llllpErio do Brasil 

em ... 

Aos ... dias do mez de .... do anno do Nascimento de Nosso 
SeRhor Jesus Christn de ..• perante mim F .... consul geral 

· ~ou vice·consul) do lmperio do 1Jrasil em. . . e na minba 
~hancellaria rompareceu F .. ,. (o nom11, proftssão, idade, 
estado, naturalidade, resideneia, e gráa de parentésoo'eom o 
morto, do que faz a declaração) acompanhado de F. e F ..• 
(as mesmas especificações qlle á respeito do precedente) e 
declarou que em ... (dias, mez c anno, e Ingar do fà.lleci~ 
mento) havia fallccido F ... (as mesmas declarações já indi• 
cadas) de . .".(especifiQUe·se a acausa da morte) segun~o cons• 
tava da certidão de obito que nos foi presente, e é do teor 
seguinte: (transcreva·se integralmente a certidão de obito) 
e de tudo lavrei o presente termo, asslgnado pelo d0clarante, 
pelas testemunhas acima nomeadas, e por mim, ~ rellado 

_com o sello deste constllado geral, (ou vice-consulado). 

L" Assignatura do doclarantc. 
2." das testemunhas. 1 

3." do consul geral {ou vi<'c·consul). 

S!'llu do eonsulatlo geral (ou vicc·eousulatlo). 

l' I I\ I f. li. 



.\f.TOS llO POD'ER 

TIT. 11. C.\1'. IV. AnT, 188. 

])o testamento. 

AM .... lli:~stlo mPz de ...• do annodo nnscimento de 
NtFso Senhor JPsus Christo tle .... :is .... horas de.... ha
ve!lllo eu shlo convitlado na quaiidade de consnl geral (ou 
vieP-consul) do Impcrio do Brasil em .... pelo Sr. F ... , 
dirigi-me á sua casa, rua ti .... n ..... em companhia do 
meu chanccller F .... , c ahi encontrei o sobredito F ...• en
fermo de corpo, mas no gozo de todas as suas faculdades men
taes, ,segundo pu<le colli~h·. de.;suas palavras, e gestos ; e 
havendo· me ellc rer1uerido que.bouvess~ eu de recolher por 
cscripto as suas ultimas vontade9,-dictando.as elje perante 
F .•.. F .... c F .... , que como testemunhas escolhidas pelo 
testador estavam pre~entes ao actp, fol'am ellns escriptas pelo 
meu ch;'lnccllcr, c ~ão as seguintes : (at'}Ui as disposições tes• 
tainentarias). E havendo o Sr. F •.... declarado que tal era a 
sua ultima vontade, que desejava fosse considerada como tes· 
lamento (on codil'ilio) importando a annu!Iação de qualquer 
outro.anteriormcnte feito; em1 minha prcsel}ça, do mc11 
ehnnccllcr c das testemunhas acima nomeada!!, rubriquei to~ 
tias as folhas, c Q testador assignou a ultima no dia, mcz e 
anuo acima intlicados. Em fé do~ue o subscrevo, c assignam 
as tcstf;munhas, c o meu chancellcr ....... Seguem-sc as assig. 
natur:~s: 

L o do te:;tador. -:'!.o das testemunhas .-3. o do chancel
Jer .-~."do consul g~>ral (ou vicc-consul). 

N. n. Se por ventura o testador não puder assignar, fal-o-ha 
l'lll spn lu~ar o comqJ! (IJU vicf'·ronsul) fazendo-se disso a 
nel'l'S:='aria L!edararão JW lugar l·roprio. 



·-

EX.ECU 1'1 r o. 427 

1\lodclo ll. 0 2:>. 

TIT. I!. CAP. IV. .'\Itl". 188. 

Approvaf(lo de um. testnmcntJ . 
... 

S,diJam quantos este pr.:Jséntc instrumento de approvnção 
tle tustamento virem que no anuo do nnseimento de NtlSSü 
Senhor Jesus Ghristo de fS ... aos ... <lias do moz de, .. em 
rstn (cidade, villa, etc.) c neste eoasulado perante mim 
(eonsul) appareceu F ...• reconhecido por mim pelo projJriü~ 
com sautle, e em seu ~crfoito juiw ccntcnd.imcnto, o qnc 
mostrava pelo bom acerto de suas palavras, e por cllc i1a prc
S<'nça <lo cinco testomunJt;,s que prcs!ftltcJ estavam me foram 
entregues das suas its minhas mãos estas (lautas) fo.lllas de 
JHlpcl, c nellas achei escriptas (tantas) lautla·s, dizendo ser o 
seu testamento que o tinh'a mandado escrever, c que cllc 
testador sômcntc oassignára do seu punho (ou declarou que 
era o seu tcstanwntci ologr::~pho), c quo por estar em tutlo á 
sua vontade o havia por bom, válilo c firme, c que pedia ás 
justiças a quem o couhccin1ClltrJ deste pertencer lh'o Cl,llll· 

pram, c a mim consul gcrallh'Q approvasse; c por achai-o 
sem vicio nem emenda alguma lh~o apnrovci, numerei c rn
IJritiHci com a minha rnbrica quo diz (<H[Ui a rul.J<ica). Em 
fú do que me pediu este instrumento, !JUC lnu e agsig-nou 
eom as tcslCiuuuhas presentes a todo este a c~ to, tjue são F. i~. 
:F. F. F., maiores c pessoas livres, r~conhcciiJ.as por mim F~ 
que o escrevi c assignei em pnblieo c razo .. ctt~., etc. 

N. lJ. Quando fõ.r ehama<lo <i casa.do testador por se achar 
docntl', dovrmi fazer-se a alteração em vrz ll~J cmnparercu 
ne.~ü t:onsul!u/o em easa <le F., sul!tlito l!rasih~iro, onde cu F. 
Yilll, l' acha-ntlo-o.enfPrmo de c.orpo, mas no gozo tle todas ns 
suas f<t~·nltlacles mcnl:~<'s, ~c;.;untlo pude colligir do suas pala
"ra;; c gestos. (Suguem u~ assi.;,;naturas como 110 n. 2!.} 



ACTOS DO PODER 

l\lodclo n. o 26. 

TIT. ti. CAi'. IY. AnT. :1.89. 

Do ,ermo de altel'tw·a tle testame11to. 

Consutado ge~al (ou vice con~uJado) do lmpe-rio do Brasil 
em ...•• 

Aos ... dias do mcz de •. do anno do Nasrimento de No~so 
Senhor Jesus Christo de ... neste ronsnlndo geral (ou vice 
eonsulado}~o lmtlCrio do Brasil em ..•.. compareceu F .... 
(noll"fe do apresentant. do te~tamento} e declarou que me 
vinha apresentar, para ser aberto,., t~e o apresentante com
rarcccu a mando de outrem,., declare-se qnem este seja, c a-s 
relnçõcs de amtmE ~mn o testador) o tcsi<Jmrnto com que em 
ttlia, mez, :mno, c Ju:.sar d&fallccimento) havia fallccido F .. 
{rlcclara~:ão de nome,., es-tado, naturali<}1111e,., filinção, e rcsi· 
{léncia do m&rto}. E assim re(JUerhlo fll'l":tnte as testcmunlws 
F ... c F ... que certificarão a morte do trstador, e a tttlll!l('· 
tencia do apresrntante do testamcltto para proceder a esse 
acto, examinei mlnudosam~mte aquelte dornmrnto, e reco· 
nheri ttne etre estnva intacto, cosir1o -rom tinhn IJrnnra; fL ... 
l'llado, em trcs dit'e:·rentes lugares com lacre- encarnado, sem 
tmcnda, rasnr:~, ou outro qnalrJuer viCio de escripta, c era 
rlo teor >ü,~Uifttc: (transcreva-se l0tlo o testamento}. Em fé 
tio que lavrei o presente termo, IJUe fi'ca n•!ristrndo no ar· 
l"ltivo tlt•ste ('Oll~UI:Jt!o W'f:ll (on vice eon~ul:ul(l),.a n ... ll'o 
J,iv ..• ; I) o n";ig-nei com o apre~entantc do testamento, c a~ 
testemunhas aeima nwnciunarlas, n:l mesmo di:1, mez, e anno; 
;u:ima rderitlLs. 

s~_1 p;lH 1 lll-~ü a:..: assi:~-n3tUf[lS. 

l." tlo aprNent:Jntl'. 
:l." das t..:slrlllllllltas. 
J." tio l"l'li''Ltl ;'cral (11u virn cnnsnl). 

Sl'lb 1!" :·(ln~uLH!n i'''! ai (ou vi•·r· l"flll'lll<tlln). 



EXECUTIVO. 

l\Iodclo ll.0 27. 

Lit'l·os de registros que devem lwver nos consulodos. 

Um livro pora registro deste rcg-ulamrnto, das patentes dos 
consuh•s, c dos v ice-consules de seus distrietos. . 

Um dito dos officios que os consules dirigircóJ á esta rc
panição, onde se registrarão tambem todas as peças que 
incluir, c que não estejam registradas em outro livro rcs· 
pcrtivo. 

Um dito dos officios qne os consules dirigirem aos minis
tros diplomaticos a quem são subordinados, c aos vicc-coo· 
suJes de suas dcpendencias~ 

Um dito dos officios que os consules dirigirem ás aut!>ri
darles loraes. 

lJm dito dos officios que os consulcs dirigirem ás autori
dades diversas do lmperio. 

Um dito para registro das entradas e sahidas dás embar
cações, manifestos de suas cargas,- c rartas de samlc.· -:-, .. · 

Um dito para reg-istro dos mapiJas tJUO remcuercm :í se-
erctnria de Pslado dos ncgl)eios estrangeiros. · 

Um dito dos contraekls mercantis, protestos de arribadas 
c avnrias. 

Um dito para registro de passaportes e vistos. 
Um dito para :1s declarações de que trata o art. 98. 
Um dito pn'ra escripturação das multas idem. 
Um dito para escripturas, 
Um dito par:~ termos de jur:~mento. 
Um dito para registro de tcstanwntos e invrntarios. 
Um dito 11ara assentamento dos emolumento~ do consulado. 
U111 dito para assentamento das IJU:Jntias arrecadadas do 

pro<! ueto das vendas das proprieda<les publiras c particulares. 
Um dito para assentamento das dcsprzas de que trata 6 

art. ftH. 
Uu1 dito pnra invrntario do arcllivode que trnta o art. lt8. 
Um díio parn :wtos de JJ<H<:imentos rle rJUC tt'ala o art. tiO. 
lí111 IIÍ!o )'Ht":t :wtos 1ie Caô:llllCil!O itielll. 
llru dilo para ;~rtos de oiJito irlPm. 
Un1 <litn p,>ra a m;ilrinrla do., •·idarlii''" hra~ilciro< i.Jem. 
Um dit,. para n·~· i~trar t;nwuJ ~~·iJe;; it!em, 



ACTOS DO I'ODEfi 

Modelo ll. 0 28. 

Termo de protl'slo de ril'l'iúada. 

F .... consul geral, etc. 

Por rstc pul,Jic:o instrumrnto de prote~to se fa.z salJPr a 
todos os que n pre~entc virem, que perante mim pcs~oal
mcnte comparcceramnt•stc consttl:11!o geral F .... capitão do 
na v in denomina elo .... dp .... IOHI'lada~, do porto de.. .I<' ..•• 
t.• piloto do dito navio L' FF. marinheiros, os qu;ws, r~ula um 
por si declararam <JUC o referido navio foi carreg:Hlo com .... 
fazellilas, c <JUC achando-se prompto uc apparclhos, estanque 
de quilhas, c com lotlos os mant11ncntos precisos, c de Indo 
completamcute prc;1arado para ~cguir viagrm,sc fez <Í vela dt1 
}Jorto de .... com d: stino pat·a •... c que o uito navio no d·~
curso da sua via.c:-cm no dia.: .. tlo ItWz ... al'hando-sc em 
Jaliturlc, .... c lungitwlc .•.. soiTrcu uma violl•nta lt•mpe~
tii,Jc (o fJlle occorreu, "stl rlevc oxtrahir do termo tlc mar, c 
do livro da dt•rrola); depois do fJilC' aealrnan1lo mais o vcntn, 
e fazentlo o navio .... pollegntlas tl'agna, vendo-se rm nm·ua 
neees~idatlt' de anibar ao porto mais perto, fizeram rumo 
para este porto, O!llle eheg-atam c fundearam ;í~ .... horas rio 
dia .... dr~tc presente ntez: que tlttranttJ a ~ua viag-em, clle 
rapitih, ollkiacs o marinl11•iros fizeram todos os esfnrç:~s pos
~iveis para preservar o dito navio c ~11:1 carga de IJU!dqucr 
nvnria. P.do que rllc capitão me pr.diu lh1~ tomasse cstt• ~n· 
lemnc protesto eontra uwr.e vento, ou contra IJUt'lll. direito 
ftir, dcdarando fJUe tnuos os tlnmn'Js, avarias e pt•rdns fJile 
tentwm havido no rlito nnvio e sua t~arga, devem ser por 
conta tios intcrt•ssados do dito na v ir,. e carga, ou Stli!Uratlon·s 
(por via ti e rateio ou de ontra t)Ualquor fúrma) tendo at"Oilt•·
dtlo os ditos tran~tornns, eomo aeinw fit'a nlt'ncionado, e nã·1 
por IIUO o navio ~c :11·hasse em máo esl;lllo t)\Hllltlo ~ahiu tl1J 
JIOI'tO ue .... 0\l nr;digl'neia rlt'llc eapilã'l, () tripnla.çiill. Em 
consci]ueneia dos ditos al:ontcdmt•ntos os t·nmpnreclmles 1110 
mqnererarn.um auto, !(LHl s~rvisse par~ clles elo~os os inlP
rt~gsados, •mrlo e q nau do 1111's for Jll'eessario; !', por isso, em 
virtuiltl tio dito SPU nqueriuwnto lhes ratili•Juei o 11rcsente 
JII"otesto, tJUll elle capitão e totlo.s os mais comigo assignaram 

Em fé uo que, etc. F. t'<IJI-ilão. 

(L. S.) F. F. pilotP. 

FF marinheir":· 



EXEI.UTIYO. 

1\'lodclo 11. 0 29. 

Tt•rmo tlr protesta contra tlemotag. 

F .... ronml grr:'ll, etc: 

Por este puhliro instrnmrnto uc protcst.o, ~nibam quitntos 
o prrsenlc virem, que perante mim prssonlmenlo compnre.:.: 
~eram neste consulado geral F .... capitão <lo navio derto-: 
minado .•.. <lo porto de .... e I<' •••• t • piloto, os qnnes, :cada
um de per si, ueclarnram que achando-se o dito navio rte• 
ta do pel~;s Srs. FF .... de tal praça para 'conduzir tnHJ'tnl 
carga a rste porto, onde chegou em o <lia •. :. dd mc.z·;', ,:_.. 
tendo pela mrsma carta de rrct:lmento ... ;di3s dorrcntcs 
para a descarga do sobredito riavio: Que por nm dos eo..: 
nhccimentos dntado em ..•• aos .... do moz: ... , óS'tlitosPY~ · 
consignaram aos Srs. FF. tnrs voluh]c's com n mnrcà á'n\:lr
gem, e que ellc capitão lhós pélliu houvessem· do mandar 
a bordo buscar para ~ngarcm o frete compete~ te, o l}uc e'llcs 
tôm recusado fazer, demorando assim o dito n:'lvio com. 
grande damno dos seus proprictarios; c, portanto, cllc ca
pitã•) mo rcr1ucrcn que queria protestar, !'Orno com rlfeito 
pr.ote::ta contra os ditos FF., ou contra quem direito fôr, 
ptda falta de cumprimento do sohredito frc_tamrnto, por totlns 
a~ perdas c despezas que tenham, ou hnj:un dn correr, c por 
não terem pago, ~omo tlcvcrnm, o dito frete. 

Em fé !lo que, etc. 



ACTOS DO PODF.Il 

1\[odclo n.o 30. 

Termo dP mut/(111[11 dl' r11pitiio. 

F •.. ron~nl grral, rtc . 

. P.~rante mim pcgsoalmrnte compr~recen neste con1luladu 
1-'(nral aos ... diJs do mcz de ... F ... como dono, ou consíg-
natr~rio do navio ... surto nrstc porto, e pQJos poderes que 
me apresentou de F ... residente em ... cidadão brasileiro, c 
dono do referido navio, me disse que pretendia fazer a mu \ 
dança do capitão F ..•. (por assim estarem convencionados 
qu por apresentar o cons.ignatario pode,r9sos e justificados mo
tivos parll tirar áquelle. ~.c~~mando do navio, ou por ter 
t:allccido o que existia) c para isso recorria a este consulado 
geral, a fim de cu lhe approvar tal nomeação, o que achando 
~;onformc com as leis do Impcrio Jh'a approvci; e sendo neste 
acto F ...• novo capitãcJ ,nqmeado, disse que aceitava a so
llrcdita nomração, sujeitando-se em tudo ás mesmas leis: c 
para ronstar mandei lavrar o presente ·termo, que ambos co-

migo assignaram. 

Em fé !lo qur, etc. 



F.'X.ECUTIVO. i33 . 

Modelo 0.0 31. 

, Manifesto da cm·ga, e jtwamentn do capitão .. 

' Manifesto da carga, que tenrrecebido o navio .... ,capitão 
... , de... toneladas, que segue viagem para 

' ~ ' . ,_ ,. 

"' o 
""'"' . Volumes, o 
~..:: Carre- M.areas. "' Observ.çOes• o quantidade, Frete. ... .., ... 
"-'" gadores .., e qualidade. 
=~ ; :::2 z- ~ - ~ --- ---~ ---

. > . 
.-

Eu F ... capitão da e.,~nharcação ... , prompta a seguir via· 
grm para o porto de ... declaro debaixo de juramento ser o 
manifesto cópia exncta e verdadeira daquelle com que i. 
mesma embarcação tem despachado na alfandega desta ci
dndr ... d~ .... aos .... de 

F. 

Capitíin. 
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Modelo 11.0 32. 

Certificado do mani{eslo da carga. 

F .... eonsul geral, etc. 

Certifico que tendo o capitão F .•.. feito {Jerantc mim o 
depoimento e juràmento, que assígnóu ao pé.do manl.resto 
annexo da embarcação ...• , ronsta ser este manifesto cópia 
exM!il C verdadeira 4aquelle .com que se despachOU 3 refe: 
r ida e miJa reação na alfandega desta· cidade; e o· qúal, junto 
por mim aos despachos originam;, deverá o mencionado ca· 
pitão, na sua chcgarb, e~tregar na alfandegado porLO de 

Em fé uo fJUC', c te. 



:Moc\clo n~{) 33. 

Carta de saudc. 

(Armas impcriaos.) 

F ...• consul geral, etc. 

Faço saber a todas as autoridades do Imperio que esta 11\inha 
certidã@ virem, que a cidade de .... ()Stá livre do iilal de 
peste, e de qualquer outro contagio: e para que nos portos 
do Brasil se não ponha impedimento algum á entrada do 
navio .... , capitão F .••. , que daqui segue viagem para.,,., 
levando ... pessoas de tripolação, e .... passágeiros, o muni 
da presente, que vai por mim assignada, e selladà, ~te .. ·.-

·-
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Modelo n.? 34. 

Endosso do passaporte de um navio. 

I<' ••• , , consul geral, etc. 

Certifico que F .•.. , capitão donavio .... de que trata este 
passaporte, chegou a este porto em ...• vindo de ... : com a 
carga mencionada em seu manifesto, registrado a n. do li v. 
das entradas e sabidas : c agora faz viagem para •... eom a 
carga constante do manifesto, que fica registrado a fi. do li v. 

competente. 

Em fé do que, etc. 

N. B.-Havendo mudança de capitão, cumpre declaral·a. 



/ 

N. 

Signaes. 

HXECUTIVO. 

:Modelo n. o 3ã. 

Passaportes a individuas. 

(Armas imperiaes.) 

F .... consul geral, etc. 

Faço saber que deste porto segue via• 
gem para ... com escala por ... F .... , 
que é subdito ... , como comprovou pelo 
documento que existe no archivo deste 
consulado geral. • 

N ... aos ... de ... de 

Idade 
Estatura 
Cahellos 
Olhos 
Testa 
Nariz 
Boca 
Queixo 
Barba 
Signaes pnrticulare.s 

As~ignatura do por· 
tador • 

-Vistos-nos passaportes não passa..
dos pelo consulado. 

Visto neste consulado geral do Imperio do Brasil em •.• 
aos •.. de •.• de ' 

F. 

Consul geral. 
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Modelo n.0 36 . . 
Legalisações. 

Hcconhccimcnto <!c firmas. 

Hcconhcço verdadeira a assignatura supra (retro) de I<' ••• 
de tal occupação; c para constar onde convier, a pedido 
de ... passei a presente que assignei, c fiz sellar com o sello 
das impcriacs armas deste consulado geral do Impcrio do 
Brasil em ... aos •.. de ... de 

Outr~ reconhecimento. 

Certifico que o documento supra (retro) está revestido de 
todas as formalidades exigidas pelas leis deste paiz; e para 
constar onde convier, etc. 

Certificado de matricula. 

' 
Certifico ser o documento annexo, a verdadeira matricula 

da embarcação ..• constante de ... pessoas de tripolação, in
clusive o respectivo capitão F... que seguem viagem deste 
para o porto de ... não lavando a seu bordo (segundo decla. 
~ar} mais pessoa alguma. 

Em fé do que, etc~. 

... 
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TADELLA 

DOS EMOLUMENTO< QUE COMPETEM AOS CONSULADOS liRA'lliLEIROS 
POR J.EGALISAÇÀO DE DOCUMENTOS E OUTROS ACTOS CONSU• 
J.ARES. , 

Por legaiisaçrto do manifesto rla carga d1l mn naVio, conforme 
a s1ut tonPlngem, calculada segundo a le!fislação doi respec
tivos nni ::e,ç . . 

Narionaes.-Estrangeitos. 

De um navio atú !!00 toneladas .•..•..•...••..•.•• 
de 201 a 250 toneladas ............. . 
de 251 a 300 ............. . 
de 301 a 350 ............. . 
de 351 para mais .............. , .. .. 

Por certificado de vir um navio em lastro sendo 
nacional ..................••................. 

Sendo estrangt'it~ ...........•..............•..•. 
Por cnrta desande de cada navio nos lugare~, o\dc 

não houver repal'tiçãd' que as confira ....•....••. 
Sendo simplesmente visada., ................... . 
Por visto na matricula de (•qnipagem ........... . 
Por endosso no.passaporte de um. navio ...... : .. . 
l'or passapor~e expedido a individuos .......... . 
Por p::tssaportc visado •. -..........•............ .". 
Por inventario (k um navio .......•............ 
Por vistoria tlc um navio ... : .................. . 
Por vistoria tln fawnllns a hortlo ...............•. 
Pnr vistoria llP fazenda,;; em trrrn ... : ...•....... 
l'nr 11111 lP,tnmentn ............................ . 
Por appro\·ação -lo <li to ........................ . 
Pnr ll'I'IIIO de a hL•rt 11 r r~ tlc di to..... . . . ........ . 
l'f>l' in\·rntr~rio (]() hcns ror fallceiniC'nto ........ .. 
Por llll!:t pr•H~11l':ll:;ttJ •.....•...•.•.•••.•.••.•••• 

P<>r !1111<1 f•,;t•riptur:r dt• VCil'la otl l'Olll]ll':l l' :ll'lO dP 
~fll'Íl't'l:id·· ................................•.•. 

P11r n:n prrdt•::lo nn di•clarnr:ão ....•.............. 
Por iniPrrn'frtlnrio ilP lP.-trnJnnhn;;, roor t•rtd[l uma. 

Peros. 
8 

i O 
n 
14. 
{6 

6 
8 

i O 
i~ 

u. 

fJ. 
2 

2 
i 
i 
i 
2 
{ 

8 
8 
8 
a· 
r; 

'" 
"' 5 
2 

:! 
2 
2 
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:\"acionaes.-Estr:mgcircs . 

. Pesos;. 

p,w nm attcstado do consul para servir em qu11l• 
quer estação.. . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • -{ 

PPio registro de qualquer do.cumento nos livros do 
consulado, que não seja o manifesto, carta de 
~au1lr, matricula da equipagem c pas~aportes, 
cad:~ p~gina ............ , . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . i/:! 

PPio reconhecimento de assignaturll ou legalisação. 
de qualquer documento i1iio passado no consulndo I 

Por uma certidão qunlrpwr..................... 2 
Exccclrndo a certidã() duns paginas, pngará mais 

ptltcnda uma .•....... :...................... i 
Por tr_aducção de qualquer documento, cada pa· 

gina................................. ... . . . . . . ~ 
Por assistPncia do consul a actos, que exijam a sua 

auscnria do consulado, por cada dia ou cnda trrs 
milhas de tlistancia, além .das despezas da jorna-
da, se as houver ...... :...................... ~ i/2 

Por dinheiro recebido, on degpcndido por conta do 
governo, uma commis~ão de.................. l o I. 

Por conta dc•.,articulares ......... , ..... ······:· 214~ "/o 
Por deposito de dinheiros ou ])('OS no consulado, 

administração dç bens de subditos brasileiros, 
que mmTem allintestados, sobre a somma ou va· 
lor, uma com missão. de ............. , ......... ! i/2 "lo 

Por assistir a IJ!lalquer venda, sendo rrqucrido. .. ~ "lo 
Por nrrPc 1dação de ohjectos pertencentes ti carga e 

ca~wo tle 11111 navio nanfrag·at.lo, sobrn o valor ou 
l;Oilllll:l .................... , ••••• , ............ ~ f/2 °/0 
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DECRETO N. 4969- DF. 29 DF. 1\IAIO DE 187:2. 

i\uloriza n incoriloração do « Danco Intlustrial c l\l.crcanlil do 
,Rio de JaÍlcil"O, )) c approva com modíficaçã::J os rêspc<.
tivos estatulôS":' 

Attenclendo ao que Me representaram o Conselheiro Je
ronymo José Teixeira Junior e outros, devidamente au
tOI'iz'ldos pelos accionistas da companhia anonyma, que 
pretendem estabelecer nesta Côrte, denominada « Banco 
Industrial e Mercantil do Rio de Janeiro, , c de con
formidade com a 1\linha Imperial Resolução de 22 <lo 
corrente mez, tomada sobre Consulla da Secção de Fa
zewla do Conselho de Estado: Hei por bem Autorizar 
a incorporação da referida companhia, c approvar us 
e~tatutos que com este baixam, com a seguinte mo-

. di li cação : 
No art.~.·, onde se lê:« estas acções serão cmittidas 

rm duas serics, etc. , diga-se: « estas acçõcs serão no
minaliYas e emittidas em duas series, etc. » 

O Visconde do Rio Branco, Coni>elheiro de E~t.1clo, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de 1\Ii
nistros, Ministro c Secretario de Estado elos Negoeios 
da Fazenda e Presidente do Trilmnal do Tlwsouro Na
cional, assim lenha entendido c o faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em vinte e nove de Maio de 
mil oitocentos setenta c uous, quinquagesimo pri
mcit'O da lnllcpendencia c do lmpcrio. 

Com a rulJrica de Sua Magcsladc o Imperador. 

Visconde do R i o Branco. 

E~lalulos do Banco Industrial e Mercantil do Rio 
de Jaueil·o. 

CAPITULO I. 

DA Sr:DF., DUR.\lj:\0, OBJECTO E OPERAÇÕES DO. DAi\'CO. 

Art. i. 0 E' crcatla na cidnclc llo Rio de Janeiro uma 
companhia anonyma com a dcnomiua<;:lo tlc- Ru1ro 
lntlnstriale 1\fcrrantil elo lHo de J.u;ciro, -cuja dur;lç:-io 

I'AIITil 11. i)(). 
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f.rrú de 30 annos, salva a hypothcsc de di~sollição anti
cip:tda no caso de perda de metade do capital social, ou 
lltl~ oult·os casos do art. 3:> do Decreto n." 27H de 19 
dt~ llcztm hro de :1.800. 

Art. 2." O Banco Industrial c Mercantil do Rio de Ja
lli'Íro tem por ohjecto animar o espírito rtc cmpreza, c 
prolltoVt'r c au\.iliar o progresso das industrias uteis, 
em prelwnJ idas soh as lli Yersas fúrmas de sociedade, em
pt•tdtaudo-~e com seus serviÇos, capitaes c credito, não 
sú na fttlld:~ção das mesmas, como na sua marcha c des
enYoiYimento, quando a segurança de seus adianta
mentos ou ctnpreslimos assim o exigir; prestar sua 
intt·nen(io e recursos Jlara facil realização de cmprcs
timos vuhliros; abrir ao commercio urn centro, aontle 
s1ws transacçõrs diaria, scmanaria, ou mensalmente se 
liqttidt•m c saldem; senir de intermediaria entre os 
parlintltrcs c os estabelecimentos de creu i to; e linal
llll'lllc olfcrecer e garantir ás associações, companhia~, 
corporações, e cslahelccimentos puolicos c particu\an~s 
o sc1·viço e trabalho economico Ja cobrança e guarda de 
seus lia Vt'res c do pagament•> de suas dcspezas e dcbitos. 

Art. 3." Para desempenho desta missão o Banco In
dustrial c l\lercantil do Rio de Janeiro potlcrá: 

~ 1.° Fazer todos os negocios permittiuos pelas leis 
commerciaes, que forcmcontlucentes á realização e1con
sl't~ução Llo objer.to e fins da companhia designados no 
arlig·o antecedente. 

~ ':2." Subscrever, contractar, ou negociar empresti
mos do Gorcrno, e fazet· essas mesmas O[Wrações com os 
rmprcstimos legalmente autori7.auos, que forem cmit
tido . ..; pelas Administraçõt)S das Províncias, C11uaras Mu
nicipac~ f~ rstal>clecimentos publicos. 

~ :!." SuiBrrevcr, comprar, ventler, ou negociar, de 
sua conta, ou porcommissiTo, títulos tla divi1la publica, 
acções, fJitillltões commandilarios c obrig·açõcs de qual
quer compmllia, ou empreza civil, commercial, intlus
trial ou dt' credito; e auúliar a incorporação llc tacs 
companhias, ou emprezas. 

~ 1,." Fazer operaçi1cs llc Llel crrilrrc, passantlo para 
c;;se lim qualquer litulotle respons:to!lidailt', cndossantln 
letras e oull·os títulos commerciam; eom prazo r~~rlo, o 
abonando-os c garantimlo-os para operações llc lles-
conlo. • 

~ ~i.• Promon:r e facilitar por meio tlc seus serviços, 
credito c inLPI'\'l'llf:ão a liquidaç:ln da,- transa!'Çiit•s ell't•c
tu:tdas·cJiaria, St'llt:uuria, ~lll lllt•ns:t}nwnlc nesla praça, 
l' lner a t.'il Lrt~;/;t Llu~ saldos respct:lt yos. 
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~ ü.• Tomar a si, por conta de terceiro, o cmprr.p:o 
lucrativo de capilacs em quaesquer compaultiai; c asso
ciações, em hypothccas, c na acquisição fle titulos pu
hlicos, ou de propriedades urb:mas ou ru.raes, ou em 
quacsqucr operações de crcd i to. 

§ 7.• Fazer de su~ conta, ou por commissão, movi
mento de fundos, e operações de camhio com as praças do 
Imperio ou estrangeiras, podenllo para esse fim ter em 
caução nas mesmas praças qu:JCsguer ti tu los ou valorc~. 

~ 8. 0 Importar, comprar, e vender de conta propria, 
ou por com missão, mclaes preciosos, em barra ou amoc~ 
dados 

~ 9.• Dcscont"r o rcLlescontar letras de camlJio, da 
terra, e outros títulos commcrciacs á ordem, c com 
prazo <!<:terminado, pagncis no Bio.dc J:mciro; c hem 
assim escriptos da Alfandega, bilhetes do Tltesouro c das 
Thcsourarias Provineiaes, cautelas da C·tsa da 1\locda, 
conhc·cimcntos tlc compra das estações publicas, c <Juacs
quer títulos de divida publica que representem haver 
liquido a que o Thesouro Nacional esteja obrigado. 

§ :LO. Tomar dinheiro a premio em conta. corrente ou 
passando títulos com prazo detcrmi:nado. . 

~ H. Receber de particulares ou de estabelecimentos. 
publieos dinheiro em cont~ eori"entc sem jur:os, e pagar 
as I!Uantias de que os depositantes <lispuzerem. 

§ 12. Fazer empt·estimos com prazo determinado, 011 
em conta corrente, sõbre penhor çlc ouro, prata, dia
mau tcs, ti tu los da di vida publica, acções de companhias, 
ti tu los comm~rciaes c mercadorias. 

~ 13. Fazer por commissão cobranças e pagamentos. 
• Art. 4.• O banco não poderá: 

§ L • Emprestar sobre penhor de suas proprias acçGcs. 
~ 2.• Fazer operações ou transacções llc títulos c va~ 

lorcs de qualquer natureza, a descoberto, ou de azar. 
~ 

CAPITULO II. 

DO FUNDO SOCIAL E DAS ACÇÕES. 

Art. ü.• O capital <la companhia será de 2Q.000:0008 
tlivididos em 100.000 acções de 2007~000 cada uma ; 
estas ac1~ões serão nominativas c emiltida,; em duas 
series; c"alla scric constar:": !le 50.000 acções; ac; ac~ee: 
da pri mcira seric já se acham su.IJscriptas, 
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Arl. ü." A illlportancia das acçõcs serú realizalla em 
prestações, cuja cl1amada se fará por annuncios publi
cados nos jurnaes com trinta dias pelo menos de anti
cipação á !•poca do vencimento, c cat.la urna d:.:s presta
(ÕI'S não poderá excf'der a 20 °1.,; a primeira prestação 
será chama da logo depois da approvação dos presen tcs 
estatutos; c, cobrada ella, poderá a companhia prin
cipiar •mas operações. 

Art. 7." A emissão tla segunda serie poderú ser rea
lizada depois de feitas todas as entradas da primeira 
scrie, quando a Dircctoria julgar conveniente; sendo 
as respectivas acções distriLuidas de preferencia pelos 
possuidores das da primeira seric, em pl'oporção ao 
numero c!a~ que possui rem. Se não forem tomadas em 
sua totalidade pelos referidos possuidores, as que res
tarem serão vendidas a preço nunca inferior ao par, e., 
se derem algum premio, será este levado á conta de 
fundo de reserva. · 

Art. 8." A falta de pagamento de qualquer prestação 
de capital no prazo deter·minado faz perder em bene
ficio t.la companhia as prestações anteriormente reali
z:.~das, salvo nos casos de força maior, ou naquelles em 
qur. se derem c i rcumstancias a ttend i v eis, j ustiticadas 
})elos possuidores das respectivas acções, os quaes paga
rão o juro da mora pela taxa dos descontos do banco. 

Art. U." A transferencia das acções só poderá ser 
ciTe c tuada nos li v r os da companhia por termo assigna
do pelo cedente, ou seu procurador munido de poderes 
especiacs pnra o acto. 

CAPITULO IH. 

D.\ DlRF.Cr.ÃO E ADMI:"llSTRAÇÃO DA COMPANIII.\. . .. 
SECÇÃO I. 

DU GOVER~O 01 COMPANUL\ E~ GERAL. 

Art. 10. O supremo pot.ler t.la companhia reside na 
asscmbléa geral de seus nceiouist:~s, a qual superin
tcnde c lisr,:~lisa em ultima instanch todos os seniros 
e negocios; e resolve em conformidade com os estatu
tos tudo o que julga de interesse para a sociedaue. 

Por delegação da assembléa geral serão os negocios 
geridos por urna Dirccloria c por uma commissão Jisl'al. 
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SECÇAO 11. 

DA DlREC'tORIA. 

Art. H. A Directoria será composta de cinc.o mem
J,ros rJUC d'cntn~ si designarão o Presidente e o Vice
Pre,iden ~c. Ü5 mcm bros da Directoria ~r rã o ele i los 
pela asselllbléa geral, sahindo um de anno em anno, 
para dar· lugar á eleição de outro, não podendo o que 
sahir ser reeleito dentro de um anno. A ar!L-iguidade, e 
a sorte no caso de igual antiguidade, designará o mem
bro que deverá sahir. 

Art. 12. A eleição dos membros d:'l Dircctoria se fará 
por escrutínio secreto e maioria absoluta de votos d'en
tre os accionistas possuidores de 100 ou mais acções. 

Não havendo maioria absoluta no primeiro escrutínio, 
proreder-se-ha a segundo entre os candidatos mais vo
tados em numero duplo dos que ti verem de ser eleitos, 
decidindo a sorte no caso de empate, e neste segundo es
crutínio bastará a maioria relativa de votos para desig
nar os ele i tos. 

Art. 13. Não poderão exercer conjnnctamente as 
funeções de membros da Directoria sogro e genro, cu
nhados durante o CUf\hadio, parentes por consanguini
tlade dentro do segundo gráo, e os socios das mesmas 
firmas sociaes; nem poderão ser eleitos os que, nos ter
mos da legislação commercial, não podem negociar. Sen
do eleitas pessoas impedidas nos termos deste artigo, 
serão dedarados nullos os votos do menos votado, de
cidindo a sorte no caso de empate; c proceder-se~ha em 
a elo succcssi v o á eleição para completar o numero dos 
que tiverem rle ser eleitos. 

Art. H. Para preencherem os lugares dos membros 
da Direcloria que fallccerem, re~ignarcm, ou tiverem 
impedimento por mais de 60 dias, os outros Directores / 
designarão rJuern esteja nas condições de elegibilidade, 
estabelecidas nos artigos antecedentes, mas, quando 
forem du:Js as vagas, será então reunida a assemblóa 
geral. O exercicio dos designados para substituírem os 
fallecidos ou resignatarios durará até a primeira reu
nião da assembléa geral ordinaria ou extraordinaria, 
em que terá lugar a eleição definitiva dos subs · tos, 
os quae~ funcr.ionarão durante o tem ,. n;í0p;r~1~' 
seus predet.:essorcs. O exercício ti. ~~ ti)~u~ n "\., 

·, \\) \ ,, ;;;,.-~ 
/ ~\; 

( Oo• nE~u''Q0<; • 
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os impPtlitlos por mais ;lc fiO dias ce;;~:trá logo que os 
suiJsLiluidos se aprt~senlarcm. 

Art. 15. A nenhum dos nu~mbros da Dircctoria é 
pcrmittido deixar de exercer por mais tle seis mezes as 
funcções do seu r:argo, ficando no caso contrario enten
dido que resigna o lugar. 

Art. W. Nenhum dos eleitos para membro da Dirccto
ria potle~á entrar em exercício sem possuir c depositar 
100 acçõcs tia companhia como penhor tia sua gestão, as 
quaes serão inalienavcis durante ella e até seis mczcs 
depois que Hnalisar. 

Art. 17. O expediente 1liario dos serviços e ncgocios 
da companhia será feito, de accórdo com as deliberações 
da Dircctoria, por uma commissão composta do Presi
dente c de dous Directores. Os membros da Dircctoria 
farão alternadamente o serviço desta r:ommissão. 

Art. 18. A Directoria se reunirá no cscriptorio tia 
companhia todas as vezes que os negocios assim o exi
girem, c pelo menos uma vez em cada semana, sendo 
ncccssaria a presença de trcs de seus membros para que 
ella possa funccionar. 

Art. 19. As deliberações serão tomadas por maioria 
de votos e escriptas em actas lavradas em livro para isso 
destinado e assignadas pelo Presidente e pelo Director 
que servir tle Secretario. . 

Art. 20. A' Dircctoria compete deliberar sobre todos 
os nrgocios da companhia; em geral e de>ignadamcnte: 

~ L o Sobre todos os con lractos e compromissos que 
houverem de ser feito~ pela companhia. 

§ 2." Sobre aceitação em pag:~mentos de dividas acti
vas e outros direitos pertencentes a devedores da com
panhia, e cessão das mesmas dividas e direi tos com ou 
sem garantia; sobre a dcsistcncia ou alwnrlono de direi
tos ; e sobre inlen!al' c defender acções jurliciacs. 

~ 3." Sobre a acquisição de bens imrnoveis por meio 
de adjudicação ou amigavelmente, quanrlo por outro 
motlo não se possa rca I izar alguma cobrança, c bem 
assim sohrc a alienacão dos me-;mos irnmovcis. 

~ 1-. o Sobrt) a acrJtlÍsição de bens immovcis para a~
scntar a sótlc da companhia. 

§ t).o Sobre o regulamento in temo e sobre a~ instruc
çõcs, morlelos c condições dos contractos c das operações 
da companhia. 

§ ü." Sobre as drspczas da administração, crcação, no
meação, Ut'missão c venci mcntos dos em [Jrcgados. 

§ 7." Sobre os balancetes mcnsaes c ~obre o l.1alanço 
c contas, que tlcvcm ser an.uualmcnlc submcllidas á as-
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snm hl{::l gera I, sobre :1 fi -,:-ação do di viJcndo e porccn ta
gem p;1ra o fundo de reserva; sohre propostas para aug
mento do funJo social, para rdonna dos estatutos, para 
dissol111:ão da sociedade ou para outro IJilal•ruer ohjeclo 
qun no interesse da companhia tcnhawn de s1~r sulnnet
tidas á assembléa ger·al; c finalmc·ntc sobre a necessi
dade on convenicncia da convocação cxtraonlinaria da 
assem bléa grral. 

Art. 21. Os membros da Dirrctoria não contrahem 
para com terceiras pessoas responsabilidade alguma 
pcs~oal, obrigando unicamente a companhia para com 
as nwsmHs no,; lr~ruws dcsli'S <',;falulos; lll:lS respon
lit•Jll pdo l'll!llprimeulo do mandato a~cilo na fórma do 
a r·t igo Sf"~·r: in lt•. 

Art. i:!. (); membros da Direcloria são rrspons:J
Y!'is ;'t conrpan!Jia [wlas pcnl1s c damnos causados por 
fraude, dolo, malícia 011 nf•glif;cncia cnlpavel. Porém 
~ónwntc em nomn da mesma f'Ompnnhi:J, e por tlcli
JJeração da nsst'IJlL!<:-a geral tornada sobre paeecer da 
commi~s:io liscal, ou por proposta de qualquer' accio
ni:-;ta, nm ns~emhléa geral, drpois de exame· da dita 
com missão, poderá ser intentada n acção judirinl, in
cumbindo ú asscmblt\1 JliJmr>ar commissarios para rn
presnntal-a em juizo. Votnlio o procedimento jtHlicial 
rollsid,•rar-,;c-llüo demittidos os membros contrn os 
qnaes l'tlr dirig·ido, procedculio-sc em acto ·consecutivo 
ú dciç;'io dus suiJstitutds. · 

SECÇÃO III. 

DO PfiESIDE:\TE. 

Art. 2:1. O Pr·!'sit!cntc dirige os lr:-th:Jlhos da Di
l'PI'tori:-t em snas r<'uniõcs, e tem além uisso como 
print:ipao,; :1llril1Uiçucs: , 

~ 1." Suspcnd<•r os emprega'dos da companhia, Ic
nndo essa IJleliida <~o conhecimento da Dircctoria em 
sn:1 pro\ima rcuniiio . 

. ~ ::!." E\ccutar e fawr cxrcular as di•lihcraçiies da 
:Jssclnld!·a gera I c da lli reetori:1, assignando os instru
mentos qll<' rias mesmas dilllallarrm. 

~ :1." H''Jil',•st•nlar a conlpanJ,ia em suns relações rom 
li'! r1~irt!S uu em juizo, podendo para i;so constituir 
proeurat!ort•s. 



ACTOS DO PODF.P. 

~ 4." Assignar a concspontlcncia c os títulos das 
acções ua cowpanhia. 

§ õ. • A3signar endossos e pertences de letras, qui
taçõ~s e recibos de sommas deviuas ã companhia, trans
fercncias de clici•> publicos a clla pertencentes, orrlens 
de pagamento sobre as caixas em que estiverem de
positados seus dinheiros, instrumentos que envolvam 
dm:istencia ou abandono de quaesquer direitos, acto~ 
de acquisição ou de alienação de proprieuadcs moveis 
ou immovcis, e geralmente todos os actos <IUC produ
zirem obrigação para a companhi:~. 

~ 6. o Publicar e rnviar mensalmente ao -Governo 
o balancete da situação financeira da companhia com 
relac;ão 3'0 · mez anterior, e o relatorio, lJalanço e 
contas submcltidas annualmentc á assembléa geral elll 
sua reunião ordinaria. 

SECÇÃO IY. 

DA CO~nusslo FISCAL. 

Art.. 24. A commissão fiscal serú composta de seis 
membros e lei Los pela ossemiJlóa gera I rl' entre os accio
nistas poss11idores de 50 acc:ões pelo menos, e de anno 
em anuo sahirá um para dar lugar á elcic;ão de outro, 
11odcnuo o que sahir ser reeleito. A antiguitlallc, c a 
sorte no caso de igu:ll antiguiuauc, Llc~ignJrá o 
membro qu~ devcr<'1 sa!Jir. 

Art. 2ti. No caso de falta ou impedimento perma
nente de qu:d<JUcr dos fiscaes, os outros 111tJlllbros da 
commissão dcsig.narão immerliatamenlc qnPm o deYa 
suhslituir :~té á primeirJ reunião da assomiJlóa geral, 
a quem cumpre prover. Os Jesign:Hlos p1ra esta subs
tituição provisoria deverão ter os rer1uisitM exigitlos 
para os membros effcctivos ria commissão lisr.al. 

Art. 26. Os liscaes assistem com Yoto consultivo ús 
reuniões da Directoria; c sempre que o quiurcm, 
podem rxigir a aprrscntac~iío tle lu,Jos os lirros da con
tabiliuatle e esrriptnraç5o <ia companhia, P vl'ri11rar o 
estado da caixa e da carteira: e t.~m direito lk re
querer a convocaç:io <ia a.;sr•Jnblí~l geral pelo voto con
forme de dons terços de seus m..:miJros. lnCLIIllhc-lltc,;, 
al[~m disto: 

~ 1." Zrlar pela rr~ll'ida r~wcução dus estatutos ~ 
rrsolut;ücs da asscmbléa gc~r:il. 
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~ 2." Examinar c approvar, quando conformes, .os 
invcntarios c cpntas annua~)s, c :~prcscntar á asscmbléa 
geral, com rcl:~ção a estes c ú marcha geral dos nc• 
gocios tia companhi.t, as observaiões que julgarem 
convenientes. • 

SECÇ,"':.O V. 

D.\ ASSEl\IDLJi':.\ GEfiAL, 

Art. 27. A assemlJléa geral, regularmente consti
tuída, representa a universalidatlc tios accionistas. Têm 
ti irei to a consti tuil-a os accionis tas possuidores de 50 
ou mais acçõcs, inscriptas em seu nome nos registros do 
banco com quatro mezes, pelo menos, de antecedencia á 
sua reunião. Para verificação das qualidades, que ficam 
exigidas, a Directoria fará organizar opportunamente a 
lista dos accionistas que a..<> possuírem, a qual será fa
cultada a todos que o exigirem; e tlepois <le revista na 
v espera tia reunião para a eliminação de qua !quer accio
nisl<.i que tenha perdi tio os requisitos exigidos, e inclusão 
dos que GS tenham adquirido, deverá :1char-se na mesa da 
asscrnbléa para por ella fazer-se a clwmada. Não serão 
incluídos os que ti v~rcru as suas acções obrigadas em 
pcnhar ou caúção. 

Durante os oito dias, que precederem ao da reunião 
da assem~_léa, íi.carão suspensas as transferencias 'das 
acçõcs. 

Art. 28. A assembléa g-eral será prcsid ida por um 
accionista possuidor de tOO acçõHs, pelo menos, desig-: 
nado pela mesma assembléa em eada reunião. Para o 
acto desla designação a mesa se constituirá provisoria· . 
mente com o, Presidente da Directoria, e dous accionistas 
por clle convocados. 

Art. 29. Em cada reunião nomeará a assembléa por 
acclamação, e sob proposta do Presidente designado na 
fórma do arti&o antecedente, dous Secreta rios, 1rue serão 
incumbidos oe verificar o numero de accionistas pre
sentes, contar os votes, fazer a apuração das votações, 
ler o expediente, e redigir as actas. . . 

Art. 30. O Presidente c os dous Secreta rios formam a 
mesa, a quem compete regular os trabalhos da asscm
bléa; incumbindo ao Presitlente designar a ordem elo dia, 
c nomear dous escrutadores d'entrc os llllC.U~~"tt!!Fm~-.. 
scmbléa, quando sr.hm ncccssarios. ~-~\\\tC~ DA C4A{', 

PARTE 11. 157, 
1 
-~<.'\~~ .. '1,p 

: "">--.) ~ 

* 
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Art. 3l. No decurso do mcz rle Julho ou de Agosl•J 
ue cada anno terá lugar a reunião ordinaria da as~em
bléagcral para os fins indicados nos§~ L • e 2. • dO' art. ~7. 

Haverá tambem reunião extraonlinaria, f!Uaudo fô1· 
convocada por deliberação da Direcloria, ou á requi~i:. 
ção de um numero de accionistas, cujas acções formem 
ao menos um quarto do fundo capital tia companhia; 
mostrando taes accionistas que podem fazer pa"rte ua 
assemhléa geral, ou quando a commissão fiscal resolver 
a convocação na fórma !lo art. 2G. 

Nas reuniões extraordinarias a assrmbléa só pourrá 
tratar Jo objecto para que fór convocada. A convocação 
para a reunião onlinaria ou ex Lraordinaria se fará por 
annuncios publicados nos jornaes por tres v~zes consc· 
cutivas, e pelo menos oito dias antes do indicado p:..ra a 
reunião. · 

Art. 32. Para a assembléa geral poder constituir-se, 
e funccionar legalmente, é neeessario que, tendo prece
dido a competente convocação, no local, dia, e depois 
tia hora designaua, se achem presentes pelo menos õO 
accionistas. 

Não se reunindo este numero, será de novo convo
cada a assembléa com anticipação de cinco dias; e nesta 
reunião se poderá deliberar com o numero /de membros 
presentes, dando-se ,a assembléa por constituída uma 
bora depois da annunciatla para a reunião. 

Porém quan:lo a reunião ti,'cr por objecto a reforma 
dos esta tu tos, ou a deliberação sobre o caso de que trata 
o art. 22, a assembléa geral só poderá deliberar achan
do-se reP-resentada a sexta parte do capital social. , ' 

Art. 33. Em toda e qualqurr sessão da assembléa 
geral os trabalhos começarão pela chamada e reconhe
cimento dos membros presentes, a qual será feita pela 
lista de que trata o art. 27. A qualquer mrmbro da 
assembléa é permittido requerer nova chamada durante 
a sessão, a fim de se verificar se existe na casa suffi-
ciente numero de membros. . 

Art. 3L As deliberações da assembléa geral Ferão 
tomadas por maioria absoluta de votos dos membro" 
presentes. . 

Serão admittidos a votar nas mesmas deliberações 
os tutores por seus pupíllo5, os maridos por suas mu
lheres e os prepostos das firmas ou corporações pelos 
seus interessados, com tanto que os rrpresentados es
tejam incluidos na lista dos membros da assembléa 
geral. Os llocumentos comprobatorios do direito de votar 
(a,~ultado por este artigo deverão ser ~presentados no 
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cscriplurÍ•J ua companhia oito dias antes da reunião da 
a:;semblt'•n, a fim de a lista de que trata o at·t. 't:!7serad
dicionada com os nomes das pc~soas as~im ndmittidas a 
votar. 

Taes docnmentos só terão valor emquanto se não 
formar a nova lista para a seguinte reunião da assemblé~ 
geral. 

Art. 3ã. Os accionistas poderão ser rerresentados 
por procuradores, sem que tenham voto nas eleições 
para os diversos cargos dJ companhh; mas cada procu
rador nâo poderá representar mais do que um consti
l ui n te. Observar-se-ha a respeito das procurações o que 
dispõe a parte final do artigo antecedente. 

Arl. :Jü. Os votos serão conLados da maneira se
guinte: 

Cada g-rupo de tiO acções dá direito a um voto, com 
tanto porém que o mesmo individuo em caso algum 
teu h a 111:\ is de seis votos em seu proprio nome, e outros 
tantos come procurador. As votações terão lugar por 
signaes f'Onvrncionaes, e sómente por escrutínio secreto 
nas elPições, nas qtlestões pessoaes, e quando a assem
bléa assim o resolva sob proposta de algum de seus 
membros. 

Art. :37. Compete á assembléa geral : * l. o Elc~er o pes.>oal p::~ra os diversos cargos da ad
ministração c governo da compmhia. 

~ 2. o Julgar as contas annuacs, depois de apresen
tado!! twla llirectoria o balanço c o relatorio, e de ouvido 
o parecer da couimissão fiscal. 

~ 3. 0 Discutir e approvar os regulamentos da com
p~nhia. 

~ ~.o Deliberar c votar sobre o augmcnto ou rcduc
ção do fundo social; sobre a reforma c4Js estatutos; 
sobre a prolongação ou dissolução anticipada da com
panhia; c geralmente sobre todos os casos não pre
vistos que se reputem importantes, com tanto que suas 
resoluções não vão de encontro aos presentes estatutos. 

§ õ. o Deliberar c votar sobre a rcsponsabilisação dos 
membros da Directoria nos termos do art. 22. 

Art. 38. Com a approvação das contas pela assembléa 
geral a Dircctoria obtem plena qui Lação pela gestão 
comprehendida no periodo das contas approvadas. 

Art. 3!}. As dei iberações da assembléa geral tomadas 
em conformiLlalle dos estatutos obrigam a todos os accio
nislas, mesmo aos ausentes ou dissidentes. 
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CAPITULO IV. 

DA. DlY!SÃO DOS I.UCROS. 

Art. 40. Os lucros da companhia serão repartidos soõ 
a dupla fórma de juro fixo, e dividendo eventual. 

O juro fi"<o i'erá pago dentro dos primeiros oito dias 
dos mezes de Janeiro e Julho de cada anno, pela taxa 
annual de 8% do capital realizado. 

O dividendo eventual será pago uma l'-cz om cada 
anno, nas épocas que forem designadas pela Jlirectoria. 

Art. H. Nilo serão disfribuidos, nem os juros, nem 
os di vidcndos de que lra la o artigo antecedente, quando 
haja rlcsfa !que no capital socia1, até que este seja comple
ta mcn te res l:l bc lecido. 

Art. 4.2. Separar-sc-ba annualmente dos lucros Ii
íJUitlos, proven icn tes rias operações ctTeclivamentc con
cluirias, uma somma dPstina1la para formar o fundo de 
reserva da companhia, a qual não scrâ inferior a ~ 0

( .. 

dos mesmos lucros. . 
Este fundo do rrscrva será destinado exclusivamcnhe 

para fazer face ás perdas do capital socia I, reconsti tuin
do-o ; c sn:1 accumulação não cessará a til que o mesmo 
tenha attingido um:1 somma igual á metade do capital 
realizado. · 

Art. 41. A remuneração para a Dircctoria só podcrà 
ser tirada das Rommas destinadas para os··dividendos 
rvrntunes, sendo de 18:0001)000 para o Presidente e de 
1:?:000~000 p:tra cada um dos outros Directorcs. 

Art. 4'L A Dircctoria potlerã, segundo a importancia 
dos lucros aufcritlos, separar uma somma flue será es
rriptnrada como lucros suspensos, c destinad:\ para 
opportunamente pagar ou completar, quando seja pre
ciso, os juros llc oito por cento para os accionistas, c a 
remuncr:Jç:lo pna a Directoria até o maximo fixado no 
artig-o :mtecedcnte. 

Art. 4~:i.O; juros c divirlcndos, de que tralaoart. 40, 
fJUC não forem rccbmarlos den-tro elo prazo de cinco an
nos, contados ela data de sua exigibilidade, prescrevem 
em bcnclicio ela companhia. 

·::-
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CAPITULO V. 

DISPOSIÇÕEi GllRAES. 

Art. 4G. Todo o accionista tem direito ·de depositar 
no banco a~ acções da companh.ia, de que fôr proprie· 
tario, para o fim de lhr~ serem remcttidos para onde de
terminar os juros c dividendos respectivos, isto sem 
commissão alguma, e sómente com o onus das despezas 
de remessa. 

Art. 47. A Dircctoria fica autorizada para requerer 
aos poueree do Estado todas as medidas que julgar con
venientes a bem do credito, segurança e prosperidade 
da companhia; para demandar e ser demandada; e fi
nalmente para exercer livre c geral administração, com 
plenos poderes, nos quaes devem-se considerar compre
hcndidos e outorgados todos, sem a menor reserV11; in-
clusive os poderes CI\1 causa propria. . 

Art. 48. O balancete mensal da situação financeira da 
.companhia será reincttido ao Ministro da Fa~cnda, e 
publicado até o dia 8 de caili mcz; o inventario ou 
o balanço annual, o relatorio da Dircctoria e o parecer 
da commissão 11scal, serão rcmettidos c publicados logo 
que tenham sido presentes á assembléa geral. 

Art. 49. Se em qualquer tempo se verificar a perda de 
metade do capital social realizado, a Directoria deverá 
propôr á assembléa geral a dissolução da companhia. 

A dei iberação affirmativa da asscmbléa não será válida 
sem a conformidade dos votos de duas terças-partes de 
seus memhros presentes, que representem pelo menos 
um terço do capital social realizadó. . : 

Art. 50. No caso de dissolução a asscmhléa geral de
terminará, sobre proposta da Dircctoria, o modo da li
quidaç3o, e nomeará um ou tp.ais liquidantes, com po
deres pílra vender em leilão publico, ou em particular, 
os bens moveis ou immoveis da companhia; ou autori
zará a transferencia dos direitos e obrigações da com
panhia para outra sociedade. Durante a liquidação a 
assembléa geral conservará os mesmo!> poderes que ti
nha anteriormente, especialmente quanto ao direito de 
approvar as contas da liquidação e de dar a respectiva 

, quitação. Com a nomeação dós li!JUidantes cessam os 
poderes da Dircrtoria e da commissão tiscal. 



ACfOS !10 PODER 

Art. Ul. St) a assembléa gt'fli não chegar a reunir-se 
para os fins declarados no<> artigos antect~t!enll'S, 011 

rcuuindo-so não tomar a<> drliherações nos mesmos ar
tigos inr\ic<Jdas, em qualquer tlessrs easos incnrnhe 
cumulativamente á Dircctoria e á commissão fiscal pro
mover o competente proredimento judicial para, na 
fórma dos arts. 83 a !:ln do Regulamen lo n. • 3~71 de 3 tle 
Junho de J.8ü5, ser nomeada uma aclministrat:ão (JIIC 

tome conta do estabelecimento, c operr a sua liquidação 
definitiva na fórma estabelecida pelo Codigo do Com
mercio. 

DISI'OSIÇÕI':S TRANSITOUIAS. 

Art. 52. Por derogação temporaria dos presentes c;;
tatutos, o pessoal para a administração c governo. da 
companhia durante os primeiros cinco annos de sua 
cxisten~ia fica desde j:í nomeado pela seg·uinte fórma : 
membros da Dircctoria : Conselheiro Jeronymo José 
Teixeira Junior, Dr. ~'rancisco de Assis Vieira Bueno, 
Guilherme da Costa Corrêa Leite, Commetutador Joa
quim Vida! Leite ltibeiro e ManoJI Alves de Souza 
Pinto; membros da commissão fiscal: os Srs. Barão de 
Carapebús, Consclheir.o-João :Manoel Pereira da Silva, e 
Commcndadores José Pereira Soarrs, Leonardo Caetano 
de Araujo, Manoel José 1le Bt.)ssa e José Maria do Amaral. 

Art. 5:3. A approvação dos presentes estatutos valerá 
de investidura a todas as autoridades da companhia de
signadas no artigo anteredente; ficando os membros 
designados par a a- Directoria constituídos procuradores 
de todos os interessados para requererem. ao Governo 
a dita approvação, bem como para consentirem nas mo
dificações que forein exigidas. 

' . 
Jeronymo José Teixeira Junior. 
Fmncisco de Assis Vieira Bueno. 
Guilherme da Costa Corrêa Leite. 
Jo!U]uim Vidal Leite Ribeiro. 

, ~fanoel Alt'es de So8Za Pinto. 

(Seguem-se outras assignalÚras.) 
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llECHETO N. !lGiO- DE 2\.1 DE MAIO DE 1872. 

Altera a classificação 1\e al~umas da~ comarcas da Província 
do !'sr,irilo SauLO.· 

Hei por bPm, para execução do art. 29, § 4. • da Lei 
n.o 2033 de 20 de Setembro do anno passado, Decretar o 
!wguinte: 

Artigo unico. Ficam ·elevadas á frrcrira entrancia a 
comarca da Victoria c á scgumla a de llapemirim, da 
Província do Espírito Santo. 

Subsiste a classificação das outras comarcas da mesma 
Província, a saber: a de 1\eis Magos e de S. Matheus de 
primeira entrancia. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte ue Aze"edo, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Eslatlo dos Negocios 
da Justiça, assim o tcnhá entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em vinte e nove de Maio de 
mil oitocentps setenta e dous, quinquagesimo primeiro 
da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel .ánto1lio Duarte de Azetledo. 

DECRETO N. &:971- DE 29 DE MAIO DE 1872. 

Altera a cla,sificação de algumas das coma·rcas da Província 
<lo Rio Grande g_o Norte: - · ,. 

Hei por bem, para eiecução do art. 29, § 4. • da Lei 
n.• ~033 de 20 de Setembro do anno passado, Decretar o 
seguinte: 

Artigo unico. Ficam elevadas á terceira entran~ia a 
comarca do Natal e á segunda a de S. José, da Província 
do Rio Grande do Norte. 

Subsiste a cl:tssificação das outras comarcas da mesma 
l1 rovincia, a saber: as de Assú, :Ma cão e Mossoró de se-
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gunua cnlrancia, c as Llc Canguarctama, Maiorhladc c 
~cridó de primeira. 

O Dr. Manoel Antonio Dunrle de Azevedo, rlo Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Esla!lo dos Negocios 
tia Justiça, assim o tenha entendido e faça cxncular. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em vinte~ nove de Maio de mil 
oitocentos setenta e dous, quinquagesimo primeiro da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a rubficà de Sua Magcstadc o Imperador . 

. Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 

DECRETO N. 4972- DE 29 DE MAIO DE !872. 

Altera a classificação de algumas das comarcas da Provincia 
· de ~anta.Cathal"in:i. · 

Hei por bem, para execução do art. 29, § 4. o da Lei 
n. o 2033 de 20 de Setembro do anno passado, Decretar o 
seguinte : 

Artigo unico. Ficam elevadas á segunda entrancia as 
comarcas de Santo Antonio dos Anjos e de S. José, da 
Província de San la C a lharina. 

Subsiste a classificação das outras com~rcas da mesma 
Província, a saber: a do Desterro de terceira ,entr~ncia 
e as de Itajahy, Lages c uc Nossa Senhora <Ia Graça de 
primeira. 

O Dr. 1\lanocl Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estad!l dos Negocios 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça -executar. 
Jlalacio do Rio de Janeiro, em vinte e nove· qe Maio 
de mil oitocentos setenta e dous, quinquagesimo pri
meiro da Indepcndencia e do lmperio. • 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Antonio Duarte de AZet'edo . 

. ···-
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DECRETO N. 6.973- DE 29 DK MAIO DE 1872. 

Altera a classiOcaçlo da comarca da capital da Provincla de 
"Góya:c; ' · · 

Hei por bem, para execução do art. 29, § '&..• da Lei 
n. • 2033 de 20 de Setembro do anno passado, Decretar o 
seguinte: -Artigo uni co. Fica elevada á segunda entrancia a co-
marca da capital da Província de Goyaz. 

Subsiste a classilicação das .outras comarcas da mesma 
Província, a saber: Boa-Vista do Tocantins, Cavalcante, 
Palma, Paranahyba, Pot·to Imperial, Rio das Almas, Rio 
Corumbá, Rio Maranhão, Rio Paraná e Rio Verde de 
primeira entrancia. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em vinte e nove de Maio de 
mil oitocentos setenta e dous, quinquagesimo primei
ro da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 

DECRETO N. 4974- DE 29 DE MAio nE tsn. 
Julga caso de força maior a interrupção da segunda viagem do 

mez de Julho do anuo passado,-€ncetada pelo paquete Anni
coea aos portos do norte. 

Attendendo M que Me requereu a Companhia de Na
vegação Brasileira, e Conformando-me por Minha lm
mediata Resolução de 15 do corrente mez, com o parecer 
da Secção dos Negocios do lmperio do Conselho de Es
tado, exarado em Consulta de 16 de Novembro do anno 
passado, Hei por bem, na conformidade das clausulas 
i3. a § 2. o e 22. I do Decreto n .• 4537 de 7 de~~!O=W~~ 
1870, julgar caso de força maior a inter. 

P!RTB 11. 118. • \f\ 
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gunda viagem do mez de Julho do anno pa!'\sado, ence
tada pelo paquete Annicota, aos portos do norte, e 
manllar pagar á referida companhia :t quota da subven
ção correspondente ao numero de milhas percorridas 
pelo mencionado paquete. 

O Barão de ltaúna, do Meu Conselho, Senador do Im
perio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commeréio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte e nove oe Maio de mil oitocentos 
!letenta e dous, quinquagesimo primeiro da In•l('pen
dencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperado~. 

Barão de Itaüna. 

DECRETO N. 4.97ã-DE 29 DE 1\L\10 DE 1872. 

Apprm·a a reforma tios estatutos da companhia- Transportes 
1\larilimos. • · · 

Attrndendo ao que Me requereu a companhia- Tt·ans
portes Marítimos-, estabelecida nesta CMté e de.vi!la
menle representaoa, e de conformioade co1n a Mill h a 
fmmediata H.esolução de 22 do conente Jilez, tomada 
sobre o parecer da Secção dos Negocios do Imperio (]o 
Conselho de Estado, exarado em Consulta de i do refe
rido mez, Hei por bem Approvar a reforma dos estatutos 
da mencionada companhia, e mandar que sejam subs
tituídos pelos que foram aceitos em assem})léa geral 
dos accionis tas~ e que com este baixam. 

O Barão lle ltaúna, do Meu Conselho, Senador do Im
perio, Ministro e Secreta.rio lle Estado (]os Negocios 
da Agrkultura, Commercio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte e nove de Maio lle mil oitocentos se
tenta e dous, quinquagesimo primeiro oa Independen
cia e do Imperio. 

Com a rubt·lca de Sua Magestatlc p Imperador. 

Barão de Itaúna. 
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Estatutos da Companhia de Transportes laritimos 
n que se rel'er~ o Decrelo n: 491!) de 29 de Maio 
de f872. 

~APITULO I. 

Arl. ·1." A associação anonyma que ex.iste nesta cidade 
do Rio de Janeiro sob a denominação de- Companhia 
du Transportes .Marítimos-, autorizada por Decreto 
n."4178 de 6 de l\laio de 1868, continuará a funccionar 
com o mesmo titulo c fins, pelo prazo de vinte annos, a 
contar da data do Decreto do Poder Executivo que 
autorizou estes novos estatutos. 

Arl. 2.• A companhia, porém, entrará em liquidação, 
~ntcs de findar o prazo marcado no artigo antecedente, 
não só verificada qualquer das hypotbescs previstas no 
art. 295 do Codigo Commercial, como a de perdas que 
absorvam, além do fundo de reserva, SW % do capital 
realizado. 

Art. 3.• No.l' casos previstos no artigo antecedente, a 
liquirlação rla companhia será determinada pela assem
hh')a geral dos accionistas, a qual pre_scrcverá o modo 
por que deve ser effectuada. 

Art. 4.• O objcclo e fim principal da companhia con
tinuará a set· o serviço de transportes marítimos e re
hoqtills no porto do Rio de Janeiro, p~ra desempenho do 
qual poderá augmontar o seu material, segundo as exi
gencias do serviço. 

Art. 5." O capital da companhia será elevadoo 600:000~, 
representado por 3.000 acções do valor de 200S cada 
uma. 

Art. 6. • Os accionistas que não realizarem {Klntual
mente as prestações que forem reclamadas até comple
mento do capital das respectivas acções, perderão o 
direi to a e lias, revertendo a favor do fundo de reserva 
as prestacões anteriormente realizadas, sem todavia ft
ca rem desonerados das responsabilidades em que tiverem 
incorrido, salvo o caso de occurrencias extraordinlfrias 
ou de força maior, rtevidamente justificadas perante o 
Di rector-gcrente e fiscacs, mas ainda quando sejam con
siderad:Jg attemliveis, nem por isso o justificantc ficará 
desoncr·ado da iHtlcmniz~ção pela mór·a havida, calcu
lada á l'aZclO de 9 °/,, ao aflUO. 
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Art. 7. • Serão reemittidas as acções que cahirem em 
commisso por falta de pontualidade no pagamento das 
prastações de capital. 

Art. 8." Os accionistas não são responsaveis além do 
capital correspondente ás acções que possuírem, na 
fórma do art. 298 do Codigo Commercial, podendo li
vremente dispôr dellas por meio de termo lavrado no 
livro de transferencias da companhia, passando aos ces
sionarios todas as obrigações e onus, assim como todos 
os direi tos e vantagens. 

CAPITULO 11. 

DA ASSEMBLÉÁ GERAL DOS ACCIONISTAS. 

I 

Art. 9." A reumao ordinaria dos accionistas terá 
lugar annualmente no mez de Janeiro, para tomar em' 
consideração o relatorio do Director-gerente, .o balanço 
do anno findo, e a informação dos fiscaes. 

Art. to. Os accionistas poderão reunir-se extraordi
nariamente sempre que o Director-gerente ou os fiscaes 
julgarem conveniente convocai-os, e tambem á requi
sição de um grupo de accionistas que por si ou como 
procuradores represente, pelo menos, 11ma quinta parte 
do capital realizado. 

Nas reuniões extraordinarias não poderá ser resohido 
assumpto, que não seja o qpe motivára a convocação. 

Art. H. Considerar-se-na legalmente constituída a 
assembléa geral, comparecendo accionistas que por si e 
como procuradores representem, pelo menos, uma 
quarta parte do capital realizado. · 

Verificando-se não estar representada esta quota do 
capital, convoca~~o-se-ha nova reunião, na qual serão re
solvidos os assumptos de interesse social, qualquer que 
seja a parte do capital representada pelos accionistas 
::omparecentes. 

Art. n. A convocação da assembléa geral, tanto or
dinaria como ex traordinaria, será feita pelo Director-ge
rente de acc6rdo com os fiscaes, por meio de annuncios 
publicados nas folhas locaes de maior circulação, com 
an tecedencia, pelo menos, de oi to dias. 

Art. i3. As assembléas geraes serão presididas pelo 
accionista presente que fôr designado por acclamação, 
e, na falta de accôrdo, proceder-se-lia ã eleição. 
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O accionista que Mr acclamado ou eleito Presidente, 
convidará outro d'entre os accionistas presentes, que 
sirva de Secretario, P1!ra redigir a a c ta. 

Art. 14. As deliberações da assembléa geral serão 
tomadas por maioria relativa de votos. Em regra as 
votações serão per capita, salvo quando So3 tratar da 
eleição do Director-gerente e dos fiscaes, ou quando 
qu~lquer accionista recl~mar a votação por acções, em 
CUJOS casos tomar-se-ha úm voto P.or cada dez acções, 
mas nenhum accionista terá ma1s de vinte votos, 
qualquer que seja o numero de acções que repre-
sente. _ 

Na eleição do Director-gerente e dos fiscaes não serão 
admittidos votos por procuração. , 

Art. :15. Pertence á assembléa geral dos accionistas: 
§ l. o Tomar conhecimento e resolver todos os as

sumptos de interesse social. 
§ 2. o Acclamar ou eleger o accionista que presida 

ás assembléas geraes. 
§ 3. 0 Eleger o Director-gerente e os fiscaes. 

· § ~.o Apreciar o balanço e o relatorio annual do. Di
rector-gerente e o parecer dos fiscacs. 

§ 5. o Suspender ou destituir o Dircctor-gerente, ve
rificados os casos de fraude, negligencia culpavel, in
fracção de qualquer disposição destes estatutos, e ainda 
por incapacidade moral ou material, responsabilisan
do-o pelas perdas e damnos que possa ter occasionado 
á compa11hia. ~ ' 

§ 6. • Autorizar o Director-gerente a realizar no 
todo ou em parte o capital social: 

CAPITULO lll. 

DA ADMlNISTIUÇÃO DA COMPANHIA. 

Art. :16. A companhia será administrad~ pqt· um 
Director-gerente, eleito d'entre os accionistas p<>ssui
dores de cincoenta ou mais acções, por maiona abso-
1 u ta de votos dos accion istas presentes. 

O Director-gerente não poderá entrar em exercício 
sem depositar 50 acções no banco em que estiverem 
os fundos da companhin, as quaes set·ão inalienaveis 
até ttes mezrs depois que deixar de exercer o lugar. 

-Art. :l7. Em regra as funcçõcs de Director-gerente 
serão biennaes, podendoser reeleito. · 
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Art. 18. Por morte, ausencia, impedimento por 
mais de 30 dias, ou no caso de resignação do Director- · 
geren L e, os fiscacs designarão o accionista que exrr·ça 
o lugar até a reunião da assembléa geral, a qual será 
logo convocada para proceder-se á substituição defini· 
liva. 

Art. i9. São attribuições do Director-gerenw: 
~ i. o A administração geral c manejo das operações 

c trabalhos da companhia, com plenos poderes para 
demandar e ser demandado, compr·ehendidos c outor
gados todos sem reserva de algum, mesmo os de pn~
curador em causa propria. 

~ 2. • Nomear os empregados indispemavcis, mar
car-lhes as obrigações, e despedir os que mal servirem. 

~ 3. o l\larcar c alterar, deaccôrdo com os fiscacs, os 
onlenados dos cmprcgatlos e as gratificações devidas 
por 1'\crviços extraordinarios. 

§la,. • Formular o relatorio e o bala~ço annual que no 
mez de Janeiro tem de ser presente a assembléa geral 
tlos acciouistas, dando delle prévio conhecimento aos 
fiscaes para procctlerem aos exames que julgarem nc
cessarios. 

§ 5.° Convocar a asscmbléa geral dos accionistas or
dinaria c extraonlinaria, de accôrdo com os liscaes. 

§ 6. ° Cumprir e fazer cumprir as disposições destes 
esta tu to1>, e as resoluções da asscmbléa geral, promover 
e defender os in tcresses sociaes por todos os meios ao 
~cu alcance, 11cando indivillualmente responsa'j('l, como 
mandatario, pelas contr·avenções e damnos que causar 
á co)llpanhia no tlesempenho do seu mandato. 

Art. ~0. Serão eleitos d'cntre os accionistas dous 
liscaes;- cujas a ttribuições são: 

~ l • Fiscalisar o cumprimento das disposições destes 
estatutos, as resolu~:õcs tia asscmblt)a geral e os actos do 
Director-geren te, com faculdade ele examinar, 1J uando 
julgar conveniente, e sem reserva alguma, a escriplu
ração, archivo, cofre, e o material da companhia. 

~ 2." Tomar conhecimento do relatorio e balanço que 
ao Director-gercntc incumbe apresentar annualmente 
á assembléa geral dos accionistas, a fim de poder cmit
tir seu parecer, e prestar as informações que~thes forem 
reclamadas. . 

§ 3. o Emitlír sua opinião sobre augmento de mate
rial c de pessoal, e outrosim so!Jre vencimentos ou 
augmenlos de vencimento dos empregatlos, c as grati
licai~Õtls devidas por servicos extraordiuarios. 

~·i.. l\C!llli,;itar, qua'nuo julgarem convenit>nle ., 
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a convocação extraort.linaria da assembléa geral dos 
acc1onistas. 

As funcções dos fisraes durarão dous annos, podendo 
srr reeleitos. 

Em seus imprdimentos serão substituídos pelos im
mediatos em votos. 

Art. 21.. O Director-gerente terá em retribuição dos 
seus serviços a quota de sete por cento da importan
cia dos dividendos distribuídos aos accionistas, porém, 
quando não chegue a cinco contos de réis annuaes, 
ser-lhe-ha garantida esta quantia, como mínima relri
lmição. 

Art. 22. Qualquer divergencia entre o Director-ge
rcute e os liscaes ser·á levada ao conhecimento da 
assembléa geral dos accionistas, para ser r e sol vida tle
pois das rcspect i v as allegações. 

CAPITULO IV. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Al't. 23. 0.; dividendos dos lucros liquidos serão se
mestr·almen te distribuídos aos accionistas, nos mezes de 
Janeiro e Julho. , 

Art. 2í. Dos lucros líquidos verificados pelos ba
lanços das operações semestraes serão deduzidas: 

§ L" A quota de W "/0 para fundo de reserva. 
~ 2. o A quota de iO% para depreciamento do màte-

rial. . 
§ 3." A quota de 7 "/o, calculada sobre a importancia 

dos dividendos que se distribuir aos accionistas, ou se 
essa quota não conesponder a 5:000~ annuaes, a parte 
proporcional desta quantia que o art. 2llixa como mi-
11 imo da retribuição annual dos serviços do Director-ge
rente. 

Art. 25. Feitas estas deducções especificadas no artigo 
antecedente, o remanecente dos lucros será distribuído 
como dividendo aos accionistas. 

Art. 26. Sendo o fundo de reserva destinado a salva
gnard:.u· a integridade do capital social, não poderá 
fazer-se dividendo algum de lu~ros, verificado o caso de 
desfalque do capital em virtude de perdas, cmquanto 
não fôr integralmente restabelecido nos termos do 
art. i7 do Decreto n." 27H de :l9 de Deze~!f1'~~mo~ ..... 

/":\\\ç_(j~ o~ C4MÃ:n \ 
.·· 0'0 'T~.' 
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Art. 27. Cessará a subtracção da quota de tO% dos 
lucros liquUos para fundo de reserva, prescripta no 
§ L o do art. 24,, logo que este a ttingir a 20 %do capital 
da companhia. 

Art. 28. O dinheiro disponível da companhia será 
confiado em conta corrente e de juros, a um banco acre
ditado desta praça, no qual tambem serão depositados 
todos os valores queella possuir, e as acções com que e 
Director-gerente é obrigado a garantir a sua responsa
bilidade, nos termos do art. i6 destes estatutos. 

Art. 29. Os possuidores das acções da companhia 
qbrigam-se, por si e pór seus successores, ao inteiro 
e fiel cumprimento das disposições destes estatutos. 

CAPITULO V. , 

DISPOSIÇÕES. TRANSITORIAS. 

Art. 30. O actual Presidente da companhia, ou 
quem suas vezes fizer, é autorizado a solicita r ao 
Poder Executivo a approvação destes estatutos, e logo 
que a obtenha convocará a assembléa geral dos accio-
nistas, para : . 

§ t. o Tomar conhecimento de qualquer altereção 
ou alterações que o Poder Executivo julgar conve
niente fazer nos estatutos, e resolver se as aceita. 

~ 2. • Proceder á eleição do Director-gerente e dos 
11scaes. 

Art. 31. Como excepção <la regra prescripta nos arts. 
ti e 20 destes estatutos, as funcções• do primeiro Di
rector-geren te e dos primeiros fiscaes que forem eleitos 
depois da approvação destes estatutos, findarão a 3t. de 
Janeiro de 1874,. 

Art. 32. A assembléa geral dos accionistas, que deve 
ter lugar logo que estes estatutos forem approvados 
pelo Poder Executivo, regulará o modo pratico e a 
época da emissão das :1..695 acções para complemento 
das 3.000 acções que devem representar o capital social, 
e resolverá se convém, ou não, realizar de prompto todo 
o c apita l social. 

Art. 33. As :1..695 acções de que trata o artigo ante
cedente serão proporcionalmente distribuídas pelos 
possuidores das !.305 acções que se acham em circu
lação. 
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Art. 3í. A asscmbléa ·geral dos accionistas, de que. 
tratam os arts. ~30 e 32 destes estatutos, d,esignará a 
parte elo fundo de .reserva anteriormente aceumu
Jado, que, sem inconveniente, po~sa ser capitalisada. 

Rio ele Janeiro, 8 Je M1rço de f872. 

Approyados em sessõ~s de 29 de Fevereiro e 8 de 
?tlarço de i872. . 

Rio de Janeiro, ·22 de Março de i812.-Joaq~tim Car
valho de .Miranda, Presidente.-Joaqnim Pereira de Fa
ria, Secretario. 

-· -···· 
DECRETO N. 4976-DE ·;s DE JU:\'110 [)E iS72. 

Concede á l-:~ .. •.npanl~a ~s!wa ~.~recr~? 1la L~opoldi,r,e 
autorizaç\io para funccj,ónar e appl''õva seus csla tutM:-

Attenden.do ao que Me requereu a Compimhia da Es
trada de ferro da LeQPoldina, organizada nesta cidade 
e devidamente~ representada, e Tenqo ouvido o parecer 
d11 Secção dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado 
exarado em Consulta de 21 do mez passado, Hei por bem 
Conceder-lhe autorização para funccionar, e appr·ovar os 
respectivos estatutos que com este baixam, mediante a 
substituição da primeira parte do art. 2;) pela dispo
sição seguinte: Os Directores serão retribuídos com a 
quota de 5 °/6 deduzida semestralmente da receita li
quftla da companhia. . . . 

O BJrão de Itaúna, do Meu Conselho, Sen~dor do Im
perio, Ministro e Secretario de Estado dos Negoci.os da 
Agricultura. Commercio e Obras Publica~, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janei•·o, 
em cinco de Junho de mil oitor.entos, setenta .e dous, 
quinqua.gesimo primeiro ·da Independencia e do Im-
perio. ' 

Com a rubrica de Sua Magestãde o Imperador. 

Barílo de Itaúna. 

PARTF. llo IS9, 

~· . 
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Estatutos da Companhia da Estrada de Ferro da 
Leopoldina. 

CAPITULO I. 

DA COMPANHIA. 

Art. J. o A companhia tem por fim construir uma 
estrada de ferro entre a estação do Porto-Novo do Cunha 
e Santa Rita da Meia Pataca, na Província Lle Minas 
Geraes. 

Para esse fim a companhia, por accôrdo com o con
cessionario, toma a si, com todas as suas clausulas, 
favores, direitos, onus e obrigações, o privilegio ou
torgado pelo Decreto n. o 4914 de 27 de Março de 187~; 
ficando, porém, sómente perfeito e obrigatorio o accõr
do entre as partes quando as indemnizações estipuladas 
estiverem satisfeitas ou garantidas. 

Art. 2.• A companhia se installará logo que seus 
estatutos sejam approvados pelo Governo Imperial. 

Terá sua séde nesta côrte e durará 50 annos. · 
Art. 3. o O capital da companhia deverá ser de 

2.400:000$000 representado por 12.000 acções de 200S 
cada uma. · ~ 

O capital da companhia poderá ser augmentado por 
deliberação da assembléa geral dos accionistas, sob pro
posta da Directoria e com approvação do Governo Im-
perial. . 

As entradas das acções se farão por chamadas pre
viamente annunciadas nos jornaes mais lidos desta Cll,rte 
á proporção do desenvolvimento das operações da com
panhia. 

A primeira chamada será •-feita logo depois de appro
vados os estatutos pelo Governo Imperial, e as operações 
começarão desde logo com o producto desta chamada, 
que será pelo menos de tO % do valor das acções. 

Art. 4. o No caso de verificar-se o augmento de ca
pital, a assembléa geral dos accionistas prescreverá o 
modo pratico da emissão das novas acções. 

Art. 5. 0 As acções serão nominativas, e a transferen
cia dellas se operará por termo lavrado em livro espe
cial, sómente desde que tiver sido realizada uma quarta 
parte do capital. 
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Art. 6." Por fallecimento do qualquer accionista pas
sará para seus herdeiros não só o direito ás respectivas 
acrões e aos dividendos, como tambem o de tomarem 
pai·te nas deliberações da assembléa geral, tendo o re
querido numero de acções, com tanto que, sendo mais 
de um, se combinem entre si para um só representar. 

Art. 7. • Os accionistas que não etrectuarem as pres
tações de capital com a devida pontualidade, per1erão, 
em beneficio da companhia, o direito ás respectivas ac
ções e ao valor das pret>tações que se tiverem pago. 

CAPITULO 11. 

n.\ ASSEMBLÉA .GERAL DOS ACCIONISTAS. 

Art. s.• A assembléa geral dos accionistas será com
posta dos possuidores de 20 on mais acções, in·scriptas 
nos registros da companhia tres mezes antes da reunião 
para que forem convoca dos. Esta restricção não será, 
porém, applicavel na primeira reunião da asllembléa 
geral, se ella tiver lugar antes de decorrer o prazo de 
tres mezes depois da installação da companhia. 

Art. 9. • A assembléa geral d-o~ accionistas poderá 
funccionar achando-se representada, pelo menos, uma 
quarta parte do capital realizado. 

Não se verificando esta condição na primeira reunião, 
convocar-se-ha outra, por annuncios nos jornaes mais 
lidos de,.ta capital, para Hi dias depois; nella poder-se
ha deliberar, qua !quer que s~ja o numero de acções re
presentadas. Quando porém se tratar de refo-rma ou 
mocl ilicação de qualquer disposição destes estatutos, não 
se poderá tomar qellberação alguma, sem que se ache 
repr·esentada a maioria abspluta das acções emittidas. 

Art. 10. O accionista que, tendo voto na assembléa 
geral, não puder comparecer, poderá fazer-se represen
tar conferindo parajsso poderes a outro accionis_ta. 

Não serão porém admittidos votos por procurações 
quando sé 'r.1tar de eleição da Directoria. 

Art. H. Os votos serão contados na razão de um voto 
por grupo co~pleto de 20 acções,- mas nenhum accio
nista terá Llireito a mais de 20 votos, qualquer que seja 
o numero de acções que represen~e por si e como pro
curador de outros. 
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At·t. l't. Em regra, sempre que não se tratar da 
eleição de Directores e de membros da commissão fiscal, 
ou de rerorma ou modificaç_ão de qualquet· disposição 
destes estatutos, as votações serão feitas per capita: 
com tudo, a requerimento de qualquer membro ~a assem
bléa geral, esta poderá resolver que se faça por acções, 
na fórma do art. H. 

Art. 13. Serão admittidos em assembléa geral, exhi-. 
bindo, previamente, documentos comprobatorios ao seu 
direi to: 

§ 1." o~ tutores por seus pupillos. 
~ 2. 0 Os maridos por suas mulheres. 
~ 3." Os prepostos de qualquer firma ou corporação. 
Cumpre porém que <fUa!quer dos representantes pos-

sua ~O ou mais acções. 
A!'t. H. A assembléa geral reunir-sc-ha onlinaria

mente ern qualttuer dia do mez de Janeiro de 1·ada anno, 
para tomar em con.~ideração o relatorio da Directoria e 
parecer da cornmissão fiscal, e eleger a Directoria e o 
conselho fl~cal. 

No eJso da asscmblt1a geral não poder riessa reunião 
pronunciar o seu juizo sõbre a gestão da Directoria, ou 
resolver qualquer assumpto de interesse social, a sessão 
poderá ser adiad:t para outro dia, com tanto que não seja 
espaçada por mais de oito dias. 

Na primeira reunião de cada anno ser4 efeito d'eritre 
os accionistas o que qeve presidir a assembU'J geral dos 
accionislas no decurso do mesmo anno. · 

Arl. Hi. A asscmbiéa geral reunir-se-ha extraordi
nariamente quando a Directoria ou a commissão fiscal o 
ju 'gar convcn iente, ou quando o requererem 3Ccionist'as 
que representem pe.lo menos 1/10 do capital realizado: 
na~> reuniões extraordinarias não se poderá porém ttatar 
de outro assumpto além daquelle que fôr designado no 

- annuncio lla convocação..- · 
Art. 16. A convocação tanto para as reuniões ordina

rias como para as extraordinarias será feita e publi
carl:l nos jornaes de mais circula~_ão, oito dias antes 
do indicado para a reunião. 

Art. 17. A eleição de Director ou Directores, de 
membro ou de membros da com missão fisca I, assim como 
todas as resoluções da assembléa geral, serão por maio
ria relativa de votos dos accionistas presentes e dag 
acções que elles representarem, nos termos do art. 11. 
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CAPITULO lU. 

D.\ ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA. 

Art. i8. A companhia será dirigida por uma Di· 
rectoria composta de cinco accionistas, que nãopode

.J:..ão entrar em exercício sem possuir 50 ou mais acções, 
~eleita pela assembléa geral.dos accionistas. '· 

Exceptua-se a primeira Directoria; que fica composta 
tlos seguintes incorporadores da companhia: 

Alexandre de Castro, J. C. Harrah, 'fhemistocles ~e
trocochino, João Frederico Russell e Antonio Paulo ôe 
:Mello Barreto, que como taes assignam os presentes es-
tatutos. . 

As funcções d:.1 primeira Directl)ria durarão até 31 
de Dezem hro ele :1876. 

Art. :19. Não poderão exercer conjunctamente o 
catgo de Directores, accionistas que forem sogr~ c 
genro, ou cunhados 'durante o cunhadio, parentes por 
COO!>anguinidade até O segundo gráo; dous OU mais SO
cios de uma firma social, nem os credores pignoratícios, 
se não possui rem o requerido numero de acções proprias. 

Art. 20. Em caso de impedimento de algum de seus 
membros a Directoria elegerá, de conformidade com o 
art. 17, o accionista que deve fazer as suas vezes. 

Art. 21. Compete,á Directoria: 
§ 1. • Promover por todos os meios ao seu alcance 

a prosperirbde da companhia. 
§ 2." Nomear d'entre seus membros Presidentê e 

Secretario, competindo ao primeiro presidir as reu
niões c fazer executar as n~soluções da Directoria, e ao 
segundo lavrar as actas e fazer o expediente. 

§ 3." Fazer todos os contractos, ajustes e arranjos, 
<JUÉ'l' para O assentamento u·os trilhos e obras 3CCCS
sorias, quér para tudo quanto fór util c necessario aos 
Jins da companhia e seus interesses. 

~ ~-· Nomear um gerente de sua confiança que tome 
a seu cargo a direcção e expediente do serviço díario, 
lixando a retribuição dos seus serviços. 

§ 5." Nomear os empregados que forem necessarios, 
marcar-lhes os ordenados e a tiança que devem prestar, 
lixando o numero e vencimentos dos seus empregados. 

~ 6.• Suspender, impôr multas e demittir os empre
gados que mal servirem. 

~ 7.• Recolher a um banro acreditado as sommas co
hracla.' q uc não ti verem imrnedia la applica~ão. 
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§ 8." Fechar as contas no fim de cada semestre e fazer 
tlividendo dos lucros líquidos que locarem aos accio
nistas, nos mczes de JaMiro e Julho. 

§ 9. o Apresenta r á assembléa geral na sua reunião !lo 
mez ue Janeiro o b:1lanço do anno anterior, o relatorio 
!la marcha e !las occurrencias dos negocias e interesses 
sociaes. 

§ W. Facilitar:\ commissão fiscal o exame da escrip
turação do archivo e dar todas as informações c explic~ 
çõcs que clla exigir. 

Art. 22. Incumbe ao gerente: 
~ :1. o Procedr,r ~empre ue accôrdo c"om as ordens c 

instruccões da Directoria. 
§ 2. o Í'ropór á Directoria os empregados que lhe forem 

exigidos e necessarios para o desempenho do serviço a 
cargo da companhia. 

~ 3." Prestar á Directoria todas as informações que 
"lhe forem exigidas c indicar todas<tls medidas que o bom 
exi.to da em preza recfãmar. · 

Art. n. A Directoria será parcialmente renovada 
annua !mente, fica nu o com tudo nella tres dos membros 
em exercício. 

Art. 2L A Direc!oria representada pelo seu Presi
dente póde demandar e ser demandada , preferindo 
sempre resolver quaesquer questões por meios conci
liatorios ou arbitramento. 

Art. 25. Os Directores serão retribuídos com a quota 
de 5 •t. det.luzida semestralmente da receita bruta da 
companhia, depois de tirados os gastos do custeio. 

Durante a construcção das obras os membros da Di
rectoria serão retribuídos cada um com a quaatia an
nual de 4:000$000 paga semestralmente em quanto não 
houver renda, c no caso de havei-a deduzir-se-hão os 
5 "lo de renda depois de separado o fundo de reserva, e 
se não ·perfizer a quantia mencionada para cada ·um 
completar-se-ha com o que houver em caixa. 

CAPITULO IV. 

DA COMMlSSÃO FISCAL. 

Art. 26. Na asscmbléa rreral ordinaria de cada anno 
será ele i ta uma com missão fi3cal, composta de tres ac
cionistas posi>uidores de 50 ou mais aqõe~, servindo 
de relator aquellc que entre "i designarem. 
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Art. 27. Por morte, impedimento ou resignação de 
qualquer dos membros da commissão fis~al, os outros 
dous !lesignarão um accionista possuidor de 50 ou mais 
acções para preencher a vaga, exercendo o substituto 
as funcções do cargo até a reunião da primeira assem-
bléa geral ordinaria. · 

Art. 28. A Direcloria franqueará á commissão fiscal 
o exame da escl'ipturação, dos documentos comproba-• 
torios da despeza e todas as informações que lhe forem 
requisita das. · 

Art. 29. Incumbe á commissão fiscal apresentar na 
assemblóa geral dos accionistas o seu parecer sobre a 
gestão da Directoria, e quaesquer negocias concernen.-
tcsãcompanhia. -

CAPITULO V. 

DO DIVIDENDO E FUNDO DE RESERVA. 

Art. 30. Dos lucros líquidos de cada semestre serão 
deduzidos 5 "!.para fundo de reserva, que serão desti
nados aos reparos das obras da companhia, e do restante 
se fará o dividendo semestral. 

' 
CAPITULO VI. 

FUNDO DE AMORTIZAÇ:\0. 

Art. 31. A companhia começará a formar seu fundo 
de amortização depois dos !5 primeiros annos contados 
da approvação dos estatutos, empregando para esse fim 
pelo menos i/t. % do capital despendido, quando a 
renda liquida exceder a 7 "/.. 

CAPITULO VII. 

DiSPOSIÇÕES GERAES. 
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O modo pratico (}1 liquidação será determinado pela 
as~;embléa geral ad hoc ~convocada, guardadas as dispo
sições do :::odigo Commrrcial. 

Art. 3í. Os ablixo assignado~ obrigam-se pelo nume-
ro das acções que subscrevem, ou por quairJucr numero 
inferior que lhes fôr distribuído, e se sujeitam as dis
posições de:;tes estatutos que appt·ovam, autorizando os 

-incorporadores, que nomeiam para a Directoria, para 
requerer ao Governo Imperial sua ~ pprovação c par a acei
tar as alterações que o mesmo Governo Imperial lhes 
fizer. 

(Seguem-se a~ assig-naturas.) 

DECRETO N. 4977- DE 12 DE JUNHO DE i8i2. 

n.eune o termo de S. Christovão ao de Itaporanga, na Provincia 
de Sergi1iC, c crê a nelles um lugar de Juiz MuniCipal e de Or-
phãos. · 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica reunido o termo de S. Christovão 

ao de Itaporanga, na Província de Sergipe, e creado 
nelles um lugar de Juiz Municipal e de Orphãos; revo
gadas as disposições em contra rio. 

O Dr.l\l:mocl Antonio Duarte de Azevedo, do Meu Con
selho, .Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
J~stiça, assim o tenha entendido e faça executar. Pala
CIO do Rio de Janeiro, em doze de Junho de mil oilo
centos setenta e dons, quinquagesiino primeiro da In
dependencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 
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DRCR.ETO N. !1973 ·-DE t2 DF: JU:-!110 DE 1872. 

Promulga o tratallo tle ~~}!"aditt_ão entre o Impcrio do ~il ~ 
o Reiuo de llespánl1a. · 

Tendo-se concluído e assignado nesta Côrte, aos. 16 
dias tle l\larço do corrente anno, um tratado de e:tti'U
dicão entre o Brasil e a Hespanhá, e, achando-se este 
acto mutuamente ratificatlo, havendo-se tl·ocado as ra- . 
tilicaçiics em 8 do presente mez: Hei por bem Ordenar · 
que o tlito tr·atado seja olHcrvado c cumprido Lão inlci
ranwnte como nellc se conté1n.· 

Manoel Francisco Correia; tlo .Meu Conselho, Minis
tro c Sccr·ctat"io de E ;ta do do,; Negocios E~tt·angeiros, o 
tenha assim enlentlitlo e ex.pet;a para este lin1.os ftes
pachos rwcessario:>. Palacio do 1\io de Janeiro, aos doze 
dias do mez dtJ Junho de mil oitoccutos setenta e dons, 
quinquagesimo. primeiro da lndepemlencia e do lm-
perio. · · 

Com a rubrica de Su:~ Magestade o Imperador • 

. Manoel Francisto Corl'eia·. 

Núg a Princt~7.a Imperial, hm·deira presnmptiva da 
Con)a, Regente em Nome de Sua Magestade o Senhor 
H. Petlro H, por G·raça de Deus e Unanime Accla
mação tlos Povos, Imperador.Conslitucional e Defensor 
Perpetuo do Brasil, etc. Fnemos saber a todos os ·que 
a presente carta de confirmação virem, que aos dczaseL> 
(I ias (lo mez de l\la rço tle mi I oi Locen to:; setenta e dous 
concluiu-se c assignou-se nesta muito leal c heroica 
ciJa!le tlo S. Sebastião Jo l\io de Janeiro entre Nós e 
Sua _1\lagest~d~ El-Rci ~e Hespanha, ,Pelos respectiV03 
plelllpotenctartos, mumdos dos competentes plenos po
deres, um tratado de ex.tr;~diç:Io do teor seguinte: 

Sua Alteza a Princez1 Imperial, Regente do Brasil em 
Nome de Sua l\la~estatle o Imperador o Sen'hor D. 
Pedro H, e Stta Ma~estade El-Rei de Hcspanha, tendo 
julgado util regular por meio de um tr·atado a extra
dição reciproca dos criminosos, que se refugiarem de 
um tlos dons p:lizcs no outro, resolveram nomear para 
este lim seus plenipotenciarios, a saber: 

Su:y Alteza Imperial a Regente em Nome de Sna Ma
gestade o Imperador do Brasil a S. Ex. o Sr. ManoPl 
l~rant:iseo CoiTf'ia, do Conselho Je Sua di ta l\lageslade, 

P111Til 11. 60. 
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nermt:Hlo ;í Ass<•mhléa Geral Legislativa, Cavalleiro ua 
Onlcm tio Nosso Senhor Jesus Chrislo, BJcharel formado 
em scicncias soci~es e jnrillicas, Ministro e Secretario 
de Estado <los N1~gocios E.<>trangciws, etc., etc .. ele. 

E Sua Magestallc E l-Hei de Hespanha ao Sr·. U. Dionísio 
Roherts, commendador de numero da Real Ordem -!\me- ~ 
ricana de lzabel a Ca tholica e d~t Hea l e Di~tincta O r~ 
dem de Carlos 111, cavalleiro da de S. João de Jerusalém 
~~da ue Lcopoluo da Belgica, Encarregado de Negocios 
de llespanha, ele., etc., etc. · 

Os quars, depois uc llaverem communicado recipro
r~men te seus plenos poderes, achados em boa e devida 
fórma, conYieram nos artigos seguintes: · 

Art. :1. 0 O Governo Brasileiro e o governo hespaphol 
obrigam-se pelo presente tratado á reciproca entrega 
dl' torlos os imlividuos refugiados ile Hespanha e pro
víncias ultramarinas no Brasil c deste lmperio em He~
panha e províncias ultramarinas. <tccusados ou con
dPmnados como autores ou complices de qualquer dos 
crimes tlrclarados no art. 3." pelos _trihunaes daquella 
das duas nações em que o crime deva ser punido. 

Art. 2. o A obrigação da extradição não se estende em 
c;~so ala:um ao~ nacion;~rs dos dous paizes ou aos indiví
duos que nclles se houverem naturalisado antes da per-
petração do crime. -

Art. 3." A ex trauição deverá realizar-se a respeito 
dos i rHI i viduos accusados ou conãemnados como~autores 
ou complices dos sr,gnintrs crimes: 

t.• Homicídio. comprehenrlidos o assassinio, o parri
cidin, o envenenamento e o iufanticitlio; 

2." A tentativa de qualquer dos crimes especificados 
no numero antecedente; 

~· • Lesões corporaes graves seg_undo a lei dos dous 
patze~; 

4." Violação, estupro, rapto e outros attentados con
tra o pudor, uma vez que se dê a circumstancw da vio
lencia; polygHnia; 

5." Oc.cultoçàu, mbtracção c substituição de menor; 
usnr paçiio uo est;~do civil; 

ti." Roubo; 
7. 0 lncendio voluntario; damno nos caminhos de 

ferro do qual resulte ou possa resullar pei·igo para a 
viria (los passageiros; 

8.• Pt~culato ou malversação dos dinheiros publicos; 
ei'Lcllionato., abuso de confiança ou subtracção de di
nhriro, fun<lo~, documentos e quaesqucr títulos de pro .. 
prieuade publica ou particular por pessoas á cuja guarda 
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c:>tcjam confiado:; ou que sejam a~sociada~ ou emprega
da~ no e~tabelecimento em que o crime foi commettido; 

9.° Falsificação, alteração, importação, introducção c 
emis~ão de moeda e papeis de C-retlito com curso legal 
nos dons pai~es; fabrico, importação, venda e uso tle 
instrumentos com o fim de fazer dinheiro fal~o, apoli
ces Otl qnacsquer OlLtros títulos da divida publica, nota!~ 
dos bancos ou quaesquer papeis dos que circulam como 
se fossem moeda; fa l-;ificação de actos 1'0beranos, seU os 
do Correio, estampilhas, sinetes, carimbo:;, cunhos e 
quaesquer outros se !los· do Esta <lo e uso, importação e 
venda desses objectos ; falsilicação de escripturas pu· 
hlicas ou particulares, letras de cambio e outros titUlo~ 
do commercio e uso des3es papeis falsificados; 

to. Bar;ltaria e pirataria, compreheudido o facto de 
alguem apossar-se .de navio de cuja equipagem fizer 
parte por meio de fraude o~ violencia contra o capitão 
ou quem o substituir; abandono da embarc&ção fóra 
dos casos pr:wi:;tos na lei, trafico de esc r a vos; 

H. Quebra fraudulenta, perjurio em matel'ia criminal; 
12. Reducção de pessoa livre á e~cravidão. · 
Paragrapho unico. ·Os indivíduos aécusados ou con-

demnados por crimes aos quaes conforme a legislação tla 
!ma nação corresponder a pena de morte, sómente s~rão 
entregues com a clausula de que essa pena lbes será 
commutada. 

Art. 4." A extradi,çtio será reclamada por via diplo
matica e não poderá ser concedida senão á Tista do 
traslado do despacho de pronuncia ou da sentençl:\ con
dcmnatoria, extrahida dos autos de conformidade com 
as leis do Estado •·ecl1!.mante. 

E~tes documentos serão, sempre que fôr possivel, 
acompanhados dos signa~s característicos do accusado 
ou condemnado e de uma copia do texto da lei, appli
cavel ao facto criminoso que lhe é imputado. 

Art. 5." Nos casos urgentes cada um dos dous Go
vernos, firmado em sentença condemnatoria, despacho 
de pronuncia ou mandado de prisão, poderá pelo 
meio mais expedito pedir e alcançar a prisão do éOn
demnado ou accusado, com a condição de apre~entar com 
a brevida•le possível o documento invocatlo m instancia. 

Art. 6." Se f! entro do pra~o de tres mezes, contados do 
dia em que o condemnarlo ou accusaJo fôr posto á dis
posição do agente diplomatico, este não o tiver remet
tido para o Estado reclamante, dar-se-ha a liberdade ao 
dito condemnado ou accusa•lo, que não poderá ser de 
novo preso pelo mesmo motivo. 
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Neste caso as tlc>;pezas correrão por conta do Governo 
que dirigiu a instancia., · 

Art. 7.• Qnando o accusJdo fôr estrangeiro nos dous 
Estados contractantes, o Governo que deve conceder a 
extradição informará o <lo paiz ao qual pertence o in:. 
dividuo reclamado do pedido de extradição, e, se este 
ultimo Governo reclamar o culpado para o mandar jul
gar pelos seus tribunaes, o Governo que tiver recebido 
a instancia podér:í, a seu arbítrio, entrega1-o á nação 
em cujo territorio commetteu o delicto ou áquella tlc 
quem fôr suhdito. 

Art. 8. • Se o accusado ou condemnado, cuja extra
dição fôr pedida em conformidade do presente tratado 
por uma das partes contractantes, ftlr igualmente re
clamado por outro ou outros Governos, em virtude de 
crimes commettidos em seus respectivos terrilorios, 
será elle entregue ao Governo cuja instancia houver 
sido primeiro apresentada. ou tiver data mais antiga, 
quando as apresentações for_em siiuultaneas. 

Art. 9." Em caso algum se concederá a extradição 
por crimes poli ticos ou por factos connexos com elles. 

Não se reputará delicto político, nem facto wnnexo 
com elle, o attentado contra os soberanos dos dous Esta
dos contractantes e os membros de su.as respectivas fa
mílias, quando esse attentado constituir o crime de ho
micídio c envenenamento .• 

Art. W. O; indivíduos, cuja extradição houver sido 
concedida, não poderão ser julgados ou punidos pol' 
crimes politicos anteriores á extradição, nem factos 
connexos com elles, nem. por qualquer outro crime an
terior distincto do que motivat· a extratlição, salvo se 
fór dos declarados no art. 3. • e tiver sitio perpetrado 
posteriormente á celebração J.este trata do. 

Art. H. A extradição tambem não será concedida, 
quando, segundo a lei do paiz em que o criminoso esti
ver refugiado, se achar prescripta a pena ou acção cri
minal. 

Art. 1.2. Se o individuo reclamado achar-se perse
guido ou detido no paiz onde se refugiou por obrigação 
contt·ahida com ~essoa particular, a sua extradição terá 
com tudo lugar, hcando salvo á parte lesada fazer valer 
>eus direitos perante a autoridade competente. 

Art. 13. Os indivíduos reclamados, que se acharem 
contlemnados úU em processo por crimes commettidos 
no paiz em que se asylaram, Eerão entregues depois do 
julgamento definitivo ou de cumprirem a pena que lhes 
ti ver sido ou for imposta. 
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Art. B. Serão sempre cnTrcgncs o~ objcctos sub
trahidos ou encontrados em poder dos réos, os instru
mentos e utensílios de que se tiverem servido pnra a 
perpetração do crime e qualquer outra prova de·corwic
ção, quér se realize a extradição, quér esta fão chegue a 
reatizar-se por morte ou fuga do culpado. 

Ficam, todavia, resalvadós os direitos . .de terceiro 
sobre os mencionadôs objectos, os quaes nesse caso 
serão devolvidos sem despeza alguma depois ootermi• 
nado o processo. · · 

Art. i5. A~ dcspczas feitas com a captura, custodia, 
sustento c transporte do individuo, cuja extr·adição fõr 
concctlüla, assim como os gás tos com a remessa _dos ob
jcctos e:;pccificados. no artigo antecedente,. ficarão a 
targo tios tlous Governos nos limites de seus respectivos 
territorios. . · 

As despc;~,as, porém, com o transporte por mar cor
rerão por conta daquelle que reclamar a extradição. 

Art. t6. Quando no seguimento de uma eausa crime.. 
não política, se julgar nccessario o depoimento de tes
temunhas rellitlenles no outro, será enviada para esse 
tim, por via diplomatica, carta de inquirição, A qual 
se dará cumprimento, observando-se as leis do Estado 
onde as testemunhas forem inquiridas. 

Os tlou~ Governos renunr.iam a qualquer reclamação 
que tenha por ohjecto a restituição das despezas reslll
t:mtcs tlo cumprimen-to da commissão rogatoria, uma 
vez que não se trate d<1 exames c r iminaes, commer-
ciacs ou mcdico-lcgaes. · 

Al't. i7. O .presente tratado terá vigor por cinco 
anno~ contâdos do dia da troca das ratificações e con
tinuará a llubgistir passado esse prazo, emquanto um 
dos dous Governos não o denunciar eom anticipaç.ão tle 
um anno. · 

Será ratificado e as ratificações trocadas no Rio de 
Janeiro com à possível brevidade. _ 

Ern fé do f!UC nós, plenipotenciarios de Sua Altez:l a 
Princeza Imperial, l\egento do Brasil em ·Nome de·Sua 
Mage~tatlc-o lmper·ador o Senhor D. Pedro li, e de Sua 
M1gestatle EI-Rci tle Hespanha, assignamos este tratado 
em d11plicado e nclle puzemos o nosso sello. 

Feito no 1\io de Janeiro. aos l6 dias de mez de Março 
doanno do nascimento de Nosso Senhor Jesus· Christo 
de t8í2. 

(L. S. )-11/anocl Francisco Correia. 
(_L. S.)-Dionisio Robrrts. 
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E sendo-Nos pre~ente•o mesmo tratado, cujo teor 
fica acim:~ inscri1lo, c bem visto, considerado e cxami
n:~rlo por Nús tudo o quo nelle :;c contém, o approva
mos, ratificamos e confirmamos, nssim no todo, -como 
em cada um dos seus artigos e estipulaçõe~. c p!'la pre
sente o damos por tirme o .valioso para os seus devidos 
etTeitos, promettendo em fé e palavr\ imperi;ll obser
vai-o c cumpril--9 invíolavelmente e fazel-o cumpt·ir 
e observar por quàlquer modo que possa ser. -

Em testemunho e firmeza do que fizemo!! passar -a 
presente carta, por Nó1: assignada, sellada com o sello 
grande das armas do lmperio e referenciada pelo Ali· 
nistro e Secretario de Est~o abaixo assignado.· · 

Da<la no Palacio do Rio de Janeiro, aos vinte e srtn dias 
do mez de 1\larço do anno do nascimento de No~c;o' 
Senhor Jesus Christo de mil oitocentos setenta e dous. 

(L. S.)-ISABEL,~ PRINCEZ.\. niPEIUAI .. REGENTE. 

V~cmtde do Rio Brmtco. 

,_. ... 
DECRETO N. 4979- DE 12 DE JUNIIO DF. 1872. 

/ 

Autoriza a refdrma do art. 26 do~ C!\latulos da COmi!~ 
- ~~?:!~ dy_ Dr(l~· "'~ 

. ,.........,.....__ -~ .~ ... -
Attendendo ao que :Me requereu a Directoria da com

panhia -Correio do Brnsil_;;_, e Cpnforn'lantlo-me, por 
Minha lmmediata Resolução de 29 do mcz pro"<imo fin
do, com o parecer da Secção dos Negocios do Imperio do 
Conselho de E~tado, exaraoo em Consulta <Je i do re
ferido mez, Hei por bem Autorizar a reforma do art. ~6 
dos estatutos da menciorwla companhia, no sentido de 
poder a respectiva assetnbléa g-eral deliberar com- qual
quer numero tle accionistas que !<e apresente depois de 
duas convocações, excepto qHando se tratar da appro
vação dos estatutos, sua.<~ reformas ou alteraçõc;;, ~e
guntlo as Llisposiçõcs dos arts. !~.· ~ L •, t8 c 27 do De
creto n. • 2711 uc 1!.1 tlc Dezembro de 1860. 

, 
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O Dariio de Itaú.na, do Meu Conselho·, Senador do Im
perio, Ministr·o e Secratat·io de Estado dos.. Negocios da 
Agricul tur·a, Commercio e OIJras Publioas, IJSSim o ..te
nha entendido e faça executar. Palacio do lUo ue,Ja
neiro, em doze de Junho de mil oitocentos s~tenta 
~~ tlous, quinquagcsimo primeiro da lmlependencia e do 
Impcrio. 

Cont' a rubrica de Sua Magestade o Imperador·; ' 

Barão de Jtaú''tia . .' 

.llt 

DECRETO N. 4980- DE :1.2 DE JUNHO. DE {872. 

Approva a .reforma dtt yariÔs arligos dos estatUtos ·da compa
uliia de segurus maritimos e lerrcslrcs ...-Garanti~ 

.,.,_ ..... ..-....... cJ'"-' .... ~ ,, ~....... .........~ 

Attentlendo ao que .Me requereu a companhia de se
guros marítimos e tcnestres--,.Garantia-, estabelecida 
nesta cidade e lleviclalilente rep:·esentada, e de conformi
dade com a Minha ImmeJiata Resolução lle 5docorrcnte 
mez, tomaôa sobre o pare.cer da Secção dos Negocios do 
Imperio do Conselho de Estado, exaraôo em Consulta de 
2 ôe Maio proximamente Hntlo, Hei por bem Approvar 
a reforma de varios artigos tios estatutos, que ha·ixaram 
com o Decreto n. o 37~ de i :i ôe Dezembro de :1.86G, 
aceita pela assembléa ~geral dos· accionislas da referida 
con1panhia, legalmenle constituída na sessão• de 'j de 
Fevereiro ultim-o.· 

O D:trão de Itaúna, do MeU< Conselho, Senador do Im
per i o, Ministro e Secretario de Est;ulo dos Negocios da 
Agricultura, Commcrcio e Obras .Pu oi icas, assim o tenha 
entendido e faça execu lar. Palacio do Hio de Janeiro, em 
doze de Junhô de mil oitocentos setenta c dous, quinqua- · 
gesimo primeiro da lndepemlcncia e do Imporio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Im~r1!dor. 
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Reforma tlos estatutos tla eo.lapanlala de seguros-G.a· 
rantia-aatJirovatla pela ali .. enabléa J(eral dos aeetuabotas 
em sess~Vt de '7 •le Fevereirtt 1ler ..187'%, a que se rer.,re 
u Deer.,&u a.• 4U80 de t~ de .luubu de 1872. - -

Art. ~. • O capital da companhia passa a ser ele\'ado a 
!.500:000~000 divididos em ~.OO{hcções de l;OOOJOOO 
cada uma. 

Art. 6. o O fundo realizado continúa a ser de ~50:000$ 
flUe representam to "tu do nov<~ capital, o qual, estando 
já realizado, continuam as ac(fies a poderem set· nego
dadas c transfcri1las om vir·tucle da disposição do al"t. 
~~ da Lei n. • H 77 de 9 de Setembro de 1· 6~. 

At-t. 10 .... 
§ l. o o~ accionistas deverão ter annualmente segura 

na companhia, por sua conta ou de seus commillcntes, 
rtnantia nunca infct·iot· ao valor nominal rle suas aCÇ!ies; 
a infracção desta clausula sujeita o actionista ã·vetH!a 
das acções, nos termos do art. H do.s estatutos. 

~ ~.o A disposição do paragrapho antecedente não 
abrange o~ actUaes accionistas emquanto possuírem as 
suas ac<:ões. 

Art. U. A assembléa geral dos accionistas se reu
nirá ordinariamen lc nos.mczes ue Janeiro ou FeverPiro, 
e sempre que a Directoria o julgar conveniente. ·Tam
bem se reunirá extra01·dinariamente quando 30 ou ma.i!l 
accionistas, que representem pelo menos f/5 \!_o capital 
social, o requeiram ao Presidente da assembléa geral, a 
qual será por cllc reunida dentro dos primeiros :1.5 dia5, 
devendo os requerentes allegar os motivos c objecto da 
convocação. 

Paragrapho unico. As assemhléas geraes dos accio
nistas, tanto ordi,nat·ias como cx.traot·dinarias, serão 
presididas por um accionista eleito na mesma occasião, 
em que o é a Dircctoria, a.c01opanhado o Presidente por 
dous Secrctarios, que tambcm serão eleitos na . mesma 
occasião c formarão mesa com o Presidente para diri
girem os LraiJalhos, assignarem as actas, e fazerem o 
mais serviço respectivo, e durarão o lllt1slno prazo de 
dons annos fha1lo para a Directoria. Na falta ou im
pe-dimento do Presidente ou do5 Secretarios entra
rão em exercício os immcd ia tos em votos. 

Art. 36. Os Oirectores po!lcrii'o tomar à risco em 
um só navio de vela ató GO:OOOt); em um só vapor até 
!00:000.); em um só p~quctr tnnsatlanticoaté :1.20:000b; 

, 
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em um só pretlio, incluindo mercadorias, até !00:000~·; 
t'm um i'ú trapiche até 200:0008 ;_c em uma s'ô alfandega 
até 250:000JOOO. . . . 

Quando sejam obrigados por circumst_ancias forçadas, 
ou de interesse, a cfTectuar seguros, CUJO valor exceda, 
os limites acima estipulados, deverão rcsegurar ~ex
césso, e s.ó preencherão os mesmos limites com loda 
prudencia e cJutela. ~~o • 

Art. 41. A cmnmiss~o fiscal passa a denominar-se
Conselho de exame e consulta- e será composta de 
tres membros eleit.os entre os acciónistas pela fórma 
intlica!la no art. 26. No impedimento· ou falta de quai
!Jner delles será chamado o immediato em votos c esgo
tada a lista a maioria do conselho chamará um accio
nista até a primeira reunião da assembléa geral, que 
élegerá o substituto. • 

Art. 42. A' commissão de exame e consulta compele 
fisc~ lisa r os a c tos da administração, ficando extinctas 
totlas as suas attribuições administrativas. E antes-de 
~onvocada a reunião ordinaria annual examinará 
os livros e mais documentos da companhia,· para, 
em vista do balanço, informar por escrip.to á assembléa 
geral. , . 

· At·t. 43. A com missão de exame c coosulta se reunirá 
a convite ôa Directoria· todas as vezes, que esta o julgar 
conveniente a hem dos interesses da companhia. 

Os arts. 45, 46 e 47'passam a ser &.4, ~5e46. 
Supprimam-se os arts. 48, 49 e 50, c substituâm-se 

pelos seguintes : 
Art. 47. As acções correspondentes aos 1.500:000~000 

do capital augmentarlo serão cmittidas por preço nunca 
inferior ao valor t·eajjzado, que clias representam, e á 
parte do fundo de reserva, que lhe couber, em pro
porção áquellc que a companhia .possuir na. occasião 
de fazer a emissão. Os actuaes accionistas têm direito 
á:l-eceber o producto desta emis§ão, deduzida a parte 
relativa ao fundo de reserva,. a qual serâ incorpotad~ 
ao antigo. · , 

Art. 43. A assembléa geral·dos accionistas nomearã 
uma commissão de quatro accionistas, aos quaes, con~, 
junctamçntc com a Directoria, outorga poderes para im
petrarem do Governo Imperial a approvação da reforma 
dos esl~ltttos, de accôrdo com as alterações, que se pro
põem,. e para harmonizarem a sua rcdacção com as 
disposições que se não alteram. 

Paragrapl10 unico. A' mesma commissão eonjuneta
mente com a Dircctoria incumbe estabelecer o modo 

P!I\TE 11. Gt. 
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pratico e o quantum do preço pelo qual terá de fazer-se 
a emissão das novas acções, sem prejuízo do disposto.no 
art. fl,7 da reforma de que se tt·ata. 

Rio de Janeiro, 29 de Fevereiro de {872.- A com
missão de accionistas: José Pereira Soares.- Joaquim 
José Duarte.-Antonio Joaquim Coelho . ...:....Antonio Augusto 
de Souza.- Os Di rec torrs : Jlapharl leite Perfira da 
Silva.- José Pereira da Silva Porto.·- Antonio Maximo 
de Souza. 

-···-
DECRETO N. ~931- DE i2 DE JU;"(JIO DE {872 . 

... 

Autoriza a convcrcão da-Caixa Reserva l\lcrcantil da Bahia-em 
um banco soll a denominaÇão de-Banco Mercantil da Báhia
e approva os res11ectiYos estatutos:· 

Attendendo ao que Me representou a Directoria da 
-Caixa Reserva Mercantil da B~hia-, e de conformi
dade com a Minha Immediata Resolução de 5 do cor
rente mez, tomada sobre parecer ela· Secção de Fa
zenda do Conselhu de Estado, Hei por bem Autorizar 
a conversão da dita caixa em um banco, sob a deno
minação de -Banco Mercantil da Bahia- e approvar 
os respectivos estatutos. 

O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Mi
nistros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
da Fazenda c Presidente do Tribunal do Thesouro Na
cional, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em doze de Junho de mil 
oitocentos setenta e clous, quinquagesimo primeiro da 
Independencia e do Imperio ... 

Com a rubrica de Sua Magestade o lmpéra:lor. 

Visconde do Rio Branco. 

, 
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Estatutos do Banco Mercantil da Bahia, npprovados pela 
a:;sembléa geral cxtraordinaria dos aecionislas da 
Caixa Reser·vf Mercantil em 2 de N'lvembro dé 
f87f. 

CAPITULO I. 

DA CONSTITUIÇlO DO B.\NCO. 

Art. i. o O Banco Mercantil da Bahia forma-se da 
societladc anonyma já existente 'so!J a denominação de 
-C·Iixa Ht~serva .Mercantil-que nelle se converte com 
todo o seu activo c passivo no estado em que se 
acha. 

Art. 2. o O capital é de ~.000:0006000, represen
tado por ~0.000 acçõ,•s de 1008000 cada uma, podendo 
ser elevado até 8.000:000JOOO, quando assim o resolva 
a asscmllléa aeral dos accionistas. 

Art. 3." 03 arcionistas tia Caixa Reserva Mercantil, 
passam a sel-o do Banco Merc:~ntil, reccbentlo cada um 
tantas acções, quantas tinha daquelle estabelecimento, 
que fica assim extincto. As aêções com que se tiver 
de preencher o capital de ~.OOO:C00$000 nunca serão 
cmittid:ts abaixo do par, e se o forem, com premio, 
será este lr.vado ao fundo de reserva. A mesma regra• 
se guarcl:trá em qualquer emissão de acções para ele
var-se aquelle capital até 8.000:000b000. 

Na di.otribuição das acçõessf.lrão·preferiJos -.os actuaes 
accionista~. 

Art. ~. • As arções que se cmittircm serão pagas em 
prrstaçi'ies nunca mcnore.:; de 2!) "/0 , c com iutervallos 
Jlllnca mcnon;s rle trcs mc·zcs; tndo annunciado convc-
nicntcmentr. • 

Art. rJ. • Calla suly;criptor rcsporit!e pelo valor das 
acçõ,•s que tomar, e, em falt,l de po11tual pagamento 
de qualquer prcst<Jçiio, perde as qne houver realizado 
em beneficio do fuodo de reserva do banco, salvo. 
algum caso· de evidente força maior que seja reconhe-· 
citlo pela Directoria, e qqe não protluza demora de 
mais <li.> tr·es mczes, pagando todavia o accioni _ · -_::_:_.~ 
pt~ctivos juros na razão ch maior taxa llo oPtt~dólA GA4t 1 
b.tnco. ,~ t\'- '·'IJI'Í 

~\) ' 

~ 
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Arl. 6. o A transferenda das acç.Jos gc fará por 
termo em li no com pctcn te do banco, ~ssignado pelas 
J)artcg, ou por seus pt·ocuradorcs, mnmdos de pndcrcs 
cspeciac~, averbando-se lambem nas proprias aoçõcs. 
· Art. 7. o A duração do Danco Mercantil ser~ de 30 
annos, contados do dia em que forem approvados os 
seus estatutos pelo Governo: terá porém necessaria
mente lugar a sua dissolução, se as perdas absonerem 
um terço do capital realizado c o fundo de re
scrra. 

CAPITULO li. 

D.\S CI'E:UÇÕES DO BA'\CO E DO SEU REGIME~ ADllllNIS"rRATlYO. 

Art. 8. o O banco poderá: 
1 . o Desconta r letras de cambio, tla terra, c outros 

títulos commerciaes á ordem e com prazo lixo, paga
veis na cidade da Dahia, garantitl..os pot· mais de uma 
assignatura de pessoas notoriamente abonadas, sendo 
pelo menos uma dellas residente nesta cil.ladr, e bem 
assim esc ri ptos da Alfandega, e letras das TlJesoura
rias, do Thesouro, e de bancos ou companhias concei
tuadas, estabelçcidas nesta Província ; 

2. 0 Encarregar-se, pon:ommissão, da compra e venda 
•de metaes pl'eciosos, de apolices da divitl.:.t puiJlica e de 

quacsquer outros títulos de .. valor; hem como da co
brança ue dividenuos, de letras e ue outros titulos; 

3." Emprestar tl.inheiro sobre ltypotheca ôe bens de 
raiz, sitos nacapital desta Proviuda, quanuo o capital 
do banco attingir a 8.000:000$000; 

4. o Hcccbcr em conta corrente simples, c a juros 
recíprocos, as sommas que lhe forem entregues por 
particulares ou estabeleciutentos publicos, e pagar·as 
quantias de que estes dispuzerem, conformo fór con
vencionado; 

~-o Tomar dinheiro a premio por meio de contas· cor
rentes, ou passando letras, com os prazos e--condições 
que a Direcloria previamente houver estabelecido ; 

6. o Comprar e vcnuer por conta propria metaes pre
ciosos, bem como fundos publicos da dt vida in terna ou 
externa do Imperio, sentlo, porém, necessario o accOnlo 
U!lanimc da Dircctoria para estas operações; 

, 
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7." Fazer cmp1·cslimos sobre penhor de ouro, prata 
ou diamantes, de apolices tla divida publica geraes e 
provin!Jiacs, deacções de companhias acreditada'S que 
tenham cotação real, de títulos particulares que repre .. 
sentem lcginrnas transacções commcrciaes, e de merca· 
tlorias não sujei ta'l á corrupção, depositadas na Alfan
dega ou em trapiches desla citladc. A lmportancia destes 
cmprestimos (exccptuadós os caucionados por ourQ, 
prata , lelt·as do proprio banco, e apolices da divida 
publica do In1p;:wio) e dos ti tu los descontados com uma 
só linna resitlente nesta cidade nunca excederá á terça 
parte do fundo r~alizado do banco; . 

8. o .Mediante cont1·actos cscriplo;;, ah1·ir contas cor
rentes de movimento de funtlos e cmprestimos a ban
co; c easas bancarias ou particulares, sobre deposito 
d0 tlinheiro ou de títulos c valores que sejam ac11itaveis 
como penhor, na fórrna do n." 7 tleste artigo, e !Jem as
sim sobre idonca fiança mercantil. O banco não pótle 
emprc,tar sou·rc penhor de suas proprias acções ;' 

9." Fazer movimento tle fundos tle uma para outras 
praças do Imperio e e.;trangciras, por meio de operações 
tle cambio; · · 

10. Conceder cartas de credito sobre idonea fiança 
mercantil ou penhor, conforme o n. o 7 deste artigo; 

H. Caucionai· aqui, ou em outras praças, ti~ulos e 
valores para garantia especial dos seus saques, bem 
como caucionar ou redescon ta r titulos de sua carteira 
em cmergcncia extraordinaria, para sustentação de seu 
crctlito · · 

12. n'eecbcr em deposito voluntario titulos de cre
tlito, dinheiro, pe1lras preciosas, joias, ouro e ~rata, 
mcdia_nte l!lll premio em proporção do valor dos obJectos 
ueposttados. 

Art. 9. 0 Não se contarão nos títulos olTerecidosades
conlo, nem nos que se derem ao b:mco em penho1· ou 
garantia de ·ql'lalttuer op:~ração, as firmas dos Directores 
do mesmo banco, ou de seus soei os ostcnsi vos, sendo-lhes 
sim livre t1·ânsigir por caução. Outro tanto se observ;~rá 
a respci to de firmas tlc empregados do proprio banco. 

Art. 10. Nos emprestimos soiH·e penhor o mutuario 
ac1•itará letras com prazo nunca maior de seis mczes, ou 
ll~rã com o IJanco conta corrente, que se liquidará no 
iim de cada trimestre, e mesmo antes , se assim rc-
sol ver a Dircctoria. . 

Art. H. So o penhor constar de apolices ou arções 
!le companhias, serão ellas averlJadas previamente ao 
!Jauco n<.t:; respectivas repartiiJões ou estabelecimento.:;, 
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e, se em outros oi.Jjectos, o mutuario autoriz:trá por 
escripto o banco p1ra vender ou negociar o penhor 
pelo meio que entender melhor, se a divida que ga
rantir não fdr paga em seu vencimento. 

Se o penhor fôr em mercadorias;.serão estas pre
viatnente seguras, e avaliadas por um ou mais corre
tores indicarlos pela Directoria do banco. 

Art. !2. Nas operações de que trata o art. 8. 0
, n.o 3, 

poderá a propriedade urbana obter dous terços de 
seu valor rea I, que será estimado por peritos da 
~onfiança do banco ; sendo o mutuario obrigado a 
cxhibir documentos que provem estar a propriedade 
Regura contra fogo, livre e desembaraçada de litígio, 
hypolheca on qualquer ontro onus. , 

Na respectiva escriptura se incluirá como condição 
snjeitar~se o hypotbecante a pagar iO% do valor em
pre.-;tado como multa, além dos jiU'os que forem devi
dos, e das custas, no caso--de cobrança judicial. 

As operações subre taes bens só se poderão fazer a 
respeito daqu!'lles que de nenhum modo offereçam 
presen tcs ou f11 turos embaraçog, sobretudo pelo que 
diz rcspei to a hypothecas oü privilegios a flUe possam 
esta r sujl'i tos. 

Não poderá empregar-se em emprcstimos hypothc
carios mais <ln um quarto do capital social realiz1do. 

Art. 13. Se a Directori:l resolver que a venda do 
penho1· se faç.1 em leilão mercantil, será este precedido 
de annuncios por t1·cs dias conseeutivos, tendo porém 
o dono tio penhor o direito de resgJtal-o até começar 
o leilãll, pagando o que dever e as despezas que tiver 
oceasíonado. 

Healiz:Hla a venda em leilão, c liquidada a divida 
com touas as tlcspcz:ts, juros e commissão de 2 "/., o 
sa!llo, se o houver, será entregue a quem de direito 
pertencer, e elfilluanto existir no banco não vencerá 
juro algum. 

Art. 14. No valor real de cala objer.to, que fôr 
allmittillo como-penhor, se far.á um abatimento r:lzoa
vel que preserve o banco dos prejuízos da baixa desse 
valor no mercado. · 

O prazo dos titulas descontados e das letras em 
caução não cxccclerá a seis mezes. """ . 

Art. HL Por occasião dos balanços semestraes ob
sct·val·-s·~-lla o seguinte: 

i." D1 imrortaneia dos lucros líquidos se deduzirão 
de ti a 10 °/., pJr:~ fundo de reserva, c~% para serem 
repartidos pelos Directorcs do li:.~nco em compensação 

, 
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do seu trabalho, fazendo-se do restante dividendo aos 
accion istas; 

2. • Não se distribuíra dividendo algum se der-so 
desfalque ijo capital social, emquanlo este não fOr de 
todo restabelecido. 

Art. i6. O fundo de· reserva é exclusivamente des
~inádo para, na liquidação do bmco, fazer face ás perdas 
do capital social; e logo que attingir a 25 "!.oeste ces
sará a ac~mulação semestral, podendo sua importancia, 
no todo ou em parte, ser empregada em titulps da di· 
vida publica interna ou externa do Imperio. Cfjuto que 
se receber de taes tilu"tos se accumulará ao mesmo 
fundo de reserva, até que se preencha aquelle maximo 
estabelecido. 

Art. 17. O anno banca rio decorre do 1.." de Janeiro a 
• 31 ele Dezembro, devendo, portanto, pagar-se os divi

dendos semestraes nos primeiros 15 dias de JanQiro e 
de Julho de cada anno. . 

CAPITULO III. 

DA ASSEJ\lBLÉA GERAL DO BANCO. 

Art. 18. A assembléa gerat' do b1nco se comporá dos 
accionistas que possuírem viu.W ou mais acçi"ies, ama 
vez que a posse dellas seja anterior, quatro mezes pelo 
menos, ao dia fixado para a reunião da mesma assem· 
bléa. · 

Art. 19~ Reunidos pelo "menos 30 accionistas, que 
representem uma quarta parte do capital realizado do 
banco, se julgará a assembléa geral legalmente consti
tui!]a. Não se completando o numero de 30 accionista~, 
haverá convocação para outro dia fixado pela Directo
ria; e então se formará assembléa com qu3lquer nu
mero de sccionislas presentes, uma vez que represe_n
tem um oitavo do capital realizado. Tratan1o-se porém 
de reforma dos estatutos, devem os accionistas da pri
meira reunião, st!mpre em numero de 30 pelo menos, 
representar um terço do capital realizado; e, dada· a 
hypothese da segunda reunião, em que se prescinda .do 
numero, jámais se prescindirá da condição de repre
sent~rem os pr~entes um terço pelo menos do capital 
rcal1zado. 
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Art. 20. A asscmhléa ~·'ral terá um Prcsitlente e dou~ 
Seci·ctarios, todos eleitos annualmcnte por maioria re
lativa de Yotos em escrutínio secreto. 

O Presidente é substituído pelo L" Secretario, e este , 
pelo 2."; seguindo-se a substituição dos Secretarios 
pelos accionistas que houverem sido immediatamente 
mais votados. 

Art. 2L Todos os annos no mez de Janeiro, em dia 
que fôr fixado pela Dircctoria, se reunirá a assembléa 
geral para lhe ser apresentado o relalorio annual da 
mesma Dire!:toria, balanço geral, conla de lucros e 
11crdas, e parecer da commis~ão tiscal. 

Procederá ás eleições que lhe competirem, e delibe
rará sobre tudo ornais que interessar ao banco. 

Art. 22. A assembléa geral se reunirá extraordina
riamente : 

L" Quando fth' pedida a sua convocação por um nu
mero de ~ccionistas, cuja!! acções impo1·tem pelo menos. 
em um quinto do capital realizado do banco; · 

2." Quando a Directoria o julgar necessario. 
Nestas reuniões não poderá a assembléa tratar senão 

.do objecto para que fór convor:Hla. ·• 
A convocação ordinaria ou extraordinada se fará 

por annuncios publicados nos jornaes por oito dias con
secutivos. 

Art. 23. A votação da assembléà. geral será ãssim re-
. guiada : ' 

L • Quando se tratar da eleição de Dircctorcs, ou da 
de membros da commissão fiscal, e bem assim de alterar 
est1 tu tos, dissolver e liquidar o banco, e responsabilisar 
Directores, terá um voto o' accionista de 20 acções, e por 
cada 30 acções que mais possuir terá mais outro vo.to: 
em nenhum caso, porém, terá mais de :lO votos, ieja 
TJUa 1 for o numero de acções que possuir; 

2." Em todos os outros casos cada accionista só tem 
um voto, seja qual {ôr p numero de sua;; acções; . 

3. • Para eleições não se admittem votos por procu-
ração ; · • 

4,.• Não pódc tomar posse do carg-o de Director o ac
cionista que não completar, depois da eleição, o numero 
de acções exigido no art. 26. • . 

. Art. 2L Compete á assembléa geral: 
L" Alt.:rar ou reformar os estatutos do banco; 

. 2." Approvar, com ou sem alterações, o regulamento 
mterno; . 

.3." Julgar as contas annuacs; • 
- ' ' 
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4.• Nomrar o Presidente e os Secretarios da mesma 
assemblé::; os membros tla Directoria, e os da com missão 
fiscal ; · 

5. • Superintender e resolver sobre tudo o máis que 
respeitar ao banco. · 

CAPITULO IV. 

DA Dll\ECÇÃO GEML DO BANCO. 

Art. !5. O banco será administrado por uma Directo· 
ria de cinco membros, d'entre os quaes serão por ella 
eleitos o Presidente e o Secretario; na falta 'ou impe
dimento do Presidente, fará suas vezes o Secretario. 

Haverá cinco supplentes, eleitos especialmente, 
para substituírem os Directores no seu ·impedimento, 
durante o tempo de exercício a que os mesmos tiverem 
direito. -

Art. 26. Os Directores serão eleitos pela assembléa 
geral, d'entre os accionistas de 100 ou mais acções, por 
escrutínio secreto, e á maioria absoluta de .votós; e 
quando não haja esta no primeiro escrutínio, se proce
derá aos que forem necessarios para obtel-a. entre os. 
candidatos mais votados, em numero sempre duplo dos 
que tiverem de ser eleitos: em caso de empate decidirá 

·a sorte. Os Directores serão substituídos annualmente 
pela õ.• parte, de accOrdo com a Lei Bancarja. A anti
guidade, e, no caso de i tual antiguidade, a sorte regu
lará a substituição. Os Directores e supplentes ·SUb~ti~ 
tuidos não poderão ser reeleitos dentro do pr~meiro 
anno contado do dia da substituição. ' 

Art. 27. Cada Director conservará ein deposito no 
banco 100 acções, das quaes não poderá dispOr emquanto 
não forem julgadas as contas do ultimo semestre em que· 
tiver. exercido o ditocargo. . · · 

Art. 28. Compete á Directoria do banco : . ·· 
t. • Eleger o Presidente e o Secretario da Directoria ; 
2.• Determinar a taxa dos descontos, a dos empresti-

mos, e a do premio do dinheiro que receber a juro por 
letras ou contas correntes, e bem assim o maximo e 
mínimo dó cambio para a venda ou compra de letras 
sobre outras praças ; 

3. • Estabelecer as condições e ·regras com que devem 
run: n. 6íl. 
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~er recebidos, conservados, ou retirados os depositos 
onerosps; . , 

4. • Fixar o maximo da impor tancia dos empres\im~s, 
o limll.e das QperaçQ~s a pr~Q.lll~ior de qQ~~ro Ill~.zes,.. e o ' 
das relativas a titulos em que haj~ 119 q-q1~ fi,çB}.a xe-: 
sidente nesta cidade, bem como a importancta dos fun-
dos que se moverem para as praças estrangeiras e do 
lmperio; 

5. o Relacionar as firmas corri que o banco poderá ne
gociar, fixando o maximo da quantia que poderá ser 
confiada a cada uma ; 

6. • Dirigir e fiscalisar. tQ<!as as operações do banco ; 
7." Nomear e demittir todos os empregados; 
8. o Convocar a assembléa geral, e propôr-lhe ~ que 

julgar neçessarjo o' éonv;~Ai4nte aos interesse&, ~o ban,.ço, 
ex~cutar e fazer cump~:~t: suas.Qeli~er,açõ,~;• e r~p~;e-
sen tal-fl ne~~a: conforipi,da~e ;. . · . . 

9: • Orgflmzar o regul~mept~ ip.t.arno, de accôrdo .<;om 
os estatutos,çexecutal-:0 pr,ov,isoriamen•e emqqa;ll.~Q não 
f6r approvado pela assembléa 'geral ; . . 

10. Fazer o relatorio .das. operaçõ~s e do esta«1Q. do 
banco, e organizar os balanços que devem ser apresen
tados ~nnualmente á asseml,lléa gera!. Estes trabalhos 
serão impressos, e franqueados aps acçio,nistas tlleS dias 
antes do. fix_ado para a reuniÃo da u;te~ma asseínbléa. 

Art. 29. A Directoria l.t.lr~ duas .sessões pQr m,e:r. pelo 
menos, e nada resolverá s~m tres J:Otos c~ne,ord,es. , · 

Art. 30. Haverá no banc.<1uma co'Qlinis~p.fi.sclf.l de 
tres membros, elei\a annual~ente. · · . 

Art. 3t. Todos os aimos até o dia !O de Jane\ro, serão · 
~nt~eg:.ues á commiss~p fiscal copias ~xactas do balll.QÇO, 
~ de quaesquer contas que tenham de ser apresenta.das 
á .~ss~mbléa. geral .. para· gue a m(Wila comm\ss~ as ei;t- · 
~une~ e .em seu relatono dê sobre t~do Pl\recer, q~~ 
concluirá propondo á a~e~!é~ g~ra.l a, ap,prO.V(\ção, oU 
não,dascontasannuaes. · .. , . , 
.. 0 par,ecer da ÇOpliD(&SaQ .Q$Cal ~~r á entrE:gUe lp ,Pre
sidente da: b~ilco a.té o.dia ~O do'mez de Jât~eir:o,. a, fim 
de que possa ser impresso e anneJ~,o ao relii\orió da 
Directoria. . · . • . . .. 

. 4ft, 3~!, P;tr.à,'~ nee~I'Sarios exames sédo: fran
queados á co~npssao .fiscal to~os. os livros da escriptu
ração geral d.o banco; e os. rçspectivos empregados 
darão â. mesma commis!lão'todos os esclareciri}eJltos que 
ella exigir, e delles dependerem. . . . 

Se 'no proéesso do exame a commissão j1llgar neces
sario ouvir a Directoria do banco a respeito de qualquer 
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objecto, sÕlicitará desta uma conferencia para tal fim, 
na qual todas as explioaç~es e e~Jclarecimentos lhe serão 
dado;, de modo a habilital;.a a redigir o seu parecer com 
toda a clareza e precisão.. 

A commi~são fiscal poderá ser ouvida pela Directoria 
a respeito de qualqllet "Objecto; sempre que esta julgue 
conveniente consultai-a, principalmente em emergen
cias extraordinarias. 

Art. 33. Haverá sempre d~ serViço no ~p.có u~a 
com missão inte~na .co~pqsta d~ qoU.S ~irector~1 á qlJ.4l~ 
como delegada 1mmed1ata.da D•r~.ctona, , pert~nper.ã: o 
governo econbmico e atlministrativo·geral do banhQ;.de 
conformidade C01Jl as dispo~içõe~ dos estat\ltos, do,i'é
gula~ento i~. terno, e de outr~s_.q\llj..esquer.,q~liJ>pç;~çqes 
da Dtrector,uq sendo ne~~S$ilf19 pari\ yal~~a\}'i.~~JéM 

·a c tos o accOrdo de ambos os Dtre({tores. ·. . · .. ' 
Art. 3~. çompAte ao Presidente. ilo b;mc.ó; · . '' 
t. • Apresentar á assembléa geral dos acciontstas em 

suas reuniões ordinariiJ:s,. em .nome .da D,i,rc:;ct\>tia, o ['c~ 
la to rio annual 'das oper3,çOes é dó estado dó !{íti"cq ~ ' 

2. o Presidir á Dirêctôriíl, 'ditigib.ilo settS' tt'all~lht>k·; 
ser orgã9 ,d~lla ; 1 _exaJ!úh~~ .e .. i,nspe~c!ohar ·~!;· O.peHíé'õ,és, 
e os ol_\tros. ta~~s ·(Jq sct,'VIço d,o banco, .e U.~ef'. eleblitar 
fielmente ~stes ~~âtntQs, ·Q regntawento ,,e)ts')ileli~'é~ 
rações da Dttec'tt>na, pbdendo ~usp(lnder a ex~~nçtltr.de 
~uaesqneraét~!i q~à lfié Jl~reÇ~m CÜII.ftar1o~ r ·~ssas ~~
hberaçOes. ~ dtspostç.~e.s; li.o que dar[( parte1·~ w~~ttí1l'tá 
em sua pnmeira reumão; . . -· '' .'' · ·. · 

3. ~,Dirigir e inspeccio.nar a escripttir:ac;lb.:·~al :do 
banco, ~ todo o seu expedtente ; · · · .. · ·f.;; i; d• 

&.. o Convocar extraort'fhíariamente·a Direet<ii'ia qtia:íid& 
erwmdet hecessàrhi. '' · · · · · · ' ·' ·:,· 

.AH .. 35-, OS''lnr.ec~oi',es terão. em C'ompen.s~~o dlnfe~ 
trabalhO seméstrdhrlent'e ts "/. do lucro hq\Udo; de •c<m~ 
formida~e .com o '.~ft~ i~ n. o t, 'di'VJ.(fí~o~ ~ómd;~ê:-sf 
convenciOnarem.' · " ·"' · · · ··' ·· 1 (i, . · '"~ ·· 

Emquàntó ;·o: capit~l ~Ó· t~áheil_ 'não•;·~tt.I~·. h"1
· r 

4,.000:000~000, a Directi:ttm tcrà em eodlp~Rft1i ill~ 
seu trabalho 10:000b003 semestraes, repartidos tbb.o 
determinaoart.!RI. · .. , · . ·, .• i;.·.~ 

Art. 36. Dentro do prazo fixad.ó •nO.:~atbn•os 
•lo Governo será~ pttblialído e reinotltttlo 3o'mé'!Jino'o ba
lancete das operações d()'ba•nco ftO m~Zái-teoMtliite~L,,: 

• "- I; 'l: •·. ·~ 1 ' . • • i~ 
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CAPITULO V. 

DlSPOSlÇÔ&S GEI\liS• 

Art. 37. Se a Directoria entender necessario, para 
que sejam mais vantajosos seus saques sobre praças es
tnngeiras, ter aqui, ou na Europa, um deposito ou cau
ção de titulos da divida publica, interna ou externa do 
Imperio, ou outros garantidos pelo Governo, para ga
ranti.a _espeQial de taes saques, po~erá para t~l fim fazer 
acqulSlçlo dos que preteru até a 1mportanc1a de uma 
quarta parte do capital realizado, sem prejuízo de 
outras operações de maior e mais seguro interesse nesta 
praça. · · . . • . _ 

Art. 38. A Directoria procurará sempre uHimat por 
meio de arbitros as contestações, que se possam susci
tar no meneio dos nagocios do banco. 

Art. 39. A Direetoria fica autorizada para requerer 
dos poderes políticos do Estadq quaesquer medidas que 
julgar convenientes para credito, segurança e prospe· 
ridade do estabelecimento, e particularmente que as 
acções ou fundos existentes no banco, perten_centes a 
estrangeiros, sejam, mesmo ftO caso de guerra, inviola
veis como os dos nacionaes. 

Requererá opportunamente ao Poder Legislativo o 
preciso privilegiO para a emissão de notas ao .portador 
com as condições que a mesma Directoria entender de 
maior interesse para o banco e para a lavoura da Pro
víncia, a cujos «>mpreslimes deverá particularm~nte 
aproveitar esta concessão. · 
it' Art. ~0. Os bens moveis, sem·oventes, ou de ·raiz ~ue 
o banco houver de seus devedores, por' meios couciha
torios ou judiciaes, serio vendidos no menor prazo pos
sível. 

Art. ~l. O banco poderá possuir edificio propriopara 
seu estabelecimento. 

Art. (l2. A liquidação do banco, antes, ou depois de 
findo o prazo de sua existencia, se farâ de conformidade 
com o que resolver a assembléa geral de seus accio
nistas, sob proposta da Directoria do banco. 

Art. 43. A Dirccloria fica autorizada para demandar 
e ser dnuandada c para exercer Jine c .!!cral adminis-

, 
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tração com plenos pbderes, nos quaes defem, sem re
serva alguma, considerar-se comprehendidos e outor
gados todos, mesmo os poderes em causa propria. 

Art. ~~. 0:; Directores e empregados ilo ban~ são 
responsaveis pelos prejuízos a que derem lugar por falta 
de cumprimento de .seus deveres. Os membros, porém, 
da commissão interna , de que trata o art. 35~.llão 
respondem pelo exercício da que se lhe s~guir,: f~ita 
regularmente a entrega da_ ~aixà e dos papeis -~-. ~u 
cargo. . . ·; . . . .,,. __ 

Art. ~õ. Não poderão servir conjunctainêoJF~.Il* J)i.:. 
rectoria do banco ascendentes e seu~ descenaen.íes; 
sogro e genro, irmãos, tio e sobrinho, e cunhado durante 
o cunhadio ; n~m tambem os que tiverem sociedad,e ~~tre 
si. Em taes casos considera-se sómente eleito ó mais 
votado, e havendo empate decide a sorte. · . · · 

Art. &,6. Não podem ser eleitos Directo'res os accio
nistas do banco, que de qualquer modo' fizerem parte da 
administração (embora como fiscaes ou como e~pre
gados) de socie.iades ou companhias que façam opera
ções bancarias, os que forem }:n!ohibiUos de commerciat· 
e Ol> que apenas possuírem acções como credores pigno
ratícios. Estas disposições são extensivas aos membros 
da commissão fiscal. · 

Art. ~7. O banco fica sujeito ás disposições da Lei 
n.• 1083 de 2i de Agosto de 1800, e ás doDecre~Q n.• 27H 
de 19 de_ Dezembro do mesmo anno, Íla pal'te · q'ue lhe 
forem applicaveis, embora não estejam especificadas 
nestes estatutos. · · · · · · :. .;"'ll''''•·• 

Art. .\8; Desde que este.~ estatutos forem ap{li•o:valos 
pela assembléa geral dos accion istas, deverá a Directória 
do banco solicitar d-o Governo Imperial sua approvação, 
para o que lhe ficam concedidos plenos poderes e itli
mitados, a fim de poder transigir ou ·aceitar qua~quer 
modificações que o mesmo Governo julgue ~~~ias. 

Bahia, 2 de Novembro de 1871.- J. P. Sitva.JI6f<eira. 
- Joaqrtim José da Fonseca.- José da Silva e Souza. ' 
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DECRETO N. ~982 - DE 19 DE JUNHO DE 1872. 

Crêa no termo de Nossa Senhora da Conceiçlo.da llhá do Ouro, , 
""lia Prov-inda dé Seriipe, um lugar de Jui& Mun~ e lle 
Orphlós. . · -- ··~ ·" · 

Hei pot bem Decretar o seguinte : 
Artigo uni co. Fica oreado no t~rmo de Nossa 'Se

nhora da Conceição da Ilha do Ouro, na Provitilcia de 
Sergipe, um lugar de Juiz lluuicipal e de Oi'phãos; 
revogadas as disposições em contrario. · · 

O br. Ma~oel Antonio Duarte de A~evedQ do Meu 
Consel~o1 Mini~tro ~ Secretario de ~stadQ :los ~egocios 
da Justiça, ass1m o tenha entendtdo e faça execútar. 
Palacio do Rio de Janeiro~ em dezanove de Juriho de 
mil oitocentos setenta e. dous, quinquagcsinro pri
meiro da}nde~ó~eJ1pi~ ,4;qo lmperio. 

· Com a rubrica de Sua Mageslade o J~~rador ~ 

Manóel A1ftonio Duart~ de Azevedo. 

DECI\ETO N. 4983- DE~~ DE JUNJ:IO DE t87~~-·! 

D~sannexa do termo do Rosario o do Icatú, na i~oviu~~~- do 
llaraub~o1 e c ... a ·neste um lugar de JUiz lll~ri~}pai e; de 
Orpblos.' · . . . :m ... , . 

: ) ; ., '· • • ~~' ; i ' 

Hei por-bem Dectetar;olseguiate; ; ~ .· ; _; 
Artigo. unioo. Fica deunne~ado do termo dol\mtio 

o do lcUil; na-Ptovit~itt•'tlo· M:ttanhão; -e ere,do;neete 
um lugár de Juiz Muni.cipal e de ()rpbãqs ; revQ~as 
as disposições em oontrni.o. · -. · ·,. -,1.,; '"''". 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em dezanovc de Junho de 
mil oitocentos setenta. e, dotls., quinquagesimo pri
meiro da lndcpendencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magcs\ade o Imperador. 

;Hanod Antonio Duarte dt A:t~;edn. 
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DECRETO N. "98~ - DE 19 B! JUNHO DE 187~. 
'' ' 

Desannexa_ dos term9s ~a Assembl~a e da Atalal~ o do Pilar, 
Dà ProYioela Jã;Ãtagõas, e crêa neste um ·lugar de ÍÚi"l lllú
oieipal e de Orph!los. · ' '-' · 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico~ Fica desannexado dos termos da As

sembléa e da Atalaia o do Pilar, na Província das Ala
.~ôas, e creado neste um lugar de Juiz Municipal e de 
Orphãos; revogadas as disposições em contrario~ 

O Dr. Manoel· An~onio Duarte ·de Azéveilo, dt' Meu 
Conselho, Ministro e Secre.tario d·e Estado dos Negocios 
da Justiça, assim o tenha ·entendido e fnça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em dezanove de Junho de 
mil oitocentos setenta e· dous, quinquagesimo pri
meiro da IndepeBdencià e do. lmperio. 

Com a' rubrica de Sua Magestad~ o Imperador. 
,' r 

Maftoel Anto,.io Duarte de Azevedo. ' 

..... ,.. 

DECRETO N. 4.9Sr;- DE 19 DE JUNHO; DE t87i·.;~ ,, I 

. ~ .. 
Concede 6 companh,ia.;,..~ d!J!r'!!,~~ Ale~n&.o,;.. au~alJfiO 

· para funcciona.r e ·appron os resp,étliYOS est:tturw·;·4'".-tt_;,~ 
l,. . •. • ,-' .. 

Attendendo ao que Me requereu a companhia :.;._ qa.rrJ.s 
de ferro Port,o A.legrense - devidaJllflD te represeQtada, 
e Conformando-U).e por Minha Immediata. Resoluçãó de 
~~ do corrente. com Q parecer da Secção dos ·N~I{Oc'ios 
do lmperlo do Conselho ae Estado exarado em é:on§ulta 
de 3 tambeni do corrente inez, Hei por bem Cónceder:
lhe autorização para funccionar, e apprOVi!l' OS S.CUS 
estatutos que com este baixam. · 

O Barão d~ ltaúna, do Meu Conselho, Senador do Im~ 
perio, Minis,ro e Secretario de Estado dos Negocios da 

' "' /fi(.. 

·-~ ..... 

I 
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Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assjm o tenha 
entendido o faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em dezanove de Junho de mil oitocentos setenta e 
dous, quinquagesimo pri~eiro da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

f!arào de Itmína .. 

Estatutos da Companhia de carris de r erro- Porto 
Altgrense. 

CAPITULO I. 

DA CO~lPA.NHlA E SEUS FINS. 

Art. L o A Companhia de carris de ferro-Porto Ale
grense-ê uma companhia anonyma e tem por fim cons
truir e custear as linhas de carris de ferro, movidas por 
animaes ou por vapor, na eidade de Porto Alegre e seus 
suburbios, na Província de S. Pedro do Rio Grande do 
Sul, nos termos do contra~to celebrado com o Presi
dente da mesma Província, assignado em i7 de Fevereiro 
de t87~. 

Art. i. o A Companhia de carrjs de ferro -Porto Ale
grense-adquire para si, em todos os seus onus, favores 
e obrigações, mediante·o accõrdo celebrádo pelos incor
poradores-directores com o respectivo cessiooario, o 
contracto a que se refere o art. L o, ficando esta transfe
rencia perfetta e completa logo que o sobredito cessio
nario tiver dado quitação da importancia ajustada. 

Art. 3. o A séde da companhia será na capital do lm
perio, onde serão celebradas as assembléas geraes dos 
accionistas, e onde res\dirã a Directoria. . . 

Art. 4:. o A companh1a durará pelo tempo de cincoenta 
annos. . 

Antes do prazo fixado só poderá dissolver-se verifi
cando-se alguma das hypotheses especificadas no art. 295 
do Codigo do Commercio e no art. 3ã do Decreto n. o 27H 
de 19 de Dezembro de t860, ou se a assembléa geral dos 

, 
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accioni~t:h, ~cnrlo convoc:ul:t e~pressamente com. anti
cipação de 40 dia~, assim o de::idir por dous terços oo~ 
votos que rcpt·esentarem as acçôes cmittidas .. -'Igual~ 
mente se considerarã dissolvida a companhia, e'éntr~rá 
em immediafa liquiJação, logo que soffrer prejui:ros que 
absorvam o fundo de reserva que houver e metade do 
capital social. , ' i I 

Art. 5.• .A comp:mhia jnlgaz~se-ha constitutdà e co
mcçarã a funccionar log·o que estejam emittitlàs: todas 
as acçücs c realizados 25% do seu valor nominal. 

C.\PITULO Il. 

DO C.\PITA!.. 

Art. 6. 0 O capital da companhia será de t.200:0008· 
divididos em·o.ooo acçôe!l de 200h cada ull)a~ fod«:rã, 
porém, o mesmo capital ser augmentadq, se a :~~cmJJiéa 
geral, sob proposta da Directoria, assim o resolver, pi'e· 
cedendo autorização do Governo Imperial. · 

No caso de se verificar o augmento de capital, terão 
preferencia proporcional ãs novas acções os accionistas 
da companhia. • • 

Art. 7 .• As entrada!! das· acçües serão realizadas na 
proporção e nas épocas que a Directoria entender CQn~ 
veniente, precedendo, todavia, annuncios com•uma ltn• 
ticipação, pelo menos, de 20 dias. · · · . 

Art 8.• O accionista que não realizar as entradas a; 
que fór obrigado nas épocas annunciadas,_ perderA, em 
heneficio da companhia, as entradas que anteriormente 
houver effectuado, sll.lvo caso de força maior de\"i4a• 
mente justificado perante a Directoria, da decf8l•'iju 
qual haverá _rec~no para a a~sembl,éa geral; devetn\o~ 
porém, o acctomsta a quem esta faltá fôt' relev:idapagar 
immediatamente a entrada que dever e o juro da móra. 
As acções cahidas em commisso serão, a juizo da Dirilc· 
toria, de novo emittidas, ou ficarão pertencendo á com~ 
panhia, qup, as conservarà em deposito, satisfatendo1 a~ 
entradas. No primeiro caso o producl<Y do commisso 
será levado á conta de I ucros e perdas. 

Art. 9. 0 Qualquer pessoa, nacional ou estrangeira, on 
nssociação poderá ser accionista da companhia . . JJ, 
as transfcrcncias serem feitas. depnis de ~7t01\1 ~1> %;;'--
do valor nominal, no escriptorio cen ,~Hv-tW\JPÓ·I,,r.,~., 

P\IITE 11. 63. I ,Ço\~ . <· r ,., 
\. 
\ .. 

""- D ~c"'"' -~C',' llt- Pil\~1.) • 
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prio, na prrsença dos transrerentes e transferidos, ou 
seus procuradores, que assignarão, bem como o Secre
tario da companhia, o ter·mo respectivo. 

Art. lO. 03 accionistas são solidariâ'mente rcsponsa
veis, até o valor tias acçües que possuírem por dis~ri· 
buição primitiva ou transfer!}ncia. · : · · -

Art. tI. Emquanto não estiverem realizadas todas as 
entradas das acções da coMpanhia, a Directoria lerá o 
dir-eito de rccus:tr a ttansfereucia,. se o transferido lhe 
não merecer confiança. 

CAPlTULO UI. 

DA ADMI~ISTRAÇ~O, 

Art. 12. A administrat;ão da companhia pHtcncrrá 
a uma Dircctoria composta de tre~ membros, dos qliacs 
um serã Prcsitlcntc, outro Secretario·e outto Tltesou
reiro. ·A eleição da Dir·ectoria será feita em assemblih 
geral dos accionístas, de cinco em cincoannos, á maioria 
tela ti v a tlc votos, por escrutínio secreto, c contendo M 
cedulas a declaração extcr!or dos 'Votos que o accionista 
possuir. . . 

Art. 13. 0,; Dircctorcs eleitos escoUwrão d'cntre si, 
na primeira reunião qne celebraM!m, quem c1crça- os 
cargos de Presidente, Secretario eThesour·eiro. · 

Art. U. Por excepção á regra est!lbelecida no arti· 
go antecedente, são -Directores, nos cinco primeiro~ 
annos, contatlos da data do Decreto que approvar os 
presentes e;;taLutos; os Srs. Themistocles Petrecochino. 
Francisco de l\liranda Sih·a lübeiro e Faustino Ferreira 
de Oliveira Gaimarães, dos quaes o prim.eiro:' será Pre
sitlcnte, Q SCJ.runtlo Secretario e o terceiro Thesoul'l'iro. 

Art. 15. Na eleição. da Direcloria não serão admH
thlos votos por procur.ação, salv.o os tutores por seus 
}IUpillo,; c os maridos por suas .millheres. · 

A" companhias ou sociedades só roderão ser rcpre
scn taths por um dos soei&.:. 

Ar~. 16. Só poderá ser eleito memhro da Dil·ectoria 
o aceioriista 'JUC possnit•,' no acto da eleição, pelo 
menos, tiO aeç;lcs, das quacs não poderá dispM emquanlo 
dur:u· a sua a-rstão. · 

Art. 17. 0,; membros (.]a Dírcctol'ia poderão srr re
~cleilos, e servirão. até que a nova Direclol'ía se apre
sente p:1ra tomar llosqe. 
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Art. 181 No impedimento ou falta de qualquer 
memllro da DirectQrta, esta chamará um aceionista que 
ex.ercerà as funcções de Director pelo tempo que. Jalt.itr 
para completar os cinco· annos. Os Directores. percebe· 
rão como honorario ·a q11antia de ~:000,)000 oada u-. 
annualmente. ~ · 

, Art. 19. Sio attt•ibuições da Directoria : 
' t. o Administrar todos os negóCios da comp:fn1iia, ~ 

etTectuar a compra de tudo qu:mío fôr néc~árUr ·1 
mesma companhia, e representai-a perante· o 'GI)~l"Do 
Imperial, em juizo ou fóra dclle, para o que lhe são 
concedidos plenos poderes. · • 

§ ~. • Nomear e demittir o gerente que a companhia 
dever~ ter na·~chlade de Porto Alegre, e marcar-lhe as 
obrigações c os vencimentos. 
_ ~ 3. • Fixar a época e a importancia das entradas que 

. os accionista~ li verem de realizar. · 
§ 4. o Resolver ftcerca das acções cabida~ em commisso,. 

podendo os interessad'Os recorrer da decisão da Direc-
toria para a assembléa geral dos accionistas. , . · · ·. 

§ 5." Celebrarcontractos para·a·feiturtda estradaou 
autorizar o gerentep:tra oscelebrar. · · · 

..§ G. • Autorizar o gerente para contractos, ou con
tractar directamente as obras munidpaes m1. cida.dc ·de 
Po11o Alcgt·e, e que convenham á companhia. 

§ 7. • Nomear e demittir todos os empregados da 
companhia e marcar-tlws os ordenados. 

§ 8. o Autorizar, do~ lucros liquidadôs, os divitlrln
dossemestr:ws. 

§ 9." Apresentar á assembléa geral ortliqaria, que 
se verificar no mez de Janeiro, um relatorio eircums
tanciado d:ts operações dll com~anhia, acompanbli~O d,o. 
b;llanço geral e da demonstraçao da conta· tle hlet:ôS tr 
perdas. . - . · . 

§ 10. Collpcar por . intermédio •do f'ircétoho:TheAôtt:. 
reiro, em um ou mais bancos, as sommàs pertedcêhtes á 
com pan h b. · · · 

~ H. Dirigir a cscripluração da companltia~ que 
dercrá ser feita com methotloeclareza. . 

§ 12~ Nomear, no impedimento por mais de dous 
mezes,. ou. á falta )lo qualqncr memlJt·o da Diredoria,. 
un~ ac~wntsta ~1uecxerça i\S funcções- de Direc\or até a 
prunctra reumão da assemblca geral, nos termos tlo 
art. JS. 

§ 13. rthrcar, se assim entender. conveniente, a fiança 
que di.!vcrá prcstu o gerente. "' 
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Art 20. Não havendo unanimidade nas decisões da 
Directoria, serão tomadas pela maioria, ou parecereS 
concordes. -

Art. 21. Compete ao Presidente, além das aUribui· 
çõcs inherentes ao cargo de Director : 

§ l. o Presidir ás reuniões da Directoria, ser orgão 
da companhia e assignar todos es papeis, com· oxcepção 
dos contractos, escripturas e-procurações, que serão as· 
signados pelos tres'Directorcs. 

§ 2. o Rubricar e encerrar os livros em que forem re· 
gistradas as actas das assembléa~ geraes e das reuniões 
da Directoria; e bem assim todos aquclles que não de
nm ser rubricados no Tribuaal do Commercio. 

§ 3. 0 Transmittir ao gerente, em oOlcio que assig· 
na r á com o Secretario, as ordens e deliberações da Di
rcctoria. 

§ ~.e Assignar .:)Om o Thesoureiro os cheq"es, ou reei· 
bos, para a retiratla do dinheiro que estiver no~ bal)cos. 

§ 5. o Convocar as assembléas geraés ordinarias, na 
fórma preceituada no art. 3\, c as extraordinarias 
sempre que fôr mister, ·ou assim o requeret·êm accio
nistas que representem, pelo menos, um terço das 
acçõcs emittidas. . 

Art. 22. Compete ao Secretario, além das attribul
ções inherentes ao cargo de Director: 

§ t. o Redigir todas as actas das J'eunlões da Directo-. 
ria, consignando nellas as deliberações que forem to
mauas, e assignarido-as com os demais Directores. 

§ 2. • Assignar com o Presidente as ordens e delibe
rações da Directoria que houverem de ser transmi Uidas 
ao gerente. .. . 

§ 3. o Assignar com os transferentes e transféridos, 
ou seus procuradores, as transferencias de acções. 

Art. 23. Competé ao Thesoureiro, além das attri· 
buições inhereutes aecargo de Director: 

§ :l. o Receber , passando os competentes recibo.s, 
todas as sommas enviadas pelo gerente, ou outras qliaes
quer pertencentes á companhia. 

§ 2. • Ter, sob sua guarda e I'csponsabilidadc, a quan
tia ncccssaria para occorrer ás despçzas ordinarias, e 
effectuar os pagamentos que forem autorizados pela Di
rectoria. 

§ 3. o A~signar com o Presidente o ucibo para se re-
tirar dos bancos o dinheiro da companhia. . 

Art. 24-. Compete ao gerente: 
§ L o Cumprir todas as ordens e instrucçõcs que lhe 

forem dadas pela Dircctoria. 
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§ 2. o Propô r á Directoria a n~meação, demiss~o cor
clenado dos empregados que JUlgar neoessaraos em 
Jlorto Aleg-re. . 

~ 3." Celebrar os conLNclos para que o a11lorizar a 
Directm·ia. . 

§ ~- • Enviar ao 'fhesoureiro, pelo modo que a Direc
toria lhe t1etermiuar, as sommas que fôr arrec1dando, 
de Iiwdo que nunca possa. ter em seu poder quantia su-
perior a 20:000~000. . · 

~ 5. o Propór ã Diree&oria tudo quanto julgar util ao 
bom andamenloda companhia. . 

§ 6. • Prestar fiança idonca da quanti~ que a Dir~c!o
ria lhe marcar, se esta entender que lb a d<:.ve cugu. 

CAPITULO lV. 

DA ASSEKBLÉA GERAL. 

Art. 21. A assembléa geral será composta dos accio
nistas cujas acções se acharem averbadas no livro res
prctivo trinta dias antes da data em que clla se veri
ficar. 

Art. 26. A asscmbléa geral será sempre presidida 
por acci.onista que não seja Director c eleito por accla~. 
mação. · . · 

O Presidente que assim fôr elciLo nomeará o Secreta
rio c o escrutador. 

Art. '1.7. A assembléa geral não poderá constituir-se 
senão com accionisLas que representem, pelo menoS, a 
terça parte das acções emitlidas, e com este numero 
resolverá sobre qualquer a3sumpto, salvo augmento de 
capital e dissolução da companhia, em que ê Misler 
dous terços das acçíles em it t1das :- (Arts. ~. • e 6. 0 ) 

Art. ~8. Não se reunindo numero suficiente deaccio
nistas na primeira convocação da assembléa geral, far
sc-ha nova convocação e nesta se deliberará com o nu~ 
mero que estivet· presente. inserindo-se esta disposição 
no annuncio respectivo. Nesta segunila reunião só 80 • 
poderá resolver ácerca do objecto que tiver motivado a 
pt·imeira convocaçio. 

Art. 2\J. As deliberações da :tSsembléa g'eral obrigam 
em Lodos os ciTei tos aos accionistas ausentes.--=---~ 

Art. 30. Os accionistas que enmparec . 
L!éas geraes inscrever-se-Mo em um I' -r~~ 

I/'-.~ 
i -~·~' 

\.\ 
\~ 
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deebrando o numero de Jcções que possuírem e as que 
represent<lrem como procuradOJ"es. 

Art. 31. A ordem da votação será de um voto por 
cada dez aCI;ões, até 150, que terão lã votos. Além deste 
numero de votos nenhum mais se contará, seja '!ual rM· 
o numero de acções que o accionista possua, ou rept·e
sente pôr procuração, malldato: este que aliá'l só poderá 
ser commettido a individuo que seja acciooista. 

Art. 32. Os accionistas que possuírem de uma ató 
nove acções poderão assistir á~ assembl~s geraes, pi'OpOr 
o que lhes parecer conveniente aos fins sociaes, wmar 
1)arte nas discussões, mas não terão voto. · 

Art. 33. Compete' á assembléa geral: 
§ l. o R1!solver acerca de todos os negocios que não 

e:tiverem expressamente commeltidos á Dirccloria. 
§ 2. 0 Reformar os presentes e,;tatutos. 
§ 3. o Eleger a Directoria nas épocas marcadas. 
§ 4.0 Eleger a commiss~o de exatp.e de contas, que 

será sempre de trcs membrog:· 
§ 5. • Approvar ou reprovar as contas ápresentadas 

pel<t Dirrctoria, e dar-lhe ou negar-lhe quilação. 
§ 6. • Augmentar o capital da companhia, nos termos 

do art. 6. • · 
§ 7. • Destituir a Directoria antesdaépoca'da elejção, 

havendo para isso motivos muito ponderosos e justifi
cados. 

~ 8. 0 Julgar em ultima instancia ácerca do commisso 
das acções, quando os interessados não se conformarem 
com a decisão da Directoria. 

§ 9." Deliberar ácerca da continu1.ção da·companhia, 
findo o tempo de sua dur;tção t~ada .no at·t • .\.", e Dos 
termos que alli se determina. 

Art. 3~. Haverá duas sessões da assembléa geral or
dinaria em cada anno~ nos mezes de Janeiro e M.trço. 
Na primeira será apresentado pola Directoria o rela
torio c as contas do anno. findo, e elcger-se-ha a com
missão tle exame de-contas, e na segunda procetler
se-ha á discussão e votação do parecer da mesma 
com missão. 

Além das reuniões ordinarias, haverá as extraordi
naria~, tan L:ls quantas forem convocadas pelo Presidente 
ou Dircctorb, ou requeridas por accionislasque repre-
sentem um trrço das acçõcs emittidas. .-

Nas assemb!éas gene;; ordinarias, além do que ne"te 
artigo se consigna, tt·atar-se-ha mais dos ohjectos qut.: 
forem propostos c aprescnlatlos para discus.;ão. 

• 
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NJs e~traordin:Jrias, porém, tratar-sc-ha PJCclusiva
mentc do assumpto que tiver motivado a sua convo-
cação. · · • 

Art. 3:J. A approvação das contas apre:;enladas, ~la 
Directoria, em assembléa geral e sob o parecer da res .. 
pectiva commissão de examé, impor\a pléna··é geT"al 
quitação para a mesma Directoria. '~ · 

Art. 36. As assemb1êas geraes serão sempri con"o
cadas por annuncios nas folhas diarjas de maior cinm• 
lação, sempre com anticipoçãG _tle·cinco di!ls pehnpenos. 

. . .... ; ... ~ .' .• ·,f~ 

C.\PITULO ~. 

DO FU~DO DE RESERVA E DOS ·ÍUVIDÊSDOS. 

Art. 3i. O fundo de reserva será formado de ~ % , 
tirados dos lucr·os liquidos_ de cada s~mestre. Este 
fundo é exclusivamente dcstin:Hlo a fazer face ás perdas 
do capital social, ou para substituil-o. . 

Art. 38.- ·Todos os semestres se levarão a credito da 
conta de-deterioramento-10 "/,do valor primiLivo do 
material da companhia. , 

O resultado deste fundo especial de deterioração é 
destinado para os conccr·tõs c r·eparos importantes, ou 
para reconstrucção do matel"ial da companhi.a.·, , .; :1 

Art. 39. As sommaS" destinadas para <lli fnpdQ~ ,de 
reserva c tle deterioração devei-ão ser dep~it.,ailas em 
um bancO' ou conv~·tidas. em apolices da cliy·~~pnblica 
ou bilhetes do Thesouro~ . · . . ·! • , .... 

Art. 40. 0.> lucros liquitlos proveniente.~ da& OJl6ra
ções eiTectivamcnte concluidas dentro •do respec\ivo 
semestre, c depois de feitas as ded ucçõcs anloriZil.Qll.~ 
nos prtsentes estatutQ$, serão distribuídos ;ws accio
nistas, em ilividendos pagos nos mezes .de Janeiro e 
Julho. 

Arf. .u. Quando o funtlo de reserva attingir asorriina 
de 100:000~000, não se fará mais senão a deducção des-
tinada para o dcterioramento. 't •. · 

Art. 42. Não se fará di~tribuição alguma .. de di_vi
!lenllos emquanto o capital social, desf:llcado. em· vir
tude d~t penlas,. não fôr integralmente ~:estaut'ado. 

Art. 4:t Os dividendos que não forem reclamados no 
prazo ele cinco annos, contados do primeiro dia que 
f6r lixado para o seu p:1gamcnto, prescrevem em bcnc
lido da companhia. 
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DISI'OSIÇÕES GERAES, 

Art. &:\. Se no fim do tempo marc:tdo para a tluraç:lo 
da companhia ella houver de liquidar-se, a assembléa 
geral determinará o modo por que esta liquidação se 
ha de verificar. 

Art. 4.5. 0, ab:tixo assignados obrigam-se pelo nu
mero de acções que sub~ct·everam 1 sujeitam-se a todas 
as disposições dos presentes estatutos que approvam, 
concedendo á Directoria plenos poJeres para requerer 
llO Governo Imperial a approvação dos mesmos estatu
tos, e para aceita r as alterações ou motlificações que o 
mesmo Governo lhes fizer. 

Rio de Janeiro, 13 de Maio tlc 1872. 
(Seguem-se as assignatura!!.) 

DECRETO N. li936-DE 19 DE JUNHO DR ISH. 

Concede á CO!DJl:lD!Iia-C~~J?.?S G,!i Comu.~antorização para 
funêéiouar e approva seu.; estatutos. 

Atlendendo ao que :&le requereram Thomaz Dutton 
Junior, Clemente 11. Wilmot e Manoel Frallcisco Fraga, 
incorpondorcs da companhia denominada -·campos 
Gas Company-, e Conformando-me, por Minha 1m
media ta Resolução de 28 de Feve1·eiro proximo findo, 
com o parecer da Secção do4 Negocios do lmperio do 
Conselho de Estado, ei.arado em Consulta de n de 
Novembro ultÍmo, Hei por bem Concetler ·á mencio
nada companhia a necessaria autorização pat·a func
cionar, c approvar os respectivos estatutos com as mo
tlilicaçõcs que com este b:lixam, assignadas pelo Barão 
de Itaúna, do l'tleu Conselho, Senador do lmperio, 1\li
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras. Publicas, que :assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em dezanove de Junho de mil oitocentos setenta e dou!!, 
quinquagesimo primeiro da lndepemlencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Barão de Itaúna. 
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!Uodifieacões a que se t•efere o Decreto 
• n.o 4986 tlesta data. 

t ,a 

Ao ar L. 3. • acrescente-se: 

A' Directoria incumbe: 

.. 

l. o Administrar e dir·igit' os negocias da companhia, 
poy si ou por meio dos empregados ao serviço da. mcsnia 
companhia; 

2. u Fazer toJos os contractos e ajust~s de obras ou 
serviços que não importarem em mais de cinco contos 
de réis; 

3. o Fazer a rrecaJar a importancia da r ceei ta da com
panhia c realizar todas as despezas com os serviços e 
o pessoal; . . . 

4. o Apresentar semestralmente á assembléa geral dos 
accionistas o balanço do activo e passivo do semestre, 
e dar-lhe conta no fim d{) anno de todos os factos 
occorridos durante o periodo da sua administração; 

õ." Nomear o gerente, dar-lhe instrucções, tomar-lhe 
contas, c demittil-o, quando entender conveniente; 

6. o Designar o numero, attribuiÇões dos empregados 
da companhia, que st=Jrão nomeados, na cidade ile Campos, 
pelo gerente, e, na côrte, -pela Directoria, que os po
derá demittir, quando fôr conveniente; cabendo á as-
sembléa geral fiXHr-}pes os vencimentos; · 

7. o Prover a tudo ~uanto fór do jnteresse da com
panhia, de accôrdo com os respectivo;; estatutos. 

2 a 

Ao art. !~:. 0 acrescente-se no fim do primeiro pe-
riodo: . . 

O gerente tem a seú car~o a imni!)diata direcção 
de todos os trabalhos da fabnca, da- venda e collocação . 
dos ubjectos especiaes usados nas em prezas dessa ordem, 
fiscalísar o consumo do gaz, recebendo da Camara Mu
nicipal e dos mais consumidores as quantias de que, 
por qualquer titulo, fore~ .devedores á companhia, 
pagar as despezas de custeio, nomear os empregados 
na cidade de Campos e prestar contas mensalmente á 
Directoria. 

a:• 
O art. 5. 0 fica substituído pelo seguinte: 
A as~embléa geral dos soei os será consti tuida· por 

accionistas que representem mais de metade do ca-
l'ARTE l[, 64 



. 
riOti AGTOS DO PODE!\ 

pila! realizado, c presidida pelo accionisla annualmenlc 
eleito na reunião ordinaria de cada anno para dirigir 
os respectivos trabalhos. 

Reunit-sc-ha tres vezes ordinari:uncnte para receber 
as contas da Dircctoria,.e eleger, no fim do anno, os 
Uirectores que têm de servir no anrw seguinte; e ex
traordinariamente, sempre que fôr convocada pela Oi
recloria ou por accionistas que representem pelo menos 
um quinto do capital realizado. 

Autorizará as obras de valor excrtlente a cinco contos 
de réis, dando para esse fim, e para tudo qu;mlo in
teressar á companhia, as necessarias inslrucções á Direc
toria; c resolverá sobre tudo o que se referir á empre7.a 
em suas relações c dcpcndencias civis, cómmcrciaes e 
auministrativas. 

.... .. 
No art. 7. o acrescente-se: 
Fica, por{~m, prohibido votar por procurad()r na 

eleição de Dircctores. 

Ao art. 9. 0 acrcsc~nte-se in fine: 
As acçõcs cmitli"das na conformitlarlc da segunda. 

parte deste artigo serão distribuídas aos accionistas 
ua época dessa operação·. 

6.• 

O art. W, para ficar de accôrdo com o 3. •, seja 
assim redigido : 

Nos balanços semestrae5 considerar-se-hão lucros lí
quidos os que resultarem de operações c1Ieclivamente 
concluídas no respectivo semestre, na conformidade 
da Lei n. o W83 de 22 de Agosto de :1860, art. L o s 8. o 

'7 .a 

O art. il ficará, na ultima parte, assim redigido: 
Dos l,ucros liquirlos, nos termos expostos, serão de

duzidos tl% , em cada semestre , . para fundo de re
serva até elevar-se a 1/3 do capital da companhia, e, 
eonstituida esta reserva, serão rlistribuidos integral
mente os lucros que se liquidarem em cada balanço. 

Não se fará distribuição de dividendos cmquanto 
o capital, desfalcado em virtude de p~rdas, não fôr 
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integralmente restabelecido, e quando ~c desfalque o 
fundo de reserva será restabelecido pelo modo detel'
min3do no presente artigo, a fim de que a comp.anhia. 
tenha sempre nosso fundo o quantunt necessano para 
occorrer ás perdas do capitaL 

s.• 

Ao al't. :lG acrescente-se: 
Nos mnis casos de llissolucão estatui1los no art. 35 do 

Decreto n. o 2711 de HJ de Dezembro de 1860; e mais o 
srguinte período: O mo1lo pratico de lirJuidação será 
determinado pela assembléa geral para esse fim convo
cada, guardadas as disposições do Codigo Commercial. 

9.• 

O art. 17 fica assim redigido: 
Na assemhléa geral no lim do anno, além da eleição 

da nova Directoria, set·á eleita commissão fiscal, com
posta de tres membros possuidores, pelo inenos, de õf) 
acr:õrs, SI' !'Vi nt!o de r ela to r o que entre si escolherem. 

Compete-lhe : 
i. o Examinar a escript11ração 1la r:ompanhia, par3 o 

IJUC a Dirrcloria lhe franq,tear{t lodos· os livros c d"o
curnonlos justilicativos da receita e dt:,speza, minis
trando-lho todas as informações, sem reserva, quo ella 
requisitar; 

2. 0 Apresentar á asscmhléa geral dos ar,cionistas nas 
reuniões onlinarias o seu parecer sobre a gestão da 
Directoria no anno decorrido, e os negocios concer
ncn tcs á companhia. 

lO.• 

O art. 18 fica assim redigido: 
Por morte, renuncia ou impedimento de qualquer 

dos membros da commissão fi~eal, os outros dons desig
narão para prrenchcr a vaga 11111 accionista de r.;o ou 
mais acçõcs, que exercerá as fnncções do cargo até 
a primeira reunião ordinaria da asscmbléa geral ..dos 
acrioHislas. ~ 

t t .• 

Os artigo.;; sou o titulo «Disposições Transilorias • 
pJss:tm a ter a numer:tçJo, i!J, 20 e 21. 

Palaeio do H. i o de Janeiro, em i!J ~e Junho ele 1872.
.TJarào de Jtaúna. 
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Eslatulos da companhia-CamJlOS G:1s Comp:tay-, a 
f(ue se refere o Decreto o. o 4986 de f9 de Junho 
~e f872. 

Art. L o A companhia denominada -Campos G1s 
Company-, tem por fim a illumina~ão publica c parti
cular da cirlade deCampos, e as otr·as necessarias para 
levai-a a e!feito, nas condições do contr·acto celebrado 
pelo primeiro abaixo assignado Thomaz Dutton Junior 
rom a Camara 1\lunicipal da cidade de C:1mpos a f!) de 
:Março de.l867 por termo no respectivo livro da mesma 
Camara, para illuminação a gaz da dita cidade, sanccio
nado c privilegiado pela Lei Provincial de H de Ja
neiro de 1869. 

Art. 2." A sélle da cofnpanhia será nesta côrte; terá 
pon~m uma agencia na cidade de Campos, que ficari 
em tudo subordinada á Directoria da mesma companhia 
nesta cdrte. 

Art. 3. o A companhia será regida por uma Directoria 
composta de úm Presidente, um Secretario e um Caixa, 
eleita annualmente por sufft•agio dos socios em assem
bléa geral nesta côrte; emquanto não fôr eleita e 
empossada a nova Directoria, será a companhia regida 
pela que estiver em exercício de suas funcções no· acto 
da eleição. 

Art. L o A administraçãu da companhia e suas depen
dencia!> na cidade de Campos será confiada a um gerente 
de escolha ela Directoria, o qual representará a mesma 
Directoria activa e passivamente na dita cidade, índe
penden te de procuração especial para esse fim, em tudo 
quanto fôr relativo á mencionada companhia. 

Poderá exercer o cargo de gerente qualquer dos Di
rce tores por delegação da Directoria nesta côrte. 

Art. ~- • A assembléa geral dos socios terá sempre a 
administração suprema da companhia; a ella cabe em 
particular eleger a Directoria, dar-lhe instrucções, 
tomar-lhe contas, autorizar obra' novas de valor exce
df:mte a 5:0001~000, e resolver sobre tudo que fôr da 
essencia e interesse vital da mesma companhia, em 
todas as suas relações e dependencías civis, commer
ciaes e administrativas. 1 

Art. G. o Nenhum Rocio que tenha menos de dez 
acr;õcs poderá votar ou ser votado em assemb!éa geral 
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dos socios, com quanto possa tomar parte nas discussões 
que houver por q1.1:a I quer mo ti v o na mesma assembléa. 
Cada lote de dez acções dá direito a um voto; nenhum 
sacio porém terá mais de dez votos, seja qual fdr o 
numero de suas arções. 

Art. 7." Os socios poderão fazer-se representar poc 
procuradores na assembléa geral, e por clles deliberat• 
c votar, com tanto que estejam em condições de fazel-o, 
guardadas as regras acima estabelecidas; podem ser 
prCicuradores outros socios ; nesta hypothese porém não 
poderão os socios que represe~ta_1·em outros teunir as 
suas acçües aos de seus constitumtes para vota!", se 
por ventura não tiverem direito a isso, individual
mente considerados. 

Art. 8. • O primeiro ab1ixo assignado Dutton Junior 
cede á companhia o p1·ivilegio daquella empreza, nos 
termos dos alludidos contractos com a Camara Munici
pal da cidade de Campos e bei Provincial de 4 t de 
Janeiro de t8ü9, pela quantia de 20:000~ que a 
mesma companhia pagar-lhe-ha em acções com todo o 
capital realizado, _dentro de trinta dias da sua installa
ção por approvJção do Governo Imperial e publicação 
de seus estatutos nesta côrte. 

Art. 9." O capital da companhia será de 150:000~ 
-(cento e cincoento contos de réis), representado por 750 

acçõcs de 200$000 cada uma. Se as necessidades da 
companhia ~xigirem maior capital, poderá ser aquelle 
elevado até 300:000~000 (trezentos contos de réis), 
tambem por acções de 200SOOO cada uma, conside
rando-se as que forem emittidas de novo com capital 
realizado igual ás que tiverem sido antes, de modo 
que fiquem todas equiparadas ém valo1·, com excepção 
apenas das que forem dadas em paga meu to do preço do 
privilegio ao primeiro abaixo assignado Dutton Junior, 
porque estas serão einittidas desde logo com todo o 
capital realizado, nos termos do artigo precedente. 

Art. !0. Dar-se-ha balanços geraes de seis em seis 
mezcs; nesses balanços considerar-se-hão lucros líquidos 
os que resullarem de operações effectivamente con
cluídas no respectivo semestre, na fórma da Lei n. • !083 
de 22 de Agosto de 1860, art. L"§ 8." 

Art. H. Dos lucros liquidas, nos termos expostos, 
serão deduzidos õ "f. (cinco por cento) em cada semestre 
para fundo de reserva até elevar-se a '/a do capital da 
companhia; constituída esta reserv-a serão distribuídos 
integralmente os lucros que se liqu .. ~id~a~r~e~~m~ca=tjd~a~b~a~-l... 
lanço. Sempre que desfalrar-se e~r 

-;----~~ n~ (}" '!. ', 
\ . . '! '·1,p_" 

'."9'1 

~j 
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dever-se-Ita rn~lallelcccl·o pelo mesmo mollo, a tim de 
que a companhia tenha sempre nesse fundo o neccssario 
para fazer face ás perdas de seu capital social. 

ArL 12. A chamadadecapital,emquantonãoestiver 
re;~lizado todo o capjtal representado por ;~cçõcs, scrâ 
sempre de 10 °/o (dez por cento) em pra~os nunca me
nores de 30 dias, entre uma e outra cham~da, de fórma 
que os accionistas não tenham de fazer duas prestações 
em um mesmo prazo de 30 dii}s. 

Art. 1:3. Os arcionistas que não sa tisfizcrem as cha
madas de capital nas épocas que lhes forem marcadas, 
prnlcrão por commisso o direito que tiverem ás rcspec
tiv~1s acções c ao capital anlerio1·mcntc rcalizádo; os 
accionistas renunciam no acto de acquisição ll~ acções da 
companhia, o direito de qualquer reclamação contra 
cssn eomm is"~o, que surti r:í seus eiiei tos, indcpcnden L e 
de sentença em Juizo, seja qual fôr a causa que-tenha 
determinado· a não realwação <le capital nas chamadas 
de que se trata. 

Art. H. O commisso porém não llcsoncra os accio
nistas das responsabilidades da companhia no período 
anterior :í época em que verilicou-sc o mesmo commisso; 
taes responsa!,ilidades porém só se tornarão cliectivas 
lluanrlo houver n~clamaçõcs de terceiros contra a com
panhia; nunca porém por iniciativa tlesla contra· os 
accionistas que Ilellc estiverem incursos. 

Art. 1;). O prazo da dm·ação da companhia será de 
trinta annos, contados do dia em que fôr inauguralla a 
illnminaçiio a gaz naquella cidade de Campos, nos lermos 
da condição 22." do a Iludido con tracto do primei r o ahaixo 
assignado Dutton Junior com a Camara Municipal da 
mesma cidade. 

Art. iG. A companhia dissolver-sc-ha antes tlcslc 
prazo súmcnlc no caso de perda total llc seu capital c 
eonscquente insolvahilitladc da mesma companhia. ' 

Entende-se como capital para esse fim o representado 
pf'las acç.iit•s cmil.tidas, qu(~t· esteja realizado quér não, 
pelos rc.<ipccti vos accionistas . 

. DISPOSIÇÕES TIUNSJTOTII.\S. 

Art. n. A companhia pagaril aos al1aixo assignadosos 
capit:ws qur os nw~mes houverem dcspcnrlido nos preli
minares e ollras da illuminnção a gaz rla mencionada 
l~irladP !]C Cllll!10S c os juros de n "lo ( non~ por cento) 
dPsses capilar;; dr•sde o rnomi·nto dr sru dispendio até o 
de 'eu effrctivo pa::::llncnlo. Fic:t cnlrt•lanto livre ao~ 
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CLASSIF!GlÇÕES. OBJECTOS. -COiiST!lUCÇÕES DllS EDH'ICIOS. 

CLASSES. 

---------~----/~-~--------T------1-a 2.a 3.a 4.a 5,a 

5.• Categoria. 

Moveis c mercadorias duplamente perigosos. 

All(odão (fructo em tlcposito). Armazem de mollwtlos (por 
Appat·elhos elcctrtcos ctn ge- alat"<lllo e a varejo) •....•..• 

ral. .......... : .. .......... _ Dito tlc panno ... _ ......... .. 
Armawm de <~Zelle ........... Dtto tle vmho ............... . 
Dito de cahos (massimw)_ ..... Bahnlciros ................. . 
Dito ti c canúo tlc pedra c Boticas ..................... .. 

lenha ...................... Cal viva (tleposil<>l .......... .. 
Dito de lieores ............... Fabrica a vapor tle couros ... 
Dito tlt• matleiras .•.••.•.....• llila decnvcrnizatlos c oleados 
Carpintdros .................. llita tlc fogflcs .............. . 
Carros, UI!Toças, srges, litt:i- llita tk instrumentos em geral 

ras (de aln~uel1 ............ Dita de moveis .............. . 

--- ---- -----1-----
·;; 

Cavallat·iça c col'ht'ira ....... llila til' machinas .......... .. 
lkpo"ito de drnga::. ....•••... H i ta 1l1~ papd ...........•.... 
Dito tlt~ lieores ~~ viuh1·s ..•.•. niLa de piauos e orgãos •.... 
Eslandas(mor:Hlia dt~ madeit'a) nita de paunns ..• o ••••••••••• 

Fahl'it'a a vapor de ~~êra.o .... Ft~ITeiros e serralheiros .•••. 
llil!l. 11t: tcc.er e fiar ...••..... Fu~tdi~:ões .•...... o •• • -r •••• o •• 

0< ctlificio.• .. 
As mt•rcatlo· 
rias .. _ ..... 

7°/o 9°/o 

8 "/o 10 •/ 0 

llita tle asphall·> ............. lloteis, restauranli'S" .. atb .. 
llila tk hi1h:tl't..,, ......•..•. o L[l horatorios meLallurglí:os, 
HiUl c h: hnna....,, IJal:tn\·as e ph:u·maeeutieos ......• o ••• 

tornos ......•• o ••••••••••••• ~farct~ncirus .....•.........••. 
llila tle e a fi, lorratl(o ~ J>Ohilho >loinhos .................... .. 
llila tlc camas tle lerrn ....... Ph3rmacias ................. .. 
Vila dn carros, earro\·as, ele. Serrarias •......•.•..•....... 
Ui ta tle cerveja c a:.ptas gazosas Tinturarias .........•...•.... 
Ilila 1le thocola!e ............ Trallichcs particulares ...... . 
Ilita tlc ci~;arros e charutos.. 

1 
J 

6.• Categoria. 

Moveis e mercadorias muito perigosos. 

Artigos navaes ............... !Licores de 26• para cima .... . 
Distilla<;ões c lalwratorios :'!avi os r,m conslrucção ...•... 

ehimicos ................... 1\efinaç.ões tle :)ssucar e totla 
Fahl'iea ~ tle. ~abão, n~lla:; c outra L-nere:-u~oria 0\.t u·ahro 

oleos punhcatlos... .... .. . . reputado tnutlo per1goso ..• lOs e ti ificios. 
As uwrcado
rias. o ••••• o 

Maximum do seguro segundo as categorias e classilicações anteriores. 

1 ~~·r •cios e mcrrarlorias de pouco risco ................ , · .............. . 

~
:~~·: .t.il·.ios e 1nrr·eatlor_ias qnc. :\~Jgmf~il~úfrí~"iCO ........ o •••••••• ; ••••• •• 

r\~ ~ thnos c mercatlm!:lS de .t.tcti tlctcnoraçao ........................ .. 

V
n 1 \\ l,:\J ~~~ 1.l~l'~O"' c mcreatlm·~as JH~rJ;:w~os ...... o: ••..• o... • ............. o .... . 
V J _,.,.. .a E,JJIJtws e IHt'JTatlonas dttplamente pe1'1g-osos •.•.• ··••o•·· .o ••.••.••.• 

..;,...;_;.......-- fi,a Etlilicios e mcrcadol'ias ntuilo perigosos ..•...•....•.......... o •••••••• 

Nola.-A tahella prccrtlcntc applicar-sc-ha sem ncnhnm an~m~nto, só
mente quando o~ uhjncto; tJIIe se pro1lon!lam !';t~gul'ar nào estejam comvrchen
tlitlos rm algumas tias seguintes tlisposi~oes: 

Circumstancias que aygmentam os riscos. 

Vizlnhr~nça.-Ententlt:t·-se-ha romo risco de vizinhança,qnanclo oç; ohjt>cto-..; 
suhuwlliflos ao sPguro ac;h::wem-sP. liçados a outros cuj:~ coudruqtio ou 
,~aturr•:n an{.!menta o lh~l·igo lfp communicar o inecnlfio. lh:sappnrece c.~ te 
T'Üico, tralando-S(' dt: cdijirio.\' cujas Jutredcs de meiação est('jam. dr ta~ ?nanett·a 
runstruitlas, que a(astc todo o ]Jeri,qo de incendio, aiuda mesmo rJUC os edi{a:im 
conti[llWS contenham estabelecim.entiiS perigO.'! OS. 

Fü1·a tkstt unico ra-.;o, o-; p1·cmins lixados na tabella que precede serão 
cai'l'L'ga<los 11as seguintes lH'Opol'ções: 

Et!ificios, mrrcatlorias 9u moveis contíguos a : 

.~\ ~~~~rcallorias clr~ pouco risco .•. f_s. categoria .•..... ··• 0 •·•o•·. •·. ·. •·. 

B 
~ Ditas qw~ au~nwntam rist·o.'.. 2 a dila . o • • • • ... o •••• •• l 
lllila'; tle fal'iltleteriorarãorisco 3> tlila::::.:·:.' . .".: ... :.' ...... : ... ." .. ( 

(; llitas pt~rig-osa."' .......• :....... !,o a 1lita ..•.. o •••••••• _ ••••••• o ••••••••• 

D H i tas duplauu~utc peri{!.o~as... n.a tlita ......................... · · .... . 
C Dita:; lllllito perigosas.......... 6. 8 dlla .......... , ............. · ... · · .•. 

4 °/o 

5 °/o 

120:~0N 
4QO: o, 

no:oooa 

70:000A 

4 1 /2 '/o 7 °/o 

a •/2 "/" 8 °/o 

110:000~ RO:OOOg 
110:000~ ~ ..20:000H 

80:000~ õO:OOOH 

60:000,1 3o:ooos 

•/~ 0 /o 
1 "/o 

1 oj, 1 112 "/o 
1 •h "/o 

2 °/o 
2 °/o 
3 •/. 

8 °/o 

9 "/• 

60:000S 
õO:OOll$ 

3o:oooH 
.\ ronsul-
lar. 

1 o/0 

1 'h "/o 
2 "/o 

2 1'2 o{o 
3 112"/o 

10 .,. 
11 •t. 

~0:000~ 
30:000& 

A consul-
tar. 
,/ 

i •/, •f· 
2 °/o 

2 1/2 °/o 
3 '/o 
4 "/o 

F. llluntitt.1tfio a gaz.-Solfrrrão nm :nwmento de •/5 'lo anunacs sohrc o premio que 'pela tabella simples c de conti~;ui-
tl:ule !111; t'IIITt">JIO!ltier totlo o etlilil'io ou cstabeiPeimenlo com luz de 1!"'" ' 

G. A/op:u·ellll•~ a vapor.- Tratanllo-setlc eslallelecimentos movitlos_á fot·t:a tle 1apot·, tanto r.slcs como .os_ etlificios, que-oa 
co11ten 1am, soflrcr~lo u.m augm~nto de 2 °/o annuaes, sobre o premiO tfllt'. lln~ (:o.rrespouder tH~_Ias (hspoSI\~ocs desta t~bella. 

u. Totl:t a mercatlona lJUC nao esteja em lugar colocrto ou een:atlo, scra classthcatla na nltnna classe tia categoria que 
correspouíler. " 

J. A t·lf~sma tlisposiç.ão é applicavel ás mercadorias collocatlas nos tlepositns ge•·aes lia All'ande~a ou trapit-hes. 
d. Mercadorias de varias dassrs.-Nos seguros snLrc c~Laheledmentos cte men:;Hlnrias eompre\t(~uL\idas em duas ou mais 

categorias tia tahclla, se lhe líxará o premio annual que por termo métliu lhe corrr,spon<ler, sempre e •ruando a quantia das 
u:et·cadol'ias tlc mais perigo não prevalecer sobre as outras, ent cujo caso o [)remio se applicará conformo a de maior risco. 

J,, A m~sma regra tlevcrá observar-se para com os etlilicios que as continham. 

Circumstascias que tliminuem os riscos. 

H. A collocação fie um ou mais para-raios nos e1lificios e rstahelecimrntos sc~nrados, 1), 
N. A existenda tle homhas ou outro material III'OJ>rio pat·a extiug-uir os ell'citos do inccntlio, dão direito por cada uma das 

CXln·essatlas cit·cwn~taneias, ao desconto de 1/2 °/0 annual, sobre o prt~mio qne lhe concspondcr pagar. 
Nota.-Os IH'C!llios sohre obJC<:tos não comprehentlitlos na presculc tabella, c que ui\o estejam <:xceptuados pelas clausulas 

r;erae' tia apolt•:e, ser:w lh.atlos pelo conselho lis•:al Lia assori:t•;fw, ouvida a pnwosta c tlc ac~úrtlo com a tlirecçflo g~al. 



' Tahella dos prcmws nnnllars para o funuo dos sinistros. 

C.L . .\.SSIFIC.\ÇÕE'i. 

f. • Categoria. 

Moveis e mercadorias de pouco risco. 

• 
Açougues .................... ,Movris luso de famílias) ..... . 
Bancos (mobilia) ............. Roupas de uso .............. .. 
Escriptorios .................. Utensílios das famílias ... ~ ... . 
Estatuarios, marmoristas •.... Viveres (consumo domes!lco). 

2.• Categoria. 

Moveis e mercadorias que augmcntam o risco. 

A~rencias (mobilia) ........... Lojas de banrlrjas ......... . 
Alfaiates ..................... Oi tas de calçado ........... .. 
Ararnciros ................... Ditas de couros, selli11s, e ar· 
Armazem de couros .. .. . .. •• rei os ..................... . 
Dito de feno, aço, ,cobre, etc. Ditas de crystacs, louça, por-
Banhos publicos.. ... . .... . • .• cellana e vidros ........... . 
Barbeiros e rabelleireiros .... Ditas de roupa feita ..•....... 
Caldeireiros ................. Ditas de fazeud"s, seccas, I às, 
Casas mobiliad:~s. ... .. .... •. . srda, :~lgndão, etc ......... . 
Ditas desande (rnohilia) ...... Di las de terral!ells .......... .. 
Clubs, companhias e socieda- Ditas de instrumentos cirur-

dcs r a mollilia).. ... .. .. .. .. gicos, matllematico<, uauti· 
Collegio (a mohilia)..... ... .. cose OJtticos, etc ......... .. 
Con.su!torios (dita) ........... Ditas de _modas e fazendas es-
Cutolctros. .... .. . .• ... .. . .. •. t.rang-eu·as. ... . . . .. . . ..... 
Deposito de aguas miucraes ... Ditas de PCI'fumarias e objec-
Ditos de fog-ócs........ ... . .. . tos de I'Jnlazia ............ . 
Ditos de machinas fie costura. )Jachinas de lavoura (depo-
Douradores e prateadorcs.... silo) ...................... . 
Espelheiros .................. Modistas c costureiras ...... . 
Floristas ..................... Naturalistas .............. .. 
Formeirose tamancos ......•. Olarias .................... .. 
Lapidarios_. .................. Paliaria. (sem ~orno) ........ .. 
LoJa de avtamentos de bordar Pasteleiros (dtto) .•..•.. , ..•. 
Dítas de balanças, pesos e me- Salchiclwirus ................ . 

di das ...................... Sapateiros .................. . 

3. a Categoria. 

'Moveis e mercadorias de facil deterioração. 

Apparelhadores de gaz ........ Arrnazem rlc queijos .. . 
Armarios ................... llito_rlc sal, tapioca, trigo r• 
Armazem de arroz...... . . . • gr::tO'; f li: geral .•.......... 
Dito de araruta c as~ucar •... Dilo de inslrumt•nto-; de mu-
Uito de café, dtá c g-omma.... ~i('a ...................... . 
Dito de mantimentos !'Cecos .. Dito de moveis, bilhares e pi:t-
Ditrl de papel e objectos rle cs- uos ...................... . 

criptorio .............. , .... Fahrica de t•oixas p:lra sal.J"o 
Dito de velas para uavius. .... wlas c sellius ............ . : 
Concertadof'es flt' lt'q U('.'i. . • • Dita (1(' l'lia p(~o~ d t' c:Lstnr·, st•f)~l 
Ilitosde chapéosrlr sol<' chuva ,. l<'iJrc, ri" p.dlr:., do sol, 
Confeitarias (sem fomo)...... bcuplas, r• te ............. . 
Cortumcs .................... ~u~liir'iros c latoeiros ....... . 
Dcposilos d1~ fariultas ........ f,al!Jktros ................. , 
Encadernadorcs .............. Gravadores c abridores ...... . 
Eotallladores c <''l'lllptores ... Lampista·; .................. .. 
Estamparias e gr·:1nJra:; ..•.•. Livraria., .............• .._..· .•... 
Estofadores e1 lapr"''·it·os ...... Loja ri e o/Jjcctos ri c vime l'iu
Fahrica de bai(H~s e bonés.... el'i", plr1mcirose vasso'UJas. 
Dita de collctes, caixas para Olliriua dl' pinturas .......... . 

cllapéos e charutos ......... lll'lratislas a olen .......... .. 
'forueir·os •...••....... 

4.• Categoria. 

Alovcis e mercadorias perigosos. 

Alif!ador.~s e conccrtadores de Fahri~·a de r·.anutilhos, tios e 
pianos e 01 gaos..... .... . • . . ~alocs .................... .. 

Armadores de galas c func- Dita de l(raxa de lustre e tiutas 
raes ........... : ......... : ... Dita de eharutos e eigarros .. . 

Arrnarmhos c qmnqllllltartas. Dtta de r:oos,~rvas alimentares. 
Armazem de charutos ....... Dita de folles ................ . 
Dito de esteiras da Judia ...... Dita de massas ............. .. 
Dito de rumo em rama e rôlos. Dita de pentes •.........•.... 
Dito degenero~ norte-ameri- ll!tade ra\•é e tabaco em pó .. . 

canos e utensts domesllcos. lltta de ro lias .............. .. 
Dito de trastes ............. , .. Dita de sellins .............. . 
Dronzeadores e envernizado- Dila de tecer e fiar (sem vapor) 

res ......................... Lithographias ................ . 
Cadeirin!1as ................... Loja de fazendas para arma-
Colchoetros............ • . .. . . dores ..................... . 
Confeitarias (com forno) .••... Dita de brin<Iuedos .......... . 
Correeiros e forra dores de Dita de imagens ..•........•. 

carro ...................... Padarias (com forno)..... • 
Deposito de colla, sabão e Pastelleiro (<lito) ......... ::.: 

vellas ...................... Photographias .............. . 
Dito de rapé ................. Tanoarias ................ • .. . 
Emp~lhadores, ............... Typographias ..• _., ..... ,., ... 
Fabrtca de botas de salvação e Vidraceiros ............ , .... . 

colletes de n:uação. .. . .. . .. . 

De~r. n.o 4987. 

OUJBCTOS. 

t.• 

(Os Prlificios. ,1 ·~· 
~As mcread .. 1 /2 lo 

Os crlificios. 1 'h •/o 
.\<..; Hll~rcaflo· 
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EXEfiUTIVO. 

DECRETO N. 4988 - DE 26 DE JUNHO DE t87i. 
tr"~- ;t .. 

Autoriza o M.inistro e Secretario de Estado dos Negocios I!=!.. 
Guerra para applicar ás despezas com diTersas rubricas do 
exercício de. 1871 a t872, ')à qnanUa de 363:2008873, tirada 
das sobras vc'rili'Cãdas nol"·• da Lei do orçamento tlo mesmo 
exercício. · ' 

Não sendo 'sufficientes as quantias votadas nos §§ 2. •. 
ll 6. • do art. 6. • da Lei n. o 1836 de ~7 de Setembro de 
1870, ampliado pelos creditos extraordinarios e supple
mentar concedidos pelos Decretos n.•• 4:832, 6,833 e ~4 
de 30 de Novembro do a1mo proxinto passado; Hei por 
bem, na conformidade do art. 13da Lei n.• H77 de 9 de 
S •tembro de t862, e Tendo ouvido o Meu Conselho de 
Ministros, Autorizar o Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Guerra a applicar ao pagamento das 
despezas dos referidos paragraphos a quantia de 
365:2!19S873, tirada das sobras .das verbas 5.•, s.•, 9.•, 
10.•, H.\ t2." e 13." daquelle exercicio, c distribuída 
na fótma da tabella que com este baixa, observando-se 
as formalidades indicadas no mencionado art. 13. 

João José de Oliveira Junqueira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, 
assim o Lenha entendido e faça executar. Palacio.do Rio 
de Janeiro, em vinte e seis de Junho de mil oitocentos. 
setenta e dous, quinquagesimo primeiro da lndepcn-;, 
dencia e do lmperio. , . ~· 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. · • João José de Oliveira Junqueira. 
.. .. ."" 

l 
Ta'bella •tstrl'buUva a que se_ refere o Decreta cle•ta data, , • 

Art. 6. • da Lei n. o -1836 de 27 de Setembro de 1870 e 
Decretos n.•• 4,832, ~883 c 483-i, de 30 de Novembro de': 
187{. 

§ 2. • Conselho Supremo Militar e de 
Justiça e Auditores...... • . . . . . • . . • 2: 852;S225 

§ tL o Arsenaes de Guerra e armazens de 
artigos bellicos................... 362:447/)648 

365:299$873 
Palacio do Rio de Janeiro, em 26 de Junho de 1872.

João José de Oliveira Junqueira. 
a?~ • ., 

.. 
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DECRETO N. M)S~-DF. 2(i DE JUNHO DF. 187':!. 

,1 · Autoriza a substituição dos estatutos da companhia-Feno • 
c!lrril Nicthct.'~?:~!tse. -. ··•• 

Attcndendo ao que Me requ(')reu a companhia-Ferro~ 
carril Nictheroycnse-, devidamente represcnlalla, c de 
conformidade com a Minha Immediata Itcsolnci'fo llw12 
<lo corrente m·~z. tomada sobre o parecer da S1Ícção do~ 
Negocias do Imperio do Conselho de Estado, exarado 
em Consulta de 30 de Abril pr·oximo findo, Hei por 
hem Autorizar a substituição dos estatutos a que se 
ref1we o Decreto n.• &.748 de 28 de Junho de 1871. 
pdos que foram aceito~ na assem!Jléa geral dos accio~ 
nistas de 8 de Fevereiro ultimo, c com este baixam. 

O Bwão ele Itaúna, do l\leu Conselho; Scnarlor elo lm~ 
perio, Ministro e Secretario ele Estado dos Negocias da 
Agricultura, Cornmcrcio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio elo Rio ele Janein.l. 
em vinte c seis de Junho de mil oitocentos setenl:~ c 
dous, quinquagesimo primeiro da lnclcpcndencia c do 
lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua. 1\lagestade o Imperador. 

naríio de Itaúna. 

Estatutos da companhia-Feno-em-ri! N icllwroyensc-, 
a r(ue se rcl'ere o Decreto n. o ~989 de 26 de Maio 
de 4872. 

CAPITULO I. 

DOS FINS, CAP!'HL E AC~'iJES D.\ COMI'A:'<IIIA .' 

Art. L • A eomp·mhia q11r nctunlmcntc cxist1~ nc;;ta 
c•irte, sob a drnomi11aç:io tl1)- F••rro-carril Nicthe
royensc-, sera •l'ora em diante l'l'gida po1· nste:; esta
lutos, fican1lo ll•~ro,~ailO!> os 1le 20 de A!Jril de 1871, 
da creação da companllia. 



Art. 2." Os fins desta companhia ~ão: 
L• O r;;tah:1ledmPnto de um !lcrviço de transporte 

de passageiros e c:1rgas por meio de um fnrró-canil, 
Pm carros puxaJos por animaes, na ci<la1le de Nic
tlwroy c seus ~uburbios, de conformidadtl com o éon
tr·acto celebrado com a .Presidencia da Província do 
Rio de Jant'iro em 27 de Janeiro de t87l, o concessão 
de Hi do Janeiro de tsa, com o tempo de duraçiio de 
30 annos; · · · 

2. o Uma linha de estrada de forro a vapor que, 
p.wtindo da cidade de Nictheroy, terminará 01 ft·cguezia 
de Nossa Senhora das Neves, município de Macahé, quG 
é a t.• secção da Estrada de ferro de Nictheroy a Câm
pos, de que trata o Decreto provincial n. o t.1l85 de t.3 de 
Novembro de 1871, com um ramal até Villa Nova a 
entroncar-se com a E~trada de ferro de Cantagallo, na 
fórma do contracto celebrado com a PrPsidencia da 
Província em 2\ de Janeiro do corrente anno, combi
nado, na~ partes em-que este não alterar, com o de 
3 de Março e Decreto n. o 1.6~~ de 15 de Dezembro 
de 1871. · 

O tempo de duração desta linha ferrea é de 90 annos. 
Paragrapho unico. Todas as clausulas e condiçõM 

constantes dos citados contractos de 27 de Janeiro. 3 de 
M:uço de 1871 e de 2&. de Janeiro de !872 serão rigo
rosamente cumpridas e satisfeitas, bem como as deter
minações das Camaras MunicipaeB, sempre que se tratar 
de assentamento c direcção dos trilhos c de qualquer 
mllllança ou acrescentamento que se tenha de fazer. 

Art. :L o A séde da companhia será nesta côrtc. 
Art. 4. 0 O capital da companhia será de 6.00():0.10bO:>O, 

divillido em 30.0JO acçõe:; de 200$000 ca1la uma, consi
derando-se parte dcllas as 7.500 que foram emittidas 
1wlos estatutos desta companhia de 29 de Abril 1le 1.871. 
A Dirrctoria fica autorizada para deterrlfl!nar a época 
eonvenicnte da divisão da;.rcspcctivas acçõos, qne serão 
tlistribnidas prlos accionistao na proporção das que pos
suírem, SI) quizerem p:~rticip1r de.3te augmento, e no 
caso de restarem algumas, a mesma Directoria disporá 
dellas, lenndo o agio, que por ventura alcancem na 
praça em favor da companhia. : · 
· Art. 5." A chamada das entradas das acçõcs emit
ticlas será feit.1 a juizo da Directoria, conforme fôr ha
vendo necessidade em relação ao progre~~o das obras ; 
nunca porém mais uc uma no espaço de 30 dias, avisan
do-se com anteccdencia Lle Hhlias o tempo e o lugar do 
pagamento. 

PI.RTE 11. ü3. 
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Art. 6. 0 As acções serão nominativas e a transfe
rencia dellas se operará por termo lavrado em livro es
pecial, sómente depois que estiver realizada uma quarta 
parte de séu capital. · . 

Art. 7. o O accionista que deixar de realizar qualquer 
entrada ou prestação das acções, perderá em favor da 
companhia as quantias com que houver entrado, assim 
como o direito ás suas acções, salvos os casos de força 
maior devidamente provados perante a Directoria, fi
cando todavia no caso de prejuízos que absorvam os ca
pitaes da mesma companhia responsavel até o seu v:alor, 
em observancia do art. 3H do Codigo Commercial. 

CAPITULO H. 

DA. ASSEliiDLÉA GERAL. 

Art. 8.• A assembléa geral dos accionistas será cons
tituída pelos possuidores de iO ou mais acções inscriptog 
nos registros da companhia dous mezes pe{6 menos antes 
da reunião para que forem convocados. Cada iO acções 
dará direilo a um voto, porém nenhum accionista po
derá ter mais de 20 votos, qualquer que seja o numero 
das acções que possuir. , 

As assembléas geraes serão presididas por um accio
nista nomeado pela assembléa geral, o qual escolherá 
dous Secretari.os que com elle tenham de servir. 

Estes nomeados servirão por dous annos. 
Art. 9. o A assembléa geral dos accionistas poderá 

funccionar achando-se representada uma quarta parte 
do capital social. ~ 

Quando, pflrém, se tratar de reforma ou modificação 
destes e5tatutos, não se poderá tomar delibe·ração al-: 
guma, sem que se ache representada a maioria absoluta 
de votos que as acções representarem no respectivo 
livro dos accionistas .. 

Art. lO. Nas reuniÕes, quér ordinarias, quér extraor
dinarias, verificando-se não haver o numero exigido no 
artigo anterior, convocar-se-ha outra por annuncios nos 
jornae!'. mais lidos desta capital. para cinr:o dias depois: 
nella poder-se-ha deliberar, qualquer que seja o numero 
de acções represcn ta das. 

Art. H. O accionista que tiver suas acçõcs caucio
nadas não pollerá fazer parte da assembléa geral. 



EXECUTiVO. 

Arl. 12. Durante o<> oito dias que precederem ao da 
reunião da assembléa geral, ti..:arão suspensas llS trans

. fcrencias se assim julgar necessario a Directoria, para 
organizar-se a lista dos accionistas, sendo a mesma 
reunião annunciada pelo menos por tres vezes. 

Art. i3. Serão admittidos a deiiberar e votar nas 
assembléas geraes, e~ibindo documentos compro6a· 
to rios, reconhecidos por tabellião: 

L • Os tutores por seus pupillos; 
2. 0 Os maridos por suas mulheres; 
3." Os prepostos de firmas ou corporações, com tanto 

que qualquer dos representados tenha as qualidades 
exig-idas para ser incluído na lista dos votantes. 

Art. H. O accionista que não puder comparecer po
derá fazer-se rep1·esentar por outro accionista, confe
rindo-lhe para isso poderes especiaes. 

Não se admittem votos por procuração para eleição da 
Directoria. 

Arl. HJ. Compete á assembléa geral: 
t.o Alterar ou reformar e.stes estatutos, dependente 

da approvação do Governo Imperial ; 
2." Julgar as contas annuaes; 
3. • Eleger a Directoria ; 
~.o Deliberar sobre a responsabilidade dos membros 

da Directoria; 
5. o Determinar a melhor fórma da liquidação da com. 

panhia, dando-se os casos previstos no art. 32 destes 
estatutos. 

A.rt. HL A asscmbléa geral reunir-se-ha ordinaria
mente no mez de Julho de cada anno, para rever e ap
provar o relatorio e balanço do anno findo a 30 de Ju
nho, que deve apresentar a Dircctoria e que a assembléa 
poderá mandar examina!' por um:1 cominissão, do modo 
IJUe julgar conveniente; e extraordinariamente nos 
casos seguintes: . 

i. o Quando sua reunião t:6r requerid~ por um numer() 
de accionistas, que não seja nunca menor de 30 e repre-
sente pelo menos um quinto do capital social; · 

2. o Quando a Directoria julgar nccessario. 
Nas sessões extraordinarias só se poderá tratar do 

ohjecto para que fôr convocada. . 
Art. i7. A:eleição de Director ou Directores, assim 

como todas as resoluções da assem bléa geral, serão por 
maloria relativa de votos dos accfonistas presentes ou 
das acções que ellcs represeutarem. 
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CAPITULO 111. 

DA AD~liN!STRAÇ\.0 Gli:I\AL DA COliPANliiA. 

Art. i8. A companhia serà dirigida por uma Direc
toria eleita pela assembléa geral c composta de tres Di
reetores que não poderão ontl'ar em exercício sem pos
suir 50 acçõcs, as quaes scrão-inalicnaveis c ficarão de
positadas nos cofres da companhia durante o exercício 
do respectivo cargo. 

Art. 19. N<io poderão e~ercor conjonctamcnle o car· 
go de Dircctores, accionistas que forem sogro c genro, 
ou eunhados durante o conhad1o, parentes por consan~ 
guinidade até o 2.0 gráo, dous ou mais socios de uma 
firma social, nem os credores pignoratícios se não po5-
suirem o requcritlo numero de àcções proprias. 

Art. 20. 0,; Dircctores servirão por tempo de tres 
annos, podendo ser reeleitos; 

Art. 21. Em caso de impedimento Je algum de seus 
membros, a Directoria elegerá um accionista de con
formiuallecom o art. i8, que devetá fazer suas vezes. O 
exercício do ~tscolhido ou escolhidos não durará além da 
primeira reunião ordinaria ou ex traordinaria lia assem
bléa geral. Se a Directori-a não chegar a accõrdo na es
colha, rcunir-sc-ha a assembléa geral para preenche
rem-se as vagas existentes. 

Como exccpção c attendenda-se que deve haver a me
lhor ordem e uniformidade de pcnsam.euto na exocução 
dos trabalhos, a primeira Directoria creadt1. pelos esta
tutos primitivos durará o temf)o que se levarn construir 
a linha até Capivary, nas margem da lagõa de Juturna
}Jyba c se comporá dos .seguintes cinco membros: 

Presidente, '.l'encnte Coronel João Frederico Russcll. 
Secretario, Dr. Manoel Marques de Sá. 
Dircctores, Coronel Francisco Candido Fonseca de 

Brito, Thomaz da Silva llrandão e T!lrgino José da Cruz. 
Se por qualquer motivo vagarem os lugares r.! e alguns 

destes Directores, ir-se-hão supprimindo, até que a Db 
rectoria fique reduzida s<\fflente a tres membros. 

Art, 22. Findas as obr<Js até Capivary cessam as func
ções d<1 primeira Dircctoria, devendo logo convocar-se a 
assemhléa geral para nomear os trcs Direclorcs 'Jne terão 
de scrYi r dessa época em dia a te, potlcudo ser reeleitos 
(I~ trcs d'cnlrc os cinco. 
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Art. 23. A nenhum dos membros da Directoria é 
pcrmitthlo deixar de..cxcrcer por mais de seis mczes as 
funcçõcs do seu cargo, ficando, no caso contral'io, enten
dido que resigna o lugar. 

Art. 2~. Compete á Directória: 
1. • Cumprir c fazer cumprir as obrigações impostas 

á companhia pelos decretos de concessão da empreza, 
providenciando ácerca da construcção e custeio da es
ll·ada de ferro a vapor, do ferro-carril e seus· acces
sorios; 

2. o Fazer totlos os contractos, ajustes e arranjos, 
quér para o assentamento "de trilhos e obras accesso
ria~, quér para tudo quanto fôr util e nccessario aos 
fins c interesses da companhia ; 

3. 0 Nomear d'entre seus membrljls Presidente, Secre
l:t~rio c caixa, competindo ao :1.. 0

, presidir as reuniões e 
fazer executar as resoluções, tanto da Directol"ia como 
da assembléa geral dos accionistas; ao 2. 0

, lavnfr as 
actas c dirigir o expediente, e ao 3. o, ter sob sua guarda 
os valores pertencentes á .companhia ; · 

4. o Nomear um gerente de sua confiança que tome a 
seu cargo a direcção e serviço da companhia, fitando 
os seus vencimentos, e demittil-o quando por qualquer 
circumstancia não preencha regularménte as obriga
ções a seu cargo; 

5. o J)eterminar o ftnmero de empregados precisos, 
marcando-lhe!! os ordenados e fianças ; · 

6. o Nomear, suspender, impôr multas c dcmitLir os 
empregados que mal-servirem, podendo delegar, para 
bem do serviço, estas attribuições no gerente; 

7. o Uccolher a um banco acredittldo as som mas· co-
bradas que não tiverem immediata applicação; ·. 

8.''. Fechar as contas no fim d' cada semestre1 e re
partir dividendos dos lucros líquidos nos n:rezes de 
Janciroelulho; " : .. 

9. 0 Apresentar no mez de Julho de cada anno·um rc
latorio da marcha dos negocios c occurrencias que di·
gam respeito aos interesses sociaes; 

:10. Representar a companhia em suas rclaçlies com 
terceiros ou em juizo, sendo-lhe facultado para isso 
constituir mandatarios; 

11. Organizar o regimento interno; 
l~. Finalmente prover a tudo que rór a hem da com-

p:llll~ia, dentro dos limites traçados nestes c__ ~- --
Ar·L. ~5. E' dever do gerente: o;;-/- ·\\t:r.~. f1,\ • 1::-
L • Proceder :;empre de accórdo u~.~~s~1 ~ns e '·!í 4 ,.o 

instrurçõ~·s da Dircctoria; "-~. '/ 
I~ 

~_D"' ,~o 
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nhalxo assignatlos distribuir elllre si na rnzão de suas 
qtwlas de interesses e respons1bilitlaues na fórma do 
nrt. 3. 0 , a3 primeiras acções da referida companhia, 
nté a quantia de W0:0008000 (cento c cincoenta contos 
de réis); neste caso p&rém deixarão de ter direito aos 
juros acima estipulados. • 

Art. 18. Em quanto durarem as obras da primeira 
secção da illuminação a gaz daquella citbde de Campos, 
srrá o gerente da empreza ou companhia na mesma 
cilla1le o primeiro abaixo a~signado Thomaz Dutton 
Junior, por si ou por seu prorurador, o qual vencerá a 
ti tu lo de honorarios ou gratificação fj. "lo (cinco por 
Ci~ll Lo) li o preço em faclura do ma teria! empregatlo nas 
ditas obras. 

Art. iD •. A empreza ou companhia é obrigatla a 
illuminar a gaz ~primeira secção daquella ddade de 
Campos até o dia 28 de Fevereiro de i812, em que ter
mina o prazo estipulado para esse fim pelo art. 24. do 
allntlido contracto, interpretação dada ao mesmo artigo 
pela Camara l\lunicipal tb dita cidJde de Campos errí 
sessão de 18 de N ovemiJro de 18G9, ~oh as penas esta
J,eleciuns no referido con tracto. 

tSegucm-~e as assignaluras.) 

DECRETO N. ~1)87 -DE 19 D~ JUNÍIO DE i872. ' 

Concede á SQlllJ)~phia tlc s~!UIJQS m.uli]OS sobre ~ vi!l!! ~.co~ 
tra o fogo-l\lutualidadc-, ·'1fl'ltoriz~ção para funccionar, e {. 
approva õ, resi)'eHivôs-êstatulos. 

Attendendo ao requerimento que Me dirigiu a com
panhia ele seguros mutuos sobre a vidn e coutra o fogo
Mutualidade-, c na conformidade da Minha Immediala 
Hesolução de i2 do corrente mez, tomada sob1·e opa
recer lia Secção dos Negocios do lmperio do Conselho 
de Estado, exarado em consulta de ~ de Maio ultimo, 
Hei pOT bem Conceuer-lh.e autorização para funccionar, 
e approvar os respectivos estatutos, sob as clausulas 
que com este baixam, ass(l)'nadas pelo Barão de Itaúna, 
do ~II'U Conselho, Srnatlor tio lmperio, Ministro e Se-



íil2 Af.TOS 00 POOEIÍ 

erctario de Es!a!lo dos Negocios da Agt·icullue:~, Com
mcrcio c Obras Publicas, que assim o tenha cn teudi(lo 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em deza
novc de Junho de mil oitocentos setenta e dous, quin~ 
quagesimo primeiro da Independencia e do lmperio. 

. I 

Com a rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

BanTo de llaúna. 

Clausulas a que se refere o Decreto 
n. o 498'7 desta data. 

I. 

São partes integrantes dos estatutos da compnnhia 
as clausulas o condições da apolice do seguro mutuo 
sobre a vida e contra o fogo, formuladas separadamente 
dos mesmos estatutos. 

11. 

No § L • do art. 8. o dos estatutos, depois das pala
vras finaes-ou outro estabelecimento de credito-, 
acrescente-se :-devendo estás operações ser effectuadas 
de accórdo com o conselho fisc:íl. 

111. 

No § 2. o do citado art. 8. o e ·no art. 33, onde diz 
-no Banco Nacional-, diga-se :-no estabelecimento 
bancario que fór escolhido pela direcção geral, de 
accórdo com o conselho fiscal. 

IV. 

Nos arts. 7. o, 15 eU das clausulas e condições da 
apolice de seguro mutuo sobre a vida, onde diz- no 
Banco Nacional-'-, diga-se: -no estabelecimento ban
ca rio que fôr escolhido pela direcção geral, de accórdo 
com o conselho fiscal. 

v. 
A disposição do art. 9. • e seu paragrapho unico dos 

estatutos da companhia e :J.s do paragra.pho unico dos 
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arts. 23 c 27 das cl<!usulas e condições da apolice 
de seguro mutuo contra o fogo, não podem. ser en
tendidos como privilegio concedido á companhill; fi
cando, portanto, a hypothese dependente de estlriptura 
pu·blica, e os dinheiros e effeitos insêriptos na éompa
nhia sujeitos ás leis, nos casos em que· estas admit
tem penhores e execuções nos fundos sociaes daS"-Fom-
panhJas. . 

Palacio do Rio de Janeiro, em ~9 de Junho de 1872.-
Banio de Jtatína. . · 

Estatutos da ·- Mntualidade -, associação brasl~ira de 
seguro muluo sobre a ~ida e coctra o fogo e caixa 
geral de economias mutuas. 

CAPITULO I. 

ORGANIZAÇÃO E DURAÇÃO. 

Art. 1.• Sob a denominação de -Mutualidade- estabe
lece-se uma associação de seguros mutuos sobre a vida 
contra fogo e caixa geral de economtas mutuas com 
o~ capitaes dos subscriptos ou que subscreverem aos pre
;entes estatutos e mais clausulas da apolice. 

Art. 2. • A séde da associação é no Rio de Janeiro e (JO
d&á estender as suas operações dentro e fóra do llllperlO. 

Art. 3. • A duração da assor.Jação será por 50 annos 
contados do dia ~m que tiverem começo as operações, 
na fórma d0 art. 35, podendo prolongar-se por mais 
tempo, segundo estabelece o art. 3~. ·-

Art. ~." Constitue a administração da associaÇão 
uma direcção geral e um conselho fiscal, composto d~ 
associados, segundo se estabelece nos capítulos &.. o e _5. 

CAPITULO li. 

FINS, OPERAÇÕES, I ·BASES E APOLICE. ~ 



ACTOS DO i'ODER 

cumulação de suas economias pela creação de capilaes, 
pensões, rendas, dotes, he1·anças, etc., etc., por meio 
de contribuições feitas, sejam por uma só vez, ou por 
ánnos, semestres ou trimestres; 

2. • Nas operações de seguro mutuo contra fogo : Se
gurar sob as clausulas que se estabelecem na apolice c de 
co.nformídade com a tabella dos riscos toda ·e qualquer 
propriedade movei e immovel que o fogo possa destruir 
ou deteriorar, assim como garantir eontra os prejuízos 
sofTridos pela explosão do gaz ou exhalações electrico
atmosphericas, sempre que produzam fogo. 

A1·t. G." Toda a pe~soa legalmente habilitada púde ser 
admittida na associação. · 

Art.· 7.• As clausulas geracs da a~olice, tanto de ~e
guro mutuo sobre a vida como contra fogo, e as corres
pondentes tabellas de risco das segundas, formam parte 
integrante dos presentes estatutos e assim obrigatorias 
para a associação c o segurado. 

CAPITULO III. 

CONVER>ÃO E EMPREGO DOS CAPITAES, 

Art. s.• 0:; fundos entrados na associação rle conta 
dos subscriptores associados e segurados e seus juros 
serão convertido~: 

L • Para o seguro sQbt·e à vida, na compra c venda de 
prcdios e terrenos, e apoliccs da divida nacional ou 
outros ti tu los de credilo e operações garantidas pelo Go
gerno Imperial, geral, provincial e municipalidade, ou 
serão conservados em conta corrente a juros no B:tnco 
Nacional, ou outro estabelecimento de credito; . 

2.• Para o seguro contra fogo, serão depositados no 
Banco Nacional, e estas ánticipações com os seus juros 
não terão outro fim senão o do pagamento dos sinistros 
reconhecidos pelo conselho fiscal ou de distribuição aos 
mesmos segurados a parte que lhes corresponder, de
pois dll satisfeitos O!\ l'inistros occorridos e mais gastos 
annexos, sem prej uizo de que a juizo do conselho fiscal, 
de accôrdo com a direcção geral, possam ser converti
dos em apolices e títulos que se indicam no paragrapho 
anterior. - · 

Paragrapho·unico. A acquisição de apolices e títulos, 
co!no as operações que se praticarem, far·-se-ha sempl'e 



JÍ:UCUTI\'0. 

por in tcrmeuio de corretores com certificado da cotação 
do dia c com -as formalidades e garantias requeridas 
nas outras operações. 

Art. 9." Os titulos e as operações realizadas. ~om os 
capitaes dos subscriptores associados e seg_urados são 
i na lienaveis _até a época da liquidação dos respectivos 
contractos, e em nenhum caso respondem por qualqner 
reclamação contra os interessados ou contra a asso
ciação. 

Paragrapho unico. Fica salva a disposição do Codigo 
Commcrcial nos casos de fallencia quando a poosão tiver 
sido instituída a favor do proprio subscriptor ou. a sua 
substituição neste caso se tiver verilicado dentro da 
época em que as fallencias começam a produzir.os seus 
e Irei tos. 

CAPITULO IV. 

ATTRIDUIÇÕES E OBRIGAÇÕES D.\ DIRECÇÃO GERAL~ 

Art. 10. São attrihuições do Dircctor geral: 
i.• A direcção geral e gerencia da associação-Mutua

lidade-pertence ao funda_dor de lia o Dr. João, C. Cer
vetto tle Stockmann, que exercerá c desêmpenhará-am
plamente soba immediata inspecção de um conselho 
lisc;• l eleito pela asscmbléa geral de associados e segu
rados, na fórma dos arts. 13, tt. e 15, sem que possa ser 
removido, preenchendo com as obrigações que lne im
põem os presentes estatutos e mais clausulas, senãp. por 
sentença judicial em processo competente; 

2." Terá faculdade de representar e ser orgão da as
sociação para com terceiros e poderá demanda~· e ser de
mandado, passando procuração para qualquer acto, j~o 
e tramites geraes ; 

3." Poderá transmittir o seu cargo, funcçõcs e direitos 
á pessoa que reuna as condições moraes e convenientes 
e não poderá porém retirar-se definitivamente da admi
nistra(:ão tia associação nem fazer abandono total ou 
parcial elos deveres que lhe impOem os presentes esta
tutos até depois de decorridos seis mezes do dia que a 
pessoa proposta pelo mesmo seja acci ta pelo conselho 
fiscal e tenha tomado posse do seu respectivo oargo; 

4,." Nomeará um Sub-Director, um Letrado COMUltor, 
um Secretario, agentes e mais empregados, aos quaes 
poderá marcar os ordenados c demittil-os; . 
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5." Crear dentro e fóra do lmperio os rept·esentantes 
da associação, marcar-lhes as attribuições e commissões, 
e removei-os; 

6." Organizar de accôrdo com o conselho fiscal os 
regulamentos internos, e outras e quaesquer reformas 
uteis á associação, na fórroa do art. ::14. 

Art. H. São obrigações da direcç§:o geral: 
t.• Vigiar pelo exacto cumprimento dos presentes 

esta tu tos e mais regulamentos e disposições da asso
ciação; · 

2. • Fazer escripturar com clareza e exactidão os re
gistros e os livros necessarios para a contabilidade c 
mais operações da associação, os quaes estarão sempre 
no cscripto1·io da direcção geral á disposição dos asso
ciados e segurados que os quizercm examinar; 

3." Assignar a correspondencia e todos os documentos 
da associação, cotn.o fazer publicar periodicamente o es
tado della; 

4." Convocar a assembléa geral ordinaría e extraor
dinaria de accórdo oom o conselho lisr.al ou quando fór 
necessario, ou a requererem 1/3 ou mais seguradores, 
que sejam tambem segurados, domiciliatlos no Rio tle 
Janeiro e Nictheroy; (Vêde o art. ~6.) 
· 5." Organizar os relatorios e todas as contas e ba
lanços que tenham de ser publicados ou apresentados á 
a~sembléa geral, de accôrdo com o conselho fiscal; 

6." Pagar com o producto dos direitos de adminis
tração todas as despezas de escriptorio e gerencia que· 
se referem ao pessoal, empregados, représentantes~ pu-
blicações e impressões. . 

Art. 12. No caso de impossibilidade do Dircctor geral 
será representado pelo Sub-Director;o qual exercerá as 
suas funcçõas. interinamente; no caso de morte do Di
rector geral será este subs tituido pelo Sub-Director até 
sec eleito pela assembléa geral extraordinaria, convo
cada expressamente para este fim, e nunca de outro 
modo. 

CAPITULO V. 

CONSELHO FISCAL. 

Art. 13. O conselho fiscal será composto de cinco 
membros eleitos pela assembléa geral d'entt·e os sub
scriplores associados e segurados. domieil ia dos no Rio 
Je Janeiro e Nictheroy. · 
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Paragrapho unico. Emquanto não se verificar a pri
meira assembléa geral o primeiro conselho fiscal fica 
composto dos cinco maiores subscriptores associados 
e segurados d'entre os que se inscreverem nos presen
tes estatutos e mais clausulas até aos 30 dias depois 
de approvados pelo Governo Imperial. · 

Art. 14. As funcções do conselho fiscal durarão por 
um anno e a sua eleição será feita por escrutínio se
creto por listas de nove nomes, servindo os quatroinenos 
votados de supplentes aos impedidos, e em igualdade 
de votos a sorte decidirá. 

Paragrapho unico. O cargo de membro do conselho 
fiscal será gratuito, sa Ivo se, depois do feita a primeira 
liquidação, a assembléa g-eral resolver, se o entender, 
marear-llte honorario llahi ·em diante, como lambem 
delibcrar,sobre os meios de occoner a este pagamento. 

Art. 15. Dons membros do conselho tlscal pelo menos 
deverão ~cr reeleitos, e assim successivamente lodos os 
annos. 

Art. tG. Formado o conselho fiscal.nom·eará· entre si 
o seu Presidente e um Secretario honorario, e-na qua
lidade de Secretario adjunto em exercício deverá as• 
sistir o da direcção geral. 

Paragrapho unico. A eleição da mesa será annual, 
c nos casos de ausencia ou impossibilidade do Presi
dente fará suas v.ezes o membro de maiôt• idade. 

Art. 17. O conselho fiscal poderá funccionar e deli
berat· com tres memlwos presPntes e votos conformçs 

Art 18. O conselho fiscal deve reunir-se ordinaria
mente em um dos primeiros cinco dias de cada mez, e 
são suas attribuiçõ~s : 

L • Tomar. conhecimento das operàções verificadas 
no mez anteriOr, e tudo o que tenha relação com a as· 
sociação, como resolver as reclamações de imlcmniza
ções e ordenar o pagamento do~ sinistros c despàs 
annexas; 

2." Fazer depositar no Banco Nacional ou em ~utro 
tJUalquer estabelecimento de credito que melhor garan
tia o!Tereecr nos dias HS de cada mez com a intervenção 
elo Director geral o~ fundos da associação e dispór destes 
com os seus juros para pagamento, na fórma do cap. 3. ", 
c mais que determina o art. õ. o das clausulas geraes da 
apolice do seguro contra fogo; 

3." Decidir as difficuldades ou desaccórdos que possam 
oceorrer en trc a d irecção gera I c um ou mais associado" ; 

'L" Examinar os relat.or·ios e operações que a tlirecçãu 
geral deve apreseutar a assembléa geral, dando a esla 

, 



:.118 ACTOS DO POD.IU\ 

todas as explicações e informações precisas relativas ao 
seu esta(lo, como apresentá r qualquer reforma, na fórma 
estabelecida no§ 6. 0 do art. lO; 

5. o Reunir-se extraordinariamente quando o julgar 
conveniente, ou quando fôr pedido pela direcção geral; 

6.0 Aconselhar todas as disposições administrativas, 
como concorrer efficazmente com a'direcção geral em 
tudo o que seja conducente ao engrandecimento e utili
dade da associação, sempre que não sejam contrarias ao 
espírito e letra dos estatuto~ e mais clausulas e dispo
sições regulamentares, cujo fiel cumprimento lhe est4 
confiado; 

7. o Ter um livro especial de suas actas que se1·ão as- , 
signada« pelos presentes, assim como na :l." pagina dos 
livros da associação o Presidente e Secretario doconsclho 
fiscal farão constar com sua assignatura o nome e 'Objecto 
de cada livro, numero de ordem, data da inscripção, e 

· numero de folhas uteis c numeradas que contenham. 
Art. H}. Além das reuniões de que trata o artigo an

terior o conselho fiscal terá uma reunião extraordinaria 
nas quatro épocas trimestraes para examinar as contas, 
que approvadas serão publicadas na fôrma do § 3. 0 do 
art. H. 

Art. 20. Em caso de morte, demissão ou ausencia pro
longada de qua1quer membro do conselho fiscal este pro
cederá á sua substituição interina sem p_rejuizo da eleição 
definitiva tJUe compete á proxima assembléa geral. 

Art. 2:1.. ·O Director geral, e na ausencia deste o seu 
substituto, assistirá com voz consultiva ás reuniões e 
deliberações do conselho fiscal. 

Art. 22. Não podem ser eleitos membros do conselho 
fisca I os subscriptores associados e segurados que não 
estiverem inscriptos em ambos os seguros. 

Art. 23. Não podem ser membros nem ter voto no 
conselho fiscal o Director geral, Sub-DJr.:-ctor nem pes
soal empregado na associação, os Corretores da Praça, 
nem os parentes em primeiro gráo. 

CAPITULO VI. 

ASSEMBLÉA GERAL." 

' 
Art. 24. A assembléa geral da as~ociação compõe7se 

dos subscriptores associados e segurados, e representil a 
totalidade elos mesmos e como tal serão tomadas c necu~ 
tadas as suas deliberações. 
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Art. 2f.i. A convocação da assembléa geral serâ feita na 
fórmado.§4." do art. :11, esão suas attribuições: 

t. • Achando-se representado pelos presentes ou por 
procuração um terço do capital subscl'ipto no Rio de Ja-
neiro e Nictheroy; , 

2.• Em caso de não estar representado o capital indi
cado far-se-ha nova convocação, e na segunda reunião se 
de! ibcrará com os que forem presentes ; 

3." Nenhum associado se poderá fazer representàr !!e
não por outro subscriptor ou 5cgurado, com prévià auto

cfização escripta do mesmo ; 
4. • Nenhum subscriptor associado segurado terâ mais 

de um voto, além do .seu proprio, quér represente um ou 
mais associados segurados; 

õ.• O presiden.te da assembléa geral será nomeado por 
maioria de votos d'entre os presentes e servirá para as 
reuniões l.lo anno, e este designará d'entre os associados 
dous Secretarios, os quaes serão secundados pelo Secreta
rio da direcção geral; 

6.• Nomear uma commissãodeexamedecontas com• 
posta de tres associados inscriptos em atnbi>s os !leguros / 
para darem parecer sobré os relatorios e balanços apre
sentados pela direcção geral e conselbo fiscal. 

Art. 26. A assembléa geral ordinaria se reunirá nos 
mezes de Julho ou Agosto de cada anno, .e as extraordi
narias toda a vez que forem requeridas segundo o § 4. • 
do art. H ou quando a reclamarem um terço de subs
criptores associados e segurados, domiciliados no Rio 
de Janeiro e Nictheroy para o fim que designarem ex-
pressamente no officio de reclamação. · 

Art. 27. A assembléa geral ordinaria tem por fim: 
t.• O exame e approvação dos balanços e relatorios 

dos respectivos grupos da asso.;iação; 
2." A eleição do novo conselho fiscal, na fórnla dos 

arts. t3, i~ e iõ. 7.· 

Art.· 28. Na assembléa geral extraordinaria não -se 
poderá trata r de c ousas alheias ao mo ti v o da convocação, 
licantlo na mesa qualquer proposta em contrario. 

Art. 29. Não podem ter voto na assembléa geral, 
nem por dil;eito propl'io, nem por delegação, o Director 
geral e mais empregados da associação, licando porém 
sempre em vigor o que dispõe o art. 2l. 

Art. 30. A assembléa geral terá faculdade de resolver 
a liqu_i.t.lação da associação quando se der o caso previsto 
no art. 315, e neste caso a liquidação será feita pela di
rec~o geral com intervenção do conselho fiscal, além 
de tll6S associados que a assembléa ge1·al designará. 
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CAPITULO VII. 

niSPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 31. As contestações que possam occorrer na 
associação e com a mesma quaesqucr que sejam, serão 
sempre decididas amigavelmente por arbitrosnomeados, 
um por catla parte, e em caso de discordancia nomearãi 
um terceiro que decidirá; desta ultima decisão não ha;; 
verá mais appellação nem recurso. 

Art. 32. O pessoal, agentesou .rept·esentantes e mais 
empregados da associação prestarão fiança idonea c são 
individualmente rcsponsavcis pelos abusos que commet-
terem no exercício de !,1Uas funcções, . 

Arl. 33. Com destino a obras philantropicas e de 
bcneficencia no Imperio, sob proposta da direcção geral 
de accôrdo cot'l o conselho fiscal, dos capitaes e lucros 
liquidauos nos respectivos grupos da associação, os 
subscriptores associados c segurados descontarão cinco 
por mil ( G/10oo) que se depositará no Banco Nacional, pre
enchendo o dever que impõe o~ õ. • li o art. H. 

Paragrapho unico. A direcção geral, secundando o 
Ci>pirito e fim que dispõe este artigo, secundará e orde
nará facilitar e estabelecer gratuitamente os livros c 
quanto fôr nccessario para preencher o que se resolver. 

Art. 3~. Não se poderá fazer alteração nenhuma nos 
preientes estatutos, clausulas e tabellas annexas sem 
proposta, na fórma lio § 6. 0 do art. iO; ~por deliberação_ 

' da assembléa geral c prévia approvação do Governo 
Imperial. . 

Paragrapho unico. As reformas porém serão pro
postas em uma reunião extraordinaria e votadas em 
outra. 

DlSPO~IÇÔES TR.,NSI'l'ORlAS. 

Art. 35. A assrJciação de seguro mntuo sobre a vida e 
contra fogo- Mutualidade-, depois de approvados por 
Decreto do Governo Imperial os presentes estatutQs c 
mais clausulas, se julgará inslallada e constituída para 
começar suas operações seguidamente que se tenha sub
scripto e segunHlo capitaes e valores que representem 
pelo menos 500:000~000, podendo elevar egtes ao ma-
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ximo que scsubscrcveresegurar, deventlo, port"~m, sus, 
pender as suas. operações sempre que depois de cinco 
anno~ o~ eapilacs e valores subscriptos c segurados não 
allingircm :í quantia de dous mil contos de réis, quando 
mono,, salva a sua liquidação, segundo o art. 30. 

Art. 3J.. Os abaixo assignados aceitam o~ presentes 
es la lu tos c :wgu in tes c lu usu las e ta bcllas da llfutualirlade, 
a~soeiação brasileira dn srgnro mnluo so!Jre a vida e 
contra fogo, ecaix1 geral de economias mutua~, e decla
ram-se subscriplorcs associados c sngnrados da mesma, 
Pautorizainao fundador Dr. Jo5oC.Cep·ettodcStock
mann, para requerer do Gon:rno Imperial sua appro
nção, co:uo aet~itar as alleraçõe:) ou sup[H·es~ão 1 quc 
j 111 !.(·a r co nYenicn te fazer, q ncr as~ i ~.na ml o-se só o mesmo 
fund:!ilo:-. ou conjuncl:mwnte com os assoeiatlos subs
criplores c seguratlos por rlle convidado~ para e .se fim. 

Rio de J.meiro, ;) tlc ~Iar0o de 1872.- (:-it•guem·sc as 
assignaturas.) 

Clausulas e condições dtt apolice rlo seguro '1/11/ttw sobre 
a rida . 

• 
Art. 1." A pessoa que se sillBcrever na assoeiação Mu

tualidade chamar-se-ha-subscripJor associarlo-; o in
dividuo sobre cuja vida fór instituído o seguro cha-
mar-sc-ha-scgurado. , 

Pa ragt·:l pho unico. Qualq ucr pessoa p6Je si' r no moR mo 
rontraclo-subscriptor-associ:Hlo e segurado.- O segu
rado não póde ser suhstituitlo em toda a dut·ação !lo con
lrnelo. 

• Art. 2. G A quota mini ma da!; contribuit:ões ó nx.adá Clll 
20b0:l0 para as annuitlades c em tiO,)OOOas unicas. 

Arl. :1." A~ apoliees só !'erão válidas quando sejam ins· 
criplns no registro geral da ns~oci:u:ão e deverão conll'r: 

I." O num em de ordem local ; 
2." n nnmtTO de matricula tio registro geral; 
:1." O nome, domicilio c naturalidade do ~ubst:riplor 

nssót~iarlo; 
!1." O nome, domicilio, naturalidade c idade tlo st•· 

gnratln; · 
!"i." O valor da contribuição feita ou a fazer da 

imporl:1nria, seja unica ou por annuitlades, co • :.:.__ 
Hlinação da cpora Oll époc:ts (~ll que tlt•. tf{f N~·rrt•ali- !l-
zad:ts r. lugar, data da rraltzaçao do c \~~(\!,._u!\ GA {,,4,/.t, 

H." O fim, condições, lt•mpo P lt' ríl.IP-::i'i-{1 ronl.rarlo; · ·. 
P.\I'.TF 11. f)l) I ""'-,_"' 

·"' ...:~-~ - . 
-...._::------- -~-
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7. o A indicação do:; documentos intlispcnsaveis que 
deverá apresentar o segurado para ju~tilicar sem di-
reitos á liquidação ; . 

8. o As assignaturas indicadas no artigo seguinte e 
mais o scllo da associação; 

9. o No reverso da apolice se transcreverão :~s presen
tes clausulas. 

Art. 'L o O capital imposto na associação e as obri
gações reciprocas entre esta e o associado constará de 
um duplo contracto na fónm <lo artigo anterior assig
narlo pelo subscriptor. c pelo Dircctor geral.· 

Art. ti. 0 No caso de se perder ou inutilisar-sc al
guma apblicc o interessado porlerú reclamar outra por 
escripto á direeção geral, dcclaranrlo a causa <la perrla 
ou detrimento e corrcntl :J as tlespczas por conta do re
clamante; registrados em livro espécial estes novos tí
tulos ficarão nullos·os anteriores; 

Arl. 6. o No prazo de seis mezcs tia da ta do con l r:~eto 
o subsc1·iptor é obrigado a apresentar a certidão au
thentica da iflaclc do segurado-, ficando archivada na 
direcção geral, até a liquidação <lo contracto; na 
falta ,deste documento o segurado soiircrá as penas 
scggin tes : · • 

1. • Scrú considerado c collocado no grupo que se 
julgar menos van t:1joso na liquidáção, isto é, na hlatlc 
que ha menos risco; 

2. a Qualquer incxactidão na fixação da idade do se
guratlo como nos documentos ou nas declarações cujos 
ell'eitos façam alterar as contlições do contracto em 
prejuízo dos mais associados, importará a perda ele tortos 
os lucros que lhe corrf'~poncler na época da liquidação, 
e só receberú o capital com que tiver entrado se então 
fôr vivo o segurado. 

Paragrapho unico. São dispcnsatlos da apresentação de 
documentos os subscriptorcs da quarta comi.Jinaçãu ou 
grupo de que trata o art. f2 destas clausulas. 
· Art. 7. • As contrihuições ou pagamentos deverão ser 

feitos no Banco Nacional em qualquer das seguintes 
épocas do anno; .Março, Junho, Setembro ou Dezembro, 
e os recibos daquelle serão trocados no escriptorio da 
dirccção geral pbr outros cxtrahidos de talões com os 
sellos da associar;ãOot 

Art. 8. o Quando os pag:nnentos se figurem nos es~ 
criptorios dos agentes autorizados nas Províncias do 
Jmperio c no exterior, os subscriptores pagarão 1% 
sobre a quantia entregue pela remessa dos fundos. 
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Art. 9. o A rlirccção geral poderá recusar a admissão 
rle qunlquer contrar.:to de seguro sem dizer o motivo de 
sua recusa. 

Art. 1.0. Nas operações da associação formam parte 
de uma classe ou grupo todos os subscriptores, cujo fim 
ou époc-a de liquidação não exijam combinações diffe
rcntcs; nos ditos grupos se poderá aceitar pagamentos 
até ao L o de Janeiro do anno anterior á liquidação pa·ra 
facilitar a admissão de contractos por um ou mais 
armos (arts. t2, i3 c t4) destas clausulas. 

Art. H. A graduação do risco de morte, o segurado 
para a liquidação dos lucros que lhtl correspondam será 
com relação ás pautas formadas sobre.as tabellas de mor

. lalidadc de De'parcieu.'JJ. 
Art. i2. O seguro sobre a vida divide-se em quatro 

classes ou grupos, formackls segundo a idade, importan
cia das suiJscripções, e o anno em que foram effectuados 
os contractos, podendo opl~r o subscriptor por qualquer 
na fórma seguinte : · 

:1. o grnpo. Com perda do capital e lucros no caso tle 
morte do segurado, com faculdade de liquidar cada cinco 
annos. · 

2. o grupo. Com perda sómen te dos lucros e não do 
capital imposto no ca~o dé morte (\'o segurado, com fa
cultlade de liquidação cada cinco annos. 

3. o grupo. Com perda do capital c'juros· por morte 
do segurado, com faculdade de liquidar todos os ãnnos 
depois do primeiro quinquenio. 

4. 0 grupo. Sem perdadc capital nem lucros em caso 
;llgum, nem mesmo com u morte do segurado, com fa
culrlade de liftuidar cada um anno depois dos primeiros 
cinco. 

Art. 1.3. A duração do compromisso dos grupos do 
seguro sobre a vida é fixada de cinco annos até vinte e 
cin~o. • 

Art. :14:. Os quinqucnios do compromisso são sem
pre completos para as res]Jectivas liquidações e come
çarão no 1:. o de Janeiro seguinte ao annó em que 
se fizer o primeiro pagamento, á excepção do-primitivo, 
cujo começo será depois do que se fixa no art. 35 dos 
estatutos. · 

Art. iü. As contribuições que a associação receber 
no decurso de qualquer anuo até a data prefixa no ar
tigo anterior entrarão em conta corrente no Banco Na~ 
cional até o dia 31 de Dezembro proxilllo futuro, ven
cendo para os subscriptores associados ·o premio que 
pagar pelos deposi tos. 
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Art. Hi. O . .; subscripton~s que qnir.ct·em adquirir os 
direitos na partilha dos lucros Llos grupos respectivos, 
semsujciçãoao:nli~oanterior, no mesmo anno em que 
se inscreverem tlevem p 1gar sobre a con.tribuição unic1t 
ou annual que fizerem 1 "/o por cada mcz mesmo i ncom
plelu que ti ver decorrido desde o primeiro tlc hneiru 
proximo passa<! o. 

Art. t7. Para aproveitar as faculdades· concedidas 
pt•lo art. 12 destas clausulas para as lit(Uidaçõrs volun
larias tios grupos, o subscriplor devera avisar a direcção 
geral tres mczcs antes ele expirar o quíl1t1Uenio ou o 
arlllo em que quizer liquidar, alias o fundo liquiLiallopas-
sarú ao quinqucnio seguinte. 

Art. 18. Os eiTcitos do compromisf\O dos contraclos 
cessam para o suhcriptor c a associação nos casos se-
guintes: 

L" Pormorlc<lo segurado nos grupos l.
0

,2.
0

e:3.", 
tle que trata o art. 12 dessas clausulas; 

2." Por se vencer o prazo tio seguro ou pela conclusão 
voluntaria facultada 110 mesmo art. 12, preenchido o 
UC\'CI' imposto no art. 17 anterior. No primeiro caso o 
~uiJscriptor por annuidatlcs fica livre dos pagamt~nlo~· 
posterio.r.cs á morte do segurado, no segundo caso o se
gurado entra a receber o resultado da liquidação que ti-
ver escolhido. 

Art. 19. 03 associados no 4 o grupo cslaiJclecjdo no 
arl. 12 desl~>s clausulas póde prolongar a liquidação 
do ~eguro depois tia lllOI'te do segurado até a conclusão 
tio termo que tenha escolhido. 

Art. 20. Os contractos de seguro caducam: 
L" Pelas circumslanciasestabcleeillas.no~2." do art. 

(j." tlt,~tas clausula~; 
2. o Por falta 'ou demor:1 do pagamen Lo tle qualquer das 

:mnuidailes do prazo marcado na apolice. 
Paragrapho unico. Com anlicipação de tres mezes do 

lermo do prazo marcatlo a dire.cção geral annunciará no 
boletim administrativo d1t Mutualidade, s,e o ti ver, ou em 
·úm dos jornacs do Rio de hneíro, a numeração das 
suhscripçõcs que se acharem incursas no paragrapho 
anterior. Art. 21. O subs~riptor que quizcr cYitar a caducidade 
do seguro c 11zcr o pagamento alrazHlo só tlcnlro do 
anno de respiro tln que falia o~ 2.• do artigo anterior, 
p:tgará mais sobre a annuillade de vicJa 5o;, por eada 
trimestre mesmo ipcomplelo, salvando-se assim da 
pena (\o artigo anterior. . 

Paragraplw uni~;o. Esta fórma Llc pagamclilu só potlcr~t 
' 
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ser ft'ita no escriptorio da dirrcr:ão geral, qualquer que 
seja o lug-ar designado na apolic-ü para se realizarem as 
uut ras con tri huições. 

Arl. 22. 03 direitos tios sub:;criptores tlo grupo !J:," 
do art .. 12 destas clausulas não caducam em caso algum, 
n a liquidação vcri!icar-sc-lta segundo a importancia 
tlas contribuições e o tempo da imposição na associação. 
· Art. 2:1. Nas-épocas .(\o termo dos grupos dos seguros 
solll'c a !:ida, prucrdcr-sc-ha á \i(Iuidação no principio 
do anno seguinte, c deverá estar prompto em 30 lle 
Julho pruxitJl.O, em cuja tlata lerá lugar a distribuição 
dos capi~acs e lucros nas me~mas espccics em que fo
rem conn~rtidas as contribuições c lucros, pela qual 
fúrma os su b:'criptores rr'ceh~·ão: 

t.• 0.; capitaes impostos; . 
2."-03 jnros compostos por semestre que lrnllani oh

tido até :10 (\e Junho em (i!Ie principiar os dividendos; 
:~."().; rapitaes dos spgnrados fallcdclos anleslla cpoca 

da liquil\:tção; 
'J .• " Os juro3 accumulados dos mesmos capitacs; . 
~i." (J.; iHlcrcsses produzidos pelas imposições das 

snhscripções caducadas por falla de pagamento dentro 
tio anno de prazo qne concedem estas clausulas; 

(i. • Os C<l pi taes impostos pelos qun uão a Ill csen !aram 
os dowmontos nccess.arios para jnstif~car seus direitos 
ú liquidação; . 

7." Os premi os vencillo~ pelos deposilos em conta cor-
rcHtP; multas e os juros dos capitacs llC que falia opa
ragrapho anterior, etc. 

l'aragrapho unico. As distribuições serão feitas na 
fúnua cstalJelecida nos arts. H c 12 tiBslas clausulas. 

Art. 21. Os capitães c lucros liquidados c nãorccla
mados pelo seguralio ou seus herdeiros, nos seis Il).czes 
seguintes :JO 30 df~ Junho, cpoea fixada para a lermina
(âO das I iqnitlaçõe~, conserva r-se- hão deposita dos por 
sua conta c risco no B~nco Naeional. ' 

Art. 25. O.>.ctocurn.cntos que se devem apresentar para 
ter direito ao divillendo são: . 

1.u Certid:\o autheqtica de vida do segurado; 
2.° Certidão de ter fallecido e que mostre vivia o 

~cgurado ú mci:1 noite do dia 31 de Dezembro flo armo 
em que lr~rminou o rontracto -; 

3." l.r;ualllocumento deverão apt·cscntar todos os que 
tenham p:u·te na liqni(\aç~o, ain<la que não queiram li
r{uiJar, so!J p•~na de serem considerados incursos no§ 2." 
lo art. G." (h!st.,ls clausulas, ~em direi lo a redamaçiio 
algullla. 
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P<lragrapho unico. São dispensauos de apresentação 
deste documento os associados no r!." grupo do art. 12 
destas clausulas. 

Art. 2ü. Totlos os documentos ser·ão entregues á di
rccção geral de v i1lamen te legalizados c livres de despezas 
para a associação, c dentro LI o prazo de seis IJlczes, qual
quer que seja o lugar dll resiLieneia do associado, sendo 
de compctentia do subsc1·iptor o cuidado de: 

L• Remeltcl-os no .tempo mJtcado, cobrando dellcs 
um recibo as->ignaLlo pelo Director geral c com os se!los 
da associação; · 

2." Os remettitlos rle p;-tizes estrangeiros serão ,·i
sados pelos Consulcs .B!'asileiros ou por quem fizer suas 
n•zcs. 

Paragrapho unico. O prazo e termo fixado para a jus· 
lificação tios direitos dos associados são pcremptorios c 
produzem para os que nã9 o cumprem a perda em favor 
da classe ou grupo respectivo, sem LJUe haja nccessidado 
ele notificação prévia. 

Art. 27. No caso Llc morte elo segurado-os seus her
deiros, ou os que rleYrm ser nos beneficios do respectivo 
coutracto que se mostrarem legalmente habilitados, 
devem estes fazereiil-se representar por um só e mesmo 
procurador p:1ra todos os actos e tramites a praücar-sc 
com a associação. .. 

Art. 28. Como remuneração de todos os encargos que 
a direcção geral tome pt~ra desempenho dos deveres 4ue 
lhe incumbem, perceberá dos subscriptorcs uma com
missão ~~~ ti"/., sobre a importanci:t das contribuições, c 
maís I,>OOO por cada apolice de contracto, além dos sellos 
e outro qualquer imposto deviuo à Fazenda Nacional; se
rão pagos ao tempo de se assignar o contracto. 

Paragrapho unico. A commi5são.e scllos a que todo o 
subscriplor é obrigado no acto Lle se inscrever na asso
ciação ~erá por elle pc['(]Üla se não realizar na época fixada 
o contracto na fúnna da inscripção. 

Art. 29. A a~sociação só fica obrigada pelos seus esta
lu tos c especialmente pelas clausulas geraes e particula
res, impressas c manuscriptas na apolicc. Assim para 
sua interpretação não se considerará srsão a sua propria 
letra e suas referencias; e a associação não tem obriga
ção para cc•m outras pessoas, senão as que menciona no 
contracto ou com seus legítimos herdeitos ou represen
tantes devidamente reconhecidos. 
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Clansn/as e condições tla apolice de seguro mutuo 
contra fogo. 

Ar-t. 1." A associação Mttfltalidade, estabelece um 
quinto grupo com destino ao seguro mutuo contra 
fo~o, no qnal segura sob as condições geraes e parti
culares que seguem : 

1.0 Toda a classe de bensmoveis ou immoveis, ainda 
que o incendio seja produzido -por cx:halações electro
atmosphericas ou por explosão Je gaz; 

2. o Se os objedos garan lillos soll"rem Jetcrioramcnto 
ou se deteriorarem por ordem d1 autoritlade civil para 
deter ou combater os pt·ogrcssos elo fogo a associação 
indémniz:~rá ao associallo nc3te grupo da importancia 
das perd::~s. 

Paragrapho unico. No cnso de sinistro originado por 
ex plo~ão do gaz ou cxhalnções ele c tro-a tmos phericas a 
associação sómcntc responde do tlamno produzido pelo 
fogo. . 

Art. 2." A associação não segura em lugares despo
voados nem garante os incendios que provenham por 
guerra, invasão, f'Cdição, hostilidades, commoção po
pular, força militar e quaesquer explosões ou terre
motos. Tambem exclue os títulos, doeumcntos ou rna
nusrriptos, pedras preciosas, ouro, prata, ourivesarias, 
os theatros, as fabricas ou depositas cspeciaes, dtJ pol
vora, de fogo artilicinl, de kerosenc, de phosphoros c 
alcohol c mais matcrins consillerallas inllammavcis, 
assim como Lambem os Cllificios que contenham fabricas 
c depositos espcciaes lle artigos ex:ceptuados na presente 
clausula; Não se considerarão comprchenclidos no se
guro as remias (enfeites) c cachemiras, retratos a o]e(} c 
em geral todo o ohjecto raro on precioso. Tão pouco 
responde por qualquer outn1 perua que não seja ·ma te
ria! ou que não esteja explicitamente consignada na 
apoiK;c. 

Art. 3. o Todo o associatlo na dupla fJU~]idadc de se
g-urado c segurador é rcsponsavd do sinistro que 
possam soffrer os mnis co-associao os em razão da qu:mtia 
garantida c em concordar.~ci1 ao risco que oiTcrecerem os 
o!Jjectos suhmcttidos ao seguro. ( Vidç art. 'i,i. destas 
clausulas. ) 

Art. fi." Haverá um funilo de sinistros com destino 
ao pagamento dos incendios que soll'rcrcm os S•~gurallos, 
rcconhcciLlos que sejam pelo conselho Hsc . · · fn~ 
com põe. se de wn pol' mil ( 1/tooo ) ' \\ :\ wetl~bJ<{t?/,1, _;"'-... 

~ ' \ /~·' ·,- 'i 

'~ * - ">)' 
~DOS nt:DII\;>-.'0~~ 
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respon,;avel que 05 associ;,dos 1levem p3gar annua I meu te 
com anticipação no dia L" de Janeiro 1le c:~da anno alt'l 
a concluc;ão 1ln se,-:;nro r a pro-raia en:ão se rcali7.ar:í 
em qual1[Urr (•po,·a, tomando por haw os mrzcs com
pletos que tiverem 1lccorrido dcsde-áquclla data. 

Parag; apllo unico. Estes pagamentos se fat·ão na fór
ma estahclecida no ~ 2." do art. 8." dos c~Latutos. 

Art. !l." A qnanti1 lixaria para inllcmnização St'rá 
paga,aos sinistrados :JOs üü <lias seguintes depoi!'l de at·
ranjado c reconhnci1lo'o sinistro pl'lo conselho 11sc:ll. 
O lu~ar <lo p:1D,'amento é 11'1:auo no Rio de J:mciro, do
micilio legal da assoeinção, poróm se clnrante o :1nno o 
sPguratlo soiTrcr incemlio,; cujo pagamento esgotasse o 
fnnLio de qnc falia o artigo anterior ou que não fu:· bas
tante para completar a importancia dos tlam:ws, a as
soci:Jção entregarú.ao sinistrado letras pela quantia 
reconhecida on que faltar par:~. completar, com m:lis o 
jnro á raz:ío <1:~ 9 "/.. a n n uacs pagos nos dias 31 de Janeiro, 
~8 de Fevereiro c 31 Js l\larço do anno sc~uintc; nc3le 
caso ao consr lho fi.; cal !ir~:~ faru I ta do púâ decretar o 
divitlcmlo cxtraonlinario que corrrspOiHlet· a mais <lo 
premio annual que prescreve o artigo anterior. 

Art. (i. o 03 contractos do seguro cfb.:tuar-se-lt:to por 
cinco annos CO!llatlos (lesrlc o seguinte dia de as.-;ignada 
a apolicc, a associação por(\m póde não obstante re:1li1..1t' 
conlracto pot' um termo menor gegundo as circnnBtan
cias que concorr:1m nos o15jcctos suhmclliuo:> ao se
guro. 

Parag1·apho unico. 03 elTeitos do seguro cessam uni-
camente: 

L o Por tlesapparrcimento dos objertos garantidos; 
2." Pot· conclusão (]o período l1'1:ado 11:1 apolice; 
:L" Por fallcncia do segurado on terminação 1Ll as-

sociação. 
Os capitaes sPgHI'allos c os premio;; annnacs po1l1!tn 

ser redllZiLlos se durante a í•poca do seguro diminuir a 
importancia deste, c neste caso o seg;ura1lo o participara 
:'t direcçfío gPnl, rrmcttcndo a respectiva :1p·olicr c fa-
7.Cl'-lhc a differença 110 premio-correlativo. 

Art. 7." O associado ao assigna r a a pol ice <I e ~cgnro 
deve declarar se sJo seus em todo ou em pwtc o,; 
ohjectos ~ar:.~ntitlo~, se é usufrnrtuario, crednr, arrl'n

. llat~rio, i:;to é, em que qualidade I rala. 
Paragrapho unico. Toda a rcticcncia ou falsidatk tla 

partfl do scgurauo que ten1ler a <liminuir a clas:;i!icaç:io 
do ri~co ou a Lror.1r a nalurc7.a ou ohjct:tó llella não d:lo 
tlirf'ito ao ~r.Q"uratlo 1'111 c.1so "'' inr·•·ntlio a nenhuma 
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chssc (lc in(lcmnização, ain(la mrsmo quando as ditas 
circumslancias. não houverem infltliLlo sobre o dawno 
ou perua do objeclo segurado. 

Art. 8. 0 Em caso de venclcr ou traspassar os objectos 
garantido;; o vendedor ou o ccLiente tem obrigação 'de 
exigir do compradO!' ou novo proprictario o cumpri~ 
ml~nto da apolicc, e no caso dn morte ou de doação os 
I1crdeiros ou successore.;; estão obrigados a manter com 
a associação o contracto de seguro, e rio contrariQ tanto 
estes como aquelles poderão satisfazer á associação 'por 
via de inrlemnização uma quantia igual á. importancia 
da quota destinada para despezas administrativas e tanto 
os prcmios pagos anticipadamcnte como as qu:lntias de
vidas na époea da tescisão do contracto ficarão adjudi
cadas em lwnelicio deste õ. o grupo da associação. 

Paragrapho unico. No caso de dissolução de socieriade 
commercial o .socio ou socio.;; que se fizerem cnrgo dos 
objec tos segurados ficam solidadamentc obrigados a 
mnnt c r com a associação o conlrnctn de seguro, c no c as() 
de fallcncia de um segurr.flo os credores ficam obrigádos 
a satisfazer integralmente á associação as quanti'as que 
lhe forem devidas em razão de inccntlios occorridos e 
direitos de ndministração nté nquella da la. 

Art. U." Sempre que se lizer const!'ucções ·que aug
mentnrem o risco designado na apolicé em vigor; e 
quando se estabelecer nos edi!icios segurados ou' con
tíguos a fabr·icas a vapor, industrias', ou outroA obj'ectos 
que aggravarem o perigo do incendio; c quando os ob
jt·ctos submettidos ao seguro forem traslndn'dos a outro 
local ou passarem a ser propriedade de o11tras pessoas 
qunnclo o segurado se fizer garantir ou estiver já ~a~ 
rantiLio no acto de assignar a apolice por outra oli óu
tras associações ou compa.nhias, os bl1jectos sobre !f*e 
recahir o 'Seguro ou emtim que não houvér cumprido 
com o guc prevê o art. 7 .o destas clausulas, c~ssa a obri..: 
gação tlesta associa-ção até que o segurado, h-útáciro, 
comprador, possuidor, etc., etc., tehha informado por 
esc ri ptQ á di recção geral e que esta tenha clecllirado do 
mesmo modo entrar· novamente em suas obrigações 
para (1uem corrcsponda. , · · 

Paragraplto tmico. A responsabilidaclcàosegurado'para 
com a nssociação e essa unicamcn te depois que esta tenha 
àeclarado por escripto ter rescinàido definitivamente o 
conlraeto do seguro. · · 

Art. 10. A dirr·cçãe gcrnl, rom prévio accôrdo'do coú
sPlho fiscal, púde por uma simplfos notificação annullar 
ou reduzir em tudo o tempo o impo!'te do seguro, me-

1'.\HTE 11. fj7 
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diante a devolução da totalidade ou parte dos premios 
que o segundo houver já ~a tis feito. 

A'\'t. H. Ao declarar-se um incendio o segurado tem 
o dever: 

L • De empregar todos os mei•Js que tiver ao seu 
alcance a fim de poder salvar os objectos garantidos e 
cuidar de sua r,onservação; . • 

2." De dar aviso em acto continuo do successo ao re
presentante mais immediato da associação e declarar 
dentro das 24 horas seguintes diante da autoridade com
petente todas as circumstancias gcraes e particulares que 
tenham occorrido; esta declaração indicará 1\ época pre
cisa do sini'stro, o tempo que durou, as causas conhe
cidas ou que se presumam, a natureza e valor aproxi
mado dos objectos queimados, avariados e salvos, assim 
como os meios empregados para combater os progressos 
do incendio; 

3. • De entregar aQ representante da associação já in· 
dicado dentro dos tres dias seguintes ao acontecimento 
attestade expedido na fórma da expressada declaração e 
provar mais em todos os documentos que tenha no seu 
poder a existencia, valor e estado dos objectos indi
cados. 

Paragrapho unico. O segurado que nos prazos estipu
lados deixar de dar cumprimento ás obrigações que no 
caso de incendio impõe-lhe o presente artigo, perde 
todo o direi to de ser indemnizado pela associação, salvo 
se provar com tempo a impossibilidade ele cumprir com 
este requisito'. 

Art. 12. A associação declara terminantemente que o 
seguro contra fogo não dá lugar a lucros de nenhuma 
especie e sómente, sim, a mera compensação do damno 
sQITrido em relação sempre á quantia segurada, por con
seguinte essa indemnização limita-se ao valor real ou 
commum que os objectos tinham antes do incendio e 
sem aceitar por nada nenhum beneficio illicito nem toda 
outra condição alheia ao seguro. 

Art. 13. No caso de iqcendio a asi'ociação tem facul· 
dado de praticar toda e qualquer classe de investigação 
para escl:trecimento do successo e exigir do segurado o 
juramento, na fórma que presqreve a lei. 

Paragrapho unico. O segurado não pólle fazer aban
dono total nem parcial dos objectos garantidos, estejam 
ou não avaliados, sob pena de não ter direito a nenhuma 
classe de indemnizaçâo. 

Art. H. O segurado que exigir o importe das perdas 
causadas pelo incendio eu que supponha destruidos pelo 
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sinistro objcctos quo não existiam quando occorreu, o 
que sonegu ou suhtrahir tudo ou p;u·.te dos objcctos 
salvos ou avariatlos, ou que para acredttar as perdas se 
valer de meios illicitos ou documentos falsos, ou que 
em fim haja causado voluntariamente o incendio dos 
ohjcctos segurados, perde todo o direito de aer in
demn izado pela associação, e esta tem o de res.:indir 
todas as apolices que com o mesmo segurado houver 
assignado. 

Art. HJ. As perdas materiaes que resultarem de um in
cendio serão taxadas ou avaliadas por dous peritos, que 
nomearão os interessados, devendo aquelles com antici
pação designar outro na qualidade de terceiro para o 
caso de discordia, e sempre que alguma das partes intç
ressatlas se negar a nomear o re~pectivo perito, a outra 
entender-se-ha com a autoridade competente, e neste 
só caso, para nomear o perito ou peritos que faltar. 

Paragrapho unico. As despezas de avaliação serão pa
gas por metade entre a associação e o segurado. 

Art. 16. Tanto os immovcis, sem comprehender o va
lor do terreno, como os objectos Iiloviveis, serão avalia
dos segundo o preço da venda no momento do incendio, 
exceptuando os materiaes e generos de fabricação, que 
!!ct·ão estimados pelo valor que tinlllftm em bruto no dia 
do sinistro, devendo-se aggregar as despezas d!') fabri
cação feitas até aquelle momento. 

Paragrapho unico. A avalia.ção dos peritos ou qual
quer outra operação que se praticar em .averiguação. 
ilos damnos não prejudicará em nada os direitos ou 
excepções que a assõciação puder ter cop.tra o segurado 
ou outras pessoas. 

Art.l7. Se do exame dos peritos e da sua avaliação 
amigavel resultar que os ohjectos garantidos valem me
nos da quantia segurada ou em que se seguraram, o si~ 
nistratlo só terá di rei to ao reembolso da perda elfectiva e 
justificada ; se, pelo contrario, o valor integro do objecto 
não foi segurado, a associação, no caso de damno, só 
responde em proporção do segurado ao qne ten~ta dei
xado de ser ~egur·ado. 

Art. 18. Quando s<)hre um mesmo seguro eX"istam va
rios segn r adores , e o associado tenha feito éonitar 
opportunamente esta circumstancia, segundo prescreve 
o art. 19 destas clausulas, a associação indemnizar:í. 
proporcionalmente a parte que lhe corresponder, fa. 
zendo-se o ananjo dos dam11o:> ~otfridos segundo as 
clau~nlas desta apolice ; Glll nenhum caso, porém, pó
de-se oiJrigu a associação a pagar maiores quantias do 
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que as seguratlas r1 a parte tJUC lhe corrcspo~Hlct· nas 
despezas da ,avaliac;ão. 

Art. 19. Dentro dos prazos combin:~t!os pôde a asso
ciação mandar comp<"•r ou construir novamente, c 
ao preço da avaliac;ão, os cdilicios de~truidos pelo 
fogo; o tem lambem a faculda•le de tomar p(}r sua conta 
os objt'ctos avarialios, ou fazel-os substituir por outros 
tle igual natureza e valor, segundo a avaliação. · 

Art. 20. No scguFo lic um edit1cio estão comprehen
didos tamhem sua parte ou eomp~rtimcuto em geral que 
não esldam nxprcssamcnte fóra do coutraclo ua apolicc. 

Art. 21. O direito de reclamar contra o~ acclirlios do 
conselho fiscal, cauuca aos GO dias depois de ler-se feito 
saber ao St'gLu:atlo ou Sl'U procuratlor, c passado cujo 
termo, nenlwm direito assiste ao sinistrado para pre
tender modilicação, seja qual fur a causa e111 que se 
fundar. 

Art. 22. Para allendl'r ;ÍS urspt'ZaS de atlministração 
c gcrcnria, cada segurado deve pagar á dirt~cç:io geral, 
i ltllependeulÓ d<tS outms paga lltt~nlos, uma com missão 
aunual de um c meio JIOI' mil (L 1/:i'/Iuoo) sobre a quantia 
garaulida em ht us e o!Jjc'rlus siluatlos no !tio de Ja
neiro e Nicllieruy, e a de tlorts JIOI'.mil \ ~/t"''") su!Jre igual 
valor, em !Jc•usmol'l~is ou immuvcis radicados cmqual
qut'!' outro lug;tr nu iuterior ou e\terior do lmpcrio. 

Paragraplio uuiro. As conlrilnti•;ues de\l'm ser sa
ti.·;fpitas pelo segurado, do mesmo modo e fúrma que 
est:tlwkcc o art. r.L"~ p:tra o pagamento dos prcmios e 
qtwla,; destinados a !1111 fundo de sinistros ou rcsena, 
e mais i ''lu nas hypolhcscs tlo ar L H:"' do segúi·o de vtdas. 

Arl. :!:1. O sc·g·ttrado cslaiJL'kridu nu Imperiu deve_ 
pagar suas rcspc·cti v as •pwlas no c~criptorio da direcçãu 
geral no Hio tle hueiro, e nas suh-dircct;lies do exte
rior, dentro do~ q11in::e dia.~ s!'guint'c::; ao prazo que 
d!'sigu;un as rlausulas da apolieo, c no ca~o de uão o 
fazer pagará uma multa de 10 "/,, mais o juro decor
rido dt'sdn o ultimo dia do prnu coucctlitlo, á razão do 
i"/., llH"flsal; e a g:tranlia da as~oriaç;lo para com o se
gurado moroso, ~c·nlprc rt's'a rmquanto as quotas que 
c•ste c!Jowr uão lc•ullam sido satisfeitas, e sem lJI'c'.iJ.tiw 
da Ltcit!dade IJIW assiste ú dirc•ct;<tO geralJrara rcelawar 
t' requt'rt•r por todas as vi!ts legae-s ao associado moroso 
ao p;tgattu·nto .. sentiu este rnq>onsavc'l, e d,, sua rem ta as 
custas, gastos n lllais de'twz;ts qut' originar a :lt•Jr,anda. 

l'ar:tgrapltu unicu. E" l'\pre~c;amL'Jite ctllCIIdido c 
:Ijttslado qtlv t<Jdus os lwns iltui"I'ÍS ou .illlliWfi'Ís Sl'gurado:; 
firam c~pcri~d e privilc;siadautt:ule li~potltecado:; <tO 
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p:~~·:lllll'llfO rln~ prcmios c rpiolas drllcs provf'nicntrs, 
e a lothl,.; o~ outros rncargos a tJtlt' os associados, como 
la e.;, f'S l!'ja m obrigados. 

Art. ~'!,. Os objpctos gu!Jmrtlitlosaogt\a'lii'O t' sujeitos 
a ditl'ci·cntes riscos, scrãn clas;;itieados pela tabe11n da 
associação, em conformidacle a ella, o capital segurado 
converte-se (multiplicando-os pelo premio annual que 
lhe corresponder) em quantia ou totalidade responsavel 
ou imponivcl, sobre a qual se dect·cta o dividendo que 
fúr ncressario p.1ra preencher a importancia dos incen
dio,:; que orcorrcrcm. 

ArL. 2fi. As dcsintclligcncias rruo possam occot-rcr 
f•ntre a dircrç;io geral o um ou mais associados serão 
n• . .;olvirbs sem recurso pelo eomcllw fiscal ; e as ques- . 
tiics que podcr:to suscitar-• por um ou mais segurados 
eoulra a :tssociaç:io, st•rão resolvi1las Jto Hio de Janeiro 
e sem l'CI'Urso de appcllação nem de nenhum outro gc
ucro, por tlous ariJi lros que nomear:to as partes, e em 
caso de discordancia por um fercr·iro arbitro rruc no
Jllt'arão arpJCiles an!1's de começ.ar a funccionar; quando 
os dons arbitros discordarem na nomeaç:to do terceiro, 
então será eleito pela solte d'entre as tres pessoas que 
nomearam cada uma d:1s partes interessad:].i ó!O mesmo 
lt'mpo IJUI~ se verificar a escolha tlos dolls 1írírnciros ar
bitros; ~e se der o caso que a pessoa ctn qnem rccahir 
o rargo dn t.:rceiro arbitro Jt::io quiz1·r arcitar, procc
di~r-se-ha a um novo sorteio d'entrc as cinco pesso~1s 
rl'stantes c assim succcssivamcntc até por terceira e 
ultima YI'Z. 

l'aragrapho nnico. Em tor~os c em cada um uestcs 
casos, o consellw fiscal de accünlo com o sinistrado n
xarú com :lllticip:,ção os honorarios fjllO devem perceber 
os arhilros que tratarem rlo assnmpto, c as Llispo~içõcs 
que comprehendcm cslc artigo, uão são em nenhum caso 
applicaveis aos sinistrar]os que estiverem a descoberto 
com a associaç:to no momento do incendio. -

Art. 2fi. Tratando-se de seguros realizados sobre 
cou~lrncçi'ics feitas em terreuo,alhcio, ou que o segu
rado tr:tlar em qualidade de inquilino ou an eudalario, 
a :1ssoci:u:ão declar:t que, no r:t~o de inccntlio, a indcm
uiz:lç:lo que po,;sa corresponder ao sinistrado s1'gunrlo as 
rlausulas da apulire, será l'~pt'eialmente alfectada á re
p:tr:11;ão 011 consttucr;ão sobre o mesmo terreno do crli!i
rio inct'ndiado; d:tdtJ estc.c:-~so, a as~ociar;:lo p:1g:trú as 
perda . .; alô a ljllantia ljllC Se COIJI"Ordar á medida ljliC SC 
Vl'rilic:u· a runslrun;:loou reparar;ão, e á vista dascoutas 
tlev ida me 11 t t' .i us lilicatlas. 
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Art. 27. A associaç:ío si'1 fica obrigada pelos seus es
tatutos c ospccíalmcnte pelas clausulas gcracs c parti
culares, impressas c manuscriptas na apolice, assim para 
a sua interpretação, não se consi<lcrará que a sua pro
pria letra c suas refercncias, e a associação não tem obri
gação para com outras pessoas senão as que m.,nciona no 
contracto, ou a seus legítimos herdeiros ou represen
tantes <lcvidamente reconhecidos . 

• 
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2. o Empregar totlos os esforços para manter a maior 
harmonia entre os empregados da companhia; 

3. o Propô r á Dircctoria o augmento ou re:lucção do 
numero dos empregados que forem necessarios para o 
desempenho do serviço da companhia ; 

4." Nomear, suspender, impôr multas e demittir os 
empregados que mal servirem, se a Directoria lhe der 
tal delegação ; 

5. o Prestar á Directoria todas as informações que esta 
exigir, c indicar todas as medidas que o bom exito da 
cmpreza reclamar; 

6." Dirigir e inspeccionar o serviço de construcção e 
tt·afego das linhas concedidas á companhia, ramaes e 
novas linhas, que por ventura para o futuro se venham 
a construir, determinando os traços que devam seguir, 
e apresentando as respectivas plantas ã approvação da 
Dircctoria, para em nome desta serem remettidas aos 
poderes competentes; -

7. 0 Apresentar mensalmente ã Directoria um rela
torio circumstanciado do andamento das obras, e mais 
serviços a seu cargo. 

CAPITULO IV. 

DOS LUCROS E DIVIDENDOS DA COMPANHIA.· 

Art. 26. Dos lucros liCJuidos da companhia em cada 
semestre se deduzirão 5 "/. para fundo de reserva, cujo 
producto será empregado em :tpolices da divida pl).blica 
ou em ac(ões da propria companhia. Depois de deduzidos 
os 5 "1. do fundo de reserva tirar-se-hão ainda do liquido 
que ficar outros 5% para gratifica'ção dos membros da 
Directoria. 

Art. 27. Durante a comtrucção das obras, os mem
bros da Directoria serão retribuídos cada um com a 
quantia annual de 3:000$000 paga semestralmente em
quanto não houver renda, e no caso de havel-a deduzir
se-hão os tl "lo de renda depois de separado o fundo de 
reserva como prescreve o art. 26 destes estatutos, e 
se não perfizer a quantia mencionada para cada um, cotfl.
plctat·-se-ha com o que hpuver em caixa. 

O restante da renda será distribuído pelos accio~istas 
em Janeiro e Julho. 

Logo que o fundo de reserva tiver attingido lO•;. do 
capital social realizado, deixará ele ser augmentado c a 
scp:tração dos :5 "lu sú se tornat·[t a fazcr,(JUando seja pre
ri:;o para o el~var [u1uclle algarismo complclo. 
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-- CAPITULO V. 

DISPoSIÇÔ~S GERAES. 

Art. 28. A Directoria poderá requerer dos poderes 
do Estadoquaesquer medhlas que julga1· convenientes 
para segurança e prosperidade da companhia: 

Art. 29. Os Directores, gerente e Lodos os emprega
aos da companhia, são respansaveis pelas perdas e 
damnos que causarem no exercício de suas funcções, 
provenientes de fraude, dólo, malícia ou negligencia 
culpavel. . 

Art. 30. A responsabilidade doi membros da Direc
toria só poderá ser intenta{la por acção judicial, por 
meio de commissarios nomeados pela assembléa geral, 
em sessão extraordinaria, para representai-a em juizo 
e requerer a bem de seu direito, designando-se os factos 
sobre que deve versar a accusação. 

Votada a accusação, considerar-se-ha demiltida a Dí
rectoria, e proceder-se-lia em acto consecutivo á elei
ção da nova Directoria. 

Art. 31. A Directoria fica autorizada para demandar 
c ser demandada em nome da companhia e para exercer 
livre e geral administração e plenos poderes, como em 
causa propria outhorgados sem reserva alguma. 

Art. . 32. A dissolução da companhia veriticar-sé-ha 
nos casos dos arts: 35 e seguintes do Decreto n. • i7H <;Ia 
i9 de Dezembro det860, e leis vigentes. Se a compa
nhia tiver prejuízos que absorvam um terço do seu ca
pital, addicionado o fundo :le reserva, entrará logo em 
liquidação, vendendo-se em leilão tudo quanto possuir 
para se applicar o producto ao pagamento de suas di
vidas, e todo o restanle será divi<lido entre os accionis
tas na proporção de suas acções. 

Art. 33. A Directoria fica autorizada a aceitar as 
modificações que a estes estatutos forem feitas pelo Go
verno Imperial, e que estiverem de accôrdo com os fins 
da companhia. 

Rio de Janeiro, 26 de Fevereiro de !872.- Os Directó
res, João Frederico Russell.-.Manoel Marques de Sd.
'l'argino José da Cruz.-Ft·ancisco Candido Fonseca de 
Brito.-Thomaz da Silva Brandão . 

.... 
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DECRETO N. '!U!lO- DF. 26 DF. JUNIIO DE i87;!. 

Concede á co~lpanhia- Ferro C~r!il-d,c 1\font'l_y,itl.é.~~- autoriza
ção para funcciouar e approva seus estatutos. 

Altendendo ao que Me requereu a companhia-Ferro 
Carril- de Montevidéo, devidamente representada; c <l~ 
conformidade com a l\linha lmmcdiata Resolução de t9 
tio corrente mcz, tomada sobre o parecer da Secção do~ 
Negocios do lrnperio do Conselho de Estauo, exarado em 
Consulta de iOdo referido mez, Hei por bem Conceder
lhe autorização para funccionar, e approvar os respeeti
vos estatutos que com este baixam. 

O Darão de Itaúna, do Meu Conselho, Senador do Im
perio, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Comll}ei·cio ~ Obns Publicas, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em v in te e seis de Junho de mil oitocentos scten ta c 
dous, quinquagesimo primei[1o da lndepcndcncia e do 
lmperio. · ~ 

Com a rubrica de Sua ll:lgostade o Imperador. 

Barão de Itaú~a. 

Estatutos da companhia-Ferro Carril~ de Honte\'idéo, 
a que se rcl'ere o 0@crelo n. o 4990 de 26 de Junho 
de t872. 

Art. L o Fica organizada nesta cidade do Rio de Ja
neiro uma sociedade anonyma, sob a denominação de 
-Comp·mhia Ferro-Carril de Montevit.léo-, para o fim 
de construir nas ruas c arr:1baldes de Montevidéo um 
serviço regular· de passageiros em carros puxados 
por animaes sobre trilhos de ferro, em conformidade 
da concessão feita com O. Nicolas Herrere em 8 de 
Se tem!Jro de i8ü8. 

Art. 2. o A. companhia tomará a si por accônlo com 
o actual concessionario·o serviço acima referido. 

Art. 3. o A companhia durará por 50 annos. 
O seu capital será de 2.000:0001)000, dividido em 

10.000 acçuc~<, lhs quacs 7.000 serão immediatamente 
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distribuída~ e as 3.000 restantes quando por ventura 
os interesses da companhia aconse. lharem a aeqllisição 
de novos serviços ou quando a assembléa geral. ~os 
accionistas o julgar conveniente. Nestes casos a dis
tribuição das acções será feita pelos accionistas exis
tentes na época da mesma distribuição na prQporção 
das acções que possuírem. · . 

Art. 4. o Os accionistas da companhia são obrigados 
a fazer as entradas de suas , respectivas acç!Jes pela 

fórma prescripta no art. 5. o, não sendo cada lU)cio
nista responsavel senão pelo valor das acções que pos
suir·. 

Art. 5. o As entradas serão feitas : 20 "lo no a c to de 
subscrever-se as acções e o resto á proporção que ror 
reclamado pela Directoria, com intervallo pelo menos 
de 30 e aviso prévio de oito dias, publicado nos jornaes 
mais lidos desta cidade. O accionista que deixar de 
pagar qualquer entrada perderá o direito ás quantias 
anteriormente pagas, as quaes reverterão em beneficio 
da companhia e as respectivas acções serão novamente 
distribuídas da maneira por que a Directoria o julgar 
mais conveniente. 

Art. 6. o As acções serão nominativas e as suas trans
ferencias se farão por termo lavrado nos livroii da 
companhia, com a intervenção e assignatura das partes 
contractantes, ou de pessoas legalmente autorizadas. 

Art. 7. o A séde da companhia será nesta cidade do 
Rw de Janeiro, onde se celebrarão as assembléas ge
raes dos accionistas, e residirá a Directoria. Haverá, 
porém, na cidade de Montevidéo um escriptorio, um 
gerente, e os empregados precisos a juizo da Direc· 
to ria. 

Art. 8.0 A assembléa geral ordinaria dos accionistas 
se reunirá uma vez por anno no dia lO de Julho, para 
ouvir ler o relatorio e approvar as contas apresentadas 
pela Directoria, as quaes serão sujeitas a uma commis
são de contas, se tres dos accionistas o requererem. A 
commissão de contas, composta de tres accionistas de 
vinte ou mais acções, será então eleita por escrutínio, 
e se marcará prazo nunca maior de oito dias para a 
nova reunião da assembléa geral, e nesta se votará 
sobre o parecer e as contas, sobre qualquer proposta 
apresentada e já informada pela Directorra, e sobre as 
eleições que devem ter lugar. 

Art. 9. o Além da reunião ordinaria da assembléa ge
ral dos accionistas, haverá as ext,raordinarias que ~ 
Directoria convocar por deliberação sua, ou á requisição 

hRTE 11. 6\J 
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por escripto de accionistas, que representem pdo menos 
um quarto do capital realizado. A Directoria as con
vocará neste caso dentro do prazo de H> dias da requi
sição, e nellas se tratará súrnente do objeclo para que 
foram convocadas. 

Art. 10. As assernbléas geraes tanto ordinarias como 
extraordinarias se considerarão constituídas para de
liberar quando estiverem reunidos accionistas que re
presentem, por si, ou como procuradores de outros, 
um terço do capital realizado. 

A convocação será feita com antccedcncia pelo menos 
de oito dias, c os annuncios pu!Jlicados por tres vezes 
nos jornaes. 

Art. H. Os accionistas inscriptos nos livros da com
panhia, pelo meuos 30 dias antes da reunião, têm um 
voto por cada dez ac<_:ões. A nenhum accionista, porém, 
se contará em qualquer deliberação mais (le vinte votos. 

A votação pMe ser pessoal ou por procuração, sendo 
o procurador tamhem accionista. 

No caso, porém, de eleição da Direcwria, ou llc outro 
mandatario elegível, não se adrnittirá votos por procu
ração. Quando fôr accionista qualquer companhia ou 
sociedade um só dos socios poderá votar. 

Art. 12. Qn.ando por falta de numero a assemhléa 
geral não se julga1· constituída, seja ella ordinaria ou 
extraordinaria, se fal"á nova convocação com praw 
nunca menor de cinco dias, e passada uma hora depois 
da clesignnda se votará com o numero de mcmhros 
presentes. Os ausentes ficam em totlos os caso~ sujdtos 
ás deliberações da assemblt~a geral. 

Art. t3. As assembléas geraes serão presididas por 
accionistas llc cimoenta ou mais acções, que não sejn 
Presidente ou memhro da Directoria. Este Presidente lia 
assemhléa geral será votado po1· acclamação ou por e~
ct"Utinio, se dez accionistas presentes o re•Jnisitarem. 
O Secretario c o escrutador serão nomeados pelo Presi
dente, o qual sujeitará sua escolha á approvação da as
sembléa. 

Art. 14,. A' assembléa geral compele resolver sobre 
todos os negotios, que não estiverem expressamente 
commettidos á Directoria, eleger a esta, tomar-lhe 
contas annualmente, c confirmar ou não os actos da Di
rectoria, que po1· estes estatutos licam sujeitos á sua ap
provação. Suas deliberações obrign m igualmente tanto 
os aecionistas presentes como os ausentes. 

Art. HJ. A companhia será administrnda por um:l 
Dircctoria composta de trcs membros, ([Ue possuam pelo 
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menos cincoenta acçõcs, as quacs ficarão depositadas 
durante sua gestão. 

A Dircctoria será eleita por tres annos e seus membros 
porlerão ser reeleitos. A gestão durará até que a nova 
Directoria se apresente para tomar posse. 

Art.. lG. Como excepção da determinação do art. fõ 
serão Directores nos quatro annos que começam com a 
approvação destes estatutos e installação da companhia 
os accion ist<~s José Manoel de Frias, José Corrêa de 
Aguiar e Diocleciano Bruce. 

Art. 17. A Dirccloriaescolhcrád'cntrescusmcmbros 
um para Presidente, outro para Secretario c o terceiro 
para Thcsoureiro, c distribuirá seus trab:lihos. Na falta 
ou ,ausencia de qualquer Director, por mais de sessenta 
dias, os restantes chamarão p<~ra o substituir um arcio
uisla que possua.mais de eincoenta aeções, salvo o easo 
em que a auscncia provenha ele ter um dos Dircctorcs 
sa hillo para fóra desta eirlatle em serviço ela companhia. 

Art. 18. Compete á Dircl'toria: administrar todos os 
1wgocios da companhia, eclcbrar e assignar torlos os 
contractos que julgar neePssarios, e rrprcscntal-a pe
rante as autoridades constituídas dentro ou fóra do Im
pr~rio, em juizo ou fóra tlelle, para o que lhe lieam con
feridos plenos e illimitailos poderes com o direito de 
~ubslahclncel-os em quem lhe aprouYer. 

Art. Hl. Compete lambem á Dircctoria nomear c de
mittir os empregados, marcar-lhes ordenados c grati
fie:u:õcs c dirigir a cscriptura\~ão rlc todos os livros da 
companhia. 

Art. ~0. O Ttwsourciro recolhcr:'t em deposito a um 
on mais bancos designados pela Dirf'r:turia todos os di
nheiros da companhia, guardando em seu poller súmcntc 
;~s rJUantia~ precisas par·a as irnmediatas tlcspczas c pa
ga rncn tos. 

Art. 21. Ao Presirlentc da Oircctoria, alóm de suas 
atlribuiçõc~ como Direclor, compete ser orgão da eom
panh ia c da Dircctoria, c assignar tortos os pa!JCis, menos 
os conlral'tos c procura(;õcs, que o serão pela Direetoria. 
A Hireetoria laneará na acta de cada uma elas sessões as 
dclilJeraçiies quê tomar, c poderá designar quaes os 
outros papeis, que, além ela assignatura do Presidente, 
terão a de outro membro tla mesma Directoria. 

Art. 22. fbverá taml.Jem um gerente na cidade tle 
Montn>irlóo, nomcarlo pela Dircctoria, que o poderá dis
pensar quando eonvcnlta ao serviço e interesse da r:orn
pauhia. Seus vencimentos serão mareados pela Dircelo
ria, e suas obrigações lixada~ nas instrucçôcs fjUC a 
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mesma Directoria fica autorizada para dar-lhe e para os 
alterar quando seja conveniente. · 

Art. 23. A companhia sómente será dissolvida nos 
casos marcaQ.os no art. 295 do Codigo Commercial e no 
art. 35 do Decreto n. • 27H de t9 de Dezembro de t860 
ou quando tenha perdido 50"/. do capital 'social. 

Art. 2~. Dos lucros líquidos da companhia, efJectiva
mente realizados em cada semestre, a Directoria dedu
zirá uma quota necessaria para o fundo de reserva, des
tinado a fazer face â perda do capital ou á deterioração 
do material. Do restante a Directoria deduzirá fO % 
para remuneração de sua administração e fará dividendo 
aos accionistas. Nenhum dividendo, porém, se poderá 
fazer emquanto o capital da companhia, desfalcado em 
virtude de perdas, não fôr integralmente restabelecido, 
conforme determina o citado Decreto n. • 27H de 19 de 
Dezembro de 1860. O fundo de reEerva se julgará com
pleto logo que attingir á somma de 200:000#000. 

Art. 25. A companhia se julgará constituída e poderá 
entrar em exercício Jogo que forem estes estatutos appro
vados pelo Governo Imperial. Os accionistas José Manoel 
de Frias, José Corrêa de Aguiar c Diocleciano Bruce, 
Hcam autorizados a requerer ao Governo Imperial a sua 
approvação e a aceitar as alterações que lhes fizer o 
mesmo Governo. 

Rio de Janeiro, 21 de Maio de 1872.-( Seguem as as
signaturas.) 

DECRETO N. 4.9!H -DE 26 DE JUNHO DE 1872. 

Concelle á comp.anhia d.c seJmW-Fi~.\llll.ladc-de Lisboa :IUlo
rização _para estaheleccr1íõvas agenCias no lmpcrio. 

Attendendo ao que Me requereu a companhia de segu
ros- Fidelidade-, estabelecida na cidade de Lisboa, e 
Conformando-me por Minha Immediata Resolução de t.2 
do corrente mez com o parecer da Secção dos Negocios 
do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta 
de 29 de Abril proximo findo, Hei por bem Conceder-lhe 
autorização para estabelecer novas agencias nas Praças 
do Parã, Santos, Paranaguã, Santa Calharina, Rio Grande 

, 
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do Sul e Porto Alegre, sob as clausulas dos Decretos 
n. os 29~0 de 26 de Junho de 1862 e ~812 de :lO de Novem
bro do armo passado. 

O Barão de Itaúna, do Meu Conselho, Senador do Im-
. perio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 

Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assimu tenha 
entendido e faça executar. Palaci{) do Rio de Janeiro, 
em vinte e seis de Junho de mil oitocentos setenta 
e dous, quinquagesimo primeiro da Indcpendencia e 
do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão de Jtaúna. 

DECRETO N. ~992- DE 3 D~ JULHO DE 1872. 

Altera algumas disposit;õcs !lo Decreto n. 0 <i82t de 22 de Novcm
hro de 1871, 1~a parte relativa á prcsidcncia doÍ~~! nas co
marcas cspcC!acs. 

Hei por bem, Usando da attribuição que Me confere 
o art. 102, § 12 da Constituição do lmperio, Decreta.r 
o seguinte : 

Art. I." Cada sessão judiciaria do Jury nas comarcas 
especiaes, de que trata o art. 1. • da Lei n." 2033 de 20 de 
Setembro de :1.871, será presidida por um Desembargador 
da Relação do distrieto, designado pelo Presidente 
de lia segundo a ordem da antiguidade. 

Art. 2. o Tres dias, pelo menos, antes da reunião do 
Jury, o Juiz de Direito, que a tiver convocado, remet
terá os processos preparados para julgamento ao Secre
tat·io da Relação, que os apresentará logo ao Presidente 
a fi~ de dis~ribui.l-.os ao pesembargador,. a quem com
pelir a presidenCia effecttva da sessão. 

Se durante esta forem preparados novos processos, 
o Juiz de Direito os enviará directamente ao Presidente 
do Tribunal do Jury. 

Art. 3. • Encerrada a sessão judiciaria -· , 
gado r, que a tiver presidido, fará o · wt ... JJ8*lflPÍ" .1 ,: ~'· ·., 
nado.pelo art. 180 do Regulamen. ~~lw'ãe ·ar de •, '.;1/J 
.Jane1ro de 18~2. ~ ~- -~<? 

,,~' ~ .. ,~-~Dos o'"'> _4 
DEPIJijlo.\.l_;/ --o 



ACTOS DO PODER 

Art. ~.o· Ficam derogados neste sentido o l!,rt. 2~, 
§§ 1 . o, 5. o e 7. o do Decreto n. o ~8n ,de 22 de N oyembro 
àe 187:1.. 

O Dr. Manoel Antonio, DuHte de .Azevedo, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, asl'\im o tenha. entendíc;loe faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em tres de Julho de niil oito
ce.ntos setenta e dous, quinquagesimo primeiro da 
Independencia e do Impcrio. · · ' 

Com a ruhrica de Sua Magestade o Imperador. 

Afanoel Antonio Duarte de Azevedo. 

DECRETO N. 4993- DE 3 DE JULHO DE 1872. 

Classifica as con!:tr~:as da Província !lu 1\laranhão. 

Hei por bem, para execução do art. 29, §~.o da Lei 
n. o 2033 de 20 de Setembro do anno passado, Decretar o 
seguinte: 
· Artigounico. Ficam de~lar~llas de segunda entnncia 

.a comarca do Baixo-Méarim e de primeira a da Impe
ratriz, c1·eadas ultimamente na Província do Mar:.mhão. 

Subsiste a classificação das outras comarcas da mt:sma 
Província, a saber: a da Capital e a de Alcantara, de lei·
ceira en trancia; as do Alto-Me31'im, Brejo, Caxias, ,Qui
marães,.Itapicurú-merim, S. Bento Llos Perizes e V~ann~i. 
de segunda; e a~ de Carolina, Chapada, Pastos Bons, Ro
zario e 'fury-assú, de primeira. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de; Azevedo, do Meu 
Cünselho, Minist1·o e Secretario de Estado dos Negocio,; 
da Justiça, asl'\im o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do. Rio ele Janeiro, em trcs de Julho de mil 
oitocentos setenta c dous, quinquagesimo primeiro 
da Independencia e do lmperio. · 

Com a rubric:t de Sua Magcstadc o Imperador. 

Manoel Antonio Dtutrte de Azevedo. 
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DECRETO N. 499i- n·É a DE JULHo DE tS72. 
I 

Marca o ordenado dos P.!9mQ~ores P'!!>li.ÇQ_S L.a5 comarcas do 
Raixo-Mearim e da Imperatriz, na Provincia do Maranhão. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica marcado o ordenado annual de 

600~000 ao Promotor Publico da comarca do Baixo
Mearim e o de 1.:000~000 ao da Imperatriz, creadas ulti
mamente na Província do Maranhão. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, assim o tenha entendido c faça executar. Pa
Jacio do lHo de Janeiro, em tres de Julho de mil oito
centos setenta e dous, quinquagcsimo primeiro da In
depcndcncia c do Imperio. 

Com a rubrica do Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Antonio Dnarte de Azevedo. 

DECRETO N. 499:>- DE 3 DE JULHO DE t872. 

Proroga o prazo fi :.:a do para a or;,ratiização da companhia desti
nada a construir uma doca no loeal eml{ne se acha a Capitania 
do Porto tlo Maranhã 1 -econcluir o dique das l\lercês. 

Attendendo ao que Me requereram os Engenheiros 
André Rebouças e Raymundo Teixeira Belfort Rôxo, Hei 
por bem Prorogar por mais dous annos, contados do 
dia 20 de Junho do corrente anno, o prazo fixado na 
condição 2. •, annexa ao Decreto n.• 45U de 20 de Junho 
de 1870, para a organização da companhia· destinada a 
construir uma doca no local em que se acha a .Ca
pitania tio Porto do Maranhão c concluir o dique das 
Merc~s. 

O B1rão:dc ltaúna, do Meu Conselho, Senador do Im
pcrio, Ministro c Secretario de Estatlo dos Negocios da 
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Agricultura, Com'mercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em tres de Julho de mil oitocentos setenta e dons, 
quinquagesimo primeiro da lndependencia e do lm
perio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão de Itaúna. 

DECRETO N. 4996 -DE 3 DE JULHO DE i87'!. 

Concede a Candido de Souza Rangel priyi~~_io para estabelecer 
uma f.tbrica de azulejos, porcellana, louça fina e crystacs. 

Attendendo ao que Me requereu Candido de Souza 
Rangel, e de conformidade com o parecer do Conselheiro 
Procurador da Côroa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei 
por bem Conceder-lhe privilegio por H> annos para es
tabelecer na Província de S. Pedro do Rio Grande do 
Sul, uma fabrica de azulejos, porcellana, louça fina e 
crystaes, ficando este pl"ivilegio dependente de ulterior 
approvação da Assembléa Geral Legislativa. 

O Barão de ltaúna, do Meu Conselho, Senador do 
lmperio, Ministro c Secretario de Estado dos Nego
cios da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim 
o tenha cn tendido e faça executar. Pala cio do Rio de 
Janeiro, em trcs de Julho de mil oitocentos setenta e 
tlous, quin!Juagcsimo primeiro da Independeneia e do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão de ltaúna. 

.. 
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DECRETO N.4997-DE 3 DE JULIIO DE t872. 

Concede a Gu<>tavo Adolpho "'urff!Jain e Theodoro Just, P.ti; .. 
vilc:.;io para i:Itrotlncçào ~~ veada uo Imperio de apparellws 
úesLiaados á fabricação de g-at hydro-~:ar!Jonico. 

Altendenuo ao que Me requereram Gustavo Adolpho 
Wurll"bain e Theouoro Just, e ue conformitlade com opa
recer do Conselheiro Procurador· da Coróa, Soberania e 
Fazenda Nacional, Hei por bem Conceder-lhes privilegio 
por 10 annos para a introducção e venda no llllpcrio de 
apparelhos destinados á fabricação de gaz liydro-carbo
nico, descriplos em sua petição da ta da de ü de Outubro d-o 
anno proximo findo, ficando o privilegio dependente de 
ulterior approvação da Assembléa Geral Legislativ<~. 

O Barão de Itaúna, do l\leu Conselho, Senador do Im
perio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio c O!Jras Publicas, assim o tenha 
eu tendido c faça cxecu Lar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em tres de Julho de mil oitoecntos setenta c dous, quin
qnagesimo primeiro da Indcpnndcncia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

IJarão de ltaúna. 

DECRETO N. 4U98 - DE 3 DE JULHO DE 1872. 

Concede a Francisco de Paula nellido, privile~io para introduzir 
no paiz o apparelho de sua iuveução detióíüiuado -.Regulador
automatico. 

Attendclll!O :~o que 1\le requereu Francisco de Paula 
Bcllido, e de conformidade com o parecer do Conselheiro 
Procurador ria Coróa, Soberania c Fazenda Nacional, Hei 
por hem Conceder-lhe privilegio por 10 annos para in
troduzir no pctiz o apparelho, de que se diz inveijtor, 
denomin:tdo- Regulador automatico -, descripto na 
petição de ü de Junho prox:irno lindo. 

O Barão de Itaúna, dtl 1\Ieu Consnllw, Senador do Irn
pcrio, Ministro c Secret~rio de Estarlo dos Negocios.da 
Agricnl Lura, Comrncrcio c Obras Publicas, assim o lenha 

P4RTil 11. 70 
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cntrn1lido c faça exrcutar. P:~l:~cio do Rio de Janeiro, 
em trcs de Julho de mil oitocrntos setenta e dous, 
quinquag-csimo primeiro da Intlcpendencia e do Im-
perio. 

Com a rubrica ue Sua l\bgrstade o Imperador. 

narr1o de Itaúnu. 

DECRETO N. 499u - nE 3 nE tuLno oE tsn. 
Concede a 3ouza & Ferreira permissão para explorarem minas 

de carvão de pedra e outros mineraes nas margens do Riu 

Negro. 

Attendcndo ao que .Me requereram Souza & Ferreira, 
negociantes dn Praça uo Amazonas, c de conformidade 
com a Minha Immeuiata Re~olução ue 5de Junho ultimo, 
toma1la ~ollre o parer:er tla Secção dos Negocias do lm
perio uo Conselho de Estado, ex.arndo em Consulta de 2~ 
de l\Iarço do anno proximo fin1lo, Hei por bem Conceder
lhes permissão, por cillCO armos, para explorarem minas 
de cnrvão tle pedra e outros mineraes nns margens do 
Rio Negro, na ProviRcia tio Amazonas, sob as seguin tcs 
clausulas: 

i. • A exploração procrdcr-sc-ha na conformidade do 
disposto no Decreto n."4ti27 de 2:l de Maio de :1870; 

2." llf•a 1 i zadn a exploração, concedcr-se-ba permissão, 
por trinta annos, para a lavra em cem datas mineracs, 
no maximo, guardadas as prescrip1:õn~ dos Decretos 
n. •• 32:3G de 2i de Marco de i8(j!J. e 4!i30 de 28 de No
vembro :lc i870, e salva ao Governo Imperial a facul
dade de fazer nova~ conces~ões, sem prejuízo da prefe
rencia :~que Souza & Ferreira tiverem direito nos lu
gares por elles explorados. 

O Bariio rle llaúna, do l\lru Conselho, Senador do lm
perio, Ministro e Secretario de Estal!O dos Negocies da 
Agricultura, Commerrio e Obras Publicas, assim o tenha 
entcmlido e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro, em 
trcs de Julho 1\c mil oitocentos setenta e dous, quinqua
gesimo primeiro da Independcncia c do Imperio. 

Com a rubrica tlc Sua l\lagestadc o Imperador. 
flariio de Itaúna. 
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.. EXECUTIVO • 

XII. 

A companhia submetterá an~ualmente ã appro~aÇão 
do Governo as tarifas dos preços de passagen~ e trans
porte das cargas para serem alteradas segundo as cir
cumstancias. 

XIII. 

A companbia porá ã disposição do Governo todos 09 
meios de transporte que possuir, mediante o ab.1timcnto 
de 30% dos preços das suas tarifas, quando delles houver 
.necessidade para conducção de tropa e ma~~rial de 
guerra. 

XIV •. 

Em qualquer época, depois de decorridos os primeiros 
~O annos de duração da companhia, terá o Governo a fa
culdade de resgatar esta concessão. 

Para regula.r o preço do resgate, tomar~sc-ha a renda 
liquida annual dos cinco annos anteriores e a média 
constituirá a importancia de uma annuidade que será 
paga á companhia durante cada um dos annos que faltar 
para expii·ar a concessão. 

XV. 

A companhia terá o numero preciso de cantoneiros 
ou guardas fixado pelo Engenheiro fiscal, para limpeza 
dos trilhos, c para- avisarem os pEl,ilcs, cavalleiros o ve
hiculos da aproximação dos trenA fim de evitarem-se 
sinistros. 

XVI. 

A companhia estabelecerá tres estações decentes e 
apropriadas ao serviço dos passageiros e cargas, sendo 
uma nQ Pedregulho, outra no arraial da Penha e a ter
ceira em um ponto intermediario da linha. 

As estàções deverão estar concluídas no dia da inau
guração da Iin~1a ou quando esta fór terminada. 

· XVII -- ~--- ·--
. ---"tC~ D~-CAA(4~' 

A companhia, antes do c oc\\:'>1eu; trabalhos,_::.~ 
metterá á approvação do . J~'rto o traço da linha, a 

'«:) * l * . os 
~~~~~ 
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fôrma rios carro!', suas tlimensõt>s e collorar:ão ~ol1rr os 
l!'ilhos, e, depois de concluit)og, não poderá ampliar 
suas linhas on fazer qualrJuer obra sem que previamente 
t~nham sitio ôs planos apmsentados ao Governo e por 
elle approvados, sob pena de.multa e de ser obrigada a 
demolir a obra feita. 

XVIIl·. 

Os trabalhos deverão começar dentro do praz~ de seis 
mr-zes, e deverão estar concluitlos no dr, i8 mezes, con
tados ambos os prazos da data d:.t assignatura do con~ 
tracto. 

XIX. 

Caducará a presente concessão: 
L • Se. der:orridos seiii mezcs depois rlc cxpirarlos os 

prazos designados na condição 18.•, não estiverem prin
cipi:ulas ou ter1üinadas satisractoriamente as obras; 

~." Se, depois de começadas, as obras ficare1h paraly
s:ulas por mais de 30 dias, sal vos os casos de força maior 
devidamente provados, c a emprcza srr·á obrigada a rc· 
mover, dentro do prazo de 60 dias da data da intimação, 
todo o material permanente c a repor o calçamento no 
cstàdo primitivo, &ob pena de ser a remoção e os re
paros da·estrnrla fritos pelo 1\linisterio da Agricultura, 
Commrrcio cObras Publicas á cu;;ta da companhia; 

3.• Finalmente, se, depois de entregue ao trafego a 
linha, fOr este interrompido por mais de 48 horas. 

f 

XX . • A companhia f.ná a acquisição dos terrenos neces· 
sarios para abertura e alargamento de ruas ou es
tradas, se fôr preciso. Quando os não puder obter por 
ajuste com os proprietarws, scr-lhe-ha concedido o di
reito rle desappropriação, na fórma estabelecida na Lei 
n. • 3:19 de 12 de Julho de 11:>~5. 

XXI. 

Qualquer discordancia cnh·c o Governo c a companhia. 
a respeito de seus direitos, deveres c respectivos in
teresses, será decidida por arbitros nomeados por cada 
uma das partes. 

Se os arbitros não chegarem a um accôrdo, cad<\ um 
dará o seu parecer, e um terceiro arbitro, nomeado por 
accOrdo de ambas as partes ou designado pela sorte, de-
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d1lirá a rpw;;tão. Se dentro de oito dias de aviso, a 
outra pa-rte deix~r de nomear seu arbitro e dtt intimar 
t>s~a nomeação á primeira, a questão será considerada. 
como concluída e ab:Hldonaua pela parte em C alta. . 

XXII. 

A companhia, logo que Côr intimada pelo Engenheiro 
n~cal, procederá, no mais curto espaço possivel, aos .. · 
reparos e concertos precisos da linha e do seuaaterial;rt' 
se o não fizer, além da multa correrão por sua contws· 
tlei>pezas feitas com as referida$ obras · 

XXIII. 

Para fi~calisar a execução das ob,ras e serviço da C(}mpa:
nhia, o Governo JlQmeará um Engenheiro de sua cou•. ~ 
fi3nç:.t, o qual será remunerado pelos ,CQlres da. compa· 
nhia. . · ~-· • -

XXIV. 

Logo qrle a companhia puder distribuir di~idendos 
de to%. do. excedente entrará para o Thesouro Naciollfll, 
em beneficio da instrucção publica, com a quota, que fôr 
convencioDada com o Governo, a qual nunca poderá ser 
inferior á metade do referido excesso. 

XXV. 

A presente concessão não póde ser transferida. 

XXVI. 

Pan garantia do fiel desempenho das obrigações esti· 
puladas M do pagamento das multas em que possam in· 
correr, depositarão os em preza rios antes da assignatura 
do contPacto a quantia de !0:000~000, a qual vencerá 
os juros de6% ao anno. 

XXVII. 

Findo o prazo d1 concessão reverterá para o dominit. 
da Municipalidade, em bom estado de conservação,. 
~odo o material fixo e rodante da companhia, que ficará 
tpso facto dissolvida, sem direito a indemnização alguma; 
e ·só então lhe será entregue o deposito de ue trata a 
clausula antecedente. ~---·- - -.. ':'"··, 

Palacio do Rio de Jancir \\'i~tvitbG4N~n~. 
-Barão de Itaúna. \\) · ·'-f \l 
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DECRETO N. ti002 - DE 3 DE IVLHO DE lS/2. 

Autoriza o prolongamento até á praça da Con~titni~·ão da ,i11ln 
de carris de ferro lia fazenda do Macaco ao matallonro. 

Attendenrlo ao que Ilie requereram .Toão Bapl.i:;ta 
Vianna Drummoml c o Dr. Joai[Uim Rodri,gu<~s de Oli
veira, Hei por bem ConcPder-lhcs pPrmis~ão para prc
longarem até á praça da Constituição a linha de carri:'i 
de ferro ua fazenda do Macaco ao ma tadnuro, au torízada 
pelo Decreto n. • 48B:> de 22 de Fevereiro do corrent1~ 
armo, sob as clausulas, que com este h a ix:~ lll, a~si.o:nadas 
pelo Barão uc Itaúna, do l\lt>u Gonsrl110, Senador tlo Im
perio, l\linistro e Secretario de Estado tlos N1•gocios da 
.Agricultura, Commercio e Obras Puhli::a.~, qnc assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio <lc Ja
neiro, em tres .de Julho de mil oito<~entos srtcnta c ilollc., 
quinquagesimo primeiro da lndependencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

Barão de Itmína. 

Clausulas a que se rrfere o Decreto n.o .,.002 
desta data. 

I. 

O Governo Imperial conccuc a João Baptista Vianna 
Drummon<l e Dr. Joaquim Rodtip;ues de Olivcita per
missão para prolongar até á cidaue os trilhos da linha, 
que lhes foi conccuiua pelo Decreto n." 4895 de 22 de 
Fevereiro do corrente anno, conforme o seguinte traço : 

Os trilhos da via ferrea serão assentados no prolon
gamento da rua Nova do Imperador em direcção á 
praia Formosa, donde seguirá a linha pelas ruas do Se
pador Euzebio, S. Pedro da Cidaue No v a, Formgs't, 
Senado, Espírito Santo e praça da Constituição, tnue 
serâ estabelecida a estação principal. . 

Na volta seguirá a linha da praça da Consti t\lição, 
esquina da rua do Espírito Santo, pela rua do Visconde 
do ll.io Branco, campo da Acclamação, travessa do Se
ní}do, ruas do Senado, Formosa, S. Pedro da Cidade 
Nova, Senador Euzebio, Praia Formosa e rua Nova do 
Imperador. 
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li. 

Entre a praia Formosa c o ponto fronteiro de S .. 
Christovão, construirá a companhia uma ponte parai
leia ~ que liga as ruas do Senador EuzclJio e Miguel 
de Frias. 

Esta ponte ted toda a solidez, e será feita sobre o 
maligno pelo systrma da da Estrada de feno de D. Pe
dro li, que lhe fica proxirn\1, devendo o soalho da mesma
Jicar ao nivel do daquella, com a largura sufficiente 
para o assentamento de uma via dupla e espaço de um 
e outro lado para o transito de pessoas a pé. 

IIL 

No proloi1g·amento da linha ficará á companhia su
jnita ás clausulas do Decreto n. o ~8Uã de 22 de Fevereiro 
do corrt'n te a1~no, que não forem modificadas pela pre
sente coiH;es~iio. 

IV. 

A' nws da cithlc, onde a companhia tiver de assen
Llr os seus trilhos, deverão ser calçadas á sua custa 
Jll~lo svstt~ma de parallclipipcdos; nas ruas ou estradas 
fóra tla citl:uJe, o calçamento se estenderá apenas ao 
espa~o com prchcntlido cn tre os trilhos c mais O, m30 de, 
cada lado dos mesmos. 

v . 
• 
A companhia será obrigada a rebaixar a parte da rua 

tlo Senado comprd10ndida entre a travessa do mesmo 
nome c a rua Formosa, fazendo o calçamento respec
tivo de confórmidade com a clausula anterior. 

VI. 

A.s dcspczas que forem nccessarias para conducçãd' 
das aguas, em consequencia de alteração de nivela-' 
mento das ruas, correrão por conta da companhia. 

VII. ___ o---- ·-- •.• 

/ ·ç~)~ u~ CAM.4 L> ·,,. 

Depois de conclui das as obras a ~~rn não poderárf.( . 
sob pretexto algum modificai ~)ampliar as suas ~ ;; 

f-......;· 'J 

i"::) Vl' \\ <yd 
\\ .,_\) / 

,..__ .,.. - . ' \ T" ./,;/ 
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linhas sem que o lenha requerido, e g.s planos tenham 
sido previamente approvados pelo Governo, sob pena 
de multa e de demolir a obra fci ta. 

VIII. 

A conservação das ruas ou estradas onde a compa
nhia tiver assentado seus trilhos, na largura compre
hendida entre os lagedos, correrá por sua conta. Nas 
praças, largos c campos a conservação se estcnderâ sú
mente a cinco metros ele cada lado da linha. 

IX. 

A companhia será obrigada a alterar á sua custa. c 
sem direito a indemnização, o assentamento dos trilhos 
em qualquer praça ou rua da cidatle, se assim fór exi
gido por motivo superveniente, collor~anclo-os no~ lu
gares e dentro dos prazos marcados pelo l\1inistcrio da 
Agricultura, Commercio c Obras Pn hl ieas. 

No caso de inobservancia da intimação, dentro do 
prazo designado, o referido l\linisterio poderá mandar 
executar as alterações exigidas, por conta e risco da 

1 empreza. 

X. 

O Governo não poderã conceder a qualquer empreza 
o assentamento de trilhos da Villa Izabel para a cidade: 
abrangendo esta prohibição as ruas comprchendidas no 
respectivo traço no caso de se fazer concessão aualoga 
para outros suburbios, excepto entre a rua Formosa e 
a praça da Constituição inclusivamentc. 

XI. 

Uma vez entregue a linha ao trafego não poderá ha
ver interrupção do mesmo por mais de uma hora, soh 
pena de multa de 20#000 por hora de interrupção. Se 
esta durar por mais de 48 horas, salvo o caso de força 
maior devidamente provado perante o l\linisterio da 
Agricultura, caducará a concessão ele toda a linha. 

XII. 

A companhia terá constantemente em serviço o nu_
mero de carros que fôr julgado pelo Minislerio da Agrr-
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lura sufficiente para as cxigcncias tio traf1~go. Se fór 
insull1cientc, o Governo lhe rnarrarfl prazo para o aug
mentae, findo o qual, não tendo clla cumpridoa intima
ç:io, o Governo poderá lhe impúr multas de WO~OOO a 
i :000~000, c lhe fará nova intimação. Nos casos de 
rcincidcncia as mullas serão no dollro. 

xm. 

O Governo nomeará Engenheir·o de sua confiança para 
fisralisae as obras da companhi:J. c fazer manter o ser
Yiço com rcgnlal"id1de e boa ordem. Os vencimentos do 
Engenheiro llscal serão lix:1dos pelo Governo de accOr(io 
com a companhia, c pagos por clla. 

XIV. 

A companhi:l será oht"igarla a ter o numero de canto
nciro~ c gnanla~ que fôr fixado pelo Engenheiro fiscal, 
para avisar os peões, cavallciros e vehiculos da aproxi
maç:io dos trens, a fim de se evitar qualquer sinistro. 

XV. 

Dentro do mais curto espaço d1~ tempo possível deverá 
a mmpanhia satisfazer as cxigcncias que lhe forem feitas. 
pelo Engenheiro fiscal sobre os concertos e reparos preí' 
cisos não só da estrada como do material rodante e 
estações. Se os não fizer, corrr,rão por sua conta e risco 
todas as despczas que forem feitas por ordem do Minis
teria da Agricultura, para o:; collocar em perfeito estado. 

XVI. 

A companhia apresentará annualmcnte ao Governo as 
tabellas das horas de partida e chegada de seus carros, e 
dos preços das passagens e frete de cargas para se~em 
modificadas segundo as cxigencias do serviço. " ·· 

XVII . .. ~. 
O Governo, ouvindo a companhia,.,.:--Jlff~~f. ~~~MM~~~ 

tos precisos para boa ordem dos~~~·~, Càrgo da mesmA{ \ 
•• , quaes serão eStipuladas r~4s"<lc 100~ a i~# 

\\. ç-'J\.) / 
I\ r f',: \ ........-:::-

·.>·· 
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XVIII. 

Entre a Vilfa habel c a cidade não poderá a compa
nhia exigit· mais de 200 ré i~ por passageiro. 

XIX. 

A companhia porá á disposição do Governo tOdos os 
meios de transporte que possuir, mediante um abati
mento de 30 "f. UO pr<'ÇO f]e suas tarifas, quando uelles 
houver necessidaue para a conducção de tropa. 

XX. 

Aceitanflo o fioverno a oiTcrta feil:-~ pelos conrnssinna
rio'l, em beneficio <l:J inslrurçãu pr·imaria, ticam el!e-; 
ohriga<los a t•ntr:-~r para os cofres p11hliro~ etlln a ']nau
tia de õO:OOOiJOOO no aclo da assignalura 1lo contraclo, 
e com igual quantia no dia em que ftir a horta a linha ao 
trafego. A falta de cumprimento desta oll'crta impor
tará a annullação do contracto. 

XXI. 

Para g-arantia da fiel observancia c cxaclo cumpri· 
mento das condições com que é feita esta concessão, a 
companhia depositará no Thcsonro Nacional a quantia 
de 30: 000)000, a qual vencerá o juro annual ue ü ''lo. 

XXII. 

Findo o prazo <la concessão rrvcrtPrá para o domínio 
da Municipalidade, em bom estado 1ln cons!'rvação, todo 
o material fixo e ro<lante da companhia, (Il!C ficará ipso 
facto dissolvida e não terá direito a reclamação alguma. 

Sómente depois de satisfeita esta formalidacl<J é que 
ser-lhe-ha entregue o deposito de que trata a clausula 
anterior. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 3 de Julho de 1812.
Barão de ltaúna. 
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DECRETO N. 5003 -DE w DE JULHO DE 1872: 
~ 

1\larca o or<leti:ulo dos Promotores rublieos das novas.comarra.f, 
41e H;ll'l'Piros, l\nm Co;tsi~lh4i·, Cimhl;es, lguarussú, Ouric~J 6 
Yilla llella, ua l'rovluciallc Pcrnamhueo. t 

Hei por bem Decretar o ~eguinte : 
Artigo nnico. Fica marcado o ordenatlo annual de· 

800
1
)000 a cada um dos Promotores Publ i1~os das novas 

comarcas 1le Barreiros, Bom Conselho, Cimhres, lgua
rassú, Ouricury e Villa Relia, na Província de Pernam-. 
lmro. 

(lil)r. l\lanoel Antonio Duarte de Azevedo, do J\leu 
Conselho, 1\linistro e Secretario rle E:Hado dos Negocias 
da .Justiça, assim o tenha entendido e f2ça executar. 
Palacio llQ Ilio de Janeiro, em dez de Jnlho de mil 
nitrH:entos ·setenta e dons, quinquagesimo primeiro da 
Iudcpend<~ncia e do lmperio. ,. 

Com a rubl'ica de Sua l\lagestade o Imperador .. 

. Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 

DECRETO N. !>004 - DE lO DE JULHO DE 1872. 

Declara de segunda entrancia as comarcas de Barreiro& e de 
lguara,,ú, e de primeira as do nom {jonsdho, Cimbres, 
Onricnry e Vllla Bclla, crcadas ultimamente na Pro"Vinci~~. 
l'eruambuco. ··' 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Ficam declaradas de segunda entrancia, 

as comarcas de Barreiros e de lguarassú, e de primeir.lfl' 
as do Bom Conselho, Cimbres, Ouricury e Villa Bella; 
creadas pela Lei n.o l0a7 da Assembléa Legislativa da 
Província de Pernambuco. ~ ·=-,!::-· · 

O Dr. J\la~o~l Antonio Dua~te ~A~~~~O,HfG>A~~ 
f.onsclho, ~hmstro e Secretan

7
o d~ ~~Hdo·1os Negóéi.'d~ .. /\~ 

C · ~~ 

~ 
' ' ',. ,;, I 
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da Justiça, assim o lfnha rnll!lHlido e fac.1 executar. 
· Palacio do Rio de Janeiro, em dez de iulho. tle mil 
oitocentos setenta e dous, quitHJU:tgesimo primeiro da 

; ln~ependencia e do lmperio. 

Com a rubrica tle Sua ~hgeslaLitJ o Imperador, 

Manoel Ant(}nio Duarte de Azcül'do. 

DECRETO N. f>OQ;j- DE lO ns JULHo nr. 187::!. 

llcclara espcciaes as comarcas 1le Olinda e T!(naras,ú, da Pro
vincia !lc Pernambuco, c fixa-lhes o IIUillcro de Juizes de 
Direito c de seus substitutos. 

Hei por bem, de conformidade com a Lei n. o 2m3 de 
20 de Setembro do armo pJssado, Decretar o seguinte: 

Art. l. • São declaradas cspccia.cs, nas ronrlições do 
art. l. o da referiu a Lei, as comarcas de O linda e lb"ua
rassú, da Província de Pernambuco. 

Art. 2. 0 Haverá em cada uma das ditas comarcas um 
.Juiz de Direito c um Juiz substituto. 

Art. 3. o Ficam revogadas as dispo~ições em contrario. 
O Dr. l\fanoel Antonio Duarte de Azevctlo, do Meu Con-

. selho, Ministro e Secretario de E . .;tarlo dos Negocias da 
Jusfiça, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em dez de Julho de mil oito
centos setenta e dous, quinquagesimo primeiro da 
lndependcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagcstade o Imperador • 

. Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 
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DECRETO N ~ 5000- DE 3 DE 1UI.IIO DE 1872. 

Estende á companhia-Publick \Vorl's Coustruction Company, 
Limitcd-,de Londres, a concessão feita por Decreto n. • 479l. 
de 4 de Outubro de 1871 ao Engenheiro .Manoel Buarque de, 
Macedo e Barão do Livramento, para estudos de linhas ferreas f, f ,J• .. · 
c navegação nas bacias dos rios 1le S. Francisco .e Tocantins, /;·.,, '· 
e altera as clausulas do citado decreto. ~ · • 

Attendeudo ao que 1\le requereram o Engenheiro 
l\lanoel Buarque de Macedo, o Barão do Livramento e a 
companhia-Pu!Jlick Works Construction Company, Li
mited-,de Londres, devidamente representada, Hei por 
bem Fazer extensiva a esta-companhia a concessão que, 
por Decreto n. o 4797 de 4 de Outubro de t.87i, foi feita 
aos ditos, Engenheiro Manoel Buarque de Macedo e 
Barão do Livramento, para que conjunctamente com 
a mencionada companhia possam proceuer a estudos 
de linhas ferreas e de navegaçio nas !Jacias dos rios 
S. Francisco e Tocantins; e alterar as clausulas que 
baixaram com o citado Decreto n. o 4797 de 4 de Outubro 
de 187L 

O Barão de Itaúna, do Meu Conselho, Senador do 
lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Pnblicas, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja~ 
neiro, em tres de Julho de mil oitocentos setenta e uous, 
quinquagesimo primeiro da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestaue o Imperador. 

Barão de Itaúm1. 

Clausulas a que se refere Ó Decreto n. • 5000 
desta data. · 

I. 

Os emprezarios obrigam-se a fazer por sua conta as 
explorações e estudos preliminares : 

L • De uma linha ferrca nos valles dos rios Paraopeba 
e S. Francisco, desde S. Gonçalo da Ponte, onde para
ram os trabalhos da commissão, (IUC por Aviso de 20 de 
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Junho M 18GG fui incnmbid:~ de estudar o melhor 
traço da Esl r alia de ferro de D. Pellro 11, até o ponto em 
que começa a navegação do S. Francisco, logo abaixo 
lb cachoeira de Pirapora ; 

2." De outra linha ferrca destinada a ligar as bacias 
navegaveis dos rios S. Francisco c Tocantins pelos 
valles dos rios Carinhanha c Paraná, ou pelos do rio 
Grande, rio Preto c rio tio Som no, como fõr mais con
veniente, segundo drmonstrarem os reconhecimentos 
j.;eraes que nessas li uas u irccç!les scr;\o previam ente 
feitos; 

3. o Das sccçfics navcgavcis dos rios S. Francisco c 
Tocantins e seus affiucn tcs, que, na opinião do Engr
nheiro em chefe dos estudos, dispcns:1rem o estabeleci
mento da via ferrea. 

li. 

Os trabalhos ;, que se ohrigam os emprezarios consis
tirão principalmente: 

L • No reconhe~imcnto das regiões por onrle tenham 
de passar as linhas farcas com o fim de determinarem
se aproximalbmen te os pontos obrigados de pa>sagcm, 
c colherem- se todos os dados e informações q uQ possam 
determinar a esrolha dos valles que devam ser estu
dados; 

2. o No traçado de uma linha de ensaio que se 
aproxime o mais possível da directriz da via fer
rea, medindo-se as distancias com a maior exacticlão, 
e tomando-se não sómente os angu kls de dcflexão das 
linhas com o theodolito, mas tambem o rumo magne
tico de cada uma; 

3. 0 No nivelamento longitudinal rle todos os pontos 
da linha traç::uh, usan<lo-sc para esse fim dos instru
mentos mais exar.tos commumn1eute empregados nos 
trabalhos de estradas de ferro; 

[j,, o No levantamento de secções transversacs em nu
mero sufficiente para a determinaç~o da configuração do 
terreno em uma zona não menor de iOO metros para 
cada lado da linha estudada ; 

5. 0 No levantamento da planta c do nivelamento e 
sondagens das secções naxegaveis dos rios S. Francisco 
e Tocantins e seus aflluentcs,que tivrremdeserligados 
pela segunda linha ferrea; 

6. • Na determin<~ção da latitude c longitude dos 
pontos mais nota v eis situados nas linhas estudadas, oa 
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nac; suas proximidades dentro de trcs )dloinctros 
para cada lado; c bem assim de todas as conlluencias 
de rios, e de todos os povoados, que contarem dez oq 
mais. fogo5, empregando-se nas observações os instru
mento~ de precisão; 

7. • No apanhamento de dados c informações sobre a 
população, cultura, riqueza mineralogica e outras cir
cumstancias interessantes das zonas que tenham de ser 
directamente servidas pelas vias de communicação pro
jectadas; 

8. • Na con~trucção das plantas c perfis das linhas c 
rios cstuclados c na organização dos orçamentos e me
morias descriptivas dos projectos. 

III. 

Os estudos comrçarão na linha do Paraopeba dentro 
de seis mczcs desta data, sob pena de 1:000H000 de 
multa por mez de demora, até o maximo de doze mezes, 
findos os qu<tes caduca r á apresente concessão. Os estudos 
da linha ferrea nos valles dos rios Paraopeba e S. 
Francisco deverão ficar concluiLlos no prazo de dou5 
annos, contados igualmente desta data, sob pena de 
i:OOOhOOO de multa por mez ele demora que exceder 
esse prazo. Os refcrido3 estudos serão acompanhados 
ou preccdidqs de um relatorio geral, contendo, entre 

.. outras informáções, o resultado de nivelamentos ba
rometricos c reconhecimentos, primeiramente na di
recção dos rios Carinhanha e Paraná, e depois. na do 
tio Grande, rio Preto e rio do Somno ; c bem assim 
de uma informação comparativa que terá de dar o En
genheiro em chefe, na qua I in(lica r á o traço pl'efc
rivel. reta falta da entrega elos trabalhos prelimi
nares relativos á segunda linha ferrea na época aqui 
fixada incorrerão os emprezarios em igual multa e nas 
mesmas condições acima estipuladas. 

Esse rclatorio e mais esclarecimentos terão por prin
cipal objecto habilitar o Governo Imperial a decidir-se 
pela construcção ou abandono da linha ferrea nos 
valles do Paraopeba e S. Francisco, na conformidade 
das clausulas H.•·e 12.• 

Fica entendido que em caso algum terão os em
prezados direito a reclamar do Governo qualquer in
demnização pelos reconhecimentos e estudos pr:elinii-
nares da segunda linha especificados nesta _. 
bem assim que o Governo poderá re_s/ r ~tms\hur1 ·,;· .... 

/ 0CJ \ . :;,if;p \ 
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ção da primeira linha independente da segunda, cujos 
estudos defini ti vos po(lerão 5ct· abandonados, se o mesmo 
Governo assim o rcsol ver. 

Tres mczes depois da entrega feita no Ministerío 
da Agricultura de todos os supracitados documentos 
organizados de accôrdo com as ·estipulações aqui con
tidas, resolverá o Governo se deverá fazer aos con
cessionarios a concessão definitiva para a construcção 
da linha ferrea entre os valles do Paraopcba e S. 
Francisco, conforme dispõe a clausula 11. •, ou pagar
lhes, na hypothese contraria·, o que lhes fôr devido em 
virtude da clausula t2. • Entretanto poderá o Governo 
effectuar de preferencia esse pagamento reservando
se para fazer a concessão das duas linhas, ou de uma, 
depois de concluídos os estudos definitivos da linha 
fcrrca que deve ligar as bacias do S. Francisco e To
cantins. 

Esse pagamento não prejudicará o direito dos con
cessionarios á concessão definitiva da linha entre os 
v alies do Paraopeba e S. Franeisco. A sua impot·tancia, 
porém, será restituída ao Governo pelos coacessionarios 
na hypothese de effectuar-se a citada concessão. 

IV. 

Tres mezes depois da entrega dos estudos definitivos 
da linha ferrea entre os vallcs do Paraopeha c S. Fran
cisco, o Governo, tendo em vista os trabalhos prelimi
nares relativos á segunda linha fcrrea destinada a ligar 
as bacias dos rios S. Francisco e Tocantins, a que se re
fere a clausnla precedente, determinará qual das di
rcrções examinadas deve de preferencia ser 'estudada 
definitivamente. 

Os conccssionarios, tres mezcs depois dessa decisão, 
procederão aos estudos definitivos, de ace<~rdo com a 
clausula 2.•, sob pena de :1.:000~000 da multa por mez 
que exeedcr aquelle prazo, até o maximo de doze mezes, 
findos os quaes caducará a concessão da segunda linha. 
Os referidos estudos ficarão concluídos deu tro de dous 
annos, a contar da data em que forem começados, sob 
pena de t :0001~000 de multa por mez de demora. Se por 
sua parte o Governo retardar, além do citado prazo de 
tres me:&es, a reclamada decisão ácerca do traço a prefe
rir para a segunda linha ferrea, ficará livre aos conces
sionarios proseguir nos estudos definitivos para qual
quer das dirccções que lhes parecer preferível, ou a 
abandonar a concessão. 

f 
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Tres mezes depois de apresentados ao Governo Imperial 
todos os trabalhos exigidos c estipulados nas presentes 
clausulas, terão da mesma fórma os concessionarios di
reito ã concr:ssão definitiva da linha ferrea que une as 
bacias dos rios S. Francisco c Tocantins, conforme dis
põe a clausula H.•, ou ã indemnização estipulada na 
clausula t2. • 

v. 

Só se reputarão concluirlos os trabalhos quando esti
verem em poder do Ministro da Agricultura os seguin
tes documentos que os emprezarios se obrigam a apre
sentar: 

i. o Uma planta geral na escala de i: ~.000 das linhas 
ferreas c rios explorados : a daquellas indicará os grãos 
ou raios ue curvatura, c nella será representada por 
curvas Lle niYel cquidistantes de trcs metros a confi
guração uo terreno soh1·c uma zona não menor de 'cem 
metros para cada lado; a dús rios mostrará as linhas 
e cotas de sondagens, c nella serão assignaladas todas as 
circumstancias que possam interessar á navegação. 

Mas tanto aquclla como esta uevem inuicar as divisas 
ctas propriedades particulllres, ou terrenos devolutos ou 
naci<lnacs, comprehendidos nas zonas exploradas, assim 
como os campos, as mata~ virgens, os solos petlrego-
sos, etc. ; ' 

'!.o Um perfil longitudinal na escala de t:%.000 
para as distancias, e de 1: .~J,OO para as alturas das 
mesmas linltes ferreas c rios explorados, com in
dieação da extensão e taxa das declividades quanto 
ás primeiras, e da declividade média e velocidade das 
aguas quanto aos segundos; 

3. o Perfis transversacs na escala de 1:200, tanto das 
linhas feiTeas como dos leitos dos rios nos pontos mais 
uotavci!'. e em numero sufficieutc quanto às primeiras, 
para a determinação dos volumes de obras de terra; 

!1. o Planos geraes na escala de 1:200 da1'. obras d'arte 
maisnotavcis exigidas na construcção ctas vias ferreas; 

5. • Um orçamento gera! do custo de cada linha ierrea, 
com indicação das quan tidaúes de obras c uos preços de 
unidade; 

fi. • Uma relação das estações com a~ distancias inter-
mt•dias dos pontos de partida; .---------- --....., 

7.• Uma relação dos hoeiros co :~S(~~kMr{M~..; · 
monsões,. po~içãu na linha c qu~. ~\,à\'I.H 'de obra; -11( \ e oO~) 

',,~~~-~~>h 
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8. o Uma relação das pontes, viaduc'tos e pontilhões, 
com indicação das principacs dimensões, posição na 
linha e systema tle conslruct;ão; 

\}.o Tabellas dos calculos das distancias medias de 
traitsporte dos productos das escavações em cada divisão 
da linha; 

W. Tabcllas das quantidalles de cada natureza de pro
duetos das escavações com as respecqvas distancias me-
dias de transporte; ! 

H. Ta bel las dos alinhamentos com indicação dos res-
pccti vos tlcscnvol vimcntos c dos gráos ou raios de cur-
vaturas; 

1.2. TabellRs das declividades com indicação das res-
pectivas taxas c extensões; • 

1.3. Cadernos contendo os resultados das observações 
astronomicas e os calculos feitos para a determinação 
das latitudes e longitude~; 

H. l\lemorias explicativas e justificativas dos pro-
jectos apresentados; 

15. Um relalorio geral de todos os trabalhos execu-
tados pelos emprezarios, contendo dados e informações 
gobre a população, producção, clima, e te., das regiões 
exploradas, e quaesquer esclarecimentos e noticias que 
possam interessar ao estaueledmcnto das vias de com· 
municação projcctadas; 

Este relatorio serú acomp~nhallo de um mappa geral 
na escala de 1.:100.000 lias regiões mais proximas das. 
linhas exploradas. 

VI. 

Os es tntlos das linhas ferreag serão feitos para a via 
de um metro de largura com o declive maximo de t:'~O, 
e curvas de raio nunca menor de cem metros, não se 
deventlo recorrer a estes limites senão nas serras cuja 
transposição o!Tereç~ difliculdades serias. 

Par~ as exploraçõ~s dos rios se terá em vista que 5Ó 
pode!· ao ~~r . aprovrlta~as para a navegação aquellas 
sccçoes nao mterrompulas desde a foz no S. FranCisco, 
ou no Tocantins, que permi ttirem em ambos os sentidos 
o movimento facil c seguro de !Jarca5 de vapor de om 90 
de calado nas époea~ de I!la ior s(•cca, ou que com mell;o
ramentos de custo mfenor ao de uma estraua de ferro 
marginal, possam oiTcrecer essa condição de navegabi-
lidade. 
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VII. 

Totlas as mcrlitlas serão tomadas é indicadas segundo 
o systcma mctrico. 

vm. 
o~ concr~sionar.ios rcmctterão ao 1\finisteriQ !1.. A~ri

cultura, seis nH•zcs drpois de começados os.trahalhos, as 
cadcrnl'tas originars de notas c oprraçõrs feitas no Ler
reno durante o primeiro trimestre; c procederão se
melhantemente com relação aos trirnr~üres seguintes, 
de forma qUt' as notas dos trabnlhos de um trimestre 
srjam rem<~tlidas ao mesmo l\lilristcrio no correr do· 
trimestre immé'Liiato. 

IX. 

Qnnndo se apresentarem duns ou mais direcçôeil flUC 
ollrrcçam apparentemcnte vantagens proximamente 
iguaPs para o es14)llclrcimento de vias ft~rreas, os em
prrzarios fnrão em carla uma deltas os rstmlos a qnt~ se 
obrigam e su!Jmctterão ao Ministro os re~peetivos 
planos n orçamrntos: mas no caso de intkmn izaç:Io de 
seus trabalhos su serão pagos na razão da linha prefe-
rida. 

X. 

Os cmprcz:~.rios aprcscntnrão ig-nalmrnlc todas a~ ' 
nota;;;, pia nos c mais documcn Los r ela ti vos aos rccnn hr
cimcntos r explorações de linhas abanrlon:11las, n tim tltl 
poder o Governo aprceiar se o traço prderitlo será com 
cffcito o mais eonveniente, e Stl a navega~ão lluvial 
não pUde estender-se além tlos limites indicados. 

XI. 

Se drpois !le aprcscntndos os trahal!ws especificados 
nestas clausulas c prrenehitlas totlas as o!Jrig:H:õt•s con
trahidas pelos emprczarios o Governo rei·onhecer a 
vantagem para o paiz e a utilida:lc geral tias vias do 
communicar;ão projectadas nas bacias dos rios S. Fran
cisco c Toeanlins, ou de parte dnllas, enncL>tlerá aos 
mesmos cmpreznrio;; :Jutorizaçiio para estab ' r.t as 
rilesmas vias de communicação c par \1WR~iíiró À~. .·-~ 

HllTE li, d, ~\.: ~ \ 
e gozo, mrdian!c os auxílios pr . o~S:t\Ç\JtlUn;&A;~4M4 )'· 

~ ~) 
lf 

t>os /.;~ ,.,., .. o" í ~ .:/ 
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~Prão então dcl1ni tivamente assentarias, ficando em 
todo o caso sujeitas á a pprovnção do Corpo Legisla ti v o 
as clausulas rjlte rlellc rlcpcmlercm, sem a qual não terão 
effeilo. 

Neste ultimo caso, ficando sem effeito a referida con
cessão e hem assim na hypothese em que não haja ac
cônlo entro os ronccssionarios c o Governo ácerca jos 
auxílios prometlirlos, serão os estudQs feitos indemni
zados de conformidade com a clausula seguinte. 

XII. 

Se dentro rlc tres mczes, contados da data em que 
forem rntn'J..mcs na Secretaria da Agricultura os tra
balhos cspccilicat!os nestas clausulas, o Governo não tiver 
!'l'!'olvido fazer a concessão a que se rcfer·e a clausula 
precedente, ou se não chegar num accôrdo com os con
cessionarios ácerca dos termos da c i ta da concessiro, in
dcmnizarit aos eencessional'ios dos trabalhos que ti
verem eiTcctuado em virtude das presentes clausulas; 
mas a indemnização só será devida no caso de terem os 
em preza rios sa tisfci to. a todas as condições a que se su-
jeitam. . 

O valor rla imlcmnização será calculado na razão do 
~ 7;) por kilometro de traço estUllado c escolhido para 
a via ferrea, c de~ 3õ por kilometro do rio Tocantins 
ou do S. Francisco e seus affiuen tcs, explorado c consi
rlrratlo proprio para a navegação. 

Quaosquer v a ria n tcs ou I in h as de reconhecimento, 
ainda que ahranj:~m grandes exlenst1cs, não serão con
tadas para o pagawento, nem tiio pouco as secções dos 
rios, quo depois de exploradas não forem julgadas apro
Ycitaveis para a navegação, ficando bem entendido quo 
dcsdç o ponto de partida em S. Gonçalo da Ponte até a 
margem direita do Tocantins não se contará para opa
gamento senão uma linha, quér lle via ferrea, quér de 
rio navegavel, c excluir-se-hão quaesquer trabalhos quo 
por ventura façam os concpssionarios rtas secções dos 
rios S. Franci~co c Tocantins, c na extensão daquclles 
de seus atnurntes que forem. conhecidos como proprios 
para a navegação por exames c e:xperienci:~s anteriores, 
saI v o se assim h ou ver delerrn i nado o mesmo Governo. 
O GovPrno, entretanto, ministrará todas as informações 
que indi•1uem quaes os rios já estudados. . . 

O pagamento do que trata a presrntc clausula, no 
r:~so rle ser devido, se effectuará em LonJrcs, 60 dias 
depois ck e:xpir;;:.lo o pl'êlZO de Ires mezes, açima lixado. 
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XIII. ' 

No caso de fazer-se a concessão de que trata a cl:m
sula 9. •, ou no rle ind1•mniz:u·-se os cmprezarios, li
carão pertencendo ao Governo toJos os planos' e do
cumentos por elles àprcsentauos. 

XIV. 

A concessão para as exploraçõ():> e estudos prelimi
nares, a que se referem as presentes clausulas, é in
transferi vel. 

XV. 

O Go.verno terá conhecimento prévio do nome do En,. 
genheiro cheie~ que fúr incumiJído daque!les trabalhos. 

XVI. 

As duvidas que suscitàrem-se entre o Governo e· os 
emprezarios, com 0f.Ccpçã:o do preço da indemnização., 
a que se refere a clausula 12.•, serão resolvidas por ar-
Litros. · 

Se 1tS partes contractantes não concordarem n'um . 
mesmo arbitro, cad1 uma nomeará o seu, e estes l:o
rneçarão os seus trabalhos por designar um ter~eiro, 
cujo voto será definili"o. 

Se não houver accôrdo sobre o terceiro, cada a roi tro'" 
escolherá um Conselheiro de E;;tado, c cntré estes deci
dirá a sorte, se a questão· ventilada f"'r relativa á in
terpretação j uridica das clausulas do presente contra c to; 
se, porém, tiver relação á sua parte technica, decidirá 
o Presidente do Instituto i>olyteclmico do Rio de Janeiro, 
e na sua falta, escusa ou impedi mcnto o President-e- do 
Instituto dos Engenheiros de Londres; na falta, escusa 
ou impedimento de3te, o Pt·esiden te do Instit11to Polyte
chnico do Rio de Janeiro designará. um Engenheiro 
para servir de arbitro, c no caso de recusa ou impedi
mento deste Engenheiro, set·á nomearlp outro pelo Pre
sidente do Instituto dos Engenheiros d.'C~..:.L~~,_..._. 

Palacio do Rio de hneiro, em j.Íili~RtiroJ., 
llJ,rão, de Itaâw.J. · ~\V\ \jl\- ,'flf)~JA',f' 

~ 
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DECRETO N. r.iOOl -DE 3 DE JUL 110 DE 1872. 

Conecdc a .Tosé Antonio Guimarães tle Lemos, l'ilhos & Comp., 
ou a aS!Iociação por cllcs o•·ganizada, privilegio por cspaç o 
dn 3;) :mnns para a construcção,, uso c gozo de uma cstt~~a 
de cnrris de fl)rro cutrl) o l'etlt·c"ulbo c o arraial da Pcnh:~ -- --~... .,... ---º-· -~- - • 
ua frcguczia de Irajá. · 

Attcndendo ao que Me requereram Jos0 Antonio Gui
marães de Lemos, Filhos & Gomp. Hei por IJem Conce
der-lhes priYilegio por e:-paço de trinta e cinco annos, 
contados ela data !la as.-;ignatura 1lo contracto, para, por 
si ou pela associação quo organizarem, construirem, 
usa rem e goz:~ rem de uma estrada de carris de ferro 
para transporte de passageit•os e ~argas entre o Pedre
gulho c o arraial da Penha, na fregnezia de Irajá, sob 
as clausulas que com r~ste baixam assignadas pelo Btrão 
de Itauna, do l\lt'U Conselho, Senatlor do lmperio, Mi· 
ni5lro e Scct·ctario ele Esta1lo dos Negocias da Agricul
tura, Commcrcio e Obras Puhlicas, que assim o. t'illha 
cntendi1lo e faca executar. Pala cio do Hio de Janeiro, em 
tres do Julho de mil oitocentos setenta c <lous, quinqua
gcsitno primeiro da Independcncia a tio Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperatlor. 

Barão de Itaúna. 

Clausulas a 'tue se refere o Decreto n. o GOOI 
desta data.. 

I. 

O Govérnn Imperial concede·a José Antonio Guimarães 
de Lemo~, Fillws & Comp., ou á companhia por clle.<; 
organizada, privilegio exclusivo por espaço de 3ãannos, 
a routar da data em que fôr assignado o contraclo para 
a eun;;trllrç:io, uso e gozo de uma estrada de carris de 
ferro para lran,;porte de passageiros c cargas entre o Pe~ 
llrcgulho c o arraial da Penha, na frcguczia de Irajá. 

11. 

A r.-trarb COTH"Çli'Ú 110 Pl~dn).gnlho, ponto terminal ua 
linl1a Lia cullll'anhia -!tio de J.aaciro SLrccl 1\ailway-, 
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c seguirá pela estrada de Bcmfica, c dahi pelo Bom
successo ao arraial da Penha. 

Na sua construcção\lerão observadas as seguintescon
d;ções teehnicas: 

to a o systema de trilhos será o de fenda adoptado nas 
ruas de Londres ; 

2.• A bitola ou largura da via será de om,91~; 
3. • A entre-via será de um metro; 
~-· A linha será singela, tendo os desvios que foreUJ 

nccessarios, e ficando de cada lado espaço sufficiente para 
o movimento de outros vehiculos de qualquer especie, 
c dos peões,. para cujo fim fará a companhia as de~appro
priações precisas ; 

5. • A superficie dos trilhos deverá ficar sempre no 
mesmo nível da calça1~, de modo que não embarace a 
pass;tgem dos vehiculos e animaes em qualquer dirccção 
na estrada ; 

6. • O. calçamento entre os trilhos e 0"',30 do lado 
cx.terior será feito pela oompanhia. 

lll. 

Dentro do prazo do privilegio o Governo não concc~ 
derá em uma zona de dous kilometros t1e cada lado da 
direcção desta estraua qualquer outra do mesmo genero. 

IV. 

Os carros que circularem sobre a via ferrea não po
derão ter dimensões sup.H·iores a ~'",30 de comprimento 
c i"',(j() de largura. Catla carro será puxado por dous ou 
quatro animaes, segundo as exigencias do trafego. 

v. 
Terã() viagem gratuita nos carros da companhia o 

Engenheiro fiscal c os agentes do Correio e Policia, 
qnantlo em serviço munidos do «passe • da rnspcctiva 
autoridade, c os otllciaes c pr:1ças do corpo de bombei
ros, IJUaudo em serviço de inceudio. 
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VII. 

Touas as vezes que a 1\lma. Camara Municipal resol
ver a construcção ou reconstrucção do calçamento das 
ruas e estradas percorridas pelos carros da companhia, 
nenhum embaraço por esta lhe será posto, nem indcm
nização exigida pelo facto de interromper o trafego em 
razão dos mesmos trabalhos, correndo-lhe entretan lo a 
obrigação de collocar á sua custa os trilhos á medida 
que o calçamento proseguir. 

Para os trabalhos de calçamento nos lugares afraves
sados por seus trilhos terá a companllia prefercncia, em 
igualdade de condições. . · 

VIII. 

A companhia não·'poderá, sem pré.via licença da lllma. 
Camara Municipal, assentar linhas, mudar o nivela
mento das ruas ou estradas, ou fazer nellas quaesquer 
outras alterações para regularidade do trafego, salvos 
os casos de força maior, participando immediatamentc 
á mesma lllm.a Camara. 

IX. 

A!>. dcspcz:ts com a camlisação das aguas pluviaes por lt 
mudança<> de nivelamento serão feitas por conta da 
companhia, precedendo approvação io Governo. 

X. 

A companhia obriga-se a manter um certo numero 
de c a r r os para o serviço dos passageiros e cargas, sendo 
sua lotação, preço dos transportes c numero de viagens, 
estabelecidos pelo Governo de accórdo com a compa
nhia, segundo as necessidades do trafego c commodi
dade dos passageiros. 

XI. 

O GJvcrno, ouvinuo a companhia, publicará os re
gulamentos precisos para ticl obser:vanr.ia da presente 
concessão, nos quaes se estabelecerão xnultas do 50~00() 
a 1 : 000~000. 

.. 
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t!l~;:f\.ET!I 'l. :;1)(}:, --DE 10 llE JULHO DE 1872. 

t :nn<~e<k a Tltonwz lt:tíu~y pt•ivilc~io par:J- usar <l~ um syslcllla. 2 
<k pout<~s IJilclti~tliír~, -~lc sua invenção • 

. \tt~ll<kn<lO ao qn1: ~{<) rr•qtwt't)ll Thomaz Rainny P
'l'<•tul<l o<IVi<lo o J•ar.~r<'l' do Cn:t,;t•lh<·iro Proenrador tla 
Codl<l, Solwrania t' F.IZI~llila :~~u:ion:il, a,~i por bem, n:t 
confortni<LIIlc do tlispo,;lo ttosart~. L" e\.." da.Lci dt~ 28 
Jc A~ll~lo 111' uno, Coll<'eda-llw priYilt·:~io por rle2 
annu,; v<~ra t:,;:tr 11u lmp<·rio do sy;;tenn tk pontes 
1\ttrllLJilL<:s, dn sua ÍllVt'ltÇ<Iu. ti<)SC!'Í!JIO 110 snu rnrpteri
llll~lllll dt•. ~~ ti<' ~ovt:mbro du anno [ll'D\Ítiltl lindo. 

O l11riio de llat'llla, <lo Meu CorBolllo, Snnalior'tlo [mpe 
rio, ~linislro tl S~1;retario de E.;tado dos Nep:o~ios rb 
AYI'ÍI'IIi 1.111':1, Commt:reio f) o:.ras Puhlir:as, assim o tenha. 
~~nt<:tHli<ln I' faça w~.ccutar. P:llacio dn Hio de Janeiro, 
!'ltl 11i:z il<' Jullto tlr mil oitorcntos setenta e dons, quin
'IIJ:l~.e~imo printr·iro da Jarlt~prmdcneia e do Jmperio. 

Com a rul•ri1~a tln Sua ftlagestatlo o Imperador. 

Banzo de Jla tina. 

nu:11 ETO N. :il)!l7- n~-: 10 nE Jtlrllo 111-: IR7:!. 

t:•lll<:'~'lt~ a Fr:tli<'.Í"><".n l~naeiu Ft~npmles L•~áo ~~ .Josl~ Torqualo 
Ft'l'lla!td<'' Lc:lo, auturizaç:lu p:ua. eslaheleeereri•, por si ou 
por nwio 1le urn:t eumpauhia, a nave~ação a vapor na llio 
lloet·, de.'id'' su;~. fuz atG o porto de Souza. 

Att<~Htl<!nrlo an que i\1,, requereram Fraueisco lgnado 
Fernanrlt:s Ll'ão e .Josó Torquato Femandes Leão, e de 
eonformitlatle r.om a !\linha Immediala Reso\u6io de tres 
di) cotTt'llle lll<'Z, tornaria sohrn o parccrr da Sccç-o .dos 
Nl'goeios do lrnperio do Cunsdltn de Estatlo, exar<:~do em 
C01~sulla de dr:z:twi·; dn Outub,ro do armo proximo findo, 
Het por lwm Conredcr-lhes autoriza~<rnt~
un:m, pur si ou por mt·io <Ir: um~,<tnR~:,~bfll' :p1;nvf:·-.., 

P • n r E " . 'í :J. 1..,.,.~ · C\\ \ .. \ ' t . ~;! f 
' ' {) (. ., . . ' 

i. 
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gação a vapor no Rio Doce, desde sua foz até o porto 
de Souza, sob as clausulas que baixaram com o Decreto 
n. • 4f>04 de 21, de Setembro de 1870 e mediante appro
vação da Assembléa Geral. 

O Darão de ltaúna, do Meu Conselho, Senador do Im
perio, 1\Iinistro c 8ecrctario de Estado dos Negocios da· 
Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o' tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro, 
em dez de. Julho de mil oitocentos setenta e dous, 
quinquagesimo primeiro da ln1lcpendcncia e do Im
}Jerio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. ' 

Barão de Itaúna. 

DECRETO N. 5008- DE 10 DE JUI.l!O DE 1872. 

Concede ao Camrnendador Joartuim Antonio de Paula !\f achado 
permissão por dous annos para explorar asjninas de}cªrvão 
de pedra que encontrar nas comarcas de Jacarehy e Parahy
buna; no mMnicipio de S. José dos Campos, na Pro,lucia de 
S. Paulo. 

Attendendo ao que Me requereu o Commendador Joa
quim Antonio de Paula Machado, Hei por bem Conce
der-lhe permis~ão por dous annos improrogaveis, con

, tados desta data, para proceder á exploração de minas de 
carvão de pedra que encontrar nas comarcas de Jacarehy 
e Parahybuna, no município de S. José dos Campo!>, na 
Província de S. Paulo, sob as seguintes clausulas: 

I. 

De~ro do referido prazo o concessionario designará 
os lugares em qqc tiver de minerar, apresentando, na 
Secrctarilr de Estado competente, plantas geologicas e 
topogrnphicas dos terrenos explorados, com os perfis 
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qnc tlcmonstrem, tanto quanto fôr possível, a superpo-
sição· das camadas mineraes. . 

A estes trabalhos acompanhará, além de amostras dos 
mineraes e das variedades das camadas de terras, uma 
des:;ripção minuciosa da possança das min:~s, dos ter
renos de dominio publico ou particular, ne:essarios á 
cxplor·:~ção, com designação dos proprietarios, das ed~ 
licações nelles existentes, e :lo uso ou emprego a que 
s~io destinadas. 

Outrosim indicará qual o meio mais apropt·iado para 
o transporte dos productos da mineração, e qnal a dis
tanda entre cada uma das minas e os pbvoados mais 
prox.imos. 

11. • 
S 1tisfeitas a~ ex.igencias da clau~ula f.•, ser-lhe-hão 

concedidas até cinco datas minrraes de t~l. 750 braças 
qnatlradas por espaço de 30 annos, conforme os meios 
que o conces~ionario provar' que terá de empregar 
efTer-tivamente, sob as condições annexas ao Decr·eto 
n. • 30~9 de 6 de Fev~reiro de 1863, no que forem appli
caveis :ís espccies de mineração que lhe tiverem de 
ser faculta das, e quaesquer outras que o Governo Im
perial julgar conveniente impôr no acto da concessão, 
em beneficio dos interesses publicos e da policiá das 
minas. 

O Barão tle Itaúna, do Meu Conselho, Senador do Im
perio, l\linistro e S1~crctario de Estado dos N~gocios da 
Ag-ricultura, f:ommercio c Obras Publicas, .assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em dez de Julho de mil oitocentos. setenta 
c dous, quinrJ:uagesimo primeiro :la lntlependencia I' 
do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Barão da Itarína. 
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IJI<~RETO N. :;!Jml- or' W ur;; Juuw r1E 1~72. 
\ 

Coueecle :tOs B:cdtareis Fn·dcrico .losc~·.t~anloso de Araujo Ahrao
ehes c .loaquilll Lope,; Ch:nc•f;, Jlermi,s:·in por dous anno!'i 
para c•xplorarem miner:u~s no 1111111kipio clc~ (;unha, comarca 
de (;nar:lliH~tH~l;·,, na l'rovinci;o: ck S. l'anln. 

AttrnllPJHJO ao rrue Me reqiiPràJm 0' B1ch:Heis Frc
lll'riCO José C.;JJ'(]oso de Araujo Allranclws P Joaquim 
LoJWS Ch:rrc~, Hei por bem CortCI'Ill:r-lhcs permissão por 
clous annos improro.'~aveis, ronl:tdns clPsta 1\ata, para 
]li'Oi'l'lli'l'l'lll :i 1:\plor:H,;:io 1l1• mirll'r:tt•s, I'XC:l'plu:tdos os 
clialll3Jllns, llll lllllllÍI:ipin li<· Cunha .. ('()JJ1:ll'l::l 1!1: nuara
lingri!'IÚ, na Provinda !11• S. l':utlo, ~uh :c' sc')~Uinles 
rl:iu>tila::>: • 

Ilr•nlro elo rcfl'ri1lo pr<~zo. os corH:1•s,;innarios clc·sig
narão os lll.';arr•,; c'lll qn1• IÍ\'I'I'I'll\ d,. mírH'l':tr, aprc
seJILIJHlP, 11:1 ;..\ccrl'l.aria de t•:,l:iilu I'OII'!H'it•nt~:, pi:111las 
geulogiras t' I opnc•.Ta i' h i r a~ c\11.; l1~ tT<'IHk' t' ·; pl oJ·atlu~ .• c·om. 
IJS pcr!b IJIII' di'IIIOIISII'I'Ill, l:•.lllll IJIL\li[H f1\1' jlii:':;Í\1~1, :l 

,qqwrposi1;:lu "''' r::lllail:t~ JIIÍIII'I';t~·;. 
A ('Sle~ lrah:dlio' :H·ompan!tar:\, :dt.·lll dt~ :JIIlll:il.r:.l' dus 

lllÍJWI':ttiS 1: d.ac. Y:n·i1·d:!di'S d;1,; c:t!JI:~da:-: 1\1~ \I'!Ta-;, Ullla 

tii'SC:l'Í]II)lO lllÍiliiCÍIIS:I cf:1 JIO>,:IJH:.:\ da,; 111i11:1;, ti'J,·· ler
l'l'fl(l,; de duminio pul>lico ou Jl:lrtictilar Bt'C:c,~arios {I 
l'\f'lur:11;ão, 1'.11111 d!'~i~nar;:\o do~' propril'lario::;, lias cdi
Jlc::cr,C:irs l!cfk,; 1.'\i:-:lrllll'S I' 1lu Uill 11\1 l'lllpn·go a lJIW 

1-:lo d!'slinada~. 
Ontro~tlll incliear:\<} 1[1131 OIIII.'Ío llLIÍ~ apropri:11lo para 

o transporte~ d1'' produrtos da IIIÍlll'l':u;:lo, t' qual a dis
tanria t:ntn· caLla uma da,; miu«s e us po\oallos mais 
pl'li\Í 1110;;. 

IL 

Sa 1 isfri ta:. ;t:-; C\Ígenr ia~ da 1'1:1 u sul a I . " :;er-flw:;-\i5o 
ronc:cilid:~,s al1·: rinro tl:cl:t.- nti:II'I':H'' di' l '!1./riO !Jr:H;a,; 
tfll:nlr:IILi·: i'"~' I'' par;n dt• I ri11la :111l!ll", cnltfornlt' 11s 
IIJPitJ:\' IJII!' !1:' ('!Jiil'l'':il!lll:tl'iW. j'l'll\ :11 ''111 '11!1: [1'1 :\0 IÍ1: 

c'IIIJ!I' ·r:tr Pli':TI Íl<tlll'~llil', .-co!> ;1.: rn:1c!i1:ii1'~ :JIIlil'\:~:; :w 
• fll'l'l'l' 11 11.' :W'!~l cl•· 1; t11· Fl'\<'l''ir" tlP ISC::. 1111 ljlll' 

i•lf'1'.111 ;q,I"IÍI':I\t'Í:: I: í'O'fl''l'!i'< d1• 'IIÍIII'J':JI';ÍO 1!'!1' fllí':; Jj .. 
1 l'l•'lll 1l1· '·!.'! lal'li\!;ti.Ll ', ,, •!tl,l' :pt<'l n:r!.r<t·; t[lle o ÜLI-
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vcrno Imperial jul.<:r:ll' ronvonicntc imptir no ado da 
c<~ncr~~~o, em bt~nelir:io dos inlcres~cs publicas c da po-
lit:ia das minas. 

O Btrão de llaúna, do Meu Conselho, Senatlor do Im
perio, 1\liui:;tro c Secretario de Estado dos Negocios da 
)\gricul 1 ura, Commcrcio c Obr;~s Puhliras,assim o tenha 
enlcntlitlo. r f:1Çl ~~xecutar. Palacio tlo Rio de Janeiro, 
t'm dez tle Julho ele mil oi tor:eutos St'Lcnla ~~dons, quín
qnage~imo primeiro da lmkpendcucia e do Impcrio . 

• 
Com a rulJt· ica de Sua l\hgcstade o Imrc rador. 

Ban1o de Jtri.IÍIW. 

--
DECI\.El'O N. !'):)lO- DI<: iO DI<: JUI,IIO DE 18i2. 

Couct•rle a .1. ~i. \Vrir:ht,& Comp. c Ant·mio l\lartin-; Lagf' pcr
llli-;-;;·io p!H' tn·; anno; pa:·.1 PxpltH·are;nlj:rr.i.las tlel gnano nas 
illns ~~ J'ot·!wtlos t'.o npr<~ilt·ntlitlu-; eulr~ os par.ttldo:; 13" c 

:!'i", lalitutk sul. 

AIIPndr~utlo :10 qnr l\lt~ reqncrrram .l. i\1. Wri<:rht 
l'V. Comp. t' Antonio i\T:\l'lins L·1<.;1', n 11!< t:olll'orntidadc 
rum a Miull:t ltllllWtliala Ht~~olul':lo de :l do corrcntn 
ntcz, lomail:l ~obre o p3rt'Ct'l' d:1 Secç:lo dos Npgot·io~ do 
lmpl'l'io do Con~elho de Estado, rxar:tdo em Consttlla de 
:!'~de Abril do anno proximo lindo, Hei por bem Con
rrdt'r-lilrs pnrmissão por tres anno~ para t"<plorarem 
_jaziti:ls tlr· ~uano 11:1~ illt:Js c rol'hrtlos compt'l'lwmlidos 
entre os parallclos :1.3" c 26" latitwlc ml, de :u;côrdo 
rr>m as dispnsit.:iics eonstant.cs das clausulas do IJh:reto 
n." '1-~~í 1le ':!I de Maio de :1.870, no qtw forem applit'avds 
il t'\plorat:ão d<Js mencion:!llas jazidas, e sub as sc~uiutcs 
clausulas; 

I. 
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11. 

Findo o prazo de Hi annos, qtte será fixado para du
ração tia cmpreza, pas~ará c~l;, ao domínio do Esta<lo, 
ao qual, ~em in<lemnizaçiio algum<~, serão devolvidos os 
terrenos c f'ntregues totl<~s as maehinas, instrumentos, 
armazens c quaesquer edilicios DU oiJjcctos quQ perten
cerem ú mesma empreza. 

• 111. 

D:~ concrs::.ão ficarão excluídas as ilhas tlos Abrolhos, 
cujo nsnfrncto foi a~segurado pelo Decreto n." !~61:1 de 
t !) de Ontn hro de lH70 ao Des<~mhargador Henrique Jorge 
H<·bcllo e a Domingo;; José Antonio Rehcllo. 

O Btrã•J de ltaúna, tio l\lcu Conselho, Senador tlo lm
perio, :\linistro e Secretario de Esta<lo dos Nego.;ios da 
A<!:rienltura, Commerdo e Obras Publicas, assim o tenha 
Clttenditlo e faça e'{ecutar. Palado do Rio de Janeiro, 
em dez de Julho de mil oitocentos setenta e dous, 
quinquagesimo primeiro da Independencia e do Im
pcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagesta,lc o Imperador. 

Barão de Jtarína. 

DECiU~TO :'-i. ~Oll- DE 17 DE J{JLIIO DE 1872. 

Desanncn 1lo<> ~crmo5 riP ll~pirnrú c l~nará n d_e Auaj_atu_l}_:t, c 
cn::1 ue-;le, renuitlo ao tio ~lt:arim, na l'roviucia 1lu ~larajlhão, 
11111 ln;(ar 1lc Juiz Munieip<tl e til: OrphfiUS. 

lld por IH'lll Dccrntar o ~cguintc: 
Arti~o unim. Fica rlesannexado 1lo~ termos de Itapi

rnrú fi. h~uará o de Anajaluha; e ereado Hcsle, reunido 
'ao 1lo M··arim, na Pro\inria do ;\J;11·a nhiio., um lug-ar de 

Juíl ~lt11ti1:i(ul e de Uqdüo'; rcvog:nl~1s as disposições 
l'llt contrario. 



EX F:CU'tlVO. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, l\linistro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em dezasete de Julho de mil 
oitocentos setenta e dous, quinquJgesimo primeiro da 
lndependencia e tio Imperio. 

Com a rulJrica de Sua Magestade o Imperador . 

. Manoel Antonio Dt.arte de A . .-evedo • 

... ,_ 

DECRETO N. 0012-DE 17 DE JULIIO DB 1872. 

Crêa nos termos reuni!! os da Imperatriz e Porto Franco, na Pro• 
vincia tio Marauhno, um lugar de Juiz Municipal, que accumu
larí as fuucções ele Juiz dos Orph:W'S. ----

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Fica creado nos termos reunidos da 

Imperatriz e Porto Franco, na Província do Maranhão, 
um lugar de Juiz Municipal; que accumularâ as funcções 
de Juiz dos Orphãos; revogadas as disposições em con- · 
trario. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em dezasete de Julho de mil 
oitocentos setenta e dous, quinquagesimo primeiro da 
lndependencia e do lmperio. 

'· 
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1 DECHETO N. :;ot:l- DE 17 lll·: .Jn1.no DE 187~. 

Colll'f'lk ;, r.om;l:tnllia TPIP~rapliil'.a l'latlito·Tira,ileira, aufoi'Í· 
1.:11;:1o para !'lllll'f:ion:ll' c appruva seus cslal.utos. 

A ttendl'nilo a11 1{1\ü ~Te n·queren a Comp:~nhia TPII~
~raphira Platino-Brasileira, oré!:lllizada lll'~la cidadt~ ~~ 
dnvitlantenl!• reprt''l;ntada, c df' conformidad1~ r·om a 
l\linha lnunediala lle.,olnçiio t!n 17 do concnle llH't., fil

mada stilll'l' o p:li'I'Ct'l' da ~.l'l'!j;\O 1los l\t•!.','ocio,; 1lo llll[li'I'ÍO 
do Cnltselltn d1• E< lado, t•xaradu t'.lll Consull:t dt' -:2.7 do 
ntl't. anlf'rior, Hei por 11elll CtJilí't'til~r-llJe antorit.a(:ãll 
para fttnecion:1r, I'· ap[il'OVar os re>ped;ro,; I'Slalntos 
I~OIIl a tlt•cl;~raç:io d1~ que o \:i ':l." do nl. I. o não t•n-.·o!vt~ 
qualqu1~r eompro1ni,;,;o por parl1' do t;r1rerno Imperial, 
•~ .:olll as ll\Oililiraçiks qu1' co111 e,;le baixam, assi~nadas 
p1~lo lhrão de ll~túlta, do ?ll.t•u CniJSI'iho, Sen:1dor tlo lill
perio, Mini,;t.ro t.' Scrretnri11 dn E,;L~tdo dos Ncgo1:in~ da 
Agricultura, C'•lllllllli'C.io e 0111':1~ l'ltldiea~, qtw a~'i111 o 
Lt~nlta entendido e Lu~:1 I'Xi'1:11i.ar. Pal;1rio tlu Hio de .l:l
nt•iro, em ,],•za,;dc d;~ Julho 1li: mil oitocentos sdr·nta 
e dou~, quilll!U:~gcc:imo primc·iro da ludepc1111cnri:l1~ do~ 
Tthpnio. 

Com a rnbril'a d1~ ~ua ~f:lgt•slade o Imperador. 

JUmlilic~:u·(u•s a ctn•• sr J"rl"t·•·~ o D«-cJ"cto 
' n." :i(U :; clc•sd:t clata. 

l. a No art. fL" 1li'YC cxceptu:w·sr o caso de reforma 
ou alteração 1lo,; c~l.a tu tos, pois que ••nl:io \·i gorarão os 
arts. 'L"~ l. ", 18 c 27 do lh'crl'lo n." 271l de l!l de 
llPzemlH·o de JSüO. 

2." No art.. l!) dtwe limilar-. .;1~ o Jllll\lf'I'O de voto,; 
qu1~ pt'nlc Ler em asscmhit"a g1~Jal o accionista, por si 
ou como procurador. 

:l. • No art. 1~l, 1lCY!~ :ll'l'l~srnntar-s!' a clausula: 
li1:awlo :;uj1•i L:1-; :'t approY:H:üo prt'-1 ia do Governo Im
perial· todas a,: IItH as d ispo,;irÜI)S gerae,: 1\UC se loma
n·m par:~ f:m:r parte do~ f'~Latuln~. 

Palario do Hio de Janeiro, l'lll 17 ck .lllliJo rlt: 1872.-
/Jarrlo d•: ltruína. 
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Estatutos da ~ompanhia Telf«raplaica Plallot·Brasileira, 
a que se refere o Deereto a. o GOU de 11 de Jalbo 
de f872. 

Art. L 0 A sociedade anonyma-Companhia Telegra
phica Platina-Brasileira- funda-se para os seguintes 
Iins : 

1." Adquirir as concessões de linha11 telegraphicas e 
dg serviço correspondente, feitas pelo governo oriental 
a 8 de Janeiro e a 27 de Fevereiro de 1872, e pelo 
governo argentino a 20 de Fevereiro do mesmo anno, 
e realizar aquellas linhas e o serviço dentró de_ breve. 
prazo; 

2.° Contractar com os governos geral e provinciaes 
do Brasil a ligação daquellas linhas com as do Rio 
Grande do Sul e do resto do lmperio; bem como a 
construcção e custeio das linhas geraes e provinciaes 
que os ditos ~overnos resolverem confiar á companhia ; 

3. o Adquinr opport~mamente e realizar a linha tele
graphica submarina entre Rio de Janeiro e Montevidéo, 
concedida pelo Governo Imperial por Decretos n.o• 4.728 
e 4.808 de :16 de Maio e i5 de;011tubro de 187!. 

Art. 2. 0 O domicilio da administração e direcção da 
sociedade será no Rio de Janeiro, tendo um represen
tante legal residente em 1\lontevidéo ou Buenos-Ayres. 

Art. 3. 0 A duração da sociedade será por iO annos, 
contados da data da approvação destes estatutos. 

Art. 4.0 O capital social será de 2.000:000~000, di
vididos em 10.000 acções de 200~000 cada uma. 

Poderá ser elevado á proporção que a companhia 
resolva proseguir no seu plano de operações. 

Mas presentemente só serão emittidas 5.000 acções, 
ficando em reserva as restantes, as quaes, quando 
ft~rem emittidas por deliberação da companhia, se ra
teiarão de preferencia pelos accionistas existentes. 

O pagamento destas 5.000 acções se effectuarâ em 
prestações de 1.0 %, de 30 em 30 dias, a contar da· pu
blicação dos estatut~s. 

As futuras emissões serão feitas como deliberar a 
companhia. 

Art. õ. o A companhia se poderá co!!siderar instal
lada, lo~o que esteja subscript~etâiij, dõ-slnt-Ga,pital. 

Art. tV As acções serã~t~JLàQdil\iru~.~dR Jo\O_DN,.a 
nome por notação nos regi~ da adminis1hç4íft jb-.. 

P.LRTR n. 74. !( ·~~- \) 
0 : 
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nos que estiverem a cargo de seu representante no Rio 
da Prata. 

As acções passam ~os herdeiros dos accionistas, _f~
zendo-se a annotação logo que se apresentem habtll
tados. 

Art. 7." Os accionistas que não clfectuarem as pres
tações de capital com ponlualid:ulc, perucrão em bene
ficio da companhia o direito ás respectivas acçõcs c 
ás prestações já effcctuadas. 

A administração poderá neste caso emittir novas 
acções em numero igual ao das que h1uvercm sido an
nulladas. 

Art. 8. 0 A companhia scr:'t administrada por uma 
Directoria composta de um Presidente c mais dous 
membros, eleitos de tres em trcs annos pelos accionis
tas em assembléa geral. 

Para occupar as funcções <lc membro 1la Oirectcria, 
deve o accionista possuir pelo nwnos 2!j acções. 

Art. 9. 0 A' Directoria incumbe: 
Representar a companhia junto dos governos, auto

ridades de qualquer ordem, companhias e particulares; 
Nomear e demittir qualquer delegado ou represen

tante da companhia e os empregados neccssarios, c 
lixar os seus ordenados ou gratilicações; 

Fazer os regulamentos e dar.as instru:ções que forem 
exigidas para regularida(le 1!0 serviço; 

Celebrar os con tractos para a acquisição das conces
sões de que trata o art. 1.•1 e para a construcção das 
linhas rcfercn tes a essas concessões; bem como· os 
ajustes c contractos para o custeio dessas linhas, ou 
para lhes attrahir maior renda. 

Art. lO. No impedimento de qualquer dos membros 
da Directoria, o Presidente convidará a substituil-o a 
um accionista que tenha as condições para Direetor. 

No impedimento do Presidt•ntc, servirú o Dircdor 
mais idoso. 

Art. H. Na capital dos Estado.s do Prata haverá um 
delegado, cujos aetos serão fiscalisados por uma com
missão nomeada ad hoc pela Directoria do Rio de Ja
neiro. Haverá tambem um Engenheiro fiscal dos traba
lhos tecitnicos da companhia wbordinado ao delegado. 

A Directoria marcará em regulamento especial as 
a tlribuições, tanto do delegado como do Engenheiro. 

Art.'. 12. Formar-se-hão balanços geracs a 30 de Junho 
e a 30 d<l Dezembro de cada anno, para scrcm;presen
lt)S ás assembléas gcraes cxtraortlinarias, que~ se reu
nirão em Julho e Janeiro. 
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Art. 13. Da receita liquida que se reconhecer em 
favor da companhia, se destinarão: 

:lO •to a um fundo de reserva; 
ti 0

{0 para retribuição da Directoria ; 
Sn o 1 o para distribuir-se em dividendos aos accio

nistas. 
Quando o fundo de reserva attingir a 200:ooonooo 

será supprimida a quota com aquelle destino. 
O pagamento de dividendos das acções existentes no 

Rio da Prata será alli feito pelo delegado. 
Emquanto não houver renda para compensar a Di

rectoria, cada um dos Directores terá direito a uma re
trilmição annual de 4:000~000. 

Art. H. A assembléa geral fica constituída legal
mente para deliberar c resolver, achando-seorepresen
tado um terço das acÇÕcs emittidas. 

Art. i5. A convocaçãÓ das assembléas geraes será 
feita pelo Presidente da Dircctoria, que o será tambcm 
daqucllas assembléas. 

Art. i6. Em Julho e Janeiro de cada anno haverá 
sessão ordinaria das assembléas geraes, para tornaren1 
conhecimento do relatorio e balanço semestral, apre-
sentados pela Direcloria. . 

Uma commissão fiscal, eleita nessas occasiões pela 
maioria pt·csente, examinará os livros e os papeis da 
l~ompanhia, ouvirá quaesqucr explicações, que repute 
ncccssarias, da Directol'ia e dos empregados, c dirá em 
relatorio á companhia qual o juizo que formou da ges
tão dos negocios durante o semestre, concluindo por 
propôr a approvação, rejeição, censura ou alteração dt' 
qualquer acto, medida ou pratica ~que possa prejudicar 
a companhia. 

Sobre essas conclusões votará a assernl:lléa gerai. A 
discussão a respeito do relatbrio fiscal o só poderá ter 
lugar entre os membros da Directoria e os da colllrnis
são. Os restantes accionistas apenas poderãv pedir ex
plicações c inforn1ações. 

Art. i 7. Haverá sessões extraordinarias de a!\sembÍéa 
geral, ou por deliberação espontanca da Directoria ou a 
requerimento de accionistas que representem um quarto 
llo capital social. 

Nessas sessões só se tratará do objecto para que fo
rem expressamente convocadas, pelos jornaes, COlll oito 
dias de anticipação pelo menos. 

Art. i8. Nas assembléas geraes ~ 
arções 1lará direito a um voto; d â.. ,.t~ ~lf~~ fie -

' (~\'-' 7'4 '. 
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a 60 a tres ; de 61 .a 100 a quatro; e de lOJ. por diante 
a cinco. 

Cada accionista vota sómente pelas acções que éstive
rem em seu nome com anteccQ.encia de tres mezes. 

A transferencia das acções suspender-se-ha J.õ dias 
antes daquelle que houver sido fixado para as assem
bléas geraes ordinarias, e oito dias para as extraordi
narias. · 

Art. 19. A Directoria fica autorizada a resolver por 
si tudo o que não tenha sido previsto nos presentes es
tatutos. 

Bases para o contraeto com os Srs. Lamas 
& c. a que ftcam approvadas pelos acclonlstall 
ao se Inscreverem. 

Lamas & Comp. construirão as linhas de telegrapho 
electrico marcadas no plano levantado pelo Engenheiro 
Rafael Peralta, dentro de 24. mczes, contados da as
sig·natura do contracto. Exceptuam-se os casos de força 
maior reconhecidos pela Directoria ou por arbitros, se 
occorrerem duvidas. 

O tclegrapho terrestre será todo de material de pri
meira classe, com postes de ferro, dous conductores, 
arame galvanisado, isoladores de porcellana, apparelho!i 
do systema Morse com as suas competentes baterias, 
pilhas e mais material de sobresalente para as estações. 

Os cabos subfluviaes serão dos melhores systemas 
actualmente empregados na Europa. 

Tambem se 'encarregarão do estabelecimento das res
pectivas estações. Tanto a construcção como o material 
a entregar, serà fiscalisado pelo Engenheiro da compa
nhia, e qualquer differença ou duvida que possa sobre
vir decidir-se-ha por arbitros. 

Transferirão no acto de assignarem o contracto o seu 
direito ás concessões do governo oriental e argentino. 

Se obrigarão a não contractar com quem quer que 
seja a cessão ou divisão dos direitos que lhes deu o 
Governo Imperial, para o estabelecimento de uma linha 
telegraphica submarina do Rio de Janeiro a Montevi
dêo e Buenos-Ayres, sem que primeiro tenha a compa
nhia <Jeclarado não lhe convir essa cessão ou divisão, 
ficando porém «;~esde já entendido que os Srs. Lamas & 
c.omp. e~. cas? algum poderão extgir pela transferen
na do pnvtlcgto, como compensação mats de to "/o sobre 
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o custo e collocação das linhas a que se refere o men· 
cionado privilegio. 

Em compensação de todas estas obras~ obrigações e 
cessão de dtreitos a comp~nhia pagará 800:000J)OOO do 
seguinte modo : 00:0008000 no acto de assignar o con
tracto ; 100:000~000 trinta dias depQis da data do con
tracto; e· os restantes 650:0008000 em parcellas á pro· 
porção que as obras forem entregues, em conformidade 
com o contracto, de maneira que a companhia fique 
garantida pelos pagamentos que assim em parcellas fOr 
fazendo. 

Além desta garantia Lamas & Comp. prestarão outra 
~arantia real para o tiel cumprimento do contracto, a 
qual constará do mesmo contracto. • 

A companhia lhes dará mais a quantia de 10:0008000 
por cada mez, que pouparem no prazo do contracto, e 
lhes descontará 13:0008000 por cada mez de demora, 
se por decisão arbitral se reconhecer que a demora 
não proveio de força maior. 

Tambem a companhia garante a Lamas & Comp. pre· 
ferencia, em igualdade de condições, para as cons
trucções e assentamento de novas linhas e apparelhos. 

Nós abai~o assigri:idos, estamos de accôrdo com o 
programma, estatutos e bases impressas nas folhas an
teriores e acima, e nos subscrevemos como accionistas 
pelo ?umero de acções que ao lado ~eclaramos. 

(Seguem as assignaturas.) 

=7t..• 
DECRETO N. 501~ -DE tr:zr-. ~~.L~.~. ~-E17 ~8r2. 4'~ ~1.,~ 

. . . . .. ;.. 
Concede a Luiz Malheus Maylas~i permissão por douá anno11 

para explorar c_:.~r.v..ã.o d.~ pedra ·é peJNI.eo nas comarcas de So
rocaba, ltapetinlnga e Itú, ·mrProvlõCía de S .. Paulo. . ... f· ..... ,/ 
A~tend~ndo ao que l\le requereu Luiz Matheus May

laskt, Hct por bem Conceder-lhe permissão por dous 
annos ~mprorogaveis, contados desta data, pari pro-
ceder a exploração de minas de carvão de. pedra e 

""'-) 

petroleo nas comarcas de Sorocaba, ItaP. · · . · 
na Província de S. Paulo, sob as seg · ~tYT~H~> ~· 

/ ~~ .. I j {)4 (};f!f")\ 

(
. «) ~? \ , _,., , I . ' 
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I. 

Dentro do referido prazo o ~oneessionario designará 
os lugares em que tiver de minerar, apresentand~ na 
Secretaria de Estado competente plantas geologiCas 
e topographicas dos terrenos explorados, com os perfis 
que demonstrem, tanto quanto fdr possível, á superpo
sição das camadas mineraes. 

A estes trabalhos acompanhará, além de amostras dos 
mineraes c das variedades das camadas de terras, uma 
descripção minuciosa da possança das minas dos ter
renos de domínio publico ou particular necessarios á 
exploração, com designação dos proprietarios, das edi
ficações nelles existentes e do uso ou emprego a que 
são destinadas .. 

Outrosim indicará qual o meio mais apropriado para 
o transporte dos productos da mineração, e qual a dis
tancia entre cada uma das minas e os povoados mais 
proximos. 

li. 

Satisfeitas as exigencias da clausula L •, ser-lhe-Mo 
conc~;didas até cinco datas mineraes de i&.L7!".i0 braças 
quadradas, por espaço de 30 armas, conforme os meios 
que o concessionario empregar eiTcct.ivamente, sob as 
condições annexas ao Decreto n. • 30&.9 de 6 de Fevereiro 
de l863, no que forem applicaveis ás especies de mi
neração que lhe tiverem de ser facultadas, e quaesquer 
outras que o Governo Imperial julgar conveniente impôr 
no acto da concessão em beneficio dos interesses publicas 
c da policia das minas. 

O Barão de Itaúna, do :Meu Conselho, Senador dei Im
perio, Ministro c Secreta rio de Estado dos Negocias da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executa r. Palacio do Rio de Janeiro, 
em dezasete de Julho de mil oitocentos setenta e dous, 
quinquagcsimo primeiro da Indcpendencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador . 
.. 

Barão de Itaúna. 
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DECRETO N. 1SOUS- DE 17 DE JULHO DB 187ll. 
-,r:~ 

. -c 

Concede a João ~r~sto ViJ:ia~~de Medj!l,ro~ !l, J9ão ff!I:~irà ·~..._ 
Darrigue Faro, permissl\p por dous.~~no._s_ para,exJ.>~~e'ln'(mi- ,~-
nas de)lrata, 01!!9 e ou,tros !llincr~es, exchddqs ó~;~~ma~'te$, 
nas cÓinareas da""Estantla, Lagarto e ltabaian·a, na ,P\-oVi~cia 
de Ser~ipe. ' ' _ } 

Attendendo ao que Me requereram João Ernesto 'Vi-
ria to de Medeiros e João Pereira Darrigue Faro,. Hei 
por bem Conce_der-lhes permissão· por dous annos im
prorogaveis, contados desta data, para procederem á ex
ploração de minas de prata, ouro e outros mineraes, 
excluídos os diamantes, nas comarcas da Estancia, La
garto e Itabaiana, na Província de Sergipe, sob as se
guintes clausulas: 

I. 

Dentro do referido prazo os concessionarios designa
rão os lugares em que tiverem de minerar, apresen
tando na Secretaria de Estado competente plantas geo
logicas e topographicas dos terrenos explorados, com os 
perfi~ que demonstrem, tanto quanto fôr possível, a su-
perpõsição das camadas mineraes. _ - · 

A estes trabalhos acompanhará, além de amostras dos 
mineraes e das variedades das camadas de terras, uma 
descripçlio minuciosa da possança das minas dos ter
renos de domínio publico ou particular necessarios á 
exploração, com designação dos proprietarios, das edi
ficações nelles existentes e do uso ou emprego a que são 
destinadas. · 

Outrosim indicarão qual o meio mais apropriado para 
o transporte dos productos da mineração, e qual a dis
tancia entre cada uma das minas e os povoados mais 
proximos. 

ll. 

Satisfeitas as exigenr.ias da clausula t.• ser-lhes-hão 
concedidas até cinco datas mineraes de lU. 750 braças 
quadradas pot· espaço de 30 annos, conforme os meios 
que os concessionarios provarem que terão de emptegar 
ctfectivamente, sob as condições annexa_La.a...:Rgcreto 
n. • 30lj,9 de 6 de Fevereiro de i863 . .9V.QJ'Il~pl apPti.; 
caveis ás especies de mineração lh~~J~)ti~rufhlfte/Ser .·· _

9

,,\ 
. ")\' . 

J <Q· ' ' :) 



A_CTOS DO PODER 

facultadas, e quaesquer outras que o Governo Imperial 
jalgar convemeute impOr no acto da concessão em be
neficio dos interesses publicos e da policia das minas. 

O Barão de Itaúna, do Meu C91lselho, Senador do lm
perio, Mínistro e Secretario.de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, as.;im o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em dezasete de Julho de mil oitocentos setenta e dous, 
quinqu.agesimo primeiro da Independencia e do Im
perio. 

Com a rubrica de Sua :&lagestade o Imperador. 

Barão de Itaúna . 

..... 
DECRETO N. tiOtG- DE 17 DE JULHO DE 1872. 

Autoriza a abertura de uma praça e rua em frenle ao Jabora
torio pyrolechnico da Marinha na Armação em Nicthêroy. 

Sendo de reconhecida necessidade que o estabeleci· 
mento pyrotechnico da Marinha tenha entrada especial 
c independente para uso do respectivo pessoal, e movi
mento constante das materias inflammaveis qu~ alli se 
fabricam e devem ser transportadas com toda a cautela 
e isolamento possíveis; e convindo tomar nesse sentido 
providencias que garantam não só as vidas dos residentes 
naquella$ immêdiações, mas tambem os interesses do Es
tado, Hei por bem, de conformidade com o Decreto 
n. • 353 de 12 de Julho de 184.~. Determinar que, em 
frente ao supradi to estabelecimento, sejam abertas uma 
praça e rua, segundo a planta que com este baixa, com
prehendidos os terrenos existentes entre as Marinhas e 
o laboratorio. 

Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, do Meu Conselho, Se
nador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Marinha, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em dezasete de 
Julho de mil oitocentos setenta c dous, quinquagesimo 
prim.eiro da lndependencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim Delfino Ilibeiro da Luz. 
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DECRETO N. tSOt.7 - DE i 7 DE JULHO DE 1872. 

I 

A nloriza o pstabeledmcnto do Banco Commercial de Pernam
huco, I~ :ljlJli'0\':1, COIII nttll\ifica~'~o, OS fC~Íl~l;ÍiVOS CSlatu(ús:· 

Attnntll'mlo ao que ~te representaram João José !los 
lh·i~; t' outros. e Tendo ouvido a Secção de Fazenda do 
Cqnst>lho 1\e Estat!o, Hei por bem Cont:erler-lhcs antori
;~ação p~ra cstah:•lererem na praça tlc Pernambuco um 
banco tle deposilos, cmprestimos c descontos, ~ob o ti
t!l!o-ll:lllCO Commercial tlc Pernambuco-, c Approvar 
os re~pcc!ivos estatutos, abaixo transcriptos, menos 
qnanto ao art. 80, que deve ser supprimido. 

O Vis;~onrlc tio Rio Branco, Conselheiro clé Estado, 
Senador tlo Impcrio, Prcsillc•nle tlo Conselho de Minis
tros, Ministro e Secretario t!e Estado elos Negocios ela 
Fnnmla c Presitlente do Tribunal tio Thesouro Na
cional, :1ssim tcntw cntentliclo e o fac;a e'<eeutar. Pa
lacio do Hio de Janeiro, em dezasete de Julho de mil 
oitocentos :;etcnta c dous, quinquagcsimo primeiro da 
ln1lcpemlcncia c tlo Imperio. 

Com a rubrica de SuaMagestadeo Impera,Jor. 

Visconde do Rio Rra?ico. 

!~slatnlos do Ranco Commercial de i)ernambuco. 

CAPITULO I. 

llA N.\TlJP.EZ\, q:;nr;, DUfiAÇ\Il E OPEfiAÇÕES DO B.\l'íCO. 

Ar L. i. • O Banco Commercial de Pernambuco é 
nma companhia anonyma destinada a operar em dopo
silos, tlt•:;eontos c t•.mprestimos na cidade do Recife, ca-
pit:d da Província de Pernambuco, onde terá a sua~érlc 
c atlministr:ll~ão. 

Art. 2.• o"llu1co durará vinte annos a o: ............. 
1la sua insta Ilação, salvo o caso de . tSQ~l · 4~ (1 >-. . 
tla1;ão antieipada em virtude de pe ~~c absorvaiU · '' 'd '·, 

1'11\TF 11. ii) 1/ ~ 
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metade 1\n capital rcalizauo alí~m ilo. fundo dr resr,rvn, r 
nos casos elo :1rt. a:; tio Derrt•to n." 2íH de l!J de Dt~zern-
hro <lc 181i0. 

Art. 3. 0 O B:meo tt~!H por fin\_tk;rnvo\ver c auxiliar 
o co:nmcreio da prar:a de Pt·rn:lllllittro por !lli'ÍO tias sc
guittte~ opcraçõt·~.: 

§ I." De~rontar letras Llc cambio, da terra e qtwes
qtu•r títulos pnhlieos ou eommerr~i:u•s ;, ordew e co:n 
prazo fixo, pagaVI'ÍS na r.itladc do Hccife. 

~ '~.o Compra r n nnder, por com missão ou con I a pro
pria, mctaes preciosos, apoliec; de divida publiea, ~u~
raes c provirici:ws, ~~ qn:w,;qntT oatrus títulos r:om jtu·o 
lho e lngalmentr·transft~riH~is. 

~ :1. o Tomar a ~Pll r:1rgo, flill' i:onuni~s~o, a culJr:ll:r::l 
til' rlividcndos .. klras ,. outrus titnlos a prazo lixo. 

~ 1." l~aZi'l' emprcstimos, a prazo ou r•m conta ror
n·nll~. sohn• prnhores tle nHro. pr:ll:t, tlialll:tllli'S, :tpo
lirt•s da divida puhliGa, ger:Ji'S t• prorincial's, ~cçfies di• 
b:tnco~ ~~ eomp:tnhi:i:' :u:redi ta das, t'l:tn geral sobre todos 
os titnlos pnblicos, cotlllill'l'l~ial's ou me:T:ulorias q1w 
ri'prescnlarcln um valor rr•al. 

~ ri." Faz:• r tle conta prnp1·ia. 1111 por commiss~o, mn
vinwnto t!r l'utulo~l' operat:fi,·:~ dt! r:tmllio sobre :1:; pra1;:ts 
do lmpl't'io 011 :·~tran~cir:L'. 

~li." Ht•ccbcr em conta l'<l!Ti'ltl.t~. mt•ilianli' ~nnrl'n
•;:iu prt~vi;t, as snmn1:1s qtw 11H~ for;·m t'OIIiiatla:; por in
díviduos, socit!fl<tdes, ".ontp:tllliil~ anonym:ts, ou ~·~talll'
lt~rimt•ntos puhlicos, 1: p:t":tr :1: qu:tnlias tlt: I( iH' ~~~ 
dt:posi l:lll tcs d ispllZI'I't:tll. 

\) i." Tornar dinheiro a pri•:;tio por llli'ÍII tlt~ conl:t:: 
cotTCilti'S on II'IJ·as :t prazo. 

~ R." Cilltt~l'ller ;··trl:is di' n<·dil:~ .:uht'l' c:tn:::io ik \:1-

lon·~ . 
. ~ !1." Jleel'IH•r l'lll gu:ll'ILl n il<·po-;ilo, llll'tlianlt~ o pn~

mio que sr~ I'Oll\'Clli'iot::u·. otll'O, prata, diarnanle,:, joi:ts 
t: til ulos 1le nlor. 

~ 111. C:wc.ionar on tlt•pu:;itar t'lll tptalifLiel' p!'ar:a, do 
lmpel'io ou estrangeira, títulos r•. ,·:tlores para garantia 
di~ suas opcr:;çõc:; hem r·.omo retle-;conlar os tilulos da 
sua carteira, quando a llir1~rlor1a o jttlg-ar eonvt•!lÍL'illt' 
aos intcre~sns do Btnco. 

Art. ~-" 0.:; empn'stiiitOS S(llJre pr)nliot·t•s ~rr:io !'cito:; 
sob a~ seguiu Ir~ condiçõt)s: ' 

~ l. o ,A.batiuwnto razo:1 \·t·l do ralo r pelo qu:J.l forrm 
n•prcscnlaLlos no merr:adu, a fim de robrir o R111CU 
ro:ttr:t qn:J.lrjUf'I' dcprt•ci:u:~o furluita. 
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~ ';!.o Transferencia prúyia ao Banco dos títulos le
ga lnwn te transferíveis. 

~ 3. o Avaliação por peritos ou pessoas competentes, 
designadas pda Directoria, dos valores representados 
por metaes preciosos, joias c mercadorias, devendo 
(':>La;; SI~!" previamente seguras contra inr.endio. 

~ L" Autorizai;ão por e~cripln do mut.uario, para que 
o R1nco possa negociar o penhor do modo •tun melhor 
I'Htender, ~c a divida não !J.ir p1ga em seu Ycndmento, 
ou quando fúr c"io;ida. 

Arl. ~)." A yr~nda do pr.nllor Ptn leilão mereantil 
ohri,o;a u mutuario a pagar ao Banco a commissão de 2 °/. 
:,:.nhJ·r· a liqui1laç~o total do seu debito; !icando o mutua
rio "'~mpr1~ respon~avel por qualquer diiTnren•:a na re-
l'::rilla liquiliar;~o. . 

O resto, se o houver, pr.rtencr.rá a l{ttem 1le di-
rPil.o . 

. \rt. li." O rnax.imo dos prazo~ para as operações de 
di>eonlo não excederá a oito mPzcs; c os l'<)speetivos .ti
L•l]o;; dnYerão conter pelo nwnos duas firmas notoria
m.~nl.•~ ahonarla~ c residentes na cidatlc Lh llccifc. 

Art. 7." As operações du conta propria pcrmittidas 
pelos ~~ 2. o c ti." ôo art. 3." não serão cllcctuadas sem 
are1irdo pleno da Dircctoria. 

Art. 8." No'i cmprcstimos a praw de que trata o 
~ 1J.. 0 doart. 3." a Dirccloria exigirá (alóm 1!0 penhor) 
letra~ assigna<las 1wlo mutuario a prazos nunea maiores 
de s:' is mezes. 

O prazo dos ti tu los eommerciacs admissíveis á caução 
~er:'1 lixado pela Dirccloria. 

A ri. U." N:io serão contada;; as firmas tlos Directorcs, 
ou ,]c seus socios ostensivos, nos títulos mmmerciacs a 
p:-azo. qtw o 13:lneo atlmi lt i r a dr,:eon to ou penhor me r-
c:.~ n ti 1. 
· Art. lO. Não serão descontadas nnm aceitas em 
caução ll'lras em que figurem as firmas 1le indivíduos 
iJJCIIf'.OS em concordatas, moratorias, ou fallencia, 
allll's 11:! sua rchahililação legal. • 

Art. H. S:to exduidos de quali{uer transacção os 
individHns on lirm,1s socirws, que uma vez tiverem 
proce1litlll para com o B:meo com dolo e má fó reeo-
nllccillos. 

Art. I<::!. As I"OIICI~ssiles tln conconla tas, mora lorias, 
ou quila1:i1cs a l!ttalqucr drwcdor do Banco não ~rão re--
solyi•la:> se1~ aurli~neia_ t~e toda a u· · r]\~ 
agqm esta so podera d~ercl1r em scs ...PQ\~íHt:tJ.:aqug~l:n f~·· 
~~m que torn:1r conhcellneulo da ~h. · ·,·•1 

i ~, ")~ .. 
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Art. 13. O Banco não poderá emprestar soln:r, penhor 
das suas aeçfit)s. nem dt:seontar as sua<> propnas letras 
provenientes de dinheiro recebido a premio, sendo-lhe 
todavia licito admittir estas nas transaeeões com o 
proprio eatabelecimenlo. , 

CAPITllJAJ li. 

DO CAPIT.\L SOCIAL E IJ.\S .\o;iJEs. 

Art. 14,. O capital socialtlo Banco scrú de (i.OOO:OOO.) 
divitlit.los em :Jo.ooo acd;es dt) 20llD000 catla uma. cmit
tidas em duas scries d is t'inc ta,;, um;; das q na e::, rorÍstant.lo 
de 20.000acções, já se acha sub,;cripta na praça tlo Bio tlt: 
Janeiro. A segunda scrie de 10.000 acçõi'S será cmiltit.la 
na praça de Pernambuco. 

Art. :W. A importaneia das acções ~f)r;·t realizada na 
localidade, onde se ad1arem registrat.las, por presta
ções nunca maiores ele W "f,, com intervallos nuue<t 
lllCUOrcs de (i(J tli;ts, C por meio dt) alllllinCÍOS com 30 
dias de anticipar;ão. pelo menos. 

Art. iü. A primeira prcstar;ão poderá ser wht.livi
dida em duas de 5 ''lo, uma tias qunes será paga no acto 
da suhscripção c a outra antes da installação do B:mco. 

Art. 17. O Banco potlcrá Pnlrar em operações logo 
que se achem realizado~ lO "/o do valor da seric jú 
subsr:ripla 110 Hio de Janeiro. 

Art. tH. Os accionistas s~o responsavcis ptdo \alor 
nominal das suas ;tcçõcs, e na falta de pagamento de 
qualquer presta1;;"ín do rapit;tl no prazo fixado p,erdcrão 
em beneficio do lhnco as prcstar;õc~ .. que anterior
mente hunn~rem f'll'ccluatlo, sal\ os t'asos de forca 
ma i o r ou circn mstancias a t lt)!ld i v eis provadas peranic 
a Dircctoria, nas qnacs os possuidores das respectivas 
acções pagarãc1 o ji!ro da mora JtC!a tax.a tlus descontos 
do Banco. 

Art. Hl. A transferencia tlas a1:cões da 1." seric po
derá ser effectuada nu Hio t!e Janeiro, pcnnte um re
presentante do Banco, nomeado pela Diredoria (~ H 
do art. 3D), ou ern Pernambuco, no competente registro 
soeial; a transfcreneia das acl'ti•·s da :i:." scric clfeclttar-

·se-ha da cidade do llccifc. ·· 
Art. 20, As transfercncias de acções !'ar-se-hão JH•r 

meio rle tl'l't!O :tssignado Jll''" (li'OJ'ril•l:trio ou Sl'tt pro-

I I 
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curador com poderes especiaes, e, cmquanlo não se 
ar.har realizado todo o capilal social, serão preccdidàs 
da approv~ção da D!rectoria ou do representante do 
Banco no Rw de Janeiro. 

C.\ PITULO 111. 

D.\ Allm\JSTHA(\0 t;El\.\L lJO UA\CO. 

Art. 21. Os negocios são geritlos por uma Direcloria, 
inspe,·ciunatlos por uma commissão ilscal, e julgados 
em ultima instnncia pela asscmhléa geral rios accionis
tas, em conformidade com os presentes estattitos. 

SECÇÃO I. 

D(t Directoria. 

Art. 22. A Dircctoria serú composta de tres mem
bros, os quaes elegerão entre si o Presidente e Secre
tario, pertencendo áquelle a direcção dos trabalhos nas 
~;e:;sões tla Directoria, e a este a n~ilacção e leitura ~as 
respectivas actas. 

Art. 23. o~ Directores serão annualrnente substi
tuid'Js pela terça parte; esta substituição, porém, come· 
ç.al'á no lim 1lo primeiro triennio llancario, de confor
mirladn com o art. 78. 

Será permitticb a reeleição, quanuo fôr revogada a 
lei que a pruhibe. 

Art. 2-í. A antiguidade, ou a sorte, em caso de igual 
antiguidade, designarão o membro da Directoria que 
tlererá ~cr substituído. • 

Art. 2!'i. Púde ser eleito Director toJo o <l.Ccionisla, 
qnalqner que seja o numero de acçõcs que possua, e a 
época da posse das mesmas; a sua eleição, porém, far
se-h:l de eonformidacle com o art. 6~, e por maioria 
ahsoluta de votos. · 

Art. 2(i. Não havenrlo maioria absoluta de vot,9s no 
primeiro rserutinio, proeeder-se-ha a segunuo entre 
os candidato~ mais votado~ em numero rJuplo'dos rpw 
I iV<TI'lll de :-r•r r·leitos. 
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Neste segando l'&ct·uiinio a maiori~ relativa Llc votos, 
ou a sot'lt~, em r~1so dn nnlJnlc, dc~i:.;-nar;1o u~ eleitos. 

Art.. 27. S:i:o indegiveh a~ p::.,,oas impe1\itlas de ne
gociar no.; lermos da legislação commnrrial; os accio
nistas que o forem súmeute como cr1•dores pignorali
eios: hem como os Dircetorcs ou gerentes de comp:t
nhias anonymas que llznrem opcraçues banc:~rias. 

Art. 28. N:1o podem exen:er conjur.ctamentc as 
func1;ões lle llireclores sogro e genro; cunhados (!lll
rantc o cunhadio); parentes por consanguinidadn rlea
lro 1lo ~.o gráo; c os socios das mesmas firmas sociaes. 

Art. 2!). Se a escolha ree:dlir sobre pessoas impedi
das por força 1lo :trt. 27, a YotaçJo ser~ consitlenub 
absolutamente nnlla; sn o impedimento, porém, pro
vier de alguma das dreunbtancias espPeificaLlas 110 

artili·o antcccdcn!c, a votação st~rá considerada nnlla 
súmcnte com rcla!/fq ao llir,'ctor me:10~ Yolado, ou 
d1~,;i•.:nado pela sorte em ca'o 1lil cmp:tte, proccdcllllo-:-;e 
~~m acto continuo ú nova eleição. 

Art. 3!J. A Directoria polln:·t, !Jilantlo julgar coH
venie:Jtr•, apr!'scntar eandid2to ao lngar v:-~go de Di
n•ctor, e srmpro tJIIe e! la n-;ar 1lt:sta LH·ultl:ldc, roJTt~r:'l 
o escrutínio unie:tntn!lte solire o uo1ne apr;•senlallo ou 
CC![Ili:IS em Dl'alli'O. 

Apurada a votar:ão sr~ se rl'crnhrccr qun 0 candi
dato aprosr~nt.ado n:"lo ohkvc maioria :-thsolnla de votos, 
proceder-s1~-lta a novo PSt'l'lll in i o, JltJ qual os :wcioni~tas 
porlcrão vnlar r:n:n plena lilu:rdadl', devendo ser consi
derado elt~ito o qu:• reunir llt:tior Hlll1lCl'll lh votos. 

Arl. 31. Nenhum ])irecl.or cll'i•ctivo ou substituto 
poderú entrar t'lll e\ercicio sem poswir e caucionar 110 
lhnco IOD :w;ões. as qua1•·; não poder:'l alienar att'l a 
approvaç:i:o das contas da Sl\:1 ,:.;r•.stJo. t 

Art. :l2. A nenhum DirecLor· é permittido deixaí· de 
e"crcnr o seu eargo pur mais r!1) seis mezcs, lindos os 
quacs 5erá considt~rarlo rcsig-nal.:11·io. 

Art. 3:3. Nos c~sos de impedimento de algum tlGs Di
redores, dentro elo prazo lixado pelo ar I igo anlere
dPnl.t•, a IJirl•ctoria eonv!dar:'t para snhsl.ituil-o a um 
acciollisl.a da sua l''t:ollia; o n\Cl'!'ÍI~i,,, porúm, do sah
stituto ces~ar<'t lt'go fJIII' o llir!í'lll!' snl1stitnido se aprn
sr•ll ta r. 

.o\rl. 3'1,. Nos caso~ de impediill!'llc'l pernt:tnr·nll.\ 
l'alkí:imrnto 011 rt•signar;iu dr~ ai<.;·lllll dos Dirt~cl.ores, a 
'na suh;;titni1_::1o !'ar-se-lia :tinda p··ln motlo indir:ulo no 
:trlil!·o antP•',!)rlnlll!'; o 1'\!'!'t:ir·io, prll't.)IO, do Direclor 
,·,piJ-o!itnir!P tlttl':tl':'t at1') :1 primtlir' J'('lllli:to nr,lillaria 
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ou cxtraorclinaria da asi'embléa geral, á qual cumpre 
eleger o Dircctor definitivo sem prcjuizo da disposição 
rio nrt. 30. 

O Director eleito exercerá o cargo twr tanto tempo 
quanto deveria ser exercido pelo seu predecessor. 

Art. 3[). A Directoria rcnnir-sc-ha no cscripto.rio <lo 
B:mco, rwlo menos uma vez por semana, e as suas dcli
hcraçõ!:~ serão consideradas procedentes por dons votos 
conformes, salva a di~posição do nrt. 7." 

Ar!. 3[i. Os trabalhos do Banco st>rão divididos r 
ci:Jssitic ulos de mo: lo qun catla Dircctor seja encarre
gado tle pari:~ rlcllcs, a 11m de dirigil-os c insper:cio
nal-ns mai~ innnerlialamcntr. · 

Art. 37. Alórn rlo disposto no artigo anteccdenrc, 
uma cotmnLsão Lle dous Directores será cnr::arregada 
d" dirigir a~ operações dinrias do Banco, c especial
llll'nle de YPri!icar se os titnlos apresentados a desconto 
olft•rccrm a nccessaria 3·arantia e satisfazem as con
rliçõl';; cxig·itbs por estes estatutos. . 

Art. :18. Na cvcntualidriflc do ausenr·ia ou impedi
m.~nto de um rlos memiJJ·os ria commissão, a fim de que 
o e-;pediente dos negocias do Banco não seja inter
rompido, a Directoria porlerá especificar quacs os casos 
o11 títulos •Fie o Director presente possa resolver· e as
,;ígnar, nux:tiarlo por um empregado da confiança da 
lil('~ma Dirertoria, c por ella previamente designado 
~~ antot·izatlo. · 

Ar!. :lU. Compete á Dircctoria: 
~ 1. 0 Eleger o seu Presidcntc- c Secretario. 
~ 2." Snpcrintendnr e f1scalisar todos os ncgocios e 

opet':JÇõt•s do Banco. 
B :l." !Jder·mittat' o maximo c minimo rlas taxas o 

prazo.:; dos rlcscontos, ernpre~timos, rlinhcirn que re
t:I'IJI't' a juros por letras ou contas correntes, bem como 
rl:is letra . .; rln cambio (compra c ventb) sobre praças es
lnng·cir:Js. 

-~ !~." Fixar o maximo dJ impJrl.ancia dos cmprcs~ 
limos, rlos fundos a mover para as praças estrangeiras 
ou rio lmp:)rio, brm r:omo o limite rias oper;Jçõrs a prazo 
maior de rptatro mrzc;:. 

~ ~.i." Organizar, qnantlo o julgue convenicnlP, o 
r:atl:1slro da.; firmas admittidas a ncp;ociar· com o Bwco 
I' li\ar o ma-;imo da rrnantia, rrtw porlcrá ser ronliarla 
a cada mn:1. ·> 

-~ G." Provei' ú~ llcspez:ts de atlminis!r:tção, nomear, 
sll'Jl:'ntL~r c dcmittir o gcrenl~ c mais r~III[)rl'g:ulos do 
Ban1·n. I' lhar-llti'S o~ l'I'SfH'CI in1s wnrinJe!llos I' fiawas. 
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~ 7." Ouvir a commissão llscal sempre que o julgar 
necessario aos interesses do Jbnco. 

~ 8." Hcpn•srntar o Banco em suas relações rom ter
eeiros f' em j 11 izo, pode~~tlo cons ti tu i r proeuradores, 
tlcllt:lllfl:!r c ser demandada, r·xen·m· linalmnntc li\TC P 

geral administração, com pl1mos poderes, nos quacs 
df' rem, s1~m rcsena a lg-nma, considt•ra r-se r\llll prc
liCIHiiilos e oulorgH1o:> tudo·;, lllL'qno us porlcrt~s 1'111 
causa propria. 

~ 9." OrganizH o regulamento interno, de eonformi
daLie com estl's esta tu tos, ~~ C\I'Cutal-o prO\'isoria monte 
emquanto não ft')r approl'arlo pc!J as<cmbléa o:cral. 

~ 10. ltl~,;olvn sobre a aq11isi1;:io do predio pc:ra 
eo;Lalwlcl·imcnlo do B:tnco. 

~ ll. Nonwar o ropt·r·scntanle do lbnco no Hio de 
Ja1wiro, para os Iins espeeitic:Jrlo; no.; arts. [;), l!l c ':?0, 
c para olllro~ l[llan:;qnn 1mr:argos. 011 oper:~1;ík,; que por 
l'l!e ]tossam Scl' des:·mpcnhailos. 

§ 12. Aprt~:,nll:ll' o balanço o relaturio aanu,:w,; da" 
operaçõe.• do lhnco, o.-; rptat•s tiever.!o ser entregue~ ú 
commissão liscal :1it'· o dia 1:2 de .lullw, e d1~pois im
pressos e frawpti':Hios aos :u:eiouist:ts de ambos os rr'
gi.~tros, 20 dias, (JI'lo menos, ante~ do lix:ulo para a 
n·união da assellliJlóa geral ordinaria. 

~ l:l. Enviar opportunaiiH'lltn ú autorit!aclc comp.~
tentr•. os hal:mcel1~,; JJICllô:H·s I' :l!lll:I:Jcs rlo l'slado li

-naw:r'iro do Banr·1. 
~ I~. Conrorar as assemhil'as t:·crar•,; ordinarias e 

e\traordiltarias, propôr-lhes as altt•raçõesdos estatutos, 
que julgar Hnccssarias HO iutcn"c;so do Banco, bem 

fi como levar ao o;en nmlwcirnento qn:dljUCr occnrreneia 
importante .. sobre a rptal ellas teHitam de deliberar. 

Art. r~u. TtH!a a eorrnspondeneia, títulos c do
c.umentos ema nau o~ tlo B lllCO, qualquer que seja a sua 
natureza c ohjci:l.o, serJn firmados por dous Diret~
torcs, saln1 o c:~;;u prcri.<to c rt~;-;oli ido nos arls. :1s 
in Jine e til. 

Art. 41. Quall!lo a af'llurmcia de o;eniço, ou o melhor 
cxpc1lientl~ do;; nc,t:·ocio~ do lhneo o n•clamcm, a Di
rertori:l podcr:í Homear 11111 gerente, cujos ur1·crt~~ c 
atlrihuiçõe:; ~~~r:lo por clla I'SJlCI'ilicar\o,; c l;onsigiJarlrts 
nas aCl3~~ das Sli:IS SCSSÜL'S. 

NoQ1eado o .l!·l~t'l~lllt•, st•r:'t r•slr• t·on.;idt•radu invr~stido 1:a 
autorização de que trata o :ll·t. :k) in fi11e. 

1\rt. '~!.O Presidente da llirl•rtoria ser,·t tllll seus im
pcdimf•ntos, ausencia ou Yaeatura tlo lugar sub.;tituiLlo 
pl'lo Sr•rJTI:trio.o qt1al exl~l'rl'l':·, a;; snas funrt;iks. 
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Art. 4,3. Os membros da Directoria não contrahem 
para com terceiros responsabilidade alguma pessoal; 
são, porém, responsavcis para com o Banco por perdas 6 
damMs cansados por fraude, dolo, malicia ou negli
gencia culposa. 

Art. IH .. A approvação das contas pel:t asscmbléa qeral 
exonera a Di rectoria de toda c qualquer responsabilidade 
com relação ao pcriOllo das contas julgatlas. 

Art. !fti. Os membros da Dircctol"ia serão retribuídos, 
em compensação Jo seu trabalho, com a porcentagem do 

<J "lo :;obre os diviuendos, igualmente repartida entre si. 

SECÇÃO H. 

Da commissão fiscal. 

Art. 46. A commissão fiscal será composta de tres 
membro", eleitos pel:l assembléa geral, d'cntre os accio-
llistas que possuírem t\0 ou mais acções. ' 

Art. fJ,7. o~ membros da commissão fi.scal serão an
Hualmente substituídos pela terça parte, pela ordem da 
sua antiguidade, ou pela sorte em caso Je antiguidade 
igttal; é, porém, pcrruittiua a reeleição do membro quo 
:qiJir. 

Art. 48. No caso de vaga, ou impeuimento de qual
qner tios tisc:ws, os membro:> restantes designarão para 
substituil-o nm accionista que se ache nas condições do 
elegibilidade para o cargo etfectivo; esta·substituição, 
porém, durnrá súmente ató a reunião da assembléa geral, 
:"t rjnal compete prover o lugar tle modo definitivo. 

Art. r!\). Compete á commissão fiscal: 
~ 1. o Assistir com voto consultivo ás sessões da Di

rrctoria todas as vezes que esta reclamar a sua presença 
e conselho. ' 

~ ~-o Exigir da Directoria, sempre que assim o queira, 
os livros da contabilidade e escripturação do Banco, bem 
mmo verilicar o c~tado da caixa e carteira. 

~ :3 .• o Pro·pôr á assnmbléa gebl a remuneração da 
Dit·cctoria, de conformidade com o art. 79. 

~ li." Convocar asscmbléas geraes extraordinaria~, 
com tanto que a convocação Lenha dt!o preccdioo do 
:trr:ôrdo nnanime de todos os liscaes. 

~ ;;. " Zelar a restricta observancia dos preséntes es~ 
t :ll u to~, e resol uçGes cb assembléa geral. 

I'.I:IT1l 11. l(i 
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~ 6. o Examin:u· os inventarias e contas annuacs, e 
:~prcsenlar á asscmi,Jéa geral' o respectivo parecer de 
appron-;ão ou n;if) apprnva;;:\o das rnr•smas, !wmcomo as 
oLscrv:1ç0r·s que lhe l';l''t'Ç'tlll acc•rt:u::~s, com relação á 
I•:;Jt'l'ha L;cr:il do~ nc~·or·io;; do B:tTJCO. 

Art. ;;n. O parer-.·r de que fr:tla o {'aragrapho ult.imo 
do artigo antecedente dcvt•rú ser cntre:~ne a(/Prcs:rlcntc 
da llirrdoria do I.lmr:o atl~ o dia 22 de Julho, 3 lim de 
ser impresso c auncxu au rclaturio da Dirccloria. 

:\rl. ~il. A a.;scmli!(~a .:Er·r:ll .;rr:'l r.onslituida pela rru~ 
niüo rins acciouisl:ts pm;suiri<Jl'i'' de vinte ou mais acçõcs, 
rl'gistrad;ts r·om :tnl•·r·ctlf'f1Ci:t rlf' quatro mezes, pelo mc
uo< na ~.-~de do H1TH'O nu no registro do Hio de .Janeiro. 

Art. ~i2. Para que a assr•mbl(·a geral possa constituir-se 
legalmente é n1•ccssario : 1. ", que seja annunciocla na 
c(iriP co'll 30dias de au tccedencia, pf'io menos, c Ui dias 
n:tsl··rlt•rLisoperar:õesrloBunco; 2.", 1]111'110 local, diac 
hor.1 dc:,ignall!ls se <~eilcm prrsent.e:. ou representados fiO 
df'::ionista~ .. l'l'lo mr·nos, possuidores de 20 on mais acçõcs. 

A a~~~·mli!r'•a gcr~!l poderá lambem fnnccionar, ::tchan. 
do-se precr•ntes on representados ::o ou mais ~tccionistas 
poc:suidorrs de :;o ou mais acçõ1•s . 

. \rt. :;::. N;1o ~I' reunindo on n:io :Jchando-'c rrprrscn
t.adu no dia ann1mei:ulo o nun,c:·o dl' acr:ionist:~s indicado 
uo artigo an!cccr!t:nlr, pror·r·dr•r-sc-!Ja ú nova convcca~ 
ç:'io pt'lo 1110rlo estatnido no mesmo artigo, c nessa rcu
l!i:Io p0df'r-!'r'-h:J dl~lih:'i':lr co111 o munr·ru de auionistas 
prc l'n!r·s ou n·prr':':·nl:ulos u:::a hora depuis ria annun
ri:tda. 

A 1 L. :i'L Qa:1 nd o a renn i :to ti YIT por nbjer:toa reforma 
do~ r·sf:tllllll~, lúr CPili'r;r·:ll!:tpti:J commi!'fào fiscal(~ -í." 
do :1rl. ':!li ull!Hll' umnnmrrn determinado de acr;ionis
t:ts \art. :H), a :t.'Siomhl(~a geral sú poderá deliberar 
achando-se rl'prr~:cnUtrla a qu:1rta parte do capital social. 

Art. ;j;i. A a . .;,;(~IIJIJ!(~:l "l'l'al ordin:Jria ou :tnnual, para 
11s li~~ indic:~do~ nos ~~ l. ", 2. o I' :1." do art. üG, lerá 
lu:(ar nos m~·zes de A~·n,;lo ou Setembro. 

Art.;;:;, :\ :•':~r·mlJi."·a ::•·•·ti :··.crá prcsitlitla po!' um 
:lr·:·:rJI': ·t' JI'I'SI.lidtll' di' :·,11 llll lii:IÍ' ar·ç(ír•o:, !J()H:I'arlo prh 
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mesma asscmhlóa gcr~l am cada reunião. Emqunnto não 
fúr· nomeado o Presidt~nte, os trabalhos preliminares 
serão li irigidos pelo Presidentc#da Dirc2 to r ia. 

Art. ;)7. O Presldilntc da a~sembléa geral oonvidarii 
para Srct·etarios dous act.:ionista"-, os quaes serão iucum
lJiclos de vcrilic:tr o numero de accionistas presPntcs ou 
representados, contar os voto~, fazer a apuração dos 
mesmo>, ler o expedicn 1c, redigir e asf;iguar a~ actas 
eom o Presidente. 

Art. ;:;s. Além do disposto nos ~~ 1&- do art. 39, 
c 4. o do nrt. M), tem direito a pedir a convocação 
de as~t'mhléas gcraes extraorLlinarias um numero de 
acci on i-~tas, cujas acções representem pelo menos a
quarta parte do capital social, mostrando estes accio
uistas, que podem fazer parte de tacs rcuniõt•s. 

No ca~o t~e n~L' set·em attcndidDs, poderá a convocação 
ser feil3 direcbnll'ntc pelos pc~ir:ionarios. 

Art. 59. Nos :mnuncios p:1ra•a con Yocação do asscmbléas 
p:eraes extraonlinaria8 iudicar-sc-ha sempre o objeclu 
tia reunião; e tacs assemhléas não podem t1·atar nem 
deliberar sobre ma teria estranha ao fim da convocarão. 

Art. 60. Podem votar uas assemblé:1s gcraes : i. ó os 
tutores por seus pupillos ; 2." os marido~ por suas mu. 
lhercs; 3. 0 os prepo.sto,; de firmas c corporações por seus 
in tcrcssados; 4. o os procuradores· de acoionistas por 
seus cons ti tu in tes. . 

Art. ül. Os d0cumentos comprohati\cos Llo direito de 
Yolar facultado pelo artigo an tccedcntc deverão ser apre
sentados na secretaria do B mco trcs diê!s pelo menos 
antes da reunião da asscmbléa geral, a fim de verifi.,. 
c ar-se a sua legalidade. 

Art. 62. A votação será contada do modo seguinte: 
cada 20 acçõcs dá direito a um voto; nenhum individuo, 
porém, qualquer que seja o numero de acções, que pos
:sua ou represente, poderá ter mais de 25. votos. 

Art. ü3. As dcliberaçiies da assem bléa gera 1 serão con~ 
s-itleradas procedentes; quando obtiverem maioria abso
luta de votos dos membros presentes ou representados •. 

Art. 6~. A votação será processaria por escrutínio se
creto nas eleições da Dircctol'ia, c cem missão fiscal; na 
reforma de estatutos; em todos os a~snrnptosgraves do
flanco; c fóra destes casos a requerimento de qualquer 
accionista. 

Art. 65, Será admitticla a votação -per capita- nas
questões ele expediente, c em todas as ou ~· , · ãõfpéer-----., 
fica das no artigo antecedente, com . 1~11Mf~ "•re-~~~1 ·. · ~lb geral assim o resolva por un í~tQ\\le. ·/f_ \·./· 

r~, '1'' 
' * j I 

' ~ :\ 

f, 
'I 

\~)c.., ~.'l 
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Art. fiG. Compete á as,cmhlt'•a geral: 
§ I.. o Eleger os membros da Directoria c tla commissão 

fiscal. 
§ 2. o Julgar as contas annuaes depois da apresentação 

do relatoriu (h IJirectoria, e do parecer da curnmissão 
Jiscal. 

~ 3. o Dc!ibrrar ácerca do tlisposto no art. 7\l. 
§ L o Alllll'OYar com ou sem motlificaçiJcs o regula-

mento interno. 
§ 5. 0 Votar a reforma dos estatutos, e d(}libcrar em 

geral sohre todos os assumptos importantes, que forem 
submettidos á sua consideração, com tanto que as s.uas 
resoluções não vão de encontro aos presentes estatutos. 

CAPITULO IV. 

DOS LCCROS, FCNDO DE: 1\E:SEHYA E Dl\'IDE!'iDOS. 

Art. ü7. Da imporlancia dos lucros, li(luitlos perten
centes a cada semestre, que a Direcloria do Banco re
solver distribuir, se deduzirão de fi a lO o;. para fundo 
de reserva, e 3 "lo para remunerat;ão da Directoria, lle 
eonformidatle com o art. ft;;. 

Do resto far-se-lta di v i(lcndo aos accionistas. 
Art. ü8. O fundo de rescna, tlc que trata o artigo an

tecedente, ó exclnsivaml'uln ll('stinado a reconstituir o 
amparar o capit~l soeial contra [H~rtlas rventuaes, c .1 

sua accumulação não ces,;ará cmquanto clle não attingir 
uma sonuna et[Uivaleute a 2:; ''lo do capital realizado 
do B<tnco. 

Art. (39. A imporl:mcia do fnmlo lle reserva poderá 
ser empregada total ou parcialwenle em titulo:> da di
vida publica interna ou externa do Imprrio; e o juro 
proveniente de taes titulas será accuinulado ao mesmo 
fundo de reserva, ató que este atlinja o maximo esta-
belecido. 

Art. 'iO. Não se distrihuirãó dividenrlos emquanto o 
cápital, desfalcado por perdas, não fôr integralmente 
rcstaLclccido. 

Art. 71. O anno bancar i o será contatlo do L o de Julho 
a 30 ~o Junho do anno scguin te. Os dividendos serão 
pagos nos mezes de Janeiro c Julho de cada anno na ci
tlade do Recife, ou no Rio de Janeiro, de conformidade 
com o respectivo registro de ac~ues. 
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CAPITULO V. 

DISPOSIÇÕES GE!l..\ES. 

Art. 72. Todo o accionista que se au~entar terh di
reito a tlepositu no respecti\'O re.(i~tro as acçi"íes, que 
possuir, para o fim de lhe serem enviatlos os diviuendos 
para o lugar que designar. 

O Ihnco não perceberá commissão alguma além das des
pczas da remessa. 

Art. 73. O Banco pouerá possuir ellificio proprio para 
cstabelt~eimcnto das suas operações. 

Art. 74. O.dwns moveis, semoventes ou de. raiz r~ce
lJidos pelo Bmco em pagamento, conciliatoria ou judi
cialmente, serão vendidos quando a Dircctoria o julgue 
conveniente. 

Art. 7ti. A Directoria procur:~rá sempre terminar por 
meio de arbitros as contestaçõe~, que surgirem uo correr 
dos negocios do Banco. 

Art. 76. Em qualquer dos casos de dissolução do 
Banco,:proceder-se-ha á sua liqui1ação, de conff!mnidade 
com o que fór deliberado pela assemb\éa geral, a qual 
continúa inve~tida de todos os seus poderes, e especi~íl
mente (~os de~pprovar as contas da liquidação, c dar a 
rcspecttva qUitação. 

Em caso de nomeação de liquidantes cessam os poderes 
da Directoria c da commissão fiscal. 

Art. 77. Se a assembléa geral não chegar a reu
nir-se para o fim indicado no artigo antecedente, ou se, 
quando reunida, não deliberar áccrca de processo de li
quidação, cumpre á Directoria c commissão fiscal pro
moverem cumulativamente a .liquidação .jULlicial, na 
fórma dos arts. 3!J,h 353 do Codigo Commercial. 

CAPITULO VI. 

DISPOSIÇÕES TU.\NSlTOR!AS. 

Art. 78. A Dirccloria o commissão fiscal que Wm de 
funccionar durante o primeiro tricnnio bancario serão 
nonwadas ~elos incorporadores do B.mco. 

Art. 79. Emquanto uão se achar realizado" todo o 
capital social, a remuneração da Dircctoria será arbi-
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tratla pela assem!Jlüa geral sobre proposta tla commissão• 
fiscal. 

Art. 80. Emquanto não forem arlmittidos votos por 
procuração para a eleição da Ui reetor ia, será permi tlido 
aos accionislas inseript.os no l'l·gi~lro do Hio de J:meiro 
votar por meio de carta fechada, prcce~endo reconhe
cimento legal da respectiva assignatura. 

As cartas destinadas á votação, de que trata o prrsen
te artigo, serão authenticadas pelo representante do 
Banco na côrte, e por elle remettidas no devido tempo 
ao Presidente da assembléa geral. 

Art. 8l. Com a approvaÇão dos presentes estatutos 
pelo Governo Imperial, 11ca m os incorporadores auto ri
zados para solici lar dos poderes competentes as licenças 
necessarias, satisfazer as respectivas despezas, e tutlo 
o mais, que fór mister para a insta Ilação <ldiui ti \'a do 
lbnco, c começo das suas opcraçõns. 

Os iw:orporauores porlnrão delegar rssa autorL~ação 
em uma ou mais pessoas da sua escolha. · 

Rio de Janriro, H dn Abril rle 1872.-0; incorpora
dores do Btnco : João Josrf dos Reis.- Luiz de Mattos 
Pet·eira e Castro.-Elkin Hime. -José ;lfartins de Carvalho, 
Gomes.- Francisco .Mon iz de Souza. 

DECRETO N. 5018- DE 17 DE JULHO DE !872. 

Altera algumas das elau-;ulas anncxa~ ao Decreto n. o 48iH de 22' 
de Dezcmhro de t871 qu•~ eoner~deu autorização rara estudos 
de um:t linha fcrrra dr~ Curitiba a llliranda c de linhas de na
vegação nos rios 1vãl1y, J'ai'aii;i; lviíiiieima, Brilhante e M;;-n: 
ilég·o ; e determina que st•Jam ohscn-adas as que com este 
haixam. 

Aftcnrlrndo ao que Me requereram o Barão de Mauá, 
William Lloyd, Antonio Pereira Rebouças, o Capitão 
Paim c o Dt·. Thomaz Cockrane. c Tendo ouvido a 
Serção uos Ncgocios do Imperio do Conselho de Estado, 
Hei por bem Alterar algum:~s das clausulas annexas 
ao P.ccreto n. o 48~)1 dn 22 de Dezembro de 187f, pelo 
qu:~l obtiveram autorização para proceder a estudos 
de umà linha ferrea dn C11riliba a Miranda e de linhas 
de navegação nos rios lY:t!ly, l'aral)á, lvinheima, Brt,· 



EXECUTIVO. 607 

Thante e Montlego; e Mandar que se observem as que 
com este baixam assignadas pelo Barão .d~ Itaúna, do 
lllcu Conselho, Senador do lmperio, Mmtstro e Secre
tario de E~ ta do dos N egocios da Agricultura, COimncrcio 
r Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça 
Pxccutar. Palacio do Thio de Janeiro, em dezasete do 
Julho de mil oitocentos· setenta e dous, quinquage
simo primeiro da Independcncia c do Imperio. 

Com a ;-ubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barcio de Jtaúna. 

Clausulas a que se refer•e o Deereto n. o :.ot 8 
desta data. 

I. 

Os rmprezarios obrigam-se a fnzrr as explorações o 
estuclos preliminares de uma estrada de ferro entre a 
cid:ull' de Curitiba na Provineia do Paraná c a de l\li
randa na de !\lato Grossa, a qual demandará o valle do 
lvahy, na foz deste cortará o rio Paraná, proseguirá pe
Jas margens do hinhrima c Brilhante, c passará por 
Nioac. \ 

11. 

0~ trabalhos a CJUe se obrigam os emprczarios con
sistir:io principalmente: 

L" No reconhecimento (las rrgiõcs por onde tenha de 
passar a linha ferrca, com o fim de determinarem-se 
aproximadamente os pontos obrigados de passagens c 
colherem-se torlos os dados c informações que possam 
dct.rrminar a escolha dos nlles que devem ser estu
<klll os ; 

~.· ~o traçado rlc uma linha rle ensaio, que se apro
xime o mais pos~ivcl da directriz da via ferrea, me
dindo-se as distancias com a maior ex~ctidão, e toman
do-se nfio sômcnte os angulos de dcflexão das linhas 
com o lhcodolito, mas tamhem o rumo magneti~ de 
c a fi a uma ; . -:·~:-==--...-.. 

:l." No ni\'rlamcnlo Jongíturlinal dr tg>14~~8A CAM4 
Ja linha lr;u;:tda, usando-se para I'S'e ~n .. ,N,~\ \h'~tru· ~ 

;- ('' 

( <' 
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mentos mais cxacloo, commummcntc empregados no:; 
trabalhos de cstrarl:Js de f1•rro; 

rf." No l<wanlamenlo dn seccfics transvcrsacs em nu
mero guiTicienle para a :lctenitinação da configuração 
do terreno em uma zuna JtiTo menor de 80 llletros 
1:or cada la1lo da linha n~twlada; 

:;." Na rktt:rminaç;"io da latttude c longiturle dos 
JIOntos mai~ notaveis situ:tLlos Has linhas estudarias ou 
nas suas proximidades, c hem assim de todas as con
tluencias dos rios e de to,~os os povoados que contarem 
iO ou mais fo'!:os, empt·egando-se nas observações os 
instrunwntos da maic•r exartidão; 

fi." No apanllamenlo de dados sobre a população, 
rullura, riqueza mincralogira c outras circumslanci:Js 
inlt•n•ssanlcs das zott:JS que tr:nham de ser dirccla
menle servidas pel:t ,·ia d1~ romtnuHicação projectarla; 

7. 0 Na coustrur1)0 das plantas e perfis das linhas 
estudadas, c na organiz:u:ão 1\os orçamentos c roemo
rias descriptl,as dos lll·ojl·rtus. 

111. 

Q,; cst111los comecarão da eidatli' tle Curitiba dentro de 
oiÍo mPzl's contados •!a da la deste clccreto, sob pena 
de L :OOihOOO 1\t• mui ta por nu~z de demora até o ma
xituo d~ 12 Jll"Zt'~, lindos us IJU<H'S c:Hlucará a pre-
:.:r·nlt~ CüllCC~'ãO. 

o~ cmpr~zarios f:lr:to reconltor·imentos-~r usando do 
lJarotnt:Lro, para a tlelcrminaç~o das dilief'enças do al~ 
tura cu tre us pontos Juai~ importantes, e no prazo 
de :!O lllt'Zt'S ronlados de,:la dala submetterão um 
relatorio circumstauciado dus trabalhos ao 1\linistcrio 
da Agricttllura. 

Todos o< tnhalhos deYCr:1o licar concluídos no prazo 
d<' fluatro anll'os, contados desta data, so!J pena de 
l:OOO;)OOO di: multa por mez ele demora tJUe exceder 
l'S:'e prazo. 

v. 
SI'! so reputarão conduirlos os trabalhos fJl!antlo rsti 4 

n~rem em !JOder do 1\liuistro da Agrieultura os seguintes 
dOI'IlliWHlO~, tp!C os I'IIIJ"I'<'Z:tl'iO~ ,;c olJrigalll :1 3fJI'C· 

''·H ta r : 
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1." Uma pl:lnt~ grr:~l na escala dr 1:~.000 d:~ linha 
fenea, a qual indicará os grãos e raios de C:UI'Vatura, e 
nt>lla será rcpr·esnntatb por curvas de nível cquidis
tantcs de tres metros a configuração do terreno sobre 
uma zona não menor de RO metrog p:~ra cada lado. 

A planta drve indir·aroscampos, mata.~ virgens, ~úlos 
pedre~osus, etc., comprPhcndido~ nas zonac; rxploratlas, 
t', ~;cmpt·e que fdr po~sivcl, as divisas da:; propriedadrs 
p~rtienl:ircs on tt~rrrnos devolutas ou nacionars; 

2." Um perlil lon~itullinal, na escala de I :!~00 para 
:~s altur~s d~ linha fcrrca, com inuicação da extensão c 
taxa dns drl'lividarlrs; 

:1." Pcrlis tran:;vcrsaes na escala de 1:200 da linha 
fcrrca, em numero snllicicnte para a determinação dos 
volump:; 1hs obras rlc tr!'l'a; . 

4." Plnnos gcraes lh'l rsc~la de I :200 das obras el'arte 
mais notavcis, exigidas na construcção e linhas Fcrreas; 

;)," Um orçamento geral do custo de cada linha fcr
rca, com in1licação das quantielarles de obras e elos preços 
de unidade; , 

ti. o Urna relação ria;; cst~çüc~, com as distancias in ter
mrtlias dos ponto.~ ele pnrtida; 

7.• Uma relação dos bociros, com a~ respectivas di
mensõo~, pmição na linha r, quantidades de obra; 

8." Uma relação das pontes, viaductos e pontilhões, 
eom indicação das principaes rlimcnsões, posição na 
linha e systema rio construc~o; 

9. 0 TahPll:l tios calru\og das distancins mcelias de trans
porte flos protluctos das escavações em cada divisão da 
linha; 

10. Tahrl1:1s das quantiela1lcs de cada natureza de 
prorluctos tias Pscavações, com as respectivas distancias 
lllcrlias tiP tr~nsportc; 

11. Tahella dos alinhamentos, com indicação dos 
respectivos desenvolvimentos e dos gráos. ou raios de 
curvaturas; 

12. Tabcllas das declividades, com indicação das 
re~pcctivas taxas e extensões; _ 

13. Cadernos, contendo os resultados elas observa
ções astronomieas e os calculos feitos para a determi
uação das latitudes e longitudes; 

tl~. Memorias explicativ:~s c jusLific:1tivas dos pro
j,·rtns apresentador,; 

Hi. Um r ela torio geral ele torl os os traha lhos exe-cu
tados pelos cmprezarios, contendo dados e informaçües 
sohrr~ a população, producção, clima, etc., das regiões 
c :o; piora1las, c qu~estlUCI' esclarecimentos c noticias que 

J' .UI1'F. 11. ÍÍ 
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possam interessar ao estabelecimento das vias tle com
muni cação projectadas. 

Este relatorio'será acompanhado de um mappa geral 
JW escala de i: 100.000 das regiões mais proximas das 
I inhas exploradas. 

VI. 

Os e~tudos da linha lerrea serão feitos para a via de 
um metro de largura, com o declive maximo de i:4:0 e 
curvas de raio nunca menor 1le iOO metros, não se de
Yéndo recorrer a estes I imites senão nas serras, cuja 
transposição otrern\a dillieulthtles sérias. 

Yll. 

Todas :;s medidas serão tomad:1s e indicadas, segundo 
o systema metrir·o. 

Ylll. 

Os emprezario~ rr•metterão semestralmente ao Mi
nisterio da Agricültura as cadernetas originaes de 
notas de todas as operar;ues feitas no terreno em rela
ção aos trabalhos a que se obrigam, devendo taes notas 
ser tomadas com methouo e clareza indispensaveb, 
para que possam ser far:iW1ente verificadas por pessoa 
estranha aos referidos trútalhos. ' 

Não sendo preenchida esta condição, o Governo não 
tomará conhecimento dos trabalhos ue que trata a 
clausula !j.' 

IX. 

Quando se apresentarem duas ou mais Llirecções, que 
oiiereçam apparcntementc vantagens proximamente 
iguaes para o estabelecimento !la via ferrea, os em
prezados farão em cada uma deltas os estudos a que 
se obrigam, e submctterão ao Ministro os respectivos 
planos e orçamentos; mas no caso de inrlemnização !le 
seus trabalho~ só scrjo pagiJs na nzão da linha preferida. 

X. 

Os emprezarios obrigam-.~e tamhem a proceder aos 
estudos de reconhecimento da navegahilidade dos rios 
Ivalty, Paraná, lvinheim.t. Brilhante e Montlcgo, na~ 
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secções em que o traço ua estraua ue ferro corra á 
mar·gem do~ mesmos, devendo proceder ao levanta
mento (la planta e do nivelamento e sondagens das 
secções n:wega v eis. , 

~ L" Para as explorações dos rios o:e terá em vista 
que só poderão ser aproveitadas para a navegação aquel
l<ls ~ccções não interrompidas, que permittirem em 
amho~ os senti<los o movimento facil c seguro de bar
cos de vapor tle 0, 1090 de c:~l:Hlo. nas épocas dP maior 
srcca, ou que com melhoramento5 do custo inferior ao 
de uma eslrada dt~ (~rTo marginal, possam olferccer 
esta contliç;io á navq;ahilidade. 

~ 2. • Para que possa ttJr lugar a confrontação do custo 
da via lluvial com a fcnea, (levcrão os emprczario" 
apresentar o orçamento das obras e anparelho~ neces
~arios para tornar ciTectiva a navegação. 

XI. 

o~ emprrz:nios apresentarão igualmente toda~ as 
notas, planos c mais documentos rrlativos aos reco
nllecimcnlos e explorações de linh~s abandonadas, a 
li lll tle putlr.r o Governo apreciar se o traço preferido 
será com tlfeito o mais conveniente. 

X li. 

Se depois de apresentado:t"os trabalhos especificatlo~ 
nl'ste contracto e preenchidas todas as ubrlgaçõe.~ con-· 
tr·ahidas pelo!! emprezarios, o Governo approvar os es
tudos feitos, conreuerá aos mesmos emprezariM, pre· 
ceclenrlo propo~ta por elles apresentada, autorização 
para estabell'cercm a via projectada, e para o respectivo 
uso e gozo, mediante os au-<ilios preciso.~ c condições 
quc ~erão Pntão definitivamente assentadas, ficando em 
todo caso sujeitas á approvação tlo Corpo Legislativo as 
clalisulas, que delle dependerem, sem a qual não terão 
ell'ei lo. 

XIII. 

Se dentro de s.;is mczcs, contados da data em rtnc 
forem entregues na Secretaria da Agricultura ostra
ha I h os especificados neste con tracto, o Govern<\ não 
tiver resolvi<lo fazer a concessão, a rtne se refere a clau
sula precetlente. indcmnizará aOfi cmprezario., a impor
I:JtiCJa du;.; trabalhos que tiverem eficdnado em virtuue 
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<lo pre~nnte contracto; mas a indemnização só será de• 
vitla, no casv un terem os emprezarios satisfeito todas 
as conuições a t) ue se sujeitam. 

XIV. 

O ralor da indemnização scr:'t ralculado na rAzão tle 
2 75 por kilomelro de traço estudado c escollii{IO para 
a via fl'm:a e de ;f 3:5 por kilonwtro tlc rio explorauo e 
considcrai(J proprio para navegação. 

Qllaes']tWr variantes ou linhas dn reconhecimento, 
ainua qne abranjam grandes c:<lf'nsücs, não srrão con
tadas para o pagamento, JW!tl tão pouco as secçües dos 
rios que Llepoi~ Je ex:ploratlo..; Hão forem julgauos apro
vt:itaHis )l:ll'a a naregat;ão; Jieando bem entenditlo que 
JJão se contarit para o paga!llento senão uma linha, quí:1· 
de via ferrea qu!:r 1lc rio na,'t'!!aYel, c rxcluir-sr-ltão 
quac.squer tr::lnlhos que por vcntu1 a faç:11n os cmpre
zarios uas st•c,:õ~s dos rios que já tiverem sido reconhc
l'idos ptoprius para a nangavão por exames c cxpc
riencias antl'riurcs. 

XV. 

No caso de rcaliz:ll'-se a imlemnizat;ão de que trata a 
clan5:uh :13.', se o Governo resolver mandar executar 
as obras da ''ia OI' commuJ}ÍC:u;ão a 1]UC se refere este 
contral'lo ou por Clll]ll'1~ita11a ou por Clmces,;ão feita a 
uma companhia e llll'dianle as roBdtçlil~s que forem pn
lJ!icadas pur oceasião de se chamar concurrr:ntcs para a 
ex.t•wçâo dos trabalhos da mallcira p0r que o Govt~nio 
julgar mais con vcni1·n te, será em igualdade de condiçües 
weferida a proposta dos emprezarios se fór ella apre
sentada antes de lindo o prazo mareado para o rccclli
meutu. 

XYI. 

0.> cstudlls e e'< rlorat:ões feitos pelos em preza rios 
s1~rão in"pec,:iouados e liscali~ados pelus Engcnheirws do 
Uoveruo. 

XYII. 

O i;:Hcrrw t1~rá t:onhe,·illlC!lto prêvio do nome do En
!;l'lllli~ln> d1t'fL: que 10r iJH'um!Jiuo dos traiJ:dlws pdos 
Clll)ll't:tariu,. 
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• XVIII. 

No caso de fazer-se a .concessão de que trata a clau
sula 4.2.•, ou no de imlenmizar-se os emprezarios, 1}
c:Jrão pertencendo ao Govnrno todos os planos e do
cumentos apresentados por elles . 

• ~XIX. 

A conces~ão para as explorações c estudos prelimi
nart~~, a t!lle ,;c referem as presentes clausulas, é in trans
feri vcl. 

XX. 

As duvidas que suscitarem-se entre o Governo e os 
empn~zarios, t:um excepçiio do preço tia indemniz<Jção 
a que se refere a clau~ula 12.a, serão re~olvida,; por ar
bitros . 

.Sn as partes contraetantes não acrorclarem n'um 
mPsmo arbitro, r:atl:t urna nomeará o seu, e este~ come
çe~rãu o~ seus trabalhos por designar um terceiro, cujo 
vutu serú ddinitivo. 

Se n:1o houver arcôrdo ~-ohrl' u terreiro, cada arbitro 
escollwrá um Conselheiro de Estado, e entre estes deci
tlirá <~sorte. 

Palacio tio R in de Janeiro, em !7 'tle Julho de !872.
Barào de ltaúua . 

• 
DECRETO ~. ;)019- DE !8 DE JULHO DE 1872. 

/-~ ·, 

Concede á companhia- Ferro-Carril da Villa habel- autori.' -= ·-:; 
zação p:Ít·a fuucciuuaÍ·, íf :ttÍprÔva· OS SCUS cstatul!JS· ~~ t{" 

Alltmdendo ao que Me rernwreu a companhia-Ft•JTO· 
C:trril da Yilla Izabel-, e Cuul"ormandu-me pela .Minha 
l!lllliCtliala ltusoJt[(:;"io de i7 tio corrente mez com opa- Í 
reccr da Secção tios Ne~ocios tio lmpcrio do Cousclho de · 
Estatlo, exaratlo em Consulta de 3 de Junho PliOXimo 
findo, Hei por bem Conceder-lhe autorização para fuuc-
riouar, e Approvar os res.pectivos estatutos. ~ 

U lhr;io de Itaúna, do Meu Con~elho, Senador do lm- · 
pcriu, ~lini:;tro c Secretario de Estado Llos Negocias da 
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Agricultura. Commercio e Obras Publ•as, assim o 
tenha entendido e faça executar. Pabcio do Rio de Ja
Jteiro, em de1.0ito rle Jullw dfl m,il oitocentos setenta 
e dous, quinqnag-P.~imo primeiro da Indcpendencia c 
do lmpcrio. 

Com 11 rubrica rle Sua ~cstaue o Imperador. 

Banlo de Itaúna. -

}~slalulos da companhiit-•'crro-Carriltla Villa lzabel-, 
a I(Uc se rcl'cre o Uecrclo n.o SOt 9 de 18 de Jnlhn 
de 1812. 

Art. L" Fica rrcarla nesta ctn·tc uma companhia 
anonyma denominada -Ferro-Carril rla Villa Izabel-, 
p:.~ra o fim rir~ construir c explorar, por sua conta, os 
trilhos de ferro antorizarlo' p·~lo Decreto n.• !~8\);i rlc 22 
de Fevereiro de 1872. 

Art. 2." O prazo da r·omp:mhiar"~ orloprh·ii<'g-io c seu 
capital de 2.ÕOO:Oflfi' divididos em 10.000 acçõcs rk 
200SOOO c:~rla nma. Os :u:r:ionistas depo~itarão 211 ''lo no 
acto da suhscripç:io e o resto por chamarias, que se an
nunciará rom an tr·cr~dencia ,Ir· :!O rli:ts, pelo mPno~, 
nunca merlianrlo entre uma c outra mrnos dr, 30 dia~. 

Art. :L" Hesponr~ern os accionistas pf~to valor nomi· 
nal tlc suas arçiic . .;, e penkm o direito a rllas assim 
como ás prcsLtç<•es rcalilarl:ts, em tH~ndicio da compa
nhia, pela falia de pontualidade nos pag-amentos. 

Art. 4. o A companhia começará a fnnccionar logo 
que se hon ver subscripto mr,tarlc do capital. 

As acçõcs são transferíveis tlnpois (le realizarlo um 
quarto do seu valor nominal, a transferencia opera-se 
por meio de termo la nado nos livros tia companhia c 
assignatlo pel n vrn1lcrlor c comprador. 

Ar L. 5." Os negocios da companhia serão dirigirlos e 
administrados por nma Dirrctoria composta de tres 
memhras, ele i tos trirn nalmcn te pela assembléa geral 
dos a,rcionistas. Os Tlircctorcs cscolhcrffo rl'entre si um 
Presidente, ryuo scrú tamlir·m o da companhia. 

Art. fi." Fil~:~m dc~rlr,já rrconhccitlos como Dirrctore~ 
elo primr,iro trir!Jtniu o; ~;t·'· João Btptista Via11na 
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Dt·nmmonu e Dt·. Joaquim Rodrigues de Oliveira, in~ 
corpor·adores da companhia, sendo o 3. • eleito na 
praxe do artigo antecedente. · 

Art. 7. • Para ser eleito Director é necessari'] a pro
priedade de 50 acções, que não poderão ser transferi~ 
das durante o cxen:icio uo cargo. 

Art. 8. • A assernbléa geral dos accionistas, que se 
reputárá constituída sempre que estiver representado 
mais de um terço do capital realizado, reunir·se-ha or
dirariamente no L o de Julho de cada anno, e todas as 
ve'zes que assim fôr uecessario para os negocios sociae~. 
precedendo convocação da Directoria. A Directoria ser:í 
obrigada a convocar a assembléa geral, sempre que o 
reclamarem accionistas que representem Úm terço das 
acçiies emittidas. • . 

Art. 9. o As deliberações serão tomadas por maioria 
relativa de votos, menos quando se tratar da reforma 
dos estatutos, ou de augmento de capital, casos em que 
é indispensavel a representação e o voto da ma i o ria 

• absoluta das acções emittidas. A assembléa geral é a 
competente para :1pprovar ou não as contas e balan
ços da Directoria, em vista do relatorio da coinmissão 
fiscal. 

Art. W. Se, convocada a assembléa geral, não se 
reunir o numero de accio.nistas dos artigos anteriores, 
nessa mesma reunião convocar-se-ha outra para i5 dias 
depois, e então se deliberará válidamente, qualquer 
que seja o numero das acções representadas e o as
sumpto a decidir. 

Art. H. Cada dezena de acções dará direito a um 
voto, mas nenhum accionista terá mais de um voto. 
~ingucm poderá votar por procuração. 

Art. !2. Compete á Directoria: 
§ L o Nomear e dcrnittir os empregados da compa~ 

nhia, marcar-lhes os vencimentos e respectivos deve
res, fazendo para isso os necessarios regulamentos. 

§ 2.° Celebrai' contractos, realizar as obras precisas-, 
resolver e decidir tortos os negocias sociaes, salvo os 
objectos especificados no art. 9. o 

§ 3.• Encerrar as contas semestraes, fazer os divi
dendos e apresentar annualmente balanço e relatorio 
de sua j.!estão. 

§ &. o Convocar a assembléa des accionistas e fazer as 
chamadas de capital. , 

~ 5. 0 Demandar e ser demandada. ~-_.------------.. 
Art. i3. Dos lucros líquidos da compa · :.U&<baKn~ C4 AfA-

sr- hão : 10 "lo para fundo de reserva c {j .J~ ,~B'Je)/em " 1 il; 
', '"("'; 
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repartidamente tlistrihnitlos pelos Dirrctorrs como re
muneraçJo, servindo elles gratuitamente emquanto 
JJ;io houver renda. O fundo dt• re~crva é destinado a 
~11pprir os drsfaltJIHlS do capital. 

Art. lfL Log-o •JIW estes est.atntos forem approndns, 
a assemltlt'-:1 gt•ral elos accinnisi:JS nomrar:'t nma com
lllissão tiseal de trer; lllPIIJhrus, Jlossnidores de ~iO :wçuPs 
pl'lo menos, para o fim de : 

~ Lo Examinar a ef'tTiptnraçJo tia companhia, nssim 
como todos os actos da llirerloria, minislloantlo-lhe esta 
os esclar11cimcnlos que ••xigir o 

~ 2. 0 Aprt~SPnt~r um rnlatorio sobre a g-estão da Di
rer to ria, no anno dcconitlo, e propô r as medidas que 
julgar convcmienteso 

~ :to Ser cono.;ultat]a pela ])irertoria sobre os nego
cio~ sociaes mais importantt•s. 

Art. Hi. A commissiio tiscal do artigo antecedente 
~ervirá por dous auuos, tiutlos os quaes poderá ser 
reeleita. 

Art. Hio A commissão fis!oal pOLlerá convocar a as- • 
~r·mbléa gr•ral tio~ accirmist~s, para suhmelter-lhe 
qualquer rlivrr~encia em que por ventura se ache com 
a llircctoria, e f'X.Prutar-st~-ha o que f()r deliberarlo. 

Art. i7 o Por morte, rnuuueia ou impedimento dos 
Directores, a commissão li~cal chamará um accioni~ta 
de ~iO acçües, pelo menos, para funccionar até a pri
meira reunião ela nsscmhléa geral. 

Por mortP, rPnunria nn impPclimento rlf qualrruer 
membro da commis:"ão fiscal, esta procederú do mesmo 
modo. 

Art. 18. Os ltHTns liqnidos tlc c:1tla semestre, feitas 
as tlcducçüc~s do art. !3, serão dislribnillos pelos arcio· 
nistas nos mezes de Janeiro e Julho de· catla anno, na 
fôrma do art. L", ~ 8." da Lei n." 1083 de 22 de Agosto 
de 18GL 

Art. i9. Fiea transferido á companhia o privilegio 
concedido pelo Drl'reto no" lt8\l5 de 22 de Fevereiro de 
1872, aos respectivos concessionarios, pela quantia de 
100:000~000. 

A mesma companhia rompra por igual IJilantia ao pro
prietario da fazenda do Macaco, d' ora em diante denomi
nada Villa Izahel, n:1o sú o direito de collocar os trilhos 
tla sua linha em qualquer ponto da fazenda, mais ainda 
!iO hnaças de terra para o boulevard « 28 de Setembro • 
~~ 100 para a praça« 7 tle Março •, comprehendendo asoco
rheiras, e casas nella existentes. de conformidade com a 
n·specliva pl:mta. ' 
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A e~críptura desta rompra lavrar-se-lia logo qu(l o~ 
presentes e~latutos st•jam approvatlus pelo Governo Im
perial. 

Art. 20. A :lircctoria fica autorizada a promo,·er tudo 
quanto l'úr w ce . .;sal"io para prolongamento da linha de 
trilhos já auluril:.llla, ou ~.cquisi(Jo de onlt"ilS quaesquer 
linhas, qtw pu~sam augmcnlar os seus rendimentos, 
e bem assim para co11struir um hotel em qualquet· 
poHto 1la linha, se assim convier aos interesses da 
<'!li preza. 

Art. ~l. A pcnla tle 1lous terçM rlo capital 1la compa
nhia, n::o sendo prcmtdtida pelo l"undo 1ln reserva do 
art. I:J, importa a uissoluç~io tia companllia, Il:l. fórm~t 
da lei. 

Art. 2'::!. J<:mquanto o capital social, drsfalcado cm 
YirtuJe tle llt'rdas, não ftll' integralltJCJIIC rcst1belccido, 
uão poucrão h a ver J i videndos. . 

Art. 2:1. Nocasodeliquidac;ão, cllaBerú fcitaeomolle· 
termina o CodigoCommercial e mais lei:; em vigor. 

Arl. ~'L Todos 1p1autos sulio;crevem act;íies desta com
panhia tieam destl e lo!!o sujl'i tos aos presnn tes estatuto.), 
e a quat·sq uer alterações que o Goverao· Imperial jul!{UO 
1:onvcHientes para sua upprovação. · 

Hio de Janeiro, 2G tle 1\hrço uc ·1872.-(Segucm·SC as· 
assignat uras.) 

l>ECHETO N. 5020- DE 18 DI:: JUI.HO IIE 1872 . 
• / ,.ct. i'~ r' w 

c HH.:etlt.: :í companhia iuglcza-The A:nason Stcam Navigation /A-;;:.-... 
Cumpaus íliiiiicít-,autoriíã,.:ão li::lra fuíicêio:l:ir iíõ Imfíürur;-

Attentlcndo ao que 1\le requereu a companhia inglcza 
- Tile Amason Steam Navigation Cornpauy rimitetl-, 
lli•vitla!lleule reprt-'seutada, e Confunnantlo-me, pot• 
~linha lmmeuiala Hesolnção de 17 docorrentem.cz,cont 
o p:irect•r da Sect;ão Ju:; Ncg-ocios do (!!lperio do Conselho 
dt• I·}; lado, exar:11lo em Consulta t!e 28 do mez de Junho 
ullilllO, Ht~i por oemconceuer-lheautorização para 'UllC· 
eiollar no linperio, sob a dausula tle lir:m.:m os actos 
que pra lira r 110 llrasi l suje i ~os ás L+:, Hl't;nlamcn cO$· 
e Tribuuaes Brasileiros. 

l'ii!TE ll. 
-n· .. ;). 



titR 

O B~rão rli• It~ún~, do .\leu Con'<f'llin, Srn~dor do Im
prrio, Ministro r• S••rrrtario dn E~tatlo tios Nf'gocios da 
Agrir·ulttll'~, CoJI11lll'fCin f' Ohr:1s l'nldir;;,s, assim o tenha 
entrntlido e f~ra t'XI'CUtar. P:d:wio do Hio fl~ JanPiro, 
em clr:r.oito ur"Jn,lho de mil oitorentns sl'trnt.~ r rlous, 
qninqn:l!.u·simo priHlf•iro da Indl'prndrncia e do Imprrio. 

Com a ruhric·1 dl' StiJ Ma.r:;I'Sl:Hie o lmpcrallor. 

nrmlo de Itaúna. 

flEí:TIETO \. :m21- llE 20 DE .JüLIIO DE 1872. 

Ahrl) ao :\linislrrin da Agricultura, CommPrcio c: OIJras Pu
hliea,; 11111 credito f•xtraordin:~rio de 3.1i13:771SS000 para as 
li<'spi~zas cum a Estracla de i't'rro D. Pc::lro H na cxcrcicio 
de !R7t-t:~l:!. 

Sendo insun1cinn tn a rons i c-oarão de 2. 0%: miü,)Oflil 
vo!~da no~ lL :~rt. 8." da L1~i tt.'' lfrJti c!n 'ií de Sl'ti'lll
]lro de 11'l70, par~ :1~ dPspnz:1s da Vf'rha-Estrada rlc feno 
D. Pedro Il-110 exPrcirill de !S7l--IR7~~. Hri por lwm, 
na conformidadr do ~ ::.".art. !L" ria Lei n." W39 tlc f) dP 
~etmnbro de J8~!9, e Ouvindo o Conselho do l\IinistrP'~, 
Abrir um credito exlraonlinario de 3.()1J.'3:77:i,~COO, para 
a lllf'neionacla rt'!'lla ; tlererulo ~~~ta medida ~er· lr\'arla 
opportunamenlc ao conhecitllf'ltto da Assemblí•a Geral. 

O B~r:Io de lt:aína, do l\lrn Conselho, Senador do Irn
prrio, J\liníslro c ~'crrrtario dn Est:Hio elos Negocios da 
Agricultura, Commercio r Ohras P111Jiiras, assim o tenha 
rntcndido c faça CXf'Cll!ar. l'alacio do H in dn J:1nciro, 
em viniP tlc Jnl110 ele mil nilorcnt~s st~tPnta e don·', 
~JllilHJilagcsinw 11l'imr:irn da Iudc•IH't1flrnda I' do lm
IJI'\'ÍO. 



EX!i:CUTIYO. 

Demonstr:u::\o das tlt'SIICZDN autorizadas •mm a Es
trada de l<'erro U. (•cd••o 11, d11rante ,o cxe•·eieio de 
ts-:t-tS72. 

Dcspc;;a conilecida. 

Com a 1. a dh i são. 

Pessoal........... .. . X1i:707S'78lS 
J\latcrial. ... . .. . t.2:Jti:530SM3 1.312:23883~8 

Com a~.· divisão. 

I'I)SSO:IJ ... , , ... , .. , ... ~ .447: !)3;)$0'J.t 
Ollra5....... ..... .... 331:3HiS8\16 ~.7'78:8:i1SII!l0 

Dt~speza~ divt•rsas 
realiLadas <'111 am
bas as !li visões ..•.. ~86: 2iHS682 4.3'7'7:3t:Ssooo-

lJcspc;;a por li,JuÍi!ar. 

Impnrtancia a pa~ar 
durante o 'emcstrc 
a!ldkional por t·un
ta do mesmo c:~;cr-
cicin, cerca de..... • • . . . . . . . . 400:0008000 

llit:t da~ f~Ht:OIIIIIICII· 
elas d c objcetos que 
lÓI/1 ti C \'ÍI' da E 111'0· 
pa, inclusire o eom
bn«tivel, l que deve 
sr~r pa~a na delq:à
l'ia do thcsonro t'lll 
toudres...... . .. • . .. . .. .. .. .. . • s·;o:480SOOO J. ~70t480i000 

-----
~.647:82lS8.000: 

Credito da lei ...... ~.03~:0508000 

Deficit ............. 3.613:771SSOOO 

l'alar·io do Rio de Jauciro. em ~o de Julho de 1872,-Barcio dt 
lta1ina. · • 

--



' ACTOS DO PODEll 

DECHETO N. ;)()22 -DE 2~ DE JULHO DE 1872. 

Autoriza a iill'orporar,fw I! e uma compauhia com n fim lle ad• 
quirir a rotiC<'~sào fdt:1 pdo llec:n~tn de 211 de Oultlhro dc: 
1H71 á socio'ci;Hll~ La l'ottnlar AI'I!•'IItlua, instituicla em Buenos~ 
Avrc~s. é approva u~ re;;,,e~tivoo; estatutos. 

Atlcndrnclo no que J\tp rrrpwrcn Fr:mci~co ~:~hino clr 
Freit:~~ Hei,;, rr~prc~st~nlante da allministrac;fio f't'ral da 
!'Oricclncle clc• henl'licc•nria mntna c drnominalla L~ Po" 
pular Argc•ntina, fundada c•Jn Buc•no,;-Ayrr,;, r rm confor
midadn da i\linila lllllH'I'iall\'''olu'Jio ![p,;tn llatn, Tomnda 
~ohrr CfJnsnlf:• da SPt'C:io clP Fazr·nd:~ do Con~c·lho dc• Ell
tado, Hei por lil'lll Crn .. ll'c'dc•r-l!le antorizat;:io par:1 inror
JIOrar uma ro:~qnnlli:1 c~om o filll de adqni rir a t'tlliCP~s:io 
feita JdO lknl'lo n." Ml07 ck ~;j de Ontnllro dt• itlíl ú 
caixa matriz ciP Buenos-Ayrc•s c rontinnar as oper:u:ikfl 
da cab:a f11ial separada datpu•lla sociedade, regulando-se 
Jtl'los t•slatutos que a l'qe arompanl1am. 

O Yisconrlr tlo Ptio ll1·anco, C:m~clhciro rlc Est;liln, 
f'·rnador do Imrwrio, Pre.,identP do Conselho dn 1\Ji
Jtistro~. Ministro c Sencl:ll'io dn Estado dos l\'1•gociofl 
da Fawnda e Presidente do Tribunal do Tllcsonro 
:Narional, :~ssim o tenha ent1·11dido c faça I'XCCUtar. Pa
Jacio do Rio de Janeiro, t)lll vinte c quatro de Julho do 
mil oitoccnto,; sl'tenta c don~, quinqu3gcsimo prin11·iro 
\In Illllcpe!llll'nria e do lmperio. 

VisconrT(' do Rio Branco. 

CAl' lTri .O L 

Art. L" A companhia ;monyma soh o til ulo ~A l1 o~ 
J11llar Flnminrnse -fundatb no llio 1!1' .bmiro com o 
r:1pi·tal de 1.00fl:OOO.t,OOtl, dividido c'lll !'i.(}(J() acçõcs de 
óCIO :!:00 C:tlb uma, lt•tr: J"lll' !im adquirir a cunccssãP 



EXECUtiVO. ü2l 

fl'it:1 pelo hecreto n." ~807 de 25 tlc Outuhro dr 187-1 á 
~OCÍi'd:lilC L:~ Popular Argentins, ('Slnhelecida em nuenos• 
Ayrrf;, e continuar as oper:~ções da caixa fili:ll desta 
110 Imperio do llrai'il, cumprindo fielmente todas a!l 
~lispo~iç,;es 1lo meneionado Decreto relativas ás opera
ções (],~ hrni•liccnci:~ mutua. 

~ I." A'!. ac(iirs srrão nomin:~tivr~s, c sua transfercn-
r.ia ~~· farú por f~"rmo lan:Hio em livro espccir~l 1lesdc 
que e~tirl'r rc:~lizaua um:~ qu:~rta partn elo capital. 

~ 2." Quinze dias depois ue installa1la :1 companhia, 
o~ arcionista~ p:1g-arão 20% do capital 1111e subscrevc
l'l'lll. r Hi"/. um mcz depois. As demais prcsta~;ões se 
l'IT,·rluarão quando o determine a 11Ssemhléa geral dos 
acrionistas. 

~ :L" Pl'rdcm, a hcneficio da companhia, .o direito 
:··s 1•rrsla(Õrf; LJUI' já tiYcrcm pago, os :~ccionistas que 
11:lo l'll'cduarcm a~ restantes no devido tempo. 

~ fJ .• " A companhia se iHstall:trú logo que forem ap
Jlrov:~ dos ~rus esta tu to!'., c dura r á rJO annos, conta dos 
do rlia d;~ instaltarão. 

Art. 2oo A asseÍnbléa geral dos acrionista5 será con~;· 
tituida pelos possuidores de dez on mais acções in~
nipt:~s nos rrgistro~ da companhia tres mezes antes da 
rruniiTo, para que forem convocados, salva a primeira 
reunião que 5fl celelJrar, c poderá funccionar achando
:-c representada pelo menos uma quarta parte do capi· 
tal n•alizado. 

~ L" São admittiuos votos por procuração, excepto 
rlara l'lciçõe11. . 

.~ 2." Os votos serão contados na razão de um por 
c;~da dez arçiic5. 

~ :l." Ah·m das sessões ordinarias. rilW serão em lu· 
lho d1• cada anno, liaverá as extraordinarias que con
Yocar o prcsidl'ntc da companhia ou requererem ac· 
cionistas que representem pelo menos um dccimo do 
rapi tal. 

~ !1." As reuniões serão annunci:ula!>. oito dias antes. 
Art. :Lo A companhia será dirigida por dons accio· 

nisL;~s qne pMsnam 1.00 arções pelo menos, presididofl 
por um cirlatlão escolhido d'cntre os funccionarios 

l
llllJlicos de maior categoria. que desrje patrocinar a 
wncf1ca c moralisadoPa instituição A Popular Flumi

liCJlf;C o * 1." A asscmbl1'a geral 1los accionistas elegerá o 
pn·si1lcntc de tres em trrs annos, c hicnnall}1!:ll,IJLJJ.!Il 
do;; rlous outros l111'1lli1ros da Direetoryí\. pÇ~tJleif~- .. 
ltircl'loria, porém, inclusive o l'rcs~~~\L\1 ~õA\hb'il\i!!Alii•11f1.n 

o :,, ,,., 
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lHilos acr:ionislas rruc subscrevem cstos estatutos, e ser
' irá até :11) rle Juuho rle Hli7. 

~ 2." No caso de irnpedim.mto rle al,r~uns rle snu;:; 
111r~mhro~, a Di!·cctoria con\'idarú o accionista que deva 
~ub.,tituil-o alú a úpol'a t~m que 1 asscmbléa geral pro
er~da ú eleição na conformidade do paragrapho preee-
denle. ' 

~ :1. o Incumbe á Dircctoria : 
t. o Crunprir e fazer oumprir a~ obriga<,:ões impostas 

;'t companhia c velar na t''i:nençiio dot~ seus estatutos; 
~.o Nomear c demittir um administrador geral, ww 

proct'rler:t de accônlo com suas ordcn~ c instrucçõcs, 
e rí r'S[H'Ciallllenle r~JJI':t!'J'I),'!ado elas opcraçiics tlc IJencli
rr·nci:tmutua n do t'\jlcdicntt• di:rrin: 

::." [nsl"'rr·ionar t>s tral11l!ros r· oper;H_;•>CS incumbi
drrs ao ad!lli!Jistrador ~Pral, li\:rr 11 seu ordenado e ;.:-ra
tilicaç:lo pro labore, he111 c·.onto os ordenados e porccu
tap:t~w; dos cmprega!.los c agt•ntes; 

L" Fr~elrar <lS contas no flm ele c~cla semestre, c fazer 
o t!ividt•ndo do~ lucro . .; liquido.; IJUC locarern a cada ac
cionisla; 

ri." Apresentar á asscmliléa gPral dos accionistas, em 
r:~tla mcz de Julho, o balanr:u do anno anterior c o rc-
lalorio da contpanhi:~. • 

~ q,." Ao Presitll'nle rompetc espneblmcntc convocar 
r' presidir ns as<emiJir~as grrae.;, ordinarias ou extraor
dimrias, 'lflt'•r dos acr·iortislas, tjUér dos sllbscriptorcs 
de contr:H:tos de segnros mutnos. 

~ :;. " O Prcsidr~ntc pt~rr:chn;'t fi:OOO,~OOO annualmente, 
e .'f.:OIX).';ooo cada um dos dons lliredon·s. 

Art. ~.o Arllllla!menlt• nnmr~:trú a a>sPrniJlr'a gernl 
drrs acriouislas., Jop:o r.kpois rh· prestadas as eontas pela 
llireclnria, ama commis·;:io do seu seio para soiJn) essas 
contas dar pareenr. A Dirr'rloria lltc f:ll'ilitará o c'i:ame 
rla c,;r;riptnrar)o, prr'sl:lrtd!i lotl:rs as informar;ür·s e do
r~urnr•JI!os qnc rnrrui,:itar. 

Art. :i." lnrumhe ao admiui,:trarlor geral: 
~ L" Fazereumprir C.<Ll'it~tallli~Hte o~ prescnleõ' C:"

l~lutos, a~ resolllÇÜi'S ria ;tsse;nhlóa ,/Z('ral e as delihera
(;ü:•s d.t Jlirccloria c as do conselho flsr:al de (llte abaixo 
se trata. 

§ 2." Dirig·ir a rotll<J!Jilidade, nomear e destituir os 
cru prega :los, ag(•Jl tr·s e t~ol'l'l''flOilllr~" t.es. 

~ :!.." Bequisilar a rrllrVtJCa(;Jo da ·a,:s(~fltlllb gcral 
nos krmos dos nrls. :r:(' :17. . 

~ '1." Acsi(ill:lr todo,: os rltWI!Hil'ntos c L1zer· tlc ar.
i'ÚI do ,·z•lll o ,·on,cllto ti~t·.d u r•c·lalc•rio tJlie ,:erá :1prc· 
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~rnlatlo annualmr.nlr á ai>scmbl{!a p:rral ortlinaria dos 
~ub~criptorcs de contractos de hcncllcios llllltuos. 

~ n.o Nas falta~ do administrador geral, subst.i
tuil-o-ha um t)os Dircctorcs, ou o acdonista que a Di
l'l'ctnria designar. 

Art. H.• Em compensação dos trabalhos de :J<lminis
Lraç:io e rorn·srwlldrntri> dPspc7.:S, a companhia cobra
rá uma rom mi~são de :S "In sohrn o valor qne suh:;r:revt•r 
c01da sacio, OflUal, no~cln de reccb::!r a sua apolice, pa
!!arú essa t~ommiss:tn n mai' o scllo dPvido ;'t fazenda 
i1al'ion:ll t' 1.)0011 1wla :~polire. 

t.rl. 7." llo lifllli<lo produclo que rt·~ullar annual
mt•nlt', dt•illlzidas as despr>zas de c:nstrio ~~ admínislr:~
t::io ~~a qttol:t dn ;-;"/,para constituir um fundo tJr, resena, 
di·~Linar-sr-lt:io 10 °/ o para :1 cmnncipaç:io de l;'cravns. 
A dirct:tnria resolvrrú sohre o modo pra~ico 11c" rumprir
:;,, rsla disposição. 

Nos mczes tle Janeiro c Julho ~crá tlistrihnitla l'ntrc 
os accioni~tas a receita liquida tle catla sernc~ln•. 

CAPITULO 11. 

Da assoeia.~ão •I e beneficios. mutuos. 

TITGLO I. 

Oprmrlir.~ e bases da associaçiio. 

Art. 8. o o~ rlireilos,:ohrignções e garantias tlos qur 
snhscrrvcrcm rontracto~ de beneficios mntuos nos rt·
r!istros da- A Popul:n Flumincnsr -, são os rstabele
rido~ aos artigos seguintes. 

Art. !)."A~ opern<:ões tla-A Popular Flnminense
tentlem a facilitar a crPação tle capitacs e rr>ndas por 
mei!Ol de prestações nnicas, annuaec; ou scmcstraPs, ma!) 
spmprc po1· um prazo de ~.i, 10, Hi, 20 ou 25 annos. 

Art. 10. A importancin dessas prcstnçõcs Si'l':í con• 
vrrtida l'lll apoliccs da divida publica nacional do juro 
dP !i"/,,: igual conver;;ãodopoÍ'S se fará com os juros que 
st' !'l't:l'lwrmn das rl'fcridas apolicrs. A conv<•r;;~o e111 

apolil'l'~ st~r:'t ~~emprc feita ao preço da cotação oflid~l tio 
dia, em pro\ a do qual a nota do cctrretot· que intervier 
ne;:;ta operação dl'vcrá vir acnrnpanlt~da rli~ 11m ccrlifi
cadn d:t junl:t tlr rorrrtores. A~ qnant ia' qnc n:in rhr-
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garem ao nlor i\i~ uma apolice serão deposilauas em 
conta correnln i'lll um banco r!e;;la capil::ll. 

Art. H. Estas, a policcs serão deposi taúa;-; em um es
tabdecimeulo publico ou pal'licn\ar da i~iúadiJ uo Hio 
di~ JaiH'iro, e [H~rmanot~er:lo inalicnav1~i~ até a épora em 
qne se Ycl'ilican•m as lb[uiuaçõcs, islo é. ali'' a époea em 
que se dnva i'lllrPgar aos sociu;-; os capilat·s realizado~, 
os juro.; accHmula1los ~~ m.tis lucros IJliC lhes lucarclll, 
de acc(\rt!o com os presente,; estatutos. 

Art. 12. Todos os sul!~criptorc . .; que cntrart~m para 
a sucit•dade no mesmo a uno, formarão urna secç:lo, sendo 
i'Oll~itlerado~ associado~ i'lllre si para a dislrilluit;ão dos 
lucros, que ser:t fei la a :H ,f,~ IJL·w:u!Jro de caJa t[Uin

IJIWilllio sot:ial. 
Art. 1:1. 0..; snll~criplor,•s diri,!l-m-se em ,[nas c!:I,;s,!s: 
~ l." São soeio.; t!l: primeira class1: u.:; que p1·dernm 

o ri~co de perder st!lnt•ntl~ og hcnelicios em c~so de u:io 
sa Lisfazl'rt'lll alguma das pre,;lai:õcs na época tleterlll i
nada no ~cu cnnlracln. 

~ 2." C'illslitucl!l a s1:g·ulltl:l classe os que preferem 
o risro tlt• Jit:rda do capital e ht•IIPiicios no raso dn n:lo 
satisf:IZI'I'CIIl alguma das ['l'l'SlaÇt1CS !la l'jlOCa Jcterllli
Jlatla no ~cu con trac to. 

Art. H. O suu'WTiptor qGe n:lo satisfizer algnm:1 1las 
preslaçiks durante o lllt'Z Clll que s1· tenha cotupromd
titlo a razel-o. illl'OITCI':l t::n COlll!lli,~o. N:lo o!Jsl:mlu 
t:OIIGcdem-si•-llit: Lrt•s I1li.'ZCS dtJ prazo mcdiantu UIJl.t 
multa Lle lo"/., soiJn~ o nlur tla prc~LaçJo. O commi:-;sll 
importa a pt:nl:t tlo capitJI e lutTLIS 'c o ronlrai:lo ftir 
da:!." classe. 1: súlllt:lllt~ do~ lucro-; se f1\1' da l." 

Arl. l~i. 0.> su!Jscriptorcs ['UÚt:rão entrar com as 
qua11lias que quizt·n'lll, com Lllllo IJUI~ quando lizcrt•lll 
llllJa sú l'lllraua esta nnnc:t s1:r:'t menor tlt• cem mil rt'•i,; 
(!OIJSI, t: quand<• as JL~c·rent 1'111 presl:u;iit•s scme;;Lr:ti':> 
Pll altlll!:\cs. e . .;La.; Htlllt':t ~··ràu Hllswrcs de dez mil róis 
( UhOOO I. , . 

Ar L. 1!i. A~ pres Lt1:vcs 1111 ica-.; pouerão s1T rea I i :~alia> 
ao porlador, a favor do su!Jscl'iptnr 011 de um terceiro. 
As IJI"e~t:H;õe.> [Jareiae; fltJderãu uifcel!Ftr-se a Li1or do 
sulJscriptor ou d1: um lt•rcuiro. 

Art. 17. Tt1lla a pessoa ao ill~cren'r-se nesta ,,ocie
dadn a,:si:,n:il·:\ uma dcd:lra<}•J ['el:i ';aal sn Sitj•:ilarú :·h 
r.Jndit·ii,:s d:•,;Lt•; t:;tallllos . 

. \·;·(. 1~. (); suh . .;t·:·ipli:t·:·s do l:io d.: .Litli:ÍI'IJ nulllea
r~o 11111 l'llllc;t'lilil !hcal, r:>t!IJithlo de lr:•s lll<'lll!JI'u . .;, Ctlill 

o li:11 d:: lh:·alic<li' 11 liel t'!Jlllpl·illll:lllo d,•,:LL:; t'Sl:llUI.O:', 

• t'Jij:t I!li<<í<J l'·;:H'L'i:tl t'illl :i-;1 i1·:'1 1'!11 a,; :i•(:l:ll', l'lHljUilrl:l-
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meulc com o atlminislra!lor geral, as notas que !levem 
acompanhar as apolices que se depositarem, de confor
midade com o paragrapho anterior, as quaes permane
cerão á sua t.rdcm collcctiva; isto é, para que a garan
tia seja màis completa, não se poderádispôr, nem trans
ferir os títulos em que se converterem os capitaes dos 
suhscriptorcs sem a i nd ispensa vel intervenção e accôrdo 
do conselho fisca I, nomeado por esses mesmos sulls-
eriptores. 

~ L" O conselho fiscal será renovado parcialmente 
de dom: em 1ous annos. 

~ 2." Em retribuição <los serviços que prestam c !las 
garantia~ que oiTerecem aos subscriptorcs, perceberá 
catla um <los membros desse conselho 4:0001~ annual-
menl<' pagos pela receita da companhia. , 

Art. 19. Além da intervenção que lhe compete na 
conversão dos capitaes em apoliccs da divida publica e 
no deposito destas, na conformidade do artigo prece
rlente, cabe tambem ao conselho fiscal requisitar a con
vocação cxtraonHnaria da assembléa geral dos subscrip
torcs quando o julgtie conveniente, declarando o seu 
ohjccto. · 

TITULO 11. 

nas apolice.ç c outros docnmentos. 

Art. 20. Entrcgar-se-ha a cada suhscriptor uma apo
lice assignada pelo administrador geral c por um tios 
momiJros do conselho fiscal. Estas apolices designarão: 

l." A época da liquidação ou secção a que pertencer ; 
2. o O numero do registro; 
3. o O nome elo subscriptor (não sendo portador); 

. !1,. o O nome da pessoa a favor de quem se passa, a apo
ltce ; 

!J." A totalidade do capital suhscripto para ser reali-
;~;ado lle uma só vez ou por prestações; , 

6." As épocas em que se devem realizar as pres
tações ; 

7." O valor de cada prestação ; 
8. o O lugar aonde o snhscriptor se obriga a realizar 

suB prestações. • 
Art. 2L A transfcrencia das apolices que não forem 

~o portad•Jr ser:í feita no cscriptürio da comp:mhiJ. em 
li nn t'Slwda l . 

fl,\UTI~ 11. ';'~t 



. ' \ 
Art. 2:2. lntlt!pnndenle das apollccs se entreg-ara ao~ 

suhscriptores, quando rcaliznrem alguma prestação, um 
reei bo assignaclo pelo ad ministratlor gflra I. . 

Art. 2:1. No raso de pr~rcla de aJ.~·unu apoliee, o in
tcrcss:Hlo poderá reclamar do arlministrarlor geral uma 
t!uplicab, inutilisando-sc prcvinmcntc a primeira nos 
termos leg:ws c pagando mil rt'~is por ~sta suhst.ituiç:io. 

A r! . 2'L O suhscri ptor tem o di rei to de destgna r o" 
llli'ZI'S l'lll que prdcrl' rr:llizar os sr•ns p:1gamcntos. 

I I IT I 1 I 1J l. 

Art. :1:i. f); lucro'. rJili' km rl1; auferir o:; sulr:;crip· 
turl'~ >cr:lo C.iilill'o::lr>c, Jill':l r~e: rl:i 1." classe: . 

1." !los jnro~ rl:\S apolic,:s da diri1l:i pu!dira em i[UI' 
S() t,(ll1YCI'iCI'Clll fh C:IJ>!I:il''; 

2." !la r;~pit:ili~:a,::;u d1 1:; juros rolrrados S<'llll'"lr:il~ 
ll11:llli' ; 

~." Do~ Jur;ros dr··:; ::llli'r:riplor;>..; da nwsma srrr;io q:w 
incotTITI'IIl l'lll l'<,lllll•i ', de l't>nforntirhdt• com o 
a r L. l 'J,; 

'L" !la: multa:: rpt:· i'a~ ''""''' n•: ,,,,J,,ni.ptnrl'S t],. 1'111!· 

lnrmidad1' rom o rr:lcl'ido :1!·t. i't.. 
E p:tra O" da :2." d:1ss,·: '"' Ju,·t·n,.; se rompodo Pl:tis 

do.;; c:lj;il:tcs d11:; :onk:criJI.·'res tia mc.sma se('(;Jo qnr 
incmT1~rem em Clilllllli.<:::<•, 1L· t:nnformidatle com o j:'1 
citado :1rt. H. · 

,\rt. 2ii. A rcJr:trliç.ã'' dos lucros será sempre reit.:~ 
em proporção do rapit:d rc~liz:1<lo e se atteniler:'t ús 
{~pocas mu qnc os sak:rriptorcs pa;:~r:nn :1s suas prcs
tacüec,. 

~\rt.'27. P.tr~ a distrihnirã11 dos lu(:ros as entr~d:t~ 
unicas '''r:lo C'•w:i.J,~t·:H! '·' rr}liu: Jll'rtcncrmles :'t primei r:•. 
:::l:•sse. 

Art. ~H. O,; suiJ.;criptori•:; da 1." cla~ce ifUe incor
rerem c1n commis~o, n•rr~hcrão n:t ópoca rla lir1J!Ídarã'l 
o capital que tiverem rr·:dizailO.· · 

Art. ~~:1. 1).; da l.' e '2.' cl:tsSI', depois 1le realizada a 
priRleir:t liquid:H::i.o, Jlliih•tão, em cpwlrrucr época, re
elamar :r entrega, em :q>oliccs da rlivida publiea, da 
qnantia que lhe~ tiver cntTc~:pollllido na ultim3lioui-
tl:11·'!,. 1 I'IIU!tri:ll1di1 111·1 · '' ''1'111. 1'1" f:tl or dm: ~1Íb''· 
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críplorcs da mesma secção c classe, os lucros que 
ai[Uelle capital tiver obtido desde a data dessa ullima 
lirJuitlação até á da nstítuÍção. 

Art. ~0. Os subscriptores, embora se tenham suhs
rripto por lO, i;), 20 ou 25 annos, terâo o direito ·de 
retirar tla associação os capitaes c lucros que lhes cor
I'C:iJJOntlcrem em cada liquidação quinquennal, ou em 
qualqúer época rlepois de realizada a primeira liqui
d:H;:1o, como estabelece o artigo anterior. 

Art. :11. O sub:;criptor ou a pessoa a favor de quem 
I i 1 ~~r :;ido pa":;:Hl:l a :q1olicc, dcvcró provar a sua identi
,l'l·k I' Ira r•·rcch·êl' a liquidação. 

Art. ::·J. :·~ocasodcmortedeum~ubscriptorosseus 
h•·nlciru,; f'l)l'(;:tdos (aseentlentes ou tlescenJentes) que 
,;,• :qti'C~i!lll.trem legalmenlt• habilitados, receberão, 
s:•JIJ 1kdw::ão a !!.;uma, na época correspontleúlc, o que 
n·1't~hcria o socio se existisse. 

E no caso, tlorém, de não doixar o socio ascentlentes ou 
dí•;n~nlli·.ntcs, a sua quota sorá applieatla á emancipação 
<!1• c.;I'J':>\'1\S llil~ fl'l'lllOS tfO :1rl. 7." 

Art.. :n. TOLltt:.; o~; annos HO mez de Julho, os subs
, r i plot'I'S serãu cou v oca dos para uma asscmbléa gera I. 

Art. ::L Nesse act.o o administrador geral apr,esen
l:tr:'t um rolalorio das operações c man~ha da associação 
f e-i to tk accMtlo com o conselho !i~ca l. 

Art. :);j, Para IJUe sej:un legacs as resoluções ua as
~emblüa gr!ral rios suhscriplorcs, deve achar-se presunto 
ou representada uma Llecima parte tios capitaes dos 
subsniplores domiciliados n'a córlc. 

Art. 3(). Compete á asscmbléa geral ordinaria dos 
;;uhscriptores : · 

~ 1." Eleger ou reeleger os mem.bros do conselho 
I isca!. 

~ 5a." Interpretar os prcscntos estatutos. 
~ 3." .lulg-arasconlasannuaes. 
Art. :n. A assembléa geral rcunir-se-ha exlraonli-

nariamcntc nos casos seguintes: • 
~ L" Quando a sua reunião fór recjtteriila por um nu-

moro de suhscriptorcs que represente_, o~ 
1n1;:• TJ:\1'1'· ''"" l':tpitae-; suhseripl _ ~rt>:~J\~1f.Cfl n~ P,,4 'r~'<. 

('\ \ \\) I ,• . ..._ 

,.,~ '·'P ., 
I, c::,,· ~ 1\ 
\\ i 

I, ,, 
' 
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~ 2." Quando o conselho fiscal o julgar nccessario. 
§ 3.0 Quando o administrador geral o julgar conve~ 

niente. 
Art. 38. Nas reuniões extraordinarias a a~embléa 

geral sú poder a trata r do ohjecto para que fôr convocada. 
Art. :m. A alteração ou reforma dos presentes esta

tutos, na parte relativa aos subscriptorcs c ú associação 
que entre si formam, compete unicamente ú sua asscm
lJ!t')a geral extraordinaria, ficando, porém, dependente a 
execução dessas allera~ões ou reformas da approvaçiTo 
do governo imperial. 

Art. 40. A convocação ordinaria ou extraordinaria 
se farú por annuncios, publicados nos jornaes tres vezes 
consecu ti v ao;, senti o a ultima, pdo menos, oi to ti ias antes 
do ind it~ado Jlal'a a rettll ião. 

Art. H. A asselltblt"·a gt•ral dos suiJscriplores, legal
mente cnnstituida, vodt~rú :·u:.pcndt•r das suas funrções 
o aiiiiiini;:tratlor gt~r:ll, St'lll]'l'•~ qut: cslt) aclo fl)r funtla
damentn l'l'IJlll'rido pdo collscllto liseal unauimt•. A Di
rcetoria da companh:a jl!l·~a1·:'1 o:; fulltlamentos da sus
pt~ns:tn e jli'OCCIICr;'t Clll I'OII~I'IjllellCia. 

Art. ~·t_ A assemlJléa gt·r:ll potlerú l:1mhem destituir 
1lcli n i ti v a 111 ente o :1!1 minis trador r;t•ra I, se na v o t:t~ão pela 
dc!:;lituil_j<io estiver rq,re~entada pelo menos a meta1lc 
1los capitacs subscriptos na cl\rtn. Neste caso a Direc
toria da companhia J!O!llcar:'toutra pessoa para pre()nehcr 
:IIJUC llc ea rgo. 

Art. !1:l. Para satisfa(io dos sulJscriplorcs, os livros P 
h:tlan0os da :~ss.ociaçiio de beneficios mutuos I'Slarão 
sempn· ú sua disposi~ãn f"tr:l st·rem examinados. 

1:.\l'ITtiLU 11!. 

Ar! !1L A romp:mllia potkr[t estalwleeer agencias ou 
caixa~ liliacs nas Províncias rlo,Impnrio, com o pessoal 
!HXi~ssario c a organizar;:to qtw maior garantia olfen•t:a 
:ws suhst;riplores nl'llas n'sidt)I1f.es. 

Art. Mi Embora não t•stejam especificadas nos pre
sentes estatutos algumas 1lisposições da legislação vi
gente, a soriedadc Jica sujPita ús que lhe forem appli
eavl!•is. 

Hio de Janeiro, H. d1· Julho 1!1• !R72. 
(~l"~lli'l!l-S<' 'I< :J"SÍ•'!l'iflll :\'i.) 
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DECRETO N. 5023- DE 2~ DE JULIIO D~ i872. 

Altera a tlassificação de uma das comarcas da l'rovincia do 
Pará. 

Hei por b0m, para execução do art.. 2!} § &.. o da Lei 
n. o 2033 de 20 de Setembro d.o anno passauo, Decretar o 
~cguintc : · 

Artigo unico. Fica elevada á 2." cntrancia a comarca 
de Sautarcm, na Província do Pará. 

Subsiste a classificação das outras comarcas ua mesma 
Província, a saber: a da capital, de 3." cntrancia; as 
de Camctá, Obidos, Breves c Vigia, de segunda; c as 
de Bragança, 1\larajó, Mac.apá, Cachoeira c Gurupá, de 
primeira. . · 

O Ür. l\lanocl Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
f:onselho, 1\linistro c Secretario de Estado dos Negoeios 
da Jusli<;.;t, assim o tenha cntcnuido c faça executar. 
Pal.tcio do Rio de Janeiro, em vinte c qualf.o de Julho de 
mil oitocentos setenta c dons, quinquagcsimo primeiro 
da Iudependcncia c do Impcrio. 

Com a rubrica 1le Sua Magos lado o Impcrauor . 

.Mmwcl Antonio Duarte de Azevedo. ,, 

BECHETO N. rm21i - DE 2'1 DE JULHO nE 1872. 

Cn\a nos termo~ reunidos de Papacaça c Agu1s llellas, na Pro
víncia <lc l'ern:unhuco, mn lngar de Juiz 1\luni.~~p~- c. de 
~ lrphfws: 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo uni co. Fica crcado nos termos reunidos dc.Pa

pacaça e Aguas Bcllas, na Província de Pernambuco, 
u~nlugar rl1' Juiz Muniripal c rk Orphãos: ri'YO::!:adas as 
di"!'nqrÕ<'~ •'11\ rnnlrario. 



Al:l<l'~ li<l i'OIH:l'. 

O Dr. 1\lanod Antonio Duarte de AzeYetlo, do Meu 
Conselho, 1\linislro e Set;retario de Estado dos Negocios 
da Justi•.::~. as~im o tenha •~ntendid0 e faça executar. Pa
lacio Llo Hio tle .Janeiro, em "inte e quatro <le Julho de 
mil oitorcntos setenta e tlous, quinrruagcsimo primeiro 
•la fndcpeB:Iencia c do lnqwrio. 

f:qm a rnbrica du Sua l\bgcst~lllc o Imperador. 

M11nol'i A11tonio Duarte de Azevedo. 

F:tz C\lc!tsiva ao: t'lll<'JT:ti!ICIIL'l du:;1 t·adav•·.t·t~!; ti<~ 111~ssoas dcs
co!lhel'ir!as, ·~ur·outr:Jdus u:1 via pnhlica, a rlisposiçà<i dn art.1! 
dn p 'i I(·(;· n."õ ~S1~ ti~· :t 1i1' .\'(I .t•l dl' 1~lf:1. 

Allr·nd•:nd•J :1o tjll<' J< Jll< St ntou o C!wfu 1le Polici:1 rla 
C•>1 ti', ;·ullrt' a cnll\ t'IIÍ<'I!!:i:l tlt• sepultarem-se SC!lipre 
<'lll rov:1~ st•p:!LIIh~ os c:1tl:t 1 ercs de pessoas desconhcci
lhs, t'llt'ontradt•s na Yia puldira, visto que havendo 
:ill"·umas y,~zc; llt'ct•s;·.i•l:ldu de cxhumal-os por cxigen
ria~ da jttsti::a ou tio inlen''St' particu\;tr, rcsult:~m deste 
artn !jl'avu~ }'lt't·iu·us em rel:11:Ju :·, sautie publica, estando 
<'.'St·~ cati:lret·t·s SI'Jlllll:tdll.-. Jl:l.~ valia~ communs dos ce
mi!t·rill-': ll•.·i 11:1r !wlll., 'l'l'tlllo"ll' itlo o Consellltirll Pro
verlot· da S:11i!:1 C:tsa tia ?llis:Tironlia t\ a .Junta Central 
tit: IlV!.!:Ít'llí' l'tt!Jiica., F:l'~.t'l' 1'\ Lt~nsiP ao enlt'IT:tl11t'llto 
tios í:t;l,·ritios r:ul:t\l.'li'ci a tli:;po:;içã•J tl11 :1rt. H do llu
l'l'i'lu 11." 2Sl::2 de 3 tlt· .\;!o:ito tlto lH(jl. 

.Jo:lo Alfrt•llo Co!Tt\a tl1: OI i v eira, tlo 1\leu Con:;elllo, 
:\Tini,; I 1'11 c St•t:J-ct:u·io i[,) E:; lado dos Nt'gocif's do lmpcrio, 
assim o lenha üJtll:ntlil[ll e faca executar. Palacio do Hio 
dt: J:meim, em vinte,, qnati:o de Julho de mil oitocen
tos sel1'1ll:1 e dons, quiH•JU:Igt•simo primeiro tia Imle
peutlenri:t t' do lmpt·rin. 

C<i!P ·~ rlll'l·in 111' S11:1 J\ta.~esi:Hie o Impt'l'tldor. 
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DECHETO ~. :;02()- DE 2'~ DE JULIIO DE 1872. 

ApproY~ os estatutos da associação dcnomina1la -éítií). 
Gymnastico Portu~ucz. 

A L tendendo ao lfUe rcpresen tou a Directoria da asso
ri ação ,JcnominaJa- Cluh Gymnastico Portuguez-, 
n do conformitJado com a Minha hnmrtliata Hesolução 
de 17 do corrr~ntc me7., tomada sobre parecer da Secção 
Jos Negocias !lo Imperio do Conselho de Estado exarado 
em Consulta de 27 1le Junho ultimo, Hei por bem 
Approvar os rcspcctiyos estatutos, com as seguintes 
mo ri i flcaç<-le~: 

1.• Qne nca dimina<lo o ~L" do art. 1!~, substituin
do-se por outro em virlu<lc de cuja disposição·o Presi
dcnln da :1ssembléa r.:(eral soja nomeado por acclamação 
para c:11la s1~ssão ou vota1lo por escrutínio se1:reto para 
cada anno er:onomico, se o requererem einco associados 
pelfl menos, semlo desta nomeação ou ele!&ão e'<cluillos 
os memlH'OS da Dircctoria; · 

2." Que n:; medalhas c distinctivos a que se referem os 
arts. \1." ~~ :m sú podem s1~r usados no cdifir~io <la Socic
,J:Hic n nos seus fPstejos ; 

:1." QHn ao art. fJ.2 se acrescento o scc;uinte: as provi
•li'nr i~~ I om~das pel:l Dirce I o ria sr~r:io di! t'Oil form idade 
nm1 os es 1 a l!J tos. · 

Quae,quer a 1 l e rações fJUe se fizerem nos mesmos es
tatutos n:io terão vigor sem que sejam npprovadas pelo ~ 
l:ovcmo Impcrin I. 

.João Arredo Corr(·a llc Oliveira, do :Meu Conselho, 1\li
nistro e Secretario il<~ Estado 1los Negocias do Impcrio, 
a~sim o tenha entendillo c faç:J. executar. Palacio do Rio 
de Janeiro, em vinte c r1uatro de Julho de mil oi
tocentos setenta c <lous, quinquagcsimo primeiro da 
lndcpcnrlencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magcstallc o Imperador • 

.Tu!lo Al{rcdu Corrêa de Ulivcim. 



Eslalutus da societlallc -Cinb t~ymnaslico Pot·tuguez. 

t:APITULO I. 

D,\ SOCIEDADE E SEUS FINS. 

Art. 1. 0 A socicuadt~ -Clnh Gymnastieo Portngncz- tem 
por fim proporcionar aos scn-; socios recreios honestos e 
agrada v eis. 

§ 1." O numero !lo st~ns snrios l.i i !limitado: nas allmissõrs 
niio lla tlistilH~Çãn thi nar~innalidadP, cxigintlo-~e 1lo indiyitluo 
•H't'.11p:1riio honPsta c IJ(Ins eostnmPs. 

~ :.!." A admissão so•r:i feila por proposta de dgum socio c 
:1pprovatiJ ou rcjdt:Hia li\Tt:m.:nte pPia Dircctoria, lfUC neste 
··~so niío ó obrigada a dar a razão por que o faz. 

,\rt. :!." .\ sodeda!lr. propordonará aos sens socios: 
~ l." Ensino de gymnasti•·~. 
~ 2." Ensino de esgrima. 
~ 3." Ensino dt:'musica. 
~ 'L • Hcuniõcs dia rias em qne se permitiam cntrctcni

JIH'lltos inntwnntos. 
~ ti. • Pnc-:r•ins tampl'stre:;. 
~ !i. o Sará os ou renniõns mens:It:s, trimcstracs ou semes· 

tral's, conforme o drsenvulvint~:ntr• 1[:1 sociedade. 
~ 7." U dia 31 1le Outubro, annivr:rsarill <la soei"daue, será 

~!itnpre festejatlo á cm;ta dos seus cofres, potlentln, porém, a 
Dir,•cinria transferir o fl'sl!'ju p;1ra o sabliado mais proximo. 

CAI'ITCLO II. 

DOS SIIC!IIS f:}l GEn.\1.. 

Art. :1." !Iavd·:·l r~inen elas~ns de socios, que serão: nlumnos, 
contribuink;;, honurarios, bonemcritos c IH:m:meritos gra
duados. 

Art. ~-" Os socios alurnnos devem assistir aos ensaios. 
§ 1.0 Snmpre I[Ue possam dev<'m prevenir com antcce· 

1léncia o seu não cornpareeimr:nto. 
~ 2." Nomearão d'entre si, na classe musical, um director 

tlll harmonia approva1ln pelo professor, que dirigirá a banda 
na auscncia 1lr·st1:, e tPr:\ a seu rargn a guarda do archivo 
nn1sica I. 

~ 3. o Os siH~ios alnmnos, por formarem a classfl mais im
pllrtantP 1la :;ncictlatln, nil" porli•rão o1:r climirwdns sem deli
ho·r ti':Íii ,J;. ·•sso•nild,··:t :~··r:d · l"'•d1•, porr'm , a Din~r:tori~ 
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su>pcndrl-os r prohi!Jir-lhrs a entraria no rdifil'in roílimum, 
rHH{uanlo se não reunir a a~sembléa geral, unira que os 
JIÓ,Jt• julgar. 

§ 4." l'•ll' sncios alumnos entende-se o~ quo frequentam as 
rlassrs do o·ymnastiea, l'sgrirna r lllth:ka. 

~ 5." Os "soeio,; alurnnos são ohrig-ados ~ fnnlar·se com o 
11nil'nrnw sm·ial no prazo de 60 di:1s contados tb stw at·eitação. 

~ li. 0 Em dias festivos não pudt•rão trab:tll-tar 'em uni· 
fui·nw. 

Art. 1). 0 Socios cóntrihnintcs são os que não prrtenccndo 
a elassfl al~uma, nnit'ámente Jlag-Uem mensalidntles. 

Art. 6." S•H·ios honorarios são o:; rpw, trndo prrstado scr
Yiço:; :í soeie.l::ule n 'c retirem Lia d1rtc, a llirectoria julguo 
dir.rn••s rlrsta li istin('(·ão. 

§ L" T:1mhem podem ser nomeados sor-ios honorarios in· 
tlividnos nutaveis em littr~rntlua, musica, Psgrirn~ ou gym
n~stir·n, que tenham prestado serviços :í stwiPdadt•. 

~ :!. " A' propo~tas para <'~tas nomca~õcs podPrão ser feitas 
por qilalqner sncio á llirP.ctoria, que as,Jrcsentar:\ ú pn
meira as~rmllll'a grral, unica eompett•n , Jlara as approvar 
llll rl'jii'OV:lf. 

Art. 7.'' Sodos hcncmcritos podr,m ser de qualquer r,Jas~r, 
1111ta \'C< que tenham propo~to, r ~ido aceitos dez socios, ou 
feito t.lonativos no yafor de l.OO,)OOO. 

Art. 8." Socios licnem(•ritos graduados porlern ser os qur, 
ront:tndo 1lons mmos snm interrupção, flp nstahilidade na 
soeirdade, tiverem propo;;to r sido aceitüs vinte socios ou 
ff'itu 1lonati\'OS no valor de 2001)000. 

§ L" São P"ttensivas tanto a r~tcs como aos rle qtw trnta n 
anig-tl pre1~et11•ntc, as rq;-alia~ confcritl.as aos socios alumnos 
;'"'" ~ :1° do art. •i." 

~ 2." T<llltü os socios hr.nrmrritos como os hrnemcritos 
!'l'ad nados, porlerão usar o distinctivo J.a sociedade sohre 
nma f1ta awl I) hranr:a, podendo os ultimas isentar-se da 
Cllllfrilmir:ão men~al sr o rxigir1•m. 

§ :1." Os ti iplomas dr' soei os benemerito~ c tlt> ht>ncrQerito~ 
r~radu:Hlos ser-lhes-!Jãu entregues pela Jlirr~ctoria em i:lssem
IJ!t"•a geral. 

Art !l." Os ~ocios flllllla<lorcs r, henemeritos, João Jo~é 
FerrPira tia Custa e .\\nton i o Josó Ft•rrdrn da f.ostn, porlcrão 
nc;ar r'onHHiistinrtivo uma fita ar.ul e branc·a com uma me
dalha J1Pllll4'nte :.tnlwscoço, tt•n1lu gravada na nwsma a data 
•la fn11tlar:~~o do club, de um lado e de outro -Cl11b Gymnastim 
J'ul'lii!JIIP:::. 

Art. to. Os sor,ios :llumnos c eontribnintns pagarão a 
qtwlltia de lO-~, coinu joia de r~ntratla, c uma mensalitl.ade tle 
:J)OOO. 

Art. LI. Tndo o sol'io é ohri~ado a respeitar o cumprir as 
orri1'HS da llireetoria e professnrP!'. 

~ 1." O soei o qur. se atrasar n'um trimestre de meu~ali· 
tl:.ttl1•s sPr:\ tlemittidn. 

~ ::!." O sorio <JlW tli!Tnmar, promover c provoc·ar 1lrsordens, 
sl'r:í :11lHrtido primPira e srg-untla vez, e á trn·eira expulso. 

P unr n.. 80 
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~ 3.0 Os socios não podem approvar nem repronr ostra· 
!Jalho~. 
~~.·O socio expulso não póde srr readmittido. 
§ 5. 0 O socio clemittido sR voltar ao grrmio soda! fica su

jeito ~o pagamento de nora juia. 

1:API1TLO Jll. 

DA DlnEC.(\o DA SOCIED.\DE. 

Art. 12. A Direetoria será composta de Sl"te membros, 
srndo: l'rrsidcntr, Yiee-Presidente, 1." e 2. • Seeretarios, 
The~ourPiro, SUJIJllente deste P fis!'al. 

Art. t3. As Dircctorias :;ervirão por um anuo, podrndo os 
SCLIS membros ser reeleitos. 

Art. H. Comp~ ao Presidente: 
§L" Presidir a~ sessões da Dirrctoria e assembléas ge-

ra ·s. 
§ 2. • Votar em desrmpa tr, menos em voto secreto. 
~ 3. 0 Hubrirar todos os livros t!a sul'irdadr. 
§ ~-o Autorizar por esrripto ou ruJ,rira todas as drspezas. 
§ 5." Heprrscntar a sucíedndc onde fôr preeiso. 
~ 6." Executar e fazrr PXeeutar os presentes estatutos. 
Art. Hí. Compete ao Vice-Presidente auxiliar e substituir 

o presidente em todos os seus impedimentos. 
Art. 16. Compete ao i." Secretario: 
§ i." Ter a seu cargo o exprdiPnte e cscripta da sociedade. 
§ 2. 0 Eseripturar o livro de netas. 
§ 3." Gunrdar os livro~ c dornnwntos da sociedade. 
Art. 17. Compete ao 2. 0 Secretario auxiliar e substituir o 

i. • nos seus impcdimPntns. 
Art. 18. Compete no Thcsoureiro: 
§ L o Cobrar todos os dinlwiros da sociedade. 
~ ~." Pagar todas as drspezas autorizadas Jrogalmente. 
§ 3. o Em seu poder não poderá conservar quantia supe• 

rior a ~006000. 
§ 4." Állrescntar todos os trimestres em reunião de Dirce· 

to ria um balnnço do ('Ofrc. 
~ 5." D2positar em um rstabelrcimrnto hanrario acredi

tado, e dcsignndo pula DiL•etorin, em nome da sociedndr, as 
a;ohras da receita. 

~ 6. o As quantias· que rrtirar do mco;mo serão autoriz~lias 
peTa Directoria, sendo o el!cque vi;;ado pelo Presidrmte. 

§ 7. 0 Prestar contas ;\ nssemhléa geral, ou á Directoria, 
quando llw for detcnninado. 

Art. 1\J. Compete ao supplente do Thesourciro su!Jstitnlr e 
autiliar o Thesoureiro. 

Art. 20. Compate ao fiscal: 
§ 1. 0 Manter a ordem e dectmcia no edificio commum, para 

o que haverá um PlllJII'I'!':.ttlo pqif"'ndiado. 
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§ 2. • Conservar sob sua guarda os moveis e ohjectos per· 
tenccntes á sociedade. 

~ 3. o Examinar m JH•rtcnces de gymnastica c esgrima 
quando tenham de servir. 

§ o\. o Sendo desattendido pelos socios em suas funcções le· 
vará logo a occurrencia ao conhecimento da Dircctoria para 
deliberar . 

.A.rt. 21. A~ reuniões da Directoria não podem ter lugar 
com menos d.e quatro membros. 

Paragrapho uniw. Estas reuniõL~S eiTectuar-sc·hão ordina· 
ria mente ao menos uma vez por mez, além dos caws cxtraor-
dinarios qtw as reclamem. . 

Art. 22. Compete á Directoria em commum: 
§ 1." Elogiar ou censurar os socios. 
§ 2. 0 Nomenr commissões para o que julgar conveniente. 
~ 3. o Eliminar os soei os. 
§ ~. 0 Suspender os socios sujeitos á deliberação .da assem

bica geral. 
§ 5.0 Promover por touos os meios a prosperiuade da asso-

ciação. • 
~ li.° Convocar assemLiéas gPrars extraordinarias. 

1
7. 0 Entregar a societlade quite. 
8 o Nomear um ou mais socios para coadjuvar o fiscal. 
9. 0 Organizar um relatório miuueioso sobre sua gereucia 

e apresentai-o á assrmbléa geral. 

CAPITULO IV. 

llOS PfiOFESSOfiES. 

Arr. 23. Os profe~sorcs serão nomeados e demittidos livre· 
m'lntc pela I>ircctoria. 

§ L" Observarão o reg-ulamento interno organizado prla 
Diret:toria, c approvado pela 11ssemhléa geral. 

§ 2." Indicarão ú Directoria os mcl~.-ramentos que so 
po:;sa m ad opta r em suas l'lasses. 

§ 3." Organizarão aruwalrnentc um r~latorio sobre o pro· 
gresso dos seus alumu0s, o t[nal será anncxo ao da Directoria . 

• L\PITCLO V. .· 
D.\~ A'SEMilLJ~,\~ CEIL\ES. 

Art. !!í. llaYerú duas a:;~rm!Jiéas geraes ordinaria5 11n· 
nualnwntr. 

§ L 0 
.\ {>rimcira terá lug-ar no 2." domingo qnr se sc~nir 

:to'do rcs!eJO annivrrsario, para prest~ção de !~Ontas C 4'14\j~·ã·n 
da nova Direetoria, e de uma rommb,ão cm~-
HiclliiJru< )Hll'a ·~xaute de conta,; t' aetos ~~~~YVft'.f'.' ,~ n · . -. 

,/ \ \\\ 
/·51·, 
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~ 2.• A sr!!nntlu lt·d ln~ar oito dias dt~poi~ tia primeira, 
para tlb~u,;•<io do parr·cr·r da ~ommis::ão de e"ame tle eonta::, 
r posse rla nova Jlirnrloria. 

Art. 2;;. llaverú assem hlt'•Js gcraes cxtraordinarias, nu 
t'IIIIVO!'adas pela Virr'ctoria, ou ·rnrpwridas por 50 soeios, 
quilr•s com a sudedadr•, de:;igtwntlu o llliiLÍ\'U para que pedem 
;1 ('Oil \r()('~lf'ão. 

l':tra"T3J;Iw unir~o. :'\Pste enso a llinJ<~toria não pútle tle
ruorar a t'tmvoeação por tuais rle 15 dia::. 

Art. 2(). As asst~mhll'as gt:racs putlem ser constituit!,ts por 
;;o soeios quites <:om a stH:iedatlc. 

Para~raplto uuieo. Não,;() l'llUninrlo ;JO soeios far-se-lt:\ 
Jlll\':1 t·onvoe;tç:lo p3ra ui to dias tlr:pois, dudarant!n·se IJlW >C 

darão por r·oustituidas com r1 rtltlllel'u de sodos que <·umpa
J'l\l:erem, e valiosas as dr·lilwrllt'Õ'''· 

Art. 2i. Tnrtúndo-:<o a s:·:::o;(;, tnmultno.c;a pú.lc o Prcsi
tL•ntn ~a\S[ll'lltlcl-:r, tlrsi~n:rtuln logo o 11ia para qne 1Í adiad<~. 

Art. ;l::L Ern a:;sernlok:t g·l'l'al ,, l'rr~,drlt>ntr~ podrrá 111~gar 
a palavra ao ''wio qrw a liH~l' JH~rlitlr, tre~ vezes para tlisrutir 
O llll'ôlllfl W'SII lll)'lll. 

Art. :w. A vntaç:lo para f''lrgos honorarios e ~ot:ios huno
rarios ''~r:'1 feita por ''.<l:rlltinin sr·rretn, Íl:lo poclewlo em 
:ltllhos os rasos >f' I' valio:;:r, ,;o;n qne u [H'O[Jo:;tu oiJtenha cuu
~i,kravd uwioria. 

C.\l'ITI'L'J VI-

Art. :\0. O.< ''wir1' I"Jdl'lil Yolar e "''r vot::ttl"~-
l'ar:I;,T:~plt" Ltniro. t<:x,:l'lillt:illl·SI~ da votaf;ão os sneio:; lw· 

ll"r;rrio.", Irem t'fllllo os f)ll~" IIUtl r•slivr~n:m quite;:. 
Art. :ll. tb Sol'ir'' ;;ii11 oilrigado.s ;1 ar·tdtar os l'arg·os para 

IJ!I" for1't1l t)lr•itns, ou rnoli,·ar a n·1:1tsa I'OIIIIllfltivns ju;;tos . 
. \.rl. :::L tlttando qualquer lllt'lliiJro 1la Dircetoria no <:xf'r· 

I'ÍI'Ío tlt• stt:Is f11nrrõr:s "'' LÍ\'I'l' CIHttlnzitlo cont distinrt:ãn, a 
ti"''~'IIliJka geral, por pruposla dt• um ou mais soeiu:.;, JIÚtl() 
~~~~r-lltr~ n titulo do Sl'll r·arg-u honnrari;rtJH'nlc. 

l'<~ra~T:I(IflU lliiÍt'O. E"i;J tlbtirll'r::lo ,·~ pnrarlli'Tili~ honori
Ji ·a "· "''Ill nova :·lr·il_'iil•, " :1." r:ll'iatlu não pútle fner rwne da 
ad:niublracão. *-

Art. J:L' Ao:; sot·ios JH'rlr•nt:f'ntPs :...-asse musical qne PS· 
tiVI'l'l'lll ~ptos p:1ra t:\l'I:UI:rr [il'illlr:inrs pnrtt's sení rclcvatla 
a juia e a i:onlriliui•:iionll'!!:':tl Sf' o r:xig·in~rn, eonservantlu-st·· 
llws tutla." "·' vanla~.·,·ns ~~ dir .. ilos t·tJlll't'ilidos aos soeios em 
gPral. .. -

Parag-rapho nnir·o. Os so:·ios 1lr: que trata (~ste artigo, e qnc 
tlt·i\nrt~rn dt: frr•qnt:!ll:tr :1 .·:Jt:l l'ln~::e, lieam snj1:itos ao dis
l'"'lono art. 10, sr: qlliZel't'IIL t:ll!ltintrar ua soeiedarle . 

. -\rt. :11. As fJllt'Í'Ca:; d"' ,:or:irJS ú llireetoria fúra Lle~s a:;
... ~~nll~ka-; ~·~~r;.~~·~ ~(·rJu i'>cript;•o.: j~ ~c:;~iguada;::. 
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Art. 3i). A soeict.!ade mant.!ará suiTrag-ar a alma" de qual
IJLter sodo que fdlrça, com uma missa resada. 

Art. 3ti. A banda mn~ical ~ó póde toe ar nas fe~tividarlcs 
privativas da sociedat.!e. Os socios nao se podem uniformisar 
senão para o mc~mo fim. 

Art. :i7. Nu cdillcio commum só poderá existir o que pcr-
trni~Pr ú soeiel!ade. 

Art .• :3!:1. A Dircctoria não póde autorizar fpstpjos ex
traor,linarios ou passeios cnmpt•str·es sem convocação de uma 
assemhléa geral, pat·a ser di:;cutido e approvallo ou rejeitallo 
por ell:~. · 

l'arag-rapho unit·o. As LlrspcZ3s rom os mr,smos srrão sem
pr•\ feit:~s ú custa lll•S s•H·ios qnc nelles tomarem pnrte. 

Art. 3\J. A Directoria pólle crear medalha~, pelo risco, 
qualiJadc r dasse rpw entt•nder, para serem distribuídas 
pwlns sodos que mais se distinguirem nos festejos anniver
sarios. 

Paragrapho unieo. A distribuição sr,rú fdta pelos ron
vidatlos Lia llircetoria, ~··rHlo I'Stl's profP,sorc! ou an1U1lores 
IJLLC entm si eonstituatll um jury c julg-arão dos trabalhos. 

i\rt. '•0. No e:~~o de dissolução da soeicda1le a asscmlJléa 
gPral designará o cstalH•Ii•rimento de caridade em proveito 
do q u:ll deve reverter o quo possuir. 

Art. !11. E~tes ostatuto3 depois de approvarlos pel3 ant•)
ritlaile competente ~ú vodem ser alterados no lim de quatro 
a unos. 

Art. !.12. A llireetoria providrmciará sobre 3s Joennas tJUe 
n pr:~tica demonstrar n~stes estatutos, de tudo dando ~:onhc
cinwnto ú asscmiJl(·H geral. 

Hio do Janeiro, t8 de !\Iar~·o de 1872.-PrPsirlente, Jrmf Li no 
Uitr tlrt Silca.-Vire-Presidente, BPrnarditw Pereim Lcite.
Thcsoureiro, l!Jnaâo FerrPira Nttne.L- L" Secrctariq, V. 
llt•nritJ1'e dos Santos Cnrmllw.-2." dito, Lu i,: A. M Fal
nio .-Fiscal, Jus é Joaljuim Pimentrt. 

DECltETO N. ~)D27 - DE 2~ DE JU.IIO DE 1872. 

CorH·ctlc :'t companhia de sr:rur:os-PrCYitlen!e- autorização par:v · 
l'llllCCiouar, c apprü\3 scÍÍ; estatutos. 

Attendcml_o. ao que l\lc i·cqucrcn a companhia de 
Sl·g.tu·os mantunos e terreslres-Previtlente-, estabn
lf't:l!.la ~~~~sla côrte c devidamente representada, f\ dn 
ronlormtdatll~ com a .Minha Immediata R1•solur.ão de l7 
d.o cor_rente mez, tomada sobre o parecct· da Sec<;ão dos 
l'lt()onos do lmpcrio do Conselho de Estado, cxaratlo em 
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Consulta de 7 de Junho ultimo, Hei por bem Conceder
lhe autorização para funecionar, e Approvar os re~pedi
vos estatutos com as modificações que com este baixam, 
assignarlas pelo Viscondr. de Itaúna, do 1\leu Conselho, 
Senador do Imperio, ~Iinistro e Secretario de Estado 
1los Negocios da Agricultura , Commercio e Obras Pu
blicas, qur, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e quatro de Julho 
de mil oitocentos setenta e dons, quinquagesimo pri-
meiro da Independencia c do lmpcrio. · 

Com a rubrica de Su1 Magcstarle o Imperador. 

Vi.çconde de Itaúna. 

lUotllficaçc)es a que se refere o Decreto 
n. o GO~ ~ •I esta data. 

l. 

No art. 28, p:~ragrapho unico, eliminem-se as pa
lavras:-presidr'nte da companhia-, poü; que o Pre~i
dcnte da assnmhlóa geral dos accionistas não pôde ~er 
membro da Directoria nem da commissão li~cal, e deve 
ser nomeado por accl~mação em cada sessão ou eleito 
para um ou dous annos economicos da companhia. 

11. 

No art. 3(i, em vez 1l:t rlek;lo total rlos mo~mhr0~ da 
Di~·ectoria, fica rstalwlecicia" a snh,tituição annual na 
qt11nta parte, corno dr'termina o art. 2. o, § 11 da Lei 
n." 1083 de 22 de Ago:-: to de l8GO. 

lll. 

No art. :Hi, ~ ~.", mfinr, snh.;tiln:nn-~c :~.s pal:tvras
rcfo me !lo~ um terço -por-metaJe e mais uma. 

Palacio 1lo Rio de Janeiro, em 2í de Julho de 18iS!.
Viscourle de Itaútw. 
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Estnlulos da companhia de seguro~-PreYidenle-, a que 
se refere o Decreto n. o 8027 desta data. 

TITl'LO I. 

DA SOCIEDADE, SUA DURAÇÃO E DISSOLUÇÃO. 

Art. Lo A sociedade anonyma denominada-Compa
nhia de Seguros Previdente-terá sua séde na cidade do 
Rio de Janeiro, com as agencias que forem convenientes 
dentro ou fóra do Imperio do Brasil. 

Art. 2. 0 Será de 30 annos, contado do dia em quo 
fôr installada a companhia, o prazo de !'lUa duração; pr·o
rogavel, porém, mediante deliberação da assembléa geral 
dos accionistas, para esse fim expressamente convocada, 
c approYação do Governo. 

Art. 3. 0 Além dos casos previstos nas leis vigentes 
dissolver-se-ha a companhia, desde que os seu~ pre
juízos absorvam um terço do fundo social emittido. 

O modo pratico da liquidação será determinado pela. 
assembléa geral ad hoc convocada, guardadas as disposi
ções do Codigo Commercial e mais legislação respectiva. 

TITULO 11. 

DOS FUNDOS DA COMPANHH E LIMITES DE SUAS OPERAÇÕES. 

Art. r.,, o A companhia propõe-se a operar sobre riscos 
marítimos, fluviaes c terrestres, não prohibidos por lei, 
devendo, porém, abster-se de tomar a responsabilidade 
de quaesquer riscos sobre thea tros, ca~as de espectaculo, 
armazens, depositos e fabricas de materias inflamma
veis, assim como suas pertenç.as e dependen~ias. 

Art. 5. o O modo pratico de taes operações será objecto 
de u.m regulamento especial, confeccionado pela Direc
toria e conselho fiscal, de harmonia com as pr·escripçõcs 
da lei geral e deste5 esta tu tos. 

Art. 6. • Nos con tractos de seguros guardar-se- hão as 
limitações seguintes: • 

§ l. o No seguro maritimo o maior risco a tomar-se 
em cada navio á vela será até 2 "lo do fundo emittido, até 
ft% sendo vapor e Ü 0

/. sendo paquete transallantiro. 
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§ 2." No sc•;:rtiro tcrre~trr não se tomarú responsahi
li1lndc ~uperio-r a 3 °/o em cada prcdio, a 8 °/., em cada 
tr:tf.li'lw c a 10 ''lo no edilicio principal 1la alt'andega tia 
cMle. ou t:i ''lo uma ve~ r1ue os elTPitos segurados PS· 
tt•jam' depositados em armazcns diversos c entre si afas
tados. 

Art. 7. 0 Quawlo, porém, aconteça qnc, por circum· 
~tanria.' exrepcionaf'S on por considerat;ües Lle attewlivf'l 
interesse, a J)irectoria jnlguo dever eiTcctuar seguros 
alóm dos limitesrlo fundo nmittidouc qnetrata o artigo 
anteeedentP, em tal caso far:'i, quanto ao excesso, a ope
l'ê!Ção do I'C$Pf7111'0. 

TITCLO 111. 

llO CII'IT.IL E SUA IIE.\LIZ.\(\0. 

Art. 8." O capital social r de :i.OOO:oon,moo, r1~prc· 
'h'II ta do por !}(),()()() :II'Çiit•s de 100:)000 c:11b •una, as qnar,; 
st~rão cmittidas em ditas snries ip;nacs de ~!:'i.OOO aeçür•s. 

Paragrapho unieo. A t•missão tla se,irunda scrie, po
rém, far-:;e-ha quando fCir resolvida pda assemhltia 
fiCral dos accionista:,, medi~nte proposta da Directoria 
c conselho lii,cal; sr,ndo t!istrihuida, de prefcrencia, 
entre os possuidores de arçiks ria primeira serie, (leio 
premio qun se p·lld1•r ohtr·r, o qual scr:í leva11o ú conta 
do fundo dt~ reserva. ,\ pri111r~ira l'lllrada dn fundos por 
conta das acçiie" dPsta scgnnda ."erie será de 10 o;. c rea
lizada dentro de :10 rlias 1lr~pois da emissão. 

Art. !l.'' A companhia j11lg:ar-se-ha constituída c po
tlt•rá fnnrc.ionar ]Iara totlw; os f'ffcitos com o fundo rea
li~ado de lO "/o sobre o 1alor nominal1l:.ls 21i.OOO acr,:iirs 
tia primeira sr•rie, ou 2:iO:OO:l,~OOO. Esta c:ntrarla tlc 
ftmdos deve verificar-se dentro de 30 Llias, contados da 
d:na do rlcrrcto de approvacão dos presentes c:>tatutos. 

Art. 10. Dando-se <lcsfalqHc no fundo realizado, far
st•-h,1 uma chamaLla de capital suiTidente para prcen
chr•l-o, e isto dentro dn :w dias. 

Art. 11. Se para a solur;iio do" prejuízos vr•riflcarlos 
não fon·m mll1cil'ntt•s os lucros annuacs e o fundo de 
rcsena existente, t'rtirar-sc-ha do fun.do elfcr:ti\'O rna· 
lizado a somu1a predsa para s~tisfazl'r os encargos da 
COl[l pa'nh ia, pror:edl'nilo-sf' I ogo ;i n•com pos iç.ão do Illi'S

mo fundo pnlo !llOilo dispo,! o no artigo anteecrleutl~. 
Art. 1~. llnus tt~l'CII' do fundo cffl•etivo n•alizado 

Jllllil·r:!o <1•r ~~lllfire!!:lilrl~ t'llt titul!lsda divida puhlira 
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dt' juro de li "/, ao anno, se a Direetoria c o con
selho fiscal entenderem conveniente : o restante seni. 
depositado em conta corrente no banco, que mais 
v a n ta~ens c garantias otfereeer. . 

Paragrapho unir o. EnHIUan to, por(~m, não houver 
a conver~ão, podt•rá a Diredoria Pmpregar os dous 
terços !lo fundo r1Tectivo rt>alizallo em hilhctes do 
l'ltesomo Publico Nacional, ou em letras a prnzo fixo 
do mesmo hanco; com quem tiver conta wrrente, 
ou de outro acreditado, conforme julgar mais vantajoso. 

TITULO IV. 

DO FUNDO DE RESERVA. 

Art, l:l. Para fundo de rescrn, e emf{nanto este 
não ti rcr :,ttlingitlo a som ma de 2;';0: ooo,~mo, se dedu
zirá a quota de lO •;., dos lucros liquido~ das opct·ações 
ell'ectivamente conclnillas nos respectivos semestres. 

Estamlo preenchida, porem, aqurlla somma, a quota 
supra rcsolvc-!le em dividenLio, salvo o disposto no 
art. H. 

Art. H. Não obstante a tlisposição do artigo prc-
cctlenlc, poderá a a~semblca geral dos acrionistas au
torizar a cn•.ação de outro fundo addicional de reserva. 

Art. Hi. A importancia do fundo de reserva ató 
lOO:OOO~OOO deve necessariamente ser i1cpositada em 
conta corrente n'um banco ar.retlitado, como se dis
põe no art. 1.2 para um terço, pelo menos, do fundo 
etreetivo realizado . 

. Todo o excesso, porém, daquclla somma, a não estar 
rm conta corrente, poderá solfrer a conversão oti 
ler o emprego, que se indica no mesmo art. 12 c 
seu paragrapho, a juizo da Directoria sómcnte, ou de 
a1~eúrdo com o conselho fiscal, s.empre que o concurso 
deste fôr uccessario. 

TITULO V. 

DOS DlYIDENDO~. 

• 
Art. tli. Dos lucros líquidos de operaçõt~s elTecti-

va 1111111 te conelu idas nos rcspecti vos semestr·es, depois 
de deduzida a quota do fundo de reserva, nos lermos 

l'.,IITE 11. H1 
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rio art. t:l, ~ahirá o dividendo a distribuir-se entre 
os aceionistas I'In ea<la semestre. 

Para~rapho unieo. Não se fará tlivi1lcndo cmqu:mto 
o fundo elff•clivo rea 1 iza1l0 achar-se desfalcado, em 
virturle de prl'juizos lwvirlos. 

TITULO Vr. 

DOS A':CIO!"ISTAS, SF.US DII\F.ITOS E OBRIGAÇÕES, E TllANS· 

FEI\ENriA DAS ACÇÕES. 

Art. 17. Só pMc ser nccionista pessoa .mi juri.~. de 
reconhecido credito c previamente approvada pela Di
rectoria. 

Art. 18. São consi1lcratlos accionistas todos os que 
possui rem uma ou mais acções, competentemente aver
badas nos livros da companhia ; não podendo, porém, 
qualquer accinnista (ou seja individuo ou firma social) 
ter mais de 200 accõcs. 

ParagTapho unico. Esta rcstricção não comprchende 
os primitivos subscrivtores tle acçues, que serão man
tidos com o numero subscripto emquanto as pos
liHirem em seu proprio nome. 

Art. I!J. Dá direito a um voto cada grupo com
pleto tln ~O arções, competentemente averbauas nos 
liHos lla compaphia, pl'lo menos (iü dias antes ua 
reunião da assemhléa geral ordinaria ou extraortlina
ria. Ntmhum accionista, port'~m, porlerá dispôr tlc mais 
de 10 votos, qualrtnr·r que sPja o numero ue acçõe~, 
que represente por si c como procurador de outros. 

Art. 20. Tolo o accionista tem o uircilo do com
parecer pessoalmente, ou fazer-se representar na as~ 
sem bli"a gera I por outro accion ista consti tuiuo seu 
hastante procnrauor, podendo rcrJuerer e propôr o tJne 
julg-ar conducente ao hem da companhia. 

Paragra pho uni co. As ac~ões pertencrn les a firmas 
sociaes devem ser rf'prrsentatlas t•m assemhléa por um 
t!os rt·~pcctivos sorios súmentn, quando não o s1·j~m 
por accionis!a a rJIU'JII as ditas firmas outorguem prr
cural;:lo c;;pt'rial. 

Art. 21. Ser11lo a comp111hia uma socie1l<Hle anonyma, 
a respon,;ahilidade dos accioni::.tas não ir;'1 alí•m do valor 
nominal do suas ar1:iif's, na conformidade do arl. 2!)8 do 
Cod il-(O ComJiu•rcia I. 

Art. ':"!2. Todo o :1ccionista deve, por sua conta, ou 
de terceiros, cllertu:Jr annu:dmenle na companhia sr'gu-
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ros em importancia correspondente ao valor nominal 
de suas acções. 

Paragrapho uni co. São isentos desta obrigação os ac
cionistas que lizcrem parte de firmas commerciaes, 
uma vevque estas, accionistas ou não, e!Tectuem seguros 
na proporção r~tabelecida. 

Art. 23. A Directoria, mediante consulta e approva
ç'io do conselho fiscal, poderá mandar vender, por cor
retor, a pessoas idoneas de sua escolha, as acções prr
tencentes a accionistas, que, sem causa justilicativa 
(apreciavcl pela mesma Directoria c conselho fiscal, se
gundo as re~ras de cquidadc), se esquivarem ue cumprir 
a ohrigação imposta no artigo antecedeu te. 

ComtuJo, uma vez deliberada a venda lias acçõcs e er
fectuada pela cotação do mercado, ao accionista, ou a seu 
legitimo representante assistirá apenas o direito dele
vantar o liquido prollucto, que desde logo deve ser posto 
á sua disposição. 

Art. 2~. Os accionistas só podem transferir as suas 
acções a quem esteja nas condições do art. i 7. A 
.transferencia constará de livro especial, por meio de 
um termo, assignado pelo cedente e cessionario, sujei
tando-se este á toda a responsabilidade e obrigações so
e iaes daquclle. 

Paragrapho unico. Sempre que a Directoria recusar 
:t approvação de qualquer transferencia de acções, terá 
a faculdade de tornai-as pelo estado do mercado, para 
cede l-as a pessoas idoneas. 

Art. 2J. O accionista impontual na entrada de suas 
prestações incorrerá na multa de 5 "f. sobre a respectiva 
importancia, ficantlo-lhe salvo o direito de eiTectuar o 
pagamento dentro de 30 dias depois do prazo marcado; 
lindo o cptal, poderá a Directoria, de accôrdo com o con
selho liscal, declarai· as acções cahidas em commisso, e 
passai-as pela cotação do m011cado a pessoas idoneas de 
sua escolha, applicando-se o prollucto em beneficio do 
fundo de reserva. 

0;; casos de força maior, para justificação da impon
tualidade, serão apreciados segundo as regras de equi
dalle; ouvido o accionista perante a Dircctoria e con
,;rlho fiseal reunidos, se assim o requerer, antes detlc-
clarado o commisso das acções. · 

Art. 26. No caso de morte, fallenci:1, ou interdicção 
lc~al de algum accionista, poderá a Dircctoria, dc4lc
r,ôrdo com o conselho liscal, nundar vender, pela c ta-
çio do mercado c por conta de quem per ' ~ ~"rTis- "·~ 
pcctiva; acçücs, lit:anLlo o seu li1IU. ~~\I~lf~ IHnCt11,, 

/ ,~\\\ '"{> 
/ ,<\' '/ I ,, 
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deposito na companhia para ser levantado por quem da 
direito. 

Art. 27. O accionista que se ausentar uesta praç:~, 
sem deixar valores capazes ue garantirem sua respon
sabilidade, ou quo n:1o tenha casa commercial, em que 
figure o seu nome, deverá, :~ntcs, depositar no cscrip
torio ua comp:mhia uma pcocuração outorgada ú pessoa 
idonca, a qual assignará termo de cumprir as obrigações 
a cargo do accionista ausrnte. 
Par~grapho unico. Verificada a ausencia (\O accionis

ta, por mais do :30 dias, sem satisfazer o disposto neste 
artigo, far·-sc-ha aviso ou notificação pela imprensa, 
marcando-lho o prazo de :30 di:~~ para dispór das acções; 
lindo o qual, a llin•ctoria, !l·) aedn·do com o conselho 
li,;cal, mamlar:'t \'cndel-;1s pelo processo indicauo no 
art. 2U: subsistindo aU~ a uata da YCI!lla das acções 
toda a responsabilidade do acdonista. 

TITULO VII. 

DA ASSI·:~IIliL\ t:EI\.\1. DOS ACCIOl'ílSTAS. 

Art. 2H. A assemhlí·a geral í~ a reunião dos acdonis
tas, !JUarHlo convocada c constituída de conformidade 
com o" presentes estatutos. 

Os aceionistas ausentes potlcriTo ser rcprcsentallos por 
procura~ão !lada a outro accionista, menos no caso de 
cleiçiTo da Direetoria c eunsl'lho tiscal, em ![UC não se 
arhnit!crn votos por procurador, nos terwos do art. ~. •, 
§ 12 da Lei n. • 108:3 de 22 rle Ai!osto de i8(i0. 

Paragrapho unico. A mesa da asscmbll·a get·al com
pôr-sc-lw do Presidente !la companhia c de dous accio
nistas por clle convidados para Secretario5. 

Art. 2H. A convocaçiTo da assem!Jiéa geral scrú feita 
pelo Presidentl~ ria companhia, rm edital por clle fir
mallo c publicado por trrs dias nas folhas de maior cir
culação. 

Art. 30 . .Julgar-sp-ha constiluida a assnmbl{•a grral, 
destlc fJll!' csi.Pja reprcsen ta do um quarto das at:ções 
cmittidas; não se completando, rorllm, estr. numero, 
eor.~vocar-sn-lta, pela fúrrna Psl:llwlccitla no art. 2!.l, se· 
gunda reunião, c w•sta os aeeionislas presentes, por si 
ou por seus procuradorps, ronstitncm assembléa gl'ral, 
l)U:ih)llel' que .'wja u IIUlllcl'u de ac•:•1e:; n•prcscutarias. 
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Art. 3L. A a<~scmlJléa geral rcunir-sc-ha onlinaria
mcnte no mezde Janeiro ou Fevereiro de cada anno, c 
cxtraonlinariameilte sempre que ·parecer conveniente, 
ou á Directoria, ou ao conselho fiscal, ou fór a este pe·
dida a sua convocação em requerimento motivado c 
assignado por acciónist:ts, que representem pelo meuos 
a sexta parte das aeções emitli(las, comvetentemente 
averbadas nos termos do art. iU. 

Art. 32. Nas reuniõ~s OI'dinariag, ou cxtraordinarias 
sú se tratará do objccto que motivou :J. convocação, li
canllo sobre a mesa qualquer JH'oposta, que se apresente 
para ser attcnditla em outra sessão ex.pressamente con
Yocada p:1ra e~tc lim. Se, porém, a proposta fM apre
sr.ntalla pela Din'eloria ou conselho liscal, poderá ser 
discutida e ,·otada na mesma sessão. . 

Art. 33. Nas reuniões onlinarias da assem lJlt'a geral 
serão apresentados o rclatorio c o b:tlanço da Di
rectoria com o pareeer do conselho fiscal, os quacs 
serão suhmcttidos á apreciação e approvação da dita 
assembléa; podendo os acciouistas exigir totlas as in
formações que julgarem precisas para esclarecimento 
de ~eu YOLO. 

Em regra geral, nas votações decitlc a maioria abso
luta dos votos presentes, rontaudo-sc um voto por cada 
grupo completo de 20 acçõcs, guardada a limitar:ão do 
art. Hl. 

§ L" 03 accionistas que poss-uírem menos de 20 acçõcs, 
podem assistir á assembléa ~era!, fazer propostas e 
tomar parte nas discussões, não tendo, por·ém, voto. 

~ 2." A fúrma da votação será symiJOtica, c por es
cnitinio seereto nas eleições e =JUcslõcs pessoaes. 

Art. 3í. Nas reuniões ordinarias lia as,;embléa geral 
t'm que se trata r da eleição da Directoria e conselho 
tiseat, drpois tlc votado o parccrr tio mesmo conselho e 
tle se t!cliberar sobre qualquer proposta anteriormente 
aprPsentada, proceder-se-ha em primeiro lugar á eleição 
da Dircctoria, a qual será feita por escrutinio secreto c 
por maioria absoluta dos votos presentes. 

Terminada esta eleição, se fará pela mesma fórma a 
do con;;clho !isca\. 

Parag-rapllo unico. Se do primeiro escrutínio não 
rc.;ultar a eleição de todos os llirectores, ou membros 
do ron~elho liscal, a mesa formará dos mais votados 
urna lista com o duplo llo numero rrne faltar clc~ci·, 
conendo então o escrutínio J';~stricto aos nomes mcn
cionarlns na mesma lista e consitlci·anrlo-sc eleitos os 
q:1c uiJtiveremmaioria relativa Lle votos. 



• 

ACTOS 00 i•ODER 

Art. 3~. No caso de empate na eleição da Directoria 
c do conselho fiscal, preferirá o candidato que tiver 
maior numero de acções, e em igualdade de condições 
dccitlirá a sorte. 

Os membros do conselho fiscal c da Dircctoria podem 
ser reeleitos. 

Art. :m. Compete á asscmbléa geral: . 
§ t.• Tomar conhecimento de todos o::; neg-oc10s da 

companhia, dos quaes deverá ser informada pela Direc
toria e conselho tisca I. 

§ 2." Eleger biennalmentc a Directoria e o conselho 
fiscal. 

~ 3. 0 Marcar e altt•rar o honorario e gratificação t1a 
Directoria, mediante proposta tio eonsclho fiscal. 

~ 4." Urso! ver sobre tplalquer proposta que lhe seja 
nprescntatla dentro da orbita destrs estatutos, iuclu
~ive sua reforma, eom tanto que para esta esteja repre
sentado pelo menos um terço das acções emillHlas. 

TI1TLO VIII • 

DA ADmNISTH.\ÇÃO DA COliPANlliA. 

Art. 37. A companhia será atlministrada por uma 
IJirf'ctoria composta de Lres membros pela fórma tieter
winada no arl. 3'1,, c suas funcçõcs tlurarão dous annos 
f'ociaes. 

l'arag-rapho nnico. A Dircctoria, apenas entrar em 
exercício, cscoiiH'rá de st·u seio um Secretario, o qual, 
nos seus impedimento~ tcmporarios, será substituído 
por outro llircctor: o que tutln deve ser consignado no 
livro das actas das sessões da Directoria. 

Art. 38. Os memhro~ da Dircctoria são obrigados a 
possuir, pelo menos, IOO acções no a c to da posse de seus 
cargos, das rJnaes não poderão dispôr, emquanto os 
servirem; ficando as ditas acçõcs depositadas no h:mco 
da companhia, como penhor até serem approvadas as 
contas de sua gercncia. 

Art. 3!1. Além das attribuições já indicadas incumbe 
mais á Ilirectoria: 

~· 1.• Ex.el'ular c fazer executar os presentes es-
tatutos. _ 

~ :1.• Rcpresr~ntar a rompanhia em juizo ou fóra 
tlclll', por si, ou pur .õi~ll' agt~nlcs e procuradores. 
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~ 3. 0 ~omear e 1kmittir os empregados da compa
nhia, marcar-lhes os vencimentos e gratifica·ções; fi
cando, porém, dependente da approvação da assembléa 
geral a lixnção do numero e vencimentos dos mesmos 
rmpregatlos. . 

~ ~." Nomear os agentes da companhia, de accôrdo 
com .o con~elho fiscal, e pela mesma fórma demittil-os, 
quando julgue conveniente. 

~ 5." Organizar, com a possível l1revidade, o rela
tol"io e b:tlanço annual, fechado até 31 de Dezembro, 
para ser !':Ubmctlido ao exame do conselho llscal. 

§ 6." Fazer em todos os semestn's os dividendos, que 
os lucros da companhia permittirem, deliberando pre
viamente sobre este assumpto com o conselho llscal; 
guardadas em todo o caso as disposições da Lei n." 1083 
tle 2~ de Agosto de 1860, e as limitações expressas 
nestes estatutos. 

· ~ 7.• Exercer, finalmente, livre e geral administra
çiio, para o que lhe são outorgados plenos poderes, 
nos quaes devem, ~em reserva alguma, considerar-se 
comprehendidos todos, mesmo os de procurador em 
causa propria. 

Art. ~O. A Directoria rrunir-se-ha ordinariamente 
uma vez por semana, c cxtJ·aonlinariamente sempre 
qnn qualquer Director (ou o gerente) o requisitar a bem 
uo serviço c interesses da companhia. 

As suas deliberações serão tomadas á pluralidade de 
votos, incumbindo ao Director Secretario escrcvPr cir
cnmstanciadamente o que se passar c f6r resolvirlo no 
livro das actas, que serão assignadas pelos presentes, 
salvo ao vencido o direito de d1•clarar o seu voto. 

Paragrapho unico. Todas as vezes que a Directoria 
consultat· com o conselho fiscal, fará constar das actas 
o parecer do mesmo conselho, que tambcm as assignará. 

Art. 4J. A Directoria consultará com o conselho 
fisc:tl para a solução de qualquer negocio da companhia, 
quando o assumpto assim o reclame, principalmente 
havendo com os segut·ados duvidas, provenientes de 
reclamações por sinistros, que tenham occorrido. 

Art. ~'2. Quando se der impedimento temporario c 
jnstillcado de alg-um Director, os restantes membros 
ua Directoria poderão chamar UI1l aceionista habilitado 
para substituil-o. 

Art. '':J. As funcções de Director cessam nos CiSOS , 

previstos na .PrÍI!.ICir:a p~1·tc tio art: 2G dcs.tes. es~--
c por ausencta nao JUStificada maJOr tle lb ~-on:=-wr -{

1 
'·· 
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Em qualquer dcstrs casos, um, ou os l'Cslantns dos 
mcmhros da Dirretoria o partieiparão ao eonsellio fiscal, 
c este, de aecôrdo com a Direetoria, designará um 
acrion ista capaz <i<) preencher ronveninnt.cmen te a nga 
ntó a época da eleição, sendo-lhe applicavel todo o dis
posto no art. 38. 

Art. 44. A Directoria poller{t nomear, por unanimi
dade 1ie votos, um gerente de con!iança, no qual, soh sua 
responsabilidade, delegue as attrihuições que julgar 
precisas, para melhor ex pedienle dos ncgocios e ope
raçlirs da companhi;t. 

Paragrapho unico. O vencimento deste gerente será 
marcado pela Directol'ia, tlcpentlcnte, porém, de appro
vação da asscmbléa gera I. 

Art. 4:i. Todos os annnncios, avisos, notificaçlics, 
rll i ta e!; e convocaçlies qne se lizcrem em nome da Oi t·rc
toria ou <b companhia serão firmados, estes pelo Pn•si
tlcnt~, c aqne\lcs pelos Dirr!rtor<'s. 

As procurações para negorios jntliciaes ou cxtrajndi
ciars da comtJanhia ser:lo suhscript:~s pf•lo Dircctor-Sr
cretario, c a~signadas pelos restantes mrmhros da 
Dircctoria, intr,rvindo o nota rio puhlico s()mcnlc para o 
reconhecimento das assignatnras. 

Todos estrs actos, assim como ordens, rorresponllen
c!as c resoluções importantes, ficarão regislratlos em 
livro proprio. 

TITULO IX. 

110 CO,..SEI.IIO FJSC.\L. 

Art. r~fi. O conselho fiscal será composto de dnco 
nw1tthros, eleitos pl~lo prucesw estahclecido no art. :11 
e Si'll paragrapho. 

~ i. o Apenas entrar em exercício o consr,lho fiscal 
r\r,g-er:í de sou seio um Presidente, f(UC servirá ao mosmo 
l.i)lllpo <le Presidl'nte da companhia, e nesta qualidade 
o competente para repn)sental-a perante o Governo, 
além das mais attrihuiçiles que llw gâo commctlidas por 
estes f~statntos: da elcido tlu Presidente se lavrará uma 
a c ta cspec ia t. • 

"i ÀS flllli'I/Íi'S, f(lll!l' l]OS membros 1\0 conselho, f!Ut~r do 
rresidl!llle, durar:lo dous :wnos sociacs. 

§2." No caso de Ílii(H'Ilinwntl1, inhahilitação lr,gal, 
va:-'a ou n•nunci:-~ de alc:ltlll llli'llllJro do conselho !isca!, 
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Mrà convidado para substituil-o um accionista id,oneo, 
ue prcfcrencia o que por ventura tivesse obtido votação 
em assembléa geral para tal cargo. 

§ 3." Se o impedimento, inhabilita~ão, vaga ou re~. 
nnncia fôr do Presiuente, será este substituído pelo 
membro do conselho que fOr mais votauo na eleição da 
assembl.éa geral, em igualdade de votaÇão, pelo que tiver 
maior numero ue acç.i'Jes, recorrendo-se por ultimo á 
sorte. 

Art. ~7. Além cl:ls attribuições já apontadas ne;;tes 
Pstatutos, o conselho tiseal tem por principal missão a 
de superintender HOS actos da administr11ção da compa
nhia, pod(~ndo, srmprc q uc julgar convenitmtc, cxami
lt~r tod.os os livros c documentos. 

Para poder funccionar deve estar tcunida a· maioria 
do seus mcmhi·os. ' 

Art. 4R. O conselho fiscal se reunirá para consultar :i 
llirectol'ia, snmpre que esta o requisitar, a bem dos 
interesses lia companhia. 

Art. '~!). Touas as vezes quo o conselho fiscal delibe
rar conjunctainentc com a Dircétoria, as dclilwraçõcs 
serão tomadas pela maioria dos membros presentes, os 
quacs todos assignarão a acta respectiva, cabendo aó 
hr'sidenlc voto'de desempate, · . 

Art. f>O. Antes de convocada a reunião ordinariá 
annual da assemblóa geral, deve o conselho fiscal exâ• 
minar os livro . .; e mais documentos da companhia, para, 
em vis ta dcllc.o; e do balanço, formular o parecer, "ilfue 
f;Cr:i impresso c aimexo ao relatorio da Dir'cétoria. 

TITULO X. 

ÍHSI'OSIÇÕE~ OERÁES; 

Art. !li. O nnn\) cconor:ilico da companlti:t éorriputar
~tl-ha pelo anuo civil (do f. o de Janeiro a 31 -de De~ 
i.embro ). 

Art. !')2. No cofre ficàrâ apenas o ditlheiro testricta
incntc neces~ario para as despezas de immediata solu
~ão, depositando-se todo o excesso no banco, ou bancos 
que a Direétoria escolher, de accórdo com o consclolw 
!isca!. 

Art. 53. Todas as deliuerações da assemblé3 geral, uma 
vrz tomadas na conformidade destes estatutos, ourigalll 

l'.HIT" Ir. 82 
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a mas~a geral dos accionislas, ou presentes, ou ui!lsi
dentc~ ou ausentes. 

Art.(}~ .. Os aecionistas desde já se obrigam por si, 
séus hrnkiros c successores, ao inteiro e fiel cumpri
mento destns estatutos, acnitando o fôro da cidade do 
llio de Janeiro para demandarem n serem demandados 
em todas as 11uestõcs que possam aventar-se entre elles 
C a I'Oln]l:ll1flia, altiiW!l(ns aos direitOS COIJrigaçõeS QUC 
decorrerem dos presentes estatutos. 

T1Tl1LO XI. 

Art. :n. Sem pr,.jnizo (~ in1lcpcndrn~c das respecti
rns ,•nlrad:J': tnr runl:1 do r:qJital (•mittido, os suhscrip
tor::.' d:io 111ai': a IJI!antia dr ;;;OOO por acção, com des~ 
tino ~o flindo de n o:rna d:1 r·u1npanltia, apenas entre 
em operaçíies. 

Art. :iG. Se a companhia n:io romeçar a funccionar 
anle~ do 1111~z de S:'le:nhrl' do anno corrente de 1872, a 
primeira n•união ordin:1ria da assembléa geral vcrifl
car-se-lta 110 mcz !lu Janeiro on Fevereiro de l8H. 

Art. :li. n~ iwnrporadOI'I'S infra-assignaJos ficam 
munidos rlos !li'C.I'S<:al·il,, pod,~n·s para impetrarem do 
Glwcrno l!itjll'l'ial a I'OlltJ>f'lcnte carta dt) autorização da 
companhia ,, apprnr:11;:111 deslt•s estatutos, aceitando as 
modilicaçõe~ que por Vl~nlura furem feitas, uma vez que 
llâO a\[CI'I'III o:.: Si'l!S [IDIIIO·; 1:apitaes. 

Art. tiS. ().; mesmos incorporadores, logo que rstcs 
estatutos sPjam appt·nv:11lns, tieam, outrosim, autoriza
dos a nomctrr•m a primeira Dirrctoria e conselho fiscal, 
cujas funrcõ,·s dcv,~m durar até verilicar-sP a primeira 
nuniáo ordin:tria da a:;semhh~a g-eral dos accionisbs. 

Hio dl' Janeiro. l." de l\bio de 18í2.-0s incorpora
dores : Antonio ]Jia8 G uimanles.- Antonio José de Souza 
Limrt.-nranrldo l\: llcis.-Jotlo Fernandes de Mattos.
Jusd .Maria Tri:rt•int de A zrt•rtlo. 
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I) EC RETO N. 50~8- DE 2~ DE JULIIO DE 1872. 

Concede a VinccnL Elijah licegan privilegio para a iul.roducção 
e venda uo lmperio da preparaçãÕõciíiila polpa exLrahida da 
madeira. e destinada ao(fabrico dq pape I. 

~ .......... 

Attcnrlenrlo ao que l\le requereu Vinccnt Elijah Kecgan, 
e de conformidade com o parecer do Conl!elheiro Procu
rador 1la Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, Hei por 
bem Conceder-lhe privilegio por cinco annos para a in
tl'ndurção e\ Clllla no Impcrio ela, preparação 1lc uma 
polpa cxtrahida da ma1leira e rlcslit1a1la ao fabrico uc 
papel, lleseripta na exposiç~Io com que instruo sua pc
tição de i!l de Dezembro ultimo; lieanrlo o privilegio 
dl'pcndente de ulterior approvação da Asscmblila Geral. 

O Visconde llc ltaúna, do 1\leu Conselho, Senador do 
Imperio, 1\linistro e Secretario de Estado dos Ncgo.cios 
da Agricultura, Comnwrcio c Obras Publicas, assim o 
t1~11ha cntcnrlido c faça cxe~:utar. P<1,lacio do Hio .de 
Janeiro, em vinte e quatro de Julho de mil oitocentos 
setenta c dous, quinquagesimo primeiro da lndcpen
dcncia c do Impel'io. 

Com a rúbrica ele Sua l\lagrstadc o I mrcrador. 

Visconde de Jtaúna. 

D~CRETO N. ()029- DE 31 DE JULIIO DE 1872. 
../b· 

loj(?r..l.•;r. 

Concede a Thomaz DutLon Junior permissão por dous ·annos 7"/ 
para explorar ferro magnetieo e outros mineraes, com .ex-
clusão dos lliam:üiiês, às ííláfgcri"s dii I~ící"liiuma, na eeuiarca 
de Beneventc, ua Província. do Espírito Santo. 

Attcnllenllo ao que Me rcqu>Cren Thomaz Dutton Ju
nior, Hei por bem Concetlcr-lhc permissão por dous 
annos improrogaveis, contados desta data, para proc~der 
á exploração de minas de ferro magnetico c o i-
ncraes, com exclusão de diamantes, á .;9PPfRõr . 

-Ç \f\\t1\.J rJA ,1,, 
/• \ \I 'i I ;I 

I ,~' ~~ ' .~ -< I , .! 
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Piuma, na comarca tlc Bcnnvente, na Província doEs~ 
pirito Santo, sob as seguintes clausulas: 

I. 

Dentro do rcferi11o prazo o r:oncessionario designará 
os lug<~rrs em que tiver de minerar, apresentando na Se
cretaria de Eslatlo com~eteute, plantas gcvlogicas c to
pograph icas dos terrenos explorados, com os perfis que 
demonstrem, tanto quanto fúr possi vcl, a superposição 
das camadas mincrars. 

A estes trabalhos acompanhará, além de amostras rlo~ 
mincraes c das variedatlcs das ramadas do terras, uma 
descripção minncio~a da possança das minas, dos terrenos 
de domiuio publico ou particular nccessarios á explo
ração, com designar."Jo dos proprictarios, das edilica-. 
ções ncii1'S existentes c do uso ou empn•go a que são des
tinadas. 

Outrosim in1licar:í qual o meio mais apropriado para 
o transporte dos prollnrtos rla mineração, c qual a dis
tancia r•n tre cada uma das minas c os povoados mais 
proxirnos. 

11. 

Satisfeitas as cxigrncias rla d~u~ula 1.", sCJ·~lhc-IIão 
concedidas aló cinco d:1tas milll'raes de i'il.7ti0 lirnç~s 
qua1lradas por esp:~ço de 30 a nu os, conforme os me i os 
que o concessionario provar que terá dr ernprrgar eiTec
tivamente, soh as condições aHnC'CIS ao Decreto n. • 30í!l 
dr 6 de Feváeiro de J8o:l, no rpw forem :1pplicaYr'is :ís 
espccics ele mineração qtw lhe tiYerem de ser faculladas, 
e qu~csquer outras que o Governo Imperial julgar con
veniente impôr no :1rto da concessão em benclicio dos 
intrr~~sscs puhlicos e da policia das minas. 

O Visconde de llaúna, 1lo l\lcu Con!';clho, Srnallor do 
Jmpcrio, Ministro e Srcrctario de Estado dos Nrgocios 
da Agricultura, Comnwrr:io c ·Ohras Publicas, assim o 
tenha entendido r faça executar. Palacio do Hio de Ja~ 
neiro, em trinta r um rlc Julho de mil oitocrmtos sc
~cnta e dous, quinquagcsimo primeiro da Indrpcndencia 
~ do~lrnpcrio. 

Com a ru!Jrira dn Sua 1\lagi·sladc o liliJH'rador. 

Viscondl' dn Itrtúna. 
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DECRETO N. 5030 - DE :M DE JULHO DE 1872. 1·~14p 
146 

.\üloriza a substituição <los estatutos da C~~n!l~!l.hia F!~~~~ I 
' Paraense. 

Attcmll'ntlo ao que l\le requereu a Companhia Fluvial 
Paracme, devidamente reprc~entada, c de conformitlado 
com a l\linha lmmetliata Resolução de i7 tlo corrente 
mcz, tomada sobre o parecer da Secção dos Nego
cios do lmperio do Conselho de Estatlo, exarado em Conp 
sul ta de ti de Junho proximo findo, Hei por bem Auto
rizar a substituição dos estatutos a que se refere o De
ereto n." ~Hi7 de l7 de Ahril de i868, pelos que foram 
aceitos Pm assembléa geral dos accionistas de 20 de No 9 

vcmhro de i871 c com este baixam. 
O Visconde rle ltaúna, do Meu Conselho, Senador do 

Imperio, Ministro e Secretario dp Estarlo dos Negocios 
da A12:ricultura, Commercio c Obras Publicas, :1ssim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em trinta e um de Julho de mil oitocentos se
tenta c dons, quinquagesimo primeiro da Indepen• 
dencia c do Impcrio. 

Com a rubr·ica de Sua ~lagestadc o Imperador. 

Visconde de Itaúna . 

Estatutos da ~ompanbia Fluvial Paraense, a que se 
refere o Decreto n: SOlO de.lt de Julho de 1872. 

TITULO I. 

PA CO:&IPANHIA, 

Art. L• A companhia continuar:í a denominar-se-.. 
Companhia Fluvial Paraense-,titulo com que foi incor~ 
porada em virtude do contracto celebrado com o Go
verno da Província em H ue Fevereiro de !867, autori .. 
zado pela Lei Provincial n." 499 de i7 de Novembro de 
f861l. A sua séde será na capital desta Província. ,. 
. Art. 2. 0 O ohjncto c fim principal da companhia é 

cumprir os r:ontraclos que celebrou com o Governo Pro
viwial, ou que venlla a celebrar com o mesmo Governo 
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Provincial ou Imperial. Totlavia poderá tambem em~ 
pregar o !lCU materi:ll ~~m scrvi1:o publico ou particular, 
;;empre rruc o pos~a fazer sem tletrimt'nto do fim st'll 
principal. · 

Art. 3." Para satisfar;:To tlos cnc:1rgos a rJne se rderem 
os tlousartigos anlcct•dnnlt•s, !t·rá a companhia os ha['(~o;; 
a vapor de tonnlagnlll c forr;a convcnit~ntcs c todo~ os 
meios ~~onducentcs ao rr'paro tlm: mesmos. 

Art. !~. 0 Nos l.i'IT!'l\OS rOIICCilitlos pelo Governo ua 
Província, na fúrma 1lo t:on trat:lo celebrado com o mesmo 
em H de Fevrn~iro dn HHi7. l'tlifiearú a companllia um 
trapiche para o scnir;o tbs 1:argns que transitarem nos 
seus vapores. :Hnpli:uJilo n corJcluindo as obras já co~ 
llli'(<Hlas naqnellt·~ l!'ITC'tln·:. 

Art. ;;. " O fttntlo capital th cotnpanltia continú:~ a st:r 
de !~OO:Ofl0,1000, repl'I'St'lll :t~loc;; lll'ias 'J .. I)()I) act:õ1~s dn 
100,)(){)() r:da um:1, !flli~ se :1cilam actnalmt·ntn di-:tri
huitlas c completa~ de lorl:1s a' saas cntrath~. E~le 
fundo porém poderú ~t·r t•lc'l·ado até ao duplo, prccctlt'nt!o 
'l.Uloriwt;:io do Gon:rno llll[Jr'ri:d, se para maior tle,cu
Yohimelllu Lla co:npanili:1 a ~tw dirt•cç:1o assim o pro~ 
Jmzer, no todo ou em p:1rle, ú a.~scmiJiéa geral dos accio~ 
nista~ c csta approvar a proposta. Nc:;ta ltypothesc a 
assemiJléa sú poderá dar a sua approvação, se achar~se 
compo,ta de :1cr.ion islas que representem, pL:lo menos, 
maioria a!J~oluta das arTíic-: cmittid;;s com voto na as-
scnibléa. · 

Art. G.'' ~r) ca-:(J dr• rJtie lt·nha--:u de emittir nons 
3CÇr1cs, te: :lo a !'I Li.-: pr l'fr'!'Cilr'i:l 11-: as:ciO!ii.-:t:rs spe r>ntfln 
fornwrcm a rnrnp11tlt:.1. slistri!minrlo-.-:r;-lhr•s ll'l!llcro 
proporcion1l ú; IJLH' Jro-:-:nil't'i!l, compnLlll:Js pelo seu 
Yalnr nomin:J!, ik-:pn';: i!l:I0-='1' a~ fracções. A r~s~cmhléa 
geral 1!0.~ 1t:cionista-: Jll'I'Xrcr:·rá o mmlo pnlicu c as 
::;ondicilt:s rla l'miss:lo r!:1: nov::s acr:0t•s . 

.Art: 7." Os aceioni:t:r: rrw· p;\t; ntft~ctu:trcm o pag:t
mcnto tlt'slas acríle:: :·r;m :1 tl!'Yitla p~ml.tialitlatlt', pcr
tler~o em bcncllci" :!:1 l:<~:l:panlti'i o seu rlir:•ito :is llil:l:> 

3CI:ues, liem t:•Jmo o 1:ilur dt· qil:!csqtwr prnst:11,;Cies qtw 
jú tenham n·alizarlo, qt:c r:·r;·rler~t a L:vor tlo fundo 
de re:-:crva. Exn']Jlti:J-::1: L1.rh\ ia o~ t:ac:os em que orr.or
rcrnn cir,·.ums~:lllt'i:ls I'Xll'ri:JI·dinari:ls, tlr:vidamentc 
justilicadas per:lllle a llin•cloria, ::c t's.;a juc:l ilic:11;ão filr 
feita tlcntro do pr:1zo tl:~ !)()dias, ú o justilirante st~ su~ 
jci,tar á multa de 1 "/.,ao mrz, pela mt'1ra tfttc se ti vt:r 
dado. · 

Art. 8.0 As novas acçucs tJUC não puderem ser emit~ 
tidas na fúrma uo art. G.", as t!UC tiverem sido reco.~ 
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~atlas, e finalmente as que cahirem em commisso, re
verterão todas á companhia, para serem opportunamente 
vendidas, e o premio que oh ti verem reverterá a favor do 
fundo de reserva. 

Art. 9. o A companhia constitue uma associação ano
nyma, c como tal suas acçõcs podem ser possuídas por 
nadonacs ou estrangeiros, por corporações, associações 
ou qualquer outra entidade de igual natureza. 

Art. W. A transfcrcncia das acr;õcs sómcntc se opera 
por a c to lançado em I ivro proprio, com assignatura 
do r~cdcn t c c do r.t'~siunario ou de seus procurauorcs, 
chm poderes <'S!Yt.:iaes. 

A r t. ll. ();; accion istas sú respondem pelo valor das 
snas ac!:iícs (C!>digo CDmmcrcial, art. 2U8), as rruaes 
potl1~:n ser dG:llhs. vnndidas, ec<li<l:Is, hypothr•radas, 
lt·.·:ada~ on por qu:llrJlWI' f't'll·ma transl'::rilhs, na r:onfor
mid:ld:; do arti. o ::tntcce:ii'Jllc. 

A!'L l.2. Por' f:lllecilll!'lllo <le qnalqn:•r a•·cionista, 
pass:1 p:1ra ocus herdeiros 11:\o sú o direito :'tsarções c aos 
tliridt;wlos, coElo t:I~nlJcm o de tomarem pane nas <lc
lilH'r:tçí!t•s da :tss,•ntlJ 1 1~a gt•ral, crJm tanto lj~c, ~entlo 
ma i' de nm, se combinem entre si para um sú votar. 

Ar!. r:. A companhia uurará o tempo tln 20 ;)JlfiOS, a 
contar da data d:t :tpprovat;ão destes estatutos. Touavia 
Jll'th·rá entrar em liquid<Jçãn antes <lc lindar-se este 
pr:1zn d 11!as as Si','!UinLt·s ltypotheses: 

I." Quando se\ criticar a perda rle um terço tio capital 
soei a l ; 

S." Qu:mtlo, li n<los o,; con tractos com o Grwcrno c não 
~c ohl:•wio reforma ou continnação <lclles, se reconhecer 
qut• ;t.cornp;J.nltia não pú<le prcenehcr o seu vcnladeiro 
intl'nlo, que í~ o Lle otrereccr um let;itimo interesse ao 
l':tnit:tl rl1~ S<·us :t:Tionislas. 

Art. I 1. A li•jllidat;ão da comp;mhia só púdc ser dc
lt>rmill:t la p•l:1 as:;l;lllhlóa a:<~ral dos a1~Cionistas, quando 
rO!I;;LitniLla na f<'Jrma indicadJ no linal Llo art. ~i. 0 , c 
lll'-'lf' raso a mesma assr~mulé:t prnscreYcrá o modo poT 
'fllt' d.·.,r· SL'!' f, ita a su·t liljllidaçüo. 

TITllLO II. 

p 
_.\rt. !:). A a.;;;;cmhll')a geral scrú a reunião tle accio~ 

~I,; ta~ de lO ou Illai;; acçiics, que como tacs se acharem 
lll'lTtpto . .; !los n·srwctivos registros tla companhia, !)0 
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uia~ antes de qualquer sessão ortlinaria ou êxtram·tli~· 
na ria, quér cstej un possuindo suas acções livres e de:c;
crnharaçadas, f)Ut~r as teuham caucionaJas ou em penhor· 
merc:~nti \. 

ArL Hl. Todos O!; aceionistas, embora não façam parte' 
da asscmbléa g·eral, podem assistir ;'ts suas sessões, con
scnaHrlo-se, porém, em lugar scparar\o. 

Art. 17. A assemhl1''a g-r'ral podr'rá deliberar legal
mt!Htr' aellamlo-se representadas mil acçõt]S pelo menos. 
Quando, porém, a convocação l'ôr para deliberar sobre 
os casos rle que tratam os arts. !"i.", 14, 9.5 rl l"ii destes 
estatutos,· a assemhléa !'i'CI'al só poderá. funceionar 
aehantlo-se re]Jresentada nn fúrma indicada 110 final dü 
ar L ri." 

Art. IH. Srrão eleitos pela assrmhléa geral rir' accio
nistas o PrcsitlPJJte qtw tiver dn dirigir os seus trabalho!'; 
c os 1." t' 2." Sccrel:ll'ios, srmdo a t'h'ição destes ullimos 
feita t'JU lista separada da do Presidente. 

Art. IH. O aedonisla qun, tr!ntlo vo!c na assnmblí'a; 
não comnareccr por ausente ou impedido, poderá de~ 
lP,Q,·ar o~ st'fus potlerr's Jlor meio de procuraÇão especial, 
com l:\Hlo que se faça rr'Jli'CSentar pür outro accionist:t 
tfUI' tambt'm tr;nha 'o to na assemlllóa. Não serão, 
JIOrt'~m, admittidos roto,-: por procuraciioquando se trata·r 
da l'lcição d~ Hirccloria. 

Art. 20. Os rotos da nssembléa .trcr::li serão contados 
da maneira seguinte: cada dez accõr's dão dtreito á um 
voto, m:1~ nenhum arcionista terá mais de iO votos,. 
qualquer que seja o numero de arções que represente 
JHlr si on por outrem. . 

. Art. ~L. Em regra gr~ral spmpre que se não tratar 
rla l'ieição da IJirf'ctoria, da commissão de contas, 
011 de nrgocios qtw tlignm respeito a actos ou pe~soas 1b 
administração da companhia, as Hll:Jções serão fdtas 
per· mp1ta. Sr, porr'!lll, algum mentbro da assemlilr\1' 
gr'r;ll l't'qurrcr qne ella se faça por acções, assim se pro.
rrd<'rá, dccid indo prcYia men t c a <hsemlJléa, se a VO"' 

tação de1·1' ser fnil.a por c~r~rutinio secreto, se por 
1;implrs rlcdaração de- sim ou não- dos accionistas, á 
proporção que forem St'lldO chamados pela lista UC pre-' 
::~rrH'a. a dar o seu voto. 

A"rt. 22. Serão arlmittidos a votar na assembléa geral: 
~ .J. 0 0~ tutoi'!'S por SCUS pnpi!'los. 
§; 2. • Ü> mariJos por suas JIJulheres. 
§ 3." 03 11ais por seus lill10..; lllenores. 
~ 4. • O curador pelo interdicto. 
~ ;;_ • Og prrpo,;to~ de qualrpH'l' firma ou rorporação, 
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com tanto que qualquer tios representados tenha as 
qualidades exigidas para votar na assembléa geral. 

Os documentos comprobativos para que produzam 
seu eiieito, deverão ser apresentarias no escriptorio 
da companhia cinco dias antes da reunião ordinat'ia 
tia asscmbl(~a geral e terão vigor nas cxtraonlinarias 
tlurantc um anno. 

Art. 23. Durante os Hi dias que precederem ao 
Ja reunião da assembléa gct·al, licarão suspensas as 
transfercncias elas acções. 

Art. 2/t. Todos os pode!'{\~ dimanam tla asscmiJII·a 
·~·era! e compete-lhe: 

§ 1. o Alterar ou reformar os estatutos da compa
nhia e deliberar sobre os casos previstos nos arts. 
;j, ", H, 2ü c til, ficando porém sujeita ú approvação 
do Governo tfUalquer alteração ou reforma ·dos esta
tutos. 

~ 2." Approvar, rejcitat' ou moJificar os regula
mcn tos in ternos organizados lJela Directoria. 

~ 3. o Approvar as contas annuaes. . 
~ 'L o Eleger os membros da Direetoria e bs da com

missão de contas. 
~ ~i." Deliberar soln·e a responsabilidade fios membros 

ila Din~ctoria. 
Art. 2ii. A altcrat~ão ou reforma destes estatutos 

nunca poderá sct' votatla na mesma sessão em que tiver 
sido iniciada, requerendo-se ainda para e>:sa inieiação, 
não só proposta indica ti v a dos artigos ét altet·at· ou 
reformar, apresentada pela Directoria ou assignada por 
accionistas que representem uma quinta parte do fundo 
capital da companhia, como Lambem que a assembléa 
se adw rcpresrntada na fórma indicada no final do 
art. ~i. • 

Art. 26. A assembléa geral reuni r-sc-ha ordinaria
mente no ultimo dia ulil clos mezes tle Jancir·o c Julho, 
~~ extraordinariamente nos casos seguintes: 

~ 1. o Quando sua reunião fôr rcrrucrida por nm nu
mero de accionistas, ilujas aeções representem ao menos 
uma quinta parte do capital realizado da eompanhia. 

~ 2. o Quando a Directot·ia o julgar neecssario. 
Nas reuniões extraordinarias a assembléa. geral st'J 

potlerá trata r do objecto pa1·a que fôr cotlYocada. A con
YOC<ll:ão onlinaria ou extraonlinaria se fará por annun
cios publicados nos jol'tlae~, oito dias antes do intlicarln 
p:1ra a rcuni5o .. 

Art. 27. Na primeira S!~ssão rlc cada ·~1-Jo~ 
na ria da a~scmbi{•a geral, immedi. írt~t\,~}.~p~s/1~ A,-

PIIlTF 11• 8:1. . . \ \~ . ./4~ . 
( . 
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apresentação do n·latorio e balanço do estado lla com
panhia, proccrlerú a mesma assemult'oa á eleição por 
maioria relativa de votos, de dous accionisLas que 
tenh.í)rn na assem!Jli\1 geral. A estes dous accionistas 
assim eleitos reunir-se-lw por dcsigna0ão do Presidente 
da Direcloria um dos JWlioJ·c~ aedonistas da compa
nhia que se achai' presente e tanto os eleitos como o 
designado ficarão logo consti tuidm em commissão de 
exame de contas, servindo du Presidente ou relator 
;uruelle de seus membros rrue Cll tre si fôr p:tra isso de
signado. 

No ea~;o de ('seusa 011 impedimento de qualquer dos 
accionistas eleitos ou do dc~ignado, serão substituídos· 
pf'!os immediatos ('lll Yoto~ 011 em numero de acções. 

Art. ~!H. A esta commis<To serão l'r·arH[Ueados Lodo 
o arr.ltivo t: cofre ua companhia semexccpção alguma, 
para que ella possa prorcrlcr :10 mais minucioso exa
me: e formulat· st~ll l'arecer, qut· serit presente ú as
st~mbléa g-eral em um prazo qtw não exercia de trinta 
dias, para que esla :1~o:it11 informada delibere sobre a 
gestão da Directori:t, e proceda logo depois á sua eleição 
ou substituição Jto~ raso:; ~~ JH~Ia fórma determinada 
11estes estatutos. 

Dentro do prazo d1: :lO rlias acima estipulauo, é que 
todo c qualiJIWI' :u:cionista pótle exercer o direito fJUe 
lhe confere o art. 2!10 do Couigo Commereial. 

Art. 29. Em caso :tiqutn poder:lo servir de membro.'> 
da commissão de ront:1:; t]t: IJUe reza o artigo antcce
ilen te, :H· c ion is ta.'. q ltt: "c.iam nmpreg-ados, fornecetlores 
da companhia, dnus on lllats soeios de uma firma social, 
0.0gTo, genro, l'Uilh:1dn 1111 p:ii'Cil[l' por con~angnillid:.H]e 
:t!(• .~e~nndo .<rr:'to. 

TITULO 111. 

li\ .\Dm'\J~'!'JI.It .. ::\0 CEIL\L DA COMI'.\ 'i li I.\. 

Ar L. :J(J. A ndminisl r:H:ãu g·eral da companhia serú 
feita por uma Dircctoria de trt•s mcml'l'tlS, eleitos pela 
nssemblt'~a geral pnt· escrutínio ~ecn~Lu e maioria rela
tiva de votos. 

Art. :JJ. Os tr•~:' membros da administração de que 
rda o artigo aHtcredl~nte :-:tí pouem ser· eleitos :I' entre o~ 
art~ionist<ts que possui rem :JO ou mais acçücs. 

Art. 32. Não podw·iín excre(~J' conj une ta mente o 
cart·o de Direetorcs arriouistas que forem sogTo e p-.~nro, 
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cunhados durante o cunh;~dio c os parentes por consan-
guinidade até segundo gráo. ' 

Tambcm não poderão S:)r eleitos os fornecedores da 
rompanhia, dous ou mais socios de uma firma social, os 
credores pignoratícios, se não possuírem acções pro
prias,\ nrm os impedidos de commerciar, segundo a~ 
disposições do respectivo Codigo. 

Art. 33. Recahindo a escolha da assemiJléa em pessoas 
•1ue reunam qualquer dos impedimentos mencionados 
na primeira parte do artigo precedente, serão declarados 
nullos os votos que recahirem nos mesmos ·votados e 
proceder-se-h a em a !'to successi v o á nova eleição para 
completar o numero dos que tiverem ele sor eleitos. 

Quando houv(•r igualdade de votos a sorte decidirú. 
Art. 3L Nenhum dos eleitos de que trata. o art. 3Q 

pnrlerá entrar' em exercido sem possuir e depositar nos 
cofres da companhia tiO acções, que serão inalienaveis 
cmrJlwnto durarem suas respec~tivas funcções e ató 90 
dias rlepois que cessar o seu cxcrcicio do lugar. 

Art. :m. A nenhum dos membros da Dircctoria •'. 
Jlermittido deixar de exercer por mais de tres mezes 
as fnncções de seu cargo, ficando no caso contr.ario cn
temlido que resigna o lugar. · 

O Dircct0r poróm que em serviço da companhia se 
ausmtl;,t· desta cidade, para iuspeccionar os dilferentcs 
portos de escala t.las linhns em cxploraçiio, será consi
dcrndo em exercício ele seu cnrgo. 

AI'!. 36. Para Jlrcenchel· o lugar do Director falle
ddo ou impedido }Jor mais de 30 dias (salva a excepção 
da ultima parte do artigo antecedente) ou que resignar 
o cargo, escolherá a Directoria outro accionista que es
liYer na:> cond içi!es de elrgibilidade para o cargo de 
Jlirector. 

O exercício tlo eseolhido para substituir algum Direc
tur fallceido ou rrsignatario não durará, além ua pri
meira reunião ordinnria ou extraordinaria da asscmbléa 
g·eral, que ser;\ r:onvocada dentro de 30 dias. 

SEC<_;ÃO I. 

ll '• DIRECTOIH.\. 

Art. :n. t:ompete á Directoria : 
~ i. o Nomear d'entt·c si Presiclente c Secretario. 
~ :;t. o A gerencia, manejo e administração dos nego

cioc, o1wrações c expediente da companhia para obra1· 
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romo melhor entender em beneficio dclla, demandar c 
.-;er demandada, para o tJUC tem plenos poderes, com
prehendidos c outorgados todos sem reserva de algum 
rnesmo os de procurador em causa propria. 

~ 3." Resolver: Lo acerca de requerimentos ou rc
J'rescntat;i'íes ao Corpo Legislativo, ao Governo Imperial 
c Província l; 2." de celebrações de contractos com os 
mesmos (iovernos ou reforma c rescisões dos cxistcn tos; 
:.L" áccrca de medidas que tiver de propôr á asscmbló;~ 
gera I sobre a rcfon11a ou reorganização da ~ompanh ia, 
augmcntode seu fundo capital c :I c capitalisação do fundo 
tlc rescna; -i." de compra. venda, construcção de harcos 
e seu" accr:;sorios para o serviço da emprcza, bem como 
de Ctlilkins ou lt'ITt'IIO~ proprios para cstabdceimcHto 
de ofiicinas, armazc11s l' tll'po~itos. . 

~ rko Convocar ortlinaria c ntraordinariamcnte a a:-:
scmbléa geral dos accion istas. 

~ ii." Nomear totlos os empregados que forem ncces
~rios, marcando-lhes os ~ Pncimentos respectivos, c belll 
~1ssim dr•mittir os qnu mal servirem. 

~ li." Organizar os rcgulameulus internos de aceôrd" 
o_:IJ!ll os c~tatutos o executai-os proYisoriamcntc em~ 
l[ll!lllto não forem approvatlus pola asscrr.bléa geral. 

~ 7 ." Approva r o r c !:I to rio das operações c estado da 
companhia, bem eomo os h~lan~us e balancetes quo dc
>,crem ser apresentados {t asscmhléa geral c aos Go
vernos Geral e Provincial. 

Art. ~S. A Directuria reunir-se-ha ordinariamente 
uma vez por semana e extraordinariamente quanta~.: 
\CZCs o serviço da enqJI'I'Za o exigir, sendo as dclibe
raçües tomadas por maioria tlc votos. 

Todavia tamhern potlcrá deliberar cslawlo prc~cnte,: 
dou~ DirPr:tort•s, uma vez que se achem accordcs. 

No caso de ause111;ia tle um dos Dircclorcs por lllotho 
de servir;o da companhia, a disconlancia entre os Di
redores prcsent cs será :lecidida pelo maior accionista 
da companhia t{HP ser:'t cllamatlo expressamente vara 
t'SSC lilll. 

Art. :l!l. Os Dircctorc~ ~ão responsavcis ))elas pertlas 
e damnos que ;;ausarcm á companhia, provenientes clt· 
fraude, dólo, malicia ou negligencia culpavcl. 

~ L • Sómcnte mn nome da companhia e pur delibe
ração da assemblt~a geral, sob parecer da t:ommissão de 
COIÍI.as ou por vrovosta de qualquer accionista em as
sembléa geral, depois do exame da dita commissão, 
póde ser intentada a.ae~ão judicial de que trata este 
.~rfit?"n. inn1mhinrfn ;·, "'"•·rnl",;~ nnmr•:~r rnrnmi~~~r·jn, 
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para representai-a em juizo c requerer a bem de seu 
direito. e 

~ 2." Logo que fôt· votada a accusação pela assembléa 
;:era!, cuja votação neste caso será nominal, ficam ipso 
facto suspensos os membros da Directoria contra os quaes 
fór dirigida, procedendo-se em acto consecutivo á 
eleição dos accionistas que tiverem de suhstituil-os in
f erin;nnenlc . 

. \rl. TtO. As questões de facto sobre a verificação do~ 
casos a que se refere o artigo precedente, serão deter
minaclas, julgadas c decididas sem appellação pelo juizo 
arbitral de I[UC trata o art. 411 c seus correlativos do 
regulamento 16 Codigo do Commct·cio n." 737 de 25 de 
No,cmlJro de f.S:JO. Se a accusação fôr julgada impro
cedente, scwlo assim a!Jsolvidos os mcmbt·os_accusados, 
:;crão cllcs immediatamente reintegrados nos seus 
eargos com direi to aos honorarios respectivos. No caso 
contrario, considerar-se-hão dcmittidos, procedendo-se 
logo :1 noYa eleição. 

Art. H. Haverá eleição de Directoria de dous em 
dous annos, podendo nessas occasiões ser ella renovadá 
pela terça parte. Para isso proceder-se-ha em primeiro 
lng:~r á reeleição de dons d'cntrc os existentes, a qual 
será obrigatoria, e em segundo lugar á eleição do outro 
memlJro, que poderá tambem ser reeleito ou substi
tuído. 

Art. 42. Para que haja a indispensavcl unidade de 
acção e rapidez na exccu.ção das ordens da Directoria, 
wmo uniformidade de vistas no bom andamento e regu
laridade de todos os serviços da emprcza, a Directoria 
poderá encarregar a um delegado seu a inspecção e fisca
Iisação dos referidos serviços, marcando-lhe um ordena
•lo que não será inferior a 6:000~000 annuaes c submet
tendo :'t approvação da asscmbléa geral o que exceder. 

SECÇ.\0 H. 

llU l'tn:SIOE~TE. 

Art . 43. Coltlpete ao Presiúen te : 
§ l. • Presidir aos trabalhos da Directoria, ser o~;gão 

della, fazer executar fielmente estes estatutos, os re
!SU!amentos interno~~' n~ rlrr,í~õr~ rla Dircr.tori:• e da 
:<~'~'lli"J,.;.1 '.'('l'~l. 
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§ !:!. • Propôr á Directoria todas as medidas que julgar 
vantajosas aos interesses sociaes. A 

§ 3. • Assigna r com o guarda -li v r os os bl'lanços r os 
balancetes que se publi~arrm. 

DO SECIIET.\ niO DA Jl!HECTORH. 

Art. ~4·. Compele ao Secretario: 
~ 1. o Substituir interinamente o Presidente, exerce!' 

todas as suas funcções nos casos de ausencia ou impedi
meu to temporario do referido Presidente. 

~ 2. • Lavrar as ar:tas das sessões da Directoria r;H 
lirrn CSJWI:ial rniJrirarlnJH'Io Presidente. 

li(! :1.' lliHECTOH. 

Art. ~J. Compete ao:{.·' Director: 
Paragrap!Jo unieo. Substituir interinamente o se

cretario c exercer totlas :~s suas funcções, nos casos de 
ausencia ou imprdimentfl lemporario do referido Se
rTef:~rio. 

TITULO IV. 

llOS DiniJE~IJO.< 1: FUNDO lJE llESEII\'.\. 

~~·L. 46. 0..; dividendos aos accionistas couLinuanio a 
ser feitos por S<~mestrrs. 

Art. l!7. Dos lucros lirjuidus >eriliear]o:; nos balan~:os 
semestrars, de opcra0ries concluídas e lirJuida<las Jontro 
do respectivo semestre, serão deduzidas as seguinte~ 
quotas, a saber : 

t.• Oito por cenlo para retribuição lla Directoria. 
mas em caso algum rsta po1·ccniagetn deverá cahir abaho 
de 6:0008000 ou elevar-se acima de H:OOO~OOO annuaes; 

2.• Para fundo de reserva, 2 f/'2 "/" do capital reali
zado da companhia : 

3. • Dez por cento pal'a deterioração do ma teria I li UI'· 
tuav-te ; 

4.• Dous c meio por cento pa1·a deterioração das otn
cinas e de generos armazenados no trapiche. c bc!ll 
a~~im flns p1·oprios da r·nnn,anhia. 
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Do restante se farú então o dividendo de que trata o 
artigo antecedente, que todavia não poderá exceder a 
12"/. do capital social. 

Art. ~8. Accumular-se-ha ao fundo de reserva qual
f!Uer lucro que resultar da venda de acções ou de ex
cesso de lucros liquidos no semestre, depois de satisfei
tas tolias as disposições c encargos dos artigos an
teeeden te5. 

Art. 49. A formacão uo fundo de reserva (:essará 
logo que clle attinja u'ma cifra equivalente a dons terços 
do capital realizado da companhia. Conseguido este 
desideratum, a quota que lhe é destinada pelo§ 2.• do 
art. 47 continuará a ser deduzida, dando-lhe a assem
bléa geral a applicação mais conveniente. 

Art. tiO. O fundo de reserva é exclusivamente des
Linalio para fazer far.e ús perdas do capital social ou 
para substituil-o. Não se poderá filzer distribuição de 
di vitlenrlos, cmquan to o capital social, desfalcado em 
virtude de perdas, não fôr integralmente restabelecido. 
O fundo de resena da companhia será conservado em 
dinheiro depositado em estabelecimento hancario de 
reconhecido credito. 

Art. 51. O fundo de reserva da companhia só poderá 
ser decapitado ou dividido nos seguintes casos : 

§ L • Para acquisição ou compra de alguma linha de 
navegução a vapor. ,-

§ 2." Para acquisição de novo material ou melhora
mento tio existente. 

§ 3. 0 Para compra de edilicios apropriados para esta· 
lJcleeimcnto da~ officinas, arrnazens, etc. 

~ 4. o Por occasião da dissolução ou I iquitlação da 
companhia. 

!\las para qualquer destes quatro casos requer-se de
liberar,ão Lia assemblí~a geral dos accionistas represen
tada, na fórma indicada no final do art. 5.", tendo 
ainda para essa delibera(;ão precedido proposta da Di
rce toria. • 
. Art. 52. A companhia continuará como aLé aqui a 

ser seguradora de suas embarcações, se a nirector·ia não 
jnlg:u· mais conveniente segural-as no todo ou em 
!Jarte em companhias de seguros nacionaes ou estran
geiras. No caso de que seja a companhia a segurador<•, 
continuar· a haver uma conta distiucta e separada dos 
prrmios olJtidos por esses seguros. • 

Logo que o saldo ou haver desta conta a I tinja á soinma 
de 100:000;)000, será todo o rxceden~ · · · _ · -
nnalrnrntc pelos accionistas, co~t).VWf4n',e~p~yt ;· 

/',- \.\<:'1' . . ! ft /.' ~- ' . ' /) ~-
i .......... , ~' >F,., \' 
r1 ·~ ~! 
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depois de Jcduzitla a porcentagem da Directoria mar
cada no~ L" do art. fJ.7. 

Art. 53. 0;; Jinlwiros e valores tia companhia serão 
depositados em conta corrente de juro<; em nm 011 mais 
hanros ar.redit~•lns 1!Psta pr:11;a. 

III~I'OSICÕE;.:. TH \ '<SJTOJ\L\:'. 

Art. M. Por excepção ao disposto uo art. 41 destes 
estatutos, a p1·imeira llircetoria eleih depois da appro
vaçãodellcs servirú ató a primeira reunião ordinaria 
tia assemblóa geral de 1874. 

Art. tm. Approvado~ que sejam estes estatutos pelo 
flovcrno Imperial considerar-se-ba linda a missão da 
administração que estiver em r,xercicio, procedentln-s1~ 
l0go it eleição da Dircctoria de conformidade com a dou
trina do art. :m P s'~gnintes, que lhe dizem respeito. 

(SeQ'uPm as assip;natnras." 

lli<:Cl\ ETO N. ;jQ;JI -·-DO 1. '' DE AGOSTO m: :1.8i::!. 

Autoriza o-New Lon1lou a111l Brasilian Ban.k-para funccionar 
no Imperio, nos mesmos termos daconl'essão feita ao-Lomlon 
and llrasili~n nanl.:-pelo nencto n.o 2!1i!l dt~ 2 de Outuhru 
dt• 1SH:.!. 

'i Attendendo ao qnc l\le rcprescnton.Toltn Gordon, como 
jlrocurador bastante da sociedade anonyma incorporada 
em lngla terra em 187 l com a tlcnominação de-Nem 
London and Brasilian Bank- r~ Tendo ouvido a SecrJo 
de Fazenda do Consf'!ho de Estado, Hei por Lem Gouéc
der autorização para funccionar no lmpcrio o dito Banco, 
nos mesmos termos da concessão fci ta ao-London a 11fl 
Brasilian Bank-pclo ner:rrfo n.o 2H79 de 2 tle Outnllro 
tlc 18G2. 

o Visconde do l'.io Uranco, ConselhPÍJ'O ""Estado, s~~
nador do Imperio, Prcsi1lrnto elo Consr~lho de 1\linistros, 
Mini!-'frn r Scrrf'f:lrin tk l·>l:lflo rios Neg:or.io.; flaFi1zPnda 
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o Prcsidcnlr. tlo Tribunal rio Thcsonro Nacional, assim o 
tt~nha cntr.nditlo P faca CXI'Cnlal'. Palacio do Rio de Ja
neiro, em o primcit·o de Ag-osio de mil oitocentos setenta 
e dous, fJUÍiH[nagesimo pdmeiro da Indepcndeneia e do 
Imperio. 

Com a rnhriea dt Sna M:1Q·r.st:11le o Impcr:ulor. 

:llt"lnorantltun de Associação do New Lontlon 
nnrt JCr·asilian Rank I.imited. 

I." n HnmtJ da eompaaliia ~-Tlie Nt>w Lontlon a1111 IJr:l,;i. 
li:ln B.1nk Limitetl. 

::!.'' A't'dl' da t'OIIlpanllia ~er:'t na tH•!.·l~ltrrr:l. 
::."O;; fins par a os q uacs a t•om p:11l11 ia se l':-:ta hr:lt•!'t> são: 

l':t7.1'l' on proceder na Inglaterra, Brasil, Portugal e em·tqtlns 
:~,;mais partl's do mundo, quo a eompanhia julg-ar couve· 
nicutt•,; a totlos on qnaesrpwr tio:; seg-uintrs nngorios on 
1'0\I':JS: 

I." 

Emprestar tlinlwiro aos govprnos, eorporaç:ões polit.iras 
I' lllunieipat•s, rompanhias annnvmas oa fll'SSII:t:i partil'U
l:lrl's, sohrl' to.la a pspreie llf' g-ar::lnlia~, on spm ~>Utra ga. 
r~ntia 111ai" tf,, que a JWs;;oal. 

Jlt•st•ontar, compr·ar· o vent!L•r lntras tln ram!Jio on da 
li-1'1':1. 

3." 

C~•mpr·ar, possuir t• vnnuer os tiinlo~. fun•los ou ga
rantias de qunlqnrr gnYcrnn ou t•nrporaeão politica, civil on 
mnnil'ip:ll. orr 11s litnlos, :li'Çiirs, bnnds, nu nutras ~:nrantias 
de tfll:lt'SifiiPr c·ompanl1ias annnym:~,. 

Ttllli:lr por l'llllH'rstirno on .. m tlc•posito rom jnrns oa 
Jllll' tllltl'a r,·,rlll:l, dinheiro, fitulos, l'untlos. :u·eii,~s 1111 onlt·a~ 
":ll'antia>. 

J• \1! I'E H H'Í 



.\í.Tn.; no roorr. 

... 
a. 

Hrftn:1r r. rnnfrasr~r ouro ~~ nnrrns mr.taes preciosos. 

G. • 

Emittir rmprestillll>c' ou ar-r(,,.,, mrdiantr Nlmmi,;são nn 
por on t r a fúrma. 

- o 
/, 

Emittir not:~s on outra qual•tnrr c~pecic de paprl-nltH'ua 
qut~a eompanhia pos.;a lr.galmenttl emittir nos resprctivos 
paizes <~onde estendt•r a.-; snas II!H'rnrões: hnm <'H tendido 
scmjJI'C que a eo11tpan!Jia nã•• emittirá !Will rr•rpwrr,r(t a 
emissão tle not:ts e111 pai'l•' algtlltla do Heiuo Unido tl::t Grã
Bretauha e lr!:Jnda :'l'lll qun Pila ;;e :u~hr. haiJilitarl:~ por ltli 
para o fawr, s••rn rle lúrrna a!gnnwprPjtulkar o limite da rPs
ponsabi!itl:ldr dos nr·•·ironi<t:t~< 

B." 

\1." 

Fazí!r torlas on qu;H•squrr da,; m:~teri:~s ar~im:• dita . .:. 
qut'·r de per )<i, qu•'·r junU1nwntl' enm outrus t•ornpnnhias ott 
indivirluns, on t·omn "~'ih ;·,.itorl's nu agPntPs, 

tn. 

Est:~hPlt>t't~r r or;;[tllizu cailí:il:> filiat•;; on :l:~···fH·i:l'i (tanto 
no Hei no t:nitlo eonto no t'<lraug·t>iro) para totlo,; ou lfll:lt''· 
f!llPI' dos fins :~eima tlilo~. 

1!. 

Adquirir por meio dt! comprn, arrrndnmcnto, alngunl on 
por outra fórma, par:~ on mn r1daçã.1 t.'Olll totlos ou tjuaesqum· 
dos fins velo prcspntP autorizados, quaesqucr navios, tPrras, 
Pdifieios, plantaçõPs, nwehinismo, capital rm negoeio, ben~ 
de raiz e lltnnie. on dTPito~. lllll qn:llqurr parte tlo murHlo. 

12. 

A.dquirir por t·orH·f':;si'ín, i'ompra, 3li!Ot'iJ.:H:ãn ou pnr otllra 
fúrma, qua1•squr.r a I\ :trús de privilegio, privi legios dt• in
vcnçãn, direitos tlr priviiPgin ou direitos dP t'opia qne j.J(Jssaru 
ser utris ~os fins da •·ntnpanltin. 
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Vt•ntlcr, traspassar, arrendar ou alugar as propriedades de 
qualquer natureza, &eja qual fór, pertencentes a companhia 
pela maneira fl nos termo~ e roudiçõrs e para os fins que a 
rompanhia possa julgar <tproprií.Hlu. · 

1'1. 

Procurar fazer constituir ott incorporar a companhia como 
''wiedade ~nonyuw Prn f]ll:ill)lltr paiz estrangeiro. 

I 1}. 

1\eqncrcr, obter, aceitar e oiJscrvar os termos e condições 
'In quacs•JuPr dct;retos, concessões, puderes ou privilegias 
feitos ou conecditlos j:i ou no rutnro por IJUa!quer governo 
nu uutr:•' autorid;llll's. 

Hi. 

Comprar, tomar ronta " :lUOJ!Iar 11 ua;;o11in, trcdito, etc. 
(luvas) c todos ou quacsttucr encargos P rcsponsabilidaúes de 
outra eompanhia ott pessoas IJUC commcrdem em IJUIICSI[Ucr 
tios ramo~ •los ncr.rocius mencionados neste mcmorandum e 
l'~JICI'ialml·nte do Lontlon and Brasilian Bank Limited, incor· 
porauo em 17 de Maio d~ 1862 (aqui em seguida denominado 
o haneo velho), c I'Omprar, possuir ou Ycnder qtwlquer nu· 
lllf'fO <IP ac<:ões do llli'Smo flanco. 

ti. 

Jf-;. 

FóllL't ~ h;var :1 e!Tcito arrnnjos tendentes á nni~o de i-
l'l':<'t'S "rmão, qur;r no tolloquürcm parte, com outra qual· 
qui'!" t:omp:mhia ou pessoa qtw tenha qualquer negocio iden· 
tit·oaos desta companhia; c com a clausula que(tantoquanto 
'c ja consistPnte com este memorandum), quér e~ ta eompanhia 
qut··r a comrwnhia ou pessoa com quem ella fizer fusão, ou 
outra qualquer companhia ou pessoa, tratarão dos negocias 
IJUI' fnrPm amalgamos ou vnndPr a qualquer companhia ou 
l"''"oa todo~ ou qualquer part.r: dos uegocios ou propricdat1c 
d:1 r<lfll\lanhin, c para tot1o~ on lflt:lCSifLLCr dos ditos fins, se 
k;ll rúr ncees8ario, cstabelecm· qualquer companhia nova, e 
tomar ae(·.<ies em tfUalqucr rlessas novas ou outras compa
nhia' .eumo pagamento ou e~mpcnsa~ão par~ial ou inteira e 
l'"''utr ou vendrr c5sas aeçu'~' ou thstrtburl-as ou n•te:!J-as 
~'atrc "' "'·•·ioni:-t<l.' •l'''!a •·o111panhia. 
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Fazer todas as 111ai,; t'rJtt>;;t> qun sejant ineidt•utes ou 1 mulu
ccn tr>s ao attiugiutf''lllO dos I in,.; supra. 

r, .. " :\ rr•,poit,;;dJilidariP rlr1s at·r·ionist;J,; 1; linlitada. 
li." I) rapital da t'Olllp:lnlii:t ,·. d" ..t: 1.000.000, tlividiúu Clll 

lJO.OliO ar·çü:•s dt~ iO .f cada uut;J: ••,;las aer.~t)e-; o todas a:; mais 
de qw: o prnsnnt.e ou q,wltpwr futuro eapitnl Lia r.;ompauliia 
enn,;i,;tr•, potler;i :;er diridido t'lll difl"aenlt·s t:t:ries, t' poLicrü 
tnr tal pref••rent·ia, garantia. •Ju priv ilcgio rmtre si, eonfon11•: 
fiJr dderminado [H:Io:< rr·:nilarllt•.Hio, da t'ulil[tanltia t•m qtt:rl· 
•Jner tipot·a em r ignr. 

Ntís, :IS rlivrm;as pr::;:;oa,;, t'lljos nuttws .. eurlerer;os se aektul 
abaho C\~rado>', d"<:rjam ,;er organizados em uma eurnpa
uhia tlt> cunformiLlatl•· t'OIII <:stt• llll'!Ilorandurn tlc assoda~·ãiJ, 
e n<i,; rnspuetivanJt:nt•· t'IHlt'IJfflanJos rrn tonwr o lll!Jilf~ro c!f: 
;wriks tio r·apital da r'II!III''~'JIIi:J dt·rlarad" 1'111 frt•nl•· :11~< 
ll!is:<tls I''''IH't'lil'o:; 1111111•':;. 

• 
i\'IIIIJ(;HJ de 
acr;ões l.o-

;\(IIJJr'.-<, t'lltkn:•:os ,. d··snip•::w do Sllb~criplur. mado por 

J111in \VItiln Call'r, HPgtH·iantr:, li Mineing L:tUt: 
Ltmd l't'' .•.......................•............ 

Adolpltns Klor:kmann, t':lpit:tlic;ta, ;:o N111'fnlk S\rr•cr, 
l'ark L:uw, L~md n·s. . . . . . ...............•.... 

Erlward Johnstu11. nt·,~oei"n'''· G l~n·at SL. llelen\, 
LéJJidres ...... .' .............................. . 

l'asl'f"' Cl1nrlf's Glvn, lra!I<Jili'Íro, fii, Lt~miJanl 
Strr·r•t ........... : ........................... . 

.1111111 .l:llllt':i AniJr:rtin, 10, Yor], S!rt•t•l Sl. Jatnr•s 
S•ruarr•, Lowlrt::<, t:apilalisla .... . 

1 
.. ............ . 

Frederieh Youle, nPgoci:llltr, Hif), Penchareh Strcet, 
Lowl n•s. . . . . . . . . . . . . . . . ..........•........... 

HoiJcrt l't~ler Lllurit·, r.OJTI'tll!' dt• ful!ti•Js, 2:2, 'l'hn•:•
tli!r'l'dlt: Sti't'l'l, I;~HJd!'•'·'· .. 

carta 
subscrip
tor. 

to 

fi) 

lO 

lO 

10 

!O 

111 

l't;stnmuuha tias ns:;ignaturas suwa.-Aifretlo T. S1nitlr, 
I:St:rPY••ntr, tlo Sr. 1;. ~I Cl<'lllt'lltt• :;oli!'itarlor, 60, Thn•atln•'l'· 
ti h St!'!'"l Lolldrro:. 
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Eslatutos do 'fhc New ljondon aod Drasilino Bank Li
milcd, n que se l'elere o llecrelo n.n ~05f do t,o 
de .~goslo de f872. 

O Lonuon antlllrasilian ll;1nk Limited fui ineurporado no 
d i;t f i rle Maio d" l8li2, eom o lim de fazer opnrações no 
Bra:<il e em outr;t <fllalquer partP. Projc~;ta-st~ reconstruir 
aquellt~. lJant~n. n ~~~ta companhia foi formada para o fim 
(entre outm~.) úr tonwr a si os neg-ncios f: o aetivo c pas~ivo 
do banco. 

Ft•i por roast·gnint•J deliiJt'Jatlo 11 seguinte 

I. 

JSTEHPHLnr;.io 

An. I." Na intl:rpretação destes estatutos as seguintes 
pala\ r:.~s ,. expre;;-;õcs têm as seguintes significações, salvo 
•JtWtHlo c\l'luidos pt'lo sujr:ilo ouenntexto : 

A A companhia, siguifiea Tl11~ New Lontlon and Brasi
lian Bank LimitPd. 

B O velho han•:o, signilit:a o Lonunn and Brasilian Dank 
Limited iueorporado no dia 1 i rle Maio rle :1.862. 

C O Br·ino Cnirlo, significa o reino unido da Grã-Bretauha 
,. lrlandn. · 

DO (;~>nmo Imperial, signillca o GIIVr'rno do lrnperio do 
llr:~stl. 

E A lei, siguilit.:u e iuelue as leis das eompanhias de :1.862 e 
18Gi •' tode~s :ts lllais leis em <JUalquer oct'asião em vigor, 
•·nncer·nPnks :ís eompauhias anonymas e necessariamente 
:tn-.•t'lantln a cuJII)Irtnhin. 

J<' Os presl'nt<'s e~tatuto~. signilica c inclue o mcmorandum 
de t•ssociação ria companhia e estes estatutos, e os regula· 
rncntos da eompanhia em qualquer oceasião em vigor. 

tO. Hesol11ção espceial, si12nillca uma rcsolurão especial da 
nmpauh ia to!twd:~ .d•· •·onfonoidudr· eom a se1~ção _51 1\~ lei 
da~ t'OIIIJiaulnas lt:lb2, ou outru qualquer resoluçao legisla
tiva •pw Jlo~~a s111Jstituir ou IIJtH.Iifiear nssa seeção. 

11 Capital, signillca o capital da eOllljl:tnhia em qual<jlWI' 
oreasião. 

I Aq:õtJs, sig-nilit'a. ;1~ urt;í'ics da rornpanltia em qua[IJlll'l' 
l;jltW:t. • 

.!.' .\•·•·i"ni:;Ut::, ~'i!!nifiea os poswi,Jor.cc~s-· ... c .~çs·n:r~a- . 
''~" /;:..i\\': r .. '·' H" 
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h. llirt'clorr::, oignitira 11-> l,ir,•rt.orr~ da companhia na or::
casião, ou. conforme fôr u ras•-'· o~ lll('Srnos IJirectorcs reu
nidos em Direetoria. 

I, Diroetoria, signifka a reunião rios Direetnre~ lievitl:~· 
mf'!nte c::mvocarla e cün,titu i•la ou r:onform\' fcir o ea~o. "" 
llire•:ton•,; pn''''Ht•·~ e111 t;wo r•·•mil•e'-

ltl Fi~t:Je,, ktlll[lll.:iriJ-; ~~ S:rr..:ariu ~i~nifka p;,~;:s rc'· 
Jlf'l:tivos otliei:li'S da r·ompanhi:• ••111 qnal•jlll'l' ,··por:t. 
~ Ass1HHhlüa gpralonlinaria, ~ignilira uma assem!Jléa geral 

ordinaria dos a<'I'ÍtJnista,: •levi•latw•ntf' convoc:Hla c !'Onsti
tuida c qualquer tias 'ltaS 'cs::õ.~' ~HliarJa,. 

O A~s•~ml<lt~a gf!ral !''l.trafJnlitwria, ~:ignilica urna a'scm
hli\a g·eral flxtraortlinari:l do, areionbtas devidamente euH
''oea'la c cun~;titnicla "qualqm:r tias ~na;; sc~ssõrs adiadas. 

1• Ass~mlilc\a geral, ;;i~·uiflea uma assemhléa orrlinaria ou 
uma :~c;scmhl(~a ..:xtrannlinari<l. 

!! E<eripturio, si~nifl,·a a s:'·tl•· ela ~~ompanhia em rtualcpter 
épura. n. Sellu, : i~nilir<lll :;t•llo ('1111\l!llllll d:• ('IJIII[IaUiiia <'111 ![U:tl-
f) Hlll' f>p• wa. 

S Slll" e'tr:~ng~Íl'll, :-;it;Hifie;1 n ~rllo •·onlll!UIIJ. 0C' al~;JIJII 
fúr erc;ulo f'llltJLLalqucr t'•pnca p:1r;' snr usado !Hll paizes t''' 
trangciros, de eoul'omd•l:trk com a lei de :-:r.llus da eompa· 
nhia i86~. 

'l' Mez, signiliea o llH'Z <lo r•alenclario. 
lJ As palavras, qtH' nprinH•rn :'Úm~nte o_uumerosingul:•r, 

indnem o nuuwru plural. 
V As palavra~. qtH' c·qJrinte•n sútntlnt•~ o numero pluraL 

incluem o numrro singular. 
W As palavra>, qui' llXprirJit'.llt o gr•uero masculino ~·í-

mcntc, iueluem o gencro ft•minino. 
X Pessoa P ontrus pal;lvra" wilna (ru:ir exprimindo intli

'"irlu''' ;ÚIIlt'lltc, inellll'lll c·nqH.H'ac;:i"tes nwtatis muti(Julis. 

!L 

E\CLI o'.\11 Jl.\ 'L\ lUA ;\_. 

Art. 2. • O,; arli;.;o,; 1!:1 tabo:1 ;\.Lia lt•i tbs eomp:tHhias 18ti2 
não terá applicação; nem seu lugar o seg-nintn ferá n reg-ula· 
mento da companhia; porúrn, sujeito a rejdr.~ões e altcr:t~õe,, 
r.•J!IJO fi<' :I previqo I li' la !ri e pdus prespntes cstututm;. 

li L 

irt. :L" As ut•<'l.IÇ"''• tia t'OIIIl'anlJia int:Iu irão as opera
•:X;:\-.:. tn''nriourt•la>: n•• '11 ,,~,!1\':llJtltlfll de H~·qf'ht·i\n 1!11 ;l!JUl·l!~' 
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p11r·te UI' lias que a companhia em rJUilli}Uer época julgar con· 
Y<•nif!lltl'; r podern ter co1ueço logo (jlle a companhia o •.-k 

"1ulg-ar ronveniente e não oh.~tanto não se achar snbscripto 
llldo o tapital. · 

Art. L" A f·ornpanhin póJc ~~mprehcnder qualrJUH trans. 
arç;io ou1wgoeío, qnrlr só, IJnér ligatla eom outra corporação, 
enurpanhia ou 1!'-'''oa, soll ag corHiiçut~S que a companhia 
j11f~ar a1~nrtat1o. 

,!._rt. :5." A companlda püJe associar-se ao .emprehendi· 
1uento ou á rf'!lfizaçãu, ou poderá aceitar quaiiJUer parte rle 
lflialqner operação ou n.•.;ocio cmprehendido ou que tenha 
de sercrnprchendido por IJll<tiiJUCr corporação, companhia, 
ou pessoa, nos tPrmos que a eu111panhia poSEa julgnr apro· 
priatlos. 

Art. li." A Dircetoria póde, por· conta dn companhia, entrar 
r111 IJitalquPr aju~te com u velho !Janco para comprar e to. 
111ar nmta do negol'io. ~~redito, etc. (luvas), e todas r. qual· 
IJUer (I:Jrte das opcrat:ues, o uctivo, prupr;edauc, compro
lni~sos e passivo ti•J vdho IHinco e para os liiJUidar e termi· 
na r e para satisfner as rlespczas dPssa liljuidação e termina· 
~·;lo, e para transferir os nrgocios l' eon~as que forem I'OnJ· 
prad:rs ou tomad~ts a cargo da companhia como acima dito, 
por tal preço pag-11vel em 1~:11 üpoca ou épocas. qtH'r em di· 
ufreiro ou em acções (incluiudu as acções pelas quaes os subs• 
l'l'iptores 1!0 memorandum da associação a~signaram o dito 
tn~·morandum e os presente< rsiatutos) ou parte em dinheiro 
1• parw em aeções e em geral nos termos c com :1s rondiçõe~ 
qw· a líirretoria julgar convrnientrs. 

JV. 

1:.\PIT.\L . 

. \rt. 7." O capital tia companhia ti de (t 1.000.000) nru 
111 ilhão rle li !Iras est<)rfiua . .; di vhlido em (1.i1J.OOO) riucoenta 111 i! 
acçõl's do (.f 20) vinte li!Jras cada uma. 

Art. 8. 0 A llirrctoria )JúJe distrihuir c emittir as ditas ac
~·ões :ís JICSSOJ3 (Directorl's ott não) e nas üpocas que ella possa 
julgar apropriadas; c póde tamhem, para o fim de realizar 
IJll<lt'SIJI!er vendas das quo são auturizada~ pelo memoran· 
dr1m d<l nssociação, emittir qua!IJner numero da~ ditas ac· 
çii•·s, indn~i'.·e aquellaH pelas crnaes o dito memorandum e 
n.;tes e~tatntos liüram suhscripto~. tpndu n quantia que ell:t 
possa jttlgar apmpriatla, creditada eomo realizada em ou 
~~01110 pagamento de tndns 011 de IJilarsqlH'r dos negocios on 
ronsas assi111 eompt·adns. • 

Art. !l." A mlllpanliia CfllfJU:Jiquer [,poca p,·,tfe, por rr.so
ltwão 1lP Ullla as,wmhlt'a gt!l'nf, an~mentar o capital ori~i· 
na! pnt· meio da emissão "'' uova:< nt(:Ões da importanC'!a 
•JIII' fr'11' julgada conveniente. 

Ar,_ Hl. A I'O!IIpanhia póde por l'esofn,;ãn dr nma assf'tn· 
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Lléa geral, riPtPrrninar que rfuaesqnrr acçõc~. na oecaswo 
não emittit.las (on no c.a~o de ::wçõc~ eahirlas em commissn. n:l 
oeeasião não rermittitlas) sr•jam mnittidns (on rcrmHti-• 
ria~) como p!•rtenr·rtulo ou não á mesma elas~e tias acçõcs 
então omittitlns ~~ r:omo pcrtt:lll:cwlo a um:~ on mais c:las
sr:~; e pútle lig-ar ou rl'tir~11· a tJUalrJII<'I' uma ou mais 
r·lasses de,;sns nt:çõr•s t(W: as,;im têm tlt: sr:r cntittitlas (nn 
roemit.tidas) f!lUII'S•Illl'l' pri~-iil'gios ou eonrlição c cont es
pr:cialitlatle qualquer [ll'l'ferc·nr·ia, pri\'i!P;,\io ou garantia, 
fixa, llnetnantc, eontiugnltP, l'l'lllin·L ou ilT<'ilinli\-d :r n·s
peito rio paganwnto rle dividr•ndos l.fll jnros on l't'l'lllho[,o dP 
eapital_ Esla tli,;po,iç:lo sr•rú ignalntnntt• applkavr·l (rs :II'Çlli'S 
lfiW formetn part•: elo eapilalorig·inal I' a •!ll•ll';~tfiLHI' :•c~·lí~s 
novas que depois forem ereadas; e as resoluções poilrnn 
mn f!Ualquer t!us ea~os trr aeção para rcj1:itar, alterar ou 
aui(mentar os rlirt'Ítos, pri~-il,•gill:i e r:ontliÇÕI'' qno na éprwa 
da sua err•a<:ão, 1111 por I'I'Soii!I.'Ü'>: snh;;r~qur~utr.·-; lwja111 sido 
I igad:~s ás :tt:r.:õ,•s. 

Art. il. :-;,.,r· em'flt:tnto llllla r:~solltt:ãu qur: tr:nlw sido vo
tada 1le eonforntidad1• ro:11 o artig·o prec:r:tl1•nre não determi
nar o eontrario, cpwlqnt•t' rapital levantado por w•Yas ac1.;\Jps 
serú t·.onsi,],:r:ulo eo1no fazuwlo parte do t·apitaloriginal o 
Pstará sujdto :is 111esnta:; rli,posir:lí:•s a todos os respeitos cnlll 
refr:rent•ia ao pagantculo das rltamatlas. ao•·on11ni;;so das :lr:
çõos pda falta d1: í'ag·allll'llto, ~~ Clll tudo o tnais eomo si' 
t ivP:-:sr· f,• i to partt: 1lo eapital original. 

Art. :l2. A'i novas ~11:eõr:s, 1:111 primeiro lugar, :-:al\·o se 
:• eompanhia :mtcs da stt:l ntnissão o detl'rminar dill'crenle
mente, ~crão offereeirl~s pel:• Directoria .ws a•·eionistas na 
vroporção donnmero das suas l'l::ifH:rtivas acções, P il:t3 nr•' ~s 
aeçõcs, t[Ue não roru1n tomati<Js pelos accinnistas, pode r :"i St' 
rl i:::púr t·onforntr' a lliref'!oria jul.!::al' c:onvPnic~ntl•. 

Art. t:L S:~ a r·.omp:1nltin. dl'po;s.r],. tPr li~.nulo n qu:wsquer 
novas :11.:\·õcs qualqur·r prl'fpn·neia on garnutia, ou ontro 
privileg-io e,.;peeial. •·r-.~ar rnai,.; novas ae(·õc~. os pos,.;uitlorr•s 
tias novas acçiJ,;s, :ís quar~s l'stil-m· lig-arlo u privileg-io f'S[H'· 
eial, niio terão r:m rda<;ão a cssns novas aeçõcs (salvo st• 
a companhia tlelei"lninar ditrt)l'entellll'llli•) direito :1!g·unt ú 
otl'erta rias tttrllli't'nas novas aer·ups. 

Art. 1~. A eompauhia púdt: Clll tfltalquer (•poc::.l. por rP

solu\ão tle nma n:-~wmiJié~r r~eral, e~>nsolitlar " rlivitlit· 11 
capital, on qualqtwr parte delll', •'lll acções tlr maior valor 
tio que as sn~s ac:t:l•t:s l!nliio 1'\:istentes, Oll convertf'r torlas 
ou IJUill'flll\r parlr! d:rc.; >ll:t>' ;wi.'Õ<'S l'l':tliz:Hin.-, t'lll lnnd•' da 
compnnltia. 

Art. 15. A r·,tnlp:i!t!li:r pridt! l'nt tpwlqurr t•poca, por 1'1'~0-
lllf;iio l~S[Jeeial, n·duzil'" sr·tt ~~:rpit:tl. A llireetoria pú,le qnan
clo tPnha sirlo 1·otada t:rl resulur:ão tliri:!ir-st> :111 trilmnal 
enmpetPnle ,. fnzt•r tod:tS :J,.; uwi~ euu,;a~ lll't'I'S.;:tria.; nu r•on
vrmiPnlr•s para oiJlPr :1 ~11:1 confirlllar:ií". 

,Art. Hi. A c·omp:utiJi:t, no en.;o de n•rltlf:ç-ão tl1• c·apllal. 
dr ctmforntiilarl<' rom o :il·tig-o prceedrnte. púrlc por rPso
lllt':Ío r""pl'r·i~1L Vlll:•d:' ,. r·on lirnrtd:t nn.; Tfli'OIIJ:I' :~SS<•mldr"•:t,: 
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g-1'1'3i'S "m iJIW fur1Hn vot~da~ as r,o;;:o)rl{'Õrs Jr diminuiçãn 
tk ~:apil~l. r·psolvl'r qn11 qnalqlli'l' p:1rte da quantia pn~a 
solm· as at·Ç"i:lt's, uão ~~\cl'dündo :í sonJBia nm que foi I'l'sol
vitlo n•Juzir o •·apita! nominal da:; ar·cõe~, sPja eaneellada. 
Nenhuma resoluç~•l para eancPilar ca"pital realizado, tt•rá 
dl>ito ~:pm que a n•solução vot:ula runjunl'!amente ll<lf'a 
n•t!tw~~:to t]u ··npital uuminal tenha sido con!lrrnndn pelo 
•·ompPtl·nte trilllln:~l, nern l'lln terá dl',·ito n favor cu l'lll 

hr:Hdkiu da•JUPllas ws:;oa:; para qur·m a red!ll'~iio do •~apitai 
110111 irr:tl niio fôr ell'eeti v a. 

Art. 17. A •:o.n1wnlria pú Ir em qnaltjncr 1;poca, por rrso
lução (•spnr·ial, dividir o sru capital, ou qrtahptr·r partfl dPJIIl 
JHda sn:Hlivisão das suas :H'çiies ou rl1: qrwrsqner dellas cru 
:~t·çõ1:s dr m.~nor valor tio que o estipulado pPio lllPmornntlum 
da a~~ocinção; com t~nto tJIIC na snhrlivi.;:io dns ncçõt~S ::1 prn
pon;i'io ~~ntrr: a quantia paf!a e a quantia (sn existir) f!lW nãn 
n~t.l'ja paga, em cada at:~·ão de valor rrtluzitlo, SPj:.~ a ntrs!IHI 
ftllP Pra com rt·hl(.'iio :í :rr·tão existPnte, d~ qual a at·~·ão de 
importanl'ia I'l'dnüi:J lilr derivada. 

v. 

-~f:llE. 

Art. IR. A q'•1ll' da ronipanlrin scr:í no In~~ r da fngl31t'IT:l 
ifll'' a !Jin•l'[ill'ia,•m cplal:jul'r ~··ptH':t ••,wollri'l'. 

v r. 

Art. 1~1. A Direetotin rompfn'·sc -lw tlo nnmrro dp Dirrr· 
t11r•'' qw· n a,:,;,•mblt'n I!Pral em qualqnt•r t':pocn d~tPrminnr, 
C'{l't'pto t•rnqnantn n~o fôr toma:la tlssa detPI'lllinnção, compôr
s,·-ha dl' qunltjncr uumHo uão t:x~.:edendo a nov1: llrr'cetores. 

Art 20. A qualifit:açãu por :tcçõ,~s p:tra Director eon~istirá 
Cll1 ellt~ srr possuidor dP, pr,lo mnnos, l.iO aeçõr•s. 

Art 21. Os Srs. John White Cate r, Edwarrl Jolrnston, c o 
honrado Paseoe Ctras Glyn serão os primeiros e actuaes Direr:
tores. A DirPetiJria pú!lc rrn qn:llqner or~easião anterior a as
s~rnhlt'~n I!Pral orrlinaria do a uno de 187;1, nomear pessoas llll
virlanwnte qnalifir·adas como Directores adjuntos de modo 
que o unuwro total de Directon:s em tc:npo alg-ur11 e sem au
torização de uma assembléa geral exccrla a nove. 

Art 22 Os Directores nomeados no art. 21 e os Din~ctncs 
arljnntns (raso os haja) eleitos em virtude dos poriPr,~s eonft<· 
ritlo< ;í llircctoria por esse artigo (excepto aqnel!ps que fallc· 
r·Prern ou rrsi:.rnarrm os seus lug-ares em virtudP de rpwrsquer 
da.; 1li,;pmdr:õt>s dPstcs cstatuton r•ontinuari'.io ~~ :;1 r llin•rtnrr·~' 

PARTfi H, S,'} 
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atú a a~semiJ!éa geral ordinaria que deve ter lugar no anno de 
iH7:J e dahi em di:mtc até que ellcs respectivamente se re
tirem de conformidade com o seguinte artigo. 

Art. ~3. NaassemiJI~a geral ordinaria no:mno dei873, o 
na assembléa geral ordinaria de cada anno sulJsequcntr, re· 
tirar· se-hão do cargo dous Directores. A assembléa geral ele
gerá accionistas t[ualillcados para preencherem as suas vagas. 

Art. 2~. A ordem de retirada dos primeiros e actuaes Di
rectores c de quaesquer Directores nomeados de conformi
dade com o art. 21 será determinada por accôrdo entre 
clles, e na falta de accôrdo elles se retirarão por ordem 
alphabetica. 

Art. 25. Depois que estes sn tiverem retirado, os Directores 
que deverão retirar-se annualmente sHão os dons que tive
rem exercitlo mais o cargo, contando-se da época da sua ul· 
tima rlcirão, sujeito comtudo ás disposições do art. :H. 

Art. 2ü. Um Director que se retire do cargo, estando qua
lificado, pcíde sf•r rcPielto. 

Art. 27. Nenhum accionista, que não seja o Director 
que se retira on rccommen<lallo pela ))irectoria para a 
f'leição, será qualificado p3ra ser ciPito Director, salvo se elle 
entregar ao Secretario, ou deixar no escriptorio, nunca menos 
de sete dias, nem mais de dons mczcs, antr,s do dia da eleição 
de Direetores, aviso por escripto por elle assignado, do seu 
desejo de ser eleito Direetor. 

Art. 28. Toda a vez que a as~rmhléa gnral ordinaria em 
qualquer anuo deixar de eleger Directores para os lugares 
dos Directores quo se retiram, os Directores que deviam reti
rar-se serão considerados como tendo sido reeleitos. 

Art. 29. Todo o Dircctor despejará o seu cargo quando dei
xar de ser possuidor registrado do f eu numc!'o de acções qua
lificativo, ou tornando-se fallido, ou se suspender pagamen
tos, ou se fizer composição com os seus credorrs, ou sendo 
reconhecido que está lnnatico, ou (se a Directoria assim o 
resolver) deixando de assistir por espaço de seis mezes conse
cuUvos as reuniões da Dir~ctoria; porém, até que um lança
mento desse despejo tlo carp:o seja felto nas act~s da Directoria, 
os seus actos como Dircctr•r serão válidos e efficazrs. 

Art. :lO. Um Director pütle em qualquer occ::~sião dar aviso 
por escripto do seu desejo de resignar, entregando-o ao Se
cretario ou deixando-o no escriptorio ; e sendo a sua resigna· 
ção aceita pela Directoria, porém, não antes, o seu lugar será 
eonsiderado vago. 

Art. 31. Qualquer vag-a occnsional na Directoria pótlc ser 
preenchida pela Dirrctoria pela nomeação de um accionista 
qualificado, o qual a todos os respeitos occupará o lugar do 
seu predrcr~sor. 

Art. 32 Qualquer Director, quúr individualmente quér 
coll\1) membro de uma firma social, companhia, ou corporação 
poderá, não obstantll qualquer rlisposiç3o da lei ou equidade 
em contrario, ser interessado em qualquer operação ou ne
gocio emprehend.idu ou auxiliado pela companhia, ou no q1o1al 
;~companhia tentw intrrPs.<e e p•ídr Slr nomeado para 
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qualquer_ emprego subordinado á Dircctoria com ou sem re-f 
muneraçao. · , 

Art. 33 Nenhum Dircctor sed desqualificado de poder 
proceder como tal pela razão de ser assim interessado ou no
meado, porém, não votará em ma teria alguma relativa á ope
ração, negoeio ou emprego no qual ou para o qual elle tenha 
in teres se ou seja nomeado. 

Se, todavia, elle votar, não será por isso considerado ngo o 
seu lugar, nem será prejudicada a validade da resolução em 
que tenha yotado, nem de qualquer acto praticado por esse 
facto, sendo o unieo ohjccto da prohibi~ão autorizar os mais 
Directores para excluírem o seu voto. 

Art. 34. A Directoria púcle deliberar não obstante qualquer 
vag-a no seu numero. 

Art. 3a. A remunera~ão dos Directores p:lra cada anno 
srrá de .t: :u;oo annuae~, e será dividida entre ellcs conforme 
a Directoria em qua)IJUcr época d.-:terminar. 

VII. 

POIJER!>S llA DIHI>CTORIA. 

Art. 36. A n:rcctoria, sujeita á rensura das assembléas 
gH~es, porL·m, uunra de fúrma tal que po~sa ser invali
dado qualquer acto praticado pela Diret:toria, antes de to· 
mada a esse rrspcito uma resolução em as~cmbléa ger11l, 
conduzirá c dirigirá os negocios e transarçõcs da companhi!l, 
e exercerá todos os poderes, autorillades e faculdades da 
companhia, excepto sómente aquelles que pela lei e pelos 
presentes estatutos são expressamente indicados como di
''endo ser exercidos pelas assmnbléas ~eraes. 

Os poderes geraes conferidos por ·este artigo não serão 
limitados ou rr5tringitlos por quaesquer autorizações espe
eiacs, tlnda á Direetoria por outros artigos. 

Art. 37. A Dircctoria póde nomear e destituir commissões 
lot·acs em qualquer paiz ou ltt!.;ar, compostas de Jll'Ssoas 
aeeionistas, ou não, conforme a Dircctoria o entender, e JtÓdc 
determinar e regular o seu quorum, dtweTcs, modo de pro
ceder c remuueraçã0. Essas commis'õ~s locaes estarão a 
todos os respeitos sujeitas á fir:Jiisnção da Directoria. 

Art. 38. A Dircctoria póJe em qualquer épo1:a nomear 
qnal!Jller pessoa para agtmte ou rr(tresnntante da compa
nhia em qaalquer paiz nu lugar, sob as condições e com os 
poderes, autoridades c remuneração que a Directoria julgar 
convenicntr!', c J'ÓIIc em qnalqner t'·pora dPstituir essa prs
spa ll nomrar ontra para o SPU lugar. 

Art. 3\l. A Dircctoria púde em qualqurr época dclrogar 
a IJUai<pll~r dessas eommis~ões lill':ti'S, agenteE ou rrprcsPn· 
t·tntl'~, totlo~ ou quac''lucr dl'> )Jutlcr~~ e autgr~· 
f!!d(II'H1• /_,...-- r· , , ---- -,.. 

;· 1f\\\\1C\ n1 r.1!" / \ ,,, "--/ 
i ': .... '::<,,· . ·~fi' 

f! I' 
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'Art. 40. N1•nhum:1 pe:<soa, ext:t'ptu a Directori;l e as pes
soas por ella autnriza,l<ls por Pst:ripto, e procl~dcndo drntro 
tios limites tla autnriz<,t:i\1} assim conferida, terá autoridade 
alpuna parn p:tssnr, aedtar ou rnd(lssar notas promissorias 
uulctra~ de eatnhi1J por conta daeornpanhia, ou para entrar 
t'll1 qnalqner contnleto on eompromisso, pelo qual possa 
inlpúr qualqner n•,.:pon::aliili,hule ;i companhia, ou por outra 
r,·,l'llla envolver o e!'l~llito da companhia. 

Art. l1l. Todas as contas, Jogo t)tle estPjam apur:ulas e 
:1pprovadas por um:~ assembl1··a geral, sPrão condnsivas, 
o::o.ei'Pto no que tl iz !'I':< [Jeito a algum erro que ndlas :<1~ 
de,,·.uhra dentro ;h: 1lous llii'Zes, 1'lll seguida á sua apprw 
vat;ãn. Arl. !1:!. T1Hia a \'I'Z qtlf' sc:m;·~hante erro sr. dtlseuhra 
<[Ptt\l'll i\1'0',.:1' pr•f'i111\11, :1 l'll!il:l "1'1':·1 illltllCiiiataHWlllC I'IIJ'l'i· 

:!id~l, I' <1'1':·1 1\ahi 1'111 di:•lll·' ''IIJlf'\ltO'il':t. 

\ lll 

Art. r,:L A·; r,•nni<í ·:; ndinaria,: dw; n:rPt'lor•·s rl'l1'· 
],t:lr-:<e<lfl" tiO ln~:ar na l:t:;lat;·rn, que a lfn•etorin 1'111 
q!t:llqtH'l' ~··.p1wu iudi1·ar; ;•. na falta Lll'''" indÍI'~~ã·J tl'rão 
Jqg<~i' no t>l'l'iptorio, :·b dlla:; lwr '' tla l<ll'd'~ üc e:ada ljltarla 
fr•i r a. Art. 11 11. Q;wlqnrr n;n:ctor J'ÚIII' l'lll qnalqucr IJI'ea:;ião 
I'O\lVOl'ar uma n:mtiãow\.traorüinarh dos DirectorPs p;n·a o 
Jornl ontlc nes!'a époea tt•nhnm lugar as reuniõ;~.s onliuaria:;; 
<hllllo, t:om nunca men11>' de um di'i t[(• antcee<lr:n;:ia, aviso 
por eH:ripto, por cll1~ ont:or sua onlcm, aos mais Direc.torl'~, 
;ledarando a lt<Jra n o ohjedo 1la projectada reunião. Esses 
avisos S~>l'ãn cnvi:11los p1:lo correio ao en!ll'fi'Ç'l rl'g-is1ra1ln 
dn rada Din:ctor, e Sl'rão eonsid1:ra:lus como sendo feitos no 
dia 1~lll qnl' f,,rrm laiH;aüos no eorrdo. 

Art. r,;;. U quonun de to·b> as mu11iÕl'S dos Dirct:tores 
H~r;'t artuclk nnm,·ro qtw a llirPctor_ia e1n qualquer i:wwa 
r··~ulver; c na fnlta tlt• tal resolut;:to c sujl:ito a ella será de 
tr,·s IJ redon·s, ;~ntqnanto holl\'t'l' seis uu maili Diret:tores,e 
d11ll'i I[Uantlo I111U VI' I' nwnos tl<~ s;•is Direetores. 

Art. I1G. U Sr. John C:1tl'l' SPI'Ú o primPiro ~~ al'tuall'rr
sillPnte, t' o Sr. l~d\varll .Jollt~:;ton, o primeiro e aetual Yiee· 
l'resiil,:n!.l) da <'Olllpa!lhia. 

Art. 1!7. Na prinwira renniiío dt~ Dirrctorcs qne tivl'l' 
lng-ar depois da a,;snnthl(•a ~~·ral ordinaria de i8í:l, e em 
,·atla anno snhoeqll,)llll', SI' fá ;·!Pito o Presidrntc da Dirceto· 
ria, podet11lo t:lti!IH·llt ~.~·r o \"iee-l'resiuentc vara o anno 
r11rn'ntP. Art. I,R. fJ:wndo ,;r ;Jpr va"a na P!'!)'idcnria ou Vil'r-Prr-
~id;·IJI:ia n" dl'l'ltr,n d1: qtwlqll<'l' annn, 11 primeira I'l'lltliào 
<l·· Hircclori:1, '[\li' I.Í\'1'1' lu·.;;\ I' l.k[lllb de avi:,;HlU" o:: u:rcf'!l.ll'\'S 
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dn v;q;n, dt•g-t·uí u l're~illcnlc, ou srgunJo,enso, fôr o Viee
l'rn;;itlcntn para o r1~sto do armo. 

Art. !1!J. Em todos os casos de ausencia do Presidente da 
Dire<:tnri;1, eleg-er-se-ha um substituto tempor:1rio, salvo 
ad~antlo->e prcscnt~ o Yite-l'resitlcntc, sendo clle nesse caso 
o suh~tituto. 

Art. till. O modo de procedPr da Directorin em mntcria:• 
nãtl prn í'tas pnlo~ prL'St~ntes tosta tu tos sení regulado pel:1s 
onlens da Directnria em vigor, havendo-a~. e na falta !le 
ord,·ns em vigor c na partn qtw Pilas nã•1 atting-irem, eon· 
f•Jnne ns llirector,~s presentes jnlg-arem aprnpriatlo. 

Art. til. Totlos os ncg-oeios tratados lllll Directoria serão 
res<JI\·itlos pl'!a rnaioria ·de votos dos Dirt'l'tnrPs presentes, 
!I'!Hlo rada llirect.nr um voto; ~ no caso de ignalrl:ule tl•_, 
votos em qualquer reunião de IJirret.on's o Presidente tcr<i 
u 111 ,,.~ nndo vutn on vo!o dn IJUalitladt• . 

. \rt.. ti:!. ll:1s tralmllros dr c;1da SJ~s,ão da Din·ctorin ~tio 
collrpar,~rirncnto dos IJirccton•s, sPrá lavradn lima a1~ta, 
;JrJtt•s dt· t'III'P!'r:Hla a scsciio, on d('pois com a conveni•~lltf) 
lm·vidade, pr~lo S wr·l'lario, •~m livro cspt~eial para esse tlnr; 
n t•>s;t arta oer:i lida na primeira >e;.:nintc sessão da Di
n·el<li'Í:t, e SI~I'Ú as;;ignnda pelo Presidente :la sPssão, ú tJttal 
l'lh sD referir, ou pelo da srssão em que rúr lida. 

Art. ti:l. A Dir·1~etoria pó<lo nonwar e destituir t'OJJ!Inis
~õ,·s tiradas 1lo seu seio, conforme julg-arem eonvenientc, e 
JlÚie dt•!t'l'lllinar c regular o seu quorum, podue~, deveres 
~~ trlll<:ilhos. 

Art. ;;L Cada rommissãn Jan·:mí artas dos SPUS trahnlhos, 
r, as fani assigna r, ennforrne se aeha indk~ulo no art. iil!, a 
I'I'SJlPito tlas adas da IJirectorin, e as levatá ao conhecimento 
lia DirPetori:t dl' lt'lll[HJS :1 tPmpo~. 

Art. ti;). Toda a aeta da Dirc1~toria ou da~ <'ornmissrjps l:rn
t:ada e assignatla eomo acima disposto, será evidenrh dos 
la e tos UI' lia la nç-atlos, e da sessã J regula r da Jlircctor ia ou 
I'OIIIIIlis,ão a ljUe se rdt~rc, c ser<\ considerada eomo acto 
original. 

Art. ;;õ. Todas as st•ssõrs da Direetoria c das eornmissõrs 
podem St'r adia das á vontade c pelo tempo que os Dircctorcs 
presente:; o deterruinarem. 

IX. 

Art. 57. Quatro mrzPs dPpois de se aelrar rPg-islrarl;l a 
rompanhi.t tPrá lugar uma asserubléa geral extraonlinaria. 

Art. /:iK. Ileunir-se-ha annunlnwntr: nma assemhlt\a geral 
nn!iuaria no lugar, hora e dia t)UC a Drreetoria na ocrasiiw 
iud i<'a r. 

Art. 0.1. A as,:em!Jit'•a geral extraordiuari:.t piÍ<le St'r ''on
vo_w:tua ''lll •rnal•jtter occa:;iãu pela Dw;ctvlia li'-'" a! 1 i tre 
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proprio; e a asscmi.JiéJ geral extraordinaria será p.•.r e !la 
convocada toua a vez que um requerimento de qual~uer 
numero de aceionistas, nunca menor de cinco, c possumdo 
juntos não menos de cinco mil acçõc~, declarando detalha· 
da mente o objecto da reunião e assignado pelos requerentes, 
fôr apresentado ao Secretario ou entregue na sédc da com
panhia. 

Art. 60. Quando a Dircctoria deh:ar decorrer H dias de· 
pois da entrega de algum desses requerimentos sem convocar 
a asscmbléa geral de conformidade com o ped it.lu, os reque
rentes OLl quaesqner accionistas, nunca menos de cinco, c 
possuindo juntos cinco mil acçõcs, podem convocar a asscm-
~léa geral. • 

Art. 61. As as~emhll!a~ :;cracs reunir-se-hão em lugar 
conveniente que a Dircetoria ou os accionistas por quem ellas 
forem convocadas designarem. 

Art. li::!. Cinco act:iuni,;tas prrscntrs pessoalmente ou re
presentado,; por procura~ão serão quorum para uma asscmbll·a 
geral. 

Art. 63. Nenhum nrgocio será tratado em assembléa geral 
alg-nma sem que drsile o começo se dchc presente o quorum 
para tratar tlo m~gocio. 

Art. 6L Se uecorrida uma hora, depois daquella marcaca 
par a a reunião da assemhléa g-rral, o quorum não se achar 
JH'Psentt>, a asscmhl•\a :.(cral, se tiver sido convocada a pedido 
de 11ccioaista~, será dissolvida, c em todos o~ mais casos fi· 
ead adiada para o prrn.irno dia util no mesmo lugar e hora 
marcada para a rnuniiío da primitiva assembléa geral. 

Art. 65. Se em qualquer assembléa geral adiada o quorum 
não se reunir dentro de meia hora, depois daquella marcada 
pnra a reunião, os ncgocios serão discutidos, qualt!Uer que 
seja o numero 'Presente . 

. \.rt. 66. O PresiL!cnte enm o consentimento da assemhléa 
g-eral (Júde adiar qual•1ner assemblt\a geral para outra occa
sião e para outro lugar. 

Art. G7. Em uma as~emhléa geral adiada não se tratará 
de negocio algum além dat{uelle que ficou por arabar na 
nsscinhl(•a geral rm tpw teve lugar o adiamento, e na qual 
ellc devia t•T sido tratado. 

Art. 63. (Jaan•lo a Dircctoria convocar uma a;;semblt;a 
geral ou os aceiouistas convocal'I1Dl urna assembléa grral 
Pxtraonlinaria, os respectivos avisos tlt)Verão srr feitos com 
nunea mrnos de ~~~te n•~m mais de !5 dias de anteced~ncia; 
exclusivo o tlia em que fôr ftdto o aviso, porém, inclusive o 
dia da reunião. 

Art. 6J. Nenhum nrgoc.io será tratado em qualquer as
~rmblé:J g-eral t~xtraordinaria, além daquclle que tiver sicl•J 
t'Spcei fi~ado no aviso tia con vocat;ã.t. Em todos os casos em 
q11c pelos presrnt•~s rstatutos :;e deva dar aviso do negocio 
fJoii'l tem tlr srr tratado ua asscm!Jlé:J geral, a circular deve 
t1ctalhur o ne:;rdo. 
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X. 

MANEIRA DE PROCEDER NAS ASSE?t!BLÉAS GERAES. 

Art. 70. Presidirá ás assembl'éas gcraes o Presidente da 
Directoriae na sua ausencia o Vice-Presidente, e na auscncia 
de ambos um Director escolhido pelos Directorcs presente~. 
e na ausencia de todos os Dircctorcs um accionista escolhide 
pelos aceionistas prcsen tcs. 

Art. 71. Nas ass~mbléas geraes ordinarias em que algum 
Director tiver de retirar-se do cargo, elle conservar-se-ha 
no cargo :J.té a dissolução da asscmbléa geral, retirando-se 
{'lll seguida do cargo. 

Art. 7'2.. O primeiro negocio dr. que se tratará 'em cada 
assembléa geral, depois de occupada a caueira da Presidencia, 
será a leitura da acta da ultima assembléa geral: e se a acta 
não parecer á assembléa geral achar-se assignada de conror
midauc com a lei ou com os presentes estatutos, e lia será, 
quando nchada exacta, ou tendo sido corrigida, assignada 
pelo PrPsidente da assembléa geral na qual fôr lida. 

Art. 73. Excepto quando disposta em contrario pela lei 
ou pelos presentes estatutos, todo o assumpto que tiver de 
ser julgado pela assembléa geral será decidido por votação 
por meio da clev::u;ão das mãos, e por uma simples maioria 
de votos, salvo se immediatamcnte em ~eguiua á declaração 
do Presidente da asscmbléa geral do resultado dessa votação 
pela elevação das mãos, fôr pedida a votação nominal por 
escripto, requerimento assignado pelo menos por cinco ac
cionistas, possuinrlo juntos pelo menos 200 acções, c entregue 
ao Presidente ou Secretario. 

Art. 7~. Toda a votação nominal será feita no lugar c na 
occasião, quér immediatamente quér dentro de sete dias de
pois da assembléa geral na qual a decisão foi apresentada, 
em queo Presidente da asscmbléa geral indicar; e o resultado 
da votação nominal será considerado como resolu~ão dessa 
assembléa geral. · 

Art. 75. A declaração do P.residcntc de ter sido votada 
uma resolução, e o seu lançalflento da acta da assembléa 
g11ral será prova conclusiva do facto assim declar~tdo, sem 
que seja nccessario provar o numero nu a proporção dos 
votos dados pró ou contra a rcsol ação. 

XI. 

V(1TAÇ:i:O NAS ASSE~!BLj.:AS GERAES. 

Art. 76. Em todas as questões que tiverem de ser deci
didas por votação nominal, cada accionista prewnte, pes
soalmente ou por procuração e com direito de votar, tPrá um 
vot-o por radn uma arção que possuir. 
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Art. 77. Sn mnistlt•uma prssna tivPn:m 1lir,•i!n I'Tn rom· 
mum 3 uma acção, a pessll:l. cujo nomr• ''' aeh:1r lant;ntltl 1'111 
primr·iro ln~ar nns re~istros dos at'l~ionbta~ como um dos 
pnssuirlores des,;a arção, c nenhum outro, tl'rá o dirl'ito tle 
votar em relct:ão a essa an:ãn. 

AJ't. 78. O" pai;;, tutnre,.;, commis!'arins, marirlos, tPsta· 
mentt•iro~, on a:lmini;;tra<lnres respet'livo~ tl" qualquPr 
Jlw.nor, lnuatico, icliol3, mnllwr ou acrioni,.;ta fallt~dtlo, uãil 
tnrão dirt•ito tlt~ vot:lr t•m rel~tção ás at·CÕt'S de taes accio
Histas, salvo SP, qnan1\o se tnnham, pela \n:llll'ira prrvbta 
Hl'stPs pstatntos, turnath• ac<'ioni~tas em relação a tal'~ arçõt•s. 

Art. 7\). Um aceionista 1\lte s1' aelle pessoalutenW pn•sente 
a qnalr[UI'f nssomhlé:t g-t~ral, púJr, deixar dt•. tomar part1~ na 
votação 1lc qualrptP.r Jlt'~ndo qlll' nella se tratar, smn qtw 
por a,;silll prot:eiler Sl'j:t l:tlllsitll'i'~Hlo eo!IHI ansentP da :~s-
~t·m hl(·a ~f'l'~tl. Art. 80. Urn acd•mist~, que trnha o direito tll• votar, pó;Je 
em qualquer ocensiãll nouwar outro 1\UaltJUI:r tl\~l:ionist:t, que 
\Pnha o tlircito tln votar, seu proenr:ulor para vot:tr em 
qnaltpwr votaç:ío nominnl. 

Ar•. 8i. Tntla' as procura\:ÕI'S serão por escripto 1: assi!!· 
natlns pe\ol·onstitnintP, n quan<lo se tratL' de urna corporar;ã\l 
s•:rão sC'lbdas com u St·llo c.ortunnm, ou assignarlas por tluus 
tios spus llireeton•s e '"•rã.l 11t'positatlas nn cs~riptorio pt'l<l 
mrnos quarPnta c oito horas antPs do dia 1la reunião tia as
st•mh!loa g-eral, na qual t·llas tivrrem de srrvir. 

Art. 82. A formula tias proeurar;\it'S podt•rá o;er a sPgnintr•, 
a tpwl pótlr, cmntu1l11, cer altt•ra1la scg'Ulllin a eonvrniencia: 

• En ahaixn nssig-nar\o at'einnista rlo • N<·W Lontlon an•l 
• Brao;ili;m B.lllk J,imitPtl • pelo presnntc instfll'lli'llto no-
• meio F ...... ou trJ r11'1·ion i,;ta tio banco, para proec11t'l' na 
• qualitla•k tle mcn prn,·tn~<lur na :~s~emiJh'a gt•ral do banl'o 
• t[ll<' d<'VI' (1'1' lnptt' no tlia .... tlt• ...... tl!' \R .• !' rm t01lus 
• os atliautrlltns. Em r,·. dotJUl' a ac;::igJll'i aos .. dias üe .... 
• tlr~ 18 .. (nssi~JWtln). " Art. R:~ A pe,;soa tpre prc.,i1lir a f!Ualqncr assrmlilt'·~ geral 
t:•r:í em tcHlrrs ns r·ast)~ t~lll qnl' houver ernrat1• na votação, 
qn··~r rlla St'.Í3 norninal qut'·r por outra fórma, um voto :ul-
d i. ional nn tli) qu~litlatlr. t 

X!I. 

Art. R'L T'"lt1S os lançanwnt<IS fPitns no Jino das artas 
das a,;:;t•ntillé:ts ~PI':lf'', eom tanto qnr' sl'jarn f••itus c. assig· 
na1lo~ li" eonfortni1i:ltl" t•otn a ld e os pn·sPUtPs estatutos, 
'\-itHãn, na ausPneia d" prova em contrario, 1:onsitlerailos como 
nm registro 11rl d1• urua 1lnlilwrnçã<J original da compan'hia; 
e em todos os 1':1sos o trabalho ue provar qualquer irre~u
larillatln rr~1·ahir:, tnt\11 ,;nl!n• a [l·''"na qui' aprt•sPntar alo;-uma 
0 IJj,·•·t:~'' :. a•·t:1. 
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XIII. 

Art. 8ti. Qualqurr as,r•nJ!Jit~a gnal, IJUando o aviso tenha 
~ido fr~ito para tal fim, púle dr·Iuittir •Iualtjllt•r Direr~tor ou 
ti,;eal por wá conJud;J, Iwgligeuci.•, incap:t.~idade ou outra 
rausa cousillcrada wfllt:il'llle pela assemb!éa geral, e póde 
HOIJWar outra Jwsson qualit1c;uh para Jil·ecncht•r a vaga, e 
,;ujeito á,; disposi~·ões desl<:s esta lu tos, J:óJe C I li geral resolver 
a rPspeito du quaesrJuer uc;;ocius ua ou relativos á com· 
pan!lia 

Art. 86. Qualquer a"scmlJióa geral, 'em aviso algum , 
pré do a tal respPito, púdü eleger Di redores; J•Útlc eleger e 
lixa r a rtHn unoração uos (l,;caes, pó LI e touwr conlweimen to, 
regi.;trar uo todo ou Plll parte pu arloptar e conllrmar as 
t•ontas, halan~~os c relalorios rla Direetoria; JiÓJe, sujeito ás 
disposições destes estatutos, resolver sobre qualquer pro
posta tia Direetoria a re,ppito tlr rjualqw·r tlivit.lendo; e, su-
jP i tn ta miJem ás ui 'po<iÇÕPS tlest~.;s esta t utus, pó de em g-eral 
di:'cntir quaesqner m·goeiog da ou relativo~' á companhia. 

Art. 87. A companhia pó,Je em 1111aiqner época por deli
hera\Ões t'SJH?eiaes alterar e r~rear novas disposi~·ões {•mlugar, 
t\lll accrcseimo ou em annullação tl1~ qu:1e~quel' regulamentos 
tia ~~OlliJ•llllhia, quér ineluidos lJUI~r não nestes estatutos. 

Art. 88. A autonza~ão ~:onferida pelo precedente artigo 
esll'riU()r-se-ha a autorizar totla e qualquer alteração destes 
estatutos, excPpto as regras que tambem se acham contidas 
no mPmoranrlwn de associHção, e que a lei não autoriza a 
companhia para alterar, cujas regras exeeptuadas serão nessa 
r~onformirlade consitleradas as unieas regras fundamentaes e 
inalteraveis da eompanhia, porém, a companhia será respon· · 
savel por todas as deliber~ções especiaes, pelas quaes quaes
ifliCI' ncçõe~ tiverem sido emittiuas cnrn pnvilegios espe
ei:.~e~, rnHluanto quaesquer dessas acções estiverem porre· 
~:ollwr. 

XIV. 

I·'I'C.\E'i. 

Art. 8!). A as~mubléa geral de i8i3, e em todos os annos 
snbseqneutt~~, póde r>lr·ger um t~eal ou o llUilH·rn de fisc11es 
que a assl'mbléa gp,ral possa julgar wwl'ssario, não havendo 
necrssidailC que es.-;e tiscal on fiseaes ~~jam aceionistas . .,. 

Art. ao. Os Srs. Charlcs S<lymour Gn•nfeil e Jolm .l:lmes 
Anbl'rtin, s~rão os primeiros e aetuaes liscaes e exerccrão.o 
car~o att\ :1 éprwa rla assemhléa ger:d de 18i3. 

PU\l"K ll. S:l. 
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Art. \li. Qualq1wr v:wa lurtuita qu~ SP de no 1:argo 1k 
tbcal sPr:"t supprida 11ur uma assmulJléa geral rouvor.aJa vara 

Art. ~12. VintP r: oito dias p"lo menos :mtP.s do dia marcado ''"'c pfTeito. 
para rada a:;scmhka geral ordinaria, a Din'ctoria PntrPgará 
aos fi:icae:; ns contas o o balanço annu:ws, qne têm de s~r 
apresent:t1los á assf•Inlilt'-a g•~ral, e o fiscal os receberá c ex.a· 
miuar:í, 1l dentro de lf1 di;)S d1•pois th: os ter reccLJido cntre-
garú ú llircetoria o sen parP<'PI' "uhre nllcs. 

Art. \l3. Sete dias anl!'S do indieauo pora cada asscml1léa 
gPral oruinaria, a Direetoria tleverú mandar uma copia do 
seu relatorio, e das contas c do balanço examinados pelo 
lisral a catla aecion ista, c o rclatorio do fiscal será lido con
juncta!liPlltf' ~~om n 1la Din~etoria na asscmloléa geral. 

Art. \lL Dur:mt•· o aruw e Plll qual!jtter hora razoavel do 
dia o fiscal ter:"! arresso I' potlí'rá inspcecionar os livros das 
contas e os registro~ 1la rom pan h ia t'OIII o an;(i li o dos cai x.rirós 
e outras pps,;o;~s, t' t·otn :1:; mais facilidadl's que ell!~ razoaYcl· 
mrntc JIP<'Pssit:~r. 

XV. 

lll'l'llSJf;tiES r.ImAES A 1\F.''I'E!TO llOS OFFICL\ES D\ COMP.\:o!HIA. 

Art. \l:J. Os secreta rios, gprt·ntr.~, agrntrs, caixeiros e mais 
olliciaes e r.riados que o~ DirPctorPs jul[.:arem uecessarios 
para os negoeios da companhia serão nomeados pela Direc· 
toria, a tjual poderá susp<mtlcl-os .e removei-os, e determi
nará os seus podrres, o!PVl'l'CS, r:molumentos, salarios, orde-
nados e gratificacões. Art. \lG. Os Direetorcs, rlepnsitario~ ou outros officiae5 serão 
indernnizados pela eomp:mhia de todos os prcjuizos c gastos 
qut~ tinrem no dl'Sf'llll't'nho üos seus cargos, excepto os que 
provinrem dos seus pn•prios actos, voluntarios Oll errados, 
ou por faltas suas. Art. \17. Nenhum llin'ctor, tlepositario nu outros olliri:w: 
sr·rá re:;ponsavd por outro I!Ltalqncr llin:rtor, dt•positario o~t 
ollicial, n1'Ill por ter tmnado parli~ em t[Ualquer rrcelJirnPnto 
ou outro aeto por ~~onfonni!lade, nem por qualquer prejuízo 
ou gasto quP sohrevt•nhn :í companhia, ex.eepto aqnelles que 
llw sobn~vpnh:un vor af'll' ou falta propria, vuluntaria c 

t:nlpo!'a. Art. \IH. As !'OIItas tl<' quaPsqnPr tl!~po~itarios ou nffieiaes 
JiOdfml ,r,r ajw;tada;; e approvadas on desapprovadas t!Uér 
no todo qur'·r l'lll parl!·, lll'la Dirpctoria. ' 

Art. \l\.1. O Seeretnrio nãopmsentirú, salvo •1uando a Di
n:ctoria o ordenar, t]UI~ sn fnça inspecção alguma no archivo 
liv..ros ou papcb da companhia, além daquelles IJUC pelos I'S: 
tatutos dcvmn estar ]l;)lC!ltl's a exame, e esses, que a~sim 
dcV!~l!l ser franqnca1los ao pxanH~, ~ómente o serão durante 
·.h !toJr:h do uegotiu . .J~I' 11! ~~~~-~a:; ft horas. 
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Art. 100. Qitalqner tofficial da companhia que venha ator· 
nnr-se fali ido ou insolvente, ou que pnblicamente fizer com
posição com os seus credores, estará por esse facto impedido 
dt~ proeeder como official, e llcixará de o ser. 

Art. illl. Fica entendido que, emquanto não constar das 
al'tas da Direetoria impedimento, os seus actos no exerçicio 
do seu cargo serão tão vülidos · eomo se cllc continua~sc a 
e;tar dtwidament•l desimpedido. 

XVI. 

ASSIGN\l'I!Ri\ DAS LETRAS E CONTRAGTOS E USO DOS SELLOS 
CO~n!UNS DA COMPANHIA. 

Art. 102. Todas as letras de cambio, notas promissorias, 
contraetos e outros documentos que necessitarem Stlf assig
natlos por conta tla companhia, e que não exigirem ser sel
ladm;, serão assignados com autorização da Dircctoria, quér 
por um Direetor e o S0erctario, quér por dons DmJctores ou 
por qualquer pessoa ou pessoas autorizadas pela Direr:toria, 
e nenhuma outra assignatura constituirá obrigação para a 
eompanh ia. 

Art. 103. O se !lo será affix:ado com autorização da Directo. 
ria, e. na presença de um Director em todos os dor:umcntos 
que necessitarem ser sellados, e todos esses documentos scrã·o 
assignat.los por um Director e rubricados pelo Secretario ou 
por algum substituto nomeado pela Directoria. 

Art. 10~. A companhia terá e exercerá os poderes da lei 
186~ dos sellos das companhias; c o scllo no estrangeiro será 
aflix:ado por autorização e na presença das pessoas que a Di
reetoria em qualquer -época indicar, e os documentos que 
t'om cllc forem sellados serão assignados por essas pessoas. 

XVII. 

AGÇÕE>; SUA TRANSFEI\ENCIA E ACCIONISTAS. 

Art. 105. A companhia não será obrigada por, nem rcr:anhe
t•er:.í •Jualqucr contracto de transfercncia oU: de obri()'açüo 
~obre qualquEr acção, ou qnalt[Uer interesse de CfJUidade, 
contingente futuro ou llarcial ou outm lfUalqucr direito, ou 
a rcsp•1ito de qualquer acção, salvo o direito absoluto que a 
e !la tem a pessoa em qualquer occasiãq registra-da com o seu 
possuidor, e excepto tambem o~ direitos conferidos pelo 
art. 108. • 
_Ar~. 106. A companhia terá a.l?rccedencia __ .. ·. -~~-

vtlegtatlo de hypothe~;a e posse validos c "' :t,.~ylll't~d1eç:w~ · .. 
3ohr" t·,cb' a·- al'f:iics rlc qnalrp1cr · tü.Jl\~\ lf•Rt·("tH\Hs(04/r', 

/ ~)\-' 'fl \ 
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dinheiros por eJir, devidos á eompanhia, quér por si quér jun
tamente enm outra pessoa; e quando uma acrão fôr possuída 
por mais de uma pessoa, a cumpanhi:i terá igual privile:.d11 
e possa sobre ella a respeito de tutlos os dinheiros assim de
vi. los por toclos ou por qualt[Uer dos sr,ns possuidorPs, por ~i 
ou jnntamPote com outra qualrp1er pessoa; e em todos "' 
casos, quér esses dinheiros ~•Jjam ou não t•ag-aveis. 

Art. tf}7. A. transferenrh de acçut•s st~rá rffectuada ~ómen t~ 
por meio rle um documento mannseripto, assig-nado pl'lo 
transferidor e pelo transferido, archivado na repartição dr, 
registro. 

Art. iO~. O pai, tutor, curador, marido, testamenteirn, 
arl rninistraclor, representante ou depositario de qnalqu"r 
accionista menor, demente, itlinttl, mulhP!', fallecido ou fal· 
lido, não potlcrú, uessa qualidade, >er accionista, porém, P''· 
,Jcr:í, ~ujdto ao 1lin•it11 ~~~~ n•j:'itar o transferido contido !ltl 
art. 110, transferir qualrpt•r :wçãu do re:;peclivo accioni.:ta 
impedido ou fal!ceido; ou :i sua opção ser elle mesmo reg i-:. 
trado aeeionista de trte~ arçõPs, tlepois de apresentar á Dire!'
toria uma prova tal elo seu tit1t!n que razoavelmente os pos~a 
s:ttisfazflr, e dessa prova se fará o lançamento nas actas :ius 
s1ms traballws. 

Art. 10\J. l'e~soa alguma pütlPrá fazer a transferencia ele 
qnalcfLter acção semqtw primeiro tenha entregue ao gecreta
rio ou deixado no escriptorio aviso, por escripto, do numP.ro 
de cada acção que d1~se,ja transferir, o nome, residenci'l. e 
tlescripção da prsson a quem se propõe fazer a transfereuci~, e 
t•mha responditlo ás w~rguntas que a respeito da posi1::'lr1 
dessa pec;soa a Directoria pos;:a fazer· lhe, e pago a taxa da 
transferencia dons schillings e seis dinheiros, ou outra qun!
q uer menor qnan tia q n~ a Direetoria estabelecer. 

Art. HO. A tr~nsf:~rencia de quaesquer acções, EXcepto ns 
arçõcs IJUe tenham totlo n capital realizado, não poderá ~"!' 
feita á pes~oa que n1ío rôr approvada pela Directoria, a qnal 
tPr;Í o 1lirrito absoluto, não contrstavel por tribunal ai!.[Hlil, 
dfl aceitar ou rejeitar o transferido e não será obrigatla a 
t!nr as razões 11or que o rrjeitou. 

Art. Ul. Nenhuma transfereneia de acrõrs será feila a 
um menor ou (excPpto acções 1:om todo o c:tÍJital rcaliza:l(l) a 
urna mulher ra~ada. 

Art .. il2. Nenhuma pessoa será registrada como trnn<fl'-
, rido de uma ncção sem tpte tPnha entregue no escriptorin n 
titulo de transfereneia passatlo de conformidade 1·.om P:;;te~ 
estatutos, para 8Cr nrr~hivado pEla companhia, llcven.lo '"" 
franrpwa1lo toda a vez que seJa razoavelmente pedido, spatlo 
a drspoza (havendo-a) por eonta do transferitlor on do tram
feridu ou dos seus repn~sentantrs; porém, em todo~ os caso~ 
em que nr. entender ela Directoria não se deve iusistir JW>t.• 
artigo, e lia pócle dispensai-o. 
~Art. H3. Os registros dos accionistas e das tramfrrenrias 
e~tarão a cargo do Secretario, sob a fiscali>ação da Dirertoria. 

Art. H~. Todo o arcionist~ deverá inrlienr em qualqnn 
occa~ião ao S~eretaritl o lugar do seu endereço, para cer reg h· 
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tr.11lo como sn:1 rrsidenda, e o lug-ar as~irn rm qualcjllcr 
ctrrasiàn reg-istra,lo ~~~ ra os prnpositos da lei e tle~tns esta tU· 
tos será c·on>itlerallo como sendo o ~eu lugar dn resitlencia. 

XVIll. 

CEaTI!J.iO DE A.CÇiíE>. 

Art. I W. As certitlõcs de acçõrs serlío passatlas rorn o 
snii'J tia roiiiJlanhia e a~~ignadas por um Dirretor, c ruhri· 
Cat]as ]Jt!lo S,•tTl'tario, OU alglllll cmtro official UOlllCat}O peJa 
Direl'loria para fazer as vezes !lo Secretario. l 

Art. I I (i. Totln o aceionista tení tlir~ito a uma et!rtidão tlc 
totla,; a,; suas :rrçÕ•!'• on a clivenas ecniclõt~s eatla 11111a por 
uma parte cles,lls :tt'('Õc•s; especific:llltlo cada certidão o~> 
n nureros das :~cçõ,•s que eo•l• prehcnder. 

Art. ll7. Stl s•J cletPriorar -ou perder alR"nma errtidãn, 
pnt!Prá s!'l' renovada, se <i Direetoria forem apn·~r·ntarlas 
proras ilo faeto ;pw a ~ntisfaçarn, e mediante a indemniza~·ão 
que ella julgar fJlle deve sc·r tlatla; e das provas c da intlem
nizac;ão se fará o lançamento naE adas dos seus trabalhos. 

Art. H8. Carla :u·eionista primitivo terá direito, na pri
nJPira mnissão das arções, a uma certidão por cada aeção 
gratis; porém, em tortos os mais casos pagar-se-ha quando 
a diret:tona o entender um shilling por toda e quahtuer 
certiclão. 

XIX. 

Ft::'Wíl DE RESERVA E COLLOCAÇÃO DE DINIIEinO~. 

Art. H\l. A Direetoria p6tle de tempos a tempos tir:~r dos 
hu·ros da t:ompanhia as sommas que no seu entencler sPj:•m 
nec:.ess::rias ott con venicntes para formarem um 011 mais 
fnndo,; de reserva ou de drpreciação, os qnaes poderiío ser á 
discrição da Directoria appl~ados para igualar oAlivideu
dos, 011 para fazerem face a reclamações contra a ~llJJaniJ,.ii 
ou ás responsabilidadrs rlella verilicadas, ou contingentes óW 
para ouu·os quaesqurr fins da eompanhia. 

Art. 1:20. Todos os dinheiros levados a qua lqurr fundo de 
reserva ou de depreciação e todos o~ mais dinhl'iros da com
panhia que não tenham immediato empreg-o, poderão ser 
collocarlos em derwsito, conforme a Directoria entender, Otl 
ser por ella empregados em taes títulos e applica~õrs (não 
sendo na compra de acções da companhia) conforme ella tm 
qualquer occasião julgar apropriado: e em qualquer ca~o em 
que ella julgar conveniente, esse deposito ou applir.~ção de 
dinheiros poderá ser feito no nome de depositarios. 
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XX. 

lllYIDE:'illOS. 

Art. L!l. Til·l<~:; ''' tlivirl!'tlllrJs 1lc aeç,;,~, !'rrão marcarlu:
JII'las a.''L'llthléa,; g,•r;ll''• e :-wrão feitos dlllwnte t~om o' !urro,; 
liquitlos tia t:nrnpanhia. 

Art. 12::!. l'orétn, a fim t!P ig-ualar os uivitlcntlos, pr11ler:i 
fazer-se o :;eu pag-altu•nto, em qualquer época, de conformi
tlade com t:stes estatuto:;, com o fundo de reserva. 

Art. i::!:l. Nu caso qu'~ '[ll:tltJUer parte do capit:~l realiza,! o 
da companhia st: venha a perder, e uma importancia igual 
011 maior de capital n·aliz:ulo tenha sido annullado, art. 16, a 
illllHH'taul'ia assim annullnda serú levada no credito da eonta 
de hwros e pnrdas c o . .; tlividendus poderão ser feitos sob a 
ha~n de sP.r o salilo rPsultado da conta eom esse credito. 

Art. 12'~- ().; lucros liquitlos da companhia serão a som ma 
declarada e o mo ta I pela Diredoria. 

Art. l::li.i. Antes de deelarar os lueros liiJUidos, a Directoria 
scpararú a som ma ou ~ommas tJUC têm de ser levadas ao fundo 
de reserva ou de deprcciaçiio, art. Hl, ou as que no seu en
ten,ler possa 111 ser nccessa rias para fazer face a quaestJucr ff)
elamaçõt's ou responsa!Jilitbdes contingentes eontra a com
panhia. 

Art. 126. N1•nhum tlivitlt•n,Jo será marcado maior do que 
attuillo que fôr rceommendarlo pela Din)etoria, porém, a 
asscmbléa geral ptirlc, se o julgar apropriado, doelarar um 
divitlendo menor, ;:njeito wmttlllo e sem prejuízo a um 
tlivitlcndn preferencial ou garantido. 

Art. 1::!7. Quatulo na opinião da Direetoria os lneros tla 
companhia o JH'flltittin~m, po<]Prá haver um divillentlo 
S()lncstralmrnte, c rtPsse ra,;o a Bireetoria poder:í marcar c 
pagar um divillendn SL'tltestral durante o anno a titulo dt.) 
dividendo por conta. 

Art. 128. Se houver maior t·apital realizado sobre umas 
at:1;iícs tln IJtll) sohrc otttras, o tlivillPtlllo snrá p;~go na propor
ção tia quantia realizada soilrl' cada aeção. 

Art. 1:2\1. Todo o 1livitltmdo logo que fôr tleelarado, será 
pago pnr.eio de ehcquns, qun ~ri'ío enviados pelo correio, a 
risco tlus :Jt'eionistas, ao SI~Ll endereço reg-istrado. 
• Art. 130. Totlo~ o,; 1livitlendns, quér sejam por t:onta ou 
por outra fórma, perli)IH~erão n serão pagos aos aeeionistas que 
constarem do t'PgL;:tro no dia em que fôr tomada a resolução 
de deelarar o di vitlcndP, o em ter em conta se cllcs foram ou 
serão os po,;·.nidores 1las suas acçi'ics em outra qualquer época. 

Art. l:Jl. Quanrlo al.~um ;H~~~ioHista estiver em divitla para 
com a companhia, to<los os tlividentlos que tiverem de lhe 
scc pagos ou unta partn suflidcnte desses dividendos, ser:i 
:-~ppliea1la pela eompanhia ao pa~auwnto dessa divida. 

Art. 1:12. 0:; ilivid··ndn; Jl:t•l pa;;•1' llllllto'l. vrn,·rrJn iurp:. 
• ·Jnlr;t a '""llll'anilt.l 
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XXI. 

CHAMADAS DO CAPIT.\1.. 

Art. t:J:l. Todas as ehamadns d<> capital 'erão feitas á dis
nil;ão da Dirertnrin, I' as chamadas ~erão considrradas como 
tlt·n•rHio ser feitas na O('!'asião em (Jiie a n•solução, autor i· 
zando·a, fôr tomatln pela Dirretoria. 

Art. i3~. A Dircrtoria pórlc fazer chamadas de capitnl ( 
~o!Jre as acçües, pn~viamente á sua distribuição e emissão e 
pó de ti istri!Jui(.as e Pmittil-as sujeitas ás chamadas. Nesse 
t•aso a importancia das chnmadas e a évoea c o lugar em que 
llen•m ser pagas, srrá declarado nas eertidõrs provisorias o 
tldinitivas das llCÇÕt•s. 

Art. t:3i.í. Os possuidores em rommum de uma arção serão, 
tanto individualmente como juntos, responsaveis pelo paga
lliPII to de todas as eham:ulas. 

Art. t:l6. Totl:.l a vez qnr, dr.pois de Pmittida alguma arção, 
st\ tiwr mna chamada sobre ella e o possuidor a não pagar 
110 t1~rupo determinatlo pl'la deliheraçio qu11 marcou a cha
mada, a Directoria poderá por alguma nova deliberação, se 
o julgar apropriado, marear uma nova época c lugar ou uma 
nova (1por·a on um nnvo lugar para o seu pagamento. 

Art. i37. Toda a vez que, depois de emittida alguma arção, 
sr fizer uma chamada subre ella, dar-se·ha aviso ao portador' 
flpssa arção ('Om espaço dP 21 dias da época e do l,ugar mar
eado peb úelihl'ração primiti vn ou por qualquer subsetJUCnte, 
para o sr~u pagamento. 

Art. 1:!8. O aviso de que faz menção o prer.ed~nte artigo 
não é de necessidade snr frito em relação ás chamadas feita!'! 
~ohre acções, antes de tlistri!Juidas c emittidas. 

Art. t:l9. Sn algum arcionista deixar de pagar qualquer 
l'l1amada sobre as snas aeções antes tla sua distribuição e 
l'lllis~ão, na época 11 no lugar drsig:na!lo para o seu )Jaga
rmmto, pela !lPiiiH~ração qtw marear a chamada, ou se qual· 
flllPI' aecionista dt•iJ.:ar de pagar qualquer entrada feita sobre 
as suas acçõrs depois !la sua distrihni{'ão e emissão, na época 
c lugar designado para o pagamento fJI')O aviso conforme o 
art. 137, a companhia poderá demandar os accjonistas em • 
cnr11111isso pela import:mcia não pag-a, a qual vrmcerá juros a 
razão de iO lihras por C('(lto por :mno, a ~ontar do dia acima 
mencionado para o seu pagamento. 

Art. f.~O. Pessoa alg-uma poderá votar ou fruir qualquer 
privilr~io corno aeeionista cnHJnanto (lcver alg-umti chamada 
YPncir!a. 

Art. 111. A Dirwtoria terá lilmr!lade para em qualquer 
orcasiãn, conforme o julgar connniente, receber de qual' 
qnPr accionistn o pagamento da totalit!adP ou de qualqurr 
parte t.la lJUantia por pagar sobre quacsquer arr:ões pur elle 
l'"''illiéhs, qu:··r pat·a ~ati~fazer a important·ia dl' uma clw-. 
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ruatla a pagar sobre outras quaesrruer acçi'íes que elle possua, 
ousem que charnajla alguma tenha sido feita, corfl tanto que 
a opção de pagarem por inteiro ftuaesquer dessa5 aeçi'i,•s 
seja offerecida sr~m preferencia a todos os acrionista5. 

XXII. 

Art. l4o:t Se qnalqtHJr chamatla de quaesquer aeçi'ie~ não fôr 
puga llJ, !lias d1~pois ria énoca marcada para esse fim (o aviso 
Pstahdi'j~ido pelo art. t:l7, quando seja ncct•ssario, tendo sido 
fPitu) a Jlirr•1~10ria JIIÍIII:, em qualquer oceasião depois dcssp, 
pr;~zo, m:HIIlar a v bar ao accioni~ta remisso qne, a menos qtte 
a chamada seja paga 1lpntro !In t4. dias da data do aviso com 
juros a contar da data c pela ta\.a acima rlit.1, as suas acções 
~:ahirão ~rn eornmisso; e sn a ui ta j•l1atnarla ,. juros uão forem 
pagos dr•ntro dos ditos ií dia~. a Din·,~toria pótle, cmqual
qu.:r époea depois disso, não estando realiza!lu o pagamento 
da dita chamada c dos juros, deelarar as aeções eahidas em 
eommisso rrn l!lmeficio da cow panhia. 

Art. l~:l. Se algum aer~ionista, so!Jrc fis acções do qua I a com
panhia tí~nha alguma hypotluwa tacita OUJ'OSse, art. iOô, não 
paé;ar á companhia os clinheiro5 a respeito dos quaes a com
panhia tenha essa hvpothrea ou pos~e deutro de dons mezes 
depois de lhe ta sidrÍ wanclado pela Direetoria um aviso pe
dindo o pagamento, a Din~etoria pótln 11tn qualquer occasião, 
depois disso, não se tendo v~~ri!ieado o pagamento, declarar 
as ditas acçurs, ou algumas tlcllas, em eornrnisso a favor da 
companhia. No cnso de commisso, de conformidade com oste 
artigo, a companhia ltwará em conta para o pagamento desses 
dinheiros o valor da~ :ll'çõcs no dia do commissu, e restituirá 
quanjuer excesso que haja do valor d:~s ditas ac·çõcs ao 
accionista em comrnisso. A cotação média da5 acções no ml'r
rado s1~rá o Vlllor que se :trhitrará para transaeçõr,s quando 
tenham cotnçã.rJ; n se a não tiverem o valor será aqtHllltl 
que fôr marcado por um condor nomeado pelo Presidente 
da com missão do -Lnndon Stoek Exchange--a requerimento 
da companhia. 

Art. 14~. Quando alguma pessoa, que, tendo rlirnito de 
reclamar aiR"nma acção, não se tiver habilitado de confor
midade com rstes estatutos para ser registrado como seu 
JlOSSllidnr, o não tivnr fpito seis mezes tJppois de ennvidado 
por aviso ela Direetorin para o fawr, a Directoria póLIP, em 
qnalquer época tlepois rla expiração desse prazo, declarar 
ta1~s acçõrs em commisso em bencfieio ria companhia. 

Art. Hl.l:i. A~ aeçõ•~s d1~ rptalqul'l' accioo ista que directa ou 
índirectamente snstrntar, propuzer, apoiar, ou amPaçar pro
pôr qualquer acção, dcman.da, ou outro proecsso em qual
qtlH juristlicção, contra a compauhi::t. Direetoria ou qualcruer 
dos Directores na sua qualidade de Dirrctores, poderá, nã() 
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ohstantea pt~ntlt:nf'ia ti~ qualquer dessE> processos, e qualquer 
qtw sej:l a IJ~t~f\ 1111 a snppnsta b~se de qualquer de~ses pro
ces,;os, ser, tlllando recorumentlado pela Directoria e com a 
~meç:io dP UIIJa assembléa geral, declarado absolutamente 
em commisso em benefido da companhia; porém em todos 
t'S~es casos a eompanJtia pagar·lhe-ha por inteiro, dentro de 
i~ tlius depois da declaração do commisso, o preço que taes 
<H!ÇÕL~S ti ven~m no nwrcado na época do commisso e quando 
não tenham preço no mercado, pagar-lhe-ha a som ma que 
pelo ultimo halanço publicado d;l companhia se reconhecer 
~:e r o seu valor !l('ssa época. 

Art. tllG. O commi-;so das 11cções en.volv'erá a extinrção na 
(•pnt:a do (~nmmis,;o de todos os interesses na companhia e di
reitos r rrdanwções contra ella a respeito dcs,;~s arções e 
todos os mais dÍrflitos inridentrs á aeção, exe1~pto Sómcnt1J 
aqtwiJ~rs dirt'ito~ qnP pnios prrsPntes estatutos estão expressa
mrn tP rrsa I v a dos. 

Art. 07. O comruisso das acções estará sujeito c não pre. 
jullit~ará todos os difi~itos r reclamações da companhia, por 
r-h:Jmadas atrasadas rlessas ar~çües e pelos juros soiJre os atra
satlos; nem todos os mais direitos e rP-el3iblaçõns da eompa
nhia contra o possuidor de taes acções, quando declaradas em 
r.nm)nisso (excepto os direitos rJue pelo art: !~3 se extinguem 
pt?lo commisso) e ao direito da companhia de demandar com 
refPn~ntia a taPs aeçües. . 

Art. 1~8. A companhia todavia não demandará por cha
madas atrasadas c juros sem que primeiro tonha, na época e 
prla maneira IJUe a Directoria julgar ra:mavel, vendido as 
acções em cornmisso e o seu resulta tio liquido seja menor do 
IJHe a som ma reclamaria por ta.es chamadas c juros, e entãn 
s6mentr demandará pelo saldo dessas chamadas e juros que 
niio fõr coberto pelo liquido producto realizado. 

Art. 14-9. O commisso de qualquer acção póde em qualquer 
épor.a, dentro de !2 mezes depOis de declarado, ser 1emettido 
pela Dirr,ctoria á sua discrição, pagando o transgr.essor todas 
a.s som mas devidas por elle á companhia e todas as desll~Zas 
occasi~marlas pela falta do seu pagamento, e pagando a dl'bita 
e satisfnendo todas as mais condições, que a Directoria julgar 
r3zo~veis, a remissão, porém, não poderá ser reclamada como 
sendo de direito. 

Art. !50. O commisso de uma acção não prejudicará o di
reito a qualquer dividendo, ou dividendo por conta já de-
clarada. · 

Art. H:il. As vendas e outras applicações de acções·.·em 
l'Ommis~o podem ser feitas pela Directoria nas épocas e com 
:~s condições que e lia julgar apropriadas. 

Art. HS:!. Um certificado por escripto sellado e as~ig,nado 
por um Director e rubricado pelo Secretario, declarando que 
uma acção foi devidamente declarada em commisso, em v'lr
tude destes estatutos, e declarando a época em que foi decla
rado o commis~o, se~á, a favor de q~al _ ~ ~pois 
red:nnar ser pos:utdor dt>ssa a~ __ : ,·.)n>tVr· ~o~fiJ.~tsjta~.s 

P,\llTE 11. g, / \\\\\\L '1 fl·11f f 
I I .'\(~,\ -f'~ 
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factos assim certificados; e far-se·ha un~ lançamento ua en~ 
tregn desse certificado nas a c tas da Direetoria. 

Art. Hí3. As aeções rahit!as em commisso podem, :í dis
crição da Directoria, sPr n~nuiclus ou dispost<1s por elln, on 
~erem ab:-:olutamente nx:tineta,;, conforme tur jnlg:~do mais 
vantajoso p:1ra a compllnhia. 

Art. 1[;'~- As acçõt~s em t·ommisso sPrão, at(: serem vrn-
didas, applicadas ou ex: Lindas, rPgistradas no nome da rom
panhi~ ou dr alguma pt>,;sna ou pessoas nomeadas pela Direc
toria como 1\epositarios, e.eom os t!ivilendos, IJIH~ forem de· 
elarados sobre c !la,-, formar~n p:1rtc do actiro da companhia. 

XXIII. 

Art. Hi1>. Todos os avisos :1 :wcionistas, seus trqDnwnlpi
ro~ administradorrs, n•pn~sr·ntaJitt~s, ou lleposil.arios, lflH··~· 
~a.i~m para ronvoea~ão de ~ssemhlúas g-eraes ou seus atlia
nwntos nu para outros qn:II'S 1[1Wf propositos, srriio feitos por 
meio ~~~~cartas 1•nviadas a c:llcs ;u:cionistas; nssas cartas serão 
assignadas pelo Srerotario ou terão o seu nome imprcsRo no 
f\m, on prla prssoa IJllC fizer as suas vezes por nomeação da 
flireetoria, w<.cepto nos casos das asscmhléas ger;~.es eonvo
cadas por accionistas, de eonfonniliade com os presentes es
tatutos, porr1ue nesse caso levarão as assignaturas, ou terão 
impresso no fim os nomt:s elos areionistas Q'IC a convocarem. 

Art. :l56. As rlitas cartas pntlem ser entregues aos accio
nistas, seus testamenteiros, administradores, representantes 
ou deposita rios, IJUér pcssoalrmmte quér enviando-lh'as pelo 
correio, francas de porte, dirigidas aos accionistas (embora 
elles tenham fallrcido ou estrjam fallidos ou tenham feito 
111gum traspasso) nos seus endt~rrços registrados ou aos lu-
gares de ~uas residencia:". . . 

Art. i!J7. Todo o av1so as~1m env1ado pelo corrr,in aos 
areionislas será considerado como tendo sido feito a elle pro
prio, e no 1·aso de el_le ter ~allcri_rlo, fallido ou feito algum 
tra~passo, enmo sr, tivesse SHlo feito aos seus testamenteiros, 
arlministrntlorcs, rr,presentantcs ou flepositarios, no dia em 
que a rarta que o ('.nntérn tiver sido lanÇ<~fla ao correio c 
para prova flc qtw o aviso foi feito, bastará provar f{ue' a 
carta rontencln-o foi e(lnvpnicntemfmte enderc~.:ada n lançada 
no corrnio. 

Art. 158. Todos os avisos dados aos accionistas serão 
quando feitos a respeito de quaesr1uer acções ás quacs mais d~ 
uma pessoa tenha direito, dallOS áqueJia pessoa CUjO nome Sf' 
ach;~r em primeiro lugar no registro dos accionistas e o 
aviso assim uado ~er:í mffiríPntr para todos os po~suidores 
th•ss::~s ~reões. 
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XXIV. 

DISSOLUÇÃO DA COMPANIIIA. 

Art. E.i9. A liquiuação ua companhia poderá ser determi· 
naua pa.ra qualquer proposito, seja qual fôr, c quér o objecto 
:;eja a dissuluçãu absoluta, ou a rcconstru1:ção ou modificação 
da companhia, ou a sua amalgawar;ão com outra qualquer 
companhia ou outro qualquer objecto. 

Art. 160. Em qualquer liquidação, os liquidantes poderão, 
autorizados pela resolução de uma assembléa geral, aceitar e 
tomarem acções de outra qualquer companhia, quér jft exis· 
tente ou que se fJrmar p:lra esse proposito, como pagamento 
do neg-ocio c propriedade da companhia, ou de qualquer parta 
dellc, e distribui l-as pelos accionistas, que serão obrigados a 
ao:aital-as, e não lhes assistirá o direito de ter o valor das suas 
acções desta companhia pagos em dinheiro. 

Art. i61. Excr)pto narJuillo qua a assemhlé:J. geral o d~ter
minar, por outra fórma a Directoria liquidará. os negocios da 
companhia pnla fórma que julgar conveniente. 

Art. i62. Nenhuma dissolução absoluta da companhia, 
não sentlo uma liquidação feita pelo tribunal, de conformi
dade com os estatutos, terá lugar, se, na ou antes da occasião 
da asscrnbléa geral, na qual a resolução especial de dissolver 
u companhia fôr conlirmada, alguns dos accionistas entrarem 
em um compromisso e contr~cto !Jastante para comprarem 
ao par, ou pelos termos em que se concordar, as acções de todos 
os accionistas que desejarem retirar-se da companhia, e apre
Sefl:t~rcm garantia sufficientc á responsabilidade da compa· 
nina .. 

NO\!EO, E:-!IJEUEÇO:i B DESCRIPÇ:\o DOS SUDSCUIPTOUES • 

.John Whitc Cater, negociante, lt, l\lincin~ Lanc, Londres. 
Adolphus Kloekmann, capitalista, 30, Norfolk Street, Parke 

Lanc, Londres. 
Edward Jolmston, negociante, 6, Grcat St. Ilelcn's, 

Londres. 
Pasl~oe Charles Glyn, banqueiro, 67, Lornhard Street. 
.lollll .lames Aubertin, iO, York Strect, St. James's 

Sr!ll:ll'e, Londres, Gentlcman. 
Frcderick Youle, negociante, 155 ,Fencht:rch Street, Lou

drns. 
Hobrrt Peter Lauric, corretor de fundos, 22, Thrcadaee

rllr. Strret, Londres. 
FPitn a'''' vintr~ c oito diaé. de SetetnlJft.r rle mil oitocrmtos 

: ct UI !c•. ~ Ulll. 
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Testemunha ~as a<signaturas s.ujl_f~,-Alfrrrlo ~. Smlth, 
caixeiro do Sr. G. M. Clemente.- So tettatlor.-N. tiO, Thrca
arlnccdlc Strect. Lomlres. 

E' ~~r\ pia ficl.-/1. C. Curzon, registrador tlas companhias 
anonymas. 

Ett William Wehu Venn Junior, tabcllião publico de,ta 
r:iilmle dt~ Luntlres, dou fé P certifico a quem pertencer, que a 
<lssi«natura ao pé da certidão que apparece ao fim tla ultima 
pagina • trinta e seis • dos artigos de associação na lin~Zua in
gle1a que aqui vão juntos baixo o meu sello olficial c diz: 

E. C. Curzon, 1\ apropria rio punho do Illm. Sr. Edwanl 
Ceci! Curzon, o regi~trador rle companhias por acçõcs e ano
nymas nesta drlade, e nnil'o compl'tente na n1ateria e que a 
todos os dot~llliii'Htos ;t'=',;im por d1r~ antorizallos ~c llá fé em 
jttizttl) fóra delle. 

Em fé do qnr dnn a vrr•;;entr por Cl'rtidão tJIW a~signo c sello 
<'lll Ltmtlrcs ao;.: ió de Fr·vPndro de i87:!. 

Qnotl aw~st::~ .!..._ W. 1V. lrcnn Junior, notario puhlictt. 

(K,tava o Sl'IIO llo nota rio.) 
He1~onhrço vrrlladPira a assignatura supra dr Willínl41 

\Yelilt Yenn Ju11ic•r, tabellião publico nesta eidade; e para 
t"onstar ontlc convier manrlci pa>sar o presente que assignei 
,. fiz 'ell:H eom o sei lo das impcriaes armas deste consulado 
gPrnl <l11 (mperio do Brasil em Londres, aos 17 Je Fevereiro 
rlP 1872.- Luiz AU:Jil.<to da Cnsta, Viee-Consul, encarregado 
dn t~onsulado geral. 

(Est11.va o sello do consulado geral do Brasil em Londres.) 

Rer:unhc('O verdadl' ira a a~signatura supra do Sr. Luiz Au
gusto ria Costa, Vielf·Conwl do Brasil em Londrc11.-Ministc
rio dos Nrgodos Estranvr:i r os .-Hio de Janeiro,~ de Maio de 
iH72.-0 llirrctor gr~ral interino, Alt:randre Affonso de Car
?·ol/w. 

Estavn uma cstnmpilha tlc réis quatro mil, inntilisarla. 
Numero duzentos rineoenta u ~etc. Réis quinhento~. 

Pagou quinhentos n~is de emolumentos. 

Hio, 3 dr, !\I aio de f872 .-Guimariics .-Silveira. 

Eu Carlos João Knnhanlt, tradnctor publioo e interprete 
'~ommcrcial juramentado da praça do Hio rle Janeiro, etc. ete. 

l.erti!leo qnr o quo prreeilc é traducção fiel c litteral de 
11111 folhrto imprnsso orn in~lcz intitulado-Mcmonmdurn dr. 
a'sor:iação c estatutos do New London and Brasilian Bank Li
mi\f'd.-Hio de Jamiro, R do Junho de 1872.-CarlnsJoào 
J(lmhardt, tradnl'!or pn!Jlirn r interprete romme!'I'Íill jura
m~>ntado. 

~- -···-
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DECHETO N. [)0:32...:... DO l. o Oh; AGOSTO DE 1872. 

Approva a reforma feita nos estatutos do Danco Nacional, na 
parte relativa a operações ou movimento de rüiii:IõS para 
IJUacsquer praças, tanto llaCÍOOaes COrnO estrangeiras. 

Attcndendo ao que Me representou a Directoria do 
Banco Nacional, c Tendo ouvido a Secção de Fazenda do 
Conselho de Estado, Hei por llcm Approvar a reforma 
fr-ita nos respectivos estatutos pela assembléa geral dos 
accionistas, pela qual é permittido ao mesmo Banco fazer 
operações ou movimento de fundos para quaesquer 
praças, tanto do lmperio como estrangeiras; ficando 
assim revogadas as disposições do § 4. • do arJ, 7. o dos 
estatutos. 

O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado, Se
n:dor do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
l\Iinistro e Secretario de Estado dos Ne~ocios da Fazenda 
e Presidente 1o Tribunal do Thesouro Nacional, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em o primeiro de Agosto de IQ.il oitocentos setenta 
e dons, quinquagesimo primeiro da lndependencia e 
do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde do R1:o Branco. 

DECHETO N. m33- no 1.0 oE AGosTo oE t872. 

Crêa um lugar de .Juiz 1\Iunicipal e de Orphãos em cada um dos 
tPrmos de s. José do Barreiro c Bethlém do Jundiahy, na 
Provincia de S. Paulo. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica creado um lugar de Juiz Munici

pal c de Orphãos em cada um dos termos de S. José do 
Barreiro c Bethlém do Jundiahy, na Província ~e 
s: Paulo. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Con::rlho, J\linistro c Secretario de Estado do& Ncgocios 
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da Jnsli1:a, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palado do Rio de Janeiro, em o primeiro de Agosto de 
mil oitocentos setenta c dons, quinquagesimo pri-
meiro da Indcpcndcncia c do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Manoel Antonio Dunrtc de Azevedo. 

llECI\InO N. ;i(l:l'~- !lU 1." D" AGOSTO llE 1872. 

\ u~;nH'ala o IHilcn:t!lo do Promotor Pnhlieo da comarca de 
Catupiua> 1la l'l'llYitH·ia 1lc S. i';mlo. 

llci }Jor Lem Decretar o seguinte: 
Arti~o unico. Fica eltwado a 1 :OOObOOO o ordenado 

ammal do Promotor Puhlieo tia comarca de Campinas 
da Província de S. Paulo; revogadas as disposi<;ões em 
contrario. 

O Dr. l\lanod Antonio Duarte de Azevedo, do l\lcu 
Conselho, Ministro c Secretario 1\c E'>tado dos Negocios 
da Justiça. assim o tenha cntcmlicto c faça executar. Pa
lacio do Ilio de Janeiro, em o primeiro de Agosto de 
mil oitocentos setenta n dous, quinquagcsimo primeiro 
ela Indcpcwlencia e do lmperio. 

Com a rubrica 1lc Sua l\Iagcstade o Impcrallor. 

Jimwd jlntnnio nuart1~ rlc Azevedo. 

DECHETO N. :íO::;; --IJO 1." IJE \I;OSTO DE 1872. 

Cn\1 um lu~ar 1lc .lniz Municipal c de Orphãos no termo de 
S. Jl<'uto, Ita Proviueia de l'ernamhuco. 

<Hei por ucm TktTetar o seguinte : 
Artigo unico. Fira errado um lugar de Juiz :Munici

pal n de Orpll;{,,; nn !rnn!• ill' :::;. B0nto, JJa Província de 
r ''~'r 11 :I llli>!lr (l. 
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O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do l\leu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
Jncio do Rio de Janeiro, em o primeiro ele Agosto de mi1 
oitoeentos seten•a e dons, quinquagcsimo primeiro da 
lndcpendencia e do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o ~mperador . . 
. Manoel Antonio Duartr. de Azevedo. 

DECHETO N. ri03G- DO i. 0 
DE AGOSTO DF:· 1872. 

Approva as imtrucçõcs para a fisralisat:ão do serviço a cargo 
das em prezas de navegação subvencionadas pelo Estatlo. 

Hei por Lcm Approvar ns instrucções que com este 
h;lixam, organizadas pnra a fiscalisaç:io do serviço a 

I eargo tias cmprezas de navegação subvencionadas pelo 
E~tado c assignadas pelo Visconde de Itaúna, do Meu 
Conselho, Senador do Imperio, Ministro c Secretario <.le 
Estado dos Negocios da Agricultura, Commcrcio c Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido c faça exe
cutar. Palaeio do llio de Janeiro, em o primeiro de 
Agosto de mil oitocentos. setenta c dous, quinqua
gesimo primeiro da Indcpendencia e elo lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Impgrador. 

Visconde de Jtaúna. 

lnstrue~!Ões a que se refere o Deetoe1o 
n.0 5036 desta data. 

Art. Lo Ao Inspector das linhas de navrgação suh
yencionada do norte c sul, intermerli;~ria até Santa 
Catharina. e Espírito Santo, incumbe examinar: 

:1.." SA os vapores das em prezas, cujo serviço con~o
petc-lhe fiscalisar, satisfazem as clausulas relativas ás 
dimensões, lotar;ão, calacló, marcha, aJ:.l:-.enl1'il?B~~--. 
para p~s,agriros e capaciclarle para c~r~:\f\ \';\ ~ . IH r .. ! 'f". 

/ r, . . , I) 
,. ~ ·ç,. . ,;• 
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2. o Se a honlo dos v a pores !1:.1 o~ sol!t·csa leu tes 
aprestos, material, objcclos do serviço dos passageiros 
c numero de olllciars, machinislas, foguistas c indiví
duos de equipagem, marcados pelo Governo. 

3.• Se os commandantes sao Brasileiros, e se a respeito 
das tripolaçõc~ se observa o (jUe se prath'a com os na
vios de guerra nacionaes. 

4. o Se offerecem a<> condições de segurança e r:onsrr
vam-se no estado de asseio, exigido pela hygiene,semprc 
quP saiam ou rntrrrn no porto do Hio de Janeiro ou 
em qualquer outro onde cstl'ja cxcrcemlo as fnncçõcs 
a sen cargo. 

~).o Se levam a llnrdo a aguada, vic:tuall!a e comhus
ti\'d proporr:ion:H·~ ao t('lllpo Jas viagens de um a outro 
porto de esr~ala, n•rilit:alldo a qn:llidadn c acondicio
namento dP taes olljl'ctos. 

ti. o Se são ohsnrvadas as tallrll:h dos preços rias pas
sagens c fretes rias cargas. 

7 .'' Se as malas do Correio r os dinheiros pnhlicos 
são convrnient.crnenl.e guardados, reccuidos c entre
gues com a pre~teza necessaria. 

8." Se os vapores sa!Jem c entram nos portos nos 
dias c hora marcatla, dcmoram·se nelles o tempo fi
xado e coneluem as viagens redondas nos prazos estipu
lados. 

9. o O tratamento dado aos passageiros, cujas rcela
mações ouvirá apresentando em r ela to rio ao Governo o 
que occorrer a tal respeito. 

10. O numero de passageiros e a quantidade de carga 
embarcada, verificando as accommodaçõQS daqucllei; e o 
acondicionamento destas. 

f l. As occurrcncias havidas a bordo dos vapores du
r:mte as viagens. 

12. O cumprimento dos contractos, propondo as mo
dificações que a expcriencia aconselhar c representando 
ao Governo sobre tudo quanto interessar ao bom desem
penho de suas obrigações c ao melhoramento do serviço. 

Art. 2.° Compete ainda ao mesmc lnspector: 
i. o Percorrer quando fôr ncr:css:~rio as linhas subor

(linad:ls ;i sua fiscalisação. 
2. n Multar as r)mprezas, cujos seniços lhe incumlw 

fiscalisar, nos casos estipulados nos respectivos con
tractos, dando disso parte ao Minislerio à:1 AgricH.ltura 
e,;IO Dircctor geral dos Correios. 

3. o Informar kobrc a parte technica do serviço em 
iodas as questões suscita(l3s entrr> o r.ovrrno e as em
prezas subven~ionarlas. 
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,L• Apl'i'Scntar annualmrnlc ao 1\finblerio da Agri
~~ultura ató o ultimo dia de Fevereiro de cada anuo, um 
l"l'latorio circumslanciado so1H·e o desempenho de sua 
commíssão. 

Art. 3. • O Insper:tor perceberá a gratificação corres
pondente ao producto das quotas com que conrorrcrem 
as cmprezas, cujo serviço fiscali~ar e será substituído 
e111 seus impedimentos por quem o Governo designar. 
O Di redor geral dos Correios porá ;"t disposição do Ins
pector uma !las sahs da rqiartição a seu cargo c os cm
prl~gados, de que carecer, para o coadjuvarem no cx
pcrlirntc qnc fôr nrcl'ssario. 

Art. 4,. • O Iusprctur e SI'U substituto serão nomeados 
por portaria do 1\linistro da Agricultura, d"entrc os olli
ciai'S supi'I"Íures d:J armada qne n<lo f'crtencr•rt>lll á t.• 
rlaSSI'. 

Art. !"i. • Os capitães dos porto;; da Dahia, P1•rnam-
1Juro, ~lar:mlião r· Pará P o coJHmandantc da estação 
naql do Alto P.u·aguay, ou quem suas vezes lizrr, exer
cerão a fi,;calisnção das linhas subvencionadas nas res
JII'divas Provinci:ls, cingindo-se no desemprnho das 
novas funí:çõc,; ás presünles instruc~ões, exccpluado o 
~L" <.lo art. 2.", c vcrreiJCndo peloac~crescimo de ser
v i1:o a gra lilicação cor respondeu te á importancia da 
quota on quotas das subvenções concedidas á cmpreza 
ou ~~mprezas sultord inadas á sua i nspecção. 

Palac~io do Hio de Janeiro, mn 1. "de Agosto de 1872.
hsconde de ltaúna. 

llECHETO 1'\. ti037-uo I." DE AGOSTO lll: 1872. 

A urc ao 1\IinisiCrio da Agr·icultura, CommCio-io c Ouras Publicas 
um ncdito extráÕrdinario de 27Ffõõsooo jma a~ tf~ I 
eoru a expusiçao n:icioual, e com o respectivo seniÇg em -<-
Yicnna iFÃtistria, dur·ant~ o exetcicio de 18i2-1873. 

Sendo ncccssario providenciar sohre o modo de occor
rcr ás tlcspezas, durante o exerci cio df' {872-1873, qnér 
dentro quér fóra do Irnperio, com a exposiç:io de 
productos agrícolas, i:Jdustriaes c de bc!Las-artcs d'll 
paiz, c com :l remessa dos que forem escolhidos para 
tiQ"urar na proxima exposição inlernacíonal de Vienna 
d 'A u~tria : Hei por bem, Tendo ouvtdo o !leu Conselho 
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dt~ Ministros, I' de conformidade com o qtw dispõt~ o 
~ ~l.", art. 4." da J.ci n.o ;j8!J de 9 de Setembro de 18i)(}, 
AJn·ir :JO .Miui~terio da Agricultura, Commercio e Obras 
I'ulllir~s um credito cxt.raonlinario de 273:!00~000, 
ronstdnte da rlcmonstr~~t:ão jnnla, a fim de ser appli
rarlo a tal seniço durante o referido exercício, de
YPIHJo e~le credito sr•r prt•sente ao Poder Legislativo 
na proxima sessão. 

O Visconde rlc Itaúna, do !\leu Conselho, l'llinislro 
f' Secretario dn E~L11lo dos Nrgorios rla AgTicultnra, 
Commcrcio c Obras Puhliras, assim o tenha enten
dido I' L11:a cxrcutar. Palacio rlo Hio de Janeiro, rm 
o prin11·iro dt• J\vosto dl' mil oitoct·nll.~ sctrnta c rlons, 
qttinqu:l"t'c:inw prillll'il o d:rlndcpcn:lcll!'ia <·do Imperio. 

Fimmrll' rir ltmína. 

Dctnonstracf~o c!~t •lcSJleza a fazer cona a cxpo
siçào de 1iroductos do Jtaiz, e co1n a cxpo
sit•ào inter·nadonal d~~ ''it~nna d'Aust•·ia dn-
•·a'nte o «.~X(~n·ei1•io dt~ 11872-1873. ' 

Tmporlancia nrccssaria para imprc,:;~õcs, 
Jlrrparo c rc1nr~~:J dos ]rroduclos c 
outros p·astos na C1irt'' .............. . 

Dita idclll idem uas Proviucias de S. 
Pedro e Par:'!, ~Pndn 1:000,)000 a ratla 
uma .............................. . 

})i ta idt·m idem n:rs da Balda, l'ernam
huco, Cenr;·,, .Maranhão, S. Paulo c 
l\linas Gcracs, {I razão de l :GOO,)OOO. 

Dita idrm idem nas do EsjJÍI'Ílü Santo, 
~crg-ipc, Alag(ias, Parahyba, Rio Grande 
do Norte, Pi~uhy, At11a:wnas, Paraná,· 
;.;;mta Cath;1rina. Goyaz e Mato Grosso, 
á razão de 5011.)000 •....•........•.• 

Dita para acquisir;ão do 111incraes ..... . 
Dita qu1~ s1~ podn:·l flp,;pendl'r em Yit•nna 

d'Anstria rum o snrit;rJdl' qUt' "c trata. 

1 !10: 000,~000 

8:000.\000 

!) : C00:-000 

!'i: riOO~OOO 
;j(): 0006000 

liO: 0001)000 

2n:100h(JOO 
Palacio do 1\io dt• J@lleiru. t'lll o L" tle Agosto de 

1g72.- risrmlill' dl' Ifmíua. , 
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DECH ETO N. 1>038 - o o L • nr; AGOsTo DE 187~. 

Dá nova organização á(Commissào de ;\lclhoramentos do) ma-
teria I do exercito. -

Art. Lo A Commíssão de 1\Ielhoramcntos do material 
do exerci to, creada pdo Dect'Cto n: • 6!33 de 2í de De
zrmbro de 18~!J c modificada pelo Je n." :lí70 de 22 de 
Maio 1lc 1865, se comporá de ora em diante de quatro 
mcmbt·os ciTectivo~, o!lidaes superiores do Estado 1\laiot· 
de Artilharia, sob a presidencia 1lo Comrnando g-eral da 
mesma arma, na fúrma do art. 13, paragrapho unico do 
Dcr.reto n. o 3:i2!3 de 18 1lc Novcmhro de 18U5. 

Art. 2." Terá mais um Sccrctr~rio, Major ou C:tpitão 
do mesmo corpo, sem voto nas sessões, ao qual incumbe: 
organizar as actas das sessões, cui1lar no expqdiente do 
archivu e dos modelos pertencentes ú commissão, or
g-auizar e assignar, de confGrmidadc com as ordens do 
Presidente, os contractos que houverem de ser cele
hr:tJos pela commissão com empreiteiros ou fornece
dores. 

Art. 3." O Dircctor do Arsenal de Guerra da Côrta, 
seus 2." e 3." Ajudantes, os Directorc;.; da Fabrica da Pol
vora c do Labor.atorio do Campinho, continuarão a ser 
considerados membros adjuntos da commissão, na fórma 
do art. !3. 0 das Instrucções que IJaixaram com o Aviso 
de 18 de Fevereiro de 1860. 

Art. '~.o Em tempo de paz haverá mais quatro mem
Jn·os adjuntos, l\lajores ou Capitães do Estado-Maioe de 
Artilharia, c na falta destes, de qualquer dos outros 
corpos scicntifieos. 

Art. 5. o Estes quatro membros adjuntos e o Secre
tario não poderão accumular o exercício de outros cm
pr,~gos a I h cios á commissão. 

Art. 6. o Além dos membros de que trata o artigo 
antecedente, poderá o Governo nomear com a categoria 
de adjuntos até trcs officiacs do ex·ercilo d'entre os que 
se tornarem mais recommen:lavcis por seus conhcci
mr.ntos e pratica nas sciencias militares. 

Art. 7. o Os memhros adjuntos só assistirão ás sessões 
quando o Presidente assim o determinar. 

Art. 8. o A commissão continuará a desempenhar as 
attribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto .Pe 
24 dr. Dezembro de 184,9, A viso de 18 de Fevereiro âe 
t8ô0 e art. i. o§~ 7. •, 8. o e 9. o das Instruc!t.ijes-~_ 
c!(' Dezembro de 1865, e terá mais a se ... ~.e~fjl"~ ~ 1dir~ççM :-·, _ 

.,/ ('\,I \,r\'' fJl/1A ~ / ,\, '9 \ 
-:, ·f \~ 

'I 
' l 
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das obras de fortificação do porto e bana do Rio de 
Janeiro, as quacs contilluarão a ~e r construídas debaixo 
de suas vistas c ordens pelos engenheiros que forem 
nccessarios. 

Paragrapho unico. O Prrsirlrntc da commissão dis
tribuirá entre os membros etTcctivos e adjuntos ostra
balhos relativos a todas csqs incun~bencias e organi
zará para isso as necessarias instrucções. 

Art. !). o Em tempo de paz haverá sempre na Eurqpa 
em commissão do Govemo dous officiaes dos corpos 
scientificos, l\lajorcs ou Capitães, os quaes se1·ão con
siderados membros adjuntos da commissão, c a ella rc
mctterão mens<1l1hcnte snccintas memorias ácerca de 
seus trabalhos e do.~ mcllloramcntos militares que che
garem ao seu conheeimento, e semestralmente relato
rios sobre o mesmo assumpto. 

Paragrapho unico. Estes ofliciacs não se poderão de
morar f úra do Im per i o mais d c dous a unos. 

Art. 10. Os membros elfrctivos da commissão poderão 
ser propostos, na ftirma do art. t.•, ~ 3. 0 das Instrucções 
do 1. o de Dezembro de JHti:i, para insper:cionar os corpos 
de artilharia c mais r·stalll·!ceimcntos meneionados no 
mr.smo a r ligo, § 2." 

Art. H. Quando um membro cfTectivo, por se achar 
encarregado de alguma inspcr:ção em localidade afas
tada ria côrte ou em virtude de 11ualquer outra com
mis~ão que o Governo lhe der, fique impossibilitado de 
comparecer ás sr·~sõcs da ronnnissão, o Presidente pro
porá ao Govnrno outro otTieial para exercer, durante 
esse impedimento, o lugar de mernlH·o effectivo. 

Art. 12. Nos impedimentos repentinos ou transitorios 
do Presidente, em que não tenha lugar a substituição 
estabelecida pelo art. i>." do Decreto n." 3526 de 18 de 
Novembro de :1.86!), será a eommissão presidida pelo mais 
graduado ou mais antigo dos membros effectivos pre
sentes á sessão. 

Art. t3. Nos impedimentos repentinos ou transito
rios do Secretario, serão suas funcções desempenhadas 
pelo mais moderno dos membros adjuntos. 

Art. 14. Os membros da eommissão, quér effectivos 
quér adjuntos, terão V€llcimen tos de Engenheiros de com
missão de resideneia, salvo quando estiverem na ins
pecção de obras ou em serviço na linha de tirQ do 
Cempo Grande ou em outros pontos igualmente afasta
dos; nestes casos perceberão commissão activa de Enge
nheiros, precedendo a necessaria commu.nicação do Pre
sidente da commissão ao Governo. 
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§ t.• Os adjuntos de que trata o art. 3.• não terão 
por esta commissão vencimento algum. 

§ 2.• Os adjuntos de que trata o art. 6."não pode
rão accumular os vencimentos proprios da commissão 
de melhoramentos com os de qualquer outra commissão 
do l\linisterio da Guerra, a não ser os de lente das escolas 
militares do exercito. · 

Art. H5. Ficam revogadas as disposições em con-
trario. . 

João José de Oliveira Junqueira, do l\leu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, 
assim o tenha entendido e faça executa r. Palacio do Rio 
de Janeiro, em o primeiro de Agosto de mil oitocentos 
setenta e dous, quinquagesimo primeiro da Indepen- " 
dcncia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

João José de Oliveira Jttnqueira. 

DECRETO N. ;)O:Jg- DE 7 DE AGOSTO DE :1.872. 

Autoriza o estabelecimento de um Banco Agrícola e Commercial 
na cirl.arle de Campinas, ProvinciadeS. Paulo, é Ãpprõvã-cõfu 
alterações os respectivos estatutos. 

Attendendo ao que Me representaram o Barão da Li
meira e outros, e Tendo ouvido a Secção de Fazenda do 
Conselho de Estado, Hei por bem Autorizai-os para 
estabelecerem na cidade de Campinas, Província de 
S. Paulo, um Banco Agrícola e Commercial, o qual se 
regulará pelos estatutos que a este acompanham, com as 
seguintes alterações : 

Substitua-se pelo seguinte o art. 3.": 
• As acções sómente se transferirão por acto lançado 

nos registros do Banco, e nft'o serão entregues a seus 
subscriptores e transferidas por elles, sem que esteja 
realizado um quarto de seu valor. , 

Ao art. lO acrescente-se, como terceira parte: 
• Os Directores substituídos não poderão ser reelein,s 

dentro do primeiro anno, contado da data da substi
tuição, • 
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O art. Hi deve ser substituído pelo seguinte: 
« Dos lucros provenientes de oper:~çõcs eiTectiva

mente concluídas em cacl:l semestre se deduzirão li"/. 
pan os Directores, em compensação de seu trabalho, 
n~partHlos com igualdade, em proporção do tempo de 
srm exercício. Do liquido se farú o dividendo aos accio
nistas, na razão de (j "/ .. , sobre o capital elfectivo, e do 
restante se tirarão üO "!,,para fundo de reserva. Se a 
quantia que sobrar, fôr superior á importancia de 1 "/. 
calculado sobre aquello capital, della se extrahirá ainda 
i •;. para os mesmos accionistas, passando o resto para 
aquelle fundo. Se fúr menor, inteirar-se-ha est1 ultima 
porcentagem ( l • 1.) com a necessaria quantia tirada do 
fundo de resnrva. , 

Ao art. :17 siga-se o: 
« Art. 18. A liquidação do Banco, antes ou depois de 

findo o prazo de sua exislencia, será resoldda pela as
semllléa geral dos ar:cionistas, precedendo proposta da 
Directoria. » 

O art. 18dos estatutos deve passar a HJ. 
O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado, 

Senador do Impcrio, Prt:sidentc do Conselho de l\linis
tros, .Ministro e Seeretario de Estado dos Negocios da 
Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 
assim tenh:~ entendido e o far~a executar. Palacio do Rio 
de Janeiro, em sete de Agosto lle mil oitocentos setenta 
e dons, quirlfJnagr:simo primeiro da lndependencia e do 
Impor lo. 

Com a rubriea de Sua Illagestade o Imperador. 

"Visconde do Rio Branco. 

Pro,jeclo dos estatutos do Banco de Campinas. 

Art. 1." O Banm rle Campinas (I:Olllpanhia nnonyma), csta
helecido w~sta cidadr, ,; de dnpnsitos, descontos e emprcs
timos; COIIli!Ç·ar;! as sua:; nperaç\ws Jogo que para i~>o estiver 
legalmentn lwbililado e houver n~aliz<~do o capital provr· 
niente da primeira entrada feita pelos aeeionistas; durará 
2{1, annos, contados do dia em que entrar em operações, c 
deverá necessar·iamente dissolver-se no caso de soffrer perdas 
que absorvam urn t .. r,:n pdo menos do S~'U !'apitai além da 
reserva. ' 
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Art. 2. o O capita I do Banco ue Campiuas é ue 2.000:000~000 
divhlido em 10.000 aeçõcs de 200b000 cada uma, poderá, 
porém, ser aug-mentado JlOr deliberação da assembléa geral 
dos arcioni~tas até 10.000:000t)OOO, tendo preferencia os ac
eionistas nas no\'as emissões, que serão feitas ao par. Não 
será, porém, permittillo elevai-o acima de iO.OOO:OOOhOOO 
srrn autoriza~Jn do Governo. 

Art. :1. 0 A~ :wçõrs são ao portador, não serão, porém, en
trt>gucs aos seus su!Jscripton's c transferíveis por clles, sem 
IJ ue rsteja rca lizado um quarto do seu v a lo r. 

Art. 4. o O importe das ac~õcs será realizado em prllstações 
de 5o / 0 <lo sru \ alor nominal, eom intervallo< nunca fflenores 
de {iO dias, C allllUJH.:ios COIII 30 dias de anticipaÇãJ pelo 
lllt,nos. 

Art. 1í. 0 Os accionistas são rcsponsawis pelo valor das 
:JCÇÕt's que lhPs forem di~trihuidns, c aquelles tJUe não reali
z:Ht~m o pagamento dn qualqunr chamada de rapi~al no prazo ,. 
lixado, pcrdL·rão, nm !Jenefieio do baneo, n~ prnstnç:ões que 
li ou vnrmn anteriormente rfl'cctnado. 

Art. 6. o O l:anco poderá : 
1." Dcseontar l<~tras dr cambio, da terra, c outros títulos 

rommorein(S á ordem e t:om prazo fixo, lntras tlas thesou
rarias provindars o de IJaneos, bilhetes do thesouro e quaes
quer titulos com vencimentos fixos e legalmente transfe
ríveis; 

2.° Fner nmprestimos sobre penhor de ouro, prata e apo
liccs d.a divida publica c geral e provincial, acções de com
panhias, títulos partieularcs, mercadorias depositadas e ge
ralmente sobro todos os títulos ou generos que tenham um 
valor estimave!; 

:l." Ahrir contas correntes de movimento de fundo c 
rmprestimos a bancos, compnnhias nnonymas e Glll comman
rlila, t•as:Js bnnearias e particulares, sobre deposito de 
tlinhoiro, titttlos c valores e !Jem assim sohrn idonca fiança 
IIIPff'~ntiJ; 

ft. 0 Encarregar-~c por commissão da compra e venda de 
metars prPeiosos, apoliees c f!Uaest]uer outros títulos e va
lores, r tla ~:o!Jrança :Ir tlivitlendos, letras e outros titulas a 
prazo lixo; 

ti." Euearrngar-sc por com missão da ernis,ão c realização de 
rmpre,timos com garantia tio loanco ou sem ella, por conta 
tio Eqatlo, das provineias do Imperio n tle eompanhias in
tlnstriao,.;, anonyuus, on em eolllmanllitas; fazer adianta
n10nfo por conta tios Jncsmos rmprestimos, horn como ás 
rl'fPrhlns companhia-;(' :10s en1proitciros nn sub-empreiteiros 
tlt•llas, tudo mctliantn as garantias que a Directoria do banco 
julg·nr necrs~nrias; 

H. o Fawr movilllt'lltos tln fundos de uma para outras praças 
do lmpi•rJO; , 

7." Cou,·edrr t•artas tln t•rcdito sobre idonra fiança m8r-
t'antil ou caução de valores; _ .--~-

8. o Receber ~~m conta corrente as somma e 11113-ÍflftJIU CJh ·, , 
tr<'g-UI'S por p3rtit:ul:orr~, t:11!1Jlanhiasa -~'YJfif~ \ót\.~a'f1~Ib..-fJ/ 1~f , 
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dmento.~ pnbli,·<b ~~ p~g·ar a~ quantias <1e <JUP ellt•s tlispu
wrPill, eonfnrmc ffJr I'OIIVUH<'iOllilflo; 

!). "Tomar dinheiro a premio pnr mrio de conta <~orrente 
ou pas~ando letras a prazo; 

f(l. Ppr cxerpçiío c;Jilf'ionar r dPscmi!ar valor~s c titnlr!s 
d,~ sna eartcira e dcscllntar lt~tras suas provenientes rle di-
nheiros qne rcec!J1~r a prPmio; ' 

H. Emprestar sobre hvpothc1:a dP brns de raiz ou l'emo
vrntes, nos rasos c pida fórma cstabrlt>cida pelo DeerP.to 
n."3:Jl2 de 22 de Julho de i867, art. i2 e seguintes, r, em 
geral su!Jre qualquer valor que só seja transferível por hy
potheca, não trnlta vrncimento fixo, ou não possa realizar 
com !Jrcvida<le. 

Art. 7. o O !Janco não poderá: 
I. o Empr1,star sob r,· pP!Ihor dr ,;na,; propria5 acções; 
~. 0 EllljJI"l'iwnil'·r ''"i'''''Ul:lc:iiu n oppração :tli;lll!HliJUr conta 

propria ; 
3." Fazer Olll'ra~·õ,•,; d" camhio para f1'Jra da America do Sul, 

lll'lll outra,; op<'raçõt's ti" neililo. 
Art. B." O IHuwo :;prú n'gidu por 111111\ Direeturia di) trl'~ 

nwmln·os, eli·itus por tr1:s a uno . .; Jll'la assem!Jlé:1 geral d'entre 
os aeeionistas IJllt) tiven·ui pnlo I111mos 50 aeções, a:; quaes 
saão ilepositadas 110 lwtLcu e 11iío JIUderão St!r alíe11adas em
quanto nã1; fort'ill julgad;1s as enntas do ultimo seinl'stre en1 
qu•• furl'lll llire<:tores os seus p1·oprietarios. 

O~ Dircetores elegerão d'l•Btre si o Presidt•nte da Hircctoria 
e quem o su!Jslitna se1npre que elle estiver impedido. 

Art. 9."C,lll1Jll-'le;í Hirt•eloria do banco, alémtlasartribui
ções llll)!lCionadas H'outros arli;!OS destes P:;tatutos: 

i. o Fazt\f redigir as al'las tln sua,; se:-~;ões, nas IJI.tar:; snr:io 
I'OIJSignadas :tS SIWS lli'liJH~rUÇÕt:~; 

2." Diri:.dr e Ji,;c;dktr liH]:~:; :1s operações do haneo, ,Jutl'r
minantlo a taxa do~ tll~scontos e do dinheiro rer.cl.Jido a premio 
"as cnndiÇÕI'S tln IJIWI'o'IJtlt'l' llUtras transac1:(ks JH'l'lllitlitlas 
por~'''''" e.;tatuto:;: 

3," ll::manilarP ~~·r demauilatla; . 
't." :\ll!lte:<r e dPmittir ti,Jo:; o~ I'Inpn~garlos, marcar-lh1·s 

:l-' atlribuiç(,,•:; e Vl'lll'illli'lllo;;, diri:.(ir I' i11spt:erio11ar a <·:;<:l'lp· 
ll!rar:iu ~er<ll tio banco<' todo Sl'U I'XJH'dir·nle; 

;;. "Fazer o relatorio tlas Ofll'raç:õns ~~estado do l1aneo e lla
lan<;o IJite tli)Vt:!ll ser aprPscntados annualmentc á assembléa 
g·pral, ns <JIIili'S s"rão imprc•ssm; r: franqneados aos acrionistas 
tn•s dias antl's, 111:ln Illl'llo>, do Ji\ad11 prazo da n'uniiío da 
lliHSilla aSSfHIIIJ"'•a; 

ti." l'rovôr á a . .;sr:IulJl,~a g·eral o que julgar convtmientc, e 
t•.ouvo1·al-a nr,Jinaria 1111 rxtrnonlinariamente, devendo fa· 
Zl'l·uSI'lllfll''~ que a :;ti:l t'l'llnifio extrRnrdinaria fOr requisitnda 
por at~do:Jista> qt11: l'I'Jll'l's;·ut<'lll uma quarta parte do ca
pit~l do lJaJH:o; 

•7. o Provrr a tlldn qun ff,r a IJC.lll tio haneo, sem infracçãc 
dos prcsent11s estattúo>. 

Art. iO. No Om dn primPiro trieuni1. os Directores eleito: 
irnu srntlo allfll:alttli'Ill<' C'llllltituidos n~ lt~rça parlt' JlOI an 
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tig-uiti:Hie, e no caso tle igual antiguidade a sorte regulará 
a ~ubstituição. 

Se a Directoria do banco apresentar candidato ao lugar de 
Dimetor que eonelnir o seu tempo, correrá o escrutínio tfni
t:auwntn solH'tJ o seu nome, atlmittintlo-se cedulasern branco, 
t\ ~ú no ea~o tlt•. não o!llt•r maioria ab~olnta de v•.,tos se pro
t:l'llt•r:í a novo eserutinio, podendo nesta oecasião os :tccio
uistas votar nnt tJUalrrnor qne tenha as IJUalitlatlcs J!Pefls· 
sarias para o cargo, t' Jil'ando eleito o IJUe l't:unir Iuaiot· uu· 
tllt'I'<J tln votos. . 

Vagantlo por qualquer outro motivo algum lugar de Hi
redor, o Direetorio o pl'tJPnchcrá, ncuwamlo para este tim 
ill'l'innista qtw tenha a neeessaria qualificação, f' o nomearlo 
<"\t'f't'PI'Ú o dito rargn por todo o tempo tjlte exerceria o Di
rPctor, a qtwm su hstituir. 

O lllt'stno ter<\ lugar tlur:mte o irnprdimento passageiro de 
qnalf(UI'l' llirectur, quando a sua falta ftlr mui prcjutlicial ao 
>I'J'VÍCO. 

Art". H. H a vcr;í uma commis~ão tle tre3 ll1tlmhros eleitos 
pí'la assemhlóa g-1~ral, na sua reunião annnal ordinaria, para 
P)\amiuar os rclatorios, halanros e eontas apresentatlas pela 
fliref'toria. 

Esta couunissão, dt~ntro de um rncz de sua eleição,commu
ui,~ar:'t o :;t•u pareenr á l)irectoria, que, tlc accôrtlo com ella, 
o far[t pul!licar sem demout e o submctterá :í approvação da 
:~ssemhléa geral na primeira reunião ordinaria ou extraor
tliuaria que houver, potl€ntlo convocai-a desde logo expres
'a Htentn para este fim. 

Art. 12. A asseml.Jiéa g-eral dos accionistas rennir-se-ha 
todos os unnos em sessão ordinaria no mez tle Julho ou prin
t•ipios de Agosto, para tomar eonheeimento tio relatorio e 
l1:tlanr•J a pn•:;cutatlos pelo Direetorio, e em sessão extraordi
naria, qnautlo fôr c~spcrialnwnte convocada, será presidida 
por nm accionista de 100 aeçõcs pelo menos, designado pela 
ao<,;t•mloléa em t•atla reuni1ío. 

A eonvoeaeão da as~e:uiJléa será feita em todos o~ casos 
por annuneios eom antecederwia de oito dias prlu menos. 

Art. n. Compete á assernhléa geral: 
L" .Julg-ar a~ contas annuars; 
2." Nunwar os mentlnos do Direetorio e tia commissão 

tlt• t'ontas; • 
:!."Determinar o aug-mento do capital até 10.000:000.)000; 
'L" Dntnrmirwr, na fúrma tio art. Hi, a tlivi~ão dos lucros 

ainda uão t!istrihuidos; 
ti." Jlpsolver, sern infracção destes e;;tatutos e da leg-islação 

l'lll v i~·or, sohrn qualtJuer o!Jjeeto pnra tJHP fôr convocada 
on ll11• filr apresentada proposta ao Dircctorio; 

(j• llt•liherar ~ohrr o angmento tln capital rio !Jamo, e 
qualtllll'l' altt·t·arão ou I'rfurma rios seus Pstatutos, ~eudo ta~s 
tl•·lilil'r:u·õ'.s dt~ptírHlentes tle apprnvação do Governo. · 

Art. n. A assemhléa gpral pó1le tlelilwrar estando pre
'•'lltl~s at-cinni,;tas·.•lll•' rnprt>scntPm pelo mnnns um tfUarto 
,j,, ••apitai tio ktll1'11. S ·. (IOI't.'lll, llfiiJ SI] rt'llllir I'S[P UUIIWrO, 

I' AI: l'F 11. S\J 
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será de novo convocada a assembléa para o dia que a Di
rectoria lixar, podendo nesta segunda reunião deliberar, 
qualquer que seja o nn11wro Jos aecionistas presentes. 

De!Jois Ju j-lntrega das acções só poderão votar por .si ou 
seus procuradores, se não se acharem presentes, os accwni8-
tas IJLW as depositarem no banco, em troca do devido recibo 
com 30 dias de antecetleneia pelo menos. Não serão admitti
dos votos por procurarão para a eleição de Directores. Cnda 
acção se contará por um yoto; nenlium accionista, porém, 
terá mais de 200 votos, qnalrJucr qun sPja o numero de suas 
acções, nem poder:í ter mais que um procurador. 

Art. :1.5. Dos lucros litJuidos provenientes de operações 
P-fl'ectivamentn concluidas em cada sem<'strP, ~~) deduzirão 
6 "lo para os Direetnn·s, em eompemação do seu trabalho, 
repartidos com ig-ttaldadt• nm proporção do tempo de seu 
nx:ercicio, e qnanti<~ íJLLe for nncessaria para pagar aos ac
eionistas o juro de G "lo ao anuo do seu capital realizado. Do 
restante dos mesmos I ucros liquidos se deduzirão 50 "I o 
para eonstituir um fnnd0 de reserva exclusivamente desti
nado para fazer f:~ce ús perdas do capital social ou para 
suhstituil-o, 50" I., que srrão lançados it conta de lucros não 
di:;trihuido~, e sef\'irãu para completar o pagamento do juro 
de 8 ''lo aos verioni;:ta;; no o;cmf';;tr·e rm fJlll' os lucros li· 
rJuidos não frJI'I!III :.utrkir.•nli.'' rwra ellt>, ,, pnra dividendo dos 
aceioni,tas quando o lJircetorio ou a as::emtJ!I;a geral assim 
determinar. A tlednrçii0 para constituir o fundo de reserva 
cessará e serit arldil'ionada atJ;: lucros não distrihuidos, desde 
que o dito fundo de rr•>t!l'\":1 cliegar a 10 "/. do cupital do 
banco. 

:'<lão !'C podrr:í fau·r distriiJUição de dividendos, nem do 
juro do 8 "lo rmquanto o capit~l social, desfalcado r:1n \·irtude 
de perdas, não fiJr intcgwlmente restabelecido. 

Art. 16. Fie:~ ndoptado como fazendo parte rlcstrs esta
tutos o disposto no til ulo 2." tio Decreto n." 3912 de 22 de 
Julho de l86i 1w~ ;:ps,:(iL~ l.", 2." e 3.• que tratam das pro
postns de hypothec;l,, anliaçul's dos bens, c da renliznçiio e 
r.cmclusão dos contract1rs, I'Ont a simples alteração do disposto 
no art. 26; quanto ús dt:>pezas serão feitas rom ns avalia
ÇÕt'S dos bens rJUe serão cont::~dos pelo tJne Jetermina o rr
gimento de eustas judil'iaes para os avaliadorrs. 

Art. li. Quando us interessarias forem moradores fóra do 
termo desta cidadr, na respectiva escriptnra de hypotheca 
sn ()brigarão elles eXJil'cssamente a renunciar o fõru de srm 
domicilio, e eleg-er·c·m o do contraeto que no mesmo serão 
dernnndat!os para a t~xccnção n cumprimento de todas as 
obrigações tlc•rivadas dPssn contracto. · 

Art. 18. Fiea adnptrtda na pnrtc IJUe fúr ajlpliravd a estr•s 
contractos a for111nla a quo se refere o art. :m do citado De
creto n. o :l!Jl2 para a constiluição das escripturas tln liypo· 
thecas, mas isto súnH'IIlt! quanto aos ~rts. 1. 0 att~ 10 inl'ln
sive das referida' formulno;, 
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DECHETO N. 50~0- DE 7 DE AGOSTO DE 1872. 

Declara de primeira cntrancia a CQ!!l_~a ~ C~~o La.!JQz __ 
crca1la na Província da Bahia. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica dccbrada de pl'imeira entrancia 

a comarca de Campo Largo, creada pela Lei n." 12~9 da 
Assembléa Legislativa da Província da Bahia, 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, 1\linistr·o e Secretario de Estado dos Negocias 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
•Jaeio llo Rio de Janeiro, em sete de Agosto de mil oito
centos setenta e dous, quinquagesimo primeiro da Inde-
pcndencia c do Impcrio. 

Com a ruhrica de Sua Magcstade :o Imperador. 

Manoel Antonio Duarte de Alevedo. 

DECRETO N. tjO~l- DF 7 DE AGOSTO DE i872. 

Marca o ordenado 1lo l'romotor PubJ!.\;9 da comarca de Campo 
Largo, íiã Próviiii'h 1la Bahia. 

Ilci por hem Decretar o seguinte : 
Artigo uni co. Fica marcado o or·denado annual de 

8008000 ao Promotor Publico da comarca de Campo 
Largo, na Província da Bahia; 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em sete de Agosto de mil oito- . 
centos setenta e dous, quinquagesimo primeiro da In
dependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

lUanocl Antonio Duarte de Azevedo. ~ 
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-;er{t a nw~ma marcada pelo Decreto n." ~.:!8:3 de 2:1 de 
Juul10 de 1Sfi\l para as linhas da -Companhia Rio do Ja
neiro Strcl'l Hailway. 

x. 

A companhia será obrigada a alterar á sua ew.;ta, e 
wm tlireito a intlemnização o assentamento dos trilhor-; 
t:m qna !quo r praça ou rua da cidade, se assim fôr t:x i
gido por motivo superveniente, collocando-os nos lu
gares e dentro dos prazos mareados pelo i\Iinisterio da 
Agrieultura, Commcreio e Obras Publicas. 

No caso dt: inobsPrvancia da intimação, donlro tln 
prazn dec:ignado, o rdt•rido Minislcria poderá mandar 
t:xycnta r a~ :11 1i'ra1;ik.' 1:\ igida-;, por conta e risr:o da 
t'lllprt:za. 

XI. 

O non'tWJ n~o podPr:'t conccrlot· a qtwlr[uer emprrza 
o a-;sr:ntanteltlo dP t rilltos da Vill:1 lz:1hcl para a eidaLlc: 
:dlrangt:ndo r•sL:1 prohihit;:lo :1sruas c.omprehendidas no 
t·espt·cli\o tr:u;o no caso de se fazer concessão analoga 
para outro,; su!Jurltio~, oxcepto entre a rua Formosa e 
a prar:a da Constituir:.~o inelusivamentc. 

\li. 

llma vr~z enlrr~guo a linha ao trafego não poderá ha
ver interru]JÇfío rlo mesmo por mais de uma hora, sob 
pena do multa rle 20,)000 por hora de interrupção. Se 
esta durar por mais (\r) fJ.8 horas, salvo o caso de força 
maior dnviLlamcnte provado perante o Ministerio da 
Agrir-ultura, cadu(~ará a concessão de toda a linha. 

xm. 

A companllia tn:'1 constantemente em serviço o nu~ 
mero tlt• r:11Tos 1:111' ftir julgado pr:lo l\linisterio da Agri
cultura sullkit~lltr: para :1s t:xi;;Pnr-ias do trafego. Se 
rôr in,:ufliriPHlt', o t:ii\r~rtw 1\tt: marcará wazo para o 
:wgmr'Biar, finrlrt o •pw.l, não tendo ella cumprido a 
intim:1ção, o j:ovr~twl poderú lhe impôr multas de tooa 
1 ·I :000.)000, r· llw f:1r:·, nova intimar~ão. Nos casos de 
1 ;•inr·idr:nri:l :1: lnrilt:,,. :;·do Itt• doln:o. 
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XIV. 

O GovPrno nomeará Engrnheiro tle sua confiança para 
11scalisar as ohras da companhia c fa"ler manter o ser
viço com regularidade c boa ordem. Os vencimentos do 
EngPnheiro liscal serão lixatlos pr,lo Govli'rno de accôrdo 
com a companhia, c pagos por e lia. 

;t.V. 

A companhia sed obrigatb a ter o numero de canto
neiras e guanlas que fôr tixatlo pelo Engenheiro fiscal, 
para avi~ar os peõe;;, cavalleiros e vehiculos da aproxi
mação llo•s trens, a lim de se evitar qualquer sinistro. 

XVI. 

Dentro do mais curto espaço de tempo possível deverá 
a companhia satisfazer as exigcncias que lhe forem feitas 
pelo Engenheiro fiscal sobre os concertos e rrparos pre
cisos não só da estrada como do materdl rotlantc e es
tações. Se os não fizer, correrão por sua conta c risco 
totlas as despezas que forem feitas por ordem do Minis
teria da Agricultura, para 05 co !locar em perfeito estado. 

XVII. 

A companhi:t apresentará annualmente ao Governo a~ 
tabellas das horas de partida e chegada de seus carros, e 
t.los preços das passagens e frete de cargas, para scr6m 
modiliradas segundo as exigencias do serviço. 

XVIII. 

J Governo, ouvindo a companhia, fará os regula
mentos precisos para boa ordem do srrviço a cargo da 
mesma, nos quaes serão estipqladas multas de 100~ a 
2:0006000. 

XIX. 

Entre a Villa Izabel e a cidade não poderá a compa
nhia exigir mais de 200 réis por passageiro. 

XX. 

A companhia porá á disposição do Governo todos os 
meios de transporte que possuir, mediante um abati
mcn to de 30 "!. do preço de suas tarifas, quando delles 
h ou ver neccssida(le para a conducção de tropa-:;!!"'" . ··' · 

PAUTEU, \J1 , '\'''' r11(;i; ... . . . . . ~ \ 

''9~ \~ 
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XXI. 

Areitando o Governo a o!Terta fdta pelos conressíona
rio~, em beneficio tla instrurr,ão primaria, ficam cllcs 
obrigados a entrar para os cofres puhl icos com a quan
tia tl() :)O:OOOSOOO no ado da assignatura do contracto, 
c com igual qu:Jntia no dia em qtH' fúr aberta a linl1a ao 
trafego. A falta de cumpnmcnto ucsta oJierta importar<".! 
a annullação do conlr:Jclo. 

XXII. 

Para garantia tla fiel ohsnrvancia c rxacto ,cumpri
mento das contl içõcs com que é feita esta concessão, a 
companhia depm;itar;í no Thc~ouro Nacional a quantia 
de 30:0001)000, a qual vencerá o juro annual de li "lo· 

xxm. 
Findo o prazo da coJw·ssão rcvcrtrrá para o dominio 

da Municipalidadt~ I'In l1om Pstado de const'I'Vação, todo 
o material lixo~~ rorbntn da companhia, rrue ficará ipsa 
facto rJissolvida e não lerá direito a n•clamaçãoalguma. 

Súmente depois de satisfeita esta formalitlade ó que 
~;er-llw-ha entregue o deposito de rrtw trata a clausula 
:mtr)rior. 

Palacio do Rio tle Janeiro, t•m 7 d1: Ago~tn d1: {R72.-
Visconde de Itaúna. · 

DECRETO N. ~i017- DE 7 DE AGOSTO DE 1872. 

Goncc<lc á companhia-S. Paulo c Rio de Janciro-autoríza~ão 
para funecion:~r c approva seus estatutos. 

Attcndcndo ao qnc me rcrJuercu a compnnh ia-S. Paulo 
e Rio de Janeiro-cle.,tinarla á con:;tntccão 1lc uma es
trada tle ferro entre a cirlarle de S. l'aulo c o ponto ter
minal da 4." seeção da estrada de ferro D. Pedro li, 
e devidamenlo representada e de conformidade com a 
Minha Immediala Hesolução 1le 7 do corrt:nte mcz, to
m<tda sobre o parl'r:er da Secção dos Negocios do lmperic 
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elo Conselho de Estado, exarado em Consulta dr, 18 de 
Julho proximo lindo, Hf~i por bem Conceder-lhe autori
zação para fnnccionar, e approvar os respectivos esta
tuto~, com a seguinte modificação: 

Art. -13 (primeiro período). Dos lucros liquidas a 
Directoria deduzirú annualmente uma quota correspon.· 
dente, no mínimo, a seis dccimos por cento sobre o 
c~apital para formar o fundo ele reserva. Esta quota po
d,•rá snr empregada em apolices da divida publica, acções 
d:t companllia ou como a Dircctoria entender mais con
Vt·rticnlc, com a approvação da assemhléa geral dos ac
eionistas. 

O Visconde de Itaúna, do Meu Conselho, Senador do 
Imperio, .Ministro e SPcretario ele Egtado dos Negocias 
da Agricultura, Commercio e OIJr:ts Publicas, assim o 
lenha entendido e faca executar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em sete de Agosto de mil oitocentos setenta e 
dnus, quinquagcsimo primeiro da Independencia e do 
llltpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Visconrl~ de Itaúna. 

ESTATUTOS. 

Art. 1.0 A companhia -S. Paulo e Rio de Janeiro-, 
que sr e·stabelece nesta Curte, tem por lima construcção, 
custeio c gozo de uma estrada de ferro entre a cidade de 
S. Paulo e o ponto terminal da 4." secção da estrada de 
ferro D. Pedro II, na conformidade do contracto cele
IJ; .... o com Angelo Thomaz do Amaral c Domingos 
Moitinho ppla PrPsiuencia da Provineia de S. Paulo, em 
2de ;\Iarço de i872, o qual a mesma companhia, por 
aceôrtlo com os ditus concessionarios, tomará a si com 
tod;1~ a~ suas clausulas, favores, ou us e obrigações. 

Art. 2. 0 A companhia começará a funccionar logo 
que para is;o estiver legalmente habilitada, e durará 
ató o lim tio prazo tlc 90 annos do respectivo privilegio. 
TPrminarlo este prazo, a companhia, que conservará 
jdt'IIO domínio so!Jrc a estrada de ferro com seus per
tences, podcrú vendei-a, ou prorogar sua duraç:Io por 
tempo determinado, como convier e fór resolvido pela 
assembléa geral dos accionistas. ~. 

/··.(\1•(1 

/' \(\ 
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Art. 3. o O c~pitaltL! companhia serú de JO.!ifi;j:OUO< 
divitliclos em G:l.~12;j acçf,cs de 2008000 cada uma, das 
qu:tcs rslão actualmcntc d istrihnidas 40.720. d!~IH~Ildentlo 
a cli~trihuição elas restantes de deliberação da Dircctoria, 
ou da asscmhléa geral dos accionist.1s. 

Art. rL" As cltamadas do rapital serão fdtas con
forme: a:; neerssidad:•s da ,·ontpanllia, c srrão anuuncia
das com o prazo de :w dias pelo m<·nos. Pag-ar-se-hão 
5 "/

0 
do valor das acçt-Hls 11~ occasião da suh,;tTipção, 

}JOr conta Lb prirueira eharmda tpte sn lton\'cr de fner, 
Art. õ. o 0.; aceiouistas q:te tleixarem <k fazer fJHal

qucr das cntral1;1s prrrlrr·ão para 11 companhi<~ as quan
tias que já houvcrelll p:wo, as,irn como o direito ús 
suas aeÇÕPS. 

Art. {). 0 Osaceifllliq3s sfko rt'sponsaveis pe.Jo valor 
de suas acções, spndo-lllcs !iH'' a Vf•nda, cessão ou 
transfnrr~neia das mesmas por qu:tltJner titulo, só
mente depois ric rP;llizado um quarto d::J ~~·u capital, me
diante as neces:;aria-; arerh:1ç:Jcs 110s livros da CIJlll[l:l
llhia, III'Sta rôrle on 11a cidade dll S. Paulo. 

Art. 7 ." Os accioni:-:t·,s inscriplos nos livros d:1 r:om
panhia, pelo menus:_\() dias antes da reunião, tt\111 um 
voto por cada acrão. _\ lll'llhnm :Jt:eionista, poróm, se 
contad1 em qualqu. r dclilJl:raç:to mais de um tnço do 
numnro total rio.; votos pn•:-:t:llti'S. A vot:u:ão púdt: sr•r 
pc:.;soal 011 por procurador ta miJem accionista, m:~s n:lo 
.serão admittir!os votos pClr procnração para a elt·iç:lo d11. 
])ircctoria. Qn:mdo f•lr at·r·iollista qu:llqut•r .comp3Tlltia 
ou sociccLJdc, Ulll sú dos socios podr:rú votar. 

Art. H." A co!tq•:tll!tia s1:rú rt•.f!"irla por uma Directo
ria composta tle lrt"' nireclorcs eleitos por tres annos 
pela :Jssemldéa gr•Í":Il d'entn: os aecionistas que tivr•n·m 
Jltllo menos WlJ :u:r:i!r·s, as !JUaes serão depus i tad<~s, c 
não poderão ser alien~ula~, cmquanto exercerem esse 
cargo os seus prupt·ii'L:lrio:;. E'((:t~ptua-se a primrira 
Dirertori;1, qut· ~er:"1 rt•tlll't>'la do.:-: at:cionislas Dr.:Frau
ciseo lgnacio l\Iarc,llldl·s 'IIIJIIH'lll de Mello, Dr. l\1 ,nod 
1\I:tl"lflWS de Sú 11 Tt'IICillt: Coronel .João Frederico Hussell, 
qur servirão até a prim:•ira l"l~lllliâo ordinaria da ;1s· 
sembléa g·cral relr·!Jrada dnpois da conclusão das obra: 
da estrada tle ft~no. 

Os Directorr·s elt''.(nrão d"cutrt' si um Pn•sideute 
um Vice-Presidente qnc st·rvirú de S'·crdario, e uu 
caixa. 

Art. !). " Va'gaudo f!Ol' 'fiWliJller molinJ algum lu.'-!·a 
de Dircctor, a Directuria o precnclwrú, nomeand 
para este fim um acciouísla que teuha pelo menos iO 
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:~tçõcs, co nomeado exercerá o dito cargo pot· torlo o 
tempo que exerceria o Director a quem substituir. O 
mesmo terá lugat· duraJ}tc a ausencia desta c6rte ·ou 
qualquer outro impedimento (~cmpre que assim for 
conveniente) de algum dos Direclorcs. 

Art. 10. A' Dircctoria compete : 
!."Tomar qualquer providenci<~ sobre<~ administração 

dos serviços a cargo da companhia, c fazer todos os 
contractos, convenções e ajuste~ para tudo quanto fôr 
util e necess:1rio ao seu fim e interesses : 

2." Autorizat· toda a despeza e arrecadação da rccrita 
da companhia, fazendo recolher a um estabelecimento 
de credito as quantias que não forem precisas para as 
despeza~ immecliatas; 

3." Heprcsentar a companhia pcran te :-ts :1 u lo r idades, 
c em juizo ou fúra delle; 

4.• Nornçar, demittir, marr·ar attril1nições. c dar 
instruc.çiies a todos os empregado.~, indusive um super
intnrtdente q11e residirá na cidade de S. Paulo, poderá 
st~r um dos Direclures, repr<)St'ntará a Directoria pe
rante o ft)ro da proi·incia, para o que lhe licam ronft~
ridos os poderes neeessarios e especiaes, e exercerá 
quae~<fuer outra;; funct;ões da Directoria qne par esta lhe 
furem confl:ulas; 

!'i." Apre~entar um relatorio elo rstarlo da comp:mhia 
á assemhléa geral doii accionistas, assim corno o balanço 
da receita e despeza relativamente a cada auno que 
liudar ; 

H. 8 Convocar or<Iinaria ou extr:1orrlinariamentc a 
assemhléa geral, dt~vcndo fazel-ó sempre que a sua reu
nião fôr requi~it1da por accionL;tas que representem 
o decimo do capital tia comp:mltia; 

7." Prover a tudo que ftli' a bem da comp:mltia, sem 
infracçJ.o dos prese:ttcs estatutos. . 

Art. H. H1ver:'t todos os annos. a começar de :l87fl, 
no mez dt' Janeiro. nesta rôrte, uma rcuniiio onlin:lr·ia 
d.1 assembléa gt'r:-tl, p:1ra rcvpr c approvar o re!atorio 
e o lnlanço do arlllo lindo, que Ll:·n' aprcs:~ntat· a Dircc.
toria, c que a :~sscmLJ!éa geral podcril mandar t)xaminar 
JHlr uma commi,;sãu do mtldo tJile julg:1r mais conYc
uientn. Na mc,;ma reullião de tres em trt's anuos, a 
a~Sl'llliJl(~a grTal procederá ú cleir::lo dos membros da Di
rct:loria, o:; tjll:it'S porlt'râo ,;tT n·elr,itos. 

'l~anto as. r~'UIIiôes oruinar~:~" ~:orno as nlr~Qrdinax:!iL~ 
serao presididas por um acc.wrusta de cj;}B'f'·ac~ços1~lõ -
menos, designado na occasião pela asse1'1l~l&i'·. · • ' "' " r · . 

I , 
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A convocaçiio se farú por :~nnuncios, com antrre
deucia diJ oi lo di~1s pelo menos. 

Art. 12. A asst~tnhlt"•a pódr deliberar estando pre
.~t'HII's accionislas que rPprcsentem pl'lo lltPnos um 
q11arto do C;J]>ital. 

SIJ, porém, n~io St: reunir e~tc nurncro, será de novo 
coHvoratla para o dia que a Din~ctoria lixar, podt•wJo 
nesta seg-u11tla renniJo tll'lihcrar tjualquer numero que 
t'Pja do~ :t(lc i on i si :ts p rcsr~n lt'S. 

An. 1:1. Dos lucros liquido,; provenientes de opcra
çíies eiJ'Pcl.iv~llnente conrluidas em cada semestre, :1 

Dir1~doria deduzirá a IJIJOI.a necnssaria para con,;titnir 
Ulll fundo dt~ n~~.~~rv;J, exelusivamentn d.c,;tinado a fazt•r 
fact~ :10 delcrioramcnlo tln ntalerial li\o da eompanltia c 
mais perdas U(J c:lpit:ll srdal, para ~ttlJ;;Lituil-o. 

llo rl'slattlr· tios lltt~srttth lucr11~ St~ [ará o dividt'ndo rio~ 
:lCrioni-:l.t~, lk[lOi,: tlr• dr·duzidu'i trc~ por Cl~nto do dito 
n:;L:tnlc d:· ltrcro.; p1r:t gl':ltili ·a·;ão da Dir·•~ctvria, que 
f'lll Jtí'lliltllll r;:rso ~r't'á ittf,•rior a 'l!:Ml0'0!)0 para catla 
JJirt•clor. l•>ta Jllr'srn:J qn:11tlia nnccrá c:ula um r!elll·~ 
dura11L1~ a runslrrtcr·:lt> tl:1.~ ol>ra~. 

N:io Si' potltTÚ frzt•r dislriiJuiç"lo de divitll'tldos em
quanto o c;lpilal soci;íl t!e~falcatlo em virtude de J)l'nlas 
JJ<io ftír inlt',!!ralllit'ltln sui>sliluido. 

Art. I 'l. A comJr:tllltia sútlli'rt lo ser:·t tli~solvitla !tOS 
ca~os rnarratlo.-; 110 art. :r; do Dt't'l'l'to Jt." ~íl I d1~ 1!1 de 
Dr•zr•nthro dr• VlfiO, 011 IJU:tttdo lenlt:t pr•rdido ;;o 0

/,, do 
capil:tl soei:! I, dt~l·r'tHlo enl.:lo r·ntrar logo r•mlitJUitl:I(,::Jo, 
YJ~!lilt~Jtdo-~e tu.lo IJLt:i!tlo po.-;,;uir p:tra se :t]lplicar o 
producio ao p:Jr;;:JIIIIrttlo dr~ suas dividas, e sendo lodo o 
restante dividirlo entre os acciottistas n:t proporção de 
sua,; acrõc:;. 

Art. ·1:i. Os lllt~lllhros 1lrsf:1 rompanliia subscrevem o 
numero r!P aer:.il1~s tll't:l:ir:ulo ndiattte de ~cns noml's, e 
:~utoriz·nn :1 IJirei:loria :1 f:tl."r ar·quisit;ão tio pr·irilngio 
conr:cdirlo a Angl'io Tltotll.IZ do :\111:~r:tl c Dumin.'!os 
1\loitinlto, fazt)(1do comelles quae;.;qnt•r ajustes~ a ac1•i l.:tr 
:t.~ modificações :1 cslr•s r•slalutos f!Ue forem feitas p1•lo 
<:ovcrno, c protnovcr tlt~sJc logo a !'!T~rtiva itt:ilallai:·lo 
da compaultia. 

Hio de Janeiro, f dt• 1\Iaio de t87::!.- (Seguem as 
assignaturas.) 

--
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DECRETO N. ti0~8 - DE 7 DE AGOSTO DE 1872. 

·crêa um lugar rle .Tnit lll~nicjp.ul c de Orphãos no termo do 
Brejo Gr:indc, ua Provinda da Bahia. 

Hei por I.Jem Decretar o seguinte: 
Artig-o unico. Fica cn~ado um ln!!ar de Juiz l\lunicipal 

c de Orphãos no termo rio Brr•jo Grande, na Província 
d;, Bahia. 

O Dr. :Manoel Antonio DuartP dP AzeveLlo, rio Mru 
Consr~lho, Ministro c Secretario dt~ Estado dos Negocios 
da Justir;a, assim o tenl1a l'ntcndillo e faça executar-. 
Palacio do Rio de Janeiro, em sele de Agosto llr, mil 
oitocentos setenta e dous, quinquagcsimo primeiro da 
Indepentlencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\bgrstadc o Imperador. 

Manoel Antonio Dnarte de Azevedo. 

DECRETO N. :i019 - DE H IJF. AGOSTO DE 1872. 

Altera a classificação das comarcas da Província de lllinas Ge
raes,. e declara a entrail.Ciã" (fãs que !'oram üíüiiiãmcntê 
úcadas. ' 

Hei por bem, para execução do art. Lo da Lei n. 0 559 
de 28 de Junho rle !850, c art. 29, ~ 4." da de n. 0 2033 
de 20 de Setembro do anuo passado, Decretar o seguinte: 

Art. Lo Ficam pertencendo á primeira entrancia as 
comarcas de Cabo V crde, Gequitahy, Gequitinhonha, 
Jacuhy, Jaguary, Paracatú, Paranahyba, Pitanguy, 
Prata, llio Parrlo, Rio Novo, e Rio de S. Francisco; á 
segunda as de Baependy, Muriahé, Paraopéba, Piraci~ 
cava, Piranga, Rio Grande, Rio Verde, Rio das Velhas, 
Sapucahy c Serro; c á terceira as de Ouro Preto, Para~ 
hybuna c Rio tlas Mortes, todas na Província de Minas 
Geraes. 

Art. 2. o São declaradas de primeira entrancia ;,s co~ 
marcas de llajub:í, Itapccirica, ltapirassaba, Qucluz, e 
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Hio Dour~dn: c tle ~cgtmtl~ :1 de Lcopoldin~, crcadas 
ua mesrnt l'rovinl'ia pelas leis da respectiva Assembló:l. 
Lt•gislatira n."' t8li7 e 1Hti8 de Hi de Julho ultimo. 

O Dr. Manuel Antonio Duarte de Azerrrlo, do Meu 
Cunst:lho, Miuist;·u c St•cretario de E-;tadu dos Negocios 
d:t Justi<:a, :tssim o tenha cntendillu c fat;a executar. 
Palacio do Hio de Janciru, em quatorze dt~ Agosto de 
mil oitoccntos setenta e rlou~. truinqu:tgc~imo primeiro 
da Indt'Jll'lldelleia e do Impl'riu. 

Com a rubrica tle Sua l\lage5tade o Irnpcratlor. 

Jlanocl Antonio Duarte de Az-etiedo . 

. DECRETO N. :i'l1G ,\- flE 11DE AGOSTO DE 187::?. 

:\larca o or:Jeu:ulo tios Promotores Pnhlieos das novas comar• 
cas tlc Itajnh:í, IlaJlel'iriea, It:IJiira.;;~aha, Leopoltlina, Queluz 
e llio llour:ttlos, ua l'nnineia <I:: "Iin:1s (;craes. 

Hei por Jwm Decretar o seg-uinte: 
Artigo unico. Fir·a mareado o ordenado annual de 

8001)000 a cada nm dos Promotores Publicos das nova~ 
comarca:; de Itnjuhá, lt:1pecirica, Itapirassaba, Leopol
dina, Q11elnz e Hio Dourauos, na Província de Minas 
Geraes. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte tle Azevedo, do Meu 
Conselho, l\Iinistro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiç~. as~im o tnniFI entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em quatorze de Agosto de 
mil oitocentos setenta c dons, quinquagcsimo primeiro 
da lndepcntlcncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\bgcstado o Imperador. 

Manoel Antonio 1J11artc de Azevedo • 

...... 
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DECRETO N. !'i01SO- DE H. DE AGOSTO DE 1872. 

Concellc aos Dr~. Cyrino Antonio dermos e João Baptista da 
Silva Gll'nes Barata, pt~rmissão por dous annos para expio· 
rarcm minas tlei carvão .!l~Ul~!~ e petroleo na comarca da 
citpltal th Provincia 1\c S• Páulo. ·· 

A ttcndcntlo ao que J\lc requereram os Drs. Cyrino An
tonio tlc Lemos c João Baptista da Silva Gomes Barata, 
Hei por bem Conce1ler-lhes permissão por dons annos 
improrogavcis, contados desta data, para procederem á 
exploraç<1o de minas de carv-ão de pedra e petroleo na 
comarca da capital da Província de S. Paulo, sob as se
guintes clausulas: 

I. 

Dentro do rcfcri,Jo prazo, os conccssionarios dcsig
nar:io os lugares em que tiverem etc minerar, apresen
tando, na Secretaria de E~tado competente, plantas geo
logicas c topographi::as dos terrenos explorados, com os 
perlis que demonstrem, tanto quanto fór possível, a 
superposição das camadas mineraes. 

A estes trnhalhos acompanhará, além de amostras tios 
mineraes e das variedades das camadas de teJTas, uma 
llescripção minuciosa da possança das minas, dos ter
renos de domínio publico ou particular nece'>Sarios á 
exploração, com designação dos proprietarios das edifl~ 
~ações nidles existentes e do uso ou emprego a que sã<1 
destinadas. • 

Outrosim indicarão qual o meio mais apropriado 
para o transporte dos proll.uctos da mineração, c quara 
ttístancia entre cada uma das minas c os p.ovoado.s mait 
pro:dmos. ;; 

n. 
' ' 

,, 

Sati~feitas as e"tigencias da clausula L" ser· lhes· hão • 
concedit!as até cinco datas mineraes de f!ll.750 braças 
tJUat!rat!as pot· espaço de trinta annos, conforme os meios 
que o~ eoncessionarios provarem que terão de empregar 
t'lTI'ctivamcnte, sob as con1lições anncx:;:; ao Decreto 
n." 30!!9 de fi de Fevereiro de i8B3, np que forem appli-
~avcis á~ especies t!c mineração que lhes tivcrc~.:oíl~, 
r3cullalh':, e qn:~esqner outras que o Gov),l;~~"'q~fif'l , . n 1 .. 

PARTil 11. V2 / ('c.\.' 

I
' ., C\ -,' -, 

! 
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julgar 1'onvrniente impôr no acto da r,oncrs~ão em he
ndicio dos interesses publicos e da policia das minas. 

O Vi~conde de Itaúna, rio .Meu Conselho. Senador rlo 
lmperio, Ministro c Secrrtario de E~tado dos Ncgor.ios 
da Ar;rirullura, Commcrcio e úbras Publicas, assim o 
trnha entendido e f:lça t•xecutar. Pal;tr.io do Hio de Ja
neiro. em quatorze de Ago~to de mil oitocentos seten
ta c dons. quiiH[Ilahr·,irno primeiro da lndr·pendrncia 
e do Irnpcrio. 

Com a ru br ira dr· S u 1 ?llagcdaJr o lm pcratlor. 

r isronde de ltaúna. 

--
nr.cnETO ~- :;o;;r -DE I'~ llE u:osTfl DE l8i2. 

Cnnr·crtr• a .Jernnyuw !'t•r<'ira rir- Uma Calirpos Privilegio por 
l!l :wno~ para ll':tr 110 Imrwrin 1lc um(systema de ;L_!:_:II!_:Sp_~~tr~ 
tle ~11:1 invf~IJI'~O, dt•stinarl() a C\'it~r as di!Jirulrlades f[IIC o f· 
ft•rf·eern ú n~\'t'l!:l';:io fl111 ia! a" radwriras e os ~altos. 

Attendendo ao que Me requereu Jeronymo Perrira de 
Lima Campos e de conformidade com o par1•cerdo Con
srlheiro Procurador da Coróa, Soberania e Fazenda ~a
cionai, Hei por brm Concedrr-Jhc priYilrgiopor H) annos 
para usar no lmperio de um ~ystrma de transporte de 
~ua innnção, til'~tinado a C\ i ta r :.~s diiTiculdadrs f!UC 
otTcrcrrm á naYeg-ação fluvial <lS cachoeiras c os saltos. 

O Visconde dr Itaúna, do .Mr•u Consrlho, Senador do 
Impe1 io, ;itinistro 1: Srcretario de Est:.tdn dos Negados 
da Agricultura, ComliH'rcio e Obras Publicas, ;1ssim n 
tenha- cn trnd ido c faça exccu ta r. Pa lacio do H i o (]( 
Ja nciro, 1:rn qua t or7.f' de Agosto d1: rn i I oi torrn tos se ten u 
c dous, quinqu;:grsimo primf'iro da lndcpendf'neia 1 

rio lmprrio. 

Cnm 3 rnbrira rir Sua 'fagcstadc o Imper~dor. 
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DEClUnO N. ~O:.i:Z- DE H DE AG03TO DE t872. 

Concede á Comp:mlli~-~\1 -~stradª-~~t';_~~e,~~- a ~ame$; 
autorizac;.ão para coustruír dôeas c ou~~:ts obras __ ~_~jho· 
ramcnto na enscad.a de lmi)Jill_IJ.ª, iio inuniCÍpio de lUacahé, 
da l'rm·inr;ia do 1\io de Janeiro. 

Attendendo ao qne Me rerptereua Companhia rh Es
trada de forro de l\lacahé a C·unpos, e Tendo ouvido a 
Secção dos Nl)gocio:; do lmperio do Conselho de Estado, 
Hei por !Jem Conceder a mesma companhia autoriz~ção 
vara construir dóca:> e outras obras de melhoramento 
na cnse~Hla de Imhetiha, no munieipio de .M:.tcahé, na Pro
·vincia do llio de Janeiro, mediante as clausulas, que 
com este baixam, assignadas pelo VisconJe de ltaúna, do 
Meu Conselho, Senador do Impcrio, Ministro c Secreta
rio de Estado tlos Negocias da Agricullut·a, Commercio e 
Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça exe
cutar. PDiacio do lHo de Janeiro, em quatorze de 
Agosto de mil oitocentos setenta e dons, quinq111gc
simo primeiro da lndcpendtlnda c do Imperio. 

Cum a ruurira de Sua l\hgcstadc o Imperador. 

Visconde de ltaúna. 

Clausulas a •tu e se refer•e o Dec'r~to n." óO:i% 
desta data. 

I. 

O Goremo Imperial concede á Companhia rh E.;trall<l · 
de ferro Jc C:1mpos a 3tu.:ahé autorização para construir 
11:1 enseada ilr• Imhctiba, 110 município de 1\lacahé, da 
Província do Rio de Janeiro, dócas c outras obras de me
lhoramento da mesma enseada, de modo a dar,aneora~ 
donro seguro c de facil acccsso ao.-; navios d~ maior 
calado. 

li. 

A companhia obrig-ar-se-ha: a apresentar á approva
ç:iodo Governo, no prazo dnum anno, a contar dcsL<t 
d:tl<l, u~ phllt'h de to•Jas as ohra' IJUC tirer de executar, 
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acompanhados da planta geral da enseada de lmbctib:l. 
com o maior numero possível ue cotas de sondagem1 
touas as indicações indispensaveis para dcmonstrâr a 
conveniencia das obras projectarlas. 

Nos planos submcttidos à sua approvação o Governo 
poderá fazer as modificações ncccssarias á conservação 
c melhoramento do porto, bem como nos edilicios dcs
tin:Hlos ao recebi meu to ua;; mercadorias. 

Ill. 

As ol:Jras sõ começariío (\cpois de approva<las as plantas 
e no prazo de seis mezes, cont;Juoc; da mesma approva
ç:Io, sob pena <le cadu!:at· a conces~ão, c ticat·ão conclui
das no prazo <le trcs annos, contados daquella data, sob 
pena de 1: OOOJOOO de mui ta por mez de demora. 

IY. 

A presente concessão durará por GO annos, contados 
rlesta data. Findo csln prazo, licarão pertencendo ao 
Governo, sem indemnização algunu, todas as construc
çõcs, o matel'ial fixo e rodante, c bem assim os terrenos 
occupados pelas obras da companhia. 

v. 
O Governo ~Qncede ã companhia o direi to de de~appt·o· 

priação, na fórma do Decreto n." 16j4, Jc 7 de Outubro 
de 1~55, das propriedades c bcmfei to rias pcl"lcnccn tes a 
particulares e que se acharem em terrcnos-necessarios á 
conslr'ucção das obras que a era preza tiver de construir. 

YI. 
• 

Qnand'O nã-o se executar qualquer obra ou serviço nas 
condições estabelecidas, o governo o mandará fazer por 
conta da companhia. 

\'[I. 

Para fi,;calisar aR obras o Governo nomear~ um Enge
nheiro, cujos vencimentos serão pagos pela companhia, o 
fará admittir nas mesmas obras até cin~o praticantes 
para estudJ.r o sy;;lcma de sua construcçiio e adminis
tração. 
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DECHETU N. 50~2 -IJE 7 DE AIWSTO DE f872. 

Conecrlc á eomnanhia-Lnz-Stearica-autorização para elnar 
H.SI'II fnorlo soeial a iiUO:OOO~OOH. 

Altfmdellllo ao que l\le requereu a rornpanhia -Luz
Stcarica-, c Conformando-me, por 1\linha Immcdia ta 
Resolução do i." do corrente rnez, com o parecer da Sec
ção dos Negocios do lmpf'rio do Conselho de Estado, 
exarado em Consulta tle 20 de .Junho do corrente anno, 
Hei por bem Concetlf'r-lhc autorização para, de r~onfor
midade com o <~rt. 3." r! e seus estatutos, approvados pelo 
Decreto n. • ft6im de 29 de Dezembro de 1870, elevar l'l 

seu fundo social ú r1uantia tle liOO:OOC\)000. 
O Yiseonde de Itaúna, do 1\lcu Consell10, Senador do 

JmpCJ·io, .Ministro P Secretario de Est;~do dos Negor~ios ria 
Agrienllura, Commcrcio 1'0hr::Js Publicas, ::1ssim o tenha 
cntendidq e faça executar. l'alario do lHo de Jarwiro, 
em sete ile Agosto di' mil oitocnnt.os setenta c dou~, 
ryuinrpiagesimo primeiro da Indcpcndcncia c tio Imperio. 

Com a ruhrica d1• !-\u;; l\lagr•sl.arJp o Imperador. 

Visconrle de ltaúna. 

CoH<:elll~ ;í I'OIIIpauhia --Economia- ant.ol'iza~'<lo para fnueeionar. 
<! apprnva seus estalutu,, <'!'111 múuiliea•:f•r':;. 

Atlendendo ao 'fUC l\le requereu a companhia -Ecouo
mia-, c Conformawlo-me, por l\linha Jmmediata Rcso
luçfío do I . " do correu te mcz, com o parecer tia Secção 
dos Nf)goeios do lmpPrio rlo Conselho de Estado, exarado 
em Consulta de Hi dr: Julho proximo lindo, Hei por bem 
Conr;eder-l!Je a 11turização par a fnnccionar, c Approva r 
seus estatutos com as lllollillcações que com este 
baixam, assignar!as pelo Visconde de Itaúna, do !\leu 
Consel!Jo, Senador d11 lmperio, Ministro c Scrrelario d1· 
E~tado dos NPgocio·' da A:rricullura, Commercio c Ohr;1s 
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Pu!Jlicas, que assim o lenha tmlenditlo n faça cxc~ 
cu ta r .. Pala cio do lHo de Janeiro, em sete de Agosto de 
mil oi toccntos soten ta c dous, quinquagesimo pJ'imeiro 
da lndepnndencia c do lmperio. 

Com a ruhrica l!c Sn~ Magcsladc o Imperador. 

ViscondP de Jtmína. 

!UodiUcações a que se t•efere o Dect•eto 
n." 6043 desta data. 

I. 
No ar!. 14, em lugar dc-accionistas que repre

sentem um len:o do capital-diga-se: accio.nistas que 
rr-prcscntcm um quinto do capit<~l. 

n. 
Ao ~ 2." do art. 22 acrescente-se: por meio de 

annuncios publicados pelo menos com cinco dias de 
anlceedcnna nos jornaes mais Iitlos. 

m. 
Ao art. 211 acrescente-se : Em todo o caso não po

,Jerão ser Direetores ou membros da commissão de 
contas senão accionistas que posc;uam 00 ou mais acções 
!' as depositem na fórma do art. 21. 

Palacio do Rio de Janeiro, om 7 de Agosto rle 1.812.
Vi.çronde de ltaúna. 

Eslulnlos da compaohiu- Economia-, a lJUe se refere o 
Decreto n." 3043 deslu data. · 

CAPITULO I. 

DA SOCIEDADE, SUA ~ÉOE, OBJEI:TO, llURAiiÃO E DISSOLUÇÃO. 
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Ar r..~." A d11raçã•J •la r:ornl•:tnliia será de 30 annos, fintlo~ 
os rfllaes poderá r~ontinuar, se as~irn o resolver a assembléa 
g()r:!l dos neeinn btas n o Governo o permittir. 

Art. :1.
0 

Altlm dos cas•1s previ~tos no art. 295 do Codigo 
C••mnt~H·eial, e 110 :~rt. :m do llecrdo 11." 27H de f!J de De· 
Zl!fllhro dr: 1860, a compauhia ~crú rlissolvirla r1uando os seus 
11rrjuizos tenham :th,orvirlo um terço~ de SNl capital: em 
I!IIaftJilCr dos casos n assr,mfoféa gorai nomeará urna corn
mi-;são para proced1:r á sua liquidarão, exeeptuando·se o 
easo pmvisto no~ 2." do mesmo nrt. 295 do Codigo Commer
cial, por ter processo rcgnlado por lei. 

CAI'ITUtO H. 

IJO CAI'ITAL, SUA IIEHIZAÇÃO, DOS LVCIIOS E IJO FUNDO DE 
IIES~;!IVA. 

Ar·t. 'L"1 O capital ua companhia é de ~OO:OOOSOOO, divi
dido nm ~.000 arções de 10015 eada uma, o qual (Joderá ser cfe
vad'' a H00:000,5000, de conformidade com o § 4 " do art. 1!), 
dl'\'CJI(!o o angnwnto s1•r rlivi•lido entre os aceionistas 11uc 
delle •1uiwrcm participar, na projwrção do numero de ncçõe~ 
l[lle possuírem. 

Art. 5." O importe dils neçõcs será realizado em presta
ções ehamadas pela Direetoria, segundo o exigirem as des· 
pezas a fazer para a montvgem do estabelecimento ou estaiJe. 
lccimentos; nunca, porém, mais de uma no espaço de 30 dia~, 
declarando· se por mtdo do jornal mais lido, com antecedencia 
de lO dia~, a ímportanda da pre,tarão, o tempo c o l11g-ar do 
pagamento. Pagar-se-ha t; "/0 do valor da~ ar·ções no actu da 
suhseripr,·ão. 

Art. 6.• Scmprn que o balanço annnal da companhia de
monstrar lucros Iiquirlos superiores a 30 °/

0 
sobre o capital 

realizado, pertencerão 25 "I. desse excesso ao incorporador 
Francisco de Sá No,!.wrira, corno iniciador dos fins da com
panhia, beneficio este que por sua morte gozarão seus legi
tirnos hc•rdeiros. 

Art. 7." Dos lucros líquidos da companhia se deduzirão 
:mnualmcntt) fO "lo para fundo de resnrva, sendo 5 °/

0 
para 

oeeorrer :í deterioração do material, e;; 0 /
0 

para perdas im
provistas; deduerõns estas qne cessarão qunndo attingircrn 
cada uma a 25 °/,, tlu capital emittido. Uo restante se fará 
rlivirlnndo aos aec;ioni,;ta:-:, nos primeiro,; dias dos Jilczrs de 
Janeiro e Julho. 
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CAPITULO III. 

DOS ACCIONISTAS, 

Art. 8. • Os accionistas são, de conformidade com o dis
JlOsto no art. 298 do Codigo Commercial, responsaveis unica
mente p~lo valol' de suas aeções. E' considerado accionista 
todo aquelln que po~suir uma ou. mais acções competente
mente averbadas nos livros da companhia. 

Art. 9." O aecionista que deixar de fazer qualquer da5 
prestaçõc~, suhscqurmtrs á primeira de 5 • I 0 especificada no 
art. 5. 0

, perderá rm fc~vor ela companhia as quantias com 
que houver entrado, assim como o direito 'ás suas acções, 
~nlvo nos casos de força maior ou naquelles em que. se derem 
circumstancias attendiveis, jmtificadas perante a Directoria, 
que nene caso decidirá : se a decisão fôr a fn vor do aecio· 
ni~ta, a Directoria marcará um juro nunca inferior a lO •;. 
no anuo pela mora. 

Art. lO. Os accionistas podem livremente vender, ceder 
ou doar suas acções; mas a transferencia destas só será vá
li,Ja. 11uando feita de conformidade com as disposições leg;~es 
!JlW a reg-ulmn, por termo lavrado no respectivo reg-istro da 
companhia, assig-nado pelos coritractantrs ou por. seus legi· 
ti mos procuradores. 

CAPITUI .. O IV. 

Art. 1 I. A osscmblr\a ::if\ral r\ a retmião dos accionistas, 
quando eonvocnda c r~onstituida de conformidade com os pre
sentes Pstatutos. Os accionistas ausentes poderão ser repre
sentados pr,r procuração dada n outro accionista, menos no 
cnso de e! Picão da Directoria. 

Art. 12 ·A convocnção da nssembhía geral s~rá,feita por 
ordem da n: rectorin em annuncios firmados pelo Secretario 
11 pn!Jlicado~ em dons dos jornaes da côrte de maior eircn
Jacão. 

Art. 1:1. Para se julg-ar constituída a asscmhlfa g-eral 
eurnprc qtw estrljnm presentes aceionislas tJUc t•rprrseutem 
um terço das aeções em i !tidas: se porém não Sil !'ompletar 
nste numero na primeira reunião, convocar-se-ha segunda, 
r\ nesta se delihcrará com o numero de accionistas !)Ue com
p:rrer~er. o 

Art. 11. A assembléa gernl se reunirá ?rdi~ariame~l.l~ 
mr·z rle Jnlho rle cnda anuo, c extraordrnarwl)lefitê' tqtl,q~ ----=~ 
as vezps que a Dirrrtoria o julgue convenient~Js ,im~\'rk~~ (lA r:411 
d:r t·ornpanhia. Prt lflWJHlo lhn fôr reqnr,riL!::r portlez ou mais '1; 

'/ 
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accion ist.us I(ILC rcprusputem pelo rneno~ um terço da~ acções 
•~lllittida~, alle~ando os rotJUCI'entes a causa da convocaçiío. 

Art. 10. Nas reuniõt<s ordinarias da assr!rnhltia g-eral serão 
apn•sentados (íCia IJireeturia u relatorio eii'I!Urnstaneiado e 
lialanr;o das oper:H:õcs annunes 1la eompanhid <:0111 o parecer 
1ia commissão de ~~xa11w dn conta,;, os tJUaes serão sulJIIIPtlidos 
;i apret!iação c <lpprovar;ão 1la nws11w assemLiéa. Para as 
votações vigorará se!llpre a maioria dos votos presPntPs, 
CIHitando·sc lllll voto por cada lO aer;ur's até o HIIOlf'rn de W 
votos, maximo IJLLe poderá lt!J' rptalt(tWr accionista flOr si ou 
eomo procurador de outros. 

Paragrapho uuieo. Nenhum aceionista potlel'Ú votar sem 
que suas ae~·Õl!S lt!nharn sido averbadas no rngistrn eorupLl· 
ltHtte, JllllllllteiiiJS {;0 dias au((~,; da reunião. 

Art. W. Nas l'l'llltiiírJs ofllinaria~ nn nxtraoruinaria . .; !101 
assmnhlúa g·nral sú s11 tr~lar:'t do a,;sumpto qtw uwtiYnr a 
eonvoeação, lkando sobre a mesa t(ttalqtwr [JI'Of.JOsta para Sllf 
attmulitla e111 outra sessão, Pxpressanwntl'l eonvoeada para 
esse fim. S1~, pon'n1, a propo;;ta fúr aprr,sentnda pt·la IJiJ't't:• 
toria, potler:i '''" dist!lttida 11 votada na mesnta oeeasião. 

Art. -17. Nns I'Pitlliür•s onlinarias dn assemiJiéa g-eral, em 
que se tratar tla eJ,~ição da Jlircrtoria, tlepois tlu votarlo opa
n•enr da eommiss;io do nxamu de contas e de se 1lt•lilwrar 
solire qu:tii(Uer proposta antnriornwntc aprest1ntada, proeP
dnr-sn·ha it l'leil;ão 1la Din'etoria e seus supplentrs, a qual 
ser;i fl'ita por ()SCI'lltinio secreto ú pluralidade de votos prn
sentes. Pela mesma fiÍrma e eonjunctamf•nte se farú a i.la 
eurnrnissão de examl' dP tonta~, !JllaiHlo a plpição dPsta sP t•n· 
I'Ontrar t·,om a da!Jllo·lla. 

Art. iR. No l'aso ilc Prnpatn na !deição dos Directores, ou 
dos membro,; da t'OIIIlllis:-:i'1o ([p Pxame de contas, prefprirú o 
que tiver maior nlllllt'I'O llc aeçues, e nm igu~ldalle ue ron· 
tlic(ops flt~eidir;í a sorte. 

Ji:' pcnniltilla a rt~t!ll'ir:io dos llin1etoms; os nwmbros, 
ponim, lia t:OlllliiL;são 1ln cxanw de t•ontas não poill'lll sm· 
n•eleitos em anno s1•guii.lo. 

Art. 19 .. ComJHJI.tJ ú assemhléa g-eral: 
~ L" Tomar eunhr~eimf•nto dn totlos o~ ncgoeios tln eom· 

panhia, !los ttuac~ serú inl'orJH:Hla p<Jla IlinJI:loria. 
~ 2." Eleger triPJIIWIIIII'flle a llin•etoria c annualllil'fllll a 

eommissão de ex:11ne do eoutas. 
~ 3." Marear I! alterar os honorarios i.la DirPetoria. 
~ !~." HesoiVt!r f[Ulllquer propo~ta IJUe llw seja apresentada 

i.lentro da esphera tlestl's estatutos, ineln,;ive sua rPforma n 
f'levação 1lo t'apital da eonqmnhia, com tanto que para psta' 
duas ulti111as llvpotlll'>t~s !'slr•ja rrpri',Plltado IHlllllill'llllS 111r-· 
tatle d1~ e~•píta!'.~nlittidll. 
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CAPITULO V. 

D.\ AD~llNISTRAÇÃO DA COMPANIIIA. 

Art. 20. A companhia sení administrada por uma Direclorii\ 
eompo~la de um l'rcsidcntc, um Secretario c um Thesou
rniro, t~!f~itos pela lórma determinad~ nos arts.l7 e !8, e suas 
futH't'Õns durarão por tres annos socwcs. · 

A ri. 21. Os memhros da Dircetoria 'São responsavcis por seus 
:~ctos, n ohrigados a possuir pelo menos 50 acções no acto de 
tomarem posse dos cargos, as quaes não poderão aliewu em
quanto ex.ert:erem os ditos eargos e não fnrcm approvadas 
as contas da sua gcrencia. 

Art. 22. Compete á Dircrtoria : . 
~f. o Executar e fazer executar os presentes estatutos. 
§ 2. o Convocar orclinaria e extraordinariamente a nssem· 

hlea grral, (te conformidade com o art. 12. 
~ :l." Fazer acquisição de todo o material neccssario p:mt a 

lllt!lllagt'm do estahnlecimento ou estabelecimentos, inclusive 
lJens rh~ r~iz, celebrando os contractos rJUe forem precisos 
para tal r!Icilo. 

§ !1." Fazer os regulamentos necessarios Jrara o IJOm des
('11Ípt:n lto do serviço, pondo-os logo em execução. 

§ii." Drpositar a juros em conta corrente ou a prazo fixo, 
~m um estaheleeimento de reconhecilio credito, os dinheiros 
tlisponivcis da companhia, inclusive o fundo de reserva. 

~ 6. o 1\larcar, de conformidade com o art. f).", o fJUantum 
dll cada prestação para a realização do eapital tla companhiaJ 
e a époc.'l do pagamento. 

§ 7." FazPr totlos os semestres os dividendos que os lucros da 
é'ompanhia permittirem, de harmonia com os arts. G." e 7." 

~ 8. o Organizar o relatorio de que trata o art. !5. 
§ \l. o Assignar as cautelas ou titulos que rrpre,entam as 

:Jt•çõns tla companhia. 
~ 10. Nomear, suspender Oll dcrnittir os t>mprcgados,da 

r0mJwnhia, detnrmiuar-lhes suas ohrigações e salario,. 
§ U. Exnrcer finalmente livre e geral administração, para 

o rjue lhe são outorgados plenos poderes, nos quaes elevem 
sem rc~crva alguma, consitlerar-se comprelwndidos todos' 
rnr:smo os de prof~tuador em cama propria. ' 

Art. 2:1. Alrírn <las ohrigaçõt's em eornmurn, compete ao 
pre~irlente: 

§ t. o Presidir ás asgrmhléas ordinarias o extra orei inaria.~ 
rlos· aecion istas, flirigir os seus trabalhos n f:tzrr P~eeuta1· 
q;~s rlrliheraeões. 

~ ';!." l'rPsitfir :'ts sessõps ria Directoria, que terão lugar to· 
tia:,, as vrzns tpit~ forPm requisitadas por qualqurr UIII t19 
~l'us mt~mhros. 

~ ::." J\;'presenlar a companhia, rm juizo ou fóra ·,i'·· 
pn1 ~:i ou srns proruradorrr:. 

rARTF IJ, 90 



Art. :?í. Cumpl"LP ao Serrctnrio: 
~ 1. o Assi).(nar os annuneios pnra n convocn<'ão d3s asscm

lJieas ).(cracs dos aceioui~las, 5egundo o diSJIOSto no art. 12. 
§ 2. o Lavrar com cxactidão as actas das mesmas asscrn

hléns c das ~cssões da DirectoriaJ as quacs serão lambem 
as:-d).(JWdas pelos Dircctorcs prcsen tcs. 

§ 3." Ter a srn cargo um registro rspccial para a transfc
rcucia das acçõos, que será feita de accôrdo com o disposto 
no art. 10. 

§ fJ,, & Duterminar e regular o nwthodo de cscripturação 
dos livros da eompanhia. 

§ a." Conferir as contas, examinar e pôr em ordem todos os 
papeis eoncerncntcs á companhia. 

~ 6. 0 Organizar com n brevi<lade possível, clareza e cxae
tidão o bnlanço annual de que trata o art. t5, o <Jual, depois 
tio confcritlo pelo Prosidcnt!' e ThPsourriro, scr:í submcttitlo 
an rxanw <la eommiso<iio de contas. 

Art. ~ii. CtHnpl'le no ThPsulHPiro: 
§ 1.'' Arrt·rndar t•Hioo; os dinlieirc;; <la companhio o firmnr 

o:; <~ompntenlP~ rr!'ibos. 
§ 2." Pagar todas a' r·onta;;, drpoi~ uc confrridns pt·lo Sc

netario e approval!a;; pPlo l'r<'~itlentc. 
§ 3.0 llrpositar os diulieiros <la eompanhia, conforme o.ui;;

posto no ~ 5." <lo art. 22; n n'tirnda dos quacs so podera ser 
feita por rr:eibos firllla<los por si e por outro dos Directores. 

§ !1." Apresentar :í Din·ctori~ um balanço rnen~al do estado 
da caixa. 

Art. 26. Os Direetores vencerão annualmcntc o l10110rario 
que a assrmiJiéa ~rral marra r:§ :1." rio arL i\l. 

Art. 27. No cas<J <le lll<ll"tP, inli~nliceão rlc dirr~ito5 civis on 
ausenda, u:lo just ilil'atla <I c mais de w· dias uc algnm dos Di~ 
rectores e seu supplenle, provi<lenr~iar~o os outros Directo
rcs, nomeando para os ;;uiJstituir at<í a primeira reunião <la 
asscmbl<;a geral accioni~ tas dr: rc<·rmhccida caJHICidadr, t•U 
l'OilVOC:lnd0-3 para pr1H'<:li('f :'1 SlUI Pl('iÇiiO. 

CAI'IlTLO VI. 

D.\ CO~DIISS:\0 DE EX.\ ME DE CONTAS. 

Art. 28. A comnJissão •lo rxnmo rlc contas será composta tle 
trrs mcmiJrus (aet·ionista>) I' tn•s snpplentos, eleitos annual
m:mtP, <lo <'onformirla<le rom o prcscripto nos arts. 17 e 18. 

Art. 2!J. No r~aso de rnnnncia ou vag-n <lc al;.:nm dos eleito;.:, 
será esta preen<~hi<la por act:ionistas nomeados pr~los outros 
mr•rnbros. Suas fnn<:~ões durarão por urn anno. 

Art. :w. E' ri:J t'lilllprtPncia da eommiss3o do nxamc (]c 
contas ox:unin:~r" kllan<;n ~ cmtla!, annuaes da Hireetoria, 
para o que 111'.' ser:í fr~lli!Ucadn toda n c>eripturaç3o, o dar 
sobre as mesmas o snn parrrrr, o qual s0rá apresentado na 
a<;scmhl<\a g-rral ordinaria da rompanhi.1 !l ,.,lhm"'rirln ;\ 10 
r.~ Ç'(•i;-4f'~l) f' :lpprq;;~rJin rln~ ~~·rjqni~t~~ 
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ll lSPOSIÇÕES TllANSITORIAS. 

Art. 31. Por de rogação tcmporaria dos presentes esta
tutos, o pc5S011l para a administração e governo da compa
nhia nos primeiros tres annos de sua e:dstencia fica desde já 
•le~ignado pela seguinte fórma: membros da Directoria :
Frii.ebco de Sú • Nogueira, Presidente.;-José Duarte da 
Fo«~ca Silva, S•w.retario-)liguel C•mto dos Santos, The
,;oureiro. 

Art. 32. Os trcs maiores accionistas, além dos membros 
da Directoria, occuparão o lugar de supplentes. S3 neste 
caso se der igualdade de numero de acções em mais de tres 
an:ionistas, decidirá a sorte. 

Os tres supplentes da Directoria designarão tres outro~ 
accionistas para examinar as contas do período decorrido até 
~primeira reunião ordinaria da assembléa geral. 

Art. 33. São incorporadores da companhia, Francisco de 
S:i Nogueira, José Duarte da Funscca Silva c Miguel Couto 
tios Santos, c nessa qnalidadn investidos dos neccssarios po• 
deres paJ:a impetrarem do Gwcrno Imperial a approvação 
do~ presentes .:statutos, podendo igualmente aceitar as mo· 
dilienções (/UC por ventura lhes sejam feitas, uma vez que 
estas não alterem os Iins principaes. da associação. 

Rio de Janeiro, 16 de Maio de 187~.-(Seguem as assigna
turas.) 

llECHETO N. tiOH- DE 7 DE :\GOSTO DE :1.872. .;, 
.. - " . .e.-.' 

Concede a Manoel Lopc5 da Silva c ao Dr. Philippe Pereira ' r't..._t'! 
Caldas permissão, por don9 anrios, para explorarem !ninas ; ô'i. 

de ~bumbo c cobr? no município da Encruzilhada, do \ermo 
do Rio Pà,do, ná l>rovincia de S. Pedro do Rio Grande do 
Sul. 

Allendcndo ao que Me rcrJLterm·am l\lanocl Lopes da 
:Si! v a c o Dr. Phili ppe Pereira Caldas, Hei por bem Con
~~cder-lltes permissão por dous annos improrogaveis, 
contado-; desta da la, para procederem á exploração da 
minas de chumbo c cobre, no municipig da Encruzi-
lhad,a, do termo do Rio Pardo, na ~rovinct~~J>~~~ra :-...-. ....... 
do h1o Gr;mdc do S11l, sob as scgutntc0~U'W:IJS: ~, O.t r,~ •.:-r '· 

(i
i '~: . ··.p., 

" ' y 

.\ I 
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I. 

i) '111 1'0 do rdc•rido pr;;zo o·; f'OJICüSSÍOII:li'ÍOS de~Í_!:;·· 
mriín o:~ lugares Pill tJilf' tivrrcm de minerar, aprcsrm
t:llltlo, na Seerdaria dn Estado rompf'lentc, plantas geo
logiras e topugr:tphii:as dos terrenos explorados, eom os 
pr~rfi~ que demonstrem, tanto quanto fór possível, a 
;,u pcrpo~içfio dai c~ a ma das m i lll'r:JCS. • 

A c•strs traliall10s acompanll:ll·il, al{~m de :Jmostra:'l"'ffos 
mincracs e elas varic·llaclcs das camadas de terras, uma 
Jco.rripç:io minurio:;a d:t possança das minas, dos lcrrc
IJOS de clominio publico ou parti1:ular necessarios á cx
ploraç~o. com dc~ivnaçfio dos propriclarios, das cdifit:a
Çiíc•s nrllcos e\islc•JIIf's e dn uso ou cmprrgo :1 que são 
clr~tinaclas. 

Ontrosim indirarã11 qn;d 11 IIIPio mais apropriado p:cr:1 
o f ransporfe elo~ prodwlo:; d.1 Ininerac_;:lo, c qual a dis
t:tncia c·nlre r:11la uma d:1' Jnin:t.' c oc; poroados mai>. 
Jll"(l\ Ílllli'. 

[[. 

Salicfc~il;ts :1~ ni~.l'lll:ia~ da c:l:riiHll:! -!.", ser-llles-l!:io 
concedi las :1t{• cinco datas minnrat·s dc: 1~1 .7:iO hrara" 
qu:tdr:1d~s, por esp:cr;o de trinta annos, ,·onformr'os 
meios rJIH~ os CIIIIC:t~ssionarios pronn·m lJIW trr:lo dr~ 
Plnprnc;ar 1'/Jertir:unr.ni.P, sob as roncliçõt~s annt•xas ao 
llerrcto n." :IOHI de (j ele Fevr.rciro rlc 18ti:1., no qw~ forem 
applicaHis ús rsprr:ir·s de lllÍIH~ra1:ão que lhes tiYcrc~m 
d1~ s1•r facultadas, c qua1~squcr outras que o Governo Irn
pr.rial julg~r comcnirnte illlpôr no arto da conei•ssãn 
í'lll beneficio dos intr•rps:;r•s puhlicos c da policia Ja,· 
minas. 

O Visconrlc d!l Itaúna, do Mru Conselho, Senador do 
lmpcrio, l\linistro r, Sr~1:rctario de E-;t:Jdo dos I\egocios 
tia Agricultnra, Commcrcio c Obras Publicas, assim o 
tcnh:1 rntendido r• faca 1•xecutar. Palacio 1-lo Rio tlr• 
Janr~iro, em srtf' de 1\.!!o~to rlf' mil oitocentos setenta 
P clow, quinqll:rg~·sinln primeiro lla lndcpcndencia n 
do flllpr·rin. 

r''''OIIdr dl' ltaúnrt 
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IIECHETO i\. Ei(J'J,:j- DE 7 llE \GOSTO llE 1K72. 

Coucede á companhia inglezà" Thc nr·aga_nz_a Gold 1\Iini~ Com
pauy Lirnitcd "aatoriz:ição pai-ã. funceionar Iió llllpPrio. --·-

Altendcndo ao rpw :Me requereu a !'Ompanhia ingleza 
-Tile Brag;mza Gold l\lining Company Limitcd-, c na 
ronformidadc da :Minha Immediata Resolução do L o do 
corrente mcz, tomnda sobre o parecer da Secção dos NP
gnrios do Impcrio do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta dr 11 de .Junho proximo findo, H;)j por hem 
Concedcr-l!Je autorização para funccionar. no lmperio. 
sob ::t clau»ula de fiearem os actos que praticar no Brasil 
~ujcitos ús Leis, Rcgubmentos e Tribunaes B!·asilciros 

O Yiscondc de llaún::~, do l\leu Conselho, Senador do 
Imprrio, Ministro e Sccrct:trio rlc Estado dos N1•gocios 
da Agricnlwra, Commcrcio r~ Obras Jlublir:as, assim o 
lt•nlra entendido e faça executar. Palacio do Hio de Ja
neiro, em sete de Agosto de mil oitocentos setenta c 
dous, quinquagcsimo primeiro da Indepcndenda c do 
Irnpcrio. 

Com a ruhrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Visconde de Jtaúna. 

BECHEfO N. ~iO'lli- DE 7 DE ;\(;Q~TO J)E 1R72. 

!\li Na ;~lgumas 1las elausulas do neerclo n." !>002 tlc 3 de .Julho 
tln eorrcute anuo, que autorizou o prolongamento até á praça 
da Couslilllição da linha de canis de ferro 1la fazenda do 1\la
•·aco ao ~Iata<louro. 

Altcnrlentlo ao que Me requereram .João Baptista 
Vianna Drummond e o Bacharel .Joaquim Hodrigucs de 
OliYcira, c Tcntlo ouvi<] o a Secção dos Nr•gocios do Impe
rio do Consrllto de Estado, Hei por lwm Alterar algumas 
das l"l:ltlsnlas annexas ao Decreto n." ~1002 de :1 de .Julho 

z .. 

dn t:orn~ntc armo, qnc· autorizou o prolonga mcn tq_;uti_ · 
l•rar.a da Consfifuir~Jo da linha de carris dcjerfÕ rlatJ\· ;t.: -.• ,.,<. . • /" . r. ' 
i'•:r1da do ~L!r;~t:o :rn J\fafadouro, r J\l:illd:u··qr~f\~t~'PI• ·ll.! t:1 ~~~ 

' ' . -1>_ I \\ , -
/ '. -1 
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vem as IJIIC com esl1~ baixam a.::~ignaclas pelo Viscont.lc de 
ltaúna, do Meu Cou~!'llto, Senador do Impcrio, Miuistro 
t! S1~cretario de E:;taclo dos Ncgocios da Agricultura, 
CammrTcio c OIJra~ Publicas, que assim o tenha enten
dido e faça executar. Palaeio 1!0 Hio de Janeiro, em 
sete de Ago~to de mil oitocentos setenta e dons, quin
i(Uage:;imo primeiro da Indepcndencia c do lmpcrio. 

Com a ruiJrira de Sua 1\lagestarle o Imperador. 

Visconde de Itatína. 

Clausulas a ttue se a•t•fet•e o Decreto n " ú0,16 
cl•·stll data. 

!. 

O Govcmo lmperi;d concede a Joiio Baptista Vianna 
llntmmond e 13 11:h 1rl'l Joa1[UÍfll Rodrigues de Oliveira, 
permiss;To para prolongar até :'t cidade os trillws da linha, 
que lhes foi COIII:cdiila pelo Decreto 11." ~89:5 de ':!2 de 
F1~verciro do eorrellte anno, conforme o seguinte traço: 

Os trilhos da via fctTI'a serão a~sentados no prolon
J.':amento da rua Nova do llllpcratlor em dircc1:ão á praia 
Formosa, tl'ontlc scguirú a linlta pelas ruas do Senador 
Ettzchio. S. Pedro da Cidade Nova, Formoza, Senado, 
E.;pirito Santo c praça da Constituição, onde será esta
Jwlecida a estação principal. 

Na voll:l seguir:"ta linha da pr:H.;a da Constituição, cs
iplina da m<~ do Espírito Santo, pela rua do Yisconde 
do Hio Branco, campo da Arclamação, travessa do Se
n;~do, ruas do Senado, Formosa, S. Pe:lro da Cid:ttlc 
Nova, Scuador Euzehin, praia Formosa c rua Nova do 
lllljli'!'ador. 

li. 

En I r c a pr<~ ia Formosa e o pon Lo fronteiro t!e S. Cltris
tovão, ronslruiril :1 companhia uma ponte parallela á 
que I iga as ru:ts do Senador Euzehio e 1\liguel ele Fria:-. 

K.:ta pontn li•rft torla a solidez, e sPrá feita sobre o 
ntan.12.·11c pelo systcma da da Estra1la de ferro D. Pedro 11, 
tJtW 1:w tica (ll"ll\im.t, devendo o soalho da mesma ficar 
:to nivol do d:ti(lll'lla, rorn a Jar:n1n suflicientc para 0 
tsSPII!amt•nto de uma via dupla c csp:tÇli de um c 0L1lrt 

'·"'" ('il':to tr:tft<ilprj,> Jtt'cc:·ct;h :1 l'l'. 
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III. 

No pr-olongamento da linha ficará a companhia su
jei ta ás clausulas do Decreto n. • 489õ de 22 de Fevereiro 
do corrente anno, que não forem modificadas pela pre
scn lc concessão. 

IV. 

A companhia será obrigada a calçnr as rnas e as es
tradas fóra da cidade em que assentar os seus trilhos, 
no espaço comprchendido por estes c mais 0,30 para cada 
lado exterior, confortneosystema atlmittidode calça
mentos ordinario ou por parallelipipcdos quando o vie
rrm a ter as mesmas ruas e estradas. 

v. 
A companhia será obrigada a rebnixar a parte da rua 

do Sen~do comprchendida entre a travessa do mesmo 
nome e a rua Formosa, fazendo o calçamento respectivo 
de conformidade com a clausula anterior. 

VI. 

As dc~pezas que forem ncccssarias para conducção das 
agnas, em consequencia de alteração de nivelamento llas 
ru r~, l'onerão por conta da companhia .. 

VII. 

Depois Llc concluídas as obras, a companhia não po
•' ·rá sob pretexto algum modificai-as ou ampliar as suas 
linhas sem que o tenha re•1ucritlo, c os planos tenham 
~ido previamente approvados pelo GoYerno, sob pena 
de multa c de demolir a obra feita. 

VIII. 

A conservação das ruas e estradas onde a companhia 
tiver assentado seus trilhos na largura comprehendida 
por estas e mais 0,30, para cada lado exterior, correrá 
por sua ron ta. 

IX. 

A hitola dos carris de feno da empreza em todo o 
prrrursn de c;na linh:1. :1 partir da fazenda do l\f:lraco, 
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vm. 
Pelo serviço do porto de embarque e desembarque, e 

armazena~em das niercador·ias e bagagens, a companhia 
terá flireilo as tax'as da tarifa actualmente estabelecida' 
pela Companhia dtdóca da Alfandcga do Rio de Janeiro. 

IX. 

Antes de pr·incipiar esse serviço, deverá a companhia 
sujeitar á approvação do Governo o regulamento para a 
cxacta fiscalisação c arrecadaçiio das renàas da Alfandega. 

X.; 

Nos edillcios do porto haverá ac;commodações para o 
serviço dos empregados da Alfandega, incumbidos de 
fiscalisar o monmcnto das mercadorias. 

XI. 

Os armazens do porto, construidos pela companhia, 
gozarão das vantagens e f a v ores concedidos por lei aos 
annazcns alfandegados~ entrepostos. 

XII. 

A5 ta ri f as de qÚc tratam os a rtigo5 a n tcccden tes, serão 
consideradas pmvisor·ias e revistas dentro de um anuo, 
«'depois de cinco em cinco annoc;, pela praça do Rio de 
Janeiro, c approvadas pelo Governo, mas a reducção 
~cral das taxas só poderá ter lugar, quando os lucros 
liquidos da em preza excederem de i2 °/0 ao anuo. 

XIII. 

Será gratuito o embarque e desembarque de quaesquer 
sommas pertencentes ao Estado; das malas do Correio, 
dos agentes officiaes do Governo, e bem assim dos colo
nos c suas bagagens. 

XIV. 
A em preza creará um fundo de amortização, por meio 

de quotas, deduzidas de seus lucros líquidos, em pro
porção sufficientc, para reproduzirem o capital no fim 
do prazo da concessão. 

A formação deste fundo lle amortização p1·incípíará, o 
mais tardar, 10 annos depois de concluídas as obras. 
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xv. 
O (;o,·crno potJerú res~a lar esta concessão em qualquer 

t1~mpo, tlcpnis do,; W primeiros annos de s'Ja promulga
(ão. O prt·ço tio r1~s~ate :;nrá rC!.(itlallo de maneira que, 
Hiluzitlo a a pol icns tia e li v ida puhijea, produza um c~ 
renda cttuivalcntc a N "/.,do capital eTrcctivamcntc em-
prcgat\o. 

XYI. 

As qnestõc~ que snsr:itaram-sc entre o Governo e a 
rompanhia .. a respeito c\1~ seus direitos e olJI'igaçõc:;, 
:-;!'rão deridulas por arhitros. 

Se as partes ronl ractantes não accordarcm n'um 
mesmo arbitro, cada lllllHO!Illlaril o seu, e estes começa
rão os seus trahalhos, pur designarem um terceiro, cujo 
YOtO SCl'a delinitiYO. 

Se não houver aectlrdo sobre o terceiro, cada arbitro 
cst:olherá um Consc\lll'iro t!e Estado, c entre estes deci-
dirá a sorte. 

XVII. 

A companhia nãn potlcrú transferir us direitos que 
llll' conl'f'tT a prcse1tk ronces:;ão. 

XVIII. 

A' ,·ompnnhia não s1~ concedem outros faYorcs, além 
dtiS llll'.ncionailos nas pn•s1mli~s clausula:->. 

Paladn do Hio dt~ Janeiro, eml'• dciAgoslo de 187::!.-
l'isc(lnr/e de Jtatina. 

llE I. '1 DE AfjO:iTO DE l87:!. 

C<lllt·edr~ :tl'ell ru A.lov,; S::hl~r·~r •. Jos1; Gonçalves P•~t:ego .luuior 
~~.lo>~·~ ~~~ria ela Si!Ya L<'llltH autoriza1;ão para cou~truirem 
1111 cns••atla elo (;:tl.o, no porto de raranaguá, na Provincia 
do Paranit, :1s obras que fon~m nccrssarias para o :melhora-

mcnlo tio m.:smo porto. 

Altendcndo ao qnc ~le requereram Petlro Alop 
Srlu~rcr, Josó Gonçalvt~s l't•rt•g-o Junior c José Maria da 
Si\1:1 1...-nw,;., c Tcndu u t\ilo a Secr::lo docJ Ncóucius tlo 
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lmpcrio do Consr\ho de Estado, Hei por bem Conccjler
llws autorização para construirem na enseada do Gato, 
no porto de Paranaguá, as obras que forem nccesgarias 
para o mdhoramento do mesmo porto, sob as clausulas 
qnr. rom r-ste h;~ixam assignadas pelo Visconde de lt.aúna, 
do ?llru Consdho, Senacior do lmperio, l\linistro e Se
nrtarin de Eo.;tado do" Nrgocios da Agricuttnra,Commer
r'io c Obras Pnbticas, lJIW assim o tenha entendido e faça 
n:rt'utar. Palacio do Hio de Janeiro, em quatorze de 
A~osto dr mil oitrwentossetcnta c doitf., qninquagcsimo. 
primeiro Ja lndrprrHtcncia e do Imperio. 

Cnm a rnbrira de Sua Magrst.ade o Imperador. 

Visconde de ltaúna. 

('Jausulas a qut" st" rt"fPrc o ltecreto n." :ao:;3 
desta data. 

I. 

O Governo Imperial concede a Pedro Aloys Scherer, 
José Gonçalves Pecego Junior e .José Maria da Silva 
Lemos, ou á companhia que organizarem, autorização 
para construir na enseada do Gato, no porto de Parana~ 
guá, as obras que forem nece~sarias para o melhora
mento do mesmo porto, de modo que o/Tcreça ancora
doiiro scgut·o e de facil acccsso aos navios de maior 
calado. 

11. 

A incorporação <la companhia deverá verificar-se den
tro do prazo de do~s ar111os, contados desta data, sob pena 
dt· caduear sem mais fonnali<ladc a coneessão. 

IH. 

A cmprrza ohrigar-~c-ha: a :tprescnfar :í :~pprovaçJo 
tln (~overno eom o~ estat11tos da companhia, o plano dn 
todas as obra;; qnc tiver de executar, acompanhado da 
planta geral da enseada do Gato, .com o maior numrrn 
ro~sivrl dj· eotas di~ sondagem, c todas as iwl' ' -' . -
di-~rusavt•is para 1\l:>mnnstrar a cnnvr · . ~ rlfr\ihr~~---- __ 
(ii''JI'f't:idas. ~\\\'!1 I.!JI\p.lC1/; '', 

. -~ 4,p \ 
{ n; ~ 
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No plano ~nbmettido ~~sua appronção o ~ovcrno po
derá fazer as mou ilicaçõrs necessa ria:;; á conservação e 
rnclhoramrnto do porto, assim como nos edilicios des
tinados ao recebimento das mercadorias. 

IV. 

As olJr:l!'; só começarão depois tle approvadas as plantas 
c no prazo de seis mczes, contados Lia mesma approvação, 
sob pena de caducar a coneessão, e ficarão concluídas 
no prazo de tres annos, cont\(los daryuella da~a, sob pena 
de l:OOO~OOO de multa por mczde demora. 

Y. 

A prescntn concessão dunrá por tiO ano os, contarlos 
rlesta tinta. Findo este prazo ficarão pertencendo ao Go
verno, sem i ndern n ização alguma, todas as cons trucçõcs, 
o material fixo c rodante e bem assim os terrenos occn
pados pelas obras da em preza. 

O Governo coneerlc á em preza o direito de rlesappro-
priar. na fórma do Decreto n." lüfi'í, de 7 de Outubro do 
t85:"i, as proprietl:~tles e Jwmfeitorias pertenceu tesa par
ticulares e que ~e acharem em terrenos necessarios á 
construcção das obras que a em preza tiver de exeGutar. 

YI. 

Quando não se e~ccutar qualquer obra ou serviço nas 
condições estabelecidas, o Governo o mandará fazer por 
conta da companhia. 

VII. 

Para n~calisar as obras o Governo nomeará um Engr
nheiro, cujos vencimentos serão pagos pela companhia, 
c fuá admittir nas mrsmas obras até cinco praticantes 
para estudar o ~ysterna de sua construcção e adminis-
tração. 

vm. 

Pelo scrvh:o 1!0 porto de embarque e desembarque, e 
arn~az?rw_geu~ das mcreatlor_ias c bag:~gens, a companhia 
tera dtre1to as tax~1s da lanfa actnalmente estabelecida 
pf'b Cmn[l:ltlhia d:t' tlt',eas da Alf:mrlrga do Rio de Ja-
llt' 1 :·o. 
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IX. 

Antes tlr. principiar t~sse sPrviço deverá a cumpanhia 
sujeitar á approvação do Govt~rno o regulamento para 
a exada liscalisaç:lo e atTI'C:ttlac~io das ren<las da Alfan-
dega. · 

X. 

Nos etliticios do J-!Orln haverá accommodaçõe~ p:na o 
sPrviçu dos Pmpregados da Alfandrga incumbitlos de 
tisralisar o morimenlo das mer•;atlorias. 

XI. 

(),.; al'lnazens do porto. ··onstruido,.; pda companhia, 
gozarão da~ vantagens~~ favort's 1:oncedidos por lei ao5 
armazens alfa·ndt~gadus e entrepostos. 

XII. 

As tarifas tlr que tratam os artip:os :mtrcruentrs ser·ão 
eonsitlerada~ nrovisorias e nwi.,tas dmHro dn um anno, 
~~ depois dt) cineo Pll1 cinco annus pei:I praça do lHo de 
Janeiro e approvadas pelo Govemo, mas a reducção 
gt~t·al das taxas só poderá ler lug-ar quando os lucros li
quiuos da empreza excctlcrnrn a 12 "tu ao anno. 

XIII. 

Srrá gra tni to o f'IUbarquc e desem h a r que dr quaesquer 
som ma~ Pf!I'LPncentes ao Estauo; tias malas do Correio; 
dos agentes oflici:lcs doGovr.rno, e b!'m assim dos colonos 
e suas bagagens. 

XIV. 

A empreza crt~:Jrá um fundo dt! am0t'Liz~ç:io por meio 
dt~ quotas deduzidas de spus lucros líquidos, em pro
porção snflkiPnln p:1ra reproLiuzirem o capital no lim 
do prazo da eoncessão. 

A fornnr;:lo deste LUtHlo de amortização riu•; i- • 
piad, o lllais tardar, 10 a unos dr>poi.-; _ _ , ncf~--
J·olH'J.-.:. .._ /,{\'''r{l r•(l'··~'~ 

I'AHTE 11. YJ ,I/ ""\ . ' ' " I . . ,. 
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:.:v. 
O fiovt•rno JHHlerá re&~<;,lar esta concessão' em qualquer 

telli]'O dt'pois dos 10 primt•iros annos de sua promulga
ç~o. O [ll't't;o do rP",r.wte ~1:ril regulado de maneira que, 
rPduzidu a :qJOiices tla divida publica, produza uma 
rrnda t~quivaJcntl' a 8 do capital eiTcctivamente em-
Jll'l'pdu. 

.\ Yl. 

A ,·nmpanhia podPr:i !1'1' ~ua séile no paiz, ou fóra 
tlf'lle, rum t:mto qtlf', para decisão dos assumptos re
lativos :'t rtnpr1·za, !Pnlia 110 Br:1~il um representante, 
l1nhilitado rom os ncct sqrios poderes para tratar c re
solver directamente rom o Governo Imperial as qucs
tõp,.; t•mPrgcntt•s. fic:lllilo t•ntPrHlido que quantas appa
n·t~en~lll enlrt• t>ll:~ c o liovPrno, 011 entre clla e os parti
cular!':;. 'l'r:io traladast~ rp,.;nlri1las no Brasil. 

\\11. 

As qnrstüt•s que su't'ilarem-se entre o GovPrno c a 
companhia a l'I'S(H'ito dt• '''HS din·itos c obrigações serão 
dt•r,idid~s por arlJitrn~. 

Se as pnrtes contract:l!ltt•s niio acconlarem no mesmo 
arbitro ratla uma noml'ará o sru, r estes começarão os 
seus tr:Jhalhos JIOI' de,ignar um tPrrPiro, cujo voto será 
dl'llniti' o. 

Se não houver ;Jcrôrdo sobre o terc!'iro, rada arbitro 
Pseolhl'rá um Consrlbt·irt' t.lt· E,.:!atlo, c Pntre t~stns drri
tlir(t a stlrll'. 

XYIII. 

Os ront'f'ssionarins niio potlt~rão trnnsfcrir a outros 
o tlirt·ito de t1l','!:lllizar a co1npnnhia de que se trata. 

XIX. 

A' rmnp:ml1ia n~o 'í' t'lillrr•llem outros favores além 
!los Hlt'll(:illll:ltlos nas ('l'l'"'t'lllt·s rlausulas. 

Palncio do Hio dt· J:illt·ittl. t•nt 1'1 de Agosto de !872.
ri~rondt• l/r• /fi/IÍ1111. 
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DECitETO N. ti054, -DE l 'i DI.;: A!;O~TO UE l8i2. 

Declara de primeira cntrancia as comarcas .l!~JlJU: .. ~ 
!ngá c lnde(IP.'!denci.a, esta rc.;taurad.á ê aqÜ.élla.s crcadas ul
tiniâuíentc na Provinda da l'arahyba. 

Hei por bem Dect·ctar o seguinte: 
Artigo u·nico. São declaradas Jc primeira cn trancia 

as comarca:; de Borburcma, In.>Çá e InJepenJencia, está 
restaurada e aquellas crcadas pt>la Lei n." 4-80 de 25 de 
.lulho ultimo, da Asscmhléa Le~i~htiva Ja ProYincia da 
Parahyl.Ja. 

O Dr. Manoel Antonio Dllarte de Azevedo, do 1\leu 
Conselho, Ministro c Secretario de E,;tado dos Negocios 
da Ju~tiça, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Hio de Janeir·o, em quatorze de Agosto de mil oi
tocentos setenta e dons, .quinquagesirno . primeiro da 
Inllcpendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 

DECRETO N. !)05:5- DE H DE AUOSTO DE 1872. 

Marca o ordenado annual dos Promotores Publicos das comar
cas !lc Borburema, Ingá e Inilcpcnllcncia, na Provincia da 
l'arahyba. 

Hei por hem Decretar o seguinte: 
Artigo nnico. E" marcado o ordenado annual de 

600E a cada um dos Promotores Puhlicos das comarcas 
•le Barhurema, lngá e lndepcndcncia, na Província da 
Puahyba. 

O Dr. l\lanocl Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, l\linistro e Secretario de Estado dos Ncgocios 
da lListiça, assim o tenha entendido c faça executar.;. 
Palacio do Rio de Janeiro, em quatorze de Agosto de 
mil oitocentos setenta e dous, quinquagesimo primeiro 
da lndepcndencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua ~llgcstadc o lrnpcrarlor • 

• Vanoel Antonio Dwtrte de A.:evcdo. 
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Declara <11~ primeira í'Htraucia a comar·c~a. de BaiTdrinhas, c 
de segunda a rio Co1lô, cre:u!as ultimainelltl~ wt Proviueiá. do 
l\larauhão. 

Hei por hem Oceretar o seguinte: 
Artigo unico. E' dcelarada d1~ primeira rntrancia :1 

r,omarca de Barrr.irinhas, .e de seg-nncla a do Couó, crra
~hs pela Lei 11. o 9!nidc 15 de .lttlho ultimo, da Asscmbléa 
Legislativa da Província do l\branhão. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do M('u 
Conselho, l\linistro c Scerc~lario de EstadiJ dos Neg-ocios 
da Justiça, assim o tenha entendido c faç:t executar. 
Palacio do Hio de Jatieiro, em quatorze de Agosto de 
mil oitor-cntos scltmla n clous, quinquagesimo primeiro 
da Jndepcntlencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstade o lmper<idor. 

J.Urmnel Antonio D~tnrtc rlc Azevedo. 

DECRETO N. i)O:J7- m: li DE AI>OsTo nr. !87~. 

1\Iarca o or1lcn:lllo annual (los Promntorc-. l'Hhlicos das comar_ 
tas de Barreirinhas e do Codú, na Proviueia do Maranhão. 

Hei por hem Decretar o se,t!"uiutc: 
Artig-o unico . .E' man;ado o ordenado annnal de 

600:)000 a ead:l um dos Promotore~ Publico::; das co
marcas de BJrreirinlta::; e do Codó, na Pro v incia do 
l\lara nhão. · 

O Dr. 1\lanorl Antonio IJuartn dr· Azevrrlo, do MPu 
Conselho, .Ministro e Sr'eretario de Estado dos Negoc.ios 
da Justiça, assim o tenha entendido c faç:1 e:xecntar. Pa
lacio do Rio dP- Janeiro, em quatorze de Agosto de mil oi
tocentos setenta e dons, quinquagesimo primeiro da 
lndcpenuencia e do llllperio . .. 

Com a rubrica de Sua Magcstauc o I mpcradÓr . 

. Manoel Antonio Dnarte de Azevedo. --
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DECRETO ~. :>o:;s- DE w nE A!;osTo DE IS7~. 

Autoriza o harãh rlc l\lauá a estabelecer e explorar nm cabo 
tf'legraphieo submarino entre o tmperio do Brasil e o reino 
de Portugal c suas possessões. 

AttPntlcndn á convcnirncia de sr. estabelecer, no mai-; 
breve prazo, communicação tclcgraphiea rntrPo Brasil 
P o continente PJlropt;o, c mo~trando-se o B'não de .Mau á 
h:~bililado para realisar rs~~~ set·vit;o com rxigcncias me
norp~ c a maior celr~ridadc possível, mediante acr,ôr1lo 
com as companhias telcgraphicas inglczas, ás quacs o 
governo portugnf'Z concedeu prefcrencia para ligar 
aquelll' reino com suas posst•ssões atlanticas ao tcrri
torio do Bra~il : Hei por bem Conceder ao referido Barão 
de 1\buá autoriZ<~I;.ãu para estabelecer c explorar um 
rabo tclcgraphico ~ubmarino entre o ImpNio do Brasil 
c o reino de Portugal, tocando nas posscssõrs portu
gurzas, confonne as coneessões que fizer ou tenha feito 
o governo de S . .M. Fidclissima, e sob as clausul;~s que 
1"0111 este baixam, assignadas pelo Visconde de Itaúna, do 
!\leu Con~clho, S1•nador do Impcrio, .Ministro c Secre
tario de Eqado dos N egocios da Agricultura, Commercio 
c Ohras Publieas, que assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em dczaseis de 
Ag-osto 11e mil oitocentos setcnt;~ c dous, quinquagesima 
primeiro da Indcpendcncia c do lmpcrio. 

• Com a rubrica de Sua Magcstauc o Imperador . 

Visconde de Itaúna. 

Clausulas para a eollocação de um cabo te
legraphieo transatlantico, a que se refere o 
Deere.to n.• 6068 de 16 de A.;;osto de 18.,~. 

I. 

O ponto da amarraçiio rio cabo, 1ia costa do Brasil, 
~crá o mais prox:imo possível do cabo de S. Roque ou 
da capital da província de Pernamhueo. 

Poderá o conr~essionat·io estabelecer linh11s aéreas, 
suhtenaneas ou submarinas, para ligar o rabo desde o 
ponto rm qne fôr preso n:t costa do Brasil até en-



ií2 ALTOS IJII i'IJIJ!:ll 

contrar as linhas terrestres, ou para internar a su:~ 
principal estação no intuito de melhor preservai-a 
de qualljuer a tarrue ex terno. 

li. 

A linha do Brasil ao continente portug-nez drrcr;i 
Pstar completa antes ou até 31 de Dezembro de i8"'L 
Não sómeutc 1~star:í llstalwlecitlo todo o caho subma
rino, mas tambem :~berto o stJrviço telegraphieo entre 
as duas nações. 

III. 

Só será r-oncedida pu1rog-aç.ão drstc prazo so houver 
neressidatle de substituição ou reparação do cabo, por 
acddente que nelle oceorra durante a imrnersão, ou 
JlOr defeito que se revele depois de estabelecido, e no 
caso de força maior rle outra natureza, se o governo 
o julgar suflicientementc provado, e entender convr
nicntc ao interesse do Estado a concessão de novo 
prazo. 

IV. 

A estação terminal no Bra~il, ern communicar;ão di
rcc la com a do con tinen to portuguez, será di rígida 
e traktlhada por empre;.'"ados do concessionario su-
jei to~> á fiscalização do goremo brasileiro. • 

O gorer.no cstahdercra no mesmo c<lificio, ou, srnrlo 
impossível, em edifício contíguo, a sua repartição tc
legrapltica, para a rcr-cpção e expedição dos despachos 
procdcntes do exterior para o Bt·asil e vice-versa. 

No primeiro caso, o governo indemnizal'a as despe
zas nceessarias para accommodar a sua repal'tição. Se 
houver algum crliticio d~ Estado conveniente para a 
estação terminal d:t cmprcza, o governo concederá o 
seu uso, ~e a concessão fór possível, gratuitamente 
ou soh as coutliçõcs IJUC ajustar com o concession:trio. 

v. 

O prriorlo rio privilegio ao conccssionario será de 
vinte annos, dentro fios quaes o governo não com:edPrá 
o estabelecimento d·~ outro cabo entre o Brasil c a Eu
ropa, nelli entre o Brasil e as po,sc~sões }JOrtuguezas. 
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Yl. 

Todos os telegrammas ou despachos do Brasil para a 
Europa e possessões fJOrtuguezas chegarão ás mãos dos 
empregados da estação terminal no Brasil por interme
dio dos empregados do governo, conforme as instruc· 
<;üPs que este expedir; outrosim todos os despachos ou 
telcgrammas para o Brasil serão pelos empregados da 
emprcza entregues nas repartições ou aos empregados 
do governo no Brasil, que pua esse lim forem pelo 
mesmo governo designados. 

Fica entendido que o governo do Brasil poderá ter, 
se llw convier, nas estações da em preza na Europa e pos
sessões portuguezas, ou em qualquer outra parte a quo 
se estenda a mesma communicação telegraphica, até dous 
empregados seus para fiscalisarem a expedição dos tele
~rammas otficiacs destinados ao governo c autoridades 
uo lmperio. 

YII. 

O concessiona rio tem obrigaçi.io ·de conservar o cabo 
sempre em condições de bem trabalhar, de preencher 
fiel e pontualmente t.otlas as clausulas deste contracto, e 
de communiear sem tlcmora ao governo qualquer occur
rencia que possa vir a causar ou cause interrupção no 
s.~rviço. 

VIII. 

SP qualquer interrupção do servi~o telegraphico com 
a Europa se prolong-:1r por 18 mezes, o governo poderá 
drclarar nulla c sem mais effeito a presente concessão, 
r passai-a a quem lhe aprouver. Excepto se o concessio
nario apresentar :10 governo a pr·ova, por meio de exame 
de pr~ri tos, de qnc oca h o não pôde soffrer reparação e ne
cessita ser substituído, caso em lfUe o governo poderá 
conceder noro prazo para o assentamento de outro cabo. 

IX. 

O governo não se responsabilisa pelos prejuízos que ao 
r.nncessionario po~sam causar as avarias que se rlerem 
11~'' linha"'- hra':iiPir:~s pertPncentPs ao Estado. 
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No lim dos 20 anuos do pl'i vilegio exdusí r o, o con
cessionario tPrá o gozo tlo cabo ou rabos tf'W houver 
submergido, por outro prazo igual, mas sem privilegio 
algum. ' 

XL 

Se no l. o de Janeiro tlc 188:J ou de qualquer outro 
anno subsequente o numero 1ios telt•granunas ~~ntre o 
Brasil e a Europa, transmitticlos rwlo cabo submt.~rino: 
durante os dous ultimos armos, tiver attinghlo uma 
média equivalente a :mo telcgrammas tliarios UI' 20 pJ.
lavras, o governo podrrá exigir do couCf'ssionario qu1" 
(~stabeleça um segundo cabo, dentro do prazo de dous · 
:lllnos, a coutar· da (l:Jta da intim;1ção 1lfo:-;ta nxigrneia. 

A recusa por parte do couéessiouario ou o fae to dP 
não haver elle participado, dentro dn seis mezcs d:.t in
timação, que S(~ está apromptando o novo cabo e to-· 
inanuo as providünci:Js p:1ra o mergulhar, deixará o 
governo li vrc para conceder noras linhas sub ma ri nas 
entre o Brasil e Portugal e suas possessõe:-;, ou f{Ualquer 
outra parte da Eur·ópa. 

XII. 

A tarifa dos tclegrammas ou despaciJus transmi ttiJo:-; 
pelo cabo serú lixada pelo concessionario, não pod('ndo 
o custo de um telcgramma de 20 palavras exc1~dnr df• 
iMJ francos da costa do Brasil para a de Portuga I, de .f. 2~i 
francos para a llha da Madeira, e de ~O francos para a 
Ilha tle S. Vicente de Cauo Verde. 

Se no i o de Janeiro de 1877 ou de qualquer dos anno:-; 
seguintes o numero dos tclc~grammas entre o Brasil e a 
Europa, trcmsmi V idos pelo cabo durante os dons u 1-
timos armos deeorridos até. esse dia. exceder de uma 
média equivalente a um telegrammas diarios de 20 
palavras, o maximo dos preços por tell'gramma de 20 
palavras será reduzido deste mojo: do Brasil para Por
tugal 120_francos, para a Ilha da .Madeira 107f,~)Oc., para 
a de S. VIcente 72f,;)O c. 

Se a mbJia caleul;.lfla, eomo arima liea dito, cxccdrr 
de 200 telc.~Tarnmasdiarios, omaxir11osf~ reduzir;~ deste 
moLlo: Jo Brasil para Portugual 110 fr~11co:;. para a 
IJ!Ja ua Madeira 100 francu::, e para S. Vi v eu te ti~ francos. 
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o~ despachos de iO palavras não poderão custar mais de 
metade dos preços marcados para os de 20 l}alavras. 

Não se incluem nos preços da tarifa do concessionario 
as taxas das linhas accessorias terrestres ou mar i ti mas, 
custeadas pelo governo ou pot· concessionarios, nem as 
taxas que Portugal ou outros paizes exijam nos seus 
lrrritorios. 

XIII. 

O:> despachos olllciacs du:> governos do Bt·asil c de Por
tugJl preferirão a quacstrucr communicações partícu
la res. 

Na expedição dos tnlegramma~ particulares, tanto do 
Brasil como do exterior para o Impcl'io, guaqlar-se-ha 
a ordem de sua apresentação, salvas as excepções que a 
1:1 rifa estabeleça e far.:ulte a toclos sob iguacs condições. 

XIV. 

St)rão gratuitos os rlcspachos ofliciaes entre o governo 
tio Brasil e seus ;~gentes no exterior, que se limitem a 
annunciar o apparecimento de alguma epille\nia no Im
perio, ou nos outros paizes, não excedendo tlc 10 pa
lavras, ou pag:uão sómente pelo que exce4erem desse 
limite. · 

Os tlespacllOs omci3cs do govcmo sPr:io pagos com o 
:1b:~timcnto de 1.0 "/.;. 

XV. 

As oboervações mctcorologic:~g serão transm i ttirlas 
gr:~tnitamcnte entre os obscrvatorios do Rio de Ja
neiro c Lisboa, não podendo os telegramma~ diarios 
e\l'i)dcr dn dou; p:!t'a ead:t ohscrvalorio. 

Quando se possam transmittir ohset·vações :~strono
micas para delcrrninat· posiçues geographicas, será 
lambem este servit;o gratuito. 

XVI. 

O governo expedirá as instruc~fieg neeessarias, se
gundo a~ qnac·~ dnvam set· cobradas nas cstacl1es das 
linha,; brasileiras a~ taxas pertencentes ao concessio
nario, de confot·mitl:~de com as clausulas :12.• c :1.4,. • 

,A regularisaçJo elas contas en trc o gover • ..Q...C,on-
cnssiona rio~~· l'lft•etnará no fim de c, ,-· n,~:r ~F~ih'ilõ-·- , 

1'\l:il' 11 •1\ / ,ç,\\\r '. r•'T~l~,, ··, 
' \ . . . .., ' 

'~. 1'~ )) 
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o franco tle unitl::tde monctaria. A troca das contas 
de cada mcz se fará durante o mez scgu iu tt~ 1quellt~ a 
que !'C referirem. 

No p1':tzo rnaximo tle um mcz da data tlest~ rrmcssa 
serão verificadas ns contas. 

A liquidação de cada conta, c o pagame:t to de seu 
saldo serão feitos por trimestres. 

O saldo resultante tla liquidação das contas será 
pago em francos pelo valor de 380 réis cada um, cm
tjuanto o cambio entre a praça do Hio de .Janeiro e a 
de Londres estiver 011Jaixo do par, e pelo de 3~0 1 éis no 
caso contrario. 

Não serão admittidas reclamações nas contas a res
peito dos despachos que tenham mais de() mezes. 

XVII. 

Quando houver outra linlw de communicação tele
grapllica vara a Europa ou possessões portuguez:1s, o 
t~xpedidor terá o direito de ucsignar a linha que pre
fere. No caso tlc falta tle intlicat;ITo, o dt•spaclto será 
enviado pela linha tle menor tarifa. 

XVIII. 

O concessionario pótlc reduzit· as suas l~ll'ifas, scmpr(~ 
tfUe o julgar conveniente, tlo tjHC tlarú immcdiatamente 
lJarte ao goveruo. Heduzid(Js, poróm, por arhitrio do 
conccssionario, não poderão ser alteradas, para mais 
~em prévia autorizaç:.io tlu g·orcrno. 

XIX. 

O governo reserra-se o direito tk tomar todas as 
medidas uecessarias para flscalisar a cxe•~ução destas 
condições, c podcrú mandar dous empregados seus as
sisti!· á irnmt•rsão tlo cavo. 

XX. 

í · O governo dará ao couccssionario protPcç;"io t' :lll
xilio. 

Conseguintemente : 
Os caiJOs uas aguas do Brasil, os fios terrestres c as 

estações telegraphicas do concessionario serão conside
rados eomo fazendo pal'te da propried:Hie do Estado; 
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Os c~aho~~ os Jios terrestres para a juncção e ma teria! 
telcgraphico, os navios empregados nas operaçües da 
sondagem e da immersão serão isentos dos direitos de 
atfandega c de quac~quer outros nos portos do lm
perio. 

Os cabos telcgrapllicos r os fios fcnesfres de tJUC falia 
a condição La, ass~m como sua exploraçào, não serão su
jei tos a contrihuiç,ão alguma ou impQsto c.;peeial. 

XXI. 

O governo farú um abatimento atô 20 °/0 na tarifa de 
suas linhas flara todos os telegrammas que atravessarem 
o cabo. 

XXJl. 

O conccssiona rio poderá Jigar telcgraphicamen te o 
Brasil eom as ilhas chamadas 1la lndia Oceidcntal e a do 
Senc•!!al na costa d' Africa. 

Esta concessão, porém, caducará, para os cfTeitos do 
privileg-io, se nãu estiver aprovei la da até o Hm do a uno 
de !R7G. 1\las se dentro d(~ste praw fór aproveitada, 
ser-lhe-hão appliea<las pelo modo possivel as condições 
a11teriores deste dcereto, c~pecialmentc as dos prazos do 
privilngio c ex plorac~ão, e as das tarifas, tomando-se 
por Jwse o preço dos de~;paehos p1ra a Eul'Opa, propor
cionalmente, computado pelo numero de milhas do 
cabo. 

XXIII . 
• 

O concessionario poderá lambem estabelecer cabos 
pl'lo rorrcr da costa do Brasil para os lugares que forem 
de:-;igJJados de accôrdo com o governo, se caducar a eon
eessâo da I in h a submarina, á que se refere o Decrnto 
n. 4~tH dn ;t;J de Ma}'(:o de 1S70. 

XXIV. 

O eoncm~ionario dentro do prazo tfe seis mczes de
vrr:'t depositar 110 Banco do Brasil a quan lia de dez mil 
libras esterlinas em moeda ou titulo da divida publica. 

Este dPposito serú reforçado com outro de igual 
tJUaJJiia no prazo de um anno, se o governo o exigir, 
ca~o se convença que o concessionario não tem feito 
tJUaJIIo podia para a fiel execução de sous compromissos. 
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Se o cmprezario não realizar qualquer destes tlepo-
si tos perderá a concessão: . . 

Se não realizar o scgumlo, tambem perdera o pn
meiro: c perderá ambos os depositos, se no prazo fixado 
o cabo não estiver assentado c funccionando. 

Logo, porém, que o ca!Jo esteja funccioJ?allflo o con
ccssiom.rio poderá levantar os seus depos1tos. 

XXV. 

O governo imperial procurará garantir por _accôrdt.' 
in ternacionaes a nou t r;ll idade do cabo submarmo. 

XXVI. 

Se no dia 3i de D8zcnllJt·o de i87í o ca!Jo su!1m~rino 
entre o Brasil e Portugal não estiver estalwleeido e 
aberto o serviço tniegraphieo, a presente concessão, 
ipso facto, estará nulla de pleno direito, sem dcpnn
dencia de acto algum mais por parte do govcruo, salra 
a c.l:msula 3." 

XXVII. 

O concesRionario fica autorizado para entender-se 
com as companhias que obtiv1~ram igual concessão do 
governo tln Portug:-tl, a fim dn prompta c seguranwntn 
realizar as ohrig:-tçõns <JIW contrahiu. Logo rpw as 
companhias cessionarias se obriguem em ho:1 c devida 
fórma, a cessão scr;í Yálida e sortirá os eiTeitos legac:;, 
:~pplicando-se a citas o que neste Decreto f'C diSJlÕO em 
relação ao conccssionario. • 

O conccs;:ionarin, ou as companhias que, como acima 
se autoriza, tomarem a si os direitos e obrigaçõc<; <las 
prcsrn tcs ela usulas, deverão ter no Brasil um repre
sentante' com todos os poderes, para tratar c decidir 
quars<piCr questües que por ventura se suscitem, quér 
entre o governo e as companhias, quér entre estas c os 
particulares. 

XXVIII. 

As questões qtw suscitarem-se entre o governo e a 
!llllJ.ll'eza, a rcspnilo ue seus direitos c obrigações, serão 
decidirb1s por arliitros. 

Se as partes conlraelal!tcs não concordarem n'um 
mesmo arbitro. r:ad:! llllla uomear;'t o seu·, c e,;tes C•J-
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cçarão os seus trabalhos por designar um terceiro, 
mujo voto será definitivo. 
c Se não houver acctirdo sobre o terceiro, cada arbi
tro cseolhr-rá um conselheiro de estado e entre estes 
ilccidirá ;~sorte. 

Fica entendido q11e todas as questõrs rl:l empreza, quér 
com o governo, quér com particularrs, assim como 
todos os seus actos praticados no Br:Jsi! serão julgados 
~~decididos de conformidade com a legislação do Im
perio e nos tribunaei' brasileiros. 

Palacio do Rio de Janeiro, em Hi de Agosto de {872. 
Visconde de ltaúna. 

-----
DECRETO N. ;jQ:J()- f) E 2~ DE AGOSTO IJF. 1872. 

nc<luz a 5 "/o o juro !lo dinheiro depositado na Caixa Economica 
do 1\io de J:ineiro. ··-

Trndo em vista o parecer dos membros do Conselho 
Inspector e Fiscal da Caixa Economica e .Monte de 
Soccorro desta Ctirte, cornmunicado em officio de seu 
Pre;:idenle de 22 de Junho ultimo; c Usando da autori
zariio r·oncedida no art. 3G da Lei n. o Hi07 de 2G de Se
leÍllbro dr i8H7: Hei por hem Decretar o seguinte: 

Arl. L 0 Do 1." do proximo mez de Outuhro em 
diante o Glinhr.iro depositado c que se dcposi ta r na Caixa 
Economica prrcehcrú o juro annual de !.i 0 /

0
• 

Art. 2." O dito juro será annualmentc fixado pelo 
Ministcrio ria F:1zenda, sohrc representação da Directo
ria GPral da Contabilidade rio TIJcsouro Nacional, depois 
de ou rido o Consrlho Inspcctor c Fiscal. 

Art. 3.° Fi1:amrcvogadas as rlisposições em contrario. 
O Visconrlc rio Rio Dranco, Conselheiro de Estat.lo. 

Senador do l!Jlpcrio, Prr•sidente do Conselho de 1\linis~ 
tros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da 
Fazenda e Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, 
assim o trnha entendido c faça exer:utar. Palacio do 
llio de Janeiro, em vinte e quatro de Agosto de mil oito
centos s(•tenta e rlous, quinquagesimo primeiro éla 
lndepcndrncia e do Imprrio. --·- ,- ···---,_,_ 

~U.f"\ (l .•. 
Com a· rubrica de Sua 1\lages ~ \~Í~''ll'e'ra'd(lt· ··' 1·'f 

1 
~" '-, 

Visconl}6 €'1/io Branco. ~ ... 
11 -...--H 1: 
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OECRETO N. rwrm- nr~ 2í nE AGosro DF 1872. 

llctermina por utilidade publica a 1:onstrucção de nm edificio 
rlestin:ulo ao estahelccimeuto tle E~;eolas pnhlicas de instrucção 
priruaria ua Fn•gncli:t de Santo Antonio desta Côrte, no ler
rcrro '1"'~ ftirma angulo na,; rtra:; da l:elaç:·io c dos Invalidos, 
do l:ulo du Nnrle. 

AUcndP111Io :'t lWt:t·~sitladn dn con:.;fruir-'e um cdilleio 
dL:~tinado :10 csi~IJelr•cimento de Escol~s publicas de 
instrnc~ão vritn~ria na Frcguezia rle Santo Antonio 
desta C<lrt.ro, n :í utiliiladL' pnhlica de ser lcnntado es~n 
cdilirio no tcrrl'lto. :u~tualmPnte tle proprie<lade liti
_!·:iusa, ~ituatlo :í rua da- llelação c r1ur. fúrma angulo 
na tios lnvalidos do lado do Nort<•: Hei por bem Dc
termiBar a rdcrid.t conslrucç:ío, d1·vendo occupar o 
e:lilicio a cxtnnsão d1· lrinla r· cinco IJracas na frente 
ua rua tla Hdacão c a de vint<~ e uma r meia na da 
dos Invalidos, ti;) conformi,lalle com o plano c plantas 
juntos, e Onlnnar IJUC se proceda nos termos dos arts. 3." 
,. spguinte~ do Jlc:crnto 11." 353 de i2 de .Julho de l8~Z5. 

.ToJo Alfre•lo Cont\1 de Oliveira, do Meu Conselho, 
l\Iinisfro o Secretario dt• E-;tatln dos Negocios do Im
pcrio, assim o lnnha rntendido e faça executa!'. Pa
lacio do Rio Lln Janeiro, em vinte c quatro de Agosto 
de mil oitocnuto,; si'I.Pnta I' dou-;, quinrjuagnsimo pri
meiro da Independencia e do Imperio. 

Com a rnhric;1 dt• Sua l\lagr·slallc o Imperador. 

Jorlo A1f rrdo Corrêa de Oliveira. 

HECRETO N. ;;or;t --nE 2~ HE ,\GOsTo nE ts;2. 

Autorira :1 irrt'lll'(loraç:w " approya, t'orn mtHlifir,a~f~~~s. os f'sta
lillos tio llarwo ~l('l'l'"lllil fi<' Saulos. 

Altnwlrndo ao qur 1\ln rrpn·sentou o Consrlheiro .Tn
ronymo José Teixnira Junior, t!m nome da 1lirrcloria do 
Bmeo Industrial e l\lcrcanlil do Rio de Janl'iro, de que 
é Prcsidenlt•, c Tnndo OuYido a Ser:çiTo d1~ Fa:~cnda do 
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Conselho de Estado, Hei por bem, de conformidatle com 
a Minha lmperi:tl Resolução de consulta de 24 do cor
rente mez, Autorizar o dito Banco para incot·porar a 
companhia anonyma denominada-Banco Mercmttil de 
Santos,-quc prt.:lende estabelecer na cidade de Santos, 
província de ::;. Paulo, e Approvar os estatutós que a 
este acompanham, com as seguintes mod11icações: 

I. 

Acrescente-se: 
Ao art. ::.o o seguinte: 
~ H. O Banco não podcr:i emprestar nem descontar 

sobre penhor ou garantia de suas proprias acções. 
No art. ·16, depois da~ palavras-artigos anteceden

tes-do final do primeiro per iodo, as ~cguintes: - e no 
art. 11'1. 

No art. 18, depois das palavras-nenhum dos eleitos
as seguintes :-ou nomeados naJórma do art. 16. 

11. 

No art. 33, § L 0
, em lugar tias palavras-cujas acçõcs 

formem pelo menos uma quarta parte do capftal da 
companhia-diga-se: -cujas acções 'representem pelo 
menos um quinto go capital t·calizado do Banco.· 

111. 

Suhstiitiam-se os ~t·t,;. 1.2 e 1.9, o ~ lf. • do art. 20, os 
arts. 21, 22, 24 c 41 pelos seguintes, conforme foi ulti
Tll:l m0n te rct[uerido pelo sobredito Pr~siden te do Banco 
í ncorporador: 

Art. 12. A direcloria será composta Lle tre,:; membros, 
os tJuaes dr:;;!gnarãod'enlre si o presidente e o secretario. 

Os membros da directoria serão eleitos pela assem
bléa geral :los accionistas, sallindo um de anno curauno 
para dar lugat· á eleição de outro. A antiguidatlr, e a 
sorte, no caso de igual antig-uidalle, dcsignar:í o mcmbw 
que tlcverú sahir, ,o tlual não lJOderú ser reeleito dentro 
tle um aHno. 

Art. i!l. A dircctoria se reunirá no cscriptorio do 
flanco todas as vezes que os nc.gocios assim o exigirem, 
e pelo mcBos uma vez pot· semana; incumbindo ao Pre
sidente a direeção dos respectivos trabalhos durante as 
-;rs-;iit•o·. nuw rotos conformt's tornarão t'\Nfllin~is as 
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tleliberaçõcs da directoria; e as que forem assim toma
das serão, pelo úirector liUC servir tlc scct·ctario, lança
das em adas lavradas em livro para isso dostinado, c 
assignatlas pelo Presidente c direclores presentes. 

Art. 20, ~ 4." Nomear e dcmittir o gerente e q1ais 
empregados; marcar-lhes os vencimentos c fianças, c 
prover sobre as tlespezas da administração. 

Art. ::H. O gerente, sob a immerliata iuspecçJo llc um 
director, dar:'t ~~:-<.pcdicnte ao ~crvit;u diario tios negocias 
~~operações elo B:tnco, dt• accürdo com as drliiJrt·açõrs 
Lla directoria. C:Hla um tlo;; tres lliCllliJt'O~ da directoria 
fará altPrnatl:tJnenlc o servieo. 

Art. ~2. O gerente a~sistiÍ·á, eom voto consultivo, ás 
reuniões da d irectoria, e, alürn das atlriiJuiçíies que lhe 
são coni'L~ridas pelo artigo antt•t:Nlcntc u tlas mats que 
lhn l'orcmddegarlas pela direetoria, innunbc-ihc dirigir 
e tiscalisar totlas a~ repartições tio Ihnco e seus servi
ços; executar t' fazer exccnt:lr a~ resoluçiks ria dirrc
toria, e tlc,;empcnltar quali(Uül' eummi.,;são de que a 
me.,;ma llirectoria o encarregue para ohjeclo determi
nado, dcll'r;an<lo·lhe por procurar;ãu o:> seus poderes. 

Art. 2í. Além do onlenatlo que fôr mareado pela 
tlircetoria, o gr'l'tmlc pcreclJer:'t uma commis~ão de 4% 
dos lucros líquidos, na fórma do art. 'd. 

Art. !JJ. Oa importaneia dos Lucros li!Juidos tlc cada 
scmcstn~ se deduzirão ;) a i2 "/., p:tr:l o fundo Li() re
SfH'Va, 10 "/"para a retribuição da directoria, ~''lo para 
o '-i"'~reHtc~, e uo rt·sto se far:t o dividcllllu. 

IV. 

Supprima-st': 
No art. ~3 a palaYra-dircctor-, c no art. M) um dos 

luga rt~s de di r c c: to r. 
() Viscontie 1io Hio Branr~l, Co!lsellleiro do Estado, Se

nador tl0 Imperio, PresideulP tio Conselho tle 1\linistros, 
Ministro c Srr:retario de Est.1do dos Nt'gocios tla Fa
zcwla e Presidente do Tribunal Jo Tlwsouro NacioHal, 
assim tenha entendido ~~o f;u:a t'XI'Cutar. Palacio do 
Bio de Janeiro, l'lll vinte oitl; tle Agosto tlc mil oito
centos setenta e dons, IJIIÍilfJU:tP:e~imo priuwiro tia In
dt~pemlencia c tlo Impcrio. 

Com a rniJricJ. tlc Sua :\hgestallc o Imperat.lor. 

I' i :IOI!dl' do Jiio lJt'tlllCO. 
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Estatutos do Banco Mercantil de Santos approYados 
pelo Decreto n.o S06l de 28 .de Agosto de t81.2, e 
emendados de conformidade com o J~Je!imo DecreiO. 

CA,PITULO I. 

D.-\ SÉDE, DURAÇÃO, OBJECTOS E OPERAÇÕES DO BANCO, 

Art. L • E' creada na cidade de Santos uma contpa
nhia anonyma com a <lenominação de Banco Mercantil 
de Santos, cuja duração será de 30 annos, salva a hy
poLhese de dissolução anticipada no caso de perda de 
meLade do capital social, ou nos outros casos do art. 35 
do decreto n. 27H de 19 de Dezembro de 1860. 

Art. 2. • O Banco Mercantil d.e Santos tem por objecto 
promover em geral o progresso e augmento do commel·
cio na província de S. Paulo; auxiliando e facilitando 
as respectivas operações, por meio de seus serviços, 
capitaes e credito; olferecendo e garantindo ás compa
nhias, corporações, estabelecimentos . publicos e aos 
particulares, o serviço e trabalho economico da cobran
ça, guarda e emprego dos seus haveres, e do pagamento. 
de suas dcspezas e debitos; e finalmente servindo de in
termediario para as transacções commerciaes da men
cionada província com a praça do Rio de Janeiro. · 

Art. 3." Para a concessão e realização do objecto e 
fins designados no artigo antecedente, o Banco Mercantil 
de Santos poderá: 

§ U Comprar c vender por commissão títulos da di
vida publica e acções de companhias. 

§ 2. • Comprar os fundos publicos que forem necessa
rios para. garantir as operações de cambio nas praças 
estrang01ras. 

§ 3." Encarregar-se por commissão do emprego de 
capitaes em companhias e associações, em títulos da di
vida publica, em hypothecas, em propriedades rustica~ 
ou urbanas, e em quaesquer operações de credito .. 

§ 4,, • Encarregar-se da guarda de quaesquer títulos 
ou valores; e fazer a cobrança dos respectivos juros ou 
dividendos, dando-lhes o destino que lhe fM determi
nado. 

§ 5." Fazer por commissão cobranças e pagamentos. 
P.\liTE IJ, 9i.í 
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§ G.° Fner. por conta propria ou por commtssao, 
movimento 1le fundos e opcraçü!'S de cambias. 

§ 7. 0 Heceher dinheiro em conta rorrentr. sem juros, 
c pagar as quantias de que os depositantes dispuzer!'la. 

~ 8. 0 Hrcehcr dinheiro a premio t•mconta corrPnte, 
ou passando tirulos com prazo drtermin:Jdo. 

§ H." Fazer adiantamentos ~~ Pmprt>stilllO:; com pr:1zo 
dctermin:Jdo, on em conta corrcnlt'. 

~ iO. Fazer operações 1k dc;crunto de lrlras, l' dt! 
outros li tulos commcrciat·s. 

§ 11. O IJanro não po1lerá crnprtslar JWHl descont3r 
sobre penhor on garantia dt! suas propri:1s ;~rt;ões. 

Art. !L" O banco poderú ter na prorineia de S. Panlo 
as a~Purias precisas par a o sPnit:o de su:1s OJII'I"at;õi'S. 

f:Al'lTCLO 11. 

!lO ITl'\110 ~OCI.\ L E fi\ S At:(,'ÕES. 

Arl. ::i." O rapitallla comp:mhia sPrú tlr 1L000:0DOS 
dividit!os em 20.001) acções nominali\ :~s do \alor dt! 
200,) rada uma; Pstas art;õt:s st•rão l'lllitlidas 1'111 tluas 
series de 10.000 acçõt~s catla nma; ~1s ar'Çiii'S da pri
meira scrie j~1 se acham ernitlitlas P subscriptas u~s 
pra1;as de SaJtlos ~~do Hio de .laneiro. 

Art.. G." A emissão da ~~·~uuda surir, sú po1lnrú st'r 
realizada em virtude de resolução da asst•ntLit'·a geral 
dos aceionistas, tlepois t)Ut: t~stivt•rem rompletas todas 
as entradas da primeira st'rie, sendo as rcspecliYas 
act;õestlistrilmidas de )Jreferemia twlos possuillorrs das 
da pri1neira serie, em proporçiíu das que possuin~m. 
St! uiío forem tumadas c•m sua totaliilatll' )lt'los rdt·
riuos p(lssuidon•s, as que rcst:Jt'l'lll srrão concrtlidas :1 
pret:o nunca inferior ao par; t', SI' derem algum prt'
mio, será este levado á eon ta de ftmdo de n·st·rva. 

Art. 7." A importancia tia·' acçõns será realizada na 
localitladn onde se acharem registradas, em prestuçõcs 
nunca maiores de 20 ''lo, cujas chamadas serão feita:.: com 
intervallos nunca menorns tlc :10 dias, por mnio de an
nuucios pn!Jlil'allo:; com :10 dias lll'lo menos tle aulici
pação ú épot'a do venl'iiiii'Hlo. 

Art. 8." A prinwira prt~sta('TO potler:'t st'r suiHiivi-
dida t'ill duas, ~~·t11lo uma de~ 1 1~ ";, p:1ga no neto da 
suhscrip1:iío, e a outra pa."a :ttill'S tia iustalb11;ão du haneo, 
o qnal voder:t rnlrar Plll opuraçõt·s lw~o qui' t•:·tl'ja rl'a
liz:Jd~ a '<'!''lltHI:I das dita~ prt~:'la<:ii,•s 
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Art fi. o O.s acdonislas são responsavcis pelo valor 
nominal das suas acções; c na falia de pagamento de 
qualquer das prestações do capital no prno determi
nado perderão em beneficio da companhia o direito ãs 
arçõcs, e ás prestações anteriormente realizadas, salvos 
os casos dr~ força maior ou de circumstancias attendi
vnis justificadas perante a directoria pelos re~pcctivos 
possuirlorcs : os quaes pagarão os juros da mora pela 
taxa dos di'srontos do banco. 

Arl. lO. As transfr•renci:1s dasacçõcs serão feitas por 
li'l'lllO assiguado Jdo ccdcnlt\ 011 seu procurador mu
nido de porlcres e~p:'ciaes para o actu; podendo as trans
ft~n~nrias das subseriptas na prar;a de Santos serem 
dfeclttatlas no registro estahclcritlo no Banco Inrlustrial 
l\ J\Ien::mtiltlo Hio de Janeiro c reciprocamente na séde 
rlu Rtnt:o l\lcrrautil de S:mlos as sulN:riptas ·na côrte. 
l'eltl st~rviro das transfercndas levará o IJJnco umà re
lrihuiç<io d'e 200 r!•is por cada arçãn, que seril paga pelo 
··om pr;.11lor. 

CAPITULO lll. 

D.\ orREcr~:\o t:: .IDMINISTtL\Ç.io IJ.\ co~rrANHtA. 

Art. ti. O sttprcmo poder rla rompanhia reside na 
:Js<omhl!'a ~tTal de seu~ acrionistas, ~qual supr~rintcnde 
r li,:r;~li~a lorlos o~ serviços c IH'g·ocios, e resolve em 
ronl'ormidadc cnm os estai ulos twJo lJUC julga de inte
rt•s,;n para a c;orintladc. Por dclega<;ão da assembléa 
g·t'ral scr<io os llr•gorios administrado:; e expedidos por 
uma direl'loria e por uni gerente. 

SECÇÃO I. 

lia dirt•ctoria e do qcl'entc. 

,\rt. L2. A dircctoria será r·omposta de Ires mcm
IHth, os quans dt'signarão d'r~ntrc ,;i o presidente c o 
st'•'l'l'lario. 

().; lllt'lllliros da dirccloria serão eleitos JIC!a asscrniJléa 
!2.1'1':11 dos :Jc-:iollislas, sahindo um de an~ 
p11:1 dar ltt~~ar ;'1 eleição de outro. A4fíj@.\l~irtV 1:~~ /, .. ,\n' ···ht';~., · 

n · ; • ~ 
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sorte no caso de igual antiguidade, designará o membro 
que deverá sahir, o qual não poderá ser reeleito dentro 
de umanno. 

Art. 13. A cleicão dos membros da dircctoria se 
fará por escrutínio· secreto c maioria absoluta de votos 
d'entrc os aceionistas possuidor!'s de qual1uer numero 
de acções. Não havendo maioria ahsoluta no primeiro 
escrutínio, proceder-se-ha a S('gundo entre os candi
datos mais votados em numerolluplo dosquctiverem 
de ser c lei tos ; tlecidindo a sort c no caso de empate; 
c neste segundo escrutínio bastará a maioria rcla ti v a 
de votos para designar os ele i tos. 

Art. H. Não poderão exercer conjunctamente as 
funcçõcs de membros da tlirectoria sogro c genro, 
cunhados durante o cunhadio, parentes por consangui
nidadc dentro do segundo grlw ; c os socios das mesmas 
firmas sociacs; nem poderão ser eleitos os que, nos 
termos da legislação commPreial, não podem negociar. 

Art. Ui. Sendo eleitas pessoas impedidas nos termos 
do artigo antecedente, serão declarados nullos os votos 
do menos votado, dccirlindo a sorte no caso de c~Jlatc ; 
e prnrcdcr-sc-ha em acto suer:essivo á eleição para com
pletar o numero dos que tiverem de i'Cr eleitos. 

Art. 16. Para preencherem os lugares de membros da 
dircctoria rpie fallecercm, resignarem, ou tiYercm im
pedimento por mais de 60 dias, os outros dircctorcs de
sig-narão qur•m esteja nas condições de elegibilidade es
tabelecidas nos artigos an tccedcn trs c no art. 18. O exer
cício dos designados para subst i tu irem os falleeidos, ou 
rcsignatarios, durará até a primeira reunião da assem
hléa geral onlinaria, ou extraordinaria, em que terá 
lu!!ar a eleição definitiva dos substitutos; os quacs func
cionaram durante o tempo destinado aos seus predeces
~ores. O exercício dos que sub~tituircm os impedidos por 
mais de 60 dias cessará Jogo que os substituídos se apre
sentem. 

Art. 17. A nenhum dos membros da dircctoria é per
mitlido deixar de exercer por mais de seis mezes as 
funcções do seu cargo, ficando !lO easo contral'io enten
dido que resigna o lugar. 

Art. 18. Nenhum dos c lei Los ou nomrados na fórma do 
art. li) para membro da llirrrtoria poderá cn trar em 
c)xercicio srm possuir r, rlepositar !'j() arçõrs da compa
nhia, as quaes serão inalienavcis durante clla, c até i'Cis 
mezes depois que finalizar. 

Art. Hl. A dirccloria se reunirá no escriplorio do bant;o 
od;l.~ as vezes que os ne~orios assim o cxigin•Jn., c pelo 



.:ncunvo. 

menos uma vez por semana; incumbindo. ao presirlenle 
a dirccção dos respectivos trabalhos durante as sessões. 
Dous votos conformes tornarão exequiveis as delibera
ções da directoria; e. as que forem assim tomadas serão 
pelo d irector que servir de secretario lançadas em a c tas 
lavradas em livro para isso destinado, c as~ignadas pelo 
presidente c directores presentes. 

Arl. 20. A' directoria compete deliberar soore tojos 
os negoeios da companhia em geral e designadamente : 

~ l. o Determinar as tnas e prazos para os descontos 
e emprestimos, e para o dinh1úro que receber a juros 
por letras ou contas correntes. 

~ 2.° Fi'<ar o maximo da importancia dos empres· 
timos, c o limite das operações a prazo maior de quatro 
mczcs. ' 
~a." Aceitar em pagamento dividas activas e outros 

direitos pertencentes a devedores do banco; e fazer 
eessão das mesmas dividas c direitos. 

~ ~-o Nomear c demiltir o gerente e mais empregados, 
marcar-lhes os vencimentos e fianças, c prover sobre as 
despezas da administração. 

~ri. o Aceitar bens irnmovcis amigavclmcutc, ou por 
meio de adjudicação, quanrlo por outro modo não se 
possa realiza r alguma cobrança; c alienar esses mesmos 
Lcns. 

§ti. o Representar o banco em juizo, c nas suas rela
ções com terceiros; podendo conslituir procuradores, 
intrutar. e rlefender acções judiciaes ; c finalmente exer
cer livre e geral administração com plenos poderes, nos 
quaes denm sem reserva alguma considerar-se comprc
llrndidos e ou1orgados todos, mesmo os poderes em causa 
propl'ia. 

~ 7. o Organizar o regulamento interno, de conformi· 
da1le com os presentes estatutos, e executai-o provisoria
mente CllliJUanto não fôr approvado pela assembléa 
geral. 

~ 8." Fazer a acquisição do prcdio para assentar a séde 
do banco. 

~ 9." Apresentar o balanço e rclatorio annuaes da~ 
operações c situação financeira do banco; os quaes de
vcrãoser impressos e franqueados aos accionistas., tanto 
t~o registro da séde do banco, como daquclle que se 
houver !Ir estabrlrcer na praça do Hio de Janeiro, para 
as acções que na mesma forem suhscriptas, com antccl~
dcncia pelo menos de SO dias antes do designarlo para a 
reunião onlinaria da as~embléa geral. 
~to. Cornocar as a~sembléas geraes onlinarias c ex-
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traonlinarias; Jll'opôr-lhcs as alterações clos estatutos 
que julgar ncecssarias; c finalmente levar ao seu eonhe
cinH•ntoqualquer occurrcntia importante sobre a rrual 
e lias tenha 111 de prover. 

~ :ll. Enviar opportunamenln ú autoridade compe
tente os halanrcl.cs mensac~ c al!Httacs do c~Lado fin<lfl-

• reiro do banco. 
Art. 2:1.. O gerente, soh a immerliala inspccção de 

lllll lfirccl.or, dnr:'t I'Xpedicntr• ao St~l'VÍÇO dia rio ciOS Jlf'gO
rios e oprrações do banco, ele ar·córdo com a~ dei ihcrações 
da directoria. Cada um dos trcs membros da direcloria 
fará altcmarlamPnlc o servico. 

Art. ii. O gerente nssistlr:\, com voto ronsultiro, 
ás rcuniiics da dirr·ctorin, r', al(·m elas altribniçiies que 
lhe sJo conferidas JWlo artigo antr·ecdcntc, c das mais 
qui' llu~ forem dl'lcgadas pela direrloria, ineum!Je-llw 
rliri'-!ir c liscalisar todas as rr•pal'lir)tit~s do banco, c seus 
sl'ni<~os; excrutar e fazrr 1'\neutar a-; rr'soluc11es da 
dirrrioria; ~~ d1'sempenilar rptalquer eonunissJo .. de que 
a nw~ma rlirecloria o rnratTI'giiL' para ohjeclo detenni
IJ:Hio .. dr~!<'gando-llw por pro1:urar;:ln os seu~ poden':'. 

Art. ~::. Em suas l'all:1s ~~ inqwdimcnlos Sl'l'Ú o ge
rr·nto snhslituiilo por tjllf'lll ;1 clin•rtnri;, ddcnnimr. 

A ri. ':!'L Além do ordenadu :Jlll' f'ôr mareado pda ili
reeloria, o gert~nle pcrr:l'hcr:'t urna rommissão de fL ''/, 
dos lucros liquidos, na fúrma do art. 111. 

Art. 2;;, Em ~nas faltas r imlwdimcntos tcmporario.-; 
o pr<~sidentc da dir,•ctoria ~nú sub~liluido no cxcrririo 
de suas fnnrçür•s pelo ditTrlot· secn~lario. 

Art. 2H. Os mt·ntiJros da dirl'etori:l n;lo contraiH~IIt 
para rom lere c i r os rcspor1s" IJil idade :dguma pessoa I, 
mas ~ão rcsponsavl'is para com a 1·nrnpanliia pur penla~; ~~ 
d;~mnoscaus:lllos por frattde, dolo ou negligencia culposa. 

Ai·t. 2í. l\ approv:1ção da-; ront:li> rwla a~scmblt'·a 
g·pt'al C\Ol!l'('a :1 direr:loria de toda e qualqller rcspou
;.;ah\lirladP <:OIIl l'l'iaç:io ao pt•riodo d:1s coulasjttlgadas. 

,\r!.. ~8. Os mernbros da direrloria S('f';in rei rihuido-
r~om a pnreeutag1~Hl rle lO dos luno-; liquitlu:; igual-
llli'IÍlc n'p<u·tida r·n tre "i . 

. \ri. 'i!l. A a<H•mldt'•a •.•n:Ji. rr'.<>l!l:,rmrn:c cnn·;l i
lliida, rC(ll'l';r!tLl ,lllrtilt'rc:id.ld<· do< Jr·r·iullisl;ls. Tr~l!l 
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Jireit.o a constituil-a os accionistas possuidores de 20 
ou mais acções registradas com antecedencia de quatro 
mczc~s pelo meno~ na sécle do banco ou no registro do 
Hio ue .Jan('iro. . 

Art. :30. Para a assembléa geral poder constituir-se 
e fun~cionar lrgalmente, é necessario: 

§ i." Que a reunião tenha sido annúnciatla iw Rio 
de Janeiro com a antccedenria de 20 dias pelo menos 
e de 10 dias na séde rl o banco. 

~ 2. o Que no local, uia e hora tle.;;ignatlos para a reu-. 
nião estejam presentes ou representados ~>O accionistas, 
pf'lo meno.;;, possuidores de 20 ou mais acções cada um. 

A assembll!a geral poderá ta miJem funccionar, estando 
presentes ou representados 30 ou mais :H'cionistas pos-
suidores de 50 ou màis acrões. · 

Art. 31. Não se rrunindo, ou não estando represen
tado no dia designado o numero tle accionistas indicado 
no artigo antecerlente, será de novo convocaria a assem
hléa pelo modo :leterminado no mesmo artigo; e nesta 
reunião se poderá deliberar com o numeto de membros 
presentes ou repr('sentados, uma hor·a depois da annun
ciadn. 

Art. :!2. QuanJo n reunião tiver pot' objecto are~ 
forma dos estatutos, on f6r convocada na fórmn do art. 
33 ~ 1. ",a nssembléa geral só poderá deliberar estando 
rcprnscntarln a quarta parte do capital SO('ial. 

Art. :33. No dc(~urso do mez de Julho ou de Agosto de 
cada anno, terá lugar a reunião ordinaria da assembléa 
geral para os Iins indicados nos s§ L o e 2." do art. 39. 

~ 1." As reuniões extraordinarias da assembléa ge
ral terão lugar em qualquer tempo, quando forem con
vocadns pela dirert.oria, ou [I requi.~ição de um numero 
dn accionistas cujas acções represent.nm, pelo menos, a 
quinta parte do cnpital realizado do banco, mostrando 
taes at'cionistas que podem fazer parte da assembléa 
geral. 

§ 2." Nos aununcios para a convocação das reuniões 
exlraordinarias indi~ar-se-ha o objecto ria reunião; e 
t.acs asst~mbléas não podem tr~.tar, nem deliberar sobre 
materia Pslranlta ao fim da convocação. 

Art. :li. A assembléa geral será prr•sidida por um 
acciouista possuidor de tiO ou mais acções nomeado pela 
mesma assemhl('a em cada reunião. Emquanto não fô 
nonw;Jtlo o prn~idente, os trabalhos preltminar:'s sPr:io 
dirigido:' pelo presidente da directoria. 

Art. :l:i. O pr·psiJente da assembléa geral convidará 
para secreta rios dons aceionistas, os quaes serã::J incum-
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bidos de verifican•m numero dos membros prescntos 
ou representados, contar os votos, fazer a apuração dos 
mesmos, ler o expediente, escrever e assignar as actas 
com o prrsidente. 

Art. :JG. As deliberações da assembléa geral serão 
tornadas por maioria absoluta de votos dos membros 
presentes ou representados. Serão admittidos a votar, 
com tanto que os representa dos reunam os requisitos exi
Midos pelo art. 29, os tutores por seus pupillos, os 
maridos por suas mulheres, os prepostos das firmas ou 
corporações pelos seus interessados, e os procuradores 
de accionistas por seus constituintes; exceptuando-se 
ua faculdade concedida a estes ultimas o direito de votar 
para a eleição da dircctoria; e ficando outrosim enten
dido tJ ue cada procurador n:lo potlcrá rcpresen ta r mais 
d1! um constituinte. 

Art. :n. Os documentos comprobatorios do dirpito 
t.ltl votar faeul tallo pelo artigo antecedente deverão ser 
:Jpresenlados ua secretaria do bauco, oito dias, pelo 
menos, antes de cada reunião ordinaria da assembléa 
geral, a fim tle os nomes das pessoas assim admittidas a 
votar St!rcm conlempla()os !la lista dos accionistas que, 
na fórma do art. \'2!1, têm o tlircito de f:.tzer parte da as
scrnbléa geral. Taes doeu meu tos só terão valor par a as 
reuniões oxtraoruinarias cmtjuanto se não formar a Ih ta 
nova do~ memhros da assembléa geral para a seguinte 
reuni~ o ordinaria da mesma assembléa. 

Art. :38. (}; votos serão contados da maneira se
guinte: 

Cada grupo de 20 acções dá direito a um voto, com 
tanto, porüm, que o mesmo indivitluo em caso algum 
lenha mais de 10 votos em sru proprio nome, e outros 
tantos como procurador. As Yotações terão lugar por 
signaes convencionaes c sómcn te por escrutínio secreto, 
nas cleit:õPs, na reforma dos estatutos, nas questões 
pessoacs, c quando a assembléa assim o resolva sob pro
posta LI e algum de seus membros. 

Art. :)9. Compete á assembléageral: 
§ L • Eleger os membros da dirccloria c da com

missão Llr eontas. 
§ 2." Julgar as contas annnaes depois de apresentadas 

pt~la diredoria, o balanço c o rclatorio, e de ouviuo o 
parecer da commissão de contas. 

~ 3." Disrutireapprovar o regimento. interno. 
~ 4. o Deliberar ~ votar sobre o augmcnto, ou re

ducção do fundo sonal; sobre a reforma dos estatutos; 
soure a prolongação, ou disso! lJ(;ão a ui if'Í pada da com-
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panhiá ; e geralmente sobre todos o~ casos não previsto~, 
qu€ se reputem importantes, com tanto que suas reso· 
luções não vão de encontro aos presentes estatutos. 

Art. ~O. Na primeira .sessão de cada reunião ordina~ 
ria da assembléa ·geral, immediata:rbente depois da 
apresentação do balanço e do relatorio da directori3, 
procederá a mesma assembléa á eleição, por maioria 
absoluta de votos, de uma commissão de contas composta 
de tres accionistas possuidores de 50 ou mais acções. A 
esta commissão serão franqueados, sem excepção al
guma, todos os livros e cofres do banco, a fim de que 
ellt~ possa proceder ao mais minucioso exam1>, e formu
lar-seu parecer, que será presenteá asgcmbléa geral em 
um prazo que não exceda de 30 dias, para que a mesma 
assembléa, assim infor·mada, delibere sobre a gestão da 
directoria, e approvação das contas por ella apresenta
das ; e proceda logo depois á eleição ou substituição dos 
membros da directoria, nos casos e pela fórma deter
minada nestes estatutos. · 

CAPITULO IV. 

D~ D!Yl~ÃO DOS U:CROS. 

Art. 'd. Da importancia dos lucros liquidas de cada 
semestre se deduzirão 5 a 12% para o fundo de re
serva ; tO % para a retribuição da directoria; ~"f. 
para o gerente; e do resto se fará o dividendo. 

Art. 42. O fundo de re,.erva é exclusivamente desti
nado para fazer face ás perdas do capital social, e sua 
<tceumulação não cessará emquanto elle não chegar a 
uma somma equivalente a 25 "/. do capital realizado da 
companhia. 

Qnantlo houver desfalque no capital social, não se dis
tribuirão dividendos até que o mesmo capital seja com
plrlamenf.e restabelecido. 

Art. r,:J. O anno bancaria será contado do Lo de 
Julho a 30 de Junho do anno seguinte. Os dividendos 
serão pagos nos mezes de Janeiro e Julho de cada anno 
na sétle do banco, e no Rio de Janeiro, de conformidade 
com o rcspecti v o registr·o das acções. 

Art. Ml. Os dividendos que não forem reclamados 
dentro do prazo de cinco annos, contados da data da gua 
exigibilidade, prescrevem em beneficio da companhia. 

PARTE 11. 96 
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CAPITULO V. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 4t>. Todo o accionista que se ausentar tem di
reito de depositar no respectivo registro as acções que 
possuir, para o fim de lhe serem enviados os dividendos 
para o lugar que designar, sem outro onus além das 
despezas de remessa. 

Art. 46. O balancete mensal da situação financeira 
do banco será remettido ã autoridade competente, e pu
blicadG até ao dia 8 de cada mez; o inventario ou ba
lanço annual, o relatorio da directoria, e o parecer da 
commissão de contas, serão rcmettidos e publicados 
logo que tenham sido approvados pela assembléa geral. 

Art. lt7. Verificando-se qual!]uer das hypotheses de 
dissolução da companhia, procedcr-se-ha ã liquidação 
do banco, de conformidade com o que fôr deliberado 
pela assemhléa geral; a qual conservará os mesmos po
deres que tinha anteriormente, especialmente quanto 
ao direi to de approvar as contas da liquidação·, e de 
dar a respectiva quitação. No caso de nomeação de li
quidantes cessam os poderes da directoria. 

Art. 48. Se a assembléa geral não chegar a reunir-se 
para o fim indicado no artigo antecedente, ou, reunin
do-se, não deliberar sobre o modo por que se deverá 
proceder á liquidação, incumbe ã directoria prl)mover 
a liquidação judicial, na fórma dos arts. 3i4 a 3ã3 do 
cod1go commcrcial. 

DISPOSIÇÕES TRA'\'SITORI.\S. 

Art. 49.· Por derogação temporaria dos presentes es
ta tu tos a directoria que tem de funccionar nos cinco 
primeiros annos da existencia do Banco Mercantil de 
Santos fica desde jã composta dos membros seguintes : 

José Azurém Costa, José Ricardo Wright, e Augusto 
da Silva Prates. 

Art. üO. A approvação dos prescn tes estatutos valerá 
de investidura para a directoria designada no artigo an
tecedente; incumbindo ao Banco Industrial e Mercantil 
do Rio de Janeiro solicitar a dita approvação, aceitar 
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as modificações que forem feitas pelo governo imperial, 
e impetrar as licenças necessarias para a in.~taHação de~ 
finitiva, e começo das operações do Banco MeroaBtil d& 
Santos, mediante a commissão ~e i/2 % do seu oapiLa~ 
emittido, como retri6uição dos serviços por eHà pres~ 
tados á incorporação do referido banco, empenhando-se 
nella com seu credito e capitaes. 

Rio de Janeiro, 6 de Agosto de :1872.- O presidente 
do Banco Intlustrial e Mercantil Li o Rio de Janeiro, 
Jeronymo José Teixeira Junior.- Os directores : Fran
cisco de Assis Vieira Bueno.-Gttilherme do. Costa C9f'rêa 
Leite, Joaquim Vidal Leite Ribeiro.- Manoel Alves de 
So ,za Pinto. 

DECRETO N. üOG2- DE 28 DE AGOSTO DE :1872 

Autoriza sob varias condições o-Banque Brésilienne Fránça.ise-
para fazer operações -iiõ Ímperío-.- · 

Attendenllo ao que Me representou Eugenio Aristi
des Poirson, como procurador bastante da sociedade 
anonyma organizada na cidade de Paris, sob o titulo· 
de -Banque Brésilienne Française-, e Tendo ouvido a 
Secção de Fazenda do Conselho de Estado; Hei por bem .. 
de conformidade com a Minha Imperial Resolução de 
consulta de 24 do corrente mez, Conceder-lhe a auto
rizaç.ão, que pediu, para poder o dito Banco fazer ope .. 
rações neste Imperio, regendo-se pelos Estatutos que a 
este acompanham, com as seguintes condições : 

I. 

As arçõcs de que tratam os arts. 7. • e 8. • dos esta .. 
tu tos serão sempre nominativas; c nãCJ poderão ser 
transferidas senão por acto lançado nos registros do 
Banco. 

11. 

O Banco, além das operações de cambios, se limitará 
a t'azet· unicamente aquellas que forem pcrmittidas aos 
Bancos de descontos c depositos, creados no Im erio do
Brasil por autorização do Poder Exec _ · 1 e a ~~ 

~ ""( u ~ r,~ r~~ . .f ~ , , . , '·, 
\ (.)' {\ " ; 
~ ~ '...._,_, . 

r I ' 
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mente são as constantes do § 3. • do art. L • do Decreto
u. • 27H de 9 de Dezembro de 1860, ficando o mesmo 
ebrigado a publicar pela imprensa, dentro dos priméi
ros oito dias de cada mez, o balanço explicado das 
operações effectuadas no mez anterior. 

lii 

A administração do Banco no lmpcrío se submetlerá 
em tudo ás Leis e Regulamentos que no Bl'asil regem ou 
vierem a reger os outros estabelecimentos da mesma 
natureza, fundados por sociedades anonymas. 

IV. 

As questões suscitadas no Brasil entre tercgiros e a 
'!dmínislração do Banco ou de suas agencias serão sub
mettidas á decisão dos Tribunaes Brasileiros. 

v. 
O Banco não darâ começo ás suas operações no 

lmperio antes de ter na caixa aqui estabelecida 
25 •f. do seu capital, e de haver preenchido as for
malidades exigidas pelo art. ~." do referido Decreto 
n. • ~7H de 19 de Dezembro de 1860; fazendo, outro
sim. publicar nos jornaes de maior circulação desta 
capital as instrucções regulamentares que o Conselho 
Director, estabelecido em Paris, tiver dado aos seus 
agentes no Rio de Jànciro, repetindo-se essa publica
ção todas as vezes que tacs instrucções forem altera-
das ou modificadas. · 

VI. 

O Governo Imperial poderá nomear, quando julgar 
conveniente, um ou mais commissarios, para o fim de 
examinarem os livros e o estado dos negocios do 
referido Banco; tendo o direi to de orrlenar a liquidação 
deste estabelecimento, e tlc declarar dissolvida a associa
ção a que elle pertence, quando fór provada a violação 
de uma ou mais clausulas acima referidas. 

VIl. 

A duração do B1nco no pllno exercício de suas func
ções neste lrnpcrio será de 20 annos, se o Govemo 
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imperial não autorizar opportunamente a proroga~ão 
deste prazo ; e durante elle nenhuma alteração dos 
actuaes estatutos p9derá ser executada no Brasil sem 
prévia approvação do mesmo Go:verno. 

O Visconde do Rio Branco, Conselheiro d'e Estado, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Minis
tros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias· da 
Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Na-· 
cional, assim tenha entendido e o faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em vinte e oito de Agosto de 
mil oitocentos setenta e dous, quinquagesimo primeiro 
da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 

ESTATUTOS. 

Perante mestre Jean Dufour e seu collega Notarios, em 
Paris, abaixo assignados, compareceram : '· 

I. o O Sr. Jules V igual, banqueiro em Paris, rua de Turin 
0. 0 9. 

Procedendo tanto no seu nome pessoal, como na qualidD:de 
je representante, e com poderes para os fins do presente m-· 
s.rumento, conforme o declarou, de 

I. o O Sr. Florentin Achille Baron Seillicre, banqueiro 
fra~cez, habitando em Paris, rua de Provença n. o 58; 

%.o Os Srs. Antoine Hesse & Comp., banqueiros fran
~zes, habitando em Marseille, rua Lafon n. 0 9; 

3. o O Sr. ~farius Cotte, banqueiro rrancez, habitando em 
Lyon, rua do :Mulet; 

. 4. o Os Srs. A. Lafarque & Comp., banqueiros francezes, ha· 
b1tando em Bordeaux; 

5. o La Banque de Mulhouse (Sociedade Anonyma da Al-
nce Lorraine); · 

6. o La banque de Wintherthur (Sociedade Anonyma 
Suissà) ; 

7. o Os Srs. Passavant & Comp., banqueiros suissos de 
Bale; 

8. o E os Srs. Louis Roget & Comp., banqueiros suissos de 
Genebra. , 

2. o O Sr. Arthur Louis Philippe Blacque, banqueiro 
francez, habitando em Paris, avenue Ulric no 3ã. 

Procedendo tanto em seu nome pessoal como no nome e 
pela casa bancaria A. Blacque Vignal & Comp. , cuja séde 
é em Faris, rua de Grammont n. o 1~. 
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3. • O Sr. Etienne Jos!!ph Alhert, negociante francez, ha
bitando em Paris, boulevard Haussmann n. o 5S. 

~.o O Sr. Francisco Antoine Picot, proprietario brasileiro, 
habitando em Paris, boulevard Malesherbe n. o 88. 

ã • O Sr. Louis Augusto Leuba, negociante suisso, habi· 
tando em Paris, rua B'lrgére n. o 9. 

6. o O Sr. Léon Dreyfns, negoeiantc francez, habitando em 
Paris, aven ue Ulric n. o 62. 

7. • O Sr. Alexis Samuel Schmollr, nl'gociantc francez, ha
bitando em Paris, rua de Lisbonne n.• 2. 

8. • O Sr. Fredenco. Montandon, proprietario suisso, ha· 
bitandn em Paris, rua d'Amsterdam n.• 7:1.. 

Os quaes formularam como segue os estatutos da sociedade 
anonyma, o objeeto da qual vai ser em seguida indicado: 

I. 

Fonnap1o e fin.s da sociel>rtde (denominarão), séde e duraçt1o. 

Art. t .• Fica pelos presentes estatutos org-anizada, entre 
os proprietarios das arções, em seguida erradas, uma socie
rladc anonyma que deverá funceionar principalmente no 
Brasil, tendo por fim fazer toda a qualidade de operações de 
J1anco c instituições financeiras, desconto de titulos de com
mercio, adiantamento sobre conhecimentos e garantes, ope
rações de cambio r,ntre as diversas praças do Brasil, e outras 
da America do Sul c da Europa, subscrever, comprar, 
vender fundos publicos brasileiros e todas as mais operações 
financeiras. 

E' todavia prohibido á sociedade fazer emprestimo súbre as 
suas proprias acções. 

Art. 2. • Esta so•~ie1larle :Hlopta a denominação de Banque 
Brésilirnne Françaist~. 

Art. 3." A sédc da soci()dade c o sru domicilio são estahc· 
lceídos ~">m Pari~, provisoriamenlt~, run Grammont n. 0 i!l. 

Art. rL• A duração da socied:Hie será de 20 annos, os 
quaes principinrão a contar elo dia da sna organização de!i· 
nitiva, a qual terá lugar pela fórma indicada pelo art. ã:!. 

li. 

Fnndo social.-"lcrõcs. 

Art. ã.• O fnnrlo social é fixado em 10.000.000 de francos, 
dividido em 5'!0.000 acçues de 1)00 francos cada uma. A sub
scripção destas acções não terá lugar senão depoi~ que os 
presentes estatutos tiverem sido npprovados pelo Governo 
Brasileiro, e a presente sodcuade não será definitivamente 
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constituída senão depois de preenchidas as condições pres· 
criptas r.eia lei frànr,eza de ~J, de Junho de t867. 

O capital social poderá ser augmen&ado ulteriormente.uma 
ou mais vezes por decisão da assembléa geral, por meio de 
uma emissão de novas acções. 

Neste caso, os portadores de acções antigas e os subscrip· 
tores primitivos terão um direito de preferencia á.subscripção 
ao par das aL.;ões a emittir na proporção de dous terços para 
os portadores de acções antigas, e de um terço para os sub
scriptores primitivos. 

Os prazos e a fórma pelos quaes o beneficio da presente dis
posição poderá ser reclamada, serão determinados pelo con
selho administrativo. 

Art. 6. 0 A importancia das acções será paga: 
Um quarto m acto da subscripção, mais um quarto tres 

mezes depois de constituída a sociedade e o restante á medida 
das exigencias da soeiedade, por chamadas de capital, que 
serão feitas pelo conselho administrativo.~ . · 

As chamadas deverão ser feita~ com um mez, pelo menos, 
de antecedencia, por meio de annuncios insertos no jornal 
official de Paris e no· Jornal do Commercio do Rio de. la· 
neiro. 

Art. 7. o Passar-se-hão recibos nominativos da l. • entrada 
de 125 francos; esses recibos serão extra h idos de um registro 
de talão. 

Depois de realizfda a entrada dos cinco primeiros decimos, 
esses recibos serão trocados por titulo~ definitivos. 

As acções, depois de realizada a metade de sua importancia, 
poderão ser convertidas em acções ao portador, por delibe
ra cão da assembltla geral. 

Quér as acções fiquem sendo nominativas depois dessa de· 
liberação, quér ellas tenham sido convertidas em seções ao 
portador, os subscriptores primitivos que tiverem alienado as 
suas acções e aquelles a quem elles as tiverem cedido antes de 
realizada metade do pagamento, ficarão responsaveis pela im
portancia da acção durante um pra.zo de dous annos, a contar 
da deliberação da assembléa geral. 

Art. 8." Os títulos de acções serão nominativos ou ao por
tador, á vontade do accionista. 

Serão extrahidos de registros de talão, tendo um numero 
de ordem, sellados com o sello da companhia e assignados por 
dous administradores. 

Art. 9. o A falta de pagamento das entradas das acções nas 
épocas determinadas, os juros correrão de pleno direito por 
conta do accionista, á razão de 6 o 1 o ao anno por cada um dia 
de demora. 

O remisso será prevenido que tem de effectuar os seus pa
gamentos por um aviso inserto nos jornaes indicados no art. 
6<' Esses avisos indicam os numeras das acções em com
mtsso. 

Deixando o possuidor de accões de realizar o pagamento 
dentro do prazo de um mez, e sem que seja necessario re
corrf)r ás formalidades de justiça, nem acrescentar ao dito 
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prazo um prazo de distancia, as acçõcs ein commlsso pede· 
rão ser vendidas publicamente por duplicata por inter· 
venção de um agente de cambio na praça de Paris ou 
na do Rio de Janeiro, por conta e risco do accionista remisso, 
tudo sem prejuízo do direito que a sociedade conserva de 
demantlar pessoalmente o accionista remi~so, pelas Tias or
dinaria~. 

Os títulos primitivos das arções assim vendidas ficam 
nullos de pleno direito, por consequencia toda a arção que 
não tiver a declaração regular das entradas que devam ter 
sitio feitas, deixa tle ser admissivel para qualquer negociação 
ou transferencia. 

Os nurneros dos títulos das arções por es~a fórma annul
lados, serão publicados nos jornaes indicados no art. 6. • 

Art. iO O conselho administrativo poderá autorizar o dP· 
posito c a conservação dos títulos, quér na caixa da soci<J· 
uadc, quflr em outra qualquer caixa '-lUe designar. 

Determinará a fórma dos certificados de deposito, a ma
neira de serem passados, os gastos :ios quaes esses depositos 
devem estar sujeitos c as garantias de que esta medida deve 
ser cercada no interesse da sociedade e dos accionistas. 

Art. H. Os direitos e obrigações ligados á acção, acom
panham o titulo para qualquer possuidor que elle passe. 

A posse da acção, importe de pleno dirEito e a adhesão aos 
estatutos da sociedade. 

Art. U. Toda ar.ção é indivisível para com a sociedade, a 
qu11l não lhe reconhece fraccionamento algum. • 

Todos os co-proprietarios in1livisos tle uma acção têm obri
gação de se fazerem representar perante a sociedade por uma 
só e mesma pe~soa. 

Art. 13. Os herdeiros ou representantes de um accionista 
nãn podem, qualquer que seja o motivo, requerer a postura 
dn sellos nos bens e valores da sociedade, nem intervir de 
fórma alguma na sua administração. • 

Devem, para exercer os seus direitos, cingir·se aos balanços 
da sociedade e ás deliberações da assembléa geral. 

Art. H. Os dividendos de qualquer acção, quér esta seja 
nominativa, quér ao portador, são com validade pagos ao 
portador do titulaou da cautela. 

Art. W. Os accionistas não são responsaveis senão pela im
portllncia do capital de cada arção, além da qual é prohibida 
qualquer chamada de fundo. 

III. 

Cmw~llw adminislratiro. 

Art. f6. A sociedade scr:í administrada por um conselho, 
colllposto de sete membros. 

Art. f7. Cada administrador deverá ser proprietario de 
dnzPntns acçõrs, as qn:w~ sã(} nominativns, inalirnaveis, 
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marcadas com um carimbo indicando a inalienabilidade. Fi· 
c.1rão depositadas na caixa da sociedàde, e serão, de·confor· 
midade com a lei, a •rantia dos actos da administração. 

Art. i8. Os administradores serão nomeados pela assem
bléa geral, as suas funcçõ<$ durarão seis annos, salvo o etfeito 
das cinco primeiras renovações, em seguida previsto. ' 

O conselho renovar•se·ha na razão de um membro em 
cada um dos primeiros cinco annos c de dons no sexto, e 
assim por diante. 

Para as cinco primeiras applirarõrs desta disposição, a 
sorte indicará a ordem da retirada. A renovação, depois disso, 
terá lugar pela antiguidade. • 

Nas assrrublti'ls ger:tes que tiverem pó r objecto a nomeação 
de administraaores, não se aL!mittirão votos por procuração. 

No caso de fallecimento, demissão ou impedimento de cinco 
membros do conselho administrativo, a vaga será preenchida 
provisoriamente, sujeita á conlirmaç,ão da assembléa. geral 
ua primeira reunião. . 

O administrador assim nomeado, em substituição de outro, 
não exercerá o cargo, senão até a época em que deveriam 
expirar as funcções l;laquelje a quem subtituiu. 

Art. i9. O conselho elegerá annualrnente d'entre os seus 
membros um Presidente. 

No caso de ausencia do Presidente, o conselho designará. 
para cada sessão o membro presente que deverá preencher. 
l'stas funcções. 

O Presidente {J{lderã sempre ser reeleito. 
Art. 20. O conselho administrativo reunir-se-ha na séde da 

sociedade tantas vezes quantas o interesse da socjedade o exi
gir, e pelo menos uma vez cada m~z. 

Para a validade das deliberações torna-se necessaria a pre
sença de quatro membros. 

Art. 2i. As deci~ões serão tomadas por maioria de votos 
presentes, no caso de empate terá preponderancia o voto do 

·Presidente. 
Art. 2~. As deliberações constarão das actas lançadas em 

um registro e assignadas pelo Presidente ou um outro mem
bro. As copias ou extractos destas deliberações a produzir 
em justiça, ou em qualquer parte serão certificados pelo Pre·, 
sidronte ou o membro que suas vezes fizsr. 

Art. 23. O conselho administrativo estará investido ~~ 
poderes os mais amplos para a administração da sociedad~' 

i. o Representa a sociedade para com terceiros; ·· 
2. o Fixa as despezas geraes da administracão; 
3.° Faz os tratos e negocios de toda natureza; . 
4. o Autoriza quacsquer creditos, quaesquer propostas, 

emissões, cessões e realizações de cmprestimos, assim como 
qualquer abertura de creditos e adiantamentos sobre valores; 

5. 0 Determina o emprego dos fnndos disponlveis e regula 
o empreg-o 1los fundo' tln reserva; . . 

6. 0 Autoriza todo o Jpvantamento de embargos ou de hy
pothflCas, a,,;illl como todas as disistencias de privilegios, 
tudo eom ou srm pagamento; 

PA111E Jl. \J7. 
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1.• Cobra todas as sommas devidas á sociedade; 
:'! 8. • Autoriza qualquer acção judiciaria, quaesquer com· 
·· prornissos c quaesquer transacções; • 

9." Trata, transige e compromctte a respeito de todos os 
interesses da companhia; 

W. Nomlla c revoga todos os ag-entes c empregados, indica 
as suas attrilmiçtK·s I) vencimentos, t•stipulando-Ihes quacs
qunr gratificações ; 

H. Organiza as contas que devem ser su!Jmettidas á as
semiJléa geral, faz o relatorio dessas contas e da situação dos 
negoeios sociaes, e propõe a importancia dos dividendos que 
devem ser repartidos ; · 

!2. Finalmente resolve a respeito de todos os interesses que 
rompetem á administração da sociedade. 

Art. 2''· O conselho administrativo, para a gerencia dos 
negocios da sociedade no Hio de Janeiro, delegará os poderes 
para esse fim necessarios a um director que possua pelo 
menos cem acções nominativas, as quaes serão depositadas na 
cai:ta da sociedad~ em Paris, c serão affectas á garantia das 
suas func~ües. 

Nomeará igualmente o chefe de contabilidade, o qual deve 
possuir pelo menos cincocnta a!'ções nominativas, as quaes 
serão igualmente depositadas na eaixa da sociedade. 

Os documentos passados no ltio de Janeiro, para serem vá
lidos e oiJrigarem a sociedade, deverão estar assignados pelo 
director e pelo chefe da contabilidade. 

O conselho administrativo instituirá junto á Direc,oria do 
Rio de Janeiro um conselho consultivo de tres membros, to
mados entre os socios que possui rem cada pm cem acções pelo 
menos. 

O Direetor não poderá, além dos ncgocios regulares do 
Banco, tratar operação alguma financeira sem ter ouvido o 
conselho consultivo acima mencionado. Fica entendido que 
esta medida administrativa não diz respeito a terceiro. 

Art. ~5. Para tratar dos negocios regulares em Paris po
derá o conselho delegar quaesquer poderes necessarios para 
esse fim a um ou diversos dos seus membros, e mesmo a um 
Director estranho ao conselho. Esse Director deverá possuir, 
'Pelo menos, cem acções nominativas, as quaes ficarão depo
sitadas na caixa da sociedade, para garantia da sua gestão. 

Art. 26. Os membros do conselho administrativo não con
tractarão, em razão de gp,stão , obrigação alguma pessoal 
relativamentp, aos compromissos da soeiedade. Elles não res
ponderão senão pela execução do seu mandato. 

Art. ~7. E' prohibido aos administradores o tomar ou 
conservar um interesse directo em uma empreza ou em ne
gocio feito com a soeiedadc ou por sua conta, salvo quando 
para isso autorizado pela asscmiJiéa geral. 

Será apresP-ntada todos os annos á assembléa gerá! uma 
conta especial da marcha dos negocios ou empregos por clla 
autorizado~ nos termos do prri'Pdl'ntr Jlaragrapho. 
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Art. 28. Os administradores recebem pélo seu trabalho: 
uma remuneração que fixará a assemi:Véa geral. Tê~ alé.IJ) 
disso direito á parte dos lueros em seguida determinada 110 
art. 4.5. 

IV. 

Commissarios. 

Art. ~9. A a~sembléa geral nomeará todos os ann,os um ou 
mais comrnissarios aeeionista~, ou não aecionista~, de con
formidade com o art 32 da Lei de 24. de Julho de l867. 

E,;te ou estes comntissarios terão por missão de verificação 
e tle vigilancia e as attribuições que lhes confere a sobre
tlita lei. 

Art. 30. A assembléa geral púde estabelecer uma remu
neração aos commissarios. 

v. 

Assembléa gerat. 

Art. 31. A assemhléa geral reg-ularmente constituida re-
presenta a universalidade dos accionistas. ' 

Heune-se todos os annos no mez de Maio. 
Além di~so o conselho administrativo póde convocar ex

traordinariamente a asscmhléa geral toda vez que rcco· 
nhecer a utilidade de o fazer. 

Art. 32. Todo o possuidor ou portador de vinte acções é 
de direito memhro da assem!Jléa g-eral. 

Ninguem poderá representar um aecionista por procura
ção, a menos que nãü seja pessoalmente aceionist<I e membr,p 
da assem!Jióa; a formula das procurações será dctermina~a 
pelo consr.lho administrativo. ., "íii.' 

Art. 33. A assemhléa geral deve, de conforuiidade com h 
art. 29 da Lei de U de Julho de 1867, ser ·composta de nfu · 
numero de acrionistas representando a quarta parte,. pelo 
mrno~, tlo capital da sociedade. 

Se a assemhlt"·a gEral não reunir e~sc pumero, cqnv~car
se-ha uma asscmhléa c ella dcli!Jerará com validade, qual
quer r1ue seja a port;ão do capital representado pelos accio
nistas presente~. 

Art. 3'i. As convocações das assembléas geraes ordinarias 
11 ex:traordinarias serão fdtas poranuuncios insertos, com ' 
dous mczes de anteecurneia á época da reunião, nos jornaes 
indicados no art. 6." O prazo pódc ser reduzido a 30 dias no 
\'aso uc segunda runvu~<tt,;ão. . . ~ 

\(',\WG~ n• nrt: ~.". 
\~ # ' . ":· \ 

I 
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A reunião terá lugar em Pari~ no local designarlo pelo an-
nnncio. " 

Quando a asscmhléa geral tiver por fim uelihcrar sobre os 
ohjectos mencionatlos no art. 35, os avisos para as convocações 
deverão mencionar qual clle sr~ja. 

Art. 35. As assemhlt\as geraes que tiverem por fim tratar 
de uegocios de annexação ott rw,ão com outra compa
nhia, morlilicação rle estatuto:<, augmento Llo fundo social, 
prorogação ou dissolução lia sudedatle, não estarão regular
mente constituídas e não tleliherarão validamente, tle con
formidarle com o art. 31 da Lei tle Junho de 1867, senão 
rtuando estiverem compostas tle um numero de aceionistas 
que representem pelo menos metade do capital social. 

Em todos os casos es>ag assemhléas geracg não terão valor 
no Brasil senão depois de terem sido approvadas pelo Governo 
tlesse paiz. 

Art. 3G. Os proprictarios rle arções ou os srus represen
tantes devem, para ter o rlireito dü fazerem parte da assem
Liéa geral, depositar os seus títulos nas caixas tlesignarla~ 
pelo conselho administrativo, 20 !lias pelo menos antes da 
época lixada para a reunião. 

Será entregue a cada rlef!ositante nm cartão tlc admissão. 
Esse cartão 1\ nominativo e pos,ual. Os ccrtilieados tlc depo
sito mencionados no art. 10 dão direito, pelo deposito de 20 
acçur)s ou mais, á entrega rio,; cartõe,; de admissão para a 
assemhléa gf~ral, com tanto !(llf) o tlrposito do titulo tenha 
tido lugar mais tle 20 dias antes lia época lixada para a as-
semhléa geral. , 

Art. :l7. Quinze dias pelo menos ant<:s da reunião da as
scmlJléa g-eral tudo o aecionisla po1Ierá tomar na séde da 
socierlarlr) conhecimento rlo inventario e ria lista dos aceio
nistas, e exigir uma copia do balanço resumindo o inven
tario e do rclaturio Llos commissarios. 

Art. 33. A assom!Jiéa geral 'l'l"<Í pr~sidi1la pc}o Presidente 
do eonselho administrativo, c no ea'o 1le impedimf'nto peln 
mcm!Jro que o eonsdlw a<lulinbtrativu tiver liesiguatlo para 
esse elfl'ito. 

Os socios maiores aecionistas prcsrntPs :í ahertura da scs~ão 
dcscmtHmharã'l as funeções de r>~erntinaúure~, c na rceusa 
os dons maiores aecionistas lir)pois r!elll';:, e assim até a acei
tação. 

O S8cri'lario rí designado JWia me;:a. 
Art. :m. A assnrnbl~1 geral annual designa·o ou os com

missarios de que trata o art. :W. 
Torna eonhceinwnto e discute o n:latorio rlo eonsclho arlmi-

. nistrativo sobrr o rstatlo dos negoeiu:; sor:iacs e o dos eommis
~arios a res[H)ito rio balanço das ~·untas. Toma conlwr;imento 
n rliscuto as contas e approva-as ~c assim o entenderem. A 
ril'liberação rrne comporte approvação de conta é nulla se 
Pila não tiver sido precedida do pan'ccr dos eommissarios. 
Fixa os divirlrndfls por propn~ta do f"Onsellw adminislrativu, 
!li!Jue.t os adllliui~trarlorc:; em sulr<tituir;ão liarJUCJlcs cujas 
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fnnrções expirarem ou qne haJa neressidade de substituir, 
em eonse•Jnencia de fallccimento, de demissão ou vor outra 
ennsa. 

Finalrn•~ntc, pronuncia so~eranament(', cingindo-se aos 
limites dos estatutos, sobre todo~ os interesses da sociedade, 
eonfnrmarulo-se para os ohjectos indicados no art. 35 ás dis· 
Jlosiçli s U('ste artigo. 

Confere por suas deliberações an conselho administrativo 
os poderes necessarios par:! os casos que nãv tenham sido 
prnviste~. · 

Art. 4.0. Em todas as asscmhléas gcraes, as deliberações 
serão tornnrlas por maioria de votos dos membros presentes e 
n•prestmtatlus. 

lia v crú urna lista dtJ accienistas presentes, a qual contrrá 
os rwmrs o domki!ios dos accionistas c o numero de atções 
de que eada um é portador. 

Esta lista, certificada pela mesa da assemhléa geral, fica 
depositada n;~. séde da soeiedade, e deve ser fran(JUead3 a 
qnalquer que o requeira. 

Art. 41. As votações serão symholicas, salv:> quando seja 
exig-ido escrutínio secreto. . 

O escrutínio secreto terá lugar quando fôr•reclamado1Jor 
10 membros pelo menos. ~ 

Os votos contar-se-hão dos accionistas na proporção de um 
voto por ea(Ja 20 ae~·ões, sem todafja o mesmo a•;eioni_~ta 
Jlotler ter mais de 20 votos, seja por si, seja como procur!dor. 

Ar r.. 4'2. As deliberaçõt•s da assembléa geral, tomadas de 
conl'onuidade com os estatutos, obrigam todos os a('Cionistas, 
mc~mn os ausentes ou os dissidentes, c constarão de actas 
assigna<las por todos os membros da mesa. 

Art. 43. A justificação para com tereeiros das delibera, 
t;;ões da nssPm hléa constarão de copias ou ex:tractos certifica~ 
dos, cx:aetas pelo Presidente do conselho administrativo. 

VI. 

Inventario e relatorio. ,.· 

Art. -i 'I·. O anuo social principia no. L" ()c Jarwiro e ter
mina em 31 de Dezembro. O primeiro cxt•rdcio ('OIIIprelrcn
dcrú o tempo <JUC dnrorrcr até o dia :H de D<'WIIIIn:o que 
snguir o da constitnit;ão da sociedade. Cada semestre serit 
feito, soiJ a direcção do conselho ntJministrativo, um resumo 
do a c ti v o c passivo da soe iedade. Este será posto á disposição 
dn nm dos eommi,sarios. • 

Fnr-~r-ha além disso um inventario anriual contendo a 
ind iea•;ão tlo a e ti v o c do passivo da sociedade. 

O invPntario, o Lalanço e a conta dos lucros c perdas 
serão pt;,;tm; ;í disposição úo nu dos commissarios ~O dias ao 
mais tardar antPs da assembléa geral. 

Sà•J ;q•rcs,~ntadus ú M~cmbléa geral na sua reunião annual. 
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VII. 

Diviúio dos lncros.-Fundos de l'fserva. 

Art. ML Os lucros Iiquidos ailtJUirilios serão divididos 
pela fórma seguinte : 

Srrá retirada para formar um fundo de reserva destinado 
exclusivamente a fazer face aos prejuízos do capital social e á 
sua reconstrueção uma summa, qur, por proposta do conselho 
administrativo, será determinada pela asscmbléa geral e a 
IJUalnão poderá ser inferior a um dceimo dos lucros. 

Do restante distribuir-se-ha aos arcionistas 6 "I o das en-
tradas realizadas sobre cada acção. 

O excedente será repartido eomo segue : 
Bt.i 0

/ 0 aos accionistas a titulo de tlividcndo. . 
7 "/o ao conselho administrativo, IJUC os repartirá entre 

si, conforme o cnten1lcr convPnit~ntn. 
3 o I o aos uternlJros do const:'llto eonsultativo que fôr creado 

junto á tlirecção do Hio de Janeiro. , 
E os 5° f. excedentes ficarão i1 disposi~ão do conselho ad

ministrativo para serem repartidos peJw; Oin·ctores e pelos 
principaes empregados, conforuw e I h- o j ulg;~ r eon veniente. 

No caso dt) prejuízo não se rar;í tlistrihniçãu alguma de di
viderHio Cllll!lianto o cnpital sncial uão tiver ~itlu integral
mente rceonstituitlu. 

Art. qfi. O paj;amento dos dividendos faz-s,~ annualmente 
nas ôpoeas lixadas pc•.lo conselho administrativo. 

Ot~onsclho administrativo poderú auttmzara distribuição 
de uma qu:mtia por eonta dos luerns do anuo corrente, se os 
htcrus realizados ua oeea~iãu dn halartt:·'' st~lllt'Slr<JI o pcrmit
tirem, ponim, sónHmte atú a itnpurlaw·ra de 3 o lu das eutradas 
realizadas por e ou ta das arçõt•s. 

Todo o divitlendo IJllt' não ft'>r rt~,·Jamndu tlPntro de ciru:n 
anuos depois de det:larado Jll'i'SI'f'l:vtl •c'íll JlrllVL'itu da sorie
dade. 

Art. 47. Logo que o fundo de rrsrrva tenha a !tingido a um 
dedmo do eapital sot:ial, a quota tios lw:ros destinada á sua 
forma~ão deixará de ser obriga tu ria. 

Ylll. 

Art. r.R. S" a 1'\Jlf'I'ÍI!'rH:ia dt:lltonstrar a (:unvruicucia de 
~e fawn~IIl llltHlilir<tÇÕi~S ou al'l"l'l'srirnos a I'Stes r:statutus, a as
st·rnllk:a gl'ral estú <Jntorizada a lazel-os pela fúrma detl:l'llli
llada nos;trts. :Jí,•:l;;. 

Art. 1U. J'l,, ~'aso dt~ J>l)l'tl:J tlt• lll<'i<Hln do l"apital so~ial emit
tido, o eouselfi,, adrnini:;tr;rtivo lt:I':Í a t'ar.uld;;tlc 1le propôr a 
uma as,;t!miJléa geral ,. x t 1 aunliua r i e~ a d io~'>l u~·àt> ou litJlli
da~ào tla ~urit:tL.t·lL·. 
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No caso de perda de trrs quartos do capital elle será obri· 
gado a convocar a reunião da assembléa geral de todos os 
accioni~tas, para o fim de delii.Jerar sobre a questão e o sabet· 
so tr~m lugar o decretar-se a dissolução da sociedade. Â reso
lução da assemi.Jiéa geral será'em todos os casos publicada. 

Quando os administradores deixem de reunir a assembléa 
geral, asstm quando essa assemhléa não tenha podido ser 
constituiria regularmente, todo o intPressado póde requerer a 
dissolução da sociedade perante os trihunaes. 

Ao expirar a s0ciedade, ou no caso de dissolução anticipada, 
a assembléa geral, sob proposta do conselho administrativo, 
estabelece o modo de fazer a liquidação, e nomêa, sendo ne• 
cessario, os liquidantes, dos quaes, dons, pelo mencs, serão 

'" escolhidos d'entre os membros do conselho administrativo 
em exercicio, na occasião da dissolução da sociedade. 

Todos os valores provenientes da liquidação serão empre
g:Jdos antes de qualquer divisão entre os accionistas na ex-
tincção do passivo. , 

Os liquidantes poderão, em virtude de \lma deliberação da 
assembléa geral, fazer o tra;;passo a uma outra'ioeiedade; dos 
direitos, aeções e obrigações da companhia dissolvida. Além 
disso, emquanto durar a liquidação, vigorarão os poderes 
da assembléa geral. Ella tem principalmente o direitq de 
approvar as contas da liquidação e passar quitação. 

A nomeação de liquidantes põe termo aos pbderês dos 
administradores. 

IX. 

Contestações. 

Art. 50. No caso de contestação todo o accionista deTerá 
fazer escolha de domicilio em Paris e quaesquer notifica
ções e intimações serão realizadas quando feitas no domicilio 
por elle eleito, sem importar a distancia do domicilio real. 

Na falta de eleição de domicilio, essa eleição terá lugar 
de pleno direito para as intimações judiciaes, nas audien· 
cias do Sr. procurador da republica junto ao tribunal de 
primeira instancia do departamento do Sena. 

O domicilio eleito formal ou implicitamente como fica dito, 
acarretará attribuição de jurisdicção aos tribunaes compe• 
tentes do Sena. 

X. 

Poderes para obter-se a autorização de {unccionar no Brasil. 

Art. iH. Confercm -se pelo presente todos os poderes ao 
Sr. Eugenio Aristi<lcs Poirson, habitando no Rio de Janeiro, 
c na sua falta ou no caso de impedimentos ao Sr. José M. 
Frias, negociante no lHo de Janeiro, a fim de obter do Governo 
Brasileiro a approvar;ão destes estatutos e a autorização de 
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fnnccionar no Brasil; as mew1as pessoas ficam in\'estida~ de 
todos os poderes necessarios para consentirem em qn::wsquer 
alterações que sejam pedidas. 

XI. 

Condirües de constituirão dn prrsentr soriedadl'. 

Art. 112. A prrsrnte sncirdatle não ficará drfinitivnmrntc 
constituída srnão d1~pois da autorir.a~ão do Governo Brasi
leiro como acima dito e depois que : 

t.• Todas as ac~õ11s que estivPrem suhscriptas e que se tenha 
pelo menos realizado a entrada dn um quarto do seu valor · 
o que será provado por uma declaraçílo feita pelo Sr. Vignal' 
um dos comparecentes, ao qual todos os mais dão podere~ 
para esse eiTdto, declaração que será lavrada perante um 
notario em continuação destes estatutos e a cuja declaração 
se anncxarão a lista dos suhscriptores e a nota das entradas 
realizarlas ; 

~.· E que uma assemhléa geral, :í qnal todos os accionistas 
terão direito de assistir e que drverá representar pelo menos 
a metarle rlo funrlo ~orial, trnha : 

L • Verificado a veracidade da di ta 1leclaração c a conta das 
<•ntradas; 

2." Nomeado os administrarlnrcs; 
3. o Nomcn1lo nrn ou mais commissarios, de conformidade 

com o art. :l2 da Lei de 24 de Julho dn i8G7; 
4. o E verificarla a aceitação dos administradores e commis· 

sarios presentes á reunião. • 
Esta deliberação deverá ser tomada por maioria dos accio

n istas presentes. 
Por excepção clla poderá ~cr convoc:1da com seis dias de an

trcedeneia e sómen te pelo Jornlll Oflicial !lo g-overno francez. 
No caso em que nesta assrmbléa geral não se reuna nu

mero rir accionistas representando a metade do capital social, 
ella será sónwnte provisoria " procrdnr-sc-ha como fi~a 
inllira,Jo no ultimo paragr:1pho tln art. 30 da Lei de ~4 de 
Julho dP 18fi7. 

Publiro;iio. 

Para man1l:-tr pnl11i1~ar n~ prrsPnl<'S rst::~tntos e a r\clibrração 
constitutiva, quando sn tornr ll<'I~Pssaria, são conferidos os 
Jlrccisos po1lf~rPs ao port:tllnr dn n111a copia dos mesmos. 

Do que se lavrou estl' instrumeu to. 
Feito r, passado I'In Paris nn cartnrio dr~ mestre Dnfour, sito 

no Uonlevanl Poissoni,~n· n." !fi para os Srs. Vignal, Jllar·qur, 
Dreyfus e 1\lontandon, e nus sua,; moradas aei111a indieadas 
para os outros eompareeentes. 

No anno 1le 1R72, :ws 27 I! e J\rain, P depoi~ dr lido, os rom
parocentrsoassignar:nn <·orn os nolario>. 
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DECUETO N. :;oG3- DF. 2R DE AGOSTO DE i872. 

Cn!a mais uma DL•Iegacia 1le t:.~ll':_ia .no Jllunicipio da Côrtc~ 

Hei por hem, us~ni]O d~ auloriz~ção CO!li~Crliu~ no 
:-trt. L da Lei de 3 de Dezembro dn l8'd, c nM termos 
do art. fi. o do Decreto de 31 de .Janeiro de 18~2, Decretar 
o seguinte : 

Artig<) unico. E' crr~da no Município rla Côrtc mais 
nma Delegacia do Polieia, com a <lenominação rle ler
cuira, a qual tcr;'t jurisdkção cumulativa com as outra~. 
na fôrma do Drcreto n. o 23GO de. ti de Março de J.8;jo; 
revogadas a> disposições em contrario. 

O Or. l\Ianoel Antonio U11arle de Azevedo, do l\feu 
Conselho, Ministro e Secretario rle Estatlo dos Negocias 
da .Justiça. assim o tenlta· entendido c faça executar. Pa
lacio do Rio rle .Janeiro, em vinte e oito· de Agosto de 
mil oitocentos setenta r, dous, quinqnagesimo primeiro 
da J ndepemlencia c do lmperio. 

'Com a rubrica tle Sua l\Iagestade o Imperador.; 

Mnnoel Antonio Dnm·te de Aze1iedo. 

DECfiETO N. ~iOfi'!- Dr. 28 o r. .\r.osro DE 1872. 

Hr~nne o tcnno ~~~~ Al~g(la Grande ao da Independencia, n~ 
Provinch\ .. ila íSràlí)·ba; c· c r~ á no de Cnité, na mesma Pro
,i,lcia, um luga1· lle .Juiz 1\lunicipal e de Orphâos. 

Hei por hem Dt'cretn.r o seguinte : . 
Art. l. o r.· rr~unido o termo 1la Alagô:t Grancle ao 

rla lndnpendenda, na Provinda da Pilrahyha. 
Art.. '2. 0 F.' rrl'aclo TLI termo ele Cnilt:l, 11:1 mPsma 

Província, nm lugat· dn Juiz Municip:ll c de Orpllãos. 
A1:L :~.° Firam revogadas a.~ disposiC ~ ~ 

tr.1r10. ~\-\tC~nAn~A • ..... 
rARTI\ H. \18 ~ \~ '~4.-') 

/ ~ .' '--! 
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O Dr. Manncl Antonio D!l~l'!:• dP .\z:'Vrllo, do llfeu 
Crmsellio, Ministro c S:·rr~l:1rio dt~ Eslado dos NcG;ocins 
da Justir;a, a>sim o t:•nli:t P!l terdido e L:ça e'lrcnlar. P.l
Jacio do Hio do J:•nriro, 1'111 vinte e oito de Agosto 
do mil o!tocrnlf>s ~t'll'lll:l ~~ do!Js, IJIIÍII'Jilagesimo pri
Jlleiru da lndo•pt'lldl'!ll~ia ~~do liupertt). 

llt•nne ilf'h~ix" da jmisdi('ç:1o ·k ''''' CJ:ri:' }[tlllieipal ~~ dt~ Or
ph:-uL,, liS LCI'IIIOC' dt~ S. J:,•rlfardo ,. B:tiTt'irinli:~s, na Pro1cincia 
tio Har:whi\(J; e deilara 'f'H~ f<Ji i:npr,priatJWllle desiguatlo o 
tPrmo tln Bn•jn da me,;llla l'ro,iilci:: pel>l !IOIIle lle S. Uerc· 
Í1ardo. 

Ht~i por bt:m IJrcrrlar o S•"'llintn: 
Art. L" Ficam l't'llllidos, dd1ai'(o da jnrisdirçiin tlc 

11In Jnizl\fnnicip:li c ,,,. Orplt:loc:, os tr·rmos de S. ller
!Jardo n D.1rrcirinil:t~, na l'nn in1:ia dp ~br:m!Jiio. 

Art. :2.'' Silo alll'radoc-; "c' ilt•nl'tos n."' 1í3 de Hi 1lo 
l\laio dr~ 18'i2, c 3110dn '2~ de lilaio d•' 1N1,:1, na parte, em 
que dcnominar~m d1~ S. B!'l'n:mlo o termo do Brrju, 0 

qual ficará com esta ultima tlcnominaç:1o. 
0 nr. :\lanncl .\ntonio D~1:1rtt; il1~ AzcYcdo, rlo M1'll 

Con.-;eJIJn, i\linistro c Sccrl'larill d1· E>!ado dos Ncp:orios 
rb .lu~tiça, as~im o tr•nha cnll'!ldido c faça executar. 
P:il;l("io do Hio de Janl'iro. ctn Yinle c oito de Agosto de 
mil oitocentos sl'lenta c do11s, qtJinqnagc,;imo primeiro 
da Indrpenl!encia r• do Impctio. 

Com a rubrica dr Sua ~b'"cstade o Imperador. 

Jl!rfllOtl Jnfol!ltJ lJ!I(trlt• dl' il:li'Cdo. 
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DECli.ETO N. tíOGtj-DE 21:! DE AüUSTO DE 1872. 

f,epara do termo 1lo Codó c reune ao de s. Luit Gonzaga o 
de êoruatá , na Província do Maranhão. 

II··i por lwm Decretar o spguinte: 
Arli,;o unico. E' Si'pal'arlo do tr.rmo do Cotlú c rcu

llÍ<lo :IIJ de S. L·tiz Gonztga o 1le Curoalá, na Província 
do l\laranltão: revogadas a~ dispo-;içt!c~ t'lll contrario. 

O llr. l\Lillolll Antonio Duarte dt~ Amvntlo, do 1\lcu 
Com:cl!Jo, !\linistro e SL~cretario de Estado tlos Nt!goeios 
rh Ju,l.iça, assi111 o tenha entendido c fa1;a. l'Xecutar. 
J'al:trio do Hio de Janeiro, em vinte e oito de Agosto 
dt• mil oitocentos sl'lenla c dons, quinquagesimo pri
meiro da lndt•pcmlcncia e do l:nperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Alan1cl Atltonia Dna.rte ele A:Jcvcdo. 

UECli.ETO N. 50~17- DE 28 DE AüUSfO DE 1872 • 

. \Hera G classificaçfto da ~~-~~a capital tia Provinda de 
.Mato Grosso. 

IL:i por hem, p:lra execução do Jrt. 2!), ~ ~. 0 , d:l 
Lei n. o 2o:J:l de '!O de Setembro do anno passado, DcJcrc
tar o seguinte: 

Artigo unico. Fica clcva1ia :'t segun1la cntrancia a co
marc1 1la cap:tal da Província de Mato Grosso. 

Sctbsi:;te a classi!ieação de primeira cntrand:l das de 
.Mato G:·osso c Sant'Anna do Paranól.hyba, da mesma 
l'roviucia. 

O Dt·. llllllocl Antonio Duarte de Azevedo, do 1\feu 
Conselho, .1\Iinistro e Secretario de Estado dos Negocios 
da JLtsliç:l, :.1ssim o tenha entendido c faça executar. 
l'alacio do Hio de Janeiro, em vinte c oito de Agosto 
de mil oitocentos setenta c dons, tJUiuqttagesimo pri
Ineiro da Intlepcmlcncb c 1lo Irnperio. 

C<Jlll a rubrica de ·sua Magcstade o Imperador. 
I 

NtJ.nocl Antonio Dnartc de A:crcdo, 
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JJECHETO N. ri0ü8- DE 2H'DE AtóUSTO DE 187:.!. 

Alt.cra a classifica•;ão 1!~ al::umas da' comarcas da l'roviucia 
~o l'iauhy. 

II,•i por hem, para cxectli}ío do art. 2!J, ~ 4. o Lia Lt~i 
n.'' ~OJ:J tk 20 Je SetcmiJI·u do anuo l'assauu, Decretar u 
seguiu te: 

Arliu;o unico. Fic~m clevad:t~ :'1 2." entrancia as co
marcas de Tltereziua e da l'arua!Jy!Ja' da l'l'U\Íllt.:ia Jo 
l'iauhy. 

SuiJsistc a classilicacão dt~ L" tmtrancia das tle Ama
nu te, Barras, Campu--~hior, J:ticú~, Oeyra~, Parnagu:'t, 
l'rinripc ltuperial, S. Haymuudu Nonato, Piracuruca e 
Valcnt;:.~, da mesma l'ro\ 1 nr ia. 

O Dr. Manoel Antonio Dtlat·le de ,\wvedo, do Meu 
Conselho, 1\lini:.:lro e Secretario dt~ Es 1.atlu dos Ncg01~ios 
tia Justiça, assim o lenha cnletlliido e fat;a executar. Pa
lacio do !tio de Jant~iro, ~~m vinte e oito Je Agoslo de 
mil oitocentos scleula e dons, quinquagcsimo primeiro 
da llldC[iCJtdCtll'ia C do ltii!II'I'ÍO. 

Cum a ruiJJ·iea Jc SLt:t .\lJgcstaJc o Imperador. 

:Ucuwcl Jtlfouio Duarte :lc .!.:credo. 

DECH ETO :'I. ;j(J{i\)- DL :;.!,') IJE At:O~TO DE 1872. 

Al!era a t:lassitir;u;ão da eontat't:a rla capital da Proviu~ia 
tio ,\utazoíia,, 

IJI'i por lwm, para CXt'•'llr:~o do art.:!!), ~ ~-' da Lei 
11. o :!0:::3 de :.W tlc S1:lellllll't' du anno p:tssaLlo, Decretar o 
,o;r•guinl.c: 

Artigo 11nico. Fic:tl'l!'v:tda ;\ ~l.' Cltlr;mcia a connrca 
rla r::tpltaltLt Proviilt:ia do "·\tiltZ<IiJa;, 

Subsislr• a ··la·;silir·;rr·;iq de 1." r'Jtlr:rnri:t das de l'a· 
rculitv c :k S·ililll(JI'·: [!'! w ttL:J. l'r•:vi!lria, 
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O Dr·. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Con~ellw, l\li n LLro c Secretario de Estado dos N egocios 
da Justiça, assim o tenha entendido c faça executar. Pa
lacio do Hio de Janeiro, em vinte c oito de Agosto de mil 
oitocentos setenta c dous, quinquagesimo primeiro da 
ludqwuúeucia c do lmpj.)rio. 

Com a rubrica Je Sua ~lageslade o Imperailor • 

. Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 

DEL:RETO N. ti070-DE 28 DE AGOSTO DE :1.872. 

Elcra o HUlllero dos corretores de mercadorias e de fundos 
publicos da praçà ·u_:: capital da Provinda ~a .fi.a~ia. 

Hei por hem, sob proposta elo Tribunal rlo Commcrcio 
1la capital da Província da Bahia, Elevar a seis o numero 
tios corretores de mercadorias e a cinco o dos corretores 
(~n fundos puhlicos da respectiva praça; revogadas as 
disposições em contrario. 

O Dr. 1\Ianoel Antonio Duarte de Azevedo, do .l\Icu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado tios Ncgoeio:; 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
Jacio do Hio de hneiro, em vinte c oito de Agosto de 
mil oitocentos setGuta c clous, quinquagesimo primeiro 
da lndcpeudcncia e do Impcrio. 

Com a rulJrica de Sua 1\lagcsladc o Imperador . 

.Ma11oel A11tonio Duarte de Azevedo. 

DECHETO N. 5071- DE 28 DE AGOSTO DE :1.872. - ~/ 
• . (( 1]-t../ 

Concede á companhia ingleza -:S. Paulo Gas Compauy- autor i- _ ·"'...-
Z<iÇaoílar:i tüíícciõiüii' iio Jiüpci;iõ;---

Allcntlcn!lo ao quo l\le requereu a companhia in- 2 
gleza -S. Paulo Gas Company-, rleviúanwntr: rcprcsen-
tatl:l, e Couformaw.lo-me por 1\liulla lmmdiala He5olLII;ào 
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de t 1'do concnle mcz rom o parecer da St~cção dos ~e
g JCins do llllpcrio do Conselho dn Estado. cxar;;do Plll 
Cousulla de 8 tamhem do corrente mez, l11~i por b :m 
Coneerler-llle aulorizaçJo para filnet·ionar no llllperio, 
regendo-se pelos estatutos que ;qJrescntou sob as se-
guintes clausulas: • 

I. • De ficarem os aelos que pral j,::tr no IJrasil sujeitos 
ás leis, regulamentos e triiJllltat':> brasileiros; 

2.• Dt) ter no Brasil agcnlt•s rolll os potleres ncrrs
sarios para reprt•sental-a c tralar das questões IJIIC se 
suscilarcm, c que, na conformicL.Hle da rlausula antct ior, 
serã:J decididas no lmpcrio. 

O llr. Jo:io Alfrctio CotTI~a tle Oliveira, lln M •u Cnn
sclho, 1\linistro e Secretario de Esbdo dos Nt•gnt:ios do 
llllJll)rioe inlerin:trnt•tttl' dos d:t A~ricu!tura, Commerrio 
~~ OIJras l'uhli,·:ts., assim o tf•llila enl,•ndido e faça exe
cutar. l'alario do Hiu dn Jatwiro., em Yitlln e oito de 
Ag-osto de mil oitocentos sr'ICIIIa t) dons, qninrrua;;csimo 
primeiro da Indepcndeucia e rio liiiiH;riu. 

Com a ru!Jrira t!c Sua Ma·~esl:tdl) o Imperador. 

Joúr1 .1/frcdo r:onú~ dcOlireim. 

llECitETO N. ti0i2- DE 23 DE At;osro DE 1872. 

I~Olll'e<ll' ;j companhia " Gymnasio Dramatico "dn S. Paulo, 
<1\ll()I'ÍLa•.;ilo p:ua fu11n:ionar c approva seus t·~,íãtutos. 

Allcntlcndn :to que .IHt) rcqllt~r:·:I a r·om,,anllia .(;ym
Jnsin llram:ttico" da t.:id:tdt) de S. P:JUio, devitlalllf)tllt> 
l'I'Jli'Cscu!.:tda, e Ctlllfortuando-llll', por l\linha lllllllcdiata 
1\I'."Oill(io dt~ 1 't do GO!Telll c !llez., COlll O pa l'i'CCI' da Sec
ÇãO do; N1~g()(:ios do Impcrio do Conselho de Estado, exa
r:lllo em Consulta de 20 de .Junlto do corrente aiiiiO, III'i 
por hem Conccdcr-l!w autoriz:tr:;:to p:tra funccionar e 
apprl!var os st•us r•sl;llull.l:: IJIII' t'OIII (';:lt• baixam. 

n Dr • .Jo;\o Alft·l'tltl C•JI'I',~:, dr Olir!'ira, do Meu f:nn
sell!o, Mini~lro IJ St•ncl·trio d1• E,l:tdn do,; Nf'pncios do 
.l!IIP•'l i•_, 1_· ill\~'JÍllllll''ll!l' ,,,., •!:1 \".riru!ltti'' C•>llJJIII'l-
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cio c Ohr:1s Pulilic;~s, assim o lc11ha l'nlcntlido c faça 
exPcutar. Pa.acio do llio de Janeiro em vinte c oito 
Je Agosto de mil oitocentos sotenta e rlous, quinquage
simo tJrimciro da inclependcncia c do lmpcrio. 

Com a rubdca de Sua ~1:1gcst:Jdc o Imperador. 

Jn,To Alfredo Corràt de Olireim. 

Esblnl.ns tla fompànhia t!o Gymn:~sio Dramalico 1la r.idade 
rlc S. l'anlo, a IJI!C se t·cl'crc o Dcucto n: 5012 de 
2S de 1\gosto ~c t812. 

CAPITrUl I. 

llA Cll~II'.\NIIIA E ;;r.~ OnG.\NI7.A~\o. 

Arl.1." Fica cr1~~~da uma comp:mhia ou socie1ladc ano
n y ma, q H I' s1~ dt~nom i na rú -Co 111 pa n h ia do Gymnasi u Dra
lllatico-, n que lt'r;í por fim construir, de ·conformidade 
com os prc~cntes estatutos, um !ltcatro na cidade do 
S. Paulo, ~t'·de da companhia e de sna rcsitlencia. 

},rt. 2." Con1C1;:1rú a cxístcnci:l-lcgal da companhia, 
na d:1ta em que forem suiJ;:criptos Llous terços do seu 
capitaL 

Art. ;{.o A tluraçiio da companhia scr{t de 30 annos, 
salvo se depois de í'tliticado o tltPalro fór resolvido o 
contrario pela assemldí·a gt·r~l dP accionistas. 

CAPlTt:LO 11. 

DA .\DMINISTR.\ÇÃO DA C:OMP.\NIIIA. 

Art. ~.o A companhia ~crá rcgirla por uma Directoria 
composta dtl cinco mcmhros, sendo um Prcsidr'nte, um 
Vicc-Pre~iLlrntc, um primeiro c um segundo Secreta rios 
e um Tlit'soureiro. 

1\l'l. ;;,"():; cinl'o Directorcs serão eleitos pcL . __ 
Ll6a gcr;d dr accionist:~s, os quaes na vo · . o,p.C~~l\ffCAA1 · 

r :I o o,:; n''l'i'CI i Y(Js lugares de~les func · It~'\!~ .• _IJ fitn;f,f, 
·,~\._\ '-{ 

-s· 
li 
,\ 

:)c, 
' ( ~ \.l' _// 
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Art. o." Qn~lqucr :-~ccionista poder:'t ser eleito .Di~ 
rrctor, m:-~s suas acçõcs n:1o poucrão ser transfcnLias 
durante o tempo rio seu cxcrcieio. 

Art. 7." A asscmlll(~a geral rle accionislas renovará 
nnnn:~lmcnte a clf'ição rle sua lliri'Ctoria. Esta disposição 
H:io comprelwndc a primr~ira llircrtoria que fôr eleita, 
a ljltal funccionarÚ UUI'alltl' a t'lliiStrneÇãO UO thcatro. 

Art. 8." A Directoria não potler;'t fttnccioaar sem a 
pn~sr~nça rlc tres Directorcs, pelo menos. 

Art. \)." A Dil'l~l'loria tcr:'t plenos porlcrcs para rcsol~ 
ver sobre todos os negocios da companhia, tendentes á 
r·onslrucr;iio tio tltmtro c sna ailministrar;ão. 

Art. ,,{), Colll[Wln :'t nirrdoria: • 
~ 1." Formular os regulamentos fjl!C forem nccessa

rins ao lim da cotnpattllta. 
~ :!." E~collter e comprar n tf'rrcno on1le se df'VO 

construir o tlleatro, e J'azt•r tn1lo-; os outros contrat:los. 
~ :{." Ht~solrcr se a eonstrn1·ção dr~vt~ ser ft•ita por atl

m in ic.tração nu por en1 Jll't' i I a da, precr~rlendo ou não 
hasta pnlllica. 

~ .'L" Fazr~r aeqnisição tlc torlos os bens moveis ou 
immonis, e rle turlo quanto fôt· preciso ;í cmprcza, po
dendo ignalmcntc alhear aqu..:llcs tjUe se tornarem tles
n,·cr~ss:lrios. 

~~i." Convocar a assmnbl(~a gr,ral dr, arcionistns nas 
(~pocas marcatlas c e'í.traonlinariamente rjuando llw 
parnct>r nccessario. 

~li." Organizar o·J,al;mr;o r, rclalorio IJUC devem ser 
aprl'scntatlos annualmr•nk ú aSSI'IIliJit~:t gr~ral tlc accio
nistas. 

~ 7." A.ssignar os titnlos t' rantrbs da., acçõ:•s snbs
rriptas ou que emittir nos casos previ,;tos nestes cs
t a lttl os. 

§H." Annnneinr as eltamatlas tias acçõcs c fncr a rlis-
trilinir::to rios dividt•tHio~. 

~ !1.'; Pagar srmcstralrnr•nte ao> accionislas, em vista 
tlas contas, e sú dtJpois de CIHt,;Lruido o tltcatro, o~ seu:; 
n~.spt•r·tivos ilirirlrnrlos. 

§ lO. J)el'irlir finalmente torlos os negocias :la com
paÍlltia, qw~ H<lo rompl'lin·m prirativamcntc á asscm
blóa gnal dn aeeionistas. 

Art. 11. O Prc:;idcntt~ t) o C\cculor 1las deliberações 
d;l lltr~t'.lOI'I:l. 

Art. ,12. Compntc ao Presid1•ntr~ assio;nar lodos os 
rontra:;tos ecl1·h1·ados rom a !lirt•etoria. 

Art. 1:1. F:illl•eendo 011 dt•millindo-se algnm dos 
llil'l'CtCJres, a llirt~l'lut·i:t cil:llll:!l':'t p1r:1 ,;u!Jstituil-o pro-
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visal'iamenle um accionista até que seja eleito Ulll 
outro Director, pela assembléa geral, que serâ para esse 
fim convocada dentro de um mezo • 

Art. 4. A Directoria funccionará gratuitamente, e 
se reunirá uma vez por mez, ou todas as vezes que o 
exigirem os interesses da rompanliia, lavrando-se uma 
a c ta de suas reuniões. 

Art. HL As decisões serão tomadas lJOr maioria de 
votos, c no caso de empate o Presidrnte terá o voto de 
qualidade além do seu voto como Dil·ector. · 

Art. 160 Na falta do Presidente, fará su:H Yezes o 
Vice-Presidente, e na falta deste o L" Sr>crrtario, depoi~ 
o 2. • c finalmente o Thcsoureiro. 

Art. i7o Compete ao Secretario faze1· toda.a e3crip
turação da companhia, inclusivamente o ext)edient~ tl 

rorrespondencia c lavrar as actas o 
Art. i8. São attribuições do Thcsourciro : 
§ i. 0 Arrecadai' os fundos da companhia, depositafl

do-os onde fór designado pelo Dircctorio, e applical-os 
~~onfonne as instrucções do mesmo. 

§ 2. o Te1· a seu cargo o li Yl'O da rocei ta e despez1 da 
companhia, c fazer a respectiva cscripturação. · 

§ 3o 0 Apresentar annualmente aoDircctorio, um mez 
pelo menos an tcs da sessão ordinaria da a5sembléa geral, 
uma conta da rrcrita e desprza !la companhia. 

CAPITULO III. 

liA \SSEMBif.\. C.ERAI.. 

Art. i9 o A assemhlca gc1·a1 é a reunião de lodos o:; 
aceionisias, ou pelo menos de um numero tal r{UC repre
scn te um quarto das acções subscri ptas. 

Art. 20. A nssembléa geralreunir-se-ha ordinaria
mente uma vez em cada anuo e extraordinariamente' 
tolias as vezes que fór convocada pela Directoria, ha· 
rrn!lo annuncios com antecedenci'a de oito dias. 
· Art. 210 Será lambem convocada a asspinbléa geral 
pela Directoria quando re!{Uererem, para fim designado, 
:J!'Cionistas que representem um quarto do capitalreali
tac!o. 

Art. 22. A nssemhléa geral regulannente convocada 
f' :~onst.ituid~, rPprescnta a totalirladr• do·~ arcionistas, 
!~ -'II:IS drej-;,),·~ .<;t•r:io nbrig;rtorbs. 

'o , 11 n: u. w 
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Art. 2:!. Cada acção dá direito a um voto, isto alé 
tO acçües que darão direito a iO votos, maximo que 
um accionista ~oderá ter. A votação não poderá ser 
feita por procuração. 

Art. 2~. A Dircctoria apresentará á as•crn.bléa geral 
em todas as sessões ordinarias, o relatorio e o balanço 
1las contas, os quacs esclarecerão minuciosamente aos 
:tccionistas sobre o estado da companhia, demonstrand() 
~eu debito e credito, assim como os lucros e perdas. 

Art. 2~. Apresentados o relatol'io e o balanço, a assem
hléa geral elegerá uma commissão de ex:amc de conta,; 
composta de tres membros, para dar parecer a respeito, 
o qual scr;í sujeito á rliscnssiio e approvação dos accio
nislas e1n as:wmhlt'·a g"l'!'al convo,·ada especialmente p:1r:.1 
I'."SC filll. 

Art. 2ô. O accionisla trr;i dirl'ito tle e:\aminar pes
soalmente o~; livros, papeis c documentos da companhia, 
nas reuniCics 11:1 a,:scmbléa g,•ral, ou em um dia de cada 
mcz, que .~l'l':Í r!t•.'>ignado pela Dirrr.toria. 

Art. 27. Compntc á as;;emhlt'·a gPral: 
~ f. o Eleger os Diri•etores. 
~ 2." Deliberar e rt'solVL'r sohn' qnalquer proposta dl 

Din·ctoria ou dos accionisLJc;. 
~ 3. o Mandar proceder a exame da a1lm inistração sem 

limitação alguma, nomt~ando delt'gat!J~ cspcciacs para 
e~s~ fim. 

~ 4." Autorizar :i Dircctoi·i;t ,1 conlr;~hir emprestimos, 
marcamlo-lhc o modo c as condições. 

§ r,, • Autorizar o augrncnl(l dr· capital na fórma 
llcsles cc;talutos 

~ B.• Eleger Direclor quo suhstilú:t o que houvet• fala 
tecido, ou se tiver demittido. 

§ 7.• Resolver sobre a venda ou cessão do theatro, e 
di.isolução da companhia. 

§ 8." Resolver a modificação drsles estatutos, sujci
tanilo-a á approvaçrro do GoYCr!lO Imperial. 

§ 9." Eleger o l'resirlenlc e Secretario em suas reu
niões. 

Art. 28. As decisões em assembléa geral serão to
madas pela maioria de votos rrpresentados; salvo as que 
versarem sobre os~~ 4.•, 5.0, 7." e 8." do artigo antece
dente, as quacs sómentc serão válidas quando approva
das por dous terços dos voto~; presentes, e em reunião 
ria a!'sCmh\P<l grral rsperialmrntr ronvoc,1rh p~ra 111 
\im. 
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CAPITULO IV. 

DO CAPITAL SOCIAL, DOS DIREITOS E DEVERES DOS ACClONlSTAS. 

Art. 29. O capital social da Companhia do Gymnasio 
Dramatico será de 80:0006000 dividido em aeções de 
l: 000$000 cada uma. 

Art. 30. As acções serão realizavcis em prestações 
nos prazos que forem marcados segundo a fórma de.tcr
mmada nestes estatutos. 

Art. 31. As chamadas serão feitas segundo as neces
sidades da companhia, c serão annunciadas com o prazo 
de tt·inta dias pelo menos. 

Art. a2. O accionista que não rea!Lm· a respectiva 
entratla no prazo da chamada perderá em beneficio da 
soeicdarle a" entrada» antcrionnen te realizadas. 

Art. 33. O accionista impontual, jttstiíicando pe
rante a Directoria os mo ti vos da sua falta,será adrnittido 
a pagara entrada demorada com o juro da móra, cal· 
culatlo na razão de um po1· cento ao mez. Esta justi
ficação não será admittida senão dentro do prazo de seis 
mezes. 

Art. 3~. Passados os seis mezes ela impontualidade, 
a Directoria declarará em commisso as acções que nelle 
incorrerem, publicando que ficam nullas, c sem valor, 
podendo effectuar a emissão de outras que as subs
tituam. 

Art. 3i5. As acções serão ao portador, poderá porém 
a Directoria declarar no verso o nome do possuidor que· 
assim o exigir. 

Art. 36. A transferencia das acções realita-se por. 
qualquer modo válido em d~reito. Porém essa transfe
rencia não póde ter lugar senão depois de realizaqo um 
flua r to do seu valor. 
• Art. 37. Por endosso só é _permittida a transferencia, 
depois que S\3 tiver recollmlo o capital integt·al das 
acções emittidas. 

Art. 38. Haverá um registro nominal de todos os 
possuidores de acções. As transferencias serão averbadas 
por acto lançado em livro competente. 

Art. 39. A3 dcspezas ele taxa e eutras com a trans
ferencia de cadJ Jcção não poderão exceder a , quantia 
de 2$000. 



i83 HT05 I.JIJ I'QDEII 

Art. 10. Nu caso de extravio ou penla de urna ou mais 
acçlies da companhia, a Directoria substituirá os títulos 
perdidos, por outros que ser~io entl·egues a/ qlfem da 
direito pertençam, depois de feitos os precisos annun
~ ios c de adaptadas as necessarias cautelas para inuti-
li;;ar os títulos perdidos. . 

Art. 1,1. Cada ac•;ão ú imlivisivel em relação á com
panhia, c deve ser representada por unia unica pes>oa. 

Art. .12. 0:> ct·cdores ou herdeiros de accionista nãtJ 
poderão arreslar sob qualquer pretexto a propriedade 
da companhia, salvos os direitos que lhes compitam 
sobre os títulos ou acções rpH' pertençam aos seus deve· 
dores. 

CAl'llTLII Y. 

Ar!. }:L A companhia serà dissu!l·ida: 
~~. • Expirando o prazo marcauo para sua duração, se 

ól assemblt:·a geral de arcionistas não resul1er o con· 
t1 a rio. 

~ 2.• Pela venda ou cessão do theatro. 
~ 3. • Pela perda de dous terços elo seu c,a pita I. 
~L o Por tOtlos os meios em direito estabelecidos ares· 

pcíto das soricdades anonymas e companhias • 
. Art. a. Disf'oh·ida a companhia srrã a li!Juidação 

feita pel:.t Directoria ll'l fúrnn lia legislação com
mercial. 

Art. í:J. Feita a liquitl~,l:ão c prc,posla de partilha~. 
serão esses trabalhos apre!'entados á J>sembléa geral, a 
I!UaliesolYerá por dous terços dos ro:os presentes se 
rJcypm ou não, ~er appronuas. 

Art. ~6. ApprorauJ a liquida(>lo nenhum accionísL1 
poderá reclamar, e realizada a partilha srrã considerada 
r:xtincta a companhia. <Srs-urm-se 3S assignaturas.j 

. __ ,, . ._,._..._ 
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DECI\ETO N. 5073- og 28 DE AGOSTO DE !87~. &f. ~ 
,, /';, <(. 

toncellc ã CQntpanhia ingt.eza --~~c M~~~.íy~ a!l~_Mà~rail• ~Jq· 4;. 
way Company- autori1.açao para funcclonar no ImperiO. · -- ~· 
. ~~ 

Attendendo ao que Me requereu a companhia ingleza 
-The Madeira anel Mamoré railway Company-devida
mente representada, e Conformando-me por .Minha Im
médiata Resolução dott, do corrente mez com o parecer 
da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de E'l
tado, exarado em Consulta de 8 de Julho pro:ümo findo, 
Hei por bem Conceder-lhe autorização para funccionar 
no Imperio, regendo-se pelos estatutos que apresentou, 
wb a clausula porém de que serão litteral e fielmente 
observadas as condições a que se refere o recreto 
n. • !t~OU de 20 de Abril de 1870. 

O Dr. João Alfredo Cort'êa de 0\iveira, do Meu Con
selho, Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios d•} 
lmperio c interinamente dos da Agricultura, Commercio 
c Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte c oito de 
Agosto de mil oitocentos setenta e dous, quinqu~gesimo 
primeiro da lndcpendencia e do lmperio. " 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Alfredo Corréll de Oliveira. 

DECRETO~. ü07'1,- DE 28 DE AGOSTO DE i8H. 

, 
'-· 

Concede a Claudio Guigon privilegio para estabelecer uma 
fanrica de tunos iguaes ao:; Jciiõõiínados-Tubos de ve~o ·7 
J. & Comp. --··--·· 

Attendendo ao que Me rcrp1ercu Claudio Guigon, e 
de conformidade com o parecer do Conselheiro Procu..__ 
rador da Coróa, Soberania c fazenda Nacional: Hei por 
hem Conceder-lhe privilegio, por tempo de dez annos, 
para tstabelecer no lmperio uma fabrica de tubos 
íguacs ao~ denominados-Tubos de Vecque J. l\: Comp.-, 

·l'lcando rsra conce~são dependente de ulterior appro-
Yação da A-~embl&a Geral Lrgi•lalira. 
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O Dr. Je:iu Alfredo Correa de Oliveira, do Meu Con
~clho, l\linistro e Secretario de Estado dos Negocias do 
lmperio e interinamente dos da Agricultura, Commer
cio c Obras Publicas, assim o ~enba entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeil'o, em vinte e oito de 
Ago3to de mil oitocentos setenta edous, quiuquagcsimo 
primr,iro d"J lndcpendencia c do Imperio. 

Com ;1 rubrica tle Sua lllagc.;tacl~ o Imperador. 

João Af(1·cáo Corrêa á!l Olíveim. 

DECRETO :·L õQ!:; ·- r;r ':_lfi DL AG0~10 DE !8'72. 

Cellc•odc ;í Companhia do Dique do Commercio autorização para 
fuuccionar, e ~pprf!va c•:w; c:<tatutos. 

A ttendendo ao quB lUc requereu a Companhia do 
Dique do Comrnercio, organizada nesta Côrte com o 
fim de adquirir o uso e gozo do dique de propriedade 
de Eduardo Pellew Wilson & Comp., construido na 
ilha de Mocanguê Pequeno, c de conformidade com a 
Minha Jmmediata Resolução de H elo corrente mez, 
tomada sobre o parecer da Secção dos Negocias do 
lmpcrio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 
:w do Julho pruximo Lindo, Hei por hem Conceder-lhe 
<~utorizar;ão para funccionar, c ~pprovar os respectivos 
rstalutos, que com este baixam, mediante as seguintes 
rnod ificaçi'ícs : 

I. 

Ao art. l.l " acrescente-se o seguwte · 
Paragrapho. A assembléa geral será presidida por 

accwuista, nomeado por acclamação ou escrutínio, se 
assim o requererem na reunião, pelo menos, cinco 
accionHa.'. 

I I. 

Ao~ 3. 0 do art.19 acrescente-se :-respeitada a dis
pn,ir;:io Jin:d clr, art. 2f, 
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O Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveir:~, do 1\leu Con· 
~elho; Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do 
lmperio e interinamente do~ da Agricultura. Commer
cio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e oito de 
Agosto de mil oitocentos setenta e dous, quinq~age
simo primeiro da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

João Alfre-do Corrêa de Oliveira. 

Escriptura da Associação ou estalulos da tompa11hia d1) 
Dique do Commercio, a que se refere o Decrelu 
n: ~013 de 28 de 1\gosto de t872. 

Art. 1. o A sociedade anonyma que se pretende insti
tuir nesta córte com o titulo de-Companhia do Dique 
do Commercio-tcrá por ohjecto proporcionar aos navios 
que necessitarem de reparação o uso do dique daquella 
denominação, construido na in1a de Moeanguê Pequeno; 
c durará por !)() annos, eontados do Jia em quo a sua 
definitiva organização fôr autorizada c os seus cstatuto'i 
approvaclos pelo Governo. Este periodo poderá ser pro· 
rogado no todo ou em parte por deliberação da assem
hléa geral dos accionistas, expressa e cxtraordinat·ia
mente convoeada p:1ra isso antes de terminar o 88. • 
anno da existeneia da sociedade. 

Art. 2. o Oca pita! da companhia será de 1. ~00:0008 
dividido em 6.000 acçõcs de 2008 cada urna; e poder~ 
ser elevado, se convier, por proposta de dous terços dos 
accionistas depois de legitimamente registradas as res
pectivas acções, c mediante approvaçiio do Governo; 
sendo livre aos accionislas o direito de receberem on 
não o augmcnto de acções na raZão daquellas que pos
suírem, e ficando as que forem rejeitadas á disposição 
da Directoria para opportunamente vendei-as, devendo 
applicar ao fundo de reserva da companhia qualqurr 
premio que obtiverem essas acções. 

Art. 3. o (}.valor das JCÇues será reali~ado em quatro 
pagamentos dentro de um anuo, contado da data tla dr,
linitiva organizaçiío da companhia, sendo o 1.• de W o; 
do valor nominal d:.b acçii~_·~:, o 2,'' de 2:1 "'

0
, o :l. o d~ 
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30 °/0 , e o 4.." de 3~ "(.; com intervallo nunca menor de 
1lous mezes, p1·ccedendo annuncio nas folhas diarias·com 
H:i dias de antecedencia par·a cada um dos pagamenLos. 

Art. ~.o Pcrderãoodireiloássuasacçõesossubscrip. 
!ores que não realiza1·em as prestações dentro dos prazos 
marcado,~ para qualquer delL1s, revertendo o valor das 
que tiverem cficctuado para o fundo de reserva da com
panhia, que disporá das respectivas acções. Ex.ceptuam
se os casos de força maior, sobre os quaes a Directoria 
resolverá como fôr de justiça c cquidade, á vista da nl
turcza c valor das prons apresentadas. 

Art. t>. o A transfcrcncia das acçõcs se fará por meio 
<le anr·bamentos no livro do registro das mesmas c á 
vista das acções c das partes contractantes,· por si ou 
por seus procuradores, sem que haja endosso na apolice. 

Art. ü." Os arcionistas só rt•sponclerão pelo valor de 
suas acçõcs, na fúnna do art. :i!!J3 do Cocligo Com 
mercial. 

Art. 7, o A Directoria tb companlii~ se com;JOrá de 
um Presidente, um Secretario c um Thesourciro, cada 
um dos quaes será accionisla pelo menos de 5:> acções 
na occasião de sua cldç~o, e as deverá conservar du
rante o tempo de seu exercício, que será de um anno, 
uu até que se lhe eleja succcssor. 

0.> mcmhros da Dirce to ria serão rlt'i tos pelos accio
lligtas reunidos em asscmbléJ geral. 

Art. 8.• A Dirrctoria ria rompanhia durante o pri-
meiro anno licará assim compo~ta : 

Presidente interino, o Sr. Ceorg-e Lenon Hunt. 
Srcret:.~rin. o Sr. HolH~rto C. Wright. 
Tllt•sourriro, o Sr. Eduan1 P. Wilsou Junior. 
Art. 0." A assemhléa geral se reunirá onlinaria

mentc duas nzcs em Julho de cada armo, tendo lugar 
a primeira !'l~união até ao dia iG, para o fim de ser 
uprcsenlarlo o rclalorio da Directoria c se proceder á 
eleição da uma commissão de lrcs membros para o exa
me do balanço c contas do anno antecedente, findo 
em Junho, c devendo ler lugar a segunda logo que a 
t'Ornmissão de exame lwurer concluído o seu trabalho. 

Art. 10. Na mesma reunião em que fdr apresentado 
o rclatorio !la commissão de exame, tera lugar pores
crutínio secreto c maioria aiJsolnla de votos a deieão 
da nova Dircctoria. · 

Art. •11. o~ :lt'CÍOili~tas de IUi'llOS ele cinco acçõrs 
p(lller:Tn assistir :L; d•'lih•'l"l•'ii,•.; d·1 :l''Plllhlh r·•·r:ll 
111:1' niio 1nm:1r p:1r·k 111•1/:i-. ., ' 
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Q,; votos uos demais accionistas serão contados da 
maneira seguinte : 

Dt• o a tü lO ~tcções ........... . 
Dt' Jt ~I é fã 1litas ..•.•....•... 
llt~ !li :tlé ~U ditas ........... .. 

t voto. 
2 ditos. 
a ditos. 

E assim por diante alô to votM, que s!'r:í o maximo, 
qnalqner l(llC seja o numero de acçõrs que representem. 

Art. 12. Para ~e contar o nunwro de voto;; do accio
lli~ta prowraüor de outros, impedidos ou ausentes, e 
munido de procurac;:to para es~e IIm, tomar-se-hão 
ewrlo h a ela men tL' todas as acçõc's que o mesmo repre
•:IJntar por -;i ('como procurador, prevalccentlo nesse 
r.aso a regra +lo artigo antecedente • 

Art. -1:1. NenluJtll accionista terá 1lireitó de votar 
na assemblóa genl por acções que não tenham sitio 
deridament.e regislt'<llla< nos livros ria companhia pelo 
IIH'nos !tO dias :~ntcs ela reunião. Exeeptuam-se as Lrans
rcreneias jlor herança ou lt•gado. 

Arl. 14. Poderão Ler lugar reuniões extraordinarias 
da asscmbléa geral, quando exigidas por numero de 
accionistas qur representem um quarto, pelo menos, 
do 1:apital sor:ial. A assembtéa geral só se considerará 
~·onstitnida rJuanuo, pelo menos, um terço do capital 
rsti VI' I' representa do. 

Art. Hi. Na auscncia on impedimento do Pre~iuente, 
o ~ecretario o substituirá. Na sua vag-a proceder-se-ha 
:'i Plcição 1lc outro e o meo:;mo se praticará a respeito do 
Secretario c do Thesoureiro, lfUe, entretanto, se sub- . 
stituirão reciprocamente em seus impedimentos tem~· 
pura rios. 

Art. Hi. Dos lucros liquitlos da colP.panltia, verifi-
cado..; ~~m racla semestn~, se deduzirão iO "/0 para are
trilmição tio Presideute, do Svcrclario c tio Thesoureit·o, 
sell(lo 'I, "lo para o primeiro e 3 "/.para cada um !}os 
outros tlous. 

Arl. 17. Ao Presidtmte incumhc: 
f." Convocar ordinaria c extraordinariamente as reu• 

niões tlos accionistas P da Dircctoria e presidil~as; 
2." CelclH·ar c assignar quacsqucr ajustes c contractos, 

lorlos os documPntos lega e~ c os certificado5 das acçõcs; 
:l." Determinar e regular o methodo 1la escripturação 

dos li rros e lcg-alisar as contas fJIW tiverem tlc ser :-~pre~ 
sen latl:ls ao Thcsonrciro; . 

r~." Exercer a direeção gl'l':tl de totlas as nuj..J.nci:r~ 
qualtptcr na.tureza, Je aecürdu rom o~ out~ÍP-6.1~\l:~ llA CAft 
tl:t nm~elona; / .,', \\) \ 

1'\l:lf 11. 1011 / ,~,·-· I ,._. 
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;;, " Pt'OCIII':ir pelos nwio;; ao ·'~'U alc:II!ce tudo ifiUIIlfo 
possa ~r)l' util ú cornpauhia e ao seu ohjccto; 

IL • :\'onwar e dnmilfir livrr:rnr•ntc todos os rmpr,•
gados da comp:mltia ; 

7." Or.tranizar e t•st:llwlect)t', dn ncr·,lr·do ,·om o Si•rrl'
tario no Thesourciro, IJ!' rrQ'nlamnntos neet•-;sario-; "" 
·'''~'' it,'O o a t:1hella do~ salariÍ1s dos t:mprr;~·:Hios; 

.~." H1•pr·rsr•ntar a COlllpallllia Jlt'l'ii!JIC o Go1erno lm
prrial r o., partieul:li'CSJH,; IJ':tlhac'>'~"' r·o"' l'!l1•-: feita-:. 

:\ r·f. 18. Ao :-;ecretario iuenrn/Ji': 
I." Avi"a" pnr cirrnlar,•.-; ,. por lllf•irl de allllnncio 

nas foliws diarias os acriunist:h. com anlt:CI)ilcncia d,• 
doz dia~, rias l'r'tlni1irs nrdilltl·ia< c• l'\lraordi11arias da 
:Jssrmhlt'a geral: 

~-" Lavrar as r'OlllJII'fi'IJf,•-: :l•·f:J': d11s lr:dl.·dho.; d:~s .so
lm)llilas l'l'fllliõr•s: 

:1." Hr,digir. de are•lrd" I'Olllo l'rt•,oidenle :1 corre.;
pondencia da I'Ollipanltia, r! l'l'OI'illenr~i;n· •'til nr.tem a 
'f li I' O l'l'g-Í,:f J'() di'JI;i ;JJidf· ;;('fllJII'I'I'lll di:1. 

,\1"1. f!l. \o'f'lli''Ollf'I'ÍI'il Íllt'llllliH~; 
I." Fali'!';,-.: rll:lfll:lll:is d:,:-; l'lffrari:J:; dt" :1ccionisfas 

11:1.; t'•por·a, lilalT.'Id;L; Ji<~ a1·1. ::." ,. ,.,.,.,•hl'l-:1:-;, iwm como 
l'l'l'r'i:t•r lodo, o-; ganllll" da r·onlp:llliJia. depositando. 
t~lll llOllJr• d:1 llli'~llla, .'1<; ifll:llll ia.; l'ITf'IJidas, em algtllll 
IJ·tlH'O dos lllais :ll'l't••lilado<, I'''''Sf:llldo 1;ontas rle Indu 

:'1 Dirr•,·toria: 

2. o Pag:11· todas as ron1:1s da i'OIIljlaiJIJi:J jukadas ,.,,_ 
pnl:J1·r•s I' lep:tlizatlas p,•lo l'resid,~!Jii·; 

::." Pa!rar rr;ridcndo.; lir:Jdos dos llli'I'OO' liquidos OI! 
destr•sedo f11nr!o d,•re.-:'~1'\':J. ilfi:Jil•lo·,,:c,;nllwnll'l'sid., 
dl'll'l'lllinado p•·l:t llit·~·rtori:J : · 

'!." llrganiz:1r ttlll;J i'Onla g1'ra! do . .; 111~goci0i; da com
p;!Hhia t! dar,;oHias annn:1cs ,. o ll:lfanr.o, para o rdalo
rio da dirrctoria, f/111! f1'lll dt! .s•·r :qq·'''t'lll:ltlo JJJs l'r'll· 
níiit•s annnar•sllos :li'f'innista-: . 

. \rt. 20. llo.s lncro.-; lirjllidus 1 ,.,.ili1:ados nos balanços 
st'lllestrae-; sr· deduzirão ;; ":'o para l'nudo de reserra, 
f:~zendo-:-~• do n•sfo rliridPndo 11os mt•zes de .Jnneiru t' 

.Julho r·ntr,• os ar·,:ioni.'{as registrados na ocea;;ião de ."1' 
i'echan•m o.; livros pnr urd1~Jll da llirel'loria. 

Arl. 2J. O fundo dr• J't'sel'Va srr;'t exclusivamt•nl,. 
dt•stinado a quaesqur•1· l'CjWl'fN 1111 mclhorameHtns 
do ditjuc e ~uas dt~pr>nrlr•nrias, c w•nhlllll dividl'ndo Si' 

l.irar;'t deste fuudrr, Clllifll:illlo l'lle n;'io I'Xrr•fl,•r dt• 11111 
quarlo do r:1pifal. 

A1·t. 22. N:io .;r~ f:tr:í dislribuicão dP rli,·idrndos t'lll· 
qnanto n t';rnital 'OI'i:rl. pnl' l'l'lllni·n dl'.<f':llr':lllo 1'111 ri1-



t ude dn quat'"t]l!er prejuízos, não fôr integralmente res-
tabelecido. · 

Art. 23. Se a companh i;l reconhecer que nfio póde, 
rum vantagem para os accionistJ~, preencher o seu iil
tcuto, ou sofl"rcr prejuízo;< qun ~hsorvam metade do scn 
rapilal, addidonallo o fundo d,~ reserra, será eonsidt'
rada dissolvida, rJ r·Hfrarú logo em lit]UitLH)<io, v•~wlen
dn-sc. do modo que mais ,·onvt•nicnte fôr. o diljtte e tudo 
n 111ai~ qne clla possuir, par:l st~r o produdo applit:allo 
ao pagamnnto de snas di ritlas, reparl.iJI(lo-st• o resto, 
'I' l10uvcr, pelo~ accionistas na proporç;1o rle suas :wçõcs. 

A dissolução c q modo dtJ liqnid:u:ão ria companhia sr~ 
realizarú de e•mfnrwida1k CPill o qne resolwr a a~cm
hlt.,;J geral dos act·iouislas. 

:\rl. 2í. Os membros desta associacào conYcHriouam 
~uhscreYcr o numero tle aeçõe~ adi~nle de ~eus respec-
1 Í\ os nomes c pagar as prestações, quando se fizcrnm <JS 

riJamada~. debaixo da~ rondi~õcs anlt>ccdcnles_ 

Quantia-; <Jil«' ol<·u•m Jmg•u· ("Orno .ialn os n:n los q'ue ('11-
tt·nrrtu no di'lll''. 

Torwlagem. .lu ia. Tonl'lagclll . 
- -------~------·~-------- -------- -· --y-~-----

Abaixo de 20(1 1)0(1 ~000 Ah:tÍ\0 dn H100 2:000,)000 
:?~:; t;:;o:;oon 1100 2: O:SObOOO 
~;jp 7no:~ooo t 200 2 : 100~000 
<!-'· Jd 7ii0b000 I :100 ~: ltiO~OOO 
:I()() t-;00600: I I 4111 I 2: 200,)000 
::2:;· s;;o.~oon 1 ;;oo. 2: ~mo~ooo 
::5u Hoomon I fi01 I 2: :300#000 
:m; !l?iOhUOO 1700 2: 3;;o~ooo 
'tü!l I : OOOL{OOO j l HOO 2 : !!00,~001 I 
't.:!r' i: mi0:)0011 I !JOO 2 : MiO,)OOO 
'f.:;n I : 100 )00:) ~000 ::! : ;)006000 
'~7'-i 1 : 1 :;o.qmo 2100 ';Ui~iO,)OOO 

,. :;oo I : ':WO J;OOO 2':!00 2: 6006000 
:;;)(} I :2ROsOOO ~ 2:mo 2: 6n05(J(XJ 
!i {I() 1 : :3!i06000 2100 2:7006000 
'i:;o 1 : !J/tli,~OOO 2:iOII 2 : 7:W$000 
iOO 1 : :i:!0,)000 2(j()() 2:800~000 
i~iO I : fiOO.~OOO t2/00 2:850;)fX)(I 
~()0 I : t180,)000 2SOO 2: !JOO~( 101 I 
~mo I : 7fJ060110 :moo 2: mm,~ooo 
\100 l :R40b000 :Inoo :1 : ooomoo 
!);il) I : !_l::!ll~()fl(l 
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nECRETo N ~o7n - o F: 28 n~-: \i;osTo nt: 11'7:!. 

t,r'•' CotH'Ctk á companhia - Tlw São Pedro Brasil t;as Comp;ttly 
Limitt•tl-, auturiza~·iio para funcei"uar 110 lmpel'io. 

/\Br•n<lcmlo ao IJlW l\J1~ retflli'I'I'U a ciHnpanhia - Tl11~ 
São Pedro Brasil t:as Company Limileil-, cstaheleeida 
na cidade de Londres, e dn\·irJamenle rcprest~nlada, e t!e 
conformidade com a l\linha Immeuiala Hcwlut;ão de l't 
do corrente mez, ttnnada sobre o parecer da Secção do' 
Ncgocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta de 2 rle Julho proximo lindo: Hei por bem 

.roncetler-llw autorização para funt·cionar no lmperiu, 
sob as seguintes claw;ulas: 

La De ficarem os ar:tos qne praticar no Br<~sil sujeitos 
;i~ leis, regulamentos c lrilmnacs brasileiros; 

2.' De ler no Brasil ag·cnli'S com o~ pouerl's JWI:I~.'
sarios para representai-a e tratar das tpwstões que se 
suscitarem, as quaes. nos lrrnws da clausula L', SI'J'ão 
decidida~ no lmperio. 

O Dr. Jn;1o Alfredo Corrt~a de Oliveira, do i\leu Con
~ellw, l\linistro c: Secretario de Estado dos Nq~ocios do 
lrnperio c i11Leriuamrnle dos da ,\griwllura, Commcr
cio e Obras PulJiiras, assi'll o tenha entendido e faça 
executar. Palac:io do Hio de Janeiro, em vinte e oito dn 
Agosto de mil oitocentos ~r·tent:1 t' dou~, quinqr1age~imo 
primeiro da Jndep,~lllil'llf'ia e do llliperio. 

Com a ruhrira tk Sua Magcslade o lfll[ll'l'ador. 

Jo!To Alfrrrln Corrêa !Ir· Ulil•rira. 

:Uodilica o plauo d1: uuift•J'IJIC.' t•,tahele<:ido para a anua tle 
arlilharia pelos llc.ci;PLo' JL" 102!1 de ;· de Ag-oslo de Hlii2, 
art. !1. '' do di' 11." :m2n de 1H ik :-lovemhro d<· ll'lli!'í. f' 11." :JCi:W 
tiP :!.'l de Fl'l'<~reiro dl' 1SW. 

Hnconlwcewlo-sl' '' COilVi'lliHnci:l dn modifir:lrPm-.·;,• 
~lgu mas disposiçíli's dos lkr·rdo~ 11." lOzfl dl' 7 dt• Al!nsto 
di· IHU:t, :1rl. !1." d11 di' 11." :J:i:!ri di• IN dt· Nov•·mh.ru •!:· 



EXECUIIYO. 
797 

! 

186;), c n.." 3620 tlc 28 de Fevereiro rle 1866, que cstabc
lnceram ('(uni forme para os corpos de artilharia do excr-
eito, Hei por bem Decretar o seguinte: , 

Arl. 1." Os corpos tle artilharia a pé u!>arão IJOnets 
igua1•s ao~ que se ar:lnm estahelct~iclos para o l. o n~gi
ll\l'lltodt• arti\hari'a a eavallo prlo Becrclo n." 1029 de 7 
de Agosto dP 1852. o~ otliciacs do ~~~tado-maior de arti
lharia usarão esse mt•smo honl't com a li~tt·a, porém, tlc 
vcllu:lo prdo. 

Arl. 2." Todos 11~ o[lici;H'' 1\a arm.1 tle artilharia 
usarão sobrt' ;, li~tra da p:trte infl'rior tio boncl tranças 
t!P ouro pstrl'itas 1~rn nunwro correspontlente ao seu 
posto, a saber: uma para o de 2. • Tl~llt:Hlc, tluas para o 
de 1." Tenente, tres para o tlt• Capitão, quatro para o de 
1\lajor, cinco para o tle Tenente-Coronel c seis para o Llc 
Coron1·l. · 

Art. :to Tntlos os cot"pos dt• artilharia ns~rão gra-
nadas l'ill ambos os lados da golla da sobrecasaca; tanto 
f'stas granadas eomo as dos !Joncts serão, para os offt
ciat·~ bonladas a fio tle ouro, r de ,p'lflllO amare! lo pan 
a~ praças dr• prl'l. A~ dos bonets terão no ct'nlro o nu-
ml'ro do corpo. 

Art.' r~.o o~ ofliciaes dos corpos dP ;ntilharia a pé 
usarão charlaleira~ iguaes ú~ mar·~ada' para os do L • 
reginwutu 1lt~ artilharia a cava\lo pelo plano que ar:om
p:lnhon o citado Decr<'LO 11." i0:29 de 7 tlt' Agosto <lel852. 

• A~ pia 1 i nas marraflas por I'SSI~ dec:relo para as praças de 
prd daqul'lles corpos, serão simples presilhas de panno 
azul, avivadas de ,·arlllezim, prt'sas p1~la parte inferior 
;'t eosLura tla manga do homiJro, lle modo analogo ao que 
'r w;a nas blusas tlos aprendizes artilheiros, c pela parto 
~up•~rior, por meio,le um bolão de metal junto á golta. 

Art. ;;.o Qnl~r o:-; o!liciacs e praças dos hatalhões de 
;u·tilharia a pé, quér oso!liciaes do estado-maior dearli· 
lll;~riJ usariio nas calças de panno listras iguaes ás que 
ora usa o 1." regimento; poderão, porém, usat· calça 
hranea, eouronnc roi estab1•lrcitlo pelo mesmo Decreto 
n. o 1029. 

Art. 6. 0 O corrcame, quér de todos os corpos de ar-
tilharia, quér dos ol1iciacs do eorpo de estado-maior da 
uJCsma arma, serú de couro prelo, a chapa tlouralla do 
Lalim serú circular, lisa e tendo em relevo uma bomba; 
nas cauanas da artilharia a c a \'a I lo, a ca rran.ca c o canudo 
>f'rão snbstituidos por uma homba c um eanhão. 

Art. 7. 0 Os olliciaes do l'Slado-maior de artilharia e 
o~ do I. o rrgimento da mesma arma, usarão,~ 
Lranç;11lo de preto e rarmezim, como hoj~y:-ittrí\~(~ OA CM; 

/ " \\ / ,t.J,. 
i . '' 
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rnrpu-; 1!1! allilharia • j•t'!: •·sle ILH!ot .ervirú ~til lu par:• 
graJtdt! como para pntJUenu uHiforuJt'. 

Art. 8." (}; olliciars tle arlilharia, tfll~lllllo muntallos, 
u~arào tle hntas rnrlac; por rima r.L1 r<Ilt:a ~as praças de 
pr!'l., quando JIIOIII:td:t.'~, ns:;r:i" d·· prrneiras d1• sola 
prt:l:t, cotltllrllw', tali111. e~p:tda. pi<lnla <! canana. 

Art.. !1.'' u~ aprendize~ :trlílli<'ÍiO' lnr:\n n:! 'blça azul 
listra r.arnwziul 011 <'JJr:trll:;ri:L ,. na !2ülh ,, boHet gra
uad,t~ 1k p:illllO alllili'I'IIO; ll<J lllais, pnr(!m, os honels 
ro11tinuar:io a :'t'l" CIJillll :1!1' lwíro, "''ÍllJ romo o n~sto tlr 
'"li nnifonnr . 

.loin J"s:' •k ()lill'ÍI':I .ltttlijii•'Ít·;t. do M'!:I Cnnsellt11. 
'lini,lro ,. ~<'t'r<'l:!rio d!' l>,t:Hio dos Ne~or.ios da(~JJPrP, 
;,~:-illt o [PJJIJa <'llll'ndid11 t: Li<;a •:,t•culal:. Palacio do Hiu 
de Jaul'iro, t'lll 1 ÍJJI•· e oito dP .\gosto tln mil oitoct!ntos 
sclt!llla ~~ dous. quinqu:tgt•si!l!ll primeiro da lndt(.JI'IJ
d•·nria e do Inqwrin. 

C0111 ;1 rubrica de :Jua 1\lage.-;lat..le o Imperador . 

.Torln Jo.~1; d1• Olineint .lmufueira. 

DECH ElO :-;. :im~.; .. -·,,E :1o 111. '"'·'<ro m: 1~7~. 

!:ont:l''l" ~~~~ ttarão Ca:IIJ" pri,·il<-i!io para inii'Ollll7.ir no !n!peri<J 
IIJ:p·hina< dt' fnr:n <' 'n:·tar pl'dra". 

Atl<'ttdendo :111 que :\I<· Jl'<llli'ITII o Barão Campy I' na 
confornt id:11l·· d<J [I IITcer do C•Jrisl'ltll'iro Procurador d:t 
Corô~, ~IIIH•rania ,. F:IZ<'IIda "lacion:il, Il1'Í por !JCill Con
l'l'llnr-ll!P privilf'<:!ÍO, !'"~' d•·z anno,_ J•an infrn<lnzir n•• 
lmptTio ~~ lltacl!inas d'· fttrar ,, rorlar JWdra~, dt·~cripta,; 
na [H' lição dr· 1 d1· lli'Z<'llliJr" dP :IIIIJO proximo lint.lo: Ji
rando o privil1·gio ,f,•p:•nd•·ntc "'' ull<'rior approla<::io 
da Ass,•mldé:t (;l'ral. 

O Dr . .To:lo Alft,•tlo Corr•'a d1• Oli1 cit :~.do ~leu Cun
~Plho, Mini:;lro ,, S<'t:ITI.:irio d1• Estado <los N<•goeios do 
Impnio ,. int••rinanH~nt:· dos da Agrienlfura, Commcrc~io 
t' Obras l'nltli<~a". assim o l1'11ha rntt•ntlido t' faca PXC
cul:tr. l'alario th; Hio d1~ J:tn•·iro. ·~m trinta de Agosto dt• 
mil oiturcntos .'elenl;, r· dou~, quilltjllagc:zimo p1·imeiro 
d:t Indt•pentlnlcia r tio llllf'!'riu. · 

Cntll J tUltrir.l ti·~ su~ Mar..:·rsladc· 11 lllljll'l";;dor. 

Jn•io M(n:do f:o1n;,, rir· l.!l1rtiro. 



EXEf:UTl\"0, 

iJECII E'ft) N. fi079- DE~ DE SETEMBRO DE 18i2. 

,\laniPm a !'lassificacgo actual das Comarcas das l'rovinclas das 
Alagtias r Parati}bã: .... 

llt>i por lwm, para execução tlll ar I. 20 .. ~ ft. • da Lf'i 
11." 20~1:1 de ':!0 de Se lembro de 18il, lkcl'etar o scguinte: 

:\rl.l." E' mantida a classificarão aetual das Comarcas 
.;a Pro1 inda tia~ Alag!las a ~a bel·, a da Capital, de tcr
•;t~ira l'l!traw:ia; as do Pt•ncdo, Alagôas, Camaragihe e 
Pilar tln segunda :e as tlc Porto Calvo, Atalaia, lmpn
r·~tl'iz, An:rdia, Paulo Alfonso t' Palmcir:1 dos Indios, di' 
primrira. 

Arl. 2." :--;uiJsisle igualrncnlc a classillcação das Co
ruart'a.~ da Pt·oyincia da Parahyha, s!'ndo de terceira l'll· 

tr:wri:r :1 d:t Capital; de segunda as de l\Iamanguape t• 
,\rh ; ,. d1~ primeira as do Pilar, Bananeiras, Campina 
llra!lllr~, S. João, Pombal, Souza, Piancú. Teixeira, In
dPpenrlcncia, lng;'t e Borbnrema. 

O llr. Manod .tfntonio Jluarle de Azevt~do, tio !\leu 
Con:;ellto, Ministro r~ Secretario de Estado dos Negocios 
1la .lno;til':J. assim o tenha entendido e faea executar. 
Palacio llo Hio do Janeiro, em quatro do Setembro de 
tnil oitocentos setenta e dons, quinqu~gPsimo primeiro 
da IndPpe!Hlcncin e tio lmperio. 

Cqm a rubrica de Su::~ Magestade o lutperarlor. 

JJrznoel Antonio IJit.arte ir' A :ev1'do. 

IIECIIEI !I N. ;;m~o- ur. l IIE SI'TEIIBI\0 OF. 18i't. 

Ail<'rH a da,sillr-ação de algumas d.1s Coman·~s da Proviueia de 
S. Pedro du !li o Grlllllll; i!õ- S!iC. 

Iloi por bem, para CXI'cuçà'o do art. 20, § 4." tia Lei 
11." 20:l:l de 20 d1• Selemliro do anno p:1s~ndo, Decretar o 
~l'gninl••: 

Al'ligo llHico. Fi1·nm elevadas :r ~egunda t•ntrancia as 
Comarca<; tlt• AI,~;:Tf'te e de Bag(~, da Pr .. v inci:r d1• S. Pedro 
d11 11 i o (;l':llldl' l() ç~ul. 
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Suhsistr~ a classificacão rias outras Comarca:> da mesma 
Provinda, a saber: a tfa Capital e a do Hio Gralll.lt! dn tnr
r.t~ira entrancia; as tle Pit·atiny e lHo Pardo de sc~untla, 
r as de Cac;apaYa, Cruz Alta, Santo Antonio da P::tlrnlha 
t' S. Borja de prinwirJ. 

O Dr.l\lanoel Antonio Duark tle Azevedo, do ~leu Con
selho, Ministro r, SPcrctario de E,.;tatlo dos NegoGios 
da Justiça, assim o tenha f•nltHHlido f! faça exeeular. 
Palacio do Bio de Janeiro, em quatro tle Setembro de 
mil oilot:entos setenta e dou;, qninrJuagesimo primPirn 
d:t Inrlt~pcndt•ncia c do Imperio. 

Monoel Antoni11 /1111trle rlt> Aze1•edo . 

• 
nECHETO N. s081- n~-: .t ut: ~F.TE~IBno nE 187~. 

Appr.na ullla alteração e um atltlitatncnto aos estatutos tia Com
panhia Ti'li'f!l'aphit·a l'lalino-nrasileira. 

Attendemlo ao que i\IP nqucrcu a Companhia Telc
graphica Platino-Brasileir:t, rleYid:nncHtC' reprPscntatla, 
e dP conformidadr: com a Minha lmmediala Resolucão de 
;!8 de Agosto pro'<.imo findo, tomada ,:obre o parecer da 
Secção do~ Neg·ocios do lmperio do Conselho de Estado, 
exaratlo em Consulla de t\J do referido mez, Hei por hem 
Approvar os dous se.!.':uintt•s artigos, aceitos pela a'st!lll· 
blí·a gt•ral dos aceionislas. :tlterando e arltlitantlo os PS
tatutw; que IJai:xaram COIII o JkC!'t~(O 11.'' t)OJ:J de 1/ UC 
Julho do presente a!lJIO: 

1. 0 l,em snlJslilnit:ão do :trl. 'L 0 1 O t:apital da compa
nhia sed de seis m i I contos de r1\is (li.000:000:)00()), di v i
dido em at·çõcs dt~ duzentos mil rt\is (200:)000) eada uma, 
podendo a Jlirertoria, nas l'missiies qtH' scguirem-sf! á 
prillleira tlP dous ntil contos dP rí)is (2.000:000:)000), 
distribuir as aeçü·~s por novos socios .. tfuando os d:t Jll'Í
meira não requeiram prdPn:nci:t. 

2. 0 (disposiç:'io uov:1) A compan!lia poderá abrir re
gistro rias suas :m;ões em qualquer prar;a t•strangl•ira, 
onilf' :t 1lirrrtori.1 11 jnl•!·:tr 1'11!1\.l'l!ii'HII'. 
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Francisco do Rego Duros Bar:reto, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado do Negocios da Agricul
tura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 
quatro de Setembro de mil oitocentos setlnta e dous, 
quinquagesimo primeiro da lndependcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco do Rego Barros Barreto. 

DECRETO N. 508\!- DE H DE SETEMBRO DI 187\!. 

Concede á companhia- Commercio e Lavoura -autorização 
para funccionar e approva seus estatutos. 

Attendcndo ao que Me requereu a companhia-Com
mercio c Lavoura-estabelecida nesta córte e devida
mente representada, e de conformidade com a Minha 
Immediata Hesolução de 4 do corrente mez, tomada sobre 
o p:trecer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho 
de Estado, exarado em Consulta de 6 de Agosto proximo 
findo, Hei por bem Conceder-lhe autorização para func
eionar, e Approvar os respectivos estatutos com as mo· 
dificações que com este baixam, assignadas por Fran
cisco do Rego Barros Barreto, do Meu Conselho, Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em onze 
deSetembro de mil oitocentos setenta e dous, quinqua
gesimo primeiro da Indepehdencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua .1\lagestade o Imperador. 

Francisco do Rego Barras Barreto. 
,.· 

Modificações a que refere o Decreto o.• 608~ 
desta data. 

I. 

o art. 4.• fica substituído pelo seguinte : ------------......C-AM- -
O capital da companhia será de õ.OOO~. trilfj·<i1~ A,f 

em 25.000 acções de 200~ cada uma 1 pode ,fll:(,\ére1'ado ~ 
PARTE 11. 101 , · ~/· . 

I '·. 

i' -.: 
, 1 .~c.., ,, ,, 
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a tO.OOO:OUOn, divididos em :10.000 acçõe5. quando a 
assembléa geral dos accionistas o deliberar. 

Da~ 25.000acçõcs serão logo emiti idas 12Ji00, e a com
panhia poderá começar suas operações estando sub
scriptoestc numero de aeções e approvadosseus estatutos 
pelo Governo Imperial. As restantes i2Si00 acções do 
capital primitivo serão emillidas a juizo da Directoria. 

§ L • Na segunda emiss;1o das acções c nas posteriores, 
seu preço será estipulado pelo conselho rlircctor e pre
fet:idos os accionista~ na proporção das acções que pos
liUtrem. 

§ 2.• O premio IJUC resultar <lr!stas emissões será 11'
vado ao fundo de resena. 

11. 

O art. t.i. o \primeiro per iodo) llca snhstituido pelo 
seguinte: 

Dos lucros liqni1los se dPduzirão annualmimte cinco 
por cento para o fundo de resc't'ra, lican:lo autoriza:lo 
o conselho dirrctor a deduzir maior somma, se as dr
cumstancias o permiltin'lll; e bem assim a porcentagem 
para o mesmo conselho, distribuindo-se o restante, 
ClilllO dividendo, pelos aceionistas. 

Palacio do Rio de Janeiro, em H de Setembro de !872. 
-Franci.%o rio Rer~o Barros Harrl'fo. 

Estatutos da companhia- Comrnercio e Lavoura-, a 
que se refere o Decreto n. o !i082 de tI de Setembro 
de 1872. 

CAP1Tl1LO f. 

Dn sociedade, ~~w ~Me. fin~, durarão f dissoluçao. 

Art. 1." A l'ompanhia sr denominaní -Commercio t~ 
Lavoura-, sendo nc,;ta rtlrte a ~na shle. 

Art. 2. o Sr•us Jius são a compra e venda !lo café, 
assim como a sua con\'l~nicnte f'xportação. 

Além deste fim poderá a companhia, como excepção 
da regra, negociar em outros generos, se assim o en
tf•nderconvenientt· o con.;f•lho din•rtor. 



EXECU'fl V9. Só a 
Art. 3. '' o prno de duração da :;ompanhia serâ de 20 

snno~ contados da data da approvaçãó destes es~atut-ôs; 
e sómente poderá ser dissolvida antes, se houvete!n Pi~ 
juizos que absorvam 2/3 ou mais do C'iipit~l realizldd; 'e 
o fundo de reserva, ou nos casos do art. 295 do Cod. 
do Commercio. 

CAPITULO Jl. 

Do capital. sua. rralização, lttcroii e frmdo de resert~ll. 

Arte li. o O capital social é de lO.OOO:OOObdOO, divi
didos em 50:000 acções de 2001)000 cada uma. Destas 
serão c mil tidas 2;).000 acções, c as restantes flUando e 
L' o mo resoh c r o coust'lho dircctor, ouvida a commissão 
fi se a I. 

§ 1. o Na segunda emissão das acções e nas posteriores, 
seu preço será estipulado pelo conselho director, e pre
feridos os accionistas na proporção das acções que pos
sui rem. 

§ 2. o O premio que resultar destas emissões será le
vado ao fundo de reserva. 

Art. 5. o Os subscriptores de acções realizarão no 
acto da subscripção ü 0 / 0 do valor das arçõcs que pe
Jirem; estes 5 "/o serão ::onsiderados principio de en
tratla.; e logo depois de approvados os estatutos se fará 
3hamada de outros 5·%, para o que serão a visados pelos 
jornaes com anteceden~ia de oito dias. 

As outras entradas serão feitas quando o conselho 
:.lirector o resolver, em chamadas até 10 •;. cada uma, 
i:Om in ter v a \lo nunca menor de 30 tlias, e aviso nos 
jornaes com antecedencia de tOa H) dias. 

Art. 6. • Dos lucros liquidas se deduzirá annualmente 
a·quota que o conselho director· julgar suficiente_ para 
o fundo de reserva, c a porcentagem para o m.esmo con-
5Blho dircctor, distribuinpo-se o restante como divi· 
dcndo aos arcionistas. 

Pa ragra pho unit~o. O consf'lho director poderá, ou
vida a commissão fisc~l P o gerente, distribuir em cada 
1. o ~nmestre um dividemlo aos accionistas por conta dos 
lucros do respectivo anno, se o estado da companhia 
permiltir qnc o faça, guardada a disposição do ~ 8. • 
Hl. l ."ri:! lt\i n.''tm~:l,Jr 22dc Agosto de '860. 
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Art. 7." O fundo de reserva é destinado a fazer face â 
perda do capital social, ou para substituil-o; e quando 
tiver attingido 20% do capital realizado, serão divi
didos todos os lucros. 

CAPITULO III. 

Dos accionistas. 

Art. 8. 0 São accionistas da companhia lodososindi
viduos ou associações que subscrevt'rem ou adquirirem 
legalmente acções, sujei tando-sr ús condições estabele-
tidas. • 

Art. 9. • O accionista que retardar o pagamento das 
entradas reclamadas pelo conselho director, incorre na 
multa de 2 1;2 n/. do valor nominal das acções, cuja en
trada tenha sido retardada, não excedendo de 30 dias a 
clemora. Excedendo os 30 dias, perde o accionista retarda
ta rio o direi to ás suas acções, salvo o caso de força maior, 
quando justificada c admittida pelo conselho director, e 
neste caso pagará o juro mensal de I •1. por todo o tempo 
dedemora. 

Paragrapho unico. O produclo destas acções vendidas 
e dos juros e multas pela mora, revertera em favor do 
fundo de reserva. 

Art. to. Os accionistas são rrspo nsa v eis sómen te pelo 
valor nominal de suas acçõcs. · 

CAPITULO IV. 

Da assembléa geral. 

Art. H. A assemblêa geral será convocada ordinaria~ 
mente urna vez por anno no rnez de Julho, e extraordi
nariamente quando o conselho director julgar que as 
circumstancias o exigem. 

Deverá tambem ser convocada quando o requisitarem 
accionistas que representem i/5 do capital realizado, ex
pondo elles na requisição os motivos da convocação. 

Paragrapho unico. Nas reuniões extraordinarias só
mente se poder a trata r do motivo para que forem con
yocada~. 
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Art. 12. Nas reuniões ordinarias se tratará sômcnte 
de apreciar o balanço da companhia, o relatorio do.co_!l
selho director e do gerente, e o parecer da comm1ssao 
fiscal, e em seguida se procederá á eleição do conselho 
director, que se fará por escrutínio secreto c m~ioria 
absoluta dos votos das acções representadas na sessao. 

§ 1.0 Se porém no primeiro escrutínio não tiverem 
maioria absoluta os votados ou parte delles, se procederá 
a seguntlo, devendo ser apurados sómrnte os votos que 
recahirem nos mais votados do escrutínio anterior, até 
o numero duplo dos que tiverem de ser eleitos, e a sorte 
decidirá em caso de empate para entrada nesta lista 
dupla, e no caso de empate para a entrada no numero 
dos Dircctores. 

~ 2. o Na hypothese de não ficar preenchido ainda no 
segundo escrutínio o numero dos Direetorcs, se proce
derá na fórma do art. 2t. paragrapho unico. 

Art. f3. Depois da discussão sobre o halanr:o e rcla
torio, c da votação do parecer da commissão fiscal, po
derá ser admittida qualquer proposta com referencia a 
assumptos da companhia, mas não poderá ser v o ta da na 
mesma sessão, salvo se fôr apresentada pelo conselho di
rcctor ou pelo gerente. 

Art. 14. Só podem votar para as decisões em assembléa 
geral os accionistas prcsen tes, ou representados, que pos
sui rem 20 ou mais acçõcs, contando-se um voto por cada 
20 act:fíes, não ~endo admittidas as procurações para a 
eleição do conselho director. 

Paragrapho unieo. Os accionislas que possuírem menos 
de 20 acções poderão assistir :ís sessõc:;. 

Arl. Hi. A assernblóa geral dos accionistas se jul
gará con~Lituida e em estado de deliberar, estando reu
nidos ar:cionistds qnc representem pelo meno'i uma 
quarta parte do capital realizado. Se este capital não 
estiver representado, o Presidente do conselho director 
fará nova convocação, par a dentro de quinze dias se 
reunirem no dia, hora e lugar designados, que será an
nunciado nos jornaes mais lidos desta cl1rte com cinco 
dias pelo menos de antecedencia. 

Nesta segunda reunião a assembléa geral deliberará 
com o numero que se reunir, excepto se se tratar ela 
reforma dos estatutos, para cuja deliberação se exige a 
representação de metade pelo menos do numero das . 
acçõcs emittidas. ~~-..-:·-

_Art.. 16. Compete mais á as:;embléa ger .· ·'<.F~~<N .G 1~M11 
mstas. 0~ . ·-

~ I." .lulgGr as contas da administratfoo,'' 
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§ 2.• Resolver sobre o disposto no arL '1.", e sobre 
tudo que fór submettido á sua deliberação, dentro da 
orbita dos estatutos. 

§ :J.• Reformar os estatutos da companhia, cujas al
tet·ações não serão postas em execução sem previa ap
provação do Governo Imperial. 

~ ~. • A asscmbléa gera I dos accionistas será presidida 
por um accionista nomeado por acclamação, e se houver 
questão, ele i to por escru tini o secreto. 
·No primeiro caso sr,rvirá durante os dias da sessão c 

uo segundo para todo o anno social. 
O Presidente convidará dous accionistas para Secre

tarios, os quars e o Presidente assignarão a acta da 
~es~ão. 

t;A PJTULO , .. 

• 
nn 1/flministnrcrio ria t:ompanf!ia. 

Art. i7. A ClllliP<IIlhia ~rrú :ldlllinistrada por um 
conselho direetor composto de Ires membros eleitos 
pela assemblt)a geral dos aecionistas de conformidade 
rom as respPetivas disposiçõrs, e de um gerente no
meado pelo conselho rlirrelor. 

)i Lo Para poderem exercer e~les cargos é nceessario 
IJUC possu:1 ra1la um quamlo tomem posse do lugar 200 
acçõcs pelo menos, que serão inaiienaveis c depositadas 
na companhia emquanto dirigirem os seus negocios, e 
até que sejam approvaLias as conléls do seu ultimo anuo 
ri e gestão. 

~ 2. 0 O conselho dircclor continuará a dirigir os nc
gocios da companhia, até que seja cllcetivarnente subs
tiluiào pelo nuvo conselho. 

Art. 18. O t:onsellw director nomeará rrentre si o 
seu Presidt'nte ~~ um Seeretario, n todos seus membros 
presrntPs ás confr~reucias r·om o ger·tmtc assignarão a 
ada, que se111pre se Ian·ar:'t, ~~ deve conter as infor
mações dadas, e n~solut;Ges tollladas. assim como tudo 
qnanto se tratar na confc•renria. 

Art. 19. As funcções do primeiro conselho direcror 
e da eommissão fiscal durarão até á reunião da assembféa 
!!,era! em Julho de 187:), qnc t'' quando se proceder:'1 á 
nova eleição, podendo st'r f•)do~ !'f'f'IPi!n'. c pelo menos 
,, 't·r:'t 11111 do> mrmltrP-- "" ''"11'-<'lhn. 
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Art. 20. Ao conselho director compete: 
§ 1. o Nomear um gerente com a idoneidade precisa 

para o cargo, com quem poderá contractar o tempo de 
sua gerencia, suas a ttribuiçõe~, e a remuneração de 
seus serviços até á época marcada no art. 19. s 2." Auxiliai-o com seu parecer todas as vezes que 
se reunirem para tratar dos negocios da companhia, e 
resolver nos casos fúra do ordinario e em todos de stt.J. 
~~ompetencia. 

~ 3.• Reunir-se no escriptorio da companhia duas 
vezes por mez, pelo menos, para com o gerente tomarem 
conhecimento dos negocios delta, lavrando-se actas das 
conferencias, as quaes serão tambem assignadas pelo ge~ 
rente. 

~ <1. • Approvar ou não a nomeação e denÍissão dos 
emprpgados da companhia que o gerente propuzer. 

~ti. o Autorizar o gerente para contrahir emprestimos 
soLre penhor mercantil de generos pertencentes ã com
panhia, marcando o limite maximodos mesmos cmpres
timos. Todos os documentos que envolvam responsabi
lidade da companhia serão sempre assignados, além 
do gerrnte, por um dos membros do conselho di
rector. 

~ 13. o Resolver todos os negocios da companhia pelos 
meios judiciaes ou por accônlo amigavel, podendo, por 
meio de procuração ao gerente, delegar ou tr·ansferlr os 
podere5 que julgar precisos, para melhor andamento dos 
ncgocios da companhia. 

§ 7. o Convocar a assembléa geral onlinaria dos accio
nistas c as cxtraordinarias, quando julgar preciso ou 
lhe fôr requisitado, na fórma do art. U. 

~ 8. o Exceutar c fazer executar os estatutos da com
pan!Jia e seu regimento interno, c exercer livr.e e geral 
administração, para o que lhe são conferidos todos os 
poderes accessarios, inclusive o de procurador em causa 
propria. 

Art. 21.. Quando por quaesquet· circumstancias fique 
temporariamente impedido algum membro do conselho 
director ou da commi~ão fiscal, os restantes poderão 
chamar um accionist:t que tenha os requisitos exigidos 
para exercer o cargo durante o impedimento. 

Paragrapho unico. No caso de resignação ou vaga por 
qualquer motivo, os membros-restantes do conselho ou 
da eommissão chamarão um accionista nas mesmas 
eonJiçõcs 1le elegibilidade para o occupar pelo mesmo 
tempo que o outro exerceria. 
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Art. 22. O conselho direclor e o gerente sJo rcspon
saveis pelos seus actos, nos termo~ das di~posições do 
Codigo Commercial, na parte t[Ue lhes f1!r applicavel. 

Art. 23. Ao gerente compele: 
~ t." As a t trihu içõt•s quP I h e forem dele~adas pelo 

consí'lho dit·ector no contracto c nas rewluções poste
rim·es, tomadas em conferencia. 

§ 2. o Admittir c dirigir o pesso:tl ncccssario ao ser-
viço dos estabelecimentos tla companhia, salvo a dispo
ção do~ ü." do art. 20. 

§ 3." Etiectuar a compra c \'e111la do café e mais ge-
neros, importar ou comprar o matel·ial necessario para 
a saecaria, ou l'sla jú fpj la quando fi\ r mais conveniente. 

A compr:1, port~m. de outros fiC!ll'l"O', além do cafL\ n 
a nxport:u:ão tk qualquer delles pur conta da compa
nhi:l, só pOLlerit o gerente ctrrl'luar quanllo approYarla 
IH'Io conselho tlirector c nos limitt•s marcatlos. 

~'Lo Ministrar ao consülho tlirector totlos os esclare
rimentos relatiYos aos negocios da companhia, apresen
tar-lhe o ha\aJJÇO annual e um rehtorio circumstanciatlo 
das opcrar:.ues e estado tia companhia. 

§~i." Depositar em conta corrente no banco uesignatlo 
pi)lo conselho tlircctor os tlinlll'iros da rumpanhia. 

§ li." Os recibos contra o hamo t' retiradas de 
qualquer quantia serão sempre assignallos por um tios 
lllf~miJros tio conselho dirpc\or. a](~m tio gerente. 

CAPITI' [)I Y I. 

llrt 1'11/IIII!Í.~."/o fi.\1'111. 

Art. 2fL A commis,;ão !isca\ ,;m ~~ composta de tre~ 
arcionistas .. sendo tlous do~ maiort·s t' 1le maior antigui
dade, c um de 1.00 ou mai,; artifies !'leito pela a•semhléa 
geral, g-uardadas as mesmas formalidade,; da eleição Jos 
menüJI·os do conselho director. 

Art. 2ti. Compele at~sta commissão cxaminarannual
menle as contas tia companhia á vista do balanço e re
lato rio annual da atlministr:u:ão, que llw serão apre
sentados pelo conselho director, pelo menos oito tlias 
antes da reunião ordinaria da assembléa geral dos ac
cionistas, c sendo-lhe tamhcm franqueados todos cs li
vros e documentos: ella interporá seu parecer ácerca 
tio estado tla companhia. o qual serà apreciado e votado 
na assembléa geral. 
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CAPITULO VII . 

• 
Disposições geraes. 

Art. 26. A companhia póde contrahir emprestimos 
sobre penhor mercantil de- seus proprios generos ou 
pelo mo(lo que o conselho dii·ector julgar mais conve
niente; bem como possuir predios e tudo o mais que 
fôr nccessario ao ~.eu trafego. A som ma tomada por em
prestimo não poderá exceder nunca o capital emittido 
em acções. 

Art. 27. Não se poderá distribuir dividendos aos ac
eionistas, quando o capital realizado não esteja restabe
lecido, ou completo, contado como parte delle o fundó 
de reserva. 

Art. 28. Os membros do conselho director percebe
rão em compensação de seu trabalho tO"/. da quantia 
disponível para dividendos, e os distribuirão com igual
dade entre os seus membros. 

Art. 29. Se a porcentagem fixada para o conselho 
director, nos termos do artigo antecedente, não attin
gir á somma de 8:000~000 por anno para cada um de 
seus membros, será esta preenchida como despeza geral. 

Art. 30. O anno economico da companhia conta-se 
do mez de Julho ao mez de Junho do anno seguinte. 

CAPITULO VIII. 

Artigos tmnsitorios. 

Art. :H. A companhia julgar-Re-ha constituída para 
todos os elTeito~ e poderá !lar principio ás suas opera
ções, desde que, approvaJos estes estatutos pelo Governo 
Imperial, estejam subscriptos 2/3 da primeira emissão 
de acções, e realizaua a entrada de :1.0 °/o do capital subs-
cripto. . 

Art. 32. A primeira commissão Hscal serã composta 
dos tres accionistas da companhia que tiverem maior 
numero de acções, ao entrar esta em operações, com 
exccpção dos que entrarem no conselho director, ge
rencia ou forem empregados assalariados da companhia: 
elles servirão até Julho de 1875. . 

Art. :l:L No acto da subscripção das acções s~(~ 
apresentados _aos. subscriptores estes estat~~,..o~~ CA M ~ 
nomes dos accwmstas que tóm de compôr/ó p~\iill'<f ' 11ft 

l'ARTR 11. 102 ,-· ,c,\ 
(~~ 
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ronsdhu director; ficando a~sim aoprovatlos pelos sub;;
criptores estes estatutos e a nomt~ação uo conselho Ji
n'ctor para lOtlos os rlfciti'J~ legaPs. 

E pois os abaixo assig'ltado.c;, ~li'nt da approv~ção pllma 
que dão a estes estatutos, antorizam o conselho tli
rector, para o qual desde jú Jtomeam os Srs. accio
nistas João Martins Comclio <lo~ Santos, Conselheiro 
Jorro José dos Heis e Cmum1~nrlador lloavcntura Gon
çalves Roqtw, para requerer ao GoYerno Imperial a 
sua approvaçfio, e a autoriza(ão para a companhia func
cionar, e para aceitar as alterações que o mesmo Go
verno Imperial fizer. e lhes ['arPcrr que nfio contra
riam os fins da colnpanhia. 

Hio dt~ JaJwiro. 19 dt' Jiillllo ,J,. 1Hi2.-(Seguem as 
JSsignaturas.) 

nECRETO ~. :mR3- n1: 11 oE ~F.rEM!lno oE ISH. 

CrJncedc á companhia ing-Jl'Z:t- l'11ion ~lal'inr Insuranre Com
pany Limited-autorização para ~~·,tabeleeer agencias Ht'sl-:í 
Côrte e na-; Pro\'iut'i:lc; !l:l JL\IIi.t t' l'erllalllhUI:O. 

Atkndentlo au que Me requereu a companhia ingleza 
-Fnion l\larine lnsur:mcc Cumpany Limiletl-devitla
mrntl: representada e tk conformjdadt' com a .Minha 
Immcd ia ta Ileso! w;fio tln r~ ti o cOfl'l'll te llli'Z, tomada sobre 
o parcenr da Secção dos N('gocios do lmperio tlo Conselho 
de Estado, exarado nm Con~ul ta de Hi de Agosto proximo 
1intlo, Ht·i por l1Cill Concrder-lhc autorização para func
cionar no lmpPrio, estabnlecrndo agf'ncias nesta Cdrte 
c nas Provindas da llll•ia ,. PI'I'!Wmlmco, sob a clausula 
de serem resolvidas no Brasil,. de conformidade com as 
leis do lmperio todas as qur•:;lõt•s que possam suscitar
se entre as ref<'ridas agenri:1s c os i~tlt•ressados. 

Frandsso do Hcgo Barros Rtrrdo .. do Meu Conselho, 
Mini,tro c Secr:'lario de Esl:11ln dos NPgocios Ja Agrieul
tura, Colnmnrrio e Ohras Puhliras, assim o lenha t'nlt~n
dido n fa1:a 1:xeentar. Palacio do Bio dr Janeiro, l'lll onze 
de Sdembro dP mil oilocnnlos 't~lcllt:l e dous, quin
lJUage~imo prinH~iro da Independrncia c do Impt'rio. 

Com :1 rulH·ica dP ~11a ~bgt•st:Hle o Imperador. 

Ft'tlill'ist'O do llt'tfO lllll'i'OS Ban·etu. 



l<:XEGUTIVO. 811 

DECI\ETO N. 5081 - DE li DE SETEMBRO DE 1872. 

Autoriza a incorporação da ~ssociação Popular Co_OJl11!3ti!!_. 
Predial lia cidaile do Recife. , 

Attcmclcndo ao que Me n~llUCfi'U a Associação Popuiàr 
Cooperativa PrCLlial da cidade do Hccifc, na Provin~ia 
de Pernambuco, c de conformidade com a Minha lmme
diata Hcsolução de 14, de Agosto proxirno lindo, tomada 
sobre o parecer da Secção dos Ncgocios 1lo lmperio do 
Con~elho de Esta1lo, ex a r a do em Consulta do L o de Julho 
ultimo, Hei por bem Conceder-lhe autorização para in
corporar-se sobre as bases que apresentou com o reque
rimento de i3 de Maio do pres<'nte anno, c que com este 
l1aixam. 

Francisco do Hego Barros Barrl'lo, llo J\lm1 Conselho, 
:l\linistro c Sccrf'lario iln Estado dos N1•gocios da Agri
cultnra, Comrncrcio e Obras Publicas, assim o tenha en
teudirlo c faça executar. Palacio do llio llC Janeiro, 
em Ottt.e 1le Setembro de mil oitocrntos setenta c tlous, 
qnili'Jnagesimo primeiro da lndl'pendcncia c do lmpcrio. 

Com a rubri,·a de Sua Magcstade o Imperador. 

Francisco do Rego Barro~ Barreto. 

Basc.-s lia Associação Popular (;ooperativa 
Prctlial lia cidade do Recife, a que se refere 
o Uecreto n." 6084 de t t de Setembro de 
18.,~. 

A Associação Popular Coopera ti v a Predial da cidade 
(\o Recife é a reunião de pessoas I i vres sob a denomi~ 
nação de - socios clfectivos c honorarios-, com o fim 
exclusivo ele, por meio de cotisaçõcs fix.as, adquirir ou 
construir prcllios para serem opportunamente distri
bu irlos em usufructo pelos soei os clfecti vos. 

Assim, para prolicuo desenvolvimento e realização 
!leste pensamento altamente social, os cidadãos abaixo 
assigna1\os resolveram instnllar a referida associação 
sob a base contida no seguinte : 

E:'IDECA LOGO. 

Art. \." Firn. de hoje em diante, estabeleeid;~ na 
··ida1k 1\n 1\ccire él A<f'OI~i;lçãu Popular Coopl'Pii\a Prc-
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dia!, IJUe tem por fim adquirir, ou construir predios 
solidos, de commodo preço, em lugares salulJres, para 
1=:crcm distrilmiclos pelos soeios etTectivos, na fórma 
JII'CSCr,i,pta no art. 9. o 

A edificação se e!Iectuará em terrenos pe!·tcacentes á 
sociedade, por contracto e com quem melhores van
tagens otTcrcccr, á vista da~ respectivas plantas e orça-
mentos. 

Art. 2. • A acquisição ou conslrucção de taes prcdios 
será limitada ao perímetro da capital, c far-se-ha sempre 
que nos cofres da socicrlatlc houver o preciso nume-
raria. 

Art. :1, 0 A distrihuiç~o dos prrdios ctTcctuar-sc-ha 
Jogo dC)Jois da aequisição ou construeção dos mesmos, 
em lu~ar publico e por sorteio, presente o Directorio da 
associ~ção, c os wcios qun serão convocados, pela im
l'rcnsa, com :wtcrudenda de oito dias, pelo menos. 

IJuanto ao morlo de proeetler-se ao sorteio, o Dircc
torio organizar{t o rcspr~rtivn plano, e snhrneltel-o-ha 
á approvação da socícdatlr·. 

Art. 4." O Dirertorio da associação, que ser;'t nomeado 
por eleição e a qurm incumbe não só a restricta obsrr
vancia do prcscntn cndecalngo, como elo mais que de
terminado fôr pela associação, em suas reuniões ordina
rias on e.Ttntordinarias, a con Y i te do Presidente ou dos 
:~ssociatlos, eompôr-se-ha : 

~ L" De um Presitli'Hto. 
~ 2. 0 lle um Yicn-Prnsidcnt<:. 
~ :v l>l' dous Secn~tar i os. 1 1. '' I' 2. '') 

- § 1,, o De um Thcsourciro. 
Estes funcrionarios 'n:lo sullstituidos dP dons em 

dous ;~H nos. 
Art. !'j. o Incumbe ao Diredorio, pela mediação do seu 

Presidente, ctirigir os trabalhos da associação; comprar 
n llla!lllar construir prcllio.<, e distribuil-os pelos socios, 
:·onforme uispõc o art. :3. o 

Inserir nas act:~s das sessões pela mrdiação uos Secre
tar i os, todas as occurrencias que se derem, de modo 
tJUe por meio dellas se possa conhecer completamente 
o estado da associaeão. 

Arrecadar, guaniar I' entregar :~s quantias pertencen
tes á s~~cicdarle, pPla m1•diação rio Thrsoureiro, ao qual 
rxclusi~'allH'Il~C compete a respct:tiva escripturação. 

Ao Dt rcetono, Sllll pi!'S nnnpndor uas ti isposições do 
preseut~ endccalogn, ~~ r!n que 1\r~iermiuauo fàr pela 
:J'"Ui'J<H:an. ,. Yf'dadn 11 pndn d•·ltiH'l':lllVO. 
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Art. ()." Todo,; os actos do Hircctorio não poderão 
exceder ao que estatuído fica no artigo precedente, e 
;;erão submettidos á sanccão da sociedade. 

Art. 7. o Todas as reu;liões tla associação serão pÚ
blicas, comparecendo uma vigesima parte, pelo menos, 
de seus membros, c todas as deliberações tomadas por 
maioria.de votos sem exclusão de socio algum, salvo os 
que, de motu-proprio, deixarem tln concorrer ás sessões 
ou ás votações. 

As sessões far-~c-hão semprn em dia e ItErar determi
nados com antecec!Pnei;-t, c annunciadas pela imprensa. 

Art. R." (h soeios rtl'ectivos inscrever-iie-hão pe
rante o Directorio, ou por nwio tle requerimento, in
rlepcndeule dn qualqwT outra rormaliclade. 

Pagarão adiantadamente no primeiro mei 5~000, e 
em cada unulos seguintes 1 ~000, e no caso de falta, por 
tres mezes consecutivos, serão arredados do sorteio, 
ati1 que se ponham quites com a sociedarle; e aquelles 
que estiverem no gozo do predio sorteatlo, quando 
•ll'ix.em de satisfazer as suas contribuições por espaço de 
um anno, serão despejados dos predios, e estes rever
tf'rão ú sorietlade para serem sulnncttidos a novo sor-
teio. 

Art. 9. • Os predios serão doados em usufruct.o aos 
SOCiOS, mediante O pagamento m1~nsal t\O juro t\e 3 °{0 ~O 
anno sobre o valor de cada prrdio. 

Os beneficiados, por{•m, não entrarão mai~ em sor-
teio. 

Art . .JO. Se por ventura esta associação dissolver-S(', 
~f'U capital em pretlios passará a pertencer á sociedade 
dos Artistas Mecanicos LiberaPs desta capital, c o nu
mrrario que existir em caix.a sc•rú distribuído com 
igualrlatlc pelos socios, uão entrando neste rateio o~ 
'JUC jú tiverem sido benelidados pelo sorteio. 

Se ao tempo, porém, em que se rlet· a dissolução não 
existir a sociedade dos Artistas Mecanicos • referido 
capital em predios ficará pertencendo á Santa Casa da 
l'llisericord ia. 

Em qualquer destas llypotheses será mantido o direito 
de mufructo, de conformidade com as VIII e X tlis
posiçõe" geraes; cessando dahi em diante os deveres :.~ 
que estavam sujeitos os usufructuarios pelos arts. 8." 
e g. o .. --~-~-··-- .. 

Art. ~I. l':11a o regul_ar andamento do< lr,i,l.b<rtl~~ ~~tCM14 
J''Oi'J:II;au u[I,•'I'\'.H'·'I'-llau a' ,;rgu!llil'" ... / ~·.\"' \\1 

· · /; 
,•,' 
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I. 

A inscripção do~ SOI'ÍOS PITedivos ~erá feita de 
proprio puntw, ou a seu rogo, ou por procuração, em 
livro ahcrto, nnmerado, ruhri1~:Hlo r encerrado pelo 
PrP~idenlt~ !1:1 as~od:u:ão, ,. dnrcrú I~Oiller os seguintes 
n·qui-;i Lo~: 

Lo Numero rorrespon1lente a cada associ:~do; 
2.'' Nome por exlcn;;o tli" cada um; 
:1." Sua idade: 
'•·· C0111lição 011 cst:ulo: 
;). " Profissão : 
()." HesitlPJH:ia (eom indi1·a,;.io do lllllllf rn da casa): 
7 ." Data da Í!lSt".ripi:iío. 
Além deste liHo havn:í o df' rPgist.ro das matriculas, 

que ;;erá alph~J,ctado, e ambos e.;l;q·iío a rargo 1Jos 
s,·crelarios. 

A ins,Tip1;:io dos sorit•.~ hollOI'ario' s~> far:í rm liHo 
t•spedal, ollo:cnandtH;u a.-; Jncsma.;; formalidades, ox
,·cpto a ordem Humerica, l'"r Ido lerem os referido~ 
.<wios de eut.rar em raleio. 

11 . 

. \ inscripção do JllO\Íllll'lll.ll do llllllll'l'~rio o;erit feila 
p!'lo Thesoureiro em lino especial. 

Esle funrrionario será ubrigauo a prrstar conta~. 
mensalmente, ante o Din·cloriu da socieuade, exhibindo 
nes~a occ:~sião uma rela1:ITo dos socios que estiverem 
em atrazo com a~ sua:; coiiiriliuit:õe~. 

111. 

O Presidente torlos os anno~ ~prrsrntará á associação 
um rt:lalorio surcinto " til'! 1bs occurrcncias havidas, 
f'SI'ripto r·m lill'o e~pcri:il. 

1\. 

To1los os lirros 'rrão r·oJnpra1l0s :·, custa da associa
':flo, ht'lll como .1:: dr'lllai·' •Ir· 'I"'""' I'Ol'I'Cl'iÍO por conta 
d fi.; 'l'll ·; i'IJ fi I'' 
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v. 

Serão disprnsa1los tln pagar as mensalidades de que 
tratam os arts. 8." e 9.", sem perda dos dit·eitos adqui
ridos, O$ socios que cahirem em miseria. 

VI. 

O Vicc-Presiden te e o 2. o Secretario terão sempre 
assento no <lirectorio. 

O primeiro substituirá o Presidente, quando impedido, 
c o segundo scnirá cumulativamente com o Lo Secre
tario. 

VII. 

Esta associação não poderá pnticar aclo algum con
trario ao que se adw disposto no presente endecalogo, 
mas derogar as disposições, que se opponham ao seu 
progresso c regular andamento dos seus trabalhos. 

Vlll. 

Serão <levolvidos á associação os predios doados em 
usufrue to aos soei os , r rue f a Jlecerem sem herdeiros 
necessarios ou collateraes até o primeiro gráo de pa
rentesco; sendo que se deixarem irmão'> menores, 
estes só poderão gozar do brmeficio durante a menori
dade; so deixarem irmãs solteiras set·ão ellas usufruc
tuarias emquanto viverem. 

IX.· 

As quantias superiores a 100$000 serão recolhidas 
em conta corrente, n'uma casa bancaria, e desta pode
rão ser retiradas quando cheguem a cômpletar· 3:ooon, 
que é o valor de cada um dos predios destinados á 
sorte. 

X. 

O socio usufructuario po:]erú rPder a casa que lhe 
houver cahido por sorte a quem qu~f que fôr rio seu 
aprazimento, eom tanto que faça pontualmr,nte os pa
gamPntos a que estú obrigatlo, nos termos do.; arts. 8. 0 

o V." 

.. 
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XI. 

Para que haja igualtladc dt~ direitos nenhum indivi
tluo poderá assoeiar-sr. t!Ppoi~ da inslallação da socic~ 
dade, -;em que Pntn~ para o~ t:ofrt•s rom as quantias ror
respontlrntPs aos mczcs dceonidos tb data tia referida 
iu~tal\acão até a da sua entrada. 

A sor:ie1lade poder:·, permiti ir qun cssf'~ pai!;amrntos 
.~1·j:1m feitos por prrstaçi"ks. 

XII. 

São cnnsideratlo~ sn1·ios honorarios as pessoas abas
tadas qnn por aeto pliilantropico SI' quizcrcm unir a 
t>sla.associaçãn, ou a Pila tizt'l'l'lil domtivos. 

A cada 11111 destn~ socin~ ,,. d:1r:·1 diploma dr bl·nc-

mcri tos. 

\111. 

Por morte 1lo socio li'rão direito ao sorteio os seus 
hnrdciros rcpre~entado' por um bastante procurador, 
qnr podnrá ser um tios mPsmos llf'l'dciros; ficando su
jl'ito ás ntt•sma' nllrig-aÇÕI'' do sl'll antrrr~wr. 

\1\. 

As mulherc~ que se inscreverem TJesta associação po
tlcrão fazer-se representar em lodos os ar.tos da mpsma. 
por procu radorrs compeli~HII'llll'llll' h a ui I i ta dos. 

A1lmitte-sc i(UC possam sen ir de procuradores quars
quer socio,;, e n1·~tt· t·~,:o yr.tarã11 por si P pp\as suas eons-
t i lll Í HI ('S. 

\\ 

Toda~ as desprzas IJILI· .-;n liO\t\CI'I'Ifl dt• faZI'I' r-om o~ 
]Jrrdios sPrão á l'usl~ tla a;;sociat:ão, salvo caso llc inccn
dio 011 inundação, t'UjiJ pn•juizo poderá sPr P.Vitado 
pelos ,:oeios bencliciados, por meio de s(•guro. 

Sala das reuniões da Assoeiat;ão Popular CnopPrativa 
Predial tia citlade do R1·r,ifn de Maio de i8i2.-0 Pre
sidente interino, .Manoel Ni!tto Carneiro de Souza, Ban
dt•ira.-0 SPCI'!'tario inlcriiiO. r;,IJI'Íil/'0 Antonio do.~ Santos 

Si/w 
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DECRETO ~. tl08~i - Dli: ll D8 SETE)IBRO DE f.872. 

Altera algum~~ rias clausulas com que, por Decreto n . 0 ~509 de ~O de 
Abril de 1870, foi concedido ao Coronel George E. Church pri,i
l~gio pJ.ra a construcçlio de urna estrada de ferro qne, partin•lo 
de um IJOnto vantajoso nas proxirlllZlàctés da êachoeira de Santo 
Antonio e evitan•lo as quedas rf,y; rios Madeira e Mamo ré, ter
mine nà; protimidadcs da cachoeira de Gua]ará-mirim ; e approva 
as respectivas plantas e perlis. 

A L tendendo ao que me representou o Coronel George 
E. Church, e Tendo ouvido o parecer da Secção dos Ne
g-ocios tlo Impcrio do Conselho de Estado, Hei por bem 
Alterar algumas das clausulas do Decreto n. o 4509 de 20 
de Abril de !870, pelo qual foi concedido ao mesmo 
Coronel Churrh, ou á companhia por elle organizada, 
privilegio exclusivo por tempo de ;m annos para cons,.
t.ruir, custear, c gozar urna estrada de ferro que. par
tindo do ponto mais vantajoso nas proximidades e 
abaixo da cachoeira dA Santo Antonio, se prolongue 
pela margem direita do rio Madrira até o ponto mais 
Y:mtajoso nas proximidades c acima da cachoeira de 
(;uajar:í-mirim; c Approvar as plantas c perfis da men
cionada estrada, de conformidade com as clausulas, 
que cum estr baixam, assignadas por Francisco elo llego 
Barros Barreto, do Meu Conselho, Senador do Impcrio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias tla Agri
cultura, Commcreio e Obras Publicas, que assim o 
tenha entendi1lo e faça executar. Palacio do Rio de Ja
m·iro, em onze rln Setembro de mil oitocentos se
truta e dons, quinquagcsimo primeiro da Indepcn
tlencia c do Impcrio. 

Com a rubriea de Sua l\lagestade o Irnpct·ador. 

Francisco do Rego Bm-ros Barreto. 

A Iterações a que se refere o Deeioeto li. o õ08G 
desta data.. · . 

CLAUSULA IV. 

; 

Fica prorog:ulo por m:1 is um anno o prazo de !I OU?...-.-.,.--· ... 
fixado_na clausula 4.• do~ecrelo n."450~ de 20dc-Atrril ,, ~~~~~-1 A 
riP 18,0 para a companl11a dar começo as o~~~~e~ 1- ·· · /,) 
preza. / · \\ '. 

I .• /, ''\ ' l"!HTR 11. U.. / ,.., , 
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r.LAU~l!L,\ VII. 

Além das 32 leguas qu;~dratl~~ kilometricas de ter
renos devolutas preri~os para o leito da estrada e suas 
dependencias, que o Governo Imperial concedeu á com
panhia em virtude da clausula 7." do Decreto acima 
citado, com~ede-lhc mais (iR lep:uas kilometricas, que 
serão,distribuidas do mesmo modo estabelecido naquella 
clausula, que só nesta parte fica alterada. 

CLAliSUL\ X"XL 

Fica rcduzitlo a W "lo o ah:1timcnto de 20 "lo estabele
cido na clausula ~m.• do Decreto supramencionado nos 
preços das tarifas da companhia sóm•~nte pela conducção 
de cargas pertencentes ao Governo Geral ou Provincial. 
ctmtinuando o de 20 °/. para o transporte de forças mi
litares, suas munições, armas c quaesquer outros pe· 
trechos hellicos, bem a'sim para o de colonos e suas 
bagagens. 

Palacio do Rio de Janeiro, em H de Setembro de 1872. 
-Francisco do Rrgo Barros Barreto. 

DECRETO N. :;086-nE tR o E sF.rDmno nE 1sa. 

M3nda continuar no anno de I S73 a cobrança das !_a.xa_~ fixadas 
pelo art. 1. 0 , Si~-· da I\esoluçno Lrgislati1n n." ~035 de ~3 de Se-

tenHHo de 1871. 

Attendendo a que o termo médio do cambio nos ul
timos dozr~ mez.es, foi de 24 3/8 dinheiros esterlinos 
por íJ; Hei por bem Determinar, para execução da 
ultima parte do art. Lo,§ t.• do Decreto n.• 1750 de 20 
de Outuhrc de 18ü\l, que DL proximo anno civil de 1873 
subsistam as porcentagens de 28 c 21 °/0 , fixadas ·pela 
R.esolução LegislatiYa n." 20:31::i de 23 de Setembro do 
anno proximo passado, art. L•, ~ 3.

0 

O Viswnde do Hio Br;1nco, Conselheiro de Estado, 
.".rna,]or do lmprrio Prr,irlPntP elo Conselho de :Minis-
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tros, Ministro e Secretario de E~tado dos Negocias da 
Fazenda e Prcsiden te do Tribunal do Thcsouro Nacional, 
assim tenha entendido e o faça executar. Palacio do 
Rio de JanfÜro, em dezoito de Setembro de mil oito
centos set~ta e dons, quinquagesimo primeiro da In
dcpendencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua 'Magcst~de o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 

DECRETO N. 5087- DE 18 DE SETEMBRO DE 1872. 

Concede á companhia -Carris de ferro dr Lishoil-, autorizaç~o para. f' · , 
fuuccionar e approva os respectivos, estatutos com modificaçO.es. · . ('V' , 

Attcndcndo ao·que mr, requereu a compahhia- Carris 
de ferro de Lisboa-, devidamente reprtJscntada, e Col\
formando-me, por 1\linha Immediata Resolução de H do 
corrente mez, com o parecer da secção dos Negocios do 
Imperio do Conselho de Estado &xarado em Consulta da 
lO de Agosto proximo findo; Hei por bem Conceder
lhe autorização para funccionar, e Approvar os res
pectivos cstatut.os·que com este baixam, modificados 
porém os dons ultimos períodos do art. n. 0

, que ficarão. 
assim redigidos: • O capital da companhia poderá ser 
augmcntarlo por deliberação da Dircetoria, mas com 
autorização do Governo Imperial. • 

Francisco do H.ego Barros Bancto, do l\leu Conselho-, 
Senador do lmperio, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publi
ca:-, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro, em dezoito de Setembro de mil oito
centos setenta c dous, quinquagesimo primeiro da ln
depcndencia c do Impcrio. 

Cr)m a ruhri1·a de Sua .Magcstatlr• o Imperar!or. 

Francisco do Ile']o Brwroc üuTr' c·, 



8~0 ACTUS Oll I'III>EII 

Eslalnlos da companhia -Carris de Ferro de Lisboa. 

Arl. L" A associação qun Francisf'o 1\l.ft.ia Cordeiro 
de Souza e Luciano Cordeiro rle Souza incorporam 
nesta c a pila!, sob a dcnomi naçuo tlc companhia -Carris 
de ferro de Lisboa---, constitue uma sociedade anonyma, 
tem por limo estabelecimento de um serviço regular 
e para transporte de passageiros e cargas em carros pu
xados por animaes sobre trilhos rlc ferro nas ruas e 
arrabaldes da citla1le de Lisboa, sujeitando-se em todas 
as suas opPrat;ÕI'S em Portugal ás leis e tribunaes por
tuguezes, em todas as qut:Jstões derivadas de lransacções 
ou operações efTecluadas em Portugal em que fõr autora 
ou ré, assim como a todos 05 actos que as leis civis, 
rommerciaes, administratiYas ou fiscaes re!;:l'iam. 

Art. 2. • Esta companhia, por aceõrdo com os ditos 
incorporadores, Francisco l\laria Cordeiro de Souza e 
Luciano Cordeiro de Souza, toma a si, com todas as 
suas clausulas, favores, direitos, onus e obrigações, o 
privilegio concedido pelo governo portuguez por alvará 
de 28 de 1\larço de 1870, para um systema de viação e 
locomoção denominado « viaçuo carril vicinal c ur
)Jana >>, bem como a autorização conceditla pelo mesmo 
governo por tlecreto tle 2:1 tle Fevereiro de 1871, para 
a construcção de um caminho de ferro de systcma ame
ricano, ou horse-railway, de Alcantara a Bdóm e Cas
caes, que poderá prolongar-se at1; Cintr3, c o contracto 
proposto ú camara municipal tle Lisboa e por rlla 
approvado em sessão de 13 tle Outubro de 1870, c depois 
pelo concelho de districto, para o asscntamtmto de li
uhas de carris nas ruas ou c~tradas de Lisboa; as quaes 
tres concessões são desde já cedidas c transferidas á 
companhia pelos ditos incorJlOradort's, que se obrigam 
a satisfazer quaesquer formalilladcs legaes para este lim 
nccessarias, com a condição de reverterem a el\es as 
mesmas concessões no caso de dissolver-se esta compa· 
nhia sem r reencher o lima que se destina. 

Art. 3. A sé de: da cornpanh ia será na cidade do 
Hio de Janeiro, onde se cscripturarão os principaes li
vros de contas; mas haverá permanentemente na ci
dade de Lisboa um ou mais indivíduos encarregados ela 
gercncia em Portugal, os quacs, como mandatarios, 
terão a natureza ele legítimos representantes da compa
nhia para todos os actos judieiaes c extrajudiciaes, c 
para esse Jim licam c ~crJo sempre expressamente in-
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vestidos d9s mesmos poderes e attribuições dos Direc· 
tores na séde da companhia, responsabilisando:-se a so
ciedade pelos actos dos seus mandatarios na agencia de / 
Lisb:)a. 

Art. {J,. • A companhia durará o prazo de 30 annos, 
ou tanto quanto dur·arem as concessões do governo por
tuguez, ou os contractos necessarios para ella funccionar. 

Art. 5. o O capital da companhia será de 4.000:0008. 
em moeda brasileira, divididos em 20.000 aeções do 
200[!000 cada uma, e esta"> emittidas em duas series de 
2.000:0001~000 em iO.OOOacções c~da scrie. ·As acções 
da primeira serie já se acham todas distribuídas, e 
:::om esta emissão começará a companhia as suas opera
~ões emittindo-se a segunda serie logo que essas ope· 
rações pelo seu desenvolvimento tornem neeessario. o 
augmcnto do capital social. A emissão será sempre 
feita ao par, tendo preferencia os accionistas nas novas 
emissões em proporção ás acçõesque possuírem. 

O capital da companhia poderá ser augmentado até ao 
dobro, por deliberação da Directoria, fatendo-se as 
emissões nas condições já referidas .. Não será porém 
permittido elevai-o acima de 8.000:0008000 sem auto· 
rização do Governo Imperial. 

Art. 6. • A chamada das entradas será feita pela Di
rectoria, conforme julg:~r necessario, nunca porém 
mais de uma no espaço de 30 dias, avisando-se com an~ 
tecedencia de HS dias o tempo e o lugat· do pagamento. 
Pagar-se-hão :; "lo do valor das accões na occasião da 
subscripção. · 

Art. 7 .• Os accionistas que deixarem de fazer qualquer 
das entradas subsequentes ao pagamento de 5 "/., espe· 
cificado no artigo antecedente, perderão para a compa
nhia as quantias com que houverem entrado, assim como 
o direito ás sna5 acções. 

Art. 8. • Os accionistas são respomaveis pelo valor de 
suas acções, sendo-lhes livre a venda, cessão ou trans· 
ferencia das mesmas por qualquer titulo, só mente ·depois 
:h realização de um quarto do seu capital, mediante as . 
averbações necessarias nos li v r os da companhia. 

Art. 9. • O.s accionistas inscriptos nos livt'os da com
panhia, pelo menos 30 dias antes da reunião, têm um 
voto por cada acção. A nenhum accionista, porém, se 
contará em qualquer deliberação mais de um terço do 
numero total dos votos presentes. A votação póde s.. . ... ~ 
pessoal ou por procuração, sendo o procurador t em... . íl~· C AP. 
accionista, mas não serão admittidos votos · '~~~{c!PJ' 
ra•:~o para a etciç:i.o da Directoria. Qumdo r·. '~"-~Mista 

f',~-
C'r) 
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qualquer com panhid ou socieda<le, up1 só dos soei os po
de rã votar. 

Art. iO. A companhia será regida por uma Direc
toria composta de tres Directores, elútos por tre$ 
annos pela assembléa geral d'entre os accionistas que 
tiverem pelo menos 50 acções, as quaes serão deposita das 
e não poderão ser alienadas emquanto exercerem esse 
cargo os seus proprietarios. Exceptua-se, porém, a pri
mrira Directoria, qur será composta dos accionistas José 
Gomes de Oliveira Guimarães, Antonio Ferreira da 
Silva Porto e Joaquim José de Souza Imenes, os quacs 
servirão até a eleição á que se procederá n.1 reunião or
tlinaria da assemhléa geral em J:lneh·o de 4876. 

Os Directorcs clcgci·ão d'entrc si um Presidente, um 
Secretario e um c11ixa incumbido dt~ receber e guardar 
os fl.inlwiro~. na conformida(le do art. t2, ~ 2. 0 

A1·t. H. V:1gando por qualquer mLtivo algum luiar 
de Director, a Dirccloria o precnc!1erá, nomeando para 
este fim accionista que tenha pelo menos 50 acções, e o 
nomeado exercerá o dito cargo por todo o tempo que 
exerceria o Director a quem substituiJ'. O mesmo terá 
lugar durante o impedimento passageiro,de qualqoer 
Director, quando a sua falta, a juizo dos outros Dirce
toros, fór prejudicial ao serviço. 

Art. f.2. A' Directoria compete: 
. 4. o Fazer todos os contracto.~, ajustes c arranjos para 
tuuo quanto fór ti til c necessario ao llm e interesses da 
companhia; 

2. o AlJlorizar toda a rlespeza e anecadação da receita 
ela companhia; faznndo recolher a uma ou mais casas 
hancarias :~s quantiaS flUO não forem precisas para as des. 
pezas imrnedial.as; 

3. o Representar a companhia perante as autoridades, 
e em juizo on fóra delle, para o que lhe ficam con
feridos amplos poderes : 

~. • Nomear·, dcmittir, marcar al.tribuições c dar ins
trucções aos empregados, inelusi v e o cncarntgado ou én
cdrrel!ados da gerencia em Lisboa ; 

5. o Arrescntar um relatorio do estado da companhia á 
assembléa geral dos accionistas, assim como o balanço da 
receita c clcspcza relativamente a cada anuo que findar; 

6. • Convoc,1 r ordinaria on ex traordi nariamcn te a as
semb\éa gera I, dr-vendo faze l-o s~mpre que a ,:ua reunião 
f!ir requisilada por accionistas que representem o doei mo 
do rapital rcalizarlo cb companhia: 

7." Provrr a tudo '}118 fúr a hr1n tl3 companhia, ~em 
infr:w;fto du> prc -cn t" -~e' t;, '· u 1. u '· 
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Art. 13. Haverá todos os annos a começar de 1873, no 
mez de Janeiro, uma reunião da assembléa geral para 
rever e approvar o relatorio e o balanço do a~no findo 
que deve apresentar a Directoria, e qll.l' a assembléa 
geral poderá mandar examinar por uma commissão do 
modo gne julgar conveniente. Na mesma reunião ordi
naria, de tres em tres annos, a assembléa geral proce
derá á eleição dos membros da Directoria. 

Tanto as reuniões ordinarias,como as extraordinarias, 
serão presididas por um accioniEta, de 50 acções pelo 
menos, designado na occasião pela as"embléa. 

A convocação se fará por annuncios nos jornaes mais 
lidos, com antecedcncia de oito dias pelo menos. 

Art. !4. A assembléa geral póde deliberar estando 
presentes accionistas que representem pelo menos ;um 
quarto do capital realizado. , . 

Se, porém, não se reunir este numero, serã de novo 
convocada para um dia proximo que a Directoria fixar, 
podendo nesta segunda reunião deliberar, qualquer que 
seja o numero dos accionistas presentes . 

. Art. !5. Dos lucros liquidas, provenientes de ope
rações rffectivamente concluídas em cada semestre, a 
Directoria deduzirá 5% para constituir um fundo de 
reserva, exclusivamente destinado a fazer façe ao dete
rioramcnto do material em serviço e mais perdas do 
capital soc.ial e para substitnil·o. 

Do restante dos mesmos lucros se fará o dividendo 
dos accionistas, depois de deduzida a gratificaÇão de 
2: 400~000 para cada Dircctor. 

Não se poderá fazer distribuição de div.idendos em- . 
quanto o capital social desfalcado em virtude de perdas 
não f6r integralmente restabelecido. 

Art. !6. A comp:mhia sómente serã dissolvida nos 
casos marcados no Codigo do Commercio e no art. 35 do 
Decreto n.• 2711 de 19 de Dezembro de 1860, ou quando 
tenha perdido 50% do capital social, devendo então 
entrar logo em liquidação, vendendo-se tudo quanto, 
possuir para se applicar o producto ao pagamento de 
suas dividas, e sendo todo o restante dindido entre os 
accionistas na proporção de suas acções. 

Art. 17. Os membros desta companhia snbscreV'em o 
numero de acções declarado adiante de seus nome!!, e 
autorizam o Dircctor José Gomes de Oliveira Guimarães 
a promover desde logo a effectiva installação da com
panhia, cujos estatutos aceitam. 

Rio de Janeiro, 31 de :Março de 1872. (Seguem-se as 
:tssignaturas.) ....... 



.\CTOS DU POilfO'i 

DECRETO N. ~088- O F: 18 DF. SETEMBRO DE 1872. 

'' 
Autoriza a Companhia Locomotora a prolongar 01 seus trilhos até 

' á rua rlo Príncipe rlos Cajueiros. 

Attendendo ao que Me representou a .companhia 
Locomotora, e Conformando-me com a informação da 
Illma. Camara Municipal da Cdrte; Hei por bem Con
ceder á mesma companhia, autorização para prolongar 
os seus trilhos pela rua do Príncipe dos Cajueiro!!, 
além do perímetro marcado na clausula t.• do Decreto 
n. • ~698 de 20 de Fevereiro de 1871, até encontrar um 
dos portões da estação central da Estrada de ferro 
D. Pedro li, situado naquella rua. 

Frr~neisco do !lego Barros BarrctfJ, do Meu Conselho, 
Senador do lmpcrio, Ministro c Secretario de Est~do 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o tenha ehtendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em dezoito de Setembro de 
mil oitocentos setenta e dous, quinquagesimo primeiro 
da Indepenuencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco do Rego Barros Barreto. 

DECRETO N. ;)089 - DE 18 DE SETE~IBRO DE !87:!. 

A.pprova as lnstrucções provisor·ias para execução tia Lei n.• 1157 
de 26 de Junho de t862, que substituiu em todo o lmperio o 
actual systerna de pesos. e medidas pelo systema metrico 
fr;mcez. · 

Hei por bem Approv~r ~" Instrueções provisorias 
para execução ela Lei n." i tm ele 2G de .Junho de :1.862, 
que substituin em todo o Imperio o actu~d systema de 
pesos e medidas, pelo systema metrico francez, na 
parte concernente ás medidas lineares, de superficie, 
capacidade e peso, e que com c~te baixam, nssignadas 
por Fran('isco do 1\P~·o lJ:trr;;o B11Tf'lu, 1!0 .Meu Con-
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selho, Scnatlor do Imperio, Ministro c Sect·ctario de 
E~latlo dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obras 
PublLcas, que assim o tenha entendido e .faça exe
cutar'. Palacio do lHo de Janeiro, em dezoito do 
Sf'ltembro de mil oitocentos setenta e dous, quin
quagesimo primeiro da lnd!'pendencia e do lmperio. 

Com a rubrica li C Sua ~bgestade o Imperadür. 

Franrisco do Rego Rarros Barreto~ 

lnstrucc;ites pro'\'isorins para execuc;i\o ''" Lei n.• t tr>'7 
de 26 de d11nho •le tHO~, •&ne substituiu em todo o 
lmperio o oetual systema de pesos e medida!! pelo 
syste1na metrleo franeez, na parte emteerncnte ·As me" 
dldas lineares, de superOclc, capacidade e peso' e 
:• que se refere o Decreto desta data sob n,o G080 • 

. Y 
Art. I." Na fórma doat·t. 2.", ~ 1.0

, da Lei!)." 1.Hi7 de 
2() de Junho de :1862, fica substituído no Imperio o 
actual systema de pesos c medidas pelo systerila m.e
trico. 

Parag-rapho unico. Até o ultimo dia do mcz de Junho 
de 1873 ser;io tolerados os actuaes pes(,s c medidas. 

Qualquer mcrcàtloria que tiver· de ser fornecida ao 
consumo, do 1." de Julho do referido armo em tliante, só 
poderá sêl-o por pesos c medidas mctricos; ficando 
desde rntão prohibido inteiramente o actual systema. 

Art. 2." Todas as medidas lineares terão por base o 
metro, seus mulliplos c submulliplos. 

§ L" As medidas de capacidade serão o litro com suas 
subtlivisiks c ~cus mnltiplos. 

§ 2." O kilogrammo com suas subdivisões c multiplos 
será u peso legal. 

Art. 3. • Os padrões publ i c os serão afcritlos prlas có~ 
pias do metro c do kilogrammo, typos tlos at·chivos do 
Paris. 

Art. 4. • O uso publico dos antigo!! pesos c medidas, 
findo o prazo marcado no al'l. t.•, será punido, pela 
primeira vez, rom prisão de 5 a iO dias, ou multa .de 
10,)000 a 20b000, c nas reincidcncjas com 10 a-H) dias 
lle prisão, ou multa de 20~000 a 30aooo, conforme dis-
põe o art. 3." da lei citada. ~'-

Art. ~i. • 0.-; apparclhos actualmente emprega . ~~fá ",• ~: .~ · 
a mcdiç:ío do g-n srrão conservados, com ta, ~ \i.l' JI'O~~. ' · · / 

l'AIIfR li, 10-i . \\_'\~ 

. "' /~, 

. ' 
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recibo:> se intlit{UC a •JuantiLlatle uo consumo na unit!adc 
antiga, c na !lo systema mctri!~O. 

Quando se tenham de ~uhstituir o~ ~pparelhos arluaes, 
.1~ tli v i~õc~ dos noYos serão feitas pelo systcma adoptauo. 

Art. ().o Todo" os apparclhos ou in~trumcntos, como 
H;jam os arcomcl ro', alcohomctros c outros empregados 
para dt•lcrminar a quantitlatle do matcrias que cons· 
titw•m o Yalor de protluctus, sL·rão tamucm sujeitos 
ú aferirão. 

Art.· 7 ." Ningucm potlerú usar ou vender pesos c 
mctlitla~ S!'Hl que cstnjam aferidos competcnlcmcntc. 

A aft•rição consiste em comparar os pesos e me
ti ida:; com o::. p:Hh"ÜL'S n~~pcct i v o~ c marear c::>m os 
carimbo~ :~doptatlo~aqn!'llrs qut' ('sliYcrem lcgacs. 

O uso t!c pt•sos c lll!'t!itlas tJUL' n:io (•slivercm com· 
pelcntcmente aft•ritlos c o !le carimbos ou marcas falsas 
~t)J"á pnnit!o, no I." raw, com lO 1lias de prisão e !10,) 
de multa, e no 2." com };j di<JS tlc pris:io c riO;\\ de multa, 
em conformitl:ulc 1lo art. :L o tia !L• i citada. Nas n~inci
deneias s1~rão tlohratla~ as penas em um c outro caso. 

Art. S." l'ara s"r aferitlnr exigem-se os sc•guintes 
rt•quisitos: 

I. Ser cida Lio brasileiro; 
11. Ter 111:1 is de 2:1 anno.;; 
111. Ter feito cx:unc de aritltmclica pelo mt·nos até 

ú~ quatro opt•rat;õcs sobre os nu meros inteiros, fracçiics 
jccimae~. c complexos, bem como so!Jre elementos de 
Jllnlrolog-ia, além de pratica tio trahalho t!e aferição, 

Art. !l." 03 que não tiYcrt'lll ti tu los, que comprovem 
a ·hahilit:u:ão exi::itla em o n." :l tio :1rl igo antccctlente, 
prestarão exame rwrant!! uma cmnmissão, eomposla do 
l'rl'siilcnl•~ tia Camara l\lnnicipal c t!e dons professores 
puiJJico~, Oll, na falia tit'S!t'~, de !lUaS l1t'SSO:IS it!Oill':iS, 
llOlllt'adas pt'lo lllt'SlllO l'rc.-'itlt•nlc. 

Art. 10. Nos lugares onde Hão liOUH'r aferit!ot· 
a aferição ~crú fl'ila Jilll' um dos professores }'nhlicos, 
nomeatln J'elo l'rcsitl!•nte da l\luuiripalulade. 

Art. tI. As Camaras l\lnniripacs darão l't·sos e me
didas, ::d'erido:; prlos l':Hirucs que po~suirem, aos rrs
pPetivos fiscrtt'S, a 1im de qne estes procetl<~m ;\ YCrifi
t·açã", qn1' lhe~ inenmhe Ho,; tm·mos do art. fifi, ~ 10, (l:l 
Lr·i do :l.o de Ontuhro tlt~ lH~H, nos fH'"I'S e medidas 
w:ado3 110 commercio. 

Art. 12. A laxa tlas aferições continu1rú a fazf•r 
p:~rle tia renda mnllicipal, e a ser arn•caflatla pl'la C:t-
1!:;1! a, rolTt~ntln r0mo alt; arJili J'Cio :~t·u cofr<' :1 despt•za 
11\l'l' ,•,; l'o ntl ,. 11\1-. 
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Paragrapho unico. As taxas da afel'içlo serão regu
ladas provisoriamente pelas tabellas existentes; até quo 
sejam confirmadas ou alteradas pelo Poder competente, 
mediante a proposta que incumbe- ás Camaras Muni~ 
ciplCS. · . . . • 

Art. 13. A porcentagem dos aferidores será mucada 
pela:; C:1maras, depcmlendo, po1·ém, na Côrtc, da ·appro
vaç5o Jo Governo Imperial, e nas Provincbs, das .\.ssem-
bléas respectivas. · · 

Art. lt lnconerão na multa de 20~~000 a 100:)000 
os Verea•lorcs e cmpregatlos Lias Cunaras que infrin
girem a Lri 11. 0 llti7 Je W de Junho Je i8ti2, ou o pre
sente rc.~ulamento. 

Art. H.i. A~ infracçõcs commctti1bs f'or particulares 
serão 11roccssatlas c julgadas do mesu~o motl;o por que 
o s5o as Lias posturas municipac~, guardadas as pres
cripçõcs c recursos estabelecidos nas lei~ em vigor. 

Art. iü. A pena de multa, eslatuirla para as infrar
çiJcs pra ticatlas pelos Verearlores e empregados das C·l· 
maras, será imposta atlministrativamente pelo Ministro 
lia Agricultura na Curte, c pelos Presidentes nas Provín
cias, cabendo recurso no i." caso para o Conselho de 
Estado e no 2. o para o Govemo geral. 

Esta multa pertencerá a renu.a geral, c será cobrada 
executivamente, remettendo-stJ para esse Hiri a compe-
tente certidão á repartição fiscal. .· 

Art. t.7. O Governo st~rá inilemniz·Hlo pelas Munici
palidades do valor que tiverem custatlo os pall,rões de 
pesos e mcditbs que lhes fprem enviatlos; e esses pa
drões não poderão sahir do etlilicio em que ellas funccio
mrom, devendo etfectuar-se ahi a competente aferição; 

Palaoio tio lHo de Janei1·o, em 18 tltJ Setembro .de 1872. 
-Francisco do Rego /Jarras B(trreto. · 

--
DECl~ETO N. [)')1}0-Dr; 21 DE S~TE~lU!lO DE 1872. 

Autnriza ·J credito extr.~~~~.!!J;!rin de 3.i3:);'íl.5~\H9 para as des
pczas do ::llinisterb da Gacrra _no exercício 1lc Hl1:! a 1873. 

Não sen1lo sufficicntes para as 1le~pczas ex:traortlina
ria.;; do 1\linistcrio da Guerra as sommas vot~Jas na LPi 
n." 1831i de 27 de Setembro de 1870, mandad:1 vigoJ·ar 
no corrente sernt·stre pelo Decreto n. o 20T5 d•· ::n de Se-



828 ACTOS DO I'ODER 

tcmbro do anno proxilno passado, Hei pot· IJcm, na con
formidade do~ 3." do art. ~.o da Lei 11.

0 589 de !J rle Se
tembro de 18150, Tendo ouvido o Conselho de 1\linistros, 
Autorizar o credito extraordinario do 3. 73;j:'iH>E!J'i\:l, 
distribuído pelas rubricas mencionadas na tabclla junta ; 
devenrlo em tempo competente (•sta mediLia ser leYaLla 
ao conhecimento da Asst~mbléa Geral Legislativa. 

João José de Oliveira Junf1ueira, tio Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estar! o dos Ncgodos da Guel'l'a, 
assim o tenha entendido e faça executai'. Palacio do Rio 
de Janeiro, em vinte e um-de Setomhro de mil oitocen
tos setenta e dous, quinfluagesimo primeiro da Indc
penLicncia c do lmperio. 

Com a ruhrira lle Sua :\lagt•stadc o Imperador. 

Jo{io José de Olircira Jwtq11eira. 

Tabclla distributiw rt q11c se r!'{rrc o Decreto desta tlata 
art. G. o da Lei 11. 0 l83(i de 27 de Sclcm!Jro de t.8i0 man
dada t'igorar no corrente semestre pelo ]Jccrcto n." 2035 
de 23 de Setembro de ·187 I. 

~ G. o Arscnacs de Guerra, etc ...... . 
~ 7. o Corpo de saude c hospi taes .... .. 
3 8. 0 Quadro do exercito ........... .. 
§ 15. Evcnluacs ................... . 
R c par Lições de fazenda .............. . 

l.983:2t;j~9~9 
100:000~000 

1.2;)0:000#000 
380:000S000 
22:200~000 

-------

Pa lar i o dll n i o til' Ja nci I' O, Clll 21 de Setembro tle l8i2. 
-Joâv Jost: ,fc U/ireim Jllii!J'tl'ira. 
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DECI\ETO N. 1)0\)l- DE 21 DE SETEMDilO DE i 87'l .. 

D~clara de primeira entrancia as comarca~ da Imperalri;r; e Posse, 
erradas ultimamente õà-i1roviüêiãíie Uoyiii:-· ·- ---

llci por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Ficam declaradas de primeira cntranc~a 

as comarcas da Imperatriz e Posse, creadas pelas Leis 
n. os 4!H e 'i!J2 de 29 de Julho ultimo da AssemiJiéa Le
gislativa da Província de Goyaz. 

O Dr. l\lanoel Antonio Duutc de Azevedo, do Meu 
Consnlho, Ministro c Secretario de E~lado dos Ncgocios 
da Jtistiça, assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Hlo de Janeiro, em vinte c um de setembro de 
mil oilocent'ls setenta e dous, quiniJUagcsimo pl"imei
ro da lndepondcncia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua· ·l\lagcstadc o Imperador. 

Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 

DECfiETO N. ;)0!)2- DE 21 DE SETE)lD!tO DE 1872. 

Marca o ordenado annual dos Promotores t>ublic~ das novas 
comarcas da Imperatriz c Possc;ilã"íirõVinêG de Goyaz. 

Hei por !Jcm Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica marcado o ordenado annual de· 

SOO,)OOO ao Promotor Publico da comarca da Imperatriz, 
na Província de Goyaz, c o de I :0001,000 ao da comarca 
tia Po~sc, na mesma Província. 

O Dt·. l\lanoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, l\ltnistro c Secretario de Estado dos Negocios 
da Justi~a. assim o tenha entendido c faça execular. 
P;.~lacio do Hio de Janeiro, em vinte e um de Setembro dé 
mil oitocentos setenta c dous, quinquagcsimo primeiro 
da lndepcndencia c do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcs la de o lrnpcratlor . 

. Manoel Antonio Duarte dll A ;credo. 
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Cassa a pcrmiss~o concedida ao En~cnheiro Eduardo Mucsclcr por 
Decreto n.o iSH de ll de :-lovemhro de 1871, 

Atlcmlcn1lo ã representação que me dirigiu a Compa· 
nhia Imperial Brasilian Collicrie=>, ccssionaria da fa
culthule outorgaua a Jamcs .Johnson e Ignado José Fer
reira de 1\loura, para lavrar a mina 1le carvão de pedra 
sita no arroyo dos Bato~ e quaesrJU!~I· outr0s jazigos car
boniferos, comprehcndi!los no perímetro uns municí
pios tle S. Jcrouymo e Triumpho, na rrovinc:ia tio Rio 
Grande 1lo Sul, e rcconheeendo que a permissão cotH.:e
ditla a Elluarllo l\lnesder, por Decreto n." !~~H~ de H de 
Novembro ue 1H71, para explorar mina:) de carvão e 
ferro sitas entre o~ rios Cahy e Ja(:uhy, nos limites da 
çapital 1la mencíonaua Província, fere o,; direitos adqui
ridos 1laquella companhia; ll!~i por bem cassar a pennh
~ão constante Jo mencionauo decreto. 

Francisco do Rego Barros Bando, do Meu Conselho, 
Senador do lmpcrio, Ministro c Secretario de Estado 
tios Ncgocios tla Agricultura, Commerrio e Obras Pu
blicas, ·1s~im o tenha entendido e faça executar. PJla
cio tlo Uio 111: Janeiro, em Yint~~ c cinco de Setembro de 
mil oitocentos setenta c dou~, f!UÍll!Jllagcsimo primeiro 
da lndepcmlcncia e do lmpcrio. 

Cum a rubrica 1le Su:t ~Llgc~la,Je o lmperaLlor. 

Francisco do 1/I'.I}O /Jarros lJarrcto. 

DECftETO :'{. ;jO'Jí- D" 2:J UE SETE~Illl\0 DE 1872. 

Concr<lc á Companhia Predial E<lilicn•lora autorizaç~o para fuuccio· 
n~r c appr~Y~ os re~p~dlYos estatutos com motlificaçúcs. 

Attell!lcnuo ao que me 1'1'qnereu a Companhia Predial 
E•lilirauora, oré':aniz1da na eitlade de Porto Alegre, ca
llital 1la Provinda 1lc S. Pedro tio Hio Grande LlcSul, tle
\'idamentc rcprc:wnt:Hla, :) Conformando-me, por Minha 
lm:ucdiata 1\e:;qlll<.':i'J ·le P~ d" l:l.liTI'll!U Dl!'Z, com o pa-
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I'I'CCr tla Srcção tlos Negocias do Imperio do Conselho de 
E..;tado, exarado em ConsqJta de 19 de Agosto proxlmo 
fin:lo, Hei por hrm Concedtr-lhe autorização para func
r·ionar, c Approvar os i·rspeclivos estatutos com as mo
di licações que com este !Ja ixam, assignadas por Francisco 
do lkgo Banos BaiTt'tO, tlo Meu Conselho, Senador do 
lrnpel'io, l\Iinislro e Secretario de Estado dos Negocias 
da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, que assim 
o tl'nha t•ntrntlitlo t' faca ewcutar. Palacio do Hio de 
Janriro, rm Yiute c cinco tlcSctcmhro de mil oitocentos 
sl'tcnta r tlous, quinquagesimo primeiro da lndcpen
tll'ncia e do Imperio. 

Com a rubrica de. Sua l\lagcstade o Imperador. 

Francisco do Rego Barros Barreto. 

lUotlifieações a ••ue se refere o Decreto 
n. o :iOD4 desta clata. 

I. 

O art. 2. o fica rodigido tia seguinte maneira: 
« Art. 2." O capital da companhia serú de.tiOO:OOO$ 

distrihuitlos em ti.OOO :~cçõPs de 100~000 rad:~ uma, n 
potlerú ser rlevadoao duplo (1.000:000$000) na 10.000 
aeçõrs, quando o resolver a assembléa geral dos accio
Histas. >> 

li. 

O paragrapho unico tlo art. H fica supprimido. 

III. 

Ao arl. 19 :~crrsrrnte-se: 
~ I." Este fundo de reserva é rlt'slinndo exclusiva

mt•nte a fazer face :'ts perdas do c::~pital social ou p:~ra 
substituil-o. 

~ 2." Não se poderá fazer tlislrihuição tlc dividendos 
PlllrJt!anlo o capit:~l soeial, desfalcado em virtude uc 
perda~, ltão fôr inte~ralmentc rest:~lilclccido. 

l,<'llnr:io do Bio de Janeiro, nn 25 de SPtcmhro de IR72. 
-Fnwrisro do Rego ]Jarros Barreto. 



Estatutos da companhia -J'redial e· Edi6cadora
de Pol'lo Megre. 

CAPITULO I. 

ORGANIZAÇÃO, CAPITH E Dl:RAÇÃO. 

Art. 1.° Fica estahelccida na ei<l::ulc ur Porto Akg-re, 
capital da Provinda tleS. Pedro <lo Hio Grande do Sul, 
uma companhia soh o titulo tln-PreLiial r ELiificadora-, 
a rrual durará pelo tempo <lc ciucoenta (tiO) annos con
tados rla rlata da ~ua installarão. 

Art. 2." A companhia se êstabelccrrú com um capital 
de mil contos de réis (l.Ofl0:,000;)00!l), dividido em dez 
mil acçõcs tle lüfW}()O cada uma. Este capital será divi
dirlo em dna~ scrics de cinco mil acçõcs cada uma: a L" 
será logo cmittida, e a outra quando a Directoria julgar 
conveniente, c poderá o mesmo capital ser elevado 
desLle que a as>cmlJiéa geral tios accionistas assim o dei i·· 

herc. Art. 3. • As acçõcs po<lem ~cr pos~midas por nacionacs, 
estrangeiros, sociedades, corporações ou estabeleci-
mrn tos. Art. r!. • Log-o que cstrjam suhscriptas duas mil c 
quinhcn tas acções, c approvatlos os estatutos pelo Go
verno Imperial, a companhh scr:1 installatla e dará 
pl'ineipio :h su:1s operações. 

c;\ rrrr LO 11. 

D\ m:.AJ.JZ.\(\0 DO CAI'ITAL. 

Art. ti. 0 As chamaLlas tlo capital serão tle W"/.; a 
i." logo que sPja installaila a companhia, e as seguintes 
nos prazos que a Uirccloria designar, com intcrv:lllos 
nunca m(•non•s de :10 dias, e prcccdcnrto annuncios 
com antieipa<:ão df~ oito (!i;1s pelo menos. 

Art. ti." No arto da entraLla da 2." chama1la serão 
cnlregut·s nos proprit~tarios ac; respectivas acçõt~s, as 
•Jll~le·; serão ~~,;j~cnadao pPlo l'rt•sitlf'nle e pelo Senetario. 
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Art. 7. o A importancia. das el)~radas ser~ r~c~.lh~d~ 
no est~belecimento b. 11n~~~q~e ;t J;).tr.~c. ~9pa ~~cWI, "e.r, · 
e COIIJ. quetn ~bra .eonta le d~ J.Ufqp ffP.lRt .. AS; 
guardando sómen te em~ . . ~~e1~o ne.c!'s~art · ~ 
expe_diente a custf:~io. . · · · 

Art. ~-o O accionista responde s«)mept~ peJe vafqr de 
suas acções (art. 298 do CodigG Cqmm!'rPi~l); q,\IJ"~Q, 
porém, não. entre com ~ .prest!lçilo corr~spondent~ á 
qualquer chamada nas épocas prefi~adas, perd~r~ Qãl? 
só o direito ás respectivas acçõ~s, co.mo ás en~rad~~ !l .. n
teriormente realizadas, salvo IJlOtlvo provado a J,l,l.ZO 
da Directoria, no prazo iJnprorogavel de ~O dias, con~ 
tados da data em que deveria fazer a ~ntrad,a. 

Paragrapho unico. Se entre a data da chamada, cuja 
entrada o accionista não fez, e a data da seguinte cha
mada mediar prazo menor de 90 dias , o a'Ccionista 
poderá fazer ambas as entr-adas pagando a multa de 2 % 
ao mez da importancia da entrada não realizada. 

Art. 9." As acções podem s~r exaradas em fórma de 
titulo ao portador, ou por inscripções nos registros:da 
companhia ; no primeiro caso opera-se a transferencia 
por via de endoss() ; n<> segundo só póde operar-,;e por 
acto lançado nos mesmos registros com ass1gnatura dp 
proprietario ou de procurador, com póderes esn~iaes, 
salvo o ca~o d.e. execução· ju?iciaJ, c.QAJ.9 det,e!m~P.,a 9 
art. ~97 do Cod1go G()lfiu;terclal, e. pelo mod,o m~c.aiJ 
no DecretQ n. o ~733 de 23 de Jane1ro de J &Si • · · 

CAPITULO 111. 

DAS OPERAÇÕES DA COMPANHIA. 

Art. 10. A companhia tem por objecto e t~m: 
~ 1.• Comprar; aforar, ou desappropriar (q~ando f~r 

permittido pelas leis) casas, chilcaras e terrep.os, quér 
tio-s Go:vernos Geral.e PrQvincial, ~ué r dos part~cnlàres. 

~ 2.0 Edificar ou melhorar as d1tas casas, ou chaéar# 
ou terrenos . 
. § 3.0 Al!!l.{!lr, aforar ou vender os ÍJ;Il"lflove~s qM 

t1ver adqmndo. . 
Art. H. Todos os predios da companhia tw~o ~s 

condições hygienicas, agua, gaz e esgoto;· e serãó cons
truidos com os melhoramentos possíveis. 

Art. 12. A companhia abrirâ as ruas necessarias, 
para a communicação com as chacaras que comprar, 

l'.lfiTE ll, 101) 
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edificar ou melhorar nos seu!> tef!'enos, assim como 
calçai-as, accordando. pr~amente com a respectiva 
Camara Municipal, ou coftlllb Governo Provincial, quér 
sobre o dito calçamento, quér sobre a indemnização 
das despezas com clle feitas .pela companhia. 

Art. 13. Todos os predios <la companhia serão sogu
ra.dos contra o fogo. 

Art. 14. A companhia póde engajar, dentro ou fóra 
do lmperio, opera rios nacionaes ou estrangeiros. 

Paragrapho unico. No cas~ de engaj~t· ~ importar 
operhrios ou colonos estrangeuos terá dtrei to .ás van
tagens, que os Governos Imperial e Provincial conce
dem por taes serviÇO~'~. 

CAPl'fllLO lV. 

DAS \'A~TAGENS DOS .\CCIONJSTAS, 

Art. HL As acções da companhia dão direito aos 
lucros liquidos vcdficados nos respectivos balanços; a 
todos os bens que elb. adquirir emquanto existir; e ao 
producto da venda destes mesmos bens, ou porque se 
liquide a companhia ou por qualquer emergencia, que 
a assembléa geral dos accionistas julgue aconselhar 
essa liquidação. 

Art. 16. Os accionistas gm:arão ainda das seguintes 
vantagens : 

§ L o Serem preferidos em igualdade de circumstan
cias, para empregados retribuídos da companhia, ou 
opel'arios, assim como seus filhos. 

~ ~.o Serem preferidos nas mesmas circumstancias, 
quêr pau loc:ttarios ou compradores, quér para em
preiteiros das obras. 

Art. i 7. O accionista que fõr tocata rio da companhia 
poderá comprar o predio, em que morar, pagmdo em 
prestações mensaes, quér os juros, que não excederão 
por anno a lO%, quér a amortização que {ôr conven
cionada, e que tambem não excederá de 12 "lo ao anno, 
ficando porém o dito predio hypothecado á companhia 
até o p:lgamrnto da ultima prestação devida. 
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CAPITULO V. 

DOS DIVIDENDOS E FUNDOS DE RESBRVA • 

AL'L. 18. A distribuição tios dividendos, os quaes 
deverão sahir dos lucros liquidos provenientes das ope-, 
ra~ões etfectivamente concluídas nos respectivos semes
tres, será feita semestralmente. 

Paragrapho unico. O primeiro balanço será feito no 
fim de Junho ou de Dezembro posterior á installação 
da companhia; mas sómente depois do segundo balan~o 
terú lugar o primeiro dividendo. 

Art. 19. Do lucro liquido, verificado pelf balanço 
semestral, deduzir-se-hão antes do dividendo·!} "lo para 
fundo de reserva, até que este corresponda a tO 

0
/ 0 do 

rapital realizado. 

CAPITULO VI. 

lH ASSE~IBLÉA GERAL DOS ACGIONISTAS. 

Ar I. 20. A assembléa geral compõe-se de todos os 
accionistas da empreza-Predial e Edificadora-, desde 
11 ue tenham as respectivas acções inscriptas no& re
gistros da companhia dous mezes pelo menos antes da 
reunião ordinaria ou extraordinaria ; salvo as transfe
rencias por het·anças, cujos proprietarios as possui
rem legalmente. 

l1aragrapho unico. Oito dias antes da reunião, ordi-
uaria ou cxtraordinaria, ficarão suspensas as transfe-
rcncias das acções. . 

Art. 2l. Haverá duas reuniões ordinarias annual-
mcn te com intervallo de 15 dias de uma a outra no 
mez de Junho ou Julho: a t.• para apresentação do 
relatorio e contas; a 2. a para julgar as mesmas contas. 

Art. 22. A assembléa geral poderá cons~ituir-se e 
deliberar achando· se representado um quarto das acções 
emittidas. 

Paragl'apho unico. Quando, porém, a t·eunião tiver 
por objecto a reforma (los es1atutm:, ou a liquidação 
da companhia, só poderá constituit·-se e deliberar a 
asseinhlra geral achando-se representada a met~·pl!ltf·---·- · 
menos do valor nomin<~l das acçõcs emitti~'' d'~ \\~ r,~iM;~fl 

/ ~--< .. \\~ \)t' . " 

' '('\ . 
I ·,,. 
' ~;' 
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Art. 23. Quanuo a assembléa geral não puder de
liberar por falta de numero; far-se-h;~ nova convo
cação com declaração dos motivos desta, e na segunda 
reunião constituirão numero legal para deliberar os 
accionistas presentes, qualquer que seja o numero de 
suas acções. · 

Art. 24:. As delibet·ações da assem!Jiéa geral serão 
por maioria absoluta dos votos presentes, conferindo 
cada cinco acções o direito de um voto; mas nenhum 
aceionista poderit ter mais de 20 votos, nem ser 
representado senão por procurador especial e que seja 
t.ambem accionista. 

Art. 25. A assembléa gt•ral será convocada or
dinaria ou extraordinariamente por annuncios pu
blicados 1tos jornaes, por tres vezes consecutivas, oito 
dias antes do que fôr mareado para a reunião. 

Art. 5!6. Su;as sessões serão presididas pelo accio
nista que fór eleito, por acclamação ou votação, nas 
respectivas sessões; c este chamará para Secretario c 
escrutador dous dos accionistas presentes. 

Art. 27. Compete á assembléa geral : 
l." Alterar ou reformarosestatutos; 
2. o Approvar e modificar o regulamento interno; 
3. • Julgar as contas da companhia depois de exami

nadas por uma commissão de contas ; 
lj., o Resolver sobre a liquidação tla companhia, cuja 

dissolução sómente terá lugar nos casos do artigo do Co
digo Commercial, c 35 do Dec1·eto n. • 27H de 19 de De
zembro de 1860; 

5. o Deliberar sobre qualquer ohjeeto para que tiver 
sido convocada ; 

6. • Eleger a Directoria, a commissão de contas, c 
qualquer outra especial, ~ssim romo o gerente passados 
cinco annos; 

7. o Autorizar despczas ex lr~ordinarias; 
8. o Approvar ou rejeitar contrnctos onerosos. 
Art. 28. A assembléa geral poderá ser convocada 

sempre que requeiram a sua reunião um numero tal 
de accionistas que representem pelo menos um quinto 
das acções em i t tidas. 

Paragrapho unico. Nas reuniões extraordinarias só 
se deliberará sobre o objecto da convocação. 

Art. 29. Na primeira sessão de cada reunião ordi
naria da assembléa geral, immediatamente depois da 
apresentação do relatorio e do balanço geral, proce
der-se-ha á eleição, por maioria absoluta de votos, da 
r.ommissão de conta~, compus ta de rinw membro~, que 



EXECUTIVO. 837 

possuam õO acções pelo menós cada um, A qa:H serão 
franqueados todos os livros, docuntantóli t co-fres da 
companhia. . 

Art. 30. O relatorio c balanço ;rmlnaas .. Mni c()itlo 
todos os balancetes mensaeS, serão pnbUc:tdos e r4tnt5t.; 
tidos ao Governo Imperial. 

CAPITULO VII. 

ii.\. DIRECTORIA . 

Art. 31. A companhia será administrada superior
mente por uma Directoria de tres Illembtos, que eótte 
si elegerão um Presidente e uni Secretário, sendo o ter
ceiro Director o- Caixa. 

O incorporador éDircctordurantcos primeiros cinco 
annos. . 

Paragraphounico. Na falta de qual<rucr dos Dit'ec
tores será chamado pelos outros pata substituil-o o 
accionista, que tenha as precisas qualificações, o qual 
servirá até a primeira reunião da assembléa geral, na 
qual se fará a eleição definitivà, podendo esta recahir 
sobre o accionista já chamado. 

Art. 32. A substituição dos Dil·ectores exigida pela 
Lei de 22 de Agosto de f860 será pela fórma seguinte: 

No fim do segundo anuo assim como do terceiro c do 
quarto proccder-se-ha á eleição por meio de uma lista, 
que deve conter um nome dos dous Directores clegi
veis em exercício, e o de um novo; 

No fim do quinto anno por lista de dous nomes qüc 
tiverem completado quatro annos de exercício e um 
novo. 

Nos annos seguintes proseguirá a renovação annual 
sem pré pela terça parte. 

Art. 33. A' Directoria compete: 
L o Fiscalisar a stricta observanoia destes estatutos, 

e o fiel cumprimento das resoluções da assemblêa gêi'll'l; 
2.• Reunir-se e delibetar quando julgat convettilliltc, 

e quando fôr consultada pelo gerente; 
3. o Exigir do gerente, quando lhe parecer aeértado, 

informações e esclarecimentos sobre os ôegoclos da 
companhia; 

~. • Apreséntar, pelo orgão do Presidente, á assembléa 
geral o rclatorio annual das trahsacçõcs da rump:lllhia. 
acorupa·nhado do hala111:o cumpetcn te; 
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5.• Convocar a assembléa geral sempre que o exijam 
ne~ocios de importanc,ia, que excedam ás suas attri

. butções, ou sobre os quaes ella julgue util consultat.a; 
6." Representar, pdt· intermedio do seu Presidente, a 

companhia em todas as suas transacções e negocios, quél' 
judicial quér extra-judicialmente, para o que lhe são 
conferidos todos os poderes gcraes e especiaes exigidos 
illll direito, mesmo os poderes em causa propria; 

7. • Organizar o regnlamcn to in lemo; 
8." Nomear c demittir os empregados, assim como 

marcar-lhe" ordenados, ou gra tificaçõcs; 
9.• Oetcrminar o quantum dos dividendos. 
Art. 34,. Nenhum Dit·cctor entrará em exercício sem 

vossuir pelo menos i)O aci:õe~, c as depositar como cau
ção: sómentc depois de deixar jc ser Director e da 
serem approvadas as contas correspondentes a0 tempo 
da sua administração poderá leYantar o deposito das 
di tas acções. 

"\r!. 35. O incorporarlor da companhia terá, a ti
tulo de indemnização pelos scrvi~os prestados, 250 
acr,ões beneficiarias, 

CAPITOLO VIII. 

Art. 36. O arcio11i~ta iucorporaúor :->cr:t o gerente da 
Pmpreza durante Oi\ primeiros cinco annos contados da 
installação da companhia, e po1lerá exercer este em
prego por .<i ou seu mandatario competentemente ha
bilitado. 

Art. 37. Ao gerente incumbe: 
1." Dirigir e providrnciar sobre o andamento das ope· 

ra~ões da companhia ; 
2.• Examinar e resolver, sob a approv:H;ão da Direc

toria, a compra c venda de casas ou terrenos, assim 
co1no quaesqucr contraelos para arrendamentos ou afo
ramentos, cujos prazos exce1lam a nove annos; 

3." Propôr á Dirccloria a nomeação ou demissão dos 
empregados, assim como a tahclla dos seus vencimentos 
ou gra ti licaçõcs ; 

4,.• Admittir ou despedir totlos os operarios; 
5." F isca lisa r a construr:çãn !bs casas c os p1·ecisoc: 

·-··nnTto~ 'fl11! fnt,'lll '''!li i~~jdo~ pai'~ "ll:t I'Onserva,;ão: 
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ü.• Formular, de accôrdo com a DirPctoria:a tabella 
dos alugneis das casas e terrenos ; · 

7.0 Organizar os modelos para :!onstruçção dás casa~. 
tle conformidade com as posturas munic&paes; 

8.0 Autorizar as de!lpezas para os serviços resolvidos 
e mandai-as pagar ; 

!>. • Fiscalisar que a escripturação da companhia esteja 
sempre tle accdrdo com as prcseripções do Codigo Com
mercial; 

10. Fazgr os dividendos semcstraes. 
Art. 38. O g-erente terá a f!:ratillcação annual de seis 

r.ontos dr réi~. 

CAPITULO IX. 

DISPOSIÇÕES G E I\.\ ES. 

Art. 39. No re~ulamento interno estabelecerá a Di
rectoi·ia tudo quanto se retira aos meios praticos indis
pensareis á boa marcha das operações da companhia. 

Art. 40. Cada membro da Directoria vencerá o ho
norario annual de 6:000~000. 

Art. M. O Director-gerente não poderá negociar de 
t~onta propria durante todo o tempo da sua gerencia. 

Art. 42. A companhia poderá, precedendo proposta 
do gerente, informação da Directoria e approvação da 
assembléa geral, estender suas operações a qualquer 
cidade da Província dõ Rio Grande de S. Pedro do Sul. 

Art . .\3. A companhia poderá tambem, sob proposta 
do gerente e approvação da Directoria, contractar com 
os Governos Geral e Provincial, assim como com qual
quer 1\lunicipalidat.l.e da mesma Província, qualquer 
obra nos respectivos edificios ou a constr"ucção destes. 

Art. 44. Se o Governo Imperial conceder á compa
nhia o privilegio por 20 a 30 annos para que durante 
esse tempo nenhuma outra companhia semelhante seja 
autorizada na Província, a companhia cederá, durante 
todo prazo do privilegio, 3 "lo em cada semestre, tirados 
dos seus lucros líquidos, a fim de serem applicados â 11-
bertaçã~ dos escravos, conforme o Governo Imperial ____ . 
determtnar. /'- -r!' 

Art. 4iL A companhia não poderá possuir C$.11r"f"yos',> .,. ,:\ '· 
:;;eja por que titulo fôr. Logo que os adquira p,Pf ~tfaWPs 
on qnalquer outro modo procederá á su::~ v.ifiiB. 

_J ~~ 
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Art. 46. O ful}d~ulor da em preza e seu incorporador 
é João Antonio Gonçalves J.iberal. 

Art. 4.7. As sua~~ acções ben.eijciarias sio indepen· 
dentes das que CQI,lstituem o capital da coropallhia, mas 
gQzarão dos direitos e vantagens outorgados a todas as 
demais jlcções da companhia. 

Rio de Janeiro, 8 da Junho tle ·1872.- (Seguem as 
as~ignal•tra~. '1 · 

HF.CHETO N. :iO\l;}- DE 2~i llF. SETE~lllRO DE 1872. 

Concede á compa.nhia-Empreza d•' Car!'uagens Fluminense-auto. 
rizao;So para fnncrionar'e apprO\ a os respecti\·os es(â{Ütos. 

Attcmlcndo ao que me requereu a companhia-.Em
preza de Carruagens Fluminense-devidamente represen
tada, e Conformando-me, por Minha Immediata Reso
lução de i8 do corrente mez, com o parecer da Secção 
dos Negocios do Impcrio do Conselho de Estado, exarado 
em Consulta de lO tambem deste mez, Hei por bem Con· 
ceder-lhe autorização para funccionar, e Approvar os 
e'tatntos que com este baixam. 

Francisco do Rego Barros Barreto, do 1\leu Conselho, 
Senador do Imperio, ~linistro c Secretario de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
lHo de Janeiro, em ,·inte c cinco de Setembro de mil 
o.itocentos setenta e dous, qninquagesimo primeiro da 
lndcpendencia e do lmperio. 

Com a rnlirica de :-;ua Magestade o Imperador. 

Ff'/lnrisro do RPgo Barro.ç Barreto. 
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J~slalulos da sociedade - Empreza de Carruagens 
Fluminense -, a que se rel'ere o Decreto n. o !)09!) 
de 21) de Setembro de t872. " 

CAPITULO I. 

D.\ SÚlE, llUI1\t;:i.o E OBJEr.Tu D\ ~OCIED.\DE. 

Art. 1." Fica organiz~rla nesta Côrtc uma soeiciladí~ 
anonyma soh o li tu lo de -Em preza dn Carruagens Flu
minense-, que durará por espaço de 30 annos, salva a. 
dissolução em caso de perda ::te metade do seu capital 
ou outros previstos no art. 3;> do Decreto n." 2711 de W 
de Jkznm hro ri e 18GO. 

Art. 2." A Ernpreza uc Carruagens Fluminense tem 
pu r ohjecto org:mizar c manter um serviço de tt·anspor
l.:•s por cr~rros de aluguel que satisfaça todas as ncces
tlatles desta capital relativas ao dito serviço, nltendendo 
ás commodidades do publico em geral, sem contraven
ção das tlisposiçõe.::; municipaes e policiaes, c com as 
v:mtagens da bar a teza de preços, economia de despcza 
e lucro para os socios que permittcm uma cmprez:t 
tlcslc gcnero em ponto grande. 

Art. 3. o Para desempenho desta missão a sociedade 
poderá : 

§ 1." Estabelecer uma cocheira central e outras fi
lia os nos lugares mais apropriados, bem como carros de 
praça nos pontos competentes. 

§ 2. o Comprar c vender animaes por conta propria ou 
a lhcia, qnantlo convenha aos :-;cus in ter esses. 

~ :1. o E'>Labclcccr convenientemente uma officina ge
ral para n fabrico e concerto de todo o material. 

CAPITULO H. 

lJO FUNDO SOCIAL E DAS AGÇÕES. 

Art. !L' O capital da companhia será de 1.200:0001)000, 
(Jividido em (l.OOO acções de 200~000 cada uma; estas 
:tr,rões serão cmitlidas em duas scries: a primeira de 

P~HTF. 11. f()(j 



(1..000 arçües, que Dt~am suhscriptas tlcstlt~ já, e a St>· 
gunda de 2.000 acções. 

Arl. ;>.o A importancia cbs acções tla primeira sí~rie 
será paga integralmente pelos accionislas, Jogo que a 
comp:mhia estiver legalmente habilita da para func-
··ionar. Arl. 6. o A segunda seric das 2.000 acçõcs restantes 
será emittiLLI quando c do modo que a Dircctoria julgar 
conveniente, tendo prefercncia us possuidores da pri
meira na proporção do numero já possuitlo, c pelo res
pectivo valor nominal. Se não forem tomadas em sua 
totaliuadc por estes, as acções rtue restarem serão ven
(litlas a quem mais der por conta tla companlJh. 

Art. 7. o A transferencia das acçõcs só póLie ser elfcc
tuada nos livros da companhia por termo assignado 
pelas part!'s interessadas on por procurador, rrVP~.ti.do 
dt> ttodere~ cspcciaes para n ;~r·to. 

CAJllTULO H!. 

Art. K." A asscmbléa gel':ll tlo::. accionistas l: o su~ 
prrmo potler da companhia, que supcrintcntle rm ultima 
instancia os serviços r1uc scr;to immcdiatamcnte gerido~ 
l'or uma Dircctoria. 

Art.!}." A Dircrtoria será t:tlmposta t\!' quatro mem-
bros eleitos 1101' cinco anno~ pela ao;~emldéa grral, tlos 
qnaes um servirá como [\residente, cujo voto será deci
sivo no caso Llc empate, um como Thesonreiro, um como 
Secretario c outro como grrente, twlo por designação 
rcvogavcl tia mesma Directoria. 

Fica rtorém t!csde .iá nomeada a primrira Directoria, 
que ~erá composta do l\bjor José Dias Delgado Car
valho, Vidorino da Costa lkis, Antonio Luiz Gomes Hi
hciro c .João llildchrand, os quacs funccionarão até a 
rPnnião tia :ls:;Plllllléa grral em Janeiro de 1878. 

Art. 10. A'llircrloria compete: · 
l." F:n.r·r todos os cuntr~ctos c ajustes para tudo 

qnanto f,ir 11fil r· nc,·rss:ll'Íil :10 fim c interesses da rom-
i,anhia ; 2." Comprar r•. ;~tlqnirir, vcnrlcr c alienar turlo rgiC fór 
!lr intercs!'c da mesma con1panhia; 

:1." Autorizar toda a tlcspcza c arrecadação lia receita 
Ja companhia. l'azr·mltt r•·colhi'l 1 uma ou mab casn~ 
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b:wcarias as quantia,; rp.le não forem precisas para as 
dcspezas immedia tas; 

~." Demandar c ser demandada ; 
5. o Designar o numero, attribuiçõcs c vencimentos 

dos empregados rla companhia, nomeai-os c dcmitti\-os 
como fôr conveniente; 

li." Apresentar um rclatorio do cst:Hlo da companhia 
á assembléa geral, assim como o b~lanço d:1 receita r 
despcz:1 relativamente :1 cada anno que findar; • 

7." Convocar onlinaria ou cxtraonlinariamcntc a a."-
5Cmbléa geral, devendo fazcl-o sempre que a sua reu
nião fôr requisitada por accionistas que representem o 
decimo do capital da companhia; 

8." Prover a tudo que fôr a hem da companhia SL'ffi in
fracção dos presentes estatuto~. 

Art. 11. Q,; membros da Direct01·ia são responsaveis á 
('nmpanhia por perdas ou damnos causados pc·· frauda, 
dúlo ou negligencia wlpavcl, c não contra hem tara com 
terceiros rcsponsabilirladcdislincta c pessoal obrigato
ria á companhia, respondendo sempre pelo mamlato 
aceito na fúrma acima. 

Art. 12. Nenhum socio eleito dircctor pódc entrar cw 
exercício sem possuir c depositar previamente na caixa 
tia companhia i)O acçõcs como penhor de sua gestão, as 
qnacs serão inalienavcis durante clla. 

Art. 13. Para prermcher o luga1· ou lugares de Di
rcclor, vagos por morte ou impedimento justificado 
dos eleitos por tempo maior de 30 !lias, os restantes Di
rectori)S escolherão accionista qur, esteja nas condições 
de elegibilidade (artigo antecedente) e o nomearlo exer
cerá o ~~argo por to tio o tempo que exerceria o Di rector a 
qnrm substituir. 

CAPITULO IV. 

Art. lí. Coa~titue a assembléa geral da companhia a 
reuniiio dos accionistas, como tacs inscriptos pelo menos 
fiO dias antl's da mesma ter lng:1r. 

Art. 15. A as:-:embléa geral poderá delibrrar legalmente 
a,·llando-o;c n·prc.,cntado um terço (1/:l) do capital rea
l izaclo. 

:\ri. IG. ~'J r:tso de n;in eomparecimrnto 1lc numero 
'~!!ll<'i•·nlr l'~r:• <'flll'lituir a'semblé<l. ~~l'nL, •:nnvor:ar-
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se-ha sc•guntla reunião para um tlia proximo, na qual se 
tleli!Jerarú com qualquer numero de socios presentes. 
A convocação se fará sempre por annuncios nos jornacs 
mais lidos, com an tecetlcnr:ia de oi to dias pelo menos. 

Art. 17. As deliheraçiies da assemiJiéa geral serão 
tomadas por maioria absoluta dos votos presentes, dcci
d~udo a sorte no caso de emp:lle, uma ou mais yezes. 

Art. 18. A assembléa gPral serú presidida por um 
:tl'ctonisla de cincoen ta acções pelo menos designaLlo na 
t•rcasião pelos accionistas presentes. 

Art. Hl. Os accionistasausent'rspotlemser represen
tados por procuração especial para o acto, mas só por 
intermcrJio de outro accionista, n nJo serão atlmittidm: 
votos por procuração p:n:' a eleição do~ Dircclores. 

Ar!. 20. Contam-se o~ votos: 

t\ u~ tiO acções ..... ••• o ••••••• l voto 
:100 ............... ~ 
200 ............. o. ,.. 
:mo . . . . .......... fi 
!!00 IJU m:t i~ ......... H 

r lb procuradores acciuni~lts coHI:trão ip;naltlacle de 
v o tos nas forças Lia proporção acima. 

Art. 21. Compete ú asscmhléa geral: * L" Alterar ou reformar os presentes estatutos. 
~ 2.0 Eleger a Directoria. 
~ ·3. o Itcver c approvar o rnlatorio c o balanço <lo anno 

liwlo, que deve apresentar a Dirccloria, c que a assem
hléa geral poderá mandar examinar por uma commissão 
do modo que julgar conveniente. 

~ rL o Hesolver, quan1lo ft\r caso, so!Jrc a liquiLlação da 
rompanhia. 

Art. 22. A :tssnmlJléa geral se rennir:'t Dnlinaria
lllt'nlc uma vez por annn no mrz de Janeiro, a couwçar 
dr187'L 

Art. 2:t Nas renniiíe~ ~~xtraordinarias só se tratarú tio 
élhjt•t·lo para I"Uin fim for:mt t'tlllVnrarlas. 

C.\PITITLO \'. 

Ar!. ~í. 0- lnt:ro·; li<lllid<~; provellienles de npcrat:tiC> 
:•1ft'<' I ÍY.lll.l<'lli<' 'onr·lllirl·• •'Jn ":trl:l -:f'Jlll'~frt• ':rr;ip IT 
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parti1los pelos act:ionislas, depois de deduzidas 1\S se
guintes verl.Jas: 

L" Fundo de reserva ; 
2." Porcentagem á Directoria . 

• Não se poderá fazer distribuição de dividendos cm
qu:\llto o capital social deefalcado em virtude de perdas 
não fór integralmente restabelecido. 

· Art. 25. O fundo de reserva será formado de 5 "/.j.o~ 
lucros littuitlos, convertido em fundos pulJlicos e e~u
~inmentc rlestinado a fazer face ás perdas do capital so
rial c para substitui l-o; cessando porém de ser accumu
lado, logo que perfizer algarismo igual á metade doca
pital realizado. 

Art. 2ü. A porcentagem semestral ua Directoria será 
rlt! 2 "/., tirados igualmente dos lucros liquiuós, eallendo 
a eada Diredor 1/2 "lo c mais a gratificação ele 3:oooaooo 
annuaes ao Direetor gerente, em virtude da natureza 
de suas funcções. 

Art. 27. Os diviucnuos não reclamados no prazo uc 
cinco annos prescrevem a favor ua companhia, schdo 
lt'vaLlos :'t ron l:f do fundo de reserva. . 

~. "'-

CAPITULO VI. 

JJISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 28 Os accionistas que são actualmcnte donos 
de cocheiras serão preferidos para os empregos da com
panhia que estiverem habilitados a desempenhar. 

Art. 29. A approvação pela assembléa geral das 
contas, apresentadas pela Directoria, (}a sua gostão, exo
nrTa esta de toua c qualquer rcsponsabiliuadc anterior 
:"1 mesma approvação. 

Art. 30. A compan11Ía será necessariamente dissol
vitla no caso de perda de metade de seu capital, addicio
uado o fundo de reserva. 

Art. 31. Verificado algum caso dn dissolução, a as
sembléa geral, por propJsta da Dirccloria, determinará 
a fúrma ela liquidação. 

Art. 3'::!. Os membros desta companhia, aceitanuo 
os presentes estatutos, convencionam subscrever o nu
mero de acçõcs declarado adiante de seus nomes c auto
rizam os Dircclores a requerer ao Governo aapprovac;ão 
tios mesmos estatutos. 

Hio de Janeiro :30 r!!' A:zosto ele 1872.-(Sr•gnt•m as 

-----·"-
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fJECI\ETO ~. !j()!}(j -IJE 28 DE SETE)!Bf\0 DE 1872. 

Altera os 'vencimentos de alguns rlos Empregados da Caixa Eco
nomica c Monte 1\r Soeeorro 1lcsta Côrté. 

Attentlendo :10 que i\lo representou o Conselho Fiscal 
da C·1ixa Economica c i\lon te 1lc Soceorro 1lcsla Curte, 
cmelfieio de seu Prcsillenle de ti do corrente mez, 
~obre a tlesproporç:io em que f•slão os vendmcntos de 
algun3 do' Empregados 1lo elilo cs!a[,l'ie)Cimento com os 
snrviçn~ clcllcs Pxig-idos; llt~i por IJnm Approvar a tle
libe~rJção a cssr respeito Lom:uh pe·lo me.-ano Conselho, 
em sessão du U) de A;;-nsln pnl\imo passatlo, e Ordenar 
o seguinte: 

Art. 1.° Ficam ckvado.; ~ 2:'d11l'jO:líJ :111nuacs o vcn
rimrntn do ajuelanln do C!H'f•' da escriplur;~ção; a 
1 :iiOO,~OOO o do' lids tlo Tlte;oiii'Ciro; a 2:000SOOO o 
dos primeiros K;cripturarios ~~ a l:GOO;)OOO o dos se
gundo., E'cripturarios; Sl'lllln, por0m, estes angmcntos 
··on:;i,Jnratlos como gralilic:ll;:io ]IC]o clfcctivo excr
rici o. 

Como graliliraçãn para eruchras se abonará Lambem 
:1 mais um dos lieis do Tltcsourciro, flUO ainda não a 
[H'rcellc, a de 200,5000 annu;~cs. 

Art. 2." Ficam nest;~ parte alterados o art. 61 do 
lll'creto n."'~7l'! de Rrle Abril d1~ 1R71 c tabella qneo 
arompanh:1. " 

O Vi~ronclt' do Hin Branco, Consellwiro d1~ Estado, Se
nador elo lmpnrio, Pre·;ide·nle do Conselho tlc Ministros, 
l\linislro e Serrulario de E'tado dos Nl'gocios da Fa
zenda r. Presidente elo Tribunal 1ln Tlicsouro Nacional, 
;1ssim lenha cnll'lltliJo P o faça exce:utar. Palacio do 
Hio ele Janeiro, nm vinte~ e oito ele Setembro de mil 
oitocentos setenta e clons, quirHfuagesimo primeiro da 
liulrpell(le·ru:ia e do Jmperin. 

Com a ruhrira <lc Sn:1 J\la,!'e'.'ladc o Imperaeh•r. 

Viscvwlr· du Rio Branco. 



EXECUTIVO. 

DECimTO N. UU\17- DE 28 DE SETEMBRO DE 18"i2. 

A pprova as clausulas do C!:Jntr~~to para os estudos de prolongi-
mcnto tia Estrada de ferro da Bahia ao JO:l!-.~Í!P· ~L. 

Itcconhcccntlo a convenicncia <lr~ se proceder por eon
Lracto aos cstuuos do prolongamento da Estrada de ferro 
tia B:1h ia ao Joazci ro, onlmt:ldo pela Lei n. • 19:13 de i 7 de 
Jnll!o do :mno passado, Hei por bem Approvar as clau
sulas llo contrarlo que para este lim se tem de celebrar 
com o Engenheiro Antonio Maria ue Oliveira Bulhões, 
as rp1aes com este baixam assignadas por Franciseo do 
Hego Barros Barreto, <lo Meu Conselho, Senador do Im
JWrio, l\linislro c Secretario de Eslauo dos Negocios da 
Agricultura, Commercio c Obras Publicas, que assim o 
tenha cntcndiJoefaçaexccuLar. Palacio do Rio deJa
nciro, em vinte c oito de Setembro de mil oitocentos 
setenta c dons, quinquagesimo p;-imeiro <la Indcpen
!lencia c Llu Impcrio. 

Com a rubrica <lc Sua l\lagc!>latle o I mpcratlor. 

Francisco do Prgo Barros Em-reto. 

l:lausulas a que se refere o Decreto n.• :»09~ 
ti esta data. 

L 

O Ptnprrzario ohriga-s!' a org-aniz~r a PXlH'n~a' sn~s o ser" 
, iro uns exploraçõns n c:;tntlos tlP uma estratla de ferro, que 
pai:tint.lo tln Alagoinhns vá trrminar na altura do Joazeiro, 
na nwrgem direita do rio S. Franciseo, com nnt ramal da So
Jed:Hlc á Caoa Nova acima da Caehoeira do Sobradinho. 

Na rlircrção geral elo trnç ,do o em preza rio conduzirá os es· 
tndos dr. modo a toear em S. João d'Agna Fria, Serrinha, 
fazenda tle Qurirn:ulos, Nossa Stmhora das Queimadas, Vil la 
Nova da H::linha, Curral Novo c Solcdade. 

11. 

Se o p.mprezario verificar f{He haverá vantag-em em mmli· 
fit~ar em alg'nns lugares a <lirceção dctenninada na clausula 
anteecdcnte, tratará logo de habilitar o Govcr Hu_~lffl11tt'-'IH'L:l 
tlt>lil)('rat;ãiJ, enviando r,shuços topograph' i\.\lf7i'díQ de·tli· ' 
nh:L l'll ja tlÍI'f'C'I'iíll t'llllVl'lll altrrar, <H' 1\~~<\t'lo•:· ui• +~1\ll~n4f .f.{)"'-.. 

-~ ~ . ( ,': 



\CTtJ.·- 1111 J·ullLI\ 

rio .in.~tifit'nlivo, dt· ob.'-'PI'Vnçilt•:' knom,·lrit'as, ou onlr"~ Lhl
''ttnwnto::; nm qnc IJasnar a sua demonstrarão. 

Os trnlinlhos principinrão pelo roconhcl'imcnto das regiões 
Jl{.ll' muln tenha de passar a linha ft~rrea a fim de verifi1·ar se 
os pontos olJrig-ados dn pas.sagcm desig-nados no 11rt. 1. 0 são 
11s ljUC offl'n:ccm o maior Blllllf'fO df' yantagcns para a cons
trnr\·ão da projl•,·t:Hla linha ferrr•:1. 

)[f. 

E~tes trnlJalhos dc n•conlwt·_irncnto g·,•r:ll dt'Yf'ri'ul !'OI' rn
trPgnes dentro do prnzo 1]0 ,,.,, lll<'ZI'S a co11tnr rla data da 
ilS:dg·n:ltnra tleste contracto, soh pena dn unw multa di' 
1:1lOO,SOOO por nwz que oxt:cd,·r :íqut'lln prnzo até o maximo 
,],~ 12 mezes, findt~s Ih IJn:ws t':1dncnr:í o contracto. 

I\-

(.Jninw dL1' r],•pni.; da r•ntrP."a 11:1 S.•rrf'lari:l 1la ,\grit:nltura 
do-> dtH'llllil'lltos a qrw se rt'ft•rn a l'l:tll.'-'llla ':!. ", so o t:ovcrno 
Hãorr;!'nlvnr qnrd a din•rçãoqnPdnvP ~•·r::~lioptadn, fka en
li•Jidi,]o r]tll' at·nila a que fúr fil'"fl"'-'l:l pf'!o Plll]lrezario. 

v. 
O~ lr.'lkdlio;: n fJ!lC se o!Jriga o Plllfii'I'Zario consistirão prin

' ip:dnu:ntc : 
~ 1." Nos n•,·oniH·t~iJn,•ntos lil' IJ!l<' tratam as d::l!lsulas 2.", 

;1. a (~ !J.. a 

~ 2." N<) trar;::~tlo de nma linlrn 111• Pnsaio qnr ~e nproximc 
o 111ais possivd da rlirectrir. <la ,-ia f,·rTea, medindo-se as 
dbtanchs r·om a nwior cxaetidão, e tomantlo-w não súnwntc 
o,; nng-ulus dn tlelkxiio dns linhas 1:om o tlicodolito, como 
t:trlllii·nr o rumo nwgnetico tlt• (':Jda uma dt~llas. 

~ :!. " No nivt:lanwnto longitudinal de todos os pontos da 
linlra 1le ensaio, usilndo-se pnra t•sst• fim dos in,;trumPntos 
lllais oxactos eonvenicntenwuto ClllJtn•gatlos nos trilhalhos de 
t•!'trntlas de ferro. 

~ li,." No lcvantilnHmto de secções tramvcrs::~cs em numero 
sullidcnte p::~b a determinação tla confignração do tPrrt~no 
''lil uma zona não menor 1le 80'" para cada lado da linha da 
l'.~trailn. 

~ fi. 0 Na det~rminnçiio tla l:Hitutln e lnngitutle tios pontos 
m:Íi~ notaveis sitnatlos nas linha~ estudachs, ou nas sun~ 
Jll'IIXimidath•s, t•mprc·g-arulu-.'t' rws o)Jscrvar.:ões instntmcntos 
da maior 1''\::lCtitlão. 

~ li." Ntl apnnlramento 1lc d~tlo~ e infornwções solirc a po
Jlltla~·ãn, cultnr:~, ri(Jl!Pza mint•ralog-iea, e ontrn t•irnun
stnneias intcn•,o;santt·~ das zonas lf!tr' t,~.m de ser servidas pela 
'ia dl' enmrnnnicnç·iio projt•etada. 

~ í. 0 Na construrrão dr plnntas ('perfis tias linhas cstu· 
1ladas, P na organiza~·ão de orr.:atllf'l!!(ls e mcmori:~s dcscripti
,~~·; dos projet·to~. 



EXF.CUTIVO. 8\9 

V f. 

O em preza rio obriga-se a encefa.r os trabalhos que fazem 
objt~cto deste contrncto dentro do prazo de quatro mezes, a 
contar da data de sua assignatura, e a concluil-os dentro do 
praw de dons annos n contar da mesma data, sob pena de 
uma mnlta de um conto de róis (1:0006000) por mez •tue ex
ceder estes prazos, salvos os casos de força maior, cuja aprc· 
ciaqão compete ao Governo. 

VIl. 

Satisfeitas as clausulas La, 2.", 3." e~.·, o emprezario po
derá começar os trabalhos e estudos simultnneamente rm 
mnis dP um ponto da direrção geral. 

VIII. 

O cmprt~zario apre~entará surcessivamente aü Ministro da 
Agricultut'a os e'tuclos que f'ôr elfectuando por secções nunca 
inferiores a 20 kilometms, fazendo-os acompanhar ele: 

§ 1. o Uma planta geral na es~ala ele 1: ~.000 da linha ferrea, 
a ttual indicará os raios de curvatura, e uclla será rcpresen· 
tat.la por curvas de nível distante" 3m entre si, a configuração 
t.lo terreno sobre uma zona não menor de som para cada lado. 

A planta deverá indicar os campos, matas, solos pedregosos, 
r, sempre que fôr possi vcl, as divisas das propriedades par
tknlarcs, terrenos t.lcvolutos ou uacionar:s. 

§ 2.0 Um perfil longitudinal na escala de l: ~00 para as al
turas, c l : lJ..OOO para as distancias ltorismtaes, com a indica·· 
f'ão ela extensão e taxa dos dccli ves. 
• § 3. o Pérfis transversaes na escala de i : 200 da linha ferrea 
f!In numero suffieientc para determinação dos volumes de 
obras de terra. 

§~-o Plano~ l?cracs na escala de l: ~00 das obras d'arte mais 
notaveis exi:;iaas na construcção das linhas ferreas. 

~ ;;.• Uma relação dos boeiros com as respectivas dimensões, 
posição na linha c quantidade de obra. 

3 ü." Uma relação das pontes, viaductos e pontilhões, com 
indira~ão das prineipat's dimensões, posi~ão na linha c sys· 
tema de construcção. 

§ 7." Tabellas tias quantidades de excavaçõcs a clfectuar 
para L'Xceutar o J1rojecto, transportes medios dos matcriaes a 
remover e sua c assificnção aproximada. 

~ 8." TaiJdla dos alinhamentos c seus desenvolvimentos, 
raios de curvas, t.IXa t.las declividades e suas extensões. 

§ 9." As eat.lernetas a uthenticadus de notas de todas as 
operaçõPs feita~ no terreuo, tanto topographicas como astro
nomic:us, devendo taes notas ser tomadas com o methodo e 
da reza indbpensavei'l para que qualquer pessoa as possa co\)t 
fadlit.ladr, vr>rificar. 

U.Rl"F. u. 10i 



ACTII~ Oll f'IIOEP. 

IX. 

Na organização dos projectos ,},·se·ripl!·s na l'lausula ante· 
riur, o empreznrio apresentará em documentos separados 
tlons tra~·atlo~. um eorrcspondeutc á largura ela actnal Yia 
ferrea de Uomtilll a Al:tg-ninha;:, e outro eorrespondf'nte :"1 

largura da via iln um metro, nwtlitlo e•ntrc as facrs· i!Jtc
riorcs rios tt illu s. 

No traçado ola linli:tll•• bitola nwi,; l:1rga o rui o mini mo das 
curvas pollcr:í llcst.:er a 180"', e os de1:liv1 s IIJa\ÍillOS em ter
renr:s Llillh'eis poderão tdevar-s'~ a 2 "/,,. 

No traçado da linha estreiw 1ltJ lllll Jnetro rl1~ hitola o raio 
minilllo tlas n1nas poliPrá s ·r 1!1~ 100"', e os riPclives tl!a:-.i
IIIOS Clll teiTCIIIIS llillil'i'j.; poderão !'levar-se a ::1 "/ 0 • 

E' de toda a vantag-1~111 que t·staseurvas fortese raios mí
nimos lltJUelll l'lll unJa fii('Sil\:1 ~~·ct;fio ila linha, er11 yi.;ta do 
emprPgo IJlW ~~· pod1•rá faztT ,,,. m:wlriJJa,; uwi~ pns,;antes n 
espeeiat•s par a o st~rvit;·'' lil'ssa s:·erão. · 

Fiea, porém, cnt,•ntlitlo IJllC os det:Jil·t'S m:nitnos não serão 
mu nenhum do,; case.s iolll(lrl'gados I'Oiljnnt:lamente~ eom o,; 
raios mínimo,;. 

Na via lar:ia o tlrclivr ma:-.imo sú sná a•lmitt ido CJJII~lln'DS 
tk raios supcrion•,; a 250 metro,.:. 

Na via estreita o declive maximo st·l potlerú St'l' ClnprPg·ado 
t'lll eurv~s di' raios snp1~riores a 150 metros. 

A largura da platafór111a dos :1 lt'ITOS e e a v as será'''' ti"',llll 
para a vi:! larga e 4,"',60 para a\ ia estrt·ita. 

Os taludl's IwrnHtPs d:1s e·:tr:ts si'J"fio 1le I de Jmse para i l /"~ 
de· altura. 

:\.. 

(lilane!o se apr••sentart'lll duas ou lll:ri~ direr·çõ,•s qnr· oflt•· 
reçam apparcntemenli• vattt<rgt•ns proxinwn~t•nte ig-tJai'S par:t 
o estai:Jelel'imento da vi 1 ferrca, IJIH'r dt•lJitola estreita, IJLH'r 
de bitola larga, o emprezarh far:"r L'lll cnua uma dcll:rs os t'S· 
tudos a IJHC se obri ;a, I' snhnH'ttcrá ao Miaigtro os fi'SJWI~tin~ 
planpg e orr;amcnt,,s, m:r,.; n.; tralialhns '".' s '!'fio pa,Q·o, n~• 
rnãn tio trnrn prdr•t i•ln. 

XI 

IJnaesquer vari.mte:; n:t,; linhas ele rt~ronhr•rimrnlo nin,b 
qtw abranjam gTanclP' I'XIt'll''"'~, niin 'f' I ão cont:Hias para'" 
pa,!.nunPHlo'. 

XII. 

Coneluitlm: os t:ilndos, I'' tf,·ntro do prazo fixa1ln na t•lall· 
snla ti.", o ClllJH"t•z:rrh dt•ve·rú aprl'oc~ntar: 
~L" Helatorio geral I' mnHJoria tl1 s~riptiva, nãosú dos ter· 

rrnos atravPssados pPlos tra~ados da.; vi:1s ferrP:rs, •·omn 
t:•nrlwlll d:r Z1111:1 qn•· rn:IÍ' dir•·•'LIIJJI'III•· int•·rp<.;ar. 



N<~~scrula to rio e memorin <lescripti v a'<' designará tão a pro· 
xima<.lamente <1\Ianto pos!'i vel, a estati~tiea tia população o 
prorlurção, o trarego [lrovavel da via ferrea, o estado e fer· 
tilirbde tios terrenos, sua aptidão para as diversas cnlturas, 
as rii]uezns mineraes 011 florrstae~, os terreno~ devolutas 
(s •nrlo pos,;i vel), a possihi'Uade e con venieneia de estabe. 
l<'<'i IIHHl to de n uelros coloniaPs, o~ r a 111 in h os r·on vHgentes 
ú v ia r,,rrca já exi,;IPn rr, 'ou outros que eon vier :i11ri r·se, 
o os pontllS m:ds convcui,mtes para <·staçõrs, 

~ ~. 0 l\lappa ~·era! na es:•ala de I : 100.000 do traçarlo geral 
<la via l"el'l'c•a, com intlit~aç.:io dos pontos c~eolhitlos para lS· 

t:I<;Õ. S. 
~ :J."Or•:·<lllll'nto f(t•r:~l, tanto para a vLI larga, eo111o para 

a via estreita, cspeeili••at!anlente sob as seguintes verbas: 
l." i'repar:ll)ío do leito 1la estr:11la e obr:1s d'arte cor· 

rentf'S. 
:!." Uliras t!'«rte O"{traordinarias. 
:1. o Via perulllliCU tn e at"l'essul'io:.;. 
·~." l•}•taçõ1•s. 
;;," Mat<·rial rorlaut<'. 
jj," ALimini,tração, tlirPeção e contluc~;~tll dt~ exccu~;ão <.la.~ 

•Jbras. 
~ '1.'' C•11uparação 1ln~ traça<los 1la via l:lrg;.~. e estreita sob 

''' P"ntos de vista !11•: 
Tt~litpo do e\ecução. 
lk:qu•zas 1lo prinu·iro <'Slalwlel'imento, 
lkspezas de custeio c tracção. 
C:1paddade de trafieo. 
Vt•llwi•lade lll' eiren!a~·ão. 

XIII. 

U.-; dllt'UIIWiltoS dl'si:~·nado,; na elan,;nla ante~;edente, com 
e\i'"P•::i•lllllil'a tio mappa gpral, serão impresso~. 

XlV. 

Tt~•la.-; :·~ llH'Üidn' ,;prào t'XCL"Itl:td<tS spgnndo o :.;ysll'tlt:l me· 
li i•'ll, 

XV 

,\,.; ,;en;iws d" prujnl'lus IJII'' Stl l'ol'•'lll<:<illrlllindll na fúruw 
1la •·lausula 8.", o fjlll' forem aprps,~nta<.las ao Ministerio da 
Anric:nlturn, darão <lin·ito ao 11111pr<•zarin a n~r·f'l)l'r 700~0j)() 
pt~r kilomntro de ll':t\/:lllo, corn·spmnlentc ú via 1lo bitola 
Jar;.;a. I' :100,'.!)00 por kilometro correspontlcnte á\ ia d<~ bitola 
,·,tr:'i'a. · 

1'Í1'~1 l'llit>OilÍt!O I( LI<~ O IIIÍ!lllllil UC hilu!lldl'ilS i'\ÍgÍÜIO' lli'St:t 
·!':" 11!.• ''I''' Í'"'''d i"'~'",.,,,\;! um:t dn,.: J,itol:•"· 



ACTOS DU I'ODEI\ 

XVI. 

O governo poderá, se assim lhe aprouver, tcter em eada 
pagamento, a titulo de garantia do fiel cumprimento deste 
contracto, a quantia de 5 "1 o por kilometro de linha traçada. 

XVII. 

Os pagamrntr•s das quantias devidas s••r1'io effectuados na 
eúrtc dentro !le 30 dias a contar da tlata da apresentarão dts 
projccto~ na fórma da ela usula VIII. 

XVII!. 

A~ quantia~ qtw fk;u,•m rct itl;ts para garantia c o 'ali! o li
na! tln eontasst•r1'io i~ualnwntc pagos na côrte dentro de se,. 
srnta dias <l l'onlarda tlata tia apresenta,;ão tlos dt>cumento" 
•·,;pccifie;tdos na clan'iuln XIJ. 

XIX. 

O presente ronlrart•J não é tran:.;frrivcl. 

XX. 

As duvida,; on contestações qun se susdtarem i'ohre a in· 
t.elligenei<~ das clausulas do presrnte contracto, serão decidi· 
das por arhitros, uouteando cada partn o seu, e sf'ntlo o ter· 
eciro nomeado por accôrdo dP ambas. 

Caso não haja aceôrdo para a nomeação do 3. "arl·ilro, cada 
parte apresentará dous nomes tle pe~soas reconhecidamente 
tpwlificad:ts, e a sarte decidir;i. 

XXI. 

o cmprezario garante os orçamentos qne apresentar, e Jka 
oltri~ado por si, ou por uma t·ompanhia que organizar, a 
~xeeutar os tra!Jalhos pelo valor do orramento, se assim 
;tprouva ao Governo, c mediantf~ as eomliçõcs que foreui 
I'Jitiio estahelel'idas c aceitas pelas parli'S eontractantrs. 

Se es:<c accúrdo, porém, niío SI) realizar, e se o Governo 
resolver executar as oiJJ·as JlOr empreitada geral ou parcial, 
o cmprezario dns estudos ser:í prrferi!lo em qualquer destes 
dons r•aso~ em igualdade de comliçõrs. 

XXII. 

o~ dircitrJs e obrigações contra h idas pelo em preza rio neste 
euntraeto tkam cxtrmsivos, n::J caso de morte., a seus hrr
dt:iros kgilimos, os qu:ws suiJIIH'ltcrão o twuw do l'll!-!C· 
ull•_·ir•J em d1efc ;í ;q,I'I'"Ya\:~" do Gtl\l'nw. 



P:XECUTIYO. 
8;)3 

Se este não fúr aceito pelo Governo, os hcrdeirGs apt·e· 
SPntarão mais dons nomes para o mesmo cargo. 

Se nenhum destes fór ainda aceito, recorrer-se-ha ao con· 
sclho de arbitramento, formado de accôrdo com a clausula 
20.•, o qual designad o engenheiro em _chefe para con· 
clmão dos trabalhos; ficando, porém, entendid~ ({UC cs~~ 
de>ignação não reeahid em nenhum dos engenheiros que Ja 
houverem sido rejt:it:~dos pelo Governo. 

Palario do flio de J:1uriro, P.m 28 õe Setembro <lc 18i2.
Pnu,ris~_·o do RP!]O UruTo.~ /Jarn·to. 

llECH KI'O N. iiOOt\ - DE ~ llE ou unno DE 11-!7'2 . 

. \uloriza o (·redito cxtraordinario de 36o:!l7a~OOO para as de~pc· 
zas da n~rba-Telegl·apbos-ôuranlc o primeiro semestre ([O 

exercido de 187:! -1873. 

Sendo in~nlliciente o crt>dilo ,·utado uo ~ lii art. 8. o 

da Lei de Orçamento n:"l8:lti ue27 de Setembro de -1870, 
ma miada vigorar pela de u.o 203;) <lc 23 de Setembro de 
1871 no primeiro scmestrr. 1lo exercício de -1872-1873, 
para as despezas da vci'IJa-Tclegraphos-: Hei por bem, 
na conformidade do~ 3. o art. 4. o tia Lei n. o õ89 de 9 de 
Setembro de i8õ0, Tendo ouvido o Conselho de 1\linis
tros, Autorizar o credito extraordinario de 36õ:97õ$, 
constante da demonstração junta, para fnzer face ás 
tlespezas ôurantc o referido semestre, devendo esta me
dida em tempo oppurtuno i'Cr levada ao conheci menta
da A~st•mbléa Gl'ral. 

·Francisco do Hego Barros Barreto, do ~ieu Conselho, 
Senador do lmpcrio, Ministro c Secretario de Estado dos 
1'\cgocios da Agricultura, Commercio e ObrasY.uhllcas.---~ 
a:'sim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em dous de Outubro de mil oitoccnto~ 
~etenta e dous, quinquagcsimo primeiro da, Indepcn-
tlcncia e rio lmperio. 

Com a rnhrica de Sua :Mage~tadc o Imperador. 



IJ,.,,,,J/1 1"11'11! fi,, 1/a. rll'spe:ztr com a '"'rim- Ti!leuraplwii-do e.rer· 
,;,·io de J8i:!-P-li:l. 

llliporl;llll'id eal1·ui:"Lt 111' IJI'I,':tllll'lllu .'cl'l'al para"~ d1 ~
t~>·z;,, dHraHk o r'\l'!'l'if'io flp Pn::-í\.. :cl'";ttndo as 11;1~ ., d" 
'1'1'1'11.''1 !fll<) Jll'l·:':llli'llli.'ll!l' ":' liiZ. "'lidll. 

1:<llll Ofti','IWI dii IJirt'l'lll!'l:l, iil'l'l'l':ld.lf;.·t,l<' <tlli · 
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F.\ I·:CII rTYO. 

IIECP.ETO S. r;mu- m; ':! HE oL'rTr.no nr. 1872. 

Proroga por 111ais dous :-~nnos o prazo concc!lirlo JlCia claumla 
J!l." do Llecrcto n. o iãii de 9 tle Julho de 1870, a Manoel .José da 
Co~l:l Lima Vianna e .João Antonio de :\lil·anda e Silva, ou á 
companhia que o•·g;l!lizarem para a impOI'!a~~~~ '''' trah~ lha
dores a~iatieo<. 

Attcntlnntlo ao qnc Me rrquercram ?!lanoel .Jo~r- da 
Costa Lima Vianna r .João Antonio tle Miranda e SilYa, 
c de conformitladc com a 1\linlta Immerliata Hesolurão 
tlt• 2;)d,~ Sctcmuro ultimo, exat·ada em Consulta da S~·c
cão dos Negocio!i do Impe:·io do Conselho de Estado de H 
Íle Março do corrente anno; Hei por bem Prqrogar por 
mais tlous annos o prazo concedido nª-rlausula f9." do 
llecrrto n. 0 Mi4,7 de 9 rlc .Julho de IS7~, para a impor· 
fação de t1·abalhadorns nsiatico:;;, devrndo os rmpreza
rio" efTeetuar n caução de lO:OOO,;ooo a que licou re
duzida a de 30:0001)000, dentro do prazo e nos ter·mos 
das elausulast!l."e20."tlorefcritloDl'crcfo n."1:i~7 dr!) 
til' Jnlho de 1H70. 

Franl'isco do Hngo Barros Barreto, do l\Ien Conselho, 
Senador do lmprrio, Ministro c Secretario de Estado dos 
Negol'ios tla A~Tieultura, Comnwrcio c Ouras Puhlicas, 
a~sim o trnha entendido c faç:1 rxcwtar. Palacio do 
Rio tle Janeiro, rm dou~ de Outubro dn mil oitoerntos 
':f'tenta .~' dons, rrniiHfuagesimo pt·imPiro th fndrfH'Il· 
dt•nt·i:~ t' do Irnperio. 

[ ., 

Com ~ rnhl'ira tln Sna .\[ag,•slatl,, o Impt~rador. 

Frrl/lrisrn dn Rt'(fO narrn.~ Tlti1Trfo. 

IIECHETO N. ;;li)()- DE 2 IIE OLT(:Jlll(l DE l8i2. 

A lt'~ra algumas da~ t•lausnl:ts annexas a e D ~ereto n.o 4698 tlt~ 
20 de Ferereiro de 1871 que app1·ovou a plant~ !1:1 linha tlt· 1 

n !Ti; ,J,• r,•rrn tia Comp:mhia Loromo!OI'a. 

Al1••nd••rulo ao tJUe Me t·cpre~rnfon a Companhia Lo
f'OJuotora I' Trndn ouvido a filma. C:Jill:lt'a :\lnnicipa,I th r.,,.,,. IJ,;j J1•ll' I~;•Jl1 .\llt•r:u· aJr,ll:ir I' d.I'O d:JJI'Illi< :111• 



nrxas ao Dt>crelo n." !~698 de 20 de Fevereiro do anno 
!Ja~sa(\o, que approvou a planta da linha de carris de 
ferro tia mesma comjJanhia, nos termos das que com 
e>te haixam assignadas por Francisco do Rego Barros 
Barreto, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Mi
nistro c Secretario ue Estado dos Negocios da Agricul
tura, Commercio e Obras Pulllica3, que assim o tenha 
eutcndiuo c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
~~m dous de Outubro de mil oitocentos setenta e dous, 
quinqua[Jesimo primriro tla lnuependencia e do [m-

perio. 

Com a n1hrica Ih' Sn::t 'llaif!'~lade o Imperador. 

\ •ji'nmci"'O dá 1!1'(/<J J:orro.~ llnrrelo. 

(.~lan~ula~ a «tue se 1•erere o Deereto 
n." ZitOO ctesta data. 

I. 

.A Companhia Locomotora, na conformidade da pri
meira parte dJ clausula sc~unda do Decreto n. • 469!i de 
'20 de Fevereiro ue 18il, estenderá seus trilhos da 
praia dos Mineiros até o ponto mais conveniente do 
caes da praça de Marinhas, passando pela rua do Vis
conde de ltaborahy, hecco do~ Adelos c rua do Mercado, 
:-em prejnizo de terceiro, pt·ovcniente de qualquer 
conrPssão qtw no fnlnro po,,q o Gove1·no razer. 

ll. 

Construirá linhas duplas n~!'; rn:1s do~ Rmcdictinos e 
?llnnicipal, Hcant.l.o cada um:~ das linhas a:;sentadas ao 
bdo dos passeio.; lalNae.; .. d1• sorte que não ypdem o 
liHC transito de vehiculos. . 

Palacio do Rio de Janeiro, em 2 de fhtnhro de 1872. 
-Francisco do Ri!!JO Barro~ Barreto . 

............. .c:.---



KXECUTIVO •. 857 

DEC RETO N. 5f01 -DE 2 DE OUTUBRO DE !872. 

concede a Edwin Lawrence M. Tyre tlrJ.!.llililo .por -10 annoa 
par:l fabric:~r e u~ar de um apparelho de, sua Invenção dcsU-
uallo a cxLiugnir formigas. ·• ~· ~ (/~._" 

... 
A Llentlenllo ao que Me requereu Edwin tawrence M. 

Tyrc, e de conformiuadc com o pnecer do Conselheiro 
Prowt·ador da CorôJ, Soberania e Fazenua Nacional, Hei 
por bem Conced,•r-lhe privill'gio por 10 annos para fa
bricar c usar de um apparelho de sua invenção destina
do a cxl inguir formigas, a que se referem o uesenho c 
a !lcscripção que acompanharam o seu t·erJtH'l'imento de 
:i de Julho ullimo. 

Francisco do Hcgo Barros Ranclo, do Meu Conselho, 
Scuador do Impcrio, l\linislr·o c Secretario de Estado dos 
Negocios da A~~ricultura, Commcrcio e Ohras Publicas, 
assim o tenha entendido e faca executar. Palacio do Hio 
de Janeiro, em dons de Ôutubro de mil oitocentos 
setenta e dous, quinquagesimo primeiro da Indepen
tlencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mngestadc o ImpcraJor. 

Francisco do Rego Barros Barreto. 

-···-
DECRETO N. 1'il0t- DF. 2 DE OUTUBRO DE 1872. '11 

Conct>lle a Charlc' Nolnt pri vile_g_io pnr to anuo~ para introduzi!· 
no Impe1·io um machiniSiiio.(Icsliuado a regular o grão de in• 
II'OIInc~·flo do V!l(lo~; iio"(-:yliTHÍrÕ das machiÍl:l,li dc-qtlaJquer 

I'. ,.~~t ~\ ~~

syslema. 

Al.tenrlenrlo ao requerimento que Me dirig-iu Charles 
Nolct, c de conformidade com o parecer do Conselheiro 
Procurador da Corda, Soberania e Fazenda Nacional, 
Hei por hem Concerlcr-lhc privilegio por W :lllnos.para 
introduzir no Imperio um machinismo destinado a regtl
l:~r o gráode introducção do vapor no cylindro das ma
l'ltinas d1) qualquer s,yslema, a que se referem a des
r:r·ipção e o desenho que acompanharam sua petição de 
2 fle Jnnlto do anno findo, ficando esta c . aõ de- -
pendente dl' ulterior approva~,;ão do P . JJp.gíslativo.i '· 

p,\RTF. H. 108 /V,\(' 

,-Q-
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Francisco rln BcD,·o ll:lrros Barreto, do Men Conselho, 
St'n:Hior do Impc!'io, Ministro c St'ct·ctario de Estado. dos 
Ncgocios da Agricultura, Cnmmercin e Obra~ Pull.lleas, 
assim -o tenha entemlido c faca C'<ec.utar. Palac10 do 
Hiotle Janeiro, cnt dons d:J Oulttbro de mil oitocentos 
setenta c dons, quinquag••,;imo primdro tb Indcpcn
tlcncia c tlo lmpcrio. 

Com a rultrica de Sua l\bgt•slade o Imper:ulor. 

Francisco tlo RI!!]O Barros narrei o. 

DECHETII N. :;w:l- 111: :~ DE '"'Tunno Hlc lSi~. 

::,•nt:l'tle a Joa (llilll C:tl'llt'iro tk ~L·tlllont;a t) .\lou'io C.l'eoilana 
tle Aguiar, pri1ilegio por tlez annos para iuli'Otluzir 110 llll· 

IH'I'io :t iutln:;Lria tle exlrahil· pi'Ot!l!l'I.O', cou1o oleos, lllass:t~ 
<~ Olltros, do t:trilCO do 1\l:.~od:tl/. 

Atlt•Jidt~ntlo ao l't'qtwrimeulo I[Ut~ M:~ dirigiram .lo.t
qnim Carneiro tle Mt'IJdont,;:t e Aionso C. l'csti1na dtJ 
Aguiar, c de conformidade coJJl u parecer tio Conscllwiro 
Proeurador da Cort1a. Soil•·rania 1: Fazenda Nacion:ll: Hei 
por bem Concedt•r-IIÍes privilegio por dt•z annos para in
troduzir no lmpcrío a imluslria tic exlrahir productos, 
como oleos, massas e ouli·os tio e:íror,o do alg-odão, pelos 
procpssos c macliinas us:uln.s 11os Estados· Unidos, ca
ducando o pri v i lr•gio so tlr·nlro de dous a anos, contados 
desta da ta, aão h ou \'t'l't'lll fundado o prinwiro cstalJc
leeimento, para a realizaç:lo tia iltdustria, limitando-se 
o mc~mo privilegio ú PrO\ illt'ia o11de fiilldart~tn o esta
lwleeitnento, e lic3ndu rlepe!Jtlente esta r:ont·es<io de 
rtllerior appro\ aç:ll) t!o Podei' LL·:!.isl:tl i \O. 

Fr:meiseo rlo Hcgu B·rrros BJJTI'lo, du Meu Const•IIJo, 
Scn:Hlor do Imperio, l\Iinistro n Secretario de Estado 
dos Negocio,; da Agricullura, CommPrcio c Obras Pu!Jli
cas, assim o lenha entendido n faça executar. Palacio 
do lU o de .Ta neiro. em dons de Ou lu bro de m i I oi loccnlos 
setenta c dou:;, qninqn:t·~·l'si lllfl prillll'iro da lntlclWII
tlt'ncia c do Irnpcrio. 

Com a ru!J1 it'a de S1Ja l\[r.,t•sl:ldt• o llltpcratlor. 

Fl'lmcisro do lleqo /loiros lll/rreto. 
--_____.ç.H---··-· 
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DECHETO N. 5101- DE 2 DE OUTUBRO l>E 1872~' ' 
·, :. 

Concede a 1\Iaring c Mcriz, Pr!ti.!.!llQo por dez ltnnOs, p_:iHt .hi-
1 ro<luzir 110 lmper·lo rnachinas dcstinarl:ts aocfabrlpo d~1~: 

Attcnd'endo ao requcrimeilto que Me dirigiram 1\la- , _ ."~. 
ring c Mertz, conslructore:~ de machinas, em Bale, ha . '--
Suiss<I, c de conformidade com o parecer do Conselhei"ro 
Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional: Hei 
por bem Conceder-lhes privilegio por dez annos para 
introduzir no lmperio as machinas destinadas ao fabt·ico 
t!c gaz, a qut~ se referem a· dcscripção c o desenho que 
aeomp:11lltaram sua petição do L" de Julho ultimo, 
ficando esta conçessão depenucnte de ulterior avprova• 
<;fio tlo Poder Legislativo. 

Franc iscn do H ego Barros Ba rrl'lo, do Mcn Conselho, 
Stmatlor do Imperio, l\Iinistro e Secretario de Estado·dos 
Nt~.~ocios da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, 
assim o tnnl1a entendido e faca e'{ccutar. Palacio do 
Rio de Janeiro, cu1 ,tons de ÜLttubro do miJ oitocentos 
setenta c Llous, •JuiiHfuagesimo primeiro da Indépen
dcncia c do lmperio. , .. 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o lmperadOI'·. 

Francisco do Rego Barros Barreto. 

---~--

DECH ETO N. tilO;)- DE 3 DE OUTUBRO DE 1872 . 

. \pJ•rnla os :1rligos organico~ da socicdadc-l'rcsbytcrio do 
Rio dcJanciro:· ·----·-- -

AI tendendo ao que requereram os membros da socie
dadc-Presby I crio do Rio de Janeiro-., c Conformando
me, por l\linha Immcdiata Hcsolução de 18 de Setembro 
lindo, eom os pareceres das Secções dos Negocios do 
Imperio e da Justiça do Conselho de Estado_, exarados 
em Cou sullas de 21 de Agosto de 1871 e de to llc Fc
nrt·iro ultimo: Hd por bem Approvar, para os ctl'eitos 
eivi-;, os artigos organieos ou compromisso da mesma 
sol'iedatlc, da lados de W de Julho de 1871 c divididos 

• I 
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em 17 al'ligo~, com a clausula porem de que a socie
dade fica obrigada., nos casos e para o:; fins designados 
no Decreto n." 1225 de 20 de Agosto de i864-, a im
petrar licença especial quanto aos hens CJUC d'ora em 
diante adquirir. 

João Alfr·edo Cot'l'r\a de Oliveira, rlo Meu Conselho, 
:Ministro e Secretario de EstaLlo dos NPgocios do 1m pc
rio, a~sim o tenha entcnditlo o faça executar. Palacio 
tio Rio de Janeiro, em tres de Outubro de mil oitor~cnto~ 
setenta c dous, rtuiuquagcsimo primeiro da lndcpcn
dencia c do Impcrio. 

Com :1 rul.ri•·a de Su:1 3lage:-;t:~dc o Imperador. 

Jo!lo ,1/fri'l/o Corrht dr~ Olit•cim. 

Artigos ot•ganicos ou Cmnprontisso tia societladc 
-Prt>Sb)·terio do 1\io tle .laneh•o. 

Art. L" o~ abaixo assi~natlos, membt'OS ria lgl'oja 
presbyteriana, incorporam-se em sociedade, sob o titulo 
rio- Prrsbyterio do lHo de Janeiro-, para o llm de 
adquirir, possuir o administrar os estabelecimentos 
neccssarios ao culto e inslrueção das rommunidadcs 
que pertençam á mesma Igreja neste Imperio, á resi
tlencia rios respectivos pastorcB, c para hospilacs. 

Art. 2." Serão memhrr•s rlcsta sociedade os abaixo 
assign<JI!os, n torlos o,; mais ministros c pastores do 
mesmo rito, que ,;n rcunir1~lll ao mesmo Presbytcrio, 
segundo as constitui1:ões o disciplina da mesma Igreja. 

Art. 3." A duração tlcsla socicdalle será até que se 
dissolva por accônlo prorrio, ou pela acção legal da 
autoridade publica. O accórdo proprio porém só poder~t 
ser tomado em reunião da ass1~mbléa geral elo Presby
terio, convocada especialmente para eslc fim, e a tJUe 
esteja prc•scntc a maioria dn seus membros. 

Art. 11." Haverá reunião orrlinaria da assembléa genl 
do Preshytcrio uma vez por anno, em dia designado 
no regimento interno; e extraordinaria, rtuando a 
convocar a mesa administrativa, ou fÓI' requisitada 
pot· Ll'i'S membros do Presbyterio. As reuniões, tanto 
ordinarias, como nxtr:wrrlinarias,. potlr.rão 1lcliberar, 
em falta da maioria llns sous membros, quando e~tivl'r 
prescn te um terço dos mesmos. Os membros tio Pn·s
bytcriotêmo ilirr.ito rl1) \Ular1· "01'\:olallos para os car
gos lia ~oricdarle. 
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Art. r.i." As as~emhléa; geracs, tanto onlínarias, como 
llXlraordinarias, serão pl;csididas por um memb•·o do 
Presbytcrio, eleito por .acclamação, sendo os dous Sc
ct·ctarios por elle drsignados e sujeitos ao apoiamento 
:los membros presentes. Se dous ou mais membros do 
presbyterio pedit·em eleição por csr-rullllio, para Pre
sidente e Secretarias, ella assim ~c far~1. 

Art. (i. o A di recçclo dos negocias eeonomicos tia so
cicd:ltle fica a cargo dn uma commís~ão, eomposla dtÍ 
lrcs momi.Jros, qne sct:i eleita annnalmenlc na sessão 
ordinaria da as~cmbléa gt•ral. Seu~ membros potlcrão 
ser reeleito~, n durarão seus fJodcrcs aló que tomtl posse 
a nora COII1111Íssiio que a lhe r rltl substituir. 

Art. Í. 0 Esta CO!llllliss<io tlc lrcs mcntiJros, l0140 lfliC 
tomar posse, se COJJstitnirá em mesa : cscolhcrú-tl'cn~ 
Lr·c o~ seus mrmiJr·os 11m para Pn•sidenw; um para 
Sccrdario 4l um para Tlrc:;ourriro, IJlle scrú l:lmbcm o 
pt·ornr:ulor da sociedade; e distri!Jnirú entre f'i seus di
versos trah;dhos, S('guntlo a natureza dos eargüs. 

Art. 8. 0 Na ausencia ou falta do Prr~idPnte da mc:o:a 
os ontros membros designarão o .~nu I'Uh~tiluto, c assim 
o farão a rcspcit•) do Secrt~lario on rlo Thcsoui·,~iro, po
d4liHio no easo de falta de mais de um membro da mesa 
chamar o rc~tante a outr·os do Prcsbytcrio para os suh
s ti tuit', convocando depois assembléa geral cxtraonli
naria p:ua prover ao occorrido. 

Art. 9. 0 A mesn sn jnlgaráconst:tui,la para deliher~r 
estando prescntn a maioda de seus mclllhros; suas deh
lterações serão tomadas !JOI' maioria, c 110 caso do em
pale tPrá o f'r4~sidcntc, além de seu voto como membro 
da m4•sa, Yoto de qualitlade para desempatar. 

Art. lO. No regimento interno, feito pela asscmbléa 
geral do Preshytcrio, se marcarão as diversas obriga
t;õe~ da mesa c dus empreg-ados da sociedade, de sorte a 
garantir a boa anccadação de seus lwns, c a.rcgrar 
4:onvcnientt•mentc as suas dcspczas. 

Para este Hm lica eompclinrlo á mesa nomear e dernil
tir os empregados c fixar-lhes os vencimentos. 

No mesmo regimento interno serão espccilicados os 
negocias, fJUe, sendo decididos pela mr•sa, ficam sujeitos 
à revisão pela asscmLiéa geral do Prcsbyterio. 

Art. H. O Thesou1·eiro responderá com seus bens 
JWlos dinheiros da sr,cietladc a sru cargo, os quacs serão 
depositados 1'111 ca~as hanr~arias á escolha lia mesa, eom 
4'Xcepção súlllcnlc tios precisos para as tlespl'zas illllllD
diatas c conenles. 

Art. l~. Os t'stalwlccimeulos p;11·a .<ervi4_;o das 1liver-
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sJs cummulliLI<Hies ~erão administrados pelo respectivo 
pastor ou pastores, soha tlirecção da mesa do Pre:;by
terio, c na falta de pastor pefa pessoa nomeaua pela 
mesa e Lambem sob sua 1lircrção. 

Art. 13. A sociedade ficn t·om lic:;nça para adquirir 
·os terrenos~~ predios que lhe for1'Til precisos pal'a seu 
cu! to, mor:1da dos pastores c i nstrucç:ão, ttnlo na fórma 
do Decreto Legislativo H.0 12~:; de 20 llc Agosto de 1813'1,. 

Art. H. Os abaixo assignados A. L. Blackfonl c F. J. 
C. Schneidcr entram para asuciedadecomo prcdio c o 
terreno situados nesta ci1hdc á ti·avt~ssa tb Bandra 
n. I l, uos r1naP,; são co-proprietario~~ tendo-os com
pratlo para, em casa s1~lll fúrma exterior 1lc templo, 
sl'rvirem como Sl'l'YI'lll par.t scn cnlto parti1~nlat· e do
nwstico, como t'• permi!lidu jii'IO :trl. ~)." da Consti
tuição tio lmpc!"io; e t unlwlll para rPsitll·ttcia llos pas
tort~s. c easas d:· in~trurç.ã11 jú k'r:tlllli'ltlt: auturizarbs. 
E o ahaixll assi~nado l\oiJI'rlo Ltminglon lambem entra 
p:1ra a soeietlade rom umtt•ITt:no '' ea.-;a que pos,;úc na 
vill:ttlC Hrotas, l'rorinc·ia de S. Paulo. 

Est11S h'IIIS licanr pt:l'll~lll"CJidu ao fundo social, e eon
Si'l'Vados t'lll r:tzã11 do n.'l' 1~1ll q11n s1: umpre~am, pcrmil
litlo na 2." p:t!'lll do art.':!." tio eitatlo O:·ereto L••gisla
livo n." 122:; tln ~Ode Aé!usto tle !SUL 

Arl. 1;;. No e.tso da dissolucão Ül'sla sociedade os seus 
bens rcrcrlerão 10 Tlit•;ooun·lrr• tia socied:ltlc tias mis
sões no I'Slrangt•il'll :h l2Trja l'r,'sliyleriana dos Eslatlos
Pnidos, que lcm a ~na ct"·de nq E'tado Lle Ncw-York, ao 
qual lie:1rão pcrit'lll't'lltlo pl'lo simpks farto da tlisso
lnção, t' o supr:11lito T!Jesottr'·iro :mtiJrizado t'ara os re
rl'i•cr c dist'ór delles. 

Art. 10. A uw~:1 do l't·,·sl,yterio lica autorizada para 
ropre:-;cntar a sot·it•d:•dl' em jnizo c fúra 1lelll', c com 
todos os poderes lll'CI'~sarius, mesmo os de procurador 
em ral\;'" propria. 

Art. 17. Apprmatlo qrw S1•ja t'Slt' compromi~sopdo 
GoYerno Imperial, licam obrigados ao cumprimento de 
todas as suas rlansu\a~ os :1baixo assignados I' todos os 
mais membros da sociedade prcscn\cs ·c futuros. 
Qnalqner rdornu !it:a dependente da assemhléa geral 
do Pres!Jyterio, f' súlllt'lllll ser:'1 C\I'Clllada dl'pois th 
appror;~ç\o du GoYerno Imperial. 

Hio ilc Jaiii'Ílo, t:; tJe .lnll1o 1li~ 18/t.-A. L. Black
(onl.-F. J. C. Sr:h11r•irlrw.- IJeurgc lV. Clwmbcrlrtin
Roúcrto l~cnin!t''ln.-J. F. IJ''!JIIIIW. 
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llECHETO N. rHOô- DE Ü DE OUTUBR-o DE 1872. 

A ppmva as clansnlas do C.2!!..!,!~!0 pâra os rsludos ele JH'olnri
gamcnto lia Estrada de !CITO do Recife ao rio S. Francisco. 

' . . . . ... ' 

Hccon hccerulo a con veniencia de se pr·ocedcr por con
! raelo aos estudos do prolong-amento da Estrnda de ferro 
elo Hrcife ao RioS. Francisco, ordt>nado pela Lei n." 19:i3 
de 17 tle .Julho do anno passado, Hei por hem Approvar 
as clausulas do contraclo que para este fim se tem de ce
lebrar com o Eng-enheiro .João 1\Iarlins da Silva Cou
tinho, a.q quacs com esln ba\xam, assi,gnadas por Fran
cisco do HeQ"o ll11Tos Ihrrcto, do Meu Conselho, Senado!' 
do Imperio·: Ministro c Secretario cle Es!adõ dos Negocios 
!1:1 Agricultura, CommérLio c! Obras Publicas, que assim o 
lenha en tcnd ido e faça execu !a r. Pa lacio do lU o tle 
J:111eiro, em cinco rle Outubro de mil oitocrmto~ setenta 
e rlous, quin1pragPsimo prilt1eiro rla Inllepenllencia c do 
lm pe rio. 

Com a t'IIIJ•·ica·dc Sua 1\lagcstadc o lmpr·r·ador. 

Francisco dn Rrgu Harros !Jan'f'fo. , 

Clausulas a lJUe se ••efe1•e o Deereto 
Jl." =»I on d~ta tinta. 

I. 

O em preza rio oiJrig:t-sc a org~niz:n· a expensas suas o 
::t•t·viçu rias e\ploraçõcs o t•studos rle uma v'ia ft•JTca 
que, p:1rtinrlo tla cstJção tJ,) Una e em prolonganwnto 
tia e.;;trada de ferro tio Hecil'ea S. Franc;isco, sig·a o valle 
do l'irnngy .• ~ pas~anrlu por G:ll·anhuns e An·uas Bel las e 
dal1i por 1\IJta Granrlr: ou por fJll:llquer tlos,..,allluenles da 
mat·~em esquerda do Aloxotú que lhe licar mais proximo, 
continue em demanda <lo !JO!Ilo que maio1· numero <lc 
vantagens oll'crrç,a ao tr·aço para se1· lig:Hlo a Jatobá JW 
margem tio S. l• rancisco. 

H. 

Se o empl'<'ZaJ'Í{) verificar que l1averá ranla()'t•m 0111 
modilicar r•m all[nns lug·ares a dircc('ão dt)ll'rnti'ilatla na 
t'lausula anlc·c·t·dc•nlc, I ralará lu1w dt• hai.Jili!:IJ' o l1o~rc•r11o 
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a tom~r uma tlelihoração, enYiando esboços lopographi·· 
cosda porção llC liuha cuja dirccr;ão convém alterar 
acompanhados tlo relatorio justificativo, de observa
çõt•s h:1romrtricas ou ontros docutnbntns t'lll que b:-~scar 
a sua demonstracão. 

Os trabalhos j,t·indpi:1rão pl'lo rt!t·onhedmenlo das 
r<•giõcs por onde tenha do pas~ar a linha fenea a lim de 
nrilirar se os ponto,; obrigados tlt~ pas~agem designados 
no art. 1. o ~ão os qnc ol'fert'cem o maior nnmr.ro de yan
tag<'IIS para a t't)JI·'trnt·r;iío da prPjecla<la liuha ft'rrca. 

IH. 

E~;l<'' trah:d!Hb dn t't•ennherinwnto gcr:tl tlewrão SI'!' 
•·n ll'l•gll<'~ d,·H·tro do prno d•• ~t· i s IIH'Zl':i a conta r tla da ta 
th assiv:nalnra tkslt• rontrado soh JWII:l de uma mulla 
d•~ I :000 )OOil por llH'Z que t•\I'Cdt•r ilquellP prazo até o 
tHaximo do 1'2 11W7.t'"• liwlos os qua•·s catlurar~t o cnn-

tradn. 
l\". 

Qui llZt' tl ias tkpo i . .; da t·Itln•:.· .1 na St•crcta ria tla Agricul
tura do,; dorumentt•S a qut• ~~· rdt·n• a clau~ula 2. ".~c o 
Governo não n•;.;ol vr·r qua I a di rr·r·•:iío que rlevc ser atlop
t:ttla 11ca I'Hit'Jltlidtt qt11' an:il:t a qtH~ fôr proposta pelo 

t'lltprezario. 
\. 

(}; trah<tlhos a que .;e tdlrig'a u t'illprczaria cun;;istirãu 

principalmente: ~L" Nos n•conlit·r~itlll'l\:u~ de que tratam as clan· 
R ui a~ 2 , :\ ") :\ • :I ( 

1
, 't • :I 

~ '2." :-lu' t.r:11::ttlo tle uma I inh~1 de ensaio q1w si' apro-
xinw o mai~ pu;.;siYel da tlirr•rtriz rla via ferrt}a, medin
tln-st: as tlisLtncia~ cc~a1 :1 maior t'xactidão e t.omantlo-sc 
não ,t)mcnt.c o,; angnlos de tlcllt•\ão tias linhas eom o 
I hemloli to, cnmo t.:11n1Jt:m o rnlilO ma~ncl i co de r a tia uma 
tlt·llas. ~ :1." No ni\t•l:lll!CHLO longitwlinal dr, totlos os ponto~ 
tia li111l:t dr· t'lls:tin, nsantlo-St' para l'sse lim dos in~tru· 
llll'lllOS l!l:tis t'X;trl.n;.; I:OIIV('IIÍl'IIIClllrl\ll' I:!Hpl'l';';:ldO~ nos 
lr:tlnlhos dt• t•slralla til' l't•rro. 

~ fL" No levantamento tle st•cr·ões t.ransv•:rsaes em nu-
IIll;ro Wllil'if'Illt•para a dl'lerminat;ãoda ronligura1;:ío tln 
teri'I'IIO l'lll ulll:t zo11:1 11:\o lllt'IIOI' de 80"' para cada lado 
!:1 linh:t da t•strad:t. 
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§ !J.o Na determinação da latitude e longitude dos 
pontos mais notavtrts situados nas linhas estudadas oil 
nas suas proximidades, empregando-se nas observações 
instrumentos da maior exactidão. ' ' 

§ 6." No apanhamento de dados e informações sobre 
a população, cultura, riqueza mineralogica e outras cir
cumstancias interessantes das zonas que têm de ser ser
viLias pela via íle communicação projectada. 

~ 7. o Na construcção de plantas e perfis das linhas 
estudadas e na organização de orçamentos e memorias 
descriptivas dos projeclos. 

VI. 

O emprezario obriga-se a encetar os trabalhos que 
fazem objecto deste contracto dentro do prazo de quatro 
mczes a contar da data de sua assignatura, e a concluil-os 
dentro do prazo de dous annos a contar da mesma data, 
soh pena de uma multa de {:0008000 por mez ql.le ex
ceder estes prazos, salvos os casos de for\a maior·, cuja 
;1prcciação compete ao Governo. 

VII. 

S:~tisfeitas as clausulas L •, 2.•, 3. • e {,, • o empre
zario poderá começar os trabalhos e estudos simultanea
mente em mais de um ponto da direeção geral. 

VIII. 

O emprrzario aprescn ta r á successivamente ao 1\linis
tro da Agricultura os estudos que fór effectuando I\Pl' 
sPrçõcs nunca inferiores a 20 kilometros, fazendo-os 
acompanhar ele : 

§ 1, o Uma planta geral na escala de 1/4.000 da linha 
ferrea, a qual indicará os raios de curvatura e nella será 
representada por curvas de nível distante de tres metros 
entre si, a configuração do terreno sobre uma zona não 
menor de 80"' para cada lado. 

A planta deverá indicar os campos, matas, solos pe
dregosos e sempre que fôr possível as divisas das pro
priedades particulares, terrenos clevolutos ou nacionatls. 

§ 2. o Um perlillongi tudinal na escala de 1!400 para 
as alturas e Jill.OOO para os desenvolvimentos horison
t;tes, :;om a indicação da extensão e taxa tios declives. 

~ :-1. 0 Perfis transve!'saesna escala de4!200da linha 
fcrn'a em numero sufficiente }1ara a determinaçJo tios 
ndnmes de olJras de terra. 

V!IITE !L 10\J 



§ !! . o Planos geraes na esc a h Je l/iDO das obra~ 
d 'arte mais no ta v eis exigidas na construcção das linhas 
ferrcas. 

§ ã. 0 Uma rel;~ção dos hoeiros com as respectivas 
dimensõL'S, posição na linha e quanlillade de obra. 

§ 6. o Uma relação das ponte!', viadur.tos e pontilhões 
tom a indicação lias principaes dimensões, posição na 
linha c systema de construcção. . 

~ 7. o Tabellas das quantida(les de cxcavações a effec
tuar para executar o projecto, transportes médios dos 
materiaes a remover e sua classificação aproximada. 

§ 8." Tahella dos alinhamentos e seus desenvolvi· 
mentos, raio:> llc curvas, taxa lias lleclividades e suas 
extensões. 

§ 9." Cademctas authcntiraLI.:~s de notas de todas as 
operações feitas no terreno, tanto topographicas com() 
aslronomica~; devendo taes notas ser tomadas com o 
methodo e clareza indispensaveis, para que qualquer 
pessoa. as possa com fadlidaJc verificar. 

IX. 

Na organiz1çiio doq pn•jectos ll1':.-;cripto~ na clausura 
anterior, o cmprcz:.trio api·es(•lltará em llocumcntos se
parados dons tr.:~çados, um correspondente á largura tia 
actual via ferrra do Recife a Una, c outro correspon
dente á largura da linha lle um metro medido entre as 
faces interiores dos trilhos. 

No traçado da linha de bitola mais larga o raio 
minimo das eurvas po(lerá descer a 180 metros c os 
declives maximos em lt-rrcnos difficeis pollerão elevar~ 
se a 2 °{0 • 

No traçado da linha estreita de i metro de bitola o 
raio minimo- das curvas poderá ser de iOO me-tros e os 
declives maximos em terrenos diHkcis poderão elevar
se a 3 "fo. 

E' de toda a vantagem que estas curvas fortes e raios 
mínimos fiquem em uma mes1na secção da linha em 
vista llo emprego que se podt•rá fazer ue machinas mais 
pcssantcs c especiars pano scniço dessa secção. 

Fica porém entendido que os dcdivcs maximos não 
serão rm uenhum dos casos empregados conjuncta
mentc com os raio·> minilllo . .;. 

l\'a via Llrga o declive maximo só será admittido em 
curvas de raios supcriort:s a 21"50 metros. 

Na via rstrPita o dcdive maximo sú poderá ser cm
lll'C~T:Hio em (:11n :1.s dt· r:•it>~ ·"ll[tri·iol>('.q a UiO mrtr(ls. 
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A largura da plataforma dos aterros e cavas será de 
r;m,60 p·ua a via larga e 4.m,60 para a via estreita. 

Os taludes normaes das cavas serão de i de base para 
i f./'!. de_altura. 

X. 

Quando se apresentarem duas ou mais direcções que 
offereçam apparentemente vantagens proximamente 
iguaes para o estabelecimento da via ferrea, quér de 
bitola estreita, quér de bitola larga, o emprezario 
fará em cada uma del!as os estudos a que se obriga e 
submettcrá ao l\linistro os respectivos planos e orça
mentos, mas os trabalhos só serão pagos na razio do 
traço preferido. 

XI. 

Quaesquer variantes nas linhas de reconheciment.& 
ainda que abranjam grandes extensões não serãp con
tadas para os pagamentos. 

XII. 

Concluídos os estudos c dentro do prazo fixado n:t 
clausula 6. a, o emprezario deverá apresentar : 

§ L o Relatorio geral e memoria descriptiva não só dos 
terrenos atravessados pelos traçados das vias ferreas~ 
como tambem da zona que mais directamente inte
ressar. 

Nesse relatorio e memoria descriptiva se designará tão
aproximadamente quanto possível, a estatística da 
população e producção, o trafico provavel da via ferrea, 
o estado e fertilidade dos terrenos, sua aptidão para as 
diversas cultura,;, as riquezas mineraes e florestaes~ 
o~ terrenos devolutos (sendo possível), a possibilidade 
e conveniencia de estabelecimento de nucleos coloniaes, 
os caminhos convergentes á via ferrea já existente 011 
outros que convier abrir-se, e os pontos mais conve
nientes para estações. 

§ 2. o Mappa geral na escala de t/100.000 do traçado 
geral da via fcrrea, com indicação dos pontos escolhidos 
para estações. 

§ 3. o Orçamento geral tanto para a via larga como 
para a via estt·eita, especificadamentê sob as seguintes 
verbas : ____ _ 

t." Prrparaçfio do leito da estrada e \ ã.;tÇ. Fllf1, ~. · 
rentes. ::/ (\:\\•' '· · · · V'J';; 1 ,, 

' ~~-~~,, ,, 
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2." Obras d'arte cxtraordinarias. 
3. o Via permanente c acccssoríos. 
ll!. 0 Estações. 
;i.o Material rodant1•. 
()." Administração, dircct;ão c rontlurção tla cxccut~ão 

das oh r as. ~ 4:." Comparação dos traçados da via larga c estreita, 
sob os pontos de vis ta de : 

Tempo de cxecU(;ão. 
Despczas tle primeiro estabelecimento. 
Despezas de custeio e tracção. 
Capacidade de trafico. 
V ciocidade de circulação. 

XIII. 

Os documentos designados na clausula anteceuente, 
com exccpção unica do mappa geral, serão impressos. 

XIV. 

Todas as m1•d i elas serão executadas segundo o sys~ 
tema metrico franc.cz. 

XV. 

As seeçõrs de projectos que se forem concluindo na 
fórma da clausul:~ 8.", r que forem apresentadas ao Mi~ 
nisterio da Agricullura, rlarão direito ao emprrzario a 
receber 700.~000 por kilomctro de traçado correspon~ 
dente á via de hitola larga, c 3001$000 por kilometro 
correspondente á via de bitola estreita. 

Fica entendido qne o mini mo de kilometro exigido 
nesta clausula será igual para cada uma das bitolas. 

XVI. 

O Governo poderá, se as~im lhe aprouver, reter em 
cada pagamento, a titulo dP garantta do fiel cumpri
mento deste contra~ to, fS "/,por kilometro de linha tra~ 
çada. 

Os pagamentos das quantias 1levidas serão etfectuados 
na côrte dentro de 30 dia~ a contar da data da apre~ 
sentação dos prnjr:l'\0' Jl·1 fr)rm~~ d~ clausul;J. 8.' 
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xvm. 
As quantias que ficarem retidas para garantia e o 

saldo linal de contas serão igualmente pagas na c,Orte 
dentro de 60 dias a contar da data da apresentação 
dos documentos especificatlos na clausula :1.2. a. 

XIX. 

O presente contracto não é transferível. 

XX. 

As duvidas ou contestações que se suscitarem sóbrc 
a in te li igencia das clausulas do prescn te contracto 
serão decididas por arbitras, nomeando cada parte o seu 
c o terceiro nomeado por accôrdo de ambas .. 

Caso não haja accOrdo para a nomeação do terceiro 
arbitro, cada parte apresentarã dous nomes de pessoas 
reconhecidamente qualificadas ·c a sorte de~idirã. 

XXI. 

O emprezario garante os orçamentos que apresentar 
c fica obrigado por si ou por uma companhia que or
ganizar a executar os trabalhos pelo valor do orça
mento, se assim aprouver ao Governo, e mediante as 
condições que forem então estabelecidas c aceitas pelas 
partes contractantes. 

Se este accórdo porém não se realizar c se o Governo' 
resolver executar as obras por empreitada geral ou· 
parcial, o emprezario dos estudos será preferido em 
qualquer destes dous casos, em igualdade de condições. 

XXII. 

Os direitos e obrigações contrahidos pelo emprezario 
neste contracto ficam extensivos no caso de morte a 
srus herdeiros legítimos, os quaes submetterão o nome 
do engenheiro em chefe á approvação do Governo. 

Se este não fOr :~c e i to pelo Governo, os herdeiros 
apresentarão mais dous nomes p11ra õ mesmo cargo. 

Se nenhum oestes fôr ainda aceito, recorrer-se-lia 
ao conselho de arbitramento, formado de nccôrdo com 
:~clausula 20. •, o qual designará o engenheiro em ch.cfe 
pa1·a a conclusão dos trabalhos; ficando porém entendido 
que esta designação não rccahírá em nenhum dos enge
nheiros que já houverem sido rejeitados pelo Governo. 

Palacio rlo Rio de Janeiro, em 5 de Outubro de :1.872.
FJ'Imcisco !lo Brgo Jlarros Barreto. 

-w::::c~~•••• 
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DECRETO N. !)107- DE!) DE OUTt:IJ!tO IJE 1872. 

Autoriza a incorporação elo Banco CommCI'Cial c llypothccari(} 
de Campos, c approva, cÕin lllU!liíicação, seus estatutos. 

Attendendo ao que 1\le representaram Thom:J.z José 
Coelho de Almeida c outros, commissionados pelos sub
scriptorcs da assoeiJção anonyma, que se pr·ctendc fun
dar na cidade de Campo~, Província do Rio de Janeiro, 
sob a denominação de Banco Commercia l e Hypothecario 
de Campos, e Temlo ouvi1lo a Secção 1le Fazenda do Con
selho de Estado : Hei por bem, de conformidade com a 
1\linha Imperial H.esolut;ão tln 2 do corrente mez, Auto
rizar a incorporação do nwsmo Banco c approvar os seus 
estatutos com as sr,guinlcs a Iterações : 

I. 

No art. ~. •, depois das· palavras finaes-de confor
midade com as leis em vigor- acrescente-se: porém, 
nunca antes de estar rcalizatlo um quarto ao menos d(} 
mesmo capital. 

11. 

Substitua-se o art. 8. o pelo seguinte: 
« O fundo de reserva é exclusi vamentc destinado a 

razer face ãs perdas do capital social, ou para substi
tuil-o, e será pelo monos tle 2:.i0:000$000, em apolices 
da divida publica nacional, compradas com o producto 
tia dcducção de 20 "/. de que trata o artigo antecedente. 

• Os juros destes ti tu los terão a mesma applicação, e, 
sempre que esteja preenchida aquella somma, a Directo
ria resolvera se convém ou não aos interesses do banco 
continuar a referiua ueuuc<;ão. , 

UI. 

O~ 8. o do art. U deve começar do seguinte modo : 
' Nenhuma concordata, moratoria ou quitação, per
doando ou exonerando o devcuor de toda ou de parte 
de sua responsahilidaue, etc. » 

IY. 
No art. n substituam-se 3S fMiavras -crda cinC() 

acções serão contc1da; por um voto--pelas seguintes; 
cada cinco acçí'íes dú dircil0 ;1_ um voto. · 
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- v. 
Substituam-se os arta. 23 e 2õ pelos seguintes: 
«Art. 23. A assembléagcral ser·á presrdida por, um 

accionista, que não tenha servido na Directoria durante o 
'armo, designado pela mesma assembléa em cada reunião; 
o qual comporá a mesa com dons Secretarias eleitl3s 
por escrutínio secreto. Para o acto desta designação, a 
mesa se constituirá provisoriamente com o Pr·esidente 
da Dircctoria e dous accionistas por elle comocados. • 

«Art. 2[). A approvação das contas da Directoria pela 
assemlJléa geral importará quitação ger.al dada á mesma 
Directoria, na fórma do art. 43ã do Cod igo Commercial.• 

VI. 
O art. 29 dcvr ~er assim redigido : 
« Para substituir os Director·es em seus impedimentos 

haverá tres supplcntes, que serão eleitos conjunc
tamente com aquelles, porém, em listas separadas. 

Estes supplcntes serão substituído annualmente pela 
terça parte, conforme o que fica estabelecido no artigo 
precedente a respeito dos Directores.; 

VII. 
O~ 8. • do art. 31 será tamherl! assim redigido: 
<< lnspeccionar a cscriptlll'ação geral do banco e todo 

seu expediente, levando o Presidente ao conhecimento 
da Dircctoria as faltas que encontrar, para se tomarem 
as medidas convenientes. • 

VIII. 
Substitua-se o art. 32 pelo seguinte : 
« A Directoria fará pelo menos duas se~sões mensal-. 

mente, 5enclo nccessaria a presença de tres de seus 
membros para se considerar constituída; e suas depbe
rações serão tomadas pela pluralidade dos votos. » 

O Visconde do Rio Branco, Con~elheiro de Estado, Se- · 
nadar do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda 
e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
tenha entendido e o faça executar. Pala cio do Hio de Ja
neiro, em nove de Outubro de mil oitocentos setenta 
e llous, quinquagesimo primeiro da lndependcncia c 
do Imperio. , 

Com a rubrica de 
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Estatutos do Banco Commercia1 e llypolhecario de 
Campos. 

CAPITULO I. 

DO BANCO E SEUS Fl~S. 

Art. L" A a,;sociação anonyma imtitniua na citbdc 
tlc Campos dos Goytacaz!'s, Prodncia tlo Rio de Janeiro, 
~oiJ a tlcnominação de -lhneo Commercial c Hypothe
cario-, tem vor lim :JS opcr:tçõt~s de deposito, des
contos c todas as outras conccrnen tcs a cstahclceimentos 
desta naturcz~ c mais a dn ~~mprestimos sobre llypo
thccas de bens urbanos. O banco tlará principio ás suas 
operações leigo que, ll~·bililatlo legalmente, tiver reali
;>:ado :10 n/., tln valor nominal das arçõcs t~mittidas; 
st•ntlo a sua tlur:11;ão tlt~ 20 annos contados do dia em 
que fór approvado pdo Governo ImpPri:,l. A associação 
serú imprcteri\elmcnlc Llissolvitla no caso de prrjuiws 
qne absorvam um terçu pelo nu•nos do seu capital, 
alt'~m elo fundo tle reserva. 

Art. 2. 0 O capital do banco é de i .0:10:0006000 divi-
tlidos em 5.000 :tcções de 200.)000 cada UIIW, potlentlo 
ser augmentatlo até ao uoiH'O por tlelilJCrar;ão rla as
stmlll!~a geral, tendo {Jfei't•renc:ia os accionista~ nas 
novas emissões, r{ne serão feitas ao p:~r. Não l1odcrit, 
porém, elevar-se o capit.d além uc 2.000:000~000 sem 
autorização do Guvcrno Imperial. 

Art. 3. o Podem ser accionistas totlas as pessoas na-
ciouaes e estrangeiras. Os accionistas são responsaveis 
pelo nlor das acções que pn~wirem. 

Art. 4. 0 A tr:msfen~ncia das acr;ões, emquanto não 
estiver rcali1.auo o capital nominal do banco, será fe1ta 
de accórtlo com a Directnria, c lançatla no livro com
petente, tle conformidade enm a~ leis em vigor. 

Art. 0. 0 O importe das acçõr~s será realizado em 
prestar;ões de lO "/

0
, sendo, porém, as trcs primeiras 

realizad:~s tli•ntro do pram de (iÜ tlias, c as outras com 
intt•nalln Illlllt'a menor tlt• LO dias, e eo:n prévios an
Jlnncios pelos .i•JI·n:H;;; de mai(lt circulação desta cidade. 

Art. (i." Os :\r~t:iunislas qn:~ não rralizarcm o paga
DlL'Itto ue qualqut·r cli:tm:ttl:l dt•nlro do praw ·p:ll·a 
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esse lim nurcado pela Directoria, perderão em beneficio 
do banco a importancia (las prestaçi'les.que tiverem feito 
ate então, salvo o caso de tot·ça maior, justificado pe:. 
nnte a Directoria. 

Art. 7. o Da importancia· dos lucros líquidos perten
centes a cada semestre, que a Directoria do banco rcsol
Ycr seja distribltida, c;e deduzirão 20 "/e para serem 
repartidos semestralmente com igualdade pelos Dircc
tores, de conformi<ladc com o art. 31, c 20% para 
fundo de reserva, fazendo-se do restante dividendo aos 
accionistas. Não se fará dividendo, se se der desfalque no 
ca pita l roa lizado, emquan to este não f <ir rest.abelecido. 

Art. 8. 0 O fundo de reserva é exclusivamente des
tinatlo para fazçr face ãs perdas de capital social, c 
logo que attinja o algarismo de 2ti0:000,)000 cessará 
a accurnulação semestral, devendo sua importancia ser 
empregalla em títulos da divida pllhlica nacional pa.ra 
garantia da associação c os juros perccoidos de taes tí
tulos serem accumutados a esta conta, até preencher a 
soorcdita quantia. 

Art. !L o O;; dividendos do banco serão distribuídos 
semestralmente, á exccpção do primeiro, que deverá ter 
lugar em Julho de !H73. ' 

CAPITULO 11. 

Tl.\!; OPERAÇÕES DO R.\:'ICO • .. 

Art. 10. O IJancO poderá ciTcctuar as seguintes ope
raç<ies: 

~ l." Descontar letras ela terra c de cambio ou outros 
ti tu los commcrciacs. 

~ 2. o Aorir contas correntes com quem convier, mc-
tliantc as ncccssarias garantias. · 

§ 3." Hcceber dinheiro a premio por meio de contas 
correntes ou passando letras, não podendo, porém, o· 
prazo destas ser menor de 30 dias. 

§ !1. o Fazer movimento de fundos desta praça para a 
do fiio de Janeiro c outras praças do Impct:io por meio 
1!1) ordens, letras ou outros títulos de uso commercial. 

~ ii." HL•edwr, sob sua guarda, ouro, prata c títulos 
<lc nlor, mediante a commissão IJUC fór· convct1<lionada, 
•JtW ~crá repetida Hma H'Z IJLW exr1•der a um :1t1no o 
1<'111 po ,f,, <i•'l'o~i lo. 

l' \H !T J1 ! 1·1 
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~ G. 0 Encarregar-se por commis~ão de mandar com
pnr no Rio de Janeiro apolices da divida publica, acções 
de companhias c outros titnlos de valor e da cobrança 
de dividendos. 

§ 7. o Fazer cmpr~stimo sobre penhor de ouro, prata 
e apoliccs da divida nacional e da província do Rio de 
Janeiro, acçõPs de comp~nhias acreditallas, tanto desta 
praça como das do Hio de Jamíro e de títulos partícu-
b res . 

~ 8.° Conceder cartas de creuitosobrc a praça doRiü 
de Janeiro e outras praças do lmperio, sob fiança idonra 
ou caução de valores que o banco púde :ulmittir em su:1s 
operaçõ1~s. 

~ \J. o Fazer cmpr1~stimo sobre hypothecas 1\e bens de 
raiz urbano~, sitns na cidadP de C:unpos 1\os Goyl:lcnes, 
não excedendo a tres quartos 1\o seu Yalor, na confor
mitlade do art. l.:l, ~ ;;,• Lia Lei de 21! de Setembro de l.SW!, 
c aceitar a tr:lllsferenci:~. dr hypotlteca.:; sobre os mesmos 
bens. 

Art. 11. O nlor 1\a proprie1lade será estimado por 
peritos, scn1IO o mntuario olJrigado a exhibir documen
t.os CJUI~ pron~m rslar a propri1'1ladc segura contra o fogo 
e liHc e dcsemh:lraç:llla de til igio, hypotheca ou outro 
tjllaltpwr onus. 

Na respeelil'a rscriptnn se inclnirá, como condição, 
sujeitar-se o hypothcc:~rio a pa!!ar 10 "lo do valor em
prestado, como mull.:l, a l(~m dos juros que forem de v idos 
n das custas, no (';ISO de sc'r cobrado juliicialmcntc. As 
op1~raçiil's o.ohrc tacs hi'IB sú "~~ potlerão fazer a respeito 
daqnl'lles que dn modo al.u:nm o1l'crcçam pri'S~Jll.CS ou fu
turos cmlnr:Jços, sohrntudo pdo qn~ diz respeito a hy
pothrcas ou privi!Pgios, a que possam cstar sujeitos. 

~ L" Nns cmprestimos, rlc qne trata o~ 7." rlo art. -10, 
o h:mco rcceherá, além do penhor, letras cujo prazo n:ifl 
I'X1:erl.1 a ~l'is mezes, pOLlcndo ser assignadas pelo mu
lnario Ullir:mwnto, so f1ir noturiamc•nl1~ abonado. 

O Jnncn exigirá eonsonti11tento por cscripto do mu
luario, aulorízamlo o mesmo banco a transigir ou alhear 
o pnnhor, sr a r\ i vida n:io ftir paga em seu vencimento. 
Verificada a Vf'nd:~ c liqnid:11la a divida com to1las a~ 
tlospcza;, jcli'OS e conunis<io de 2 "/ 0 será o cxcecb~ntc 
t·ntrogue a I{UL'fll de direito pertencer. 

~ 2. 0 Nas contas 1:orrente~. tln rrue trata o~ 2.
0 

do 
art. to, SI' e\ilar:'! l!ll.il'(lll'r dc:;l'1111loho além tio valor 
f':i]';Jlllid0. 

~ :3. 0 O banco srí poderá ~~mprf'star sobro penhor dn 
tit1tlo~ d:.1 ,Jiviua publica rum altatimcnlo de 10 "/ 0 pelo 
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menos de seu valor, e de acções de companhias, cujo 
capital realizado seja conforme a lei em vigor.,- com aba
timento nunca menor de 20 "/0 das cotações olllciaes de
monstradas nos ,ultimas jornaes da côrte, se as acções 
forem dessa praça. 

~ 4." Os prazos das letras de de~onto ou caução não 
poderão exceder a 6 e as de hypothecas a :12 mezes. 

§ 5. • Não se poderá empregar, em emprestimos hypo
thecarios mais da terça parte do capital realizado. 

§ fi. • O banco não desconta as suas proprias letras 
por dinheiro recebido a premio, sendo todavia licito 
admittil-as, como exccpção, em transacções com o pro
prio estabelecimento. 

~ 7." Não serão admittidas ,a desconto as firmas dos 
llirectores. s 8. • Nenhuma concordata, moratoria ou quitação, 
perdoando ou exonerand.o o devedor de sua responsabi
lidade para com o banco, poderá SC4' decidida sem que 
esteja reunida toda a Directoria, devemlo ser consig
nados em acta os votos dos Dirccto1·cs. 

Art. :12. O banco não poderá desconta r letras, ou tí
tulos de que trata o§ L" do art. lO, sem que tenham 
duas firmas de pessoas notoriarúente abonadas, devendo 
ser ao menos uma deltas resiuentc neste município.· 

Art. 13. O banco não poderá fazer emprestimos sohrc 
penhor de suas acções. 

Art. :1.4. A Directoria do banco publicará, quando 
l'ntender conveniente, a taxa de seus descontos c a dos 
juros tio dinheiro que receber a premio. 

CAPITULO Ill. 

DA ASSEMBL~A GERAL. 

Art. Hi. A asscmhléa geral uo banco se comporá de 
accionistas, que poss.uam cinco ou mais aeções, uma vez 
que a posse de lias sqa anterior a rlous mczes pelo menos 
ao dia lixado para a reunião da mesma assembléa. 

Art. :16. A assembléa geral poderá deliberar, achan
do-se presentes accionistas que representem pelo menos 
um quarto do capital do banco. Se, porém, se não reunir 
esse numero, será de novo convoc~da para o dia . _:__ 
del~be~aclo pela Directoria e então funccio -~R~ O!" CA ,, 
acctomstas presentes, qualquer que se· :U:8:1l\J'tAl 'p"t- M;t.f. 
dles n·prcsenlado. /, \\\' ';( 

í' ''t·:'-· 
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Art. 17. Nas asscmbléasgcraescada cinco ac~tesserão 
ecm ta das por um voto ; nenhum aceionista porém terã 
mais de H> votos, qualquer que seja o numero tlc acçúcs 
que possuir. 

Art. 18. A asse~léa geral !IC reunirá ordinari:t>
Jlli~n te até ao dia la do mez. de Fevereiro de cada anno 
Jlara tomar conhecimento do rclatorio c parecer da 
commissão de conbs, c deliberar sobre as contas apre
sentadas no dito relatorio. 

Art. 19. A assembléa geral reunir-sc-ha cxtraordi
m ria mente : 

§ L• Quando fôr convocada pela Dircctoria. 
~ 2. • Quando fôr requerida por accionistas que re

presentem pelo menos mil acçües. 
Nestas reuniões não pouerf1 a asscmbléa tratar senão 

do ohjccto para que fdr convocada. 
Art. 20. Não é admissivel em asscmbléa geral vo

tação para eleições em virtude de procurações, isto, 
porém, cmquanto a lei o não permi Ui r. 

Art. 21. Pertence á assemhléa geral : 
~ 1 . • Eleger os membros da Dircctoria c da commissão 

1le contas. 
§ 2.• Julgar as contas annuaes. 
~ 3.• Alterar ou reformar os presentes estatutos, de 

conformidade com a lei em vigor. 
§ 4-. • Approvar com ou sem alterações o rcgulamcntg 

interno, que lhe fôr apresentado pela Directoria. 
~ 5.• Determinar o augmcnto de capital até 

2. 000:0008000. 
~ 6. • Rrsolvcr sobre qnacsqucr objectos para que 

f C, r conYoca1la dcn tro dos limites de suas a ttribuições. 
Art. 22. Para a reunião. da assemLiéa geral prece

derá annuncios pelos jorn~\Cs desta cidade com ante
C<)dencia pelo menos de H'i dias, salvo a disposição da 
ultima parte !lo art. 2~. 

Art. 23. A asscmbléa geral será presidida pelo Prc
sid<~ntc 1la Dircctoria, o qual comporá a mesa da mesma 
:~ssembléa com dous Secreta rios ele i tos por escrutínio 
:;ccn·t o. 

Art. 2'~. Constituitla a mesa da asscmhléa, se pro
rcdcrá immcdiatamcntc á eleição de uma commissão 
!lc trcs accionistas, por escrutínio secreto, para o cxa.
me do reJa! o rio, balanço c contas a prcscn ta das pela Di
nctoria, na conformid:Hie do art. 31, ~ fJ.. o 

Oito dias dq10is reunir-se-Ita de novo a asscmLléa ge
ral, á <Jual ~rd prr:-:cntc o parcrcr 1la r·nmmi&.'ião de con

. l~t.·', qnr (H>dcr:·, ~:cr f!j,:,·utidn <'votado na mesma sessão. 
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Art, W. A approvação das contas da Dil·ectoria pela 
assembléa geral importará a ·exoneração de qualquer 
responsabili1lade da mesma Directoria, pelos actos de sua 
_gerencia a que se referirem as ditas contas. , 

Art. 26. Para o exame serão franqueadas ã commissão 
de contas todos os livros da escripturação geral do 
banco, c os respectivos empregados darão á mesma com
missão todos os esclarecimentos que clla exigir c delles 
depender. 

Se para o exame a mesma commissão necessitar 
ouvir a Directoria do banco a rcspeit'o de qualquer 
ohjccto, solicitará desta opportuna conferencia para 
tal fim, na qual todas as explicações c esclarecimentos 
lhe serão datlos de modo a habilitai-a a redigir o seu 
parecer com toda a clareza c precisão: 

CAPITULO IV. 

D.\ DIRECÇÃO DO DANCO. 

Art. 27. O b:mco será dirigido por. uma Directoria 
1lD cinco membros d'cntre os quaes serão por cita eleitos 
o Presidente c Secretario da Directoria. Na falta ou im
pedimento do Presidente, fará suas vezes o Director que 
fôr para isso designado pelos restantes. 

Art. 28. Os Directores serão eleitos pela asscmbléa 
geral d'enti'e os accionistas que possuírem pelo menos 
2iJ acçõe:>, por escrutínio secreto á pluralidade de votos 
rios accionistas. presentes. 0:> Directores serlto substi
tui!los annualmentc pela quinta parte e não poderão 
ser reei e i tos dentro do primeiro anno, emquan to a lei 
não permittir a reeleição. 

A substituição será regulada pela antiguidade e em 
caso de igualdade desta a sorte decidirá. 

Art. 2\). Jlara substituir os Directores, em seus im
pedimentos, haverão tres supplcntcs, que serão eleitos 
conjunctamente com aquelles. · 

Serão considerados supplentes os tresaccionistas mais 
votados, depois dos Directore::, devendo ser substituídos 
annualmente pela terça parte, na conformidade do que 
1ica estabelecido na ultima parte do artigo precedente a 
respeito dos Dircctores. 

~ L o Os ~.upplcntes só entrarão em exercício, quando 
comoc:11los pela ])ircctoria, guard;~ndo-se na sua con
yor·~~;áo a ordem ela votação ddlcs. 
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~~\~ocíos tla Agr·icullura, Commcrcio c Obras Publicas, 
assim o tenha cn te nu ido c faça executar. Palacio do Rio 
de Jançho, em nove Je Outubro de mil oitocentos 
setenta· e dous, qninquagesimo primeiro da lnd~pen
ut~ncia c do lmperio. 

Com a ru!Jrica de Sua Ma3"estade o Imperador. 

Francisco do JlrgoBt1rros Barreto. 

Estatutos da companhia- Ferro CmTil do Ceará-a que 
se rcl'crc o Decreto n.o SUO de 9 de Outubro 
de t~l2. 

Art. t." A socicdatlc anonyma-Carris do C:cará-tem 
por lim a construcção naq uella cidade e uso de linhas 
rlt>. trilhos de ferro para carros de passageiros e de carga 
tirados a animacs ou vapor. 

Art. 2. o A companhia fará a acrplisição do privilegio 
primitivamenleconcctlid.o p1•lo Gr)Verho Provincial do 
Cra r á a Estevão José de Almcilh e outros com todos os 
st•us o nus ()favores. 

Art. 3." A duração da companhia será de 50 annos. 
O seu capital será de LOJO:OOOJOO[} divididos em cinco 
mil acções, as quaes serão immedia lamcn te distribuídas. 

Este capital poderá ser elevarlo até U:íOO:OOObOOO , 
quando por ventura os intc:rcsscs da companhia acon
selharem a acquisição de novos serviços ou quando a 
:assembléa geral dos accionistas o julgar conveniente ; 
nestes casos a distribuição das act;ões será feita pelos 
aceionistas c:xistcntes na época tia mesma distribuição na 
proporção das acções que possu irem. 

Paragrapho unico. Para indemnização do privilegio 
pod_crá a Directoria em i tti r acções benelieiarias, além 
das cinco mil que têm de ser já distribuídas. 

Art. 4. • As cn tradas rias ar·ções serão feitas na fórma se
guinte: iO % no a c to d c su!Jscrever-se as acções e o resto 
á proporção que fôr reclamado pela Directoria, com inter
vali o pelo menos de trinta c aviso prévio de oito dias 
publicado nosjornaes mais lidos desta cidade. O accio
nista que deixar de pagar qualquer entrada perderá o 
direito ás quantias anteriormente pagas, as quaes re
verterão em beneficio da companhia, e as reillectivas 

.PARTE 11, 112 
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ar.cões serão novamente <lislrihnid~s,la maneira porqu<·· 
a Üireetoria o julgar mais comcnienle. 

Art. o." As aeções são nominaliYas c as suas fransfe
rencias se farão por termo Lirrcdu nos li nos da rompa
nJ:tia, rom a interrcnção c assignatnra !las pnrtes con-· 
!raetan!cs, ou de p1~ssoas lcgallllCHl.e autoriz:tdas. 

Art. fi." A s{·dc da companhia :oCI'ú w·st:1 ('idade do Hio· 
de Janeiro, onde se relciJr:ll ;1n :1~; as,:cmi;l(as gcrars dos 
aeeionistas, c l't'sirlirá a Diref'toria. lia \'crá, por('.m, n:::. 
cidade do Cearúum rscriptorio t' nnr grrentr, o qual. 
quando dcmilti1lo, :::cr<'t logu sn!Jstituillcl por outro ua 
fôrma rlu priYilegio. 

Art. 7." A assf'mhl(•a gcr:-11 ordinaria rlos accionista,:; 
se rrunirú uma HZ por :in no no mcz de .Tnlilo, para onrir 
o relatorin e ;;ppi'0\:11' a~ conl:l~ ;:pre,wnl:idas pela Dirrr
toria, as rJuat·s scrãu sujeitas :1 uma commis<io de 
contas, se tn~s dos accionist:1s o l'l'fJIII't'Cn'm. 

A commi~são rle cout:~s, rompo,! a dt~ Ires acrioni~las 
de 20 ou mais act;õcs, será então oleila por e;-.crutinio c sr: 
marcará prazo nunca m:tiúr dr oito dias para a nova reu
nião ria asscmhlt'·a gt'ral, c nc,ta se rotar{t sol.Jre o parrcu 
c as contas .. sohrc qua lqtH'I' proposta a prcscn tarla c j;'t in
formada pl'la Jlir,•ctori:t, e sobre as t'iciçõcs que !lt~rcm 
ler lugar. 

Art. 8. o Além da reuniãr' orrlinaria ua asscmlJléa geral 
dos accion istas, l!awr:í as ex traord i narias, que a Di r ec
to ria convocar por tlclibnar;iio sua, ou ú requisição por 
cscripto r! e acrionislns, rpw rrprr·scn tem pelo menos um 
terço do capital realizado. A Directori..t as runvorará 
neste caso dentro do prazo dr~ quinze rlias rla requisição 
c nellas se tratarú somente tlo objcclo para que foram 
convoeadas. 

Art. 9. o A~ assemhlt'~as gcrat·s t~nto orrlinarias romo 
c'\.traorrlinarias se consideram constituídas para deli
berar quando estiverem reunidos aecionistas que re
presentem, por si, ou como procuradores de outros, um 
terço do c a pita I realizado. 

Far-se-ha a convocação com antecedeneia Jlelo menos 
de oito dias e os annuncios publicados por tres vezes 
nos jormes. 

Art. 10. O.s accioni~l:ls inscripto:; nos livros rla rom
panhia, pelo menos 30 dia~ antes rla reunião, têm um 
voto por cada dez acçc•rs. A nenhum accionisla, porem, 
se eontarú em qualquer d1·lilwração mais de vinte votos. 
A. \'Ota~ãn J'útk ser pt•sc;o;d ou l'ur Jlrocuração, sendo<' 
l'rur:urallor talllliem a~.·cion i :;ta. 

1\:IJ ca~,, por,··IIL ,f,· ,•J,.i,;:í'.l ~l:t Pir,·r·luria, ou 1.le outru 
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·man<latario elegível, não se arlmittil'á votos por p~ocu
raç;1o. Quando for accic.nista qualquer companlua 011 
;.;uriL·datl·~ um só do~ socio~ poderá votar. 

A1 t. li. QuarLio por falta de numero não se constitua 
;1 a,;,:embléa geral, seja clla ordinaria ou extraordin~ria, 
":'fará nora convocação com prazo nunca menor de cmco 
dias, c uma l10ra depois da dcsigna<la, se votará com o 
numero de membro~ presentes. Os ausentes ficam em 
lodos os casos sujeitos ás deliberações da assembléa 
"I' I'<: L 
' 1\rt. 12. A assembl{Ja gcr.al será presidida por unt. 
accionista de 50 acçiics e'colhido para cssn fitll pela 
mesma assembléa e que não sej:J. membro da Dircctoria. 

Art. t:L Compete á assembléa geral resolver sobre 
t <do.-; os negocio,; que não es ti Y<~rem ex pr.essamcnte 
l'ommctti<los {! Direcl.oria,clcgcr a c' la, tomar-lhe contas 
annualmenf.<~, c confit·m~r ou 11'io os acto:> Ja Directoria, 
que por e~tes estatutos ficam snjri tos á sua approvação. 
Suas deliberações obrig~m igu~lmcntc t.anto os accio
nhtas presentes como os ausentes. 

Art. l'i. A companhia será administrada por uma Di
•rcctoria composta de trcs membros, que possuam pelo 
menos cincoenta acções, as quaes ficarão depositadas du
r:mtc sua gestão. 

A llil'<~ctoria será eleita por trcs annos c os seus mem
bros poderão ser reeleitos. A gestão durará até que a 
lloYa Dircctoria se apresente para tomar posse. 

Pa rap.ra pho uni co. O honorario de cada Director será. 
d\' quatro contos de réis annualmcntc. 

Art. t:i. Como exccpção tla determinação do art. l-i 
ser:io Directorcs nos quatro annos que começam com a 
approv;H;ão <lestes cs!atutos e installação da companhia 
os accion istas E<lnanlo P. Wilson Junior, Dcoclcciano 
ilrnce e Dr. Luiz Gomes Pereira. 

Art. Hi. A Directoria escolherá d'cntrc seus membros 
um para Presidente, outro para Secretario c o terceiro 
para Thesourciro, o <.listrilmirá seus trabalhos. Na falta 
ou ausencia de qualquer Director, por mais de sessenta 
dias, os restantes chamarão _para o substituir um accio
nista que possua mais de cincoenta acções, salvo o caso 
em que a .ausencia provenha de ter um dos Directores 
sahido para fóra desta cidade em serviço da companhia. 

Art. 17. Compete á Directoria administrar todos os 
ncgocios da companhia, celebrar e assignar todos os 
conti·actos que julgar necessarios, c representai-a pe
rante as autoridades constituídas dentro on fúra do lm
rcrio~ em juizo ou fúra dclle, para o que lhe J1çam con· 
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feri(los plenos e illimitarlos porlerrs eo:n o direito rk 
substahelccel-os em qul)mlhe aprouver. 

Art. 18. Compcln tambr~lll á Dircctoria nomc:1r c de
miL ti r o gcren te c m:t is em pregallos, bem como ilnr
car-lhcs onlerwllos í~ gra ti ficaçr3cs. 

Art. lU. O Thc~·;tll'ciro rcroll){)l'Ú ~~m di']JOSito a nm 
ou mais bancos design:ulog pela Dirccloria lotlos os di
nheiros da comJnnhia, .rrtnrrlanrlo clll ~nu porlt'r sóutento 
as quantias precis:~·' para a.; imme.!iaLts dc.;pczJ:s e p:t
gamcn tos. 

Art. 20. Ao Pri~Siilenlc da Dirn:loria, além !Ir~ sna.; 
attribuiçfic:; como Dircctor, cr!ltlpt'lu ser org:1o d.t cum
llanhia c da Hir••ctoria., e a:;>ic~lltl' lo 111.' os pap<·is, IIH'Illl' 
os rontraclos e [ll'or·ura•:·-, · ', q I"'' sr·r;lo pela Dircctiii'Í<l. 
A !Jircdoria lanC"tr:\ 1':11 ··:·11 dr' t':1da uma das sns~ües :1;:; 
deliiJL'raçucs IJUr~· [lllll.tr, ~~ i'" lr·r~t dr•sig-tt.lr ljll:tCS o.; 
outros papeis, que alúuJ r/:1 :~<:i.~tutura rio l'r,~.sidente, 
lerão a de outro JllülltiJro rl:l ttJe;tna Direcl.orh. 

Ar!.. ~l. A companltia ~útilenlc '~'~':"! di,;sulvid~ 110~ 
casos Dl:Jrca los 110 :ll'l. ~\i:; rio Codigo CollllllL'I'Cial c 110 
art. 3;) rio Decreto n." :~711 de <1\J de Dt~zcmbro de 18()0 
vu quando tcnlla perrlidu ;;o"/, do capil,ll social. 

Art. 22. Dos !urro.; liquitlos <la companhia, cfTcc
tivamente rcaliz:ulos em rada selllestre, a Directoria 
tlerluzirá uma quo la nece;sari:l p:1ra o fundo de reserva, 
tlestinarlo a fazer farn ú P"rrla do capital ou ú deterio
ração do material. DJ re~lanle a Ilirectoria deduzirá 
o IJUC lhe fica marcado Jl:ll'a reuJnllcração de ::;ua ad
ministração c fará llividt'llllo a11s arcionistas. Nenhum 
divírlcnrlo, port'·m, sn t•ntlr·i:'t faznr l'lll<[uanlo o capital 
da companhia, dcsfalr:tdo <'lll Yirtude de jll'rda:=:, nãa 
fôr in tcgralmcn te r e:=: I a lll'lcrido, conforme ul'lerlll i na o 
citarlo Decreto 11. 0 2/ll dn H) de DL~zcmbro de 181i0. O 
fundo de reserva se jÚig:1r:'t roHqlleto logo IJUI) allingir 
á somma do 200:000~000. 

Art. 23. A companhia se jnlg:tr:í constituída c po
derá entrar em excrf'icill logo qun fure111 estes estatutos 
approvados jJelo nov<·l·no lntpc·rial. Os accioni~las 
Eduardo P. Wilsou .lu1tior, D<·ocleciano Bruce e Dr. 
Luiz Gomes Pereira 1ica111 autorizados a requerer ao 
Governo Imperial a sua approva<;ãoea aceitar as alte
rações IJilC [ltCS fizer O ntr•:;lllü i11lH'l"l10. 

Hio dn Janeiro, l'i •L· .lllllln <k lt-17'2.-(Scgucm as ae
signatur:ts.) 
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DECHETO N. tilll- DE\) DE OU'IUBHO DE 1872. 

Cunrrt!c autorização á compauhia de srguros-lndemnizudora-csta!Jc· 
ledda na cidade do I'Õrto, iiõ l\eino ilíf.Portugúl; parâ.êstí·mkr stws 
operações ao lmprrio, creando uma ogeuda .. ,ua eapital da l'ru' in
ria de Pt•rnam!Jucu. 

Altcntlcntlo :10 que me requereu a c·omp~11l1ia dn ~c
guros-lndemnizador3-, estahclecirla 11:1 citbdc du Por
Lo, no Reino de Por tnga 1., t d1• l'iJa 111 t~llll' rcprt~sen ta da, e 
11a conformidade da ~linha lmmed ia ta H.esolução de 2 du 
eurrentc mez, tmn:1da sobre o parecer da Secç<lo dos Ne
~·ocios uo lmperio do Cons!'llio de Estado, exarado em 
Consulta rle t!J, de Agosto proximo findo, Hei por bem 
Conceder-lhe a neccssaria autorização para esicndcr suas 
opt~rar;õcs ao Imperio, creanuo uma agencia na cidade 
do l\ecife, C3pilal da Província de Fernamlmco, sob as 
seguintes clausulas: 

I. 

Os acto!l Lia rdcriLla agcnria, praticados na sua cir
cumscri p1;âo, snão sujl'i Los ás leis tio lmpcrio c j ui gados 
pelos seus Juizes. 

li. 

A compauhi:~ deposi I ará em rJualqncr dos estahclcci
mentns ela menrionada Provinda 20:000h(JOO, em moe
da ou apoliccs Lia tlivi<la publica. 

Francisco do Hego IJarros llJrreto, do 1\leu Conselho, 
Senador do Imprrin, Ministro e Secretario de Estado dos 
Ncgocios da Agricullnra, Commcrcio e Obras Publicas, 
assim o lenha entendido c faca executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em nove de OÚtuhro de mil oitocentC's 
setenta .e dons, quinr1uagesimo primeiro da lndepen
dcncia o do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 



At:TO:> lJU l'ullUI 

l'1'1'il~:l o§ ;j,o rh•~ aris. :n I' :1'. .\:1 lll'('l'l'h n. 0 :lill ;k l\l dr 
[IC'Zl'lllhl'tl d:• ! ilii·.~. 

[í;:t!l<!IJ rb at t ril11ti(io que :\I e coiÜPI'I~ o ;,rt. 10:!, ~ i'::l 
,]3 Constituiç~o d<l ltnpcrie~, ll<·i por l•r·m Ordenar o se-
g \1 i 11[(' : 

Art. 1. ".A non11~:11:~o tio Pn·~idente nas' associaçi'íc~ 
de IJIOilte~pi•l ou d·· st•C•.·orros mutuos será feita pelas 
:t,;seruJ,J(·J~ !.\<'l':tl~' do.; colltrihnint•~s, e segundo as regra-; 
l!LIC estas lixal'l'lll 1~111 !'f:ll' ~~-t:dutos. 

Art. 2." Fit·a ru•::lt ptrl<~ d1~ro!',ado o§ :;.• tlos arts. 
211 c :r~ do lh'iTt'lo n.··~7lt d'~ 111 de llezemhr·o Llt\ ttmo. 

O Yisconrlt~ du Hio Bt·anGu, Conselheiro tlc Estauo, Se
n:Jdor do lttlperio, Pr1·sidenlt' d'l Conselho de l\linistro~. 
1\linistro c Scr:rctario de E--dado dos Negocios da Fazenda 
~~ Prcsirlcnt1~ do Tl'iil11nal do lilcsouro Nacional, assim 
tenha entendido c o f:H'a (·\CI'l!lar. Palacio do Rio de Ja
Jl(~iro, Pm dez:1:oet:J d;~ n::tul•:·o de mil oitocentos se
tenta f~ !luus., q:till'itLI.~j·l':óÍlll<l pr'tmt·irn da lndl'pendcncia 
~~do lmp,Tiil. 

Com a ruki,·:t tlr· ~;q' ~l:·c·c;t~ldl~ o lnJpenHlor. 
r; 

l'iscon il' do llio Branco. 

DEt:nETO "!. ;;tn -llE !7 m: OIJTUI:I\0 llE 1H7~. 

Crê:t o otlicio de E-;cri\'[io pri1·ativo tl:t Tt~n:eira Delegacia da 
Polida tia Cõrte c o lu:~at· tle Escrevente. 

Hei por hem, na ronfonniilad,; do art. 81 do Decreto 
n." 482'" de '2:"! de NtJYt~mhro <lo anno passado, Dccrcl:u· 
o seguinte : 

Artigo unico. A lcr.·cir~t Ddcgacia de Policia da 
Corte, rrcada por Ill'crcto n." 11063 de 28 de Agosto 
ultimo, terC\ um E:;criv~~~ cc;pcci:tl c o respectivo Escre-
vente. 
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O Dr. l\lanocl Antonio Dn.ule <le AzcYetlo, tlo l\feu 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos ~egocios 
ch Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio tle hneiro, em ílezascte do Outubro de 
mil oitocentos setenta r! tlous, quinquagcsimo primeiro 
da Independchcia c do Impcrio. · 

Com a rulJrira de Sua :Magc~LMic o Imperador. 

Manoel Anfo!lio Drwrtc de A.zet'C•*'· 

, 
JlEf:REÍO N. ÕltÍ-DE :1.7 DE OUTUBRO DE 1872. 

l't•,annrxa do'i lermo,; <k li:P•Cii•:in;.::t <' C~p:ío honilo <lo P!l
rau!lpanrma Ó-;icTatnhv, 1;a Província de S. Paulo, c Cl'êa 
ue-;te um lugar de :Lifí-·Municipal c de Orphãos. 

Hei por hem Dr:cretar o seguinte: 
Artigo uni co. Fica dcsannexado do!1 termos de Itape

tining-a c Capão Bonito do Paranapanema o de Tatuhy, 
na Província tle S. Paulo, c crcado neste um lugar de 
Juiz 1\lunicipal c ele Orphãos; revogadas as· disposições 
em contrario. 

O Dr. l\lanoel Antonio Duartr: de Azevedo, do Meu 
Conselho, Ministro c Secretario í]e Eslaclo dos Negocios 
da Justiça, a,;sim o tenha cnten(Jido c faça executar. 
Jlalacio do Rio de .Janeiro, em r.lezasete de Outubro de 
mil oi toccnlos setenta c dons, quinquagesimo primeiro 
tia Indcpemlcncia r do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua .1\fagestade o Imperador. 

' .~.lfanoel Antonio Dttarte de Azet1edo. 

--
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llECRETON. ~j!Hí -IIE 17 llE Olil'l!l:llu llE ltli't. 

Cu!tl'etlc a Luiz Antoni:l de S:llt7.a Barro~, tJ<:ntti;são por trrs 
atJIIUs para 1'\plurar 'uli.:cl:i tk sehislu heltlllJinoso e k~ro
seuc, de c:u·,:·w de pedra e oulrÓs HlillcJacs, em sua fnzcnrla 
dt•nomiuatla S. L<nii-.!IJÇO, no tcnnr> 1la CnnsiÍLui~ão, na l'ro

\·iur,ia ile S. l'a!ol<'-

Attentlcndo :10 rpw l\le l'l'lfl!Creu L11iz Antonio 1le 
~onza Barros. Ht~i por I.Jcm C;mr;rrlt'r-lhn permissão por 
tres annos, improro.'!:Jvcis, contatlos Jcsta dat:r, para 
procrtlPr á t'Xtdoração de min:ts d1~ :·.chisto hctumino'io 
1: kt•ru~clll\ rle carvão de JH:tlra t' cnttros mineraPs, em 
sua fazenda dt•norninada S. LonrPllf''l, no termo da Com;-' 
t itniç:lo, 11:1. Prodnria d1: S. l'anlo, soh as St'.guintPs 
rLtusltt\s: ... 

I. 

D•)ntro do rrfnrido prazo o conccs~ionario df'signará 
os ln•;an:s t•m qnc tivt·r de 1nirwrar, apresentando na 
s,•cretaria tk E"UHIO Cflllll!l![l!llll~ plHtlas gcologic~ c 
topographira dos terrenos w<plorados, com os perl1s 
q tw demons I rem, la nto rtnan Lo !'ôr possivel, a su pcrpo
sição Jas camadasmincraes. 

A r·stes trabalhos acompanhar{t. ah;m de amostras dos 
minPrars e das varil'darks das ramadas de terras, uma 
dr·scripç:to minueiosa da po,:satl,;:l das minas dos ter
rt·nos rir dominio publico on p:trtirnlar necrssarios á 
111inrraç~o, f'.lllll desi,l~tta,::in do.; proJ'rid:uios, das edi
fir::tÇiil's lll'iks t·xi,;Lt'II!e-: r• d1111'u ou emprego a que são 
dt•,;tiuadas. 

Outrosim in,Jir;n{t qu:il o mPio mais :1propriado- p:na 
o transpnrtc do~ prodtu:Los <la minl'ração, e r1ual a dis
tanria entre cad:~ Ulll:l das minas c os povoados mais 
proximos. 

S:llisfeitas as exigenr;ias da claw;nla 1.·' scr-lhc-ha con
cedida a necc~saria autorização para lavrar as minas 
por ellc explorarias nos lugarrs de~ignados, de :1ccórdo 
com a mesma clausula, sob as condições que o Governo 
Imperial julgarconnnil'nlr irnpôr-lhc, no interesse da 
mineração P- Ptn henrli~eirJ rios direitos do Estauo e dos 
partif'nl:tl'f'". 
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Francisco do Hego Ranos D:J.l'l'eto, do l\leu Con.sclho, 
Senador do Imperio, l\iinistro c Secreta'!' i o de Estado uos 
Negocins da Agricultura, Commcrcio c Ollras Publicas, 
1ssf'm o tenha entendido c faça executar. Palacio dG 
Hio tle Janeiro, em tlezasetc de Outullro de mil oitocento~ 
setcnt~ f' dous, quinquagesimo pt·imeiro d~ Independen
l'ia c do lmperin. 

Com 1 rullrica 1le Sua )Jagcsl:1111~ o Imp:"r:lllot·. 

Frrmcisro do Rl'go narro,ç I?rzrt'I'IO . 

.. 

llECH ETO N. M l6- DE 1.7 DE ounmr\o llE 1Ri2. 

Concedt) a Antonio Go'me' e a Antonio .José Gomes Pereira Bastos 
pc1·missão por tres annos para explorar minas de differcntes 
mctacs c tle qualquer producto chimico natural em terrenos 
llcvolnlos cnmprchcndidos nas vertentes e eabeceiras dos rios 
Hajahy-assú c llajahy-mirim c seus amtientcs, na Provi'.Ylia de 
Santa Catharina. 

Attendendo ao que l\lr, requereram Antonio· Gomes c 
Antonio José Gomes Pereira Bastos, Hei por bem Conce
jer-lhes permissão, por tres annos, para explorar minas 
1\c di!Ierentcs metaes e de qualquer producto chimico na
tural em tenenos devolutas comprehendidos nas ver
tentes e cabeceiras dos rios Itajahy-assú c Itajahy-miriln 
c seus aflluentrs, na Província de Santa Calharina, sob 
·1s ~egnintcs clausulas: 

I. 

Dentro do refeíit!o prazo os concessionarios designa
rão os lugares em que tiverem de minerar, apresen
tando na Secretaria de Estado competente plantas geolo
gica c topographica dos terrenos explorados, com os 
perfis que demonstrem, tanto quanto fôr possível, a su
perposição das camadas mineraes. 

A estes trabalhos acompanhará, além de amostras dos 
mineraes e das variedades das camadas de terras, uma 
descripção minuciosa da possança das minas dos tel'l'enos 
de domínio publico ou particular necessarios á mine
r:tção, com dcsign:~ção dos proprictarios, <las <'dificações 

P.\RTr: H. 113 
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nc}lcs existentes c do uso ou emprego a que são desti
nadas. 

Outrosim indicarão qual o meio mais apropriado n.ara 
o transporte dos productos da mineração, e qual a ãis
tancia entre cada uma das minas c os povoados mais pro
ximos. 

II. 

Satisfeitas as exigencias da clausula i. •, scr-llws-ha 
concedida a necessaria autorização para lavrar as minas 
por clles exploradas nos lugares designados, de accôrdo 
com a mesma clausula, sob as condições que o Govemq, 
Imperial julgar conveniente impôr-lhes, no interesse 
da mineração c em beneficio dos direi tos do Estado c dos 
particulares. 

Francisco do Rego Barros flarrcto, do Meu Conselho, 
Senador do Impcrio, :Ministro e Secretario de Estado <los 
Negocios <la Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro, em dezasetc de Outubro de mil.oitocentos 
setenta e dous, quinquagcsimo primeiro d:t Indepen
dcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

Francisco tlo Rl'go Barros Barreto. 

--···-
L1EGI1ETO N. rjll7 - nE In DE ouTunno n~: tR72. 

Autoriza o Desembargador Polycarpo Lopes de Leão e o Dr. Egas Muniz 
Barreto de Aragão a importar por .•i ou pgr meio de uma compa
nhia, tlcz mil emigrantes uo prazo de seis anuos. 

Attemlendo ao que me reque1·eram o Desembargador 
Polycarpo Lopes de Leão c o Dr, Egas Muniz Barreto <le 
Aragão, Hei por bem Autorizai-os a importar, por si ou 
por meio de uma companhia que organizarem, até iO 
mil immigrantes agricultores e trabalhadores ruracs, 
sob as clausulas que com este baixam assignadas por 
Francisco do !lego B·:llT')' BltTeto, <lo Meu Conselho, l\li-
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nislro c Secretario de Estado dos Ncgocios da Agricul
tura, Commercio e Obras PubJicas, que assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 
dezanove de Outubro de mil oitocentos setenta e dons, 
quinquagcsimo primeiro da. lndependencia e do lrlL-
perio. · 

Com a tubrica de Sua 1\Iagestab o Imperado!'. 

Francisco do Rego Barros Barreto. 

~lausulas a que se refere o Decreto 
n." úll., desta data. 

I. 

O Desembargador Polycarpo Lopc.1 de Leão e·o Dr. 
Egas Muniz Bane to de Aragão obrigam-se por si, ou por 
meio de uma companhia que organizarem, dentro de um 
anno, a importar para as Províncias da B:1hia e lla
ranhão, dentro do prazo de seis annos, contados desta 
data, até dez mil (t.O.OOO) emigrantes agricultores e tra
balhadores ruraes de procedencia. do norte da Eui'Opa, 
e a estabelecer uma ou mais colonias agrícolas ou ill
dustriaes nas referidas Províncias. 

D'entre os emigrantes c colonos que importarem, até 
dez por cento ( J.O • I.) poderão ser de profissões diversas, 
tjue entendam com as necessid:ules da lavoura. 

Não se comprehenderão, porém, no numero desses 
emigrantes I)U colonos os maiores de 4.5 annos de idade, 
i}Ue não forem válidos, e os menores de um. 

11. 

No transporte dos emigrantes os em preza rios obser
varão as disposições do Decreto n. • 2168 do L" de Maio 
ele !858, sob pena de não se lhes contar a expedição em · 
que forem transgredidas. 

UI. 

A proeedencia, idoneidade e nacional' A-~~~~üfi] AMA ,f_, 
grantes serão justificadas peranto o age ~lJUrar bra- "Y 
sileiro nosiugares onde reJidirem ou ~ mbar~ados 
os emigrantes e ratificadas pelo age e-- Governo nos ... 
pontos do lmperio em que desemba :a?6m. 

0
sj 

'~ \,; :-'/ 
[)t_·' : .~ \ 
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Art. 30. Cada um dos Directorcs conservará, em de
posito no banco 25 agções, das <Iuacs não poderá dispôr 
cmquanto não forem julgadas as contas do ultimo sc
wcstre em qtle tiver exercido o dito cargo. 

Do mesmo modo nenhum supplente entrará em exer
cício, sem que deposite no Junco 2ti acções, de que seja 
proprictario. 

Art. 31. Pertence á uirectori:1 tlo banco: 
~ L" Eleger o Presi,\entc e Secretario, pertencendo a 

este rcuigir as aetas uas sessucs e ua Dircctoria, nJS 
<I uaes serão consignadas as suas deliberações. 

§ 2." IJirigir c liscalisar to,las :u operações do b:mco, 
<lctcnnin:üulo a. taxa dos dc,;r,ontos c llypothccas, do 
dinheiro rcrclJitlo a premio c as contli<;õcs ue quaesqncr 
outra~ lransaer~õ1Js prTmittitlas por estes estatutos. * :L" Nonwat· e dcmillir tmlu.s os empregados, mar
r.:Jtlllo-lllt•s suas altribnir;íks, vencimentos e fianças. 

§ !1." Fazer o relatorio das opcrar;ür~s do banco, o 
qual deve conter o balanço, a co11ta demonstrativa de 
lucros e perdas, estado da c:~rteira c toJas as occurrcn
cias notaveis <JlW se derem tlurante o anuo, fazenuo-o 
imprimir e diôtribuir p1~\os accionistas quatro dias pelo 
menos antes da reunião tia assomiJléa geral. 

§ ti." Organizar o regulamento interno de accônlo 
com os estatutos e ex:ec.ntal-o provisoriamente emiJllanto 
11;to fór approvatlo pela assemlJlt\t gna!. 

3 (i." Propór á assem bléa g1~ral o que j nlgar conve
niente c convocai-a ortl.itt.Ctria ou cx:traoruinariamente, 
dcvcnuo faze l-o scmpr·e IJUe·a reunião cxtraonlinaria fôr 
retJUerida por accionistas possuidores pelo menos de 
mil acções. 

~ 7." Organizar a relar;ão das firmas com :.JUC o banco 
pO(Icrá negociar, lixando o maximo tias IJUantias que po
ded sPr confiada a caua uma. 

~S." Inspcceionar a escripturação geral do Jnneo c 
torto o seu expeuiente, avisando o Presidente das faltas 
q~w encontrar, para que se tomem: as medidas convc
n tcn tes em sessão ti c Dircc.tor ia. 

~ !l." Fazer r,om que o esniptorio esteja aberto desde 
as !J !toras da manhã ató ils 3 1/:l horas da tarde. 

§ iO. Prover a tuuo qtw fôr a IJcm do banco sem in 4 

frae~ão <los presr·n les esta tu tos. 
Art. 32. A Dircctoria farú pelo menos duas sessões 

meusalmcn te, n si' r á v:'d ido q uanlo resolver a pluralidade 
(\(>votos, achando-se prr•scutt· a maioria. 

Art. :tL llaver:·t Si'lll)ll't' 1\1' scniço no banco uma 
··ommi~oãu int•·nu r·ol!lJHJ :t;\ 1.k •JrJU<S Ihreclores, á tptal, 



EXECUTIVO. 8i9 

como delegada immctliala da Hirectol'ia, pertence o go
verno economico e atlminb;t.rativo do banco, de C'Onfor
midade com o disposto nos presentes estatutos, no. re-. 
gulamcnto interno c em outras quaesquer deliberações 
da Directoria, sendo, porém, necessario para validade de 
seus actos, o accôrdo de ambos os Directores. Em caso 
tlc divergcncia decidirá o Presidente. 

O serviço dos dous Dit·ectorcs sera dividido c especifi
cado no regulamento interno, de fórm:J. que baste a as
iiigua tu r a 1lc um só Ilircclot· para validade dos a c tos so
eiaes do banco. 
. Se por qualquer circumstancia ficar impeclido algum 
dos Dircctores de semana, o outro o communicará immc
t.liatamentc ao Prcsid::mtc tlo banco, que o fará sullstituir 
por um dos dous que se acharem fóra uc serviço. 

Art. 31. Os Directorcs terão, em compensação de seu 
I r::tha lho, semestralmente 20 "/o dos lucros liquiclos, de 
conformida,Jc com o disposto no art. 7. •,repartidos com 
igualdade c em proporção do tempo ue seu exercício, 
não podendo, porém, a remuneração de cada Director· 
nceder a quantia de 2:400;)000 annualmentc. • 

O supplentc só terá direito á remuneração que co:n-
}JCtirao Oirt"ctor a que cllc sulJstituit·. . 

Art. 35. Os Directorcs c os empregados do banco são 
rrsponsaveis pelos allusos que commctterem no exer
cício de suas funccões. 

Art. 3G. Ao Presidente pertence: 
~ L o Aprcsen lat· it assembléa geral dos accionislas 

rm suas reuniões onlinarias c em nome da Directoria, 
o r ela torio annua 1 das oper::tçõcs e cs tatlo do bmco. 

~ 2." Presidir a Dircctoria e a ::tsscmlJléa geral, dirigir 
seus trabalhos c ser orgão dcllas,examinar c inspeccionat· 
a·' operações c os outros ramos do serviço, fazendo exe
cutar fielmente os estatutos, o regulamento interno e 
a~; delihcracõcs !la Directoria.. 

~ 3." Inspeccionar a c~rriptnração geral do hanco c de 
todo o seu expcdicntr., fazr.ntlo com que aquclla eslej:l 
t'lll dia r. escriptnrada com asseio c clareza. 

~ 1." Propôr ú Dircctoria todas as mcJi(las que julgar 
vant:Jjos:1s aos intere~scs do lm1ro. _ 

~ ri." Convoc:1r extraordinariamente a Dircctori.t 
quando o entender necessario. . 

~ ll. o Fazer com que seja remeltitlo ao Governo Im
. prrial c Prc,;identc (la Provinci;~, tlr>ntro uo prazo mar~ 
rado pd:1 lei, o lJalàncele mcns:~l cu relatol'io annual. 

~ 7." Comp:~n'cer no banco pelo menos tres re~ 
semana. ---"'"-.:.----;;--.~ --

-(?.· y?"-:\\\tC~ DA CAM;f,f 
. ·, '"' '-f . 'Q-·. v 
.'-... 

d . ' 
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CAPITULO V. 

DISPOSI~:ÕES GEUAES. 

Art. :l7. A Directoria procurará sempre ultimar por 
mt~io de arLitros, as contcstaçiks que se possam suscitar 
no meneio dos negocios do Lanco, evitando quanto 
possa ser os pleitos judiciacs. 

Art. 38. Logo que estejam passadas ou subscriptas 
2.500 acçõcs c approvados os presentes csLatutos por 
subscriptorcs que representem pelo menos a metade do 
capital social, se procederá á eleição de cinco accio
nislas, nas contliçucs cspccitic:ulas no art. 28, os quaes 
licarão autorizados a requerer ao Governo Imperial a 
appronção destes estatutos e a incorporação do banco, 
para o que lhes ficam desLle j:"t outorgauos plenos c 
illimitados poderes para transigirem c acci ta rem 
quae;;qucr alterações que o Governo Imperial possa 
Íílzer nos mesmos estatutos, uma vez que estas não 
moflifiquem as suas disposições esscnciaes. 

Estes accionistas eleitos constituirão a primeira Di
rcctoria do lJanco, devendo proceder-se á substituição 
a que se refere o c i ta tio a r t. 28 no fim do scgumlo 
semestre de sua serventia. 

Art. 3U. O lJanco poderá possuir edificio proprio 
para seu estabelecimento. 

Art. ~0. A Directoria fica autorizaua para dcm:mu:lr 
e ser demandada, exercer livre c geral allministraçãv 
e plenos poderes, nos lftwes devem, sem rcscrya alguma, 
consitlcrar-se comprehell•litlos c outorgados tOllos, mes
mo os poderes em causa propria. 

Art. 4-1. A liffUÍtlação do banco antes ou depois de 
findo o prazo de sua cxistcncia, se fará fle conformidade 
com o ffUC resolver a as~cmiJit'•a geral •los accionistas, 
sob proposta da Directoria do banco. 

Art. !!2. O banco Jica sujeito ás disposições da Lei 
n." :1.0~3 1le 22 de Ag-osto tlc J81i0 c Dccrdo !1. 0 2711 de 
Hl de l>ezcmhro de :l8HO, na parte tfUC lhe forem appli
ea veis,cmbora não estejam f'Specificadas uestcs eslat u tos. 

Ci•latlc ele C~mpog, ~O tle .Tnlho de 1872.-Thomrzz José 
Coelho de Alnu•itla.-1/ttfino Gomes de Oliveira.-Jeronymo 
.TMquim de Olit'eira.-Franr·isco José Rodrigues rle Car
ralho. 
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DEC:HI~TO N. :ilOS- DF. !) DF. OGTUBRO DE 1872. 

Concede a supprcssllo da ultima pàrte da clausula tr..• das que sere
fere o nccreto n. o 4573 de 23 de Agosto de 1870. 

Attentlcnrlo ao que 1\le rrpresentou Felix Emilio Tau* 
nay, Hei por concellida a suppn•ssão da ultima parte da 
clansula !5." das que se referr o Decreto n .. • ~575 de 23 de 
Agosto de 1870, qnc concelleu privilegio para a cons
trucção de uma e~tratla de ferro a vapor entre o porto 
tt•rrninal da linha de carris de fnno da companhia Rio 
de Janeiro Strect Railway e o alto tia Boa-Vista na Tijuca. 

Francisco do Rego Barros Barreto, do 1\leu CõfiSeH1o, 
Senador do lmpcriD, 1\linistru e Secretario de Estado 
dos Nego~;ios da Agl"icultura, Commercio e Obras Pu
!Jiica:-;, as~im o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Hio de Janeiro, em no\e de Outubro de mil oitocentos 
setenta c dous, quinquagesimo primdro da lndepen* 
dencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua }lagestatle o Imperador. 
Francisco do Rego Barros Barret(). 

llEClU.:TO :.'{. ;;LO() -DE I) o~: OU'l'UBI\0 DE 1872. 

Approva o eontraeto ce'lcbi·ado 1'0111 J. M. Cal'rer·c para o ser4 
viço ria navegação costeh·a, na linha do norte. 

- ~- - ·-

Hei por bem Approvar o contracto que com este baixa, 
celebrado entre a Dircctoria Geral dos Correios do Im
(Jt~rio e J. l\1, Can·ere, em 23 do mez findo, para o ser
viço da navegação costeira, na linha do norte, na con
formidade da elausula ~- • do accôrdo provisorio de 2:> 
de Janeiro ultimo. 

Francisco do Rego Barros Barreto, do Meu Conselho, 
Senador do lmperio, Ministro e Secrctar·io de Estado dos 
Negodos da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacib do Rio 
de Janeiro, em nove de Outubro de mil oitocentos se* 
tenta c dou~, quinquagesimo primeiro da· lndepen-
dencia r, do Imperio, , 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Francisco do Rego Barros Barreto. 

I'AIIl'E H. 111 
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Conlrarfo que cclclwmn o Dirertor Grral rlo.~ Correios auto
rizrulo rwr Avi.~o do Mini.5tCI'io da A!Jricultu,ra,, Conuntw
rio ~ Obra.~ Publica.~ de 21 do corrente e a companhia de 
1W1'1'rJflÇ!lo lJmsileira rl'presentadrz JW1' J. JU. Carrer.?, 
romo sen dirednr !JCrrnte, Jlil/'a o serriço da nave.qaçilu 
ros(eint ~~~ linha do norte, sob as cllwsulas se.quintes: 

l. 

A ll:lH.!!ação desta linha será feita por vapores, como 
o Jlar!Í, Ceará e Brthia, em numero suflicicnlc para o 
:;rrvi1;o a qtw a romp;mhia se obriga, novos c cons
trnillos com o~ nl!·lltnramcntos ultimamente adaptados 
nw; p:llflli'l<'s d1~ l.a classn, com aceommodaçõcs ucm 
arr•jad:1s par;~ 100 pa;;sagf'iros á ré, espaço sufficicnte 
<leliaixn do coberta para f!OO p;1ssageiro~ de convés, 
com capaei<ladn para rrccherem 400 a GOO tonclada3 de 
carga, lotação de L200 tonela1las inglezas e marcha 
nunca inferior a 11 milhas por hora. 

Estas eondiçõe~ serão verificadas antes da aceitação 
dos outros vapores, por uma commissão nomeada pelo 
novemo lrnpni:.tl. 

!L 

0~ Y;1Jl01'f'~ serão nacionalisarJOS brasileirOS, ficando 
isenta sua aequisição ut· qualqn<•r imposto por trans
fercncia de propriedade ou matricula, gozarão de to:l::l:;; 
as isenções e privilegias 1le parp.etes, c a respeito de 
suas tripolações se praticar:'! o mesmo que se pratica com 
os navios de guerra nacionacs ; o que nãO' os isentará 
dos regulamentos policiacs e da Alfandcga. · 

III. 

0~ nporr~ deverão I c r a bordo os sobresalentes, 
aprestos, ma teria!, ollj cetos de serviço dos passageiros 
c numero de ollieiacs machinistas, foguistas, c indiví
duos de cqu,pagcm que forem marcados no acto dq 
reorbimel'\to do~ vapores pelo Governo, que fiscalisará 
:! !li'! obsrrvanc1a rlrsla clausnla. 

IV. 

As viagens serão duas mensalmente, partindo os va
pore:'\ rlo lHo de Janeiro até a capital do Parú eom rscah•, 
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I an I o na ida como na volta, pelos por· tos das capi taef\ da 
H.thia, Alagoas, Pcmambuco, Par·ahyba, lHo Grande do 
Norte, Ceará c 1\laranhão. Os vapores ficarão i<;elltos da 
obrigação de entrada nos portos da Parahyba e Rio 
(~ranclc do Norte, semprn que não fôr isto praticavel, 
por falta d'agua e pela ronstrucção c tonelagnm 1los mes
mos vapores, sendo, neste caso, o transporte das malas 
c passag·eiros com as respectivas hagagcns feito em es
caleres ou vapore;; apropriado~ à custa da nmpreza, desde 
o lugar onde se der fundo, que ~erú o mais apro~:imado 
possível uos re!eriilos portos até o clescmbarqun c vi'cc
versa. t]uando realizar-se esta hypothesc, os praZ{)s de 
demora serão contados do momento em que chegarem 
ao~ portos os escaleres ou v a pores es1)Ceiaes com as malas 
uo Correio. 

v. 

Cacla viagem redonlla não C'<Ccdcrá de :12 d iàs. Preen
chitl~ esta conrlição não será obrigatoriil a velocidade 
exigida na condição primeira. 

VI. 

Os 1lias c horas da partitla e chegada e n tempo da de
mora em catla porto das escalas serão lixados em: uma 
tai.Jella organizatla pelo Diredor geral dos Correios, de 
aecóruo com a empreza, e approvada pelo Mini5tcrio !la 
Agricultura. Esta tai.Jella será revista sempre que o Go
verno, de accôr'do com a emprcza, entender convenim1te. 
Os prazos de demora serão contados por horas uteis, de 
sol a sol, do memento em que os vapores fundearem; 
ainda que seja em domingo ou dia feriado. 

VII. 

As Alfatlikgas dos portos em que os vapores têm de 
tocar expctlirão os despachos necessal'ios para se pro· 
ceder a tlescm h a r que ou embnrque da carga ou das encom
mondas que ellcs transportarem ou tiverem de trans
portar, com preferencia a descarga ou carga de qual:pler 
t~mharcação, e ~em embargo de domingos ou dias feriados, 
admittindo por conseguinte a despachos anticipallos 
a carga ª as encommend.as quo por ventura teuha1u 
de ~er transportadas pelos vapores da emprez· o~ 
Presillentes ~~as Províncias dentro das sua ~ · c.!f\tlarlc~t GA • · 
lhes prcsl:~rão a pr6-tecção co auxi·lio de , 1\~'\J\tt.l~~~A M{f 

. ,~\.:' 
<8-
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motivo nrcc~~itarem para Pontinnaçiiu de sua vin~r·m 
dentro do devido tcmpu,c t'lll cumprimento do contrario 
com o ttoverno Irnpt'rial, pagas prla cmprrza todas as 
despezas nos casos-em qtw r~Jia . .; tivf•rrm lugar. 

''111. 

As repartír:õns do Corn•io di•rrrão trr as suas mala." 
sempre promptas a tempo 1lr não rl'l:mlarcm a viagem 
elos vapores al{~rn da hora mar1'ada para a sahida. E 
quando por culpa de alguma honver demora, solTrerá 
ella a multa de que trata a rondição 13." 

IX. 

A tarifa rlJs pas~ag-rus !' freii'S ser:'! nrg-aniz·tlla na
fúrma approYada pelo GoHrno, tirando df'sde .i:'t <'~talw
ll·cillu que as passagens r frde5 por conta do Esiado go
zarão do ab3timenlo de dez por cento nos preços lixados 
na dita tarifa. 

X. 

A mnprcza far:'t transportar gratuitamente as malas 
do Corrf'io, ohrigaudo-sc~ a fazel-as conduzir de terra 
para bordo e vier-versa, ou a entrega l-as aos agentes do 
Corn~io, devidamente autorizados para recebei-as. 

Os eommandantes passarão I' exigirão rediJo das malas 
qun entrrgarrm ou l'l~l'l'lll~l'l'lll. 

O Gnvprno Imperial tPT~ direito de emlm·car nos va
pores da nmpr<'za. linc das de~pr•za~ di! passag1'lll e co
medoria, emlngar dist i neto e ro111 <~s prcc(~as :u:conuno
daçÕI'S, um empregado do Curr1·io, que iHcumlJir-sc-lia 
das rrspeetivas ma las. 

Em tal caso, os mrnmandantes fornecerão esr.alcr 
para o rmbarque c d1~semh:trque da~ malas, mas uão 
serão por e lias n'sponsa v eis. 

XI. 

A emprez:~ far:'l tran.c.:port ar gra tu i t.amcn te q naesqurr 
sommas dl' 1linhcirns qnn se remcltl·rcm doTb•souro :'ts 
Thesourarias das ProYiucias c Yii'I'-Yersa. E~ tas remessas 
serão cneaixntadas na fi'Jrm;J das lnstrncções do Tltt>souro 
1le rl de Setembro de H~tiri, e entregues os volumes que 
as contiverem ao~ commandantrs dos vapores~ ~em 
obrigaçãode procederem dlf'' à CIJ!ltagem e confcren ria 
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da~ mc,;mas ~ommas, assiguados' previamente os co~the;
cimenlos de embarque segundo os eslylos colllHlei'Ciaes. 

Fica entendido que a restitu.ição dos volumes intactos, 
isto é, i'etn signal exterior de violação, isenta QS com~ 
mandantes de toda'e qualquer rt•sponsabilidade . 

• XII. 

A empreza lira ~ujcila ás multas s.~guinles: 
~ L" lle quantia igual á snbvt'IJC:ão rrspet~tiva, se não 

ciTt•ctuar algn111a das viagens t•stipuladas. 
~ 2.'' De 1 :000/)000 a ~:000,)000, além da perda da 

subvenção respectiva, se a viagem, llepois de e11cetada, 
fôr in l1~rrom pida. . . 

Sendo a interrupção por força maior não terá lugar a 
multa, c a cmprrza percebcrú a quota da subvenção 
correspondrnte ao !IUlllero de milhas que o rapor houYer 
pt>reorritlo. . 

§ 3. • lle ti001)000, de cada pra:w de 12 horas que 
exceder ao marcado, tanto para a parthla eomo para a 
chegatla do!; v;q10r1~s no porto do Hio de Janeiro. 

~ 4." De 2001)000, de cada hora que anticipar a sahitla 
de seus vapores nos portos de escala, salvo quando a 
sahida fôr determinada pela necessidade de aproveitar 
a maré, c o Prcsidentr, da Província, isto reconl1ecendo, 
autorizar a sahida antiéipada por ordem escripta. 

~ r.>. • De HlObOOO a 500#000, pela demora que houver 
na entrega c rceebimrnto das malas do Correio, no ex
travio ou mão acondidonamento a bordo, ou pelo far~to 
tlc incumbir-se o commandante ou qualquer empregado 
de bordo do transporte da correspondencia fóra das ditas 
malas c sem estar devidamente franqueada com os sellos 
do Correio. · 

XIII. 

A parte que occasionar em qualquer porto demora 
maior qur' a designada na tabll!la, pagará á outra a multa 
de 200~000 por cada prazo eomplcto de tres horas que 
exr.eder aos da referida tabella. · 

Ficarão isentos da mui ta, o Gtwerno, se a demora por 
clle determinada (a qual será sempre por ordem r~s
eripta) fôr causada por sedição, rebellião, ou qualquer 
perturbação da ordem publica ; e a em preza, se a de· 
mora fôr causada por fort,:a maior. 
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XIV. 

Ern retribuição dos serviços espedfitatlos neste con
tracto a emprcza n~ccbcr:i de cada viagem redonda á 
subvcnç:io de 26:0005. 

XV. • 

O pagamento tla snlwenç:to será feilo no Thcsouro Na
cional em mouda corrcntl' do Impcrio, segundo rct[UÍ
siç:io do Minislerio ila A<:\"ricnltura, de quem o Dircctor 
geral dos Correios solicitará o tlito pagamento depois de 
realizatb a Yiagem c deduzitlas ou addicionadas as 
multas em que pnr n·nlttra lwtt\cr inc0rrido acmprcza 
ou a administr<u;~o. 

XYI. 

No caso de innavcg-allilitlatlc de algum tlos vapores 
da cmprcza, poder:t clla, mctliantc prévia licença dei 
GoYcrno, fretar outro npor nas COillliçõcs exigidas, ou 
em caso de falta absoluta, nas que mais se· lhes apro
ximarem para substituir t,rovisJriamenlc aquelle. 

XYII. 

A intcrrupç:io tlo serviço eonlrartaflo por mais do 
llllllllC7. em toda a linha ou parte tlclla, sem ser por 
ctleito de força maior, sujeitará a cmpn·?.a ú indemni
zação de todas as tlespczas que o Governo lizer para a 
continuação do rcfcritlo 'eniço durante o telllj10 de in
terrupção, e mais a multa de 50 "lo das me-,mas dcs
l1C7.as. 

No caso de abandono, alt.,m da cadnt·idallt• tlo con-
tracto, a emprcza pagará a multa de ;jQ "/"da su!Jvcn1;ão 
annual, entendendo-se por abandono a interrupção do 
serviço por mais de trcs mczes, ~alvo o caso de força 
maior. 

X YIII. 

O l~overno Imperial podt,rá lançN· mão dos vàpctrcS> 
da clltpri·?.a para o Sl'ni~:o du Estado em circumstancia"s· 
impct·iosas n imprAvi~tas, mediante prévio accôrdo 
quanto ao pn·.ço, qnér do fretarrwnto, quér da· compra,. 
c·nmprindo pon'm, r(uc c lia, no ultimlo caso, os suhs
Litna pot' outros nas conli1;õcs C\ligitlas, e deatro d·o 
prazo etc 1::! JW'ZL'.'. 
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XIX. 

No easo uc declaração de guerra entro o Brasil e 
qualquer potencia durante o prazo do contracto,. o Go
vrrno se ouriga a inucmnizar a em preza do premio do 
srp;uro de seus vapores pelo risco de guerra sómcnte, fi
cando a cargo da cmpreza o seguro pelo risco marit\mo. 

XX. 

As queslõcs q~w suscitarem-se entre o Governo e a 
rrnpreza, inclusive as que se <lerem sobre os preços de 
fr·danwnlo ou compra dos ta pores nos termos da cla.u
sula1H.a, serão resolvi1las por arbilros. Se as partes 
eontractanles não ~ccordarem n'nm mesmo arbitro, 
cada uma nomeará o seu c estes comecarão os ·seus tra
ba I h os por designar um terceiro, cujÓ voto será defini
ti v o. Se não houver accôrdo sobre o terceiro, cada ar
bitro escolherá um Conselheiro de Estado, c eQtre estes 
decidirá a sorte. 

XXI. 

Os casos de força maior serão justificados perante o 
Governo, que ,iulgará de sua procedencia por 'rlecreto, 
precedendo audiencia da respectiva Secção do Conselho 
de. Estado. 

XXII. 

A emprcza terá sua séde no 1\io de Janeiro; onde 
serão tratadas c decididás todas as questões entre ella c 
o Governo ou entre ella e os particulares. 

XXIII. 

A em preza obriga-se a entrar pnra o Thesouro Nacional 
co111 a porcnn tagcm proporcional á sua subvenção. mar~" 
cada pelo l\linisterio c\a Agricultura paua o pag:unenh~ 
de ttm Inspecto~; g·l:;lral, ficando estabelecid.o q1,1~ o !jl),ilo:d~ 
wo. da porcentagem nunq e:"\cedcrá de 1/'~ "f.oda.sq,b~ 
venção. .. · 

XXIV. 

O presente contracto terá vigor durante o prazo de 
cinco annos contados do dia em que começar o serviço 
da navegação, ficando estipulado que valrrá por mais 
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eineo a unos, st' no dias pelo menos antes de linda r 
aqut•llc primeiro periollo, o Governo I111perial não inti
nwr á empreza a resoluç:.ío rlc dal-o pot· findo. 

Em todo o caso fJttanúo o Governo resolva contraetar 
novamente o set·viço da navt~g-ac;ão a em preza lt'rá prt•
ft~rencia para continuai-o em igualdadt~ de circttm,.,Lan-
cias. 

XXV. 

A empraza não terá r,lireito a e~ugtr .uo Governo al
gum oulro favor ou iscn(io a!í~m dos designados nestas 
clausulas. 

XXYI. 

Oscffeitosrlcste contrarto licam tlepcJHicntes dn sua 
approvação [H' LO Governo Imperial. 

l>irectoria Geral dos Correios, 2:1 ue Setembro de ·I R72. 
-Lniz Plinio de Olin~ira.-.1. lll. Carrere, dircclor ge
rente da eompanhia de n:ivl'g:u;ão hra~;ilt'ira.- Como tes
temunhas:- .José Tertuliano Monteiro de .Mentlonça.
Jost! Ricardo de Andrade. 

DECBETO N. !"ill o- llE 9 DE OUTUfiRO DE 1872. 

Cn111~Cde á companhia- Ferro-earril do Ceará- autorização 
para funccionar ·~ 3pprova seus estatutos. 

Att~ndt'nuo ao que M1~ requereu a companhia-Ferro
carril do Ccará-úevi1Jamcnle representada c na confor
midaue da Minha Imrnetliata Resolução :l1~ 2 do corrente 
mez, tomada sobre o parect'r da SceçãrJ dos Negocias do 
Irnperio do Conselho 1lc Estado, exarado em Consulta de 
27 de Agosto proximo lindo, Hei por bem Concnrler-lhe 
autorização para funt:cionar, e Approvar seus estatutos, 
fixando, no art. 22, como minimo da quóta, para o 
futHio dt~ reserva, ri"/" do~ ltwros liqnitlos das operações 
ciTectivamente conduirJas no respectiro semestre. 

Frauciseo do Hego Barros Barreto, do Meu Conselho, 
Senador do lrnperio, M in j,;t r o e Secretario de E~ ta do dos 
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IV. 

An tcs Jc cntharcarcm os cmig-ran tcs assignarão, pe
rante o agente consular brasileiro, c, na sua falta, pe
r;mtc a autoridade local, declaração em duplicata de 
terem conhecimento ~las condições dos coa tractos que 
celebrarem com os emprczarios para sua importação no 
llllperio, com clausula expressa de não virem por conta 
do Governo Imperial, do qual em tempo algum, c sob 
t]ualqucr pretexto, nada JiOderão reclamar além 1la pro
tecção que as leis garantem aos estrangeiros laboriosos 
c morigerados. 

v. 
' 

As rl1:~pczas do tran,;portc, de,;cmb:HrJUC, agasalho, 
~nstento, tratamento c de quacsqucr outras de que ca-· 
reccrcm os emigrantes importados pelos cmprezarios, 
lJem como a ~onducção lll~ suas bagagens, correrão por 
conta dos mesmos, nos termos l1os contractos que cele
brarem com os emigrantes. 

Os emprezarios obri.uam-se a estabelecer estes emi
grantes ou como trab:1llwdorcs nas fazendas c estaiJc
Jecimen tos agrícolas, ou corno pequenos proprictarios, 
~ excevção dos mineiros, em terras que para esse fim 
adquirirem juntas ou nJ"S proximidades, até duas leguas 
cbs estradas de feno, dos grandes mercados, ou de 
t111tros lugares que o Uun~rno designar ou approvar. 

Poderão igualmente os emprczarios estabelecer co
lunias em qualquer local proximo dos pontos navegados 
:la costa ou rios das mencionadas Províncias, até uma 
legua, 1lesdc que csll'S sejam francamente navcgaveis. 

VIl. 

o.~ contractos que os emprczarios celebrarem com os 
emigrantes serão authenticallos pelo tabcllião ou nota
rio publieo, e rcronhPcidos pelo eonsul ou agente consu
lar brasileiro da localidade do contracto, ou do porto de 
t'lllb:l!"lfllC na Europa. 

Este agente representará ao Governo quando os refe
ridos contra c tos comprehenderem clausulas onerosas ao 
Estado, ou contrarias aos interesses get·aes da colonisa
ção ou emigração, c o Uovcrno resolverá se deverão ou 
n.:io ser motlitir·ado~ dr•J•••i' rlc ouvido~ os ctaprezario~. 
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VIII. 

O emigrante poder[t rescindit· seu contracto com os 
cmprczarios ou com os particulares com os quaes tiver 
ajustado seus serviços, em qualquer tempo em que pa
gar, tanto aos cmprczarios como aos particulares, uão 
l',·~ a import:m<:ia de sna passagem como a de todos c 
<jlt:"lesq\H'I' adia n tamrn tos que hajam recebido para sru 
cslabclecimento, uma vez que tres mczes antes mani
f<•stc sua intenção a qu::lllfUCr das partes conlraclantes 
ou preste liança idonea. 

IX. 

Na hypolhcsc de introducçiio tle rolonos para serem 
!'IliJll'egados como simples lral>alhatlores em cstabele
rimentos ruraes, o Governo auxiliará os cmprezarios 
com a quantia de sessenta mil réis (ü01)000) por colono 
maior tlc 10 annos, com a metade dessa quantia os 
colonos menores de 10 annos, c maiores de um. 

X. 

Na hypothese, porém, do estabelecimento tle emigran
tes pelo syslema de pro_prietlade, introduzidos no paiz 
pelos emprezarios, o Governo pagará a quantia de cento 
c cincoenta mil réis (:lnOaOOO) por adulto, e a de setenta 
l~ cinco mil róis cn;~OOO) por menor de :lO annos e maior 
de um. ' 

XI. 

A' visla de um exemplar da lledarnção exigida na 
clausula 3.", que mencione a idade, filiação, profissão, 
estado, religião, naturalidade e numero dos emigrantes, 
com designação especial dos menores c suas idades, ser:í 
paga a subvenção correspondente aos que se apresenta
rem ao agente do Governo encarregado de liscalisar a 
I'XCeução deste contracto, e na sua falta ao consul do 
lup-a r da expedição ou do embarque dos colonos. 

O pagamento será feito todo, ou parte em Londres, 
nesta eôrle ou em qualquer das Províncias da Rthia ou 
}laranlli\o, (l 0~r:olha dos emprczarios. 
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Xll. 

Aos colonos que quizerem ser proprietarios, os em
prezarios obrigam-se, mediante justa indcmnização, 
ou sem ella : 

1.0 A vender um lote de terras com trinta c dons mil 
metros quadrados quando forem solteiros os colonos, c· 
com sessenta c I{Uatro mil (G4.000) quando forem che
fes de família ; 

2." A construir uma casa provisoria em que sejam 
recolhidos os colonos, com as accommodaçõe:> precisas 
ao numero 1le pe~soas de sua familia. Aos colonos que 
forem considerados como tra!Jalhatlores, os cmprezarios 
darão o prévio alojamt'nln c 'mlcnto até que sejam em
pregado~. 

Xlll. 

Os cmprczarios não poderão exigir juros pela divida 
que o emigrante contrahir ~~m virtude da clausula 12.", 
durante os dous primeiros annos, nem, findo este prazo~ 
cobrar mais de seis por cento (11 %) annuae:, de juros, 
nem reclamar o embolso antes do quinto anno, contado 
da data tio csta!Jelecimento elo emigrante. 

XIV. 

A importancia das subvenções pagas pelo Governo Im
l•crial aos emprezarios será 1lescontalla das dividas que 
para com estes ou para com os particulares, a quem 
forem cedidos seus serviços, contrahircm os emigrantes 
ou colonos. 

Poderão os emprezarios deduzir lla di ta importancia 
ate sete por ~ento (7 %) para fundo do reserva, des
tinado a soccorrer as famílias fios que fallecerem, ou se 
impossibilitarem para o trabalho, na viagem, como de
pois dentro do prazo de cinco (5) annos subsequen
tes ao seu estabelecimento. 

A somma que restar deste fundo de reserva, quando 
findar o contracto, tcrú a apr1licação que o Governo de
signar. 

XV. 

0.; preços das terras, incluídas as despezas de medição 
o demarcação dos prazos coloniaes, e bem assim o das 
•·asa-; pruv ÍsorÍa'., 'C!';\ rrclixatlu l'lll U!Ul tabella orga-
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niz:ula pelos emprezarios de accôrtlo rom a pessoa que 
fôr nomeada pela Presidencia da Prorincia, e approvada 
pl'lo Governo Imperial. 

XVI. 

Nos conll'actos, que os emprezarios celebrarem na 
Eutopa com o\emigrantes, será litteralmente incluída 
aquella tahella para conhecimento dos interessados. 

XVII. 

0.-; emprezarios obrigam-se : 
1. 0 A remetter ao Governo uma planta topographica 

1lc cada terrilorio que adquirirem, com explicação uos 
lotl's em que o dividirem; 

2. o A rcmelter semestralmente á Secretaria de Estado 
dos Negocios da Agl'icultura, Commercio c Obras Publi
cas rclatorio circumstandado do estaUo dos nucleos dos 
emigrantes que importar e estabelecer de conformidade 
com este contracto. 

XVIII. 
<· 

Tamhem obrigam-se a não vender aos emigrantes 
terras por preço superior ao lixado na clausula vigesi
ma (20. •), quando o pagamento fôr feito á vista, c 
a não exigir dQlles além do maximo do preço de que 
trata a Lei n. o 601 de 18 de Setembro de 1850, quando 
se realizar o prazo, que não poderá exceder de cinco (5) 
annos," passando ao comprador um titulo provisorio.que 
lhe garanta a posse do lote que comprar c das bemfcito
r ias que nelle llzcr. 

XIX. 

o ti tu lo uefini li v o de p.ropriedadc do lote de terras 
será en trcgue ao colono logo que haja realizado o seu 
pagamento. ' 

XX. 

O Governo obriga-se, desde já, a vender aos emprc-
zarios pelo preço mínimo da lei, e pelo prazo de s · ~-~----
anuo~ a~ terras devolutas que existam nas du r~~\.\~ C A M,1 1 
cias mdiCauas, nos termos da clausula 6. •, ~\\Iu':iés ·ri 
possam os cmprezarios preci'Sar para a f. ~~)fu' d~ co-
lonias. · ,~Y 

i· 
\I 

·" ···~ 
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XXl. 

A venda de terra~ uc que trata a cl:m~ula :~ntnior 
será feita por partes, comprehrnllcwlo cada HI11la prin
cipalmente Ulll tcrritorio llll'tl'ÍCil dr lres (:{) Jcgn:~s 
nwtricas qnaLlra1las. 

XXII. • 
Não se ctrectuar:·, a venua 1le um novo territorio sem 

que se verifique havl'rem os cmprezarios 1listribuitlo 
aos emigrantes pelo menos ,Jons t<'rç.os da úrea anterior
mente ad1Jniri1\a por c\li's. 

XXIII. 

As terras serão vendidas em tt•rri torios que meuecm 
t•ntrc si até tinas lcgnas em quadro. 

XXIV. 

A medição :los territorios correrá por conta uos cm
prczarim;, nns a veriflcaç:to se fará por co11ta do Go-
verno. 

XXV. 

O Govt•rno 11ão se obriga a pagar annualmente aos 
cmpn•zario~ suh\·enção superior ú que, na conformi
dai\e deste contracto, rorreo!JO!lder a introducção de 
mil seiscentos sessenta e seis (LGüG) emigrantes, ainda 
que os em preza rios illlportem maior numero. 

O excesso, porém, será allendido na conta <los qui' 
f11rem importa1\o~ no anno ~cguinte. 

X\YI. 

() g-oremo concr·dcrá aos rmigrnntcs que os emprc
z:~rius importarem, passagt~m gr:~tuita c transporte para 
suas haga::!:l'llS nos pa({ltetes Lias companhias, ou empre
zas tle naYcgação subvnnciona1las ou protegidas, assim 
como na estrada <le ferro tla Bahia. 

Tamhem o Go;erno providenciará para que sejam 
liHes de direitos de consumo as bagagen:>, utensílios, 
instrumentos e machina;; :1ratorias que os emigr:~ntcs 
t~'OU">;errm 1~011l'i(\"ll I' lhe- pPrt•'llC()J'Clll. 
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xx~"n. 

Os :~gente~ do~ emprezario~ n~sidentcfl no Imprrio 
rt•sponderão por elles, c nas questões judieiaes recebe
!':lo tmlas :ts citaçõps tlesdc a primeira instancia. 

XXVIII. 

Os r.mrrcz1rios lk:~m snjr.ito~ ;i multa dr. vinte mil 
rC~is (20$0011) por cmigr:mt<~ rpw import:~rem de menos 
do num<~ro fi'<:ldo ll:l clausula 1.\ sendo além disto 
ohri.~atlos :1 nntr:tr para o Tltesouro Nacional, dentro do 
prazo ti<~ trcs m<•zes, com a importancia <la respectiva 
~uhvcnr::lo flllP tiYercm rcrchi<lo. 

XXIX . 

. \s qnestões qnn ~wwit~rPm-sr, cntrr, o Governo e os 
PlllJll'f•z:t rio~ a rt•spci to de seus di rt i tos e obrigações 
St~r:in rPsolvi<hs por arbitros. . 

Se as pa rtcs eon t rac ta n trs não :~cconlarem no me~mo 
ar h i trn, nomc:1rá carla nma o sc11 c estes de~ignarão 
terceiro, que rler:idir:í definitivamente no caso de em
pate. 

Su honver di~cor<l:mcia sohre o arbitro desempatador, 
<;nr:í escolhido á sorte nm Conselheiro de Estado, quu 
lcr:í voto d<~cisivo. 

XXX. 

Os raso<; 1\c força m~ior ~orão justiftca<los perante o 
I;O\'trno lmp<'rial. 

XXXI. 

O GoYcrno rccommcntlará aos agentes consulares do 
lmperio a protccção e prestez:\ na expedição dos acto~ 
relnli vos ils ri i l igencias dos em preza rios. 

XXXII. 

Este eontrnet.o substituirá em todas as suas partes o 
·l1~ ;; de Fevereiro do corrente anno. 

flalario do Ilio de .T:1nriro, om H) deOntuhro <lr.IR72, 
--l<'nnu:isrn dn l/PrJO /Jrtrro~ Barreto. 

r· IH! !• li, l tI 
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Si'nlior .-A rdnrma dos :tl'SI'llaC~ :!1' p:Ui'IT:l {· Ulll:l 
m·crsstuadc reclamada delidc alguns annos pl'lo cres
ccntl: trabalho, que a esst'S est:.~hnlecimentos ~~ co-m
m::ltido, c pcb div<'rsidade elo:' st:niços, qui' nelles s~0 
1'\l:cutados. 

A orgauizar;ãn., que !oi dada 1;ll1 lW~2 p1dOs Decr<'los 
dn 21 1le Fevereiro e dt: 2:~ de Outubro 1lcssc anno 
é ltoje :11~allltaila ,; dl'ficienll'. ' 
N~o rstá 1mis na allnr:t das exigencias 1la {•pora, 

(: do tlesenvolviJJH'Hio, que tem assumiuo o serviço 
publico 11esse importante ramo da atlministr:Jção. 

o~ vrneimcnl(l:' marc:1dos ll:liJIIelk tempo não são 
sullicii'H\I'S llu,it' par:1 l'l~l:lllnl'rarão 1los empregados. 

Tt•lll dnplir:1dn I' lriplir:1tlil o pret~o 1los ohjectus in· 
di'qwnsaH'ÍS ;'t nd:t. 

Durante os quarenta ::~nno.c:, que ill'corn:m da or-
gaHiz:tção referitl:~, o paiz tem f1•ilo .~r;~nucs progresso:~ 
ua ontem moral c Til:llniaL 

E' mistl'l' que as repartiçlies pul1iiras acompanhem, 
~n!J todos os aspl'etos, l'ssc not:tvel movimento. 

A org:llliz;u::io de 18:1'2 n:lo foi, por assim dizer, 
mais do q1w um cslJoço 1lo que deveriam ser no fu
turo os arscnars de Cl\L'IT:t do Impcrio. Por isso :\ 
metlitla que as mgcncias tlo ~~·niç.o publico o rccb
manm, apparcei:111t moLiilicat:iícs por meio ele ;~Yisos, 
c outros actos do Governo. pron~111lo tle rcmcilio i.s 
\:teu nas sensíveis qur se davam. 

O l'ollcr Lc•!:islativo, finl intt'rprcte lla opinião pu-
·lllica, quo SI\ h:ni3 m:lni!'t-slado a c~sc: rcst,eito, au

torizou pelo ;-t!'\. !l. 0 da L: i 11.
0 ilOl de 20 Je Setembro 

de ll)fil) a reform:t 1l1·sw~ estalil~li'eimentos, hem como 
de tlUlras rl'partiçi\e~ tlt•twmlcntes 1lcste 1\linisterio. 

,\parte d1''";-t auturiz;-tç:lo relativa ,\OS :.~rsenaes não 
foi e\l'cul:Jd:t, mtnr:.~ltltl~lltl; pel:ls difliculiladcs tlc 1'1'\l
nirl'lll-se 1le prompto n::; l'lcmentos in•lislwnsneís ~ 
c;;se trah:.~lho, c por outrns motivos, tlUC não importa 
agor~ assignalar. 

Subsistindo as mesmas razlit'S par~ cffectuar-sc are-
forma, :.1 Lei n." 1\17:3 de !l 1lt: Agosto de lRii ilecl:.~rou 
!'fi vigor atJnclla :1\ltllr i zaç;:Io. 

llma cornmi~s:to foi nomeada para estudar os pro-
.icctos anteriores, rduwlil-ns e organizar um plano 
:I(! opta ri'!, e q 111~ q ti~tiZ.I'';e o lilll que se tinha em vista. 

Es~c plano foi el:tlllll'ado, e tlcpois sujeito a novos 
ro;tw!os, (".Ori'I'CI;iíi'S I' l'lllt:lld:tS, 

l'rnrnrei, 1'.om ''"'"' 1'''1'' l'lt•ment.os, e ouvindo pes
'oas etJlllpClL'Htes. 01 ".:ttti7.tr IJ rl·gnlamento e taucllas, 
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fJIIC ora Lenho a lwma tk apn•sentar á Alta Consi•leração 
dr) Vo~sa l\lagestade Imperial. 

Um dos maiores ineonvcuienlcs, que se dú no ar
senal de guerra da côrlc, e que se póde dar nos das 
provindas, em cerla5 emergcncias, é a juncção c pro
miseuitlade de todos os serviço:;, de fôrma que a p::~rle 
propriamente tlo fabrico e~tl'j:l reuuitb com a dos 
dcposi los, c acquisição do m::~tcrbl. 

Facilmente St) comprchende quu css::~s repartições 
tlevem ser tlislinctas c sep::~rada:-:, a llm dn obter-se m::~is 
completa rep-nl:~t'Ídadc ua cscri}lluração, melhor me
thodo n::~ verilicat:ão das cxistencias t.la matcria Jlrima, 
dos fartl:nnentos, armamento, munições o matcl"i1l tle 
guerra, lJOm como de tudo que é relativo ás oflicinas. 

A~sirn, a acquisição, arrecadação, conservação, guarda 
e disti·ihuição da ma teria prima, e de quaesqucr pro
duetos tlestinados ao serviço do Mini:-;terio da Guerra 
ficarão pcrtcnccntlo nesta côrte á intendencia. 

O arsenal será sómente fabrica. 
U trabalho das otlicinas, sua regularidade, c perfciç~io 

será o seu principal mister. 
O armamento, fardamento, equipamento, corrcame, 

maehinas, appJrelhos c mais artigos neccssarios para 
o abastccimen to do exerci to, fortalezas o estabeleci
m1m tos mil i lares serão nellc fabrica1los. 

Nas províncias podcr-se-ha, em circumstancias ex
f raonlinarias, crcar in tendencias pro v isoria~;. 

l'or este regulamento se dá maim· desenvolvimento 
ao;; arscnac::; t.las províncias do Pará, Pernambuco, 
Hahia, S. Pedro do Sul e 1\lato Grosso. 

Devendo o arsenal de guerra da côrtc ser um est::~be
lccimcnto de primeira ordem, tendo machinas, e offici
nas bem montadas p::~ra prover-se o exercito do que é 
nccessario, comtndo é tambem muito conveniente que 
em algumas províncias lwjam os elementos indispcnsa
veis para de prompto satisfazer-se ás requisições das au
toridades competente~, c ao fornecimento de certos 
artigos aos corpos nellas estacionados. 

A melhor, c mais equitntiv~ distribuição das dcspezas 
publicas tambcmacomelha esta medida. 

Aos arscnaes das províncias, seg-undo tenho determi
nado, incumhirá lambem, como animação á industria e 
wmmercio locaes, a promptilicação dos fardamentos 
rara as companhias lixas. 

l'!ão me foi possível elevar o's vencimentos dos empre
gados do:; arsenacs tanto quanto era de justiça fazel-o, 
~JOrt}ue tive de ringir-me aos typo::; marcados na l-ei de 
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20 de Setembro de 18li0, isto t":, aos ve11cimcntos dos 
emprcgatlos uus arsnnacs de lllariHha ou do thcsouro 
nacional, que não estão !Jem n.:muncrados, e que pedem 
elevação de vencimentos. 

Heconheço que se púde nolar uma certa incongruen
cia entre alguns onlenadus marcados para empregados 
da mesma categoria; ma.-, anl•·s quiz proccuer assim 
duque afastar-me da autorií',:leão lev;islativa. 

Comtudo pelas tahellas, quL: aco;upanham o rcgul:l
mcnto. melhora-se sensivelmente a surte Lles~cs servi
dores do Estado. 

A ultima palavra, para torn:u· complda r,sta reforma, 
~ó poderá :-;cr proferida pdul'utler Legislativo, tl\le at
tcntlcrá ao que für mais justo e razo:1vcl. 

Tomei o pe:>soal ex istt:nle no Sl'U lotlo, e procurei fazer a 
distrilmiç;1o c classili.~ac:1o, nulllo pan't't:U mais acertado. 

O numero, que tica, eslú :tquem do que ora t'xistc, 
pois, como disse acima, por meio de avisos c ordens do 
Governo foi se alleranúo quasi Lodo~ os auuos a modesta 
e insuflieiente orgauizaç~ío primitiva. 

Em certas elassl's de r:rnpr·rwados, a dos adjuntos mi
litares e dos coadjuvantes ele escripla, caltiu-se uo ex.
tn•mo opposto. 

l(ouve excesso na f:1cilidade de sua arlmissão. 
O regulamento aea1a com essa anomalia de addidos 

ou coadjuvault!S nEto marcados nm lei, e com as despe::
zas com gratilieações concedidas LIO!ide longa data pela 
delicicncia dos vencimentos. 

A creação tla intcndeneia nnsta côrtc é um grande 
pas~o para tratar-se da conslrucç:io do arsenal de guerra 
em local mais apropriado, mais e.-;par;oso, e menos su
jr·i to a certas eventualidades. 

Por isso, como já tive a honra de verbalmente cxpôr 
a Vossa l\lagestatlc Imperial. t<pt.:ro que 1revcmente ~e 
pm;sa ronwçar no Canqw (;raudn a edtlieação desse esta
helecimenlo, qun lirar;'t vizinho ~~ t''Coh de tiro, e a 
um aquartelameuto para al_gurrt corpo dt! artilharia, lJUt! 

deve fazer exercicios, 1:otuo j:l se vJo comcçawlo nessa 
loca litlade, por meio de riJlll pa11llias do '1." ba talhd.o 
daquulla arma. 

As plaulas e orçamentos para e~sa obra eslão devida-
JIH'nte conelaidos. 

Sou, Senhor, com o Jllais profnwlo respcilo e aea-
l:lmen to. 

De Vossa l\lagestade Imperial.- Suhdito fiel e revc-
~l'lltc.- Jodo José de Olioâm Jnnqttcim. 

!\i o de Janeiro, i ti de Ou 1ul.'ro de 1~72. 
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DECHETO N. ;;us- uE Hl uE ourunno nE 1872. 
I 

Appruva o regulamento que rcor~aniza os a~~,U.a.Qs <~guerra 
tio Impcrio. -

Usawlo da autorizac:ão concedith pelo art. 3." da Lei 
n.• lU/3 deU de Agosto de IS7l, Heipot· bem Approvar 
o regula meu to reorganizando os arscnaes de guerra Jo 
J mperio,que com este~ baixa, a~si~nauo por João José de 
Olivetra Junqucira. do l\leu Conselho. l\liuistro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Guerra, que assim o 
lenha entendido c f:1ca executar. Palacio do Rio de Ja
ueiro, em dezanove de Outubro de mil oitocentos setenta 
e dous, quinquagesimo primeiro da Independencia e 
do lmpeno. . 

Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

Joâo José de Oliveira Junqueira. 

Ucgulamcnlu pam a iuletukncia e arseoacs de gucrrn 
do lmtlct·iu a IJDC se •·erci'C o decreto desta dala. 

TlTULO I. 

Do,; :U"scnacs c httcndcncia da gnca•ra. 

C.\PITULO UNICO. 

Art. L" Fica cl'ora em diante desligado do ar
sen:tl de guerra da côrle, e sob o rcgimen de uma re
partição distin:::la com a denominação de -lntendencia 
da Guerra- tudo <Jue é relativo á acq11isição, arreca
dação, conservação, guarda c distribuição da matllria 
prima c de quaesquer productos destinados ao serviço 
do Ministcrio da Guerra. · 

Fica igualmente desligado do mesmo arsenal o labo
ratorio pyrotechnico do Campinho, devendo o rcs~ 
peetivo dircctor cntendcr·so djrcctamcntc com o Mi~ 
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nistro da Guerra em t~do que fôr l.t.·udenlc au serviço 
(kssc estabelecimento. 

Art. 2.• O arsenal ocwpar-se-ha do fabrico do ar
mamento, fardameuto, ttptipamenlo, concamc, ma
cliinas, apparelhus c mais artigos Jtccc;;sarios para o 
auastecim0nto do exerci lo, forlaleza2 c estabdecimcn tos 
mílitares; c bem assim da g-uarrla e conservação do 
armamento porta til c trem dt~ artilharia. 

Art. 3." A inlcndencia comprelwnt!erú toJo o serviço 
do almoxarifauo e Lias cmharcaçücs, c o at·scual tudo que 
é rclalivo ás olllcinas, ao corpo LI e O!Jerarios m:li !.ares, 
ú companhia de apremlizcs arti!ices c ao museu militar. 

Art. 4. • Em circumstancias extraonlinarias poderá 
o Governo crcar intcndt>BGÍ::Is 111s províncias, mas 
nunca com caracter permanente; c nesse caso dará os 
regul::~men tos o i ns trucçues es peciaes que julgar con
venientes para o bom descmpenllo Llo ,;erviço raspectivo. 
Entretanto continuará a cargo dos directoros tios ar
scnaes tias províncias c CBcarregados dos rleposi tos de 
artigos bcllicu~ toJo o serviço relativo á intendencia 
oa guerra, de conformidade com as disposições deste 
regulamento; sendo com referencia áquelles deposi tos 
só mente IJuan tu á arrcc:ulação, acondicionamento, con
servação, guarda, distribuição e fiscalisação do material. 

TITULO 11. 

na intenclcnda <la ~ue•·•·a, sua m·~anização e c:OIUIICteneia, 
na côi·te. 

C,\.l'lTllLO I. 

Art. ~)." A intentlenci:1 da guerra será composta dos 
se.a:uin tes em pregados : 

Um intendente, que scr;i gt•ncral ou o!Iicial superior 
do exercito ou empregatlo tle fazenda. 

Um ajudante do intendente, que será o!licial superior 
ou capitão do exercito ou empregado de fazenda. 

Quando forem empregados de fazenda terão o pri· 
meiro a graduação dn eoroncl c o segundo a de major. 

Quatro olliciaos adjunto~ ú intendcncia, que poderão 
6el" reformados ou .honorarios do exercito. 

Um sc~:rclario e o pe~'oal lla secretaria •. 



EXF.CUTIYO. 

Um ~grntr tk rompr~s. 
Um t!t•spachantn. 
Um porteiro. 
O pessoal tio almoxarifado. 
llm fl'i to r. 
()~patrões C n•meirO'i cl:l<i rm\l:lrcaçurs. 

9U 

E os servente!'. que forem in<lispensaveis. 
Art. li." Compete ú inlt•ntlcncia da guerra: 
~ ·1." A arrccad:Jção, classilica(ãO, tlistrihuição c 

11sr:a\isaçiio' do material atlquiritlo, ou qtw fúr scntlo 
adquirido para supprimcnto dB forças de terra c res
pet'l. i vos a rsrÍ1acs, fortalezas, tlepos i los, escolas c quacs
f]UI'r nutras tlcpr!lllrncias tio 1\linistcrio da Guerra. 

~ 2." A escript.uração da receita c dcspcza do mesmo 
ma lt~ria I, hem como a verifica(ãO, por qu~ntidade c 
qna I i•lad c, no a c to do respectivo recebimento e distri-
huicão. 

~·3." As requisições c diligencias que forem neces-
s:~ria~, qu(~r para a acqnisição do material preciso 
ao supprimento dos armazens do almoxarifado, quér 
para a predisposiçfio das accommodações indispensaveis 
:'1 regular c facil arrccada•:5o tio material. 

~ 'L • A satisfação dos pedidos de mftteria prima, 
e mais ohjectos que lhe forem dirigidos pelos arsenaes, 
for ta le1.as, deposito!'., corpos, escolas c mais estações' 
f!o 1\linisterio da Guerra, seguwlo as ortlens do Go
verno, c os preceitos que re~cm este ramo do serviço. 

~ ;;. " A proposição de mediJas tendentes a melhorar 
o serviço da arrecatlação, abastecimento, fisca\isação 
e movimento do material a scú cargo que não possam 
ser praticatlos sem autorizat.;ão tio ~inistro. 

CAPiTULO H. 
/ 

ll.\ SECI\ETAI\L\. 

Art. 7 ." A secretaria terá o seguinte pessoal: 
Um secretario. 
Dons -1. "' officiar-s. 
Dou;; 2. "' tlítos, senti o 

r.\iivo. 
nnus :llll:tllllrnscs. 
llnu~ pra 1 ican 1 ~~~. 
11m porteiro. 
! lo11~ I'• Jlli i llllOS. 

[)r 
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:\rt. R." A srcrrl:11'i:1 st~ tlivitlir:'1 plll t.luas secçllt·~ 
sob :1 immPrlbta dirccção r rr!'.pnnf;abilitlatlc dos L"' 
olnrial'!'., f;Cntlo uma <lo expctlientc c outra de conta
hilitbdc, c o re~pPclivo pPssoal s1•rá distribuído como 
lii:JÍS COl\YI'l\Ít'tliP ftll' :10 SI'I'YÍÇII. 

C.\ l'lTlíi.O lll. 

Art. !1." O :llmox:1ril'arlo, qnt~ ú :t repartição tl:t in~ 
tnntlenci:1 por ltlt'io tl:l qual st~ arrt'C:ltl:lrá c distrihuir:í 
totlo o matcri:\1 tJo exPrt·.ito, snr:'1 Jivitlitlo ~~m tres scc
çiics, trntlo c;~tl-a urna o Sl'.é~Uinte pessoal: 

Um almo'<.arifr. 
Um ef;crivão. 
Um amanucnsc. 
Tlons escrevcn tes. 
Um lit•l tio almoxarift~. 
Dons !!uanlas. 
E os scnPnlcs qnt~ forem inJiswnsaVPÍ~. 
Art. 10. Em cadn st•cção havt•r:í. nmPscriptorin, qnn 

serú dirig·i1lo pelo escriv<\r), n na sua ansencia pelo :tma~ 
nncns<', sendo n resJWCI iYn pessoal com]10sto destes 
dons empn•gatlos, tle dtii!S Pscrev<~''''~~ e <in um f;('fY<'nle, 
que lamlH'm t''\l':·cer:\ :1s l'ttnc<:iit•s tlc continno. 

Art. 11. A rsniptnr:tt;:\'1 privativa do almoxnrifn 
~crú t•xccnl:llb por cllr•, pelo fi('] c por um e~crcHntt•. 

Art. 1':!. Na distril111i0ão lo matcrbl 1wbs trPs ~cc
l'i'ir·~ oh,nrvar-se-h:l o se!.!uinte : 

~ 1." A I ."s<)t:ção cm'nprt•IH'Hilrrá tntlo qnr rehtivo 
l't1r anarm:1mcnto, equipamento, in~trnmental hdlicn 
e lwm a>sim :'1s mnchin<~~ n :t]1p:1relhos e mais arti.C(os 
qnc se prcn<lem dircrta!IH'nle ao materi:1l de guerra 
propriallll'nte rlilo. · 

~ ':!." A ':L' ~~·rção sf'l:'t destinada á mataria prima, 
hem cnmn a to1h~ a~ I'Pn:tnH·nta,; n mais ohjeclos nc
u;;:;arios :to r·nno.:nmn d:1~ ollirill:tS 1lo arsenal. 

~ :l," \ :l.' ,,.,(in ,·on!t·t·"t tnd:to.: as peças 1lr- fanla
nwnto, movt·i; ~~ ntr•n,iltn', 1-t~lll romn t.otlns o,; livro' 
I' maio.: arti':·n·; "'' t''l"l'itdrll'l<l . 

• \ri. t:: .. \ prdl'fll':t, .,; :1• !ilit·in; dt) gnrrra n f'W 
'!f'l":tl_lnd:~s :ts lll:tlí'!i:>'; 1111 prod111:lo~ pyrolcr:ltttiro;;, 
,,,,·'!' Jllll:nnm:tl'r•i· Jll.-'1 1'\jd•·-;j\11' d••vt•t'irt·:·r til''·· 



I.CXECUTIVU. 

Ch\J,Jos em tleposilos especiaes, convenientemente cons
truido,:. 

E,scs <leposito~ 11earão a c~rgo <le um ?U mais of-
i1ciaes dleetivos ou reformados do exercito, segundo 
as di-taneias em <]IH' ~c acharem, havendo um guarda· 
rm cada deposito, que ~Prvid. sob a respom~II . .Jilidade 
do respectivo encarregado. 

C\PITllLO lV. 

DAS ATTRillUIÇÕES E DF.VERF.S DO I;>;TE'NDENTic, 

Ar!. H. O intentlente {~ o chefe da interidencia, e 
como tal a primeira autoridade e principal responsa'Vel 
pela rcgularidat.lc c boa marcha desse ramo t.lc scrvíço. 

Art. Hi. Compete ao intendente: · 
§ 1. o Inspceeionar e fisealisar a .entrada c recebi

mento t.lo material comprado para provimento do al
moxarifado, cumprindo-lhe mandar fazer sempre os 
nccessarios exames para a verificação do peso, qual i
da de c quantidade ; tudo segumlo as estipulações dos con
traetos respectivos e de conformidade com as amostras 
ou modelos adoptados. 

§ 2. 0 Inspeccionar a arrumação c acondicionamento 
de todo o material arrecadado; 

~:.L" Fiscalisar a sabida dos artir:ros supprirlos pelo· 
almoxarifado aos arsenaes, eorpos, fortalezas., e outras 
dcpendencias da repartição da guerra, tendo em vista 
que esse scrvi<;.o seja executado com a maior promp
tidão c rrgnlantlade. 

§ ~-o Fazer com que as secções do almoxarifado se 
conservem sc~pre. providas do material preciso para 
o consumo onhnano de tres mczcs, com exccpção porém 
dos artigos de facil deterioração, a fim de evitar delongas 
nos fornecimentos que forem ordenados pelo l\linistro.! 

§ ti." Mandar effectuar as entregas ou fornecimentc.s 
dos artigos que forem pedidos :JO almox:lrifado, por 
meio de ordens escriptas. 

~ ().o EtTeduar os ajustes ou con tractos necessarios 
para acquisição de material, fretamento de navios, 
transportes de artigos c outros que lhe forem deter
minados pelo l\liüistro, bem como autoriz:u· as compras 
ttue não importarem em mais de i00$000. 

~ 7." Mandar f'Xaminar o material que ftir recolhido 
r•'AllTE 11. H!J 



UI 'i 
ú inlcndt~J}('.i;J wlu~ corpo~ (' rurtalrza..;. lwm cumo tiar 
parte {t rl·p;Jrtição Jn quartel-mt~slre general do res
pcct ivo ~~stado e quantidade. 

~ R." J\lantlar dar em consumo o material qnc fur 
rccolllitlo em rstacto iu1prestavel e rcmetter para 11 
arsnnal o que fôr su~et•ptivl'l rle concerto, no caso de 
podi'r fit'al' rm c~tarlo de :;er Hovamente fonwci1lo. 

~ !l." lh~:-:ignnr um ;,rm;Jí:f'l1l, I'Oiil eseripturaç:io rs·· 
reria\, par:l Jicpn..;i[O prOVÍ:iOI'ÍO dos olijl'l'(O; qne forem 
recolhidos ;I Íllti'll:li\llCi:~ pelos rorpos c forlaln;a', de-· 
ven1lo c..;sn scrvi1~n spr feito sob a rcsponsabilil\allc ele 
um 1los otliciac~ acljun1os il intPmif'nria. 

~ lO. Ord1~Har a ü\pc:liç..lo, aciHlliirion:lmcnto e rm
harrJtte do ma!crial qu1· tiver d1• ~nr rcmctlitlo para 
:1:; províncias, ou para fúra do Imp1~rio, em Yirlutlc 
dt• ordt~us do Ministro. 

~ tl. [TlS!)l'CCÍOJial' I' flsca\is:ll' todos OS St'l'VÍI:Os rt'-
\alÍVOS ú intcndPncia a ~1'11 cargo, e 'l'lar que os n•s
pPctivos cmpn•g-atlos cumpram íielmente o~ seus dt•
vcrc;;, r-.ecutaJHlo J!Ont ual ~~ l'scrupulosamnnlt~ as ll:is, 
regulanwntos r ordéns cmw•J·ncnlcs á arrecadação, for· 
nt•rinlcnto e nsrriptur~t::io do material. 

~ \2. Prestar ao,; cllt~ft·s 1la~ div1~r:ns n~parlil;õc;; tlo 
Ministerio da Glll'l'ra, t~nlo 111 cürte, como nas pro
vinci:b, as informaçfit•s e rst·larcrimentos, quo ll1t: 
fon~m ~oliritados: liC\Il rolllO rPquisitar dessas aulo
riLladr~s o qlll' j111g:1r I'Oll\l'llinnle ú rcgnl:uiLlatk c ho:t 
marcha do s,·rvico a S1'll ran'o. 

~ t:L lbr partt• ao r.Jini"tl·o de qn:,!qtu~r f:d!a graY<' 
~>ll inc.oJI\'t'!tir~ntn q1w t•CI'fiiTt'r p:1ra o exaelo cnmpri
lllt~!IIO dos con1 netos, aju>ks, ou orden,; l'xpeuida>. 
1':11':1 acquisição do materi:1l m·cc.,sario. 

( I·~. ComlllHHic~r ú rr~part ir;ão tist:al do Minislcri•> 
da {}tu:rra a~ lllUltas ('111 q111~ ÍrH:OITI'l'l'lll de Conformi
datlt• cum ;1s dispoiiÇlil's relativas ;w coHsclho de com
pra:;, os forucr:edorcs ou quaesqUL'r pessoas que llon
yr·rEm reldJr<Hlo conlrarlos com a intentlcncia, de ac
n!rdo rom as n~'Jll'dins r·slipula</ír:;. 

§ t:i. l\lanrl:tr l'l':l!iz;~r pelo ag1:ntc todas as compras 
nuc exigirem muita urgenria, rlando porém partr. ao 
Ministro ths conrlit:íks em rpw se clTectuaram, bem 
r:omo <las cansas que as ddt•rmin3ram, se a respec
tiva imporlaueia excL'rler de 100;)000, e fôr inferior 
a um conto de réis. 

~ Hi. Cornmunic:tr ao~ pr~'sitlrntc~ de prodncias 
·1 rClll!'S"a dos ;trl i:-:0s n:>n'!tdos ft•,·n~ccr :lOS !'l'spec

'.'.1U"; .n.-~cn·1~· .... t'~t ~_L't·q~i' 1 \.;. i~ ~~·~.~~o~ btHic!J:~) r(..:--
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mctlendo 11:1 me~ma o~ca~wo o compPlcnte conhrci
Jili'll lu p:1ssado pela secção do almoxarifado 11Uc houver 
l'll'!'dUaÚO O fOI'lll~CÍUletllO. , 

.~ 17. lnfonnar sobre a idonei<lade dos pretendentes 
ao:> empregos da intendcncia, qun forem ue nomeação 
dD Govemo, quanJo essa infonnai10 lhe fór solicitada. 

~ IH. Tomar juramento c dar posse a lodos os pro
vidos nos lugares de que trata o paragrapho antecetlcnlc. 

~ 19. Nomear os escreventes c gu,mlas do almoxa
ribdo tle que tra la e~ te rPgulamcnto , e mandar 
éHIInitlir os ~crvente,; que forem intlispensaveis. 

~ :20. 1\landar despedir do serviço da inlcndeneia os 
empregados qne náo forc1h de nomeação do Governo, 
<' prot:etlerem mal, ou niio cumprirem liclmenle os 
~cu~ devrres. 

~ 21. 1\landar p~ssar, quando não houv.er incon
Yeuienle, as ecrlitlôcs que se pedirem (\os livros, 
documentos c mais papeis pertcneente,; ás estações 

_que lhe estão snlJortlinaLl;J.", rlcvcnuo-se observar o que 
'a rrspeito dispõem as leis de fazcnua. 

~ 22. · Hubricar lodos os livros de cscripturação, 
quér L!.t secretaria, quér do almoxarifado, com eX:
c,'pção porém dos de receita, (Jespeza c mappa, que 
o dever;i ser pl'la repartição !isca!; podendo dar com
m iss;io ·par a aq uelle serviço não só ao ajudante, secre
ta no e onieiaes adjuntos, como a qualquer dos cm
prc•gados de nomeaç;Io do Governo. 

~ 23. llar as instrucçõcs que julg:tr convenientes 
para o regular andamento do serviço in temo dos ar
mazL~ns. 

§ 2í.. J)pferir o~ requcrimc'ntos das partes, dentro 
dos limites de su:Js attrihuic;c!es. 

~ ::!:). AprL'':enlar annualnwnle ao 1\linistro, até o 
tim de Fevereiro, um rclatorio cireumslanciado da 
marcha do serviço a seu eargo, durante o anno ante
rior, indicando nessa occasüi:o as mcdiclas que julgar 
coa vcnicntes para o mclhoramen to dos dilferentes ramos 
dcs~e serviço. 

~ 26. Participar ao l\linistro qualquer irregularidade. 
transgressão de lei ou de5te regulamento, a lilll de 
Gerem t'esponsabilisat.los c· puniLlos os culpados. 

~ 27. Pcuir pro v illcncias ao Ministro ácerca de 
qualquer assumpto, rtnc se prenda aos interesses dQ.-... 
~~en iço ou ua fazenda publica. . . c· \ ~f ' 

~ ~8. SnspenLler até quinze dias o e q~~~Q\d~ 'i/~,11?."' 
nomca~,;;Io tlo GQvcmo IJUC incorrer em , íí~Wllr falta ·'! 

r r;IYC, com rl'l<l~.ão ao cumprimento () ~'Ni's deycres 
. '.:?.·, . 

I --,:) 
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ou sem tempo dclcrmimclo, se a f;i\la flir de tal gr~
vidadc que cxi.ia a llemi~~ão do empregado, caso em 
que dara Jogo parte ao Ministro, para resolver con~ 
rcnicntcmcntc. 

Art. Hi. O descrnprnho d~s a ti rilmiçõco ron fcridac. 
ao intendente 1ws ~~ L", 2." e :1. o do artigo antc
redentc púLic por cslt~ St'l' dclcgatlo ao seu ajutl:mtc. 

CAPITULO Y. 

D.\S ATf!IInlllÇliJ:S E llEVERES DO AJUDA:'\TE. 

A ri. 17. O a,ind:mle lt'JH P'Jr tkvcr princip:1l coatl
tuvar a acÇ~tl administr;ttiYa t' fiscal tlo iHtendcnte, 
··om pe ti ndo-1 h e e,; pcc ia !11tr~n t": 

~ L'' Substituir o intcudcnlt: na sua auscncia ou 
irnpcllimcnto. 

~ 2." Inteir:1r-st', t:wto qn:tnto f;)r possiYCl, do es-
ta, lo tlo mercado :'tcrrc:t das cxistcJl(:ias, qualitlade:-; e 
}Jreços dos artigos cuja compr~! ou acquisição tornc-st~ 
m~cessarb. 

~ :3." Velar lJ:t rigorc'a cxccu(ío do serviço da in-
tendcncia, na parte tclaliva ás entradas, sahitlas, em· 
1Jarquc~, acondiLionam<'nlo, classilicar;ão e provimento 
dos artigos pertencentes a cacb secção do almoxarif:~do. 
dando· irnmPiliatamcnle conliccimcnto ao intcmlenlc Ul) 

qualquer falta on irrr~gularidadc que encontrar. 
~ 4:." Fiscalisar a cscriptnração do almoxarifado e 

rui.Jriear os documentos de dcspcza. 
~ 5." Tomar nota das onlcns expctlirl:ls pelo intcn

«kntc ao almnxarifallo. a fim de fazl'l-as cumprir com 
a maior hrcvitládt~ c exactid:io. s li." Examinar diariamente o ponto tlos empregaJoc. 
e serventes do almoxariLulo. c allthcutical-o cum a 
sua rubrica. · 

§ 7." .Assistir ou mand:-tr :J·~sistir por nm dos om
ciacs adjuntos :'t inlcndcnria ao exame c cl:~ssilicaçãí> 
do material entrcgtw )'Or inntil; on por falta de ap
vtica~âo, Jlt'los 1:orpos, fprl:dt:z:Js, arscnacs c mais dc
pemlencias do Ninisli'JÍIJ da Guc,.Ta, c rubricar os 
lf'rmos rrspct:tivos. 

~ 8." Dirigir n li:ccali,~r o scrvir:o dos rscalcrrs c 
mais Pmharca1;ilr~ lh inlt·ntli'llri:t. lwm como inspct> 
c·inn:tr a .. -p·;pl'l'li\:1 ;}1'\'l'l':lll:il::in I' Indo o nntrri~l J t' 
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!ativo a e~se serviço, que ~c1·á confi~Llo ~o 1.
0 

patrão, 
havendo para isso um livro rspecial de carga c des- -' 
(':lrga dos objcctos pertencente'> a esse ramo de ser
viço. prcredendo o competente inventario. 

~ U. o Dirigir c n~calisar o serviço geral a c~rgo do 
feitor, consistindo-no asseio c arrumação dos palem• 
tia intcndcncia, illuminação nos dias de g:1la, trans
porte dç ohjcctcs fornecidos pelo :~lmoxnrifaJo aos 
rorpos de guanb, quarleis c rcpartir:ucs do Ministério 
da Guerra na côrte. 

~ 10. Huhricar a" informar;ilcs rlo :~gente comprarlor, 
que têm de ser presentes :10 intendcntr, quamlo con
rordar com os respectivos preço,, segundo as condições 
do mrrc:1do, :JtlrmdPndo-sc ás cumpra·; anteriores rcla
til'as :10 mesmo artigo. 

§ H. Hubric:Jr tollos os perlidos que parlirem tlo 
:1lmox:1rifado ou para exPcnr;ão de qu~lquer outro ser
viço (]a intonrlencia, sempre qnc se conformar com a 
lll'et:~sirlade dos respectivos olljcctus, segundo as ordens 
do intendente. 

§ 12. Fiscalisar ~s férias do almoxarifado, do scr-
Yiço geral c da maruja. 

Art. 18. Para o li c! dcscm pcn h o do serviço a seu 
cargo terá o ajudante um cscriptorio com dous escre
vpntes e dou~ contínuos, sendo o rr,spcctivo serviço rli
rigido por um amanucnse de nomeação Llo Governo. 

CAPITUTO Vl. 

IJAS ATTI\IDUIÇÕEs E DE\'El\ES DOS EMrl\EG.\DOS DA 

SECI\ETA !liA. 

Art. HL Compete ao secretario : 
~ L o Dirigir c liscalisar o serviço a cargb da se-

core ta ri:J. 
~ 2.0 Lanr;nr os despachos nos pedidos, requerimentos 

c mais papeis do expediente. 
~ 3.0 Dirigir o serviço c arranjo do archivo da 

intcndencia, que licará a cargo c sob a responsabilidade 
do archivista. 

~ 4." Propór ao intendente, c fazer cscriptnrar os 
livros c protocolos que for~m nccessarios para o 
r-:xacto c prl1mpto conhcrimento de todos Oc· nego,·ios. 



At.J(1S ll" I'OilEl\ 

Art. '20. Os olllriaes c mais f•mprcgados dt' csr.ripta 
f''d'I'Utar~lo todos os trabalhos de expediente, n;gistro 
~~ contabilidade, que lht~s furem distribuídos pelo se-
netario. 

Art.. ~1. Ao portt•iro inrurnlH•: 
§ l."Ht•t·eht•r por Íll\t'ttlarin t) rrspontlf'r por toda 

:1 !liOhili:t.liHo~ c utensili'os Jll'l'lt'llCl'lllt)S :i secrl'laria. 
~ ::!." Caitlar 110 asst)io dt) todas ;ts depemlencias da 

~werclaria, c 110 pro\ imt'nlo 1los ohjectos nrcessarios 
]':Jra o scniço rcspl'divo, Sl'gunrlo as ordens tiue rc
cclll'l' fln set:rt)lario. 

~ :l." Ft'c.har u t'\pt•dit·nli' f' scllar os p0pc;s que para 
icso lhe fon~lll conliado~ l'''ln Si'l'l't'tarin. 

\3 fi .. " Ter :ts Jllt'sas dos l'lll prri':lllos sempre providas 
d\l lll'l't'''ario p:tra o tr:tltallto dP cada um. 

~ ri." \'i.!!: ia r qUt) as !H''''n:ts qllt' se adtan•m fúra 1lo rt'
rostt~iro OIJSI)l'\I)Jll a dn ida !tldt•Jll C dcCÚI'O, devendo 
solicitar 11o;secrctario as providt·Hcias qu~ forem neces
~arias, quando al.!!liCIIl dec<JI 11'1\tler ;'ts suas advrrtencias. 

~ (i. o N;io pi'rmittir o ittuTrs~o na sala do intenden
te, e na st'CITiaria, H'lll J'rh i o r:onst>ntimento. 

1\ r L 2:?. Os ro11l in uos ro;tdjuvariio o porteiro no descm
JlCJ!Ito tlas oltri,o;:H:iit•s a seu cargo, c serão c~pccialmcnle 
i neumhit.los da cnl rega do ex ped ien te c m;~,is scrvir;o 
in terno. 

CAP!TlJL0 Vil. 

llV' OBllll<AÇ\tES IH) \l;El'iTE Cü~I['fi.\DOIL 

A1 t. ~!:1. O agt'nte comprador tem por 1lever: 
~ 1." Healizar as compras miudas que forem dctermi

mdas pl'lo in t cndcn ll•. 
~ 2." l\lallllar fazer ns cm1certos dos instrumentos, 

moveis, utcnsilios c outros objcctos que tenham de ser 
executados fóra das oílicinas do arsenal, segundo as ordens 
tfUC para icSso receber do intendente. 

~ 3." Satisfazer as despezas de pequena importancia, 
ou rle natureza urgente, que pelo intendente forem or-
drnalbs. 

~ !J .• " Colligir c prestar ao intendente, com presteza, 
as in form;tçol!s e e:or la rcrinwnlos que rstc e:x igir sempre 
'JUI' se tratar de aclj!li :i•::1o de material. 
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:\1 t. ~í. !'ara o,·col'l't'l' ;w pJgaml'nlo tl,t,; t!(•sprz,1s a 
qtw se rrfercm os ~~ Lo, 2." e 3. o. do artigo an tece
tlente. receherá o agcllte comprador. nos primeiros dia~ 
de cada mez, .a quantia de 5001)000, da pagadoria da& 
tropas da côrtc, devendo no fim do mez seguinte apr·e
:-;entar ao intend,'nle um halanrl'lc com documento~ 
prohatorios das quantias tlespcnl'li·Jns no mcz precrden
te, a fim de ser remcttido á repartição lhcal tlo 1\linis
terio da Guerra, que far;'t o compclt'llte processo. 

Art. :m. Sempre que o saltlo 1lc um IIH'Z fôr maior 
rle 10D,~OOO, deverá o agente comprador entrar com ellc 
par:: a nwsma pagatloria, por meio de Ullta guia a:-sif!-. 
nada pelo serretürio e rubricada pelo intendente, fnz1'll· 
do !'ste a r:olllJlCt~:ntc communicação á repartir;iio !isca I, 
par a os PITei tos lcgacs. . 

Art. 'iü. São documentos justificativos para o ajus
te de conta~ do agente compr.~dor: 

§ L" As ordens ou despachos do intcndcnlr p3ra ciTcc
tuar compras ou despczas de qualrJucr natureza. 

~ 2. 0 lkcibos ou ueclarações de l}Ul' realizou a entrega 
tle qualquer quantia em boa c devida erdem. 

~ :3. o Recibos nas contas de venda,facturas ou documén
tos de igual naturez;:~, para provar que pagou o artigo 
que se mandou comprar, ou o serviço de que fôra en
carregado. 

Art. 27. O agente comprador aprcsentarú uma fiança 
rle um a dous contos tle réis, c no fim de c<lua anno 
1inanceiro prestará contas ha repartição fisc:-~1, depois fie 
ter efTcctuado a entrega tio saLdo então existente em seu 
poder, c rte enccr r alia a conta cor rcn te que com o mesmo . 
agente deve haver na pagadoria das tropas tia côrte. 

CAPITULO Vlll. 

DAS OBHIG.\ÇÕES DO DESPACHANTE. 

Art. 28. Ao dcspa~hantc cumpre: 
§ L" Praticar as diligencias nccessarias para o des

pacho, rlesembarquc c recebimento do material rgmet-
tido, lle portos nacionacs OU csvangeiros, á ordem dQ.. _ ,_ 
1\linisterio da Guerra. - - C\ r.· 

~ 2. o EtTcctuar a remessa de todos os , g.o~.yo~h ~~~ 1' ,;i{,; 
tiverem de ir para fúra da côrtc, lJUér p. ~\ '~l.~~r 1 

J!I)I' lCI'Ll. ? q~- . 

/ ""''' ... ,." 



D:2U .\L ru:; Uu l'lJUEB 

~ :1. '' A~sislir ao encaixotamento e enlanlamento t.lus 
o!Jjcclus que s1~ tiver t.le rcmetter para fóra da córte. 

~ !L o Dar quitação aos almoxarifos tios objectos que 
tlelles receber para effcct uar a respectiva remessa. 

~ 5." Ter em din um livro de entradas c sahidas tlt~ 
todos os objcclus por elle recebidos on remetlidos, com 
a dcrlarar)io das rmllpctcnlt•s marcas, numero, c o es
tado em que su a~llavam us mesmos objcrtos ou seus 
ÍllYOlllCI'OS. 

CA PI'!T LO l X. 

Art. 2\J. lneuml.Jn ao pnrtt·tru da intendeneia: 
~ 1.• Abrir P fechar di:tri:tmeutc o portão oo cslahe· 

lccimcnto, ás horas que forem marcadas pelo inten
dente. 

~ 2." Obstar ú sabida d1: qualquer artigo que não fór 
:JCulllpauhado de onl1'lll por escriplo do intendeute, ou 
de gttia do almoxarifado,· rubricad:1 pelo ajudante, Jta 
qual~~· derlare a qualidade, quantidade, destino e nome 
do portador. 

Art. :10. O porteiro SI'I'Ú responsavel pelo material 
fl\11' saiJir ~em a dnida au!Prizaç:lo. 

CAI'lTULO X. 

DAS OJ~niGA~UES llUS Em•nEI.ADOS llU AI.l\IO:XARIFADO. 

Art. :li. CoiDJlete a cada escrivão: 
§ 1. • Zelar os in ter esses tia fazeml:l nacional, na sua 

secr;~o, corno verdadeiro drlr:gatlo da repartição fiscal. 
~ ~-" E'icripturar com totla a lide! idade c asseio a 

receita e dcspeza do alrnoxarife respectivo, e mais 
aclos relativos ao mesmo ohjccto, segundo as regras e 
modelos estabelecidos, on que forem novamente adop
tados por ordem do Governo. 

~ :L • Assistir roJt,iunctamcntc com o ajudante do 
intPndentc, ou com o oflicial :tfljunto que Jtara isso 
I'Cir por r·ste dcsiçn:tdo. o almoxarifn, e os peritos, 
lll'f'l'~:':trillS ;to 1'\.IJltl' ,. \l'rilicar)o dos artigos que 
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entrarem c s1hirem da sua secção, cumprindo-lhe la~ 
vrar um termo circumstanciado, quQ deverá ser assig
nado pelos empregados acima mencionados, sempre. 
que se der o caso de rejeição de qualquer artigo. 

~ 'L • Verificar se os documentos para a entrega de 
quaesqurr artigos estão revestidos das formalidades 
lt>gaes, recusando ou fazendo corrigir os que não esti
verem conforme ás regras estabelecidas; c não con• 
~rntir· na sahida dos mesmos artigos sem ordem da 
an torirlade competnn te. 

~ ;j, • H1~prcsentar ao intendente ár.crca das irrcgu
·larilhrles ou faltas que se derem no serviço da res
pücliva secção, e prO}Júr-lhc o que julgal' a bem da 
arrecadação e fiscalisação da fazenda nacional. 

~ 6." Cumprir as ordena do intendente e do seu 
~judante, relativas ao movimento c expediente do al
moxarifado. 

§ 7. o Prestar diariamente ao ajudante do intendente 
informação exacta do estado do supprimento da res
pectiva secção, respondendo pelas faltas de execução 
ues te prece i to. 

~ 8. o Fazer os pedidos !le livros, papel, pennas, tinta 
e mais artigos necessarios para a escripturação. da sua 
secção. 

~ 9." Assignar com o almoxarife respectivo as guils 
qnc devem acompanhar os objectos que sahirem da sua 
secção, declarando a quantidade, qualidade, destino e o 
nome do portador. . 

~ tO. Informar nos pedidos que lhe forem apresen
tados, nos quacs será sempre mencionada <t rt:!spectiva 
ordem do intendente, se existe ou não ua sua secção o 
ohjecto requi~itado. 

~ H. Extra h ir os conhecimentos de receita, e as
signal-os com o almoxarife logo que as respectivas contas 
estiverem devidamente processadas. 

Art. 32. Os escriv:ies serão coadjuvados no serviço a 
seu cargo pelos respectivos amanuenses e escreventes. 

Art. 33. Compete a cada almoxarife: . 
§ L o Responder pelo material a cargo da respectiva 

secção. . 
§ 2. o l\ianter os armazens em perfeita ordem e asseio. 

dirigindo com o mais escrupuloc;o cuidado a arrumação 
c acondicionamento dos artigos sob sua rcsponsabi
!idade, zelando a sua limpeza e conservação, devendo, 
no caso de deterioração casual, dar immediatamente 
parte ao intendente, para este tomar conhecimento do, 
f:leto e rcso!Yer a l't'~pei to. 

PARTE 11. 11() 
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A falta de cumprimento dos deveres enumerados neste 
paragrapho sujeita o almoxarife á indemnização do valor 
do material deteriorado. 

§ 3. • Assistir ao exame e verificação da qualidade, 
peso, quantidade e medida do material que entrar ou 
sahir da respectiva secção. 

§ ~.o Assignar os termos, declarações e verbas que 
devam constituir a sua responsabilidade, bem como 
dar recibos aos fornecedores dos artigos por elles sup
pridos. 

§ ti. o Responder pela mobilia, utensílios e mais ob
jectos do uso e serviço ordinario da sua secção. 

~ 6. o Ter um diario, que lhe será privativo, em que 
lance chronologicamente as entradas e sabidas dos ar
tigos recebidos ou entregues pela sua secção. 

§ 7. o Propôr o fiel e os dous guardas para a sua 
seccão. 

§ · 8. o Satisfazer com promptidão todos os pedidos e 
ordens devidamente legalisados para o fornecimento de 
artigos pertenceu tes á sua secção. 

§ 9. • Apresentar ao ajuuante no fim de cada semana 
uma relação uos artigos mandados fornecer, e ainda não 
efTectuados os respectivos fomecimentos, dando o motivo 
de ta I falta. 

§ W. Dirigir e assistir o acondicionamento e preparo 
tl:ls remessas de material. 

~ H. Fazer os pedidos dos ohjectos precisos para o 
serviço a seu cargo, bem como de tudo que fôr necessario 
para o provimento da sua secção, segundo as ordens que 
receber do intendente. 

§ 12. Declarar por escripto ao intendente o nome do 
guarda que deve substituil-o, na ausencia do fiel. 

Art. 3!j,. Os almoxarifes serão coadjuvados pelos fieis, 
no serviço de sua compctencia, e especialmente no des
empenho das obrigações estabelecidas nos~~ 2. •, 3. •, 6.•, 
8. 0

, lO c 1.l do artigo antecedente. 
Art. 3~. Os guardas cu~darão no asseio das secções e 

escriptorios respectivos; farão os serviços externos que 
forem necessarios ; e cumprirão e farão cumprir as 
ordens que receberem relativ~mente á policia e segu
rança dos armazens. 
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CAPITULO XI. 

DO JllATERIA~. 

Art. 36. Haverá em cada· secção do almoxarifado ôs 
seguintes livros para a respectiva escripturação : 

§ L • A ·cargo do escrivão : 
Os livros de receita e despeza do almoxarife. 
Um livro mappa; que mostre a existencia real de 

cada seccão. 
Um li~ro de registro dos termos de exame dos ar· 

tigos que forem rejeitados. · 
Um livro para registro especial dos artigos forne

cidos aos corpos ou companhias fixas do exercito. 
Um livro para registro especial dos artigos fornecidos 

ás fortalezas, arsenaes das províncias e depositas de 
artigos bellico&. 

Um livro para registro especial dos artigos forne· 
cidos ao arsenal de guerra da côrte. 

§ 2." A cargo do almoxarife : 
Um diario das entradas e sahidas de todos os artigos, 

com de.:: la ração da procedencia ou destino. 
Art. 37. São documentos da receita dos almoxarifes: 
§ L • Portarias ou ordens do intendente especifi

cando os artigos, sua qualidade, quantidade, proce
dencia, destino c preços. 

§ 2." Os pedidos do almoxarifado, que derem origem 
ao fornecimento, depois de completamente legatisados 
e revestidos <las formalidades regulamentares. 

§ 3. • As guias de tra nsferencia de material de umas 
para outras secções igualmente legalisadas. 

Art. 38. Os documentos de receita, d~pois de ve
rificada a sua exactidão pela conferenciá no a!:to do 
recebimento do material a que se referirem~ e es
tando com todas as formalidades regulamentar~s, serão 
immediatamente lançados pelo escrivão, segundo a sua 
ordem numericaj feito o que averbará essa circum
stancia nos mesmos documentos. 

Art. 39. Os artigos suppridos ao almoxarifado devem 
l'er alli apresentados com a respectiva conta de v '.._-=:c:-:~·~:-:-. 
do fornecedor, para ser immediatamente / tr~tdt+- CAMA,f 
e poder-se cumprir o que acima se acha. ( é~:~~ "i 

/ ~. \ 
/ '"\') 

. ('/ ~)--
.. ,,., 
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Art. 40. Constituem documentos da dcspeza dos 
almoxarifes: ,.. 

§ i. • Portarias ou oruens do intendente, especifi
cando os artigos que se devem entregar ou fornecer, 
a sua quantidade c destino. 

§ 2. o Os pedidos feitos pelas fortalezas, corpos, es
colas c mais dcpendcncias da repartição da guerra, 
para o comumo ordinario, não só de artigos de es
criptorio, como de velas, azeite, kerosene e mais ob
jcctos necessarios para illuminação; tudo ~egundo as 
tabellas mandadas observar pelo Governo, e estando 
competentemente legalisados. 

§ 3. o Os pedidos feitos pelas di versas estações da in
tcndencia para o serviço tle cscripta, e outros quaesqucr 
provenientes de ordens do intendente, com tanto, 
por~m, que estejam com a intlispcnsavel quitação c o 
competente despacho. 

~ 4." As quitações dadas pelos almoxarifes, nas guias 
de transferencia de artigos de uma secção para outra, 
estando com as formalidades regulamentares. 

Art. 'll. Sempre que um fornecimento ordenado 
pelo intendente não fôr [>Ol" qualquer circumstancia, 
completamente satisfeito, o escrivão da secção re~>
pectiva deverá extrahir uma relação dos artigos não 
fornecifios, a qual, depois de rubricada pelo ajudante, 
servirá opportunamentc como documento de despeza~ 
depois de preenchida~ as outras formalidades. 

Art. 42. Nenhum objecto sahirá do almoxarifado 
!lenão pelos meios c com as formalidades estabele
cidas neste regulamcn to, e meuiante quitação do re
cebedor. 

Art. 43. Tanto o almoxarife como o escrivão têm 
5tricta obrigação de mutuamentt~ prestarem oi livros 
e documento'; a seu cargo para os exames c esclare
cimentos de que carecerem no desempenho de suas 
ollrigaçues. 

Art. ft't. No tim de catla anno financeiro, e antes de 
terminar o mez de Agosto, o escrivão apresentará ao 
intendente, para este remet ter á repartição fiscal, os 
livros da receita c despeza do respectivo almoxarife, 
acompanhados dos documentos probatorios que deverão 
ser previamente classificados, emmassados e rotulados. 

Art. t1:i. 0:; almoxarifes prestarão contas por annos 
fínanceiros. 

Art. Mi. O m:~terial snppt·ido ao almoxarifado ~f"rá 
entregue e arrumado pelos re~pectivos fornecedores 
no3 lugares I{UC lhe'> f•ncm des1gnactos pelo ajudante 
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do intendente, devendo esst,obrigação constituir uma 
das clausulas dos.contractos de fornecimento.... _ 

Art. 47. A escripturação da receita e despeza do 
material fornecido ás officinas do arsenal de guerra da 
côrte será feita por um ou mais emprega:los da S'ecre
taria da intendencia, especialmente ddsignados para 
semelhante serviço. 

Art. 48. A existencia de material nos armazens do 
almoxarifado, qualquer que seja sua procedencia, sem 
estar lançado em receita ao almoxarife respeotivo, su
jeita a responsabilidade, tanto ao escrivão como ao 
ajudante do intendente, salvo o caso de ordem expressa 
deste, permittindo tal deposito. 

Art. '"'9. Nenhum objecto será' conservado nos ar
mazens do almoxarifado, logo que por qualquer cir
cumstancia se estragar, ou ficar em estado de não 
poder ser fornecido; caso· em que o respectivo almo
xarife deverá representar ao intendente para provi
llenciar a respeito, de accôrdo com o § 8." do art. 15. 

Art. nO. E' expressamente prohíbido o emprestimo 
de qualquer objecto pertencente..,ao Estado, sem ordem 
do Ministro. ' · 

Art. õl. Os almoxarifes prestarão fianÇa no Thesouro 
Nacional na fórma :la lei, sendo calculada a respectiva 
importancia na razão :le doze contos de réis por cada 
(;onto de réis do ordenado que perceber annual
mente. 

Art. 52. A entrega dos ohjectos inuteis ou que não 
tenham applicação para os lllisteres do estabelecimento 
real!zar-se-ha dentro do deposito respectivo, na pre
sença do seu encarregado, na do ajudante tio intendente 
ou de um dos officiaes adjuntos nomea:io para esse fim 
e de um empregado da secretaria que fúr designado 
pelo intendente para lavrar o competente termo de 
exame, classificação c avaliação dos artigos recebidos, 
os quacs deverão ser separados em quatro classes : 

:1. • Dos que estiverem em bom estado; 
2. • Dos que possam ser utilisados mediante con

certos ; 
3. • Dos susceptíveis de transformação ou aproveita

mento como ma teria prima; 
~- • Dos completamente imprestaveis. 
Art. 53. O termo de que trata o artigo antecedentu 

deverá ser escripto com toda clareza e especificação, 
em um livro especial, c será assignado pelos einpre
~aJos que assistirem ao exame respectivo. 
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Art. ri~. Concluiclo esse processo, como fica esta tu ido. 
o intendente, com a maior brevidade possível, darã 
clestino ao material recebido, pela seguinte fórma : 
os objcctos da L • e 2. • classe serão arrecadados e leva
dos á receita do almoxarife da secção respectiva, remet
tendo-se para o arsenal os que precisarem de concerto ; 
os da 3. • classe serão transferidos para a 2.• secção do 
almoxarifado, c os da 4-. • classe serão dados em consumo 

J>Or uma commissão nomeada ad hoc pelo intendente. 
avrando~se tambem um termo em livro especial, que 

será assígnado pelos membros dessa commissão. 
Ar·t. 55. E' inteiramente prohibido o consumo dos 

objectos da &.• cla~se por meio de vendas particulares 
ou em l1a~ta publica, salvos os casos muito especiaes, 
mas sempre por ordem expressa do :Ministro da Guerra. 

Art. 56. O official que fór incumbido da inspecção 
dos artigos bellicos exercerá dirccta interferencia na 
t.• secção do almoxarifado c nos depositas de polvora 
c artificios de guerra, quan Lo ao exame e verificação da 
qualidade do material respectivo, sua arrumação, acon
dicionamento,classificação,limpeza e conservação; func
cionando em semelhante serviço como delegado especial 
do intendente. 

CAPITULO XII. 

DO ABA'-TEGIME:'i"TO DO AL~IOXAfiJFADO· 

Art. 57. A acquisição ·dos principaes a'l'tigos, para 
provimento dos armazens de almoxarifado da inten. 
dencia da cOrte, será commettida a um conselho de 
compras, composto de um general, que será o presidente, 
do intendente e do director do arsenal de guerra. 
Terão lugar as respectivas sessões em uma das salas da 
intenucncía. · 

Art. tj8. Um 2." official da ser-retaria da inten
dcncia sei'Yirá de secretario desse conselho, c serã au
xiliado por dons escreventes e douscontinuos da mesma 
:;:ecretaria, servindo um destes de porteiro nos dias 
de sessão, sem remuneração alguma por este serviço. 

Art. 59. O conselho não funccíonará sem que es
tejam presentes todos os membros, ou seus substitutos 
nos üstabelecímentos respectivos; preside a sessão o 
membro que f6r m:ü; graduado, ou mais anti~o, se· 
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gundo a jerarchia militar, no c~so de impedimento do · 
presidente effectivo. ·· · 

Art. 60. ! acquisição_ do material preciso realizar~:· 
~~= . 

§ f.O Por contractos celebrados mediaÍlt"e concur· 
rencia publica chamada pelas folhas offiriaes, e pelas 
particulares de maior circulação. 

§ 2. • Por encommendas feitas pelo Ministro, ou peio 
conselho de compras devidamente autorizado aos agen
tes officiaes ou ás casas importadoras e estabelecimen .. 
tos industriaes, nacionaes ou estrangeiros, de notorio 
credito. 

§ 3.• Por ajustes directos da intemlencia, sómente 
noscasos dos§~6.0 e i5 do art.15 ou em virtudede 
ordem expressa do Ministro para assim proceder. · 

Art. 6L A acquisição dos objectos de pequena im
portancia realizar-se-ha por intermedio do agente com
prador, devidamente autorizado pelo intendente; as 
compras em grande, porém, far-se-hão sempre por in
termedio do conselho de que trata o art. 67, freando os 
respectivos contractos dependentes de approvação de
finitiva do Ministro. 

Art. 62. Só poderá concorrer aos fornecimentos an· 
nunciados pelo conselho quem habilitar-se previamen
te, exhibindo em requerimento dirigido ao mesmo con
selho qualquer documento que prove: 

. ~ 4. o Haver pago como negociante estabelecido o 
imposto de casa commercial relativo ao ultimo se-
mestre vencido. . 

~ 2. • Ser negociante matriculado e ter casa impor
tadora. 

Art. 63. Para as firmas commerciaes bastará a cer
tidão do respectivo contracto social, extrahida dos li· 
v r os de registro do tribunal do commercio. 

Art. 6&,. As propostàs devem ser em duplicata e fe
chadas, referindo-se a uma só especie de artigos, e men
cionarão : 

§ i. • O nome do proponente, as diversas qualidades 
do mesmo artigo, se as houverem, e o preço de éada 
uma deltas. 

~ 2. • Os nu meros e marcas das respectivas amostras. 
· ~ 3." O pra.zo improrogavel da entrega total ou par

cia\, e ma1s condições do fornecimento. 
§ ~.o Declaração expressa de sujeitar-se o proponente 

fi multa de 5% da importancia a que montarem os ar
tigos que lhe forem aceitos, no caso de deixar de com~ 
parecer para assignar o respectivo contracto, dentro 
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do prazo que fôr notificado pelo Diario 0{/icial, e que 
nunca será maior de tres dias uteis. 

~ !'i. • Indicação da casa cammercial do proponente. 
Art. 6!'í. As propostas mencionarão no sobrescripto a 

cspecie do artigo proposto, os numeros e marcas das 
amostras que apresentarem, c a data da sessão rc~
pectiva. 

Art. 66. As propostas serão entregues no mesmo dia 
da sessão ao porteiro da secretaria da intçndencia, o 
I{Ual, dcpots de verificar a existencia das condições 
exigidas no artigo antccetlente, e de conferir as amos
tras com as declarações feitas no sobrescripto das mes
mas. propostas, déverá depositai-as, na presença do 
portador, em uma caixi1 para esse fim destinada. 

Art. 67. As amostras uos artigos que não forem 
aceitos deverão ser retiradas dentro de 48 horas, sob 
pena de se praticar o que uetermina o art. '19 deste 
regulamento. 

Art. 68. As amrJstras do~ artigos aceitos não serão 
restituídas,. incluir-se-hão, porém, nas contas dos for
necimentos para serem pagas conjunctamente com as 
quantidades contractadas. 

Art. 69. Para os objectos cujas amostras forem en
viadas pelo arsenal, para serem presentes aos concur
rentcs, não se admittirão outras amostras, devendo ser 
e lias franqueadas ao exame de quem qnizer concorrer, 
até o dia marcado, para a respectiva sessão. 

Art. 70. A escolha das amostras apresentadas pelos 
proponentes é da attrihuição do conselho, por exame 
proprio ou auxiliado por peritos da sua confiança, feito o 
que serão excluídas as que forem de qualidade inferior. 

Art. 71. No dia e hora marcados nos annuncios para 
abertura das propostas, e reunido o conselho, fará este 
a escolha das amostras, e mandará entrar os proponen
tes, na presença dos quaes abrirá a caixa das propostas 
c serão estas separadas por artigos, excluindo-se logo 
as que se referirem a amostras rejeitadas, depois do 
que terá lugar a leitura, apreciação e julgamento, so-
bre a preferencia das propostas adrn,!ttidas. • 
~~t. 72. As propostas que se referirem a amostras 

reJeitadas não serão a bcrtas, e guardar-se-hão com a 
nota.« amostra rejeitada ,, escripta pelo empregado que 
servir de serTetario c rubricada pelo prüsidente. 

Art. 73. As propostas de que trata o artigo antece
dente serão guardadas súmente durante um anno, po
d~ndo no fim desse tempo mandar destrui~ as que não 
ttYerem rebção com al!;nma fJucstão pendente. 
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Art. i'L E' prnhibitlo :1os concurrentcs proferir pa
l:"ra!' ou dar o m1mor sign:1l que possa influir no re-
~ultatlo do processo do julgaffil'llto. · 

Aquclle que infringir esta disposição será obrigado 
a !';d1ir da sala do cons1'lhG, llcanrlo por este facto re
.i<'itada a sua proposta. O que, por{lm, desrespeitar ou 
injuriar IJUalqucr membro do ennsclho incorrerá nas 
pena!' comminadas no art. 128 do CfJdigo criminal e 
rnntra l'lie procrtlerit o presidente <lo conselho de com-

. pra!' lia fl'lrllla da lngislação em vigor. 
Ar~. 7:i. No :~cto 1b :~bertura de cada proposta o em

pregado que servir de secretario farú a chamada do pro
ponllll te rcs pe::t i Yn, par a v c r i lica r se este, ou pessoa 
tlevitlamcntn autorizada, se acha presente, deYcndo, no 
raso de nu;;l'ncia absoluta de revrrsentantc; não abrir 
a proposta c lançar c assignar no- sohrcscripto uma nota 
deel:ir:~ndo O motiVO por que deixou de ser tomada CJll. 
eo!lsitlrr:~c::1o, 1lallllo-a em seguiua ao presiLlcnte para 
ruhrie:~l-a. 

Art. 71i. 8e durante o exam~ ou leitura de qualquer 
propoq:~ o conselho reconhecer que ha nella alguma 
omissão, cmeiHb ou rasura que possa occnsionnr duvida~ 
o presidente exigirá que o signatario ou seu represen
tante, a resolva de prompto com as convenientes de
clarações por escripto. 

Art. 77. A :1puração das propostas aceitas será feit:t 
sncccssiv:~mcntr: por artigos, mas quando acontecer 
encontrarcm-sr~ tinas ou mais em identicas circumstan
cias, prcferiJ":Í o conselho a do licitante que propuzer 
110r e~criplo maior abatimento_ 

Art. 78. Concluído o trabalho da apur:~ção de tod<1s 
as tJropostas concernentes ao mesmo :~rtigo, resolverá 
o. ronscll1o em acto seguiLlo qual ou qüaes deverão ser 
at·eitas. O seeret.ario lançará em cad:~ uma a nota . 
« opprowda t'm scssr/o de ••••• -·· ••..• , (declarando po1· 
ex tenso touas as circumstanei:~s que não estiverem 
mencionadas, c possnm servir para prevenir qu:~Jque1· 
duvida), dPvenuo !1(}S outras lançar a nota «rejeitada 
em scsstlo de ..•••..•• " (declarando o motivo da-re
jeil;iio). 

Todas estas notas serão na m"sma occasião rubri
r::11las pelos membros do conselho. 

Art. IH. Logo que se houver termimtlo esse pro-
cess·o·, ~~ ai.ntl:~ em presença de t.otlos os coneurr~,n~--~~
lll·nct•t!t•r-~1'-li:l :'1 :ipposic;ão ilO sl'llo e arn·cada~ct.a.~·~-. rc P-7 
:JIIIO'.·I.r:ls tlll mndel11s do~ :1rl.ig-os :~n~itos~·.· .. /.- u."\,. t>- ~~~ ': u1/ 

U ~~·11,, SI' po'r:·'. sul:re Ltne em carlue·· f,~~I'J'~~te<: 
PAHfE \i~ 11~, ·." <:h 

I ··-
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pn~ndl·t·-s•~ ás amo~tras dt• modo que, sú Jeslruindu-se 
o sdlo, possam st·r ddlas desligados. 

Em uma das fact's do cartão dedarar-se-ha o nome 
tio [JroponPJÍie, a qu:mtidade otl'erecida, o preço e a 
data da sessão em que foi aceita a proposta. l<:stes 
cartões serão ruuricaJos pdu~ membro:; do conselho 
e pelo proponente. 

Art. 80. Termiuatla a apuração das propostas, a 
apposit::"io dos sellos nus modt•los ou amostras e encer
r:tda a sessão, o secreta no atl hoc lavrará a competente· 
aLta, que será assiguada pelos memuro> Jo consrlho ; 
dt•verHlo-se nwnt:iouar o nome do proponeute, a quan
tidade, qualidade, numero, marca e preço de cada 
um dos anigos acl'itos, com as ouserVa\ões que o con
~elltu julgar conveniente aJJit.:ionar-llw; bem como 
o prno e quaesquer outras condições apresentatlas pe· 
los respectivos proponentes. 

Tamlwm se deverá mencionar na mesma acta o nu
mero das propostas que não foram tomadas em con
sillerat;ão, o das que fu~m excluídas por má qualidade 
das amostras respeetivas, e o Lias que Ioram rejeitadas, 
~ledarando-st• o uwtivo tia rl'jei•:ão. 

Art. S1. Uma copia dessa a c ta e as primeiras vias 
das propostas admillidas á coururrencia será rom a 
vosshel Lre\idade apresentada ao l\linistro para re~ 
solver se devem on não ser pffectuados os contracto~ 
dos arli:,!,OS aceitos pelo ronsdho. 

Art. 82. O inleudcnle, logo qtH' receber o tlespaclw 
tio 1\linistro, relaliYo á acquisição do malcrial alludi
do no artigo antL·retlcult•, pür-lhe-ha o« Cumt!l'a-se » 
e providenciará para que sem perda Je tempo se
jam chamados pelos jomaes de mais circulação os 
proponentes que foram yn·cferitlos, e devem assig~ 
11ar os rontractos re:-pec.tivos, publicando-s·e na mes
ma occasi:"io a 11otifira(ão tla multa tle que tr·ata o 
~ ti." do art. fi1 deste regulamento; para o que 
serão previamente preparados, com a maior hrevidaue 
possivel, não só as guias com que os contractantes 
tPr<iO de pagar o sello proporrional, como o lermo 
do contracto que ratla um terá de assignar. 

Art. s:L Os contraetos ri'Jativos ú mesma sess:"io 
serão ]aYratlos Plll um sú lermo, mencionando-se, não 
sú as comlir;ões esperiaes concernentes ao fornecimeulo 
tle cada artigo. como as outras eondicões c clausulas 
eommuns a todo.; os rnnlractattles. ·· 

Art. S'L No di:: immedi~tto úquelle l'lll que tin> 
"'!Jir~tdu u !ll'alll l!J;il'':tdu !';\!':.! ~~s~i:_-·uatura Jus n1n-
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trartos, f.H-se-lla o Pnccnamcnto na-; a~signaturas 
dos con t rae ta n trs, deda ranJo-se os nom cs dos que não 
romparercram. E~la dcclaraçiio será rubricada pelo 
intendente, que proviJcnciará immcdiatamente para 
que seja recolhida ao thcsouro nacional a importancia 
da multa marcada no art. li'~, enviando as compe
tentr,s guias aos que tiverem incorrido na mesma multa, 
a lim de eiTPctuarem o respectivo pag·amento e mar
c·ando-lhes um prazo ímprorogavcl para apresentação do 

'documento probatorio de o haverem satisfeito; devendo 
c,;se do1·umcnto ser notado no proprio contracto. 

Art. 8:1. Encerradas as assignaturas do termo dos 
rontracto;;, cxtrallir-se-hão duas copias, que depois 
de authenticadas pelo intendente serão remettidas, 
uma ao dircctor da repartição fiscal, c a outra ao 
quartel-mestre general. , 

Art. R6. O secretario da intendcncia org:mizarã, em 
~·ista ÕP,;sa copia de rontracto, uma nota dos ohjrctos 
que deixaram de ser contracl:lllos. no t·1do ou em partt., 
a lirn de f:CI" presente ao conselho de compras, que 
nessr, c~so mandará proceJer"'a novos anHunGIOS, para 
acwisição de taes ohjectos. 

Art. 87. O fornreetlor que não entrar com qualquer· 
:-~rtigo para a intrndrneia, denLro uo prno improro
gavel quo se houver estipulado no rrspeclivo con
traeto, incorrerá ipso (nela na multa de 10 ''lo do valor 
tntal dos nhjrctos não entregues; se porém o excesso 
de prazo f <ir de mais da l :; d i:~s, deverá pa~.n· a 
multa de 20 °/0 ; fiean1lo cntcnrlido que em qualquer 
11rsses casos a multa srrá impo!'ta sem recurso algum, 
s:1lvo caso de força maior provado perante o 1\li
nistro. 

Art. RS. O fornccrrlor que não entrar p:na a in
trndrncia com qu,llquer objeeto rJue houver contrac
tado 30 uias depois de expirado o prazo estipulado, 
p:tgará os 20% de que trata o. artigo anlecrdente c 
o seu contraeto scr;í ip.~o facto rescindido, devendo-se 
nPste raso proceder quanto antes á acquisição do ob
jeclo que deixou de entrar, conforme fôr mais con
veniente, mas sempre de accórdo com os preceitos 
esta tu idos nos te regulamento, saI v o caso de força maior. 

Art. R!l. No caso de rcjeiç:lo de artigos qne carrçHn 
1ln concerto o intendente pofll'rá mar:cat·, se lhe pHct~f~r 
(jllC n:lo houve intenção de illudir o contrarto, um 
novo prazo razoavd para os concertos ou suhslituiç.1o 
exigida, findo o qual torn:tr-sc-ha l'lfl'ctiva a Inulta, r-c 
n)o Vl'rilicar-se ill'lllradJ r~ rn<:ellillll'llln d''·''''S ~rtigo-;. 
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Art. !)0. O exame e recd1itnento de Lodos os ohjt~dCl'·l 
coHtr:tcLtdos se e!Tectuará na intewJuncia em um lot:~l 
espr~r:ialmentc.destiuado para esse ti111, t•m eada set:ç:lo 
1lo almoxarifado, e só seriio arT()t:atladus ou rarrclfado,; 
em receita ao almoxarife rcsJwrtivo, depois dn l.lt~m exa
minados e conferidos com as ainostras ou modelos cor· 
rcspondt•n t.>Js. 

Art. !H. Os ohjectos comprados on eontraetados, que, 
tt~ndo sido n·jcitados, não furem retirados dos annazt•ns 
do almoxarifado, dentro do prazo marcado pelo inten-• 
dente, serão rumovirJos c cutregues ao~ depositos pn
lJlicos, lieando os seus donos sujt•itos ao pa,'-jamcnto da5 
de~pr~zas de n•mor;:Jo. 

Art. U~. Para earla contracto haYcrú um cart:Jo, 
ruiJricadc pt)lo intt~ndente, cnult'rlil<l o titulo do ar
tip:o, a •rua 11 tirladc con tral'lada, o JIOirte du coulrac
t:mte, c a data e p1·azo du contracto, devr•ndo o almo
xarifc, alúm do~ l:uu;;~mcntus IJUL' Jizer nus st'IIs livro~, 
notar nc~sc cartão, por datas, a ncr·ita do llli'Sillit ar
li'-jo até compldar-sc o rrspcetivo fornedmcnto. O 
nwsmo cart:Jo estar:·! r•m podt•r do ajuc!anle do inten
dt~nlt•, emqu:tnto n~'io se l'lfr•t·tuar a entrada lotai dtt 
uhjedo eoni.raclatlo, a Jim de qut·, apenas se Vt:rilique 
qtw qu:dt(l!IJI' entrada nãu tt·vn lugar tlt•ntro do 
Jtrazo estipulado, dê Íllllllt:dialamente flartc rlt•sta oc
eurreneia ao intcntlcntt:, que n communicar:'t logo :·t 
repartir;:to fiscal, para que se torne c!Icctira a multa 
de que trata u art.. f-li deste re~ulamento. 

Assim que se houver eomplt:tat!o o rceellilllt'lllO do 
o!Jjccto eontraetado, aqul'!le cartão e as nmostras que 
serviram de base para o runtracto n·spectivo serão ar
dtir:ulos ua intendeucia. 

Art. \J:J. O exame e cunfurr:neia par:~ o J"i'Cf'himcnto de 
qu:tlrpu~r ohjecto coutractado pelo conselho de compras 
ter;í !u.:.-:ar na iutende111:ia soh a immudiata inspccção 
do Í11lt•ntlcnte, ou por sua urdem: podendo pai a isso 
requisiL1r os peritos rpw julgar inllispcnsavds, comr) 
inforrn::utes. 

An. ~J.. Para soluç:íu d:ts duvidas quu se snsr:itnrr·m 
por or:r:a,;i:lo do l'l'l't:ltimt·nto de qualquer olljccto, rc
··uiTt'r.iu o.'> t'olltr:ll'l:tlllt'S ao l\Iinislro da GtiL'ITa. 

,\ri. Ti. O Jii'IIVÍIIII'IIto dt: lt;n:tllll'lllas, !ltt~nsilios, 
rullll>ll:'t Í\ ui e 11 qut~ Wr Ji!'t:cio'<.t para 11s trabalhos das 
o!licinas "'' :ti'·'I'IItil dt: c'!It·rr:t da rôrte. l;tll'lr:tlorio 
do C.t111pi1ilt•> r: Lihrin dr; l"drura da Estrella, lwm 
''<IIUO dus llll'fl,;Íiio,; I' I>IIÍ~ :Jt'tigos de SIIJlj>I'Íilll'lltll 

lurlaJo'z:t''· :a·1rl<·t '' ,,,f,,_., '~·nleJ lll:tri:t' c nutlu:·' 
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f'!'LllJelcdmcnlos ou csta(ões militares da cMlc, con
t.inuarú a ser feito por l'onlractos scmestraes. 

Art. !)ü. Para o provinwnto de que trata o artigo.on
teeedente cahe ao intendente mandai' challlar a coneur. 
rencia, conforme cstú estallelrcido para os casos de com
pras que JH~rtenccm ao couselho de I(UC trata este regu
lamento; for,naudo-se para isso uma commis~ão com
posta do mesmo inler~~lenle como presidente, e do seu 
durlante e do almoxarife da~." secç~lo como membros, 
servindo de ~ecretario o emprpgado que fór designado 
para exercer esse cargo nas sessiks daltUelle con
selho. 

Art. !)7. O proccuinwnto Llo intendente, com relação 
aos trahal h os de que lra la o artigo :~n lcccden te, será pau
tatlo pelo qne está marcado para o presidente do conse
lho de compras, dcVI'IIdo, portanto, observar o que s~ 
acha estatuído a S1•melhante respeito, qu!'l' em rl'feren
cia ao Ll1·sti11o que !IH~ cumprn tia r ús <liiiOSlra~ quo forem 
nec1•s~arias para certo» ohjeetos, quér á applicaç;lo das 
d iflerentes mui tas, por falta de cumprimento de IJUa ltJHCr 
cstipulaç~o dos conlr<Jctos respecli vos ; hem como á 
approvaç~o das aclas das st·ssõe . .; daquella com missão, c 
<1 turlo que fór eonrerrwn te no uwsJno coJJSI~Iho e possa 
ser executado no caso vertente, sem inconvenienl1');; 

ou delongas Jll"l'jllciJciacs ao snrviço n:~cional. 
Art. !J8. O~ fornecedores p·or contr;1cto~ semeslr:tl'íõ 

ficarão rl'lalhallll'lllc sujeitos a lotlas as multns c mais 
condi~.:ües estatuídas para os que conconerem aos for
necimentos annuneiados por aqnclle conselho. 

Art. !)\). Os chefes, comm;mdant.es ou encarregados 
tlos estalwlcrimentos c t~star;ücs de que trata o art. \l:i, 
organizarão e rcmctterão ao intendente, ató o dia t:j 
dos mcws de i\laio c Novembro 1\n catla auno uma nota, 
da quantidade e rJu:dida1le dos ohjcctos de que deverá 
eonslai' o re~pcctivo fornecimento no proximo •se
mestre. 

Com essas notas, c t1~rlllo em vista as nrccssi1ladcs or
llinarias do cxcreito, organizará a intcndencia um or
çamento com a imporlancia total de ta~:;;; fornecimentos, 
para o mesmo semestre, serviHi.lo-lllc de ltasc a média 
dos preços c o consumo do:.; olljcdos que foram eon trar:
tados ou comprados durante os dous scrnestrcs pruxi
ma mente anteriores. 

Esse orçamento da inteiitlrneia scr:'t suhmettitlo :w 
l\IinisLro da GtwtTa, 11os primeiros dias du-; mczes do 
Junho e [)czellthro, a Jim de s1~t· rnatTada Jll'lo Gu
,,~l"llo llllJ'crial a 'Jllanti<~ Lieulto ria 'I'Ld 'leverão ser 
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frito~ arturlles fornecimentos, em circumstancias ordi~ 
na rias. Art. {01. Os pagamrntos flos oh.ie~to~ comprarlos 
por meio de contraetos, fiUÍ~r ciTectuados pr~lo con~ 
selho de compras, f!UÍ~r pela commis»iio da intcndenda, 
Mrão feitos no thcsouro n:~cional em vista de conhc
cinwntos extrahidos pela respectiva secção rio ;~Imo~ 
xarif;~do, e devidamente JH'ocessarlos na rep:1rtição 
tiscal do Ministerio da Gtrcrra, sempre fiUC a sua im-
portancia excr•ler de rincoenta mil réis. . 

Art. Wl. O pagamento tio qnalrtncr ohjecto com
prado pela ::tgencia potlrr<i ser do mnsmo modo oiTec~ 
tnado no ttwsonro, se o n~tttlt1dor ostiver por isso; 
no caso contrario, porí•m, será ft~ito pela mesma 
;~grnda, sompre em virtude de ordem est~ripta do ín-
t.cndcnlt~. 

Art. lO':!. A import:~nria rio rptalrJn••r arlign fnrnreidn 
;, inten•lenria, niío •~xrrdf'nd" tit' ;;o,ooo. sPrá p:~ga pf'la 
;tgcncia, precPdt)llllo onletll est:ripla ,.Jo inlendeute. 

Art. w:L Em lolbS as r~ontas 011 faduras provr~
nirnii'S <Ir~ contraclo" srmecd.rars SP rlrvcrá \leduzir a 
importanoia do srllo proporrinnal, visto f!IIC 0" ontrn.~ 
rnnlrado~ 11ãu •Ir• vem ter f\lf,•i l.o senão depois de pago 
t~ssc sello. 

Art. WL Torla~ as outras r,nnt;~s estão sujritas ag 
pa~amen In do sfJIIo marra<! o ua resper-tiva lei. 

CAPlTllLO XIII. 

Art. lO"i. A intrndrncia rlrove ter emharcaçíJr:s apro
priatlas p1r3 n sf'rVÍÇf'J dr1 transp•)l'll~, tanto tio f!es.;oaJ 
comn do untrrial Jo cx,•rcito, a 11m de JlD'Ier eiTec.tuar 
ronVf~nientomrmtr, nilo s(J os rr,prcli\'os emblarques 
c rlesPtnltarqnr·s, romn o SI'I'VÍÇO onlinario !las furta
lrz~s. do ;~syln rt•• irwalirJn.-; c dos depositus rl:e polvora .. 

Art. tO'i. O (H'''o:d li•• s"nir~o tio ma.r leráfluartel 
dt'nt.ro do e~lahr•lrA:imrnlo n sn. romporá. de: 

11m t. o palr:in, ifll~' ser;\ o l'nrarrcgado drssc serviço~ 
llou' 2. "' paI ri'lcs. 
l_)qalro :1.'" p·tlriir"'· 
o, l"f'Hteirn-. m:whtní,IA, r lor:ui-;1:1' qur. furem in.· 

Ói-'J'Cil';;t\CÍ; 
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Art. 107. O i11Lem1Pnle poderá fazer tantos paLrõt'S 
arvorados ou graduados quantos julg-ar necessarios para 
que cada emLarcação tenha o seu pa trã9; devendo porém 
dar preferencia, para es3as graduações; aos remeiros 
mais an ti~os e de melhor cond uc ta. 

Art. i08. Ao ,L" patrão compete especialmente: 
~ L" Dirigir todo o serviço das cmLarcaçoes à seu 

car·go. 
§ 2." Hesponder pelo asseio e Loa ortlcm do quartel 

Ja maru,ia. 
~ 3." l~espondet' pelo material a seu cargo, quér esteja 

em ser .lço activo, tJuér se ache tla re:\pccliva arre .. 
cudat;ão. · * 4. • Fazer pedido por cscr·ipto, que será apresentado 
ao ajudante tio intendente, de tudo que jul~ar preciso 
pata que o serviço a seu cargo não sotl'ra a menor inter-
l'upção. . 

~ i:i." Hecl'ht>r do almoxarifado e õar quitaÇão do far .. 
damento e de tutlo mais que par ordem do inlcntlcute 
fôr fornecido para o serviço das embarcaçíles. 

~ li. • Dar· parte ao ajudante do intendente de qualqurr 
Jlovídatle quç orcoJTer no serviço a seu cai'go, a: fim de 
se provitlrnciar como o caso exigír. 

Art. i09. Aos outros patrões, aos r.~meiros e aos ma .. 
chinistas e fog-uistas compete obedecer ao :1.." patrão e 
cumprir pontualmente as ordens eonccmcntes ao ser .. 
viro. 

Á.rt. UO. Quando o Governo Imperial julgar oppor-
tuno mandará reunir o sPrviço dog cscaleres das forta• 
lezas ao das embarcaçoes da intendencia; cabendo então 
a esta providenciar de modo que em cada fortaleza haja 
sempre um cscalcr csquipado e promplo, á disposicão 
do rl'spectivo commandaule. • 

Art. iH. O intentlcnte mandará fornecer nas época~ 
proprias o fanlamento dos patroes c remciros, segundo 
as tabellas em vigor ; bem como o ma teria! preciso 
para que esse serviço seja feito com a ncccssaria presteza 
c segurança. 

CAPITULO XIV. 

llfl sr-:n\11.:0 lll<: gx'l'll\f.Ç:\0 BE 1:'\CE:\OIOS E OA iLI.t.:BIINArl(J 
0.\ 1J'i'l'EN.OENC1A. • 

,\rt. H2. t\ ir~ten,Iencia terú as bombas q o Gq~;;~;-é~.i:Í.tl 'f 
JIJ.I(\tr w·t: · ,:tt ns p;;,r:.~ :~[n:;1l' l1u:.dque · .. tu~'\~ló qu0 

' '' (c<. 
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sP m:1Hift•,:l:1r, no t•siaiH•lt•rimr,HI.o, 011 para auxiliar, t•m 
Gl~'~" nr.~.t'lli,•s, u servit;tl geral qtte incumtw ao corpo 
til- liolllhl'iros. 

Art. 11:1. Um tio~ ollieial's adjuntos á intcntlencia 
st·rú t~ncal'l't'g·:ulo do m:ll.t!l'i:d rt>spt•t·l.i\o, respo!llleriltll'la 
Sll:l COIISI'l'\alj~O I' !10:1 O!'()Cill, I' dirigir{! I'SSC SCI'Vit;o. 

Art. li L li JJlt•smo ollit'ial sl'r:'t i~ualmenlc int!utll
hido 1!:1 tisralisaç:io Llo consttlllO dt• g:tz no l'sl:dll'lt•ci
JIWillO, ht•m rumo da conserv:u;:to e asst•io dos respt~divos 
a p par<~ llt os . 

Art. 11:;, Ao pPssoal tlo,~orviço ,]asemharraçõi'S t;~m-
hclll cabe o d:t t~xtinrç:io 1k inCt'lltlllls, dt•si~namlo-sc 
um patrão par:t dirigir o t.r:lhallw dn cada homha, que 
ser:'t ex,·cul:ulo por tantos retn•·irus quantos forem pre-
nsus. 

TlTCLO Hl. 

J)os :U'Sl'U:ll'!'l dl' ~tll'rt•:l f' <li'Jlll<óitoS tiC :ntigos ltcllicns, 
sua or;.:ani:t.:u;:-w ., fim •~spct~ial. 

CAPITULO lí~ICO . 

.t\rl.. lHi. Pt•rrn:lllrt~t·m os ar:;Pn:ws tlc guerra da 
!'lil'l.n ,. th~ prorinr,ia<: do Par:i, J',•rnamhnen, Bahia, 
S. Pt•dro do !tio Crand<: do Sul t' Mato Gro~so, hem 
rotno os dcpo:;itos dt: artipos lwtlicus existentes nas 
nutras pro\ inci:ts do lnlp,•rio. 

,\rt. I li. u~ arsen:tc~ de gii<'JTa são espccialmcntr, 
t\,·slinado~ ao fabrico e roltCt:rto do lltalcrial tk arti
lllaria, do armallll'lllo purt:1liL e do fardaml'lltO, cquipa
Jllt'tiiO 1: correamt• nt•cessario para o t'X<:reito; tudo se
gundo os modcil1S ou padn1t•s aelualnwntt: em uso nn 
t•x<:rci to , ou Jttallllatlos aduptar I' elo Ministerio da 
Gtwrra. 

Art. 11~. Para o acondic~ionamcnto c transporte tlos 
oltjc·ctus Lthrir:ltltiS oil COIII't'rlatlos se farão os prrt~iso~ 
rai\ut:s, a'~im cotuo st'r~o fabricados os moveis, uten
~ilios c o lllais que f<ir IIC<'J'sc;ario para a,:; respectivas 
otlicinas, cscl'iptorios, q11arll:is, fortalezas, escolas e 
oulr:ts depcHdellci:ts do i\linisterio da Guerra, igual
menlt' Ut' conformid:tde C•J!Il :ts orucns o iuslrurrõcs do 
~;UHI'IIU (!ll[JI'!'t~d, • 
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Art. 11!). Quür se trate da fal•ricaçiio 1le ma ter ia! de 
g-twrra, quür de fardamento, equipamento c cotTcamc, 
ncnltum modelo ou padt'ão será alterado, senão em 
virtude de oí·dem expressa dol\linisterio da Guerra. • 

Art. 1.20. A dircccão de cada arsenal de guena elo 
lmpcrio será confiadà a um ollicial supc!'ior de estado
maior de artilltal'ia, ou de estado-maior lia 1.• classe 
do exerdto, com o titulo de dircctN'; podendo o da 
côrte ser confiado a um general com as preei~as habili
taciies :;cienlilicas. 

~\rt. !21. Em circurn.stanciac; normaes o arsenal de 
rJ;uerra da côrtc será guarda1l0 e policiado petas praças 
do corpo tle operarias militares, c os das províncias 
pela força que estiver de guarnição na respectiva ca
pital, cmquanto não estiver organizada a çompanhia 
de operarias militares que deve existir em cada um 
des;;e,; arsenaes. 

Art. 1.22. Em todos os arsenaes do Impnrio deve-su 
preferir o trabalho por cmpreitalla ao de jornal; para 
o que os directores mandarão organir.ar as x:cspectivas 
ta hellas, em todas as officinas, cujo trabalho não fôr 
inteiramente mecanico. 

Art. i2:1. As tabellas de que trata o artigo antece
dente serão apresentadas pelo ajudante que dirigir o 
sr)rviço das oflicinas, c approvada,; pelo respectivo 
director, que as não poderá alterar senão depois du 
reconhecer praticamente a existencia jc algum incon
veniente que se opponha á sua fiel execur;ão. 

Art. 12L 0,; directores dos ars1mae:; de guerra serão 
responsabilisados pela falta de fiel cumprimento da 
determinação contida uo art. 11!l deste regulamento. 

TITULO TV. 

l~u :u•st•n:tl oi~> f.:llt'rra tla t:"Ôrh•. 

C;\PlTTJLO J. 

Art. 123. O pes.-;oal deste arsenal será o scguhtc: 
Pm din~ctor, ollir:ial general on superior, nas cowli·• 

çii:'s do ;1rt. 120 deste regalamento. 
tTm sub-di redor, oficial superior de estado-ma:or de 

:11 tilllari:1, uu do corpo de e~tado-maior de 1." das~c, ms 
P\l\1E 11. Jl~ 



mr'nn~s rontliçüc~ tlo tlircctor, porém menos gratlnatlo 
:'l·.~ruudo a jerarchia militar. . 

Trrs aj nua n I cs, majores ou ca]IÍ tãcs elos mesmos corpos 
l'spcciaes. 

St•is orticiac~ adjuntos, sewlo quatro tla arma tlc arti-
lhari;~. ou de outros r:orpns f'S[It'ciacs ~~os outros rdor
matlos ou honorario~ tlo excrrilo. 

Os t•mpre,r;ados da sr:cretaria r tios csrriptorios. 
O encarregado do museu militar, o!Hcial rcformatloou 

lwnorario do exercito. 
Um pctlagogo, oflicial rcformatlo ou llonorario do 

P\t'rcito. 
Um cirurr;iiio tio corpo th~ sawll' do e\creito. 
llm capcllão militar. 
Ti'f'~ prol't•<snrt'' p:ll':l d:tr i11:-:'rnct::ío aos aprcntlizP.s 

:1rl iilce,;. 
Dou~ atljnnlo~ aos prnf,•ssnrc~ tlt~ I." letra~. 
I í m 1111'S trc de mnsica. 
lím mrstrc tlc .u-ymnaslit:a. 
llm aQ:enle. 
non' J10rlciro~ do ;nc:rnal. 
IJ1n pllarmacPntiro. 
llons t•nferrnciros. 
Um ajudante tio pcdagor;n, ol1irial ou inferior rrfor

matlo do exercito, scp:untlo a pal.t:ntt~ tlo pctlao;oç;o. 
Qu~tro guard:~s, dous coadjnratlor,cs c doze ~erventes 

para a companhia ele :qmmtlizcs artilices. 
Um feitor c os servcnti'S que forem intlispcnsavris 

para o serviço geral. 
O ppssoal das oflicin:~s. 
O corpo de operarios milit:~rrs. 
A companhia de aprentlizes artifires. 
\rt. f'::W. O servico do arsl'nal scrú tliYillitlo em [i·ps 

,;Pt't;ii~'s, soh a immcdlata tlircrt;ão c tist·:llisação de t~atl:1 
11111 do,; :tjmlantes da dircctoria. 

CAPITlH.O !L 

llfl lliP. E r: TO H. 

Art. l:!i. Todos os ('lllJli'P.Q':Jilos tio :~rscnal s?ío subor
dinados :10 dirt•ctor. IJIII' (• o rllcfc da admini~·.t.rac::lo ~~ 
priml'ira antoridadt• dtl t•->l:thl'lPcimt'Illo, prln CJIII' lht' 
t'lllll)WII': 
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l. '' H.ecebcr e fazer executar as ordens c inslrucc:õcs 
do 1\liuisterio da Guerra; • 

2." Jkterminar todos os trabalhos do ar~enal, de con
f'orlll itlatle com aqudlas ordens e instrucções; 

::." lnsp('ccionar esses trab~lhos e providenciar tlr. 
JlllJdo qne tudo se faça coma maior presteza,ecouomw e 
perfeição ; 

!1." Hemettcr para a intcndencia da ~ucrra acompa
nhados da compl'lente guia Lodos os objt•ctos fabricados 
llas ollicinas, com tal destino; bem como os que não li
verem applieat,;ão no arsenal mas possam s.•r ,·endidu;; 
como cousa inntil; 

:i." Ht~!.';ular o ~nrviço c manter hoa ordem na :ulmi
Histraç<io; bem como na iiscalisa<;ão, poVl'ia c disciplina 
do estabelecimento; . 

H." Corresponder-se dircctamcnlc com o Ministro 
ua Gw~rra, c com qualqua autoridade civil ou militar 
st~lllpre que assim exigir o serviço nacional; 

7. o Informar ao Ministro da Guerra acerca tia ido
neidade dos intli viduos que pretenderem os lug.trcs de 
nomeat:ão do Governo; , 

8. 0 Tomar juramento c dar posse aos que forem pro
út!o~ llesses lug-ares; 

!1." Nomear d'entre os srus subordinados, na falta ou 
impedimento de qualtfuer empn'gado, ((Ut'lll o substitua 
interiuamente, dando lo~o parte desse aclo ao l\linistro 
da Guerra, se o prciYim(•nto do respectivo emprego fór 
(lt' nomeação tb Governo; 

lO. Nome:1r os mestres, contra-mestres, marHladores, 
e~ereventes, feitor, guardas c !nais empregados que não 
forem tle nomcat;ão do Governo, conforme asprcscripções 
deste n~gulamento; bem como mandar admittir os ope
rarias!' serventes, segundo as exigencias do scrviçó rcs
pediYo; 

H. l\lallllar despedir do seniço do arsenal os empre
gados de nomcat:ão da directoria, que se portarem mnl, 
11âo cumprirem fielmente os seus tleveres, ou se lor
uarem tlesneeessarios, por earencia de trabalho; 

I~. Susptm.ler até Ui tlias o empregado de nomeacã(} ., 
do Govemo que incorrer mn qualquer falta gravt~,.rilllt 
relação ao cumprimento de seus de\'eres; ou sem tem pu 
determinado, se a falta fôr de tal graviuade que wdja a 
demissão desse empregado; devendo porém ncstP ea~u 
dar immediatamcntc parte circnmstanciada ao Miuislru 
tLt l:nerra para resolver a respeito; 
. t:l. Pt·dir provitlt~ncias ao l\liui-;lro :"u:t'rca dn qual
' JllC t J.'~ U!lll' l v 'llll' ~e pt·ew.la ao~ iul crc~.~e;; tlv ~'CP' ity o a 
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tla fnzen!la nacional, c não esteja na alçada da dirccloria; 
H. Participar ao 1\linistro qualquer irregularidade, 

rr:msgressão do lei, ou rleste regulamento, a lim de serem 
n:spm1salJilisados c punidos os culpados; 

1:1. Apresentar opporlunamente ao l\Iinistro da G ucrra 
11111 ort,;amcnto do material necessario para os tra-. 
l•alhos de cada semt•slrc Jinaneeiro, d6 modo que haja 
tt•mpo para a expedição das respectivas ordens de fomc
t·imenlo ú intendencia da gur:rra; 

Hi. Solicitar o fornecimento de qualrjucr artigo que 
f,\ r neccssario para o serviço elo arsenal, sempre que por 
rircumslancias imprcristas não o houver inclnitlo na· 
q uellcs orça monto~; 

17. Na insperção t: fisnli.;:H)o dos diversos servir:os 
do arsenal a seu cargo,' e lar;·, que os respectivos em pro
~~·:,dos cumpram fil'lmnrrle os Sl'lls deYPI'I'S; 

!H. Prestar aos clll'fes tlas diversas reparliçüns do 
l\Tini~terio ela Guerra as inFormacõ~s e esclarecimentos 
que lhr forem solicitauos, bem como requisitar dessas 
auloriuades o que julgar collvenicnte á regularidade c 
J1oa marcha do serviço a seu cargo; 

1(). J\Iantlar passar, quando n~o houver inconvc
nit•Jlte, as ct:rtidões rJUll su JICtlircm dos livros, llo
curncnlos c mais papeis pcrtcnt:untes ús estações que !Ire 
(~slão suhordin~Hlas, dt:vcndo-sr observar o que a rcs
pl'ito dispõem as leis de fazc·nda; 

20. Huhricar todos ~Js livros dn cscripturação, quér 
1la s~crctaria, quür do., cscriptorios l) depositas, podendo 
d<~r commissão para cssn seniço, não st'J aos ajudante~, 
secretarias e ofl1ciacs adjuntos, como a ljU:tlqucr dos em
pregado<> de nomeação do Govnrnu; 

2!. Dar a~ inslruc~iJ,•s qne julgar r,onvenicnlrs para 
o regular andamento de llHlos o.; st:rviço~ do arsenal, de 
acrilrdo com as tlisposiçíies dl'slc regulamento; 

22. Deft·rir os rcquerimt'nto.; d:1s partes, dentro dos 
limites de suas altrihuil·üt's; 

2:l. l\Iandar rt:alízar ·wlo agente todas as comprns 
f!IIL' exigircn1 muita ur,~t'llt'Í:I, tL1111lo, porí·m, part1~ ao 
Mini-'lro d:1s ro11din!ns Clll que se elfel'l.uaram, I' da,, 
l';]liS'IS iflW ;1S rJefl'l'lllill:lf:1lll, ~;I' :1 I'I'SjlCl'fÍYa ÍlllJlOI'iaiH"Í;l 

nct'dcr ele lOfhO:Hl: 
2L Mandr~t· calcular~ imporl.anria da mão d(~ obr:1 de 

1':1tl:1 artig·o qw· ~,, f:,hrir.lr nl'llinarir~menlt• n:~s ollici11as 
d11 :ll'scn:il, a tini de .o1~1· Í11rluído n:1 ta!)l'lla de t'lll}ll'ei
lada qnl' d1~\C lr.l\1'1' t•l!l eada olli1~ina, r:ujo lraha!!ln 
ni<,, f•\r inl•·ir:lllll~l\''-' "''''·~tllt'''l- ·trn•lo "ill yj.;t;,_ sc·mpr'; 
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CJ11C fôr possível, o custo provavcl desse mesmo artigo, 
feito pela industria particular ; 

2:i. ~presentar annualmente ao l\linistro, até o fim 
tle Fevereiro, um relatorio circumstanciado da marcha 
tlo serviço a seu cargo, durante o anno anterior, in
tlicando nessa occasião as medidas que julgar conve
nientes para o melhoramento dos difTerenles ramos 
tll·s:::c serviço; 

20. l\landar fornecer á companhia de aprendizes ar-
tilices o fardamento c o mais que fôr preciso para que 
os meninos sejam muito bem alimentados, andem 
~cmprc limpos, reecbama necessaria instrueção, c sejam 
eonvcn icnl emen te trata dos na respectiva enfermaria ; 

27. l\laJHlar fazer igual fornecimento, c par:~ o mesmo 
11111, ao corpo de operarias mil i ta res, de aecô~·do porém 
!'Olll a tabella em vigor, relativamente á distribuição 
do fardamento; 

28. Presidir o consrllto economico da companhia 
de aprendizes artífices c autorizar as respectivas dcs
pezas; n,ão porlemlo porém em caso algum m:mdar 
abonar gra ti !1eaçõ~s a quem quer que seja, por conta 
tlas cai'\as de sobras c de musica, rl'onde não deverá 
sahir fJlJantia alguma, senão para a compra de objectos 
de rcconlteeida utilidade para .os mesmos aprendizes; 

29. O dircctor terá residericia no estabelecimento. 

CAPITULO llí. 

DO SUU•DIDECTORo 

Art. l':S. O suh-tlircclor é o fiscal ? scguml_a au
toritladc do estabelecimento, tendo mgcrenna em 
totlos os serviços das tres secções, pelo que lhe compete: 

L • Substituir o dircclor sempre que esle se achar 
ausente; 

~. • Rcceher do dircctor torhs•as onlcns rel:Jtivas 
:10 serviço do arsl'llal,devendo pllro-visto-nasque 
forem expedidas por cseripto, depois de haver tomado 
conhecimento tlo seu conteúdo; 

:3." Fnzer com que essas ordens srjam exccut;•das 
com a maior 11delidatlc c promptidão; 

r~." Dar seicneia ao .tlircetor ele qu:llqnrr incgu
landade que cnt:ontrar no serviço doarst•ml: 

0." Aprcsl'Hiar semanalmente ao dircrtor um mappa 
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dt•mon:-.tratiro dus obr<Js em fahrico, com os respec-
1 1vo.< dr•stinos, hem como das r1ue foram terminadas 
dnrantc o mesmo período; 

fi." Fi~cali~ar a entraria do material fjllC fór com
prado pela agt'llC ia, ou fornecido prla in tendencia, 
dando parte ao director de fjUalfJUer falta que en
contrar., tanto em rl'lat:ão it qualidade, como á quan
t.irlade dos respccthos artigos; 

7." Fiscalisar o enfardamcnto oa encaixotamento 
dos artigos fabricados ou concertados nas ofiicinas do 
arsenal, com :1c~lino ú intentlencia, ou a qualquer 
oatra estação do 1\lini,lerio da Gut~rra, bem como a 
sahirla dr,st's artigos, IJil!' devem ser acompanhado~ 
sempre dtl nllla g11ia contendo a quantiuadc, quali
d:ttlf·, dt•stino c o nome do portador; 

~-" HuLtrie,n· as guia~ dos ohjedos t!Utl tiverem de 
sahir du arsenal, qualqw•r qlltl srja o destino, as 
quar•s ficarfio em portt>r do porteiro que estiver dtl 
:;et'l'it.;o, at.ó o fim de, cada semana, depois do que serão 
rnmcttidas para a sceret.aria, com uma nota no verso, 
esr~ripla n a~signada pelo mesmo porteiro, declarando 
~e r:om tdfeilo sahiram afjlll'lle;; ohjf'clos, ou se houve 
al.~tttna t!illtTt'tll.:a., tJttÓI' tl:t quanlitlarle, fjtiér na qua-
lidade ; · 

!1." Fisc:tli.,ar a arrunuç.:lo c hoa onlnm dos arma
zens tle dt•posit.os, t:JIIlo dn matt~rias primas, como de 
ohjt·c.(os manufat:Lurarlo~, a lim dt• qHn tudo se eonsene 
t'PllVt•ninlfCllli!lli.C acontlirionado n r~m pPrleiln e;stado; 

10. luslii'Cr:ion:tr a l'~t:ripturat)tl relativa ao seniço 
d:ts tre:; seecJít'S do ar~eual, e dar parlc' <JO dirt't:tor dt~ 
qtwlqtter inn~ularitlatll' que por ventura t~ncontrar; 

11. Fist·alisar todas as ft'~rias, tanto das otlicinas, 
rotno dos outros serviços tio arsenal; e manuar apn~
-;pnlal-as opportunamenle ao dircelor, a lim de serem 
n·uwttidas para a reparlic~Jo liscal; 

:l'::!. Fisea\isar o servit~o relativo aos apontadores, 
a li111 dt~ não haver itTt•gnlaridaue f(Ue prejudique a 
Jazt~wla n:l!;ional, nli injnslit:a.; qne olfendam os di· 
rei los tios opcrarios t' st~I"I'C'tltC)s; 

t::. Vt·l:ir sohrc~ o a.<st•io, boa ordem, classilir:ll;.:u> 
t' Jll'rfeila disposit;Jo dos lropltéos, modelos, parlrõcs 
t' mais ohjt>rlns qtle formarPill as collclc:r:ões rlc armas, 
~:rptipanwnto..; tl unilortllr)S miliLtres, nacionaes e cstran
;\t:iJos, qnetlr·V!'m ni~lir no museu militar, bem como 
do..; liYrns. dt·sr·nlli''· pLtniJ..; I' jornae~ militare:> rh 
lrt!Jli•-'lll'''':\ "" :tr·-t:Jtrl 'J'l·: •Jnc L"'l:tt anncxct ao 
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mesmo museu, e sob a gn~r.la c rrsponsabiliuatlc uo 
respectivo cncarregauo. 

Art. \29. Natla ·sahirá do arsenal sem sciencia tlo 
sub-directqr, que nunca deverá rubricar uma guia de 
sah lua, senão depois tlc haver recebido a cóm peten te 
onlPm uo di reclor. 

Art. 1:10. O sub-dirPclor poderá drspachar os pc-
tlitlos c as g·uias. das officinas, !Jpm como as gubs lle re
lllf'SSas llc olijcrtos para a intendrncia, sempre que o 
tlirector se achar ausflnte e houver urgcncia: tlevPndo 
porúm intt~iral-o de tudo logo que elle se apresentar no 
estalwlPcimcn to. 

Art. -t:H. O suiJ-tlirector residirú no arsenal, ou nas 
suas proximidades, tlantlo-se-lhe casa, r•m falta absoluta 
~~~~ commodos no estabelecimento. 

Art.. I :l2. O sub-rl irector terá um esc ri pforio com 
nm amanucnsc c dous escreventes para o serviço qu" 
lhe ó peculiar. 

Art. I :J:l. O sn b-Ll irertor, ::liém tias obrigações i nlw• 
rcntt:s ao sen cargo, ser:i o commanllanle do ·corpo de 
operarios militares, e como t:1l lhe compete: 

1. 0 Mantrr a necessaria uisciplina c completo ::~sscio 
no f!Uartel rr~pectivo; 

2. 0 l\l~ntlar detalhar o serviço Llc guarnição e de po-
licia ; 

:1." Mandar passar c assig-nar as escus:1s tle serviço, 
log-O que ti,·er· orucm para is~o; 

r~. • l\lanrlar fazer c assignar os prets o rehçües ilc 
mostra que rlcvcm ser apresentados á pag-adoria, na» 
t'·poc::~s determinadas ; 

:i. o i\Iandarfazcr c assignar os peuidos de farilamPnto, 
:~rmamento, equipamento e correamc para :1s praças 
tio corpo, srg-nnilo as respccti vas tabellas; hem l'OIDO 
dns utensílios que forom neccssarios para o quartel; 

(L" PromOVI' r os soluados a cabos o estes :1 s:~rgcntos, 
segundo o seu comport::~mcnto c lwhilitaçües, tlepois de 
ouvir os respectivos commandantes de companhias, 
como informantes; 

7. o Fazer com que sõ deixem de ir ao trabalho dás 
olllrínas ::~s praças que estiverem enfermas ou em servi
•;o militar; 

8. 0 Solicilar do dircctor as oruens que julgar prrrisas 
a hrm 1lo serviço c economia do corpo; 

!!. 0 Ter sempre uma forr;a nomPaila para acnmp:1nhar 
no :Jrspnal on ft'lra flclln as homlJ:Js, nn ra"O de ai" .. --, 
i_nccn_tlio, dcvPndn ·~s~a fon;.a ~Pr co mpoota d:1': p ,- _ "•ííte CAMA lJ 
.. ,, :ll'll31'PII1 Il:l' olltl'lli~IS; _ __. ,\< \)\ \\~ J 'T4 

,'( (\ . 
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("\": í '· 
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10. ManJar fazer exnreieios para a ex.Lincção de incen
dios, st•mpre que fôr possível, e ohl'igar o ollicial encar
regado desse serviço a ler o respectivo materi1l sempre 
rompleto e em perfeito estadoLlt! conservação. 

CAPI1TLO IY. 

D.\ SECnET.\l\1.\ DO Al\SF.N.\L. 

Art. t:ll. O pessoal da st•t:rt'lari:l será o seguinte: 
Um Sl'l~.rl'lario. 
Um!." oflit:i:tl. 
Um ~-" ollit'ial. 
llons a lllanuenses. 
llm arcltivista. 
Seis l'scrnventes. 
Um porldro. 
Dons contínuos, um dos rJnacs ajudará o porteiro. 
Dons ou mais serventes, sl'gullllo as necessiJaJ.es do 

SCrVÍI~O. 
Art. 13:i. Incnmhn ao st•r;rcl:lrio: 
1." Distribuir, dirigir c fisralisar os trabalhos tla se

cretaria, cumprindo liel n promptamenLc <~s, ordens J.o 
di ri' CIo r, a tJUem é immcuia tamen te subordinado ; 

2." Lançar ou mandar l:llu;ar o~ despachos nos reqne~ 
rimcntos ewlereçaJos ao dircctor, scgunJo as suas in
dicaçües OU ÍIISLl'UCÇÕCS; 

3." Assig·na r as eerlitliies que forem passauas em 
vir·tntlo de despacho J.o dircctor; 

'co COJtfcrir e authcnticar todas as copias que forem 
tiradas na secretaria em virtutle tle ordem tlo tli
rcl'lor ; 

5. 0 l'roplir ao dircctor as proritlencias l]lle lhe pare
rt•rem accrtatlas a h~m da n·g·ularidatlc c perfeição do 
~erriço d:t secretaria; 

fi." llubriear os pedidos dt• ohjcctos nrccss.1rios para 
o serviço a st~u l~ar'!n, t' fi.·w:tlisar a tli.;tribuiç:to c con~ 
su111o dos artigos ch;tmados tlc t)scripturio; 

7." Inspcceiunar frn,JttCnl.cmcntc o SC)l'\'ÍI;o do.arelti
vista e dar p:trlt• ao tlircelor de qualt[llt'f irrt•gularitladc 
qne t•nconlr:tr. 

.\rl. t:w. O .;c,'J'elario ~~·1·ú sniJSI i tu ido em seus impc•
dilll:'ntos pl'lo t'II!Jll't'~ tdu 'llli: 'C l!t:.• s,•guir em ealt•gu
ri :1 fll[ :1111; ~'I Í.\ I• J,•. 
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Art. i37. Os officiaes, amanuenses e escrevantes cxe'" 
cutarão os trabalhos que lhes forem distribuídos pelo . . .. 
secretario. _ _ 

Art. 138. O archivista terá po~ dever especial a guár
da, arranjo e conservação dos livros e papeis que forem 
archivados e será responsavel pelo cabal desempenho 
desse serviço. 

Art. 139. O porteiro terá por obrigação espeéial t 
1.0 A guanla. conservação e asseio dos livros, mobilia, 

utensílios e todos os outros objectos da secretaria; 
2. o Cuidar no asseio do edificio da secretaria; 
3. o Fechar, sellar e ex~dir a correspondencia diaria 

que lhe fôr entregue. 
Art. i40. Os trabalhos geraes da secretaria começa

rão todos os tlias ás 9 horas da manhã e terminarão ás 
3 da tarde, salvos os casos extraordinarios·, 'em que a 
entrada e sahitla dos empregados será fixada pelo di· 
rector, segundo exigir a. urgencia do serviço. · 

Art., i4l. O secretario designará por escala, sempre 
que fôr preciso, segundo as instrucções c ordens do 
director, o empregado ou empregados que devam ficar 
na secretaria, depois do serviço geral, para concluir 
qualquer trabalho que não puder apromptar-se nàs 
horas onlinarias, bem como os que devam comparecer 
antes da hora marcada para a entrada quotidiana, ou 
mesmo nos domingos e dias feriados, para a execução 
de qualquer serviço cxtraordinario. 

Art. 142. O agente de compras do arsenal é imme• 
diatamente subordinado ao director, terá as mesmas 
obrigações marcadas pata o da intendencia da g-uerra e 
lhe serão cxtenshas toda:o; as disposições contidas nós 
arts. 23, 2~, :.m, 26 c 27 deste regulamento. 

Art. 143. O mesmo agente terá igualmente por 
dcYer rfiectuar as. compras relativas á companhia de 
aprcnuizcs artífices, c se lhe dará um escrevente e um 
servente para auxiliai-o na escripturação e mais serviços 
a seu cargo. 

CAPITULO V. ' 

DO SETIVIÇO DAS TTIES SECÇÕES DO ARSENAL. 

Art. iH. Cada ajudante da directoria terá a seu cargo 
uma secção dó serviço do arsenal; e será o unico res-
ponsavcl pc la boa ordem, prompta execução e perfeita 

I'ARTE Jl, 11\l, 
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(lisposição desse srrviço, segundo as ordens do díre.:tor 
e as prescripções deste regulamento. 

Art. 145. A L • secção comprchcnde todos os serviços 
que não correm pelas oflicinas, e e•pccialmcnte os ·se
guintes: 

L" Os armazcnsdc depositos, tantode materia prima 
como de objcctos manufacturados; 

2." Os armazens do material de artilharia, c tudo que 
lhe é relativo ; 

3." A companhia de aprendizes artífices; 
4. • O serviço geral a catgo do feito r ; 
ti." A policia e asseio do cstabrlecimento. 
Art. HB. A 2/ secção comprehende todas as oflicinas 

do ar!'cnal, menos as de e~pingardeiros e coronheiro~, 
tPJHlo ta miJem a seu cargo a repartição das costuras. 

Art. :l'l7. A 3.a sec(;ão cornprf'itt'nde as oflicinas de 
esping::trdl'iros e corouhciros, a sala de armas, o dc
JlOSÍ to do armamcn to que fôr recolhido ao arsenal para 
concerto ou limpeza, e o museu militar. 

Art. H8. Em cada se1~1~ão haverá um escriptorio c os 
ofliciaes adjuntos que forem nccessarios para a boa 
marcha e fiscalisação do serviço n~spectivo c que serão 
designados d'entrc os de que trnta o art. i2tL 

Art. H9. Os depositosde materia prima e deobjectos 
manufacturados estarão a cargo de um dos adjuntos, 
c terão tantos guardas quantos forem os respe:::tivos 
armazens. 

Art. HiO. O trem de artilharia estará a cargo de um 
official de estado-maior da me~ma arma, cfTectivo ou re
formado, c terá tantos guardas quantos forl'm os res
Jli'C ti vos a r ma zens. 

Art. Hil. Çls tres ajlllbntcs residirão no arsenal, ou 
nas suas proximidades, si naquelle estabelecimento não 
houver absolutamente commotlos para essa residencia. 

CAPITULO YI. 

fl.l\. f . " SEf.fJAil. 

Art. Hi2. O 1. • ajudante é o ehrfe e fiscal especial 
do serviço desta serção, c como tal lhe compete: 

L • Fazer com que os encarregados dos depositas, 
tanto de materia prima c de ohjectos manufacturados 
como do material 1k artilharia r m:\is artigos bel-
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licos, tenham os respectivos armazen5 perfeitamente 
1 impos e convenientemente arrumados; devendo dar 
l)arle por escripto ao director, por intermedio do sub
d irector, de qualquer incuria que traga prejuízo á 
fazenda nacional ; 

2. • Fiscalisar todos os srrviços relativos á com
panhia de aprendizes artiiices, e provideneiar imme
dia ta mente sobre as irregularidades que encontrar, se 
pstiver na sua alçada, ou peuit· log-o providencias ao 
dirertor, para que o mal não progrida; 

3. • A»sistir com o medico e o ptdagogo <Í entrada 
do::. g-eneros alirncnticios, para não consentir que sejam 
recebidos senão os que fo!'em 1le superior qualidade, 
nos tPrmos do contracto respretivo; 

fl. o Fazt•r eom que os pateos do estabelecimento se 
conservem sempre em completo asseio e ·bem ar
ranjados; devendo pedir pi·ovidencias contra o feitor 
quando este incorrer em alguma falta, ou deixar dé 
cumprir qualquer ordem com relação ao serviço a seu 
cargo; , 

;;. o Determinar o rncaixotamcnto ou enfardalhento 
dos objectos que devam ser remettidos para a inten
dencia, ou para qualquer outro lugar fóra do arsenal, 
segunrlo as ordens que houver recebido da directoria; 
deYendo previamente mandar fazer pcrlidos, co que 
fôr preciso par a aquelle fim, pelos encarregado~ dos 
respectivos depositos; 

6. o Hubricar essrs pedidos, que devem ser ass'ignados 
pelo encarregado do deposito que tiver de fazer are· 
nwssa ; . 

7." Fiscali~ar a entrada da mnleria prima, ou de 
outro qualquer artigo qun fr\r recolhido árjucllcs dc
positos, mall(lando lavrar um termo Pmlivro especial, 
no caso de se encontrar qualquer falta na quantidade, 
~~ nws1110 algum defeito ou diflúl'nça na qualidade do 
objceto recebido; , 

8." Fiscalisar o encaixotamento on enfardamento dos 
artigos f!IIC sahirem uos mesmos depositos, para qual
quer destino, fl'n:a do arsenal; rlevendo mandar lavrar 
um termo em lino cspeeial, para eada remessa, c en
viar uma copia authentir·a para a secretaria, com o 
visto do suh-rlireetor; 

9." .M:mdar recolher ao drpo:::ito rcspeetivo, entre- . 
gando-st~ a guia ao chefe da 3. • ser·ção para o _ F - -
v idos dTeito~, o armamento portatil que f : ~\!., ~~AMAt 
tido para _o arsenal, tJUalquer IJUC srja o ~~.'ãd<>"e: ' 
proccJenoa ; / ,_' · 
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to. l\landar fazer pedido do que fór necessario pat·a 
os traualhos do seu escriptorio, devendo esses pedidos 
ser assignados pelo escrivão respectiyo; 

H. Rubricar todos os pedidos feitos pela sua secção 
em virtude de ordens da directoria; devendo os do 
serviço geral ser assignados pelo feito r. 

At·t. 153. O pessoal do cscriptorio desta secção será 
o scguin te : 

Um escrivão para dirigir e fiscalisar o serviço do 
cscripta, com responsabilitlade pelas illegalidades ou 
erros que forem encontrado.:; nos livros o papeis do 
escriptorio a seu cargo. 

Seis cscrerentes. 
Dous contínuos, servindo um tle pórtciro. 
Art. Hi'L O escrivão i'O!'Ú substituído pr.lo escre~ 

vente mais illoniJo, que f•)r designado ad hoc pelo di
rector, sob proposta do 1. 0 ajudante, chefe desta scação. 

Art. Hm. Compete ao c:;crivão escripturar a ro
cei ta e despeza dos deposi tos pertenceu tes a esta secção, 
á vista das portarias ou c.las guias e pedidos despa
chados pelo rlircctor·. 

Art. Hj6, O agente lem igualmente por dever rc
cchcr do ;u·scnal, acompanhar c entreg-ar na inlen
dencia o~ oujectos fabric:ulos nas officinas, c quacsquer 
outros de cuja rcme~sa fôr incumbido ; bem como 
acompanhar c entregar no arsenal a materia prima 
e mais artigos que receber da intendencia com esse 
fim; tendo um escrevente para auxiliai-o na escrip
tUI·ação tlo seu livro de cntr:Hhs e sabidas, e sendo 
este trabalho cxecutac.lo no cscriptorio da 1. • secção, 
por ser o· mesmo commissario immcLliatamcnte subor
c.linallo ao l.u ajudante. 

Art. Hi7. Haved nesta srcção do arsenal os dous 
seguintes depositas, que llevem ser distincto~, cada um 
dos quaes sob a guarJa c immcdiata responsabilidade de 
um official de corpo especial, ou reformado do exercito, 
com as necessarias l1ahilitações c bastante criterio: 

1. o O drposito de ma teria prima c c.lc ferramentas, 
bem como c.los objcctos manufacturados, que não Sli} 

prendem direclamentc ao material uc artilharia, pro
priamente dito; 

2. o O deposito ou Lrem .de artilharia e de tudo que 
é relativo a esse material bcllíco. 

Art. 1~8. Em cac.la armazem de deposito haverá 
um livro mappa que mostre, prinw {acie, o movimento 
de entradas e sahidag de todos os artigos respectivos, 
bem como a cxistencia no fim de cada mez. 
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Art. !59. Os livros mappas de que trata o artigo 
antecedente serão escripturados por um escrevente. 
nomeado para esse fim sob as vistas e responsabilidade 
do encarregado do deposito respectivo. · 

Art. HiO. Em cada armazem de deposito tambem 
haverá um livro para o lançamento diario dos objectos 
que entrarem c outro pua o dos que sahircm; de
vendo esse serviço ser exeoutauo com asseio e fideli
dade pelo guarda respectivo, a fim de poder informar 
de prompto o que existe no armazem a seu cargo. 

Art. HH. Ao official encarregado do deposit6 do 
materi.-,1 de artilharia incumbe cuiuar no arranjo, 
classificação, asseio e conservação das bocas de fogo, 
viaturas, palamentas, projectis, etc.; devendo para 
isto requisitar do director, por intermedio do t.• 
ajudante, todas as providencias que julgar necessarias. 

Art. !62. Ao official encarn'gado do deposito de 
matcria prima e dos objectos manufacturados, que não 
tõm relação imm1:diata com o material de artilharia, 
compete a arrecatlação e fornecimento dos artigos con
fiados á sua guarda; não. devendo, porém, receber ou 
entregar cousa alguma sem ordem por escripto do 
dircctor, de quem requisitará, igualmente por inter
medio do i. o ajudante, todas as providencias que julgar 
convenientes para o bom desempenho das snas obri
gações. 

Art. i6:3. O feitor será obrigado a mandar executar 
promptamente todo e qualquer serviço que lhe fOr 
ordenado pelo L o ajudante, chefe desta secção. 

··, 

CAPITULO VII. 

DA CO~IPANIIIA DE AP!lENDlZES ARTIFICES. 

Art. !6L Além do pessoal constante do art. !~ã 
deste regulamento, com referencia a esta companhia, 
haverá 200 menores de 7 a !6 annos de idade, dispostos 
em quatro divisões de 50 cada uma, sendo o Tespec
tivo quartel c enfermaria dentro do arsenal em edifi
cios apropriados. 

Art. !65. Para qualquer menor ser admittido nessa 
companhia é necessario : 

L o Ser brasileiro; 
2. o Ter a idade de 7 a 12 annos; 
3. 0 Ser de constituição robusta e ter sido vaccinado. 
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A rcvaecinaçâo terá lugar quando allingirem ;i idade 
de 1G annos. 

Art. Hifi. O numero dos aprendizes arlifici'S será 
preenchido : 

1.° Com os orphãos ou dcsvalirlos f[UC, t•stanrlo nas 
~~ontliçõcs do artigo an tcccdcn te. forem remcttidos pelas 
autoridadrs competentes, JIOI se acharem rcalmcnl!~ 
abandonados; 

~.° Com os filhos dn pcsso:1s indip:cntcs, c inteiramente 
sem 11wios para os :~limcntar o educar; 

:l.o Com os filhos dns opcrarins 1lo arsenal IJllf' til'c
rem mais rle dez annns 1k st•rriço I'!Tertiro, c com os 
das pr:u;as 1le pr!'l do 1'\l't'l'íto ou da armada impe
rial; 

'1. 0 Na falia de 11li'llOres n:1s condir;üt~s dos p:tragraphos 
antl'cr~dl'ntes, com IJtt:w~qut•r outros f[lW sl'j:nn apresen
tados por seus pais, tuton~,;, 011 quem legitit1lalllente os 
representar, uma vez: 11ue l'slcs 11rovt~m estado de po
]Jreza. 

Art. Hi7. Excepto o ra-;o do~ 1." do artig-o ;~ntece
uente, nenhum menor SI'I'Ú admittido nessa companhia 
sem IJUe seu pai, tutor, ou il'lem ill'lle estiver incum
Litlo a~signe termo na secretaria tio arsenal, pt'lo qual 
oiJriguc a pessoa do menor :\s conclil;õcs inhereutcs ao 
~cu alistamento. 

Art. 1ü8. A pe~soa r[nr· ~olir~it:tr :1 :~drnissão de algrlm 
menor na rm11panhia tlcapt'i'llllizr·s artitircs Llcverá en
dereçar a sna petição ao dircrtor do ars1~nal, instruin
do-a com certidão de idade e mais dorntnento~ qun 
J'rovr•m :~ehar-sP elle n:t~ condições dos arts. ltit.i c iO!j; 
c só no caso d1! poder t!ssr• menor ser ar:eito ;;uhir:'t a 
mesma pdição it presença Jo jlinistru da Guerra p:tra 
rcsolvt:r a n•spcito. 

Art. tli\1. A antorilladt• civil ou 111ilitar que c11viar 
algum menor p:1ra a co1npanhia de :l)ll't~llllizes artifict•s 
o far:i acompanhar, scmprl' que fúr possível, tio~ do
cumentos r·xi)üdos por t•ste rPgnlamenlo, ou pelo nwno-; 
de um otlirio eom e.'Wlarr•t:imenlo.; sohrP a idatlP, Jlatu
ralid:Hle, filiaç:'io e IJII:tcsqllt'l' outros que sinam para de
tinir as enndit;õe:.; do llti'IIOr por t•lla apt·Pscntado. 

Art. ·líO. Ordenada a adtnissCto de l[llalquPr lllcnor 
manrlar:'t n dircrtor laYrar um termo na Si'Crdaria dn 
arsr•nal.. !'lll lino dt' tal5n, apropri;tdo, nu qual assig
nará o pai, m~i, tutor, rundor, ou a pt•ssna que r~tiYer 
inrmuiJida de apre~PIIIal-o: den~ndo e:;pceificar-so a 
obrig:tt::1o L'lll IJlll~ fira o Jlll''ll1o ll\l'ttllr de cumprir tlldiJ 
•ptanlo lltc fc!r ~tp[t\i,·:,\',·l t···lp pr\'~t'llte I'I'SHI;nnentu: 
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feito o que será 'ellc rrmcttido pclo.director ao pe
dagogo, acompanhado do termo cortado do livro de 
talão, com as precisas declarações, na fúrma tio art. i6~, 
a fim de ser matriculado no livro competente. 

Art. :l7i. Na distribuição dos aprendizes artifices 
pelas quatro divisões de que se compõe a companhia se 
oll~crvará, tanto quanto fôr possível, a srguinte regra : 

Na 1." divisão serão classilicados os menores de 14. a 
fti anno~ de idade. 

Ka 2.• os de 12 a i:l arinos. 
Na 3." os de 10 a U annos. 
Na r!.• ·os de 7 a !) annos. 
Art. li'Z. Os apr·endizcs artifices serão hem alimen~ 

lados, vc·stitlos, curados e educados por conta do Es~ 
ta do. 

Art. lí:l. O arsenal fornecerá tudo quanto fôr pre~ 
ciso para que o quartel da companhia e a enfermaria 
!lrssns aprendizes ~c conservem sempre limpos, e nada 
lhrs falte; assim como o fardamento, roupa de cama c 
o mais que se tornar necessario para o ensino e bem 
estar desses menores. 

Art. 171. Haverá nesta companhia aulas ue L •• I e~ 
tras, geometria applicada :ís artes, desenho linear e mu~ 
sica, Lendo os respectivos professores os vencimentos 
constantes da tabella annexa. 

Art. 17ri. Os aprendizes artífices serão obrigados a 
frequentar a aula de 1."' letras até saherem ler, escre~ 
ver e contar correntemente, devendo os que se habili~ 
ta rem nrssas ma terias frcquen ta r lambem as outras aulas 
destinadas ao ensino theorico; todos porém deverão 
aprender simultaneamente nas oflicinas do arsenal os. 
otli~ios para que tiverem mais vocação e aptidão phy· 
sica. 

Art. lífi. O ensino pratico terá lugar sob a inspecção 
fios ajudantrs da uirectoria, chefes tia 2." e 3." seccão 
do arsenal, c Sf'rá commettido aos mestres das officinas 
e aos seus opera rios mais in telligentes e morigerados. 

Art. 177. Os aprendizes artífices que c~mpletarcm 
Hi annos de idade e houverem mostrado vocação para 
os ollicios mecanicos passarão como elJectivos para o 
corpo de operarias mil i Lares do arsenal; aquelles, porém, 
que até essa idade mostrarem negação para taes oJllcios, 
ou qui~erem seguir a carreira das armas, serão transfc~ 
ridos para o deposito de aprendizes artilheiros. 

Art. 178. As transfercncias de que trata o artigo 
antecedente deverão ter lugar durante os mezcs de 
Janeiro ou Fcnrciro de cada anno. 
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Art. 170. As fallas de subordinação e tlisciplina com• 
mettidas pelos aprendizes artífices serão punidas cor
reccionalmente ao prudente arbítrio do director, que 
poderá autorizar ao pedagogo para infligir ele prompto 
os castigos de prisão simplrs, solitaria por tempo 
que não exceda a oilo dias, privação por igual tempo de 
parte da ração, c outras penas apropriadas para cor
rigir crianças; todas essas penas, porém, serão appli
cadas segundo as idades dos delinquentes e a gravidade 
das faltas, com exclusão do castigo corporal. 

Art. 180. 0:; aprendizes artífices que tiverem mais 
de 12 annos c que por seu irregular comportamento 
exigi rem uma disciplina mais rigorosa, serão passados 
para o deposito de apr('lldizt•s artilheiros, em, qualquer 
í·poca elo anno. 

Art. 181. Nenhum aprendiz artífice sahirá doestabc~ 
lccimcnto sem licença por rscripto jo pedagogo, 
em virtude de ordem expressa do director, que a não 
poderá conceder por mais de H> dias consecutivos. 

Art. 182. Ainda mesmo no caso de licença nenhum 
aprendiz artífice poderá sahir do cst3belccimento nem 
andar pelas ruas da ·cidade, senão acompanhado por 
um guarda da companhia, ou por seu pai, mãi, tutor, 
curador ou pessoa por estes autorizada. 

Art. Hl3. O aprendiz artífice que fór encontrado na 
rua por qualquer empregado do arsenal sem estar 
competentemente acompanhado, ou sem o seu uni
forme, será conduzido immediatamente para ·o quartel 
da companhia, onde ficará impedido até que o director 
o julgue sufficientemente punido. 

Art. 18/f. O director poderá mandar impedir na com
panhia, pelo tempo que julgar conveniente, aos apren
dizes artífices que não se portarem Lem nas aulas, ou 
não derem boas contas de suas lições. 

Art. 185. O Governo atbitrará semestralmente a 
despez3 do sustento e vestuario de cada aprendiz, não 
podentlo esta exceder da quantia que na lei do orça
mento h ou ver sido estimada par a o soldo, etapa e farda• 
mento de uma t.• praça de pret de infantaria. 

Art. 186. No fim de cada rnez se carregará em debito, 
a cada um dos aprendizes artifices, a quota que lhe 
couber na desJleza geral feita com o tratarneitto e ves
tuario de todos. 

Art. 187. A somma total da clespeza que cada apren
diz fizer, desde a sua entrada na respectiva companhia 
até passar Jlara o corpo de operarias militares, onde 
servirá até a idade de ~G annos completos, serú indem-
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niz:ula pelos tlcscontos que se fizei"C~m nas suas férias, 
conforme determina o artigo seguinte. 

Art. 188. Ao operariomilitar que tiver sahido desta 
companhia e fór classificado como official de qualquer 
oll1cio se abonará o mesmo jornal que mereceria se fosse 
operaria civil, com abatimento porém dos seus venci
mentos militares, que perceberá sempre pela pagadoria 
d~s tropas. 

Art. ·189. Da importancia liquida rlessc jornal se de
duzirá uma tjuarta parte para indcmnização da desprza 
que houver feito como aprendiz artiflce, c das tres 
quartas partes que restarem uma ser:í recolhida mensal
mente á caixa economica, guardando-se a compatente 
eat!erneta, para com ella haver o interessado o respec
tivo pngamcnto, quando obtiver baixa, se então estiver 
quite com a fazenda nacional; recebendo porém. no caso 
contrario, súmentc a differcnça entre a quantia econo
misada por sua conta c a divida ainda existente. 

Art. J90. Ao aprendiz tJUe merecer algum jornal por 
seu trabalho na respectiva olTicim, mesmo antes de pas
sar para o corpo de operar i os mil i lares, se lhe levará em 
conta esse jornal para adiantar a indemnização de que 
1 r a ta o art. 18!). 

Art. HH. Ao opera rio militar que tiver sido aprendiz 
:~rtif1cc, mas tJUC ainda não estiver classificado como ofli
cial 1le officio, se abonará sómcnte metJde do jornal que 
merecer; deYcndo-sc proceder com a quantia abonada 
conforme csl á estabelecido no :nt. iS!l. 

Arl. 1!)2. O Governo regulará a indemnizat;:.ão da 
qnan tia que se houver r!espendido com os aprendizes ar·· 
tificcs que forem transferidos para o deposito de apren
dizes artillv~i~os. 

Art. Hl3. o~ aprendizes artiflces que se ausentarem 
sr~m J kença serão apprehendidos onde forem encontra
do~. c as pessoas que os houverem alliciado, ou admittido 
em suas casas, oflieinas ou serviço, serão punida• com as 
penas impostas pela lei aos que aconselham, dão asylo, 
ou auxilio para desertar, aos soldados do exercito. 

Art. i91. A administração, economia de tudo quanto 
fôr relativo ao tratamento pe3soal dos aprendizes arti
iicns c á sna educação, será conflada ao zelo, dedicação, 
moralidad1: c euidatlo:; de um olTicial reformado ou hono
rario do exerci! o, com o nome de prrlagogo, sob a irnmc
diat.a insJH'eç:ln do L" :1.inllante da dircctoria do arsenal. 

Art. i!J:i. O ajudante do pedagogo tem por dever t's
peeia l fi se a I i~a r o servi co in lerno da companl1 i~, e snbst i
f.uirá o ped:1g11go nos seus imperlimt•ntos; cada guarda 

P.\HTP. 11. 1~0 
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cuidarú de :;o aprendizes () fará a ronda das divi~õr•,;, 
qu:wdo lhe tocar por escala; os dous coadjuvarlorcs auxi·· 
liarão o serviço dos guardas c os substituirão nos seus 
impctlimcntos fortuitos; os dons cozinheiros c os ser
ventes da cozinha serão obrigados a se achar no estabclr
cimcnto:ís horas que lhes frmnn marcadas pelo pedagogo. 

Art. t.!JG. 0:> vencimentos dos empregados desta com
panhia serão os que se acham fixados na lahclla annexa. 

Art. Hl7. O pedagogo e seu ajudante deverão morar 
rlentro do arsenal, o mais perto possível do quartel dos 
aprcmlizcs artiflces, c terão fardamento, assim como os 
gudrdas, segundo o uniforme dos mesmos aprendizes. 

Art. 198. O aprendiz artif1ce que por qualquer cir
cumstancia fôr entrrgue, antes de completar a idade 
de Hi annos, ao pai, mãi, tutor, cura1lor ou á pessoa 
que o tj. ver· apreseu ta do, precedendo ordem do 1\lin is
terio da GuctTJ, indemnizarú a fazc!Hla nacional da 
despeza que se houver feito até então com o seu ~as
tento c vcstuario. 

Art. i9!). O conselho economico desta companhia 
será composto do sub-director, do L o ajudante e :lo 
pedagogo, sob a prcsidnncia tlo dircctor; e servirá M 
secretario ad hoc o do arsenal, que subscreverá as uctas 
das rc'Spectivas sessões. 

Art. 200. A escripturação de receita c dcspcza da 
companhia continuar:'t a ser feita na secretaria do ar
senal, sendo cla':icularios do respectivo cofre o L" aju
dante, o sccrctal'lo c o perbgogo. 

Art. 201. O mnncro tlc aprendizes artífices poderá 
~cr elevado a 300 ou !(00 conforme o Governo julgar 
conveniente, porém em caso algum deverá cada divisão 
ler mais de 50 aprendizes. 

Art. 202. O pe1lagogo é o chefe llo estabelecimento 
1los aprendizes arti!icPs e como tal lho cabe o mando, 
não sú na companhia como na enfermaria, cujos em
pregados tambcm lhe são immcdiatamentc subonli
nados, com excepçao J10rl:rn do cirurgião, se für de 
patente superior. 

Art. 2o:l. O rlircctor rlo ar~cnal ·organizará ;~s nc
cessarias instrucçõcs c tahcllas para a execução desta 
parte do prcsrnte regulamento, e as suhmctterá á 
approvrlção do l\linisterio da Guerra. 
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CAPITULO VIII. 

DA 2," SECÇÃO. 

Art. 20'i:. O 2." ajudante é o chefe e fiscal do serviço 
P:>peeial incumbido a esta secção, que consiste no tra
halho da~ dez oflicina~ adiante mencionadas, c como tal 
lhe compele: • 

l. o Cumprir c fazer cumprir pontualmente, não só 
o regulamento c~pccial c relativo aos trabalhos das 
ollicinas do arsPnal, como o da repartição das costuras, 
qne tamhem lhe é subordinada; · 

:? . o B.cpresentar ao dircctor sobre as dificuldades 
que encontrar para o bom desempenho de qualquer 
trabalho que lhe flir determinado; 

:L o Determinar, inspcccionar, dirigir c aclivar os 
trabalhos das oficinas a seu cargo, llc modo a prevenir 
qualiJUCr extravio ou desperdício de materia prima, 
ou de ferramenta pertencente ao Estado; 

-1. o Assistir ao ponto dos operarios, ou mandar que 
o faça o oficial que estiver adjunto a esta secção; 

!S. o Rubricar as férias dos operarios, seus subor
dinados, depois de conferil-as com o livro do ponto 
geral c com os pontos dos respectivos mestres; 

6. o Rubricar os pedidos de ma teria prima, c as 
guias de remessa dos objectos manufacturados nas 
omcinas a seu cargo, c que devam ser recolhidos aos 
dcpositos, sendo tudo assignado pelo mestre respectivo; 

7. o Hemctter essas guias c pedidos á secretaria do 
:1r~enal, a fim de receberem o competente despacho da 
d irectoria; 

8." Mandar fazer pcd i li o do que fôr nccessario, tanto 
para os trabalhos daque!las oficinas, como do seu 
esc r i p Lo rio ; 

!J." Hever as tabellas de empreitada, no fim de 
cada anno, c propór ao director qua1t1uer modificação 
que lhe parecer conveniente, attentos os preços dos 
ohjcctos fabricados pela industria particular; 

:lO. Fazer os planos c orçamentos de todas as obt·as 
novas que tenham de ser executadas no arsenal, e dar 
pareecr sobre o que fôr ouviuo; 

B. Propor ao dircctor os opcrarios que mereça~ 
Plevação de classe, ou augmento de jornal; bem ~ ~ 1\t r.AM 1 
os que devam ser despedidos por m{to compo ~~l l · ·· ' 1 

ou por falta de trah<dho; , ""''' 

/-"> 
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1:.!. Cuidar na eonscrva<;:Jo e ass<~io, :1ssi m das ma
ehinas c ferramentas das otlieinas a seu cargo, como 
dos respectivos eclilidos c mais dcpendencias; 

1::. E'<aminar os deposito,; <le madeiras e propôr :10 

din:dor a'> providencia' que lhe parecerem eonw
nientcs, 11:Jo sú em relação ú resp<~ctiYa ;v·.qui~·i<;:Jo quo 
d1:vcrú ~c r ft'i la com ante,;ct!cnria nunca menor de tlou" 
:lllllOS, r:omo ú boa guarda c arrumaç:Jo, de que tlepe!llle 
o perfeito estado tk conscrv:Jt::Jo; 

H. Promover por todos os meios ao seu alcance a 
i ns t rurção da mes t !'ança, dos opera r i os, c dos a pn~nd izc~ 
das olHei nas a seu car[!:o, maximn com rei:H;ão ao,; 
:q•rt~IHlizes ar! iflrt•s; 

l?i. llirigir os traiJalho·; relativos á rcp1rtiç::to da;.: 
1 o~turas, dt' acrôrtlo cont o n·gulamenlo rcspet:Livo: 

W. Calwlar no fim de 1:atla anno os preços médio~ 
d11s artigos manuf:1dHraJos nas onieinas a seu cargo. 
a lim de servirem tlnrantc o anno seguinte para a~ 
guias dos oujectos itlcn tieos rp!C se houver tle remetter 
para a inlemleneia, ou para <rnalqucr outra rcpartiç:Jo 
do l\liJl is ter i o 1la Guerra. 

Art. :.!O:i. O pc:.:so:JI tlu c~;rriplnrio desta secção se 
rmnporú tle : 

Um escri;·ão, para tliri~ir e liscali~ar o serviço rlc os
cripta com rcsponsaiJilitladc 1wlas illcga!idalles ou erros 
que forem encontrado~ il'J' livros t' papeis respectivos. 

Dez escreventes. 
Uous aponta•Jon·s e lllll :ljnd:llltt•. 
Tre:-; rontinuos, senimlo lllll tl•~ porteiro. 
Art. :;200. O t'5t'l'iY;to sPrú suiJstitnido pelo cser<'

' t'nle m:1is itlout:o, qtw fôr t!l'signado pelo tlircclor, 
sob proposta tio ~." ajudante chd1~ desta secç:io. 

Art. 'iOí. O csrriv;to ~~ immt~tliatamenlc snhonli
Ballo ao ehek da secr;ão, nunprirú todas as ordens <jUe 
delle receber c tr·r:\ por tleH'l' especial: 

1." Fazer esnipturar, SI'IJ1l'aLiamcnln, a receita e 
tlt~~peza tlc catla uma das ollit:inas, por meio de livro!' 
tle talão, ú vista dos tlowmcntos lcgaes que lhe forem 
a prcsen lados ; 

2." Fazer lançar ('IH livro proprio as eonfas es
pcciaes provl'nientes tios concertos e das obras feitas 
dcutro ou f1\ra do arsenal; 

:3." Fawr a matri.;ula de todos os opcrarios c 3pren-
d i Zt' das dez ollici nas Jit'f tenceHlcs a cs ta ser:ç5o, men· 
;·ionantlo w'il:l a !'Tailtn~ão on elasse, o nome, idade, 
:1~\turalid~\dl', ·-·~:\:tLIO, J"!'Í•IP!li'Í:\ C fjllacs<[W'l' outra<. 
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rireumslancia" que occorrerrm relativamente ao com
llOrl;nnento n scniço de cada um; 

!!." Organizar, assignar c fazer registrar todas as 
fórias, á vista do ponto geral, sendo que para as das 
o llic i nas tlt~vc r[t ta miJem ter prescn te os pontos es
}let·iaCS; 

~i.° Fazer que esteja em dia totla a cscripturação rc· 
latira ao serviço do cscriptorio a seu cargo, sendo 
responsarel pelo asseio c boa ordem do arrhivo ros
pt•cliro. 

Art. 208. 0.;; I'~CTcvcntcs deverão prestar ol1cdicncia 
ao ;·s·~rivão e t):'<t'C~Jtar as suas ordens, concernentes ac 
servit;o rt~c.pccti v o. 

Art. 20\l. As dez of11cinas pcrtcncen Les a esta secção 
'''~r;to classificadas c dispostas do seguinte modo : 

1." onlem.-A ele maehínistas, com uma secção par~ 
a fabricação c concerto rios instrumentos de precisão, 
~~outra para os caldeireiros. 

A ele ferreiros. 
A de fundit;ão de bronze c de ferro, com uma secção 

de motlc !adores. 
A de consl rucção de reparos, com duas secções, sendo 

uma de torneiros de madeira c a outra de tanoeiros. 
;\ de serralheiros, com uma secção de gravadores. 
;~.·ordem.- A de carpinteiros de o!Jra branca, com 

uma secção <le pedreiros. 
A tle lat:oeiros, com uma secção de funileiros. 
A tle eorrcciros, com duas secções, sendo uma de sct

!eirn.; c a outra de sapateiros. 
A de alfaiates, ema duas secções, sendo uma de !Jan-

t!eireiros c a outra de barraf1ueiros. 
A tk pintore~. 
Art. 210. A mt·strança dessas of11cinas será a seguinte: 
A de machinislas terá mestre, contra-mestre e dous 

mand:ulores cspceiacs para as see~ões de instrumentos 
de precisão e de caldeireiros. 

A de feneiros terá mestre, contra-mestre c um man· 
dador. 

A ele fundição, além do mestre c contra-mestre, terá 
um mandaelor especial para a secção de modeladores. 

A de construcç;io ele reparos terá mestre, contra
mestre c tres mandadores, sendo dous cspeciaes para 
a scrção de torneiros c para a ele tanoeiros. 

A de serralheiros terá mestre, contra-mestre c tlous 
mandadorcs, sendo um especial para a secção de gra· 
v:ulores. 

\ •lt• carpinteiros •]c obra branca terá mestre, contra-
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mrstr1• c dous mantl31\ore~, sendo um especial para a 
~ceção 1le pcurciros. 

A de latociros terá, além do mestre c rontra-mcslrc. 
um mandador esprcial para a secção de funileiros. 

A 1!0 corrcciros lerá mestre, contra-mestre r dom 
mandadores especiaes para a~ sec1;.õcs de sellciros c sa-
pateiros. 

A de alfai:ltcs, alóm do mestre c contra-mestre, terá 
1lous mandadorcs cspcciacs vara as secções de hamlcirciro 
e harraqueiro. 

A de pintores terá mr~trc, contra-m cstre c um 
mambdor. 

Art. 2H. Os mestres, contra-mestres c mandatlorcs 
das oflicinas, além 1los eonltccimcntos proprios de seu~ 
rcspect i vos oflicio~. devem sahcr ler, 1•scrcver c conta r. 

Art. 212. CaJa mestre de ollicina será ohrigado a 
nxecntar, com toda fldelidade c promptidão, as onlens que 
rl'edwr do chdc 1la serção ; c trrú por Llevcr especial : 

1." llespon1ler pela hoa ordem, tlisriplina c asseio tia 
ollleina a seu cargo, bem como pela materia prima, 
fcrrament::ts, utensilios c o mais que receber; 

2." Tt•r um inventario da ferramenta c utensílios da 
sua oilieina ; 

~L" Tomar o ponto 1le seus operarios na hora da l'n-
tratla para as officinas, c rcsponsabilisal-os pela ver
feição das obras que lhes forem confiadas; 

!1. o Obrigar os seus opera rios a ter em bom estado 
a ferramenta tlo uso ordinario, devendo dar parte ao 
eltefc da serção contra at[liCIII' qun extraviar üü estragar 
a fJHe pertencer ao csta!Jcledmento; 

!)." Assig-nar os pedidos de ferramenta, de materia 
prima e de utensílios, !Jem como as guias de entrega 
das obras feitas na sua onicina; 

ü." Assistir lliariamt•ntc aos traualhos da sua offieina, 
desde o principio até o lim, distrihuil-os c dirig-il-os, 
lisealisamlfl o material cmprngado e a JlCrfeição das 
uhras ; 

7." Classifi1~ar os seus operarios, attcndendo á aptidão 
prollssional, comportamento, assiduidade c zdo de cada 
lllll; 

8." nistri!Juir os aprendizc~ pelos opcrarios mais habeis 
~~ de bom cu!llpnrtalllt~nto, para serem por cllcs ins-
1 ru ido~ progrpssi V:lllli'Htt• !lOS respedi vos trabalhos; 

ll." Altrir e fechar as porta,; da ~ua ollieina, segundo 
;1,: ordens f! UI' re1:f'bnr. 

Art. 21:1. Os euutra-mcqrcs c mandadores tem por 
·lner rigoroso r·oadjnv:11· r" JllPStn·' no cumprimento 
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Je tod;Js as suas obrigações, rece!Jcr c executar as suas· 
onJcns, concernentes ao serviço, c substituil-os gra
d nalmcn te nas suas f ai tas c impedimentos. 

Art. 2U.. As vagas de mestre, contra-mestre c man
dador set·ão preenchidas por acccss"o gradual c succcssivo 
entre os indivíduos do mesmo oflicio, tendo-se muito 
em vista o merito profissional c bom comportamento. 

Art. 2Hi. Só na falta ab~oluta de pessoa lllonea para 
exercer os cargos de que trata o artigo antecedente, 
poderá o dircctor mandar allmittir algucm de fóra 
do arscna l para esse fim. 

Art. 2HL Os mestres, contra-mestres c mandadores 
serão rcsponsaveis pelas faltas que commetterem, ou 
Lleix:arcm que seus subordinados commettam em pro
juizo do serviço, ou da fazenda nacional. 

Art. 217. O opera rio que por sua culpa deitar a 
perder qualquer obra que lhe fõr confiada, será ohri
gauo a pagar o material empregado na mesma o!Jra, 
a lóm Lia pena disciplinar em que houver incorrido. 

Art. 218. Os operarias serão divididos em seis 
classes, e os aprenuizes em cinco, e todos terão, bem 
como os mestres, contra-mestres e mandad.ores, os ven
cimentos marcados na tabella annexa. 

Art. 2W. O numero dos operarias jornaleiros será 
o absolutamente indispcnsavcl, c sómente para ostra-· 
balhos que não puderem ser feitos por empreitada. 

Art. 220. Os aprendizes que forem admittidos, sem 
vencimento, não o receberão antes de completar um 
anno de aprendizado, c só poderão ser incluídos na
qnella tabella por despacho do director, depois de bem. 
infurmado pelo chefe de secção, que ouvirá o mestre 
respectivo, não sü quanto a applicação e tempo de 
apren1lizagem, eomo sobre a conducta e assid.uidade. 

Art. 221. Os indivíduos que pretenderem entrar 
como opera rios para qualquer das ofiicinas do arse'na I, 
sü serão a1lmittidos por despacho da directoria depois 
de competentemente examinados e classificados; feito 
o que não poderão ser promovidos antes de tres armos 
de exercício na classe ef!l que entrarem, e assim suc
eessivamente de uma classe para a immediatamente 
superior. 

Art. 222. O operario que se distinguir pelo seu 
zelo e de<Iicação ao serviço, ou que se tornar notavel 
vor qualquer invento, ou mesmo mostrat· grande 
aptidão para o oflicio que h•er abraçado, poder: - --~---=---. -
promovitlo, embora não tenha ainda completado, ~é:w.'- l:l~ CA M/ 
marcaclo nrJ artigo 'lnlecrdcnte, a juizo l ü.i~c~'!'. 

/ '~ , ,... ,, ~-
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Arl. ~?2::. O numt•ro tle opcrarios, aprcmlize; e St~r
,·enl!~s 1le r-a tia olHei na st~r[t fixado pelo tlirector, ;;c
gliJHlo as nccl~ssitlade;:; do st•rvir;o respectivo. 

Art. ~2't. Não oiJstanln as tlisposiçt1es tios art~. 2f)!) 
c 210, o <:overno Imperial podt•rá mautlar CJi;:tl· novas 
uflicinas, ou alterar as r·spel:ialitlatle~ e numt•ro tlas 
que se acham lllaiTadas nc-;t.c n·gulamcnlo, segundo o 
desenvolvimento que tomai·t•m o;:; tral1alhos do arsenal, 
dt~ accônlo com :1.s necessidadt•s tlo r•'\rrcito. 

Art. 22õi. Os O)Wrarios qut• pr:1.ticarem com desvPlu 
o ensino dos aprellllizcs :.\l'tifiet•s terão urna gratifi· 
ração de 200 réis por catla tlia tlt~ tr:1.balho, soh pro
posta do mestre rcspt•ct i v o ao c h de tia sec~ão, com 
approvar;iio tlo di redor. 

Art. ::.l:2!i. O O)H'rario que l'tir encm!lraLlo em tra-
lnlhos estranhos ao sen it;o tln arst•Hal , ou qne !IH~ 
uiio tenlt:1.m sitlo distribuído~ compett•ntnmt~ntc, illllem
nir.ar[t a f:urnda nacional tio prcjuiw que assim ltouYI'I' 
causado, além dt~ •IUalq\ll'r nutn pt·ua que lhe srj:t 
:ql p li c a v e I. 

Art. 2'1.7. O opcrario qut) ~ervir-se de ferramenta 
do ar~cnal, que !!te não tmtlta sitlo eatreguc pelo res
pectivo mcstrt~, ''~r:\ t::lstig:\tlO c:mn a perda de um a 
trc•s dias de st~us vencinJt'Jttns, e no caso de rnineitlenria 
><nlfrerá m~ior pena, a juizo tltl t!irt•r.tor. 

Art. 228. O operarin qtw saliir tla onicina, ou do 
lugar em que estiver tra!J:illi:lltdo, ~;t~m liccn1:a tlo su
perior para isso compctcntr•, ou C'\Ct~tlcr a licrmça qtw 
ltouvc1· oh titio, scr:'t corrigido t:O!ll a TH~nla da totalidade 
ou de parte tios venriJllt'Jll:'' dt~:''C tli:l, >t·~uiHlo as rir·
cumstanci:u tlo caso. 

Art. 22U. Os me,;tre:-;, con tra-mPs lres e manrbdon•:; 
que facilitarem liceHça:; aos operarias seus su!Jurtli
u:ulos, para sahirem do lug·ar uiHle tralwlharem, 80f
rrerão o LlcseoHtotk um a tn~s tlias tlo~ rt'spectivos vell
cimrntos, se o t:aso n::io exigir mai~ severa puniç:J:o. 

Art. 2:W. O opr~rario on scrvnnte que fallar ciuco 
dias na mesma quinr.ena, St'lll causa justificada, será r-li
minado do ponto e ronsitln:1do tl,•-;pt•di~lo do sl'rvit;o do 
;1 rst•na I . 

Art. 2:a. Aos Jlli'Slrt~-;, r:ultt~·a-Jr.c:;lrcs n mamlatlores 
que forem muito tledicat!os ao st~rvico resvectivo, ou 
e:dremamcnte t•-;tTHpulosfh !lu rumprimento de seu!' 
deveres, potler:'1 o tlir('clor mandar ahon:.tr metade tlus 
vencimentos que llws c~J pdirem, 110 caso de f a !ta mo
tivada por enfcrmitlade t[llt~ n:io exct•dr•r a H> tlias, HO.it> 
ou gala tle e;J~:Jlll"Hto. 
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Art. 23~. São applicaveis ns disposições do artig~ 
antecedente ao:> operarios igualmente dedicados e es
crupulosos, que cnfermarem por effeito de qualquer de
sclstre occorrido durante o trabalho respectivo. 

Art. 233. O opera rio ~u servente que furtar ou tentar 
furtar qualquer objecto pertencente ao Estado será 
preso em flagrante delicto, c remettido á autoridade 
competente. 

Em torlo o caso perderá os Yencinwntos ou jornal dos 
tlias, que lhe eram devidos atr então, e ~erá immediàta~ 
mente eliminado do ponto c não podcra entrar nova
mente para o serviço do arsenal. 

Art. ~3'J.. O opcrario que se tornar desobediente ou 
perturbar a boa ordem do estabelecimento será dcs
pcd i(lo do serviço c perderá os dias que houver traba
lhado na quinzena em que se der o facto, além :las penas 
em que incorrer, se commetter offensas, physicas, ou 
pratirar outro crime. 

Art. 235. Os mestres, contra-mestres, mandadores e 
operarias que, por avançad;~ idade, lesões ou molestias 
visivelmente adquiridas nos trabalhos do arsenal, fi
carem impossibilitados de continuar a servir,,,poderãG. 
ser dispensados do serviço respectivo, e nesse ·caso re
ceberão um terço do vencimento que então perce
berem, q nando conta rem mais de 20 annos ; metade desse 
vencimento quando contarem mais de 25 annos; e dous 
terços qu;mdo contarem mais de 30 annos, sempre de 
serviço effectivo. . 

Paragrapho unico. A impossibilidade de continuar a 
~crvir pelas causas supra indicadas será compt·ovada por 
inspccção de saurle, c informações das autoridades com
petentes. 

Art. 236. No tempo do serviço cffectivo de que tr~ta 
·o artigo antecedente não será incluído o do aprendiza®, 
mas cleYcrão ser levados em conta os annos de bons SQr
viços militares, aos operarias que tiverem sido praças 
do exercito ou da armada imperial. 

Art. 237. E' inteiramente prohibid0 á mestrança 
d:1s oflicinas dar planos, dirigir trabalhos, ou ter a menor 
intervenção não ollicial nos estabelecimentos parti
culares, sob pena de ser o delinquente despedido do ser
viço do arsenal. 

Art. 238. O serviço da repartição das costura!! será 
confiado pelo director a um dbs o11lciaes adjuntos e o 
pessoal respectivo se comporá de um escrivão, cinco es-· 
creventes (um do,. quars será especialmente encarregado 
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da conferencia do que entrar ou sahir da rcpHLição) e os 
serventes que forem ind ispensaveis. · 

Art. 23!J. O:c; apontadores têm por obrigação es-
prcial: 

L" Tomaropontodos mrstres, contra-mestres, man-
dadorPs, opera rios, aprendizes e serventes ã. hora deter
minada pelo dircctor; 

2. • Conferir o seu ponto com o:; dos mestres, em pre
sença do chefe da secção, ou do ofllcial que fõr por este 
dl'si ·~n:Hio · 

;Lc;, Não' apllnlar pessoa alguma que não esteja pre-
sente n::HJUella hora, salvo o caso de se apresePtar com 
uma onll'lll por e'cripto do dircctor, declarando o 
motivo da falta d1~ Clllltparcr:imento; 

IL" Assistir com o rlll'f<· da scccão c os mestres ;10 

pagamento dos operar i os e serv~nt.'l's; 
5." Entregar di:1riamcnte :10 dtefe da serção, para 

ser presente ao tlin•ctor, um mappa ntim<'rico de Lollos 
os in<lividuos que Liven~m si1lo apontados; 

u.• 1\egistrar os pontos em livro proprio c distincto 
para cada ullícina, dPplli~ de conferidos pelo chefe de 
secção. 

ArL. 2\0. O 3." ajnrlant<: •·· o rllrfc c 11scnl tio ~rr· 
viço especial pertencente a c~L1 sec(io, c como tal lhe 
compete: 

t ."Cumprir c fazer cumprir pontualmente o re
gulamento e~pccial da,; ollieinas, na parte relativa ás 
de cspingJrdeiros c coronheiros; hem como as ordens 
e instrucçõt•s concernentes ao deposito de nrmamento 
e ao mu:-,cn militar, qne t:llniwlll pertence á secção a 
seu cargo; 

2." Executar fielmente n que dispõem os§~ 2.", 3.", 
!~.·, ~i.", (i.", 7.", H.", !!.", to, li, 1~. H e Hi do 
art. 20'1 dr>Sll~ re~nlamr~nto. 

Art. ~:!T!l. A oflicina de espingardciros será cemsi
rlcra<la ll<l I." unkm ~~a de cnrnnheiro~ 1lc 2."; aquella 
terá mestre, t·ontra-nlf•stre e nvtmLldor, e esta só
mente mestre e contnHtJest.re . 

. Art. 'i'~:~ .S:io r·'<:trlnsivas ;i mr~trançn, aos oprra .. 
l'!OS, :tp!'t'iltli?.l'"· I' "t'l'Y<'!lll'~ •l<•,.:ta St'i't:iin :l~ dispo .. 
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siçõcs contidas nos arts. 211 a 237 deste regula
mento. 

Art. 2~3. O cscriptorio desta secção terá o seguinte 
pes~oal: 

Um escrivão, para dirigir e fiscalisar·o serviço de
escripta, com responsaiJilidade pelas illegalidades ou 
enos que forem encontrados nos livros c pa11eis res
l'Cctivos. 

Quatro esr:rcvcntcs. 
llm apontatlor. 
Dous conlinuos, servindo um de porteiro. • 
Art. 2~L São igualmente applicavcis a esta secção 

o que se acha ubpo~to nos arts. 206, 207 c 208 des\c 
regulamento. . 

Art. ;!45. Haverá nesta scccão do arsenal dous de
positos distinr:los sob a guardá e ímmediata respon
~abilidade tle um só tffficial uc corpo especial ou refor
mauo do cxerr:ito, com a neccssaría aptidão e críterio. 

Art. 24:!L Estes dcpositos serão destinados: um 
para a arrecadação, bom acondícionamen to, asseio e 
perfeita conservação do armamento portatil, quér com
prado, quér fabrícauo ou concertado no arsenal, c o 
outro para a arrecadação c boa ordem do armamento 
porta til que fôr recolhido ao arsenal para so!Trer con
certo ou limpeza. 

Art. 2li7. Para o serviço do deposito pertencente a 
esta secção são applicavcis as disposições contidas nos 
at'ts. 149, HSO, Hi8, it.:\9 e 160. 

Art. 248. O director expedirá as necossarias · ins.,. 
trucções para o serviço relativo ao museu e bibliotheca 
do arsenal, que farão parte desta secção, sob a immedía
ta dirccção, inspccção e fiscalisação do respectivo chefe •. 
havendo porém um encarregado, que será um dos offi
ciaes atlj untos desígnauo ad hoc pelo director, para cui
dar uo arranjo, classificação, asseio e conservação de 
todos os objectos confiados â sua guarda, zelo c dedicação •. 

Art. 2~9. Ao apontador cumpre executar o que se 
acha disposto no art. 239 do presente regulamento. 

Art. 21SO. O oflicial encarregado do deposito desta 
~ecção será obrigado a cuidar com desvelo no arranjo, 
classificação, limpeza e perfeita conservação do arma
mento a seu cargo, devendo para isso requisitar.do di-
reclor todas as providencias que lhe parecerem . ------~, 
nient0s, porém sempre por intcrmedio do 3.• · ~~ CAMA.o9 ·· 

. 0_~- ',f 
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CAPI'lTL(I X. 

DAS OBI\1!,.\ÇÕES DO CH\llfi(iiÀO, DO 1~.\PELLÃO E DO AGENTE 

DE COMI>IL\S !lO AIISENAL. 

Art. 251. Compete no cirurgião : 
1. • Prestar os soccorros r!e sua profissão aos apreJJtlí

zes artilices, aoqoperarios militares e a todos os empre
gados do <li'SCila I q ne 1'('.-;id i l'!'lll c\ entro do cuilicio ou nas 
suas proximidades; 

2.• Pedir providcneias an !lirrctnr, por intcrmedio do 
4." ajudante, c cmprc;2:1r todo·; os meios ao seu alcance 
para que a pharmaeia llo ('.c:tahel1·•·imento dos aprewli
zes artífices esteja sempre provida dos medicamentos, 
utensílios e instrumentos cirurgieos neccssarios; 

3.• Communicar ao pedagogo qualq11er falta commct
tida pelo pharmaceutico, ou pdos enfermeiros no cum
primento dos seus deveres, c em detrimento do nsscio o 
hem estar dos enfermos, a fim de ser logo remediada; P 

dar parte ao director, por intc:rmPdio do Lo ajudantP, 
de tudo que sP oppuzer á boa marcha do serviço medico 
a seu cargo; 

4." Fazer o competente cx~me nos menores que pre
tenderem entr~r para a eompanl!ia de aprendizes artí
fices, segundo as ordPns da dirpctoria; 

~i. • Hevistar, pelo mr:nos uru~ vez por semana, todo o 
estabelecimento, c propôr :10 director, por intermedio 
do L• ajudante, as meclidas hygicnicas que julgar con
venientes. 

Art. 252. Ao capellão compete: 
1. • Dizer missa nos domingos e dias santificados, ás 

horas marcadas pelo clirector, e explicar o Evangelho; 
2. • Ouvir de confissão aos apn:ndizes artífices e ope

rarias militares, bem como ás outras pessoas pet·ten
centes ao estabelecimeu to, que para is>o o procurarem; 

3. • Ensinnr a doutrina cllisLi aos aprendizes artífices, 
e prestar-lhes os soccorros da nossa Santa Religião. 

Art. 2:53. O cirurgião o o capellão serão obrigados a 
residir nas proximidades do arsenal. 

A!'t. 25~. O ag1~nte de compras tem por dever cumprir 
todas as disposições contidas nesle regulamento, que 
tenham relaç'ío com o agente da intendencia da guerra. 
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éAPITULO XI. 

DOS rOllTEll\OS DO ARSENAL. 

Art. 21)ii. O porteiro que estiver de serviço tem por 
1lever : 

1. • Cumprir fielmente todail a~ ordens que pelo di
reclor, ou em seu nome, lhe forem dadas, relativamen
te á guarda e policia do portão; 

2." Não consentir que saia operaria algum, durante 
ns horas de trabalho nas oiHcinas, sem licença do di
redor, do sub-director, ou do ajudante respectivo; 

3." Tomar nota cta hora da en tra<la e da sahidà dos 
me~tres das oflicinas, para relatar na parte que deve 

1 
rf~!llctter diariamente ao dircctor, com o visto do sub
directot·; 

4. o Não deixar sahir objecto algum, de qualquer na
tureza que seja, sem ser por ordem do director e acom
p:mhado de uma guia rubricada pelo sub-director, e na 
sua ausencia pelo t.. • ajudante; 

;;,• Mandar reter pela sentinella o individuo que 
contrariar a disposição do paragrapho antecedente, 
mandando logo parte ao sub-director, para este levai-a 
á presença do director; 

6. o Não permittir o ingresso de pessoas desconhe
eidas, ou estranhas ao arsenal, sem prévia licença 
do director ou de quem suas vezes fizer; exceptuado:> 
os otlieiaes do exerci to, ou da armada imperial, que 
se a presen lar em fardados ; . · , 

7. o Pt·evenir ao commandante da guarda do portão,· 
an tcs do toque para a sabida dos operaria~, a fim 
de que a l'órme e colloque de modo que possam o& 
mesmos operarias passar entre as duas fileiras; · 

8." Vigiar e fazer vigiar qtre os operarias, apren
dizes c serventes na occasião de sahirem não levem 
algum objecto pertencente ao arsenal; 

9. o Quando desconfiar que qualquer individuo leva 
algum objecto escondido o fará reter e examinar im
mediatamente ou depois da Eahida de todos os ope
rarias e serventes; devendo no caso affirmativo dar 
parte ao direct9r, por intennedio do sub-director, 
para proceder cónvenientemente; 

W. Fechar as portas do arsenal ao toque de re
colher, ctrpositando a chave onde lhe fór dctcrminad<J 
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Jlela tlirectoria, c al.Jril-as ao toque da alvorada, ou rn
traordiuariamculc rJnando lhe fór expressamente or
denado pelodireclor; 

H. Dar uma parte diaria an dircr:tor, por inter
medio do sub-dirertor, uarrando tudo quanto houver 
occorrido de nol:Helllurautc o tlia anterior; 

:12. Cumprir to1las as onlells e iustrucr;õcs quere
ceber dircctamr·nle do direelor, hem como as que em 
seu nome lhe forem transmittidas pelo sub-Liirector, 
ou por qualquer dos tres ajudantes da Llirertuna. 

Art. 2tiü. Os porteiros LleYCm morar perto do portão 
do arsenal, c farão o scniço de modo que um delles 
sl'ja inseparanl tio seu posto, a lim de porler dar relação 
de tudo que r'IIIrar ou saldr tio estabelecimento; <le
,·rndo recuncr ao rrJJnlllal!dantc ria guanla sempre que 
precisar de auxilio para lwm rumprir os ~;cus deveres 

CAI'lTt'LO XII. 

TIO COHf'O IJL OI'El\Al\!llS MILITAHES. 

Art. 2;';7. O arsenal de guena da rórtc terá um 
corpo de opnral'ios militares, subonlinarJo ao respec
tivo dircctor, e composlo de duas ou mais compa
nhias, sob o eommando geral do ~ub-clirector, as quaes 
serão forwadas de nacion:u•s, tendo pelo menos Hi a unos 
de idade, quér sejam tirados da companhia de apren
dizes artillces, quér se alistr~m voluntariamente, ou se 
cngagemnovamente quanLlo obtiverem baixa por con
clusão de tempo de scniço. 

Art. 2rJ8. O estado completo de cada companhia 
será o seguinte: . 

1 oflicial commandan te. 
1 1. 0 sargento. 
fL 2."' ditos. 
S calws de csr1uad ta. 
2 ta llJ IJorr:s. 
100 sold:Hios. 
Art. ~:)!). Os co!lllllaJll.lanfr-., das companhias, o se~ 

cretario e '' qu:Jrlei-JIIe,.!rc do rorpo, que poderão ser 
rapitãrs ou SIJbaltcrnr,,, scT:io escolhidos d'cntrc os 
olliciaes adjunto., :í dircdoria do ar~enal, c tlcsignad0'3 
pelo direi.'! o r ::<l•l> Jill•i•l.~' t:1. tlu Hll!-dircctur, 
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·Art. 2ü0. O corpo de opcrat·ios militare~ ,;erá aquar
telarlo dentro do recinto do arsenal, fará rancho 
cornmum com os aprendizes artífices, conforme se pra
tica actualmentc, c os utensílios do quartel respectivo 
serão fornecidos por ordem do director, a pedido do 
snh-dircctor. 

Art. 2nt. Os operarias militares serão armados com 
os actu:H'S mo,quetões da :~rlilharià, e seu fardamento 
scr:í fornecido pelo :~rsenal, ele accõrdo com a tabella 
organizada na repartição de qu:~rlel-mestre general e , 
approvada pelo .Ministro da Guerra. 

Art. 2U2. A guarda e policia do at·scn:~l serão con
fiadas, em circnmstancias normans, aos operarios mi
l i ta res, sendo esse ser·vit.'O de la lhado, St'gunclo as ordens 
do tlirec:tor, de aectirdo com as convenienclas dos tra
ha lhos tias ollicirws. 

Art. 2ti3. O tempo tle serviço dos operarios mili- • 
tar!'s scr:t o St'guiule: 

1. • Uez annos, os que ti verem sitio a pt'1;nd izcs art ilices; 
2." Oito annos, os que se alistarem voluntariamente; 
3." Seis annos, os qnc, tentlo obtido baixa por ~on-

clmão de tempo, quizercm continuar a servir como 
engajatlos, se forem julgados aptos para o oflicio res
fWCti VO. 

Art. 2GL Só poderá alistnr·se como operario mi
lilar o intliYidno que tiver bom comportamento civil, a 
idade de lü a 20 annos, c mostrar que foi vaccinatlo, 
IJPill como provar que :;abc ler, escrever e contar, pe!Oit 
menos a~ quatro cspecics, e que tenha principio do 
qu:dqurr do~ otlicios qne se praticam no arsenal. 

Art. 21m. Todos os opcrarios militares, quér tenham 
sitio transft>ridos ria companhia de aprendizes artífices, 
qnér sejam volnntarios on engajados, terão diaria
mente os mesmos vcncimen tos militares, isto é, a etapa 
que fôr marcad~ para as praças de pret do exercito, e 
mais o soldo, que será de üOO réis para os t.•• sargentos, 
:mo réis para os 2. os sargentos, iüO réis para os cabos 
de esquadra c iOO réis para os soldados o tambores. 

Art. 2titi. Os opl"rarios que não estiverem doentes, 
ou em serviço militar, serão obrigados a trabalhar nas 
respectivas officinas, sob pena de castigo arbitrado pelo 
dircctor, c mandado e"Xecutar pelo suh-director, com 
W\Cin~ão do castigo corporal. 

Art. 2!i7. O f!I!C se tomar incorrigível, ou niTo sr, 
applie;lr ao oflicio que lhe fôt· designado pela tlirec
toria, será tr~nsferido para nm dos corpos (\a arma dn 
:Jrti!lnri:.~ t''• exrrl'ito, ondf' rompl1'!:11'á o tempo de ser-
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viço a que estiver obrigauo, nos· termos do art.. 2G~ 
deste regulamento. 

Art. 2G8. Aos operarias milit;tres que tiverem sido 
aprendizes artillces applicar-se-ha o que dispõem os 
arts. :1.88, 180 e Hll rleste regulamento; aquelles porém 
que se h o :I verem a listado como volun ta rios, ou como 
engajados, solfrehio o abatimento de que trata o art. 188; 
mas da importancia liquida do jornal a que se refere 
o art. 18U se deduzirá sómente a quota que deve ser 
recolhida men,almente á caixa cconomica. 

Art. 2GO. O que dispüe o art. 191 é applicavel aos 
opnrarios milit:~re.q, volnntario-; ou engajados, menos 
11a parte relativa ú intlemnização d1~ que trata o art. 189. 

At·t. 270. Ao operario f[UI' cstirer de serviço militar, 
r:m 1lia ntil, se :tbonarú o jornal a que tiver direito 
qua nrlo r rab:llltat· 11a oflid na l'I'Spec t. i v a, observando-se 
sempre o qtw csl:'t e·;falnido nos citado;; arts. tR8. 
189 c l fll. 

Art. 271. Os operarios militarrs estão sujeitos ás 
penas disciplinares que rlevt~m ser infligirias aos opera
rios civis, e mais its cJne sn applicam ás praças de pret 
do exPrciro, srgundo o c1Hligo penal militar, menos no 
que 1liz respeito ao castigo de esp~da de prancha, que 
será sulJstituiclo pelo dr~ prisão solitaria com privação 
de parte da ração alô oito di~:s. 

Art. 272. O operario militar que se ausentar do 
nuartel sem licença, 011 dn,;crlar, hem como o que com

r/ melter qualquer outro eri111n gra\'e, será processado e 
.i nlgatlo mil i tarmcn t1·. 

Art. 273. Ficam !lesligaclas do corpo de operarias 
militaresascompanhias IJUC actnalmcntc se acham desta
r:atlas na fabrica de polYora tb Estrella e no laboratorio 
pyrotechnico do Carnpinho, as qnaes serão consideradas 
companhhs isoladas, se o Governo não julgar mais acer
t::~rlo reduzil-asa simples destacamentos, formados pelos 
aprendizes artilheiros, fJUC devem hahilitar-se na pra
tic.1 da pyrotcchni~ militar para serem bons artifiecs 
de fogo. 

Art. 27'1-. No corpo de operarias militares serão in
cluídas todas as praças das actuaes companhias que ti
verem algum ofiicio mecanico, sendo transferidas para o 
batalhão ele cngf'nheiros, ou para qualquer dos corpos 
de artilharia do cxf'rcito, as que não estiverem nessas 
r:ondições. 

Art. 2i:i. 0.> s.1rgcntos r, cabos de esquadra serão 
e~~·ctlltido' !l'entrr· :cs prnr::1s mclhnre8 P ma i~ bPrn mori-
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gcr:1tlas, de qualquer das companhias, qtie tiverem n 
nncessaria aptidão, a juizo do commandante do corpo, 
IJIW é o competente para fazer taes promoções. 

Art. 27(i. Os ofliciacs adjuntos á directoria do arsenal, 
'fllC forem designados para command:m tes de cornpanh ia, 
qnartel-mnstrc, ou secretario do corpo de operarios mi
l i ta r1•s, perceberão, a lórn dos vencimentos fJUI! lhes com
prli!'i!lll como adjuntos, uma gratitir:ação de 208000 
111ensaps pelo excl'sso do trall:dho r1uc hão lh: ter para 
n hum d!•scnqwnhu dn t:ll's cargos. 

Art. 277. O serviço da extincç:Io dc inccndips r.::t:wá 
:1 c:1r:.;o 1lestr corpo, cabcn<lo ao seu comrnandantc, não 
,.:ú :1 n•spectiva din•cçãP e instrucção, 1:omo a fl-;cali
,::w:lo do rn:1terial, que tnrá uma arrecadação especial 
d1'11lro do arsenal, sob a g·uarda e responsab-ilidatle 1lo 
iflia r t1:l-mcstre. 

Ar~. 27R. S1:mprc qll(: o serviço do nxercito exigir, 
o C<~VI'I'IlO poder:'t mandar de~t:u·.ar, ou transrl'rir praças 
dt·~te corpo, para os arsenaes tle guerra, fabricas, ou 
qu:1csqucr outros estabelecimentos dependentes do 1\li
liisterio da G\WIT~, eseollwmlo-se para isso os que 
rorr:m de ofllcios a1lerJuados ao fim que se tiver em vista. 

Art. 27~l. No r:asu de haver algum exercito em ope
r:lr:Gt~s, dr·ntro ou fúra do Imp1:rio, o Governo podt>rá 
1ll1nilar 1\estacar o;: opera rios militares, que tiverem os 
ullieios ner.:es,;:1riu., para os trabalhos de um exerci.Lo em 
~·ampanha • 

.1 Art. 280. Jbver:t:o aulas nocturnas, ú !10ra marcad.a 
pelo di redor do arsl'nal, para que os operarios militares;-. 
n lll!'smo os civis que desejarem, possam receber lições 
d1· lt•ilnra, !'seripta, de arithmetica clnmentar, com· 
pr!'!tend!:ndo o sy~l.t~ma mctrico de pesos c medidas, 
iJ,• g"<'OIItclria pral.it:a e d1: tksenho linear; sendo essa 
in~trurç:l:o dada pelos respt•ctivos professores ua com
p:tnhia dt~ aprellllizes artitices, que a isso serão obriga
dos, Jil!'dianln a gratificação que llws fôr arbitrada pelo 
,;,lvl:rno•Imperial. 

Arl. 281. Q,; o1wrarios militares que adoecerem se
rão tratados na enfermaria dos aprendizes artiliccs, 
porém separados dr~ moilu que não haja o menor coo
tacto l'lllrc uns P o11!ro~. 

,. I RTF 11 
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TTTllLO V. 

lli"l'o"içiir« l"<~mmnns ao arst•nal da t•i11•tr t• á iutcutlt•n(·Í~; 
tia gul•t•t•a. 

CAPITULO I. 

Ar!. :!Hi :-;1·r;i" nonwad''·' fHII' dl'<'l'l'io o inlt)Jldt>nli: 
t· '1:11 :tjwl:llllt·. o dircl'lur I' suh-director do arsrnnl, 
"' '''CI'I'Iario~, w: 1. '" olliei:il'~ d:1' secretarias, os nltno
x;lril'l·~ 1: 0.' I'~('I'ÍV:il'~, lallfll da Ílllt'lldf'IJCi:! COIIIO d!J 
arsenal. 

0..; aju!lantl·s do arsenal, o' ofiici:H3'' adjuntos e os 
f•nearrPgados de tleposi los, qnór da inll'ndencia, qa{)r 
do arsenal, assim cu1no os ':!. "' ofTiciaf•s, amanuenst•s, 
J'!'alirantes. arrliivist:l', l!ll'di,·o. r:lpellão, p!Jarma
cr·utirn. pl'd:!)!'OL"n I' Sl'lt a.indanll', professores c seus 
adjunto<, 1111''-'ln·~ dr: .!.!Yll!llastica ('de tnnsíra, portf•iros, 
agentr·s dr: r·ompras. d<:'f':H·l!alllrs r• fieis dos <llmoxa
rifl's q·r:ln no11H ::do:' f'l'' r~ortaria do Ministro rla 
Guerra. 

Todos os oulroo: c;npn·.!.;:tdo·. C'W:\11 rcspcct.iv::nnen!t' 
IIOIHParlos Jll'lo int.cnrlcnlt· 011 f'l'!n director do arsenal. 

Art. 2H::. Nt•Hllurn t'lllfll'l"('ado d!' IIO!III~acão JoGo
Ytrilll elllr:u:·l fJili exnt·ii·i·' ,:em prestar juramt:nl.o dr: 
~~·rvir r:11lll toda lr·ald::de r· dcdic:Jç;lo, nas miioc:. do 
l'lll'fP d(l l'sl:dwli'rirnelllo rl'spc•ct iYo, fJlin La miJem u 
pre.';larú perante o Ministro da f:ncrr:1: conslituindt> 
r·s'a solemnidade o :H'l!t da .filt~sc, da qual tlatar;'t o di
n~ito ú pcrcr•pção rio.;; Yr·ncillll'illos compelelltcs. 

Art. z8í. l'ar:J se J'ltl' ()JTI 1'\I'Cil(io csw rep•ulamer.lo 
o Governo nonw:trú par:1 ns lugares rle decreto e Je por
taria do i\Iinistl·rio rl3 f;uciTa, as pessoas IJUf: julgar 
idonc:Js; dando prcft•n•n,·ia. e mrsmn acecsso, aos 
<JetnnPs f•mpreg:tdils 1[111! csl ÍVITClll nas condições de 
continuar a cervir, r'OIII v:Jtllagrm para o Estado, c 
anosentan<lo os qtw, por c:msndos ou ineptos, não se 
aêharem no 1':1so d1· fi.~r1rar cr,mn cmpn•,a:ados puri 
bl ir o~. 

:\ri iS:i lli'p1'i' t!,• ltr···:tniz:HI:J·' :JS rluas rt'parli1;ues 
,.,_IH i" ó'"ll:il il!lt'Í''.ill'i'll't it!uili't: U'' fll'~'~]'f·:: dr• Jlll::l-
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nurnsc serão providos por concurso, preferindo-se em 
igualdade de circurnstancicts os concu!'l'cntes que já 
estiverem servindo como escreventes, c na falta destes. 
os que tiverem serviços militares. 

Art. 286. As nomeaeões dos otnciaes das secreta rias 
serão sujeitas a accesso·, mas não a antiguitlade, excepto 
110 caso de inteira igualdade de merecimento. 

Art. 287. Haverá duas classes de escreventes com os 
vencimentos marcados na tabella anncxa; mas ninguem 
pod1•rú s1•r nomeado es•.:revente de 1. • classe sem ler 
Si<lo pelo menos um anno de~. • 

Art. 288. Nenhum empregado jubilado ou aposentado 
pOLler;í ser nomeado para emprego~ d.1 intcndcncia ou 
do ars1'11al. 

CAPITULO 11. 

OA:i DEmS~ih:s E APOSENT:\001\l.\~. 

Art. 280. Nenhum empregado, qut'•r da inlcndencia, 
fJIII'r do arsenal, poderá ser procurador de partes em 
neg-ocios qtw, djreela ou inclircctamentc, pertençam ou 
digam respeito··:'t fazcnüa nacional; c IHJm por si, nem 
por interposta pessoa, tomará parte em qualquer con
traeto com a mesma fazenda, sob pena de ser demittido. 

Arl. 2fl0. Qualf!ucr empregado eivil flUO commetter 
faltas graves, ou fôr deleixarlo no cumprimon to de seus 
dcve!'f~s, poderá sei' dcmi ttido. 

Si f1ir empreg-ado militar será dispensado da eommis
são, além ele soffrcr as penas em que possa incorrer. 

Art. 2!H. Será aposentado com ordenado por inteiro 
o empregado que ficar impossibilitado para exercer o 
seu lugar por motivo de molcstia ou de avançada 
idade, c conta r trin la ou mais annos de serviço etfcc
tivo; c com ordenado proporcional o que nessas con
dições ti ver menos de trinta e mais 1e dez annos, tam
IJcm ele serviço ctfectivo. 

Art. 292. Nenhum empregado será aposentado, tendo 
menos de dez annos de serviço efTectívo. 

Art. 293. O empregado que tiver direito' á aposen
tadoria só a obterá com o ordenado do ultimo lugar 
que exercer, se nelle contar tres annos de exercício 
elfectivo, excluindo todo o tempo de interrupção por 
motivo de licenças ou falt.as, ainda mesmo em conse-
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quenc1a dt: moh~slias; e <'IIIIJIIaHio w; nJn ,,tJlllpldar 
sú a podorú conseguir <:Oill o ordi'tJado do lugar que 
ani<'I'ÍOI'Illt'HIC ocr:upára. 

Arl. 2\1'1,. SerJ'o considerados como serviços ulcis 
para a aposPntadoria, e addicio11ados aos que forem 
ft~itos na inlcmlencia ou 110 :1rscnal, os qui: qualquer 
l'lltJH'n'~·ado houver prestado: · 

~ 1." No C\ercicio ciTerliVIt de c·mprPgos pt~l!licus 
de nomcar;~o do Go\crno e eslipt•ndiado" pelo l.l!csouro 
JI<H' i o na I. 

~ 2." No n\errito on 11:1 armada, corno ollic;ial on 
praça de pret, sc: o rcspecti1o tl:l!IJHI de sc:niço jú 11~0 
livt•r sido ineluid•J em reforma lllililar. 

Arl. ~!l:i. Na liqllida1.:~o d11 l<'lli[HI lle st•rviç.o se oh
:;l·rl'ar:·, o Sl'"llillll:: 

i:; 1." l)uarJ.Io :111 s1·ni1;o prt•slado na rc•p:1rliçãn da 
gtlerra n:lo se dl:sc:onl:ll :'1 o lt'IIIJIO de inlcrrupç;to p<:lo 
C\l'rt'icio de quaescp1cr ou r ra~ funrçõe:: pnhlicas, em 
l'irtude ele nomeação tio Guvnnw, <k c!r:ição popular, 
011 de prccc~ito de lc;i; Si'l';l, JH1l't.,m, 1kscontat!o o tempo 
ck faltas por HIO!estia, c:xr:1·dentcs a (iiJ dias l'lit eada 
;tnno, no de licenças t'. de falta., n:lo jttslilicauas. 

~ ~." Quanto aos s1~ni c; os prcstallos 110 exerci to 
1)11 na armada t~ssa liqnid:Jção sl'l':'i fc~ita sc·gunt!o as 
disposirJies da le.!!;isl:~rJo ntililar eoncl'l'lllllllt•.~ ;'t t-e-
forma. 

Art. 2!Hi. P1~rdct·ú a apo,;cn!:!lloria o r~mprc:gat!n que 
frlr c:onv~:neido I'Ill qu:llqucr l.l'lllJlO .. por sc·ntença pas
sada t'll1 julgado, de lt•r COlllllli'LI.itlll t'llliJUanlo :-:t' acha
va no t::'\t:rcieio do sc~u ~~llljll'l'go, o,; crimes de pci ta ou 
suborno; ou praticado ;1cln d1: revei:Jt;Jo de segredo, de 
lrait.:ãn ou til' :dmso clf' f"lt!lliaJH:a . 

. A 
CAI'ITITLO !11 

. 

(\ rt. :.!!17. I ts l'íJlft!e~·ado.; da i 11 tnndrncia 1: do arsenal 
licalll sujt~itos :'1s sl'guintc·s JII~Jlas dist:iplin:~rcs, nos easos 
de !H:gligencia, desohc~tlii'JJcia, falta de cumprimrnto de 
dr:vrr1~s, u não rompan:nmculo il repartição por espaço 
de oito dias consr•t:utivos sem causa juslifieada: 

~ I " Simples :HJI·•·rll·wi:~. Vl'rbal. ou em portaria. 
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~ 2." Hcprelu~n,;Jo verbal, em portaria ou em ordem 
do dia. 

~:Lo SuspcnsJo até :t:) dias, com pcrdá tlc todo o ven-
cimento. 

Art. 2\:J8. As prna~ de f!tiC trata o artigo a_ntccr.
dr•ntn sr~rão impostas 1wlo intendente, ou pelo 1lirector 
do ar~enal; podr•ntlt~ puróm o sub-director do arsenal, 
os spnetarios das du;;s r!'p::rtiçíles, ou os respectivos 
ajudante~, impt11· a~ dt~ simpl!'s advr•rtcncia c reprehen
~Jo aos r•mprr~gados que llws forem snhordinados. 

Art. 2!1!1. Totlosos empregados da intcndenria e do 
arst•nal são rcspousaYeis pelas falt·os que commettcrem 
110 ilt•St•mpcnho de suas attrilmições c dcvtn~s; aquell!'s, 
por(·m, que JH'rturharcm a boa ordem do estabnlecimcnto 
rt~~pcrtivo, praticart•m actos de dcsohcdicncia formal 
qui~ olft~wlam a disciplina, ou de qualquer outro modo 
faltarem aos st~usstridos rlt•ven•s, eom grave prejuízo 
para o serviço do Estado, serão suspt•nsos até trcs mczcs 
pelo Ministro da Gncrr:1, ou tlcmittirlos tliscricionaria
mentr., segundo as circum~taucias do caso. 

Art. :mo. O dfeito da suspensão é privar o emprc
gatlo pelo tempo correspontlente, tio exercício do em
prego, da anti.~uitladl', c de todos seus vencimentos. 

Art. :301. Os empregatlos militares estarão sujeitos ts 
penas emCJue incorrerem, conforme as leis e os regula
mentos militares. 

CAPITULO IV. 

Jllii'ONTO IJOS EMI'I\Et;AIJIIS E DO" DESCONTOS POÍI FALTAS. 

Arl. :102. Tanto nas secretarias da intendencia c do 
arsenal, como em cada um dos cscriptorios existentes 
nesses dous estabelecimentos, haverá um livro chamado 
-de presença- numerado c competentemente rubri
cado, para q uc os respectivos empregados assignem os 
seus nomes por extenso, ás horas marcadas para o co
meço e terminação elos trabalhos ordinarios. 

Art. 303. Esses livros serão rcspectiv:~rnenlc guar
dados pelos secretarios e pelos chefes dos escriptorios, a 
quem eumprc encerrar o ponto não só meia hora dcpoig 
da que lhes fôr _marcada para o começo dos trabalhos, 
mmo logo depois de haverem recebido ordem para os 
dar JlOf terminados. 

/ 
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Art. 304.. No fim Je catla quinzena, ou de cada me·t., 
todas as férias ou folhas dos escriptorios dos dous csta
])Clecimentos serão remettiLlas á secretaria respectiva 
com as Rotas das faltas commettidas pelos empregados, 
de conformidade com as rngras arpli prcscl"i ptas. 

Art. 30f>. As faltas que qualquer empregado civil 
eommetter durante o mez, a juizo do intendente ou Jo 
director do arsenal, serão communicadas ao thesQuro 
nacirmal, nas relações de pagamento, para se lhe fazer o 
devido desconto nos vencimentos correspondentes; de
ven1o, quanto aos militares, observar-se as disposi~~ões 
geraes que lhes são es.pceiacs. 

Art. 30G. O empregado que faltar ao serviço sofTre
rá perrla total, ou de~conto em seus vencimentos, con
fornw as regras seguinll·s : 

§ 1." O que faltar s1:1ll causa justificada pnnlcrá todo 
o veneimento. 

~ 2. o O que faltar por lll!Jliro rle molestia perderá 
súmcntn a gratillcac;ão. 

~ 3. o O ÍJUC comparecer IJUantlo o ponto já estiver 
cnr:errado, mas dentro da primeira hora depois da 
marcada para o come1;o dos trahalhos, perderá sómente 
metade da gratilkaç;lo, se justiliear a demora. 

§ !1. o O que se rnlirar, aiutla mesmo com permissão 
do chefe do ~~stahdccimPnto, uma hora antes de ter
minados os tratwlhos onlinarios, tamhcm perderá me
l,adc da gratilicação. 

§ ti. o O que comparecer duas horas depois de eome
çados os trabalhos, l'mbora justif1qw~ a demora, ou 
retirar-se duas horas antes de terminado o expediente, 
ainda que seja por mo ti v o a ltemli v e!, perderá toda a 
gratificação. 

§ n. o O que eompa1·ecr:r depois de encerrado o ponto, 
sem mo ti v o j ustilieado, tamlwm perderá toda a gra li
ficação. 

§ 7. o O que retirar-se sem licença do chefe do esta
beleeirnento, antes de terminado o expediente, perderá 
todo o vencimento. 

Art. 307. São motiyns jus ti ficados: 1. o moles tia do 
empregado; 2. o nojo; :1. u gala de casamento. As faltas 
que por molestia excederem de dons dias em earla 
mez, serão provadas com attcst~do medico. 

Art. 308. Ao empregado que tiver um só vencimento 
se lhe descontará a terça parte nos dias em que faltar 
por qualquer dos motivos mencionados no artigo ante
eedcntc, e a soxta parte nos casos em que os outros 
devem sofl.rer o desconto de metade da grati1lcí1ção. 
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Art. 309. O desconto por faltas interpoladas será 
t·clativo súmente aos dias em que ellas se derem. 

Art. 3i0. Pertence exclusivamente ao chefe do esta
hclecimrn Lo o .i nlgamento sobre a justificação das faltas. 

Art. 311. Não sofirerú desconto algum o empregado 
que fa I ta r : 

L• Por se achar encarreg;ulo de qualquer trabalho 
ou commissão em virtude de ordem do Minislerio da 
Guerra : 

2. • Por mo ti v o de ser v iço determinado pc.fo chefe 
do cstalwlccimenlo; . 

3. • Por estar scrvintlo algum cargo gratuito c olJri~ 
ga torio, em virtude de prece i to de lei. 

Art. ~12. O secretario de cada estabelecimento, á 
vista do livro de prrscnça da secretaria, e das notas 
dos pontos relativos aos empregados dos escriptorios, 
todas authenticadas pelos respectivos ajudantes, pas
sa r á o a ttestarlo de frequencia, que será assig111do 
IJCio chefe t!o rstahelceimento c remcttido ao thcsouro 
nacional. 

Art. 31a. Uma copia authcntica do ponto dos em
pregados civis c militares será mensalmente enviada 
ao 1\linisterio da Guerra. 

Art. 314. O intentlentc c seu ajudante, assim como 
o dircctor, o suh-dircctor, o pedagogo e os ajudantes 
da direcloria rio arsenal, não estão sujeitos ao ponto. 

CAPITULO V. 

DAS LICENÇAS. 

Art .. :1H'). As licenças pot· motivo de molestia con
servarão aos empregados dos dous estabelecimentos a 
sua antiga idade !)OI' inteiro até seis mezcs, ·e por me
tade desse prazo até um anuo; não se levando em 
conta todo o t.mnpo que decorrer de então em diante. 

Art. 316. Os empregados que obtiverem licença 
por motivo de molestia poderão perceber o ordenado 
por inteiro até sris mezes, c a metade de então em 
diante ató um anno; nos outros casos, porém, ob
~cnar-se-h:1 as Sl'!illintes re!iras: 

1." Atú lt'I'S mr•zf's dPsrontar-se-ha a quarta parte do 
'Jt'di•ll'idO; 
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2." Mais do lres alt'l seis mczc~ o desconto sed de 
metade 'lo ordenado; 

::." Mais de s1~is mezes até um anno só tcr:'t lugar 
'''111 ordenado. 

Art. :H7. Elll r:t~o alé~·11m s1•r:'t abonada a gratili-
c:l('.:lo ikYírla ~wlo ex1•rr.i,·io l'ff,·etin>. 

Art. :liK. O tempo das di rer~as li•:nn1:as l'onemlidac;; 
d1•ntro de um allllll, quai.pll'r qrr•~ tenha sido o prazo ou 
motiYo dr cada 11111:1 dciL1s, s1•rú reunido, tanto 
para os elfeitos uo art. :n;;, quando fôr por molesti:1, 
como par a os df'scont os dl' qut) tra la o art. 3Hi. 

Art. :11!1. N1·nltlllll l'.llllm:gailn poderá obter li1~CH11:a 
anl ~s de ltan:r cntr:1do IIOI'\I'tTirio dló:tivo do Sl'll 
lii.'I:tl'. 

Art. :1oz0. Firar{ío scrrl ('i'[,•ilo :1s licenças de f]lll' 
SI~ 11:lo IIS:tl' trinl:l di:IS di'[>IIÍS til' I'OIICI'didas. 

Art. :121. ti inl•·nd•·ttll' ,. o din·r!or do arsl'!lal po
di•rilo cotH:edt•r em cada s1:11tcstrc até oito dias dt: lir.l'nÇa 
i'Oill orde11ado aos empn:p;ado~ que s1: tornarNn dignw; 
d1• t:d f:1\'11r [>t·lo '''li zl'lo. dl'di1::H::to c assitlllidade. 

C\ I'ITI'LO VI 

Jii>S \ 1:"1:1\IE\'TOS. 

Art. :12~. Os n:nrimr·Bio~ tios Cll1Jll'Cg~dos dos dou~ 
e~talH~li·cimcntos, qut• fll:t·cl'bi•rem lronorarios nwttsal
mentc, con~tarão dl' onknado r~ gratilic~ção; I' os dos 
jornaleiro~, qnalrpu:r que seja a ral!•goria, tlc um só 
Vl'llCiml'nto: todo~ port':nt ! ;•rão lixados t,as tallel!as 
a tmexas a este rcgu lamento. 

Art. :r:~::. O empregado qui' sulhtiluir ao intemlcntc 
ou ao direetor do :II'SI'IJ:tl, ,,..IH como ao sub-director, 
ajudantes, se~retari'''' alruu\arif1•s e escrivães, percc
lwrú, af1\111 do Sl'll onlenad u, a gTatificação do subs
titnidll; .'e port':111 csll' n:1da pen:cbcr receberá o subs
titllto todo" vi:HI'ÍIIlf)Jilu do sttbstitnirlo, menos o soldo 
SI' (Ol'l'lll lllilil:tri'S; i\1• llllldO lfl!l: ll:ÍO ftajalll doUS iH
diVidllllS l'l'l'l~lwndo :1 J:t•·"'na ~·Talilicac:t" •wlu exerl'irio 
do llll'S!llo lu~:1r. · · ' 

Art. 3~'1. ·u l'lllpr,·g:Hio qtll: exercer inlt:rin:lmPnlt: 
qnalqtH'I' IIW11 1:1'~" pt•r•·niwl·il o l'I'S[IPCiivu \'l'llt:i
'Jif'llt u 
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Art. :12:;. U nmpre~~.ulo commissiunailo em ~erviço 
1:,;1 ranlto :10 l\iinisterio da Guerra, ainda qtw eompe
li~lllt~IIJCntn autorizado, não ter;'t dirr~it.o aos venei- · 
nwntos do l'tllprego, emquanto 1lurar a eommissão. 

Art. ;)-2fi. O.s l'lll[H'I',~atlos qtw forem nomeados para 
t'ommissõi~S l'úra da eMte percdwrão a ajuda de. eusto 
'1111' st' alto•ta aos do 1\Iinisti~J'io da Fazenda em tgual
'l:ldn d1• cirrumst:l!lrias. 

TlTilLO Yf. 

~ , .. , at'"'''n:ot•s «' ol<•pn,.ilos '•••· :\l'l.igos IJrlli«•os ~l:ts tno

''incias. 

CAPITULO l. 

Art. :::n. Na~ provinciasdoParú. Pernambuco, Bahia, 
~. Pedro do Hio Urantle tio Sul e Mato Grosso as 
·1tlrihuieiies e dcven·s, tanto do intcntlnntc como do 
·<t~ll ajuâ~Jtlll', sl'guntlo as prescripçt!es d1·~tn n•gula
mcnto, caberão aos' diredorcs e ajudautcs dos rcspec
t i' os ar~enae'> de gul'rra. 

Art. :12H. Todas as proviucncias e 1\ccisões que na 
cÔI'lí~ dependem do Ministro da Guerra serão tladas 
na~ províncias pelos resper,tivos presidentes, segundo 
a,; ordens e instrucçõcs do Governo Imperial. 

Art. 3:!\l. O pe~so:d de cada arsenal será o seg-uinte: 
LJ lll d ir1~dor, ollicial superior lias condições do 

:n·t. 1::!0 tlest1~ regulamento. 
Um aj uJan te, capitão do estado-maior de artilharia, 

on tlo rorpo de estado-maior de La elasse do exer
ci to. 

Jlous offieiaes adjuntos, que poderão ser reformados 
nu honorarios do exercito. 

O pessoal da secretaria e do escriptorio do ajudante. 
Um 11etlagogo, ollicial reformado ou honorario do 

•·xereilo. 
Um ajudante tlu pedagogo, inferior reformado do 

~~xcrci to. 
Um proft•,;sor para o ensino de g1~omctria pratica 

n tkseulw lin1~ar co!ll ap1dicação :'1s artes e uflil:iuas. 
llnt me~IJ'I~ dP mnsica. 

1'.\IITE Jl, f;!:J 
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Um mrstro de gymnaslica. 
Os empregados do almoxarifado. . 
Um cirurgião do corpo de saud~ Jo excrctl~., 
llm pharmaceutico, um enfcrmetro e seu aJuuante. 
Um ca pellão. 
Um professor de l."' lc tras. 
llm apontador. 
Um porteiro e seu ajudantr. 

• A companhia de apr1)ndizes arlifice~. 
A companhia de operarias militares. 
O pessoal das officinas. 
Art. ~130. Pelas srrretariils rlos arsenars srrão rxr

cntados os trabalho.> do P\pedientc r, mais artos in
cumbidos á sf•crcl.:rria da intnndcnr-ia da gnerra na 
1'6rtr~, deselilpPn!Jando as f11nrçiles do agrnte comprador 
'~S :~jurlanlcs dos porteiros rc•,;perfiyo~. 

f:APITULO H. 

TlOS fi I llECTOnt:S. 

Art. :l:lt. Todas a; ;tttrihuiçüc~ e deveres, f{U1~r do 
intendente da gucn:1, quér do Llirector tlo :Jrflcnal 
da c<1rte, )Jcrtencem aos dircctores dos arsen;u:s das 
provindas, de:1 tro dos limites <las inslrucl~ücs espe~ 
ci~c~ que catla um receber do novcrno lmpcrinl, par:< 
que os respectivos ~~stnbelecimcntos tenham opportu
Hamente o possível desenvolvimento, attcntas·as cir
cnmstnncias locacs c os fundos votados nas leis do 
orr;amrnlo. 

CAPITULO 111. 

Art. :!:!2. Aos ajudantes da dirnctoria diJs arscn:ws 
U:J.S p1'0VÍIICÍ3S COillpelfml, nJo SÓ todas 3S obrigaçüc~ 
estatnid:Js para os trrs ajudantes do arsenal da côrte, 
como as do ajudante do intendente, na parte refa, 
tiva ao almox:J.rifado, · 
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A ri. :n:L o~ ol1iciaes adjuntos Wm por dever prin· 
ripa! coadjuvar o ajudante do arsenal respectivo, com 
!c•do o zelo c dedicação, sendo um dcllcs designado 
lH·lo dircctor para dirigir c responder pelo serviço 
da cxtineção de incendios, emquanto não houver com
panhia de opcrarios militares, a cujo commandante 
compdirú a direcção c responsabilidade desse serviço. 

Art. 3:11. O pessoal do cscriptorio dos ajudantes 
se eumporá de um escrivão, um amanuensc c tantos es
creventes de 2." das~e (!Uantas forem as olficinas exi»
tcntes em cada arscnai, se estiverem funccionando 
regularmente. 

C.\PlTULO IV. 

11.\ SECRETA H 1 A. 

:\rt .. :tJ:i. O ves,;oal das secretaria~ dos arsenacs das 
prm im:ias constará 1le : 

lJm secretario. 
Um oflicial. 
Um ama mw ww . 
llous c:;cn·vcntcs, scnuo um de L' r:lasse n outro 

,jp 2." 
Art. :l3G. Tu1Jo que se achar estatuído neste regu-

lamento, com relação aos empregados da secretaria do 
arst)nal da cúrtc c da intcndencia da guerra, é appli
cavd aos das sc<:retarias dos arscnaes das províncias, 
JlH~nos no que diz rcgpcito aos vencimentos, que serão 
o~; da rcsp1·ctiva tabclla annexa a este regulamento. 

CAPITULO V. 

DO AUIOX.\niFADO. 

A_rl .. ;!;~?. O almoxarifado dos arscnacs das províncias 
::-era Llt v nltdo em trcs sceçu(~s c terá o scrruinle pess · 

Um alnHnarifc c seu fiel. ~ , - 1 
llm escrivão. ,~~í'~. ~1.. Cf\Mit~ 
Um <~manucnse. ~'(-, \J 4 

-~ 
.:~·· 



\CTIIS llO !'ODE!< 

Trr.: es· J'CVt'llit'", sPntlo nm dt' J.' I' dons dt• 
0 

rL!ssc. 
Trt•s gn:trd:J.s., ~:r::rlo IJiil p:1r:1 nda ~;crtJitl. 
0.-; st·n rnl :·s q \11' 1'111'1~ !I! i 11ti i")"'ll·:a VI' i c:. 
A!'L. :::r·L ::'·:In t"''cn::i\::s ::P' :ii'II'J\:Iril:tdo' d:l' pro 

'\'Íill·i;~s ;~s disi•n-:it:•l•'' d,•,;lt• l"t'c~·;il:tlllt'!lto qHt~ !"tl!"t'lll !"t'

ht.i\a~ :·,,; r.!Jri·,·:ll:•> •:; do-; t'l!ipl·,·ti'ltio:-: e :·1 t•::ni!dll·· 

rar·;""[o c \"l':':ill't'll do :dlil"\:11 it:tdri d:1 intead1'1l!;ia d:1 

'' 11 e IT:I • · Arl. :rm. (I; alm'l\;)l'if:•s ,:as prtwi!lri~-: prrst.ar:\11 
rnnl:l', ]101" :111110:: iin:llll'r•i.:·,·~:, 11:>s n·:.:n:·:·tii":IS tile
::tllll':lt'i:l' dt' LtZI'tli!:l. !'nr "•.ri" "('r:i:• itnt:tlmt:llt.t: prO·· 
l'l':-:·:;Jdt" o·; d•J"IIlll''!ll"'·, :1 q•!t' ;:t' n·krt:lll o:; arli•IIl"'· 
ti r'"lfl' 1"1'" 11 h lllr'\! I !I 'i li :• i l1' ·,r :·:•1:! I i\ li~. 

C\! '' '., " '. I 

!I\ 

\! j ·.:I • \ : ~ :: 1 ' ~ 

1' ("•<lll I 
I, 

·. · ::~·::1 :~ 1 ·" crlll-.:f'llln·: 

·:l· l:li:.l:ilif•' ri,., 111" d 1 ~ ~ · (li I I ! ) ' .1· 
l]);J~ j"(i!ll~l !1\t ::!t-, o' I' •:i, f 1 ('~1)]' l!();~:·~f'});\l (1/\ ~·(lí'l'
L\ 1.' (i~, 11:1t ;díki~ll d;l ti~~· •l::r.t!·i:l fle L\J.('ada .. dL·~i.~·n:1•loi 
O:Í /i:JI' p<'itl !'1'1 o'Ít 11'ilL'' r

1.1 l'l"il\"Íili'Í:I. l'lllil\1 llli'llliH'IIC: ·, 

~~~rvirl~~.?rd!' .<;.( tt·l;lriíl ~) .;.1 :1 , p:~: r_l'~f'll'{'liv,n. . 
1\ri. ·'!·i. ;d) C:i.'l'_ Jl' \11:1. (.·~I !'~'~~il!l~iil(· t!;l lH'OYif)·· 

ci:t t'\Cl'i'l'l' l"lllt::!i::IÍI ::·:t t::•· :1 lll!l<'''''''; 1L· comm:tn
d:tni<' d1· al'lll:t~, l'''''"irl;i ·' 11 l"llll::l'iilo ,; Pl"lit:i:tl do t'\1'.1"
ci!o ljíll\ por ctl,· fú1· JIIJIII<':t:l", rolll lanto qne st·j:; m:ti.·; 
~·y::dtt:itlll illl l:l:ti:; :lllli:"' ljll'' ll dit'l't"ltil' do :ti'Si~Jl:tl. 

,\:1. ;','1~:. T111i:IC: ;1' diS!"''ÍIJÍI'.; dt•:.:li' l"!'r\iil::llll'l!!rl 

qllt' ,,, n•lt'l"l'lll :w dirt·rlor da rep:1rli1::io lise:il !1:1 

("1\l"l:', :::lo C\l,:ll:·:i\a:.: :111' i::.pr·~·tnr1'" d:1s lht•:-:onr:lri:h 
d·· f:tzt•Pd:J d:1~ !'rovinci:r· ll'.'!"'l·ti\·a·;, rahr:nt!o t:unhclll 
;JI'o:S:I~ iill'cll>lii':II'Í:t•: \tid•> 1111" 1.' 1"11\ll'l'l'lli'lllt! :lU illt'SI!III'O 

lt:J:'Ífllflll i\ ,·, mt:-:llt:í_l"l'l''i! idr1 li-r:d. 
;\r!. ::r,;:. J'ar:l :t.' dr ·:rr·;t;•.; l!IÍIHias :1 t::ll''i"ll do elll .. 

pn'.!!ado qti'' ,•nir d11:: ·· JJI1· collllll':llill:· :.tli:J::!.:tr;io :1: 
ilti'SIIllli11"Í ''' •fi~ fa/.l'illl:l :1 t!llllllf Íll .dt~ ~IH),;()tltl ll!Cl!S:\I'S, 

C'llil ::s follll:lli,!:Jdl'' ~~ '"' :~rndo o l''·"ct·~-;o csi:dJC!t'l·i·lo 
llf',[i' l"l".·ttill:l' llfll, jllll"l :1 Íilir'flili'IJI'Í:I tl:i gllt'l'l":t; 
;riJ,tl"d:l!id"-.'1', !rt'i' 111. :1 1kviri:l prO[H•rrão, qH:1ltlo :"1 
li:1w::1 I' :·1; 1fll:lil!i~: 'lll" dl'\1'111 ::1'1· ll'i'.íllllid:lS Ú J't'p:i!·· 

t:•::l" <"lll ~"''"!"'''''' nt ::I'·'" ,o~,,, i.• d ,., trop:1c.: i\:1 r1\1i''· 



EXECUTI\"0. H8L 

f,,\PI'lTLO Yll. 

ll.\~ OFFil:l'\ \~. 

Arl. :l'l't. O ulllllt'I'O, c~peei~!idadP r: ralt•c:nria 1h~ 
oílicinas .te cada arst•n:d. bem como o~ jurnat•s da JIH'S-

1 ra;l(':t I' opet·:trio-; n·sp:•c.l iros, snr:io mat'l':t.los [li' loGo
' l'l'lltt {tnpt•J'i~!. St'!!lliHlü a~ I'ÍI'Cllll1Sl:tliCÍ:ls ]OC:li'S C as 
J!!~CI''sid:~t.!f'; 1lo St'rvic:o, suhrc proposta lluo; prcsitlt•ntcs 
dl' jll'll\'Ílli'Í:l' 

/11 t. :r~:;. O r•scTiv:ln. rh:•fn 1ln rsrriplorio tln ajn-
d:t:ill', n\:t'I'Ct'r:i :ts fllttrc:iics dn I'SI'rivJo d:ts oniciuas n 
diri!Tir:'t a J'I'SJWCiiva rs;Tiptura(io, qtH' sc~r;'t feita sn
grtHtio o llll'lhndu adnpt;ulo p:tra as oflil'ill:tS do Jl'Si'Jlal 
d:t rt'trlt~. 

• L\PITULO Ylll. 

IJIJS JJITOSITOS llE AfiT](;OS DLI.L!CUS. 

:\ri. :\íii. Em !'ad:~ prminria qnl' rJão li1ct' :usrn:ll 
dt• gul'l'r:t lt:lverú um dt•pusito ti!' :~rti~·os hel!iens, soh :1 

guanl:t t'. lt'~tl(llt~:ilti!id:itlc de um oflirialtlo e\ert:ilo, tli.~ 
!lll:!lC:tt::ltt do (;ort•ruo lntpcri:tl, a Jim •lt~ :-;cr alli arre
!'a.b!o ronv:·nit'!lll'lllCille todo o matr·ri:tl pnrlcncenlc 
:·, rt·p:tl'lil;iio rh g111~rra, tpw fl\r remdtido Jll'la intcn
l!t·.n,·ia, 011 pur l!n:llqun arsnnal de proviucia, parrt o 
f,,r!\l't:inlrnl.o dos rcspi~divo.:; corpos, companhias fixas 
,. r,,rt;dt·z:ts, tudo Sc'~llndo as on!en~ e instruerões do 
lld~SIIliJ (ifli'I'I'IIO. '· " 

A ri. :l't7. l'an .~arantia <la fazcn1la nacional c tla 
I ra11qui!!i:!:tdl: pu!J!i;·a Plll rad:t um dcsst•s dcpoo;itos ha
v,·r;', ulll:t 1:narda militar mais nn menos forte, sc
~~undo a Íl!lportanria dos artigos alli arrecadados. 



ACI oc; nn r·noEr. 

TITllLO Yll. 

('at•ilulo uni••n. 

Ar!. :11:--1. A ,.crrctaria 1la intewlenei~, assim como 
:JS 1lus an:cnacs dt~ guerra du lmperio, tcr~o os seguin
IP~ li nos, alt'•.m 1los que flir rtí'l'l's,;arin Pstabclf'Cl'l' para 
111a i~ fac i I I' pro 1ll pltl conllL't: i nwntu dos negocias l{ ue 
ftOI' cllas correrem : 

lJill prolot·olo dos papei:-: rccehi<ios c ü'\]1Ctlidos. 
Um li no para assentamento e matricula dos n•;;pcc-

1 i vos cmpreg:ulos, no qual st•rJo lanç:ulas totlas as notas 
n·lalins á nom1·ar;~o, po,st~ c e\t'rcicio de ca1Ll um. 

llm livro p:ll'll registro clus tcrlllos de juramento 
dos empregados. • 

Um lirro para ~ynopsc d~s compras, contrartos c cn-
cuniiilCIHia;-; do material dl' maior consumo, com decla
ra(io do Sl'll custo e Jilaio: rircum:-:laneias, para se co
nhecer, em qnalqncr tcmpn, as comlições c prc<;os dos 
nwsmos artigos l'lll 1livcrsas Í'pocas. 

Art. ::10. Fica lli~p<·n.,arlo o registro da C•l!Tcspon
dr·Heia com a secretaria tlt• esLHio, ou rom as prrsideH
cias de provilll:ias: hem como das portarias, ordens c 
mais actos tlirigidus por cada um dos chefes ~~s di
vers~Js esta('ões rio cstalldccimcnto a seu c1rgo: de
vendo, porL~·in, as rcspcetiYas minutas ser cnunassadas, 
numeradas c I'Hc.adcrnadas annualmcntn. 

Art. :r;o. E' expressamente prohihidoo cmprestimo 
de qnalqtH'I' objrclo pr:rlrnrcntc ao Estado, sem ordem 
tr•rminanlc do l\Iinistro da Guerra na curte c dos prc
sid1•ntrs nas pro\·incias. 

Art. :1:;1. O Govnrno darú as inslrueçõcs ncccssarias 
para a fif'! n~ncniJío do presente rr•gnlamcnto prin~ipal
mrnlr: na parte rdativa aos arscnacs c depositas dcar
t igos IJcll ii'OS r\ i si cn li'S n:1s provineias. 

Art. :td. O G"vr·rno providcw·.iará como julgar 
r·nnHnienlc para qnn c:;tn.rcr-;ulamcnto possa ter cxc
,·nr;;to, ~~IlH111:1Illo n;\o 'c l'fTcctuar a mudança do ar
st•nal p;~ra ai;•JIIn lll~':tr :1prnpriallo, conforme c;;tú 
resnl y id•J. 



EXECUTIVO. 

l'aragr;qll10 uniro. Emquant.o cs~a rPmot;ãonão Livet· 
lu~ar continuará provisoriam<'nle o servi<;o tias bombas 
pna <'X L incção tln incrnuim•, c o das embarcações, de que 
tratam os r.apitulos 13 e 14, a cargo das autoridaJcs do 
arsPnal, romo até agora. 

Art. 3:n. O Governo poderá modil1c:tr qualqurr <bs 
disposições deste rcgul:tmenlo quando a experiencia 
demonstrar a necessidade dessa mcuida, menos para 
augmcntar o pe~wal ou elevar os vencimentos dos empre
gados, que sú deverão ser alterados por disposição lc~is
lativa. 

Art. :l:iL Firam revogados o drcrctc o regulamentos 
de ~l de Fcvcroiro rlc l~~:l2, o decreto c rrgnlamcnto 
n." U3 de:~ de Janeiro de 1842, o decreto n. 0 3mm de 
!I de Dezembro uc tsm;, e mais disposiçõcscmoContrario. 

Palacio do Rio de Janeiro, em Hl de Outubro de 1872. 
- João Jose· de Oliveira Jui!IJ!ieira. 



ln t PTH Lencia da gn0T'Pa. 

T.\1\ELLA 1>1'~ \ESCI~IE'\TII~ A:'iSI'AES A QUE SE fiEFEfiE O DEr.nETO DESTA D.\T.\: 

t:,IPHJ:ll.\!ilh 

Jnl<'ll<i<'lllt• ....................... . 
:\jlld:llll<' tio Ílll<'llil"ll!t• ..•......... 
Ollit'i:tl ellt' :II'J't';_::lll o do d<'po,il o d:t 

polnn·a ..••.••....•........... 
Sre.rt•l:trio .•....................... 
PriutPit·o ollkial d:1 st'<'l't'l:tri:t .. 
:-;,•;.:utÍdo oflil'i:tl tia ,,.,. 11'l :11·i:t ... . 
Alll:tii!II'IIS!' .................... .. 
J>ralk:tllll' ................. . 
Altuox:trii'P ....................... .. 
ESI'I'i\·üo .......................... . 
Fkl tio altliO\:tril'•·· .............. . 
Af{CIIle dt• ~~·'illjH'a"' .. ....•.......... 
ll!•.spachanl t) • ...................... 
E:<en'YI:Ill.t) de 1.'' l'b<;s<' ........... . 
E~rn~venlt~ d(~ :ta "la';~e ......... . . 
l'ori.<'ÍI'II t!:1 "ITITI:tri:t .... , .•....•.. 
Couliuuo .......................... . 
C!i:trd:t dt· :tl'l!l:tlt'lll .........•....•. 
l'<~l'ktro tia illl<·iid<•ttl'ia ........... . 

1/t·dl'lllldo. 

:1: ooo.~ooo I 
:': IJ:III~IH)() I 
l.liiiOsiiOIJ 
I ·~1/fi~IHJO 

~:001:1JOIJ 
;:_!H1'/000 
\.'lOstlOO 

1 :ko::~.oo:1 
l::'.lll.·f;()()() 

'j·;)!f~(t{}() 

liiliJSIJOO 
lill081100 

liOilSOOO 
!íOIJsOIIIJ 

~!lth:IJ!I() 

(;ratificaçiio 
de t•:rrrcic i o. 

:!:OOIWIOfl 
1 :~oo:i;ooo 

1:000$0110 
I :000$000 

H00$0110 
liOII,,OIIO 
'lHO,~()()() 

:l:.liiHIJfJO 
1 :!OlJ,q(l(l() 

H0080!10 
íi!O~OIJO 

1 : 20:J;)ü00 
J:200H000 

HOOHOOO 
(i00$0110 
'IIIOSOOO 
:!011.~000 
S008000 
1lHl8000 

I 
Total. I onq::nv.~~u!is. 

~ ---- ---

ií:OOOkOOO 
:l::.WO~OIIO 

I :OG0$000 
~:l~lOSOIJO 
2:000Hll00 • 
1 :iiiiOSllOO Nos H'IH'imentos PSI:lluillos par:l os car~os que 
1 ::!OOHlliJO dt!\'CIIl s.•r rxcrcitlos por ollit·ia<'s tlo cxt•r-

HOOHOOO eito, •·fh!t'livos 011 rdot·mados, não rstão in· 
3:000sOOO l'luidos os sol1los 111' suas p:Hcntrs. 
2:0110.~000 
1:noosoon Os olliciacs adjnutos tel'ft•l vrncimcnt.os de 
1 :soosooo cstailo-m:tior de 1." elassr, qu:~lqner que 
1 :Huogooo Sl'ja o st~rl'iço lfttP lhes ftlr <le~ignado. 

Hoosollo ' 
(i(JIMOOO 

1 :000~000 
HOIJ8000 
HOIIHOIIil 

I ::!00,~0011 

T \I:!: LU HELATI\'A AO> \'E:'\CIME~T():' DIAllJ!lS . 

.101::\ .\I. EI IIth. 

l'rimrirn p:tlr~o ..•......•.•. .. 
patt·:lo .......•..... , ...•. S1•gnntlo 

Terrl'iro pa11·.1o ................... . 

llf'm:ulor ......................... . 

Feitor .................... ·•· ..... · 

./11/'11111. 

:lsOIIO 

~::.100 

2SOiHJ 

1 ~:wo 

:!Si)IJ() 

~PI'If'ltle braçal .................. I WiOO 

Etapa . 

H:íOO 

s.'iOO 

ka(JO 

~i)OO 

OH.>ER\'AÇ(H;S, 

O sPr\'rttlr. llrat:al que cottJeç:tr a trah~lhar antes das 9 horas 
11a mauhã ~~ lt~t·miu:ll' o seu trabalho perto da noite terá 
lli'SSI' tlia tn:tis ti00 t'S, 

Ao scrrente bnH:ai qne eunl:lr cineo annos de serviço cffec·. 
1 ivo, sempre t·om bom l'omportamento, se ahon:lrá o jor-
nal de 2HOOO pot· ~:ula tlia 111~ lrah:tllto. · 

l':tl:l!'ill d11 l'.io di' .J:I!I!'ÍI'il •'111. 1'1 <J,• lltii!IIO! '' .J,. 1~7:!,-.flltill ./o,,:tft• n/irl'i/'11 .1/11/IJHI';I'II. 

1 11 , r r 1 1 ~ " 



ArsPTUll de GueJ'Pn. da Cô1•te. 
T.\IIELLA D<l~ YEXCn!E:I'"TOS Al\'l\'l'AES A QUE SE UEFEUE O DECUETO DESTA DAT.\. 

E~IPHl\GADO.s. O!lSERY \ÇUf>. Ordrnadü. Gr~ti{t~ç~-o d1!1 
e:xerc1no. Total. 

' 
------~~-··---------·----~·---·------- , _______ , ____ ----- ------~- ----~- ·-

llirrctor. • ................•....•... 
Sub-director., ..................... . 
Ajudante da dircctoria .........•..... 
Oflicial rnram·gaolo de qn~lquer de-

posito .•............... · · · · · • · · · • · 
'-ec.cl.ario., .................. , ..... . 
PrimPiro oflicial d;1 secretaria .•..••••• 
Sc~undo oflirial da 'rcrt•taria ••.....•• 
Arc!Jil·i~I<L ........................ . 
Amannrnst• ........................ . 
E~cre~<.•ntc de 1." classe •....•...•..•. 
Esrrrl'cntr dr ~-" dasse .•....••...•• 
Porteiro da scerctaria •.••.......•.•.. 
Contim10 ......................... .. 
Esl'ri viio chrf(• o! r •·srriptorio .•........ 
I1rdagogo ........•...... .......•.. 
Ajudante de pedagogo •..•.•••.•....• 
Professor de primeiras letras ..••.•.•.. 
Adjuntn do professor de primcir.1s letras. 
Professor de geometria •. , ....•....••. 
Professor de desenho •..........•...• 
Mrstre de gymnastica ..........•..... 
i\icstrc de musica ................... . 
Guarda da companhia de aprendizes ar-

t.ilices ••••..........•.............. 
Coadjuvador ....................... . 
t1uarda de armazens ................. . 
Enfermeiro ..•....................•• • 
Ajudante do enfermeiro ....•..•.•...• 
Apontador •.•....................... 
Ajudante do apontador ............•.. 
Porteiro 1lo arsenal ....... , •....•....• 
Agcutc ..........•................... 
Ollicial encarregado do museu militar. 

·······-······ 
t:tiOOHOOO 
I: 2008000 

!JOOHOOO 
9008000 
7 ~o!looo 

bUOHIIIIO 
'•OO!IOOO 

1: 'OOBOOIJ 

SIIUHOOU 
100$000 
(\00$000 
t:00$000 
70flSOOO 
ill11800fl 

::::::::::::::1 
ROO~OOO 

I: llUOHOIJj) 

5:oOOROOO 
3: tJOOHOO!l 
:l:~IHWlUO 

1:200'000 
1:000$000 

R00$000 
fiOO~OOO 
IJOPHUOO 
1S08000 
800~000 
l.ílWHOOO 
t,OOHOOO 
:Wl~OOO 
SOOH!lOO 

2:0008000 
1:2110RIIOO 

100$000 
~110$000 
~008000 
100800(1 
:,oogooo 
500~000 

600$000 
,,oosoon 
son~ooo 
SOO»OOO 
(\00800[) 

1:1008000 
1008000 
400HOOO 
8008000 
600$000 

5 OOOHOOO 
3 GO(I~OOU 
3 ~oosnoo 

1 2008000 
2 600HUOO 
2 ouosooo 
1 rJOO,~I'/1 i 

1 :,ooco ,,, 
I ~0(1~0< O 

soosooo 
fiOIISOOO 

1:0008000 
;2ognoo 

~ 000~000 
2 ooosooo 
1 200SOilll 
1 2008000 

600~000 
1 000~111<0 
1 ooosnoo 
I 200/1000 
1 200HUOO 

6flOSOOO 
100,,000 
8008000 
SOOHOOfl 
GOO~IIOO 

1:400$000 
100HIIOO 

1:2011$000 
1 :800SOOIJ 

600HOOO 

Nas gratiticaçõrs <'jtntuitlas para os cargos que dnem 
ser e~creidos por ofliciacs do exercito, cffectivos ou 
rrformatlos, não se acham incluídos os soldos llr 
suas patrniPs. · 

Os offiriae~ adjuntos á directoria terilo Hnrimcntos 
dr estado-maior dr. 1." classe, e a gratificação IJilP. 

lhrs romrwtir sc~nndo o serviço drsignatlo pelo di
rrrtor, tw< tenuos drste rr~ul.1mcnto. 

O cirurgião, capelli\o e pharm;tceutico terão ,·enci
mcntus <!UP. lhes competirem em taes scrri~ns, se· 
gumlo as rr<pPrti\·as ta IH' lias rm vigor. 

Palaeio do Ri~ de .Janeirll. rtn 19 dP Ontnbro de 18i2.-.Toão .Tosé r/P Olireito . .Tunqucira. 

01•1·1 11. n j li H. 
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.. l\_1 ·~PJHtl ( le C+nPPra dn Ctn·te. 

TIHEI.L.\ IIEL\Tl\.1 \OS Vl,:\CDIE:'íTII~ IIIAHI<J:' _\QUE SE llEFEUEO OECllE'fODEST.\ 0.-\.T.\. 

C/nssiflcação 
I 

.Tonwlriro.<. I Oflicina de t.' 
ordem. 

O 1 c i na de ~." 
" ordem. 

OIJSCI'I'(l('ÔCS. 

-----1 ------~- -- -·-. ---------1--~--------~-l-----------------------------------

~· ~~~lestrc ........ .. 
~ C1~ntt:a·tll_(•,..:.tn· .. . 
~ \l,md.tdot ...... . 

"" 
------·~· I 

i 
;1 ' ··1 I I. Lla"c ....... . 

ô :!.a Cli.IS:'t', •.•• , •• 
·;: 1 :; • " Clas>P ..•..•. 
~ I'J.a Classe ...•... "- .. ' ' r:. iJ. '1 

( !asse .....•• 
,-- .. ('! 

7ff500 
f\SaOO 
r.,~:,oo 

·'•8000 
·íS:.uo 
!í~OJO 
3~500 
3SOOO 
2$500 

liH:SOO 
'•851HJ 
\S:.oo 

1oSU00 
JSjiJO 
::soon 
2$:SOO 
2SOOO 
1 SijOO - t"·'' . ;I >SI' .••••.. 

---·--~-·-----------~----,----· -
~ ~~I." Clas;t• ....... i 1~8011 1 H1011 
g :_! ··: <:!asse ...... 

1 

1 ~200 I ~~~00 
- l.· (.la >Sr....... SGC!I !íUOO 

i\.' Clas>r . . . . H\00 ~'til fi 
: ·' .·• ( ]:l,SI' .•.. '.. S21.JU S2tlll 

'-

--: 

n trahalho lia> oOiriuas nos domingos r dias santificados, IJllantlo 
úelle hou1er urgencia, scrilrrmuroerado com a qum·ta p81'te !lo jor
nal marcado nesta tabclla, além do mesmo jornal. 

O serviço fúra das horas marcadas para a sahida ordiuaria dos ope
rarios ser;i remunerado com mais um quarto do jornal por cada 
duas hr>raHie trabalho eff~cti\'o. 

Feitor elltarrP!UIIlo d•> :,cni~o g-eral ..•........• ·I 2~501\ 
----------------------,--------In srn·entc baça! que começm· a trabalhar ao romper do dia e ter· 

minar o su tr.1balho ú noite nesse dia terá mais &00 réis. O ser
lente braçJ t)ur contar mais de & annos de serviç.,eft'ectivo, semJue 
eom hom tuuportamPnto, terá o jornal de 2Rooo por cada dia de 

Cn7inhr'ro '''" :1JIIi'lldi7r..; arlificrs •...•..•. , .... ~.~llilll 

--·-~-·----.. -------- • tral!allw. 

Srrn·nlt' hraçal. ................ •. • .. ·.·····.·I 1H500 

l'a,lacio do Hio de Janeiro. em lO de Ontuhro dt• lRi:.!.-Jollo .José de 0/it·era .Junqueira. 

11('1'1'. 1\.'1 ",)\."'< 
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Arse11al <lA Gn.er·r>a rlas Pr•ovi11cias. 
'l'ABELLA !JUS VENCBIENTOS ANNUAE-'; A \,!UE SE UEFEI\E 1J llECUETO \IESTA DAT,\. 

Emprl'gadus. Orrlr·nwlo. ICratificacão de 
cxerciêio. 

Total. Obse rt·açõcs. 

------------------·--------·-·-----·-------1-----
Uircctor .................. · ....... .. 
Ajudante ......................... . 
~ccretario .......................... . 
Ollicial•le secrel a ria ........•.....•.• 
!lmanucnse .•........•...••........ • 
Escrevente de l.a !'!asse ............ . 
Esel'elcntc tlc 2.a dassc .....•.••••.•• 
Almuxarili~ ............•...........•. 
Fiel ...........••..•.........•.•.•.. 
Esrri\'ilu .......................... · 
nuartla ............................. . 
Esrriy;to rhrl(' ti•· t•scriptnrio <lo 11jn-

danlc ......... , .................. . 
l)cd::1gogo................... . . . . . .. 
Ajudante tio pPtla~ogo ...•..•.•.••••.. 
l'rofcssur de gcomelt'ia ..•...•.•....•. 
i\lesl r e de mnsi<'a. • . • • . . . • • . . .•...... 
l\!~stre .•!c ~rmnastica ........•......•. 
Ctrurg1au ..............•.........•.• 

Pha nuarPnl.icll ..............•....... 

Cap<'llão ..................• • · • .. · • · · 

Professor lle llrimcir3s letras .•........ 
Co;uljuYante tio profe-;sor 11(• prinu•ir;1s 

l1•tras •..•...............•..•.... · 
Enft:nueiro ....................... .. 
AjndantP •11' PlifernH'iro ...•. , ....... . 
Apont;ul'lr, .•.........•••.•••.••••.. 
Porteiro .•.........•............... 
,\jud.mte do pntteiro .....•••.•.•..... 

............... 

.... i: õõ,iãôõól 
~OIIROOO< 
[,OOHOIIO• 

·············· .............. 
1:0008000 

4008000 
gooRooo 

............... 
!illllnllOO 

·············· 
·············· 

ollOBOOO 
5008000 
·1011~000 

·············· 

•\UOSOOO 

3011HOOO 

4110$1100 
~óiiBUOO 

3:üOtlHOOO 
l:ü00$000 

600$000 
11Hlflll00 
3illlSOOO 
6005000 
100$0011 
600~000 
~OüSOOO 
100~000 
180SOilO 

100SOOO 
8408000 
6008000 
3008000 
aoosooo 
320~000 

·············· 

:)~11$0011 

~llilnOOO 
r.oosooo 
3ilfl$000 
tiOOSOOO 
200SOOo 
lZJfiSOOO 

3 G00$000 
1 GOOSOOil 
1 Googooo 
1 ~ooaooo 

800$000 
G00$1l1Hl 
400SIJIIO 

l:GOUSOOO 
600SOOO 

l:~oosooo 
·ISO,'! OUO 

l:OOOSOOO 
810SOOO 
Goosooo 
8011~000 
f!00$000 
720~000 

·············· 

720$000 

;,oosooo 
;,ousoon 
:lOO,'iilflll 
G00$000 
600$000 
400,~000 

Nas ~ralilica~iíes estai uitlas para os car~os qne 
tlewm spr exercidos por officiars tio exercito, 
efl'ectiws on reformados, n3o, s~ acham inl'lnidos 
os sol(! os de suas patentes. 

Os ofliciaes adjuntos á •lirectoria terão \'encimentos 
de estado-maior de 1. a classe, e a gratificação que 
lhes competir segundo o serviço designado pelo 
dircctor, nos termos tlesle regulamento. 

V endmcntos militares que lhe compelirem pelas ta
bellas t•m l'igor. 

Jdrrn-sc mr contractado terá 1cncimentos de phar
nwccutico alferes. 

ldrm-sc ftlr cuntractatlo terá \'Cnrimcntos de capcllãó 
alferes. 

Palacio Jo 1\io de Janl'iro, em 19 tlc Outuhr<J de 1S7~.-Juiiu José de Olircira .Tunq(H'ira. 

i11'1 I !l ,[]·, 



PÁGINA ORIGINAL EM BRANCO



FXECt:TII'il. no ... • 
,,~._J.f 

fJF:CR ETO \'. :iJ I D --DI~ 2'• lllc 11Urunno DE 18'12. 

Approva a reforma ilos est:~rutos lia I'Ompanltia- !Jtilida<le 
l'nlt!it'a -1la citl:ull' !lo ll1:cife. 

Attcndcmlo :w que Me requereu a rompanhia
U t ilitlade Puld ica - d:~ cichlc do lleci r e, capital da 
Província de Pernambuco, devi1larncnte rcpresent.atla, 
e na ronforlliÍibéle d~t l\linha llllJH~ri:ll Hcsolnção dt• 
17 do corrente mez, tomada sobn: parecer :la Secção 
dos Ncg·1H:ios llo lmp1;rio do Conselho de Estado, exa
ra<lo c1n Consulla de t!l 1le Scti'Tllbro proximo lindo, 
Hl'i por l11~lll Appronr a rpfonna dos respectivos Po;-

1 a tu! os :t q IW se rdcr1: a acta da se,;s;1o de W de Abril 
ultimo da a.-;.-;emhl[:a .~oral dos accionistas, solJ a clau
SI!la de ~~xprt:ssar-sc, nas apulit·c,; cxistcntr>s, em apo
lin)S cspcciae~ u1r como melhor conviL'l' ú seguradora P 
·to segurado, r[llt' a prova 1la perda total das mercadoria~ 
·''~~tuas nas Iíarcu;as niJriga ao paganwuto do sinistro. 

Francisco do Ht~go Barros Barreto, do llleu Conselho, 
SPn:tdltl' do Iuqwrio, 1\linístru e Sccretat·io de Estad.l) 
dus Nt•gocio~ da Agriwltura, Conunercio e Obras Pu
!llicas, a<;sim o tnuha entendido c faça cxecutat·. Pa
laciu do Hio de Janeiro, em vinte e qu;~tro de Outubro dr~ 
mil oilo:~entos snll'nfa ,, 1lous, quill 1[Uag·csimo primeim 
d:t lndt'Jil'lldi'Jll'i:t ,, d'1 Imperiu. 

C1JI11 a nrl1ric:.t dn Sna !llagcst;tdP o Imperador. 

Fnml'isr·o •lo l?r>rro /J!l1'i'iiS !Jarrrlo. 

E';tatnltt~ da CO!ll(lallhia de segiii'OS marilimos t~ terrestres 
----~llilidallc l1nhliea-, a que se rcl'ere o Decreto 
IL" !iH~J 1!e 21 tlt~ Onlnbm de t872. 

CAPITFLO 

P\ CID!P.\:\111\. 

A1·t. l. · A r,ompauhia contint'!:l a dcnominai·-sn ~
l.:lilid:tdl' P'Ihlica-, tendo por emblema UT\la ancor:1, 

'",'"o 'flli' l\'nfta uiJLitlo ~·pproraçJo do tl'"'l'l'!lfi, 1_1 

.~· ~ :\ ~··. l;j ~ ~~·~ 



t:mittida.; a·~ ,lCCõt·~ !'IIIT!'spontkniPs ~\0 capil:il marca<lo, 
prosc;.;uirá f'lll suas O!Jeraç<'>Ps nesta cidade do Ht•cife, 
l'apital da Província tle Pentamlmeo, onde é su:1 
st'~df' <',;e !1~0 dt' n:unir <ts asst'm!Jit".:ts .c:eracs úos :Jccio
ll i..; I ~I s . 

\ri. ~." O lilll da companhia é tmmr pelo modo 
qun l'tlr dl'!t•rmiHado 110 rl'gnlamenlo inl.t•rno ~~ nas 
Jt'Sj't'rlir:~s apolii'CS, riscos marítimos, 1: dr, mereatlo
ri:t:; t'Ili harc:11;a por pt:rda total d:tc; lllf'rcadorias: c 
1 en1'.' lt'I'S, sendo l'q cs 1'111 nwrc~ttlori:ls transpor ta das 
]"li' \ias fc•nca'l ou por estradas l'l'!:ittlan·:; L'lll vehi·· 
ctt!us apropriados f' dt: srpurança. 

Arl. ::." O t~apit:il da rnlltpanlli:l ,;rrá 2.000:00fl~OOO, 
:livididu:; r:m dn~ts mil :II'Çiies dt: l:OOOJJOOO cada uma, 
pod1'lldll l'illllCI':ll' a fUill Cillll:ll rJII:IIIti•• tt'lill:l l'llliltidt> 
lllil colllll.~ de rt'•is . 

. \ri. 't." U fundo t•lft•ctiY() da cnmpanhia :-crá di' 
:'11 "/".sobre o valor represe!! tal iro d:1s :11:t:õe~ emiltidn:;. 

Art. ri." Alt\lll do fundo eiTI'I'Iivo di' ifUC trata o ar
ti~o antt•rrtkntc, harerú o11tro dn rPsr•na formatlo com 
:1s so!Jr:ls dos dividt:ntlo; n:1 l'tll!formitbdl' do arr.i.·~o 
;'.1'.'!;11 i I til'. 

Art. li." :'\u tim tio :·:lfl~ SI'Jllt'.'trr: st: dividirão pro
pr,rciollalmelllil j'l'los accioni.;las u:- lucro~ liqnido:; 
Jll'll\'1'11 ien t es tlu oper:u:ik..; l'lftc I i v:lnl<'n !.1• conclu ;das nr1 
""';fWdÍ\'11 .semestre, coltll• dcll'rmina 11 ~ 8.'' do art. J :· 
da l.t)i n." IOfn dr: 22 do .t\ .. é~'i:,lrl dt: H\fiO, mas t•:;ll' 
diddt:ndo n~tt podt•r:·! elt:\ar-."' a Imis do 12 "/, au 
:111110 so!Jre o capit:tl re:llizl•ln. c :1~ . .;rolll':l.'> iflll' 111111 .. 

1 l:l't'111 :wr~o ::pplirad:1s :111 tunrlo d,• l'l':il'l·va att': ljlll' 

,,,;11: "' l'li'VI' a IOO:(lílf);lll)f). C•lllljt!1da !'.·da ljiJanti:~ 
~nr:lo divi1lidoc> to1los 11.; lllt'l'llS liqnidadtl:; na fúl'ltl:l 
indir:tda llt•slt• artigo. 

,\rt. í." N:io.;t:fad tlividr'id" l'llliJilanLool':lJlil:d ~~~
t:ial, desfalcado e111 virturf1' <],, l'~·rt!as, ll~•l f1lt' illli'·· 
''ralllll'll Le re . .;tabclcciuo. 

Art. 8." A companhia 11iio p1\rll' tomar ,;e<..;uros S!I

IWI'inres :\s quol:1s Sl~.écUÍIIII':; n:1 raz~rl do Sl!U capital 
t•mittidn. Em navio d1~ 11:la, c sua carg1 fi "/.,, em 
navio a 1apor e :-oen r~a!TI' . .'!::Illli:Jllo H "/ .. por viap;t•m. 
N:1~ merradoria~ tii!Hluzitla.~ l"ll' estrada' d1: fl'rro ou 
d1· rntla~·i'lll, 1~ "/., l'lll cada jllt'li:Jtla. 

Art. !1." O fn11dn di-.;IJOnird tla companhia poder:\ 
':t:r empregado em titnl1•s l'llllllllt:rciaes, IJlll' ll'!lham pulo 
menos du:1;: firma;; de rt•c:onlll•ritlll cretlil.o, e pda im
l'''rtancia de,;lt'·' til ui"' ,,.r:f"ns Jlircclnre.< n·svou~~vl'is 

1lli .. hri:lHl1·f!'" '''\''i 1' 1 1fP ., ,·~~~nn:Jlll!i~l fH'!'('f.'{)PfliiO 1111~' 



EXECUTIVO. 

:·~;.;;1 rt•spons;iltilid:ule uma i~ommis~ão t•quivaknlt~ á 
;;_a parlt~ dos juros obtidos. 

Art. JO. No caso 1le que se não possam rcaliz_ar os 
descontos, on algnm dos Dircctorcs não queira assumir 
:1 rc:-;ponsahilidatle elos ditos descontos, snrá o fundo 
disponível ri•eolhido a um dos bancos, que mais nn
lagcns o!Tcreccr. Oll cmrregaclo parte dclle em apoliccs 
de divida pnftlic:1 geral ou provincial, niio percebendo 
<h Dircclorc-; em q.ualrJuer dos casos a gratifir:u;:1o mar
cada 110 artiQ·u :mtecerlcntc. 

Arl. ll. A companhia durará mais 20 annos cnn
l:ldos da data da approYação dos presentes estatutos 
pelo Gon~rno Imperial. 

~e :lilles d1•sse prazo lhe solJre\·ierem prejuízos, qne 
:iiJsorvani ll!ll terço do seu capital clfcclivo e fnndo tle 
rcscrra. cessar:'1 desde logo suas transacçües 1J entrar:·! 
em liqnid::çfio. 

Arl. 1:!. Xo caso do artigo precedente, (• line a 
qua!IJllcr accioni~ta rntirar-o;o da co111panhia, i1ur.Jtondo 
~·~ta nmtinuar, preenchido o fundo primitivo, se o rcs
!antn dos :\c1·ioni~tas assim u deliberar em assemlJléa 
~~·~Ta I . 

Art. 1:1. A companhia po1lcrit famhcm ser dissol
Yida antes do prazo de ~ua duração, se os nccioni~tas 
d1~ dous tt~rros do capital assim o resoiYcrem. 

Em qualqiwr dos casos de dissoluçJo (ilPste artign 
e do li) a liqnidaçiio st•rú feita na fi'H'JJJa 1lo Cudigo 
l;nmmt~lcial n leis posleriorc~. 

Art. lí. :\s duvi1las que se ~usrifarcm em qualquer 
recl:lma1;:io a rc~pi•ilo de sinistros sobre s1•guros to
mados fll'la companhia, não pod1'ndo ser concluídas ami
gaYI'lllll'llil'., sd-u-hão por nrhitros nomeados pl'las 
partrs, 11a ronfonnidarlc uo Codigo Cvmmer1·.ial Bra
sileirl•, di'VI'Jldl) r·.-ra rondi<,:ão SI'!" exarada rw~ apoliccs. 

CAPITl'LO Il. 

A r!. Li. ['(!rJ,. SI'!' acrioni,t;, lfllllrn fúr ha!Jilitado 
par:1 cnntral'f;Jr, •:ozar di~ ITI'dito. ~llh'-t:reYcr pnrcinro 
<•u Ji:ai~ :wçi•r·~ c rt':iliznt' Js re:;pcctiva> entr:1rh~. l\'ão 
:'lê ·,rlmitl!r;·, arcioni~;ta rir Jllcno•; dr1 :;, ,, rwm de Hl3i~' 
!~ ;") :1·\''''' "l'lrfl!'lillO r! r::,pital n:lr} ··x····dn rir wil 



.\CTU:ó llü l'i•IILI\ 

·eontos de ret.', podendo elerar-sn :w maximo de JO 
acçõcs quando o capital fôr dons mil r:onto~, incluindo 
em (jualuucr dos r:asos as que possuir a Jirma social de 
qne faça parte o :H'cionista. 

Art. Hi. Senrl0 a eompanl!ia socicilade anonym:1, a 
rrsponsabilidaclc dos accionigtas n:io se estende amai~ 
do ral0r de suas acções, na fúrma do art. 208 do Codigo 
Commer1:ia I. 

Art. :17. Nc~nhum arcionista porlcr:'t retirar-se da 
I'Otnpauhia duraute o tempo de sua durac;ão, seja IJUar 
für o motivo quo prctrxt.c, mas poderá fazer venda ou 
tran~fnreneia de '>nas arc:õr>s colll approvação da Dirccção, 
oh~l·nawJo-sr) o disposln JHh artigos seguintes, sem o 
rp1e n:lo licar:'1 dnsoncrarlo rk !"l'.'!lOIIsabilidade nem o 
··ompradl)r de lia~ rl'conl1crido ar·cionista . 

. t\rt. JH. A transferr•Hcia ou venda das acr:ões srrá 
fr•ita ent livro para i.->:;o di•:->tin:11lo, por Ulll lcrino nclle 
lavrado. nm qun SI' obrigue o ressinnario por toda a re.,
pnns:lhilid:ule e encargo:> soriacs do cedente, sendo assig
n:u!o por e:;tns dons e pelos llircctorcs. 

Art. l:l. o., acrioni,ta.s s:To obrigados á:; seguíulc.'; 
rntnda~ p:1r:1 :1 c:ai\a 11:! ,·omp~nhia. A de 20 por ecnto 
do Y:llor d:t~ su:1s an;r-íe:; 11:1 lr'rrllla do arl \.." lo.~·o qnn os 
n.··tal.ntos forem appronrl11:; pdu (;or1~rno ltnj}erial. E ú 
que lhe:; fqcar prnporrirl!l:lllllt'fltr• 110 caso de :dgurn drs
hlqun no fnnclo l'flerfivo da compaultia proveniente de 
prt~juizns OCI;onitlus. 

Panljrapho UllÍI'II. r·:,t:l; 1'111 t:ld.'l" porlnr:io ter lugar 
n'rnna on duw; prc·;t:u:.i>r·:;, ;;r·ndo n.; accionist:1s prevr•ui
,j,,; j'Or aví~o; pulrlico . .; 11:1 Dirr•cçio nrJ csp:11:o dn lf) dia:,. 

Art. 20. Cr:s~a o inl1'1'1'.':;1~ du acr·.ionisl:J no~ casos de 
morte, ~11spensão dn rlit1~i'o' ri vi.,, fallenci:J, não reali-
7:l(io da.;; entrai!;~;; lllal·r·:rrla~ no nrf. 1!1, 011 JIOI' outra 
falta 'Ir' rnmprillll'nlo rio fllli' 11~1: impilcm Pslf's l'.,tatnt.o::: 

,\rt. 21. Em todu;c,,; ,·asrh r;r!lllf'l'l'hl'lldirlos 1111 art.ir;o 
.11Jii'l'•'dcnlf', a Dirr·cc;:io L! r:·, 'Prtda rias :ll'çiks a tjucm 
ti' r r a iilolll'irladn rir) '1'1'' trila n :1rt .. J:i, ~~maior preço 
1!/ferr•r·1'l', pn~crdl'llilo :llltl!Plcio . .; p:n· dr•7. •!Í·.i:; nas fo!lt:~; 
J.illldir;a,;, r·.onvirlanrlrJ I~' pri:ll'llrknl•:' a aprCSI'Utarcm 
i!Jas f'l'rlpP~!:i.' pnr nlfr•l'llli:di" d" ··niTI'!Ori'S .!':erac~:. 
lit'ando J' 111 (' lld j.jq 'j!l'~ r I l'filllpr:irl ill' ,,(, P')dc ~nr ar;eion i~ ta 
da enmr:miJia, r·rtnl :IJ'i'l'r)qr::irt 'h Dir,·r:;:l!•, na fúrm·, 
rleterntin!ld:t llf'•dl~i'. !':'1:1f11tos . 

• c\rf. ':!!2. 11 pi·odtJI'ffl •las :t•·r:ur•s nnrll!la.~ pPI:t Hi- • 
rer·,;·:lr.l, r:1n confrll·rnid:l'!1: rio artir~·o prc1:cdentc, tlcp0i~ 
·li: derlnT.idas !orlas :1.-: rlr·:·:pr•za·; i' •'nrargos a que esti-
·;•-rem 'lljr•ifoc, .''('!' ... ) rr't'l'il;idq :"' '"Pfrc d:t r·omrnlllÍ.'l 



EXECUTIVO. 

" para servir de garantia aos prejuízos que possam acon
tecer, e riscos pendentes tomados até o dia da venda; 
mas logo que estes cessem e llque salva a responsabili
dade das acções será entregue o seu producto a quem de 
di rei to pertcn cer. 

Art. 23. O accionista que se ausentar, on rcsiflir 
fúra do lermo desta cidade, deve prestar fiança ou no
mear procurador arpli residente a contento da Direcção, 
para ga!·antia de sua responsabilidaue. O procurador 
será tamhcm fiador, obrigado para com a companhia a 
todos os devores inherentcs ao accionista. 

Art. 21. Todo o accionista tem especialmente os di
reitos seguintes, alóm dos m~is designados mstes Ps
tatutfls: 

~ 1." Yolar c srr Yolado para exercer os lugares itc 
fnuccionario da companhia, onde qualquer commissão, 
spmlo-Jite contado um voto por cada cinco acr;õrs. 

~ 2." Examinar os livros da companhia, sendo-lhe 
para isso franqueados no escriptorio desta, não podendo 
todavia cxtrahir copia alguma de rJualquer natureza que 
~:cja. 

~ :>.o Pedi r a os Di rer tores rp~aesquer esclareci meu los, 
í[IW lhe ~Prão prompt.amente dados. 

Art. :;;i. (J.; areionistas ausentes do termo desta ci
dadtl porlem votar por procuração, dt~vcndo ser o pro
curador tamhem ae.::ionista, o qual não porlerú repre
~,cntar mais numero de votos, do que o maior accionista: 
para o caso de eleição dos Direetores n snpplcnlc~, só 
podem votar os presentes, como r~stá disposto no art. 
~-"da Ll'i n." HlH:J de 22 de Agosto de 18fj0, o Decreto 
n." 27H dr~ Hl de Dezembro do mesmo anno. 

Art. 2G. Nenhum aecionista por-lcr:·l exercer na com
panhia mai~ de nm <:argo ao mesmo tempo. No caso de 
t:h~iç:Io ou escolha pa't·a dons f'an:;os dcye optar por um 
dellt•s. 

CAPITULO lll. 

Art. 27. A administraçãn da companhi~ scrú confiada 
a tres ltireet ore' acr.ionislas, c!Pi 1 os em :Jsscmhléa gerfl l 
lJicnnalmente na fónna do art. !rO, servindo-lhes de pro
,".uraçfio a acta fl:J sua eleição assignnrla pelos ar.donist3s 
prr·~r·utt•s c rer;iqrarla no Trihun:d do Commerr!o. 



Paragraplto uuiLo. Serão !'ubstituidos na ordem da 
,·otar;ão por dous SUfilllcntcs eleitos lambem biennal
tllc'ntc c'lll asseml1lC:·a geral. 

Art. 28. 0,; Dircctores eleitos escolherão d'entre si o 
caixa-gercnlP, o qual dcvcr[t permanecer diari:nnentc 
no escriptorio para o nxpr~diente, devendo igualmente 
OS mais DirectOI'CS Cllllljlarc'CI'ITlll todos OS dias, IJara OS 

f'asos o e cu rrcn tes. 
Vencerão alc'm lla cptinla parte dos descontos pela 

sua responsabilidade c rcp:~rtidos entre os tre;;: dr't. 
por cento do importe dos prcmios dos seguros marí
timos f' terrestres, sendo eitJCO por cento para o Di
redor r:ti\a-gr~rr·tlll', (' c1s outros cinco por cento para 
11s dons outros. 

Art. 2U. Os Din·ctorrs s~lo oiJrigailos a dirigir c zelar 
o~ intc'l'cssc•s da ::onlpallltia suh :ma responsabilidade, t\ 

na;; apoliees n clocumr·ntos que Hrmarem escreverão 
ante•:; das su:1:; assiguatur:1s a formula pela CompaHhia 
l'tilitlade Publica, não sendo válidos l.aes documentos e 
apoliees sem a~ a::;signaturas de rlous dclles, 

Art. :;o. o.~ llireclorc~ Jllll' suas assignaturas con
tralirm a I'c':')JO!lsahilirbcil~ l[lW IL~Ill na qualidade de ac
I'Íollistas, ~~ aquclla em que possam incorrer como ge
rcntc·s da c·ompanhi:1. 

Arl. ::t. CompetD cspel'ialllli'llle ú Dirr:ccão, além dn 
que llw é incnndlirio por estes estatutos: 

J." Nmnear c dcmittir os nmpregaclos da companhia, 
Jllarcawln-IIH'S o~ seus on!cnado~' n exigindo-lhes as 
lianc:::s I(IIe juJ,,r:n· Cllll\ r·nicntes: 

~~.o Estipular ns prelllins pc·los risco~ que se tomarem 
da maueira que julgar melhor, tendo attcnção nos ma
rítimos :10 tempo em qttc se faz a viagem, porto do 
dc~stino, c:apaf'idadc· do commamlanlc, r• estado !lo navio, 
~~nos lcncstres a tntl:ls as cirnunstandas precisas, po
dendo recusar-se a tom:1r IJI!alquer risc·o, quando en
'''ltder comc'nienlt~: 

::."Nomear agentes nos ditT,•rc'JIIl'' portos para onde 
~cl dirigirr'm ou fol'l'lll J•arar ohjc·etos ~cgmados, en
Yi~nrlo-lhes procura<::~P l'olll :1; inslrurc:õe~ t' ordens que 
jnl.•!:lr a hem do.' illll'l'<''-"'' d:1 c·nJnpanllia: 

't."Or,";anil.::r o rc•giJI:llllt'lllo interno, c :1s ronrlir:õr·~ 
com qur• ,;c) cl:·lc'lll ~·lfl'rlu:Jr n~ sc'guroc;, lanlo marítimo' 
COJliO tcnr~lrc.''. ·.Jdllllf'il•·lltlo tuclu :'1 ~pprovar;ão d.:• 
a''r'Jillilí·a C!tTa I; 

;i." Paga·r ao' :'C'-~111':111•·:: a.· perda~ o damuos que se 
n·rillrarrJII. l'!llclldl'lldo tfllc da parte darptellr•s houvt~ 
hn:t f,·,, •' •J!II' ]'!''''')!' iJ!'J'llll (:-- l é'fjllÍ'ÍfO' C\i!!:ÍI)O-" pek• 
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Cntligo Commrrcial, J'rocurantlo sempre, a l1em ~do cre
dito da companhia, evitar pleitos juúiciaes, e çmprcgar 
os meios possíveis para que todas as duvidas st•jam de
cididas por arlJitros de aceõrdo com o art. H; 

ti. o l\bndar passar aó accionista que justificar perante 
<·lia pl'nla ou extravio 1le qualquer acção, uma dupli
cara da acção perdida ou extraviada, exigindo primeiro 
as p·:~t·anl.ias que julgar convcnicn tcs; 

7." Hcprescntar em juizo a compitnltia, C fúra delfl', 
por si, seus agentes c procuradores; lH'lliiHlVCI: a sua 
prosperidade, executar c fazer executar e~tf'~ estatutos; 

8." Exercer livre e geral adminislraç:lo, para o que 
lhe s:to concedidos plenos poderes sem reserva alguma, 
rompreltcnd idos ató os ele procurador em causa propria; 

!1." Convocar a asscmliléa geral na fúrma determinada 
nes!l's esl:~tntos por meio de annuncios puhlieus; apre
sentar-lhe na reunião ordinaria do mez de Fevereiro de 
raila anno um rclatorio circumstanciado das operações 
1lo anno fi111lo em31 de Dezembro, demonstrac:to does
tado da COIUjJallhia C seu I'CSpccli\"O balallÇO, sendo estas 
peças assim como o parecer lla commi;;s:io fisc1l im
pressas c distribuidas pelos accionistas. 

Art. 32. No impedimento de qualr[ncr Dircctor, per
ceherú o supplenlc que o substituir as vantagens, que 
calJeriam ao Director impedido, no tempo da suhsti
tuir::io. 

CAPITULO IV. 

DA connnssÃu FISCAL. 

Art. 33. A commissão fiscal será composta de tres 
acrionistas eleitos na mesma occasião que os Directores 
~~ mesa da assé•mbléa geral, e serão substituídos iJa 
Ol'!lem Ua VO[aCãO. 

Compete-lhe i~xaminar o balanço aprcsent:~do pela 
Dirrcção, a cscripturação, títulos, caixa c todas as ope
rações da companhia: verificar o cumprimento das dis
posições destes esta tu tos c das decisões da assembléa gera I 
~~ propõr quaesquer reformas quando lhe pareçam utcis 
e opportunas, dando conta do resultado destes trahalho,; 
na fórma do art. 45. 

Parag-rapho unico. Para o melhor cumprimento~---~ 
disposto no artigo precedente, a Direcção d~~ê'o~'\ ~~~v1AJ? 
missão Jlscal todos os esclarecimentos exi~?~,· ó)ht': ,. 
franquearú os livros ela companhia an~r ~f.~uniãu 
,h a~scmldéa ~r.ral de Fevereiro. ', ,, • 

' {),~/ ( 

i,~., ()a 

\)~jf 
',)léS •. :-: r\ i\ r, ~ 
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CAPITCLO Y. 

DA \SSEmlLÉ I CEnA L. 

Art. ::'L A assemlJlt'a r; e r:~ I da companhia considera-se 
consti tu ida scmpre,que fôr convocada ou se reunir em 
conformidade destes estatutos e que os accionistas pre
sentes representem mais de um terço do capital da 
companhia. 

Art. 3ti. Quando por falta de comparecimento do 
n nmero d c acd on i s tas ma rcnd o no ar Ligo an tecedcn te não 
pnd f' r fnJH'C i ou a r a assr~m hléa geral, a sessão será adiada, 
~~a llircrr;ão far:'t nova ronvrwar:~o para outro dia por 
mt>io de c:1rlas partirni:11Ts, ,. avisos jlUIJlicallos por 
lrf'q vezes. 

Art. :w. Nm:ta segunda rr·uni~o a assembléa K"eral 
será eonstituida eom qualrpwr numero de accionistas, 
que aJJparecer, uma hora depois de marcada, ~~ as 
rcsolnr;ões que tornar tt•r:io inteiro vigor, excepto nos 
casos marrados nestes r·slatutos. 

Art.. :!7. A assem bléa gr•ra I se reunirá onlinariamente 
no mez; dn l,'nn•reiro dr· cad:1 anno 11ara os fins designados 
nos arts. rio~~ TJ2, c extraordinariamente !fUantas vezes 
a Direcção o julgar conveniente. Um numero dr~ 
accionistas que represente a L" parte do capital da 
comjJ:tnhia poderá cxigir rla Dirccr;ão a convocação 
da assemblúa p-t~ral, declarando o o!Jjecto tia reunião. 

Paragrapho unieo. Na~ rt~uniões cxlraorrlinarias da 
assemhlt~a geral, não ser;'t permittit!o tratar de assumpto 
allu~io ao da sua convorar.~fío. Qualquer propo~ta apre
sr•nt:Jcla neste sentido firar:"t acliacla vara ser discutida 
11 'outra sessão. 

Art. 3H. Se no prazo rlt• oito tlias a Dirccção n~o 
ti ver convocado ;'t assemhlóa grra 1, exig;da por um 
numero tle accionistas, qne n•prest•ntcm a lL • parte do 
seu capital, esta falta sr•r:'t snppritla pelo Presidentn 
da mesma Jssemhlt"~a gPral. No caso, porém, que não 
faça a crmvor:ação, os accionislas representantes da 
!L" parte tio c:1pit.al a poderão fazer por annuncios 
assignados por todos, declarando o nurnero de acções 
de cada um, designando pelas folhas publicas o dia 
e hora em qne rlever:'t ter lugar a reunião, c o assumpto 
para que fôr convocatla, cseolhenclo quando reunidos 
Presidente e Sccretarios lt.tl hor no caso de não com• 
parecerem os rcspediro~ 
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Art. :m. Nas l't•uniões da a~.,cntbLé:! g·pral os accio
ni~ra~ não poderão fallar mais tk dua~ vezes ~ohrt> 
qtulquer assumpto: nHeptnam-~P o~ autol"f'S de re
querimentos, propostas 011 indic:~çõ.•s, que poderão ' 
falia r tre,; vezes, e os BirectorPs, fllll' poder;in responder 
a todas ~s interpcllaçõcs que ltws forem dirigidas.· 

Art. .'l(). De clous em dous annus, na sessiio ordinari:l' 
de Fen•rPiro. :1 ;lssemhlt':.t geral pr·ort•dc!l'á por escrutínio 
secreto c maioria relativa rlP Yotos á l'leirão da ntf'Sa 
(:tt·t. fll l, Bin•cção c dous supplentes dt•sia (:1rl. 'i.í I! 

p:tragrapho unico) f' cornmi~s:io !bcal (art.33l f'Ill liootas 
;.,t·paradas, c estes funccion:1rios st•r:io logo ell1JWSS:1tllls. 

Art. 'd. A mesa da assemhlt!a gPr:d ser:'t composta 
de l'rPsidPn!P. Yice-Pn•sidcnle, l. o c:!. o s.•crf'larios. 

~ t. o C 11npete ao primeiro presidir a todos os actos 
da asscmhléa geral. · 

~ ~.o O impedwwnto do Presidente scr:'t prt•t•n
r!tido pelo VicP-Pre~itlcn!r, o du ambos pt'lu 1. o Secr~
ta rio, 1: o dos I rt•s pülo 'Z. • 

~ 3." Na falta dos Secretario; o Prcsrdt'nlt', ou quPIII 
:.;u:Ís Yezt•s fizpr e :'t escolha da assemL:é:t ~"•·ai, no
meará rJ'cntrl:J Os :ICCionisLas presentes quem OCCillle 
os res(;lertivos cargos. 

Art. '~2. Findo o hiennio, P pt;ocPdendo-sc á no\'a 
eleição, os llirPctnres que findam podt•m ser reeleitos, 
lllas um ao menos o sr·rú f'lfN~tivamcnte. 

Art. ft;l. O prazn marcado tlt! dons :~nno~ para a du
raç;io tia Di recção pódt~ SPr in tcrrompitlo, St' a ass,~mbléa 
gera I assim o resolver. 

Art. M,. As ddiheraçõus serão tomadas pela maioria 
de votos, admittintlo votar por procuração, t:xcPpluadt+ 
o qun fica disposto no arl. 2:;. No caso de cmpated;t 
'otação para qualquer dos rasos, decidirá a sorte. 

Art. 'l:í. Na rt>nnião ordin:tria annn:tl t•m Frvereiro 
~r· rã o a prt:sPn !:~dos it a ssrmhll•a gt~ra I Jll'l:t Di rccção r 
com missão fiscal o lu lanço c m tis documentos de qu~ 
tratam o~ 9." do art. :11. f' o art. ::I:J <Instes estalntos, 
p.tra serem aprcciatlos c julgado' )'ela mt•snu assemiJiéJ 
gt•ral. · 

CAI'IT[LO n. 

I'IISrO~lt.;ÕES I;EI\.\ES. 

Art. .'~fi. A nltrr~ç:in ou rrformn di'Slt•s I'Slatutos ~ú 
po.lt~rú spr delihl'ratb em assemiJiéa geral, a retjueri-

P.t.nTE 11. 12i; 
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menlo e votação tle accioni~tas que representem dous 
tPrços do capital, c não po<lerá snr C;(ecutarla sem prévia 
approyação rio Gon'I'IlO ImpPrial. 

Art. 47. Todos os accionistas devem assignar estes 
c~tat111os e ~c obrigam por si n seus herdeiros c succes
sorcs ao illtPiro e fiel l'lllllprimento das suas dispo
~ições, b:~m como fazem espeeial dt>claração de que 
n'nuuciam a todo o flil'f~ito que tenham ou possam vir 
a ter, para ilhpedirem a ol.hcrvancia dos mesmos es• 
tatu tos. 

lllSPOSi(\0 TrL\:"\SJTOilJA. 

A~ at'Ctle.; non lllt'D lt· t'lll i tI idas ~Prão d istri buida.~ 
por nllla· r;ommissão r]p t n·~ Illt'llil.Jros eleita pela as
~wmblí'a gf'ral, tendo-se muito i'm vi~ta ncssa.distri
buição n que está determinado no art. i5 destes es
tatutos. ( St~guem-sc as a-;~ignaturas.) 

DECHETO N. ra2o- n1: ';Y! u~: ot:TcBno n~o: 187:!. 

Anr;nwnta os wncimcntt>s, e marca o nnmcro t.los empregados do 
Jutrrnato c Extrmato do ImpPrial Collegio de Pedro li, e faz 
outras 111tt•raçüc~. 

Attrnrlendo a que a Lt~i n. o IS:lfi de 27 de Sctemllro 
de 1870 elevou o credito concetlitlo pelo § 24 do 
art. 2. o p3.ra as tlc-'pt•za~ tb Yerba-lnstrucção pri
maria c ~ccuntlaria t!u l\Iunicipio da Cúrle-, c con
YiiHio :1pplicar parte rla somma accrt•seitla ao augmento 
tio~ venrimrntos dos r·mpregarlos do lnlt•rnato e Ex
fcrn:Jir·J do lmperi:d Collegio de l't>tlro 11, e melhor rc
gimt~n desta instiluitJio; Ilci JIOr llcm Decretar o 
seguinte: 

Art. 1." Os Ycncimcutos dos cmprcgadvs do Inter
nato e Externato do Imperial Collegio de Pedro li, 
est::Jiwlecidos pela talJella annexa ao Decreto n." 2006 
de 2~ dt• OutuiJro rle U::!G7, ficam alterados pelo modo 
•:onstantc rl:J qu(' com este baixa. 

Art. 2. o E' r~levarlo a cinco o uumero dos ln~peetores 
ue ,lfurun•h J•1 E, l•·1 rntq 
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AJ't. 3. 0 O Vice-Reitor do Ex.temato residirá no es
tabelecimento, a fim de velar assiduamente sob as 
immedialas ordens do Reitor, na fiscallsação das aulas, 
disciplina c policia indispensaveis ao ensino c economia 
do dito estabelecimento. , 

A~t. 4. o Ficam revogadas as disposições em con
trano. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do l\leu ConselhO>, 
l\linistro c Secretario de E~tado dos Negocios do 1m pc
rio, assim o tenha entendido c faça cxecu ta r. Palacio 
do Rio de Janeiro, em vinte e quatro de Outubro 
tle mil oitocentos c setenta c rlous, quinquagesimo pri
meiro da lnrlcpcndcncia c do Imperio. 

f:om a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

' João Alfredo Corrêa d~ Oliveira. 

TABELLA A QUE SE REFERE O DECRETO DESTA DATA, PELO QUAL 
FORAM AUGMENTADOS OS VEMCniENTOS DOS EMPREGADOS DO 
INTERNATO E EXTERNATO DO IMPERIAL COLLEGIO DE ~EDRO 11. 

Vencimentos. 

Empregos. 

------------ -·--- ----- ----
2 Reitores, a cada um ..•... 3:6006000 l:200SOOO ~:8005000 
2 Vice-Reitores, idem idem .. :2:0006000 t:OOObOOO 3:0006000 
2 Secreta rios, idem idem.:. 900~000 3006000 i: 2006000 
2 Escrivães, idem idem ..•. i:õOO '000 5006600 ~:0006000 

13 Repetidores, idem idem.". 900 '000 300,~000 i: 2006000 
10 lnspectores de alumnos, 

idem idem .... : ........ . 
2 Bedeis, idem idem ...... . 
2 Porteiros, idem idem .... . 

Aos dous repetidores que ser
vem de preparadores, idem 
idem .........••.......•.. 

A'l medico do internato ..... 

7õOBOOO· 250b000 t:OOOSOOO 
7008000 200SOOO 9008000 
5008000 2001)000 700SOOO 



D!lfi .\CTOS 1:0 l'(ll'f:fl 

DECRETO~- :)t'it- !lE 'iíllE OUTUBRO llE 187!. 

Coucrolc á Cflmpanhia - llili~•·nto:- - autori1.aç~o para fnm~ciouar e 
i.ippro\a SPHS estaluto:;. 

Attt•nd••J11lo :.to quP ~ll' r·•·qtii'reu a wmpanhia de tr·an~· 
portes marili1nos -llilipf)llle-, rstatJl'kcida nr!'ta Córte 
c devidamente rrprp,;cntada, e na cunformidadc da 
lltinha Immediata Hcsolnç~o du 17 do corTt·nte lllf'Z, 
tomada sohru o parecrr da Scc1;ão dos Nrgocios do lm
pcrio do Conselho de Estado. t•xarado rm Consulta de 28 
tlr Af!osto Hltimu, li•• i por IH'Ill Cnnct•dt.•r·lhe autorização 
para runccionar, e Appr0\':11' (IS l'I'Spcctivos estatutos 
rum as modifica<;iks IJIII' com I'SftJ haixam, assignadas 
po:- Francisco do Hcgo B:11Tos BarTt'lo, do Meu Conse
lho, Senador do Imp1·rio, l\li11istro e Secretario de Es· 
t:1do dos Nrgocios da A,t!Ticultura, Cummrrcio e Obras 
Publicas, qHe as:,:im u tenha enttmdido c faça executar. 
Palacio elo Rio dt~ Janeiro, em vinte e quatro de Ou
tubro de mit oitocentos selt•nta e dous, quinquagc· 
sim o pritnl'iro da lmli'pcnd•·ncia e do lmperio. 

Com a rubrica tlt Sua l\Lt~c·~t<lde o Imperador. 

Fronl'iscn do JINfO /lan·os Barreto. 

!llotlifi•~a~·iu~s a true se refere o necreto 
n »I Zl desta data. 

I. 

No art. 18 t'm Vt'Z ele -um ll'rço rio rapital-lliga· 
~e : nrn quinto dn r;1pi tal rr<1lizadn. 

11. 

O~ 7." do :~rt. :30 lirJ a~sim reiligitlo: depositar a 
juros em ronl<1 ronenlt• ou a prazo fixo em qnalqnct· 
est:lbelccirnPnto lwncario de nconhcciclo credito os 
dinheiros disponi\'cis da companhia c lambem o fundo 
de reserva tpe terú conta separada. 
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III. 

Fir~a supprimitlo o~ L" do art. 3l. 

IV. 
~o 11rt. 22 acre~cente-sc o seguinte paragrapho : 

Ardamar na primeira sessão annual o accionista que 
den presidir ás reuniões. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 2~ de Outubro rle 1872. 
- Pranci sco do· Rego Barros Barreto. 

ESTATUTOS. 

CAPITULO I. 

D\ 30CIEDADE E SUA SÉDE. 

Art. I. o A sodellatle anonyma quo tem tle reger-se pelos 
presentes estatutos, é uma coiq.tanhia de transportes mari· 
Limo~ soh a denominação li e- Diligente. 

l'aragrapho nuico, A séde da companhia será na côrte do 
Hio tle Janeiro. 

CAPITULO II. 

DO FDI, DURAÇÃO E DISSOLUÇÃO DA COMPANHI\. 

Art. 2. o O. fim ria companhia é o transporte c locomoção 
tlc IIIPrcadorias dentro lieste porto em saveiros, faluas e re
hoeatlores. 

Art. :J. o A rcmpanhia durará por espaço de 20 annos, 
rontados da data da approvação de seus (•,.;tatu tos; findo, 
porém, rsse prazo poderá continuar a funccionar ~e assim o 
rcsolvrr aasscmhléa geral dos accinnistas espceialmentc con
vocada para c's:~ fim, e o Governo rmperial o permittir. 

Art. 'L • Antns •I e expi ratlo o prazo marcado no artigo an
terior, não poderá a companhia ser dissolvida, salvo se os 
prejuízos absorVerem além do fundo de reserva um terço do 
çapital, ou"' scasns do art.~95 ~§V' e 3."do CodigoComrner
cial c do art. 35 do Decreto n. o 27H de l!l de Setembro de 1860. 

Para;..:raphu unico. Rrsnlvida a liquidação da companhia a 
assemblt\a ;..:rral nomeará uma •~ommissão que a e lia proeeda 
de a;Turdo eom os arts. :.l~~ a :J5:.l do Cudigo Commcrcia I. 
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C.\l'ITULO III. 

DO C.\PITAL DA CO\IP.I'IJIL\, SEUS tUC.ROS E 

FU'IDO DC 1\ESERVA. 

Art. 5." O capital tla companhia scr:í Llc 300:000;)000, di· 
vidiuosem 3.000 act:õns de 100,5000 cada nm~, podendo ser 
elevado ao dobro se as,-im o l'ntcndl)r a llSsemhléa geral. 

Art. 6. • O importe das ac(Õf's sr~r:i realizado em prestaçõeo:. 
A primeira t·liamada não JHHirrá ~wr maior rle 20 "lo; as mais 
ficarão ao nrhilrio da J)irc1:toria Jll'f'I'Oilendo sempre á nlla 
annnncios n'nm dos jornncs tle maior rurso c com anticipa
ção de dez ti ias. 

Paragraphounit:o. Dentro do espaço tlr: :JO dias não poder:í 
a DirPetoria fazor mais dnnma dwrnada. 

Art. 7.a O arcionista, no aeto tla suh:;wripção, pagará 5°/o 
do valor nominal de suas at~ções. 

Art. 8." O aceionista que não sati:;f1zer o pagnmnnto de 
(jnalqncr prestação na 1\poca marcada, incorri' na multa de 
5 "I. da importanda da chamada se a móra não cxectlcr de 
um mcz, de 20 o I o alt\ trrs mrzf's, e na pena dr, enmmissn de 
su:~s al'ções, se findo esse prazo não houver rc:lliz:ulo a pr.-s
t:u:ão. 

Art. 9. 0 Dos lucros litTnitlos, vcrificallos annualmentc, sP 
deduzirão it) "1

0
, sendo ã 0

/
0 

para fundo de I'CSilfVU, C O mais 
para oceorrcr á deteriorarão 1io material; do restante se far:"l 
di virlendo aos aedonistas nos primeiros dias dos mr-zes de 
Janeiro c Julho. 

Art. 10. Logo que o fundo de reserva :~ttinjn 2G "/., dn 
capital, cessará a deducção dü;posta no artigo precedente e 
será essa quota tambem repartida pelos aeeionistas como 
lucros. 

C.\I'ITIJLO IV. 

Art. H. São :ll'rinnistas da companhia os possuidores de 
uma ou mais arçiirs. 

l'aragrapho unkn. Na fórma dn art. 2!l8 tio Codig-o C:om· 
mcrcial só são rc,;ponsa v eis os ael'ioubtas pelo valor de suas 
;Jt'f_'ÕPS. 

Art. 12. Os a1~cioni,:tas porlrm livrementr transaccionar 
as suas ac~·.õt·~ IJUando houvorPIU realizado 25 o lo du seu ca
pital. 
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Art. 1:J. A tran:;ferenci t de a<'ções st~rá ft·ita por termo e RI 
um livro rsjJet·i.tl; devendo esses termos st~r as~ignados pelos 
ccssionarios, cetlentes e um membro da Directoria. 

Art. 14. Ca•la dBZ áeçõcs dá dit·eito a um voto, mas nenhum 
:tedonista, ainda como procurador de outro, poderá ter ruais 
de dez votos. 

Art. W. Os accionistns sú st• pod.~rão f:ger representar 
jlor outros accioni.;t;ts; sa Ivo ílS ca,;os dt>. rleição para Direc
ture~. em que SP não :tclm i ttem votos por Jlfoeu r:~r;ãn, de con
formidade com o~ t2 tio art. 2." d:1 Lei 11. 0 i083 de 22 de 
Agosto de i800, e o D.Jen:tn n." 2711 dt: 1\1 de Sdembro do 
lltt•sutn nnno, art. .J:j e~ J(i. 

• 
CAPITULO Y. 

DA A:'SE~tnL/1\ CEnAJ •• 

. Art. W. A nssPmiJléa grral compõe-se dos :wrionistns rt•u
mdos e rnprl'st•nta a totalidade dos mesmos, c como tal serão 
t ornndas f' t•x,•cutadas as suas deliberações. 

Art. 17. A convocação para assemhléa grral será feita por 
ordr,m da Direetoria,cpublieada em annunl'ios assignadosprlo 
caixa no,; jornacs mais lidos e com oito dias dª anteeedencia. 

Art. 18. A assemhléa geral será convocada ordinaria
mente em Julho de cada anno, e rxtraordinariamente sempre 
que o parecer convenir,ntc ;í Directoria, aos interesses da 
companhia, ou Stlndo requerido por :lO ou mais accionistas 
lJUC reprrsentcm um terço do capital. 

Art. fH. A asscmblé:~ geral poder:í deliberar, quan:lo es
tejam munidos accion istas que representem por si ou como 
proeurndores metade do t:apital. 

l'arag-rapho uuico. Quando a assembléa não puder func· 
eionar por falta de numero, será de novo convocada, po
ilPwlo nesta segunda reunião deliberar seja qual fôr o nu- " 
mero dos aceionistas presentes, cxeeptuam-se os casos do art. 
ti. 0

, n dt~ reforma dos presnntcs estatutos em que se tornará 
JleCPssaria a representação de dous terços das acçõescmittidas. 

Art. 20. Nas nsscmbléas geraes ordinarias ou extraordi
narias, só s) tratar:í do olljeeto para qur, foram convocadas, 
1icando sobre n lltc.sa qualquer proposta nellas apresentadas 
para ser nttent!ida em nutra reunião; exceptua-se apenas o 
cnso em que a propoi'ta seja a JJresen tarJa pela Directoria 7 como urgente aos interes>es da CIJllljlanhia, caso em que sera 
t.liseutida e votada na mesma reunião. 

Art. 21. A' a'semhlé:-. geral compete resolver sobre qual
qut'r proposta que esteja dentm da esphcra destes estatutos, 
Jltldnudo llll'~llln modilit'ai-IIS tlr rpwlqnrr fórma, eom tnnto 
IJIW submetia á a pprovação rlo Governo as alteraçõrs, e qne 
>•'.ja pret•r•r·ltitla a formalLiade disposta rw paragruplw 
Ullir·u d11 ~!"[ f!l 
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Art. 2:!. Cumpt'L<~ ma i:-: :i a:;s,~nthl~a geral: 
~ i." Marcar t~ alkrar os ortlt•uados da Hirt'rtoria. 
~ 2. • Elt~g-tH' q uatrit~llttaluwitte a lltrecturia e anuualmenlP 

a t:lltllllti<sàu de routa~. s 3." Elevar o cajJital da eonqwnhia na f'órma do art. t1. ", 
(IIJS ·rvanJo a tli,;posiçào do Jl:tra~raphu Hlllt:tl do art. !9. 

~ rL" n,,uuvar o prazo da uuraçáu d;.~ cuutpauhia na lúrma 
do art. 3." 

Art. ~;L Para fawr pari•~ da assemblt~a g-t,ral é intlispt•n
SJVel tJU•: o at't:iuuista se adw inscriplo pdo mt•nos :10 dt<Js 
ault•s ua r.·uui:io. 

• 
C.\I'IITLII \1. 

11.1 Alllll:'ilSTII.\ii\o. 

Art. 2'1. Acontp3uhia s••rá atlmini;trada por uma llirer· 
toria coHI(IOSta dt' um PrPsitleutt', um eaixa P um g-PrPutt·, 
cuj:ts funt·~,"õns durarão quatro aunos, potiPu!lo st>r reeleitos. 

Art. 25. A rdciç:io s.,r:'l f'r•ita pela assmHhléa ger:~l em es
uutiui:Ji>ecrt•to, c por maioria rrlativa de votos. No t•aso ilr' 
l'tllpate, prefMirá tfuem tivPr maior uumrro de at·çõe~, de
Vt~ntlo a -;orte rlecitlir 1~111 ig-naldatlr• rle eirr·umstandas. 

Art. l!ti. Para st~r nwm!Jro tia llircctoria ú neccssarfo pos
stlir pelo 11\Pnos 50 neçõt~S no ado ri f' tomar posse do cargo, das 
q uaes o IJireetor não ptHIPrá dispô r seuão li r~ pois de julgadas 
a.-; r·ontas do ultimo ·s,~mcstrr~ de srm ex.erckio. 

Art. 27. A llin•ctnria stl n~nnir{t onlinarinmente uma vez 
por sl'rnana. A> suas rNolnçõt•s ''~riio tomari:Js por pluralitlarlll 
dt: voto>, Pst·ript•Js em livro rsJH•t:ial c assignaJos, podtJUtlo 
o VPneidodnt·l;~rnr n sr•n voto. 

Art. 28 A ass,JmlMa ~Pral ele~eni pPia InP~ma fórma esta
IJtJict:i,la no art. 25, tn~,; suppll'ntcs, que prla onlnm de sua 
votarão su!Jstitniriio os llirPelllrns r~m sr•us impt•dii!HHIIOs. 

Art. 2\l. A Dirt•t·toria tt~r:\ a fatJUidatle de I'I'JII'Il>l'lllar I' st•r 
orgão da eompaultia para eotll tPI'tl'iro, r rotlcrá deutan!l.1r '' 
st'r deruantl:11la passarttlo pl'th:uraçiio para qualrtut>r a~:to, 
jniw e tramitPs legat•s. 

Art. 30. Ctllllpt:lt• mais:'r Dirt•r·toria: 
~i." Nomear rl'entrP si Prcsi lt·ntl', cai{u c ~efl)lllJ. scr

viutlo n !'aixa dr• S •cretario. 
~ 2. 0 Aprp,;r~ntar nas rt·twiõ,•s or•linari~~ ria ns:<emhléa ~era I 

os relatorins, contas e Ira lanços das operat;õt•s annuat>s tia i~ont
panhia, f'HII o parert•r da r·ommissão dn f'X::tll!e dt' r·ontas. 

~ 3." Ur~anizar os fPf.!'UiarrH~utos internos e quaestluer ft'· 
forma,; ntf'i.s :í eompanltia. 

§ ~-" E•w,~ntar f' f'azPr nx••r•ntar os presentes estatutos. 
~ tj,° Con\·twar ordi!t:ll·i:t r· t'\.lr:wrtlinariatiii'IIIP a asSPIII· 

Llt'a gernl. 
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~ G. o Marcar os dividendos e distrilmir semestralmente aos 
acrinn istas. 

~ 7." Depositar a juros em conta corr~nte ou a prazo fix.o 
em qualquer estabelecimento bancario ae reconhecido cre· 
dito os dinheiros disponíveis da companhia, inclusive o fundo 
do rE'serva. . 

§ 8. o Assignar as ordens e correspondencias da companhia. 
~ !J. • Nomear, suspender ou demittir os empregados da 

companhia, e marcar-lhes suas obrigações e salarios. 
§ 10. Marr:~r de :~cevnlo com o :üt. U." o quantum de cada 

prt•stnl:iío. 
~ 11. Fin:1lnwnte Pxerccr livre P geral administração para 

o quP llit~ :;ão outorgados pleno:; poderes, nos quacs devem 
Sl'lll rt serva alguma considerar-se comprehendidos todos, 
iut:lmirP os dP proeurador em causa propria. • 

Art. :31. Alt"•m <las attrihniçõps em cornmtlll! incumbe ao 
l'rPsidPi!ln: 

~ I." Pre.sitlir a reunião d;1s :JssnmiJ!éas ordinarias e eX· 
traurtlinari<Js, dirigir os trabalhos durante ellas c fazer exe· 
nlla r as tlclilJeraçi)es tomadas. 

§ 2." PrPsidir as sessões da Directoria. 
Art. 32. Ao Caixa : 
§ L o Servir de Secretario nas reuniões da assembléa geral, 

e nas sessões da Directoria. 
~ 2." Fazer :~s netas das mesmas c assignal-as. 
~ 3." Fazer arrecadar os dinheiros devidos á companhia e 

firmar os eomJJC!entcs recibos. 
§ 4-." Apresentar nos outros Directores um halanço mensal 

tio c~t:~do da caixa. · 
~ 1>." Assign:n os annuncios para a convocação da assem· 

IJléa geral. 
~ 6." Ter sob a sua inspccção todos os livros da companhia, 

e faze_l·os cscripturar com toda a clareza, regularidade e me
thodo. 

Art. 33. Ao Gerente: 
§ L" A cumpra do material para a companhia de accôrdo 

coin o l'rt~s!dentc P Caixa. 
~ 2." A direeç:ão tio sêrviço do matt~rial c sua guarda. 
~ :J." Aprt•stJntar diariamente no Caixn o movimento da 

~ervi~·,J, P nwnsalnwntc o estado do material. 
~ '~." J\(llflittir ou tlemittir os empregados que forem do 

~~·t'VIÇO tio material. 
~ 1>." Beprcsentar :í Directoria o bom ou máo comporta

mnnto dos emprçgadus do cscriptorio. 
§ 6." Nos casos de força maior em que o material corra 

ri-;l'o, providenciar com urgencia de modo á salvação do 
mesmo som eonsultar com os outros Directores, tiando-lhes, 
por«!m, posteriormente conta do occorrido. 

Art. 3í. 0,; Directores perceberão annualmentc o que lhes 
mr marcado pela asscmbléa geral, sendo que, quando os lu· 
c r os annuaes da companhia excedam a 20 o 10 , o Dircctor-ge
ren te venecrá mais 5o 1 o a létn do seu honorario. 

p,urrE n. 12G · 
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CAPITULO VII. 

DA r.mmiSS:\0 DE EXA~lE DE CONTAS. 

Art. :3~. A Pomrnis<ão dr exame dt~ contas SPI':Í colllpusla 
de dons mPrniJros; as sua< fttn•~{'tJt'S durarfio por nm anno, ~~ 
sun elei~ãosf'fá ft·ita pur l'!'l'l'lltini<• ~··•-r••tn por listas de "~"i' 
nome::, servindo os lr•'s li!OIIIt" IIJ.·nu:; u1tadth de• sltpplnlllt•s 
aos impedidl)s. . 

Em igualdaílt~ d,, cin·ntnsl:tnt·ias rJ,·,·illir:i :t sOI'k. 
Art. :16. São ~tws :tll riiJilit•ti,~s: 
~ 1." Examinar ns rt'lntor.:i"'· t'ollt:ts ~~ h:dan~·os qut• a lli

rt•t:toria delt~ aprt•.,cul:tr ;1 a'.''~llilolt'·:t .~··r:tl, n dar p:ll't't't'l' ·'"" 
lm• tndo. 

~ 2." Ht'ltllil'-s:· t•xtraor.Jin:tri::rrtr•HI•· qn:l!ldlt qttal<llll'l' d"s 
lll<'lllhros jul~·ar ,·onn•nit:nli', 1111 qll'tlltlo 11 f•'•r ~···didu p,•Ja 
lli l'í't'IIIJ'i:t. 

Art. ;>,;. A' commi:;sfio 1h-. I'X:tlttn de cnlltas s:~rii11 
franquPados todos os livros da eornpanilia, hem ~~omo llln 
s11rão forneddos pela Dire1:toria todos os eselaredmentos 
IJlW se tornem ]tre•·isus para o IJom dt·s~mpeniJO do Sl'll 
uwndato. 

C.\f'IITLO Vffl. 

Art. :);·L ():; a:·,·i•misl:'t:' qtt:~ r.·:·l'i>~•r:•ttl P.-'lt'S t•statnto" (•S 
~woitam ,. nutorizatn r•.; int·torporndorr:s para r:·qn.•rt·r ao 
Govnntll JmpPrial a ~na appt·o•;a~::ío, aet•itantlo t:;mh,•ttl as 
•~lllt'Utias qtw fort~Jll f•~ita" pulo Govt~rno, urna v:•z IJUf' não 
;tltnrt'fll n IHms:tlllPlll•J capital tia í'Olllpanhia. 

Art. :J!J. Os in:·orpor:~tlor,•s da :·ompanltia fornwriio a Di
n•ctoria no primPiro qnatri:·nnio, nus seussupplentl·s s~r:iu 
os tres maiores :wcionistas. 

Art. '10. Ln:.ro que· si'jam approyados os presclltc;; Pstatntns 
ser:í convoeada urna reunião tle a::d.,Hisws para''' insta lia r 
a t:OIIIJlanllia n prus•:guir·St~ nu IJlll~ ft'tr nneeso;ari'' para í.,,_ 
mt•!)o tlus seus trabalho:.;. 

l1io d1l Janeiro, 2\J 1le .Julhtl de 1872.-Fnmcisro d1• FirJuri
?'edo.-Jaconw N. de Viucen::;í.-·Juiio Crtílciu l'I'I'I'ÍI'I! Soa11'S. 
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DECRETO N. tH2~- DI': 21 DF: OUTVBRO DE 1872. 

Altera o Hegulamento que baixou 41om o Becr~to n.o 3083 de 28 de • 
Abril de 1 SG3, na parte relativa á Escol!' Geral d~ tiro doCampo 
Grau•l•'· 

Em virltule elo arl. 2!J8 do Regulamento, que haixou 
fomo Decreto n." 308;} de 28 de Abril de 1863, Hei por 
h!~m Alterar o me~mo regulamento na par·tc relativa á 
Eswla Geral de tiro do Campo Grande, Decretando o 
seguinte : 

A ri !g-o 1111 ien. A Escola Geral ri e tiro do Campo Grande 
(• dnslig·ada da Escola 1\lilitar, e lkar;'t depcndcnln do 
Commantlo nera I de Artilharia. 

João .Tos(~ de Oliveira Jnnqucira, do l\leu Conselho, 
Ministro n Secretario de Estarlo dos Negocios da Guerra, 
;1ssim o tenha r'ntendido c f:wa oxccutar. Palaeio do 
Hio dP .I:Jil<'iro. em vinte e qn:.llro de Outubro de mil 
oilorr•ttlos ~l'll'lll:i n dous, quinquagesimn pri11u•iro da 
lnrl••[Jendcttcia e do lmperio. 

Com a rullr ica de Sua .Magcstacle o lmperaclor: 

.!orlo José de Olil.·eirtt .Jnnqueira. 

DECilETn N. :il~n- u1~ 24 nr, ourvnno nr, tsn. 
lle,anucxa dos termos de An:ulia c Cornrip~ o da Palmeira, na Pro

vinda das .\lag;):J~. c crr'a neste um lu11ar 1lc Juiz 'Müiiicipal e de 
Orphãos. 

llei por ll:~m Decretar o scguinlc : _ 
Artigo unico. Fica desannexado dos termos de Anadia • 

c Coruripc o da Palmeira, na Província das Alagôas, e 
en~atlo HCS!e um lugar de Juiz l\lunicipal c de Orphãos; 
I'!!Vogadas as disposições em contra rio. 

o Dr. l\lanocl Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias 
da Juflliça, assim o tenha c•ntcnditlo c faça executar. 
l'alado do Hio ck .Janeiro, em vinte c quatro de Outubro 
de mil oitorrntos sclent.a e dons, quinquagcsimo pri-
mriro da lndependencia c do Imperio. _____ . _ 

-·--- '• Com a rubrica tle Sua l\lagcstaue l~I·I·I e1ta~or .. :\t\M A n -~ . 
. · < \' ·' ,, . lltf-! ·. 

,1]!r norl Antonio Dnartc dtj" . f._~~ o;' · 

. f . . • 
C)-:; j 

c: • 
, .. ')::>. l 

· . . ) 
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Senhor.- A Lei n. o 1836 de 27 de Setembro de 1870 
consignou no art. 3. 0

, para os encargos da verba do§ 2.• 
- Supremo Tribunal de Justiça -, no exercício de 
:1871 a 1872, o credito de HH :700$000. O augmento, 
porém, dos vencimentos dos Ministros daquelle Tribu
nal c dos empregados da respectiva ~ecretaria, deter
minado pela Lei n. o 1764, de 28 de Junho, e pelos Decre
tos n. 0

' 18'!1 de 2!:1 de Setembro c HJ08 de 20 ele Outubro 
do referido :mno, elevou a despeza effecliva da citada 
''erba a us:~:"'78A710, conforme demonstra o I[Uafllo 
.i unto n." i, resultando um exre~so de 1: 778,)710 sobre 
a consigna::ão votada, não obstante terem deixailo al
guns elos Ministros d'''sc Tribunal de rcrcher inte
gralmente os seu~ vcnritllf'lllos, por intcrrup1;ões de 
CXI'ri"ÍI"ÍO. 1

' 

Para os serviços da Ycrlia do ~ i i. "-Justiças rln 1.' i ns
tancia-consignoua citada !<:i a quantia de t.:m~:7MJi). 

Os encargos que a essa verba trouxe a execuçãQ tia 
Lei n. o 2033 de 20 de Setembro tlc 1871, fJUC ai terort 
diversas di~posiçõe~ da legislação judiciaria; a crcação 
de novas comarcas, promotorias e termos de Juizes le
trarlos, e a necessidade de augmcntar-se, em virtude da 
alteração das lotações Jos respectivos emolumentos, 
as gratilicações complcmcntarrs dos Juizes l\Iunicipaes 
c de Orphãos, em virtude do art. 1:1 da LPi n. o 1704 de 
28 de Junho de 1870, elevaram a f .l!92:5l0bli82 a tles
peza da verba, conforme demonstra o quadro 11. o 2, e 
motivaram o delicit VPrillcaclo de 9!1:770.)4,80. 

Para occorrcr aos tlill"crcntes servicos da rul1rica elo 
~ 7."- P1~ssoal e matl'rial da Polir~ia ..:.__no citado exer
cício foi vota1la a quantia de lí-72: 10!)~750. Tornou-se, 
pori~m, insuJiiciente para o p~gnmento das ajudas de 
custo arbitrarlns aos Chefr~s de Policia, e por ter sido 
intlispensavel attentlcr {rs constantes reclamnçõcs de 
diversas províncias, para as substituições e reparos dos 
escalercs emprr'gados no sPniço tias visitas de polida 
tlos portos, c que se lraYinm inutili~ndo, 11 :lllgmento 
tlas ;;oldadas tias respectivas tripolações, cujas dcspezas 
cxr,etlcram a quota que para dias fôra calculatla e de
monstram o delicit tle 10: 000~000, que, conforme o 
quadro n." 3, d<"He na cil.a~la verha. Sommam, pois, os 
dcficits verificados nas tres ..-crhas em Hl :M!J~222. 

E como da rubrica do ~ 12 - Guarda urbana -
da mesma lei verificam-se sobras na importancia de 
135: 7!:181};)12, sutncicntes para occorrer ao supprimcnto 
das tres verhas dclicicntcs. tenho a honra dr) ~!lbmi'L
tr:r {I :Jpprova•:;ln de Yn'''' ;\J:rgc· tarl(~ Imr•-·rin I 0 Pl'-
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ereto junto autorizando o transporte da quantia de 
H 1: M9a222, tirada rio ~ :1.2 do art. 3." da Lei n. • :1.83~ 
de 27 de Setêmbro de 1870, para as verbas ~os.§§ .2:., 
5. o e 7. o do mesmo artigo; e fazendo a dJstnbUiçao 
na fúrma da ta bella ;mnexa. 

Sou Senhor com o mais profumlo respeito, de Vossa 
Magestadc Imperial, subdi to fiel e revcren te, - Jlanocl 
Antonio Duarte de A::cvcrlo. 

llECHETO N. ;)l~~- DE :li) DE ourrmw DE 1872. 

Autoriza o ~linistro r, Secretario de Estado dos l\'rgorio5 ria .Justiça 
a applirar ~~ rlespczas das verhas-Suprcmo Tribnual de JtistiÇa-
.J nsliças de L" inslancia- e - Pessoal e nwtcri;tl da Polieia-uo ·• 
exerci<'io de 1871 a 1872 a tJuanlia de 111:M9g222, drduzida das 
sohras da wrba-Guanla urbana-do mesmo exereicio. 

Não sendo sufficientcs as rruan lias, votadas nos ~§ 2. •, 
;;, " e 7. o do a r t. • :3. • da Lei n. • t83ti de 27 de Setembro de 
lHíO, para as dcspezas com o Suvremo Tribunal de Jus
tiça, Justiças de i. a instancia, c pessoal e material da 
Policia no exercício de 187:1. a 1872; 

Tendo ouvido o Conselho de 1\linistros, Hei por bem, 
na con form id<Jrle do art. i3 da Lei n. • H 77 de 9 de Se
temlno de 1862, autoriz'lr o Ministro c Secretario tle Es
t:lllo dos Ncgocios da Justiça a applicar ao pagamento das 
t!espczas d:uruellas verbas a quantia de Hl: 549~222, 
flcdnzida das sobras da verba- Guarda urbana- do 
mesmo cxcrcicio, na fórma rla t!emonstração jun la; do 
tJUe dará conta á Assembléa Geral Legislativa na sua fu
tura reunião para ser definitivamente approvado. 

O Dr. 1\lanoel Antonio Duarte de Azevedo, do 1\feu 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias 
tia Jus tir.;a, assim o tenha entendido e faça executa r. 
Palacio tio lHo de Janeiro, em trinta de Outubro de mil 
oi I occn tos seten la e dous, quiuquagcsimo primeit·o 
da Inrlcpendcncia c do Imperio. 

Com a rullrica de Sua Magestade o Imperador . 

.1/unocl ..tnlonio llwll'fr: •f,• A:m·rlr. 
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(1111/llro 11." 1.- J)r•mnns!rncrin dn r!s[ruln drt 1•abn- SIIJ!I'I'»>fl 
TriiJ//I!It.lrlr .fllsfi,·rt-1111 I'J'I'I'I'iân dr! lH7l-Hl72. . . 

lJ!!~Jli'Z:I !'l'>lli!.<id:l. 

v,•Jwinwul<'~ f],, :\linistr''' do 
Trilllutal e tio!"'''"'" d;~ 1'1'.;-
pet:tiv< ~f't:r••taria ......... . 

r:om illljli'I''Siíl1' 1• 1'\ I"'" it•nlr· . 
I :11111 u :~··-'"ill do Trillltll"l. 

I~:):Oil:l-~::!'tll 
::!75:~fj()ll 
::!oo;:,ooo 

J;jf :70'l 1)000 

:-;"l"l'<'l:l!·i:l d1• 1-:sl;.l((o ""' \1·:.'."''in< d:1 .lusli1_;:~, l>lll ;JOd•• Ou
llltll'l! dt• l:i7~.- .1(11!/.ol'l .lulonio IJIUII'/1' dr .l:n·crfn. 

(!1•111/rn 11." ':2.-l!r'/1111!1.>;/!·oni·> dn r'/111/u 1/11 1'1'1'1111-.llls{inrs r/r• 
I." i ti''"""'''_,,,', 1· ,., ,.,.,,.,, d1· lK/1-i~~i::!. . 

f:1·r·dil~• V!dild!• )1 11 !:1 ll'i.. . ............. . 
flit11 di.;lril111idr• :·,,Pro\ ir11·. 

~\ng·!IJI'Jlf(l ('I)IJJ'(•rli'~f) ;Í...: }'f'll\ r!\f'i;l:-; dfl: 
"'':.11':1.. . . . . . . . I:!: !IB7.',flllíl 
1':1 r a li\ lia. . . . \): 0::!1i13t:::0 
1':1 r:• ni'1 . . . . . . . . . í. ~tH-~0!1!1 
l'•'l'n:'r'il''"·n. !'1 :OS1)2;j;! 
l'i:lttll\'... l:!:(i\1::\tifi(i 
S. 1':1 Ítlo. . . lji)I):)IJIIII 

l':~e•:lfJII'H!.ns ,.fl':·dn:td"~; p•·J,, 
Tlll~:''l\ll'll \;H:inn;d a .\Li
ê! i.,;fr:td"s.. . ... 

. \judns dr• •·nsto :1 .luiz•·s dn 
1111'1' i lo <' .\I 1111 j,.j p:ws .. 

Pi\ l'l'o':IS iiiiJ•I'I':-<'lii'S ...•... 

=:ti: ~~:~o.c.orHl 
: l : !!li t.\01111 

Ji,'>l"'i::l Jll't :'llllli\1'.1. 

i\:~s jll'll\ i IJI'i:l'. I'''' :1 " '1'1" 
jl(lo....~;l Cl('~'(lrf1'/" JICI ::." ll'i• 
11]1'~1 I' I' :11/d ll'iiiiJ;.I! 1':1 ,,.11. 
l:~dll ··:IJ . '. . . 

'!'111:1! rio iJ,•fit'il ..... 
1.1!1:!:0llhítl:! 

!1!1: 7711.~ 11R::! 
~"''l'l•!;•l·i~~d·· t·>f:l•l••'~' 1 , \···,wir•;d:t .ln:fit•;t ''fll Tldc'P't-

1'111J"P ,j,- J :.f}. -.!f·lu·' ·I J,J/,'"''' f'u,, 1 f,· d,• ~·L',.,,.,J, . . 



EXECUTIVO, WOi 

Quadro n. o 3.-/Jemonstl·ação do estado da vn·lJa-Pessoal e 
·material da Policú1-uo e.T'I'rcicio di! 1871-~872. 

CrPllilotl:t IPi ............... . 
IJitu distrihuitlu :í~ vrovind<.~s. 

llilo 11:1 l"<'•l"lr• ............... . 

/Ji'SJII':il i/11{11/"Í;;(/i/1/. 

p,._,s•XII ............. . 
.MatPrial ................... . 
.Ajudas tlt• custu no.' Cheft•s de 

Pol it·ia ........... . 

· A!l~·nwnto de tTPtlito cnnreui
tio ~s l'rovineias da Bahia, 
AlaJ.'(,as, Cca r:í, E,;pi ri to San
to, Goyaz, Par:í, !'araltyh.l, 
Pararw, l't•rnarHhnen, Pian
hy, ll!o Grandt~ do Sul, Hio 
t;randt~ dr, Nol'tc, Santa Ca-
lli:ll'inn, 1'8. 1':111lu ....... . 

Srlllllll:• da tli'S[Il'Za :tlltoriz:Hia. 

Para pagamento tlc' tlespezas 
t'lll 1i.plitl:11·;,o 1' :1s que ;linda 
]JOSsam fH"I'orrcr no ;J.o tri-
mestre at!,ii,·ioJwl. ........ . 

Trila I do tlelicit ....... . 

1::?: !Ofi,'.IJUO 

11: l:l2SJII:l 

5:928/;601, 

TJ.72:lll9B7ãO 
:Jti2: 68~1)000 

----- H9:42tiS75(} 

SPt'l'rtaria dP E-;lado dos Neg-orios da Justir:a, em 30 t.lc On
litllr,l t[,, tS72 .-;lli!ltael ilutonio f)u(tl"/e de il~f'l'l'do. 



,:..;;: 

:!..: 
:=: 

Demonstral,'ào <lo t'Siatlo dos creditos do l\Iinistet•io da ,Justh:a na exerci.t•i3 de tS?l a IS1~ 

Credito da Lei I . . . . . . . Excesso. 
. . n.o 1836 de 27 Dito d1stnbU1- D1to na .c~rte a Desprza autori- . /.é-____ _ 

Rubr1cas da le1. I de Srtembro I d_o ~s pro' 111- d1>p_os1çao do zada e presn- . 
0

_ 
de 18íO. I CJa>. · !liiUJsterw. mhel. lle cmllto so- De despez~ s 

~~~ I bre a despeza. bre o credito. 

l s;;:;;aria dt• E> ta do=~~--~ :,3: o9õ;õÕÕ ~1 ------S-- m: 090~oÕÕ 150:9806357 ---;: 109$613 -----8-
2 Supremo Tribunal de Justiça. 1;, 1: 7fHI/i00(1 8 1;; I: 700sOOO 1:,3: 4788i411 g 1:778$7 40 
3\Reisçües.............. ...... 'tll:940Souo

1 
277:6<\6$000 IGI:27fiiWOO lj:J:42G$l.l.> 10:849S86õ 8 

4\Tribunaes do Commercio,.... S'l: 078~000, 30:000$0011 2!1: 078S00l' :11: 34i>BtS:l I: i32SS 17 8 
5 Justiças de 1.• instancia ...... 1.30~:740~000' l.~if,:209$600 117:5308100 1.492:510848~1 8 D!:l~i70S482 
6 Desprzasecreta... .. . . . ... . . 100:000/i00'}1 20:500~000 69:~>00SOOu 30:791B34'i 1 ~0:;osgG5? 1J 
7

1
Pessoal e_materialda Policia.. 172:10987~0, 3G~:ti8%.~000 10B:12i>Si50 l19:4~:.fii>O! ~ lO:OOOi!OO:I 

8 Guarda !'iacwnal...... ..... .. l 'tlt:llUOSO(II\' 97:236!!íl011 4~:í!i4SOII<'i JS:88i>H7·.1 3·Si8S5~:, fi 
9 Conducção, etc. de preso;.... lP':8íl$UOOl S 118:87HOOol ~~:176S'lf.:: 1 ~ü:lm~G3S R 

1 O Eveotuaes. • . • . . . . . . • . . . . . . . :! : OOOSOOú ~ ~: 000800fl 1 : 9908~11;, i \h 77 5 .~ 
11 Corpo militar de pohci::.. .. . {~O: 000~000 R 1~U: 000$000 3:.1: 533!!67~1' (i~: 4GGn321 f; 
12 Guuda urbana........ .. . .. 3:,9. :14o;7:,nl S 359: 140,q7;,o ':?2~:342S2381 !.lõ:i~8Si>l2 S 
13 Casa de Correrçilo............ 1Sj:490fi030 8 1H5:490So::ll 174:7318733 111:7588~97 ~ 

14 Obras ............. , ......... -,-~~:000$~~~--~--,-·~- __ 30:00U~O~J(i -~~:22:8~1~~~-:7~$9~~ ---:~ 
I ... o •.• :w~s~~o, 2.o,3:2.13SGno t.9J2:868S93u t.,~R:63 .• s,o~: ,,,)~"~'Roi. ttl:J49S2n 

Ol>senarõcs .-Da sobra da Yct·ha-Guarda urbana-na importancia de 1:!5:7983512 deve >Pr deduzida a quantia de lll::.W$222 
para supprir o deficit dos ~$\ ~. •, G. o c i." de i:wal quantia. Ainda assim ficara um saldo de 21: :><\VS2Y0. 

!'i" o excesso do credito, existe o saldo de 3úa:781S047. DP<luzida, pois, dessa quantia a d~ 111 :5195~~~. ficará uma sobra de 
19í: 23'1SS~5, que se eleYará n maior al:ra rismo, quando fôr conhecid<t to ela a dcspeza <las pro1ineiJ,. Contou-se, portanto, com os 
recursos da córte, unicos conhecidos até hoje, para supprir os de!icils de que se trata ; consideraram-se a> distribui\l>Cs feitas ái 
provincias como dcspeza auloriz~da. 

Secr~laria de Estado dos :\cgucios da Justiça, em 30 de Outubro de 1872.-.lfanocL Antonio lJuart~ d~ Azcl'edo. 



EXF.CUTIVO. 1009 

Quadro dtnnonstrntivo da didribuirtio da qnot~1,_ tirada das 
.~obrn.~ da t'Prba-Guardn nr/ll!na-, do e.rei'ClCW de 1871 a 
!872, para as do-Supremo Tribunal de Justipa-Justiça.~ 
de L" instancia-Pessoal e mtiterial da Policia-do mesmo 
rxrrcicifJ, na (órma do m·t. :1.3 da Lei n." H77 de 9 de Se· 
tnnbro de :1.862. 

lmport:mcia tin1da tias sohras tla vcrha-Guar-
tla 11rhana-.......... ·•·... ... . . . . . . . . . . . ll:l:tjlí,!l~222 

Distribui<:ão. 

~ 2.''-SniH'rmo 'l'rihunal de Jnstiç-a l :7i8f!740 
~ ti."-.Justiça~ de t.• instancia .•... ml:770~!í,82 
§ i."-l'rs<o:il" matPrial da Policia. !0:0005000 

Palacio tlo Rio de .Janeiro, em 30dc Ontnhro de ·187!.-Ma
noPl Anfnuin nuarfl' rfp A::curln. 

DECRETO N. til2~i- DF. 30 DE ouTuBno DE 1872. . . 
\ltera a clausula 10." do Decreto n.o 5058 de 16 l)e Agosto do cor-

r~nte anno. 

A L tendendo ao que Ine requereu o Barão de Mauá, Hei "(~ 
por lwm Determinar. que a clausula to. a das annexas ao 
Decreto n." tiO:lH de Hi tle Agosto ultimo, que concedeu

' 

lhe autorização para cstahelccez· e exploraz· um cabo 
telcgraphieo submarino entre o Impcrio do Brasil e o 
t·cino de Portugal e suas possessões, seja substi tu ida do 
modo seguinte : 

No fim dos 20 annos do privilegio exclusivo o conces
sionat·io tcr:'t o gozo do cabo ou cabos que houver submer
gido, mas sem privilegio algum. 

/;;. 
. ~'· 

Francisco do Rego Barros Barreto, do 1\lcu Conselho, 
Senador do Imperio, Ministro c Secretario de· Estado dos 
Nrgocios da Agricultura, Comrnercio e Obras Publicas, 
assim o tenha entendido e fa1~a cxccutat·. Palacio do Rio 
<le .Janeiro, em trinta tlc OtÚuhro de mil oitoeento~ se
lt'nta e dous, quinquagesimo primrit·o da Inrll'[lCII· 
di'IH'i:J f' 1!0 flll}WriO. ..-

--~ t!om a ruht·ir·a de Sua JUagnst.ade o Im!:'r.r~4~!\.~ ~flr.1Ah'f' 
Francisco do Rego Barro.~ /lrwnito; 

1'.\HTE ll, 1~i 



.\cTO<; no ronr.r. 

' DECfiETO :\. :;EIG- nr: :JII nr. flrTI'IIno nE lH7~. 

Concede ao Engenheiro Jauuario Candido de Oliveira e Bacharel Eu
genio Baptista de Oliveira, ou á companhia que organizarem, ~ri~ i: 
Iegio para a construcçll.o de uma linha de carris de ferro em dhersas 
ruas desta cidade e nos morros de Santa Thcreza e de Paula Mattos. 

Tomando em consideração a1 proposta que na confor
midade do etlital ue :; de .Julho do corrente anno, pu
blicado pelo l\linisterio da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, foi a prt~srntada pelo Engenheiro Januario 
Candido rlc Olivrira c Bacharel Eugenio Baptista de Oli
veira, Hei por hem Conceder-lhe:-;, ou ã companhia que 
organizarem, privil1•gio por fG annos para a construcção, 
uso c gozo de uma linha de carris de rerro p:~ra o trans
porte de passageiros e cargas em di versas ruas desta 
ci1ladc, n nos monos dt> Saut.a Thercza c 1lc Paula l\1:1ltos, 
sob as clausulas que com t~:>te lwixam, as<;ígnarlas por 
FranciGco do H ego Barros Barreto, t.lo l\Ieu Conscl h o, 
Senador do Impl'rio, Ministro c Secretario de Estado rios 
Ncgocios da AgTirnllura, Commcrcio c Obras Publiras, 
que assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
llio de Janeiro, em trinta de Outubro de mil oit.ocentos 
setenta c dous, quinquagesimo primeiro da Indepcn
denria c do lmperio. 

l:ülll :1 rnhrira d1• Sna Ma.~l'~tade o Imperador. 

Fl'i//II'Ís/'1) do f/I'IJO 11111'/'n' nartl'lll. 

Clausulas a llUe se refet•e o Decreto n. 0 :.t ~8 
destn. cinta. 

I. 

O Gov•'l'lto llllpL'rial •·ow~cd1• ao Engenheiro Januario 
Carulido de Oliveira c Badrarel Eugenio Bapti~la dP 
Oliveira, ou ;'t companhia por clles organizada, privile
gio exclusivo por espaço de 16 annos, a contar da data 
em que fót' assignado o contracto, para a construcção, 
uso e gozo de uma linha de carris do ferro para o trans
porte de passageiros c cargas em diversas ruas desta 
eidade. e nos morros ele Santa Thercza e Paula Mattos. 



EXECUTiVO. !OU 

11. 

A linha começará na praça de D. Pedro li, esquina da , 
rua Fresca, e seguindo por esta atravessará os largos 
de Moura, Batalha e Misericordia em direcção á praia 
de Santa Luzia, praia e rua de Santa Luzia, rua da 
Ajuda até o mar, d'onde começará o cáes que a em preza 
construir{t até ligai-o com o cáes novo da Gloria em 
frente ao campo dos Frades; tlahi entrará pelo largo 
da Lapa, ruas das Mangueiras, Barbonos c Riachuclo, 
voltará pelas do Rezende, Arcos, Mangueiras, largo da 
Lapa, campo dos Frades, cács construido pela empreza, 
ruas da Ajuda e de Santa Luzia, e seguindo parallela
men te á linha de vinda irá ao ponto de partida. 

Da rua do Riachuelo se destacará a linha dós_ morros, 
tluc partirá do ponto mais conveniente por alguma das 
rua:; já existentes, ou por outra que a empreza cons
truir, seguindo para o largo do Guimarães, e dahi para 
'tS Caixas d' Agua pela rua do Aqueducto, e para o largo 
das NeYes pelas ruas Aurca, do Oriente e do Progresso. 

Ill. 

A em preza poderá ampliar o transito por outras ruas, 
que de novo se abrirem, uma vez que tenham largura 
superior a 13 metros, se o requerer, e ao Governo pa-
recer de conveniencia. · 

IV. 

:'ia conslrucçào das linhas serão oLsenadas a~ se
~uintes condicões technicas : 
' J ." O systcm"a de trilhos será o de fenda admittido 
em Londres. 

2." A bitola da via será de om,914. 
:3." A entre-via será de 101,20. 
L" Sempre que fôr possi vel, serão os trilhos· assen

tados no centro das ruas; nas mais estreitas, porém, 
em qualquer dos lados. 

Em todo o caso não deverão pre,ijldicar o transito de 
vehiculos e passageiros, e a largura dos passeios ficará 
sempre livre para circulaç.ão de pessoas a pé. 

5. • A superficic dos trilhos deverá ficar sempre-ne-··-
mcsmo nível da calçada, de modo que não ~ttmlteffi• r\iA D -, 

li_vrc _c i_ rc~Ilação dos vehiculos e animaes_,,.)). t1~~ ~~@\U'-' 1 
'' 'f ,.f 

duwl. quer transversalmente. ,/'-~-<:'(:,,, 
I'·-~·' ,, 
" ' 



ACTOS DO !'ODE!'. 

v. 
A largura dos carros não cxccder[t a :I. 111 ,GO medidos 

exteriormente; c o maximo comprimento será de 4m,:m 
nntre as extremidades mais salientes das plataformas. 

C:ula carro ser:"t puxado por um ou dous animacs ; 
nas linhas dos morros será permitlido o emprego de 
maior numero de ani maes on de qual•ruer outro meio 
de tracção. 

\'!. 

Se a cmprcz·1 uào satisfizer inteiramente :'ts disposi
ções das clanwlas prt•ecdt~Hti's, o Ministerio ela Agricul
tura, Commercio c Obras Publicas prohibirá fi trafego 
at!• que snjam satisfeitas aqnellas disposições. 

Yll. 

A em preza dará começo ús ohras da liuha dentro do 
prazo improroga vd de seio; mezes, c as concluirá, de 
modo lJU!~ se fac;a regularmente o .;;erviço de transporte, 
no prazo ta mlH~Ill im prorogn el de 2!J, mezes, contado~ 
amhos os prazos ria data tia assignatura do contracto. 

Se lindo o prazl) de seis mezes marcado para começo 
das obras, não estiverem C)Stas começadas, a empreza, 
além de ficar sem eiieito esta concessão, solfrerá a perda 
da caução de 30: 0005000, expressa na clausula 31. • 

Fica poróm f)nteudido que estas penas não terão lugar, 
se dentro do dito prazo houver a emprcza começado ou 
o assentamento dos trilhos, ou a construcção do eae~ 
exigido na clausnla 2.' 

\'III. 

St~ nos prams marr:aclos na r.lausula precedente não es
tivert•m começadas ou concluídas satisfadoriamentc as 
obras das liuhas, ou se depois lle principiadas estiverem 
Jlaralysatlas por mais de 30 dias, o Governo declarará de 
nenhum ell'cito a concessão, salvo caso de força maior 
dnvidamentl' proYado, n :i r·mpreza será obrigada a n:
movcr dentro do prazo 1ln !lO tlias, da data da intimação, 
todo o seu malt'rial permanente, sob pena de ser esta 
remoção feita pelo 1\lfnis ter i o da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas ú cust;~ da lltesma cmpreza. 

IX. 

A _lota,;ão dos ca!Tos p~ r a passageiros será fixada }Jelo 
Mmt:'i<:llo da J\."Ttf'ltlf ur:1, Coutlltt'tTío c Obra~ Puhlit:~ls. 



EXECUTIVO. 1013 

X. 

Haverá em movimento constante e regular desde as' 
5 horas da manhã até a meia· noite o numero de carros 
sulliciente p:~ra o serviço das linhas, a juizo do 1\liniste
rio !la Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

A em preza scl':í, porém, obrigada a prolongar as hora5 
do serviço durante a noite, sempre que pôr motivo ue 
alguma festividade ou divertimento publico a affiuencia 
de passageiros exigir. 

Por hora de interrupção de seniço em qualquer ponto 
das linhas pagarú a empreza 20$000 de multa, e se a 
iutenupção uurar mais de 48 hora~. paducará a conces
~ão, salvos em ambas as hypotheses os casos. de forç~ 
maior, julgados pelo dito Mmistel'io. 

XI. 

Quando o l\lini~lerio da Agricultut·a, Commercio c 
Obras Publicas verilicar que o numero de carros em cir
culação não satisfaz asexigencias do trafego, intimará 
a empt·eza para augmentar aquelle numero até o ncces
sario, marcando-lhe para esse fim prazo razoavel. 

Findo o prazo, e não estando cumprida a intimação, 
poderá o Governo impôr multas até 2:000SOOO, c de
signar novo pt·azo, tcrminauo o qual caducará a con
cessão. 

Xll. 

A lJIJlla de caducidade serà imposta pelo Governo ad
ministrativamente. c sem dependencia de outra forma
lidade além da communicação á empreza, não podendo 
os interessados reclamar indemnizacão alguma sob 
qualquer titulo que seja, e devendo a reinoção dos trilhtls 
~er feita lia conformidade da clausula s.a 

XIII. 

As presentes clausulas ficam extensivas á éompanhia 
que os conccssionarios organizarem, e que devera ter 
sua séde no Rio de Janeiro; ticando entendido que as 
duvidas que apparecerem entre ella e o Governo, ou 
mltre IJlla o os p:u-ticulares, serão tratad:ts c resolvida::; 
dt: ~·on formid:Jtk com a legislação do raiz. 



.\CTO:O: DO PODEr. 

XIY. 

A cmprcza estabelecerá nos lugares designados pelo 
l\Iinisterio da Agl'ieultur·a, Commercio c Obt·as Publicas 
as estações que forem precisas com hoas accommodações 
para o scr·vir:o dr~ passageiros. 

XY. 

A empreza fará acqui.~ição dos terrenos necessarios 
para a ahertura e alargamcn to de ruas. Quando os não 
puder obter por ajusle com os proprietarios, ser-Ihe
ha concedido o direi to de dcsa ppropria r· na fórma esta
!Jc!ccitla na Lei 11." ::ri:l dt• 12 dn .Julho de l8~ti. 

\VI. 

A empreza tcrú o numero de cautoneiros ou gu:.mlas 
lixado pelo Govt~l'llo para a limpeza dos trilhos e para no 
n·uzameulo das ruas a visa rem da aproximação dos tt·cns 
os peões, cavallciros c vnlliculos a tim de evitarem-se 
sinistros. 

X\'lf. 

A t:mpn·za dar:·, lramportP gratuito, quando em sr~r
' iço c munidos tio~ rl'spcdi vos-passe~-tlos seus r:h!'fes 
;:us agentes tio CotTtio !'da Jl1Jiicia, aos olliciacs ,. prat;as 
do corpo policial al.fi u uullJcro dt~ Ires, aos empregado~, 
publicos, aos ofliciacs e praças do corpo de bombciroso 
quando t•m scnir:o de incendio: e porá á disposição du 
Chefe tle Policia, do Director do corpo de bombeiros, o 
de t{UClll suas vezPs fizer, um carro especialmente 
construido destinado ao transporte até de duas ho'mbas 
de i nccndio. 

X \'li I. 

A emprcza não poderá assentar as linhas, mudar o ni
velamento das ruas, praças ou caminhos, c fazer nelles 
quaesqucr outras alterações, sem prévia licença da lllma. 
Camara Municipal, salvo os casos de força maior, nos 
quacs procederá aos concertos indispensaveis á regula
ridade do tr:lff'i_i'tl, p~rticip:ltHIO immcdiatamcntc ~ 
mc~ma Cam:tra 



F.~F.CUTI VO, 

XIX. 

A cmpt·cza será ohrigatla a c:>n~erv:~t· á ~ua custa 
o calçamento ou o macadamisamento da~ ruas em !\ue 
assentar os trilhos na largura total comprehendldd 
nntre os passeios lateraes e o calçamento das praças na 
largura de cinco metros para cada lado dos trilhos. 

XX. 

Se pot· qualquer circumslancia a empreza delxat· de 
existir, será ella responsavel pelas despezas que fizer a 
Illma. Camara para restabelecer o calçamento das ruas 
no seu primitivo estado. O deposito da em preza garan
tir;í l:lmhem a execução desta clausula. 

XXI. 

To1las a~ rczrs que a Illma. Canwra resoti·rr a eon:.;
trucção on rcconstrucção do calçamento tlas ruas, praças 
ou caminhos percorridos pelo>. canos da empreza, ne
nhum embaraço pGr esta será opposto, nem indernni
zação exigida pelo facto de interromper-se o trafego 
r.m razão dos mesmos trabalhos, correndo-lhe entre
tanto a obrigação de collocar á sua cüsta os trilhos á 
medida qtH' o c;~lçamcnto proseguir. 

XXH. 

O Governo fará fiscalisar, como julgar mais conve
niente, as obra~ t' serviços da empreza. 

As despezas dn tiscalis:lção, cuja importancia será 
marcada pelo GoYcrno, correrão por cont'l da empteza, 
qur, até o dia 3:1. de Janeiro de cada anno, depositará 
no Th<'Sonro Nacional~ somma fixada. 

XXIII. 

O Goveruo podct·á allera r· o traçado rm qualquer dos 
pontos <las linh:1s concedidas á Pmpreza, se a expcrien
d:t dcmonslt':lt' que ha inconveniente para o transito J.lll· 
hlico, sem qnc por isso clla tenha direi to a qualquer in
dCinnização. 

No C:lso de inobservancia da intimação dentro do prazo 
que fôr marcado pelo Ministerio da Agricultura, .~-.-.. ~--~---._. 
mercio e Obras Publicas, este poderá mandar CtítarC~M,~f?A 
a" alteraçõr~ ex.ig-iclas por ronta c risco da c .. · r~~~" 1)1- . /f 

/ ..<;'(\'v 

',~' 
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XXIV. 

A tarifa será de 100 n~is por passageiro em qualquer 
extensão da linha baixa. 

Semelhantemente para a linha dos morros a passa
O"em não excederá a lOO réis desde o ponto de bifurcação 
~a rna do Hiachuelo ató as estaccirs terminars. 

XXV. 

A empreza suhmettnrá annualmente ao mesmo ;\linis
trrio n~ tabellas dos preços dr, transporte de passageiros 
e cargas, bem como das horas <lo partida e chegada dos 
carros,para sorcm modificadas segundo a convcnicnda 
1lo serviço. 

\XVJ. 

A emprcza ohrigar-se-ha a trr con>;tantenwnte no mais 
perfeito estado de consC'rvação, a juizo do MinistPrio d:t 
Agricultura, Comuv~rdo c Obras Publicas, as suas li
nhas ferrcas, material rodante c Obras accessorias, dc 
modo que o!Tcreçam. sempre completa ~egurança aos 
passageiros, sob pena dn mandar o mesmo 1\linisterio 
executar por conta e risco •lrlla, os trabalhos r serviços 
i mlispensanis ilflnclle fim. 

\XVTI. 

O Governo pouAr<'• roncc•lr,r a qnalqncr outra l'lllprcza 
o assentamento de trilhos nas mesmas ruas já ::oncr
didas a esta, na parte comprr,llcndida cnlrc a praça de 
D. Pedro Il e a rua do Riachnelo, com tanto que t<•nham 
tlr! servir a pontos diversos <los rlrsta concessão, snm que 
por isso a cmpreza tenha direito a reclamação on in
demn iza•;ão de flUa !quer cspecic. 

XXVIII. 

Se o Govrrno Imperial entondcr convcnientccrr.~ctu:•r 
o resgate da concessão, poderá fazcl-o em qualquer tempo 
depois dos dez primeiros armos de <luração do privile
gio. Para regular o prer;o do resgate, tomar-se-Ita a 
rcnrla liquirla annual dos cinco armos antet·iorcs, e a 
média constituirá a importancia de uma annni:ladn qu•· 
será paga á em preza rlurantr~ c:11la nm •los :~r.nJs qu•• ral·· 
t~rrm para expirar a conc"s'iio. 
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XXIX. 

A <'lllP1'<'7,n pora a disp~sição do governo todos os 
meios dr transporte que possuir, merlianle um abati
.lllnlllo de 30"/0 do preço de suas tarifas, quaudo delles 
ltPil ver ll<'c<·ssitlade para conrlucçãn de f ropa. 

XXX. 

Por falta di' cumprimento llc qual(juer da.; elansulas 
•.lo rontraclo. para asquaes não estivercin estabdc<~idas 
l'<'ll:t~espeeiae:.;, poderá o governo impor multa:; de 500;) 
7t ~~:ODO,), conforme a gravidade do facto, elevamlo-as ao 
dobro na rcincidencia. 

xxxr. 
Para .0;arantia do fiel desempenho das ohri.~:lçiies cons

l:tnlt~s do conlracto, c do pagamnnto das multas ~~m f) UI\ 

po . .;·;a itiCOlT<)f', a mnprcza pr.:Jstará urna fiança ou caut;ãu 
]I() valor de 20:000!), alt~lll da que tiver ucposilado no 
ll11·~ouro para o rrr;rbimcnto dr. sua proposta. 

O go1erno aceita em beneficio do imperial lyc<'n ·dn 
:trle; c rtflicios, o oiTerc·cimenlo feito prlos coor:n:~~>iona
rioo<, dt) 20 "/.,da renda lirruilla arrecadada em cada S<'
llli~,;tre, depoi.~ de deduzitlas a~ despezas de rnslcio da 
<'lilprez:t, t'OIIl tanto que este donativo n:to st·j:t inl'l'riur 
I li:OO!l:~ :llllll!:lt'S. 

xxxn. 
F.;l:t co!!<'t's<io ·~ inlran~ferivcl . 

.\XXIII. 

Findo o prazo do privilegio, rcYcrlt'rá para o tlominio 
d: 1 llllltticipalidadc em perfeito estado tlt~ coHservaç.;io, 
t<~do o material lix:o e rodante da empreza, que licar[t 
'íi·'o (r1c!o dissoiYida, c apenas com direito a lt:vanlar o 
dr•po,;ifo, de qtle Lr:tla a clausula :31.", t!Ppois uc n·ro
l:lte::u!o o l:t•'lo dt• Si~ acltar o m:tterial t'lll hom estado 
.•,. ,·,Jn~:'l'\ :t··io, r• !t:t••,:t~ tod:t.~ :1:; llliill:l:; iullifjitl:t·; a 

P:tLif'i<J dil H in dt• Jtni'iro r'm ::o d1! Ou!ulno dr• t·~~··>, 
- Fr.u!,., .ro 1in Ji,·,Ju li• fiTos Harrft 1. 
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t' I'H::~:le a Fre !:•rir~; Cr:ll'k~t· pril iln:io, por tO :tnnos, p~ra in
trotllllir, f.:hri•·ar ~~ ven:IPr no Impcrio machinas !!e fabri· 
c:t:)o <1:; 1~:11. p11P!Illl:ltico, :l:•!totninall:ls-Solar g~s gcnerator. 

Atlt•ndendo ao que me reqnrren Frederirk Crocker r, 
n:1 ront'ormi:l:lllP do n:li'<'L't~r do Conselheiro Proruratlor 
:11 Ctll'th, So1Jerani3 n F.tzt•n,Ja ;{acionai, Jlci pot- bem 
C•lncr•der-lltP pri>ilt•ctio, Jllll' to annos, para introduzir, 
f:tbric:JI' e 'endt't' no lm['e1·io a.; macltin1s de fabric::liJio 
de .~:lZ pnrntn:il it·o, tknominad:Js- Solar gas general o r 
-I' Jcs:Tipt:t~ n:t J)('lir:flo dr· :n de Julho pro~ imo flnrlo, 
~··m pr:·juizo dt• qu:lt•::qllt'l' ,.,,nr·r•s:.õ•'' anteriores e sob 
:1 t: 1 :~11::lll:l de ullt:rior :tpproor::io :h A:;sr,mhl(:a Grr:d. 

Fr:lnt·.i~l'<' tlo 1\t)•!o Rtrros lhrrelo, du l\lt>u Const'lho, 
~~~·n:tdur do lllli'I'I'Í", ~li11i::ll'll ~~ S:•nl'l:ll'ÍO de Estado 
dos :-\t";orius da ;'\~1 i:·nllnn. Commr'!'cioe Obra~ l'uhli
,.,~, ;t~sim o !l'!lh:t rnlr·n:lirlll ~~ f:leJ. r•xpr·.utJ.l'. Palaciu 
do l\ i11:11~ .l:tlll'i r11. nm tri nla :!1· On tuhro dl' m i I oi toren tn-; 
'''11'111:: I' :lo11·>" qninqu:t"I'·'Íill" priiiii'ÍI'II ria la:l•~~wn
d:·ilt' i., I' do I !lJlti'I'Íil. 

··~utnrl!a :r no\.'H,':Íll do t·ontr· ·!r· ~·clehr:ulo PntrP o i~tiYrrno Tm-
pPrial t' .J (J}tlt H(•;l! Pl! p;l rn .1 ; n! 1 od ;:t'ç.lo t' l';;t:lbt'lrcimen to d~ 

<' r:1 i;Ir;J nl f'~. 

Att~ndendo :10 iflll~ }.l:~ l'l'tplCrt'll a romp:tnhia- Br·::~
~ili:ln Colle:· ~-1:\1,~;-, t·e.;;ionaria de .Tohn B:~;~ton, re
Jll'l'sr·nt;~tl:! pn1· ·'''11 h:tsl:tlllt• proenrador; Il1:i por lwm 
Autorizar ;; n"v;w\o dn r onlrarto celebrado em() d:~ 
S"tcrnbro 1!11 :tll!HÍ pa':.;:H!n, para a introducção c esla-
1J>'I!tr:im~'nlo dt· t•mi~T:Jn\t's, soh a~ elausubs que com 
\'.li' bJÍ\Itlll '"o.i~:::: '··· l''''' Fnn<'i'l'll do He<~u B:nrn-:. 
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Rarrelo, do l\lcu Con,;clho, Sona1lor do Imperio, Minis
tro c Secretario de Estadó dos Nl'g01~ios da _Agr i cu llura, 
Commcrcio c Obras Publicas, que a~sim o tenha enten
dido c faça executar. Jlalacio do Hio rle Janeiro, em 
trinta de Outubro de' mil oitoe1~ntos scl!'nta c dous, 
quinqnagcsimo primeiro da llllh·pcmlcnria e do lm-
JH'I'Ío. 

Com a ru!Jrica dr SaJ. M:l!!i'SI:tl\e o llllpcr:Hlor. 

Francisco do Rrgo llnrros Brrrrl'l0. 

('lausulas a que se rcfert• o Dct·r .. to n." dl2~ 
desta data. 

I. 

A companhia obriga-se a rslar dt'linitivamt•ntc nr~a
nizada, dentro do prazo de~ um anno, wul:11lo do dia ti 
de Sctl'mbro ullimo com o capital nomitnl de d~1zcntas 
mil libras esterlinas (~ 200.001)) twlo llll'llOS para im
portar c estabelecer no nrasil Pmigi'antc~ t.•uropeus, <le 
conformidade com as seguintes clausulas: 

A companhia importará dcn'lro do praz•l maximo de 
quatro annos, contado de 31 de J)ewmhru pro-;.imu fu
turo, cinco mil emigrantes, a sab:·r: 

Até o fim de i8i3 ...... . 
)) i87/í. ..... .. 
>> umL .... . 

i87G ...•... 

7:;0 emigrantes. 
i.OOO 
1.250 
2.000 

A companltia poderá augmentar :t impot·l:t,;ão de co
lonos em cada um dest1•s anno,;, port'~m o Governo Im
perial não será obrigado a pagar-lhe :is respectivas 
~ubrençõcs senão na proporção acima estaiJt'lecidh. 

li. 

tl; <'TllÍ·~rante' serão c~eolltidos 11'cnlre os ag-riGul-
tori'S c I ralulltatlorc~ rura1•s do norte da Europ:t, que 
prorarcm morali<lade, halJitos de tra!Jallto, perfeito r·s
tallo ~e saudn, n i11:lde nunca superior a 1:; annn'. :;:tlvo 
se forem chefes Llc família, prdcrirulo-~L' sr·mpt·L' os 11111; 
pu~'uircnt ;di!Ulll capital. 



Ci111'll pur i'ÇIIlll de . .;lcs emigrante,; Jlodcrão ser ar
fl'z·ius. 

A.; CO\J.Ilil_;iins dn proccdcHeia, profissão, it!oneidadr>, 
I' llloralid:Hin d<Js rmigr:1nle.;, sr~r;Jo provadas onde fttr 
po:osiv!'! com docllllll'!ll.os a.;-;ignados pelas autoritJadr~s 
local•.;, :~tühent.irados prlos :tO:I'Htc.; ronsnlarrs rlo Brasil, 
rl'sidnntr"; 11as mc.;m:ts luc:JI~ibdes, ou nas cidades mais 
f' I' OX i lll1S, 

S1· o novcrno d!'lilwrar inrum!Jir a a.!:!cntc espe ... ~ial th 
inspcCI:ão, c ~upcrintcndl'ltcia tlestc sr•niço, por ellc, I' 
por seus prepo.;tus ser~o lambem anthentieatlos estes 
ducnnwnl11s. 

111. 

,\ f'llll1[l:lltliia l'slahl'll'l't'i'Ú, :1 1'\jll'll.;:ts suas, :1gnnria~ 
r a l':t 11 en·:·1j:nnentn dl' 1:m i "r:lll t 1•.; ond c forem !ICI'e:;,:a-
rl:t'. 

\nt.e·: d1· t:mh:.rc:tn'lll, os cmirrrantes assignarão pr~
r 11:!1' os :1.'-'1'1111'' coiiSitlares, 011 agt~IIle r~peeial dn G'Í.)
'.'I'l'llll lmpr'ri·tl, documcnl.n l'lll que dt~rlarem que livc
ra:iipli~llO <' intt•iro ronlH'I:im:~llto d:~scorHlil;iln~ por q11c 
:ce l'll!ll.ract.aralll com a cnlll[i:HJiiia, l' Item as,im qur, 
;J!I'lll d:1 proii'Cç:io que as )l'i;; do Brasil g~rantl'lll aos 
e.;lr:IJ!.'!Ciro~ laboriosos c m;~ri;rrr:ulos, o Governo lm
IJI'f'i:tl n~t:ltillll l'olltpromisso• toma para com rlles, q1w 

1~1:1. 11'111\'0 :ll!flllll, c por nnnl111m motivo porlcrão rc-
clam:n· dcllc favores ou auxílios prcuniarios. 

Nesst~ doriJmenlo será, alóm Lli:;so, lransrriplo lillc
r:ill!ll!!llc n rontr:u:to IJIW a 1:ornpanilia Ct'll'llr:'ll' com os 
1·mi•rr~n1n<, Tlll qu:ll, l'lll elansula t•sperial, st: f:tr:í a 
m:":1:::1 dr•cl:Jrar:lo, cuja f;llta impor!arú a JH'!'Ila das nn
l:i'ct•ns IJIH' o lio\·cr1111 obriga-se a ronrt•di~I' á eompa
,,\ti:l por t•Jitigr,mtcs qm: introduzir c estalJCicecr 110 
I ! li I: 1'1' i I I . 

O diH:ll!!J:•JJ tr> 111' rpw L1ll:t :1 rLilFiill anl1'rior "~'r;'J 
:1--::i•;n:trln l'ilt l:illl<.líi 1'\I'Jllj1i:ll'l'~' ifll:IIIIO~ I'IIViar a Ciliii
JI'lllht:l, 1'0111 l:11!l0 lflli' llnt dl'iii'S .;1•.ja l'illl't'glll: :111 :I';'I'Tl[C 
,JI) (;ovt'l'f\11 '!'11' YPri1ir:1r o l'lllliarqnn do~ elni:;:ranlf's 
I}IP: porto,. d:1 1·:urop:1. I' 1>1111'11 . .; :1o <lt.;l'iill' ljll!' Jlll Tlr;~~il 
J,,r rl1·:.:i<;na:lo !"'IP 1;111'1'1.1111 1''11':1 ill']"'f'i'ÍIIJI:ll' " •.lc"if'll\ 
'" J'l! 1\!' d<>." 111!' li] <•·· I' I li i "i',) !li C'!·. 
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VI. 

No transporte dos emigrantes a companhia observará 
as di sposiçõcs do Decreto n. o 2Hi8 do L • de .l\laio dei8n8. 

VII. 

Correrão por conta da companhia as t!Psppzas de trans
porte, desembarque, sustento e agazalho dos emigrantes 
~~L~ S<'ll definitivo estabelecimento, e llcm assim as de 
rksembarque e conducção de suas bagagens, utcnsilios c 
madünas. 

VIII. 

A companhia concrdcrá gratuitamente pelo prazo rlc 
qu:1lro :umos a cada família (até o numero de 250 mais 
oLt mcno", on1.2:i0 emigrantes), casa de 3í0 pr:~s qua
drados ( 3I,n2 metros quadraLlos), com quatro acres 
(lü.l8'! metros quadrados) de tcna, mcúitlos e Llemar
t :1tlos á custa da mesma companhia. 

A eatla individuo maior de i8 annos pertencente a 
r,stas famílias, a companhia entregará üOO pés de café 
com fruclos para os cultivar c beneficiar. Os fruetos 
destes cafczciros serão pelos emigrantes entregues ú 
companhia, que Ih' os pagatá ú razão de UOO réis por al
quei r c 1le café em cereja. Se a campa nhia não tiver suf • 
liricnte numero de pós LlC c;~ fé com fr·nctos, dará a cada 
membro da familia 500 pés de café novos para os cul- · 
tivar c beneficiar (se puder cultivar), pagando-lhes iOO 
rr·iscarla anno por pé de café durante quatro annos. 

IX. 

Logo que os membros tlc menor idatlc destas famílias 
alting·ircm a idade de lO annos, a companhia ronccdcrú 
a cada um, soh as mesmas condições, o numero de pés 
de café que puder cultivar c aproveitar, á vista de suas 
forças~~ desenvolvimento physico, c todos os annos ang
mculará proporcionalmcnie este numero de pés de café. 

X. --A comnanhia ;-~rli:m\ar;í gcncrn~ c flinlwiros ncc ' .... :: ~''lA 
rios para' alimcnlat:ão c ot;lras ncePssidadf's dcs · .ÇI.I,ll.J)._ ~1"\IT lt/1,.; 
[:rant.es. duranl~· os qnalro primeiro~ lllf'Zf'.S. <_l.'i~\s~'lln 
~·I'U l''l:d•Ciel'lll!CilltJ, ' f'."\'\, .· ~-) 

. '.· o~,' 
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X!. 

Findo o prazo tk quatro annos de fJliC falia a clausula 
H.', a família de c•migrautes pagará Jll!la casa c terras., 
dl' qne estiver de JIO'SP, tllrt arrendamrnto prcviamcntr, 
c•st:dwlf•cido pPla n'lllflanlii:', o qnal ll:io excederá nnnea 
de lOli;)OOO por an11o. 

.\.[I. 

Em qnalrpH'I' tempo IJite ronn·rtha ao emigrante, a 
coJnpanliia ~~·rit ol11·igada a n·ndcr-lhe a casa, lote de 
tc1Tas I' cafezacs IJIIf' lhe liYI'I'I'III sido distriLuirlos, salvo 
s1· o emi.!.'Talltc, Jllll' s11a iudoii~Jicia, ,·aractcr rixoso, ou 
l'or sr·us vícios não sr: torn:11' dign0 deste favor. 

llcnlro desse praZíl dn iflialro an11os, a companhia não 
potltTÚ cxi.~dr mais de fiOfl/)000 pda.s terras c casas que 
na rnnformitlade de~tc contracto lircr entregue ao 
l'llligrantr,. 

Expiratlo, pnn~m, n dito pr:1zo, este maximo podcr:·t 
ser .. levado a mais 2;; "/o ou a 7:iO:\OOO. 

O preço dos cafezacs IJIII' o cmigraHin tiver beneficiado 
,;erú ajustado culrt' cllc r· a llli''Ill:t companhia. 

XI!L 

A com pa nltia es I a IJe 1 ecr•rit o.' n•sf;mte.-; :1. 7il0 emigra n tcs 
dt~sle contracto nas mesmas condid)cs rios ant1:riores 
l.:Z:iO, ele q1w falia a rJau,ula 8.", ou· em cultura tle al
god;lo, ou qu:tlqw•r outro producto com a JJlcsma remu
Ili'l':H,;:in, e em lorlo o c1so em tcrrns Jtroximas aos 
grandes mercados, ;'t mar.!!em das estradas de ferro, das 
d1• rodag·,~m, n dos riosj;'t!la~·cQado~. 

l':1ra l'slc fim a COIHJianllia o!Jri.ga-sc a prover-sr~ 
di'IIIro do prazo de d11US annos, dt•pois 1lc sr~u rstabele
t:illll'lllo legal, dos lr!ITnnos que forem precisos, os 
!filai'' sr~rão uwtl:tlos c dL·rnarr:tdos por clla á proporç~o 
'(I!C l'rll'!~ll1 di st.rilmitlos. 

,\nt.es da acquisi1;ão destas ferras a companhia com
JJJtillieará ao (;oYcrno as !or:ilidadc . .; CJll IJUC estão situa
das, para rJlW se veriliq11c se c.<tJo ua confonnidatlc do 
art. 1:1. 

\IV. 

A r:trl:t f:tlllili:L 1111 a c:Jd,l ,,.,,~ inrliYid11n::; mainl'rs dn 
j,•_: :lllllll' dcc[,·s :: 'j:;'lcwic·Tallil''. IJILC ll~l' forem l'()!l-
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tractauos soh as condições tla clau:>nla 8. O, a comp:mhia, 
alt'·m uas ucspczas que fizer com suas passagens, sustento 
c agazalho na fórma estabelecida na clausula 7. '. con
retlerú c:~sa c terrrnos p:1ra cultura, por ella mrdiuos e 
demarcados n:~ rxtevsão nunca menor de seis acres 
(::!'J.. 2iti metro~ CJnatlrados) c hem assim lhes adiantará 
o que f,lr necr,s:trin para sua snstcntncão dur:mtr. ·O<; 

q11atro primeiros mczt•s depois tio seu Pstahrlcr.inwnto. 
llt•pois de contrahitla a divida, o rmigr:mte não será 

ohrigado a salisrazel-a rm lotlo unem partt• dr•ntro do 
primeiro :mno, mas tintlo este a companhia podrrá 
nigir-llw tlln:t amorliza'::ãu que não CXl't•dt•rá ~;i "/u an
n u:JIIllt'll t t'. 

XY. 

A ~~ompattltia construir:"!, :"t sua cus!:~, templo, ltospi
lal, casa para morada dos C:liJellãt•s !' p:tslore,;, r, t•di
fieio p:n·a a escola primaria. 

As despt~zas r.om o eapt•llão ou pastores, prof<•ssorcg 
pri111arios c llll'tlicos, serão feitas pt'la companhia e os 
c•miL~T:lnlt•s, ronforme os ajn~Les que fizerem Pnlrc si. 

XVI. 

Ao;; emigrantrs de que tr:1ta a clansnla J:L• srr(t con
crdido um titulo provisoriodt~ propriett:ldn das terra~. 
lng-o lJIH' se ''staht~lt'rerem nrllas, porém o titulo dt'fini
tivn sú lhes ser[t,_enlregue quando acaharem de pagilr 
suas tlivitlJs. 

XVII. 

A t'omp:mlii:J rr·mctter:t srmnstr:tlmrn!l' á Secretaria 
de E-;tado dos Neg-ocio~ da Agricultura, Commercio {\ 
tlhr:1~ I'11bliras, relatorio c·ir-rum,tanr.iado do estado dos 
nu,·lr(js tln cmigTanlt's rpw importar r pst:dtell•rrr, dn 
r ou !'onn icbde com e~lt• con f r a c: lo. 

XVIII. 

A companhia olJriga-sc a ter H:J cidade elo Rio tlc• Ja
IH~iro um reprc,cnt:mtccom plenos poderes, para tratar 
~~transigir com o Governo Imperial ácer·ca de <pr:wsqur,r 
questões qne se suscitarem em geral, sobre cst1~ contrac
to ou sobre os contracto' celebrados com os Pmi
!jT:l!t !t•,;. 
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\I.\. 

A ,·,)mp:llllti:t nh:·i.c~:l-se a r•'l'\portar :í su1 cu:;fa o 
emir;ranl•• qun n:lo •·~I irer nas rotttlicíics tla clausula 2. •, 
:;,~ndo al,··m disso obrigada a entrar par:t o The~ouro Na
l'innaL dnntro do prazo de lr•·s m••zes, eom a imporlan
:·i:J da suhiettç:io •llW LÍ\1'!' rerebitlo. 

X\. 

O Gnvt~rno Imp1~rial por sculat!o ohriga-sr: 
L" "\ Jlagar ;'t cnmpanllia em Londres a quanl ia li•• 

f fi por I'IIIÍU"r:Jnle menor dr 't:J annos, salvo se forPm 
rltl'fe~ dt• Ltmilia, em cujo •·aso os maiores de !t~) anno~ 

• •Lir:iodireilo :to p:ig·:tllli'lllo du i~·ual subrcnQãn dn .E:; 
·pl'fos 111CilUI'I'S de dOIIS a di'Z :lllilllS i(lle a Jll(•Stlla I'Oiltpa
nliia w\pndir de ifll:tlqnerdo'i portos tia Europa, lo.u-n iflll' 
;í :1;~enr~ia do Tltc~o11ro l'lll L11ndrcs fôr apresentado do
Cilltll'lllo aullwllJico dos ;q·nntrs do Governo, que prove 
o <~mbar•pre c saltida tlo ••migrante, tle conforBritbd•~ 
romas rlansulas dcstf• contracto. 
~."A pagar-llte m:lis ilO.)OO:J por colono ;ulnllo, e 

:;:;,~ODG por cmigranl<~ m••nor dt~ dom; at(\ dez :umos, qrw 
a companhia c~lalwlccer d1: rnrtformidadr: cnrr est.1: con
t r ;11; to. 

Este p:tgamcnl.o .:1Tl'ctll11'-sr:-1Ja 1111 Tlicsonro N:tc i o na 1, 
i1 vi~ la de attcstar!o <1:-t :lltl.nt·id:td•: oa ag<:ntl: do Gnv<'I'IIO 
incumbido de ills[WI'Cion:r c Sil[ll'rinlerlll!'l' a cx•:cuç:lo 
<il'stc conlral'io. 

:L" t\ pao::tr-!111: m::i.:: ,, prt'lllil) dr: trinta rnntos de n1 i~ 
t:lo:OI)O.)OilOi no lim de cada um do . .; quatro anuus, r:m 
!fl!i' ri,c(lll':tl' ,~q,. conl r·at:fo, s•• a COlllJI:lllliiG, de a<:c•lrdo 
c·rJta 'lllS cnndi1:üw;, tin'l' illtroduzido c cstalwll'cido o 
!l\!IIli:ro t!t: t•mi~Tant"s lixado 11·: rlausula l." 

'1." "\ Jrag-ar-l!re linalllt••nl•: a diiL:rcnça do pri'QO d:1 
fl'lssagr·rn catrt: O' portos !1:1 E•tropa p:11·a o' E:;tados
trnido,, o!t para o Bt·a·;il, por q:talrptL'l' tr:lb:IIItailor ru
rorw:t filie ÍlllfiOI'l:tl', d1: :tCI'Üi·dn (;()1ft :l) t:faU:;tJf:tS dt•S(I) 

runtraclo, al{·ln do llllill!':·n de cinco rni! r:;.O[)!l'r lixado 
ll't clau.;l!la l." 

:;," ,\ r:JII•:t::!<'r :ti)~ '''llic:T:I:Ill' . ..:, por nma só Vt'Z, 

p.l,;.;;t'','t'lll '"T:ll•tila nu,; \;li'''~''~'; ria;; liniJa.; .'llfJ\t'll
·.·irlll:tda.; p:~l" Jo:,tado t' 11:1.; nslr:id:IS dr: ft:t't'lt. O 
llll':lllltt f-:1·111' t'• IIOitl't;rljrJn ;: ; iJag:I~,'C'IIS, !lfC'ltSiiiii.S t' 

iil:ll'liÍlt:l~ 'i'!•' o.; l':llic:T:IJJI;•.; I'OillSÍ'"'Il lt'OU\I'I'('lll. 
li." :\ rlllli'l'tir't' i..:•·n•:Ci" ri:: rlitTilo; d:t Alt'anril'~é1 e 

j'l'jJ'lrtit:t),~") [j 1;i"!(\.l; !I:J!';t •h !llt'';llttJ~) t)!:jj)(~t:J.'). 
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XXI. 

As questü:~s que Sl~ suscitarem entre o Governo e a 
companhia a respeito tle ~eus direi tos e obl'igações, c 
sobre as quaes as partes contractantes não chegarem a 
accürtlo, sm·ão tlecid idas no Brasil por :.. rbitros .-Se as 
parte~ contractantes não accordarem no mesmo arbitro, 
uomeará cada uma o ~eu, e estes comtJçarão seus tra
balhos de~ignaudo o lt~rceiro, que decidirá delinitiva
mente ~e o~ clous não che~arem a accOrdo. 

Se houvm·tlisco1·tlancia entre elles a respeito do ar
bitro desempatador, cad:J. parte contractante escolherá 
tre~ Conselheiro~ de Estatlo, e d'entre e\les decitlirá a 
sorte qual será o arbitro desempatador. 

XXII. 

0 . .; caso-; de força maior serão justilleatlos perante o 
Governo Imperial. 

XXIII. 

A falta de cumprimento das condições relativas ao 
nstalwlecimento dos cinco mil (5.000) nmigrantes dentro 
do~ pt'a7.0S mareados neste contracto, e bem assim a de 
:u:q11 isit:ão de terras, par a estabelecimento dos emi
~rantes de que trata a clausula {3.", dará direito ao Go
verno de reseinilir o mes{llo eontracto, ficantlo a com
panhia obrigaria a restituir a subvenção annual de 
:w:OOO#OOO que até então tiver reeebido. 

Palaeio do Rio de Janeiro, em 30 de Outubro de 1872. 
Francisco do Rego Barros Barreto . 

..... 
DECRETO N. (')12\)-- DE 6 DE NOVEMBRO DE 1872. 

Dá Instru•:ções para consolidaç~•J das disposições legislativas c regula
mentan!s ronccrnen:rs ao processo civil c criminal. 

Hd por bem, em execução tlo art. 2il § 11 é'l~ 
n." 20'J3 ue ~o tle Setembro de iS7l, 1\lauda!' e ~!;)i:(Jll..MAR4 
consolidadas a~ clisposiçõe~ legislativas /~)u)\en-
tare~. concernentes ao processo civil '~'blriÍlal, na 

1'.\RTt: 11. 129 7 ~ ' -, 
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fórma das Instrucçõcs, que r-om este baixam, assignadas 
pelo Dr. Manoel Antonio Duarte 1le Azevedo, do 1\leu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em seis de Novembro de mil 
oitocentos setenta o dons, IJUinquagesimo pr·imeiro 
da Imlcpendenda c do Jmperio. 

Com 3 rubrica de Su~ i\bgcstadê o Imperador. 

ilfauocl Antonio Duarte de Azeredo. 

Instrurçües para a consolidaçlio das di.~posiçüe.~ legislativas 
c regulammtares COIII'f'l'nentc.~ no JII'Oce.~.~o cil'il. 

Art. t. o A consolidação 1hs disposições legislativas c 
regulamentares conccmentes ao processo cidl consis
tirá na exposição syst1~mal ica das que se acham em 
vigor, de modo que mostre o estado actual deste ramo 
da legislaçãe. 

Art. 2. o Para este fim se reduzirão as ditas disposi
ções a proposições claras c snccintas, fonnuladas de ae
c<irdo com a redacção das leis e regulamentos do pro
cesso civil, c classificadas em títulos, capitulos, artigos 
e paragraphos. 

Art. :l. o O trabalho divillir-se-ha em duas partes. A 
primeira parte se inscrev1~rá-Da organização judiciaria 
civil-, e nella se exporá tudo quanto fôr relativo údita 
organiz<Jção, seguindo-se a ordem hierarchica das auto
ridades, das inferiores para as superiores. 

A seg-unda parte se in~cr·everá-Da fórma do proCI~sso 
-e sniJdividir-sc-ha em cinco títulos. 
~L" Otitulo 1."-Do processo em geral-tratar·útla 

jurisd icção c compeleneia, eonciliação,eitação, instancia, 
eon testação da litlc, autoria, opposição, assislencia, t1 i la
çõcs e fér·ias, r1rovas, sentença e custas. 

~~.o O ti tu lo 2. "-Do proc1~s~o das <Jeções ord i na rias
tratará do lihcllo, l~xr:cpçiie~, reconYenção, contrarie
dade, replica, trnplica c allcgações linacs. 

~ 3." O titulo 3. "-Do processo das acções especiaes
tratará do pr·occsso das acçõcs surnmarias, summaris
<;imas c executivas. 

~ TJ,. o 0 titulo fL 0 -lh execução das sentenças-tra
tar{l da extracçfio da ~entcnça, do juizo e parte..; compr~-
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tentes para a execução, da liquidação, penhora, avaliação, 
pregões, arrematação, adjudicação, embargos do cxecu
tad o c de terceiros, c das prefcrencias. 

§ ;J. • O titulo õ. ·-Dos recursos-tratará dos aggra
vo's, embargos á sentença, appellação e rerista. 

Art. 4. • Cada titulo poderá conter um capitulo des
tina1lo ús disposições gcracs, e os capi tu los poderão ser 
subctivitlidos em secções. 

Art. 5." Em notas concsponJentes aos <lrtigos da 
con~oliJação citar-se-hão os actos legislativo,; c regula
mentare~, que aulot·izarem as disposiçiíes dos ditos ar
tigos, IH·m como o direito romanosubsidiario c praxe, 
qtw Hrmarem a genuína interpretação dQs ditos actos, 
ou ~upprirem as suas lacunas c houverem sido geral
mente ilccitos. 

Art. 6." A consolidação será acompanhiltla de um in
dico alphabetico e outro chronologico das disposições le
gislativas e r,'gulamcntares eonsolidaJas. 

Rio de Janeiro, em G de Novembro de 1872.-.lllanoel 
Antonio Duarte de Azevedo. 

Instrucções para a consolidação das disposições legislativas 
c regulamentares concernentes ao processo criminal . 

• \rt. l." A consolidação das disposições legislativas c 
rc:;ulamenlarr~s concernentes ao pror:csso criminal 
cousistirit na CX]losição systematiea das que se; acham 
em vigor, de modo que mostre o estado aetual deste 
ramo da legislação. 

Art. ':2." Para este fim s<~ reduzirão as ditas disposi
çi'ies a provosiçõcs claras c succintas, formuladas de 
aecôruo com a retlar:ção das leis c regulamentos do pro
cesso criminal, c cla~silicildas em titulos, capitulos, 
artigos e paragraphos. 

Art. :}."O trabalho dividir-sc-ha em duas partes: a 
primeira parte SI) inscreverá- Da organização judicia
ria criminal-, c nellil se exporá tudo quanto fôr re
lativo á di ta organização, seguindo-se a ordem hierar
chica das élutorirlades, das inferiores para as superiores. 
A segunda pilrtc se inscreverá- Da fórma do processo 
-e subt.lividir-se-ha em quatro títulos. 

~ L • O titulo L"- Do processo em geral- tratará 
llo inqucrito policia.!, da prescripção, audicncias, com
pcLfw·.ia lio juizo. suspei<;õcs c recusaçõc~, queixa c 1lc-
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nuncia, citação, prova~, acareação, tonl'rontação, inter
roga torio, torpo de delicio, pl'i~ão, hmca~, liauça c 
custas. s 2." O titulo 2."- Do proCI'sso ordinario- tratará 
da formação da eulpn, da pronuncia, dos preparatorios 
da necusação, da accusação, sentença c sua execução. 

~ ;1." O titulo :1."- Dos pron•ssos esp1•cia!'s- tratará 
do~ proce~sos dr contravenção ús posturas muni1~ipae~, 
tios crinws policiacs, tle contra lia mio, 1los indicados na ' 
Lei 11. • üli2 de 2 de Julho de Hl!'iO c> no art. L o do Decreto 
n." Hl!lO do 1." dr Setembro de 181i0, dos crimes deres
ponsahi I idade dos em pregados publ i c os não privilegia
do~. e dos d1~ ré~ponsabilidaue dos cmprl'gados privile-
giados. · 

Quanto ao processo do crime,df• qui' trata a Lei n.•581 
de 1. dr: Si'lcmhro ele 1850, assaz ô declarar que se con
tinúa a reg1•r pol'Pssa lei. 

~ fL• O titulo 'L"- Dos recursos - iralaril do re
curso (no sentido restricto), da appellac;ão, do proles Lo 
por novo julgamento perante o jury, d;; revista. c da 
ordPm de /I(Jbens COI'Jms. 

Art. 't." Cada titulo poderú wnll'l' um capitulo dü~
tinado ás di~pnsi1.:õcs gcrae;;, c o~ ~·apilulns poderão ~er 
su hd i v id idos l'lll St'rçõcs. 

Art. :5 • Em notas correspomlcnlf's :JOS artigo~ da 
r:onsoliclaç;J"o cilar-sc-h;io o~ aelos lPgislativos ~~ rcgn
lamrntares, qun :1utorizarem as disposi1;õcs dos ditos 
artigos, hem como os avisos do governo e a jurisprn
clcncia, qur liouvcr firmado a genuína interpretação da
tptellcs actos ou suppritlo as suas lacunas. 

Art. ti. 0 A consolidação será acompanhada de um 
ind.ice a_lphahctico c outro chronologivo das disposiçõl's 
lt'gtslattvas I' regula meu lares consolidadas. 

Art. i." O formutario dos Jll"OCf'~sus eriminacs, tJlH~ 
t1•m de sPt' julgados pelo jury, puhtieado co,n o Aviso 
do l\liuisll'rio dos Ncgot:ios da Justiça 1k 23 de 1\larço 
de IH:J5, scr;'t revisto e acronunodado ao estado actual da 
li'.!:rislal:;io. 

Hio de .JanPiro, em fi dn Novembro de 18i:2.- Jllnnocl 
1lnlonio Duarte de A:::acdo. 
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JlECHETO N. ~jl30- JJE ('j DE NOVE~WRO DE 187~. 

Concede il Co111pau1Jia Br:~silt·ira (le qnis (le ferro de 111'11-
xellas autõi iiã~ao Jlai'a fuuÚiouar c· ;lílíll:Ô\ii l'l'US -csm= 
tuto·;. · 

AtlendrJHio ao que me rcquNrn a Companhia Bra
sileira de rarris de ferro dl' Bru\Pllas, organizada 
rH~sla C1irte c dnvidam,;ntl; ropresrlllalla, e na ron
formidadc da i\linlia lmnrP<li:üa Hrsolur:ão de 30 de 
Oulnbro ultimo, tomada solm; o parcc.Pr da Secção 
dos Negorios do lrnperio do Conselho de Estado, C\a
rado em Consulta de I do referido mcz, Ilci por hem 
COIICI'dcr-lhe autnriz:u;ão para runccionar, c A.pprovar 
os resjwcthos estatutos que com este baixam. 

Francisco do Hrç·o Barros Barreto, do :\leu Conse]IJo, 
Senador do lmperio, Miuislro n Srcrdario de Estado d11s 
!';'egocio~ da Agricultura, Commercio c Ohras Publicas, 
assim o tenlta Pllll'tllli:lo e f:rça executar. P:dacio do Hio 
de Janeiro, em seis de NoYelllhl'fl dn lllil oitoccnlos 
SIJtl~uta o dous, quiliiJUa,QI'siJuo primeiro da Indepen
dl'n<:ia I' du IIIIJII'I'in. 

Jinuu:isco do .l!l'fJO 11arros J1arrclo. 

t:st l.ulus da ÜHIIJlilll!da ltrasilcira de canis de l't'l'rn 
rm llrnxcllas, a lflle se rcrcrc o U<•crcto 11. 0 !HãO 
de fi do I'UITCIIle. 

CAPITULU I. 

.\r:. 1." Fi··a w·lo-: Jll'l'"l'ltil'> l'.<latul•l:' Of/.!':llliZ:td:t 11111:1 
'n'·~edail1~ ill!llllYIII:t qtw li'IIJ por lirn :1 aeiJUi:d(ío ,. I'\ til"· 
l ill"itfl: 

i." ll1• li111ia-: d1·1·:~rri dl' f1~l'f'•J lllllVÍda,; poranirn:H'' ll:ll'i
ol:~dn dl' l:t'll\l'll.•.', ''"" •'1'11111" do l'.lll!lr:wlo dl'l'lllll"l'c.<l" 11111' 
'"' "·"'''""'Sr. 1_; ,\·I I .,.,,,,,.; Fr···i··'·'''" .•dt•tdi, :~··.i" t•ltld.il'" 
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no dia H:i de 1\larçu de 1872, pelo burgo-mestre c vereadores 
rlfl Bruxcllas, de conformidade com o cahir•r des char~cs P-sla
hclecido pelo conselho commun:~l da mesma cidade em i:i de 
Fevereiro de;;tn anno c :tpprovado pela deputação permanente 
do conselho d:1 provincia de Brabante no dia 3 de ,\bril 'c· 
guinte; '' 
~-·De quacsqucr outras linhas de enrris de ferro puxados 

por anim:ws, qne a companhia puder obter na mesma cidade 
por adjudicação, eontrneto, compra ou eonrcs;·ão. 

ArL 2." A slwiedade toma a denomimu:;ão de Companhia 
Brasileira dn !:arris de ferro Pm Brnxcllas. 

A séde da eompanhin ~t'r:í no IUo de Janr~iro, onde serão 
l:nlehradas as asscmhlt\<.~s geracs dos accionist:~~, c onde resi
dir:í a Direetoria. 

Uma ag·enda stmí ostaheleeida rm Bruxcllas, aonde a eorn· 
panhia clegerú um domicilio para os Iins competentes em suas 
relarõcs com as autoridarks lrw:11~s 

Art. 3." A Companhia Brasileira de r·arris de ferro emllrn· 
xcllas adquire para si em todos os seu~ onus, favores e ohri
J!'ações, nwdianle o aecôrdo ~~~~lnhradu pelos ineoqwr;tdorrs 
tlirectnrPs com r,; rcsJH'I'I i voe< r:c,sionarim:, o contrai'! o a qtw 
se rcfen: u art. 1." 

Essa acqnisição faz-se por: 
Snbrog:~çãu pura e simples, !11• llJallPira f]UC a companhia, 

sncecdl'ndo nni\·PrsalmPnlc f~lll todas as vantag-ens, suernde 
Lambem em todas as oJJJ·i~·açÕI'S t·ontrat:tmbs pelos Srs. G. & 
J. Bct·quct Frcrf's ent Yirturle da dita conees,ão, de conl'ormi
rlarlc eorn o cahier· drs charges, ficando esta transfercneia per· 
fpif:t c 1:omplcta Jog-o que os sohrcditos ccssionarios tiver(' m 
assign:ulo a rt'.'[lf'l'liva r·sniptura pnhlif'a de l:essão r• lra:'-
1"'''1' r: ']llf' a l'arnara lllllllll'i)';tl de lll'tt\YIIas a tiver r;Jiili· 
cado. 

Art. 'L" A •·ompnnltia durar:'t p•.•lotPmporln ;J;jannos, btu 
t\ pdo trmpo da cmwes;;fío, a eonlar do dia da explorarão de 
to1lns as linhas de (;:trris dl' ferro 1'111 toda a sna extem:ito. 

São formalmente prohiJ,jdas tod:1s as operações commer· 
f'i;11·s ou nutras qun11ão s1• li.lntf'lllllirretanwntc ao lim da so
ried:tdr, assim f'OfliO a nntis<iíu tfp quaesr1ner valores ao por
tador. 

Antes do pr:tZIJ fixado só po1lr:rú dissoll'cr-sn, verilieando·sc 
alguma das hypothl'sP;; c.:pedlkarfn,; no :ut. 295 do Codigo elo 
Com mordo e tio art. 351fo llecreto n." 2711 df' HJ de Dezembro 
de 181i0, ou s1~ a asscmhlr;a gorai dM aecionisiM, sendo eon
vor~arb e:qlf'l:s.,;lluenlr~ t~Ofll ;ml.i1·ipa<;ão tfp ftO dias, :1ssim o dr•
dtlir por maioria dr~ Vttlm: d1~ aerionislas que rcpresenlPfiJ, 
pelo rl1fmos, dous lerrus do e;1 pita!. 

I:nwlmonw SI' r:omillf:rarú rfh;solvida a companhia r en
trará emliqnirf;~~,::to logo qnr solirer prcjnizos que ahsorvnm 
u fundo rlr• n•::t·rva qtu• hllli\'Cf, r~ metade tio enpit:.tl sod;d. 
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CAPITULO li . 

.Fundo social, acrões. 

Art. ü." o capital da companhia é fixado em t.200:0001~000, 
divit.litlos em 6.000 acções de 200:)000cada uma. 

Destas 6.000 aeções, 3.000 pelo menos serão reservadas para 
snbscriptores nesta rôrtt•, podetHio o restante ser suhscripto 
na Ild;1·it·a. 

O fundo sodal n:io poderá ser augmentado ~enão no caso 
que as linhas de carris de ferro forem prolongadas ou motli
lieadas pt~la companhia. Esse augmento se fará por meio de 
novas emissões de aeções ou emprestimo, a arbítrio da assem
l.Ma geral convoca da expressamente para esse fim e composta 
de accionistas que representem pelos menos 2/3 do capital, e 
eom a autorização (lo Governo. 

No caso de se verificar nova emissão de acções, os aceio
nistas da companhia terão direito proporl'ional ús novas ac
•·ões. 
• Art. 6." As arções são rralizavcis em prestações, sendo a 
priml'ira de 5o 1. no acto tia subseripção e as seguintes na 
proporção e nas épo•~as que a Dircctoria entender conve
nientes c sómentn até a quantia que fôr estrictarnente ueces· 
saria para os llns e operaçõf•s da companhia. 

Nenhuma chamada poderá ser feita sem annnncio prévio 
de W dias, 11rlo menos, nem poderil cxeeder de 25 "1 •. 

As primeiras entradas de todas as acções emittillas, quér no 
Brasil, •I ué r na Belgica, até 50 "/o do valor das mesmas, de
verão ser feita~ no Rio de .laneiro, as demais entradas das 
acções inseriptns em Brnxellas, poderão ser ahi realizadas. 

Art. 7." As acções são nominativas. Serão extrahidas de 
nm rt~gistro de talão que ficará depositado na séde da compa
nhia, c nssigrwdas por dons Dirnrtores. Lnvarão impressos no 
verso as princip3cs disposições qtle importa aos portadores 
conheecr. 

Art. 8. o O aecionista que não realizar as entradas a que 
fõr ohrigado nas épocas annunriadas, perderá em beneficio 
da companlt ia as entradas que anteriormente houver effec
tnado, salvo caso de força maior devit.larnente justificado 
perante a Dil'ectoria, da decisão da qual haverá recurso 
para a as~em!Jiéa geral; devendo porém o accionisla a QUfHH 
t~sta falla fõr relevada, pagar imrnctliatarnente a entrada quo 
tlevcr l' n juro da demora. 

As acções eahidas em commisso serão, a juizo da Directo
ria, emittitlas, ou ficarão pertencentes á companhia, que 
as conservará em deposito, satisfazendo as entradas. No 
primeiro caso o pro:lueto do commisso será levado à conta de 
l ur.ros e pcrd3s. · 

Art. \1. o Qualquer pessoa ou associação poderá ser accio· 
nista da companhia, devendo as transfercncia~ ser feitas de· 



11:'1'11.'' ''" 1'11()1(; 

pois d1• r•••diz:1d",; ;:;; "/" d1o 1 :1L11· "''"'in:~ I, no '''"'riplorio 
,.,.Hfr:ll o11 11:1 a~t:1wia 1:111 Bru.xt•ll:t!", 1•111 li\·ro propri.•, na 
pr•·<•·11~·a do,; lran,;l'l'l'l'llf••s ~~ transl'l:rido,.;, ou seu~ prot:nrn
dorl'·; 1[1111 ao;~ignarão, 1><'111 1'111110 u S 'l'l'l'l:trio on a~:rnll' da 
,.,1111panli ia, o 11'1'1110 r.•sp<'t'liro. · 

Art. lO As :t<'l''"'' i"""'l'ão Sl'l' pa;.;<ad:~s dPs livros !lo r. in 
rlt: .la111:iro p<tra os tJp !li' IL .\ldlas P \ il'.t'-I'I'I'Sn, prei'Pdcndo 
:1Vi>o1la tran;.;l'rrlmt:ia dP sua ,;(•dr·; """' ~t'i podr•rfío St'l' 11'(111~
l'••t id;IS IIU lllg<IL' Olldl' Sli :>t'/1:11'<'111 iil<l'l'iplaS na I>('<::J,;ião d11 

t r:111.<l'1' ri l-:1 < 
Arl. 11. li,; aeciunb!:1; 11;111 s;i,, !'l''l'"ns:l\'i'Í' .'PilãO JWin 

y:llor das s1t:1:-: :tl'rlí:•.s. 
Toda a :H'l'ão 1• Í11tli1 i Íl•·l. 
1\ l'lllll[lall·lii:~ 11ão 1'1'''''"111'1'<' Sl'lliío 11111 pusmitlor por nma 

:li'(';J()-
;\ri. 1:?. Os ilin•ifo.:,•o:,rig:wlt•.s inlirn•lllrs ri nrr:ão, aeom

lJ:IIIIi:llll "1ii11l" 1'1•1 qu:iliJII•·r 111ãu IJIH: '1'111: legalnu•n\P se 
;wlll•. 

J\ l"1.;.-:1•s<'ío !11: 11111~ :t:·t:ii' i.tt!ilil';t p:·l'fi·it:l a'lhr,ão aos I'~· 
falll[<h I' 'Í'-'tit'l'i.s(tf'sd;t il,.'il'!lllti<•,t '.!1'1';1/flllll:ltf:IS ill' l'lllli'III'IIIÍ
U;Idt• 1'11111 IIC' 1'>'1:1111\W'. 

1~.\1'1'111.11 111 

1\l'l. f;l_ .\ ;tlfiiiÍili'ifl'iii':ÍIIIl,ti'llliljliiJti!Í:t jii'I'(Plli'I'I'Ú il lfil)il 
Jlirc•t·loria 1'111111'"'"'' "' li.,., llli'llilll'"'· dos 1[11:11'.' 11111 ~1'1':'1 
pr.~,;idt~llll', llliii'IIS<'I'I'<'I:_:ri<• ,.,,1111_·,, Tllt''"III'Piro: 

A ··lt·t<.:ã" da Ptrt'l'l!il'l.< "'l'it lt-1l:1 <'111 a:<oWIIIilil'a geral <los 
ae•~ionisla<, ti•· 11'•'>1'111 trt,; a1:11o,;, :i illilioria n•latil'a t],, 
\Oit!S, [1111' I'SI'I'IIíiiiÍiO C'<'l'l'i'ÍII, I' l'llllf.l'lldd ;lo l:l'tilltiiC' a iJn
l'fal':ll::lo t•\I>'I'Í<Il' "''·' "''I"' 1(111' 11 ill'<:illiiÍO'in po,;:>11ir. 

E111 Bnl\l'lla,; 11<~1'1'1':·1 lllll ilc!<'llil' d:1 t'IIIIIJianl!i:1 di'!Pg-:Hlll i' 

Jllllll<';idn [ll'la llil'i'l'llll'Íil, f!!l<' ii11• lllill'l'itl'IÍ o< \',IJII'ÍIII"llill'i, 11 
ifltiil P'"ln;'l :tiTIIIIIIII:!r "' illll•:l'íl .,,J,. ;!t'l't'lll.l'. 

o_, llil·,·r·llll'<'' •·i1·i;"> ··-~·"llll'lii" d-1'1111'1' si, na prirnl'ira r,•n
ni:lll qtt~· l'I';I•Lc<!i'l'!ll~ ljill'iH 1'\l_rt,'.l 11."' l':tl'gtl:-: d'· Presitlentt•, 
~"l'l'l'l<ll'i•J ,. TIII'>'OIII'<'ÍI'il. 

,\rl 1':. 1'"1'<'\l'•'i'l\i,,:·l r~·~·Tiil'''''lii·!<'l'id:l noarti..;o anl<·
t::•.tl•·llíl', ,,;,1 IJi,·:·t·llll'i' 111:: !1·,._, I'I'ÍI!II'il'"~ :lllllllS t:ontatlos 
d;l d;1!:1 d11 d(·~·J'I'Itl qllt' ;!JtjJI '~\'.11' o.~ l':~laUJIIi'-': 

()..,~~·.': . .lu:·~,~ Flt·d:•lj~·tt 1:11.~-···ll~ .\lalltt··l l\l:1n{IIP:-: dn ~;\ P 

Erlll''i" ,\u:-;1:--:[11 liii'IJI't·, ""'' qua1''" p1 imuiro 0'1'1':·1 o l'rl'· 
~id•·lllt•, n ,,._.~·1111·lu ~.'<T••Iiil io<' 11 li'ITI'it·o Tlii~,;oun•iro. 

Arl. t:i. !\i ,,.,,,j,··"' dii llil'l'l'l•tria 11ii11 Si'l'ào tldlnit.tidt•~ 
Vlll'" P"i' pr·<<ill':u::;t•, :::1i111 t<S pnpil!os por s1~11s tntores, a' 
llllliltl'l'"' pt~r "'"' llli<l'id<h" '" :~;·,·illnisla-; tleDru~cdlas, cuja 
ÍII'I'I'Í[II)il l'•lll'liil' d:t ldiÍIII:t l'dlllltllllli:•at)O do :lg-1'11[1) 1'111 
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nruxellfi.S. As companhias ou sociedades só pot.l.erão ser re• 
pmsentadas por um dos seus socios. 

Art. i6. Só po1lerá Stlr eleito membro da Directoria, o ac
l'ionista IJUC possuir no acto da eleição, pelo menog, 50 ac
çõas, !las quaes não poderá dispôr emquanto durar a sua 
gestão. 

Art. 17. Os membros da Directoria poderão ser reeleitos, 
c servirão até 11ue a nova Directoria se apresente para tomar 
posse. 

Art. 18. No illlJitJilimento ou falta de qualquer membw 
da Direetoria e~ta chamará um aecionista, que exercerá as 
funcções d.e Dircctor até a primeira reuuLi:o da assembléa 
geral, que pro1·ederá então á eleição de um Dircctor, cujas 
funcçõcs durarão até Hndar os trcs annos do seu prcdc· 
cesso r. 

Os Dircctorcs ll'Jrcc!Jcrão como honorario a porcentagem es
tipulada no art. M1, salvo durante as olJras que ven~:erão o 
honorario d.e 2:4001)000 cada um, por anuo. 

Art. 19. São attrilmições da Direetoria : 
i. o Velar pelo ex:wto 1mmprimcnto dos eontraetos a IJUO 

l'C referem os arts. L" e 3. o, c de todas as disposições dos prc
:;entPs f'Slatutos; 

2. o Alltuiuistrar totlos os negodos da companhia, e cffec· 
tua r a compra de tutlo quanto fôr nece~sario á mesma com
panhia e representai-a perante o Governo Imperial, em juizo 
ou fórn ddle, para o que lhe são concedidos plenos poderes; 

3. 0 Nonwar um r.:-crente de sua conliauça (individuo ou 
firma sueial), ew Bruxel!as, o qual poderá tamhem ser agent~ 
t1a companhia. A comJ·anhia marcar-lhe-t.a suas obrigHÇÕ~:> 
e vcndnwntos; 

!1.° Fixar a época e a importancia d:~.s cntrall.as que os ac· 
cinnistas tiverem de I'l'aliur; 

ti. o Celebra r os cun tractcs para o custeio da estrada, ou 
autorizar o gerente JJUra 1~s celebrar; · 

6. 0 l\o,•llVP-r ;íeen'a das ar·çõ]E l'ahidas f'lll commisso, po
llcntlo os intere,sados roconer da decbão da Directoria vara 
a "'''"mhléa g-~:r;tl dos ar:eiunistas; 

7 o NuiiH'ar e demittir to,[<,s os empregados da eompanhia, 
~~marcar-lhes os orllenarlos, J!Otlenuo conferir lSte direito 
;Jo ag·r·11te ou g-ertmte em Bruxcllas; 

8. 0 Autori:.:ar uos lueros li,JUiJos os dividendos semcs
trat·~; 

!l. 0 Apn~~entar ás 3'!'H~m1Jl,:~as gr.raes ordinarias, que se ve
rilkart>ru uo mez de FeverPil'O de cada anuo, um relatorio 
':ireullista udatlo das operações da eornpanhia, ;Jeompan!Jado 
d" h~l;1n~u geral e da deJHut~:>trat~ãu da eonta dtl lucrus n 
]Jo.'Cd;J'; 

10. Collocar por iuturmed.io do Dircctor 'fllesoureiro, em 
um on m_;1i~ haueo;:;1 as sot!lliJaS J•!lrteneentes á I'Ompa~hia_; ___ .-~ 

ll. Dll'li-'lf a escnpturaçan da COUljJ:l.IlliJa, que uevcra.·llúr ~r ""A. '' '· .. 
fl•it'l com wetlwdo e clarpza; )., \.),\lll fi..1 · 

U. Nor11ear, no itupeuimento por mais de q I( Q:\'hl'tiS l'f 
.. u ta I La Jp <J u;olq IH·r Hlc!llbro da DireelOri:•, :1 ::'\~f.bnista 

J• t h.l E J ! . 1 :;~} ,,~'\ 
I~_<~~. 



ACTOS DO PODER 

qne exnr~n as funcçõtls de Dircctor, até a primeira reunião 
da assr.rn!lltia geral, nos tf1rrnos do art. 18; 

J:l. Marear, sn assim entender conveuicnte, a fiança 1{\W 

dr!vnrá prestar o l{f1rcntn; 
i!~. Nomear um ag-entn de sua conflanç-a em Druxellas. 
Art. 20. Compete :w Presi1lcnto além das attrilmições in· 

l11)rentos ao 1:a!'g-o de Dirc1:tor: 
L" Presidir ás n•uniüns da Directoria; ser orgõo da compa

nhia c assignar todos os papeis, eom cxeepção dos eontraetos, 
escripturas e prucuraçues, •1ue serão assignados pelo~ tres 
dir1:ctores; 

2." HuiJriear e encerrar os livros em 11Uc forem registra· 
das as aetas drts assemhl!:as gnr:H'S e das rmmiões da DirPc· 
toria, e hem assim todos tH(UI'IIl's l!lte niíu devam ser rul.iri
eatlus no Tribuna I 1lu Com JUI:rl"io; 

:1." Transmittir ;10 g-t:n·ntn os offieios que assignará com o 
:-; .. erPtariu, r:om as ordens o dl'liiH•rar:ões tln Direr:toria; 

rLo A~signar t:urn o 'l'h.,sol!l"l·iro os dteqtíes 011 red!Jos para 
a rdirarla •lo •linhl'iro •pu· estiva nos 1Jan1:os; 

li." Cot1voear as assrmiJh;as g,.r~ns ordinarias na fúrma 
prPeeituadu nos r:statntus, e as extnwrdinaria~; sempre 11\lll 
for mistPr, ou nos casos prPvi,.:tus no art. :lt.i. 

Art. 2l. Compete :111 Sm:rntario, além das attriliuiçõt:S in· 
hr·rPnii'S ao r:arg-n L! e lliredor: 

t." 1\r•rlig·ir tod!ts as act:is das n·nniõcs 1la Dirnctorla, ron
!'ignan•lo nellas ns dPiilierar:õr:s que fon:m tomadas, e a:-sig
u;nulo-as eom os demais lJi n•eturPs ; 

2." Assignar eom o l'r.,:;irknte as on!PJls e dPlibrrar:õrs fia 
llitectoria qun h ou VI' rem t!P srr transmittidas ao gerente; 

:J.o Assig-nar eorn os transfpn•JttPS P. transferido~ ou sr:us 
Jlroenrarlon•s as tran~fr:reneia~ das IH"ÇÔí!S. 

Art. 22. CnntpPtn ;w Th .. ~nurl'iro, além das attrllmições in· 
hr:renti!S ao earg-o tk llin•ctor: . 

1." Hot:rber, pas;:an1lo os eomtw!rntes n:eibos, e rlepositar 
rm tllu ban1~o torla~ n~ ~ollltll~ls enviadns pelo gerentl', Ult 

untras quaesquer pPttt:tli'PlltPs á enmp;mhi:l. 
2." 'l'1:r sob ;:na ~.;uanla.: respnnsahilidade a quantia n.:

crssaria para rweorrPr :·,, il"Sfli'WS ordinarias; r f'fl",:etuar os 
pa~:tmPnto,; qnr l"ofl:lll antoriza,(oc; pela llin•etoria. 

Art. 2:J. Compete ao ag-C'nte "mllruxellas: 
1." Examinarn' contas qne tivPrrrn 1le st!J"jlag~s Pm Bru· 

xr:llas, ll\galizando-as t!lllll :1 sna rnhi"H":I, ou impng·nanrln "'1 
qtw não jnlgar rn~navei.s. Neste t!aso, farú prompta cummu
nil':lçiio :í Hii"PI'toria. 

2." Fi;;~·atisar;í todo o s1:rvit;o r: Pseripturaçiio mn BruxPI
las, Pxigindn totla a r:t:o1111111i:l, e r':mnttPndo trimensaltnPntr: 
um n:latorio rireurm;tarll'iado sohrn a tnardta da com
panhia 1:orn 1bdos t•sta!istieos, r 11111:1 relnr:iío nominal dos 
;H:donistns Ptu Hrii'\PII:"'• 1: "lllltnr:r" de :ll'rõns qun eada 
um pos,;uir; 

:1. 0 Hnpr<'.~Pnl:il" pPr:rnlí' a-; :llrllll"idadPs dp llruxPIIas :1 

("lllllpanhin, dl'!'r•ndt:nrl" 'í'll'-' dir··illl-', para ntio li111 t1:r;~ 
J•roeitl'a,;:"ítl rh ()ir,,· I·>~ i:> 
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r~. o A>.;ig-nar l\Oill o gcrrntc as guias de transrercncias d:'l 
insaiJIÇÕr•s do aeções, de Rruxellas pnra esta Ct'lrte; 

ii." Approvar f' subscrever os b:daBtJrJs nwnsaes, semestracs 
P annuaes <JLW á Direetoria forem remottidus pelo gerente; 

H." Zdar as flmdas e <linheiro~ da eompanhia, fazendo eiJ
vi;~r, Jlor intermedio do gerente para o llio de Janeiro, as 
somm:~s que se forem lll're<~adando, dr, modo que nunca possa 
tlxbtir om •~aixa som11w. superior :1 J0:0001~ ao <~ambio par, 
s:dvo as <Jllalltias julgndas neec:;sarias pela Diroetoria p11ra 
fazrr faeo aos dividendos, e qnc serão rer~olhidas em um 
barwo a e reli i ta do . 

.1\rt. 21i. Compete ao g-rrnntc: 
L" llirigir tndo o sr•n'i~~~~ <la compnúhia rm nruxrllas, 

proerdrHHio ~nmpre de :w<:ill·do •·om as orrlnns n instrn<·cl~r·s 
rln Dirr1~torin n do ngrntn em Bru:-.Yilas, sP o houvt>r ; 

2." Propnr á ratilic~•ção ou Hpprova\:~io da Dire1~1ori~ a no
me;l(~iío, tlemis~iín c ordenados dos eJlljiiCgatlos IJIW julgar uc-
··es,;arir's ('.m nruxclla~; . 

:to Cdnlll·ar os contrJetos para que o nutorizar n Di· 
rc1·toria; 

lj .. " Enviar para o Hio uc Janeiro, Jll'ln rMnEl fJIW a J)j. 
rectoria Ih<~ <!!'.terminar, as somr.ws qtll; fllr arn~r::ulandn, de 
mnrlo•qnn nnnea po~sn ter em ~cu porlcr !Jnantia superior a 
10:000,,000, ao <:amhio par; 

ti." i'ropfor á llirc•~toria on ao agrnt•• tutlo quanto julgar 
11til :w ]Jom nntlamcnto da •:ompanhia; 

G." Prestar fiança iuonea de I[Uantia fJIW n fiircctoria llw 
marcar, se esta entender que lh'a diWC exigir; 

7." H··mcttcr JIWIISalmcnte um relatoriominndoso da rcn. 
d<~ da •:olll]l:lllhia, estado das linhas, movirÍHlnto, dcspczns. 
feitas, ver!Ja por verba, halanç.J e todas as informaçõe~ qt.tc. 
pela })in do ria forem exigidas. 

n.~:;tt•. rrdatorio, f\•~ar<Í t:tJflÍ<I arehivada f\111 B.rux:cllas. 

CAPITULO IV. 

nl) ··onsellto fiscal 

Art. 2i:i. ,\ a~-rrnhl<\a geral elrgcrá um •~onselho flscat 
r~lllflOsto dr. Ires memhros, 1:uja ct.:içâo se fará como a do~ 
nw~eton•s. 

Art. 2(i. O consr,lho fiseal será r leito pnr Ires annos, c r~
nova•lo pnr terçn cada anno, Jlor antiguidade, decidindo a. 
sorte rpwnto á s<thida dns membros do.primeiro conselho fis· 
!'ai nomeado. · 

As di~posir:õcs dos arts. 16, l7 e f8, relativas aos nirectorrs, 
f,)o app!ie(lveis ;~os lis1:11es 1 

Art. 27. Os fiscaes terão um direito de llscalisar~ão illimi·
la•ln ~ohrr, tortos n< ncgocios_c operações da r..lmlpan"tüa, 
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Poderão t<1mnr conllt'eimcnto nn g.juc d.n cornpanlli[l tle 
todo~ os livros, c~orrP~pnndt•JH:ia e 1loeumentos crm•csqurr. 

Ellns t{:rn por nhril!:t\ão verifiear e votar solirn o hlll~nço 
semrstral e nprcscntar;. as~emblt;a gc•ral P.m eada reunião 
ordinaria nm rclntnrio sniJre a sun fisealisa~o. 

Hcunern-se nn sédP da cnmp~mhia quan1lo o julgam con· 
vcniente ou snl!rocnnvoeaç~o da Direetoria. 

As actas rJaq rlelihera\;i"~' tlos liscaes serão registradas om 
livro especial. 

CAPITULO V. 

Art. 28. A ns:;eml1l1;:1 i~t·r:ll st•r:\ t'omposta do;; :Jccionistas 
cujas ai'ÇÕ;•s ,,. aclwn·nt awrlJ:Jtlas no livro re~prctivo, 30 
dias antes 1la data nm tjlli' •·lia ~~· vt•ritlc.:Jr c do~ accionistns 
inscrijltos em Jlruxelln:-:, qnc SC' at:harc•rn nesta Curte legal
ment~ hahilitndos cnnfonne n;; l('is c tlispnsiçõP~ do nrt. 10. 

Art. 2V. A ~sscm!Jiéa genl scr;í sempre presidida ppr ae
rionista que não SJja Dirct:tor, e nomeatlo por ncclarnação. 

O l'n•sidente <(lle '"';;int fúr ell'itu norncarú o S,Jcretario c o 
t•o-t:ru tatlor. 

Art. :lO. A a:;sem1JJ,~;1 ~;t·r:d não~ p,,,J,;rú constituir-se senão 
1~om nrciunista:; 'JlW n!plW'''IIIi'lll, !Jt:)o menos, dons tr•rçtls das 
:1~('ões emittidas no llio tll' .l:itwiro, :•. com e:-:te nnrnero rcsnl
vení sobre qualtJLier a~snmpto, ,·alvo angmentn de capitnl, 
<lis<oluçuo da cnmpanllia P rf'forrna tlt) r,qatntns, nm que é 
mister llons tr•rç,•~ das ncçõ:•s ernittidas (arts. !1." e !'i."). 

Art. 31. 1\':in st: n:U)lindo Hlllllf'ro :-:111Jit:iento tlf' nceinnistns 
na primt'Íra t·nnvoe:!t;lt) da :1'S •nlldt:a ~~t:r:d fnr-sr-lta nova 
eonyot·nr:tn, 1· nnsta :.;é: tflolil"•r:lr:i t'fllil o nrwtrrn que estiver 
Jlrt:sr•nte, insr:rindo-st• t·st:J di:.;pw;i•Jío llfl annuncio respflc
tivn. N,)sta s~:g-un1l::t n:uniiJq :;li S\) poderü re:;olver :íccrca uo 
n!Jjr:eto qne tircr rnotivntlo a primeira 1~onvocnçiio. 

Art. :12. As dPiilJI'r:u:<'"' tla as;;cmlJJt:a geral obrigam em 
tudo :-~os n1~~innista~ anst•nlt'S. 

Art. 33. Os at:t:ionista:; qun comp:Heeercm üs asscm!Jié:1~ 
gcr:~es scriio inseriptos nrn llllt livro de prcsPnç~, declarando 
o numero f]e llt'ÇÕes 'Jlll' ]'llo'Sllirerll, os que representarem 
como procur<Hiores. 

Art. 31. A ordem tla Ynta~·iin stH'<Í (]() um voto até dez 
:JC{'Õt;s e dahi em diante um votn mais por catla fO acçues. 
Itão podentlo aecinnista alguru ter mais de fO votos, seja 
qual fôr o n umcro dr. ac~·\ít)S qnc possuir ou represente por 
procuração, mantlnto estp IJIW ali:ís stí poderá ser comnwttido 
a arr.ionista. 

Art. 3a. Cornpdn ft aNJmhléa grrnl: 
1. o Hesolver ;íccrea de todos 03 ncgoeios c interesses da 

~:nmpanhia. 
2 "Hcfflrmar t'i J'l'•':·l'llf.e:- ,.,ratuto<; 
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3." Eleger a com missão flsea I ; 
4. o El~~er a Directoria nas épocas marcadas·; 
;; "Julgar em ultima instanuia ácerca do commisso d:~s 

:wçõe~ quando os intercsoados não se conformarem com a de. 
d~ão na Di rectorla ; 

6. o Deliberar áccrc:t da continuação da companhia, findo 
o tempo de sua duração, fixado no art. .&,." e nos termos que 
nlli se dctr•rmina. 

Art. 36. Haver:í reunião de asscmblr;a geral ordin:tria em 
c:tda anno,no mez de Fevereiro, na qual será apresentado pela 
llircctoria o rclatorio com as contas do annu findo. 

Alóm das reuniões ordinaria~. haver:í as cxtraordinarias, 
tantas quantas forem convocadas pela Directoria, ou rc.JUC· 
ririas por pe;liuo cseripto e motivado de rtnus fiscaes, ou llf' dkz 
ncciunistas, pelo menos, que representem uma quinta partn 
das acçõcs emittillas. 

Nas asscm!Jléas geracs ortlinarias, alrím !lo que npste artigo 
se consig-na, trntar-so-ha mais dos nhjeetos rJue forem pro
postos e apresentados para a lliseussãu. 

Nas extraordinarias, porém, trat:-~r-sc-ha exclusivamente 
do assnmpto que tiver motivnlio a sua convocação. 

Art. 37. A approvação das contas aprescnt:Hlas pela Direr
toria rm assem!Jléa gaal n sob parecer da com missão fiscal, 
importa plena c geral quit:-~ção para a mesma Directuria. 

At t. 38. As nssc!lilhléas geracs sr,rão convoeadas por annun
eios nas folhas diarias de maicr circulação, scmpm com :m
ticipação de lO !lias, pelo monos, nrsta Côrte e de qO dias em 
nrnxell:-ts, ~alvo os casos urgentes apreciados pela Directoria, 
r1ne fJOderá prcsdntlir dos :-~nnuneios em llruxellas, assim 
eomo para as segull(l:1s rrmniõcs -{:Jrt. 31-), que terão lugar 
oito 1lias depois da primcirrt. 

Os avisos de convoea~·ã0 tlevem mencionar o ohjccto rla ren· 
ni~o. 

Art. 3\J. A votação scr:í symholica, por~m será por cscrn
tinio secreto fJUanrlo pedido por trrs mf'mhros, c só ohriga
torio em todas as votações p:-tr:-t nomeações c revogações. 

Art. 40. A primeira assemhléa geral tt•rá lugar no ultimo 
mcz do semestre civil em que a linha principiar a trabalhar, 
,. nella se proccrlPrá à rlei~:io do conselho fiscal. 

CAPITULO VI-

lJo halanp<, fundo tlt! reserva c dividendos. 

Art. U. O lia lanço ria t~ompanhia será feito no fim do carta 
semestre civil :í diligeneia da Direetoria, e comprehenderá o 
valor real do haver social, deduzidas todas as depreciações. 

Será submeti ido eom antecedencia do oito dias IIIJ conselho 
!isca! para I} r,xaminar r1 dar parecer. 
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Em caso de di;si lenria rntrP a Dirrctoria e o rons"lho 
fiscal a as~embl1\a g"ral resolvPriÍ. 

Art. 1~2. O hal:mço eom os 1locurnentos eompro!Jativo~, 
ficará depositado na ~ti:le da oJmpanhia, durante os quatro 
uias que preccderi!m c os quatro dias IJUe seguirem á reuniãu 
da as,H:mbltia ger;d ~t:mt:!'tral, ú iusper,~·ão dos aeeionistas. 

Uma copia auth~ntiratla SPr~ i~ualmente deJWSitada na 
agencia ()IH Brnxr~llas para eonlwdmento dos interessados, 

Art. 4:3. O primeiro balanço terá lugar no fim do semestre 
srguinte ao em que tiver priHt:ipiatlo a func:donar a linha. 

Art. 4-1. No fim de c~ula semestre civil dednzir-se·ha dn 
renda liquitla: 

L o iO "I o dc)stinatfos a l!nnstituir um fundo de rrserva pnr~ 
fazer face a Jlft:juizos JIIIJII"<'Vistos, despczas extraordinari&s 
1le renovação e angmPHto ti" material; 

2." iO "I" para ::t llir;:r:tnrh, emtJnanto a renda liquida não 
exceder o tli\'idcntlo tlP li "I., annnal; 
Sohn~ o nxcc . ..:~o de G "I" :1 lli mr tu r h pereelwr:'t !"i "I o. 

:3." O restante sera tlbtrilmitlo eo11111 divillPJIIIo aos accio, 
nistas. 

Art. ftti. As ~ommas drstinadas para fLmdo df~ reserva rir
verão ser depositadas em conta corrente em um banco aerc
clitndo, on 1:onverti las CJII apoliecs da divida publiriJ Ol\ 
IJi I hctes do tlwsou r o. · ' 

Quan;lo o fundo di' rrsrrva nttingir :í ~ommn d" 150:000,), 
não se far:í mais ~nnão a dt'Ll!wção dr, !"i" loo até GOO:OOIJ/)000, 
c dahi em diante não haver;í mais 1lrducçãu. 

Art. 46. Não se~ fará distrihui(.'ãu alg-uma de dividendos, 
rmqunnto o capital soeial, desfaleado em virtude de perdas, 
não fôr integralmente rPstauratlo. 

Art. ~7. 0..; divickntlM st'l'ão pagos nos mezes de Fevereiro 
o Agosto na sr'dn tia c:ompanhia JJCsta Côrte, e nos mezes d!' 
1\larço e Setr~mhro na agencia r,m Brnxellas. 

Art. 1!8. Os di vi1lnndos qur não fnrcm rei".! amados no praw 
de r,inco annos, 1:rmtados do primeiro dia em que fôr fixado 
para o srm pa~amentn, presr,revnm r,m beneficio da compa" 
nhia; salvo o~ 1:asn~ !IE fort;a m~ior rlrwidamente provados pr.· 
r:tntr a assrmll!t'·a g-t~ral ''"' :~t•t•ioni<las. 

Art. Ml. Quan;ln 110 Jim nu antes tio tempo mareado para 
a duração f(a c·.ompanhia, nlla houver dr, liquirlar-s~, a as
sembfé,1 geralnomear.'Í o..;; liquidantes f'. drtcrminará o modo 
por IJUI~ esta liquirlação se fará. 

Art. SO. Os Directorcs, fiscae.', agente, g~rente e todos o~ 
empreg-ados da f'.ompanhia, n~n ~ão responsavcis se.J,lâo p.ela 
n:cr.u;;ão d11 H'U Jnandato. 
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Sel·o·lião Jlnl'éhJ, pelas perdas e damnos que causarem RO 
exereicio de suas funeções, provenientes de fraudet dolo, ou 
Iwgli~eneia. 

Ar._ 51. A responsabilidade dos membros da Directoria 
~ó poderá ser intentada por a!'çân judicial, por melo de com
missões nomeadas pela assomhléa geral em ses~ão extr:10rdi• 
na ria, parn repreHmtal·a em juiw e rrrjnerer 11 heril de seu 
t!it·eito, designando os factos sobre que deve versar a accu~ 
saeão. 

Votada a accusnção, consitlerar•sc-ha demittida a Dirce· 
toria, e proccder-~e-ha em aeto cohsecutlvo á eleição da nova 
Direetor·ia. 

Art. ii:t. A Diret~toria fie a autorizada para demandat· c ser 
demandada cnl nome da cotn pallhia; por si nesta Cõrtc e pelo 
st~n agentt~ na 1.1<•11-(ica, sujeito ás lt~is n autoridades loeaes em 
c:1da um dos dous paizes, e para exercer livre e geral atlrni· 
nistração e piPnlls poderes como em causa provria, outorgado:; 
st•ru resprvn nll!uma. · 

Art. fj:J. SHá facnltnclo ás autoriclacl•·~ eornpPtentes na 
Bc•lgiea nonwnr um lbealpara at:ompanhar as obras e traiHl· 
lhos da rompanhla. 

,\rt. .;a. o~ ahnixo a!'Signados obriqam·sr pPio numero dn 
arçüt>s que suiJscrt>VI'ram; sujeitam-se n toc1as as dispnsições 
dos present1•s estatutos que approvam, concedrndo á Direc· 
torin designada no art. :1~, plenos poderes para requen~r das 
nntoridat!Ps cornpetcnlt•sa approva(·ão dos mt'Srnos estatutos 
e antoriz;~ção pnl'a funccionar; pnra ael)itar as alterações e 

· modificn~ões que lhe· forPm fritas, nssim cnmo _fazerem os 
rontractos precisos com o fim de tornarem dTectiva a tra.ns• 
ferencia da conees~íio.--(Segucm-se as assiguaturas.) 

lJEC1tETO N. fH::ll- DE {i tiE MvE~tnno DE 1872. 

Autoriza a iucoq1ora~;ão tle uma Companhia Agricola. na. l'to• 
vlncia de S. Paulo. 

Att.PndPndn <JO qnc me rrqucrPu o Dr·. Valentim José 
da Silveira Lopt>s, c na eonfonnidadc da.Minha lmllw
diata Rcsolur;ãn do :m do Ill{'Z proximo lindo, tomada 
sohre o pat·rccr da Sccc;ão dos Nci!OCios do Imperio do 
Conselho de Est:1do, exarado t~m Consulta de~ r~ de Se~ 
tembro ultimo, Ht>i por bem Conceder-lhe autorização 
para int:orporar uma Companhia Agricola na Provineia 
de S, P~ulo, subre as llascs !JUC aprcsrnlou c:om ore~ 
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querimeuto do 24, de Julho do presente anno, e com 
este baixam; lkando, porém, supprimida a vigesimJ 
clausula. 

Francisco do Reg-o B1rros lhrrf.lto, do 1\lrm Conselho, 
Smlador do ImpPrio, Ministro c s,~crctario tle Estado 
tios Ncg-ocios da A~ricnltun, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o t1~11ha ent,•ndido I' faça executar. Palacio 
do lHo tk Janeiro, em s1•is de Novl~mtn·o de mil oito
centos setnnla c 1lons, quiriiJUagesimo primeiro da ln
tlependeueia e do lmpr•rio. 

Com a ruJJricJ 1le Su:1 i\11gestaJc o Imperador. 

Fnii!CÍSC!J rfu ne:Ju /Jarros /Jurreto. 

Ua~CS da (;Oillllllllhi·t J\gi'Ítol:t l'auJislana, a que SC 
rcl"cre o Ut c relu n." !H :it de 6 do corrente rucz. 

Art. t." Formar-s1·-ha llllla Companhia Agrícola na 
l'rovinr:i:~ de :-1. P.111lu ro111 o lim 1le promo\·er a la
voura liHe JIOl' llll'i'l d.t C!'éJÇJu de pequenos cslaLc
lecimen t11s. 

Art. ~."O r~pil~l,ta rornp;)nhia ser:'1 de mil r:ontos 
de réis (LOOIJ:fl007)0i}O l, di v ir! ido f' rn r i nco mil acçücs llê 
illiZI'Illos mil rl·Í,; f'ada UIILI, (illO,)(J()()). 

Art. :\." O capit:d !lrilllitiro ptHierá ser au~mcn
lado SI\ assim eonvier aos iulcre~sos da companhia. 

Art. '1,." C'Jlll plda r-~t\-ha o c:1 pi tal por chamadas nunca 
llll-'llOresdedez. nem lll:tiores clt\ vintn por cento, segun
do;~ SOII1lll3 IH'CI'~Saria para a at.:<fllÍSiÇJ.U Ue terfellO:i C a 
iutrot!UCI'ão d1• h raros. 

Art. ;;'.o Ertlre • ca,Ja nma das t.:hamadas metliar.í 
sempre o inll'rvallo dl' trPs :1 seis llH'Z<'S pdo menos. 

Art. ti." O fund:uiur da eulll();Jilhia terá o uum!'ro de 
:l('f'iie~ twuelit~i·,ria~ enmn t'~ de co~tllllle em outra~ iJen
lic.as, tl que fúr li\<~du fJeLt as~e!lliJléa geral Jus ac
l:ion istas. 

Art · 7." A t:lilllpanliia ~~·~ poder;í emprnL;"ar em sell 
serviço 1Jra1:os li\ n·~, l'slran:.r,•iro~ Ol!Hacionaes. 

Art. tL'' Procurar:·, a l:lll!ljlalllild obter do,; Gover11o:; 
!.!Cral e provincial lodos n,; L1vun\s, vanla~ens e isen
çiii\S colll'11didas, uu qtw s~ lwttverem de coiJI:er.ler, a 
outras emprcza-;, colll;Janhi 1s. ull. suciethucs tlc i:;u;!l 
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natureza, e de colonização, que possam facilitar a 
melhor acquisição de terrenos c a introducção do 
colonos. 

Art. !). o Os terrenos da companhia serão, a contar 
do quinto anno em diante, divididos annualmcnte em 
lotes nunca menores de trcs mil metros quadrados de 
tcna já arroteatla c plantada com casa de moradia, 
p:~iM, etc. 
. Art. 10 O prazo de cinco annos de serviço poderá ser 
diminuído no caso da companhia julgar conveniente. 

Art. H. A distribuição dos terrenos ser:í feita por 
aforamento ou arrendamento a longo prazo pelos co
lonos, que se tivet:,em disting-uido no serviço da comw 
p~mhia c que preferirem estabelecer-se sobre si. 

Art. 12. O preço de cada lote ou prazo será taxado 
em relação á natureza do terreno c. á cultura para 
que fúr destinado. 

Art. 13. O pagamento dos fóros ou arrendamentos 
será feito no fim de cada colheita annual. 

Art. 14. Só os colonos maiores de vinte c um annos 
poderão ser estabelecidos como foreiros ou rendeiros, 
permi t tindo-se-lhes porém acompanhar seus pais ou 
parentes, quando estes se tornem foreiros ou ren· 
deiros, c assim o exigirem mostrando-se antes quites 
com a companhia. 

Art. 15. Os colonos durante o tempo de simples 
assalariados vencerão, além da :1limentação conve
niente, o jornal estipulado em seus contractos feitos 
em rebção ú na turcza de seus serviços, sexo é idade. 

Art. 1(3. Os filhos dos colonos assalariados e mais 
trabalhallorei> ou empregados, menores de doze annos, 
serão educados c ct·iados á custa da companhia. 

Art. 17. Os filho;; de colonos, menores de doze annos\ 
não perceberão nada pelos serviços que prestarem á 
companhia, compatíveis com suas forças c idade. 

Art. 18. 0.> colonos que adoecerem no serviço da 
comp:mhia serão tratados a expensas da mesma, com 
desconto apenas de seu vencimento pelos dias que es
tiverem privados rlc trabalhar. 

Art. HJ. Os colonos que para seu estabelecimento 
, na companhia carecerem de supprimcnto pecuniario, 

soffrerão o desconto proporcional na metade, quando 
muito, de seus vencimentos mensacs, pagando o pr·cmio 
tle 3f!J, % pela quantia que ficarem restando. 

Arl. 20. Para interesse dos colonos, fort•iros -~~ 
assal~riados a compa!ll!ia estabelecerá uma ca_.ix.(êcof'.~MAii';': 
uomtca com :~s conrltçocs e vantagens mu.J..R:ft~~r:Q~,P ,., 

1'\llTI' !(. 1:n . ~'~\~~'v ) * 
,, .-) 

(' ( I 



instituid"ic:' e que se prestará a todas as operações de 
banco 1;;, colonia, nunca por premio ou desconto 
superion~s aos de iguaes estabelecimentos autorizados 
pelo Govcmu. 

Art. 21. A companhia cstahclcccr;í annexas, se 
isso lhe convier, uma fabrica de tecidos ou outras 
qual'sqw~r utncinas com relação aos pro1luctos do paiz, 
a que applieará de prefcrencia as mulheres e filhos 
mr•norcs dos colonos, com as mesmas garantias e con
d içõcs dos que trabalharc,n no amanho da terra c 
cultura do café, assucar, algodão, etc. 

·\rt. 22. A companhia procurará obter os melhores 
maehinismos e instrumentos, hem como introduzir[t 
todos os melhoramentos na lavoura dos diversos pro
duetos do paiz c 1los estrangeiros, que puder acclimar 
mais apropriados á zona de scug estabelecimentos, não 
f10up:mdo par a isso nada. 

Art. 2:1. Os empregados 1la companhia serão, sempre 
que isso seja possível, escolhidos d'entre os colonos 
mais distincto:> e remunerados conforme o seu me-
recimento. , 

Art. 2'~. Quando srja possível todos os colonos serão 
obrigados a frequentar escolas nocturnas ou dominicaes, 
onde se lhes ensine, além de sua lingua, a do paiz, 
noções d0 arithmetica, de liygiene, de agricultura e das 
leis civis do Imperio. 

Art. 25. A companhia velará sempre pelo bem estar 
1los colonos e mais emprrgarlos, ministrando-lhes os 
mrios de seguirem suas praticas religiosas, c de edu
carem ~eus filhos. 

Art. 2ü. Os colonos assalariados, sujeitos a todas as 
leis e regulamentos vigentes poderão comtudo deixar 
o serviço da companhia indemnizando-a na razão de 
seus contractos prévios. 

Art. 27. No caso da companhia possuir fazendas ou 
terras em di versos lugares fará centro de administra
ção onde entender mais conveniente, o terá delegados 
ms outras partes. 

Art. 28. Os colonos assalariados que não tiverem 
familia on que para regularidade do serviço precisarem 
ser transferidos tlc nm para outro lugar, serão obrigados 
a fazel-o prestando a companhia os meios de transporte 
n ercssa r i os. 

Art. 29. Potlcrú a companhia cstaheleecr nos centros 
de popula1:,ão, caso ~n torne preeiso, um mercado es
pecial para os productns 1\a colonia, ~~ utilidade IIns 
'l'llS forrirns ou remlt'Íl'll'. 
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Art. 30. A companhia rclJ.nir-sc-ha em assembléa 
g-eral ordinaria todos os annos para ouvir o relatorio 
de sua Directoria, discutil-o e votal-o e proceder ã 
ele irão <la nova Directoria. . 

Ai·t. 31. A assembléa geral compôr-se-ha de todos 
os accionistas, não podendo funccionar sem que se 
:\chem representados 1/4 das acções emittidas. 

Art. 32. A mesa da assembléa geral compÕl'-se-ha (~C 
nm Presidente, e dous Secretarios, com um Vice-Presi
dente c dous Vice-Secretarios para substituição dos 
primeiros. ~ 

Art. 3:3. A uma Directoria composta de cinco membros 
eleitos annualmente, em asscmiJléa geral, competirá a 
dirccção da com panb ia. 

Art. 3~. O Presidente da Directoria será escolhido 
d'entre os cinco Directorcs po!" voto seu unicámenl.e, e 
vrncerá o ordenado que se determinar nos estatutos. 

Art. 3:J. A companhia funccionará durante 90 annos 
a contar da <lata de sua definitiva installação e concluído · 
esse prazo entrará em liquidação, seguindo para isso 
os tramites adaptados em outras idcn ticas. 

Ar L. 36. Logo que estejam snbscr:iptas 2/3 das acções 
convocar-se-lia a assembléa geral para, formulados os 
estatutos, serem offerecidos á approvação do Governo, 
obtida a fJual se julgará installada a companhi,a. 

Art. 37. Só depois de legalmente installada a com
panhia e eleita a Directoria se dará começo ás operações 
de credito. · 

Art. :38. A reunião da assembléa geral terá lugar na 
r.idade de S. Paulo ou de Campi~s, conforme o accôrdo 
da mesma. 

DECRETO N. al32 ~o~<: 6 ug NovEn~nRo DE 1137~ . 
• 

l'rorog-a por mais ~uatro mezes o prazo marcado na clausula 
3.' das anncxas ao Decreto u. 0 489a de 22 de Fevereiro do 
cnrrcnle anuo. 

Altcn<lcndo ao fJUC me requereu a Companhia Ferro 
Carril rla Villa lz~bel, H:ei por bem Prorog:ir pót· mais 
f}Halro mezes o prazo niarcaclo na clausula :3." das anne-
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xas ao Decreto n." fJ:8!Ji) tle 22 de Fevereiro do corrente 
anno, para terem começo as ohras da linha principal da 
mesma companhia. 

Francisco do lle::~o Jlarros Barret0, do l\icu Conselho, 
Senador do lrnpcrio, l\linistro c Sccrct:nio de Estado 
dos Negocias da Agricultura, Commercio c Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido c faça executar. Pa
lacio do Hio de Janeiro, em seis de Novembro de mil 
oitocentos setr:nta c dons, quint!Uagesimo primeiro da 
lndcpentlcncia c do lmperio. 

Com a rubrica ilL' Su:1 l\bgestade o Imperador. 

DECHETO ~. :il:r:- nE n nE Nom~mno oE 1872. 

Cont~Cile á companhia -:\Idiluramentos <la cidade de Nicthcroy 
- autorizaç:lo para ftllH:.;·i'>ll:lr, 1: approva os respectivos cs

talutos. 

A ttenrlemlo ao que me rf'qurreu a Companhia-l\lelho
ramento3 da cidad1~ de Niclhcroy -devidamente repre
senta da, e de conformidalle com a Illinha Immcdia ta Heso
lução de ü do correu L c mcz, tomada sobre o parecer ua 
Secção dos Ncgocios rio Impcrio do Conselho de Estado, 
exarado em Consulta de n de Outui.Jro proximo findo: Hei 
por hem Conceder-lhe autorização para funccionar c Ap
provar os n:~pcclivos estatutos, eom as modificações 
que com este baixam, assignadas por Francisco do Rego 
B:1 rros Barreto, do Meu Conselho, Senador do Imperio, 
.Ministro c Secretario de Eqtado dos Negocias da Agri
cultura, Commcrcio e OI.Jras Publicas que as!l,Ím o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em seis de Novembro de mil e oitocentós setenta e dous, 
quinquagesimo primeiro da lndependcncia e do Im:.. 
perio, 

Com a rubrica tle Sua Magcstadc o lr.1pcrador. 

Fratlci'VJ du llt•uo }Jarros Barreto. 



EXECUTIVO. 

l11odiftcações a que se refer•e o DecretO 
n.• :»133 desta data. 

I. 

No art. 2. 0 dos cstatutos.J.. em lugar das palavras
durará o tempo que durar o privilegio ou privilegias 
que adquirir -diga-se- e durará cincoenta annos. 

H. 
No fim do art. 5. o-acrescente-se- c neste aviso se 

marcarão os dias em que as entradas so poderão fazer, 
as quaes não scr~"lo nunca menos de dez. 

III. 

No art.()." -em lugar da palavra-immcdiatamcntc 
-diga-se- dentro <le 48 horas. 

IV. 
No art. 17- em lugar de -um tcrçó- diga-se- um 

quinto. 
f,alaciodo Rio de Janeiro, em fi de Novembro de 1872, 

Francisco do Rego Bar-ros Barreto. 

Estatutos da Companhia de ftlelhoramentos da cidade de 
Nictberoy, a que se rel'ere o Decreto n. o :JI 35 lle 6 
do corrente mez. 

CAPITULO I. 

Da companhia c seus fins. 

Art. i. • A companhia é anonyma c tem por .objr,cto abas
tecer de agua potavel a cidade de Nictheroy, c dotal-a do 
outros melhoramentos. 

Para c~se litll a companhia, por accôrdo com os actuaes con
ccssionarios, tomará a si, com todas as suas clausulas, favo
res, direitos, onus c obrigações. o privilegio outorgado pelo 
eoutracto ecleiJrado em 20 de l\larço de i872 entre o Prcsi
ckn te ela l'rovinc:ia do Hio de Janeiro c os ronces~ionario>', Dr-
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Antonio Paulo de Mello Barreto c Dr. Carlos Augusto da Si!· 
vcira Lobo; ficando, porém, sómente verfeito e obrigatorio 
o accôrdo entre as partes, quando as eondições estipuladas 
Côtiverem satisfeitas ou garantidas. 

Art. 2. o A eompanhia tr:rá sua sé de nesta côrte c durará o 
tempo que durar o privilPgio ou privilegias que adquirir. 
Antes do prazo fix:Hlo só potlerá dissolver-se verillcan
llo-se algumas das hypothcses especificadas no art. 2!J5 do 
Co digo Commercial e do art. H do já citado contracto. 

Art. 3. • A eompanhia jnlgar-sc·ha constituída Jogo que 
os ~cus estatutos forem approvados pelo Governo Impe
rial. 

Art. g,_ o O capital da companhia será de 800:000b000, di
vidido em tooo aeções rlc 2005000 cada uma, podentlo ser 
:)]evado ao duplo, com approvarão da assembléa geral, se a 
companhia ohtiver outros eontractos para novos melhora
mentos na mesma cidade de Nkthcroy. Este capital só po
dPrú ser elevado alóm de 1.600:000;$000 por deliberação da as· 
scmhlt\a gnral eom approvarão do Governo Imperial. 

No caso de vcrifirar-~e a distribuição de novas aeçõcs, 
terão prefcrcncia proporeional a estas os accionistas da eom
llanhia. 

Art. 5." As entradas srrão feitas 20 o f o no a c to de snbs
ercver-se as acçõcs, c o resto á proporção que fôr reclamado 
pela Directoria , com intervallo pelo menos de trinta c 
aviw prévio tlc: oito dias, publicado nos jornacs mais lidos 
desta cidade. 

Art. 6." O accionista que não realizar as rntradas a que 
Un· obrigado nas épocas annundailas perderá, em beneficio 
da companhia, as entr:ula~ que anteriormente houver effec
tuado, sr~lvo caso de força maior devidamente justificado pe
rante a Dircctoria, da decisão fla qual haverú recurso p:ua a 
assernbléa g,~ral; devnndo, porl\m, o accionista a quem esta 
falta fôr relevada vagar iuunndiatamentc a entrada que de
ver e o juro da mó r a. As aeções cabidas em commisso serão, 
a juizo da Directoria, de novo emittidas, ou ficarão perten
centes á companhia, que as conservará em deposito, satisfa
zendo as entradas. No primeiro caso o producto do commisso 
scr;i levado á conta de lucros e perdas. 

Art. 7." Qualquer pessoa, na1:ional ou estran:;eira, ou as
soeiação, podera ser aceionista <la companhia, devendo as 
transferencias ser fritas, depois de realizados 25 "/o do valor 
nominal, no cseript.ori.1 1:cntral, em livro proprio, na pre
scn~~a dos transferentes c transferid.\J;;;, ou seus procuradores 
quo assig-narão, IJ•Jill r:omo o Scr~rctario da eompanhia, o termo 
resprr:tivo. 

Art. 8. 0 Os aecioni:;t:ls são sómente rcsponsavcis, ató o 
valor das acr;XíPs r!lle liOôSUirem por distribuição primitiva, 
nu lrclllsfcr,•nria. -
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CAPITULO li. 

Da assemblé!L geral. 

Art. !)_• A assembléa geral será composta dos accionistas, 
rujas acções se acharem averbadas no livro respectivo 30 dias· 
antes ua data em que ella se verificar. 

Art. fO. A assembléa geral será sempre presidida por accio · 
riista eleito por acclamação. 

O Presidente :1ue assim fôr eleito nomeará o Secretario e o 
cscrutador. 

Art. H. A assembléa geral não poderá constituir-st~ senão 
com accionistas que representem pelo menos a terça parte 
das acções emittidas e com este numero resolverá spbre qual· 
quer assumpto referente á companhia, salvo augmento de ca
pital e di,solução da mesma, em que é mister dons terços das 
acções emittidas. 

Art. i2. Não se reunindo numero sufficiente de accionistas 
na primeira convocação da assernbléa geral , far·se·ha 
nova convocação, e nesta se deliberará com o numero 
que estiver presente, inserindo-se esta disposição no annun
cio respectivo. Nesta segunda reunião só se poderá resolver 
áccrca do objecto que tiver motivado a primeira convocação. 

Art. i3. As deliberações da assembléa geral obrigam aos 
aceionistas ausentes. 

Art. H. A ordem da votação será de um voto por cada iO 
acções, até U>O, que terão 15 votos. Além deste numero de 
votos nenhum mais se contará, seja qual fôt• o numero de 
acções que o accionista possua ou represente por procuração, 
mandato este que aliás só poderá ser commettido a individuo 
tJUC seja accionista. 

Art. 15. Os accionistas qne possuírem de uma até nove 
acçõcs poderão assistir ás assembléas g-eraes, propôr o que 
lhes p:uccer conveniente aos fins sociacs, tomar parte nas dis
cussões, mas não terão voto. 

Art. 1G. Cumpete á asscmbléa geral: 
§ i. o Hesolver ácer~a de todos os negocias dentro da · or

hita dnstes estatutüs que não estiverem expressamente com
mcttiuos á Directoria. 

§ ~-o Reformar os presentes estatutos_ dependendo as re· 
formas da approvação do Governo Imperial. 

§ 3. o Eleger a Directoria nas épocas marcadas. 
§ 4. o Eleger a commissão de exame tle contas, que será 

sempre de tres membros. 
§ 5." · Approvar ou reprovar as contas apresentadas pela 

nircetoria, c dar-lhe ou nc~ar-lhe quitação. • 
§ G." Angrncntar o capital da companhia nos termos do 

~rt. !l. o 

~ 7." Destituir a Dircctoria antn.: da t':pora tl~ f)]<'ição Sf' 
·1,;<Í!II li jllJ":ll' CtlllVC'IIÍI_'Il(('. 
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§ 8." Julgar em .ultima instanr~a, ;íet•rca do commisso das 
aeções, quando os Interessados nao se conformarem com a 
dedsão ela Dirrctoria. 

Art. 17. Haverá duas snssõcs da asscmbléa geral ordinnria 
em cada anuo nos mezrs de Julho 11 Setembro. Na primeira 
será apresentado pela llireetoria o relatorio c as contas do 
:mno findo, r cleger-se-ha a r~ommis,ão dn exame de contas, 
c na sEgunda procctlrr-sn-lta á t!iscussão c votação do parecer 
da mesma commissão. 

Além das reuniões ortlinarias, haverá as extraordinarias, 
tantas quantas fornm ronvocadas pelo Presidente ou Directo
ri<J, ou rcr1ueridns por aeeionistas que representem um ten;:b 
das at"ções ernittirla~. 

Nas assemiJk·as gernes orclinarias, al6m do que neste nrtigo 
se consigna, tratar-sc-ha mais dos nhjcctos que forem pro
postos c apresentados para discussão. Nas extraordinarias, 
porém, tratar·sc-ha exclusivamente do assurnpto que tiver 
motivado a sua convocação. 

Art. f8. A approvac,:ão das contas apresentadas pela Direc
toria em assnm!Jléa geral e soh o parcecr dn respectiva com
missão de exame, importn plcnn e geral quitação para a 
mesma Directorin, salva a excepção do nrt. 43ti do Codigo 
Commcrc:ial. 

Art. Hl. As nssernhléas gcraes serão sempre convocadas 
JlOr annuneios nas folhns dia rias de maior circulação sempre 
com anticipar1ío de cinco dias Jlclo menos. 

CAPITULO III. 

Dn wlministmrr7G da compnnhia. 

Art. 20. A companhia serú diri~ida por uma Directoria 
composta de trrs accionistas que não po1ler1io entrar em exl·r
dr-io snm possuir tiO ou mais acçõcs e eleita pela asscmbiL'a 
geral dos aecionistas. . 

Exceptna-sc a prinwira Dircctoria, •1ne fica composta dos 
seguintes incorporadore.;; da companhia, Eduardo P. Wilson 
Junior, Dcocleciano Brnee e o Engenheiro Lopo Goncalvcs 
nas tos Netto, que como tacs as,ignam os presentes" esta· 
t utos. 

As funcr:õcs dn primeira·Tlircctoria durarão ntr\ o di:t 31 de 
llewml1ro cln t87G. · 

Art. ~1. Em caso de impedimento de algum de sr.us mem
llros a VirPctoria escollwr;í nrn ac1~ionista p:)ssuidor pelo 
menos dr. !.iO ~~~·ções Jlara substituir o Uirc~ctor impcuitlo. 

Art. 22. Compc~te ;\ Oirectoria: 
~ i. o PromcJVt•r a prospnricla1lc da rompnnhin. 
~ 2.'' Nom1•ar rl'c•ntr•· ,,., c:Pus ni!'IIlhrPs l'resilientr, Sl?rrf'· 

Utrio ,. TIH·:oct\Jrl·iJ·•~ 
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~ :1. • Fi;:~r ~,;poPa c:~ inlport:nH'in rhc; r~ntratla~ qnr os ar
rionistss tivr,rem de I'Palizar, tlt• confo~rrnitladf' t·om a dispu• 
~i~~ão tio art. ~i. o 

§ r1." I\csol\•er ácer1~a da~ acçõrs cahitlas rm commisso, 
podendo os interessados rPcorrer da tltll'i>àn da Directoria para 
a :I.'<Sf'tlilJit.,a QL•ral tio~ a('eionislas. 

~ 5. o Celei;ra r con traetos par a t•.tmst rue~:in das o!Jras neces· 
saria.-; aos fins da eornpanhia. 

§ 6. o NolliL'ar f' demit.tir o' t'lllPffliDttlos tia t:ornpanhia e 
mart~ar·llws os ortlenndo~ e gTnlilicaçõrs. 

§i. o Autorizar tlm; I urros litpti.los os divitlrntlo!l semes
tra••s. 

§ 8. 0 Apre~P,nl:tr :í a~sPmhl•':a g-Pral onlinaria quP se veri
tiear nn HIOZ de Julho, lllll relatorio cirentu~t.HJH'iarlo das 
OJWraçõr•s rla r•omiWHiiia. :~t·utnp:mltatlo do balanr;o é:t•ral A da 
dt•Jilllllslr:tç:Jn da l'onta d1• l11cru~ e pt•nlas. 

§ !I." [),. pn- i t ar por in t1~ l'IIH~d i o rio Di rcetnr Thfl::fHll'l' irll, em 
um ou mais IJ.tnr"~. as ::wn111:1s perlimeP-ut,..s :í r:ompanltia •. 

s 10. lliri•.!ir a <'><Tiptttr:•ção da eompanhia, lfJtn cti~verá ser 
fo:ita em f1írma lllt'J'o;antil seguwlo as regr.•s o~suihe!eeidas 
pelrJ Codi~n CommPrl'ial. 

§ ! I.. ~olllf1:Jl' no impctlimentll por ma h de sei~ nHlzes, ou 
falta de rpw!rp1•~r membro tia Diret:toria um aedonista quo 
1·x•~rça us fnn,·~Õ•\s rlP Director au; a primrira reunião da as
·''''nbléa gera!. 

§ 12. ALlmini:;trar todos os nraoc:ios ria companhia, cfl'ec
tn;.r a c.ompra 1!e tudo tfuanto fôr nt:cessario á lllPSnla com
panhia, fazer to1las as 11f:spezas lli'"I'S'arias para a :1r:quisif;ãn 
do privilegio de q1w trata o art. i." e dn outros qw: no ru
tnro possam ronvir ;i companhia, n finalmentr1 rr•prP~Pntal-a 
w·rantl: tortas as autoridades do paiz, em juizo 011 fóra tlelle. 

l'ara nunprimento de suas ~ttrihuiÇÕI)S n PSIWrialrnente 
para ns fins indiea•lo~ nos pmsrntPs esta tntos, fiea desde já a 
Oirnetnr;a investid;~ dn :nuplos pnderPs. 

Art. 2:1. A.~ f!p,·isi'H:s tb llirectoria serão tomatlas por 
maioria. 

Art. 2~. Cnmpf\tn ao Prosirlentn: 
~ i. 0 Prrsidir ;ís l'l'lllliões da DirPctoria, sPr or~·ão da com

panhia, r ac;;;ignar t.1dos os papeis, I'OtH PXer pçãu do! ron
tractos, l'~eripturas 11 pt·oeurat;ões, t]Ue sPrão a:-;signadas pelos 
ll'f'S J)jc•l"t:lOfi'S. 

~ 2." Assignar com o Tlwsoureiro os ehcquns ou reciho~ 
para a retirada do dinlwiro que estiver nos lmncos. 

§ 3." Convocar :~s assBmhlt':as g·'"raes ortlinarias P. as nx· 
tr:wrtlinarias sempre que fôr mistPr, ou a.,sirn o rt:HJUercrem 
accionistas qur representelll, pl'lo nwnos, um tcr~:o r13s a~:ções 
emittilla~. 

Art. 25. Cornpr,te ao StJcretario, aJP,m das attrihuições inhe· 
rontes ao cargo de Director: 

§ t.• Redigir todas às actas rias reuniões da Directoria, 
consignando nr.llas as deliberações QUf' forem towatlas, e 
a,~iflnando-a~ rom os demais Dirrrtort>s. 

I'AIIi'l'. 11. O:! 



w:w 
~ 2. 0 Assignar com os transferentes c tr:mferiur1s, on seus 

priJcn radores, as transferencias de aeçi)es. 
Art. 26. Compete ao Tlwsoureiro, além das attrihuições 

inherentes ao cargo de Director: 
§ L" Hccebcr, passando os competentes reeihos, todas as 

>OmHJas pertencentes :.i companhia. 
§ 2." Ter, so!J sua guarda e l'l'SJlonsabilidade, a quantia 

neccssaria para occorrer ás desJJCzas onlinarias c dTectuat os 
pagamentos que fore111 autorizados pela Dirc~:toria. 

§ 3. 0 A'signar com o l'residPnte u re1·ibo para se retirar 
düS Lancos o dinheiro da companhia. 

Art. 27. Os Direct(ll'l·~ w·rt't'lit>r:'io cowo honorario a quan· 
tia de lcOOO:}OOO :mull:tllllt'~<i•· i"'r rau:J üuL 

C:\1'1'1'1' U J 1 \'. 

Art. 2R. Na 3!-'sPmlMa r~cral onliuaria d" ratla anno, será 
eleita uma •·untHtis,;in list~al, r·ompo:.;ta tl1' tres aecionista~, 
pnsqJirlon•s de ;jQ ou m~i,; a,·~(" s. s.'rvintlo til: rdatnr aquell~ 
ljUC iJ'Pil(t'i' si dW·i"ll:ll'l lll. · 

Art. 2!1. l'or morti', inltlrdinll·ntn, on re~ignat;ão de qual
QUi'!' dos nJi'Tllhro:' da eomrlli~;··~o fi,,·al, os outros dous de~ig· 
narão uru acl'ioni!'ta possuidor rlt• :)() on mais aeções para 
prer~neher a v:<ga, cxcrc,·nd"o ~'itbHilutn as funct;ões do cargo 
atr\ a n·nn ião da prim!'ira as'•~mhlt·:a geral onlinaria. 

Art. :10. A Jlirrctoria franqu1•ará á r.ommissão fiscal o 
rxame da eH·riptnração, 1\o,; .!oclllnPntos coruprobatorios da 
despi za ,. todas a> informa~,;ões qnf' lhe forem requisitadas. 

Art. :11 ln•''ltnhe ;i c.ínnrni.ss:io tlsral apresentar na assrm· 
t:k1 1-!Pral dos aedoni:;t:h o '''11 p;tn•eer sohrr a grstâo da Di· 
ref'Wria, t· qn:H''f[ ner n··~.>:OI'iPs l'llllt'Pl'lli'lllt'S á f'ompanhia 

C.\ PIT1il.O V 

(ln (uiidn ,·Ir· r··::trro ,. u'ns dirirl1'11dns. 

Arl. :l';l O fund" tlr· re:.;f'l'Y& srr:i formado dfo ti "/0 tirados 
dc:- lunt~s liqnido:; dr· l'ada ,.r·rrwstre. E~;te funrlo é exclusi
vamPnte dt·qin:tdo a fnl'r f:we :i~ 1wrtla~ do l':tpital sodal, ou 
Jl<ll'a snltc·.tituil-o. 

Art. :.1:1. J)u:: lui'I'PS lir[IIi•los d:t companhia, dfectivamentc 
realizarll';; l~llt l':tda Sl'llH'sln·, a llirl'rtoria deduzirá uma 
qnota !ll'('l'ss;lt·ia para o funll1Í de n~st•rva, destinado a fazH 
faec Íl jl(~rrJa do r·apilal Oll Ú tll'\erioração do material. 0 fundo 
de n·s••na sP julgai :i I'Ollipkto lwo que attingir á somm1 
d r- 100: OfiO()IJOfl. · 
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Art. 3'1. A Dire.ctoria porlerá ~rnprcgar o fundo de reserva 
em apolit·r·s da divida puhliea ou bilhetes do Thcsouro. 

Art. :lã. !b !unos líquidos prnvcnieutes das operaçõ~ 
df~etivamcntc r:,neiLLirla~ dentro do respectivo semestre, e 
depois de feitns n~ llr~dueções autorizadas nos present(•s esta
tutos, ~erão distrihnirlo' ao~ a~eionistas, em di\'illcmlos pago3 
nos lllf'ZPS rle .Lu11~iro e Julho. 

Art. 3tL Nilo~~· far:i distrihniçiín :l!gullla 1le 1lividcndo~ 
emquanto o capil;11 ~ncial, desfalr':Hlo f'lll l'irtllllP de punias, 
nãn fõr intrg-ralmnnte rrstauratlo. 

Art. 37. Os dividendos •rue niio forr~m n•rlatnatlos, pn•s
anvmn l'lll hrndido da t•ompanhia, !lOS prazos lixad"s pelas 
leis em v i;;or. 

I :Al'ITllLU VI. 

Disposirões gaars. 

Art. 38. Se no fim d•) tempo marcado para a dura~·ão da 
companhin, ella houvr~r d1~ liiJUiLlar-sc, a M'sembh'a geral de
terminará o mo1lo por qne esta liqui1lação se ha de verilicar. 

Art. 39. Os abaixo a5sig-nados obrig-am-se pelo numero de 
noções quo subscreveram, sujeitam-se a todas as disposições 
dos presentes estatutos que approvam, roucerlendo á Direc
toria plenos poderes para requerer do Governo Imperial a 
approvaçãn dos mesmos estatutos, ~~ para acci~~r as altera
ções ou modificações que o mesmo Governo lhes tizer. 

Rio de Janeiro, 21 de Setembro de 187:!. 

(Seguem as assignatnras.) 

Senhor .-A Lei n. o ts:w d•~ 27 de Setembro de 1870 
consignou no ;q·t. ·l. o para as despezas cta Vt'rba do§ t. • 
-Secretaria de Estado-no exercido de i871-i872 a 
qnantia de....... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • 140:2~5~000 
Importaram, porém, essas dcspezas em.. :1.63:~s~n263 

dando-se o defici t de ................•. 23:239n26a 
que provém da compra de moveis, do encanamento de 
nma~enna d'~gua para o serviço da Secretaria, da _im-_...~ 
pressaD de diVersos documentos e rn.appas, e de dJJle'- ~r·~ A · 
renças de camhio n~ remessa de fundos para pa enJ.a. ~f\ 1111/(_,q 
do que.sll mandou vtr de Londres para o cxped" ~te'(l~t-à 
repartição. '\ ~. 

,$"\' 
/ '/ ,c::t:; 

I ---

\ . 



A !Jt:·:.:Jila lei con.;ignou latn!H~Ill para as despeza~ da 
verba rio~~."-Legaçt'íes c Consulados-no referido exer
ci cio, a quantia de.................... 462:0nih000 
lmporlawlo, porém, as tlf'Sttczas eut . . . . !~7i: 78!.1,~63!1 

rlá-,-;1• o tll•ticil dl' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U:71'18ü39 
l(tti' proYÓtll das desp1•zas feita~ com a missão l'special 
mandada á~ rcpuiJiicas Arr;rentina. Oriental do Urngnay 
e do i'ar<H.\·u;ty, para as qnae~ não se votaram fundos es
pcci:Jcs. 

Ex i~ tem em outras vt•rbas do mesmo artigo ~obras na 
imporlanria dt• !lN:!i8':2 1~205, que são mais que sutlicientP~ 
p:tra cobrir o dt•firit de ::':2:~l:i3ti!l02 qne se dú nas do~ 
~~l.ot~t"l.n 

(l;in- s1: t:II'S .-:obras: 
Na do ~ 't. "-Ajuda~ d1• ru~to............ 8: ;l(lit):l{)() 
Na do ~ :i."-E'I:.lraordinarias uocxterior. t3:1300S9i\) 
E na do~ 7 .''-Comrnissi)es rle lituitr~s, ele. 2:l:973,~Htifi 

Para supprir " iwlirado tldicit, púde-se porlant" 
tr~n,;portar: 
IJo ~ '1.··- \ '!ll:llltia dP............... 7:0001)000 
Jlo ~:i."-.\ dita di~.................. 8:000~000 
J: do.~ i "- \ dita di~.................. l7:9ü3~!){)':! 

.\,;~im. para s:d•:aras ru11t~s deste .Ministcrionocxer
cicio de 18íl-1Hí::! tenlto a honra i\c sui.Hncttcr á appro
Y:u,:.Ju I' a,;,;i~nai.IJJ'a dr Vos-;a l\tage~tadc Imperial, em 
cuuformidadt• do 1{1!1' di'f'Õe o art. i3 da Lei 11.

0 H77 de 
!J de ~l't.i'lllbrn r!l' !Hfi:!, '' derreto junto autorizando a 
<lpplic:tl;:lo daqH1:I!a llll:tlll ia :·J, 1lt•sp1'za~ das verbas cujos 
Cl'i•ditoo; fur:ttll in,;ullicif'ntcs. 

Sou, :-;,~nltnr, cum o nni,; prufllmlo n~,;p1•ito de Vossa 
Magesiadn l!II[WI·i:ll. 'tth·lilo til'li' I'I'VCrenti•.-Manoel 
F,.aiU'Ist·o I :mTc'tl, 

IJECHETLl :i. ;)t:;j. -·])E !I DE 'iU\'I':)IJJIIO IJE 1872. 

Antorin o ~I inistro e St•c.;rd:trio ile Estarlo do-; ~egoi:ios Estrau
!!Ciros para applit·ar ils tlc·s;wt.:h das vt:rb:ts-Sec.retaria rle 
}~si alio-. I' -l.e~:a.-(•"' c· I :oasuladu .-. do exercício de '1871 a 
1Hí2, a quantia de :U:!J:):l:;\102, tir:ula das sobra'< !las 'erbas 
-Ajudas de cu-tn--Extr:torclinarias no extc~rior-e-Commis
~üt:~ de liutite,, c•[(· .. -tio mr:sulO exrn·i('iu. 

:\'ãn sendo Sllllít:i,·nll's par:! ;;ati .. ~fazer as de~pezas rias 
vcrbas-Secrl'taria rlf' E.;t:ulo-r,-Lcvaçi1e" e Consula
dos-no excrriciu de P3il---i8i':! Cl." crcdilos comigua-
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elo~ p:1ra as mrsmas dr•spezas nos~~ L" e 2." do art. 4..
0 

da Lei n.• 18:11) de 27 tle Setembro de t870, Hei por hem, 
T!•tHlo ouvido o Conselho de !\linistros, c de confor
midade com o fJUC cti!;põc o art. 13 da Lf'i n." il77 de 
\l de Setmnhrn ele 18G2, Autoriz:~r o Mini:-:Lt·o c Secreta
rio de Estado dos Negodos Estr:n1geiros para applicar 
ás deswzas das vcrh:1s dos ~~ L" r 2.• a quantia rlc 
:'12: Hn3,~!1(12, Ira nsportarla da:; sohras rl<Js vnrhas dos 
~~ !L", !i." " 7.": tirando do l .'' destes a quantia de 
7:000,,0(10, do 2." 8:000,5 c do ultimo a de 0:9035902, 
srndo par:1 a nrln-Sr·crl'laria de E,;t:-~dn-2:1:239~263, 
!' !l:if4. 1~H:m para-Le.'!<IÇõrs n consulados-; observarlas 
:1s formalirlau•·s prc,criptas por !ri. 

Manoel Frant"isl'o Cnrrêól, do M;•u Conselho, .Ministro 
e ~~·ereta rio dP E~La1IO 1los Ni~,'!ocios Estrangeiros, o te
Hiw assim ctlli•ndido e-faça cx.rcular. expctlindi> os des
pachos lll'ccssarios. Palacio do Rio de .Janeiro, em nove 
de Novt'mhro d1~ mil oitocentos srtnnt.a e rlous, quin
quagesimo primeiro ria lrulqumrlcncia c U.o lmperio. 

Com a ru h rica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

Manoel Francisco Corrêa. 

llECHETO N. :a:J:i- oE 13 n~; ;-.;on:~Bno oE i872. 

Approva o rrgnlam2nto geral para a execnçao da te\ u.• 2010 de 
28 de Setembro de 1871. 

U,:ando rb attrihuição fJUC me confere o § t2 do 
art. lO'l! da Constituição Política rio hnperio, Hri por 
hem approrar o re~ulamentogeral, que com este baixa, 
organizado para a execução da lei n. • 20'f0 de 28 de 
Sntcmhro do anno pass:~do, e assignarlo por Francisco do 
H ego Bar r os Barreto, do l\leu Conselho, Sen~dot· do 
lmperio, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio c Obras Puhlil:as, que .assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, en; treze de Novembro de mil oitoccnto~ setenta 
e dou~. quinCJnagesimo primeiro da Indepcndencia e 
do lwpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

Francisco do !lego llal'ros Barreto. 

(' I. 
<- " ,. Ç.~l- 6\.- I 

/1ft ,{:1.._ 
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Ar.TO, DO FO!JEI\ 

Regulamento a que se rel'et·e o U1~et·cto n.n !;f:la de fl 
de Novembrn de t872. 

LA l'ITfíLO I. 

DOS FILHOS UVfiES DA ~IULI!Efi ESr.RAVA. 

, 
Art. I." 0,; filho~ Ja mulhl'r rserav:~, nas•·irlos no 

Imperio rlesdP a data da ki 11." ~0'10 d•· ::!H d•~ ;o;ctt•mbro 
de lH71, ~ão de ClllJIIi~·:io lill't'. 1.L1·i -art. 1.") 

Ar·t. 2. o Os assentamentos tk baptismo dos li lhos de 
mulht~r escrava devem mencionar o dia do nascimento. 

Art. :L o A dec:laração rrr;nla do parocho, que no 
assento de baptismo insr;revnr o filho livre de mulher 
cscran corno dr. condi~ão servil, {) causa de multa 
ou puniç~io criminal, conf11rlllc as r.ircumstanci:~s do 
facto. 
Par:~grapho unico. Os paro,··liiJs, para isentarem-se 

de responsabilidade, rl•wer;ln •·xigir d1•rlarar:ão escripta, 
ou simples~nente assig11arla, do smllwr da mãi ~~scrava, 
sobre as circumstaueias rwef'ssarias ao a~sentamPnt.o 
de haptismo, c, na falta da rtlft'l"ida dcdara1;ào, bastará 
a que fôr fPita verhalm .. ntr, pnlo s1~nhor 011 quem 
o reprcsPnlar, ante duas tc-l•·tuunha,;, que attcstem 
ou as~ip;nem o asseuLtllll~llto. 

Art. ·l." Quacsquer erradas declarações nos assenta
mentos de baptisrno, em prejuízo da liberdade, deverão 
ser rectificatlas pelos srnhores 011 possuidores das màis 
escravas, perante o pa rocl1o respectivo c na matricula 
a que se refere o ~ !f." do art. 8. 0 da lei. 

~ 1. o A rectificaçiio cspontanea, durante_o primeiro 
anno de idade do prejuuicado em sua liberdade, isenta 
de culpa. 

§ 2. 0 A mesma isenção aproreitat'á ao parocho, se 
dentro do di to prazo corrigir o engano ou erro, sendo 
seu; o que communicará ao senhor ou possuidor da 
mãi escrava e á estação fiscal encarregada da matri
cula. 

Art. l'i. o Os filhos da mulber escrava, livres pela lei, 
ficarão em poder e sob a autoridade elos senhores de 
suas mãis até á idarlr dP 8 011 rle 21 annos, conforme as 
condições da mesm;} I•·i. 



F.XF.CUTIVO. 

Art. (i. o Até á idade de 8 a uno~ completos, os se
nhores das m;lis são obrigados a criai-os e a tratai-os 
1 Lei -- nrt. i. o~ Lo), ~oh prna de pagarem, desde o 
rlia do abandono, salvo o casó de prnuria, os alimentos 
qnP, a prudente arbítrio, forem taxados pelo juizo de 
orphãos, até qtw os mcBorr::; ~cjam entrcgues.a al
gunn das ac;sociações mcnciouadas na lei, as casas de 
(•xpo5tos nu ás pessoas que forem ('IIC::tl'l'cgadas de sua 
P<iucação. 

Paragr~pho nnieo. Sr o abandono do menor se re
vestir de circumstancias que o c:aracteri!'em crime. 
serú C(}ffiO t:Jl proces~auo e punido, c mais se1 ão taxados 
os alinlf'nto~. 

Art. 7." Ainda <pw falle<:am as mãis antes flUe os 
Hlhos completem os t) :muos de idade, subsistem as dis
posiç<ics uo artigo r paragrapho autccede11tes. 

Art. H." A ~~('Ssão de lll<•nores, a que refere-se o 
art.~." da l<•i, não poderá ser· fdta snm o assentimento 
do juiz dr. orphàos; nem afl'<trs da idade de. tres annos 
(Ord. li v. 'L", tit. OH in princ.\ excepto se a Úlãi houver 
f;dlt·cido, ou su tiver tal imperlimento, que não possa 
eriar, ou S(' houver assoc:iação benetieente que se preste 
a receber as crianças antes tlaquella idade. 

Art. 9. o A mulher escrava, que obtiver sua liber
<lade, tem o direito de conrluzir comsigo os. filhos mc
Hores .de 8 annos (L ri ~art. L o ~ 'f."), os qu:1es ficarão 
desde logo sujeitos á legislação commum. Poderá, po
rt~m, deixai-os em poder do senhor, se este annuir a 
Jicar com ellrs (Lei --ibid). 

Art. :10. A declaração do senhor, para habilitai-o a 
n·qucrer ao g-overno a indcmnizaçâo pecuniaria em 
ti tnlo rlt~ renda de fiOOhQOO com juro annual de 6 "lo, 
será feita antn qualquer autoridade judiciaria, em fórma 
dn protesto, dentro de 30 dias a contar daquelle em 
jiH· o rneuor ai tingir á idade rle 8 annos; e, se o 
iião fizer então, fit;ará entendido que opta pelo arbítrio 
d<~ utilisar-se dos serviços do mrsmo menor até á 
idade rle 2:1. annos completos. (Lei-art. 1. 0 ~ :1.. 0

) 

~ L o O protesto será intimado ao agente da fazenda 
nacional, no d istricto da jurisdicção do juiz, que o 
houver mandado tomar por termo; e, na falta, ao 
agente !isca! qur fôr mais rizinho, por carta precatoria. 

§ 2. • Não poderá ser reechido protesto para ser re-
duzido a termo, se não fo1·cm juntas ao,requerimento ~-
inieial as respectivas cerlitlõe~ de m;Jtricula. ~~ -~~''tlAR 

At·t. I L Estantlo cru tet;rno~ o rcque~ime o ~ ~~ ' · 
prott·,to, o juiz ordenará a exhibição do ~ 1 a 

'-$'' 
' ' C"',--, 



qtwm int~·rrog-:11 ;, , ,. proet•dt•r:í :·1, dili!.rrncia-; nrr:r~
~arias para verificar a itlt;ntidade de t•f's~oa. O agrnk 
Ji~l':tl dn•t·r:'t SI'!' ciLHIIJ jl:ii':J a:;,;j,;tir a toda:; es;;as dili
/-'I'Hcias. 

Art. 12. Se o ac;ente lisc:1l reconhecf'r qnc não !ta 
direito :1 imli•mJlização; on purqtw d!' facto o prol r.<;! o 
l1:1ja ~ido rf'qul'rido fór:1 do prazo lt>gal, ou porqnP o 
me11or exhihido não ~Pja o tlli'!Hnn individuo lltenciu
nado nas l:ertid(íl''> de haJ'I isrno P de lll<llricula, ou 
t'tlllim porque existam ontr'" quae'lptt•r fn!ldamt.onto-; 
jlll'idiro~. l'f'fjiH'rt'r:'t. dentro d1• W dia,;. que sr·j.: tomado 
por termo o Si'll contr:JpJ·ri(f's!o 11os Jllt~smo.; autos. 

l'aragrapl11> urrit'o. :\ f:llta dt'l'lllllrapro!P,;to por parl.1' 
do agr!llt· lbr:1l n:lo pr,·jndira :1 fazf'!llla Jlal'ioual, St~ 
;;o!JI'I'Vier 11 ronlweimt~nto dt• :tl~illll do.; fnndamt•nlos 
que ob,tetrl :'t ind~·mniz:1ç:io. O a":t•nlt· lisral n•sponder:í 
J'or qualqnnr dantno a ljlll~ d1·r rau;;a por tli)lo, culpa 
un Jll'gligeneia. 

Art. t::. n prores,;o nril!inal '''l'{J n~ml'llido á the
~qnraria rle f:m·uda 11:1 respcet i v a proYincia, e ao I IH'
"')Ili'O n:wional na r1\rlf', ntrahido trasl~do para existir 
ton c:1rtorio. 

Art. 1'1 .. \ t!lr·~ourari~1k f:tz,•nda em sr,s:iorla jnnt:~ 
1•xamin:-trá o proccs,;o; e. t'Jn Yi~t:l tl:l" proYas dos auto.;, 
dt~ outras qne oxi::rir, sr•rHlo p1·er·i~as, e depois dn 
(lll>'ido, por ,.,rripto, o pro~·nrnrl11!' fi;:c:ll, rrronhect•rá 
on d1·twgar:í o ncdito. illie:·J,tHidt,, no caso de dt'll1'7,a
ç~o, J'('I'Ul'SO SliSJleiL'Í\ll J>:ll'd O fiJr•sOUI'O. 

Art. t:i. S1~1Hin n·colllll•:·id•'' ,,,.. 1Te<lito,, a tltrsou
rari:t I'Jlliltir:·t os titJiills dP rl'lltl:t, lo~n que llw seja111 
fortJei'Í•Io.-' pelo thr:'IJI!I'Il; I' lit:arjo Yf'ncendo n jnr·n 
annu:ll ilf' li "/o dcs1k o dia do 1'1'1 Ollltccimr,nto da tliYida. 
SPmelhaniPillt'llfl' prnC!'IIi'r:'l o lhrsourn na eôrte. 

E'lt'S I ilulos dt~ renda s1· t~onsid,'!'arJo t•xtinctos no 
fi111 dn :w aJtllth. (Lei-~ r!. 1.'' ~ l.") 1 

.\1'1. lti. Os . .;,'!'viços opt~dos, ~~~~~ conformidade il,
lei, são inlr:lnsf,•rivl'io .. sal 1 0' os c:1~os dos ~~ :;. " e 
7." do art. Lo d~ tnt·sma l1~i, ou, ~e o menor fôr de idadt~ 
snprrior a 1'2 annos. ha1'entlo acrôrdo com a~sistencia 
de nrn curador wf hnc I) l:on . .;t•:tlillwnto tio jniz rle or
pliãos. 

Art. 17. O nH•nor poderit n·ntir-s1· do onns de servir, 
mediante prévia indemnização pecuniaria, que por si 
ou por outrem oiTercça ao sr~nlwr rlo sua mãi, proee
tlrndo-sr á al·a!Jat;ão dos sPr·vit;os pelo tempo que ihf~ 
rt•st.ar a prrnncher. se 11:io lioHYCr acrórdo sohre o 
IJtWttlllln da IJJ(',,CJU:l illdl'llllli!.;,(ill. 'LPi- art. 1. 0 ~ '2. 0

) 



EXECUTIVO. W51 

Paragrapho unico. O pro::esso de a1·bitr.ilmcnto cor
rerá perante o juizo de orphãos, e será identico ao do 
art. 39 deste regulamento. O preço será taxado~ pura 
e simplesmente, sobre as condições tia idade, saude e 
profissão. O menor será representa do ou acompanhado 
por um curador ad hoc, nomeado pelo juiz. A appel
lação do senhor não terá ell'eito suspensivo. 

Art. 18. Cessa a prestação tios ~cniços dos filhos 
•las escravas, antes de attingirem dle:; a idade de 21 
annos, se, por sentença do juizo criminal, reconhecer-se 
que os senhores das mãis os maltratam, infligindo-lhes 
castigos excessivos. (Lei-art. L"§ 6. 0

) 

Ar r. Hl. A privaçüo de alimentos, ou a sujeição a actos 
immoral's, produzirá etfcito igual ao do artigo antece
deu te. 

Paragrapho unico. O juiz·de orphãos, verificando ad
ministrativamentl'. com citação da parte interessada a 
cxistencia 'destes factos, si jnl.'.\'ar que ha fundamento 
bastante para a acçiio no juizo commum, nomeará de
positaria e curador ao menor. 

Art. 20. No caso de alienação da mulher escrava, 
seus filhos livres, menoresrle i2 annos, a acompanharão. 
sob pena de nulliiladc do contrncto, lptvendo-o; ficando 
o novo senhor da escrava subrog~tlo nos direitos e 
obrigações do antecessor. (Lei- ar·t. L"§ !j,") 

Paragrapho unir{L A dispo~ição deste artigo, especial 
aos filhos livrrs, niio prejudica nem limita a d.o ~ 7. 0 

do art. 4,." rln lei, relalirn aos filhos escravo~. 
Art. 2l. O direito eonferirlo aos sPnhorcs no~ 1." 

do art. L" da lei, transfere-se nos caso:: de succcssãq 
necessaria, devendo o filho dn escrava prc.;;tar serviços 
á pessoa a quem nas partilhas pe1·tcneer a mesma es
crava. (Lei-art. 1." ~ 7.") 

Art.. 22. Jneumhc tambf)m aos senhores criar c tratar 
'lf filho;; que as filhas livres de suas cscrnvas tenham 
Wurante o prno da prcstaç:To de seni~o~. (Lei-art. L" 
~ 3. "\ 

~ i." Essa ohr·igaç:io cessa logo que findar a pres
taçã0 tios serviço.,, c os filhos lic~riio desde logo sujeitos 
:i lcgislaçiio commum,. snlva a dispo.~iç;Io do par:1graplw 
seguinte. (Lei -ibid.) 

~ 2." Se as mãis fallcccrem antes ddinclo o prazo da 
prestação de serviços, sen» filhos deverão ser póstos á 
disposição do governo, que lhes dará qualquer dos des
tinos rlcsign~rlos no art. 'i ... da lei. (Lei-ihid.) 



1 c 111.' no PODF.i'. 

CA!'IT(JL!l IJ. 

IHI Ft':\'llO llE E\IANI:Ii'.\C:\0. 

A1 t. '. :l. S1·t·iin :tnnu:tlmrntn lil11•rtadns, em c~1l:t 
IH·ovinci:t d:J lmpr~rirJ, tant:J-; ~~~~'l':t\'o..; tfnanto . .; rorrl':'
l'Oll·kr:•;n ~ 'fllofa disponirt•! do fllllllo tlrstinatlo Jl:ll'::l 
t'Ill:llíl:il::tl ão. :l.ci-art. ::.·1 

'í I." u·rnnt!o tlr~ r~m:tncip~çJn cnmplic-sc: 
I. ih l:l'(;l dt• I''Wl':IVO~; I Lt!Í-i!Jid. ~ J , 0

) 

11. llr1·; illl!IIIS\o.·: ."l'l'~t·s ·~ohn· lran-;mi~são tlt' pro
f:: !1•:!:::!;! :!1:.-; .l'<t'l':l\0~; (f.I'Í-ihid.) 

!ll. :J·• ]ll'l:dill'fo til' o:1·i·: lt:\t!l'Í'Ic: annn:Jr':, isrnt1s ill' 
it:IJ•o··to:. e t!:1 t!:•t:ÍIII:t tUI'It• da-: iflll' J'Ol'i!l11 c.onr:edit!J,; 
;r11::1 t'ill'l'l'l'l'lll n:t r:1pit:!l do lmpt·r·io: (Lr~i ~ iiJitl.) 

1\'. !J·1~ lllllil:t' irnpo:;l:ts i!lll ril'tud;· tle.;tt~ regul:t
llli'llln: (LI'i- ihid.) 

\'. ll:t:> qnotas que snjam lll:1!'f':1:las no nrç:1mcnl'-l 
;::t•ral r! nos (11'0\ int:i~I'S e !lliiiiir·ip:li!S: !Lei-ihitl.) 

i'l. !l:!s s!dH·1·ip1:ik-:, do~t;tll'-' I' l1•gados com r·ssP lh·~
tino. 1 Lt·i- iL>id. l 

~ ':!." ,\s qPnt:t.~ marr:1rh,; nns orç~rnent.os provin
('Í:tc~ e iiJUnicipll'', as<im r'1Jil11) as suh<t:rip1.:uns, doa
Çi),•c; f' lec;ados. s1: ! iHf'"itl tk~t.inu !oral, ser:io appli
r:ui:J·: :'1 f'lllillh'Í[111iltll 11:1< ]ll'OYÍIII'Í:IS, COIIl:II'C;JS, mnni
cipio' e f'rt'2'1[1 zi:ts lli!·IÍ'!Ililfl 1.'. I Lr!i iiJill. -~ 2. 0

) 

Al'f. ~L [>.,ra :listl·i!Jtri'.:Tn ilrJ l':rnilo deemancipar;ão, 
n :··n'.'t'l'~\11 to:ll:tl':l r':IIIFJ lra-::•:1 "'l:ltislira nrc;aniza1ta em 
crlfl!'llrlllid:tde do rii'<'T'i'lo 11." 't. :~:;;j du !." d~3 J)r,z<!lllhl'tl 
(: ~~ ~ 0 7l . 

Parap;!·:lplin nnir·o. Aos pre~irlr'rlfrs ilr prnvinri:l scr:'t 
l'l'!l!.'liída ropia par::i:tl1h ns!ali>t.ir':1 da popn!a~c'in rs
~Ta\a n.:t l'l'~[lt'rLil':l (11'11\'Íilcia, por munidpios eyf 
1: t'"'lt'''l'lS 
.. /~,'rt ... 2;}: O fun:1o rir· ~~::l:IJtCÍi::Jr::io será dislrihaitlo 
:liiTIIDIIIll'll!t• p· Jq lli'iiiÍt~ipin il"lliro I' pr•l:ts província' 
do l111p:'l Í() llil p;·(lr:nr:::it• :i:t reC:jii'Cli la população c:-·
c 1':1 \':I. 

l':tr::c;r:ljl!•o nniro. \';lo s ,,.,o rnl1tPmpl:ubs no fnntlo 
tli\ i~i1 :·1 a ÍHIJ:t:rta::ci:t d:1·~ !fllllla:' tii~<TPLtda~ nos orç::~
l!ll~ll!.th p!·u· il~!:t'II'S e lll!i:Iit·i!>:ll'~, e hum :1s::im a irn
.rurl:l!Wi:t d:1' snil:-:criprõt_'.:', doaçõ1'S n legados, se ti
Vt~l't!lll d[•·:t.irlll local. EssJ> rrtwntia'' serão applicad~;; á 
'''il:tnt·ip:lç:\o 111 f:':r:a:t dl'tl~r·mi!larl:t 110 ~ z. o 1!0 art. :1." 
:: .. ~ i;'Í, t' n:: ·. ~!.'' ri: :trl, .'·: :li• :Ir• l':'01l!.ill11'!llrt. 



EX~:cunvo. 105::!' 

Art. 2G. O; presitlcntc.s ele província, reunindo :a 
quota distl'ibuitla c as quantias destinadas pelas assem
!Jiéaq proviueiacs c por pa!'ticulares á emancipaçio nas 
respe~livas provinda~, sem desi~naç'lo de localidade, 
dividirão o total pelos municípios c freguc~.ias RJ. pro-
por~ão da [Wpulação escr-ava. · 

At;L 27. A cbssi!icaçã:; para as alforrias pdo fundo 
de emanei pação será a ~·cguin te : 

I. Famílias; 
ll. Intlividuos. 
~ i." Na lilwrt:tçfío por famílias, preft•ri·r;ir): 
I. Os c:onju3es quu forem escravos d:~ di!Tercntcs 

Sl'tllJOI'CS; 

li. O>conjugcs, qnctircrem filhos, nascidos livre;; 
em virtude tla lei c tmnorcs tle oito annos; 

Ill. Os eonj ttgcs, que li verem li lhos li vrcs menores de 
21 <llliiOS; 

l V. 0.• co:1j uge;; com filho~ menores escravos ; 
V. A~ mãis com filhos menores escravos; 
VI. Os C')Itjuges sem lilhos menores. 
§ 2." Na lihertaç:io por inclividuos, preferirão: 
I_ A m:ti ou p:n com fill10s livres ; 
Il. Os de 12 a 50 annos de idade, começando pelos 

Ht:J.is moços no sc~o feminino, e pelos mais velhos no 
sexo masculino. 

Na ordem da emancipaç'io das familias c dm indivi
<luos, serão preferidos: i. 0

, os que por si ()ll por outrem 
cn trarem com certa quota para a sua libertaç,ão; 2. o, os 
mais morigerados a juizo dos senhores. Em igualdade 
tle condições a sorte decidirá. 

Art. 28. Haverá em cada município, para classifi
cação dos escra r os que possam ser libertados, uma 
junta composta do presitlente da camara, do promotor 
publico e do collector. No município em que não
residir o promotor servirá o seu ajudante, e onde 
não houver collcctor, o chefe da repartição fiscal en
carregado da matricula ou o empregado por este desig
nado. O presitlenle da camara será substituído, em seus 
impedimentos, pelo vereador immediato na Yotação e 
que esteja no exercício do cargo. 

Art. ~m. O presidente da junta será o da camara mu
nicipal ou <f seu substituto legal. 

Um dos escrivães do juizo de paz da freguezia. em 
que se reunir a junta, servirá nos trab:.tlllos desta, it 
requisição do presidente. . 

A falt<1 ou impedimento do escrivão sc1·á supprilh 
pcl1) cidadão que o mesmo presidente IIIJ!lle~r. 



lOGO 

·Art. 30. A .junta deverá reunir-se annualmente na 
prirn1•ira dom inga tio mez de JuUw, precedendo an
nuncio por cdil:w~. A primeira reunião. porém, verili-
1:ar-se-ha na L" tlominga de Abril de 1873. 
Qual~uer pessoa <lo povo poderá dirigir á junta as 

informaçües que julgue 1lignas de consideração para 
o trabalho que incumbe ú mesma junta. 

Al't. :a. O ministcrio ti:~ agricultura, commercio c 
obras publicas fornecerá os livro~ ncccssarios para os 
trabalhos das juntas c lant;amento do quadro das elassi-
1icar;ões dos escravos, numerados, rubricados c encer
rados do mesmo modo que os da matricula dos escravo~, 
na fónna do art. 8." do decreto n. o 4835 do i. o de 
DczcmiH'O de i87L 

Art. 32. Para a classilicaç:io, além dos esclareci
mentos que os senhores ou possuidores de escravos 
}JOdem espontaneamente prestar-lhe, a junta os exigirá, 
quando lhe sejam precisos, dos mesmo,; senhores e pos
suidores, dos encarregados da matricula e de quaesquer 
funccionarios publicus; c observará as seguintes dis
JlOsições: 

~ 1. 0 Os alforriados com a elau~ula cte servir-os du
rallte certo t>Spar;o de tempo, OU sujeitOS a CUlllpriF 
alguma outra especificada conrlição, não serão contem
plados na classificação; c, se classificados, serão omit
tidos, salvo o ca~o do art. 90, § 3." 

~ 2. o Embora classificados serão preteridos na ordem 
da emancipação: 

I. O' indiciados nos crimes mencionados na lei de 
lO de Junho du 18:1:1; 

ll. o., pronunciado;; em summario de culpa; 
lll. 0..; eonclemnados; 
I V. Os fugidos ou que o houverem estado nos seis 

mnzes antcriorO!> ú reuni;to ua junta; 
\". Os habítuarlo~ á embriaguez. 
~ ;3.o O e~cravo que estiver litigando pela sua liber

dade, não scni contemplado na execução do art. 42; 
mas ser-Jhe-ha m:mtida a prd(~rencia, que entretanto 
houver ad<1uíri•Io ate a deebJo do pleito, se esta lhe fór 
contraria . 

. Arl. :J:I. Frita a classific:u;ão, c allixadas ás portas 
das matt·iws rlo municipío para conlwcimento dos in-
1 eressarlos, sr· rã o e\ trah iJas rlu~s copias, uma para ser 
remettida ao juiz de orphãos do termo .e outra ao 
pres-idente da provincia. Na córle esta segunda copia 
será remet!ir.l:t ao mini~!ro '1:1 agricultura, rommerciD 
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e obres publicas. As copias deverão ser rubricadas, em 
todas as paginas, prlos membros da junta. 

Paragrapho uni co. No prazo de HS dias, depois ~e 
concluídos os trabalhos. o livro da classilicação será. 
lamhem remettido ao juizo de orphãos, que será o da 
1." vara, ontle houver mais de um. 

Art. :J~. Perante o juiz de orphãos deverão os in
teressados apt·esentar suas reclamações dentro do prazo 
de um mez, depois (le concluídos os trabalhos da junta. 
A<. reclamaçõe$ versarão sómente sobre a ordem de pre
l'erencia ou1 preterição na classificação. 

Pa.ragrapho unico. Se houver reclamações, o juiz de 
orphãos as decitlirá dentro do prazo de 15 dias. 

Art. :n. Não havendo reclama0ões, ou decidrdas estas 
pelo juiz de orphãos, considet·ar-se-ha concluída a clas-
::;ilicacão. · 

Art·. 3o. S;lo competentes para reclamar e recorrer 
na fórma do art. 3'~ : 

I. O senhor ou o possuidor do escravo; 
H. O escravo, representado por um curador ad l!oc. 
Paragrapho uni co. As reclamações são isentas de sello 

c de emolumentos. (Lei -art. oi." § 6.") 
Arl. :n. Concluída a das~ificaeão do modo acima 

. }Jre;;cripto, o collectot·, ou o empr:egado fiseal de que 
falia o art. 28, promoverá, nas comarcas geraes, ante 
o juizo municipal, salva a alçada para o julgamento 
Ji nal, e, nas comarcas especiaes, ante o juizo de direi Co, 
o arbitramento da inuemnização, se esta não houver 
sido declarada pelo senhor, ou, se declarada, não houver 
sido julgada razoavel pelo mesmo agente fiscal, ou se 
não houver avaliação judicial, que o dispense. 

Art. 38. São partes para o arbitramento o senhor e o 
empregado fiscal mencionado nos artigos antecedentes. 

No caso de condomínio, os condominos presentes de
verão combinar entre si para que uma só pessoa os 
rep1·esentc, sou pena de serem considerados revéis. 
Assim, nos casos de usufructo e de fidei-commisso. 

Nos casos de penhor com ou sem a clausula de consti
tuti, e dG hypotheca convencional ou judicial, o credor 
ou exequen te tem preferencia ao senhor para ser parte 
no arbitramento. Se forem mais de um credor ou exe
quente, procederão como os condominos. 

Nas massas fallidas, o curador fiscal e depoi;; a admi
nistração representarão o senhor. Assim, !Íl cessão 
civil de bens. 

Art. 39. O processo de arbitramento consistirá só
mente na n'JllleJ~ão dos louvados, na dedsâ') da sus-
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pciçflo tl ~ ai~~Illl dclles, se fôr alle~·atla, c na rcsoluçã'J 
dos arbitt·aLlore;;, seguiutlo-se o uispo.;to no; arts. HH, 
i93, i!r.i, UJO., f!}7, 201 c ::!02 do reóulamenlo n." 7:l7 
de 2:i de Novembro de f~:JO. 

O juiz nomeará arhitradort•s ~í revelia das partes, 
na auscncia do senhor, errdot· c C\CIJitelllt~ fúra do 
termo, sem tet· dei\ado pro.:ut·:lllnr, c ht~Jll assim no 
caso de litígio so!Jrc o do:uiaio. O tcreeiro arbitrador 
é ohrigaJo a con:;,Jrdt~· ell:ll qn ilqut~r do; louvados Lli
n~r~cntes, .se nflo houn;r acetlrdo. 

Paragrapho unico. F,·ito o arbitramento, o juiz rc~
pectivo o remetterá immc·lial:.ttHcntc ao uc orplJãos, de 
tj!le trata o art. '!2. 

As custas do proec.;;;o rio at·IJitralllllllto co!TI)'"Jo ·por 
conta do fundo llt~ Plll<illl'Íp:H:;io. 

Art. "'1). Na-; :trali:lf/it:s ofl;cnar-sc-hão as seguintes 
regras: 

~ 1. o O preço da in:lemnil~r:fl'l será lrtx.ado sobre as 
condições tia idade, saude P prolbsJo. 

§ 2." O; es,;ravus sujeitos a thufrut;lo ou a fidci com
missa serão avaliatlos sem atlt:nr;;io a qualquer <lesses 
onus; o setl preç:1, vort"lm, os rqll·cscnlará para todo:> 
os eífdtos j urid ieos como su per 'llallt~ce~smn escra rus, 
salvas as seguranças a que, scgnndo a legislat;ã·1 civil, 
jnlgU:e-se com direito o proprietario o.u o succcssor. 

§ 3. o O.> escravos, que houverem de ser vent.liuo-; ju
dicialmente ou que ain,!a não hotncmm sido adjudi
r;ados em partilha por sentcnr;a final, nJo dependem de 
arbitramento; prevalecerá a avaliaç:io jarlidal ou a do 
inventario. 

§ ~-" Na avaliaçio srr:í levaria em eont:~., para ser 
deduzida, qual!Juor quantia que o escravo houver pago· 
ao senhor· para sua alforria, devendo ser declarada essa 
circumstancia no termo lia avaliaçflo. Qualquer fraude, 
neste caso, será punida nos termos uo codigo criminal. 

Art. ~1. A verificaçã'o do valor dos escravos por 
al~um dos meios precedentes deverá estar concluída até 
:H de Dezembro de cada anno, e comprchentlerá tantos 
e;HTavo~ classilleados, quantos possam ser libertados 
pela importancia do fundo de emanei pação. 

Art. 42. 0-; juizes de orphflos, em awlicncia previa
mente annunciatla, deClararão libertos, c por editaes o 
farão constar, todo:; os escravo~ íJUe, segundo a ordem 
d<~ classificação, poss:1.m ser alforriatlo:; pela respectiva 
quota de cmancip·1ç'io; e entrcgar-llte~-hão suas cartas 
pelo intermedio dos S()Jlhorcs; assim como remcltcrão 
aos presidentes, na' proYin,·Lts, e ao ministcrio da 
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agl'ieullura, rommcrcio e obras publica,;, na c6rte, uma 
rPlacão em duplicada, a fim de ser ordenado o paga
nwrúo, publicando-se os nomes do senhor e do liberto 
por edital impresso nas ga~etas do lugar e affixado na 
fJOrta da matriz <le cada parochia, com anteeedencia de 
um mez, para garantir direitos de quem. quér que os 
tenha solm~ o prrço do mesmo liberto. 

Art. 13. DNltro das forças da quota do fundo de eman
ripaçã0, a alforria !lerlarada pelos juizes de orphãos é 
irretrD ta vr~l c irH.l!'perHiente de quaesquer recursos, com 
tanto que seja seguida a ordem das elassificaçõcs. 

Paragrapho unico. No .c-aso de inversão da ordem das 
rlnssifica<:õcs, o culpado será multado em 1006000, re
petindo-se esta multa tantas vezes quantos forem os 
<~~cravos prPjudicados; c no caso de fraude, será punido 
rriminalmcn te. · 
· Art. 4~. Decorrido um mrz depois da expedição t.las 
r·art:1s de liiJenlat!e na fórma do art. '!:-!, pelas the
sourarias <lc fazi'IHla nas províncias, c pelo thesouro 
na côrtc, será Pn treguc o preço aos indivíduos men.
r:ionauos nas relações dos juizes de orphãos, se áquellas 
rcpartiçücs não houver sido apresentada requisição ju
dieia!, ou reclamação fundada da qualquer interessado 
para o deposito. . 

· Paragrapho unico. Em geral o preço dos escravos 
sujeitos a penhor, hypothcca judicial, hypotheca legal 
r~spPeialisada ou convencional, deposito, ou outros qnaes
qner onus, c·m que o mesmo prrço possa ser subrogado, 
não será Pntrcgue senão em virtude de requisição ju
.Jirial f!tnda<la, confor·me o ~eso, sol.Jrc accôrdo ou sobre 
audirncia contenciosa das partes. · 

A.rt. r~:). As sobras das quotas das diiTerentcs paro
chias tio mesmo município serão reunidas para a Iiber
l:lrào de um ou mais escravos immediatos nas classifi
r·;lÇiics, q uc li verem em seu favor a prefercneia estatuída 
uo art. 27. 

~ i. o A applicação do sobredito remanecente se fará 
ús famil i'ls e indivíduos que nas diiTcrentes classiHeações 
representem esse valor, segundo os preços accordados 
on :trbitrados; observ:trla a preferencia estabelecida no 
art. 27. Em igualdade de contliçiics, decidirá a sorte. 

§ 2. o Se a quantia <bs sobras fôr ab5olutamente in
sulficicntc para a libertação da família ou individuo 
immediato rws classificações, conforme o paragrapho 
antecedente, ou se, applicada a um ou mais escrav·os, 
deixar algum resto, e não houver quem queira, em um 
ou rm o111ro ra~o, reforçar esse rrsiduo atr rompletar 
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o prrço tle umJ alforria, nem e~cravo que o po~sa fazer 
com ~PII proprio peeulio, será reservada essa quantia a 
favor do município para accrescer á quota do anno 
seguinte. · 

Art. t,G. O escravo t'~ ohrigarlo a contrihuir, até á 
importancia do preço de sua alforria ou da famiiia a 
rp1e pertencer, com as donçiies, legarlos e heranças qtw 
tenha obtido rom esse dnstinu esprcial. Os lJilf! n;lo 
quizerem f:tzel-o pr,rrlerâo o lugar de ordem na clas
sificação e srrão preteridos. 

Art. fJ.7. Os escravos mudados para o município depoiq 
rla ultima classificação sú Jloder;lo ~cr ahi rontemplado., 
na do anno immcrliato. 

Paragrapho unico. Em compen>ação não prrderão no 
município, da qual foram mudados, o sr•u numero rh~ 
ordem para a li hcl"taçiio. 

CAPITCLO Ilf. 

no I'F.CUI.IO E llO DIREITO Í. ALFORRIA. 

Art. '18. E' perrhittitlo no escravo a form;1.ção de um 
peculio com o rJile lhe provier do rloaçõe.-;, lr!!:Hlos ~~ 
heranças, c eom o que, por consentimento do senhor, 
obtiver do seu trabalho c economias. (Lei-art. ~.") 

Paragrapho unieo. As doações para a liberdatle s:to 
independentes de c;;criptura puhliea e lléio são snjcita-; 
a insinuação. 

Art. fJ.U. O peculio rlo escravo será deixado em mão 
do senhor ou dn possuidor, ~e p-;tc o consentir, salva a 
hypothese 1lo art. 53, vencendo o juro de n "In ao annr.; 
r outrosim podcrú, com prévia autoriztção do juizo dr 
orphãos, ser recolhido pelo mesmo senltDr ou possuidor 
ás estações fiscaes, ou a algnma caix;t economtca ou 
banco de depositos, que inspire sufficiente confiança. 

Paragrapho unico. E' permittido ao senhor recrber, 
com o mesmo juro de 6 %. o peenlio do escravo, á me
diJa que este o fôr adquirindo, como indemnização par
cial de sua alforria, uma vrz que o preço seja fixado 
previamente ~~m doeurnento cntrcgnc ao mesmo es· 
cravo. 

No caso dr, c~ondominio, podrr:\ fir:ar em mão do con
rlomino que o r•sc:t"avo pref1~rir. 

Art. :;o. O senhor ou possuidor rlo cseravo l~ obri
gado :1 1lerl:lrar :1 P>;istPnria dn Jlf'l'lllio na occasi;i(} rl:l 
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matrirula dos e.;rravos ou de rruaesqner · averbar;iks 
w~~ta, ou quando haja de etl'ecluar coritr·actos, inveuta:
rios oulllatlilhas sobre elles, ou solicitar passaporte para 
os mesmos, a fim de lJUC cst:l sua deelaração seja inser·ta 
!lOS respPcliYIIS li nos, instr·utncutos, autos ou papr.is. 

ArL rit. O pe1:ulio do escravo, 110 raso de transfe
n•ncia rle doruinio, passarú para as mãos do 11ovo se
nlwr, on ter:'t tfitalqur•r do~ 'dcst i nos mendouados no 
:u· 1.. UJ. 

Par·agr~pho unieo. A tr.msfcreneia de tlominio com
prelirmde a adjudil'aÇ:Io por partilha l':lll't: ltr:rdt'iros ou 
'oeios; a adjudk:11:áo nr•stc•s caso:> não St' t'ar~t sem 1'\

!tihiçãu do pt•eulio ou Llonll'lCillo do sr•n di'pusito. 
Art. ri~. Quatldo h:tja impossibilidade de ser resg·a

tado rio [llltler do Sl'nhor o pccnlio do eseravu, estn tem 
direito á alforria indnnnizando o resto do séu valor, 
1:om seniços prestados por prnzo não maior tk 7 anno~. 
() preço da alforria será lixado por úbitramt'lllo nos 
lermos tio~ :i." do art. 'l. 0 tia ki, se não esistir arali:t(iu 
j urlieial. q JtC dt:vrr<'t p:·evalecl'r. 

Art. :i:L O juizo de orph:ios tem a faculdatle de im
pedir qtw o lJf'eul i o pennaueça em poder do senhor ou 
do possuidor do esc r a v o, ou dt> qua ltruer estabclecimen to 
Jlarlieular oJHle tenha sido depositado, se rr~conhecer 
que não ha sn!lleiente garautia, expedindo ma11dado 
para a comminação de setJUe~Lro. 

Paragrapho unieo. Os tutores e os curadores, r. em 
gt•ral qti:WSIJUI'I' pessoas, que não são Sl'tlitort•s ou r,o,;
suidores de eseravos, são olJngados ;1 cxhibir, sob pena 
de sequestro, o pcculio ~~juros perteHcentes a escravos 
que t•stivt·rem sob sua administração, sempre que o 
juizo de orphãos o rletenninar, independeutcmpntc da. 
rirrumstancia da falta de :rarantia. 

Arl. 51. Em r;oneurso L;le netlorc•s, o rscravo per
tclll:rrá :\ dasse de credores de domiuio, por seu peculio 
e juros, 1:onsiderado este soh admiuist'ração. . 

Art. ;);i. O nrculio, recolhido ao tltesouro nacional,~ 
:'ts tlwsouraria's de fazenda, será equi p:trauo a uinheiro 
de orphãos. · 

Art. tlfl. O escravo que, por meio tlc s1m pecnlio, puder 
indemnizar o seu valor, tem direito :í alforrb. (Lt•i
:ti' t. !t, o ~ 2. ") 

~ 1." Em qnar·.;qucr autos judiciaes, existintlo an- ___ ----
1 iaç'io e eorrcspondeurlo a esta a sotntnél do peru! i o, : a í' \;;!A f 
a mesma aYalwc.lo o preço lb indemnização . -'~t~ ,,~ J 

art. !1.'' ~ 2. "), para ser decretada rJ; officio a · fJíl..~!l. 
~~."Em falta de avaliaç.'io judicial ou r ~1Jrdo 

l'\l\1.E H. 1:Jl c;; 
I ~ 1 
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sohn~ o prrço, será e~tc fi:Citlo por arbitt·amcnlo, (Lci
óll't. 4." ~ 2."1 

Art. m. Não podrr;'l J'CfJIWI"er arbitramcnl/J, para 
excr.ur,:Io do art. 'L", ~ 2." da lei, o PScravo que não 
t~Xl1ibir, no llwsmo :11~1o r·rn juizu, dinheiro ou títulos 
de peculio. rnja '01lllll.11'if1Jilalha ao Si'll pl't)ÇO razo:ncl. 

~ 1. o Niio t' p1•rrni! lida a lihí'ralidatle de lt'rcciro para 
a alforri~, L'XCi'pfo como ckmt•nto para a constituiçiio 
do pPr.ulio: ~~ '"' por 111eio d1•ste I' l'or iniciativa tio 
t·scr~vo srr:'t adr!lil tido o exr~rcit:io do dirrito á alforria, 
nos lt·rmos do ar!. i.",~ '!!. 0 da li' i. 

~ 2. o Prt'\ al1•rr·m na liiJertar,ão, por meio do peculio, 
as n·cTa:; t•sl:iluidas no parap;rapho uniro do art. 41, 
quanto :'t t•ntrrg·a tlo preço do c~craYo :llforriado. 

Art. :;s. A lt'•nJ das regras do proct)SSO dl' arbitramento 
pn•s1~riptas nos :1rts. :m I' Hl de;;te rt•.gnbmento, ohser
var-sl'-h:lo mú; as seguinte~ em ext•cur;ão tlo citauo ~ 
~. 0 do :1rt. '1." tia lei: 

~ 1." O t:UI"so do dito prot'I!SSO não sr!rú prejudicar! v 
por OH!ros lral,~lhos jurlíeiarios de natureza civil. 

~ ~.'' No arhitraJil('IJlO 1iL~Ui";l!·;'t ror parte do ('SCJ'aVO 
um curador IIUIIII'atlo pr•lo juiz. Uu:tnto ao ~euhor, ou 
a •jllaCSI(Ill'l' inlPI'I'SS:1do~ 110 ':dor do nscravu, obscr·· 
nr-s1~-ha o distm~lo 110 art. J;'· 

~ :1. ''Na aYalí:tç:io tlos e,;cravr•s. CtJja li!Jcrtlallc cstrja 
promeltida para ct•rta épol'a, otl att~ que se rnmpra espt~
!:ificada en~~tliçJo, SI' dPrcrit :1ttender. para a Jixação 
real do Sl'U valor, a estas ciri.'UIII:Ianrias como fa\ o-
ra v eis ao I i hcrta ndo. 

Art. 1in. l'or morte do es1:.ravo. mntadr rlo seu pc
cnlio pr~rlcncnr:t a0 c.111ju<.;e ~obrevivente, se o houvnr, 
c a outra moi ar! c se transmi 11 ir:i ao~ seus herdei r o~, 
conrorme a ll'i cilil. Na falla de lwrdciros e doconjugc, 
o pr:culio sc'rá adjudicaclo :w fundo de emancipaçã:o 
g('t'al. (Lei -art. 4." ~ i.") 

Fiea ~uhcntenclido que !orlo o jW1:nlio prrtcnl'cd an 
conjnge sobre1irente, :;e o r:scra1o não tiver outro:> 
lil'l'deiros. 

Art. tiO. Por Ldlecimenlo do c<>cravo, deixando pe
eulio c herdeiro escravo ou ntenür livn~; o juiz de 
nrp!Jãos, tomantlo a declaração do se.nhór ou possuidor, 
mandará lavrar auto íla existencia do dito peculio, no 
qual o parlilhad sem mais formaliíladc pelos herdeiros, 
ou o adjwlil'arú ao fundo 1lc emancipação geral. S\J Ie
vantJIHlo-sc questão conten('iosa, deixar-se-ha de ob
servar este proct>sso summ1ri~dm0, qnr. fica isento de 
•'r:l!o e cn-;t:r::. 
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CAPITULO IV. 

IH CL.HJ~t:I.A E DOS CONTIUCTOS DE PIIESTAf,:Ãu LJE SERVIÇOS, 

Art. til. E' prrmittido ao e'cravo, rm fn\"Or de sua 
liberdade, contractar corh terrriro a pn·stação de fu
turos ~t·n it;os, iJOr tempo que não exceda de sete annos, 
mediante o cun,entimento do St'IIIior e <lliPrOr~IÇão do 
juiz de orphãos. (Lei- ~·rt. 4." ~:L") 

Art. fi2. O escravo que pertencer a condominos, c 
fur lilwrtado por um deste~, tcr;"t direito á sua alforria, 
indemnizando 05 outros senhores .da quota do Yalor que 
lhes pertencí'r. E~ ta indemniza~·ão poder;'t ser paga em 
serviços prestados por prnzo não maior de sere annos, 
em eonformidaúe do artigo antecedente. (Lei -art. ·Í." 
~ 1. ") 

P:1ragrapho unico. NPsla hypotiJese o excn:icio do 
rlireito do cscrno hão depende do consentimento dos 
outro,; t:ondominos. 

Art. G:;. :\ nlforria com a clausula de serviços du
ranlt) certo tempo não lil'ará nnnnllada pf'!a falta de 
implemento da mesma claushla. 

Em gnal, os liliertos com a clausula de JII'Pstar;ão de 
serviços dur:l!lte rerto tempo, c os que :1dquirirem a 
sua alforria mediante ín1lemnizac:To com futuros ser
vit:os, são obrigados a iaes serviçÓs, sob pena de serem 
co111pellidos a prestai-os nos estabelecimentos pnblic.os, 
ou por contrar'lo a particulares (Lei- art. ~-o ~ 5. •), 
mediante intervrnt::lo do juiz d1· orphãos. 

CAPITULO V. 

U.\S ASSOCJ.\~:ÜES. 

Art. fiL Os jnizt's 1le orphãos poderão entregar a 
associaçíies autoriz~das pelo gOVI'I'IIO os Jilhos d•e es
cravas, n:~scidos desde n data da lei, que sejam cedidos 
ou abandonados pt,los srnhort•s, ou tirados do poder 
de,tes l'll1 virtude dos arts. 18 e l9 do presente regula
mento. (Lei-art. 2.") 

~ l. o A f'ssas associat,;õcs po1ler:io l't'r entregues 
tamhcm os lilhos das filhas livres de escrava!'. (Lí'i
art. J ."% :J. ") 



ACTOS 1!(1 l'ODJ H 

~:!.''\'a falta dP as~of~Í:lÇCíPs on de f~.~f:d)l'lf'rimt!titn·.; 
cn·adu-; p:,r:' tal filfl, os IIICilOl'f'S potlt~râo 'nr l~llfl'l'gues 
~' r:1 ::-; d1~ n:poc:to,, on a parlirulan•s, ao~ IJllal·s os 
JrtÍ:él':' d,• nrph:ios l'llCarregado :1 ~ua nluca1;ão. \LI'i
:111. 2." ~ :!_") 

Art. (j:i. As ~:::sor:iaçii,·~, as e:1sas do expostos, ou os 
pat tit:Jilar:·.-; !t·r;lo direito aos scniços gratuito·; dos 
Illl'i!"r',; :rir·~ :"1 idadt• dr 2l annos, e poderão ~lugar 
, , 1·; ,.,•nir;w;: mas tt;lll a ohrigar:io: 

1." 0:• rriar ~~tratar os JII('SIIH•s menores; 
~:." íl,• l"t•ll'tilrtir par:~ ratl:t um tklles um pcenlin, 

,·,.r,,i~i•.·t:l>' na qnoL1 qnr~ para e:'sC fim fór lllarca<Lt: 
::." li:· fll'flt"!IJ":tr-lill'<liii:lo o tempo de serviço, apro

l'''"l:l'·o1r",·:l•)o. iLI'i~art. ':?." ~.~ l."t~ 3. 0
) 

·, \." \-: :ls .. :or·í;u:'''"' ~:\" s11jritas :"1 insprrção dos 
i'JI,: ·: ,J,. lll'!>li:io;, if'l:llltO ao-; llli'IHIICS SI.HIIl'llll? (LPi
·,t I. '.2." .:."); dt~\l~ildll lLir :llllltl:tll))ente conta cLt.~ 
··hr>.•td"'' q11n a L·i llw.; Ílli"I!IJJill', 1' nxiJiltir, par:'! St'l" 

r ro:h'<l" ::o 1:olr1: dos orp!t:ltL', 11 Jli'Ct!lio do~ llli'Sffio., 

1'1''11"!:·~. 1\; p•ll'tit'lil·ll'l'"' I' as r:1,:1~ de expostos devem 
i·.·1: dr'l'"ilt• fil'l'.<l:!l' ronl:rs ~~ f•xilihir 11 1rcruli11, qual ft'ir 
('I li 1 1' ;·~·!:H l~t. 

:1 ':2." A'< I!S:-'()('.i:lçiit•.;' ;'t,; r·asas de C\[IO<;tO~ e aos r~r
lit'!l11i'i'S ::1n :tpplicanl' as di:;pusiçiii'S dos arts. 18 c J(} 
dt•st.r: rugu!a!tJPnto, l(llér til! ea,;o de lltilisarem-st; dircc
t '•nt·:Jt:: do.; s(n·rit;os dos lllf~llnn•s, quér no ra;oo dn 
::'t'·~·,n:m t·~s,·ssen içns, s1~ 11:111 provideuciarern, dentro 
de :>r:tw ,t.,si:~·n:tdn :tpt'ts a int iJJJ:11_;:!o, a respeito do.-; 
n,,. '1'<1' n•:··:,•rt·s. () juiz dt·' rdará u· on;cio deposito, 

·'" !•··!!"' 1::· p•:t·i·.:o: r·. [llll a Ol'dl'nal-11, ,·, rompe lente 
•J'l''''i" ·:· ;;n!t'l'id·'llt· j:!diri1t!'ia. 

' :l_ '' Í).; 1'"!1! J';]('t 'h d1• él[l! ~ llf'l dliS S!'T'\ i ÇIJ.'i St'!'âO f e j (fJ.'i 

,,,,,:,in-:·,.,. ·.'o •!-> iniz !11: Ol'[dtiio.', ,;!'JitH'ille para vcri
tir;tr a.; s'":t·: ·, ontlic·;,,.s li!~al'~ ~~ :1 idoneidade do loca ta~ 
ri~>, a li•!! ilf' !'~'''' i·nir r>s f:r<·los menciuH:tdos nos arts. 
FI e !!I. fi juiz tlr: ttl'[:lii1oc; n·r.u~ará a pl's~na do loc:1~ 
lari", t'ltjo i'I'<~Cf'dilltelltiJ 1>11 profissão n:1o garantir a 
1 1da, a .'-~:itlil:: e a Jllor:Jlid:~tlt· do JJli'TlOI'. 

Sú l''"l:·r;io sr·1· alu.'!adu;; os st•rvi~os dos llil'llüf('S (jllt: 
h•tl:vt:l'i'ill r·••lllfd';lado H a11110s dP idadt·. 

~ 'L" J.L'II:tlltlf'lllt: é-lltc.> applir:ll'cl o disposto no 
:111. 17, p:tra n i:ll1•ito d1: podt·relll os menores rnmir-su 
do 11!11!~ de sl·rrir·. medi:llllr• pr(•via intlemnizaçâo. 
Ol•c~d1: o lll'IIPI'IIitt d:1 l't!ltti.'·'io lit'arJo sujritos á leg·i~
la::in rumr:ttlrtt. '111 · rt:c•P "' Jlll:nur,•s 1'111 g-rral. 

h!. Ufi. No j11iz<~ d·· "~'l'li:los tf,•,r·r:i r•xistir um 
lr1 ,.., ,. .. ,w,·i:d. d"'~''". ''11•·,., ... ,,.[,.. numeradtl e ru-
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hrit':ulo pelo juiz, para a m:~t.ricnla dos menores en
ll'r.~ttt'" c111 virtude do art. 2." da lei :'ts associat;õrs, ás 
c:t:;as dr· t•xpostos e aos particnlares. Nesse livro co!lstará 
" uasriint·nto, a filiat~iio, a associaçiio, rstahelecimento 
!11\ parlicular, que aceitou o mcllur, sr foi retliJo pelo 
~t'rllwr de ~11a mãi, se foi tirado tlo potler do mesmo, 
nn abandonado, em que u~ta, e quaes as causas; e ou
trosim a l'l'llli.'sãndt: serviços, a Clltanripaçãopormàio
ritl:lill', o obito. :-:r o individuo honvcr falleeido antes 
di' st·r roll11c:lllo. em conrcrmidade do :nt. 2. 0

, ~ l." tia 
lt>i. Anllu:tlmr·nle · scr1o averbadas no rcspect.iYo re
~·iql'll toda,; :1s circumstancias sobre a pessoa do menor 
t' 'nllrn o S!'U peculio. 

§ t." O livro especial não dispensa o proresso tla 
totn:ula de contas, em ;~utos, , 

t; '::!." s,~ dons forem os escrivães, o governo, na 
rôrtt•, e os rn'sidt~ntcs, nas provindas, designarão qual 
dever:·t sc~r o nnc:tt'l'l'[(:ulo de,;sc serviro. 

~ :L" As cnstas tÚÍ proet•sso de cÔnl:1s serão pagas 
pPias a,;~oeiat;ões, cstab;•lerimcntos ou pari iculare~, 
:1 qur·m forem 1'11 tregl!es o~ mcnot•cs. 

,, rl. li7. O jnizo de orphãos 1iscalisarú a instrucção 
pritn:rr·ia e a educ:tção Tcligiosa tlos menores, quér 
exiu:indo das associ:H:õcs, das c;~sas de expostos c dos 
J>articulan•,; n nnnprimento dessa obrigação, quér 
impondo-a aos local.ariqs de serviços nos respectivos 
rontr:rctos. 

Art GH. Fica salvo ao govt'rno o direito de m:~n1lar 
rrt:olhrr ns referidos lllCIIOI'<'S ao-; estall('l!'cimenlos 
pnhl ir os, t ransfl'rintlo-sc nest1~ caso par:~ o Estado as 
''hrig:u;õe;:; qlll' o§ 1." do art. 2." da lt•i impõe ~rs asso
,·iaçiit•s anltll'izadas. 1 Lt•i-art. 2." ~ L") 

\.l<l ,•rtt;·n:!:·-~e, porém, qut' o p:oreruo possa retirar 
d11 pnd1T das a-:soci:tçiir'~, 1las ra~;ts tle cxpostns c dos 
I>:IIIÍCIII~t·c-: OS lll!'tlOI'í'S .i:'t ('llll'l'i.!'UCS Clll VÍ!'II!de do 
:trl. ~." da lei, sair o o c:tso do :trl. (i:;, ~ 2." 

Art. G\l. Além das a,;snt·i:ll;iies t'IIC:t!Tt'g·adas da cdu
rat.:io 1lt1' mt~IH>re,;, são t:rrnht·!ll ~ujl'il.as :í inspPcção 
do,; .iuizt·~ de orph:iM as snricdadt'S de r:nt:tncipat;<io j:'t 
fll'~!anizadas e que de futuro st~ orpaniz:ll'ütll. tLt•i-
art. :;. ") 

~ 1.'' Es:;a · insprrção limita-se an e'\amc ~nnnal da~ 
(Olll~s entre as sociedatlr·s e c.ada 11111 dos rn:~numit ti<h>s, 
dr· a('('t\rdo rom (IS r•sla tu t.os o ti rorn ns n·sprwt r 1 n' con
tiat'\Ps. 

~ 2." Todavi:l, os juizrs de orphàns rodPrào pronT, 
:>Clll[llf; rpiC () j11igarflll JJCCC~Siii'ÍO, "nll!t' (> lr:il:llllf'Btú 
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doe; manumittidos, em relaç:io ú sua moraliuade, vida 
e sande. 

Art. 70. As sociedades de emancipação terão privi
lr)gio sobre os serviço~ dos escravo.~, que libertarem, 
para indemnização do preço da cu'mpra. 1Lei -art. ti." 
11n r;Jgra pho uni co.) 

~ 1." Esses serviços não são Llevitlo3 durnnte prazo 
maior tle sete annos, qualquer rpw seja o valor da in
dcuwização. Será descontndu no prazo o tempo de 
pris;lo crimin:d e de fu'.("a. 

0,; menores de 21 annos completarão essa itlade em 
poder das socir:d:Hlcs, ainrla qnt) excedam o prazo 
Jll'l::>cripto, snlvo o caso do paragrapho seguinte. Em 
relação a estn~, as socif'dadcs do t•mancipacão são equi
Jl.1radas :ís associaçür•s do art. li~ para totlm: os cffeilos 
j lll'id i1:os. 

~ 2." (}; mannmitt.idos potlcruo remir-se do onus de 
~cnir, mediantn prévia indcmnização Jlec:uniaria·, que 
por si ou por outrem oll'ereçam {t socirdade, com a cau· 
l1•la do art. 57, se o relfllCI'erem em juizo. 

Sn não houver ar:currio sohn) o qnantnm da iudem
nizar;Ju, será I'Sta raleulatla sobre o preço da compra, 
diridido pelos :tiJIIOS 1le seniçq para rpw sl'ja pagn pelo 
tl'lliJlO qne ainda restar . 

. \s ~rH:ietlatles tl;lll direito ao aecrc~cimo de 18 ''lo 
sol1r1' o preço total despendido, qu:llrrucr que seja u 
ll'llljlO rlc.:orrido. 

K.;ta tli-;posir;:i0 applicar-se-lia, em geral. a torlos os 
f'''CI':J\OS libertados pur Jll't'I.'O certo, com a elausula uu 
iOJl! r a elo de prestar;·Io di; srTvir;.us . 

.. :). " ,\s sociedalli~s de r·m:IJJI'IPar;fio !êm o dil'l~ito 
dl' 11-;:1r da providr~ncia pcn11ittida no art. 1,.", ~ ;j." 
da l1·i I' llll;nci'ill:lda nu ar!. (i:; dPsL1~ rc.~J;nlanwnlo. 

Al't. 7). Aus lll.tlltllllillido' (Jill' soeierhtle,; e por 
p ll'lit:lrl<ues, co!ll :1 r:i:w.;u(J o·r f:IJ!lll'.ll:to dn prestação 
de ~~·ni1;os, i·~ applicavl'i L11du o qur; na l1~i e neste 
J'i'.'rulaml'nto cst:í dnterJuinatlo quanto [t J'ormaçãu, 
).!!t:Jrda I' tli~rosiçãll do pcr:11!il'l. 

Art. 1:2. No juizo Ui) orpklus IJavt•rú um livro espc· 
cial, igual :10 do art. IW dr·str! rt'gulamento, para a 
JILJ!I'ii'ltl:i d11s c'r:ra1os libcrlados por iwlomnizaç~1o t!o 
~,,,, pr·ei:o ,·om a clai!Sttla da pn•slaç:lo de ·sr·niços, quér 
1'111' soeicdatle~. qur'lr por indi\ iduos. No registro de 
l',td:r '"'' lii)l'rlo, alt'!llt do nascimento e liliaç:io cons
lar.r 11 I!llllte dr1 l[ltr• foi sr;11 Sl~lllior, o nrunero de ordem 
rt:t nl'llri,:rtl:t f)'P''':ial, a data tl o lltllnici pio Clll que esta 
:,1i j,·ilr, a :ro;-;ur·i:w t'l 'ir! p:tl'l ic:r.rl . .tr IJIW 11 libertou. 
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o sr~u preço, o tempo Llc prestação uc serviços c a sua 
aptidão; e outrnsim a remissão ou o obito, se houver 
l'allreitlo antes ue completar o tempo de serviço. An
nn:dmcnte serão averbadas no respectivo registro todas 
as eir,;umstancias sobre a pessoa do liberto e sobre o seu 
JWrnlio. 

o., mannmiltidos,· cujo trmpo de serviço houver de 
complt'lar-se an tcs da maioridade, serão matriculadas 
t'lll onlro livro e~pccial, que sprá :1ppenso ao anterior. 

O IJ.J.ais como nos§~ l.o, 2.• c :L" tio art. (i(i. 
l'aragrapho nnieo. A sétle da socictlaüe ou a residenci~ 

do par·ticular, rpre libertar escravos com a clausula ou 
rontr a c to de serviços, intlemnizantlo seu valor, firma a 
~ompflt cncia do respectivo juizo de orplrãos para a ma
tricula. Assim, relativamente ás associações para me-
nores !ines. filhos de escravas. · 

Art. 73. O~ 3 o do art. 1. o ria lfli amplia-se ás asso
dações, casas de expostos c particulares, para o e!Ieito 
de ser acautclatla a sorte dos filhos das menores livres 
c das menores sujeitas á prestação rle serviços. 

Art. 7'l. O governo ganmtc ás associações a con
ce~são g-ratnita de terrenos devolutos, mediante as 
condições que estabelecer em regulamentos especiaes, 
para a fundação de colonias agrícolas ou cstabeler,imentos 
industriaes, em que sejam empregad(os os libertos c 
se cure da educação dos menores. . 

Igualmente garante ás associações, pelo prrço minimo, 
a conr.essão de tcnenos devolutos para fundação de es
tabelecimentos ruraes, que as mesmas associações des
tinem para serem vendi dos a immigratlos. 

CAPITULO VI. 

DOS LIBERTOS PELA LEI. 

Art. 7~. São declarados libertos: 
I. Os escravos pertenceu tes á nação, dan1lo- Iheg o 

governo a occupação que julgar conveniente; 
li. Os escravos dados em usufructo á corôa ; 
III. Os escravos das heranças vagas; 
IV. Os escravos abandonados por seus senhores. (Lei 

~art. ti." ~§ f.. o a 4. ") 
~ 1. • Os escravos pertencentes á nação receLerão as 

suas cartas de alforria, em conformida1lr~ Llt, r.lrcreto 
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n.• h8Hi dt• li dt• Novmnhro de IHif, e lr!rão o Llestiuo 
det(•I'Jll i nado 110 IIH~SIIIO Jecrnto. 

~ ':i!." O.s t•srr:ll'tJ~ datlns Plll usufruet.o á eort'la s:iu 
equiparados, para lodos os dfeitus, aos escravos perteli
Ct'lltr~s á uarJo. 
~:L" Os êsrralth das lH~r:tiiÇ3S 1ap:as HCt·hcrão do 

juiz, 4t1P j11igar da varanr·i:t, as suas cmnp!'leutes rarlas. 
N:lo potlt~lll, pois, ser :tl'lt'lllal:llios r•:r: 1•i dn arl. :.IH do 
Jerreto n." ~~~:lJ rlt• Hi uc .l1111ito rir· ts;m, alt': á tlecis:'io 
sobr<~ a vacanria da lu:rallt::l t: tlnrolurão desta ao Es
tado: t', durante t•sse lntiqw, os snn~ st•rvil;os st•r;iu 
alugados llt'lü cnratlor da llt•rallt:a, sob a inspet·ção r cu1u 
:tcquiesct•ncia do JI!ÍZ. 

~ -1." Os nst·ral os akuHloll:tllos pnr St'US senhnl't'S 
rel'eberão ign:.diiiPillt• do juizo, que ju16ar o a!J:tnuono, 
:1< ~mas r:ll'las. 

Ar I. /li. Cuusirlt·r:l-~t' ab 111donado o t.:scravo cujo 
~enlwr, rn,;idintlo 110 lugar, t' sentl•l conhPcillo, lLÍ<l o· 
lllantem t'lll sujeiç:iu, e n:lo lllanifcsta querer Iltallltli-u 

soh sua auloridatle. 
Art. 77. As rartas 1c:1~~:ulas aos c,.:cravos Llas herarH::1~ 

vaga~. t' aos !'~cravo,; :dcandunados, s<~r:lo a Ct•rtitlãn tb 
sPnlf'nÇ,1 t~xlrahida pelo t•scriv:lo e rul.J,·icaua pelo juiz. 

Art. íS. ~e o~ senlton·s ahallllona1·cm ns escravos por 
imalido~, ''ã" ulcrir~·:Jdos a :dinwnlal-os, salvo o raso de 
Jlf'llllria, o;endtc .us :tlilllentu,; laxauos pelo juiz de or
phãos .. Lt·i- :1rl. li."~ lJ.,'' in fine.! 

l'aragr:tpllll 11I1iro. (l:; :dimenlos serão taxauos na 
st·nttmr~a qtH' jakar o ahantlo1Jo. 

Art. 'í\J. Em .~l'ral, os cst:rancs lihcrtados em virtwle 
tia lei lic:tlll dura11ln cinco annos suh a inspcrção do 
,L!'O\nrno. Ellt·s são uhrig:tdos a t:c,nlradar seusserviç.os, 
s!lb llf'll:t tk ~ert· 111 rnnslra ngidus, se v i verem 1 adios. 
a lrab:llllar Ill'' l'sl:tli·ll'cimelllos pullliros. 
· Cesc;:li'<Í, port~m," r.t~nstr:lllvimcntodo tralJalhosemprc 

que o liht•rt" 1'\llihír cuntrat'IU dt• st•nit:o. 1Lei- art. 
(i."~ ti.") 

CAI'ITI 1Ul \11. 

Art. í-lO. Na,; t·ausas f'lll fa\'or da liltcrdadc: 
~ 1. • O prorf'>'~O st•rá sunun:1rio. 
~; ~." lhl'rrCt :tppl'lbt;uc,; I'J: vflicio f!Uanllo as dt•cisões 
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fnrmlfCünlrariasá libcrt.latle. (Lei-art. 7. 0 e seuspa• 
r a ~1·a ph os.) 

Art. 81. <:rprocesso summario é o indicado nQ art. 
ü~ t.lo decreto n. o ~824 t.le 22 de Novembro de t874. 

~ 1 . o As causas de liberdade não dependem de con-
eil i~ção. . 

~ ':!.o Os manutenidos em sua libcnl:ule deverão con
trartar seus serviços durante o litígio, constituindo-se 
o localario, ante o juiz da causa, bom c fiel depositario 
dos l'alarios, em beneficio de qualquer das partes que 
vrnccr o pleito. Se o não fizerem, serão forçados a tra
halhar em e:;tahclceimentos puLlicos, requerendo-o ao 
juiz o pretendido senhor. 

§ :1." Estes processos serão isentos de custas. 
Art. 82. O processo para verificar os factosdoart.18 

!leste regulamento é o dos paragraphos do art. ü3 do 
decreto n. o ~82'' de 22 de Novembro de 187,1. 

Paragrapho unico. Essa mesma fôrma de prooesso 
!'!ervirá par a verificação do abandono conforme os arts. 
7G, 77 c 78 deste regulamento. 

Art. 83. No caso de infracção do contracto de pres
tação de serviços, a fôrma do proeesso é a da lei de 11 
de Outubro de 1837 ; e o juiz competente é o de orphãos 
nas comarcas geraes, c o de direi to nas comarcas espe
eiaes, omlc não houver juiz privativo de orphãos. 

Paragrapho unico. Havendo perigo de fuga, ou no ' 
caso de fuga, pôde ser ordenada a prisão do liberto 
contractado, como medida preventiva, não podendo, 
porém, exceder de trinta dias. 

Art. ~. Para a alforria por inrlcmnização do valor, 
c para a remissão, é sufficiente uma petição, na qual, 
exposta a intenção do peticionario, será solicitada a 
venia para a citação do senhor d_p escravo ou do pos
suidor do liberto. Antes da citaÇão o juiz convidará o 
senhor para um accôrdo, e só em falta deste proseguirá 
nos termos ulteriores. ( Lei - art. ~. • e seus para
graphos.) 

~ L o Se .houver necessidade de curador, precederá á 
citação nomeação do mesmo curador, em conformidade 
das disposições deste regulamento. 

§ ~. Feita a citação, as partes serto admittidas a 
louvarem-se em arbitradores, se houver necessidade 
d~ arbitramento; e o juiz proseguirá nos termos dos 
arts. 39, 40 e 58 deste regulamento, decretando a final 
o valor ou o preço da indemnização, e, paga esta, ex
pedirá a carta de alforria ou o titulo de rcmiss~e. 

~ 3. • Se a alforria fór adquirida por contracto dtt 
PA11TR 11. 13;) 
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serviços, esta circumstancia será mencionada na cart:~; 
1', no caso de ulterior remissão, não se passará titula 
esru~cial, mas bastará•averbal-a na mesma carta. 

Art. ~il!'i. Nos casos para que este regulamento não 
d.rsigua fórma de processo, o juiz procederá admínistra
tlvamcnte. . 

Art. 8ft O valor da indc.mnização para alforria, ou 
para a remissão, regulará a compctencia para o simpl~s 
preparo ou para o preparo e julgamento, em conform•
dadn da lei n. o 2üa3 de 20 de Setembro de 1871. 
Assim, o valor do escravo no caso de atJanJotlo. 

C,\PlTULO VIIL 

11.\ 1UTI\IC!"L\ ESI'ECI.\ L. 

Art. 87. Prorrdnr-se-ha (I m:.trirnla especial de 
todos os Pscravos existt,ntes 110 l11111erio, com decla
ração do nome, sexo, idadn, eslado, ~ptidão pari.\ o 
trabalho !) liliaçJu de catl:t um ~~~ fllr conltticida. (Lt.Ji
art. 8.•) 

§ Lo· o prazo em que deve começar c cnccrr:1r-se a 
matricula scrú aunmlciatlo com a maior antccetlencia 
possível, por nwio J.e t~ditaes rt'pel i tios, nos IJUacs será 
inserta a disposiçiio do paragrapho seguinte. (Lei 
ibid.- ~ 1. 0 ) . 

§ 2. o 0.; escravo5 que, por culp~ ou omissão dos 
interessados, não forem Jatlos á matricula até um aqno 
d.epois do encr,namcnto clc:;ta, sí~rão por este facto con
siderados libertos. (Lei ibid.- ~ 2.") 

§ 3. o Pela matricula de cada escravo pagará o se
nhor, por uma vez súmcnte, o emolumento de õOO rs., 
se o fizer dentro do prazo marcado ; c de i 1~000 se ex
ceder o dito prazo. O producto deste emolumento será 
destinado ás despezas da matricula n o excedente ao 
fundo de r.mancipação. (Lei ibid.-~ 3. 0

) 

~ ~." Sr~rão tambem malricul~dos em livro distincto 
os filhos da rnulrwr e'1:rava, que pela lei n." 20~0 de 28 
de Setembro 1k lK7l ficaram livn·s. 

Incorrcr<lo o~ senhores omissos, por negligencia, 
na multa de 1008000 a 200,~000, repetida tantas vezes 
quanto5 forem o~ indivíduos omit.tidos; e, por fraude. 
nas penas do art. 1G9 do Cotl. Crim. (Lei iuid.-§ /f.") 

§ 5. • 0~; parucho~ <io obrigados a ter livros espr~ciaes 
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Jtara os registros dos nasdmento~ e olJitos dos ~lhos 
de escravas, nascido!\ rlestlc a data da lr.i. C~d~ ?~tssão 
sujeitará os parochos à multa de 1001)000'. (L0l 1b1d. -
§ !J.") • 

Art. 8fl. A matricul11 será r.e!!'nlada pelos l)eorelOI' 
n." 4835 do L" de Dezembro de H~71, c ç.• ~960 de 8 
de Maio de 1872; t 

• 
CAriTULO IX. 

D!SPOSJ(:Õl'S GEilAES. 

A'I'l. 8!}: \~ :~lfllrri:-~~. qué1· gratuitas, quér a titulo 
Ollt'l'oso, ~:1o i~t~nl a~ de q naesqnt•r tfi rei to.s, cnwl u
l!lentos on drsp,•zas. (LAí-a!'ll. rc• ~li!) 

Art. !10. A l1·i n." Hi\l:i rir tri dt• Set('mhro de tR6a 
pr~rmanren t'lll ~l'lt illlciro vignr, rom as seguintes 
alter;lcõe~: 

~ i.'" E111 '[tDlq:H't' c:1so de aliPn:lção on transmissão 
de esc:r:-~vo-~ G prohihidll, sob pena de nnllidadc, separar 
os conj uges, e o-; fi lltus mr•nures tlc i2 annos do pai ou 
m5i. (Lri- art.~.··~ 7.'') , 

Esta di-:posiçJn eo111pre!Iende a alienação ou trans• 
missão extrajudicial. 

Em benl'lidn d:~ lilwnladc, poróm, podem ser sr
p~r:lllos do pai ou da miii os lilhos menores de i2 
anno~, fJlli' forem maHumiLtiuos com ou sem a clausula 
de futuro,; :;ervir;os. 

~ 2. 0 N:1~ Hndas jndidaes e nos inventarias em ger:~l, 
o juiz con,:cuer;", carta de alforria aos r~scravos que ex
hiiJirem á visl:\ o preço de suas avaliações. Neste caso 
é permittida a liberalidade directa de tCJ·cciro. 

~ 3. 0 As propostns de arrematação para alforria sem 
condições, rrsrwitatla a avaliaçãl9, preferem :1 outras. 
quaest[ner. Em srgnmlo lugar serão atten<lidas :~s pm
po~l:~s para alforria com :1 clausula de contraoto de ser
viços; c, rn tre rst:ts, a que conceder menor prazo para 
servir, havendo igua Idade no preço da iml.emnização. 

Havendo proposta dessa natureza, não ser-à .renovad@ 
annuneio por novo prazo, nem será adnüttida impug-
nação de herdeiros OU ue credores 1JU6 requeiram au- ~~=
jnflieat;ão por preço maior. ~---·--~ 

O cser~vo, que tiver direito a ser manumilti . êi.Q~ ~~MAR 
fund<!·de cmancip:~ção; dentro do anno em rp , f~\:,ht~ 
HUIH'·I:Hh a arremata::;\o, não sl'rá prl'ln· ó,<.~tfiora 

. I "'' (/',_ ... '-,.:: 
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arrematado com contrncto de prest:-~ção de srrviços; 
excepto se incorrer em alguma lias faltas mencionauas 
110 art. 32, § 2. 0 

Art. 91. São intransferíveis os serviços, quér dos me-· 
nores livres, salvos os casos dos ~~ 5. • e 7. o do art. L o 

da lei, ou o próvio aceôrdo do art. Hi deste reguL1-
mento, quétlt dos manumittidos gratuitamente com a 
clausula de prcst;Ição dos mesmos serviços. Poderão, 
JIO!'ém, ser alugados. 

§ L" Esta disposição .não comprehewle os seniços 
contractados para acquisiç:1o da alforria, seja judicial 
ou particular o contracto. 

~ 2. 0 A disposição 1lo art. L", § !'i." da lei, é appli
ca vd tanto ú alienação fon;atla, como á onerosa ou gra
tuita. 

No caso tln disposição t1•slamenlari:-~, a alienação 1b 
mãi escrava não eompreli1·nde os menores lhres, se 
os lega ta rios não forem llcnlciros necessarios, con
forme o ~ 7." do art. i." !la lei. 

Art. !12. Se a divisão 1ln hens entre hrrdeiros otl 
socios não comportar a reunião de uma familta escrava, 
e nenhum dcllcs pref1·rir ~~onse1·val-a sob o seu dominio, 
mPdianto reposição da rJuota-partc dos outros interes
sados, s1•rá a mesma família vendida c o seu producto 
rateado. (LPi -art. 4. 0 ~H.") 

~ 1." Os lillios !ines menores de 12 annos não acom
panharão a mãi escrava senão rw ea~o ue ser herdeiro. 
neccssario aquelle que adrpJirir na part.iUta a família. 

~ 2." A!;sim 110 caso de n:1o ser herdeiro nccrssario, 
r·nmo no caso de divis:lo entre socios, os menores 
lil:arão :'t disposiç;lo do govPrno ou do juiz de orphãos. 

~ :}. " Toda via, tanto na hypothPSí' dos paragraphos 
:tule1:1~ileu1es, como na do ~ 2. 0 do. art. 9cl, o j.uiz. de· 
orphãos prl'ferir:'t os senhores dns mãis para os encar
regar da educação dos Jttcnores; e, em todo raso, a sc
par:tr;ã~: não scrã feita sel)ão dPpnis que o menGr houver 
eolllplcladn a idade de tres annos, salvas as excepçõcs 
do art. 8. o 

Art. !1:1. Nenhum invenlorio ou parLilha entre her
dl~iros ou sodos, que eomprehender escravos, e nenhum. 
litígio, qu1; versar sobre o domínio ou a posse de 
e"cra vos, será admi tlido em juizo, se não fúr desde· 
Jogo I'Xltibido o dor:umento da matricula. (Decreto 
n.o r,s:w do L" dP Dezembro de 18'JJ, art.'•ri.) 

:ramhmn se não d:tr:'t passaporte a escravos, sem que 
SP.Fllll prt'SPJJII~' :'1 auloridad1~, lflll' O ]IOUVer de Ual', OS 

duntlll"!l(n..; d:t Jll:l!l'i''llla. ''tljt>'i JIUI!li!.I'OS UC ordem, 
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data e lugar, onde foi feita, serão mencionados nos 
passaportes; e, S() forem acompanha:Jos por seus filhos 
livres, devem os passaportes conter os nomes e mais 
declar;tçiies relativas a 'estes. (Decreto citatlo-ibid.) 

Art. 9L Fica derogada a Ord. Li v. 4.", Tit. 63, na 
pane que revoga as ai for rias por ingl'atidão. (Lei- art. 
4 .• § ~.o) . . 

· Art. 95. Qnaesquer certidões rcqui~;i tallfs pelos juizes, 
curadores geraes de orphãos, promotores publicos e ad
juntos, ou 11elos curadores particulares, para defesa dos 
escravos, dos menores livrf's e t.los manumitlidoE su
jeitos a serviços, serão exlrahidas gratuitamente. 

CAPITULO X. 

DAS ~lULTAS E DAS PENAS. 

Art. 96. Alt'm das multn!' commina1las pelo tlt'creto 
n. • 4835 do L o de Dezembro de 187i, art. 33 e seguintes, 
serão impostas : 

A de lO~OOO até 50b000, a cada um dos membros 
das juntas municipaes de emancipação, que deixarem 
de comparecer aos respectivos trabalhos sem motivo 
justilicarlo. Na mesma multa incorrerá o escrivão e 
Lem assim os funccionarios c os ~ndividuos que não se 
prestarem a dar os esclarecimentos do art. 32 deste 
re"ulamento · 

A de 20;)0oo até 60$000, aos indivitlnos que, no
meados arbitradores, curadores ou dcpo~itarios, recu
sarem-se ~em moi i Yo leg-itimo ou .i ust iticado; 

A de 5U~O(JO até 100!)000, aos juizes e mais funccio
narios, que não cumprirem, nos prazos marcados, os 
deverr's que este re~ulamento lhes recommenua; 

A de 50~000 até 100,)000, aos senhores e possui
dores, c aos parochos, que concorrerem para erro na 
llecla ração do art. 3. o deste n'gu lamento, se não fór rc
ctifieada em tempo, não senuo caso de punição criminal. 

A de 00~000 até WO~OOO, aos juizes e escrivães que 
forem negligentes ou Oiílissos no cumprimento das 
obrigações quo este regulamento lhes incumbo, além 
da rcsponsahílidade crimi.nal; 

A de lOOSOOO, a eada um dos dil'cctores das asso
ciações; adminislt·aflores das casas de expostos c pos
suidores de menores livres, c de manumiltitlos com 
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dausula ou ronlracto 1\e servi1;o~, f{'11C não derem á 
matricula no juizo competente os me11ores e os manu
mittidos soh sua autoridaLic, on qne aniHlal·mtm~e !l'âo 
prestarem as contas, ou Jlâ() 1lerem as inforHtaçi'ies ne
t'C.'-'Sarias para as av.crhaçiie~ no rr•gistro respectivo. 

Art. !J7. Sotfrnrão a pena de pri;;ão: 
0:; que dct~~n:i fé não derem :'1 classitirac:ão fie qnc 

tratam os arts. 27 e sqruinll:s os nomPs dos escra\os 
para a cmancipar;ão velo fundo publico: tlc iO a ':!0 
dias: 

Os que, trnrlo 1'111 SI'U poder p1•culio de rsc.ravos ou 
de manumittiuos sujeitos a sen:i<,;ll, st•m autorizar:Jo 
leg:ll, Não o manifr~slarem l'lll juizo 1\t~ntro tle prazo 
assignado em ed i L1l : :w dias; 

Os que ;illiriarelll mrnon·s sujnitoc; á :1Utoridad0 !los 
SI'Jlliorcs 1Lis mãis cnlri'.!!III'S a assoc~:ll:õns, cas~s dt~ 
expostos r partir:ulares, ou manumitlido~ obrigados a 
st•niço: 30 di~s. 

Art. \J8. São eomprteni1'S para impC1r as mnltas: 
O ministro c secretario Je estado dos ne!roeios da 

agricultura, eonnnercio e obras publicas, na côrte, aos 
mrmhros 'la jnnla municipal, aos parodtos e aos juiZ1'S; 

Os pres(dcntes Lle Jll'O\illria, aos indii'ÍilllOS qu•J ucvctc 
com pôr as jantas municip:1cs, aos p~1rnchos c aos jnizrs; 

Ao. juntas mutticipaes, :ws rrspeclivos f•s•:rivães ou 
indivíduos, que o:: di'Vam suh,;til.uir, ~~ its pessoas que 
n•cusarem-sc a dar-lhes C"rlarerillli:nlos solicitado:;; 

0 . .; ,ÍUi?.I'S, aos SI'IIS su\lallíll'IIOS, COlll[II'CiiCilliidas as 
autorid:ules infi)J·iores, csc.t·i1:i1~,;, indivitluns nomeados 
euratlores, tlepo:;itario.; ou :tr!1ilr::dores; aos scnhorllS 
c possuidores de nwnor1·s li1 res r~ de lttattlllllillitlos; ;'ts 
associações c ús casas di' C\j)IIO.los. 

ParagTapho unico. E111 gPral, as aut.oriuadrs supe
rilll·es podem impôr as mull.1~ quP as autori1lades int'e
riOI'I'S n:!o honYen•m imposto 'em motivo justilica1lo: 
multan1lo-as l1ela neg-li!jcneia ou omissão em ti0,5000 
a tt'~ JO(h000. 

Art.. 'uu. na imposição <11· malta h~Yerit rrrurso: 
. Para os prPsiclentes, nas pro1·iurias, f(Uanclo forerr 
unpos 1 as fll~l as a 11 torid atlr·s ail m i 11 is traI i v as c jurl i r; ia ri as 
da nwsma provincia; para omini~tro, qnando impostas 
pelos presillentrs dP provin~:ia; 

Para o cnnselho di' r·FI:tdo, 11a fúrm~ do a,rt. !~fi do · 
He.~ul. 11. 0 12'~ de :.1 de Fnereiro de 181'.?, quando itn
Jlll'las twlo minisl.l'll. 

Na rôrle u- r•·•·ur;o. -er:i.., intr•rpo;to:; para o mi-
111 s! lO. 
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Art. iOO. As multas serão cobradas executivamente, 
remettendo-se para esse fim as certidões ás repartições 
fiscacs. 

Art. HH. À pena de pri~ão será impôsta pela auto-
ridade judiciaria competente. 

Art. 102. As multas comminadas por r~ te regulamento 
,farão parte do fundo de emancipação. 

Pala cio flo Rio de Janeiro, em t3 tle Novembro de t87~. 
- Francisco d<J Rego Barros Barreto. 

IlECilETO N. ;j!:l()- nE i:1 DE NOVE)IBRO DE ,1872 . .. 
Concede á Associação ll'rasilcira de Aeclimação autorizàção pará 

fuUÍ'CÍOII<II', e a appi·ÚvaÇao tlÕS séus estatutos. 

• AttenrlPntlo ao qur me requereu a Associação Brasi
leira de Acclimaç:1o, organizatla nesta Côrte e devi
flamente represrntada, c na conformidade da 1\linha 
Immr<liata Hrsolução de 6 tio corrente mez, tomada 
Fobre o pan·cPr da Sc•cção dos Negocios do Imperio do 
Conselho de Estarlo. exarado em Consulta de 18 do mez 
proximo tintlo, Hci'por bNn ConeeJer·lhc;llltorização 
para funccionar, e approvar os respectivos estatutos, 
que com nstc haium, sob a clausula de atlditar-sc, no fi- •. 
nal elo art. Hi, o seguinte: que p~gam os socios ins~ 
ta llad ort's. 

Francisco do Rego llarros Barreto, do Meu Conselho, ' 
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos 
Ncgocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
assim o tcniía entendido e faça executar. Palacia do 
llio de Janeiro, em treze de Novembro de mil oito.,. 
centos setenta c dous, quinquagesimo primeiro da 
Intlepcndencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade ~Imperador. 

Francisco do Rego Barros Barreto. 
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l~slatulos da Associaeão Brasileira de AcclimacBo, a 
lfUe se relere o Decreto 11." !it36 de f5 do corrente 
mcz. 

C\PITl'LO I. 

Fl:'\S DA A~SOCLI(\o. 

Art. I. o A Associação Brasileira tle Acclimação, 
fundada na cidade do Hio dt~ Janeiro~ sob a imme
tlial:t prolerç~o tle Sua 1\fag·~·staue o lmiJeratlor o Senhor 
IL P1~dro li. tem por fim: 

§ 1." A in trodurçEío, a cri i mação, domesticação, pro
pagação r melhoramento das especies, raças ou varie
dades de animaes ou vegelaes, quér susceptíveis de 
rmprego util, quér tlc simples accessorio ou de orna
mento. 

~ 2. o O aperfeiçoamento, domesticação e multipli
car:ão das cspeeies, rar;as ou variedades de animaes ou 
tle vegctaes intl igcnas. 

~ 3. o O emprego agrícola, industrial, medicinal, ou 
outro, de animacs ou de veget::~e~ recentemente intro
duzidos, acdiuwtlos ou propagados, ou de seus pro
duetos. 

Art. 2. o Para realizar srus fins, a associação con
tribuirá para o progresso pratico da zoologia c da Lo
t:lllica, par·a o que estaueleeerá : 

~ 1. o Um jardim zoologico e botanico de acclimação, 
rpre deverá ser feito sobre um plano approvado. 

§ 2. o Uma bibliotheca enriquecida com a acquisição 
llc ohras, documentos e manust~riptos intcressan tes a 
esses dous ramos das sciencias naturaes. 

§ 3. o Uma revista para a publicação dos seus t raba
lhos e dos que possam in tcressar á sciencia. 

~ ~.o Pn:m i os honorilicos e pecuniarios. 
~ ti. o Ex posir;í"i~s gentes ou parciaes dos pro ti uctos 

obtidos no jardim. 
~ ti. o CorTt'spondencia com as sociedades na c ionaes e 

as estrangeiras de igual natureza. 
Art. 3. o A associação estabelecerá nas províncias do 

Impcrio collectores, e nos p~izes estrangeir-os corrcs
pondt~ntcs que :1 :nnilicw_ CIIl ~Pus Iins. 
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CAPITULO 11. 
'; . 

ORGANIZAÇÃO D.\ ASSOCIAÇÃO. 

Art. 4. o O numero de membros da associaçlio é H
limitado; poderão pertencer a ella nacionaes e estran
geiros com o ti tu lo de effectivos, honorarios e corres
pondentes. 

Os 60 primeiros membros inscriptos terão o titulo de 
membros effectivos installadores. . 

Art. t-).• São considerados Presidentes honorarios os 
Príncipes da Familia Imperial, os Soberanos, .,riilcipes e 
Presidentes de outros Estados, que se dign.areni,Pe.rten-
cer á associação. · 

Art .. 6. o A associação elegerá biennalmente um Pr.e
sidente, dous Vice-Presidentes, um Secretario geral e 
tres adjuntos, um Thesoureiro, um Bibliothecario e 
mais 29 conselheiros. · · · ' 

Art. 7. • O conselho se di yidirá nas seg-uintes seyções, 
:::ompostas as quatro primeiras de cinço méltil>ros 'çada 
uma, castres ultimas de 'tres: · · · " · '' · 

L • Zoologia. 
2." Botanica. 
3.• Acclimação. 
4. • lndus tria I. 
;;. " Finanças. 
6. • Direcção do jardim. 
7. • Publieações c direcção da revista. 
Art. 8." Cada uma dest~s secções terá um Director e 

um Secretario, designados d'éntre seus membros pelo 
PrPsiflente da associação. 

" CAPITULO 111. 

SEÇÇÕES 

Art. n. • As secções se reunirão em conferenci:a, _ ·-
sempre que houver trabalho, a fim de tratarem do·. "'-~~MA 
tudo. e ~iscussão das materias que tiverem de s~ .l,l.~~~ \ 
mettHlas ao conselho. ~'v , 

Art. 10. Quando o interesse do estudo <ljJ(~rquer \ 
materia reclamar a fusão de duas ou mais s!l,t·ç~,· estas 

'·I 
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se reunirão sob a presidencia llo mais vc'Iho dos Dirrl'-
tores. • · 

Art. H. A's secções compete reprc!;cntar e propôr 
~obre qualquer assumpto que inter_ esse ao andamento de 
seus trabaHifls e dos da associação Pm gerat. 

CAPITULO IV. 

Art. 12. A associação scrú administrada g-ratuit:~
nwntc por um conselho composto dos funccionarios, de 
que tratam os arts. f.i. 0 c7.'' destes estatutos. 

At·t. t:l. O conselho funccionará pelo menos uma vez 
por mez, uevenllo estar· n·unidos nove membros, no 
minimo. 

Art. 14. Ao conselho compete a direcção da associação 
em geral; conceder títulos tle membros, autorizardes
przas marcadas no orçamento, nomear empregados e 
dar-lhes instrucçõcs, resolver quaesqucr duvidas pro
postas pelas secções, organizar o orçamento da receita c 
tlcspeza, preparar as questões para o eoncurso dos pre
mios que se fundarem, r., finalmente, _julgar das memo
rias apresentadas. 

Tambcm compete ao eonscllJO nomear e dcmittir, por 
Jli'Oposta das respectivas ~()1'6i1~s, o jardineiro em chefe 
('o redar,tor da revisla. 

C.\PITrr.,n \. 

Art. Hi. Os f.iO membros in;;eriptos socios etfectivo~ 
installadores são os unicos rJue não ficam sujeitos á joia 
de entrada, contribuindo, porém, com a quantia de 
:J~OOO por semestre, podendo remir-se desta pagando 
por uma só vez a quantia de :lObOOO. 

Os demais socios ell'ectivos serão obrigados a uma joia 
de 12/)000 c á mesma mensaliclarle filie pagam os instal
ladorcs. 

Art. 16. Todos os membros tüm direito de assistir 
:'tq sessões, prop6r c discutir, sem voto, o que entende-
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rem eonveniente aos fins da associação, ler na bi~io
theca, visitar o jardim o numero de vezes que fór mar~ 
cado annualmente,. rec~ber um exemplllr de qualquer 
publicaçãQ feita PJ:lla associação, e propôr para sociog as 
pessoas que lhes parecerem uteis. 

CAPITULe VI. 

FUNDOS DA .ASSOCIAÇÃO E SUA APPLICAÇÃO. 
··-

Al't.17. A imporl.ancia das joias e de qualquer do
llativo pecuniario feito á associação, só poderá ser 
f•mpregada 11a compra de um terreno c fundação do es
tabelecimento de que trata o ~ f." do art. 2. 0 , se a 
associação não puder havei-o por outro meio. 

Art. 18. Feita a compra do terreno c dos arranjos • 
necessarios, o fundo capital da associação será fot·mado · 
em apolices da divida publica. 

Fará parte deste fundo, e devera ser capitalisadà a 
importancia das joias e beneficios cxtraordinarios com 
esta applicação. ' 

Art. 19. Aos rendimentos pertencem as contribuições 
semestraes, remissões, juros dos fundos capitalisados e 
quaesquer outras relldas derivadas do estabelecimento, 
e só dAllas poderão sahir as despezas da associação e do 
jardim, marcadas no orçamento. 

CAPITULO VII . 

. \SSEMBÉAS GERAES. 

Art. 20. As assembléas ge_raes ordinarias terão lugar 
em um dos primeiros dias dé Dezembro, e pode
rão durar· os dias consecutivos ou interpolados que 
forem precisos. 

Art. 2L A's assembléas geraes ordinarias compete: 
. § L" O exame dos relatorios da secção de finanças 

:1pÍ·esentados pelo conselho, justificando o balanço geral 
ria receita e despeza da associação;,;~o da proposta do 
Thesoureiro, fixando a despeza e orçanB'ó a receita para o· 
a nno fntu ro. · · 

~ 2." A adopção, por acclamação, dos membros hono
r:HÍ!Y' appronrlo~ pelo conscl·ho . 
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§' 3. • Resolver ·quaesquer medidas, que não estive
remnniQada do conselho. 

§ :4." A eleição· e insta Ilação -dos novos· funceionarios. 
Art. 22. As · assembléas · geraes poderão funeciónar 

achando-se presente o Presidente, um dos Secreíarios, e 
mais UJ membros. 

Não comparecendo o numero designado de membros 
se lavrará termo, e se fará nova convocação pelos jor
naes, trabalhando então com o numero de membros que 
se reunirem meia hora depois da indicada nos annun
eios. 

Art. 23. As assembléas gcracs cxtraordinarias só to
marão em consideração o objccto que motivar a sua 
convocação ; c poderão ter lugar sempre que assumpto 
importante o exigir, c á reclamação de alguma das sec
ções, ou da mesa . 

Art. 2~. Apenultima sessão da a.~scmbléa geral do 
mcz de Dezembro será feita com solemnidadc, pua com-
memorar o dia da ·inauguração da associação. · 

Nesta sessão será lido o relatorio dos trabalhos da as
sociação ; em seguida serão conferidos os premios e dis
tribuídos os novos programmas, depois do que um dos 
Vice-Presidentes proclamará os nomes dos novos mem
bros honorarios, e o outro fará a leitura dos nomes dos 
metnbros fallecidos como um tributo.de respeito e sau
dade a esses'irmãos do trabalho. 

CAPITULO Ylll. 

Ar L. ~o. Os animaes ou vegctacs que por qualquer 
meio a associação possa obter, emquanto não possuir 
um estabelecimento proprio, serão confiados, por ·de
cisão do conselho, á guarda c vigilancia de algum dos 
membros da associação. 

h.rt. 26. A associação suspenderá os seus trabalhos 
desde a ultima assembléa geral ordinaria do mez de De
zembro até o dia L" fie l\larço, sendo considerados de 
férias os mczes de Janeiro c Fevereiro. 

Art. 27. Um regulamento interno marcará as diver
sas attribuições dos funcrionarios da associação, ohri
-~~~:des rle ~CU' Pffi Jll'l'g<HlO~ I' fi!'[(' 111 clr 0('[[,< !r aba l!Jü,< : 
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assim como instrucções especiaes regularisarão o ser
viço dojardim. 

Art. 28. 03 pr.esentes,esLatnlos.:e qualquer alteração, 
que nelles se fizer, serão levados á presença do Govern·o 
Imperial para obter a sua approvação. 

Rio de Janeiro, 12 de SeÍembro de 1872.-(Seguem-se 
as assignaturas.) · 

.... __ 

• 
DECRETO N. 5137- DE 13 DE N.OV&MBRO: DE' 1872. 

Concede ã compwbía " ~logy,ana da estr~da de ferro de_pm$)5 ;,~ .... 
J\log1mjrim » autorízaçl!o para funccioliar e a approvaçitó dos· seus 
estatutos. 

Attendendo ao que Me requereu a companhia « Mo
gyana da estrada de ferro de Campinas a Mogtmirim •, 
organizada na provinciJ de S. Paulo e devidamente re
presentada, e na conformidade da Minha immed\ata Re
solução de 6 do corrente mez, tomada sobre o parecer 
da Secção dos Negocios do Imperio do Conselhl\de Es
tado, exarado em consulta de 18 de Outubro proximo 
lindo, Hei bem por Conceder-lhe autorização para func
-~ionar e Approvar os respectivos estatutos, com as mo
tlificações que com este baixam assignadas por Francisco 
do Rego Barros Barreto do Meu. Conselho, Senador do 
Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
tia AgricultUI'a, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em treze de Novembro de mil oitocentos se
tenta e dous, .quinquagesimo primeiro da lndepen-
dencia e do Imperio. · · 

Com a rubrica' de Sua Magestade o Imperador. 
.. ~~-

Francisco do Rego Barros / , : rr:.~ ~ M A fi/ 
/ ('\ .) \ 

,\c(, 'Y 
~'-'. 
' ' 

( 

~<::; 
.·· ,)""-
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ItlodiOeações a que se refere o Decreto 
n. • 6137 desta data 

I. 

No art. :L", in iinc, aeresccntc-~c- c approvados seu.~ 
r::;tatutos pelo governo imperial. 

11. 

No art . ri!L fl com refercncia aos arts. r>2 c r:i:$ se ex
JlrC8Se que o govemo imperial não sancciona, conf a 
approvaçã.o dos estatutos, as obrigações entre o governo 
imperial P a companhia; sendo estas rcst.rictas ás parte~ 
contractantcs. 

111 . 

.\o art. 7:~ suiJslitua-se, no lim do primeiro JlCJ'iodo, 
a palavra-soríal-pnla-rca lizado; e, no fim do se
.t~undo. acrescente-se: e licar:'t dPpcndente da approva
ção tlo governo imperial. 

Palacíodo Rio deJaneiro em13NoYembrode 1872.
l?rancisco rlo Rego Barros Brtrrl'fo . 

• 
Eslalnlos da companhia ~logJana da csh·ada de ferro 

de Campinas 1í ~logymirim, á que se rel'ere o lte· 
ereto n.o 6137 d~ 15 du corrente mez. 

Art. i." Fica creada uma companhia ou sociedade ano. 
nyma <{Ue se denominará-Companhia :Mogyana-que terá 
por 11m construir uma estrada de ferro entre as cidades de 
Campinas e Mogvmirim com um ramul para o Amparo. se
gundo a planta 1jun fôr approv~du Jlelo g-overno e de eonfor
midade com osprr~·~ntet; est:1tutus, na fórnw da lf'i provincial 
n. 18 de 21 de Man·o ti•~ f872 . 

. \rt. 2-" A sédt• ,-," ''"llip:inl!in •· 'lió!•lirt·• ~~n geral •>!a~;i 
11:• r·i•l:lf]P rk t::rfliJii!J:Ic. 
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Art. :L" .'\_companhia terá existcncia de direito na data 
Plll que estiv;crrm snbscriptas pelo menos 8.000 acções do seu 
capital. 

Art. 4. o A duração da companhia será de 90 annos, ou 
por· tanto tempo quanto fôr o privilegio concedido pelo go
verno imperial. Findo o prazo do. privilegio, a comparthia, a 
cJuem fica a propriedade garantida, poderá vender essa 
mesma propriedade ou pro rogar a s.ua duração por prazo de· 
terrni nado, como convier, c f\Jr determinado pela assembléa 
g·rral dos aerioni~t;ls. 

U\ \1>\ll:'il&TRAÇÃO lH COMPANIIJ.\, 

Art. fi. o Os negoeios da companhia serão regidos por uma 
directoria composta de cinco membros que se denominuão 
direetorcs, dos quaes um será o presidente. 

Art. 6." Os eim~o clirectorcs serão eiHitos pela assembléa 
geral de accionistas. D'cnt.re os dircetores o governo da pro· 
v ineia escolherá o presidente. 

A fi. 7." A eleição para director só poderá recahir em ac
cionistas que tenham pelo menos 50 acções subscriptas e re• 
g-istradas seis mezes antes da eleição. 

Art. 8. 0 As tiO acções de cJUe se falia no artigo antecedente 
tornam-se inalienavcis e serão drpositadas durante o exerci
do da dircctoria. 

Art. 9." Não poderãocxercer conjunctamente os cargos 
de presidente c directores aceionistas que forem sogro e 
genro, cunhados durante o cunhadio e parentes por consa
-~uinillade atú o se~rundo grúo e socios de firmas sociars. 

Art. 10. Não poderá ser director aquclle que exercer em~ 
prego de eontiança da t',Olllpanhia, on tenha qnér directa quér 
indirnctamentr. interesse em algum contracto eom Pila. A ~u
pcryeuiencia de qnnlqurr destPs factos im)JOrtn a prrda do 
lugar d11 direetur. 

Art. H. Cs dircctores c os que substituírem n estes não 
J!ndcrão ser reeleitos dentro do primeiro anno eontado do 
dia da substituição de conformidade com o~ 1:1 tio art. ~." 
da lei de 2:.! de Agosto de 1860. 

Art. 12. A assembléa geral de accionistas fará de cinco em 
dnco annos a eleição de sua directoria, e annualmente a subs
tituição de um dos membros desta. Não fica sujeita a esta dis
posição a primeira direetoria que se eleger, que funccionará 
sem alteraç:ão alguma durante a eonstrucção da estrada. 

Art. 13. Para a substituição de que se falia rio artigu an
tecedente, regulará a antiguidade, devendo ser substituído o 
director mais antig-o no cargo. Em caso de il};ual antiguidade 
"ahirá da direr,toria aquellc fJUe a sorte designar. 
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Art. H. Quando tenha de ser substituído o director esco
lhido pelo governo da província para presidente, o mesmo 
governo designará outro d'entre os que ficarem. 

Art. HJ. Para que possa a rlireetoria funecion:n (, e>sen
r·i:JI a presen~a de tres direetores pelo menos. 

Art. J.6. A dircctoria decide todos os negocios da compa
nhia c para esse fim lhe são eonfcridos plenos poderes. 

Art. 17. A' directoria compete: 
§ i. o E~tahclcccr rrgulnmeu t11 )1ara reger os empregados da 

r·ompnnhia. 
§ 2. o Formular regulamento para a direcção de todos os 

serviços, e em geral de tudo qun respeita á construcção e cus
tl'io da estrada de ferro. 

~ :l." FazPr com os g-ovrrnos geral c provincial, com outras 
r·omp:mhias, ou eom terceiras pessoas, todos os coutractos ne
r·l·ssarios 11ara a boa marcha da em preza. 

~ ·i-." Fazer· todos os eontractos grraes Q pnreiaes necessn· 
rios para a construcção e enstcio da estrada e para forneci· 
mentos, matcriaes, etc. 
' § U. • Resolver se a execu~ão das obrus deve ser feita por 
administrnção ou por empreitadas, qut\r geraes, quér espe· 
eiaes com tahella de prrro~, precedendo sempre hasta pu· 
blica. 

~ G. • Fazer nequisição de touo~ os bens moveis, ou immo
wis, e ue turlo tJllanto prrrisn fôr á em preza, podendo igual
mente alheiar aqnellcs que se tornarem dcsnecessario):. 

~ 7. o Convot:ar a assemhléa g-eral uc aceionistas nas épocns 
marendas e todas ns vezr·~ fJll" parPcer precisa uma conYo· 
t·nção cx.traonlinaria. 

~ 8." Org-nniznr o balanço e rclatorios semestraes, que 
devmn ser nprcsentados :í nsscmblüa g-eral dos nccionistas. 

~ 9. o Assig-nar os eontractos que forem •~clchrndos com o 
governo geral on com o govi'rno província'· 

~ :1.0. Assignar os titulos c cautelas das acções c emittir 
arções nos casos prcf istos nestes esta tu tos. 

~ ll. Arreeadnr os fundos da cornpanltia e escolher o t!t·· 
posíto mais couvenirntc para o' mesmos. 

~ 12. Annnnciar ns chamadns das ac~õrs respeitando ~-; 
rondições detrrminadas nestrs estatutos. 
"' ~ 1:1. Formular e rlirig-ir o pl<lllO tla eseripturação d11 com· · 
panhh. · 

§ H. Nomear e demittir livremente sens empregados; di
minuir o numero destes, quand11 r'lltHirr; marear-lhes r:l
r r.goria e vencimentos. 
~ Vi. Fawr a rlistrihuir,ão 1le di\'itlendo,; de seis em sf'i' 

meze~, quando ellc puder trr lngar, guardada a d isposi~:i" 
do art. rH deste~ f'statnto~. 

~ Hi. Decil.lir finalmente totlas ~s questões) rJregular tot.ln~ 
(IS negocios t.la companhia, saJ\·o os que são da cnmpetencia 
privativn da asscmblüa geral de accionistns. 

Art. i8. O presidPnte 1: o l''l.rcntor rias deliberações c re
-onJuções da din·<·toria. 
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Art. 19. Ao presidente compete: 
Parn~rapho unico. A~signar todos os contractos celebrados 

com a dircetoria, excepção feita dos eontractos com os gover
nos gnra l t• provincial, a respeito dos quaes se guardará o que 
Jica di~posto nn art. i7, § 9. 0 destes estatutos. . 

Art. 20. Fallccendo ou demittindo-se algum dos directo
n•s, s,•rá chamado para substituil-o provisoriamente o accio
nista que tiver obtido maior numero de votos immediata
mmltt~ ao:; cinco elnito:;, até que se cumpra o disposto no art. 
:Jti, ~ 8." de~tcs estatutos. 

Art. 21. As funrçõcs da dircctoria são gratuitas. O presi· 
dentt•, porém, será remunerado com uma gratifica;ão nunca 
maior dt~ !cOOU,~ annuacs marcada pela asscmbl<ia geral dos 
at:t:ionbUts. 

Art. 2:2. A directoria reunir-se-ha ordinarinmente de i5 
em !i) dias c extraordinariamente todas as vezes que exijam 
os int<·n~sst'S da companhia. 

Art. 2:1. As dncisõcs da directoria serão tomadas por maio
ria de votos. No caso de empatn, o presitlente, além do seu 
voto como tlirector, tcrú o voto de qualidade. 

Art: 21L Na ratta do presidente, fará suas vezes o direc
tor mais votado. 

CAPITULO UI. 

lll ASSEMBLIL\ GERAL. 

Art.~;;_ A assmniJitla geral é :t reunião de Lodos os aeeio
ni ;ta''• 011 pl'ln me no' de um tleeimo dellcs que representem 
ft. ()()() at:ÇÕL'S. 

Art. 26. A asscmblúa geral reunir-se -ha ordinariamente 
tndos os sem<•> trcs, e extraordinariamente todas as vezes que 
fõr eonvoeada pela direetoria. No primeiro caso haverá an
nnncios com anteccdcneia de 30 dias: no segundo com an
lt~eetleneia de 20. 

Art. 27. TamiJcm terá lugar a convocação cxtraordinaria 
pela dirretoria sempre que fôr isso requerido para o fim de
signado, por acdonistas que representem uma decirua parte 
do capital realizado. 

Art. 28. A asscmiJIL\a geral regularmente convocada e 
constitui la, ruprcsenta a totalitlade dos accionistas c suas de
cisõ:~s são obrig-atorias 

Art. ',:!\1. Os votos dos accionistas S3rão recebidos na se· 
gninlt' razão: eatla cinco acçõe:; dará um voto atú lO; cxce
dt~n'lil tl1~ste ntlllll~ro so contará um voto por cada 10 acções 
atú 20; t'\CC!londo Lleíóte numero se contará um voto por cada 
20 aeçlít"S alt·, ~0, l[lW será o maxirno dos votos 

Não s,~rão admittitlos votos por procuração na eleição dos· 
tlircc torcs. 

PAII'fll 11. t:J7 
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Art. ao. Niio pounr:'t ser I~(JilStiluitlo procUI'<IUOf pessoa qu.' 
niin srja :H·rinnhta, :1ssim romn lll'nhurn prnrnrarlnr porlrr:'t 
rnunir m<lis 1ln '•O votos, bto ar,··tn dos !'I'U:' i'Oilllt :lrrionbt~l. 

Art. 31. Par:1 o :H't~ioni.sta p11dvr rolar i'lll qnalqner n•n
niãu. r\ige·>~~ que n~o tenlw inr·utTitlo liH pen~liLI:tdl' do 
art. 'tO deo:II'S c~taluto>, qw· tr•IIIJ:i n·:ü'lratlo I' dt·pu,itndo 
suas aeçõns no Psaiptorio da eu111panl!ia: razt•udo-,;,. o I'P[!is 
t r o com an lf'CI~I!I:ncia de 60 di ao<, I' u dt>pt•si I u 1'0111 a nt Cl't•d 1'11 • 
l'i:t d1~ Hi, e111 !'Pia<:iio ao tlia da reunião. 

Art. a:z. Para votar na !'leit•ãu tli•lliret·tnl'f:,;, 1'\igP-SP IJlW o 
ar·<.:ionisl:l mr,:btre e deposill' suas ac1;Õ1'S 110 (•scriptorio da 
1:ompanhia !J() dias :tllii'S ela f'li•il:ão. ll,:st1: rkposito 1: do Jlll'll· 
l'ion:Hio no :H I igo ani•'I'PI]I'Ilil', da r->1'· h a llllla 1·a llll'i:t :1o 
;II'I'ÍIJII i:; f a. 

Art. :n. l·:m l':1da : l'.ss;Jo ordi11al'iD, :1 d irPctoria apr,·st·ll· 
tar:·, :i :t'iSI'IIll1:1;a gPral o h:da111:!l da.<: l'lllll:JS 1: o l'l'ialorio. 
O IJ:il:llll'll trarú :1 (j,•monstrar·:~" lllilllll'iiJ';' do '"'l:tdo d:1 
l'lllllJ•:Jllli.ia: dnvt•r:i :qllllll:tr il·,·:1pit:d o-rwi:d, rd,·rilldn-.;1' a 
111do qnanto l'l'Jil'l''""'" o di•l•il~: I' 11 l'l'l'dito da I'OIIIJI:tlliiÍ:t. 
:1 •ll:lllllll!ill'n•.·:í" da r'olll.a di' ~~:lllltll' ,. pr:rd:t.s, ... conli'I':'J lilwl
lllt:llli• !IHJ:r-; ;Js 1'\JdÍI'.'tr:Í·II'!' p:11':1 l''l'l:tl'l'l'iiiWillfl do~ :ll'l'ill
llhi:Js. 

:\ri :l'L J\pt'I'St·nlado o 1Jalan•·r1 ,. n·l:1torio, a assPmhl···a 
g••r:ll elcgl'l':'l l!ll!a <'lllllllli..::;~o d1: 1'\:11111' dr: eontas, r·nlnposta 
dP dnrc llli'llliJro'. para dar p:tr<'<'l'l' a l'l'ó'Jll'ilo. O fl:l!'el'l'l' 
dct Cllllllllis:;~o, :li:OillJI:Illh:I(Jn d;1.; fJI'~:I:i ,llfll'i' IJIII' Vl'l'ó':ll', 
snr:'t sujeito ú di!ic'U.'i:'~IJ I' apprni-:H::í" dos :ll't'iolli:'I.Us 1'111 :t."· 
>'1'll11tli'•a g·pral. Psprci:ilnlr'llil' I'IJII\'IIl':td:l para p,o;e Ji111. 

Art. :1;;_ Todu accionisla 11'1':'1 direito ili'I'Xanlin:u pt•;;srJ:rl
llli'lllt: O !Ja]an~',l, I)<; ]i\'f')<; d:II'UilljJ:lllhia I' I[U:IC . .;I!Ili'J' Jl:IJII'i!i 
on dnl:llllll'lllos drll:1. E'<!:1 facllldadP, pon'·m, snr:'1 limitada 
:1 nm die~ por llii'Z, o qnal ser:·, d1•>i,~n:1do p:>la dir•·•·tori:t. 

Art. :lli. A' assnmlJlú:~ I'OIII(lell': 
~ I" Elcgnr ns dire,·torp,;_ 
~ ::!." Delilwrar ,. res11ll'l'l' snhr·•· qLtai'S'(UCr propnstn' ria 

dirl't'torin on dos tll'i:ionb;tn,;. 
~ :L" Mand;1r proi'Pdt·r a t'\:liiH'>' d;1 :ulminiqrar;ão ""'" 

lilllÍ[;II,'<tll aiglllll:t, l!IIIIH':Illdll fl<•JI•g·:ldiiS I':<JH'!'Íaes (J;Jl':t f'SSP 

Jilll. 
~ !L" Autorizar a dill'l'!llria :t l'lllltr:dlir P111pl'1'Siilll11.<, 

!ll:Jl'l~andt•·lllf~ 11 1111111•1 ,. l'llflllir·lil ". 
~ ;;_" Autorit.;JI' ,. ddPrmiiutr 11 :1111-!llll'lllo d11 t•;q•ilal na 

fÚI'Ill:l dl1 <ll'l. 7 dl',;[ps l':'[:lllli<h :tl•'•fll d:< ljll:lllli: .~'.:11':111!ida 
Jli'IO g·lli'I!I'IIO da Jll'IIVilll'ia. 

~ li. 0 j),•liiH•rar ,;olJI'I' a l'Pillllll'i:.l 1!1: gar:ITllia •lr• jlll'lh por 
p~•rle rio g·ovt•rno da pro\·inl'ia. 

§ 'i." 1\l:lrear gTatitka~·iio a•1 pn~sititonlt•. 
~ 8." Ell'ger dirPdor 'Jill) Sltl•otitua n qne hourt•r faiJ,••·ido 

on sp tivl'r dernit1i•lo. 
~ \!." Ht•,;oh,•r ool•rt~ a Yl'llda ou cn;;siin 1la C':otrarl:1, di.<so

IIH)::ÍO da Clllll(l:tllhi;l 1111 int:lli'J•ura•.:iio dt'lla a outras eonq•a-
1111 ias. 

§ tO. No''''"'' d" Y•'ll·l~l d;1 li!lll:t, l'I'O'II!Ver se 1l1:YP a r·um-
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panltia t•rrlpn~gar seu capital recnrLolsutlo Itil eontinuacão da 
estrada dn l'nrTo até outro ponto, salvo os direitos de ter.ceiro 
sendo Jil'ito ao ::tceionista, qtw quizer, retir::tr seus cnpitae~: 

~ ll. Hrsolver a modificarão dos presentes estatutos, fi. 
t•ailrlo tJU<IItJltcr modificação depentlcntr do governo im· 
pcrial. 

~ 1:!. Elegt•r o prr•.sit!cnte c srcrctnrio em suas reuniões. 
A r I. :li. A~ tkr isõe' em as~P nrhléa gera I serão tomadas pela 

!11ai11ri:' de votos rt:pn•sc:ntados: port'm ao derisões solJro os 
;~ 'J.", :;.", ü.", i.",~.", 10." e il." du artigo unteeedeute só 
pudn:lo sr•r tcrllailas ern m's'"nhlt'·a geçal e'l:pressamcnte r·on· 
1 ot:;1d:t p:u·:, tal Hrn t' por dons tt•rt:ris pelo menos de votos 
t't:prr•O't'HU111o~.-As t\t•ehõt·s de orth•ns scri\o tli'dtlidas por 
111:111>1'1:1 rt•.laiT\':1 tfw; ::ccltiiW'tas [ll'I'O't'llll''·· n~" ,,. contando 
,., '"'"' lll'la lt.ll'llla rltoternrin:11!a 1111 :1r·r ~q. 

THI t'\I'IIAL ~Ot:I.\L llflS llli\EllllS ~; 111-:llmEs llO~ 
\l;t:lt):\1 ;;r A;;. 

Art. :1~. O r•.apital stH~ial da eompan!Jia :\lu:.ryana será de 
trr~;; 111il euutus, tliYir.litlos em aer;õcs de tluzcnto~ mil rr'is eada 
11111 a . 

A ri. :1q .. \s at'f!tll~S sãu n~alizan-is Clll pn~star:õrs nos prazos 
que l'ort~lll IIJ<Irt'atlo:.; ou Jll'la f<irma dctnrmiu;ttla nPstes cs· 
[<!i 111 {)~. 

,\ri. 'tO .. \~ r:lt;un;td<l:' snrão ft•ita~ segundo as Ht~rm;si-
t!;ldt·., tl;l t''i111p:111lli;1 na r:1ziío tio Yalor ('stiHrativo das rles-
1''~1;1~ qrw tivo•l't'lll dt) St'l' l'citasí;tJlll os traha.lltos da estrada 
,. ,,.r:'" <lllllltllclóldas eortt o praz11 de trlllta dws pf'io menos . 

. \l'l. 'Jl. o arritJttisla qut: Jtiin rt·alizar a respediva eutratla 
,
1
,
1 

pr;rz" d;l t'll<lillada P"l'tkr:'l 1'111 lie11dirin da sucit:dade a:; 
t•JIII';t;I:Js :ttll.t•ritJI'IIlt'lllt' ,~l'l'iliratl;t,, 

.\1'1. 1[~. () :tr•t'iUIIIS[:t ilttptill[\l:d pPÜt~l':l jllstilil'a!'•SC (li'· 
rant<:" tlin:l'loria allt•gaudn ~~'' lli'Jti•;us !JLLe o iutpediram dn 
f;lr.r·r >iit:t t•utrad:~ un leUIJIO r:tiiii!Ji'teute. Se sua justificação 
1;,r :ttlellditla prHlt~r:í ma11dar n•eeiJI'l' posteriormente as en· 
tt·adas dcrnor:ulns, exiê:illllo nestes casos juros, pela mora 
qu 1 ~ ,,~riio cilntatlos na razão dl' mais um por cento do rJUC na 
tll:t':t:;iiín st• cobrar ua caixa filial do bant~o do Brasil em 
~. l'attlo, durantt• o pPriot!O tpw or:eorra a impontnali~lade . 

. \rt. t1:l .. \ dircctoria tem direito a declarar em eonunisso 
;1,; ;lt'l;õ.·s :-:olirl' qtw ocmrra a irnponlnalidadr, dPYI'IHIO pu
ltlit'al' qtt" lit':llll null:1s t~ '''111 vigor, cll'ectuantlo a t•m[,:são de 
""'ra,; q 111: "' :-:ulistitr1:1n1 . 

. \ri. 'J'L .\,; acr,:lít•s s:·rii•J :111 p•Jl't:ttlor: ptlt!tor;·, porr\m a 
dir:•rlr>l'i;> tl••r·hr:ll' Jlrl \~t'l':;fl LI UllliJtj t[o Ji'l"'llir.illl' r{il'~ as,illl 
" I'\\ _i;! 
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Art. 45. A transferencia das acçõcs realiza-se por qual· 
quer modo vúlido em direito. Não pó~e porér!l essa tra_nsfe· 
reneia ter ln~ar por modo algum senao depois de realizado 
um (]n:uto do seu valor (lei de 22 de Agosto tlc 1860, 
art. 2.", § 5. 0

). 

Art. !16. l'or endosso sú 1i pcrmittida a tr:msfercncia depois 
une ~e lwnvl'r rrcolhido o cnpital intrgrol das aeçõcs clltCt· 
ti'las. 

Art. '~7. No escriptorio da companhia haver:í um rPtdstrn 
nominal de todos os pnssnidor1·s d1~ :tl'f;õ,~s. As transferen
tins se~ r fio averbadas JHlr act•) lançado em liYro eornpetnntP. 

Art. M!. As dcp1~zas tlc taxa" ontras com n transfcrcnda 
UI' c·ada ncçiio não podi•Ifío cx,·ed1·r a quanl ia 1k t,~OOO. 

Art. !19. No cnso de perda l'll I'Xlravio de uma ou mais 
arções da l'.lllliJl:IIIhin, a directoria snbslituirú cs títulos 
lH'rllillos por outros qtw sPrão l'lllregnes a qili'Ill Lfp din iL11 
pel'tl'llÇ:1lll, dPpnis dn feitos os t'illllJli~ll'lllns :mnunnio;;, n fie 
:Hloptar tod:1~ as IWi'l's'nrius r·nnli•l:•>, di• modo::; inulili:car 
complPlnmPnte os titnios perdido;;. 

Art. ~0. Carla at·t;iío .-~ inllivi>:ii'PI em rcl<tçfío ú comp:lnlii:l 
c clt"ve s1~r r•'Jir!'si'lll:ula por nma unira pP:co:fla, IJII:I":'IJUl'l' 
qnt~ sPjnm os cnnlra<:llJS de qtw liaja sido n!Jj(•cto. 

Art. ~L (),; credo!'l'' on llrniPiros do :ll'l'ionista nfín !•"· 
dnrãn arn•:cctar soh qualquer pretc:xtn a propricrl<~rlc de qn:oi'S· 
quer ohjet~ll's, IJUl' sejam lia l'Ompnnllia, snlvo os dircill•s 
que lhes t:ompitam sobre os titnlos ou :u r:lícf: que pertençam 
a seus tlcvt•llorc". 

!lOS Jl;nos. D(lS Dl\'lllENIIOS llO FL!I'iTlO DE 1\ESEII\'A. 

Art. ~2. llurante n r:nmtmcçfío dn estrada de ferro rJ,. • 
Calllpinas a 1\Iogymcrim e do ranwl para o Amparo o gli\"er-
no 1la provineia :~arante sde por c·l'lllo rli• juros soiJre 11 ta· 
)lÍlalqne fi\r cll·scmhob;Jdü. 

Art. fj:J, Os aceionistas rcel'll('rfío sl'lc poc ecnto )Ja~os 
pnlo goYI'rno provinei;1l sohn~ o c·apital !IPSCIIIIJnlf'ado, ma~ o,; 
Jlag-nnH·nt,Js sü rlercrfío ser annnndados tiPpois de l'll'l~cliva· 
mente roeehirlos os jun's pela dil'i'f'lorin, de tnl sorte rruo 
em nenhum i~aso, ainda tempot ariaweute, parte riu rapitnl 
s~~ja empregado ·~m de\'illenclo. 

_Ar.t. i.íí. Depois, de ,·onstruirla n estrada o fiOVerno 1la pro
V !IH~ ta eompll•lara os sl'ln por rento garunt11los; sr fl'll' ven
tura os lnaos liqnillos da c·otnp:,nllia não :1tting-ircm l'é'!'e 
quantnrn: n pag:tl-os-lia por inteiro nl,·: o tnaxinio dn 
sele pur i~"nt.o, s1: n c•Hnpanhia n~o nnfcrir lüao nlgun1. 

Art. ~5. T1Hl11s o.' '':Jill':'ll''"', ,.,,, Yi:;la d:~C· eo11t:Js e Jocu
fll1'!11P', <1 din·•·t"ri:~ '""!'""'' :, '"''''''l!l>l,;a •:•·r:d du-; ;H·•·ioni-:t;'' 
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o pagamento de um dividrndo que esteja calculado e a as· 
serobléa geral resolverá sr~ rlevc o dividendo ser pago ou não. 

Art.' tíG. Log-o que os lut'ro~ liqui:!os cxecrlam a dez por 
t'rntn, o g-overno da pro v incia entrará em }Jartilha igual com 
a companhia nu cxce>so dos tlcz por eento. 

Art. ti7. Esta partilha, quo <i uma r·ompcnsação dos 7 por 
cento g-arantidos pela provinciJ, se cJT,•t·.tuaní "·,até o rccm
illll,:o da qn:llltia dt''JH~ndida por t!la. 

Art. tíK. A rlircr·toria r!Pduzir:"t annualrnrntr dos lucros li· 
quiri<<S nma qtwntia corrr•sponrkntll a ,()i,; tlccilnos por 
e<•ntu sobre n rapit:d para fonuar O'l'll ftutrln de rrspna. E,-ta 
qu:111ti:1 podr•rá '1'1" I'JUprrg:ula l'lll apolii'1'S ti:~ divirJa publicn, 
ar:çu:'' da cmnpaultia, ou pelo modo qnc mai' coHvenirntn 
jul;.~·pp a rlin•r·t"ri:1, l'fllll :1pprov:H;:ío tl<i a>'r'Illlilr'•a grral ·los 
:li'l'illll i,; fac>. 

Al't. ;;\l. () fttnrl" dr• n•:;t•rvn {\ rll',;fin.:lln :1 repres,•nl'ir nn 
li111 rio praw d:1 illli'ar;ií<J da enmpnnhi:J o c:1pital cr)m fJll" ;;o 
wn sti lllt', e a <li'tlfl i r:·,, no~es:<ir.iad ,., e'\ t raord i na ri:1s pr<n eni • 
l'llte,; de força m:lior. Nun~a porém ser:'1 :i]'!ilicado :10 1•:1;-:a
mnntn !1;1:; mul1:1:.: fllll <Jll<' in,·orra a ~umpanhia. 

t:.\I'ITL:LO VI. 

P \ DJSSOLU\,:.\0 D.\ C'llll'.\iSIIL\ E SUA LIQUID.\ÇÃO. 

Art.lill. 1\ l'lllllp:llllti:l 'l'fÚ dis,;nlvid:<: 
~L." Expirando o prazo man·ado para sn~r dur:1çiío, se a 

:IS>r'Jllillóa g-,~r:l! r]p a1~rinn i,; tas niío resolvPr o <·ontrario. 
~ ~." l'clt1 Vl'nrla oLt ees:-:i'ío da estrath a .diver:;a eoJII]Janhia, 

otr p<•la sua i neorpor~1\:iíu r; um on tra. 
~ :l." Pl'la JH'rrla de rlous terç-o:; dosrn capital. 
~ ~." ~[llsli'~IIHin-:-:<' fjlW a t:OBI(:anhia ll~'l pórlc [lfCC'Ill'her 

:'Cll lilll. 
~i)." i'nr todos rn1lros Jllt'ios 1'!11 Llirl'ilu rslabt'lr~l'iilo~ a rrs· 

pr•iio rlr· ,;nr·ir•d:•dr•s :lllllllY!llas I' r:ompanlti:1s . 
. \rt.lil. llis,ldlirLI :t l'llJIIJlallllia L)n!rar:'t ellôi emlirJnirlnçiío. 
Art. fi:!. A lirjuida!:iíll 't'l'Ú feit:q,rumisetwmentc pela com· 

Jlanhia e fH'Io governo prnvineial, clegPnrln a assrmhléa geral 
Ire:; liquirladore,:, qrJr~ sr'riío em tndn l'a:co af'douistas, c o go· 
V()l'JW prnvin1~inl dons. 

Art. u:l. A I'Oill m issiio ! iq ui ti;.~ ri ora [II'Ol'crlerú na fórma das 
di>pnsi~~ões da leg·isla~·iíu r·rlJnmcreial. 

Art. fi1. Feita a lr~quidação e a proposta de partilhas serão 
l':cs:\,; tr:lilalli<l> <lpreS<)ntailos ú dirrctorin, que convocarit a as· 
seml1kn ~era! t•xtnlordinaria. 

An. li:i. A a>scinliléa gl'ral re;:olverü por tlous trn~n~ rios 
voto:< rr•Jlt'r•sl·nla<los, se devem ser apJlfO\":lilns a lirjttidar::ío c 
prnpo,;ta il<· partilha. 

Art. lifi. Apprn1;td:1 :1 liqnirlariín e profi"';i:l I·· p;1rtilh:1 
flf'llhlilll :W!'I!!!li·.:l;l !Hid!~r:Í fll;li...; J'flf'l:t!!Lif' 
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1~.\l'ITULU VIl. 

D\ FISC.\LJ.-;_\I.)Úilfl ;;m EB\'0 li.\ 1'1\0Vl'iCI.\. 

:\1'1. li/. O ~O\I'l'llil tia prov inl·.ia lo~lll o direito Je lbt:ali;.;ar 
lodos os tr;~IJ:diJo:-; 1; l'J'i'l'at;iíf':-; d;t ruJII[Iallhia nos Sl'I!S t!J
\ t' I'"Of' ;.;1~ I'\. if-11~. 

Arl fi8. t'ar:t I''''' li111 '''I'·IIH··IIa liritu o P\itiiW dos lil'l'r•s 
d;~ estTiptttl'<~t;<io d:1 r:urnparthi:l" dr• todo:-; 11s doo:UIIWIIIos :í 
II!I'SIII;J jH:l'll'lli'l'llli:S. A dii'I'I'JIJI'i:l /11'11:-; rrall1fll1'êll'<Í Sl'llljllió 
q 111' 11•111 \ 1'1' ''\i:.:·· 11''1~. 

I:. \1 'I li I ,I! \ 111 . 

. \rt. li\1. O o'•llllr;H:lu p:Jt'a a euns!riH'o;i'io da c~trad:1 de 
f<'ITII d1• t:;JJIIjliii<IS il ~JO:.i~'JJII'l'illl i'lllll lllll l'alllaJ para O :\111-

paro, 1<~1 IJII:d fl1r Jlllhli•·:IIJo, 1; dt·p.,is 11<; :tpprovado pelo go
\ 1~rt111 :;•Tal, Sl'l':t p;;rlt• i!l!l''~l'<lllll' dP,; pre:<l'lllt~S r;stal.utos n 
<IIIIIJIJs Clllt•Jldt~r-se·hão an·iru.s c appl'u\ados pur todos 
aquelles qw; sttiJscreYcrclll aiTÕt':i d:1 t:lllll[iauhia ou 4'111 
ifll:dtfllo'l' IPrilpo forem d~·IJ;h po;suidun~.s . 

. \rt. iO. ;\ l'lllllji<Jnlii,l podn:·l lr·r a:!.l'llri:l' 1~111 div1:r,;:,.; ln
l':tlidadl'' d:1 j'l'o\ in,·i:J, dt·nlr" 1111 f,·,r:t tl11 lmperin, I'"'''" 
J!l<'liJIII' 1'1111\'H:r, ~''lllh !lt~l'f'·.~:tri" e iudi~l"·'ilsavel a appr"
'"'.'<Í<~ d•1 guvt'l'll" g1:r:tl, qll:tlllo :I 'i tjll<~ l'orellli'Sl:dn~ll'ritlas no 
I'\ li'l'i''". l·;slas :t~(l.'llt'Üt:< ill'lli:Jr:'w pt•la fur1:a dus podl'l'I'S q111' 
ll11·s f•li'''llll'olll'l'l'idus !H:Ia tlirt•ri<lri:l • 

. \rt il. A asseuJfJ!l-a gt•r:tl I'I'O'OIVI'I';.I s1; a dil'IJ!'toria dl'\1' 
<'-<talwll'l'l'l' :tgi'Ueias e I( UI' podt·n·s llw-; dt•ve t:onf,~rir. 

\rt. 7::!. A r·oi!IJI;IItllia JIIJ'It•r:·l \ I'IHier a estrada e SI' li pri
Yil,•.gio lllll:t Y<'Z l'llllt:illitl:t l'li:t. Ull IIII'Slllll tll!!'<Jilte ;1 Sll:t 
t:o~nslrurr~IIJ por delilwr:u;~o da :tSsl'llildl·a gl'ral tl(lsaeeioHi.-;t:Js 
tl1• ili:I'ÚI'tiO 1'11111 U _!.!IIVI'I'IIO Jll'UVilll'i:tl. 

,\rt. i:l. S1• torll:tr-.se llt'CI'~s:Jriu " an.:.:uteuto do capi!:d 
p:tra t'llltslr:tt'l,'<tiJ da liult:t t~rtltlradada, a <tsSt'ltiltl0a g~>r:tl 
dos ilt't·io!li<t;Js pudt•r:t i.lllllll'ii'al' 11111:1 IIIIVa t'llliss:in tle at'l;li•·~ 
t•LI. tlt:L•·rmi11ar IJIL•' :1 I'IJIIIfi<~llilia lt•v:IJitl' l'lllprestillw, q11" 
1111111'<1 pod1·1·:·11'\l'!d<'r:1 11111/l'l',ndn t•apital socir!l. 

fi :llt::llll'lil" d11 l';ljlif;Ji jlll)'l.'lil, ,;11!J ljlliJiql!l'l' d;t'i fi.I!'![J;I'i 
illdind:t~. liii" ::IIZ,Ii';t d:t .~:ti:IIIIÍa tfp jiii'O . .; p·1:.:1h p1d:t J11'• 1-

\ i lt ( . i ~ ~ . 
.\li . 

_, 
I I. dl·<f:til':"l" "c:.qtiUJ! da 1·1•111-

J•il!llli:t l'ill 1111:1111 i:; 1'11" i\ :• '''li li' " ~li ": .. "'' 'I I :I '"':ti i llljil•l"· 
1-~~!··i:l .• :1 ·,'!lt1d···, '!":ti ,.,,.1,.. ,,,,,, ;/.,! ;! ''Jl!i- .. ;1'' ··UpPI'· 
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montar ue acçues, ou levantamento tle emprestimo, salva 
sl'\mpre a TP-;ponsa!Jili<Jade dos getentes, na lórma da lei. 
NPst:l hypnthrsP, port'rn, JH'Ol a~ acçoes emíttidas, nem o rm· ' 
prestimo levantado, gozarão do privill'gio 1la garantin tle 
juros por parte da província. 

Art. 75. Depois tlc condu ida a estrada de ferro tle Cam· 
pin:1s á l\fogy1nirim c ramal do Amparo. sr,rão fixllrlas as 
t;~\as de tran~ito tk acct'lrdo co11t o g·ovcrno (ll'O\'ineial. 

Art. ili. Logo 11111' os ltu·rn' lir)llidns da eompanhia ex· 
t'l'ti:tlll ('lll 2 :tllllt\S t•OnSt'('.lllÍYOS, a -12 °/ 0 , t]t'\"C~J'ãO St•r moíljfi. 
•·ad;t,.; a< la'\"" dt• iransito tJp'at't't\nin 1'0111 n go\·Prno da pro
\ Ílll'i:•. ;\,Jituinuiç:w no,; prrç•;s das taxa,; dP •·ar;:·ns riPVPI':Í 
''"1\tl't.:ar pr•los p:t>n•·n'' dl'stinarlns ú alinwntar,ão pnhlica, ~~ 
nos Jl!'t·ros tl:ts ta\a" til' p:1ssagl'iro,.; pl'}o,; lttg:tl'•'' tlt• :2." 
t·!:ISO'I'. 

Art.. ii. :\iío SI' p!lg:tr:io divitlrnrlos an~ ~rri011i~ta~ l'lll· 

tptantoo capital srwial, th•>falcado n111 virLntlt~ tlt> prrd:ts n:io 
r.-,r intt·:~ralntnnll~ rrst:tilt'l•·t~.idn 11a ft'lrma do art. ii." ~li, 
do lll't'l'l'lO n." 2ill til' 1\l t]p ill'ZI'tlliJI'Il til' 1Rfi0. 

Art. 7~. 0,; nt•t•ionista~ são rrsponsavPis pelo V!llor das ac· 
r:ite;; lJlW lhes foi'PIIl destrihuitlas.-(St•gtH'Ill·SC as nssigua-
1111'[1' } 

I1ECI1ETO N. !WlR -- nr. t:l nr: '<0\'F.\Ir.nn DF lRi2. 

Conrcdc a Jlartholomcn .Tost\ Pt~rrirn e Thomú Fc!'flandes 1\la· 
lleir:t de Castro, antoriza~ãO para OI'ganizarcm, dentro dO lm· 
perio, uma(comp!lnhia drstinad!l a construir)predios de aluguel 
h:trato. ---· -· 

Altentlrndo ao quem<~ rrrpwreram Barlholomcu José 
Prreira c Tlwmé Fernandes Madeira de Castro, e na con-

. Inrmitlade da l\linlta I mmediajil Hrsolução de 6 rio cor-
rente mt~z,lnmada sohre o parbcer da Scc<":ão dosNcgocios 
do lmpPrio do Conselho de E~tado, exarado em Consnlla 
dP 10 do mcz pt·oxi mo lindo, H ri )lO r bem ConcetÍer-llll's 
anlorizat:ão para organizarem, dentro do Imprrio, uma . ·
rompanltia dP-;lin:ub a ~~onstruir prl)(!ios tlc :dliA"lld ha- ..... --~
rato, ~obre as bases que :~pre~cntaram com o n~IJUn!:j............ .._ ~f\,~1 
mento de i't dn l\larço ultimo e com este bai\am .. · _·\.)~ '\l 

Francisco do Hcgo Ihrros Hu'l'elo, do i\leu Ct>rls~~ 
Srnador do lmpt>rio, Ministro c Seaetario tlt' ~ado 

I ,...'::-, ' '-"'' !• 
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dos Negocias d:~ A,o;ricn!Lnra, Commcrcio c Ohras J'iu
hlic;~s, as~;im o tenha Cf1tenditlo e faça executar. Palacio 
du Hiode Janeiro, em trt~zn dl' Novmnhro de mil oilo
r,~rrtos si'LPnt:• c 1lon,;, qnirHJU<Ig·r•simo pri nwiro da 
lndl'pentlenria P do lmpnri11. 

Cmn :1 ruhríc:1 dn Sn:1 Mag-!'~lade o Imprr:~clor. 

1-'mnri,r·fJ do l/1'(/fl narro.~ liarrrto. 

1•1'HS(lt'tlo tla rnmpauhia de t'nsas de aluguel barato, 

1' r o!~ r'''' llll ;: 
Í:illbii'III'I . .'JII ,;,~ CaC::l'; l'illl!Jil';J d1~ l·'rl'l'llOS 11 tJn CDS<IS; 

I'•'P''"'''.'~" ,. llh'iir••r:JJIII'Ill>~ tl:t'-' ''ll:<a·; 1'\i-:tl'nt•·s; ah•)rLura i! I' 
l'II:Jc;, pi':ll.';•-: aj:~r·dinaii:IS; l'lll!'l':•za.; d1· 1'\IIISII'lli'I,'~O 110 J\Í11 
d1· .I:~:H•ir11. · 

.\In~; lll'i' d,• 1 ;1.;"' d,.,,Jt• :!'t(h :• t(· I: 000:) annuac•:o:. 
L•pir:il .'•wial ::;_(lllii:•'OII,,OIIII. 
llilidid" 1'11! ftO.IIIIII :1'1'11'' ,:, ;;;),_-·:2.01)1)·()1)0.\0011. 
In li' 1'1 '·"'" •::11 11111 i I o 111 " . " 
J•;IJ[!':II(;L; dt• i) "/ d1• i;\} t'lli :;:) d i:t 
TIH• . ..:ourj•ir 1 J o lt:,;\,'11. 
C•11T1·tur· .l•l:l•(liill!.lll'<' l: .. rrt.llrd,·- lllll d:1 Alf~tllll'g" tl." :20 
I! i 1'1'1' t 11 t'••· 
llr~~·:~niz:Jtlllr ,. l'iiiJ•I:id•·' ,! ' '"i''!"":,:·, J:.ll'il:Jl't•l Jl:<ri!Jo

l:t !Jit'll .f·l-l' (', 'l · I: :t. 
i\~~ \'11 1 ~;1~~ 11. 
EIJ·~··nl~t·ir:J "", ntlip:;;J!,i:~ t' •_•,·r•·llit· l:11'brel BJrtllnlonll'll 

J".,,·, l'n•·ir :•. 1'11:1 rl:1 \li-• r·i··"rdi;~ n" 111:; I'S!'I'Íptorio. 

nasc·s a •••w st• t•c•A"c··•·•· u IIIN•r•c.•tn n.o :i> I !18 dt~ 
·1 :& d•· sh~ tnt•z. 

I. 

:~:· g·('i':d ,1 qr:l'i\:: t'~ln!l'~l o,,. l'l'~.·ivo ~dugnt~l d;-ts rasas, c 
1111 t•nt:t!\111 Jlill:''l<'lil tr:1l:1 d•· l'l'ltli'di 1l' o rn:d; edifil'am-slí 
IliiS :ll'l'llli;tJ,J, :< •' 1111 1'1'11!1'0 d;~ l'i•J:IIIi• I':I"IS d1: Jtt\<1, l'lljO 

~llu:~·lH'J llllllll;tl 1 \•'PdP ;1 cullit,··; tli n··i:;. 

11. 

E' i!lliJii".-iv, l t'nt:l n :•t'!!I:J! ."\'''"ma rotineiro tlc nos.,a3 
''•J!l;;IJ'Il''''.-;,., t'. •'11!11 lll:il··ri:t<·:c or:lin:~rios I'Oilstrnir casas de 
tiiii!JII''/ l'.i'liillii!!it::, •Jllt' <> 1

: 1:11::1111 li lll:!i,>l i:1 d·1 IIOSS'I CI'I'S
I'i'llli' I"'Jilil:w;i,J 
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IJI. 

No entanto é esta uma qur-stão de primeira ordem ; porque 
as primeiras ner.essidades a satisfazer são: vestuario, ali· 
mento, e habitação rnodica e saudavel. ' 

IV. 

Não se pense que a •:onstrueção 1\os ror tiros rrsol v e a 
(jUestão; pelo contrario, vem áilllla aggravar as nossas con
dições s.mitarias. 

De mais não é prer.i,;:Hnentfl a população inferior a que tem 
necessidade de easas econornicas, ma~ a elasse méLlia, isto é, a 
dos empregaJ.os, comuwrd:mtes, artistas, professores, milita
res, etc. 

U opera riu púJe se vestir c nutrir como bem lhé aprouver; 
uccurre ainua que onlinariamentf: ó eelibatario e mesmo des· 
eunheciuo na localidaLie onde trabalha, tem, portanto, menos 
necessidade de eco1tomia do que aqnelh: qut• veto uwnus em 
.'lpparfncia, parece dispôr de maio; reellrsos. 

VI. 

Em fim o qu~ convém, o que todos desrjam geralmente é : 
occupar habitações, ainda que modestas, porém ltygienicas, 
cconomicas, bem arejadas, bem illuminarla.~ e commorla1nente 
distribuídas; o que parece resolvido dcsue que se trate de 
erear a COMPA.c'IIIIA DE CASAS DE ALUGUEL llARA'fO' 

YII. 

G;:;ralmente as granues c uteis em prezas so sao accessí v eis 
aos ricos: o modesto ompr1~gado, o militar, etc.~ não póde 
possuir sequer uma sú acç.ão ; nos parece util subdividir o 
eapital social ele modo que todos pnssam ser prop1·ietal"ios: 
assim temos estabelecido o valor de fj06 para cada acção; 
deste modo qualquer individuo eeonomico póde tomar certo 
numero de ac~\:Ões, c de dous cru 1lons mczes satisfazer, sêm 
grande sac~rifleio, seu~ comprnmis,;ns. 

VIII. 

A c·ompanhia, importando rliredamcntc os materiacs prc· 
<'.is,Js para as suas obra;;, reduzirá ~~ortsideravclmente as ries
Jlezas que fizer com suas edilit•.açõ.;~ ; P. assim aehar·sl~·ha 
h a bilitarla asa tisfawr pnrfcitamnnl n ns Iins a que sc~ propõe. 

As cidades serão dotarias de ediftcios regulares, sadios e 
solidamente constrnilo.' : e a barateza do~ alngntd> das 
e asas traz forçosarnPnlr' :• uo> outros objectos. 

I" AllH 11 1:~8 
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IX. 

O fundo de resrrva, excedente a l'JO:OIJO,>, artig-o dos esta ta • 
tos, convertidos constantemente Plll novos vredios, bcin 
d1•ptcssa h::thilitar:í aos acciou istns a pet~eber màiorl's inte
n~;;,cs Sl'In saerifido alg-um. 

X. 

Partindo do principio de que um capital qunnto mais g<~
nntillo wenos pr:H1uz, l':;ta contpan!Jia, alt'·m de outrli~, 
otfal'ce a nntagt~lll dP ser o l'apital Sllcial, qtwndo empre
gado intelligeute ~~ tuidadusautt•nte ua cunqrucção, não ,('. 
f'arantidu, r:onw até augtueutaLlo, prodtlzindo um rendi
lliPnto supt•riur a ·10 "lu 

Estatutos da companhia de rasas ~c aluguel ba1·alo. 

Art. 1 • A t·onqJ<mliia ilP t';''':J.-; dP alui!Hi·l lwr\rto ,; uú1a 
s.ocit~tladi• anouruw, qun por nH·io dt• :w~!t·.·s ~n organiza na· 
<apitai do Imp1·rio do Brasil. 

Art. 2." 1\ l:otttp:tnhia durar:'t ]'til' rspn1:o tiP !lO nnno>, 
tOitt:II]US da dat:í di: SUa ÍIIC'i:tii~IÇ~HJ, I~ :-Ú poder:\ Sf'l' UÍ~sól· 
Yida antPs tlr:>'l' lt'lltpo, sr• liounr sofiriilr• prPjnizos !jtW 
aLsorvam mnis rlc urn tlt·cinw do c:qti!al t•ffr'l'tivo e fnnrlo t}r· 
n·srrva, ou nos t•n:;o:-: t], art. :2\lfi do C•Hligu Cummen·ial ,, 
mnis leis tio Imperio. 

Art. 3." A companhia tr·m ltnr IIm especial construir ca.'~' 
para alugnl-as muito modieatn~:nto, fazendo )Iara rssc fim 
~1equisição por meio 1lc e<•lnpra tios terrenos ncees:;a-rit•~
rumprar easns; rqtarar ~~ nwlltorar a3 easas existentf's; nbr11 
rnn,, praças, ajanliml-as; incumLir-:::e cmfim de emprcu•:, 
por mnprt:itarlas ou por conta corrt•Jitr, tanto nn côrtc eonw 
l'lll Nietlteroy: uma Vf'Z que 1·st~ts ultitnas np•~ra~õcs conve
nham aos intt•rr•s-;t•:-; da r·.,rrlp:tnlli:~ 

1:\l'l'l'f'f.(l 11 

[lo /li tu/r, du I'IJ/>IJ•rmfltil, dtrirlnuln.\ r• rescrras. 

Art 1,." O fundr• 'l'i'i~tl 'i:J<I dt· 2.00(1·()00,'-0liO, divÍ'u11lr 
1.'111: 

40 00(1 :tt'l'<~<' · dt· ;;u;:llllll ntl·, liJtl:_: 2 . 000 : 00!},)0!!1) 
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Art. iJ. o O fundo social poderá ser augmcntado por deli. 
· heração da assembléa geral dos accionistas, tendo preferoncia 
os acdon istas nas novas emissões que serão fritas ao par. 

Art. 6. o As chamadas do eaJ,ital serão feitas á razão de 
!) o 1 o !lo seu valor nominal dentro de :.10 dias ri e pois de an
nnnciadas; e as restantes, sempre na- mesma razão de 5o I o 
do seu valor nominal, com intervallos de 60 dias. 

Art. 7. o Os fundos da companhia serão immotliatamento 
<~epositados em conta r~orrente no haneo que mais vantagens 
oiTereeer. 

Art. 8. 0 A falta de entrada de qu~lrJLWr pn·staçãn dará 
lugar, pela demora atli um mez dppois de venrido o prazo 
em que se rlcvia renlizar, á multa de 6 "/ 0 rle sua impor
tnncia; depois de 60 dias ~i de 12 "/o; emfirn depois tlc \lO dias, 
ú W'rtla em beneficio tla eompanhia do capital t~om tjnc tiver 
entratlo o areionista remisso, bem eomo de qualquer luern 
ou divitlnntlo c tle totlo c qualqurr outro dirdto ou vanta· 
gem que lhe pos,;a compettir. 

As acções cahid<IS em eommi,so serão vendidas a lirnl'lleio 
do fundo dr, rcsrrva. 

A.rt. 9. 0 !lo lnno hrnto on illii]Hitlo vrritll~ntlo pelo ba
lanço semestral, proveniente tlc operações t'll'eetivamentc 
concluid~s, se ilf'tluzirão W "I o para fundo de reserva e paga
mento aos membros da Directoria: o restante, tlednzidr's 
todas as dcspczas, formará o monte divi1lcndo, que será dis
lribnitlo pelos at~cionisl<IS na proporção de suas acçi'Jes. 

Art. 10. O fun•lo de reserva é destinado :í reparação dos 
prc11ios da eompanhh, reconstrueção do capital; d('ixará de 
ser accumulado log-o IJUC cxectla a 50:000,5000 líquidos: e o 
~'Xccdente será então a'pplieado de conformidade com o art. 3.~ 

CAPITULO JII. 

lJns nuinnistas, suas obrigauies e direitos. 

Art. ll. (}; at~t~ioni,;tas são rcsponsaveis pelo valor de suas 
'H'\:l'n~,.; c aqucllc:; que não realizarem o pag-amento de qual
quer char11ada de capital no Jlfazo lixado soiTrerão as penas 
tfo arL 8." 

Art. t2. Torto o areionista dará por ratla aeção que possuir 
a joia tlc 3,)000; que poderá pagar no acto de rrccber as 
:H·~·flps; ou dt•seuntar na razão tle ãO 0

/, em eada dividendo 
f:nrncstral. 

Art. 1:1. O protlneto 1los joia!' tios ar~cionistas será irnmc
diatamr,nte reeolhitlo ao banco, qnn melhores vantagens or. 
fernt·cr; dn:;tinantlo-sc dons terço~ para a crearão e custeio 
nP:;ta f'ôrte dt~ nm eon>crvatorio dr artes ü ollldos para a 
rdut·;u;ãn grat.uita 1lo povo, n o terço restante para a eman· 
,·ipação do eiPnwntn ,;ervil. 

Art. U. A atlrninbtração e lisealisação 1lo r·nns~rvatorio 
'!~ 'll'!P·; P nf!lr•ino.: li.!'ét a 1'01rgo da companhia. 
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Art. 15. O ellgt:ultdru g•·ruut<~ da curnp:ullda é o tlirector 
nato do euu~t"rvatur i" d•~ artt•:; " ullkios ereado pef11 com· 
panllia. 

Art. W. No di:1 7 d•J St>tem!Jro, ou nu annivcrsario da ins· 
ta Ilação da wmpanl:ia, se procederá ;í entrega solemne das 
eart3s de liiJenlatle aos intlid<lllt'~ previamente escolhidos. 

Art. 17. Os re!.~nlantentos appruvatlos pela asscmbléa geral 
1los ~eeionistas dar:-iu o gystcma dn ensino do conscrvatorio 
de artes e ollicios e o methotlo pratico da escolha dos indivi· 
rluos drstirwdus ú cmanripação. 

Art. 18. Os at·•~ionisl;os que po:;snirein alfi 10 <WÇÕC$ terão 
nm voto; dom os l{lt•J pcs<ttirt•m 20, trrs o~ que possuírem 
:10 · e as~dm pr•r lliaute; pon·JJJI wmhnm ar~l'ioni-ta, aind<1 
•:or;w prol~ttratlor de outro<, l··r;í mais tlc 10 votos. 

Art. 1\.l. Todo o aecirmi~lt:t púde comparecer 011 fazer-so 
mpn•st·Htar IJI!l a ''''llllilt':o ~··r;d por outro accionf.~ta, bem 
•:orno apr,•sPntar at·li:t as [ll'tiJII~<las que jnlgar contlucentcg 
;ou hem th r'OIIlJ•aniJi;l. 

Art. :?11. l'ar:t inqttilinrls dt'' pl't)r!io~ ria companhia são 
prel'tJritlos os at·t·ionist:l<; >nn:f,>-llot•s tlispens:1da a apresen
tat.:iío tia r·arla ti•) li:nH;a do aln.~ill:l, na fôrma do 2stylo; 
ainda lll~'SIIltl lflli: Jlls;u:ont ,,·llll<'llft) <!nas :~cçõe~. 

ArL 21. As transi'Prtmt·i:o); dn ;H·çõcs serão fcitag por 
!Prmo nmliYronspr·ci:d, ohriç:andtJ·'IIJ os cessionarios por toda 
:o rr:sponsaloilidadt: P ol•ric;:ot.'tJtJs soci:11·s dos ectlentes. 

O.s trJI"fllos dt) tr;llro;fpn·w:ia< dtJ ar·rlws devem ser assignado:> 
pPlo:' r·pdf111!t•·; c •·t:o-siou:ori"·', n pr·l:o llirr·ctoria. 

r:.\l'IT!'Lil IV. 

J\ ri. 22. A' t)p·;p,•za·; prPiinlillart•·; da fnntl;u;iío da cnrnpa .. 
llhia ~tH':I•J fPilas ;i 1:1o:;ta du r:apital, o qual scr;í indemnizado 
log-o lfl!IJ a prim<'ira 1'1'11<1:1 nrdinaria r:ileg-ue para isso. 

Art. 2:1. As de'(li'za.·; ordinarias <io a:; fllW resultam dos 
pa::anwntos aos t>lllfil't'.'.':ado~ tia l'<lntpanltia; eomprehenden
do··SP t:orniH)Til o "'fi<!dit!llli' t' •·usl<·it~ da companhia, eon· 
ducção ao IJilgPnlu·iro, nll', 

Art. 2'L _·\s nxtraor•lin:orias s:!11 ao; não prr.vistas e llo tlf·· 
~l'llln rr·aliz;H;~" p:1ra. lwn••lir·i" ,. i:ttnn:s<n da 1~ompanhia. 

r:\('JTllLO \1 

Art 2:). A ;r.~rmhlli::r ~~l'rdl d:1 r·ompauhia é a reunião dor< 
arrionbta:,, quanrln r·on\ "''""" ,. ''"ll'l!t.nida, rle r:rmfnrmi~ 
rhd•· rnHt o·~ f 1 ~la'llfn<...:, 
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Art. 26. ,\ mesa da asscmbléa geral compôr-se·ha do pre
sidente da-directoria e de dons acdonistas por elle convida-
dos para exercerem os lugares de Secreta rios. , 

Art. 27. A convocação da assemblé'l geral será feita pela 
Directoria em edital firmado pelo seu Presidente e Secretario, 
~ublicado por tres dias nas folhas de maior circulação. . 

Art. 28. Durante os 15 dias precedentes aos da assemblea 
geral suspender-se-hão as transrerenci:~s das arções. 

Art. 29. A assembléa geral dos accionistas reunir-se·ha 
to1lus os annos em srssão ordinaria nos mczes de Janeiro e 
Julho, p:~ra tom:~ r conhecimento do rclatorío e balanço apre
'3ent:~dos pela Directoria; c em sc~são cxtraordinaria quando 
fôr espedalmentc eonfocada. 

Art. :10. E lia se julgará legalmentr; constituida para dc
lílJcrar, estando presentes um IJUarto das acçõcs emittidas. 

Art. at. Quando a assembléa geral não puder deliberar 
por falta de numero, se fará nova convocação com as forma
litlallt>s do art. 27, declarando-se os motivos della. 

Nesta reunião os socios presentes, qnalqner que seja o seu 
numero, constituem a asscmbléa geral. 

Art. 32. Quaivlo, porém, o oh,jceto cta convocação fõr are
forma dos rstatntos, a a~somblóa geral só poderá deliberar 
estando presentes ae!'ionistas, que representem pelo menos 
metade das acções emittitlas. 

Art. 33. Nas reunioes ordinarias da assembléa geral, or
ganizada a mesa, c aprcsenta1lo o rclatorin da Directoria, 
procedcr-sc-ha em acto successivo á nomeação de uma com• 
missão de cinco membros para o exame do balanço e opera
ções do semestre seguinte, sendo tres eleitos c dons tirado5 
á sorte. 

Art. 3L A' com missão serão franqueados· em qualquer 
occasião, sem reserva, todos os livros c docnmcntos existen
tes, c fornecitlos pela Dircctoria os cselarecimcnto~ que clla 
exigir. 

Art. 3G. Aprr,scntarlo :í Dircctori:l o parr,ccr da commis
são 110 exanw, ser;\ ellc snbmettitlo á aprceiaç~o c decisão da 
a>scmhltía gnral, prulentlo os aedoni>tas exigir todas as in· 
formaçõe.s l(llc julgarem prerbas para esclarecer o seu voto . 

.Art. 36. O relatorio c parecer 1la eommissão 1lc exame 
sobre o balanço c llsta1ln da companhia serã11 pnhlieados em 
um do,; jnrnaes de maior l'irntlação c rcmcttidns ao Go
verno. 

Art. 37. Vota1In o p:ncrer 1la com missão, ~cntln em época 
de cleit;ão <la Direr.toria, Jlrnccder-sc-ha por eserutinin sr
l'fP,lo e maioria ahsolnta 1lc votos :í elcicão tia Jlircrt6ria. 

Art. 3R. Compctn á "'semhléa geral': 
1." Nomear os mcmhrns da llircetnria n tia eommi~sãn 1!~ 

•·nu tas; 
2." Julgar ;j~ conta~ scmnstracs; 
3." Alterar ou reformar os estatutos; 
~-" Apprnvar, modificar ou rejeitar os regn!amcntn~, e fi)• 

;:nlamcntos internos; 
:i." J)l'tPrmiunr o aug-mento do rapilal; 
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6. 0 flcsolvcr, sem infracção destes estatutos c da legislação 
em vigor, sobre qualquer objceto para que fôr convocada., 
ou lhes fôr apresentado pela Directoria ; 

7. 0 Resolver sobre a liquidação da companhia. 

CAPITULO VI. 

Da udministra(·,(o da cmupanhirl. 

Art. 3\l. A companhia 5crá atlmiifistr:ula par uma Direc
toria de trcs membro~, eleilost:onformc o tlisposto no art. 37. 

Art. 40. A~ ecdulas conteriiD os nomes para os seguintes 
t'argos : um Pre~;itieutc, um Secretario c um Thesoureiro. 

Art. !1!. llaVPrá trt•s snppleutcs de Directores, que os 
sutJstilnirãD !los impdimeutos. 

Art. TJ~. A Dircctoria será eleita annnalmentc e ser<i le
vada ao eonhedmento do Governo. 

Art. 4:L A Jlircctoria se rcun irá ordinariam.Jnto, pelo 
nwnos, uma VPZ por scma11a. 

Art. ~L A' Dircctoria compete: 
1. 0 Exeentar L~ fazPrwo;ecntaros prcsoHtrsrstatut:Js; 
2." Nomear e dt•mittir os t:Ill(ll'l:gados de que trata o art. 

11n destes estatntos ; 
:3. 0 Aprr·sentar ú as~cm!Jlt!a geral no.-; mezes de Janeiro e 

Jnlho um rclatorio cireumstanciado d:~s operações da com· 
panhia no semestre findo, at·nnl pr111h:ulo do balanço do seu 
:u~tivo c pas:dvo, o." rp1au.' ~r~r~<l I~~varlus ao eonhccimcnto do 
t;ovcrno; 

'L" llcprr·srnt:Jr a t:lllllJJ01lhia Pfll juizo ou ftira <Icllc. 
Art. 'lii. Como t:oinpens:u::io d1~ ~l~lls trahallws c rcsponsa

Jdlitla,Jn, terão o~ mnmJJI·os da lliref'toria a gratificação war
~~arla pda tahella annexa. 

J<;ssa gratilkat;:in IIJt':Jr;.í :tos .;npplcntrs rptantlo em exPr· 
I' i cio~ 

1:.\l'ITlíl.ll \'11. 

Art. Hi ,\ l'lllllllillllii:l /1'1'.'1 "· 'I'~Uillll.'' Plll[ll'l':.;:>dw. 

llm Pngeuht•ir" ~;l'll'l!/1·. 
llm arlVoJ.!ado. 
llm fJfilt'lll':tdnl 1'.11]1! :11lnt 
Um guanl<J-Iivro,. 
Um de;;,~nhist:t esnt·v~·n '' 
'.1m ~''l\'l'll''" )liiJ 11·i1". 
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Art. !17. O engenheiro gerente será o fundador e incor· 
tJOrador da companhia ; não percebendo por esse cargo ven· 
•:inumto algum, verificado o disposto no art. 66. 

Art. '18. Ao engenheiro gerente cmgpcte: 
i." Dirig-ir e providenciar sobre todas as obras da com• 

iJanhin ; 
2." Fazer aequisiç·ão, de aecôi·do com a Directoria, de todo 

o matt·rial indtspcnsavel ás obras dt~ companhia; 
3.° Fiscallsar toda a dcspeza com as obras; 
r1." l'ropor á Directoria tudo quanto fôr em proveito da 

eo~~1!1nn~1~a sem infra~ção dos presm~tcs estatutos; 
..,. Vtsttar os prcdws da companhw ; 
ü. 0 Apre~entar srmestrahnPnte um relatorio circums· 

taneiadu du estado, valor, etc., dos ptcdius da companhia. 
Art. 4,\J. A cumpanhia fornecerá ao t~ngenhciro a con· 

u llcção prerba ; vcrifkado o disposto no :nt. f17. 
Art. riO. O r·ngenhciro é o responsavcl pela boa· construc· 

çuo, economia, etc., dos pndios da companhia. • 
Art. ril. A nomeação do descnh ista pscrevente será feita 

Jiela Dil'Pctoria, ele accôrdo r:om o eng-enheiro. 
Art. 52. A nomeação do procurador colJrador será feita 

pela Din•ctoria soh proposta do advogado da companhia. 
Art. 53. Todos os empregados da companhia perceberão 

a subvenção da ta hella annexa. 
Art. fií. O procurador cobrador prestará uma fiançr. .de 

:10:0006000, ou o ará um fiador idoneo; salvo se fõr accio
ni:;ta de 20 ar·ções para cima. 

Art. riü. O procurador cobrador fará imhwdiata entrada 
das quantins rece!Jhlas. 

CAPITULO Vlll. 

/)isposiçrir~s yerai'S. 

Art. /)ti. A ('i1H!panhia potlPrú eomprnr ou edifiear predioe 
que l'urrm nc>ers,arios para o seu r,st;;IJelr.eimento. 

Art. ij7. Nenhuma reforma ou in novação drRtes estatutos 
~n rlará á exr,cução sem prévia approvação do Governo. · 

Art. 58. Todos os predios dn companhia estarão no seguro 
d.t imperial c:ompanhin de spg·uro rnutno contra o fogo. 

Art. rm. Todos os inquilinos são n·sponsavris pelo asseio 
e eonserva~ão elas respectivas li:~ldtaçõPs, n prPstarão perante 
a llireetnria a fiança do Estylo, salva :1 clisposição do art •. 20. 

Art. 60. A companhia será dissoiYida, ou porque tenha 
findado n prazo lt•gal de sua duração, ou verificadQ o disp_9~tr.1~ 
uo art. 2. 0 , ·' ~~MA ,f • 

Art. (il. Nrnhnm diviuendo poderá ser feito, erríquanro~< /i 
o capital dc;sfalt-ado em virtude ue perdas occurridas uão Iôr 
intPgraluiPHIP n·~tal.wll~eillo. 
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Art. 6~. Dissolvida a comilanhia, sua liquidação se fara 
:<ugundo o Codigo Com merda I. 

Art. 63. Na hypotlws~ de ,;e r prospero o estado da com
panhia, c convir aos interesses da mesma, e ao~ do publico 
t•levar a escala dP s11as opcrJções, rcquerer·se-ha o augmento 
do capital. 

Art. M. Approvatlos pelo G n·erno Imperial os rstatutos, 
eonvoear-~e-lla Jugo uma reunião cxtraordinaria da as>em
!Jiéa geral para wlwetlfH' á eleição !la Directoria, supplentes, 
eommissão de exam•~ de contas, devendo nesta mesn1:1 reu
Jlião submetter-se ú sua approvação os n•gulamentos e regi· 
mnntos internos. 

Art 6l'>. O fundador e incorporador desta compauhia, o 
Daeharelllartholomeu JJsé Pereira, será o seu engeniH~iro 
gerente na fórnw do art. !17. 

Art. GG. Ao fundador e incorporador desta companhia, 
o BJctwrd llartholomeu Jo~é Pereir~, eonferir-se-ha com•J 
Jlremio do stm tra!Jalho e gel'IHlda to "í., do capital em ae
tõ~s bt~nt·fit.:iarias. 
· Art. 67. Na ltypgtlwsc de augmento de capital, a nova 
emissão fica sujt·ita a Llióposiçãu <lo art. U. 

Art. 68. O prazo da !lura~·ã_~J da companhia poderá s~r 
]trorogado por !ldibcraçãu da as;;embléa geral, para esse fim 
PX pressamente eon YOI'ailn, e metlian !t~ o cone urso do Governo 
Imperial. 

Art. 6.l. As aeçiJ,•s lwneficiarias, de rJUe trata o art. 6ti, 
gozarão de todas as vantagens, direitos e prerogativas que 
:1s outras, rJue eonstituc:m" lillHlo t·apital; e serão, á von
tade da a,;sembléa geraltlos a!'t:ioni<t:•s, dependentes ou in
llnpCIIIlentu; lln fnr11lo suci:d, •m da,.; !10.000 :teções; sendo 
)IIJI"I:Ill, llL::jl:l H i ti 111:1 ll)'JtOilll':''' i llll':tll,;fl!l'iVeiS. 

l'essu:1l. 
llii'C!'tor ..... . 
Ent;enh1·ir" gPn:nt•· 
A:lvog·:lllo ........ . 
l'rornr:IIlnr r~nl•rad11r ... 
Gnarda-livros s1~ert'tnrio 
IJ;:sPn hista l"'i'f"\'1:111 , •... 
SI'I'VI'Illt: p•tl'li'ÍI'II. 

Ycncimento 
:JUnual. 

6:000.,)000 
t 2: 000 .~000 
~:000-~000 
'1: ooo.Sooo 
2 :'1005000 
f :200.~000 
I :HOOr)OOO 

l'lono dt• l'slu,/•• 1/o t·on."'l'1'111nrio d~ ol'tes e of!icios dr que 
lru/tr 11 u/'1. 1:1 •los cslitlii(OS. 

Cursos pnhlicosr:grntuit11s f],.,,.if'nrias :ipplic:Jilas:isarlf•,:. 
Geometria applil'atla :"1:·' arlt''· 
f,;,•oml'tri:t ll•·'''·riJ··Iil:• 
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l\l<~t'anica :!pplieatla ás :~rtl's. 
Construcçut~s civis. 
Physiea applicada ás artes. 
Chimka applicada ás artes. 
Chimica apnlicada á industria. 
A~Tieultura. 
Cllimka agrícola. 
Zoologia appli1~ada á agricultura e á industria. 
Fineão e treid ura. 
Tintura~~ imprm:são de tecidos. 
L<~gisl:u~ão industrial. 
Administração n pstati;;tit•.a imlustriaes. 
Artt~ dD carpintaria t! de pedreiro. 
Tiio de Janeiro, H de l\larço de i872.- Dr.rt!wlomeu José 

rcri'ÍI'il. • 

DECHETO N. :Jl39- DE 13 DE NOVE~mno DE i872. 

Altera a classificação de algumas das comarcas da Província 
de Pernambuco. 

Hei por hem, para execução do art. 29, § ~.o da Lei 
n. o ~033 de 20 de Setembro do anno passado, Decretar o 
segui H te: 

Artigo uni co. Ficam elevadas a terceira entrancia a 
comarca de Oli11da, c a segunua as tio Bonito, Limoeiro c 
Palmares, da Província de Pernambuco. 

Subsiste a classificação de terceira entrancia da co
marca da capital, t!c segunda das de Barreiros, Cabo. 
Caruaru, Goyanna, Iguarassú, Itambé, Nazareth, Pá() 
ti' Alho, Rio Formoso e Santo Antão; e de primeira das 
do Brej0, Boa-Vista, Bom Conselho, Buiquc, Cimbres, 
Cabrobú, Flôres, Garanhuns, Ouricury, Tacaratú c Villa. 
Jlella, da mesma Província. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, Ministro c Secretario uc Estado·dos Negocios 
tia Ju~tiça, assim o tenha cntenuido e faça executar. 
}Jalacio <lo Rio de Janeiro, em treze de Novembro do 
mil oitocentos setenta e dons, liUiilfJ:Uagesimo pri
meiro <la Independcncia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstadc o ImperadiJI" .. 

;Uanocl Antonio DucJrte de A.=etwlo. 

PARTE li. l:.l\J. 
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Senhor .-A insnflkiencia, tanto uoc; CI'CLlilos vol:Hlns 
no art. ti." da LPi n."183H de 27 de Set.embr·o de 1870, 
mrno tios cone<~didos por Decretos n. "'~!}07 e 4!l08, de 27 
de J\larço proximo preteri to, para as drspezas do Minis
lt•rio da Marinlw no flXcrcicio rlc .187i-f872, tfn'na 
:t!Jsolutamente necessario que, nos termos do§ 3. o do 
:1rt. !L o da Lri n." ti89, de 9 de Setemhro de 1850, r 
nos do art. 1:1 da Lri n." !177. de 9 de Setembro de 
Hlli2, sejam autorizados D cretli!o extraortlinario dfl 
ti7!1:2:t;;',J'íll , c trallsf••J'I'llcias, na impor!aneia tlt~ 
~ .:IS2:2!lH1)H)3, para saldar•~m-sc as d!'fil'iencias verili
eadas em alguma~ das verhas de tlespeza do mesmo .Mi
ni!>lerio. 

O tpmlro junto, qur rPsume o rPsultntlo dos exames a 
qut~ ac:tha t)(• proceder a Contauoria da Marinha, dP
IIIItllslra !at•-: tlclicit•ncias, porquanto dl'lle se depre
ltt~IIIle !JlH': 

O rrt•tli!o ordinario Yotarlo prla Lri 
n.'· li'i:W, dt· 21 de SPLemhro dt~ 1H70, 
foi de.......................... 9. i78:833,)21H 

Os c!'t),Jito~ c:xtr:wnlinario n supple
llli'l!lar :tn!•Jrizadll~ por lkrrl'to=
JI. "" :'t\107 ,. !d)O~\, tk ~; dt• l\l:trço de 
iflii, irnportarallll'lll............ :1.77i:212;~929 

Tot:Jl d, '·" c reli i I os. . . . . i3. Gtíü: ()'~fi8l!JO 

A dr,prz~ r!Ter!iYa lllllllla: 

l'••lo Tlif'sonro NaciPnal. ........... . 
l'ar;adnria da l\brinli;~ ............. . 
llei1·~:H:ia do TIJi'~Oili"O 1'111 Londr•·~ .. 
1Ji1i,:iiu n:II'a!uo I':Jragn:ty ......... . 
Ui\i,iio naval nm Uru.r:ua\:tlla ...... . 
Thnsour:tri:Js de Fazenda das Pnn in-

ria~ ................ : .......... . 

1\ de'JWZ:J provavrl, ~I•' o fim do f'Xf'l'-
cirio, rakula-::e em .............. . 

A dt•SJlrZ'I a :111nul!:•r ,·nllhl'l'ith a!-
! i li UI) a ................ , ....... . 

'~. i'Wl: :11 'i. .~6flfj 
:I. :j;;;i: (i i í:~3:i7 
l.l2í:03o.~:m{ 
J • 224,: :33:lb01'lfi 

f.iO: 1:ili,) 1 ::o 
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Comparal\llo-w os credilos dt· catl:l uma rul1rica 
com as rPspecüvas de~pezas, rcsulla a. sobra Ye 
1.4i7::;t:Jp7í, e o uelicít tlc ':.t01ii:5:J3j$3i\. 

A sobra apparcce nas verhas 

§ 1." S!~t·rrtaria dn E:;t:.HI<> ......•.. 
~ r~.·· C11n~dho Su·premo rtlilitat' .•... · 
~ 5." Cunta<loria .•....•.•... · ..... · s 8." Corpo da arm3da e dt.''t'S an-

ne'<as ........•..........•..• 
~ \J." Batalh;\o naYa-1. ...... : ......• 
~ 10. Corpo de im]'rriat•s marinitcirus 
~ ll. Companhia de in\aliuu,; .... : .. 
~ J:l. Capitania,; tle portos ......... . 
~ 17. l'haról'~ .................... . 
~ lH. Es1·o\a de Marinha ...........• 
~ l\1. llcl'ortuado,; .. ; .............. . 
~ ~0. OIJrJ~ .•..•..•..........•.... 

O delit:t t \'t•rilica-sr) nas vt•rh:ts: 

f, ~." Const•lho :"!:trai ..........••.•. 
~ :l." (lll:lrli'I·GPneral tia ~Ltrinha ...• 
~li." ln!t'nrll'rtrh eaccessnrios ..... . 
~ 7." "\uditoria e Exccuturia ...... . 
~ 1':2. A I'Silll<l.f',; ••••.•••••.••••••.•• 

~ H. Fun·:~. ttaval ................ .. 
~ Hi. Na\ los desarmado~ .......... . 
~ W. Hospitile,; ................... . 
~ ::!1. D1•:.; pn;as t''i.lraonlinarias tl 

evenluaes .....•........... 

!i:~'?.l,)7t\l 
ti: ~oti5;)•;;!0 
7: U3'H>Uãl1 

l :;:;:'lO: i,) l li~ 
':H: 'zUí ,)'ti:i 

so:1: 0\l't.,\717 
:i:t.ri:l~::~\~ 

22: '~i\1,\í!'fl 
t:il :\l:lt,)ii't:l 
·:3t:uml,~i!:S! 

\I: 2:\\),)~:J:l 
2:;:;: n:I'~:,)Oi 1 

1. Ui: t.il367i7 

:1: tjO I ~227 
i : 1 :l:),)(i()!l 

iO:'~iH,)lH7 
l:O!H,)'ifi/ 

. n!l:':l:~:;.<;~':H, 
t. t:m: 7l'l6H~ti 

8: 182,)810 
3't: tii2;)207 

l2i: G!J~).)Oí\l 

O appart·t~imento da sobra provem de não ter o ser
viço p11bliro exigido o tlí.,;peuLlio da totalidade do:-; 
fundos \otado:; para as verbas em que se dá a mesma 
so!Jr:t. 

Ü ddici t {o, I~OIISC(]l1Pl1Cia do '!UC paSSO a CX!JÔL' : 

Nos ~~ 2. • e :3. "-De tet·em sirlo clt'Yatlo~ prLt Lt h c lia 
n." ';!, annexa an llrcrelo n." 'tH8~i. tldidc FI'Vt'ITirn nl
timo, os Vl'ncimento;; tios mentiJro~ militart·~ d., Con,;t~
lho Nav:tl ~ ht•m ro111o os do f'ill'arrnga~lu, :•jwbnt_•:, :'CCI.C· 
t:J nu c ollid:.tc' •.l•J Qtr.\r tcll.icwr•tl. 
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No~ !L "-Dos vencimentos dos empregados adtlidos ;i 
Intcndeucia por eiTnito do regulamento que baixou com o 
JJccrelo n. o li3li4, de 1ü de Maio de 1869; e tambem dos 
jornaes pagos a maior numero tlc sei'Ventes, indiSJten
savcl ao serviço que urgia nos Almoxarifados da Côrte e 
nos Arsenaes de Marinha das Províncias. 

No§ 7. 0-Da cxewção tio art. 12 da Lei n. o 1764, de 28 
de Junho de H370, com relação aos vencimentos do Au
difor de Marinha. 

No§ 12.-De novas construcçõcs navaes, reparaçã.:~ de 
navios e de urgencia tal que della cuidaram c ainda 
cuidam o arsenal e estaleiros de particulares na Côrtc; 
compras no estrangeiro, tlc machinisrnos, apparelhos c 
mat<'t'Ías primas de rt~conhecitla convcniencia ao serviço 
rcQ"nlar das oflicinas do di to arsrna 1: accrcscentlo as férias 
dr;s opcrarios, cujo numrro foi nccessario augmentar 
1:111 to no mesmo arsenal, como 110 cstalwlecimeuto naval 
tio Cerrito. 

Nn § H.-Da manutenção de uma divisão naval no 
l):1raguay, c de alguns navios tio L 0 districto naval no 
Hio da Prata, r assim das corvetas Nir:theroy e Bahiana, 
r·lll nawgaç;io in~trnctiva <In longo ct:rso, causando 
tudo um <'levado dispnnrlio com os vencimentos do pcs
!'oal, e os fornt·cimcntos de r·onlbnslivel, muniçiics de 
JJOra ~~ navat~s : lJcm como da aCtJUisição, na Europa, 
de artilltaria de grosso calihrc, com o competente car
reta me c artigos ucllicos, apropriada a certos vasos de 
guerra c ús fortalezas dependentes do .Ministerio da flh
rinha. 
No~ Hi.-Do ilcs:mnamento ile navios, cujas guarni

ções, sendo pagas pela verba-Força naval-, passaram a 
Jlerreber os seus vencimentos pela-Navios desarmados. 

No ~ 1G. -nos forneci meu tos tlc d ir~ tas, medicamen
tos, ulcnsis c outros artigos ao Hospital rle .i\Iarinha da 
Clirte, fl<lra as enfermarias de S. ')t·hastião, Santa Ca
tharina n Assumpção; c rios maiores vencimentos mar
cados ao pessoal t..los hospitws c enfermarias de mari
nha, na tahell:J n. o 3, mandada executar por Decreto 
11. o 48Hr5, de 5 dr Fevercir'O'ultimo. 
No~ 21. - Fin:dnwnte das dillcrenças de caml1io nos 

dinheiros precisos para occorrcr aos pagamentos, tanto 
do pessoal dos na\'ios em portos estrangeiros c do rcs
ji('CI.ivo mntcrial, cotno de artilharia, artigos bcllicos, 
m:whinas, appart'lllos n Jll:lt<'rias primas, encommen
d:Hio~ para a Enrop:1: da romp1·a tlt~ predios; do paga
Jll,e!l to por f:ll t:1 de \ crba t•,;pecial, d:1 dia ria concedida 
por Decrl'lo 11." 1 :.iDl, dl' :Jo tk I llll h o de !~fiO, aos •1 ue ol'l'~ 
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viram na ·luta da imlependencia do lmperio ; do trata
mento de praçag fóra dos hospitaes e enfermarias de 
marinha ; e das passagens, gratilicações e serviços ur
gentes não previstos. 

Estas razões, justificativas das deficiendas que se 
;-~presentam em certas verbas de despeza do ex.ercicio de 
1871-1872, prevalecem lambem para a j ustilicação das 
que apparecem com relação ao exercício de :l872-:1.87:J, 
quanto ús ruhricas-Arsenaes -Força naval-e-Des
peza~ extrao1·dinarias e eventuaes,-na importancia de 
n.283:51&S710. · 

Porquanto os notorios estragós dos navios da ar
matla, provenientes da longa. e penosa guerra, que ul
timamente sustentámos, são .de tal natur~za e tão con
sideravcis, que exigem ainda custosos reparos, ocomo 
urgentes t.:onstrucções de navios em condições de, com 
vantagem á força naval, substituirt'm aos !JUé se tor
naram inservivei~; dahi a IH't.:essidadc'tk valiosas en
commcntlas, para o estrangeiro, causantlo <lilfercnçastlc 

·cambio, fretes, c outras despezas que as encaret.:em. , 
liispendios taes, e os que está pt·otluzindo a conser

vação, não prevista, de uma forte divisão naval na.s 
3guas do Paraguay, não podiam ser attcntlidosna orga
nização de um orçamento normal. 

Assim é que não IJas tam os cre1li los, de qne d ispõc 
o l\linistf•rio da 1\larinha, por eífcito do•Dccreto ll. 0 20:15 
de 2~ de Setembro de :1.871, que mandou vigorar, no L" 
semestre do corrente exercício, o art. 1L • da Lei n. • 
J.S:JG, 1le 27 de Setembro de :1.870, para as despezas in
dispensaveis até Dezembro proximo, das verbas acima 
referidas, conforme as demonstraçõos juntas, organi
zadas na Contadoria da 1\Iarinha,. por ontle se vê que o 
delicit de cada uma dessas verbas é o seguinte: 
~ 12. Arsenaes •......•.....•....•.. 4.057:8328160 
§ H. Força naval.................. LOI4:467~UO 
~ 20. Despezas extraordinarias e even- . 

tuaes...................... 2J..t :245~&/10 

Nestes termos, e de conformidade com a lei, tenho a 
liOHra de sullmetler á alla approvação e assignalura lle 
Vossa l\lagesladc Imperial os llecretos juntos. . --~ 

Sou, Imperial Senhor, com o mais profumlo ~~iJQ c~MA;ú 
('. al'alamenlo, de Vossa .Magestade lmperiM{ ~Q3\\.iM -11 
leal c reverente. -Joaquim lJelfino Ribeir~~r.b)~:r. 

/0'; 
I 
I 
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DECBETO N. ~illO- uE ~o nE .... o VE]IniW u~: 187::!. 

Abre ao Ministerio~Ja Marinha o cre•lito c~l r:wrdinario •I c !i"í!J: '!:lo•~ t? I 
para occorrcr ás ;](!sp~z~\~'aa vcrba-Ar~enacs:_do excreiciu tle 1871 
-187L .,__ 

1\';io sen1lo suflicit•ntn a I[U:mfia vot:lda pr•la L"i 11. 0 

183ti, tle 27 de St•tembro dt• 1870, para as 1lesrwzas da 
verba-Ar~f'naoii-rlo ~I i 11 i~ te rio da Ma riu h:t, 110 I"WI'
cit:io de 1871-lfl/';!: Hei por h1:rn, na fúrm:1 do~ :~o· do 
art. i,." da Lei n." ;jH!I, rlt: D dt: Sdt:mhro dt• U~:io, "Trmdl) 
ouvido o Conselho de 3linistro~, .\hrir ao llli'<lllo Minis
teria um crl'difo ex.traordin:Jrio dn lii!l:2:l:i,)l21. :í•lllella 
Vf'rln, alt'·m do qnl' j:í foi eowedido por llJ'Cl"Plo n.'' 
lí!J07, dt: '27 tk :\Ll!'l;o do rntTt~nle anno, para a nn•sm:t 
rubrica. ll:·stt• a!l!!llWilf 11 d,• dt•sprz~ dar·-s,•-ha t:onta :í 
Assr:mhl1~a f:t:ral Lngislatira, para stT opportunamr•nle 
:1pprovado. 

JLI:tqllim lleifino 1\illl'irn da Luz, dn 1\li'IJ Cnnsnllln, 
Sen:ul,,r do llllpt:rin, :llinistro f' Sr~cn•fario t!r· K..:tado do~ 
Nngocios da ~Lirinlla. assim o ff'nha f'llt.I~!Hiidn c fat·a 
1:.\.t'Clllar. l'alario do Hio de Janeiro, t'lll vinte d1! NÔ
VI'mhru dn mil oil.ot't'lllns ''''li'nfa •: dou:;, lfllillf[lla
ge:iilllo prinwiro da lndqwnden::ia e do llll[lerio. 

Com a rulll·iea de S11a j[a_~r·c;tadn o Imperador, 

Jurtquim I/dfillo ]/dii'ÍJ"o drt Lu~. 

DELH ETO ~. ;j l '1l -UI: '.!0 DE 'iO\Ellfll\0 DE 1872. 

Autoriza o "inistro ~ Secretario tle 1-:stado dos 'íl'gol"ios da )farinlta, 
a tran,f,•rir rll' n111as para <miras ruhricas ~~~ dPsrwza do n~<•-ailu 

'fíni~tf'.rio, 110 ~~lercicio UP 1:171 a l~72, a sunuua de f.;)8'!::!;tKSt:l;L 

s:~nrln insullil:il'lll<'S os rn:difo~ (.:rnu:edido' rela L··i 
n." IS:IIi, de '27 rk S••f.t:rllhro d,: IH/O. 1: o.-; autorizado:; 
por llr·crt•tos 11."' 'j.!lfl7 t' '1-!HJi->, d1• '!./ dt• ,,Lm;o do t".oiTertlf: 

anno, para a,; dt•:'[I•'Zts ri:Js rnh,·i··~.~ -Consl'lltn ·~:ll'al--· 
(111.1 rlel-l;t!nt·r:t 1- I 11 r r·nol•·n•· ia r• :trrt•<•:llri os-.\ ud i fo1· i:t 
-· L \ ,_. ,. u trn j a -~ A r 'c]! li'' - r 'Jl '; I !li \'J 1 - ~I \'i I)< de:':_\ r. 
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rn~1lo:;- Ho~pi f ~Ps -r-Dr~przn:; ex f r:wnl innrin~ r rvrn • 
tuar~-rlo l\lini~terio da !\farinha, no exercício de 1871 
-i R72: H !'i po1· hem, na fórmn do art. i 3 tln Lei n. • H 77, 
(]() fi flp SetPmhro rlr 1862, e Tendo ouviclo o f.onselho 
de 1\linistr.os, Autorizar a transfer()ncia para ns· ditas 
rubricas. da somma ele l.382:2fl8.~1!l:l, que d()verá sa
hir dos ~~ 1.", L", ~).". 8.", 9.•, iO, H, i3, i7, i8, 19 e 
'20 do art. ;j," Lla primeira das citaflag leis, c ser dis
tribuída pelo modo indicado na tahella que com este 
haixa, assignada por Joaquim Drlfino Hihriro da Luz, 
do 1\lcu f:onselho, Sen:1tlor elo Imprrio, Ministro e Sr
r.retHio de Estado elos Negocias da l'flarinh~; que assim 
o trnha cntrndirlo e faça executar. Pala cio do Rio de 
Janf'iro, em vinte rle Novembro de' mil oitocentos 
Sl'lt>n ta c dons, quinquagesimo primeiro da Indepcn
dl\llcia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcsfadc o Imperador. 

Joaquim Del{i110 Ribeiro da J,u:1. 

Tabella das quantias qne drnern ser trans{rridas das lJerbas 
abai.To drclartulas, pnra fa::;er desapparrcer o dt•{icit reco
nhecido nas ruúriras-Consellw l'iaral-Qurwtel-General
J~;tl'l!rlencia e accessorios-Auditoria e E.recutoria-Arse
uaes (mn pal'lt!)-FnrçrL nanal-Navin.~ dcsarmados-llos
pil!ws-r- Dl'spr:;as extranrdinarias e ercntua!'s. 

Para a rnhrira-Cnn>r· 
lho na1·a1- ....•... 

nn § 1. o :-;cerda ria til) 
Esl11cto .....••••.••• 

Para a rnhrira-Quar
teJ-(;cncral-•....•• 

Do § 4. o ConsPlho Su· 
pn'mo Militar ...• 

Para a ruhrica-Jntrn· 
dencia e :u·ccssnno~ .. 

no ~ 9. o Batalhão n<l-
nl ............... . 

Para a rnbriea-Antli· 
toria c Execuloria-. 

no~ L° Conselho Su
premo Militar .•...• 

Para a rubrica- Arsr.-
naes-- ............ . 

3:50IH227 

1 ~ 1358600 

1: 135H600 

10: 4i88187 

10:47RH187 

1:018~261 

1:018S2G7 

GO:OOOHOOO 



I lo~ 10. Corpo dr im
pcriacs marinheiros. 

Do% 17. Pharócs .••.• 
llu ~ ~o. Ouras ...... . 

1':1ra a rnhrica -!'orca 
naval- ........... . 

llo § 4.° Cons('lho Su
premo ,\lilitar ...... 

llo ~ 8. o Corpo da ar
mada c dasscs :t!l!lC-

xas ••.•••••••••.••• 
no~ \), 0 llatalhão ua-

\al. .............. ." 

Do~ 10. Corpo rlr im
periaPS marinhdros. 

Do ~ 11. CompaHl1ia 
dP invalidos .......• 

l!o § I a. Capitanias de 
portos •.••.•••..••. 

]lu§ 17. Phareícs .... 
Do~ 18. Esmla de Ma· 

rinha .•...••..••••• 
1 lo~ '!O. Ul:ras .•....• 

l,ara a rubriea-NaYios 
drsarmados- .... .. . 

llo§5." Cuntarloria ... 
(lo ~~~).o Bata]h;io Ha-

Ia!. ............. . 

,\f.TOS 11!1 PODfm 

10:0008000 
:2o:ooosooo 
30:000$000 

··········· 
3: OOOIWOO 

140:000$000 

2:000$00() 

750:000$00() 

3:0011$0011 

16:000$000 
lOO:OUOHUOO 

22:0008000 
!J!J:íll$~1(; 

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

5:UU0$00U 

3: 18?8810 

60:0008(}00 

········ ····· 

1.13!,:7BH84ti 

············· 

8:i8'!$SIO 

----
l'arn a ruhrifa - llos-

l'ilat•s- .....•..•..• 
)lu§ 1!1. 1\cformatlos. 
llo § 10. Corpo rle im

periacs marinlH•iros. 

l'ara a ruhrica- Drspc
zas l'\lraorrlinarias c 
l'Hntuacs- •.••.•.• 

IJo § 17. l'harú!'s ..... 
Jlo § 18. Escola de l\la-

rinha ............. . 
Uo ~~o. Ohras ..... .. 

........... 
G:000801l0 

~8: 572,~207 

-----

........... 
':'0:1100811UU 

6:000~!100 

IOI :ü\!!>80'1~ 

.. ............. 

34:5728207 

············· 

1 ~7: Gnr.~o4a 
--------
t.382:'!!lS81n3 

---- --

1.135:711$816 

8: 182,~8\{J 

3i:5728207 

127:G95S049 

------
t.382:2~8Btn3 

-- --
1\ío clt~ Janeiro, e:m ~O de :-lol'r:ml>r" ele: l ~ 7~. -JoaqHitn De/fino J!i. 

;" iru da LH::. 

... ..... 
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DECRETO N. ;)14.2 - DE 20 DF. NOVE)IBRO DE~ l872. 

Abre ao Ministerio ~~- ~arin~~tlim ~r~;iii~ ;~~~~~i~" de 11 

!i.283:!iH8710 para occorrer ás despezas das rubricas-Arseuaes
Força naval-e-Oespezas extraordinarias e eventuaes-do exercício 
de 1872 a 1873.\ 

Sendo insufficientes, para as uespezas extraordinarias 
do l\linisterio da Marinha, no exercício de 1872 a 1873, 
as quantias votadas na Lei n. o 1836, de 27 de Setembro 
de 1870, mandada vigorar no corrente semestre pelo 
Decreto n. o 203:1, de 23 de Setemlx'o de 1871; Hei por 
IJem, na conformidade do ~ 3. • do art. 4.• da Lei n.o !:i89 
de 9 de Setembro de 1850, e Tendo ouvido o Conselho de 
Ministros, Abrir ao mesmo Ministerio um credito ex
traordinario de 5.283:!:i~4$710, que será distribuido 
pelos seguintes paragraphos do art. 5. o tia citad::~ Lei 
11. ,. 183{) : 

§ 12. A rsenaes . . . . . .. . . . • ........ . 
~ t4. Força naval. ................. . 
§ 21. Despezas extraordinarias e even-· 

tuaes . . .•..•...........•.. 

4.057 :832M60 
t.Of4.:467~HO 

211 : \Wj~.\40 
---~ 

5.283:54.4.~710 

Deste augmento de despeza dar-se-ha conta ã Assem
hléa Ge1·al Legislativa, para ser opportunamente appro
vado. 
. Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, do :Meu Conselho, 
Senador do Imperio, 1\linistro e Secretario de Estado dos 
Negocias da Marinha, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte de 
Novembro de mil oitocentos setenta e dous, quin
quagesimo primeiro da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

PJ.IITll 11, HO. 



111'1 

Cr(~a nH termo. de S. Carlos do Pinhal, na Pro1incia de S.')>:mlo, 
1110 lngÚ. de .lniz 1\luniripal, que aeenmularú as fnneçõrs de .Iuiz 
dos Orpb;ios. 

Hei por bem Dcrrclat· o seg11inlr: 
Artigo unico. Fica ere~ulo no lermo de S. Cal'los do 

Pinhal, na Província de S. Paulo, um lugar de Juiz.l\lu-
11 icipa l, que accumulará as funcçues de Juiz dos Orphão:;. 

O Dr. l\lanoel Antonio Duarte de Azevedo, do l\leu 
Conselho, .Ministro e Secretario de E~tado dos Negocio~ 
da Justiça, assim o tenha entendido e faca t•xee:utar. 
Palacio elo Rio de hneiro, em vinte ele Novemhro dt~ 
mil oitocentos setenta c clous, quinqnagrsimo primeiro 
da IndepPndene:ia c' elo lmpcrio. 

Com a r11hrie·a rir> Sua Magrstadc o lmper:Hlor • 

.lírt!UII'l .lntonio 1Junrl1' dt' .i:Prl'flo. 

HECRETII ~, :; l 'l'i -- ll : :20 !li: \til UIP.fl() 111: I Ri~. 

Allc•ra algumas tias plautas appro1 ndas pelo Llrcreto 11. o i.íW{í 
dr 11 ele Srtemhro do t:OtTt'IJte :lllllO, relativas a estrada de 
t't·n·o entre a •·:11'1\fH~ira tJ,• :"anto Antonio r a rlc l;najar:i
mt•rim. 

Atlendl'nllo ao qm· me requt~rt•n a comp1uliia- Ma
deira anel Mamort\ Railway Company Ltmit<•d,- Hl'i 
por !Jcm Approvar as allera<:õr•s por t'lla propostas r·m 
al~tmtas das plantas app1·ovadas pdo Dl'erolo 11. 0 !"i0!-1;; de• 
,11 de Se tr~miJro do eorrrn te anno , r ela I i v as á t•slra(la dl' 
ferro, c1ue, p;u·tindo de um ponto ranlajoso nas proxi
midades da car:ltoeira de Santo Antonio, c• ('Vilando as 
quedas dos rios ~l:idcira r Mantort'~. lt•f'llliltn nas proxi
midades da eaclwnira d" Gu:tjará-merim; elr> I'Onfnrmi
dade com a pr>tiçâo r planta' !Jll" lkam :ll'f'lti1arla;:; na 
f''l'!'llctiva St'l'l"rlari:l tl1• Eq:llln. 



Ext..:t:UTIYO. ll ti; 

l~rancisco do H.ego Barros Barreto, do Meu Conselho, 
Senador do lmpcrio, 1\linistro e Seerdario de Estado dos 
Ncgoeios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
assim o ll'nha entendido c faça exceutar. Palacio do 
Hiu dn Jaueiro. em Yinte de Novembro de mil oito
c•wto~ ~l'lPnla" dons, quinquagcsimo primeiro da ln
tlt'Jil'Hdt·nria •. do Imp:•rio. 

l:<Jm a rubrica de Sua ~Ltg•·~tatle o Imperador. 

Fl'lou:isco úo Rryo Uarros 'ilarreto. 

---
llECHETl l \. ;)J 1;;- llE 2i nE :'\OVE\IIJI\0 DE 187:! . .... ' 

lseuta Lle passaporte os emigrante~ que transitam de um [1ara. of1C*,' 
p@to dó Impcrio. 

llt•i por bem, pan execw:;ão da Lei n.o ~IH de:~ tl~D·
z•·mhro tk 18íl; e em virtude do art. i02 ~ 12 da 
Constitnit:;io do lmperio, Decretar· o seguinte: 

Art. 1.• Fil'alll isentos tlr- passaporte os emigrantes 
'Jltt: Lr:utsitam de um pat·a outro ponto do Imperio. 

Art. ':!." A qualirlarlt• rlf' t•migranle s1~rá reconhecida 
;, vi-ta 1le cp•·Liticado do agente official de colonisação. 

A r t. ::." Ficam nesta parte dProgados os Decretos 
11. 0 l~i:H de lO de J3nciro de 1855, I' n.• 2'J.fi(j de ~i de 
~ctemhrn de 18l>!l. 

o llr. l\hnocl Antonio Duarte dn Azevedo, 1lo Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da .lu~ti•.:a. assim o tenha cntcnditlo e faça executar. 
Palacio do Rio de .Janeiro, em vinte e s~te de Novembro 
;le lllil oitorenlos setenta e dons, quinquagesimo pri
llii'ÍT"Ii da lnd••pi'JHit)IH'ia e do lmpcrio. 

t:•llll :1 rl!ltri•:a de Sua Magcstadc o Impi!la.lnr. 

n _, ... 



J.ll6 ACTOS 110 I'ODER 

DECRETO N. ãH6- D!<: 2í DE ;•;oVEMBRO DE !872. 

" erêa um lugar de Juiz Municipal e de Orpbaos no te1·mo de Serpa, ua 
Pro\inria do Amazonas. 

Hei por ben1 Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Fica creado um lugar de Juiz Munici

pal e de Orphãos no termo de Scrpa, na Província do 
Amazonas. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. 
Pala cio do Rio de Janeiro, em vmte c sete de Novembro 
de inil oitocentos setenta e dous, quinquagesimo pri
meiro da Indepcndencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

. 1/anoet Antonio JJuarlP de Azevedo. 

Senhor.- Demonstra o Conselheiro Director Geral 
da Contabilidade do Thesouro, na exposição e talJellas 
juntas, que os serviços de algumas rubricas do art. 7. o 

da Lri n."1836 de 27 de Setembro de t870, que regeu no 
exercício de 1871-1872, não foram sufficientemente 
dotados, ao passo que outros deixaram sobras, verifican
do-se que a defieiencia importa em 4 .06fi:958~4i9, e as 
economias realizadas em t~. 6'~5:000~000. Sendo facul
tado ao Governo, em virtude dos arts. 13 da Lei n. o H 77 
de 9 de Setembro de 1862 e W da Lei n. o 1507 de 2(i de 
Sr-tembro de 1867, supprir as verbas deficientes, por 
meio de transportr- das sobras, o que dispensa no refe
rido exercício a abertura de um credito supplementar 
para fazer face á despeza de caja uma dessas verbas : 
conformando-me com a citada exposição, tenho a honra 
fie propôr á approvação de Vossa Magestade Imperial o 
I>Pcreto junto, autorizant!n o transporte da quantia de 
.! .Oiif) lf.i~6~HI, I in•!~ d~' ··on"i.!:tPda' HO·" §~ ::" lH. 



~-;:u:wnvo. Ul7. 

O, lU, 21 c 23 para os ~§ t.•, 2.", ~.", ~.·, ti.", 7.•, 8.", 
!).", .fO, 12, 13 c18do art. 7." da mencionada Lei n.• 18:36. 

Sou, com o maior acatamento, Senhor, de Vossa Ma
l!estade Imperial, muito reverente subdito.-Visconde 
do Rio Branco.-Hio de Janeiro, '!.7 de Novembro de 
1872. 

DECHETO N. ;jl~7- DE 27 DE NOVEMBRO DE 1872 . . 
Autorizando o transporte da quantia de ~ .066: 958JI419 d::s verbas 
dos§~ 3.•, 16, 17, 19, 21 e 23 para as dos~~ 1.•, 2.•, L•, 5.•, 
6.•, 7.•, 8.•, 9.•, 10, 1~, 13 e 18 do art. i.• da Lei n.• 1836 de 
27 de Setemhro dP. 1870, no Ministerio da Fazenda e l'lcrcicio de 
1871-1872 .· " 

Sendo insuflieieutcs as quantia~ votadas nos ~~ I.", 
2.", 1L", 5.", 6.", 7.", 8.", H", 10, 12, ·13 c 18 Jo 
art. 7." da Lei r1.• 1836 de '!.7 de Setembro lle 1870, 
para as tlespezas a que os mesmos paragraphos se re- · 
ft~Tcm; Tendo ouvido o Conselho de Ministros, Hei por 
bem. de conformidade com os arls.t:J da Lei n.• H77 de 
fi de.Setcmbro de 18f32c~ 10 da Lei 11." 1507 t!c 26 de Sr
tcmhro de 181ii, Autoriz<lr o tran;;porte da quantia cic 
LOU6:U:i8SH9, tirada das verbas dos §~ 3. •, lli, -17, 
Hl, 21 e 23 docitado ~rt. 7." para as dosparagraphos 
acima mencionados, no exercício rhl 187l-t872, sendo 
a dita quantia distribuída segundo a tabella quo com 
este baixn, assignada pelo Visconde do Rio Branco, Con
selheiro de Estado, Senador do Imperio, Presidente do 
Conselho de l\linistros, l\finistro c Secretario de E,;tado 
rios Negocios da Faz,~nda c Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, que assim o tenha entendido c faça 
e\.ecular. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte c sete de 
Novemhro de mil oitocentos setenta c dons, quinqua
gesimo primeiro da lndepcndencia c do Impcrio. 

Com a rubt·ira r\c Sua l\fagcstallc o Impcra1lor• 

Vi$ COnde do /li o Branco. 



lll~ 

Ta/1f'l/a das ver/mo àu art. 7." da lei n." 1836 de <:!7 de ~el,!nt· 
bro de i870 qw! carecem de alutnwnto de credito, e qu.e sâo 
suppridas pelas S(Jbl'n.,ç dos ~~ :1. ", 16, i 7, 19, 2f. e 23 do 
nu•snw arti:to da f,•i, "" (á~'m" ,Jo ,Jrrr!'!o11." ül 1Lí destu dl/lu. 

1·:.\1'\'I'ÍI'ÍII "'' IHíl -- 18í:!. 

Par:<~,;~ l. "·-.I um,;, :JitH•r-
1 i za;'àll n lllab :lr>p;·za:; 
da dh•ida P\l<'fll:J fllll· 
dada p;·rll'lii'~'Illl' ao 1';,;-
l:<do ......... . 

Tira<.l".' 
Jl,, ~ ::."-.lun•,; d:1 di1 itl:1 

iiJ,;i'J'ÍjiJ;t, I'[C..,... ., 

Jl<1 ~ !li- lii'Sjll Z<IS 1'\1'11· 

tlla<':; ............... . 
Jlo~ li-Jlf'<'lllill,, dt'SI'OII· 

111 de ll't.I':Joc. l'l''· 

l':ti':t "~ 2."--.litl'll, d:.l di· 
'ida intnu~ fundad:1 .. 

Tirad,•s "" ~ 17-Pn•nii"'• 
dt'.'''"il '" d•· 1<-1 r as, <·1<'. 

l';tt';l H ~ '1.''--f:;ti'\:t dr· 
Atllnrliz:ll'àll " lili.l! d:t 
B:dli:t, ti<:... . . 

'I :r·;,f!n, do~ 17-l'r<'llli"·· 
df·~t'ltti!O dt· lt•lra~. t~t,· .. 

l'an "~ :i."-l'cll'Í"IIÍ'l:h 
I' :lfiliSI'lllôldllS ..... 

l'irat111' cln ~ 17-l'n·tJIIIt.'. 
di::'CIIIIIo ti•: !1 lra<, ,.i,·. 

l';l 1';l tl ~ tl. 0
- E11q1rj·~ad('-: 

t11•. I'<:JI:II'I i<,'l,ll'' t'\ I illl'lil'. 
l'i!'~lllll, "" ~ li-l'l'i'llli•lo. 

"l'··l'lllllll ",. ,,.,,.. • ,.,, ... 

l 1:1l'fl (~:,;: 7.''~-'l'lir':--.rll!'lt \;1-

l'iii!J;IJ ,. Tltl''' ,,,, ;t l'i:t' "'' 

[.';t Z•' lld:t . 

I il";Jdq:-. 1]., ~ 1 1-·l'r•·iJJtr·~ 
,!,•-r'll:Jilr .J,· !r·]: .1-

. 111: ::2o,,uoo 

~-'l:l:!J2lr~'LI\l 

J:>II:I)IJihiHIO 

:)IJ.Illll).>l)l)l) 

.'illiHIII!I 

I . :iH!l: 7R2.)000 

lt:!O:OIJibUIIIl 

:illll.'Jiilll 



E\F.CUT!Yil. 

P~r~ o § 8. "-Juizo dos 
Fritos da Fa7Pr.rla .•.... 

Tirados 1lo ~ t7-Prmnios. 
drc;r:ontn de letras, ('(r· .. 

!'ara n ~ 9.·-~:,ta<:l•rs 1!1' 
a ITI't::ula~·:lo. 

'l'iraJm~ : 
lln ~ li.- Pn:mio,:, de,;. 

ron to de IPtra', Pk .... . 
J)o ~ 1\l-Ohrll'.; .......... . 
]lo~ ~1-Adiantanwnto da 

garantia 1h: 2 "/., proYin
eia••,; :í t•strada d,. ft•JTo 
rl1' PNnamhnro ....... . 

lln ~ :n-llito á 1lr S. Patlln. 

I' a r a o~ l0-C:1;;a da :\I(lt'-
da .....•............. 

'l'ir:Hlos do~ 23-Adianta-
1111'11!1) da ga;antia dt• 
:! "1" [H'n\·ineiat•;; ~ f's
tratla de l't•rro dP S. 
l':llllo.. . ....... .. 

l':•ra " ~ t~- Typogra
pliia Nadnll:il , .. TJin.riu 
U/li,;illi ............... .. 

Tir:ulo:-: llt• ~ ;';!:l--Adianl:l
llll'llto 1!:1 .~·:1ranlia d•· 
;! "/., pi'OI ÍJI:·i:II'S:·I I'Sil':l· 

lb di• '•'ITO "''S. Pilllill. 

Para o ~ 1:1-,\jnda,; t].., 
I'U~IO ...•....•.....•.• 

Tirados do§ 2:J-Adianta · 
lllf'nto da g-arantia 1!1; 
2 o 1. Jll'Ovinciar:;; ú rstra. 
d3 dr fr-ITO rle S Paulo. 

Para o ~IR-Juros 1lo t:m
Jll'l''-'limo do enfn: de or
phi\ns ................• 

Tiratlns do-~ 23-Adianu,. 
IIU:Illo ria g·arantia dt: 
2"/o t•rnvini·.inPs :í rstra
da tl·~ f,•rrn 1lr• S. l'anlo. 

;;o: 000/)000 

~ t H: ooo,;;;s 1 
Ril: 000,>11110 

60:000,~0:10 
l'tl : \l\l!lil't I H 

8:000,;,01'111 

211:11011,,0011 

tiO: 000,)000 

tLt n 

a'O: ooo;)ooo 

:;oo: OOO,~OOft 

8:000,)000 

:!11 :000,\000 

20:000~000 

;;o : 000 ,>OOO 

r!. Otili: \J;J8,:.'ll!l 
Palneio do l:io r!P .bnriro, rm 27 1lc ;\"nvrmhr" d~· l~ít.

Visi'•J!idf riu T/in nrnnr·n. ---



I I :!0 ACTOS lli> I'OJIEJ: 

Senhor. -A Lei de Orçamento n. o 1836 de 27 de Se
tembro de 1870fixou no art. 8. 0 para as despezas do Mi
ui~tr·rio da A!~ricultura, CommPI'Cio c Obras Puhlic:rs: 

~ L" a quantia tlt• .... . 
*~i."ade ........... . 
~~-"ade ............ . 
~ 13 a de ........... . 
~ l'~adc ............ . 
~ l;j a de ............ . 
§ li a dl' ............ . 

I i O: 000~000 
30:000~000 
tiS: 085SOOO 

3!17: :l:l86000 
SiZ'j: 280b000 
Tj,33:000~000 
120: 000,~000 

Estasquant.ias foram insuflicientcs para o~ respectivos 
serviços, c faz-sP nrrrssario t.om:tl' a providencia acon
~elhada 110 art. 1:! da Lei n. o 1177 de 9 de Setembro 
dc1862. 

YPriliea-se o deflcit : 
De 22:000$000 no~ l.", verl•:-t-SPcretaria de Estado-, 

pi'OcedPnlt~ tla arqui~ição dP lirro.;. P dr impressõe~;, in
r-lusiYe a do relaturio. 

llr•li:OUIHOOO 11n ~:i.". Yrrba-Eventuars-, resui
Lurle do spn it''' n~lati\'O r~o .,\~!.ema metrico deeimal, 
para o IJII:il a·t·p.;pectil~ L!·i· de Orçamr,nlo não \·otou 
f1mdos. 

De to:!ll 7,<.000 no~ 8.". rPri>a-Corpo de Bombeiros-, 
provrnit•HLP da :trqui,ir.ln dt· linrllli:is vindas tla Europa 
ui I. i m:nnr.n I~~. 

llt~ 1:-!::! ~)(!lAOIIi 110 ~ 1::, \'t:rlt:1-0hras PIJ.blicas uo 1\lu
nit~ipio-, 1'111 f'IITI.'I'Iflii'IICÍa da f'OIIS[fUCÇâO UO TIOVO CUi
licio ;'t Pf'a(a ll. Pt•dro I! para a Repartição tio Correio, 
c de maior tlt'SPIIYOIYimenlo dado ús ditas obras pu
lJiicas. 

De I :OOIMOOO no ~ l't, verb:~-Esgoto da cidade-, 
proccrtente de maior- numero de c:~sas que, durante ó 
t:\:ercieio em questão, rerehcram o beneficio do systcma 
:~rloptado pela companlti:J Hio de .Janeiro City Impro
\'Pill!'ll ts. 

Dr'~lii:OOObOOO no~ t:í, vrrba-Telegraphos-, resul
tante do prolongamento d:~s linha~ telegraphicas, e 
ro~tsequcnle tlt•.;pt•z:lt'OIIl o 111atPrial e pessoal do rcspcc-
1 i r o ~erviço. 

Uc :::i:000.\000 no~ 17, verha-Catechese c civitisacão 
de indios-, pror;•nit'lill' tia d1•spcza com a vinda 'cte 
ntissiouario.;, t• outras ncce.;;;arias á mesma catechesr. 

A' Yísla ;(o lfiW s.: aelia exposto cabe-me a honra de 
:~prl'~t·nlar a \ o-:;;a Ma2t·~1ad1' lmprrial o Decrf'to junto, 
rJIIf' altloriza "\lini,lniorl:i .\~ricllilura, Commf'rcio e 



EXECUTIYO. H~l 

Obras Publicas para applicar ãs despezas dos mencionados 
paragraphos a quantia de 669:836~016, tirada das so
hras, que se v0rificam nos~~ 3. •, 9.", 10, 12, i6, 18, 
19 c 20, art. 8. • da Lei de Orçamento pertencente ao 
exercício de 187!-1872, como consta das inclusas de
monstrações sob letras"', D c C. 

Sou, Senhor, com o mais profundo rcspcito.dc Vossa 
~lagrstadc Imperial, subdito leal c reverentc.-Fran
cisco r! o nego /Jarros Barreto. 

D ECHETO ~. :ill8- DF. 27 DF. NOYF.~IURO DE 1872. 

Autoriza o 1\linisterio da A~ricultura, Commercio oe Obr;~s Pu
blica_s para applicar âs desÍJeias uc varias verbas Ílefi-ciente;' 
do exe1·cicio de;il>ji-1872 ~quantia de 669:8368016, resullante 
lias sob1·as dos U 3.•, 9. ", 10, 12, Hi, i8, 19 e 20, art. 8.• da 
resp<~ctiva Lti de Orçanwnto. 

Sendo insumcientps as quantias votadas nos§~ L •, 
!S.", R.•, 1:1, H, Hi c i7 do art. R." da Lei de Orça
meu to n. • 1 H36 de 27 dr Setembro de ~ 870, para as del'
prza~. rluranto o exercício de 1871--1872, com as verbas 
-Secretaria de Estado, Eventuaes, Corpo dn Bombeiros, 
Obra~ Publicas do l'llunir.ipio, Esg-oto da cidade, Tele
graphos, e Catcrhc!>C c civilisação ile indio' ; Tendo 
ouvido o Conselho de Ministros; r, de conformidade 
cnm o art. -13 da Lri n." 1177 de !l de Setembro rle 
IR()~: Hei por bem Autorizar o ,,linistcrio rla Agri
eultura, Commen:io e Obras Publica~ p:tra applicar ás 
referidas despez~s a quantia de 669: 83G/!O I fi, formada 
das sobras qur rkixaram os s.;rviços a que se referem os 
~§ 3.", ll.", in, 12, -lô, 18, 1\l e 20 do mencionado 
art. 8.", ·~onw tnlosr, v~ dastres dcmonslra~õcs juntas 
~oh letras.~. Jll r· C. 

FrarH~ÍS('() r)() Hr'go narro~ Barreto, Senador rio Impc~ 
rio, rio Ucu Consrtlw, Ministro e Sccret~rio de Estado 
do~ ~e!Zocins da Agrir:nltura, Commereio e Obras Pu
ldir:a<' assim o tenha entcndirlo n faca executar. Pa
laeio do Hio de Janeiro. 11m vinte r, setê rle Novembro de 
mil oitocentos setPnta r. dous, quinquagcsimo primeiro 
dél Inrlr,pendcn~ia ~do lmperio. 

Com a ruhrira de Sua M1gestarle o Imper8rlor. 

l'.lllTL 11. 

Frrmri.~co do RPgo Ra1Tos lfaiTPto. 
1-\1 



A.-nemonsll'll!'ilo dtH sn/1ras eJ'istentts nas tCI'bas dos§§ :l. 0 , 

!J. ", Hl, 12, Hi, t8, t !l e 20, art. 8." da Lei de Orçameuto do 
e.ct•rti,·io de 1871-!872, Jlltl'le das quaes tem de srr appli
cada rws drfirils que su deram rm lmtrns rubrica.~ do mrsmo 
1\l'<'l'l'it:in, c 11 1111e u 7'f{rrr o ]kl'l't'lo desta data sob 11." ;jl'!H. 

Art. H." 

:J." At'IJUisição de plantas, r•tc ....•..•.• 
V." llluminação puhlica .............. . 

10. Gar:111tia d1• j11l'OS ~s I'Siradas de 
ft'l'l'lt •.•...•... · .•.....••.•.•••. 

1~. Ohr:1s pulJJi,·:Js gl'rar.' e au\ilio :'ls 
pro1 in,·iat•s ......•....•.......•... 

:f li. Tnra-; pulJJ ira~ e colonisa1;ITo ...•... 
W. Subren1:ITo :'ts ,·nmp:mltias tle naYe

!'.ação a npur .............•......• 
Hl. CorTI~io Gl'ral .•..•..............•. 
~0. l\liiSI'U \ai'Írlllal .................. . 

:f o : 0001~000 
3:j: 22H;) l!i!) 

208:fi8G,>OH 

170: 000.~000 
a:ll: Goo:~ooo 

lO 'i: OOOMJOO 
82: !)87,\li(i() 
f 1 : 180JOüO 

To! :li... . . . . . . . . . . . 953 :4821)873 

Pal:lcio do Hio dr .lalll'iro, em 27 de NoYcmbro <lc 
'872. -Franrisrn do Iir'.IJn 11111'/'()S Barreto. 

n.-/li'llllllllll'rl(rl I tf,t dt'Sj•r:!l !'Ui/l 1/S 1'1'1'/Jas dos§~ L", t;o, 
tl.", l:l, lf1, Hi ,. Jí. 111[ k." du l.ei de llrpammto do e.ct·r
l'tr'io dr 1k71-fki:?, I' 11 rjt'" ·'" rrftre o /)t'l'l'r'/o dl'sta data, 
11 n ;)} '1~ 

I 111 i'·il'l ::!!I' i:! d:i "'''''''Z:I [li' !:t 
YN!Ja- St't'J'd:1ri:1 ·I<) J-:q~r!~~-, 
S1~11do : 

Com o w~>oal ................. . 
O!Jjc-ctos p:1ra o I'Xpndit·ntP, l'tlill-

}ll'a dn lirrus ~~ impn•,,í),.,, in
elusin~ :1 tio I'I'IDtoritJ ... 

lll'!'\lf'Z<I:' lliÍIIii:L" 1: 111111':1.". 
!it:Hl2mi3 

I;: ~;j~J,;:JUS 

i !J2: OOO,WJO 

IHic'il::. 

170: ooo,;;ooo ::::: ooo.: QOIJ 



EXECUTIVO·, 

§ ü." 

lmporlanl'ia 11<1 dcspcza pela 
VIH'Iia-Eventuaos-, sendo: 
Corn divor5as gratificações cx-

traordinnrias......... .. .. .. . H: 781~39G 
Serviço n~Jativo ao systcma me-

tril:o decimal, c te............ ~!:l: ~86M86 
Pa,s<Jgnns a bordo dos p<~quctcs 

d<1s Jinltas sulJVrneionadas... 5:732,.)418 

~l:OOOóOOO 

1123 

Credito da lei .... :-10:0006000 H:OOO~OO() 

I1nportantia da despcza pela 
verba- Corpo de Bombeiros-, 
sendo: 
Com o pr,ssoal. .............. .. 
Casas para co JlllStos, esgoto c 

g-az . ....................... . 
Fai'damento, aCIJnisição de bom

bas, 1lcspczas de expediente e 
miudas ......•............... 

I 

Credito d<1 lei ...• 

§ 13. 

" lmportancia da dcspcza pela 
vcrlw-Ohras Publicas do Mu
nicípio-, sendo : 

52:nOtb896 

:!:o2nb5'~9 

79:002b000 
68:0858000 10:917600~ 

Com o pessoal................. 313:318~558 
.l\Iatcrial e outras desp1~zas..... 206:!J386Tf,58 

520:257#016 
Credito da lei.... 397:338,.5000 U~:!H98016 

§ i'!. 

Importancia da dcspcza. pela 
verba - Esgoto da cidade -, 
sendo: 
Com o resprctivo serviço du

rante o L 0 semestre ....••... 
lt.lrm no 2." semestre ..•.... : .. 

Credito t.la. lei,,., 
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§ Hí. 

Importancia da despe1.a pela 
verba-Tc!egr:~phos-, s mdo: 
Com o pessoa I. . . . . . . . . . . . . . . . 254: 9H629% 
Ex nlurações e eonstruc:ções de 

linhas.. . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. 135 971,,323 
Diversas clespezns, c:omo sejam 

impres>i"íes, pa>sagrn:-, c>tr.... ~3:952,)f:íl O 
A's Provinei3s para si~na••s e 

atalaias nas barras.......... trc~50;)000 
Postes de ferro, fio, isoladores e 

outrcs oLjet:tos vindos da Eu-
ropa .•......... _ .. .. .. . . . .. . 170: 881 1)875 

Crrdito da lri. 

fmporta_ncia da •lrspeza pela 
verba- Cateehese e eirilisa~·5n 
de indJOs-, sendrJ: 

!lO O: 0006000 
1~,33: OOObOOO riD 7 : 0001$00ti 

Diversos pagamento~ realizarlns 
na côrte, inclusive despczas no 
Mueury ................ -. i0Ji976i23 

Credito :.is Provindas para o rrs-
prctivo servi•:o....... f'íA:4025277 

j 55: 000 -~000 
Credito da !ri.... i20·oool.ooo 35:000bOOO 

TPtal.... 669:836b016 

Palacio do flin de~ Janeiro, t'lll "27 de Novembro de 1872.
Francisco r!u llt!f.!!l Barros Jir1rrc/n. 
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C.-Demonstmçào das sommas que se têm de tirar de varias 
paragrapl,os do art. 8. • da Lei de Orçamento pertencente ao 
exerâcio de 1871-1872, para occorrer aos deficits das verbas 
de ozttros paraaraplws, e a que se refere o Decreto desta 
data .wb n. • 5H8. 

Para fazer f~eP ao deficit do § L", 
verh:t-Senntaria de EstatJo..,..., 
f' de qur~ trata a dc:nonstr~ção 
n, scrú tirnda tio§ o.•, verba 
- Illlllninação publica -, a 
quantia de ................. . 

Para o dclicit do~ 5.", vcrba
Eventuaes-:-do § 20 verba-
Museu NaciOnal-a de ....... . 

Para o do ~ 8. •, verba-Corpo 
de Bombeiros-do § !O rubrica 
denomiriado.-Correio Geral-
a de ...................... . 

Para o do§ t:l, wr!Ja-Ohras pu
blicas do lhunicipio-do § i'% 
rubrica- ()bras puhlioos ge
raes e auxilio ás provinciaes, 
a de ....................... . 

!'ara o do~ flJ,, verL~·-Es~oto 
da cidadc.:_do §O. "-IIIumina-. 
ção publica, a de ........... . 
Para o do ~ 15, verba-Tele· 
graphos-das seguintes: 

§ to. Garantia de juros ás estra-
das de ferro, a de ........... . 

§ 12. Obras publicas geraes e au
xilio ás provinciaes, a de ..... 

§ !6. Terras publicas e colonisa-
ção, a de .................. . 

§ 18. Subvenção ás comp~nhias 
de naveg-ação a vapor, a de ... 

Para o do§ 17, vcrba-Catechese 
c eivilisação de índios- dos 
seguintes: 

§ 3. • Acquisição de plantas, etc., 
a de ...................... . 

~ 10. Correio Geral. ......... .. 

50:000~000 

37: ooo,sooo 
300:000b000 

80:000#000 

8:0005000 
'2.7:0006000 

~!: 0001$000 
, 

H:OOO~OOO 

t0:'9:l7SOOO 

iU:919hOi6 

i :0008000 

~7:0006000 

35: 0!)0~000 

Total.. . . . 660:8361~016 

Palacio do lho de .Janeiro, em 27 de Novembro de 187~.
Franci,~c,, da Regn Barros Barreto. 

-·-
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DECHETO .~. iiH!l- DE 27 IJE :XOVEMDRO DE 1872. 

Autoriza o au:;rrtrtJ{o d•t capit.1l da mmp.mllia-Santa Thercza-, or
ganizada ua <:apitai da l'l'o' inria de Pernambuco. 

Attcndendo ao que ll1!1 rerJIIrl't'll a eompanltia-Santa 
TIJcrcza-, organizada na capil:il da Provinria de Pcr
namlmro, p:ll·a ent:ai'I'P,'!,:It:-sn ,Jo abastecimento d'ap·ua 
]lotarei e ontro' mdlioran!l;nloc; na cidade de O!imla ede
Yidamen!r rcpresrnl:tda, r~ CtJttfl'rtuawlo-me, por Minln 
Jmmr~diala ltesolur;;'io de ':ZfJ do coneute mez, Cq,(rt opa
recer da S1~er:;lo du:' :Vi'.L(I!CÍO>; d11 ll!lpf'fiO do CónseJIIO 
de Estado, exarado I'IIICow;trlta de 21 de Outubro pro
ximo findo, li!' i por'"''" CrlllCI'dt•r-IIIIJ autorização para 
elerar seu fundo social dn r·,·nll> ~~ r.incoenla contos dn 
l'Üis (J:ifl:000,)0í)l}) a ln·st·rtlos Cltfllo.s de róis (300:000

1
n 

no intento de ~~xcr:utar o s:·rvir~o d:t illrunin:wão a gaz 
r;a mr:sma cicl:tdt·, r;tJtno foi n·:olvido pnla assembU~a 
gr•ral do~ aer:ionislas n:trcutti:lo rl1•1H de Agosto ultimo, 
de aecôrdo com o.~ arts. 2." ,, ::." do.; f'Slatutos appro
Y:IIIos pnlo llerrelo 11." r,:;n:; rlt: lO d1~ s,~i(•mhro de fR70.· 

Fratt::i-;t:o do !11"-:o BIITw: l!·lt'l'l'io, do Mntt Conselho, 
Sl'ttador do ltnpt•rio, Mitti·;lrr> ~~ Sr•r:reL1rio de Estado dos 
N,·r~ocio' da t\~~ri;:ttllnra, Cotilllll'l'l'io ~~ Oi)ra:; l'ttldi;:as, 
:n:ittt o il'llli:l t'lllt'lldit!l>t' 1:11':1 1'\t'l'ttl:tr. l':ilario do Hio 
tfp .l.tllí'Íro t'lll 1 ittl;• t' ·.~·I;." ;I;• Nol't'lttltro dt• miluilo
t'i'IILII'I 'il'lí'ttl:t ,, don·:. qninqil:t".t'·.ittll• prittti'Ít'o d:t 
ludt'l't'li<il'llo·t.l t• do lttt['l'l j,, 

Co111 :1 rttltri,·:t tf,· ~~tt.l 'lt·~t':;i.ldt' o lmpt•r:~dor. 

• · 1 n t Frallrtsco 1 o llt'!IO !Jarros il1Tc a. 

DECRETO N. ;il:;o- m~ 21 u~: NnvE1tsno DI: 1872. 

Approva a rrf•)rllla dos rslatulos ela comp:mhia-Trilhos Urha
IIOS t!e ( Hitlfl:t e Bt~hcribc. 

Attrndnndn ao qttc mn n~qucrru a companhia-Trilhos 
Urhanoc; de Olinda e Beberihc-, devidamente rcpre
sr,ntada, c dn coHfonnicl:uk 1:otn a l\Iinlla Immetliata Re~ 
soluc:1ode 20docorrentl' mcz, tomada sobre o parecer 
da St;f'r.;l<.i 1[1.1' :'/1'3'"'Íü' 1}• !I!Ifll_·rio tlo Conselho de Estaclo, 

t . J• 
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PXararlo em Consulta de 20 de Outubro ultimo, Hei por 
lwm Approvar a reforma <lo seus estatutos votada. em 
a~~r'mhléa~ geracs dos respectivos accionistas, com as 
morlilicaçõ0s que com este baixam, assignadas por Fran
cisco do !lego B.1rros Barreto, do 1\feu Conselho, Sena
dot· do Impcri'O, )linistro r Secretario de Estado dos 
Ncgocios da Á'~Ticultura, Commcrc~io c Obras Publicas, 
que assim o tenha <~nlenrlido e faça executai'. Palacio do 
Hio de JanPiro, em vinte c sete de Novembro de mil 
oitocentos setenta e uous, quinquagcs}rno primeiro 
da lllllopctH.Ienci:~ c rlo lmpcrio. 

Com a rubric:1 de Sua l\lagcstade o Imperador. 

Francisco do I/ego !Jrtrrog Barreto. 

lllotlifieaçt')es a que se I'<l"f'ere o Decreto 
n." :a tiO desta data. · 

I. 

O art. ~. 0 fica assim rr.<JipiLlo : • As chamarl:is do ca
pital serão na razão de;; a 10 "/."á proporção que as 
neerssidatlr~s.da companhia o exigirem, com o intervallo 
rir• 30 dias, pelü menos entre um c outro, c fixados para 
:1 r•nlra da n;; dias. o~ qu:~cs serüo ro:Hmunicarlos por 
r:1rla :i!)S :1r·ciunisl:l' ou annunriarlns por tres ou mais 
Yt'l.Ps llll' jtlrtl:l:'' mais lidos do lug:1r rla sí'lle da corn
l':illli i :I. " 

H. 

Nnart.l:~,~'L",ont!e rliz: -modffic:;~.remqualquer 
sentido :ii.Quma~ disposições dos presentes e~tatutos, 
suppri!n;un-se as palavras- em qualtfurr sentido-e 
:.1cre~ctntc-se no fim: -sujeitando ú approv::~ção do Go
\'t~rno Imperial qualquer modificação ou rt'forrna, an
tes tle lltc dar t'xecução. 

III. 

No art. 14-, ú preciso acresceu lar-se-realizado-ao 
tcrmo-capi la!. 

IV. 

No art. !!l onrlc se diz:- í "lo ria renda brnla
Jiga-se:-10 "(, úa rcwla liquida. 

Palacio do 11io de Janeiro, cm27 de Novembro dr~ 1872. 
·-Francisco rfrl Hl'f]O !Jarros Barreto. ----
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DECRETO N. :iHH -DE 27 DE NOVEMBRO DE f872. 

C:oneede autoriz~çao a Jono l'aulo Dia~ para lavrar !ninas de :· 
rbumbo, ouro, ferro e outros minernes que tenham applicnç3o na. 
indnstria, . bó muhícipio de Apiahy, da Província de S. Paulo. 

A t t.cnrlendo ao r rue me l'~'fiUCr <lll João Paulo Dias, Hei 
por hem Conceder-lhe autorízação, por cincoenta anno~, 
para lavr:Jr minas de chumbo, ouro. ferro c outros mi
ncrars que tenham applicação na industria, no municí
pio de Apiahy, ela Província de S. Paulo, ~ob as clausula~ 
que com f'Ste baix:am, assig-nadas por Franeisco do Bcg-o 
Btrros Barn:to, do !\leu Consf'lho, Senador do lmpcrio, 
Ministro e Sr·crelario dr, Estado dos Ncgocios da Agri
cultura. Commcrr~io e Obras Publicas, que assim o tenha 
cntcnrlido n far;a executar. Pal:tcio do Hio de Janeiro, 
Pm vint.r: c sete dn Novc11thro ele mil oitocentos setenta 
e dons, rpliiH[Ilagt'simn priml'iro da Indcprndcncia 
t~ do Imperio. 

Com a ruhrir.:t dl' Sll'l 1\la . ..;estadr, o Imperador. 

Francism do HPgo Rnrrns PmTrto. 

Clausulas a que se refere o D.-c:-reto n." Gl:il 
desta data. 

I. 

Os trabalho~ ria la\Ta p(ldrT;Io ser feitm: pelo conces
sionario ou por uma socindadc organizada dentro ou 
fúra do Imperio c dcvrrão começrrr dentro de dons annos, 
conta dos da expiração do prazo marcado para a medição 
tl demarcação do~ lriTenos miiwraf's. 

11. 

Dentro do pr:1zo dr• lrr·s annos contado desta data, o 
c.oncessionario drvf'rá aprn.'>Pntar ao Govrrno as plantas 
topographiea r~ gr.ologica rln trrreno ondn deve mine
rar, com os perlis qt;r~ demonstrem, tanto r1uanto fór 
possível, a snperpo~lf;:lo das camadas, fazendo acompa
!;har estes trabalhos de amostras dn" din•rs;Is r~pr.rirs 
.Jao C:!l'JJih~ d:• l•'l'f'1 ".in mint•ral. 
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Na mesma occasião declararú se o terreno é devoluto 
nu particular, designando neste caso o nome uos pro
prietarios, a na tu reza c uso das edificações nelle exis~ 
tentes. 

Ill. 

Satisfeita a ex.ip;cncia da clausula anterior, ser-lhe
hão concedidos até 5.000 hectares de tcncnos devolutos 
on particulares. adquiridos pelo concessiGnario. 

A proporção entre o numero de hectares e o capital 
rrunido c empregado elfectivamente nos trahalhos de 
miner~ção será de um hectare para ·Hionooo. 

IV. 

Os terrrno~ concct' idos serão medidos c demarcados 
dentro do prazo de um anno contado da lbta de :;;na con
cessão. 

A medição c demarcação dos mesmos tenenos serão 
feitas á custa do concessionario, flUe fica obrigado igual
mente a satisfazer todas aR de~pezc~s da verificação por 
parte do Governo. 

v. 

Sendo deYoluto o terreno, o Governo compromette-se 
a vendei-o ao concessionario pelo preço de 2 réis cada 
4,m.q.8ff, conforme permitte a Lei n. o fiOl de 18 de Se
tembro (le :1.850. 

Vl. 

A mrôição e demarcação do terreno só darão direito 
:'1 lavra do mineral, drpois que o concessionario provar 
perante o Governo ou a Presidencia da Província que se 
acha empreg-ado o capital correspondente a cada um dos 
terrenos medidos c <lemarcados. 

VII. 

Findo o prazo de cinco annos, contado de~ta.da·ta~,í.i -tiA~-->'> 
r~nc<•sgionario perderá o d~rcito aos terr~míjte.gl.lf'\ 'I nA 
n;,o ~e ;1char de possc,.p?r_nao ~e~ ~mprr)!d(l~ó,ra~Jfal 
prnc1so para sua acquiSlçao dc1Jmtlva ~/' (.::..., ' 

P\RTR n. H2 / _·-.,; · 
' ' 
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VIII. 

Na fórma do Decreto u. o :~23G de 21 de .Marco de f86i, 
:;erão considerados effectivamente ·empregados, c por
tanto com direito á Jn·opor~.:ão estabelecida 11<1 clau
sula ~. • : 

1. o O custo do.~ trabalhos de wedieão e demarca
ção dos terrenos, levantamento de plantas, despezas de 
exploração e outros trabalhos preliminares; 

2. o O custo do teneno dcYoluto ou particular ; 
:to A imp(Jrtancia do> instrumentos c machinas dr·s-

1 i nado~ ao.~ traiJ<ilhos df' mineração; 
'Lo A despeza cJTcetuada eom o transporte de cngt:~ 

11hciros, PlllJH't•gados c trahalhauorcs; 
Fica en teud ido que esta dcspeza comprehcnde sórnen

rn a qne provém Jo transporte de taes indivíduos dos 
lugares de sua rcsidencia nló a mina, c nunca as dia rias, 
regulares ou constantes, dn mina para qualquer povondo 
ou vice-versa. 

r:i.o A dr,speza das obras feitas, em vista dos traba
lhos da mina, tcmlentcs a facilitar o transporte de seus 
productos .. inclusi n• e si rrtdas de ft'rro ou de rodagem, r, 
bem assim as casas de moradia, armazens, officinas e 
outros estabelecimento~ indispcnsaveis á empreza ; 

IV O custo de animar<;, barcos, canoças c qu:H!squcr 
outros vchiculos cmpreg;,rlos Ho<; traiJalllos da mina 1\ 

fransportc de seus prod netos : 
7. o O custo dos t1 aiJallws que formn executados em 

relação ;"t lavra ou qual<Jur'l' despcza feita boua {ide pnra 
realizar definitivamente e:.;ta mineração, ficando enten
dido que o custo das plantações fci tas pelo concessiona
rio não será lt>varlo em r·onta do capital. 

lX. 

As provas das Ir'! potl!Cses rio artigo anter~edenlc serão 
admittidas bona fide <' rlu:Jiíjuer art!ficio que fOr em-· 
pregado em ordem a illutlir o Governo on seus manda
tarios dará direito ãquellc, em qualquer tempo que a 
fraude venha a ser descoberta, a annullar esta conce~
são, sem que o ennccssiona1·io tenha direito á indemni
zação al!!urn;J, 

\. 

O concessionario líc1 rrsponsavel pelos desastres que 
nr~rnrTr'l'l'lll no<; tr:1h:dl1"<; dP. mineração, se provierem 
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de culpa ou inobservancia das cautelas e regras aconse
lharlas pela cxperiencia. ficando !'lujeito, além da multa 
'de fOObOOO a 2:000$000, imnosta pelo Governo e co
brada executivamente, a prover a subsistencia dos in
divíduos que ficarem impossibilitados de trabalhar ê 
tlas famílias dos que fallecerem por causa de taes de
:,astres. 

XI. 

O concessionario sujeita-se ás instrucções e regula
mentos que forem expedidos para a policia das minas. 

Xll. 

ll concessionario remetterá semestralmente ao Gover
no um relatorio circumslanciado dos trabalhos de mi
neração, sendo oJ.Jriga<lo a prestar-lhe quaesquer es
clarecimentos que forem pedidos c a franquear o esta
belPcimento aos en~rnheiros q)lc o Governo incumbir 
de examinai-o, dando-lht:s todas as informaçõe~ que exi
girem para o hom desempenho da commissão. 

X Ui. 

O coneessíonario obriga-se a pagar ao Estado a taxa li
xa annnnl de eiueo réis por cada 4,m.q-st dos terrenos 
que obtiver, e o imposto de 2 °/0 do rendimento da mina, 
liquido da~ dt·spezas da extracção que annualmente 
realizar, t:oufpnne prescreve o art. 23, § t.• da Lei 
n." Hi07 de 26 de Setembro de f867. 

XIV. 

Dentro do terreno medido c demarcado scrã permit
tido ao concessionario cxtrahir qualquer mineral que 
Pncontrar, independentemente de nova concessão, com
tanto que declare ao Governo a descoberta que fizer. 
e sujeite-se a estas clausulas no que puderem ser 
applicarlas á nova mineração e a qualquer outra que 
lhe dig<4 respeito c esteja inserida em concessões feitas 
~elo Governo para a extracção llo mineral descoberto. 

St~m permissão uo Governo não poderã u concessiona
"Í') ou seu~ successores divitlir a mina qur hlvrn. 
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XVI. 

Esta concessão tornar-se-h a n ulla : 
'1. o Quando o eonecssionario deixar de t~xecular os 

trabalhos t•specificados n;~s pr!'scntes clausulas dentro 
tios prazos nella fixados ~ 

2." Quantlo a lavra 1\o dJUmiJo c tlos outros minerac~ 
ltlr interrompitla por mai:> de seis mczes: 

3." Quaudd llir suspensa por mais de 30dias, salro n 
caso de fon;a maior devidamente provado ; 

Ainda nesta hypothesc a suspensão dos trabalhos não 
cxccderi1 o tempo .que, a .iuizo do Governo, fôr marcado 
para a n•moç~o das causas que a ti n•rPm del!~nn i nado. 

fJ,. o Quando se tler n caso da clau;,ula IX: 
:). o Quando houver reincidencia tle infracção, a flllt' 

~~slrj~ imposta pr:naJWCUniada. 

X \'I L 

A infraeção de qualquPr dausula, para t{Ue não se 
tenha t~stab ·tecido pena c~peetal . será punida com a 
mui ta dP t:OOO,~OOO a n:OOO,~OOO. 

\ Ylll 

E:ilas clausulas obrigam a companhia que o conces
:;ionario organizar ou quem qu,·r que del!P obtenha a 
presente eoncessão mcliiaule licença do Governo. 

'\.1-x. 

A eomp3nhia podrrá lPr ~ua séde no P''iz ou fóra dcl\r·, 
comtanto que. p<~ra a d1·ri~ão dos a"sumptos rPl.:tilo~ á 
empreza. tenha no n·a·il 11111 repn•senl<111ltl habililauo 
com os nccPssnio~ pt,Jne~ para tratar e resv!Hr di
rec.tamente rum o Gu\'1'1'110 Imperial as qucsllies emer
gentes; lic.mdo entendi1lo que, quantas apparecercm 
entre ella c o lioverno ou entre ella e os particulares, 
ser~o tratad1s e n•solvidas no Brasil de conformidade 
colha respectiva legisl:u:fio. 

\.\. 

A~> questões qw~s'' susciL:ll't~lll elllrr o (;ull~l'Jlt.l e 3 !llll· 
preza serão resolvidas por arbit1. :· 

Se a~ partes contractan tcs n~o acco!'darem n'um mPsmu 
:lrbitro, cada um:1 noJnc:q·:~ o seu, e estes começa riJo seus 
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LJ•abalhos por designar um terceiro, cujo voto será defi- .. 
nitiYo. Se não houver accôrdo sobre o te1·ceiro, cada ar-
hitt·o escolherá um Conselheiro de Estado e entre estes 
tlncidirá a sorte. • 

XXI. 

Ficam resalvados os direitos de terceiro, quér se tle
ri n~m <la proprietlatle da superficie do -súlo, quér da prio
ridade da exploração ou lavra Llo mineraL nos lugares 
que forem desig-nados ao concession3 rio.' 

No primeiro caw o proprietario da mperficic do solo 
sú podcr{t sc•r della priv~do, mediante prévia indemni
zação satisfeita pelo eoncessionario amigavel ou judi-
dalmente. · . 

No segundo caso sel'ãO mantitlos os direitos provenien-
tes de concessões anteriores, provando o interessado 
qun executou os trabalho~, em \·irtu<le de antonzação 
do Governo 

Palacio elo Rio ele Janeiro, em 27 <le Novembt'o de i872. 
-Franciscn dn llegQ Barros Barreto . 

..... 

DECRETO N. ~ 1i.i2 --DE 27 DE NOVE~IBRO DE i872. 
.• J.·~ ... l . .W 

Conceuc autorização ao Dr. Jonquim lguacio Silveira da Motta para 
lavr·ar minas de ferro c outros mincraes que tenham applicaçlio na 
industria, nas 1r1rg~us dos rios Jacupiranguinha c Tt ,-vo, na co• 

marca de lguap<e, na Provinria tle S. Paulo. 

A ltenr!cnclo :10 qw• Illt' rcqueren o Dr. Joaquim lgna
eio Silveira <la 1\lotla, e T•'ndo oavido o Conselheiro Pro· 
curador da Co"ôa, Soberania l' Faznnda Nacional, Hr,i por 
IJ<;nt Conc<~tl' -lhe autorização, JiOl' ~iüanncs, para lawar 
mina::; Lll' f. ro e onlros mincraes, que tenham appli· 
eaç;!o na IIHlnslria, nas marg-ens tios rios Jac~upiran
u;'.tinlla I' Tu no. na comarca ele Iguapc, na Província <lt~ 
S l'anln. soh as !',lausula:> que com este baixam, a~sig-
nadas pur Franc~isco do Rego Barros Barreto, do ~leu 
Conselllo, Senador do lmperio, l\linistro e Sccr~tario de 
Estado dos Negocies da Agricultura, Commercio e Obra~ 
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Publicas, que assim o trmha cnlendido c faça exe
:'!Utar. Palacio do Rio de Janeit·o, em vinte e sete de 
Novembro de mil oitocentos setenta c dous, quin
quagesimo primeiro da lndcpentlencia c do Imperio. 

Com a rubrica rlto Sna J\lagestade o Imperador. 

Francis~:o do Re_qo Barro.~ Barreto. 

Clausulas a qut~ se refet•e o Deereto n." :il !:i~ 
desta data. 

L 

Os trabalhos da lavra poderão ser ft~itos pelo conces
sionario ou por uma ~or:ierhde organiz:tda dentl'o ou 
fúra do Impcl'io c deverãc começa!' dcntl'O de dous an
nos, eontados da expiração do prazo marcado para~. 
merliçiio e demarcação do' terrenos mincrac~. 

fi. 

Dentro uo prazo de tn·~ :lllllOS, wntarlo desta d:1t2, o 
eoncessionario deverit :.t prcst'uta r ao Governo as p!J n tas 
topograpl1ica e g ·olo~ira do terreno onele derem mirw
rar, com os p:~rns que demonstrem, tanto qu:mto fôr 
po.:;sivcl, a superposição elas ea'll'Hlas, fazendo acampa
Ilhar estes trab dhos ele amostras das diversas cspceics 
das camadas de terra e do minet·al. 

Na mesma occasião declarará se o terreno é devoluto 
ou particnlar, (lcsignantlo neste easo o nome dos pro
prietarios, a na tu reza c uso das cd ifica.;Jics nelle cds
tentcs. 

I 11. 

Satisfeita a w..:i!!!'llcia ela clausllla anterior set·-lhe-hão 
•:ouectlitlos atú :i.OIJtlll,'Cttres tk tl'rrcno~ •levolntos ou 
parli<;nlart~;;atl,fllirido~ pt;lo t:~Jilt:essiouario. A proporçãu 
enlrJ o nutne.ro de lit·,·LJi'•)s e o capital reunido e em
l'''Ugatlo eOectJvaHwrriP no.; Lral,;dit~;.s tlc miuera(~:to su;. 

!1 "!1.' !,,.,.,ar:; 1::'!·.: j;;rHnn · 
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IY. 

"'' Os Lerrenoq concedidos serão medidos c demarcados 
dentro do prazo de um anno, contado da data de sua con-
cessão. · 

A medição c demarcação dos mesmos terrenos serão 
feit~s á custa do concessionario, que fica obrigado igual
mente a satisfazer todas as despezas de verificação por 
partr' tio Governo. 

Y. 

Sendo devoluto o terreno, o Governo compromette-se 
J vendei-o ao concessionario pelo preço de 2 rs. cada 
'i,mq.8fl:, conforme permitte a Lei n. • 691 de :l:8 de 
Setembro de 18;)(1. 

VI. 

A medição e demarcação do terreno só darão direito 
:·t lavra do mineral, <lcpois que o concessionario provar' 
perante o Go>erno ou a Presidencia da Província que 
se acha empregado o capital correspondente a cada um 
dos terrenos medidos e demarcados. 

VII. 

Findo o prazo de cinco annos, contados desta data, o 
concessionario perderá o direito aos terrenos de que 
não se achar de posse, por não ter empregado o capital 
\1redso para sua acquisição definitiva. 

VIII. 

Na fórma rio Decreto n. • 323fj de 21 de Março de 1864, 
serão considaados effectivamcntc empregados, e pon
tanto com direito ~~ proporção estabelecida na clau
sula3.•: 

1. o O custo dos trabalhos de medição e demarcação 
dos terrenos, levantamento de plantas, despezas de ex
ploração e outros trabalhos preliminares; 

2. o O custo do terreno devoluta ou particular; 
:L o A imponancia dos instrumentos e machinas des

tinados aos trabalhos de mineração ; 
4. o A despeza ctrectuada com o transporte de enge

nheir(w, mnpregados e trabalhadores ; 
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Fica entendido que esta despeza comprehende só
mente a rpw provém do transporte de taes in di viduos 
tios lugares de sua residencia até a mina e nunca as dia
rias, regulares ou constantes, tla mina para qualquer 
povoado ou vice-versa. 

fi." A dcspcza das obras feitas em vista do-; trah~
lhos da mina, tendentes a f.tcilttar o transporte de 
sous productos, inclusiYI' estradas de ft~I'I'O ou de ro
dar;;ern, r lwm assim as casas de moradia, armazcns, 
olllcinas ~~ on tro.-; rs !;t bP!I~ri 111rnto;; indispensa r ris il 
i'lfi]Jl'CZa; 

fi.o Ocu.-;Lo de aBimacs, !Jarros, canor:~s f' ·JUarsquer 
outros vehienios cmpt·cgatlos no.~ lr:tbalhos .as mina;; c 
transporte tlr· seus productos; 

7." O custo dos trahalltCJs que forr•m executados em 
rPlar;ão:'t lavra ou t[Ualtfiiet' rlespcza ft•ita bana {ide para 
t'ealizar tlelinitivarnente esta miue:·.1ç'In, fieando enten
dido que o custo das plantaçucs feitas p~lo euncessio
nario não . r;': lr,1 ~do <'ill Ctlltla do capital 

IX. 

A~ pro\;~c; da.; ltypotheses <lo artigo ·tntrcerlenl.e serão 
admiltidas bonrt fide ~~ l!ualqner artiíieío que fôr empre
gado ernordnm a illutlit· o Gorcrno ou seus rnandatarios 
dará direito áqucll•, em qualquer tempo que a fraude 
l'enlla a st;r dest~nlwrta, a allnullar esta concessão, sem 
rtne o eoncossionario t.en1t.1 direito :'t inrlcmnização al
.'Jllma. 

X. 

O eonressionario lica rrspnnsavnl pelos desastres qut• 
ocnnTct·rm nos lr<Jhalllos de mineração, se provierew. 
dr' culpa ou inohsen::~ncia d::~s <'autl'las e n•gras acons<·
lhadas pula t'XfJl'l'ÍL'IIcia, lkawlo .sujeito, all\m da multa 
de 100;)000 a 2:000;5000, imposta pelo Gwcrno c cobraria 
ex:ccutivamt,rtlt\ a prorl'r a sub.;istencia dos indiví
duos tJUC tL;arem impossihililados de trabalhar o rlas 
I'Jmilia~ do . .:: '!111' f;liii'•:•Tt'W !lnr nnsa de t.ars dcsJsln·~. 

\1. 

O concessional'io sujeit:l-'1' :i.-: in.,trncçlíe;; e t'cgala
'lll'lltos qu·~ fotl'lll "Xpr.tlidr!' !1:1!'.'1 a polida das min:~s. 
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XII. 

O conces!'.innario remetterá semestralmente ao Go
verno um relatorio circum~lmciado dos trabalhos de 
mineraç:io, srrHio obri;.(auo a prestar-lhe qnaesquer e~
clarecimcnto.; qtw fn!'clll pc·tlidus e a franquear o es
talwlecimenlo aos engenheiros que o Governo incumbir 
de r~xaminal-o, dando-lhes tod:is as informações que 
c•xi!.iireJn para o Lom desempenho da eommlssã~ .• 

XIII. 

O conccs,ion3rio ohri!!'J-sc 3 pag-ar ao E.;lado :\ · tau 
llx:~ annual de etnco rói:' P'lr cada l!,"'q8'1, dos terrenos 
que uhtiver, r o imposto de 2 "/. oo rend~mento da 
mina, liquido elas clespez.:l;; th ex tracção que annualmente 
rl'aliz'1r, conforme prrscrnc o art. 2:3, ~ 1." da Lei 
u." };):li dr 2H de Setcmltro Llc 181i7. 

:\l\'. 

Dentro do fl>rrl'no medido" clem3rcndo será permit
tido ao conct·s~ionario ex lra h ir qualquer mineral que 
eneontrat·, inclcpcnrlcntcmt•nle !le nova ronccssão, com
tanto que declare ao Governo a descohcrta que fizer, e 
sujeite-se a e't:\s clausubs no que puoerem ser applica
rlas á nova mineração c á qualqtH'l' outra que lhe diga 
respeito e ~~stcja inserirla em concessões feitas pelo Go
n~rno par:~ a exlracção do mineral dcseoberlo. 

XV. 

Sem permissão do Governo, não· poderá o concessio• 
na r in ou seu" successorcs di ri :I ir a mina que lavrar. 

XVI. 

Fica autorizada a aLtTtura de caminhos ou estradas 
para o serviço tia mineração ou para o transporte dos 
productos das minas c o eslaLclecimento da navegação a 
npor por pequenos barcos. 

/ .. · ~ .G\MAn~: 
Será fundada e mantitla uma coloni,l de.i1iÍ~~·úÚes, ~ 

:XVII. 

concedend11 o Gnvt•rno as terras precila ~N·tfre.çu mi- lt 

nimoda lei. , <·' 
P<Hl h H. U'J :;: '>-~O/ 

"' '• ot-:~/ , ) , c~ 
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Art. :1. o A companhia manterá especialmente entre 
"e~ te porto c o de Santo~ uma linha de v a pores, que farão 
cada mez as viagens rc1londas que a Directoria entender 
con \'en icn te, semi o os r! ias e horas da sabida fixados em 
uma tabclla que só poderá ser alterada pela mesma Di
redoria quando a isso aconselharem os interesses da 
:wmpanllia. 

Art. 1, o A eompanhia terá em srrviço e!Tectivo tres 
vapores de ;;oo toneladas no mininw, mandados constr.uir 
rx pressa llll'nte 'Jua esta navegação, com accommodações 
para GO pa~sageiros de ré, pelo menos, e com machinas 
!llodernas rlc pctrueno consum::J, c força apropriada. á 
jJre,l<·zt dt n:tvegação. 

Ar!. ;;_o Os pre~;os das passagens c frei cs so1Trcrão uma 
rcducç:\11 razo'1Vcl aos actualmente rstahelecidos pelos 
vaplll't'S qun fazem aquella naveg<~ção e só poderão ser 
'" taatlo~ por disposição da Directoria. 

Art. H." A companhia prorurará alcançar do Governo 
Imperial a concessão das vantagens de paquete para os 
scLts vapores. 

CAPITULO 1,. 

llO Cll'lTIL SOCIAL, DIREITOS" DEYEl\ES DOS ACC:IONISTAS, 

Art.. 7 ." O t:apital ria comp~nhia será de 1.000:0001~ 
:liridido rm fi.fJOO act.:.õesdn2006 cada uma, e poderá, se 
as~! m tornar-se nccessario, ser elevado ao duplo por dous 
terços dos votos dos accionistas, devendo as novas acções 
ser dirididas de prdercncia entre os accionistas na pro
porção das que já possuírem. 

Paragraplto uni co. O agi o que tenham na praça as 
:~cr.õcs ser;í levado ao fundo de reserva. 

Art. 8. o As acçõcs serão realizadas em prestações. 
sendo feitas as chamadas segundo as necessidades da 
companhia c na razão do valor estimativo das despezas, 
}lrrcndendo aviso de 30 dias. 

Art. !.l. o O accionista que não realizar a respectiva 
entrada 110 prazo das chamadas perderá em bencticio da 
r:ompanhia ~.s entradas anteriormente verificadas, salvo 
st~ provar perante a Directoria caso de força maior, ex
ltibir as entradas demoradas c o premio de 9% ad anno 
" ,·ontar do dia em que começou a mó r a. 
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Art. JO. As t.ransfen•neias de acl"iies scr;in arerhadas 
por acln lan1;adn em livro especial etrt p»csença do transf' 
fl'n'tlle c transf1\l'ido 011 seus procuradores, i]UC as~ig
mr;To rom o gerente o termo respectivo. 

,\ri. J l. 0.' ae1·ionistas são rcsl'onsaYeis súrnentc pelo 
'alor de suas ari:i1es. 

• DO Fl':"llO DE ll!éC'Ell\ .\ E IIIVIHI::"Jiil:-. 

A ri. I::!. O f11nt!o d1• I'I~Si'l'\a SI'J";·I formado de ~) "/" ti
t·ados d11s lucros liq11idos di~ ratfa Si'!llesll"l' I' ser;í ilxclu
siYalllCIIIL' de.,li11ado ú rcHovado 1lo iltalcriallluctuanlc 
da companlli3. · 

Ar!. t:l. To1\ns os sr1ml'stres si' levará a credito da 
conta de deterit•ramcnto :i"/,, do valor primitivo do ma
terial da ··otnpanlli;J a fi tu dt\ serem applicatlos aos rPpa
ros Ílli(HJrlanii'S do tnall'rial. 

Art. 1!1. Jlos fn11dos líquidos da rompanhia serão 
deduzidos annu;J!IIH'l!ie 20 ":. para serem empregado:; 
da spguinte manr·ira: 

10 'f, par a fundo de n·st>na. 
t) "/.para rlnterioramcnto. 
ri "lo para a Cltlll!llissão ria flirr·rtoria. 

O n·obnl.;i scr(t díYiuido flt'lus an:iunistas na fúrma 
íli~stcs estatutos. 

Paragrapho unico. Se os lucros líquidos da r:ompa
nltia Jtão dwg:m'lll para ;·nmpli~lar os 20 "/,de que trata 
r•ste artig-o serão os llirectorcs rntriliuitlos com o hono
rario de í:0005 anuu:tes, rada 11111. 

Art. Hi. Os lun·os liquirlos da rompanllia, dep'1is dn 
fnil.as as dedncç.ões autorizadas por estes rstalutos, scr;lo 
dividiuns spmestralment;~ pl'los :Jccioni~las. 

Ar!. Ui. Só poderão f:lzer parln rlos divitlrnilos o~ 
lucros realizados e Jiqnidados dt'Illl'<l do respectivo sc
Jiwstrr. 

Art. 17. Não se pagarão dividendos ;ws acrionistas 
r.mquanl.n nr·apifal da 1:o111panhia, desfaleatlo l'lll virtude 
dP p;•rdas, niio f<lr inf.r',Qr:J!m,•lll e re,;t:illi'li'Ciilo. 

Art. IH. Os dividi~Hdns não n•clamadm: no Jll'llZO di~ 
rinro annos pres1:reYillll em hi'lll'firio da companhia. 

Art. lU. O fi111d1• d1~ rt'-'i'J'\:1 niio st~ l'lcvarú ;u~ima 
!f' ~!:it):OOO,~, ::cmlu r·:fl' :J[(I:pdu JL\ J•rnporiJio do aug-
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mento 1lo capital, c as IJHantias rrue lhe perlPnccrem 
ser·ão empregadas em apolices da divida publica. 

Art. 20. Quando o fundo de reserva attingir a 2;)% 
do capital social poderá a companhia ser seguradora de 
seus proprius vapores, e em tal caso haverá uma conta 
f'.'[II'Cial dos premias obtidos pelo seguro. 

CAP!Tl!LO IV. 

D\ .\Tnll\l~TIIAÇ~O. 

Art. 21. A companhia sPrá ailministratla por uma 
llin~etoria de Lr1's !Tli'lllhros e um grrrnte. 

Arl. 2~. A l'!l'iç;io da Dirccturia será feita em as- ... 
sr•il!lJit"•a geral dn tr1'S em Ires armo:'. Os trcs membros 
1'11•ilos t)~eulherão entre si o Presidentn e o Secretario. 

Art. 2:1. Sú po1lerit ser eleito Diredor o accionista 
qne possuir pelo menos ;iO acções, as quaes serão inalie
navt•is llnrante o exercício de Dire1:tor, e estarão em 
deposi lo corno caução de sua administração. 

Art. 21. O ordenado tio gerente serú arbitrado pela 
Directoría. 

Art. 2;). CompPte :l Directoria: 
~ L" Cr~ar c supprilllir agencias, nomear o gerente c 

marcar-lhe ordenado. 
~ 2." Autorizar ao gerente a eiTectuar as despezas 

que ton·m rt~putaclas extraorllinarias, e hem assim a 
faznr as diallladas para a prestação do capital na fórma 
do art. 12. 

~ :3." Hepresentar a companhia nos tribunaes e fóra 
drlle", podendo ddt•gar os poderes que forem neces
sa rios. 

-~ 'J.'' Fazer arquisi(ão de hcns rnnYeis ou immovcis 
qne ~n tornan~m precisos, po1Iendo igualrrwntc alhear 
aquellcs rr11e se tornarem llesnecessarios. 

~ ü.• Hesolver sobre as acções callirlas em commisso. 
~ H." Ueliherar sobre consultas do gerente. 
~ 7." Tomar contas ao gerente, sempre que julgar 

conYenícnte c impreterivelmente de dous em dous 
llll'ZI'S. 

Art 2fi. Compete ao Prr~sidt'nte: 
~ I. o Prcsitlir as sessões da Directoria e <la assr~mlJU~a 

geral c assignar com o Secretario as adas das reuniões 
J . .1 llirectoria. 
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~ 2." Conrorar as rr-uniücs or11inarias da assrmbléa 
gcÍ"al, r as cxtra;l!·dinarias que a Directoria julgar con
''t:nir•n Lt\ ou lhe forem requeridas pelo numero de ac
rioni,ta~ q111~ rc•prc:;cutem pelo menos um terço doca-
Jlilal 1la comp:lllltia. 

Art. '2.7. Compdc ao S~;crctario: 
~ 1." Ht•iligir 1: ;p~signar as acta~ da~ reuniões Lla Di-

rcdoria c tia :tS'I'JI!hléa geral. 
~ ::!." Sttl•sl il.ttir o Presidcntn <'111 ôrns impctlimcntos. 
Art. 2S. Compete ao gt:rente: 
~ l. o A gereJI(:ia c a-Jmiuistrat:ão 1los npgorios sociaes, 

o t•.xprdit•HIC da companhia, e a cxecw;:lu das dt~lilw
r:t<;ílt•s da llin·rlori:l. 

~ 2." Tr:dar com os podi'I'I'S 1lo K;tado ou t'Olll qnt'til 
con vil' I' por dclt·g:H;ão da Di reei o ria. 

~ :3." As~iguar os Cll!llractos t: Ioth a eorrt·srnn-

t!cncia. · ~ rl." Fazc:r :1s trausfprcnrias d:1s a<:dks P as:;ignar os 
respectiVOS tl'l'lllO:' Ha lúnna do art. ÍO. 

~ 5. 0 Dirigir a e:;criptura~iio da companhia. 
~ ti. 0 Or~anizar o b:\l;lllt:o r, relatorio ~nnwstracs rp1c 

lle\!'lll Sl'l' :ljll"t''''lll:idus ú ;ls:;emldt··a ~coral do~ accio-
11 istas. ~ í. o Arn·cailar os fnltdns da eomp:mltia, colloeantlo 
as sobras l'lll conL1 rtll"l"t'llit• t'lll um hauco. 

~ 8." Annunciar as chamadas das acrõe,; tlc :Jt:rórdo 
enÍ11 as tlisposir;õi'S tkstt•s c:-:tatulo,. · • 

~ !)." Nomearl~demillir os r•mpreg:ulostloe:;criptorio 
lla compaullia, c marcar o,; :-.l'llS vc·ncimt•ntos mt•di:lllle 
ron~;ulla da Dirc<:toria. 

~ 10. l\larear de acc6nlo eom a J:in•ctoria o numero 
das viagens rt~tlondas quem; nport•s dl•vem fazt•r cada 
llli'Z, hem colHO lixar da llll':;llla fúrn1a tlias e horas das 
partida~ dos vapores. 

~ I I. Fazl'r a distrilmidío dos dividendos semrs-
tr;;lmente de aecili do co til as Llelihcrat:ões da Diroc-

to ria. 
Art. 2\l. Por morte, demiss:ío, auscncia ou impccli-

menlo tle qnalqul'r Dircctor, ser;\ chamado para subs
tiluil-0, alt'· a primeira reuni:io de asscmhléa g<'ral, um 
dos aedonislas que s1•ja jHlg:id<J a]Jlu para exercer :.~s 
fulll·,;õcs tle IJirrctor. 
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CAPITULO V. 

D.\ A.SSEMRLI~A I~ ERA L. 

Art. 30. A ~ssembléa geral dos accionist~s é for
mada pf'la reunião t!estcs ou de seus procuradores, que 
não potllcrão ser senão outros accionbtas. 

Art. 31. Hcuuir-sc-ha ordinariamente uma vez por 
anno em dia marcado, c extraordinariamente todas as 
\t~zes que für con \·oca da pela Dircctoria com prévio 
a riso dt' W tlias. 

Art. 3~. Os votos dos accionistas serão recebidos na 
seguinte razão: cada einco acções dará um voto, mas 
nenhum accionista poderá ter· mais de 15 votos, seja 
qual fôr o numero de a1~ções que possuir. 

Art. 33. A' assemhléa g-eral compete: 
§ 1.0 Eleger os Directores. 
§ 2. o Deliberar e resolver sobre qualquer proposta da 

Din~ctoria ou elos accionistas. 
~ ;J. o !\[andar proceder a exames da administraçãa 

sem limitação alguma, nomeando delegados especiaes 
par a esst~ lim. 

~ 4." Eleger Dircclol' que substitua o que tiver fal
!Peitlo, ou se tiver ausentado por mais de trcs mezes, ou 
dt·mittido. 

~ r;." lh:solver sobt·c a mutl.ilicação dos presentes es
tllutos. 

Art. ;FL As tlr:ci:;õPs em asscmhléa gt)ral serão to
m:11las pela maioria Li c votos representados, as I(UC forem 
conccrrwntes ao~ arts. 2. o e :3:t, ~~-"só potl.erão ser to
matlas em assnmhléa geral expressamente convocada 
para ct>se lirn por dous terços, pelo menos, dos votos re
Jlrescn tad os. 

Art. ~;). A a~sembléa geral só estará legalmente cons
tituída quando os accionistas presentes representem 
pelo menos um terço das acções em i t tidas. 

Art. 3ü. Se á primeira reunião não conconcrem ac
cionistas na fôrma do artigo antecedente, a Directoria 
fará nova convocação, c se deliberará então com o nu
mero de accionistas prcsenll's. 

!,'A!tiT I!. t:U 
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,\ri.· '•I. Ft·ila 1 li•!rtirb·:!n ,. prupo-;::1 1 p1rtillt:~ 

~nr:in f~.;t~· . .:. ll"!1ulhn·. :l;!l'I'~Pilf';llil~ :·! ;\~·.{~·nhll·~;l r·nn\'o
r·l-l:t 1''~!~"\!!!tl.iil'l:·i·t~'lt·;}l.• f'll'l r··~ld\-t'i' SP dC\"1\ Sf'r 

·,r~p:·:;'."~td:t .! li1J1Jltl.1" \·l 1
' ·1 '1:1ri ;Jl~-~ pr~qln..:I:L 

. \ri. ~i·v~· C,::) d'·l{ll !'.'~-~ ,· t\i''l IO'\ll 1 L\ (1f\I' ~!~)11~ tl'l'ÇP~; 
(\i-.., 'nt1l'~ rcjil't'..:en::;.!· 

n: ~ J'( 1< 1. 1: 1.: 1; 1. r":. 

\;·!. ·,:~. \ i'!t!llinltiJÍ I \ltli],•:·;l lt'l' !l'~t'llt'Í:I.; tlr'llÍ!'O Oll 
í,",ra rln llllili'I'ÍII, !::;q.~ :r•!<'l'<'Í:r~ ''i'1 :rt·:i<> !:ot· lttl'l_::l ilr~ 
Jtlltlr·l't'< l'flitl'r•i'Ítlw; ili'\:1 Di!'l'<'ltii'Í:L 

\ri. '1'1. l'<ll' ,!l'l''l'-:l~;n !t!'tt\ i-·rlri:l d<1' 1rls. ~L 2'! ,, 
';!:i,·; L" dt•;lr·~ t•<lai!IIO:i s:1n nnmra<io.; p:1ra Direrlort''' 
1111' prim,•irn~ fl'<'S :<1111'1' n<> Sr.'. I·: lnartlo P. \Vi\s!tn 
.lrJnior, Fnna:1tln \11;.:\t~t" ti:! l\t:··lu e Vidorinu J1H~ 
1:nm1:' . 

. \rt. ,,·;. Fir:a :1 DirP:'Ioria anlnri:T.'Itl:! :1 J'('tlUf'l'Pl' tln 
(~oVI'l'l\0 fnqwri:li a :q·;li'OI"!Ir:~r~ r\P<It'' <~o:tatntns, ptt

dt'lliltl :JI'I'Íi:ll' :IS :J\k!'!ll;tí!!.; I' iltlltijJir·:uJii'S 'llll' tl ll\l'71lll0 

f ;tl\"!'l'llil \\11'.; fÍZI'l' . 
. \ri. 'rli. Fin 1 llir,r!Prí:t t·,mhr•m antorizatl:l t[e hzr>r 

a; tlr•:•p:·z·;; d1~ r;:·'>,:::tic";,,·'i·' r· íJtrOI'JIPl':ll:i'l tl:tr·.nmp:.~Hhia. 
H in i] r> .li!ll'il'~'. ::rir' llJtln!!l'l' <11• P\'7!..- Os inrorpora-

1\nri'>: Jl. 1;•)))11"~ ,~,, l!í,!·r•ir,'.-·-r·, ,J;tr·;_,m .lnfo11io r/e Faria. 
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]lECl\ETO :'{. ;it7S!-DE 11 DE llLZE~IHHO VE 187::!. 

Torna r:xtf'!l!iiYa ao ~e;!unrln uniforme doo; nfliriaes !la arma !Ir, 
cavall~ria a mndi!ic;!~·ào csÍahek'·ida po.ra m: o!Iieiaes de arti: 
Í'•ariaua ulliilla par~e tlao rx;Jlica~il<'S f!l!P arompaulwram o lle· 
ereta u. 0 :>r77 üe ':!B de ,\~o,Jo du rurrentt a~1a0. 

!\··i JIOl" h:·m Ul'termi:,ar qne ,,.;-- Pll'I!Sin an sr-
1:"\il\Cln unifcrrnc do.' otlici:1,., :::1 :•; t•t:• ,;,. r:1va!!aria 
·., mr:di(l!"ar~·:l r,t~ltd,.,·ida na 11\tir!~:! 1 :1rt•· d:1s C\pli
r~~::ll':· pulllicaLb~ 11:1 ordt·m dil dt:.l ~~~ nJ•:trli(io Lle ;!jll
dan!l: g1·neral n." i~N't d1• '::!'1 dl' Outubro p:·oximo pasqtJ,, 
J<:tr:l t'\l'i'llt;~•' do llt'ITcln n." :;níí de ~8 dt: Ag·o-;to 1ln 
c<•l'l'l'l\lr· :tllll", q1w moditiron o jd:tl\ll dt• llUiformPs 
111al oi\,, para a arma de artilh:1ria. ti,~andll alteratll•" 
llt's.q partt: o~ Dl'crctos 11.' · 10:2\1 dt• 7 d<' Agt:,;tú tl1· iH5:! 
c :;o:!U de '2S 1le l·c\·erciro ele 18fili. 
· João Josi• tlt• OliYcira Jnnqu,•ira, do ~ln1 Cllns,Jlw. l\li
Jli::.tro ~~ Sl'crctal io d1· E'tadu dos 1\t~go,·i··~ tlJ l~uerra, 
ac:c;illl o 1.!'Hlia t•ntendi<lll 1; f;ll':tt'Xf't'lltar. l'alat'io doH.io 
de Janeiro, em omr- Lk ll(;zcmhro dn mil oitoecnto~ 
~ctcnta t' tlt>llS, qninqu~gcsimo primeiro da lndepcn
'kncia I' do Impcrio. 

JiJúO Jose rlr Ulirl'irtt JlliUJUCint. 

IW.CHETO :\. :;17:1- DE !ti 1m DFZDHHIO DE 1872. 

I>crlara de 3." cutranria ,, rornarra de Yalcn•;a, rreada ultimamente 
na l'ro' inda do Hio rlr Janriro, 

Hei por bem lknetar o sc:::uintc: 
Artigo 1\Hir.o. fir.a declarada de a.· cntrancia a CO· 

marca tle Yalt)Ilí;a, crcada pela Lt\i n." 17:1!~ de ~6 de No
Ycmhrn ultimo. da Assemhli;a Legislativa da Provincia 
do Hio til' Janeiro. 

() Dr . .Jlanrwl Antonio Dn~rtc tle Azeverlo, elo l\ti'll 
Con,f'llto, Ministro r; Secretario df' Estarlo dos Nrgorios 
l:t .'li·ti•:'L :1·'im 1.1 tenha cnl!'ndid'' e 1'1<;:1 l'X''cutar. 
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Palacio do Rio 1lc Janriro, em dc~ascis de Dezembro da 
mil oitoctmtos setenta e dons, quilHluagesimo pri
Jlll'iro da lllílCIJefii!CilCÍa C do llll{lerio. 

Com a rubrica de Sua Magestaílc o Imperador. 

lllanocl Antonio JJw1rtr de Azevedo. 

-----
DECRETO N. tili'l- nE Jf) DE nrznmno nE 1872. 

1\l:uc:~ o ordena!lo anun~l dn rrom•Jtor Pnhlico !1:1 eomarca 1lc 
Yalcuç~. 1la l'roYillcia do Hio d1~ .Janeiro. 

Hei }JOI' hem lkcretar o seguinte: 
Artigo nnico. Fica marcado o ordenado annual de 

800,)000 ao Promotor Pu!Jlico da comarca uc Valcnça, ua 
.Província do Hio de Janeiro. 

O Dr .. Manorl Antonio llu~rte 1lc Azevedo, do Meu 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, assim o tenha entcurlido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em dczascis de Dezembro
de mil oitocentos setenta e dons, quinquagesimo pri
meiro da Indepcndcncia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagest:ulc o Imperador. 

Manol'l Antonio 1J11arfr dr Azercdo. 

DECRETO N. ;;n:;- DE }(i ne DEZE1IBRO DE tsn. 
Declara de 1.• cntrancia a comarca-de lriritiba, crcada ultimamente 

na l'ro\incia do Espírito Santo. 

Hei por bDm Decretar o scgnin te : 
Artigo uni co. Fica declarada de i. • cntrancia a co· 

marca de lririliba, creada pela Lei n. o 43 de 27 de No
nmbro ultimo, da As~embléa Lrgi~lativa da Provincia
•lo Espirito San Lo. 
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O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, 1\linistro c Secrclat·io de Estado dos Negocios 
da Justiea, assim o tenha entendido c faça 1''\ccutar. 
Palacio 1fo Rio de Janeiro, em dczascis de Dt)zcmbro 
de mil oitor·entos setenta c dons, quinquagcsimo pri
meiro ela lntll·pentlcnria e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sna ::\lagPstade o Impnrador. 

lll1!!Wcl Atttonio Dnrtrtc tle :L:-el'i'dO. 

DECllETO :'I. ;ilili-DE IG DE IJEZUIBI\0 DE 1Sí2. 

Marea o ordenarlo annual do Promotor Pnblieo !1:1 r.Oinarca de 
Iriritilla, crr~ada ultimamente na Província do Espírito Santo. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Fica mareado o ordenarlo annual de 

()00;)000 ao Promotor Publieo da eomarca de lriritiba, 
Província do Espírito Santo. .., 

O Dr. Manoel Antonio Duarte dr Azevedo, elo :Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgoeios 
da Justiça, assim o tenha ententlitlo e fat;a executar. 
Palacio do Hio de Janeiro, em dezaseis de Dezembro de 
mil oitocentos setenta c dons, quinquagesimo primeiro 
da lnclependcncia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 

DECRETO N. ~177- DE 16 DE DEZE~DRO DE 1872. 

Crca no termo de Sourc, da Provincia do Pará, um lugar de 
Juiz 1\lunicipal , que accumulará as funcções de Juiz de 

Orphãos. 

Hei por hem Decretar o seguinte: ~- · · --·· · - -
Artigo unico. Fica crcado no tcrmo-~~~\!.rf1 i\dlf. ~ 

Província do Parã, um lugar de Ju,ií ~tlhítipal, que · 4-f. ' 
accumulará as funecões de Juiz de OfpMos. '-f • i 

' 



'
..., ),) --- ;,, I"·' 1111 l'llllfll 

n )lr. 'ttlllll'i ,\ulonio ])u:trtr tlt• :\zrv•·do, rlo :lh·n 
Ctllt't'!ltn, :\tini'tro •: s,·riTI;trio tle E~lado dos Negocios 
ri:l .I!Isti•':L ~ssim n ff•nila rntenrlidn c fa~a e\ecutar. 
l':ti:H·i:l ·lo Hin d · J:,t,,•iro, (:•n d•'Zl:~ci; dt: tkzcmhrn de 
;ni! oit.t•cf•nto' ,.r.t.,·nl:t I' dons, qninqu:~g:"iitno prim•:iro 
·f, !,,ikpcnd:·nr·ia ,. do llll[ll't·i". 

ltECHETII \,:;ti~--- I•L !li nr nu.I-.'.\llno n1: lí-17.2. 

''"' \;~ra ;1 rntrnmia da; c·••nwrrrt< da E•Jrrmilh:Hla, l.iHanwnto, Pmt
tin~·. Tnq11;1ry, l:adtol'ir,l " PPhl:t". na Pr~~·~iiH'i:l d~ ~. Pl'rlro rlo 

J",ip (~r;tndP Ll(l ~nl~ , 
ll·:i por !Jr:m, tw rnnformi•larlc tb R,•suhu:ão de Con

sulta da St•c•;iic· dt• .ln~tíçt do Con;t'lllll tlt: 1->t~do de 17 
d,· llewmhro dt: IHiO. Decretar u 'l'f'UÍ!l.il:: 

Arli•~o unico. Ficam rlrclar:Hla,; rlc prim:•ira entran
ria as comarcas da Enrruzilliad:t. Li' r:.trH·nto c l'ira
tiny; e de st•.c:unda a< di' T:IIJU:try t' Cad1orira, e de 
terrnira a de I'dota~, crrild:J~ na Província de S. l't·dro 
<lP !tio l.randr' do ~;1:1 pela Li· in." 7\l!l Jc ~;)de Oatuliro 
'I! l Í lfl íl . 

O Dr. Jhno,·l Antonio !luar I'~ 1!,• 1\zr~n~clo. do Meu 
Con~clho, l\linístru r• S••r.rrtario di' E.;farlo do.'> Ncgocios 
da Justi~a, a~sím o tr~nha entcndi•ln c faça t>xecutar. 
l'alario tio Hio dn J:11wiro. CJI1 dl'za~ris de Dezembro 
rh~ mil oitocento ·. st:t.rnta e oous, quinquagesuno pri
meiro da ln<lr~penrlcucia e do lmperio. 

Cnm a rubrica rle Sua ~lac:I'Slade o Imperador. 

V(motl Anfanin ll?,arft• de A:c~:erlo. 



DECHETO ~. :i li!)- TIF. lG DF. I1FZDlllRO JlE IH72. 

Marrn o nrurnauo rios Promotore-; Publir.os das comarras da Cacbor~ira. 
EnrTuzilhada, I.ivramPiilo, Piratiny, Taquary e Pdotus, na Pro~incia 
dP S. Prdro do Hio CrJnde du Sul. 

Hri j'llll' ht'lll lkr:rt~!~r o :oe~uintt': 
Arti!!n IIHÍr'rl. Fir:;J. marrarltl o on!Pn~rlo :tnnualrle 

g(l(hLUI) a !':td:t 111ll dos Prowotun s l'nLlicos cb' r:t•mar
t::t~ da C::cltrH' i r a, Eurruzil lia da. Livramento. Pi r a tiny, 
Taqnary e Pdot;,,;, na PruYincil'! lle S. PL·dro do 1\iu 
(;r:tndtl do Sul. 

() llr. Jhnocl Antonio Duartr tlr• Azevedo, t]o 1\IPil 

Cnnst~!hn. 1\linistro e Scct·,·tario tlt• E~tado tlus NP!!O
I'ins da Jn~tiça, :.Js.;im o tenlta t•n!PIHiido e Jaça PXC
!'nl:ir. Palacio do Hio de J:nteiro,rrn dt•zaseis de Dezem
hr·i dr• mil nitoCPliiOs sc!PJÜ~ 11 dons. quilli111Jge;;imo 
\'!'Íill. irr1 da ludqwntlcmia e do lmprrio. 

Mnuoc7 Antonio IJunrll' de .4·:aedo. 

--
J)J:Cl'.ETt) ~. :;tSll- DE i() DE liEZF.1!nno DE Un2. 

llr~l'lara de nlilitl~tle pnhlira a tlesappropriaç~o rio terreno que 
ftii:ma an:,:ulo uas I nas !la llelação c dos invaliuos, do lado tlo 

IIOf(t'. 

Hei por lwm, U~:1ndo da :mtorizaç:io que 1\Ic confere o 
Tli'crPtn Lrr.;isbtivo n." :~:i:l tl~ !.2 dr Julho dr IR4,;), De
r,larar de utilidade pnhlira a tlesapprnpriação do terren!l 
qurl ft'11·ma angnlo nas ruas da Helação c do~ Invalido~. 
do !11ln tio norte, tle que trata o OctTeto n." ;;ono tle 2'~ dn 
Ap:ostn rio corrente anno; para nelln construir-se um 
t~rlilicio destinado ao estabelecimento tle escolas pnhlicas 
de instrurção primaria da frcguc7.ia rlc S:tnto Antonio 
dt•,\:1 •:r)t'(t•. 
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XVIII. 

Org~nizada :1 comp:~nhia, entrará o concessionario 
com a quantia de 20:000:)000 para o Thesouro Nacional, 
em lwrwfic i o da ins I rurç:io publica. 

XIX. 

ilta corlf'I'S·~:Io tornar-se-ha nulla: 
f~ Quando o c.onr<''~'ionario d1~ixar de executar os 

t1·ahallios espcrifi1·aclo:; ms presentes clausulas, dentro 
dos jJI'aZ,IS llf'llas fixadus; 

2." (Ju;,ndo a lavra do fi'ITII e outros mincrars f(Jr 
interrompid:t por lllais d1~ seis mezcs; 

:L'' Qtwndo ft\1· su·:pr•nsa por lllais de 30 dias, salvo o 
caso de fort,:a lll:liur dt•vidalflente provado; 

Aillda lll~sla llypollle,:c a sw;pcnsão dos trabalhos não 
I>XCCI!erá o ten1po quto, a juizu 1!0 Govi:'mo, fôr mar
cado pat·a a rcmo1;:!o d:1s ransas que a livt•rem detcr
min:Jdo. 

~." Quando ''" tlr•r o raso 1h cl~usula !L •; 
ti." ()uando lwuH'r rcin,·idenria de infracção, a que 

cstl'j<~ irnpoo;ta J>l'Jla pecuuiaria. 

X'\.. 

A infraer;Jo de qualquer clausula, para que não se 
tenha estahelr~cido pPna cspcl'ial, será punida com a 
rn u lia de 1:0008 a :;:f)f)( L'. 

'\.X f. 

Estas clausulas obrigam a companhia que o conccssio
nario organizar ou quem quer que delle obtenha a 
pre~r·n te runccss:io, mediante licença do Governo. 

XXII , 

A companhia potlr~rá t1~r SIJ:J sétle no paiz ou fóra 
de!Je, com tanto que, para a decisão dos assumptos rela
tivos i1 r~mprez:1, tPnila 110 Brasil um representante ha
bilitado com rs nr·1·r•ss~rios po 1leres para tratat•e resolver 
uire1~t'lmentr) com o Govf'rno Imperial as questões emer
gentes; fil'illldo cnlL~Ilflitlo que, quantas :rpparecerem 
entre l'lla e o Governo ou,•ntre ella e os particulares, 
serão tratadas e rc~ol 1 ida~ no Bra~il, de conformidade 
com a rcspectira legi-;~~u::Io. · 
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XXIII. 

As ~ucstõcs que se suscitarem entre o Governo e a 
emprc'za serão resolvidas por arbitros. 

Se as partes contractantcs não accortlarem n'nm 
mesmo arbitro, carta uma nomeará o seu, c estes co
meçarão seu~ trabalhos por <!Psignar um terceiro, cujo 
voto será rlefinitivo. Se não houver nccôrdo sobre o 
terceit·o, catla arbitro csrolhcr:í um Conselhei~o de 
Estado e entre estes dccidirú a sorte. 

XXIV. 

Fir:am resalvar\os os direitos de tcrr·eiro, rruér se de
rivem da proprieuarlo. da superliric do f'ólo, qnr1r da 
priorirlatle da ex:ploraçiio, oulaVI'a do mineral, nos lu
gares que forem designados ao eoncessiouario. 

No L" c;~so, o proprietario da snpnrl1.eie do súlo ~ô 
poderá ser r11'lla privado, llleilianle indcmnização, sa
tisfeita pelo concessionario, amiga\·el ou judicialmenlt'. 

No 2." caso, serão mantido~ os direitos provenientes 
de concessões antel'iorrs, provando o interessado qnc 
executou os trabalhos em Yirturle de autorizarão do 
Governo. · 

Palaciodo Rio tlc Janeiro, em2.7 dr• Novembro de 1872. 
- Francisco do Rego /Jarros IJarreto. 

DECRETO N. :wn -nE 21 nE NorE~!nno o E 1872 . 

. \ntnri1:t a nnvaç:in r\<J contrar.Jn. rrlPhra1ln Pnlrt~ o Ooveruo 
imperial e Savino Trip,~li par.l ;\ i:llr,J<IliC\'àu e estahelcci

mrnto de cmif(rantr·s. 

Attcndcndo ao que me requereu Savino Tripoti e de 
conformirlatle com a Minh:t Imperial c lmmediata Reso
lução rlc l:ltlc Novembro t:orrcnle, exarada em Consulta 
tia Secção rios Negoclos do lmperio do Conselho tle Estado 
de 23 de Outubro anterior, Hei por hem Autorizar a no
vação do contracto celebrado com Savino Tripoti em 7 
de .Junho rle 1871 para a intro<lucção c cstabnlecimento 
de emigrantes, sob as clausulas r{Uü com este bainm, 
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assign~rlas por Francisco do Rego B1rros Barreto, do 
!llen Conselho, Senador do Irnpt•rio, Ministro e Seerett
rio de E-;lado dos Negoeios da Agrienllura, Commercto 
e Our~s Pnulicas, qrtP assim o teulra entendirlo o f;rça 
executar. Palacio do Bio de Janeiro, em vinte c sde d~ 
Novemhro de mil oitorcntoo; ~clenta e tlous, qnitHJuage
simo priml'iro da lndependenria t: do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magr·slatlc o Imperador. 

Frrmrisr:o do fll'_qo Barros Barreto. 

('.lausulas a f(Ut• St~ rt~ft~rt:" O D~(!rt>(O R ;, Õl Õ3 
dt•stn data. 

I. 

Savino Tripoti ohrig:r·~ü :1 transportar p~ra o Impt•
rio t' a est:rbl'ieccr dl'lllro d11 prazo de st>isannos, conta
dos da data do Jli'CSt'lllc dl'crdn, ljl!Íilhi'lltas f~milias 011 
dou' mil~~ quinlw11tos cmi!.!Tallles da Allem:mha e ltalia 
para a fufi(Lrção dP uma o11 tn:tis culonias agrieolas e in
du,lrial'~. 

IL 

0;; cmi!!rantrs serã .. t><colhido . .; entre ag-ricultores c 
tnhalhadorc~; rur:1c~ fi'''' ~t· rrr:omntrll(lem por sua 
dr·dicar:lo ao tral,allw I' IIWralirladr·, e SI~ achr•m em 
boas Cliilili(Õi~S dn ':ll1d1·, p:·"I'!.I'ÍI!dO-~C OS (jUC pos
SUil't'lll aknm capitc!. S TÚ pr·rmittido comprrhrn
der no lltl'llcro in,:il:·lclo. em prnpo:ç:!o de 10 %, 
iuuividuus q11e n:1u Sf'ja:n lanadut r.<. 

r\ prnel'd•·twia, idqnrd·':l•l·· n mor·:tlirl:ldc do~ crni, 
granips scr:lo jllsfilic;!da..; [i'':· dc·rumentos tias llUlo
ridado:s do lil!oar d\,nde 'i•·r~~m, os qnae' ser5o vistos 
c autllf'nli<':lllos p•·lo rir•· I:IJnc;rll, 011 agl'nto consul:u 
d" Bt':l,i!. 

I\". 

o "IT!pl'r7:Jrir) i•nrr·rl: r;i !]() rr·imrirn anno, prlo 
m•·nos. ··inCIJ•·nl; f.untli:1.· ; t:•) ,,.~~·rJtHin ~l'IPnt.1; 110 



EXECUTIVO. llH 

terreiro oitenta; no CJn~rto, CJUinto r sexto cem; con
~itleranclo-se cada família composta, em termo mé
dio, rir, cinro indivíduos. 

v. 

No tnn,pnrtr rln rm1i~r~ntrf' ohri~a-~e o cmpreza
rio a ob-'rnar ;tS cl1sposir.õcs do lkcrrto n.• 2168 do 
i." rle l\Tain 1le tti:H c a fazer tortas as dcspezas com 
o deEernharqnP, pa~~ag:em e contlucl_:5:o 1le suas haga
fens, utensílios e machina,;, até o lng-ar de sen des
tino, lwm como a fa:ler t,nJa~ a,; despezas ncces!larias 
com 8ClJ P:-~labrlecirnento, sn~tPrlio e tratamento, até 
que se achem no caso de faze l-o por si. 

v r. 
Tarnbmn ohriga-sn o emprrzario a 1•stabclecer Q>; 

f'IIligrantes nas t.rrra.;; qun, na fórma ~h dau-;nl:t se
guintP, é obri.c;arlo a comprar ao Estulo. 

VIl. 

O Governo roncedrrá nas \oraliibdrs r1ne forem esco
lhiflas pf'lu emprezario, para a falltl:lç:'io das colo
nias, quatorm leguas quadradas (fi0.\)8'~ hcet~trcs) de
terr~s rlevr.lntas, as quacs lhe Vl~nrlcd, pelo preço 
rninimn da Le1 n.o flOl de 18 tle Sdemhrc de 1850. 
O emprez:1rio fka autorizado a proccdrr á medição e 
demarc~ção das terras dC\'Oluta~, qne lhe forem veu
didas, mediante a braçagrrn tle 80 rs. por r~m•,84 e 
sob a clan·mla de serem opportunamcnte vcriticaclos 
os re,perliYos trabalhos por engeulteiro ao serviço 
do {;o\"l'l"lllJ. 

Ylll. 

A Vf'J}(la das qn:Itorz,) lc::rtFlS de ft~rras 1le que trata a 
condir;ão anterior será feita r•nr part,~s. compn·hen
drndo cada venda principal um tr)rritorio de tn~g le
p:uls quadra1las, 13.0fi8 hedari'S. 

IX. 

"l:ío ~~· r!T .. ctuarú a vPwla de um novo territorio, •rm 
rp1n ,,. nrilíqne haver o emprezario dr<tribuido aos 
emi:.;rantl)~, pelo menos, 1\ous terços da árra ~nterior
mcn te :>drpl irirb por c\lr. 
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X. 
O cmprezario se obriga a .Pagar a importanci~ das 

terra~ dentro do prazo de sc1s a;tnos, contados da data 
em que se realizar cada venda parcial. 

XI. 

Obrii!";J-se o empr·czario a llledir e demarcJr as terras 
qnc Yendcr :Jos emigrantes. 

XII. 

O!JI i;;·a-se mais:- -1." A rrmettor :w Governo uma 
pl:lnta topographica de r~acla territorio 'fllC adquirir 
com explicaçiTo rios lotes em que o dividir; 2." A en
viar· em cada semestre um rrlatorio circumstanciado 
do e~taclo da colonia, o qual mcndon:Jrú o seu desenvol
vimento, a estatística de su'.l. popular,Jo e producção, os 
paganwntos que tiverem feito os colonos, c mais cir
ctunstancias qne forem de interesse conhecer; 3. o A en
viar trimcnsalnwntc antes da é[Joca do vPncimento elas 
presl:!('i'ir•s f! I !r IPm de rcrt'IH'r do Gorerno, nma relação 
dos CIIIÍ.!<I":Jllti'S importados durante este pt~riorJo, acom
panhada de .1ttcstado do Presidt>11te da Província em que 
estiver rstabclccida a co!onia. 

XIII. 

Tamhrm nhrir;a-'e .1 n:ln \'f'lldl'l' ao; rmigrantcs terras 
por preço superior ao llla\ÍIIIo lhadnna Lei n."liOl de 18 
d1• SetcnllJí'O de 1H~i0. 

Da., terras ljUC vrndcraos Cllli·:ran!rs ;í vi.,ta ou prazo, 
fJIII' nJo rxccdcr;í de r:inen :Jnllos. p:1~sará titulo proviso
rio que lhes garanta a pos.<e do lute 'fllC comprar e das 
l w m r e i to r i a~ q u e nl'l I e ti v c r fi'; to . 

XIV. 

O titulo dclinifivo dn proprir•dadc do lote de terras 
::;r.rá cntrt•r,-flc ao rolrlllo logo I(IW haja realizado o sctt 
pa~allli'lllo. 

xr. 
O Governo Impmi:JI obri!~a-sc ~ au'\iliai'O cmprczario 

com a subvenção de 200:000,)000 pela maneira seguinte: 
--1,"9emprftzario substituirá pela hypothcca desuac; 
propnedarles a canç:lo rjne fH'r•ston para garantia da 
1'\•·,·n;Jo rio r~ontrartn r· do arlJillf 11/l<'lllo de .10:000{,\l)flO 
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por conta da subvenção de200:000~000; 2.•0 resto da
quella subvenção será pago á vista das relações e attes
tallos de que trata a condição 3. a da claus~la 12. a á razão 
de !60~000 por colono de dez annos para cima impor
tallo e um anuo depois de llefinitivamcnte estabelecido. 

XVI. 

A~ questões que se suscitarementre o emprezario e os 
particulares serão resolvidas no Imperio, de conformi-
dade eom suas lei~. • 

XVII. 

As que se dcrnm entre o Governo e o mesmo empre
zario serão rcsol\·idas por arbitros, quando não forem 
ue commum accórdo. Se as partes discordantes não con
vierem na nomeação de um mesmo arbitro, cad1. uma 
dellas nomeará o seu, e estes começarão por designar 
um tnrceiro, cujo voto será definitivo. Não havendo 
accôrrlo sohre a nomeação do terceiro arbitro, cada um 
dos dons escoll1erá um Conselheiro de Estado e entre 
estes dccid irá a sorte. 

XVIII. 

Os casos de força maior que possam obstat· o cumpn
mento rias obrigações impostas ao em preza rio serão jus
tificados perante o Govemo, 11ue decidirá de sua pro
cedencia, annuinrlo a Secção respectiva rio Conselho de 
Estado. 

XIX. 

A infracção de qualquer das condições do presente 
contracto, salvo o caS'O de força maior, devidamente re
conhecido, dá direi to ao Governo para o rescindir. 

XX. 

O emprezario ficará incumbido da direcção da colonia, 
nos termos do regulamento que terá de submetter á 
approvação do Governo. 

XXI. 

O Governo, •sempre que julgar conveniente, poderá 
mandar inspeccionar a colonla por pessoa de sua con
fiança. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 27 de Novembro de 
1872. -Francisco do Rego Barros Barreto. 
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UECHETO i\. :it:H- m:: '=7 DE NO\MlllUO DE 187::L 

l'roro>ga por ;;~•is 11!1~71'< o prazo concedido pela clausula 1.• do 
.:ontract o el'l!'IJJ :H lo Plll H 1le Norcrnbro de 1871 , entre o 
Governo llllfH'I'ial r' o Ba .. harel T:ento José da CoSia, para a 
illlport~I;D o do: i fllJJJ i ;;ra ut•~" d l' fll'OC ,•rJeueia europ•~a. 

Atlen:lenrlo ao que nw reqtwreu o B:1eharel Bento José 
da C~J~ta. Hei por lli'lll Pmrm;ar ]JOI' seis mczes o prazo 
coocc~i,Jo na clausula 1.a do eontracto célebrado em 14 
de Novembro de 1871 para a inl!Jorlaçiio de immigranles 
;(rtriettllores e trahalliadon•s r11raes de procetlencia eu
ropt~a, e para eslaiH~Irct)l' uma on mais colonias agTicolas 
e indttslriaes na Província de Pernambuco c outras. 

Francisl'o do Hego B:trros Barreto, do Mc'u Conselho, 
Scnad,•;· do llll!Wrio, 1\[inislro e St•crdario lle E·;tado dos 
Negncios da AgTiC!IIiura, Commcrcio c Obras Publicas, 
as,im o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio 
de Janeiro, t'lll )iute c sctr de Non~mbro de mil oito
centos setnnta e dous, qninquagesimo primeiro da ln
depcndeneia e du Impi'I'Í'J. 

Cn111 ;t ruhrir:a de Sua Magesladc o Imperador. 

F r a wisr:o do R r !lO !Jarros Barreto. 

~.r'nlior. -C''llliJmnln Jtiio c~trja totalmente co
Ith!'crd t a "''"IH'7.:t r·ITI'I'I rtar!a por ronta do exercício 
alli'rlo de IRi'í-Wí;,!. vnilira-~n cntrf'lanlo pelos dadns 
cx.i:-:kult•s na t't'p<~rtiç;io fiscal d1~sle 1\lini:;terio que 
t)l1l rlivcr~;l.' rubrica~ ha soliras na impurt:lll:::ia dt~ 
4!~ij:7::t,>;707, <iS qtwt•s í: dn presumir que se tenham 
ainda dr, dnvar; P l'oino por outro I.Jrlo se reconhrça o 
delicit ele :107::l'l:! 1~tiü~i no~~-~().", 15, c- Bepartiçiks de 
Fazenda-, Vt~llho propür a Yos5a l\Iagcstade Imperial haja 
por bem, nos trrmus da lei, autorizar q,ue se transfira 
das sobras rdf'rid;;s a quantia inrlicada de 307:3-121}505 
para os p:trahrapho.;; aetlllll mencionados, como melhor 
poderá Yos,;a MagcsLtde Imverí~l Yêr da tahclla junta. 

Para .insti!iear o n"cesso de 220:000~ no§ 6. 0-Arse
n:tf'S lll' f;t!Crra,-- h:i;.J:IJ'ii i'OJl'-Ídt>l'ar :1 elevação ele prrÇOS 
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11:1 matt>ria prima, rum t'specialid;idc para fãrdamentos,. 
~~ o augmento de jornaes em consequencia das obras 
provenit~ntes ainda do incendio de parte dos edificios do 
Arsenal de Guerra da Côrte. 
No~ UI-Diversas tlespezas e eventuaes,-o excesso de 

815:522$:5~3 provém dos vapores ainda fretados para o 
seniço de transportes, e outras despezas eventuaes con
sequcntes da nossa divisão militar estacionada no Pa
raguay. 

Cum :1s repartições <lr~ fazentla ha tambem o ex'ccsso 
de 1:8iH,)9ii2 por uão haver sido reduzido o pessoal das 
rluas repartiçiies de fazenda que funccionam junto á 
mesma lhvisão, como se tinha projcctado quando se 
propCtz o credito extraordinario de !J,O:Ofil 1~o:l8, psr isso 
que a Lei do OrçanH•nto nada votou para as despezas da-
'!uclla divisão. · 

A' vista do exposto tenho a honra ele submcttcr :i as• 
signat.ura de Vossa 1\lagestadn Imperial o Decreto junto, 
autorizando a transfcrrneia de sohras na importaneia 
ar:ima mencionada tle 307:312,)ti0ti. 

Sou, Senhor, com o mais profundo re;;peito e ac1 ta
mento de Vossa Magrstade Imperial, sulJdito fiel e re
vnrente.-João .Tosi de OlivPira Junqueira. 

DECBETO N. ·:;t:):C)- DE i7 TJE NOVEMIHHJ llE 187:!. 

Auloriza o !\!inisl.ru e Secretario de Estado tios Xegot'io<; da 
Cuena para applicar ás despczas com diversas rubricas (j(;·· 
excrr.ic.io de .·1871 -1872 ,. ttuantia 1le 307:3í2g:so;s, tirada 
das sobras veriticadaJ> em outras verbas tio arl. fi.o da Lei do 
on;amento tio 1ncsmo exercício. 

Não sendo sufllcientes as quantias votadas nos~.~ ü.''. 
HJ c -H.epartições de Fazenda-do art. 6. • da Lei Ji. o 183ti 
de 27 de Setembro fle 1870, nem ns crerlitos cxtraor
dinarios c supplementar eoncedidos pelos Decretos 
n. os 4832, t833 e !J,834 de 30 de Novemhro do anno pro
ximo passado; Tendo ouvido o Meu Conselho de Mi
nistros : Hei por bem, na conformitlade do art. 1.3 
da Lei n. o H77 de 9 de Setembro de 1862, Autorizar o 
:Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Guerra 
a applicar ao pagamento daS despezas daquelle.q para
graphos a quantia de 307:342a!l05, tirada das verbas 
tí. ", 7 .", 8.", 9. ", JO.", H .•. i3.• e H." do reft>rido exerci-

unTE 11. l·H 
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cio, e tlistt·ibuid.a na· fórma tia tabella que com este 
baixa, observando-se as formalidades indicadas no men
cionado art. :1.3. 

João José de Oliveira Junqueira, do l\leu ConseH10, 
:Ministro e Secretario tle Estado dos Negocios ela Guerra, 
assim o tenha cntenditlo c faça executar. P·dacio tlo 
Rio de Janeiro, em vinte I' ~eto de NovemiJro de mil 
oitocentos setenta c tlous, qninquagc~imo primeiro da 
Indepcndencia c do lmpcrio. 

Com a ruhrica de Sua I\Iagcsladc o Imperador. 

Jollo .José de Oliveira Junqueira. 

Tabella distributivtt a que se re{ae o Deqreto desta data. -
Art. 6.0 lia Lei n. o 1836 de 27 de Setembro de 1870 e D!!cretos 
n. 01 ~832, ~833 e ~83~ de 30 de Novembro de 1871. 

§ ü.• Arsenacs de Guerra ........•.• 
~ :1.5. Diversas llespeza:; c cvcntuaes .. 
Repartições de Fazenda ............. . 

220:000SOOO 
85:52~$5~3 

:1.:8:1.9S9G2 

307:3~2~505 

Palacio do Rio de Janeiro, em 27 rln Novembro de :1.872. 
- João José de Oliveira Junqueim. 

DECRETO N. ;_jHJ()- DE 28 DE NOVEMBRO DE :1.872. 

nesigna a ordem da substituição reciproca doS) Juizes de Di· 
reito da Côrte no anuo de 1873. 

Hei por hem, para execução do arl. ~. 0 do Decreto 
n. o 4824, de 22 de Novembro 1lo anuo passado, Decretar 
que no anno proximo futuro de 1873 os Juizes de Direito 
da Côrte substituam-se conforme a ordem estabelecida 
na relação que com este IJaixa, assignada pelo Dr. Ma
noel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu Conselho, 1\li-
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nistro c Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, 
que assim o tenha entendido c faça executar. Palacio d() 
!Rio de Janeiro, em vinte c oito de Novembro de mil 
oitocentos setenta e dous, quinquagesimo primeiro da 
lndepcndencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

J'lanoel Antonio Dnarte de Azevedo: , 

RELAÇÃO A QUE SE REFERE O DECRETO DESTA DATA~ DESIG
NANDO A ORDEM E~l QUE DEVEM SUBSTITUIR-SE OS IUIZKS 
Ill\ DIREITO DA CÔRTE NO ANNO DE i873. 

Juiz dos Feitos da Fazenda. 

L o Amli to r de Guerra. 
2. 0 Auditor de 1\larinha. 
3. 0 Juiz do Cível da t.• vara. 
~. 0 Juiz do Civel da 2.• vara. 
ã. • Juiz do Civel da 3.• vara. 
6. o Juiz de Orphãos da 1. • vara. 
7. o Juiz de Orphãos da 2. • vara. 
s.• Juiz Commercial da L• vara. 
9." Juiz Commercial da 2.• vara. 
lO. Provedor de Cape lias c Resíduos. 

Provedor de Capellas e Residuos. 

L o Auditor de :Marinha. 
2. o Auditor de Guerra. 
3. 0 Juiz do Cível da 3.• vara. 
4. 0 JuizdoCivelda2."vara. 
5. 0 Juiz do Civel da L• vara. 
6. o Juiz de Orphãos da 2. • vara. 
7. o Juiz de Orphãos da :1.. • vara. 
8. • Juiz Commercial da 2. • vara. 
9. o Juiz Commercial d'a :1.. • vara. 
lO. Juiz dos Feitos da Fazenda. 

Juiz Commercial da i. • va~~r~. 
/~(\--::\\. ' .;4;1(/~ 

Lo JuizdoCivclda:t.•vara. /~~\) ·' -· u ',.{~'·· 
~.o Juiz tio Cível da 2. a vara. / ~- 7 

r' 
I' 
I '\. ' 

'.-,()'"? / 
.- \.· "' .... · 
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:;. fl .I rtiz do C i vel da::: vara. 
Audilor de Guerra. 

~)." 

! !) . 

!." 
~) o 

., 11 

•). 

't,." 
:;. o 

li." 
'7." 
.. \ () 

''· 
\)" 
: tJ. 

Awlilor de Marinha . 
.JuizdeOrphãosda 1."\;Jr:l . 
.lniz de Orphãos da 2." var;J . 
• 111 iz Commcn·ia l da 2." r;1 r a . 
.Juiz dn.c.: Feitos da Fazr·nda. 
I'rrlVf'dllr de Capefl:J, 1• Hi''iduo.• .. 

Juiz d u C i 1 1'1 da ::! • ' 1 a r a . 
.Iuiz do Cilt·l d;~ ~L" var:t. 
.Iuiz do Ci1 cl <Li 1." v:1ra. 
Auditor dt•l\!:lrinha. 
Auditor de Gnrrra. 
.Iuiz dr~ Orpli:lo.c.: da::!.' 1a1·;,_ 
Juiz dt· Urpl1ãos da 1. '\ara. 
Juiz ComHwrcial da I." 1·3r3 . 
Provedor rlc Capel1:1s ~~ llesid til''. 
.Jaiz dnc.: Ft•i!Pc.: da F:tz•·nd:J. 

1." .Iuiz do t:ivf'l 1la :t" vara. 
:-!." .Juiz do f:i>el da t.' vara. 
:3." Juiz do Cinl da 2." ':1ra. 
r~." Auditor de (;Uf'l'l'a. 

:;."Auditor fln Marin!Ja. 
G." Juir. deOrphJos da 2." v;tra. 
7." .Iuiz Commcrcial da J ."vara. 
s.• Juiz Commcrci;ll da 2." rara. 
!l." .Juiz dos Feitos da Fazenda. 
10. Prov1·dor de Capei las I' Hcsiduo:-:. 

f." JnizdeOrplt~os dal." 1ara. 
'2." Auditor dt· nucna. 
3." Auditor dt: Marinha. 
4. • Juiz rio Civf'l da L" vara. 
;';." Juiz do Civnl da 2." van. 
6.

0 

Juiz do Civl'! da :1.• Yar;l. 
7." Juiz C(lJllftJ('JTj;jj f!;, ~.'l;l;;>, 
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~Lo Juiz Comu1crcial da 1. • vara. 
U.o Provedor de Cape !las c Resíduos. 
to. Juiz dos Feitos da Fazenda . 

./ui;:; do Gire! da L a vara. 

l." .Juizdctliphãosda2."vara. 
~!.'' Juiz de Orpliãos da t.• vara. 
:1." Juiz doCivrlda 3." Yara. 
'1." Jniz do Cível da 2." vara. 
:;." Antliror 1le l\larinha. 
li." Andi [.;r de Guerra. 
7." Juiz Commercial da 1.• vara. 
H." Juiz Commercial da 2.." vara. 
!)." .lü.izdosFcitosdaFazenda. 
10. Provedor de Capellas e Resíduo~ . 

.lni::: do Ciul da 2.• vara. 

1. 0 Juiz Collllfil'rcial da 1." vara. 
'7.. o Juiz Commc; ;:ia! da 2." vara. 
:1." Ju i:~; do Civcl da I. a vara. 
'l." Juiz do C i vcl da :L" vara. 
;;,o Auditor de Guerra. 
fi." Auditor de Marinha. 
7. o Juiz de Orphãos da L a vara. 
R." Juiz de Orphãos da 2. a vara. 
9. o Provedor de Capellas e Hesiduos. 
10 . .Juiz dos Feitos da Fazenda. 

Jui:; do Ch·cl da 3.' vara. 

1." Juiz Commcrcial da 2." vara. 
2." .Iuiz Commcrcial da 1.' vara. 
3." Juizdo Civelda2."vara. 
1. 0 Juiz do Cível da 1.• vara. 
~i." Auditor de Marinha. 
6." Auditor de Guerra. 
7. 0 Juiz de Orphãos da 2.' vara. 
S." Juiz de Orphãos da La vara. 
~.o Juiz dos Feitos da Fazenda. 
10. Provedor rln Cape !las c Re~iduo~. 

Auditor de Guerra. 

I." f'roverlor df'. Capellas c Residuos. 
"" Juiz (frJs Feitos da Fazenda. 

• 
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3. 0 Juiz Commercial da 1." vara. 
4. o Juiz Commercial da 2.• vara. 
fj." Juiz rle Orp!Jãos da i." vara. 
6.• Juiz de Orphãos da 2." vara. 
7.• Juiz do Cível da L• vara. 
8. 0 Juiz do Civel da :!.• vara. 
!J. 0 Juiz do Cível da 3.• vara. 
10. Auditor de l\Iarinl!a. 

Auditor de Jlnrinha. 

L" Juiz tl os Feitos da Fazenda. 
~-o Provedor de Capei las n Hesiduos. 
3. o Juiz Commercial rla 2. a vara. 
4. • Juiz Commercial da 1." vara. 
5. o .Juiz de Orphãos da 2." vara. 
().o Juiz ele Orphãos da i. • vara. 
7. o Juiz do Cível da 3. • vara. 
8." Juiz do Cível da i. a vara. 
U. 0 Juiz rio Cível da 2.• vara. 
10. Auditor de Guerra. 

Palacio do Hio de Janeiro, em 28 de Novembro de 
i872.-Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 

DECRETO N. tJH)7- DE 28 DI, NOVEMDHO DE 1872. 

Manda que subsista. no anuo de 1873 a designaça:o feita no Decreto 
n. 0 4860 <le 30 de Dezembro de 1371, quanto á ordem em que os 
Juizes Substitutos da côrte <levem cooperar com os Juizes de Di
reito c substituir-se reciprocamente. 

Hei por hem, para execução dos arts.· 3. o c 4. o do 
Decreto n." 482'., ue 22 de Novembro de i87t., que os 
Juizes Substitutos da côrte, no anno proximo futuro de 
t.87:J, cooperem com os Juizes de Direito, c substituam-se 
reciprocamente , conforme a ordem estabelecida no 
Decreto n. o 48ü0 de 30 de Dezembro do anno pas
sado. 

O Dr. l\Ianoel Antonio Duarte de Azevedo, do .Meu 
l'onscllw, Ministro e St•rTctario de Estado dos Nego-
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cios d1 Justiça, assim o tenha entcnuid.o c faça exe
cutar. Palacio llo lHo de Janeiro, em vinte oito de 
Novembro de mil oitocentos ~etenta e dous, quin
quagesimo primeiro da lndcpendencia e do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua ~IJgcstade o Imperador. 

llfanoel Antonio Duarte de Azet'edo. 

Scnlwr. -Depois de terminada gloriosamente para as 
armas brasileiras a anlua campanha do Paraguay, tem o 
Governo Imperial concedido honras de postos a muitos 
ofliciacs de corpos de voluntarios da patria, da guarda 
nacional, e de policia, que marcharam em desafronta 
da honra nacional ultrajada. 

Considerando que essas concessões de caracter indi
vidual podem trazer sensíveis differenças no modo de 
apreciação desses serviços, e dar lugar a injustiças re
lativas, provenientes de não se concederem os mesmos 
favores a ofl1ciaes que estão em casos identicos; 

Considerando que muitos officiaes que obtiveram na 
campanha do Pàragnay postos de commissão têm agora 
de servir na guarda nacional em postos inferiores,. Q 

que lhes traz algum acanhamento ; 
Considerando mais que não é justo negarem-se as 

honras dos postos que tiveram esses defensoresdapatria, 
que deixaram seus lares e famili:.ts, para irem empre
hender uma campanha difficil, embora alguns por mo
les tia, por ferimentos, ou por outro impedimento não 
a concluissem ; 

Considerando finalmente que é justo e conveniente 
dar aos voluntarios niais este publico testemunho de 
apreço ao seu acto patriotico, evitando-se as delongas 
de requerimentos e concessões individuaes: 

Tenho a honra de propôr á alta consiueração de 
Vossa Magestade Imperial o Decreto annexo. 

Sou, Senhor, com o mais subido respeito e acata
mento. 

De Vossa Magestade Imperial, subdito fiel c rcve
rcntr.- João José de Oliveira Junqueim. 



ACTO!\ (lo PoiiEl\ 

DECRETO:\'. :itrlR -nr. '~ n" nEZE)IBHO n1: 187:'!. 

Concede a totlos os olllciaes dos cot·pos de voluntarios da patria, tio 
guardao nacionaes, e de polici~. a~ honra~ dos postos em que ser
viram no exercito Plll operaçúes ua rrpu!Jiica do Paraguay. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. i.° Ficam conccdirlas a tot.!os os officiaes do~ 

corpos de voluntarios da patr·ia, dr' guardas nacionaes, e 
de policia, as honras dos postos em que serviram no 
c~x.ercilo em operações na repuhliea do Paraguay. 

Art. 2. o Ex.ceptuam-se aqnel Jes of1iciaes que sofTreram 
I'Oil'lemnação J.IOI' sentença militar ou civil. 

Art. 3." Hcvogam-se as dispo~içu('S em contrario. 
"João José rl.e Oliveira JuniJU•:ira. elo Meu Conselho, 

l\linistro e Secretario de Estatlo dos Negocios d;l Guerra, 
assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do 
Rio de Janeiro, em quatro de Dezembro rle mil oito
centos sdenta e rlous, qniruJnagosimo primeiro da. 
lntlependew:ia c do 1111 pnio. 

Com a rnhrir:a dr~ S11a M:J~eslacle o Impcr:ulor . 

.Joün .lo•:,: dt' 0/irf'Í/'11 hmyueirr~. 

llECI\ETO N. ;if;ifl-· m: .'f. nE !IEZE~ll:no DE 1Rí2. 

Coneccle ao Cluh l'olytechnico aulorizae::lO }Jara funecionar ,, 
approva oc; respt~ttivos estatutos rrJIII :~Jgumas allcrac:õt·s. 

Altcndcndo ao rpw reprcsrmlou a Directoria do Club 
Polytnchnico, e de conformidade t:orn a .Minha Immc
diata Hc;;olução ele 20 de Novc1nbro, tornatl;1 sobre pa
recer da Secção elos Ncgocios do Imperio do Conselho d1~ 
Estado cx.ara1lo r·m consulta llc H. de Outuhro ultimo, 
Hei por hem t:one:e1lcr ao IIICsmo Cluh autorização para 
funccionar. e Approv:-tr o'; respectivo,; estatutos com as 
'icguintcs alter:.~ções: 

I.' Qnr. nã() se a rim i ll1' JH"OI'Ur:tçiio na .,J,~içiío dos 
!llf'mbros ela Dirr~l'if>ri:l. 
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2. a Que as pabvras do art. 21 dos rstatutos-titulos 
honorilicos-llcam substituídas pela~ seguintes-diplo· 
mas de socios honorarios e benemeritos-; 

3. • Que a assembléa geral (art. 30) só se pôde coqs· 
tituir com o numero de socios que representem peto 
mrnos o terço do rapital wci:ll. 

NPnhuma alteração será feita no~ estatutos sem prévia 
autoriza<~ão do no"verno Imperial. 

João Alfredo Com~a de Oliveira, do l\feu Conselho, 
l\li~istro c Secretario ?c Estado dos Negocios do .Imperi?, 
ass1m o tenha entendidO e faça executar. PalaciO do R to 
tle Janeiro, em quatro de Dezembro fie mil oitocentos 
~etrnta e dons, quinquagcsimo primeiro da Indepen. 
dencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\fagestade o imperador • 

.TorTo Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Estatutos do Club Polytechico. 

CAPITFLO L 

D.\ s1::nE, TlUTL\f;ÃO E Oll.!Ef.TO D.\ SOCIETl.\TlE. 

Art. L" E' creada na cidade do Rio dr, Janeiro uma 
~ociedade anonyma de responsa lli lidar! c limita da, de no-

. minada-Ciub Polytechnico-composta de narionaes e 
estrangt:iros, tendo o duplo fim tle cstahrlecer um cir· 
eulo rlt' reunião recreativa para socioS não accionistas, 
:mnno a uma instituição ao mesmo tempo scientifica, 
t<:rhnologica, artística, interessante c frantfUeada ao 
puhlieo mediante condiçõe~ determinaflas. 

Art. 2.• O capital ~ocial é de tOO:OOOS, divirlido em 
duas scries de !'SOOacçõe~ cada serie, as quaes serão emit
tidas no corrente anno de 18i2, podendo ser elevado no 
anno seguinte a 200:000~, ror deliberação da asscmbléa 
gf)ral dos accionistas, ficando este angmento dependente 
da approvação do Governo Imperial. 

Art. :J. o A sociedade durará pelo tempo rle W anlios, 
a contar da tia ta de•sua instaii:Jção, a qual terá lugar, 
depois de approvados os estatutos pelo Governo Imperial, 
quando todas a~ arçõcs da f." scric (!jOO ar~iiP~) rstrjam 
''llh~rriptas. 

L) !H I f1 11. I íj 
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Art. ~.' O preço de cada acção é de iOO~, Jevendo 35 
cha m:·das serrrn feitas, depois de approvados os estatutos 
pPio Governo Imperial, com antecedencia .de 30 dias para 
a 1. • entrada, na razão de W 0

/ 0 do valor nominal das 
acçõe:>. As chamadas seguintes, de 20 "/.cada uma, se 
[;não com intervallos nunca menores de 30 dias. 

Art. ü .. o Parte do producto da t.• emissão será appli
cada á eompra do material necessario ao Club Polytech
nieo e ao embellezamento do estabelecimento. 

Art. 6. o As re~eitas do Club Polytechnico serão as 
s~guintes: L • a receita proveniente de verbas diffe
rentes relativas ao estabelecim~ nto considerado como 
circulo de rtJunião recreativa para os socios não accio
nistas exclusivamente; 2.• a receita proveniente de uma 
exposição permanente, renovada mensalmente; a.• a 
receita proveniente de recreações scientificas ; 4. • a 
receita proveniente de cursos polytechnicos; 5.• are
ct:ita proveniente de commissões, sendo o Club Polyte
chnico intermediario para introducção de melhoramen
tos industriaes; ().a a recoita proveniente de banhos de 
rachocira, logo que o estabeleci1nento esteja em lugar 
:.propriado. 

Ar I. 7. o A sociedade se occuparâ incontinente dos 
Jl1Ppar,ltivos e dasacqui~ições, para que a inauguração 
da r·xposição permanente das recreações scientificas, 
düscurso~ polytechnicos, possa realizar-se em Março de 
1873, salvo impedimento de força maior. O material 
da sociedade será comprado nas melhores fabricas da 
Europa, em condições muito favoravcis á sociedade. Al
guns objectos sr-rão obtidos gratuitamente, pelas van
tagens que a sociedade poderá garantir aos fabricantes. 
fornecedores. 

Art. 8. o As sommas arrecadadas do Club Polytechnico, 
tlrposi ta das em Banco de reconhecido credito, vencerão 
juro. Acrescentando a esses juros as receitas provenien
tes de concertos de masica classica, c deduzidas as despe
zas poder-~e-ha dar dividendo aos ar:cioniHas em Julho 
de t8i~. 

C.\l'llllLO 11. 

F.~PRF.GO DO r:A!'IT.IL, ~ P~flll IIE llESEllVA E DIVIDENDOS. 

Art. 9. o As quantias 'I'IC se forem recebendo prove
'1if'nlr< •b< f'rt!r:~rf:><· rh, ,,.,.,-,p.: rli~frihqid~~ f'~~ ~llh<f'-· 
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quentes receitas do estabelecimento, serão em{fPegadas 
em conta corrente em Banco de reconhecido credito no 
Rio de Janeiro ; e só serão sacadas por cheques assigna
dos pelo Thesoureiro, para pagamento de compra de 
material e despezas inherentes, para as despezas de ins
tallação, em virtude de deliberação da Directoria, ou 
para supprimentos do estabelecimento, reclamados pelo 
Gerente. 

Art. 10. Dos lucros líquidos verificados se deduzirão 
5 "/. para o fundo de resrrva, a fim de attender a pre
juízos supervenientes e despezas de liquidação, e bem 
assim uma porcentagem, determinaria ~~mestralmrnte 
pela Directoria, para os chefes de secções scientificas, 
em proporção do trabalho dos mesmos, o saldo do lucro 
liquido constituirá o monte dividendo para" os accio
nistas, o qual será pago logo depois do fim de Junho e 
D1•zembro de cada anno. 

Paragrapho unieo. Quando haja prejuízos que des
falquem o capital soeial, não se farão dividendos em
quanto o capital não fôr restabAlecido, dando-se pre
j uizos que absorvam metade do capital realizado, entrará 
a sociedade em liquidação, na conformidade da lei. 

CAPITl;t.O III. 

OBRlUA(;ÕES E DIREITOS DOS ,\CCIO"'IISTAS, E DOS SOGIOS 
NÃO ACCIONISTAS. 

Art. 11. O accionista é obrigado a entrar com 20 "/o 
do valor nominal de cada acção (H)(}1~000), nas época.; 
annunciadas e prazos limitados. 

Art. i2. Se ultrapassar o prazo, poderá obter uma 
demora de Ui dias para realiz,r :~entraria a·ldidona1a d•• 
5 •;0 , e, na falta de pontualidade neste pagamento, as 
acções cahirão em commis~o 

Art. 13. O accioni~ta terá dirrito a receber, além do 
dividendo do fim de Junho e Dezembro de cada anno, 
emquanto durar a sociedade, a quota que lhecou'Jer em 
caso de liquidação. 

Art. 1Ji. Os accionistas terão prefel'lmcia na emi~são 
de t.OO:OOO$, para elevar o capital social a '!0!1:000~ ; 
ou nas que forem ulteriormente resolvidas pela a!'
semblh gcr:1l dos accionistas, ficando snrnprr rlq•Pn· 
dPnlr.< d:1 :1ppr01·:J<'ii11 do (~o,·~>rnn Imrr,ri:l\" 
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Art.•t~. O accior;ista terá ingresso gratuito no es
tabelecimento, para examinar a exposição permanente, 
exhibindo um cartão especial e nominal. As pessoas 
que o acompanharem, a não ser sua mulher ou filha, 
pagarão a contribuição delerminaua semestralmente 
11ela Dircctoria. ' 

Art. lü. Os soei os não accionistas, cuja admissão é 
resolvida pela Directoria, pagarão :W;,OOO por trimestres 
aúian tauos. 

Art. i7. Os socios não accionistas terão a posse exclu
siva do estabelecimento das8 ás t2 horas da noite, não 
podendo entrar no salão reservado ús recreações scien
tificas senão sujeitando-se ús conuições do direito com
mum ; sal v o nas noites em que taes recreações forem 
reservadas cx:clusi vamenle aos socios não accionistas c 
aos accionistas. 

Art. t8. Das 8 horas ás l~ da noite o estahclecimenlo 
estará aberto, excepto nos domingos, para os socios não 
accionistas, onde encontrarão leitura de livros e de ga
zetas e revistas nacionaes c estrangeiras, jogos li c i tos, 
chá, refrescos por preços mui to morlicos, concertos mu
sicacs c outros divertimentos proprios, sem augmcnto 
de despcza para os socios 11ão ar.:ciouislas, além da con
tribuição marcada no at. Hi. 

Art. H). Os socios não accionistas, exhihinclo um 
eartão especial c nominal, trrão ingresso gratuito na 
exposição permanente; e terão lugares reservados para 
as recreaçües srientificas, nas noitr~s que forem reser
varias para cllcs c para os aerionistas, com exclusão do 
}lllhlico. As pessoas qtw os aeompanharem, pcrtcncen
tr•s ou não ús suas f;nnilias, pagarão a contribuição de
terminada pnla Dircctoria. 

Art. 20. Os socios se obrigam a respeitar o regula
mento do estahnlr~rimcnto, cuja redacção e obscnancia 
Cdlll pe te :i Dirce to ria. 

C \Pl'l ULO IV. 

ll.\ A IJ,\IINISTBA(\o DA SOCIEDADE ('). 

Art.~~. A ~ocictladc potlr~rá conferir títulos lionori-
1icos {ts pessoas r1ue JlOl' su:~ e leYatla posição possam pro-

(') Muitas disposiçt•es r:es'P r·:q itulo oãu ai.loptadas d!JS estatuto~ 
tia Wlll(l<lllhi<~- tuiJu A::rirnla 
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tegcr e honrar este estabelecimento de utilidtde J!U~ 
blica. .. . >' . , · 

Art. 22. A direcção da sociedade estará a ca.rgo e'sob 
a responsabilidade de uma Dir~ctotia, eoi1lpO'Sla de am 
Presidente effectivo, de um Vice·•Presidente,- ~e um 
Thesoureiro, dos chefes de secções scieotificas, e de tres 
accionistas. O Presidente effectivo, o Vice-Presidente e 
os tres accionistas precedentemente mencionados serão 
e lei los pela assembléa geral dos accionistas. A nomea· 
ção de Thesoureiro e dos chefes de secções scientlflcas 
pertencerá ao Presidente effectivo. • ; · 

Art. 23. A Directoria poderá delegar em um G,rente 
a parte dos seus poderes que julgar conveniente! ·a 
bem dos interesses da sociedade. 

Art. 24. Compete á Directoria: o 

§ Lo Nomear e demittir o Gerente, e hem assim dis· 
pensar os serviços dos chefes de secções scientificas. 
Nas questões relativas a interes~es dos chefes de sec
ções scientificas, es.tcs terão unieamcntc voto consul
tivo e não deliberativo. 

§ 2.• Fixar as attrilmições e o ordenado do Gerente 
que será verba de despeza mensal ; c bem assim o orde-. 
uado para um fiel encarregado da escripturação da tpe
soura ria, pago mensalmente, o qual fiel será de nomeaÇão 
do Thesoureiro. · 

§ 3. • Autai"izar e fiscalisar a applicação do capital da 
sociedade e as despezas de insta Ilação. 

§ 4. o Examinar, conferir e approvar os balancetes 
mcnsaes da escripturação a cargo do Gerente. 

§ 5. o l\larcar os prazos em que as quantias prqve
nientes das diversas verbas de receita devei"ão ser en-
tregues ao Thesoureiro. o. 

~ 6." Inquir-ir c fiscalisar tudo quanto tiver rcferen~ 
cia a contabilidade, para que seja conservada em 4ia, 
com toda a clareza e rcguladdade, a escripturação mer
cantil. 

~ 7." Designar a commissão que tem de organizar o 
orçamento tlo material neccssario ao Club Polytechnico, 
c das despezas de installação, ficando todas as despczas 
dependeu tt~s da approvação da Directoria. 

~ 8." Hedigír .o regulamento interno do estabeleci-
mento. o 

~ 9.• Providenciar relativamente á transmissão das 
acÇões que cahirem em comrnisso ou sobre as dos accio
nistas tpw quizcrem alienai-as. 

~ 10. Yelar na guarda dos presentes estatutos, exe
cutar ac: tlelilJcrat;ües tla asscmbléa gcnl do,: arcionistas, 
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nsolvcr toJas as questões duvidosas, dirigir e regular 
todos os negocios desta sociedade, excepto os actos re
servados á assembléa geral dos accionistas e ao Gerente. 

Art. ~5. A Directoria reunir-se-ha pelo menos uma 
vez por mez c extraordinariamente sempre que fór con
veniente, e o exigirem os interesses desta associação, po
dendo funccionar estando presentes o Presidente effec
tivo ou o Vice-Presidente, dous chefes de secções scien
tilicas, e dous acclonistas directores dos tres eleitos de 
conformidade com o art. 22. 

Art. 26. A primeira Diroctoria será approvada por 
acclamação, e as seguintes set·ão eleitas annualmente 
})ela assembléa geral dos accioilistas, excepto o Thesou
reiro e os chefes de secções scientificas; cuja designação 
pertence ao Presidente eflecl i v o. 

CAPITULO V. 

IJA ASSEMBU:A GER.\1. DOS \CCIONISTAS. 

I 

Art.. 27. A assembléa geral dos accionistas se reu· 
nirá ordinariamente no mez de Julho de cada anno, e 
extraordinariamente quando a Directoria julgar conve
niente, ou quando a convocação fôr requisitada por tiO 
accionistas, pelo menos, assignados. 

Art. 28. Na reunião ordinaria ria assembléa geral dos 
accionistas será preRente o balanço geral e o relatorio 
do Presidente effccti\·o ela Directoria. A' vista deste b:~
lanço e do relatorio, a assembléa geral deliberará o que 
julg-ar conveniente aos interesses da associação. 

Art. 29. A assembléa gera I dos accion istas será con VG

cada pelo Presidente da Úirectoria, por meio de annun
cios em gazetas diarias, com antecedencia de oito ou 
mais dias. 

Art. 30. Reputar-sc-ha a assernbléa geral dos accio
nistas regularmente constituída quando estiverem pre
sentes 30 :u~cionistas pelo menos. Se, porém, na L' 
convocação não comparecer esse numero de aceionistas, 
annunciar-se-ha nova reunião para oito dias depois, c 
nesta se deliberará com os que eomparecercm. 

Art. 3i. A assembléa geral dos a.ccionistas será pre
sidida pelo Presidente da Directoria, o qual nomeará 
dous Secreta rios incumbi1los üe verificar se o ll'lmcro de 
;(rcionict:tc pre.-"·nt"' ~'"ll'litll''lll a asscmhléa r:om !'('-
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deres para deliberar, de contar os votos, de fazer a apu
ração das votações, de ler o expediente e redigir as· 
actas. 

Art. 32. O Presidente e os dons Secretarias consti
tuirão a mesa, â qual compete dirigir e regular ostra
balhos da assembléa geral dos accionistas. 

Art. 33. Se na reunião ordinaria, do mez de Julho, 
da assembléa geral dos accionistas não houver tempo 
para se effectuar a eleição dos membros da Directona, 
de accõrdo com o art. 22, ahi se marcará nova convó
cação para esse fim especial. 

Art. 3&. Nas reuniões extraordinarias da assembléa 
geral dos accionistas não se tratará de objectos diversos 
daquelles para qs quaes fõr a reunião convocada. 

Art. 35. Compete â assembléa geral dos accionistas: 
~ i. o Eleger os membros da Directoria, cuja autori

daae dependa da eleição, de conformidade com o art.~
§ 2. o Julgar as contas annuaes, depois de apresen

tados o balanço annual e o relatorio do Presidente effec
tivo. 

§ 3. o Deliberar e votar sobre o augmento do fundo 
social, mencionado no art. 2.0, ou outro qualquer, fi
cando o augmento sempre dependente da approvação do 
Governo Imperial. 

§ ~.o Deliberar e votar sobre a reforma de estatutos, 
ficando esta dependente de approvação do Governo Im- · 
perial; sobre prolongação ou dissolução anticipada da 
sociedade ; e gera lmcn te !'~obre todos os casos não .pre
vistos, julgados importantes, respeitani.lo-se sempre os 
presentes estatutos. · 

Art. 36. As deliberações da assembléa g€'ral dos 
accionistas, regularmente constituída, obrigam a todos 
os accionistas, mesmo aos ausentes e dissidentes. 

CAPITULO VI. 

DISI'OSIÇÕES GERAES. 

Art. 37. O material do estabelecimento deverá ser 
segurado em uma companhia de seguro de reconhecido 
credito . 

. Art. 38. As i.OOO acções da primeira emissão de· 
verão estar subscriptas até o fim de Dezembro do cor
rentr ~nno dr !R72. · 
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João AlfrPdo Corrêa dP Oliv•·ira, d" Meu Conselho, i\li
nistro e Secrctat·io de Estado do~ Negociosdo Imperio, 
a-;sim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro. em de~ascis de Dezembro rle mil oito
centos setenta 'c Jous, quitH[Uagesimo primeiro da In
depenrloncia e do Imperio. 

Com a rubrica Je Sua 1\lap:c,tadc o Imperador. 

Joiio Alfredo Corrêa de Oliveira. 

DECilETO N. ;ast -nE Hi m: Dr.ZEMnno DE i87~. 

Crth um~ Companhia de Aprcllflizes M:trinhciros na Província 
do 1\in Crantk tio :'iorte. 

U samlo tia autorização a qtw se refere o ~ 2. o do art. 'i. o 

da Lei n." l\l\li de I\) de Agosto do anuo pro'\imo Jlretc
rito, Hei por· hem Crcar na Província 1lo H in Grande do 
Norte uma Companhia de Aprenrlizps Marinheiros, sendo 
o rcsjwctivo senir:o rn~ttlado pelas disposições rlo De
crdo n." H>l7 de f! dP .lan~'it·o tlf' iS:i:J, actualmente em 
vigor para igu;JI companhia na Província do Pará. 

Joaquim Dclfino Hihciro da Luz, 1lo l\Ieu Conselho, 
Smu.dor 1lo lmperio, l\linistro e Secretario de Estado dos 
Negoeios lla l\larinlta, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palaeio do Hio de Janeiro, em dezaseis de De
zembro de mil oitoccntoq se lenta c dous, r1uinquagcsimo 
primeiro da lntlepcndcncia c do Imperio. 

Com a ruhriea de Sqa ~bgPstadc o Imperador. 

Jonquim TJel {In o Ribeiro da Luz. 
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DECRETO N. :1182 -DE H) DE DEZE~!URO DE 1872. 

CotH·ctl~ il Associaçllo Commcrcial tia cidade tio Penedo aulorizaçllo 
para funéciouar e appro,·a os rcspcetivos estai utos • 

• A tlrnilrntlo ao qnr Me requereu a A~soeiação r.om-
mt•rt·iallla c:itlade do PeHctlo, na Província tias Ala~ôas, 
dtwitlamcntc representada, c na conformidade da Minha 
ltnnwtliala Resolução de ll do corrente mt•z, tomaJ:t 
suilre o parecer da Secção tlos Negocias rlo Impcrio tio 
CoH~clho de Estado, exarado em consulta <lc l)! de No
Yemhro ultimo, Hei por bem Conceder-lhe autorização 
para funrcionar, e Approvar os respectivos estattllos;, 
~oh as clausulas <JUe com este baixam, assignadas por 
Francisco <lo Hego Barros Barreto, do Meu Conselho, 
Senador tlo Imperio, i\Iinistro e Secretario de Estado dos 
Negocios tia Agricultura, Commereio e Obras Putlicas, 
qu<· as~im o tenha cntenlli<lo e faça executar. Pai•c:io 
do Hio tle Janeiro, em dcz:tscis de lkzemuro de mil 
oitocentos setenta c <lous, quinquagcsimo primeiro da 
Intlt•IH'IItleneia e do Imperio. 

Com a rubrica rlc Sua ~lagcstatle o Imperador. 

Frrmcisco do Rego Barros lJrtrreto. 

l~lausulas a flUe se ref('rt~ o D('erf"to n. o :it82 
desta data. 

L 

:\o art. 18, depois da palavra -lll'Ct)Ssario- acre:>
rt'lllt)-St! :-ou n l'l'f{Uerercm por e;;cripto t~uinzc socios 
dl't•rtiros. 

I!. 

~o :11·1. l\t depu i~ tia pala vra-presitl ida-::~cr<)scen
tc-~t· :-por um acciouista noffit)ado pur acclamação enl 
t ad.1 rcuuí;it) uu t'lci!o esperialliH)nlt) para um OLL tlous 
;•flrtll' -Slli'Prilllilldo-se Ill'Sie artigo a'; l':il:l\'l'a;. qut• ,;,)-
'''lt'lll -SL) :·1 palaYr:l rdt•ritl:l. 

! \!.li· li. i J.f 



\ j ; ·1· I ) · ! J I I : ' 1 1 ! l ~ I 

lll. 

No art. :!'1, ·in jinl', acn'''l~i'J1!('-sn :-n:io po:lentlo c.-;ta 
t:·r 1'\l'rllr:io scn~o ili'll'li~ di' :qq1rnY:tda pl'io Governo 
I"''"" i:l! .. • 

1\ 

~{o~ ;:," (]p 11'1. :1~, llí'rnis rh j"!l:ii 1':1 ··-i'Oll1111Cl'!'Ítl--· 

.,, t:··r'i'IIJ(• •; .. I' I ·;•;·1 ÍI'IJJ!iil I 

<' ., . 

~~"o: ': ." !111 111\';Jllli :111. ·;:• IÍt'í'lli'; d:t ]''ll:tVi':l-·Clllll

~ll:';·t·iu-·:lr'l'j'.~l·l'!\1~··•'1\ :---1· d 1 .1~~~ icu11nra 

\I 

1; :11 t. :::;, ''11JIJ•I'iltl t!lt <; .,., p.ti:~Yr:t:; :--<L'sim coJno 
;;-; 'I :tSc'i'JliJ,j;'•;; ~;1'! Jl 

P:d:1cio do Jlir1 d1~ J ll1t:ir11, i'li1W di' llcznmliro tlc lt\7::!. 
·-Fiillll'i'rn ilu /:l'tj:J /itlí'!'(l't íir/ITIIO 

t:s!nlut.us 1h ~7:<;nCÍit!:iln fmn:'H'HÍ;ll tia dtl:u!P. do 
~"enetln, a tpw se rd·t'l'l~ o !)í'i'i'do 11. 0 !H 82 tl c 
·H; t!e lkzrmhrn M fi·n:>. 

:\r!. l.' ,\ A'.'''il'i:~t)t> Cut•llill: 1 i:tl do l't•JJCilo, inst:-ll· 
l:tda Jll':;ta (')d:tdt'. {• IIJI':t .<1Jt'ÍI'•!ad1: l'lllll[ii•C'ta ,lc t'oll1111tT
riaJt11~S JJ:<C'ÍIJII;tl'.: I' r·:;IJ':tfl'-'1 it li.;, I' Jll:tÍS (1\':'St':IS 1':--t:dtC
It•t·id~<;, :tll'\iliaJ·,·,; do i'Oillli!l'l'!'io, que gozem dP l't'i:O
nlll·t·ido Illl'l'l'l'.illlt'llio I' IJIII' d··lh 'iliÍ!i'lCIIl lazer l'artr:. 

,\rt. ~-" EsL1 as,IH'iat'l:l !' llt 1'~'1' t:11~ [': n11111VCI" o I{LW 
~~'q· ;1 lt( 1 Jll dll ( j;Jtt!!l('l'í'ÍO I' :! 1_!1! !lli~!:':l, !I'OClll'alldU l't 1

-

ll\li\CI' 11.-' \'1'\:\ln('.' 1111 t• . .;l:•:·\1': <i"'·' :.;·ill't'l'llll, jiOI' llll'iO 

dt• l'l'jll'I'SI'"':'':'·~~'" :·,, :tnl<tJ it! :tl1·.·, ·,o (;uYcl'llO ou :1 As
'-'t'lllli!t\t L1·~ j,J;ll i\':1: l'l:nt!:J-1!:1· i'\Jll': ''':lllltJllc proliihido 
tnd:t 11 qnalqltl'l' d:'lllll!lcli':ll':ir• politir:1. 

r\!' I. :L" ,\ A·'!'III'Í:II)<l CII]IIJ\ll'll'i:tl ,·~ JI'[))'('Sf:nLul:t por 
11111:1 lnnta IJii t't'lllr:t, l'it•it:~ :tlllttl:iii:\•':J!i' l'l'l:1 assl'ml•l(\\ 
... ·r,1! ü'culrt· o•: "I•Cit": t·!:,·cl i1 , .. 
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Arl. 't."' S:to socio~ dT,•rtivo~ da Assoriar~ão Commcr
ci:d lollo:; o~ lli'r~•H:i:lltl,:s tl.:sl:t pr:tr;a, e man·:cm 1\o rio 
S. Fr:m<:ist·o, ron·;tanlt's tio livro 1la matriwla, e o~ que 
approvat em os prc:;entcs estatutos, c se obrigarem ao 
rumprinwnto 1le su:ts llisposiriics. 

,\ rl. :;," As 1~ ··;snas qne exercerem sobre si :• pro!i:;
:;:ío tio r.omllli;l'CÍll t'lll qualquer tk s;cus ramos, ou !'orem 
gcrent1'S ou JH"ucur:Hl•lrr's de r.asa:; commcrdacs, c que 
tlcscjan•m st:r socios da Associação Cnmmercial, deverão 
dirigir sttas \li'Oposlas ao Sc<:retario da .lunla Dirpc.tora, 
tkcl:traittlo a sua rcsiclcnri:.t c a natureza de seu com-

11\t~ r c. i o. 
A Junta Dir.~r:tora tlc1:itlirú sollrc a sua aLlmissã~. 
Arl. li.'' (); socius ciTcclivos, approvat\~Js que scj:un 

pcl:l Junta Dircr\ora, pagarãn de uma sú vez como ,ioia 
de entrada 20,)()00, c !ll~'1sa\mente 1:)0.00 p~ra as Lles-
]ll'Z:ts tla a,;sociar):o. 

Art. 7. 0 (); socio~ e!Tcctivosqucdcpoisde atlvcrtitlos 
1wln Tllcsourriro deixarem rle satisfazr'r as suas contri
)lltiçiícs por 1\ous mezcs scguitlos., serão eliminados da 
ma\rieula tla assnci:H::to; salvo motivos justi!icados rc-
tonltcci•los pela jun\a. 

Art. tV Os sncios c!Tectivos que forem eliminado:; 
1h tn:ttrit:nla por Llita lle pagamento (art. 7.") porlcrão 
Jtov:tllll~llll) ser :le\mil.l.idos satisfncndo seus dt:llitos até 
a dala da nova :ulmissão, mas Sl~rãu sujdltJS á nova ap-

lliOvacão. 
Art. \l." N:io são a1ltnissiveis lirmas colll~ctivas cnm-

mcrci;u:s; l':tlla um ,,·~ pt'Hk ser soe in por sua propría 

[II'SSO:l. Art. 10. Os ge)rentcs ou procnra1lorcs gcraes tle casas 
rommerciaes que n~o flJrcm so~.ios ilesta p;•Lll)l'ãO votar 
nas reuniões da assoc:i:H;~o em no!llc) elas cas:u; qnr• rc
Jll"l'SCnlarcm, mas não po1lem S1'r vo\:ttlos sem qu.c• cste
j:lm [l!'SSO:tilllfmlt' iliSCI'ÍplOS 11:1 Jll,>t!'iCUh 1;()1\10 SIH:ÍOS 

l'ilcr:tivos. • Ar!. 11. A~ vol~~iil:s para nwmhr·nq tia Junl.a nirec-
lor:l n:i'l po:it'lll n·callir sohr•~ g:'l'i:\1\.i' . .; nu \li'OC!lra
don•s get':l!'S dt• casa~ de~ l:llllllllt:rcio q:t:~ n:\'1 lnrr~lll 'o-
r ir1s ell,•e:l i \·o~. Art. l~. Tod"" socill dl>divo ,·, ul11i :1.\1• :1 :ICt~il:rr 
'[il:ll•tll•t ltl''·rt I'\: :1 que [!',r !'lei!" i·•· I'::·'" ·m!>l,··:r .,, r:d. 
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no r:1.so. p<~r(:m, tk li'r prr:;tado W'l anno di· ~;·n '':<' 
Jlltdcd rt'l:ll~ar-!'1.: no caso tle Si'!' rt•f'leito. 

Art. t:l. ().; :-:ocins IJOnnrarios sJ:o isentos tl:ls rontri
lHtii:i!C:s do :-trl. G.", não podendo tamltcm votar fll'lll 
:;cn·m volatlns nas assc!llld(•as gerar.-'. 

Art. F1-. ns socios c!Ti:rtivos q1w sr rl'tirarl'm da 
Jll':ll::t por mais d1: um anno pn,]('r:io ri:llnCrer :'t .lunta 
Din~~·tora a dispensa dt> ltagallli'lllu mt:nsal, rmqnanto 
durar a an~rnria. 

Art. H:i. Os socios ltonorarios sú pnilcrão sr:r nOllli'a-
<1os pl'la asst•mblea geral JtOr f'scrntinio Si:tTI'I.o, c llli'
di:tnte propmda da Junta llircdora; t'Ste titulo ser:'1 
conferido ;\s pessoas qnc lenrlo prt:slatlo ri'!I'Y:llllt'S Sl'r
·yj,_:os :to p:tiz, ao romlnt•rrio d~·~l:l prat~a on á :J..;socia
ç:io, n;lo n~li·jam no t::1so de '-'l'r so,·io~ clfcctiYus por 
nãn i'Xl'l'i't'renl a prolissãu ru!llllli'l"l'i;tl. 

ll \ \~SJ:m;r.(.\ t:El\.\1.. 

,\ri.. Hi. A asscmbU·a t:::l'r:tl l: a rctJ!Il<tO tio,; ;;ot·ios 
c:ll'·'·ti r os da Associac:"iu Commnci:tl. 

Art. 17. A :1ssmnl•l6a g1~ral se n·nnir:'t em sessJ:o or
tlinaria no dia t:i dP Si~ternbro i!l) catla anno, prCL'i'
tlcntlo aviso por trcs t..lias p!'las fl'll1as puhlir:!s, ft•ito pelo 
l'rrsitlt:nlc ~~ Sccrdario da Junta llirectora. 

Parn.t:::rapilo uniro. Para que a :1sscmltlt'·a g-t•ral fique 
rllllôlilltitla c poss:t funrcionar, t'· nCCi·,sario que <~st,·
jam presentes dous terços cJo,; mcmltros elfeelivos, c 
Jl<til comparuc:cndo t•sse JlUillCI'II. Si'J"[t noranll'llll' t:on
YIIf~d:l, poili'Illio nesse caso I'· em lnreira crmYoc:lt;:lo 
fun,·rionar rum os nwmbros i)lli' nn:qt;II'CCt'rem. 

Ad. lS. A as~~·nthlt\t gl'ral poderá stT ct~nrocacla t•x
lraordiu:lri:unente, na fúrma prescriiiia pdo arti!.!:o anle
ft•drntc, qnando a Junta Dircdora o julgar Ili'Ccss::rio. 

Paragr:tplto ltllit:o. Nos convites para as rcuniõc~ 
t'X traordin~:rias sl'rit declarado o motivo 1l:l t:OIIYOI':t
t_::ln, t' dl' nrnlinm outro ohjr.cto se pmkr:'1 tratar, :;oh 
Jll'lla di' nnllid:till'. 
• Art. H}. A :Jssem!JU•a geral sei :'t pn·sitlitla Jll'lo Pn·-
sidcnte da .lnnta llirectora, t' 110 raso de illlpt~dinH~ntc 
llll a nscncia pelo Yiec-Presidcttlt' que nr,s:t occasiã•J l"t'tr 
1'1 I' i I o. 

Art. :!0. Compele ú :ls<r•mhlt'·a p.Tral : 
~ l." Ele!-!."''1' :t .lttltla J)in·•·t•lr;t. 
' '1 " ,\pprP\;\1· "tr'!:li.ut j,, •lt .Jan!:t llircduP ,. :1' 



EXECU'tl\'0. 
l'l':U 

contas do Tlwsourriro, :.t~sim como autorizar todas a!'" 
clt'~lw~as c~xtraordinarias. ~ 3." Nomrar sorios honorarios soh proposta da Junta 
Di reetora. (Art. Hi.) Art. 21. As eleições serão feitas por escrutínio !'-C-
rrl'lo e ú maioria relativa clc votos, servindo de rscru
taclorcs o Secretario ela Junta Dircdnra em exercido, c 
q na lqner outro soe i o quP f0r acclamatlo, com tanto c1uc 
11~0 seja membro da mesma Junta. 

Art. ~2. Todas as votaçõc:; c cldiheraçõcs da assem-
lllc\1 p:eral serão fritas c tomaclas por maioria dos socios 
pn•scnte,;. No easo de empate, decidirá a sorte nas 
c\dc;õcs r o Presidente em outros casos. (Art. :J8.) 

Art. 23. Todos os soei os cll'ectivos que se acharem 
tn·c•seillcs na assembléa geral assignarão os !'-rus nomes 
110 livro de red~tro, que para esse lim clPverá estar 
sobre a mesa. Este rcgi:;tro podc•r:"t cer examinado por 
qualquc~r :;oeio r!TecliHl, :;empre que julgar ncc:r:;sario. 

Art. ';!!~. A a~semhléa geral tkcitlirá rm toc\os os 
ra~os omi~w~ neste~ estat•.Ito:;, quando fúr consultada 
ou ]Jara isso convocada 11da Junta llircctora. 

A rlla igualmrntr compete fazer as alterações que a 
expcricncia mostrar neccssarias nos estatutos, dcvenclo 
Iwst.e caso haver convite especial aos socios com decla · 
ração da prctcnditla reforma. 

D.\ JL'\TA DtnECTOI\\. 

Art. ':.lii. A Junta Dircctora ü composta ile nove 
socios dlcctivos ela Associação Commcrc:ial, s\'lll tlistinr
c;~o de narionalidadcs, c srrá e\C'ila annnalnwntc em 
:tssemL\í~a geral. (Art. :Lo c ~L" 'do art. :iO.) 

Art. ':!li. A nov::1 Junta ~crá empossada pdo ]'rcsi-
clcnt.e e Spe·retario da Junta que :tcabar de servir den
tro de oito dias tlc sua nomeac:ão. 

A ri. '27. No raso que algum socio e\c'ilo para mrm-
hrn da .lllllt.a não pos~a :u:dtar a nnmeaç:io, uc•vrrá 
srm demora fazc·r a c\c>Yicla partirip:t~;ão ao Scrretario, 
11ara !'Wr :;nhstituido pr\o imnwtliato t•m votos, c' o lliPS
mo :;c~ praticarú nos casos rir aust•ncia ou impedinwnto 
por mais ele tiO tlias de qualquer mcmhro da Junta. 

Art. ':!R. Emp0ssarl:l a nova Junta, C'\la nnmrarú dn 
entre si o Pr.csidt·Ill.f', Yirc-Presidc·ntr, SPnctariu e' 'lle
~ourc>iro. E~! a:; nomc·:H;tiC's dt•\'l'r<lo ~t·r teit;r; -riQT!ií;i!t,-.:------
ria <il'c·l'lula •.h· \'Utll" l' por Ill':in tkp;t"'ft~t\nM.:o'~'ll'll'MJÜA,Y,j '. 

~~r 11 
\\ t 
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Arl. 2~1. A Junta Dircctora s1~ rcu11ir:t p:tra o cxer·· 
rido de suas fuucçõcs pelo lllCl\0:3 uma vez por mez; 
Jlodendo ser convocada pelo Pr<'siilente por meio de 
rarla assignada pelo Secretario [Oi las as vezes IJUe aqucl
lc julgar rwccssario. 

Art. :10. A Junta ))ir<'etora ó ol1ri~:Hla a reunir-se 
lotlas as Yi'WS que i:;:;o ftir ex.i!:ido por carta assigrwda 
por cineo socios clfi:clivos c p:tra H<''!OCio tk urgcncia. 

Art. 31. A Junta não pililer:'t ddilwrar sem que pelo 
menos se achem cinco tk seus membros presentes ú 
Si' ssão. 

Art. :1::"!. A' Junta llirnrtura compl'ln: 
§ 1." Administrar t01l<,s o-; lll'got·ios da Associação 

CumllltTcial de ro11formidade rum estes estatutos, dan
do illtl~iro rnmprinH·nlo ús disposiÇÕl'S do art. 2.", olJ
jt·do principal <l:t mesma assori:1<;:io. 

~ ':1." Admiti ir novw; sorio-; cllt-l"livos, assim CO\UI) 

i'liminar da lli:Jtrknla aqHclks que tlei·\arern dt~ cum
l:rir com os seus di'Vill't'S p:1r:1 Cillll a assoda<;ão (art. {i."), 
nu que, pl'la ~na row! ucta p:IIJI iea, d,•,;regratla, por 
la \li~lll' ia qu:\1 i lic:11la 1'1·aud nll'ill :1, on por contlemnação 
em olljt't'IO ninun:tl pas.;ad:t i'lll jitl."ado, se tornarem 
iw\i;~·IIO'> di) :1 t·li:l jli!l'li:lll'l'l'. 

::; ;J." Cuidar na aeqnisi<~3o 1le periotlicos, preços 
rorrenle; c todas as lllais no! iria,; qun po.;sam inlcres
~ar ao rtJllllll!'rrio em !ft·ral. 

~ h;" P11gnar pt~los dirnilos do rommereio desta 
lo•::tlida•lC c Jnar~cm tio rio S. Franciseo. 

Arl. :n. A .Tu11la Dircr.lora [Hl'IL:r:'t servir tle ar
l•ilro nas qw·stõcs commerci;ICS que se ~ttscitarcm entre 
os JnL'illlJro.; da ac:sociar::ro, ou llli:smu enltc commcr
t'ianli's que não sejam sot:ios, r·om tanto que as parl<'S 
qtw a <·lia recorrerem as,;ignt'lll l•'l'lll~l de se conforma
rem rum a det:isão th mesnn Jnnla. 

Art. :l'!. No caso de n~<:•Jrrcrcm ao ariJilramenlo tia 
Junta Direl'lnra, as partl's rt:ml'llerão os tloeumenlos 
IICI'cs~arins aD \'r:•sidente c esli' no;neJr:"t Lrcs Dirnctorcs 
jlll":t d:tl'Plll a s11a inl"ornnç\u a rcspi)Ílo, senilo olJriga
toria a :ll'eilar:ãu rlt:sti~ c~ne:ll'.(jO. Sol:re a dita inl"ormat;ão 
a Junta llil"l't:tora dt•c.idir;'t C.tJllltl julgar di~ Jircito, tetHio 
YOitJ o~ mcllllll'll' da commtssão inJ'ormantc. 

:\pai l.i~ v:~IICt)dora n·tqn••.st~:J .[i.;put.:lll.t cntrar;'t com 
:ill;)IIOil dt• Cllllllltllli~lttos !•:tl"l o rol r•' da as.;rwiat;ãtl. 

Art. :::i. o Pre<idt)IJte da Junla llirectora wcsidir[t 
lod:t' a~ n~uniiil's desl:t assim rom;) as tLt asscmlllé:l 
''t•r:tl, al:rc e CIH't•rra :1< ··:u·1; ,, .. ;,:·!:;,; c !'C'-"Illa o~ tra-
I· d\iiJ'' . 

... 
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Art. :w. O Pn~~iLl!~nte Ja Junta com ~uloriz~c:io desta 
convoca as rPuniõcs !la ~~semlMa geral extraÓnlinaria 
(art. -tm, assim como as da mesma Junta quando fur 
neccssario ou rcqucri,Jo. (Arts. 29 c 30.) 

Art. :17. O Presidente assi~na com o Secretario as. 
act:1~ das S!'ssões, representações e mais documentos lle 
impor t ~111 r i a . 

Art. ·:18. O Presidente ll~m voto t1c qu:dida1le c de 
tksempall~ nas reuniões da assemhlb ~era! c da Junta 
Dircrtora c nomL~a as com missões fjiiC tiverem de reprn
sentar a mesma .Tunl~ perante asautoriil~des publicas. 

Art. :19. O Viee-Prcsidt•ntc sub~tituc o Presidente 
qu:mtlrY t•stn faltar ús reuniões da Junta Dirrctora ou 
da asst~mhlt'•a geral ~c em caso de impt'llimcnto por :JU
scncia OU lllo\eslia que !\Ul"C lll:JÍS de UOU:> lll('Zl~S O 

,~uh,tiltw em tod:Js as su~s funcçõcs. · 
Art. /10. O S!·cretario é o cncarreg~llo !lc lavrar :JS 

ac.L:ts n~s rcntiiões ,]a asscmhléa geral e !la Junt~ Din•e
tora; assim eomo tlc toda a cscriptur:Jção tia assoeiação 
t'lll [2;Cral, :1 cxeepr,ão da que l~ privativa tlo Thesotl
n•iro. Elle tlcverá v!'lar na eonscrvação e !Jo:J onlcm 
dos archivos. 

Art. /fl. Ao Thcsonrciro cumpre arrt~cauar todos os 
fnmlos e rcndimcn tos que pertcnecrcm :'t assoeiação, c 
far:'t lOllns os pa.!:':amcntos que forem ddibcrados pela 
assem I Ma 9:c•ral ou pda Junta Dirce tora. 

Art. fd. O Tht'sonn~iro prestará contas, fccllathis em 
~~tiL~ Sdt•mhro lll' catla :.111110 ~~Junta Dircctora; tleventln 
porüm apresentar um halancct.c trimrstral á ll1l'5lll:t 
.Junta, I' cs~a incluir:t o balanço geral no rebtorio que 
t'nl Sct,~mhro tle c~ul:l. ann<J devcr:t apresentar :\ asscm-
blb gt•r:tl. 

Art. td. Quan,Jo cxistir:Jl!!;ulll s~lllo em m:io tloThe-
soureiro a assem!Jli•:t geral lhe tl~d a applicação tJUC 
t'll tt'llll!'r. Art. '~'L ~o imp,~·limt~tltn do S:•crt'l.:trio un Thcson-
rvirn, o Pn•,;iLknle nome:Jr:'t Ll'enlre os membros Ll~l 
!unta lliret:tora qut·lll inlt'rinamenlc os substitua. 

Art. 't.:i. l):t:tlt[UL'I' pcs-;oa qnnn:to Wr ,.;o::i:t pndcrú ser 
intrndllzida na sala tl:t A;<soci:1ção tlo Commercio como vi
s i ta n Ln por q 11 a lt]LU'l' soei o l' tfen i yo on ltonu r ar i o, c I a nça
r:l 0~!'1111011\P. l'i'SÍd<'llCÍ:J, l'tt: .. , ClC. 1 liU l'l'~[II~CtÍYO li\'l'U. 
1".: \.1 • 11 .1!\11.1 ,:, ,·. ,.lll\1'< did.t ["11 , •.. ,,,r, I• 'lill lll''l .. 
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Art. 'ttL (I Dircctor tl~ mnz fará sallir da sala da as
soriação quacsqucr individuo~ socios, ou não, que não 
se comportaretll com a devida deccncia. 

Art. '17. o~ socios dcspeflitlos ou qUI~ sedespl•direm, 
perderão todo o direi lo aos bens da associação ou fundo:> 
que ~~xistirem em caixa. 

Art.. r~H. O soei-o uma vez dcspetlido só poderá snr 
BOValliClllC admitlitlo t1Ppois u1~ d1~corridos Jous annos, 
provawlo ter cessado a causa pela qual foi despedido. 

Art. fJ.\J. A Junta Oiret:tura só poderá ser nomeada 
1l'entrc os ~ocios residentes nesta cidade. 

Art. :;o. A assem!Jlt:~a geral ordinaria nomeará alt:~m 
da Junta Dircctora tantas com missões eomposlas de trcs 
lllelllhl'OS f{U:tlltas foram as diversaS Joc~tlidatles OllllC 
\tuUVI'rf'lll SOI~ius. 

Ar L. t)l. Estas commissõcs represcn lam a assoeiação 
nas sua~ respectiva" localiJatles, promovendo a admissão 
de soeios c fazendo tle commum accônlo ~s reclamações 
net:essarias á Junta Directora das nt•ces~itl:tdcs tendentes 
ao commercio que representam; licantlo em tmlo su
jdtas .ÍS uisposi:jões doS prese!l!CS estatutOS. 

Art. r):!. E' expressamente pruhibido a I!Ualt!ncr 
~ocio prctentler tomar parte nas tlecisõcs tia Junta ni
l'l'Ciora, ou <ruaw.lo e~ta se reuna para I{Ualqucr Lldi-

herat;ão. 
Cidarle do Penedo, W de Setembro tlc tR/2.- tSe-

gucm-se as a~signaturas.) 

C r,; a mais nrn ln;ar de Prnmolor Pnhlico na comarr<t tia capital tia 
l'roviuda t!J llahia. 

llt~i por hem, Confot'lll11ldo-mc ellm o p~rcct•r tl:t 
Sr't~t:;lo tle .lllsliça dll Consl'lllo de Estado 1le tS do cor
rt·nle mez, lkcrl'lar o seguinlt~ : 

:\rt. L" Ihver;'t na comarra tla capital tia Província 
da Blllia um lugar ele '::!." Promotor Puhlit:n, qw~ 
Vt'llCt'l';.l O urt\l'll:tdtl ::llllll:ll dt• 11111 t'<Jllfll I' dllZI'Jlflh 

mil ri~is 
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Art. 2." Esl:t comarca srrá uivillilla em doús dis
trictos rsprciacs, para o cxcrricio <las attribuições dos 
rt•spr,cti vos Promotort's, c!om p1·chcndendo : 

O elo pl'imoiro Promotor as seguinte:; f1;eguezias: Jta
po~m, Brotas, Victoria, S. Pedro, Sant'Anna, Sé, Rua 
do Paço c Concrir;ão da Praia. 

O do segundo Promotor as ue Saulo Antonio além tlo 
c~nno, Pilar, !\lares, Penha, Pirajú, Paripe, Passé, Co
tegipe, l\Ian·· c l\la toim. 

Art. :3. 0 A disposição do artigo antecedente não 
inhi!Jirú os Pt·omotores de praticarem actos de sua 
compeleneia em quafiíuer dos tlistrictos indistincta
mcn lc. 

O Dr. l\Ianocl Antonio Duarte de Azevedo, do 1\leu 
Consellto, l\linistro e Secretario de Estado dos:NPgocios 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça r,xecutal'. 
l'alacio tio ltio de Janeiro, em vinte de Dezembro 
tle mii oilo('(mtos setenta e dous, quinqnagesimo pri
meiro da lndcpemlencia c uo lmpcl'io. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagestaue o Imperador. 

'Jlunoi'l Antonio Duarte de A:ercdo. 

-···- -

DECHETO N. :w~~·- nr. :lO DE nr.zr.~mno nr. tSi~. 

t:oih'rtl<• a Guilht'l'ilH' Gonrtlon privilrgio por dt•z annr.s pal'a 
o nsn tk c:ln·os llP um sysicfli.:i ;,,. sua in\'l'llf;i"tn 

A t tendendo ao que me requereu Guilhennr Gonrllon, r, 
na conformirlatle do parecer do Conselheiro Procurador 
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por.hem 
Coucctler-lhe privilegio, por :1.0 annos, para o uso tlc 
earros je um systema de sua invenção, constante tio 
dt•sr~nho e tle~eripção que acompanham o Sf'll requr·
rimenlo de dons de Agosto do anno proximo lindo. 

Franeisco do 1\rr~o B11TOS Bal'l'I'LO, do l\lt~ll f:onst'llto, 
SPJI:IIlor tio llllJH'rio, Ministro e St•erctario dt• Eslallu 

['AUTF 11. 1J;j 
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dos Negocias 1:1 Agricullura, Commf'rcio c Ohras Publi
cas, assim o tenha entendido c faça eXI'Clltar. Palacio tlo 
Hio de Janeiro, em vinte de Dezembro ue mi I oi toern los 
setenta C dOUS, quinrptagcsilllO prilllPil'O 0:1 [ndciJell
deTlcia c do lmpcrio. 

Com a ruhrit'a tlc Sua 1\Ll).'t~slatlc o Impera dor. 

Fl'illlcisco do Ut'(JO /Jarros Barreto. 

llECHF.TO N. :ilH:l - DE 20 DF DEZE\IBI\0 DE lH7::!. 

CiH!I't~tl!~ anloriz:tr:~o a .Jo;,·~ Fr:HH:i,co d•• M:t~alli:i•~s P a Cal\iu 
l\lc. 1\uighl para laH:ll' minas ti•· can:io tk pedra ,. •Jtill'o..; 
ntinrr:ws que tenham applicaç:-io na intlnstrla, em suas ru•~ll· 
tias silas na rrc:~uczia tia 1\iheira. no JIIUHicipio de A11gra tlos 
1\t•is, 11:1 Proviueia t1o 1\io tk J:tllt~iro. 

AltrnrlellllO ao que nw l'l'l(lll'l'l'l':llll José Fr:mei~co dt• 
l\fagalltães e Calvin l\lc. Kniglll, Hei por bem Conrcdt·r
llit:s antorizat;;To, por cincoenla annos, para lanar mi
llas dt: can:lo d1: p1:Jra e oulro~ wint•r:u:s que lenli:tlll 
appliração ua ind11slria, t'lll ,;uas LtwHdas sita' na lr•·
gLwzia da HiiJ,:ira, nu mnniripio de Ang-ra dos Hei,;. 11.1 

l'roYiJII:ia du Hio d1• Janriru, 'uh a.; rlausula' ljlli' rt•lll 
e~le baixam assignad.1~ Jllll' Fr:111ri:;ru du Begu lhrru' 
Jhrrcto, do l\lnn Consrllw, ~;,·naLlor do illl[ll'!'iu, MinJo>l ru 
e Scnelario de Estado do~ Neguc1u' da Agrirull11ra, 
Commerciu c Obras l'uld!cas, IJUI: :1ssim o lt'Hha entcn
tliuo c faça t•xecular. l'al~u:io do liiu de Janeiro, elll vinte 
de Dezembro de mil oilocento,; st:Lenta c Jous, quin· 
quagcsimo priml'iro da ln,ftopendenria e do lmpcrio. 
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Art. 30. Os accionista~ que qniz:Jrem pagar o Yalor 
da acção de won, poderão realizar o pagamento de uma 
só vez com o desconto de:5 ''fo. 

Art. 40. A Directoria tení entrada gratuita no Club 
Polytechnico, sempre que estiver ahcrto. 

CAIJTFLO Yfl. 

IHSPOSlÇiJES TH.\:\'SITOniAS. 

Art. 41. Os senhores :Jccionistas serão convirlaclo~, 
mediante :Jnnuncios, para ouvin•m ler· c discutirem os 
prrsPHtcs est:1lutos, os q11a1~s approvados prlos ar:cio
nistas presrntes a f'Sta l'l'llni:lo poderão ser suhmettitlos 
:"1 approvafião do Governo lmpPrial. 

Art. -~2. Nesta rcnni:lo sr•r:i. procbmada uma Diret~to
l'ia provisoria, ;i qual us acciunistas conferem todos os 
poderes, inclusivamcntc os de proeur:uJores ~:m causa 
propria, para solicitar a approv:~ção destes cst:~tutos ao 
Bovernolmpcrial c para :li'I'Íiar quar·srruer modificações 
do mesmo t;uvf'rno. 

DECRETO N. r:iHiO- IJE 'I DF. DF.ZUillHO DE !872. 

Promulga o:tr.at:Hio (lf> r,xtratli~~o celehrallo entre o Imp.~rio 
" a H i• pu hlic:t A rgt~IItiua. 

Tr:n1lo-sr: ronelnirlo c assignadn nesta Côrte, aos IG 
de No1clllhro do anno de l81i!J, urn tratado de extra
diç5:o entrn o lmprrio r) a Hcpublil'a Argentina; c 
aelwnrlo-sc cs te aeto nm tua meu r c r ai i ficado, l1aven
do-se r rocado as ratifir;f('i}()~ Plll :w de Novembro do 
conente anno: Hei por hc;llt Ordl)tt:ll' rruc o dito tratado 
srja observado n cumprido l:1o inteiramente como nellc 
se contóm, tendo-se em vista o I[Ue dispõem o.<: proto
colos de 16 dr~ Novembro de JSfiU e de 3 de Agosto de 
JR72, que fazem partf) integrante elo mesmo tratado. 

Manoel Franr:iseo Corrr~a, do !\fnu Conselho, l\Iinistro 
,, s~·rTrfarin rir· J·>t:lllo dn·· \l'"ltr·in·.· E; f r:~wrriro~. :t:"im 
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o tenha entendido e expeça para este fim os despàchqs 
necessarios. Palacio do Rio de Janejro, aos quatrg aias 
do mez de Dezembro de mil oitocento::~ setenta e .dqüs, 
quinqua~r:ümo primeiro da Indcpendencia e dõ lm
perio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

illanoei FranciRco Corria. 

Nús D. Pedr·o IL por Graça de Deus e Unanime Accla· 
mação do~ Povos, Imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Brasil, etc. 

Fazemos saber a todos os que a presente carta de con,. 
fi nnação, appr·ovação c ratificação virem que aos !6 dias 
do mez de Novembro de !869 concluiu-se e assignou-se 
nesta muito leal e heroica cidade de S. Sebastião do Rio 
de Janeiro entre Nós e S. Ex. o Sr. Presidente da Re· 
pul.Jlica Argentina, pelos respectivos plenipoteociarios, 
munidos dos competentes plenos podere&, um tratado 
de extradição do teor seguinte: 

Sua .Magestade o Imperador do Brasil e S. Ex. o Sr. 
Presidente da Republica Argentina: 

Havendo julgado util regular pol' um tratado a ex
tradição dos accusados ou condemnados que se refu.· 
giarem de um dos dous Estados no outro, nomearam em 
cousequencia pal'a seus plenipotenciarios a saber: 

Sua 1\lagesta, \ o Imperador do Brasil, o Sr. Barão de 
l:otegipe, Gram1~ e Senador do lmpet·io, membro do Setl 
Conselho, Commendador da ordem da Rosa, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Marinha e interi;. 
namente dos Negocios Estrangeiros, etc. 

S. Ex. o Sr. Presidente da Republica Argentina, o Sr.. 
Brigadeiro General D. Wencesláo Paunero, Enviado Et• 
traordinario c Ministro Plenipotenciario da mesma ke· 
publica, etc. 

Os quaes, depois de terem communicado seus plenos 
poderes, achando-os em boa e devida fórma, concorda
ram nos artigos seguintes: 

Art. L o O Governo Brasileiro e o Goveroo_NgetF~,, 
tino obl'igam-se pelo presente tratado á .r~!f~" tm·CAMA '·· 
tre"a de todos os indivíduos refugiados/d{\\~iÁ'il' na t9~ 
R e publica Argentina e da Republip ,., Atgéntina no 
Brasil, accusados ou condemnados• c0l1ló autores ou 

P.t.HTF: 11. 146 ,.._., 
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complices de qualljuer dos crimes decln rauos no at·t. _2." 
pdos tribunaes daqudla ,Jas du:~.-; naçiJr;:; rm que o rTllll•· 

tenh:l sido ··ommrttitlo on dna Si'l' punido. 
Art. 2." A· t·\ti·:it.lição .!t•\·Prú rP:.!i7.ar-st· a r.·.c;prilo 

dos iwlividuos ar·cusadn~ on co!ldt·Ullt:ldos ,·ou;o au-
1nre,; ou rompli(es dos SI'!1Uilll.t):; niini'S: 

:l ," IIOJ11ÍCÍUÍ0 (COUipleli!'JlJidLJS l) aS~;}SSifliO, (I IJal'
f'iCidiO, emcnenamrnlo e infanticídio). 

:2. o A tentativa tle qnalrpiCr dos crimes e,pecificatlos 
no precedente numero. 

:l." Aborto voluntario. 
'•." Lesões em •tuc honvt•r ou das cJuaes resultar 

inhahilitação de ~crviço IIIJ[' mais rlc ao dias, deformi
dade, inhahilitação, mutilação 011 destruição de algum 
membro on or~ão, ou a morte sem intenção de a dar. 

~)." Estupro t' outrc:s att•·utado~ contra a honra e 
pudor, uma \CZ que :>t' dí' a r·ircumslanda da violeHri:•. 

ti." Polygamia: parto suppo~lo, fingimento da quali
tladc de esposo ou esp08'l c outra a' ontatlc desta ou tb
qnelle para a nsurp:tção de direi tos marilacs, orr,ultac;io 
t· ~ubtiacç::io ..te menore,;. 

7." lne•·11dio volunt:trio; tlamno HOS caminhos de 
ferro, do qual resulte un pocoq n~sultar perigo para a 
\'ida do~ passageiro~. 

8. • Falsificacão, alter:~(io, importação, introducç.iio c 
~·mis~ão dt~ moeda e papei . .; tk credito com rnr~o lef'al 
110!"· tluu~ paizes; fahrico, ÍIIIJHH'tação, ventla c uso de 
instrunwntos com o 11m d·· Lw~r dinheiro falso, :Jpo
licc,; ou quarsqncr outros tit~los da 1livida pnbliea, 
notas dos bancos ou quaesqu•~r papeis tlos que circu
lam como ~r fussPm mo•'tla : fa Jsilicação 1lr ar to~ ~obl•
ranos, SI' !los dn ctoiTi'iO, r-;tampilhas, sinetr~ carimht•~. 
:nnhos e qn:w~qUf·r outrns sello~ do Estado c das rpp:n
tir:õrs publicas, í' u,o, import:1ção c vend:~ desses ohjt•c
to~; falsificação dt' e~rriptura~ publicas c p~rticnlarr~, 
letra~ de ramhio r outros titulo~ tle rommrrrio r u~o 
desses papeis falsilicados. 

!). o Roubo, iqo é, l'nrto com \ iol••Jwia :'ts I"'~S0:1<: r• flq 
,·ousas:" p,;lellionato. 

10. Prcul:~rlo oumaln~r,_a,;:1o de dinheiros pnblicos; 
ÜHISO de conliança 011 subtracção de rlinhriros, fund0s, 
doeumento:'o c qnacsquer titulo~ de propric11atlP puolica 
e particular por prssoas a cuja guarda estejam confi:Hlos, 
ou que st•jam as·;ociatlas ou empregad:Js no cstabelrl'i· 
ment.o ou casa ·~m flUe o crimn é l'ommettido. 

1.1. Harataria, pirataria. comprchendido o facto do 
;~lsllelll apo~~ar-~r d" n:nin dt• •.·uj:-~ eqnip~:jern lizer 
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p::u·tc, por meio de fraude ou violencia contra o com· 
mandante ou quem suas vezes tizcr. . 

{~. Trafico tle escravos c rcducção de pessoas livres á 
escravidão. 

i:J. llanc:~rota fraudulenta. 
l'í.. Perjurio em maleria eivil e criminal. 
Fica estipulado, que os crimes especificado;; neste ar

tigo tlevcrão ser entendidos como taes segundo as de
tiniçves das leis do Estado que tizer o pedido de extr<~
dição, embora ellas tenham data posterior ao presente 
tratado, comminem menor pena do que a do codigo 
penal do paiz ao tlual é dirigida a reclamação c ampliem 
uu restrinjam a~ circumstancias que constituem o crime 
ou os ea~o . .; em que o ré o den ser punido. 

Art. :3. 0 A obrigação da ext1·adição não se c~tende em 
ra:·.o al.~um ao~ naciouaes dos rlous pa ize> c aos intlividuos 
'file nl'llt:,;~c tiYel't'llll13turalir.atlo, scg-untlo i'uasrcspcc
t i\";!.'; legi~lal;.úr~ :til te:; da verpl'lrat.;ào tlo crime. 

Entretanto, a,; alta<> partes 1:ontradante,; :-e ol.Jd:,;am 
a fazer procr,.,~ar e julgar coufonne :ma~ legislações, os 
seus respectivos nacionac.; que commettercm infrac
'·~·:Jes contra as leis de Ulll do~ dous E~tado~, desde que o 
~o,erno do E~tad•1, cujas leis furem int'rin:,cit.la~. apre~ 
~entar o compelt~nte petlidu por via tliplomatica ou con
~mlar e no caso que aquellas infrncções possam ser quali
ficadas em algumas das categorias enumeradas no ar
tigo segundo. 

O pet.litlo será acompanhado t.lo corpo de tlelicto, de 
todos o.• objeetos que o instruem, de quaesquer docu
mentos c u ; informaçõc;; ncccssarias, devendo as auto
ritlades tlo p._:z n~elamantt' procedet· como si cllas mesmas 
ti\"csscm de foi"JIIal' a culpa. 
~este caso todos os aclus c tlucumeulos serão feitos 

'2Ta tu i 1 a meu lt~. 
· ~<to saá porém julg~·tl.u Dt'nt um dus uadonaes .-das 
;:lL!s partes cuntractautes pelos t.ril.Junaes de sua nação, 
si j:i houver sido processado e julgado pelo mesmo de-
1 ir-lo no ter ri to rio em que o facto teve lugar, ainda que a 
sentenr.a fo~se de aLsolvir,ão. 

Ambos o~ gon:rnos coiilpnnnettem-sc a solicitar, cotd' 
,, possivnl brevidade, dos poderes competentes de seus 
rc:sJH'.ctivo~ paizcs as mell1uas legi~latin." neecs.-;arias 
p:1t·a o ~~UIIJ priu11.mto da segunda parte deste artigo. 

Arl. '~." Fit.:a exprc:.:samenle estipulado que o indivi
·1 uo, eu ,ia 1\Xtratlição f (Ir conccrlida, não poderá em 
t::>~ill\1'11 ,.,,, . ., ~~"~" pt·rs'"~·nit1<t "'·'punido l'"r cl'imes pr•-
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liticos anteriores á extradição ou por factos connexos 
com elles. 

Não se reputarã delicto politico nem facto connexo 
com elle o attentado contra os chefes dos respectivos 
Estados, quando este attentado constituir o Cl'ime de 
homicídio, assassínio e emenenamen to. 

Art. 5. • Si o accusado ou conrlrmnado, cuja extra
dição uma das altas partes contractantes pedir de con
formidade com o presente tratado, fôr igualmente recla
mada por outro ou outros governos, em consequencia 
de delictos commettidos em seus respectivos territorio~, 
será elle entregue ao governo do Estado onde tiver pra
ticad() o arime mais grave, e, senti o este de igual gra
vidade, preferir-se-ha, em primeiro lugar, a reclamação 
do governo ao qual pertencer o accusado ou condemnado, 
r, em ~eg-undo lugar, a de data mais antiga. 

Art. 6. o A extradição em nenhum caso será conce
dida quando, srgundo a legislação do paiz em que o réo 
estiver refugiado, se achar prcscripta a pena ou a acção 
criminal. 

Art. 7." Os indivíduos reclamados, que se acharem 
condemnados ou em processo por cr·imes commetti
dos no paiz em que se refugiaram, serão entregues 
depois uo julgamento uefinitivo e de cumprirem a 
pena que lhes tiver sido ou fôr imposta. 

Art. 8." O individuo entregue em virtudu do pre
sente trata do não poderá ser processado por ne
nhum crime anterior, distinrto do que motivar a 
extradição .• salvo : 

Lo Si, em consequencia dos debates judiciarios e de 
um exame mais profundo das circumstancias do crime, 
os tribunaes o capitularem em alguma das outras ca
tegorias enumeradas no art. 2. o 

JJado esse caso, o governo do Estado ao qual o réo 
foi entregue communicará ao outro governo o facto e 
dará as informações precisas para o exacto conheci· 
mento do modo por que os tl'ihunaes chegaram úquclle 
rrsultado. 

A llypothese deste paragrapho sô terá lugar a res
peito dos crimes que forem perpetrados posterior
mente á celebração do presente tratado. 

2. • Si, depois de punido, absolvido ou peruoauo do 
crime especificado no pedido ue extradição, permanecer 
no paiz até o prazo de tres mezes, contados da data Lia 
sentença de absolvição passada em julgado, do dia em 
que fór posto em liberuadc em consequencia ile ter 
cumprido a pena ou oht i <lo o s,_,n perdão. 
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3. o Finahueote, se re~ressar posteriormente ao ter· 
titorio do Estado reclarnaute. 

Art. 9. • Si o individuo reclamado achar-se perse
guido ou detido no paiz onde se refugiou, por obrigação 
contrahida com pessoa particular, a sua extradição terá 
comtutlo lugar, ficando salvo á parte lesada, fazer valer 
seus direi tos perante a autoridade competente. 

Art. iO. Os objectos subtrahidos ou encontrados em 
poder do accusado ou condcmnado, os instrumcntQs e 
utcnsilios de que se ti ver servido para a perpetração do 
delicto e qualquer outra prova de convicção serão cn.· 
trcgucs com elle. . 

A entrega ou remessa dos objectos será feita ~inda 
mesmo que, depois de concedida a extradição, esta não 
G!wgue a realizar-se por morte ou fuga do cufpado. 

A remessa de objectos·~erá extensiva a todos os tle 
igual natumza que o réo tive1· occultado ou transportado 
para o paiz onde se refugiou, e que se de:;cobrirem pos-
teriormente. ' 

Ficam, todavia, resalvados os direitos de terceiro 
I'Obrc os objcctos acima notados, os quats serão devolvi .. 
dos sem despcza alguma depois de terminado o processo. 

Art. H. As despezas com a prisão, manutenção o 
transporte do individuo, cuja extradição fôr concedida, 
assim como os gastos com a remessa c transporte dos 
objcctos especificado.; no artigo precedente, ticarão a 
ea1·go do:;; dous governos nos limites tios seus respectivos 
terri torios. 
· As dcspezas com a manutenção e transporte por mar 
co!Ter·ão em Q"l e outro caso por conta do Estado quo 
reclamar a ex{ adicão. 

Art. !2. A cxtr"adição verificar-sc-ha em virtude de 
reclamação a pr esen ta da directamente pelos govêrnos 
ou por via diplomatica ou consular. 

Para a ex tradição ser concedida é indispensavcl a 
apre~entação de copia authentica do despacho· de pró
nuncia ou da sentcuça de contlemnação exlrahida dos 
autos de conformidade com as leis do Estado reclamante. 

Estas peça~ serão, sempre que fUr possível, acompa
nhadas dos signaes característicos do accusado ou con
clcmnado e de uma copia do texto da !ai applicavel ao 
facto criminoso que lhe é imputado. 

Art. VI. Será posto em custodia provisoriamente nos 
dous Estados contractantcs, o individuo que~~ 
c~m~~·o,~cttido em algum. dos crimes C_IJ.IHI'fécul~s0~t)AMA"-
,Jt t. -· /_:\~\~\_\; ll-1 
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Esta prisão preventiva será ordenada mediante rcqui
siç.ão feita de qualquer dos seguintes modos : 

1. • Pelos respectivos governos. 
~.o Pelos agentes diplomaticos ou consulares dos dous 

paizes. 
3. o Pelos presidentes ou governadores das proviu

cias limi trophes e commandantcs das respectivas fron
teiras. 

A requisição deverá ser acompanhada de um manda· 
do de prisão expedido peb autoriJade competente se
gundo as formalidades das leis do seu paiz, com a desig
nação dos factos imputados c disposição penal corres
pondente. 

O individuo a~sim capturado ~erá posto em liberdade, 
si no prazo ue tres meze~, conta dos da data da requisi~ão, 
não forem prc,·ncltitlas :1s foi·m~ !idades exigidas no pre
cc<knte artigo. 

Nos c:.~sos urgcnlt~s. as autl•riuades supramencionadas, 
mesmo an tcs 1b exhibição do manrbdo de prisão, poderão 
pelo meio mais expedi to (correio ou tel!•g'fapho) pedir 
c obtm· a prisão prevrutiva do condemnado ou accusado, 
com a condição, por·ém, de darem immediatamente co
nhecimento desse avi~o ao Ministerio dos Negocios Es
trangeiros por via dip!om;,tica ou consular ou dirccta
mente. 

O culpauo será po~to em liberdade s;, no prazo de 
quinze dias contallos da data do aviso, não fôr apresen
tatlo á autoridade com pctcn tt~ o mandado de prisão. 

Al't. H. Quando nrl scguiawntode uma causa crime 
em um dos dous paizes, se julgar necessario o depoi
mento 1lc te~temunhas rrsidcutl's no outro, será enviada, 
para esse !im, por Yia diplomatica, carta de inquirição, 
á qual se dará execução, obscnando-sc as leis do Estado 
OIIUc as testemunlws forem iiH[Uiridas. 

Os dous goYCrnos renuru·iam a qualquer reclamação 
que tenha por objccto a resl ituição das dm;pezas resul
tantes do 1:umprirnento desta carta inquiritoria. 

Art. I~;. Si em qualquer eausa erimc se julgar ne
CI•ssaria a comparcncia pessoal de alguma testemunha, 
o govm·no de qnem olla f6r subdito consultará a sua 
vontade de accedet· ou n;i:o ao convite que para esse fim 
houver dirigido o outro govemo. 

Si as testemunll3s requeridas consentirem na partio~. 
rc~.:ebcrão os passaportes neccs~arios, c os ;uvernos re~
pcctivos cntcnller-so-ltão entre si para tletermin.1l'cm a 
iudemniz1ção, qlle, sr~;::unolo êl lli.~umcia c o tempo de 
)::·r;ll:ltll'll:·i·, ,,.,.:·1 d: ·!· 11:·· 1•:1·_':• !''-'"' '_'0''''1'11" r•~d:t 
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mante, assim como a somma que este deverá adiao· 
ta r-lhe.~. 

Em n10nhurn caso pndrr:io as testemunha~ sH retidas 
ou molestadas durante a sua rcsidencia no lugar aonde 
hão dcdepúr, nem durante a viagem de ida e volta por 
factos anteriores ao pedidc da compare~encia. 

At·t. u;. Si em algum procc~so imtruido em qualquer 
dos dous Estados contractantes fõr necessario proceder 
á acareação do processado com delinquentes detidos ná 
outra nação ou adquirir provas de convicção ou. docu
mentos judiciaes que e lia possua, o pedido será feito por 
via diplomatica. 

Dcver-se-ha acct·der ao pedidõ quando considerações 
especiacs o não estorvem, sob condição de serem devol
vidos no mais curto espaço possivel ao seu paiz os indi
víduos e documentos reclamados. 

As despezas de conclucção de um Estado para o outro 
dos indivíduos c dos objec:tos acima indicados serão 
pagas pelo gov('rno que dirigir o pedido. 

Art. 17. Os dous gowrnos promcttem notificar um 
ao outro as sontenças ,;obre os crmtes de toda a especie, 
proferidas pelos lnbunaes de um dps dous Estados contra 
os in,Jividuos do outro. 

A rommunicação se fará remettendo por via diploma
tica a sentença pronunciada definitivamente ao governo 
de quem o réo fór subdito. 

t~sta remessa será feita gratuitamente. 
C:1da um dos dous governos cxpedit·á para este fim as 

instrucçõt~S necessarias á~ autondades competentes. 
Art. t.8. Na f<tlta dt~ agentes tliplomaticos os pedidos 

dos arts. H,.•;;, e 16 e communkação do art. 17 serão 
apresentado directamente ou por ~ia dos respectivos 
agentes con~ulares. 

Art. 19. O presente tratado terá vigor por to annos 
r,on ta dos do dia da troca das ratificações c continuará 
a subsistir passado este prazo, emquanto um dos dous 
~rovernos 11:ío declarar com a anticipação de seis mezes 
que renuncia a c !Ir. 

Será ratificado e a;; ratificações trocadas no Rio de 
Janeiro no mais curtn prazo possível. 

Em testemunho do que os respectivos plenipútencia
rios assignararu os artigos acima exarados, escriptos 
nas línguas portugueza e hespanhola, e os sellaram com 
os sellos de suas armas. 

Feito em duplicata no Rio de Janeiro aos 16 dias 
do mt•z de Novembro rio anno de Nosso Senhor Je~us 
Çhristo dP. 1869.-Barão de Cotegipe.-W. Pmmero. 



E :;cndo-nos presente o mesmo tr:rtado, cujo teor fica 
acima Inserido e bem visto, comiderado e examinado 
por Nós tudo o que nelle se contl~m. o approvamos, rati
ficamos e conflrmamos assim no todo como em cada um 
de seus artigos c esti vutações, com a suppressão e addi
tamentos que a respeito tios arts. 2.0 e t3 do mencio
nado tratado, constam do protocollo assignado na cidade 
de Huenos-Ayres aos 3 de Agosto do corrente anno entre 
o meu enviarlo extraordinario .c ministro plenipotencia
rio naquella cidade e o ministro das relações exteriores 
da Republict Argentina, e pela presente o damos por 
tlrme e valioso, promettendo em fé e palavra imperial ' 
observai-o inviolan~lm~ntc e fazel-o cumprir c observar 
por qualquer modo que pof>sa ser. 

Em testemunho t1 lirmr-z1 do que, fizemos passar a 
presente carta por Nús a<>Signada, passada rom o sello 
l{randc das arm~s rio lmpcrio e rcfertmdada pelo Mi
nistro e Secretario de Estado abaixo assignado. 

Dada no Pai a cio d~ Rio de Janeiro aos 2ü dias do mez 
de Setembro do anno do 1'-<ascimento de Nosso Senhor 
.Jesus Christo de I Hi'2. 

PEDRO, IMPElUDOR (Com guarda). 

Jl/f1.nor1 FJ'(mrisco Corrt>a. 

Protocolos addicionaes ao tratado de átradição concl1tido 
entre o Imperio do Brasil e a Rrpub/ica. Ar_qentina em 16 
d,. Norembro d<> t 86H. 

Os abaix:o assignados, pleni polenciarios de Sua .Marres
taclc o Imperador do Brasil c ti.~ S. Ex. o Sr. Presidente 
da Republica Argentina, reuniram-se hoje no 1\liniste
rio dos Negocios Estrangcit·os para assignar o tratado de 
•·x tradição de criminosos 11n tre os dons Estados. Antes, 
porém, de prncedcrem :\. as~ignatura declararam o se
guinte: 

1." O tratado de extradição comprehende os esct·avos 
aiminosos, cmwruanto delles não se falle expressament~ 
em nenhum dos artigos do dito tratado. 

2. o Os escravos criminosos, refugiados do Brasil na 
Republica Argentina, ficam sujeitos á extradição nos 
mesmos casos c pela mesma fórma estipulada para os 
homrns linr~, eompromct trnrlo-~r o governo brasileiro 
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a entrrg·~r ú su.1 expcn~a ao g-overno argentino o es
cnvo extradito, logo que el\e haja cumprido a pena, ou 
rru:mdo fôr ahsol \ido ou perdoa1lo do cri me que houver 
motiv:Hlo a cxtr:Hlicão. 

3. o O presente pr'otocolo será submcttido á approva
ç:lo elas altas partes contractantes con.iuüctamente com 
o trat:Hlo acima a\ludido, e, no caso d!! ser este ratifi
ca,Jo, lerá o dito protocolo a me~ma força e valor que 
ellc apczar de não ser expressamente ratificado. 

Feitas estas declarações, havendo-se prQcetlido á lei
tura 1lo tratado de extradição, c estando conformes os 
dous exemplares em todos os pontos e artigos, os refe
ridos plcnipotenciarios os assignaram e os sellaram com 
os sellos de suas armas. 

Feito no Rio de Janeiro, em duplo original, aos l6 dias 
do mez de Novembro de 1.869 do anno de Nosso Senhor 
Jcsu~ Christo. 

(L. S.) Harlio de Cotegipc. 
\L. S. l nr. Pannero. 

Rennitlo.; na secretaria das relàçõcs exteriores SS. 
EExs. o Sr·. D. Carlos Tejedor, ministro c secretario de 
estado desse departamento, e o Sr. Domingos.foséGon
çalves tlc l\lagalhães, enviado extn.onlinario e ministro 
plelllpotem:iario de Sua 1\l:lgestade o Imperador do Brasil 
.JUillo do governo 1la Republica Argentina, com o fim de 
n~solYer os pontos pendentes que obstaram até agora a 
troca d1 convenção de extradição de criminosos, ceie-· 
brada no Rio de .Janeiro em W de Novembro de 1869, 
concordaram o Sr. 'ninistro das relações exteriores em 
cumprimento das· js do congresso de õ de Setembro de 
1871 e de 30 de Julho 1lo presente anno, e o Sr. minis
tro do Brasil em cumprimento das instrucções de seu 
governo, que a mencionada convenção ficará modificada 
do modo seguinte: 

1." Acrescentando-se no final do art. 2. 0 da dita con
venção o seguinte:-« e sempre que tacs feitos estejam 
sujeitos pelas leis do paiz requerido á pena corporis 
a!Hictiva ou infamante conforme a lei argentina, ou não 
admittam fiança conforme a lei brasileit·a. » 

2. 0 Snpprimindo-sc no art. 13 os dons ultimas p.lra
gnphos, que dizêm: 

« Nos casos urgentes, as autoridades supramenciona-
das, mesmo antes da exhibição do mandado rle prisão, 
potl~~r:io pelo meio n:ta~s expedito ~correio ou telegrap_~ 
pc•t!tr e obter a prtsao preventtva do cond~V,te:;;CA A-.;;,;~~. 

PAHl'l<: 11. 1'17 / • ./ • .-\\ .. \ {)~ Jll,l; I/? 
,,, \\' \ . ·I 



1170 .\CTO" llll l'Ollf.l\ 

accusado, com a condição, poróm, de darem immediata
mente conher.ifilento desse aviso ao Ministro dos Nego
cios Estrangeiros por 'ia di plomatica ou consular, ou 
direc lamente. 

" O culpado será posto em liberdade si, no prazo rle 
H) dias contntlos da data do aviso, não fôr apresentado 
:'t auioriLhHll~ compl!lentc o manda1lo de prisão." 

Convindo o.; Srs. 111inistros em que os respectivos 
I.Pxtos da 111enciomda cull\·en(ãO Sl'jalll trocatloE, com as 
audições e suppressÕI'S aqui transcriptas, assignara1n 
dous c:xcmplares do prest.:ule Jll'otocolo. 

Feito em Buenos-Ayres ao,; tres dias do mez do Agosto 
de 1872 .--Domingos José Gonrnlres de Magalhães.- C. 
Tl'jedur. 

-···-
DECRETO N. :ilGl- llE 1l DE DEZDIBRO DE 1872. 

Proro~a por cinco a unos o prazo tio privilegio concedido a Guilherme 
Yan Yleck tidgcrwoo,J f' Hohcrto l'or!er "·alker, pelo Decreto 
n.o :!QOil tlr ~1 de No\'emiJro de 1SG2. 

Atlendendo ao que l\Ie rerJuereram Guilherme Van 
Vlec:k Lidgerwood c Roherto Porter Walker, c na con
formidade do parecer do Consc~lheiro Procurador da Co
rôa, Soberania P Fazenda Nacional, Hei por bem Proro
gar por cineo an11os o prazo do privilegio que lhes foi 
coneedi1lo, pelo 1Jrcreto n." 300ü de 21 de Novembro 
:.k HlH2, para fatn icarem, usarem c VI'Qderem, no Im
P"rio~ maehinas de rlrsra~rar c limpar.;o cafc\ aperfei
çoadas segundo o proccs~o IJIW inventaram, licaudo en
J.•·rulido que o privilegio ora prorogado comprehendc os 
divl'rsos llll~lltoramc~ntos di'Sct i pios no seu requerimento 
d1~ ;!()de Agoslo ulliiiJIJ. 

Francisco do Hego 13:trros BaJTdo, do l\IPU Consl'lho, 
Senador do lmperín, M in ís Lro e Srcrel a rio de Est:JLlo :los 
Negocius da A.~Ticultura, Commcrcio c Obras Publicas, 
3"~im o tenh:1 entendido c faca t~xccutar. Palacio do 
H.io de Janeiro, em rruatro de Dezembro de mil oito
centos setenta t' dons, quinq11agesimo'primeiro da lu
tlcpendencia e do Im per in. 

Com a rulJrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

Francisco do llcgo Barros Barreto. 
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DECRETO N. 5162- DE ~ DE DEZ~~IBRO DE 1872. 

Conr.erle privilegio pnr 10 annos a lgnacio Saturnino de Moraes 
~> .Toaquiin Aut.onio de ~loracs, para o estabclecimenlo de 
uma ·,fahriea do· vidro> e nystacs, na cidade de Porto Alegre, 
ua l;rolill!'ia do I\io tira111\e tlÍÍ Sul. 

A\ tcn.Jcn•lo ao que ~le rfqner,'ram I~nario Saturnino . 
,1,, :\h·r:ws e Jo~quim Antonio tle ~lorae,. e na ronformi
t!adt' do rarCl't'r do Con,:p\heiro Procurador da Corôa, 
Sob,,rania e F:lZI'nda :\aciona\. Hei por bem Conceder-lhes 
privile~io por lO anno;; para o estabelecimento de uma 
L1hric:1 de 'idros e ery!'taes. na cidade de Porto .\legrf", 
na Província Llo Rio Grande do Sul, sob as seguintes 
clausulas: 

1. • Dcn tro Lle dou;; annos, con lati os desta da l<1, deverão 
os c.oncPssiOI\arios fazt>r trabalhar a fabrica que se pro
põem eslabclecar; 

<::!-" E'limilaLioeprivilegio:'tProYinciadoHioGrande 
do Snl; 

:1." .\ presentP conressão lica depen1lcnte da ulterior 
approração do Poder Legislai ivo. 

Fr:~neisco uo Rego Barros Barreto, do Meu Conselho,· 
Senador do Impcrio, Ministro c Secretario de Estatlo dos 
Ncgocios da AgTicultura, Commerdo e Obras Publicas, 
:~ssim o lt•nha entewlido e faça nccutar. Paldcio do 
Hio.de .btl!'iro, em qu<~tro de Oczemhro de mil oito
centos sl'tenta c dous, quinquagcsimo primeiro da 
Inclepcndcncia c do Impcrio. 

Com a rnhrir:1 de Sua r agl'slad,• o Imperador. 

Frrmci.~co do Re.'liJ Tlarros Barreto. 

Senhor. -.\s la hei las de 5 'lc SctcmiJro de 1857, que 
mare;1m os vencimento~ das diversas elasses Uf opera
rios dos Arsenacs de .Marinll'l do lq1pcrio, não podem, 
rolll ju~tiça, por mais lt~mpo vigorar. 

A ''scassrz c desigualdade dos salarios alli cstabclc
eidos j;í leriam levado, ao menos nesta Côrle, os bons 
ar! istas 1pte possuímos, a abandonar o serv~·EstâdtJ;-~, 
''lll 1111'• :1 "'' uwlltor pa~:ra, 'JLU' llti'S ~~\~(<\'.i'nd.ust!iil'f,1~ 

/~\('. .. 

;: <J':: 
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particular, se a affiuencia de trabalhos no Arsenal de 
".l\larinha, dando lugar a gratificações extraordinarias 

em serões e sestas, não proporcionasse, algumas vezes, a 
compensação nccessaria para lhes ser augmentado o 
vencimento, e diminuiuo o pe.'o das privações. 

Com relação aos operarios de reconhecirla aplicLio, 
f'lll determinadas es]wcialirladrs, c que, reduzidos em 
numero, ainda assim, diflicilmcntc seriam sub~tituidos, 
teve o Governo de fazer algumas concessões ai tcrando 
as talwllas; mas a providencia tomada, desde que de 
um modo cquitativo não era extensiva a todos, dava 
1 ugar a repetidas represcn tações , n mais urgentemente 
c'<igia uma dcli!IOI'a\ão delinitin. 

Por cstcs nwtivos, c ll'lldo em ronsiderar;üo o~ preços 
dos gerwros alimc11lieios, !]IH' gradualmrnle se elcr;tr;lln 
nos t:) an no~ dccorr i ri o~ clesclc IH:i7, j ulgnei i ncon testa v t:l 
a necessidade de se fazer uso da autorizacão concedida 
pelo art.177 tio Decreto n. 0 2:;s:l, de :Jo de Àbril de 1860. 

Fiz, por1anto, organizar novas lalwllas. c os quadro~, 
aos qnaes refcrc-sn o DerTelo junto, que I'I'Sjlt'ilosa
menlr) apresr~nfo a Yo~sa Mag·e,;tade Imperial. 

Em proporçõr·~ r:1zoavcis, ~ão :111gmentados os sala1·io~, 
atlr)JHlrmrlo-sn il natureza P imporlarleia dr1s trallallw:; 
tias diVt!I'Sas ollir·.inas, e pror'IILtnrlo-se ml'lltorar as r.oll
dições do artista, :.;em onerar cullsidcravelrnenlc: o The
suuro. 

Nos quarlros do [ll'""':il dr~' Ar-;:•naes de Marinl1a da 
Bahia, Pcrnallllluro n l'arú rnns1·n a-~c o que está em 
cllcctiridade, por ser surlicic•Hte Jrara as obras que alli 
se acham em andamento. 

E, assim, o 1. 0 que, pelo respectivo quadro, poderia 
dispór tlr. 13ti2 opcrarios ficará com :J20; o 2. o terá HiO 
em vez de rt:ll, c o 3. o !83 em vr•z tle 21-\H. 

No Arsenal rla Côrte a afllucnda de trabalhos ohrigou 
a elevar, ha annos, o pessoal a um numero superior ao 
lixado em i8ti7. Teuho, entretanto, determinado uma 
reducção rle 110 operarias, que deixa de ser maior pelo 
receio de prejudicar as obras em andamento, 011 re
tardar as que I i ve!'em rlc ser mnprehend idas. 

Essa reducção reeallirá, principalmente, soiH'l' os 
opcrarios da Diredoria dt~ Ohras Civis e 1\lililares, 
porrJUC, ao contrario rio que se dú f'Oill os das ollicinas 
de eonsl.rucção n:na I, ma c h i nas, etc., uão carecem clles 
de ha1Jilita1;ões t·spcci:les .. t· o-: tr:1halhos da rcl'r!rida Di
recturia podem, r~lll parli', "'i' li'iln< 1'111' p;lrli,·ul;ltT.'. 
<'IIHI \:1Jlt~,~t'1ll 1';1(':1 I) E-:l;rd" 



EXECUTIVO, 

Devo, toda v ia, respci tosamc:nte pontlcrar a Vossa 
1\lagestade Imperial, que, parecendo-me inconveniente 
despedir tle prompto, um numt~ro tão avultado Je 
njlt~rarios, qual o da rcducç:i:o dita, providenciarei de 
mo1lo, qtw t•ssa rednrção se n~alizn dr~pois dn uma· 
escrupulosa escolha ,]!> IJons artistas: deixando, de:;tle 
j:\, dt• plTt:n('hcr as vagas qtw se forem tlando por 
q uacsqu,·r c i reumstancias; c, linalmeutf', conservando 
alguns ~_;om. o salarin an ligo até. q ne, ou cutrcw em qual
quer vaga que setlcr, on, n'um prazodetemporazcave',' 
achem trabalho !'úra tio Arsenal. 

Tratantlo-w tia rr~mocão tio Arsenal de Marinha de 
Cuyabá para o Latlario Jlarcct•u-mr aeertarlu nJo lixar, 
por ora, o resp<'t:lil'o pe:,so:d, ri'SI'l'V:tllrlu tauthl'lll\'ara 
m•·llto:· oppurltt!Jidadl', e com m:1!ur cuuheri~lll'!llO tlc 
rausa," lllelhuramentu de salario a quellon\ cr direito. 

Soa,· Senhor, rom o mais profundo respeito. -De 
Vossa l\l~gestarle Imperial, suhllito leal e rcvercnlL~. 
- J ooqnim IM fino Wbciro da Lu::. 

llECI\ET() N. :il(i:l-nt: 1 ll!C DEZEMHIIO DE 1~72 •• 

Au;nllettla o,; v"ndlllentos e lha o HIIIIH'rll das tliversas classes 
11•~ opcrarith tios ,\ rsen~ws tlc ~larinha I! a Ctlrtc, H ali ia, l'cr-
li:IIHhiiCO P l'arL .. - , - " - -· 

]J;:i por'IJl'lll l{llC O JllllllCI'O C O~ \l'liCÍIIWrltOS dos 
mestres, op1~rarios, patt·õ1~"' rem:Hlorl's e serventes 1\os 
Arsnnacs de l\brinlia 1la Cürtc, Bai1i:J, Pernambuco c 
Pnrú, s1·jam, 1l'ora nn diaute, n'gul:11lns pelas tabellas 
c qnatlros 1pt<' a t•stc aco1np:lllh· .1; e !'oram organizado~) 
dr: conformidarl1~ com o dispuslJ uos arts. \l. 

0

, lO e 171' 
du Dccrt~lo n." ~W8:1 •.Ir' :30 tle Ahl'il dt: Hlf\0. 

Joaquim nelfinn Hiheiro tia Lnz, do Meu Cons<:lho, 
Senador do lmpcriu, l\linistro c s~·rretario de Estado 
dos Nt•gocios d~ l\hrinha, assim o li'nln entendido e 
fat:a executar. Palal'io do H.io :le J:qwiro, em~ de Dl:
zt·mhrn dn 1H7'L quinrruag<'simo prim,·iro da ln<lepeu-
di·n··ia e do llll[ltl'iü. · 
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mentos, t'OUsJU~raudo.~e tullavia na t. ~ os qut1 r~·n·dH'I'L'IR estlpf'nt.lw "uper10r :~n lixado ji:Jra '.'s op~·~anos dt·sw clas!'!C. . 
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do-se·lhe além Uo sala rio til' :iU<:. da.ssc mctnde da rrspcctJva gratlfit·a~ao. , 
\.ll 0:; mestres, rontn.\uwstres e mandndores 1JUC dyixareru d1~ ~·omp~lfN'cr ror untivo tlc mol1 s:ia, prova?a a juiz~ do inspec\01', perceLeriio ~umcntc o rcspcc_tin1 jornnl. , 
5. a Em urgeneia de ·>!Jras e nas querrni.ls "~" ab011:1_ra acs opnarws I(HC ~~' pr .. start•m ao_ tratJ~Ilw nos donungos c thas santo:-, e uas horas extraord!nnria~, ail'm Jt s competentfs vencimentos, uma 

g-ratificação á juizo do in.;;pectur, a qual não U'{ceJera da metade l.lu re~peLt1rn JOrnal e g-rallficaÇJO. • 
ü." Cessa o a!Jono Uc comedori~s aqs remadores que :a percelJJam. 
7." ~ão se atlmitlirão ~prcntlizcs.nas otlldnas de Jll'dreiros r r:1nteir•)~. 
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í \FITTI\ O. 

DECHETtl N. !itn'i--nr ti nE n~<:zr::mmo DF: t872. 

Appl o. :1 t) • o:lf r:tdo i'i'khrado \'llill n Con~d!wirn 111' E:->laf1ü 
.Jost·~ Thomaz N:tlmr11 di~ \raní'' 1nra a n·llac•,·~1o do t•n•_jc'do 
do Cndí:;o Chil do lnqwrio. 

JI1·i por h;;m~ na t'onrormid:ule do~ lktT•~Io:' Jl."'· 2:Hs 
de ~2 de llt'Z!'IHIJl'O dt• u~:)t), t) :n~-.; de IR de :\on·mllro 
de !;-lí;:L 1'\[l''dído para 1'\C1:11r::Io do :HI. ::?i da Lei 11."' 

llií tlc H d<· St·lt~mhrn dr· 180:~, lkn,·lar o seguint1~: 
"\ri í!..~o unku. Fk:t ap[H'oV:tdn o eontl'acto~ celebrado 

a :: do 1:orren lt• me:~. com o Conselheiro dt' l·:~trHio Jnsú 
T!tn!ft:lZ Naln~t:t) de Araujo, p:tt'a a redacção do proje.do 
du Cod igo C i y il do Imperio. 

o Hr. 'hnod .\ntonio Duarte tk Aznn~1lo. do Meu 
Con"(dlw, 1\líni~;tro e St•rn~lario de Esfatlo do~·Negodos 
da .lnsti.~;L a-<~im o lt'nlta tmtend idn e f;a;,a executar. 
P;tl:tc!u 1io Bio de .laaeíro, em ortw d1~ Dt•J.einbro di~ mil 
nit.•w,·nlo·; :-;,•ft·Hf:l t' d~tus~ qailit(U:lgr:·:.i:uo prímt•in) da 
lndPpt•n,lt•Ju·ia ;• do lmperio . 

. \•); I!·:·..; di:::-; do HH'Z de Dezcmhrn do IR7:?, pt•rantc o 
i\l.íui-.:lro ,. St'cretal'io dt• E;-;tadn do:-: Negodo" da Justiça, 
CniiSI'Ilu· j ro nr. I\lallOt~l Antonio Du:l r te de AzeV<!dO, 
rrHnp;!:'('t:t!U o Con . ..:l'llu·iro de E:~tado Jos{• Thomaz Na
lJuro dl' ;\r:~njn, e por t'SI!' foi dito, fPH' pt~lo presente 
~~o:ttr:tt:~r~ "'!(!briga a redigir n proje1:.to do Codigo Civil 
do l:rqwr·in do Br:lsil, :-oh as ~;t•guinli'.'~ c~mdi(t'ies: 

I. I n '~ ..;! !'!H:l dn projedo do Codko C i ri! do Im
per in :;·r:\ o tJll~' pnr nH·ditadfl e::.tudo paree.~r t~otne
níelll•' :1 :lltfl•r. qut· adop!arú a maí:: pc•rfeil:t c!a''sili

.fp tlirPitu civil. 
, PilLt diridir-:--t•·ha em livro·; t~ til !I CPnfornw 

.1 di •('I <id:td•.· ·h" mat<•ria:-:: <;·r:'t ftu·mulada t•m artigo:-; 
~~~~ Hll!!líT'tçín slt.:r:•.::siva, (' rm·rt·ditb ou :-;egnída dt~ um 
litll['l nnit:fl. i'l•!qwnd·t~utt~ dl'ih, contendo disposiçGe~ 
;krrc;t d:t p11 h! i.·:·•::}n, f'lrt• itu ~~ applica..:üo da~ l1•i::. dn 
IPliH'I'iO. ' 

::.'fi tnli:llilo lit':rr;• t~O!H'Iui,lo dt>nlro do pt"l?:t) d(~ 
('i!l•''' ;lJlfiP" t'\HII:1·los dt' t.'· í.k .laJit•iro dt~ 1~7:L 

't.' H autor nhri'l:t-SI' a prt'sídir :'1 imprrss::io do pro
tu ;J,t C:~<!i·~n Ci\ i L. qlll' Sr.T:·, ftlita ;'t rttsta tl!l no\ C!'llo, 

·,.. ·. 
; 1'' 



• 

t t 7ti 

:1 Ctll'l"Í!dr a" fH'ü\';t~ lSpü!.~T.lphit:;h :1 pre;;t.ar quanto~ 
('St'larecinwntns lhn fon•m e\igidô-.: pelo Govcr·no on 
1wla..:. comn1 i~sG,•:; c~\anlinadnras da oh r a. 

:i." PtH'I't~her;í o aulnt· dnrank o;; cin,:n annos tlPstf~ 
ro11tractn :1 gTalilit·a(io m:·n:~al d•~ 2:0HtMOOO, que lhe 
"''l';'t p:1p::t pt•ln dito pr;tzn, ainda tpw, ank~ dP tt.!rmin:1dn 
1'1!1-, ~·ouclrn n l rah-l!ho ~ m:1-.: qu,: Si~ n:io e.;;tervler:i :.10 

kntp() de qu:dqlH'r !il'lll'tl:.::H:io, 'IIIC obu·nlu por nto-
1 i\!' ju;-;t ílii':id:). 

n.' SI', p:~r l'lllp:l ;-;ua OH inqwdímnHo quq n;'io I'!Jt' 
i n::.upt·ra \ t•l, d;•i 'GH' o :n1 to r dt~ l'Ondnir o~ trah1lho~ 110 
1~'111 po c~t ip11ladt~ 1n rol!d i(;;lo an 1 ~~rinr, en lreg;ll-os-ha 
110 ~·~!.:td!• l'lll ijlll~ est ivrr,:m, :w finvtT!IO Imperial, de 
r uj;t prnpr i··dadt' ~-;~· l'tTU h riio :wmprn; e l'I'Stitui r ;i 
Inda~> ;1-; •:rati!ir;H~i);·~ qqe l!n!l\l't' rerehitlo att:~ ent;1o. 

1 ." lln lllC':-dnn modo St' por Ldh·i111ent.o. nu por itn
rwdiml'lttn ill\t'lt•'i\t>l C !H'l'l!U!l('!l\t\ Sü ÍllliaiJilitar 0 
;tu!or tura !'illlí'luir o:-:. tr;\ÍJ:dho~ no prazo ajustado, 
:-::prfí" pl lc.; <·n tn'':lllf'S ao fin\·,·rnn nn e:- ta do rm t[lW ~~~ 
:lrh:\l'{'lll~ por(·m s.~'\11 m:d~ íwh•nlniz:H.::\o do que :1;; g-ra
t i !it'.tei):'"- nt ~~~~"H'" .i:"l !H'l'f'í'llítla". 

:~.' Entqtl:tl!lil (''-;!i\ .. '1' ••I''Hjí:H!o cqm o sen ir:o tLt 
r,•,hn;io du prnjPrlo dn ú1di ~o Ci\il, n aulol' renuneh 
:HI.'i "-{'ti" trah.lll1o;;: dt• ;ldY•H~;Irh dt~ qualqllt'r n:llurez:t 
ql!t' s,>ja:n. 

!I." Collr 1 ui do " ptHj ''('to dn Cu ti C i\. i l dn lnJtH'l' in~ 
•· ('\'l:uíu;uh ,. ;lí·••i!<J lwlo C•Ht>I'IIO lm(l<•rial, pncdwr;·, 
nní-; n :tUlPr () u:·.·!nÍ'l d•· !í:ll:fl:)!J'000, que llw st•r;·, 
p: 1l1ll !l[;l tlH!ll \1• IU:.''rl. 

E pt•ln Crlll:'i'llll~irn llr . ..\hnod .\ntonin Duarte df~ 
.\ZI'VI~dn, ~iini.~tro r' S"n\!l;trio dt• E:;;!ado dos Nee:oeios 
th Ju-.;1 it;:L, f.,j d'Thl':ldo qtw at:,·il.a u p1'1'.;1:nte rontractn 
rn:n a< (~llild Ít_:il·-; lld!n in .;prid:ts, ~~briqando-se l;OI' 
!':1rte t1o Cort•; 11•"~ lnqwl i:d~ I' n í:ou:;ellwiro tle' E-;hdo 
Jq:),-. Thomaz .\íallttt·o d1· .\r:111ju jiiJl' :-'U:t (H~ssoa e hens, 
t·m ;-;~·u llt~!lln ,. no d,· st·n-: !wrddros, au lid nnnpri
l!t••rdo dt~ lll:·~nw ,·nn; l'a:·to qnr' as:'i,'!ll<Ull. 

Eu Andrt\ AT.!íl~·lo d:~ i'ada:1 F!cnn, Hirectm· (;r·r0l 
da ~t'í'I'P!aria dt· {': ;!:nlo ~~o..; Ní''0'0(~iu:-:· da Justi<;a, o f'S
nt•\ i.- Jl•ltlfH'l Auloi!ui I Jtt;tJ'li' dt' A :1Tctfv.-Jo.~(: 1'/tu
lii!l: ;.\tdll!ti) t(,• j! !111)1!. 
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. !lf;:ClU;:TO "i. ;;L(;r;- DF. H DE DEZE~llll\0 DF. 1872. 
.. ,/ -~<11.-<,-

l'rorot;a até ::w fim tlc Dezemlii'O de 18i3 as disposições do De- r~ 
crdo n. o 363l tle 27 de Março de 1866, que pm·mittcm ás em bar- / 
t.:at;ões cstr·angeiras o serviço !I e cabotagem. 

Usando da ~nlorizn.;ão conferida ao Governo no art. 23, 
~ 1!. 0 , da Lei n.o H77 de !:1 de Setembro de l8(il), Hei por 
hem l'rorogar até ao fim de DezPmbro de tsn, se antes 
uutra providencia não fôr adoptatla pela Assembléa Geral, 
as disposições do Decreto n." :lli3l 1\o 27 de l\larço do 
li3fi(i, qun prrmittem ás crnJ,arcr~çõcs estrangeiras fazer 
u serviço de transporte costeiro entre os portos do lm
perio em que houYrr Alfandegas. 

O Visron<lo tiO Hio 01·anco, Conselheiro de Estado, 
Sr'lladnr do lmpcrio, Presidente do Conselho d1~ l\linis
trns, !\Jinistro c Secn~ta1·io de Eslado dos Negocios da 
Faz.en•la c Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 
:1ssim tenln entendido o o faca executar. Palacio do 
Hio de JaiH~iro, em onze de Dezembro de mil oitocentos 
setenta c dous, quiiHfungcsimo primeiro tb lndepen
dencia e 1lo lmpcrio. 

Cttnt a ruhrica tle Sna :\(;Jge3tacle o Imperador. 

~cu li<; r.-.\ LI' i 11.·· 18ati tlc 27 tk ~t'lemllro de 1870 
consignou no art. 2." a~ importancias abaixo mencio
nadas para os encargos do~ seguintes paragraphos: 

~ 18. Secretaria do Estado ......... . 
~ lU. Presidencias de Província ..•.. 
~ 2fi. Instituto dos l\lcninos cegos .... 
·~ :lO. Bibliolheca Publica ...•...••.. 
~ :m. Soccorros Publicas ....•....... 
-~ 'tO. Obra,; ................•....... 
~ '1:!. EYt·niitaf'~ .................. . 
~ IRTf 11. l'l'í 

i 61 : 220~000 
23t:210~000 
!tfi: 718~24,0 
Hi:386$500 

120: 000,)000 
2:i0:0006000 

1 :i : OOObOOO 
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Clausulas a que se refere o Decreto o. o 6186 
desta data. 

I. 

o~ Ira h a I !tos da la H a porlerão ser fni los pelos conccs
sionarios ou por uma socieilalic organizada dentro ou 
fúra tio lmperio c t!t~vcrão começar dentro de dous an
nus, contados da expiração do pr<tZO ·marcado para a 
mcdiç<io e demarcação dos I erre nos mincracs. 

li. 

nentro tio prazo do lres annos, contado ucsta data, 
os conressionarios de\·erão apresentar ao Govemo as 
Jtl:intas topograpltica c geologica do terreno OIH!c devem 
minenr, rom os pt~rlis que dt•.monslrem, tanto quanto 
ft,t· possível, a snperposi<_;ão das camadas, fazendo acom
panhar estes trabalhos de amostras das diversas cspc
r,iPs tias camadas de terra c do mineral. 

N:t mesma occasião lleclararão se o terreno é todo 
orcupado pelos concessionarios ouso está em parte ar
rcntlado, designando neste caso o nome dos anenda
tarios, a nalui·cza c uso das eLlil1caç0cs nellc existentes. 

Ill. 

~atisf1~ila a cxig·encia tla clausula anterior, scr-ll:cs
lt:io conn~tlitlos até ("j,{)()O hectare~ de tnncnos t:tJill
prnltcutlidos nas fazendas dos concessionarios. 

A proporção entro o numero rle hectares c o capital 
reuni<lo c empregado eiTcctivamcntc nos trabalhos de 
mineração ser:í de um hectare para Hi01)000. 

IV. 

O.> terrenos concedidos serão merl idos c demarcados 
dentro tio prazo 1\c um anno, conta do da da ta de sua 
concessão. 

A modicão c dcmarcar:ão dos mesmos terrenos serão 
fdlas ú ctv.;ta dos conccssionarios, que ficam ohrig-ados 
ip;n:tlmf'!lle a satisfazl't' todas as de~pczas da vcrilicaç;lu 
por parle d1• GO\C!'IIO. 
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\. 

A l\lCiiirão e ilt•Jll:ll'tado do krrcBo ~ú darão dirt·ilo 
à la1ra !lo. mineral, dt'!lOis IJIIü os conccssionarios pro
vari'Ill perante o Governo ou a Prcsideneia da Província 
qun sn acha empregado o capital corrcspondcr:te <t cada 
lllll dos lCl'l'I'IIO~ medidos c dcmarrat\os. 

Yl. 

Findo o prazo dt• cinro antw~. ~~untado tlc,.;l;i dala, 0' 

l'lllll'.i'S~ionarios fll'l"dl•rão o direito de la\ rar no~ tntTliO~ 
dt• qrw tr<lo SI' arliarcm de \IO~ow, por não l1~rcm cmj'tl'
·~ado o capitalj'l'l'Cisn para 'ua ;IC'jlli,it)O delinili\a. 

VIL 

'la fúrma du lkcrl·lo n. ··::::!:\!i 1k ':!I dt• i\larr> 1:1: IHfi'L 
:-:1:r:1o con.;idnl'arlos cllectilalllcntc empregados, I' jllll'

lanln rom direito ;'t propor1:ão cslalwlerida na r\au-

''lla :L" : I." O 1:usto do-; lra1Jal\10s de lll1'di1:;io e di'lll:ll'l'a-
'::lo dos l.t'l'l'()llü', IC\ antall11'1liO d1• plantas .. dC'}II'I.:r~ de 
,.,plor:11)o e outros lr:diallto:; prcliminarr': 

:1." () custo das l'aZI'lld:t~: 
:l," A inrportancia tio> in~t.t·umc•nlo~ 1: nncltina~ dc~-

1 i nados :lOS lra)Ja\IIOS di' IIIÍIIf'l';il'àO; 
'f.." A dcspi•za eJTcetuatl:t com. n tr:JII'IJOl'le tle I:II'.!C-

niH•iros, ~~mprcg-atlos e trahalli:lrlnre': 
Fica t•nlemliclo que esta 1lcsp1'Za compreltcntlc súlllt'll

le a qtw provóm do lran~por!t) de taes indivíduos do
ln.~arc~ de sua rcsitlnncia aU· a mina, 1: llllllCa as dia ria.', 
n·g:ulares ou consl:mlcs. th mina para qnaltJUCI' pnYnado 
(I li \ ÍCI'-\'CI'S:I. 

:;.o A 1lcspcza tias oln·as l't•ilas, em \Ísla 1lo' lraha-
llrns da mina, lentlentcs a facilitar o transport1• d!• ~~·u~ 
produelos, inclusi\n cslr:11l:" dl' ferri,nu tln rotla;.:t'lll, t• 
hem assim as casas de morada, annazcns, ollirin:t-' 1· 

1111lro . ..; cstallelrcimcttlo~ indispensavnis :'t l'lllprr·za: 
H." O custo de animaes, barros, r.:~rroças e rJu:tr'>f\111'1' 

outros vclricnlos nmprc.~atln:; !lOS trah:dlrns da min:1 1: 
I r a nsporte d1• ~eus protlurtos: 

7." O cuslo dos lrahallro' que forr•m 1'\.l'CUiado~ t'lll 
tt'LI~·iio it lavra nll qu:rll(lll'l' ilt''fli'Za f1~i la boua fith· p:~Lt 
lf':r\i!.:!l· dl'finitiYallll'flli' l'q:l JllÍIII~I':ido, liCa!ldlli'IIICil
t\jdo que o 1:uslo d:~s plalll:tl;til'" ft·il:" pelo' l'lJII''I'''ÍIIII:I
riP~ n:.\o SI.'!';, !n:PIIJ l'ill' onl:1 t[ot';tpilal. 
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VIII. 

As provaf'tla:; ltypothescs tio artigoantecr'tlentr serão 
admilliLia~ IJol!lt fidc ~~ qnalipwr arliHcio quo fôr em
pregado em onlem a illttdir n Governo ou seus mauúa
tario~ dar;t tlireilo Útluellc, em tlualqunr t<~mpo que a 
l'rau<k 'enha a ser descoberta, a annullar osla roneef'
s:lo, sem que os ronccssionarios tenh;1m direito :1 in-
tlemnização alguma. 

IX. 

I):; o'OI\I'l),.:SÍOII:\1 i os lit::\lH l'l',.;pllHS:IVt:i" jli~\(lS dt'sasl 1'1'1' 
q1w m:rorrcrem !lOS trabalhos de minerat;ão, se pro
' iernm de eulpa 011 inoiJscrvanria dns cautela~; o regras 
aeonsl'lhatbs pela 1'\P<'I'it·ncia, lieando sujeitos, além da 
Jlllllla tle IOO:'::OO!l a '2:000.)000, iwposla pelo t;ovrn1o ~~ 
cobrada C\erttti\amcntf', a provernm ú suhsi:;tclleia rlos 
iwliviLiuos 'lue licarcm impossibilitados de tr:dJalhar 
e Lias famílias Llos t[UC fallercn~m por causa de taes 
desastres. 

x. 

Ü' Cnlll'i'S~ioll:trio~ Sllj~ilalll-,;e :1~ ÍIISII'IICI;\'it'S I' l'l',!l'll· 

l:ttnentos 'lllC forem expedido~ para a polil'ia tlas miuas. 

\I. 

fl.; Cllllccssin!larins remcttct :Jo ~~·mcslralntonle ,10 Gn
\1',.110 unt rl'latorio 1;ircnmstan•·iadn tios trabalhos dt\ 
IIIÍill'l';ll;iio, o-cntio ohrig-aolos a prl'sl:tr-llte qua'''fJUCL' 
t·srlarecilllt'Hto:; qw• forem pctlidus 1, a l'ranqurar o 
,.~ta hcli'Cimcn lo aos En~tmh<'iros q uc o t1o\ c r no ineum
llil' dt~ nxaminal-o, dando-lhes torlas a~ infonn:teõc,; 
•Jiie ni!.jirem para o lwm desempenho da eommissã,;. 

XI f. 

f ls t'Olli'I'S:.;ionarin:; obrigam-se a t'agar ao Estado a ta\a 
ii\a annnal de cinco réis por 'JJll.'l .W1 tlos lntTt~nos q1w 
ohtivt·n~lll e n imposto dt~ 2"/" tio rcwlinli'IIIO da mina, 
liquido das tlespezas tla t~\trart::lo tpll' allllll:tlnu~nle 
rl'alizarem, ronforlllt' pt·rsl;rc,··~ o art. 2,::. :~ 1." da Lei 
H ' l Wí ti(' -}.fi de :-:dt•mhro de U:lfi'i. · 
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XIII. 

Tknlro rlo terreno nwlido r demarcado será pcrmit
t.ido aosronre.;~ionario~ t~\lraltir qnalqucr mincr:tl que 
tmronl r a r;:m i nJepewlenl.t'.llll'll I t' dt: nova r~olll'!'S~~ o, 
com l:nllo qtw llt•c.larcm ao (~ovt:l'lltl a drsroht'tl:t IJlll'. 
lizt'l'l'ill r: sujt·il;'III·St' a (•.;las dau~ulas no qur: pudt·t·r·m 
~1'1' appliratlas :'t .1111\':1 minerat;:io 1: a tjllalqtu:r nutra qut: 
lltr: di,!.;a respr:ilo e esteja iHst•rida t:tn wnces~ões l'r•ila~ 
pelo GoYrl'HO para :1 l'\lrart::iu tio minnalllcscohcl'lo. 

\I\ 

St'Jil permissãO do Governo 11:iü Jllidt'l':IO o,; ronces:;io
n:tt·ios ou seu~ sH•'I'<'S·•Ol't'' diYi•lit· a miua llUI' lavrat·etn. 

E;! a ''Oil'''''"~'~ lnrn:lr-s•·-1::-t nttll;l 
!.'' f)p·J!lih IIS ('lll!í'<'iSÍPIIII'ÍIIi <i•:i\:\1'<'111 ;lt: !'\1'1'111:11' 

ns: r:d; 1Íiws e:'[l!'t:ilil'.idns it:L·. pr<''"ll"'•' ,-j::usula,, i].·n
lro dos [ll':lzo; 111'11:1 li •;;!(\(1-; · 

~~-" (_)<nn<lo a IHn do r·:li''. in de pedra r tlf' outr:1~ 
IIIÍllt'l':ll'~ f1ir inlel'l'Oillpid:l por '!tais til' ::t•i,; llli'ZI'S; 

:L" l)nalllln !<Ir SIJ,qll'!l-;a por JJ!:1i; tk :;'1 dia', ~;:tiro 
ll I';IS(J rle forr:a lll:IÍIIl' de'. irJ:tl!ll'!lll' Jli'OV:lflll; 

;\iJJda lli''iia !Jypo!Ju:.;e a sttspr•;J..;:'io do~ trahalltn,, njn 
I'Herlt•r:·l o ll'lll[lO IJIIC, a .iui:~o do (;Cl\i'l'llll, fr'\r Jllarcado 
p 11':, a n:l!lnt;:lo d:ts cansa~ qn<' a tiV<'l'l'lll ddcrminadn. 

't." ()CJando 'c rJ,•r o 1~a:w d:1 r!:lll'llla Ylll; • 
:;." l)il:illil<l ltoul'i~r rr·inridl'l!r~i:• d1• inl'ntct::Io, :1 'i'W 

,. ;Ltja impo"t:1 pena pt'I'Uil 1:1t·i:1. 

\ \"l 

A infr:'l'•::io rJ,~ qu:II<Jil-'1' cl:ttt>lll-1. para !Jil': n:1n st' 
tenlta c't:illl'kl'ido pl'll:t ''"Jw<·ial, ~er:'1 ['Unida rom a 
lllllll a de 1: ()0!) .• 000 a :; :OI! fi,: 101 l. 

\\li' 

L .1:1:; ,·l:lli'lll:t.; llhl·i,•·:anl :.1 ,.,lllli'''lil1i:1 qtw os r,,,,c·r•s
,j,,narioc; ni'!':!IIIÍZarl'lll '''' ljll<'lll <jllt'l' IJill' dc~lli'' oldt'llit, 
'i'l'i'~!'llil' !'i>ll''!'S';.ll>, !'t'•di.tJ!Ii· I:<'I'Jl<::! <_[., ,;ilV!'!'Illl, 
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XVIII. 

A comp:111ltia potler:'l ter sua sódc no paiz ou fôr:ulellc, 
com tanto que, para a tlcri~ão dos assumplos rel:ltivos á 
Pmpr•·za, lt•Hha no Brasil um rcprescntanttl habilitado 
com os neressarios potleri's para trat:tr tl resolvr~r di
ret:lamell te com o Governo Imperial as fJIH'stõeil t'nter
gentcs; Ht·antlo eulcndi<lo qnc, quantas apparccerem 
entro ella no Gorei'Jlo ou entre ella c os particulares, 
serão tratadas I' resolvidas no Brasil, de ronfO!·millatle 
('Oitl a respectiva legislação. 

XIX. 

As questões que se snscilarcm entre o Gorcrno e a 
Pl1ljlt'I'Za serão resolvida.> por ariJitros. 

Se as partes contraclantes niTo act·onlarcm n'lllll 
nwsmo al !litro, r:u!a ullla nonH•ar:'t o Sl'll, e este~ l'Olll•'
ç:lr:io st•us I rakdl\11~ por tlc;;ignar um ll'reeiro, r:ujo 
voto serú tlcli11iti\o. Se não houver acetirtlo subre o 
terct:iru,'catla arbitro escolherá um Conselheiro de Es
latlu, e entre estes llecitlirá a sorte. 

Firam rcsalvados os direitos de terceiro, qu!~r se 
derivem tia propriedade da superiicic tlo st'llo, quór tla 
prioridatlt) da c\plnração ou lavra tlo mineral, no:; lu
t~ares que forem tlL~signatlos ao:; t:oncessionarios. 
· No prilll<~iro caso o proprirtario da superlleic tlo súlo 
~ú potlnú ser tli-11:1 privado, lll<~rlianlt' prt·~via imlcm
lliz:H;ão sal isf,·ita pelos COilt:l's~ionarios amigarei uu 
.i ilil iria lllltllllt'. 

>io scgnntlo caso serão mantitlo; os tli1'eitos proVI'-
llit~lllt':'. de concl'ss!i ·s anteriores, prO\amln o,; intcrcs
satl<lS que t~\l'CIIlaram os Lrallallws, em Yit·iutil' de 
:wturiz:u:ão do (;ovcrno. 

Palacio do Rio rlc Janeiro, em 20 de Dezembro de i8i2. 
-Francisco do Re!JO Barros Barreto. 
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, . m~cHETO N. :i18ií- nE 20 nF. rnznn:no nE 1872. 

,(:oncPdl' ú Comp:mi!Lt Anlmar,ão Ituln:;tl'ial, org:nliz~tla 11:1 Pro
Yiueia tia Bahia, autorit.a~.:ão par:t fimct·iottal' t' apwova os 

J'I'SJH'i'l Í\ I'' t'S(atiiiO'-. 

Allendt•mlo ao que nw reqtH:l Pll a Companhia Ani
mar·ão lntlustrial, or:r;tnizatl:t n:t Província tia ll:thia, e 
dt·,·itlamcntt• n•presentatla; "na conlunnitLlde da 31inha 
ImmeLiiala Hesolução tlc 1!1 do corrente mcz, tomada 
sol)re o parr:c<·r tia Sec<;ão dos Nt:gocio~ do lmpPrio do 
Consl'lliíJ de Estatln, cxaratlo nrn Consulla de 30 do nwz 
Jla,;c:atlo. Ht•i pot· hem Conct•,\nr-1\w autorizacão p:~r:t 
funct:imwr. e .\ppro\ar o:; rc~pcrl iYos estatutos, so\J a~ 
dau~ul:l' t[tW r·om <:~tr, baixam, assign:11las por Fran
ci,;co do Ht:go Htrrn' Barreto, do l\len Conselho, St•
nador dn Jtttpt:rio, '\Iini,tro ,; ~l'tTI'lario dt• Esi:HIIJ do' 
Nr·~ocio,; da A·~t·inillura, C:JIIIIIlt't'CÍII P Obras Pnhlicas, 
q!ll: assim o Lenha entrmtlido e l':u:a <•xer:utar. l'alario 
dll Bio t!e .laru·iro, em vinte t!n llt·znmhro tlc mil oito
rl'l!los ~elmt~a n dons, qninqu:tgt•simo prim,•iro lia ln
depentlcnda n do ltnperio. 

t'l~tu.;;n!w:.; 11 íj!~P ,;e ••el'~'i'C' n Ut'~·N•to n.• !'itSC> 
cle:o;t~; da~ :t 

I. 

:--lo ar i. '•· ··, u1 fí;u•. :11i'1 :;c:·t: ,,._,,,- t'llnl :lppror:tÇitJ 

1\o t:oYI'I'IiiJ illljll'l'i:il. 

I\. 

No al'l. li. Íll {111e, arrt•st:t•nll'-st' -nrmhum ~lCI'io
ni,l:t, port'•nl, lt•r:·, direito :1 lll:li·; de rl'lll 1 otos, ou st•j:t 
\101' ~i IIU roll1fl jlllll'lll':i\10!'. 

í l!. 

No arl. 20, i11 {i1il', acresrt•n!•'-'·~-não c·Pr~o, port•nt, 
:11lnlill ido..; rolth por pructtr:t• i11 11:1 ,.l,·ir~o dt• llitt•t·
ltll :•- I' t\:1 <'11111111 Í > Íll lj-:,·;11 
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IV. 

No art. 23 substituam-se as palavras-pelo~, accionis
bs-pelas seguintes-por tantos accionistas quantas re
presentem um terço do capital social. 

v. 

X o ~ 7. • do art. 28 supprimam-se as palavras-com
prtirrdo a ellr~ prrsill ir ás reuniões-e acresceu te-se no 
fim-o Presidente da assemhléa ~eral será proclamado 
em cada reunião ou eleito especialmente para um 011 

dous annos. 

VI. 

No ~ t2 do art. 2fl substituam-~e :Js pal:lvras-ca .. 
pita! suhscripto-pela~ seguintes-capital realizado. 

VII. 

No art. 3t;, in (tne, acrcscente-se---saln a hypothese 
da 2. • parte do art. 3~8 do Codigo Commercial. 

vm. 
Dos lucros líquidos de operações ciTectivamentc rca· 

liz~Hlas em carla semestre, serão deduzidos 5 "lo para a 
formação do fundo de reserva. 

IX. 

No art. H, in ~nr, acrescente-se-nenhuma rrforma. 
porém. será posta em execução llCffi prévia approvaçã'o 
do Governo Imperial. 

X. 

Fica supprimido o art. ~2. 
Palacio do Rio de Janeiro, em 2Q·de Dezembro de t87i. 

-Francisco do Rega .Barros Barreto. 

P .1.1\TE 11. 1~6. 
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r.~ lal1~los da fompnnltia Anon)n\a Animacfío ln!ln lrial 
t\trad · dr f·\ no rm ;;;li\ lo 1\marn, t•rn,inda da Bahia. 
il 111te SI\ rd'm~ o lh·rrl'lo 11." !iHW dcsla !lata. 

C.\I'ITrLO l. 

ll\ oni;\\J!.\t."\o, Jll'll 11:\1> 1: F!>S 111 r:nm•,,:o;!!LI. 

Arl. 1." A rnmpanilia ron:ditur· 1111J:t a,;soriat::io ~tno
nynt:t con1 o litul<l dt~-Cotll[•:tnllia Anituar;ão lndtt~
ll't:li, da esiJad:t <ir f:•rr0 <'ill ~:tnlo Am:tro, Pro,·inria 
d:t Bi\tia,- I' ,.c,mp<i<•-sc dos po,;s•Jidorc' 111~ acr·Qe:; 
l'lllii tid:t.; na fúrllta l'"talwl: rida pr•r t•stes estatutos, c 
sua durat;~o ~cr:\ ile r)' I anil'''· p1·:tzo que podcrú ser pro
ro_;ado s<'· o ••nlt'lHlcrt'lll os arrioni~tas. 

Art. '1. o O> Iins da ron1panllia ~ão os SI''!Uintr,;: 
·1." Constrnir nma l''ll':lll:t iiP fl'l'ro ('ft·amwav on 

Li•clttllailw:tV) t~Tlli'l' S:tJtto Ant:tro dlolll .lardimn:1 1'\

lt'llS:ill de cit.JCfl lt'!.tl':tS, l'llt ronfot·Jnirlade com a Ll'i 
PrtiVinrial dt• 17 d1~ .ltlll:Jo til' l:-J/0 r com o t·nntrad•• 
cPlebrado ••nt re o E'i:m. Sr. Prl·sidP!llt• da Prorinria e o 
Exn1. Sr. \'i,;~·nJ!Il•~ dr :"'rr;··illlÍI'illl: 

2.o A comp3nhia, so\J rcl:nJJJllli:IJdar::tu tla llirl'clori~, c 
rrJIIl a ~aJtrr.::lo dr· nm:t l''''lilllf::to t'~IH~rial do~ acl'ioui~tas, 
poderú PlliJH'I'liCilllcr. c dar maior ex.tcusão c inCi'e-
l;JC!llO ao,; seus nrgM:l"'· 

f:APITl'UI ll. 

Art. ::.o O capital sof'i:tl d:t 1·ompanltia scr:'t tlt• mil c 
quinhentos r:onto~ de r(·is. diYidido clll trinta mil acçiir~ 
de rincornta mil réis cada uma, podeu,!o Sf'l' distribui1las 
d••ntro P fúra do lmpcrio. 

A ti.. h." A 1:omp:tnliia 1Hlt1f~r:'t t'lll qnalqtH'I' \Pmpo, 
solJ reromJn.•ndat;iio d:1 J)irel'lori~t, e com a s:tnrç:"io d,• 
nm:trl'suluç:lo f'S]II'~i:tl dos :tC'!:ion!sta:o, ~~u~mrnt31' o O.'.'ll 
fundo so:·ial p:tr:t ·w. litl> f•,[;J'III:Jd"' JWS ~~ ·1.'' ,. 2.". du 
art. 2.", rap. 1." 
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EX.ECIJTI VO. 

Art.:i."O r:llor da~ acrti·~ ~l'l'j realizado em r1uatro 
prt•sl~çües na fôrma ''~~ui 11l1': 

A primeira chamada, umtiii'7.'1"Pois de constar nesta 
capital a a.pprov:u;:-iodn~ pn·s1'11le~ e.·;tatuto;, ,. :1 st•gnmla, 
terceira c quarta de s~is t'lll ~~·i~ lill'Z~·s tlcjlui:>,. da pri· 

mt•i r a. Art. li." As act;iit•s rla companhia :;crâtl tr:wsmbsiyt~is 
st•p;undu as rt'f:T:I:; do direit(l, n:io st~lltl" o uovo possuttlor 
ret:Oidlt't:ido acciunista, Sl'll:in dt•pois qut• SI' lizet't'tn as 
r.n!J.1.' ,. assentamentos nos liVI'IlS competentes tia rom
ll:lllhia, por desp:u:llu tia Di:·ectoria. 

Art. 7." l'ío !'H;riptorio da comp:tuhia haverá um re-
gistro de todos os po:'suidon.-s de acções. . 

Art. 8." No <'a~o de [H'rtla ou extravio tlc uma ou ma1s 
ac,;õestla companhia, a Dircctoria onbnarit a su!J,titui
t;J.,, dos tit11los pcnliLlus po1· outro,, 11\te snão. cutre,o.;ucs 
a lj\H~lll Uü direitO perlcn<;am, Lli'[WiS de feitOS OS pre
ci~os :IHHUileios e atloptamlo-se todas as neccssarias cau
telas dt~ moLlu a inutilizH' completamente os tilttlo:~ 
p1'1'll idos. Art. \l." C:Hia arção ó intl i vis i Hl 1'111 relar;ão it compa-
nhia e tlt~ve se r r e p re~en latia por n m:t n n ica pessoa, 
quacstruer tluc scj:tm os t:uHtractos Llc 11ue haja ~ido ob-

jt•do. Art. 10. Os CITtlores ou hcnleiros uo accionista não 
poderão ar'l't'slar, sob qualqner prelcx.to, a proprie
dodl~ de rptae~;qucr ohjectos que sl'jam da companhia, 
salvo~ ns direi tos, fJlW lhes ronqwtirem sobre os titulo..; 
ou acçõc~ qut• pertcw:am a st·u~ 1levetlor1~s. 

Art. U. O acl'ionista que não entrar pontualmente 
com a quantia eorrespontll'flte il llne suhs1~rever, e na 
ft'n·nn presc.ripta no art. 5," será multado em iO ·1~ 
tla importancia retardatla; c se d1~eorrido mais trcs 
mev;s ellt\ 11ão tiver feito a eutrada e pago a multa, 
sl'l'a riscaLlo Lla lbta dos accionistas, e perderá em bene
Jicio da companhia as entradas que houver anterior
mente ycri!if'aLio, r:alro os casos I'Xtraontin:lrio~ de forç:t • 
maior provados perantt> a Direnoria. 

Art. 12. Os accionistas ~ú respondPlll prlo valor rlc 
suas acçõcs na fórma do art. :!\l8 rio Codigo Commt~rcial,. 
c a posse de uma ou mais acçõcs cu volve tle pleno c\i
J'('i\0 adhes:Io aos presentes estatutos, c dá dirllito a uma 
par te proporcional na propricuaclc social c nos lucros 

obtidos. AI'l. t:l. A companhia sú poderá ser install:lua 
quando f6r sull-;eripta a metade de seu fnntlu ~ocial e 
llllTlll approv~1tlus pelo Gorcrno estes c:'!~\\utos. 



AC'FOS DO PODER 

Art. H. O escriptorio c· séde da companhia será na 
cidade da Ba.hia. 

Art. 115. Hayerá agencias a.onde (ôr resolvido pela 
Directoria. 

CAPITULO III. 

D\S ,\SSE)iBJ.I~AS I)OS :\CCIO!'IIST.\~. 

Art. 16. A assemhléa compõe-~e Lle todos os acrio ... 
ni~tas que tiverem direito de votar. . 

Art. I 7. Tem din·i to de votar, cada aecionista pre-. 
sentt~ pessoalmente, nu representado por p.rowração c 
qualilieado votante, de ar:rOrdo com os presontcs; con
laHdo-se um voto por caJa BlllllCro ue cinco acções d!J 
que f1ir port~dor al1'm das cillCo primeiras acções . 

. \ rt. 18 Em r c;; r a sempre qae se não trata r LI c 
clt,il·ão de Directores e de membros de commissiio fiscal 
Oll Lfc reforma UU lllOUificaÇãO de qua[(lUCL' llisposiÇãQ 
dl'stes estatutos, as votar;õe~ serão feitas per capita: coru 
tudo, a rerJuerimcnto de IJUalqucr memb.ro da assem
hli\t gr~ral, c~ ta potll'rá resolver ttue se faça por acções na 
fúrma do artigo precedente. 

Art. Hl. Não haver:'• sessão da assembléa sem se 
I'l'ltriÍl'CIU pelo menos iÜ accionistas que representem 
111 i I r o tos, e as suas decisõc~ sarão tomadas por maioria 
absoluta de votos. 

Art. 20. Um acciorüsta poderá em qualquer tempo 
de,ignar outro aer~ionista •·.omo seu procurador para por 
dle votar elll qualquer 01~casião. 

Art. ~·I. Cada procuração dever:"t ser por escripto, e 
conforme o coJigo, assigna1la pelo constituinte; e será 
t!Ppositada no e;;criptorio da companhia, pcto meuos. 
~H horas antes do dia marcc.do para a assembléa gsral 
011 e\lraonlinaria. 

Art. 22. As as~cmbléas orllinarias terão !uga1' de sei<; 
ew seis mews nos lug:tres, horas e dias para isso dcsig
!lrtdos tol!os o:; a11nos pela llirl~ctoria .. 

~\rl. 20. As assembh'as ~~:-;.Lrao~dinariai> terão lug:~r 
quando a asst'mhléa geral as tiver determinado na scssã•J 
allterior, quando a Din·cloria julgar conveniente con
VIICal-a~ ou liualmenle quaudo f()r requerida SU<J convo.
c:l•;:io pclus acduuistas, gu~tnbda~ as cstipula•;õe~ u<;> 
~.r t. !!.L 



EXECUTIYO. 

Art. U. A convocação das assembléas será feita por 
meio de avisos nos jornaes, ou quando a Directoi·ia jul
gar conveniente por meio de circulares nas qQaes 
especillcará a nature1;a dos negocios que tenham de 
ser trat.;u\o~. 

At·t. 2ti. Os avisos ou circulares devet•ão ser fei .. 
tos nunca menos Je quinze dias antes do da reu
nião. 

Ar!. 2tl. Se em alguma assemhléa geral ou cxtraor~ 
dinaria não se achar presente o numero legal dentro. 
de uma hora uepois da marcada para a reunião, será 
esta adia1la e convocada para outro dia, drclat·ando-s~ 
nu annuncio que qualquer que seja o numero doi 
~ceionist:1s presentes a as:;embléa adiada poderá tra
tar dos negocios que a motivaram; e nesse caso, em
hora não esteja presente o numero legal, proseguirát 
a a ssemblt·a a trata r dos negocios em questão com~ 
se estiv1·sse rr·esPnte o numero legal. 

Art. 'Z7. Compete à assembléa geral: 
~ 1. • Eleg-er membros da Directoria, c uma com

mrss<lo liscal de tre:; membros. 
~ ':!. • Vigiar sobre a oLservancia tlos coutractos da

cornpanlda e dos presentes estatutos. 
~ 3. o Tomar contas à Directoria, p1·ecedendo relatori~ 

da e01muissJo fiscal. Esta commi~s;Io tr,rá direito dt} 
exami!Ji'l" toda a escripturação e poder;í Pxigir da Diret:
ção os e~clareeimentos que julgar convenientes. 

~ fL o Ois cu ti r e deliberar sobre a receita e tlespeza. 
cujo orçamento prévio lhe deverá ser apresentatlo tddos, 
os sHis mezes. 

§ 5." Mandar proceder aos dividendos, que serão se ... 
mestraes. em tempo e na fónna conveniente. 

~ ti." Fixar o ordenado da Directoria. 
§ 7." Autorizar a administração a celebrar com o Go

verno os neeessarios coutracto,, de que terá prévio co--
nhecimento, licando assim por elles responsa vel a com-
panhia. . 

§ 8. • Determinar as obras que se houverem de cons-
4ru\r, ;,dt'm das contractadas eom o Governo. 

§ 9." Tomar quaesquet· medidas e deliberações a ben\ 
4l.a t\.tllll panlüa, não sondo contrarias a estes es la tu lo$., 



111:-1 ,\CTU:-: IJU l'Uili::H 

Conforme demonstra a tabellla n.o i deram-se, 
porém, nas respectivas despezas: 

Do ~ 18 o C'{cesso de .•............. 
Do § i!J o Je ...................... . 
Do § 26 o de ...................... . 
Do ~ :lO o 1! e ...................... . 
Do ~ :;u o de ...................... . 
1.10 ~ }fj (j ,].c. .. . 
! •: r ; ~ 

10:331;)fi33 
M: 12~ 1~689 
6: 185~ i9!) 
1 :068,)()10 

19:().5i::.I:lt 
~-~: 6~-~-~Çt.:-; 
:~: f.·_-~"~}--. 

A imprl'ss:io do Belatorio do l\linislcrio a meu cargo, 
em tJUO avultou a dos trahalhos d:t ltepartição tl1~ Esla
tistica, c de avulsos para t•stwlo e publicação de tlirer
sos projectos, hem como a compra tle movei~ para a Se
cretaria de Estado;- :1s ncnssidadcs da administração, 
que obrigaram a sub.;tituir os Presidentes de tlivt~rsas 
Províncias, e aos qnaPs, Plll virtude ela disposiç:io do De
crelon.0ft800lle'~cle0utuliro tld8í1, se teve clcahonar 
ajutlas tle cu:;to muito stqwrion•,.; ~ts qtw at(· cnt:io t•s
tavam marcada~, q11t'~t· p:1ra t•riJ:tt•iro estalidccirnenlo, 
quér para tran-;portt~;- 11s g;tstüs com o t~omrço tlas 
ohras do cdilieioqJtest'i'st:'l con<:'ruindo par~ 11 Instituto 
(\os cegos, e maior alu'"ur~l <

1fl p;. :in Olt•lt· st• adt' u 
mesmo Inslitnto:-o-; que s1~ ori:lna!·:l!il da aherluta 
da Bibliotltcca Publica 5> t:ll'llt~s ,. :'J-; noites;- o appa
n:eimento da ••pidnni:1 tlcnolltin:ul:t-Bt!J'i-ht~ri- em 
l'crnam!Juco, c da ft•brc alllardla, bexigas c vari:ts mo
lcstias com caracll'r epitlcmir;o, t•m outras província,;, 
como Pará, Bahia, Alagt!as e Rio Grande do Norlt:, em 
qun astlespezas desta natureza tornar:11n maiores propor
ções;- a t•dilicat_:ão d1' casas para r•scolas publica' 1111 

municipio ,la Ct!rlt:; t', liu:llmenlc, o pa~amt:nlo dr: Jlas
sagens aos Bispo,; que, por muti 1o .I c S<'J'\' i1;o, li veram 
de sahir das stta' Diot:f'Sl'', I' ao" Sí t!'I'Ltrios nomt·ados 
para as Prtwim:ias, a quem o l:on1rno mandou inJ,~m
nizar as despezas de transporte, em attt•nçào a nenhuma 
ajucla dn custo perci'lll'l'l'llt. determinaram l'Sit's e\
epssos e 11s jus I i lica 111. 

Não inllucm, toda\·ia, 1111 credito Q·cral conccuitlo ao 
Minis te rio do llllpcrio, ponjue sú e in dono; paragraphos, 
20 c 21 do !llesmo art. ::!. 0 da cilada Lei dão-se sobras, 
em somma superior a t•<tt~ de{icit, conforme se Ye da 
tabella 11.

0 2. 



EXECUTIVO. 
H79 

E como o art. 13 da Lr.i n.o H 77 de 9 de Setembro de 
t862, combinado com o art. f!O da Lei n.o Hi07 de 26 de 
Setembro de 1867, dá ao Governo a a ttribuição de appli
car as sobras das economi:ts feitas, na execução dos 
~erviços qu<' estão findos, de umas a outras rubricas da 
L1•i do Orçamento, quando os fundo' votados .em algumas 
drllas não forem bastantes para as respectivas despezas 
c houver precisão urgente de satisfazel-as, tenho a 
honra de suhmcttcr á assignatura de Vossa !lbge!'tade 
Impr·rial o Deereto incluso, pelo qual fica autorizado no 
exercício de 1871-1872 o transporte de 173:181$565, 
tirados: 98:!81

1
)5!)5 do~ 20 e 75:0006000 do § 2~ do 

art. 2 "da Lei n." 1836 de 27 ue Setembro de 1870, para 
os ~~ 18, 19, 26, 30, 39, ~O e ~2 do mesmo artigo, 
f•·ita a distril111ição, na fórma da referida tabcllaannexa 
sob n." 1. 

Sou, Senhor, de Vossa Magestade lmpHial subdito 
flcl e reverente.- João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Hio 1le .Janeiro. em 11 !le Dezembro de 1872. 



II~n \1.]11~ ]ltt l'II]ILil 



I;XECUTlVU. 1181 , 

TABELLA N. ·1. 

~nstrat,~ào do t"stado dos ct•editos '·otatlos pela Lei n.• 1838 · *~':I de Setembro de 1810 no exercicio de 18':11-18':1~ para 
.-par~raphos nbaixo mt"neionados. 

__ T _____ --~-- ---- Augmenlos de 

cl'edilo ; 
\ nccessarios. 

f .f1'1.hto \f1l;ttlr1 . . . . . . . • . . . . . • , •••••••. 

~p!'l.1 clrcctuada nu l'h:~souro :-;acionai:· 
t:oru " pr>soal. ........................• 
Cem o material, sendo: 
Imprr~s<irs M 1\clatorios e tlt~ antlsos. cn· 
, udcroaç•ics c •:ompra tlc livros .......• 
compra de mo~rts ..................•••. 
J-:s~di~nte, inclusive pagamento tias dia-

ria' <lr>s "~rvcntr>. . • • . • . . . .. , ....•.•• 

• 1 .--l'f\E:::IDE:SCl.\::0 I1E PIVWI~C!A. 

11 ~,,-g,-, .. ~~t . . . . . . . . . . "'' . ;) ~ ...... 

~r. :71;9N800 I 
~:~ü03860 

I 

!(; 1: ~20fiOOO I 
I 

tr.·.htu 'utadt) ........•............•....•...•....•..••.•..•.... 235: '290~oool 
Jlilo tlistribuido as l'rovincias ...................... 1!)8:735~333 ·j 
.\u::;mcnto de credito ~s mesmas......... • . • . . . • • . • . 21:9338525 
Dbpczas rlh•ctnadas no Thesouro '\acionai, ..•....••.• J. :!:'17UH49!l t_' 

.\juJas de custo para primeiro Pstabcleci- , 1 
meutn ,, para tramportes. m<Hllli!das abo-
nar 00 Thesouro :\acionai a l'rc~idcntcs 
de l'ro,incia.......................... G\l:9é>Oll0:!9 

D'ta· na· 'l'l ÚSO f'II'I."S Je L''t7" (' 16·.,)tc,0303 8f>,·.J9c833" "80,•33'•689 I ' S h. U • U (. I• dl !<\ •••., • • 1 __ -_•_V_fl_ --~--" "- ·~ 

~ 2b.-INSTITliTO DClS ~IENJ:SO~ cf:<;os. 

i 
I 

Cretlito 'otatlo .........•••...•..•.••..........•.... I ..... • ..... 
llropPza efl'cduada H? 'I besouro Nacional: i 
<.um 11 Jtl'S>oal t•m tolha c 1 o r rontracto .. , •.......... 1 ~2: 068$15i 
t:om o material, st,ndn: I 1 
.\luguel de casa.................... . . . . !:>: 118H~110 
.\limeul;u;~o, roupa, cnfertllitria 11 tliversas \ 

desprzas de expediente................ '21: 16&$000. 
Extraordiuarias, indusino as que se llzcram · 

rom a :.olcmuidadt' do assentamento da 
pe!lra fundamental para o c;liticio <tuc: 
~~~ está cnnstruiwlo para (I Htesnto Insti-! 
tnt•\. .. , . , ... I 

' I 
. l 

~6:71~82401 
I 

M:lH$68 



ACTOS DO I'ODE!I 

~ :w. - nmuorm:c.\. l'l'BLIC.I. 

:redito \ni:Hiu ....... , .. . 
•roprza rl'ali1ada "" J'he-outo \ori .. rtJI: 
'orr1 o pes>ual em fullra. inchhi> <' a ele

\ ação do H'IH'irileuto do llin:dor pr~ia ahf'r· 
fura da Hihlio!hcca ~ís lard!'s !' ús uoilrs 
m gr:1tific:H.:ües :Jos empregados w·lo 111!1-

I'O al'ima rrf<'rido ................... . 
111 o mal!'rial, rnmprdHcrHliclo o pa~aurruln 
das diarias doh scrn~nte:-; (' o ('OllSUIIIO dr 
;:az tnruberu pela :tlr!'rlura dn rstaht'le-
rimcnlo iÍs unile.s ...... . 

'lo Yotado ...... . 
distribuído ils Prnyiucias .. , ........ . 

rcalinula no Tlwsouro \acionai,, 
O('f'nn 1·r afr; o fiw d1• 

redil o 'oi a1lo ......... . 
to dbtrihuido {ts seguintes Prmitwia:<: 
·.-Para ronr·rrtos ur~rnlr~.s 110 palar io 

l'rrsirlrucia ....................... . 
ão.-ltir•ru itlr·tu ............ . 

1ba.-Jdeur idem.. I;Oir~OIIII 
lriem, no Lazarelo da Ilha rl.r 

Hestinga................ 'r110. 1 

ru:nnhnco .-Jdr•111 1111 palarin 
da Prcsidentia .......... 1: IIOOf'illlll 

Jdrru na Faculdade rk IJi-
rrifo .................... S: 'ê~l;H 'tO li 

ld!'m no Lazarrlo rla lllra rlo 
Pin:1 .....•..•........ ... ':! ,(j:-)7"- 1 1;.'.1 

Auxilio frs obms rl:1 noYa 
J~rrja r llospit:io da Penha. G :000HIIIll 

;,,s.- P:1ra rPJI!li'(IS no Pditil'io d11 p:t 
· da Prc:;;iUPuria .... ..... . 

.-lrJrlll ilfPIIi. ............. . 
o !'aulo.-lrlcur itl<'llL ........... . 
ulo.-ldrm na Faeuldarlr de Dirr•ill! •. 

az. -Iriam na I;:reja 'I"" srnc de ra 
thrdral ..........................•.. 

lo r:rosso.-lrlrm nn palal'io rla !'rPii· 
t)PJitia . ... , . • . . . • .••....•.••.••..• 

'r}: ;i~ns:;:.;o 
:, : OOOSOOr' 

í:,nHolll• 
i :~\I~ I ~I! r 
1:'' 
J: 11 1,1;(; ·~o 

11:!11.)'!()(1 

f~:-.:: 77~1fi!Jr, 

1 ".! ;;>-; :!S!IW, 

IG:b5HO 

t·~o: nno~nn11 

.\n!!'mcntos de 
'credito 

neerss3J'ios. 

7ü:6í2Ht~t 

1:0688510 



1183, 

To""''"''' .......... I .......... . 

, 
Augmenlos de· 

credito t 

oecessarios. ! 

51 :97Saí85 250:000ROOO 1:'1 :3648762. 

llPspe1.1s rraliza1las no Th!•sonro Na···"";.:, 
t'Olll ,'\-i otJr~l.S C)lH' ~p ti71'1.1T!I IIU~ :'C,!...':Uiil!?-.

1
! 

t•t.liürio~ r· outra~: 
I la Catuara dos llPjltlla<l<>-· ....•.•... 
lla Camara dos S<·nadon'> .••..••.......• 
11a Senl'laria do lmpl'rio ......•........ 
\la Academia das I IPI las Artl'> .•.•.•..•.. 
\lo Jnt••rn;llo do f:uli<'~io <1:• 1'1•<!:-o 1' ... . 
\lo l'\ll'fll;tto idi'lll. .................... . 

\lo ,\re\1i1o l'ui>liro .................... . 
Da ~ecrclaria <la ltt>lnu:ç;.,, primaria ,. se-

cundaria d<• ~lunicipio •!a Cllrle •••..... 
!la JlihliothP<· l'ut.lica .•..•.•..•..•..... 
IJo lnstilutn dos "urdos ~hulos .......... . 
llo Co st•natorin de ~h~>ica ............. . 
!Ja CapP\la hnpPriill ................... . 
Com it construcc:fío úo cditido para ;1s e;-;,-

rolas publií'as tla Fn·gu:~zia (h~ ~o:""J:--a ~P~ 
nhora da tdoria .................... .. 

Com a plnnta •' assentame 1Lo da pedra fnn
damental ,;o ediliciu qur se destina para 
o Instituto do:-; \l<•nino. Cf!gos ......... . 

t:om o sPn·i' o d1• P~:.:.olo 1los PrnpriiJS Na
('ionat·::; a t·.trgo dl• :,Iini:--teriu do hnrwrio. 

Auxilio a ~~l t rizt•s .........•..•.•...•. 
ldt•tfl ao LJ'''·.,, dt• Art<·, ,. Utlirio> •...•.. 

Cn•ditn \til tU~ I).. . •••••••••••••• 

llito di:-~rihuidn ;!..; pro\ i tu-ia.; para tle:-ipt•zas 
~~~~ a.\tlda~ dt~ ru~tn iltJ:; ~t'f'l'l'tarin., dl' 
Pro\iueia t' pa!!illlH:nto da qttiuta parte do 
ordt'uado dus Illf':'!llo~ :\ ~l'HS :-:uhstil!tlo.s. 

Dt'-"'IH'lo'l..; rt•;tliL;uL:h liu 'l l!t'StlHro \aciunal, 
St'lllifl. 

Ajudas dt• nt. ... to :uh Bi~PP" P ~~<'CrPtarios dr 
i1r1'' in ria ..•....•.•....•.. o •••••••••• 

Gratitira~·o(·.~ por ~Pni··tJ~ ~·\traordiuano~, rtl' 
Con<lero raç\H's " nJ<•dallta'.. . • . . . . • . • .. 
Cou:'Prvatorio dran1aticu .......... o ••••• 

l;ratitit·a,;Jo du Porteiro llo (iabinetc lmpe· 
ria!. ............. : .................. . 

lli1ersas .••••..•.••••.••••. · •. • • • • · .•... 

Ür:: 6~);- ,\::"1,) 't 
;: : :):,, s~~2 
~): 77ti::,:~o;~ 

14 :UtH;/)J SII 
::?:~OL~ti~lll 

;J(if\!;'200 
;:: : I I L' ·t~ 'J!HI 

5: ;)~lS:1oo 
!J: 4:i0~0UO 

\J~I I ~í70 
19:&33Hi~4 
:l:iO~HWtll 

3:70ll~OOO 

H0$000 
8: 5G:1SG00 
2::,ooaooo :w:701Hl7~ ~DR:GS2~!Jr,7 

••o••· ••.•• •o·•·•· •••• 

I 

........... ! 

:2: t!J:>f;zoo 
2: :,;,(1~01)1) 
;J: li:!f)~ ::.2.; 
I: 7l~: ~Ut; 

{j8.i~7 l 
&.UI4~~1u t~:7D5H7ül 

t:.:OOOSOOO 

li\: 13.\~84G 

48:682U9r.· 

173·181S5C 

Rio de Janriro, rm ll de Tlczcm!Jro de lSi~.-Jo<iiJ Alfredo r:nr,.ca ele Olit•eira. 
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T.\BELL\ ~ 2. 

Uemonst••at~ào do t~stado dos twt~ditos "\otados nos ~~ ~O •~ 
24 do m·( 2 " tra Ld n ·· 'IS36 tlt• 2~ de SetemJJI'o de 187'0, 
para (julfo Pnblit~o c lnsh·u{·t.~ãu IH'Ímlu•ia e set~unthu•ia do 
1lnnh•i11iu da ~'1i1·h·. nn ~·.....:e·t·c·h~~n ,a •• ll:--'1~11- 18_,2 

:•o. ·- CI I l (l í'l'!IIIC• • 

t:r~dito 1otad ................. . 
llito distrihuidu '" l'roliuci:ts .•.•.•............. 
D••sp•·zas autori7adas 1'111 L•mdn•s ......•.......•. 
Díttt" realir;u ;1•: un TIJr•.;ll\lru ~acion:d ... 

S:lido .. 

··nhrn.s \Priticttdas no . .; rrrditr .. ~ dbf1 il!llidos íh Pro\·in· 
fia-.;, SP:Z:Uildn O' halan• P!PG rrnwrtido~ prln..; li H· ;nu~ 
rari~t'l dl' LlrPilf!.t '•l \1inJ .. tJ·rio d•t l!ll!J~'!; 1, .•. 

:'\. -l~qH['CC,\0 PJ;U,\1\L\ 1·: ..;J.rT 'di.\ li!.\ 
()~) 'li '\ICII'J (I ]I\. I :• 1:\\T 

.ret!ito votad•J 

---T-
I 
i 
~----·--

....... '!I .1 ·. '.:s·.li'H'JOnl 
'li'! Íl 11S ,(111 

> ~~ d) 't7 í 
1·,,,·l711·:7ti'lll IOR::.GIH7í3 

--- ~:I :'lj~I:IKH1~7 

· .1 '~"-"""'~I '" '' ;os·m,, 

11'.'.'-oal •..•••.••... .. i i i:·: ! • 
L!lni:Jl ... : 1 :; . ~. ·1 ;~. 
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E~ECUTIYO. 

DECRETO N. tHGG- uE u nE nEzEMnrro nE tsn. 
Autoriza o l\linistro e Secretario tlc Esta do dos Xegocios do Irnprrio 

para applicar ús drspczas dos §§ lR, 19, ~G, 30, 39, 40 c 42 do 
art. 2." da Lei n.o !831i t!c 27 de Setembro de 1870, rm \·igor no 
c~ereicio de 1871-7~. ·a quantia de 173:181 ~5G:•, tiratla das sobras 
dos §§ 20 c :2\ tlu artígll c Lei ri lados. 

Não lt~Jlllo sitlo ~n!llcit~nlc~ ~s quantia~ vot~ubs no 
art. ~. 0 tia Lei n. 0 }8:l() llt•~7 tlc Sett)mhro J,~ 18i0 p:u·a 
os ~~ 1.8 -St~cret:-~ri~l llt~ E~latlo. l!l -l'resitlcncias tlc 
Prorinc i:-~s, 2(i-Insti tu to uo~ l\lenino~ cegos, :10-ni
hliolheca publica, :JQ-Soccorros palJiicos, 4.0-0llras, c 
!t2- Eventuae~ -tio e"crcirio tln 1871-72, Hei por 
htllll, OitVintlo o Mt>n Conselho ti!• Minislrtl:, Autorizar, 
na confunnit!atlc tio art. 13th Lei n." 1177 deU tle Se
lt~mllro de lSG~ romhinatlo com o art. !tO da Lei 11.

0 

lt.i07 
tlt\ '.W tle St•tcmhro tk 18G7, o l\linistro c StJeretario de 
E~taLlo tios Nrgorios tio lmperio p:ll'a applicar ao paga
llllllllo tias despeza:: tlat{ucllas verbas a quantia de 
17:3: 1.8l{):jG:i tir:11b d:1s sobras dos ~~ 20 e';!.\, do refe
rido artigo da Lei citada. 

João Alfrerlo Corrt~a de Oliveira, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios tio Impe
rio, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio 
tlo Ricl tlc Janeiro, em onze de Dezembro de mil oito
centos setenta e dons, quinf{uagcsimo prilllciro da In
dt•pendencia c do Impcrio. 

Com a rubrica tlc Sua l\bgestadc o Imp~rarlor. 

Joiio Alfredo Corrêrt de Oliveira. 

DECRETO N. :ilG7 - DE 11 DE DEZE~llll10 DE 1872. 

Autoriza transportes tlc crcditos na importaocia de 16:~74H338 para 
•lespczas da Camara Municipal da Côrtc no excrl'irio de 1872. 

Attemlcndo ao que rcpresen tou a Illma. Cama r a Mu
nicipal: Hei por bem, na conformidade do art. :l2 do 
Decreto n. • ft:J03 rll' :n llc Dezembro tle 1868, Autorizar 
no exerci cio tle I R72 os seguintes t ransporlcs de cretli tos 
!la importanci:\ dt• 11i:27'J!j:3:JS. 

- i'A\:11 ll. Jíq 



Ar:Tos no ronEn 

Das consignaçGcs marcadas no § !J. •- Diffcrcnlcs 
obras : 
Para plantio, conservação e melhora-

mcn to d<• prac:as ..•..............•.. 
Para cúcs c muralhas ................ . 
Para abertura e :Jiargamc•nto de ruas .. . 
Para ahertura da Lagôa de Hodrigo de 

Frei tas ••••••.•.••••..•....•.•.•..• 
na do§ 12.-Dcspezas judiciari:ts ...... 
Da do~ 13.-Porcentagcm á i\lfandega 

" Hccebedoria do Hio de Janeiro pela 
cobrança elos impostos pertencentes :'t 
lllma. Cam:-~ra .•...•.............. 

Para applicar-se : 
A's clespez:~s do§ G. "-l\lalndonro .....• 
A's do~ il.-Custas a que cs:ú sujeito 

o cofre municipal. ................ . 
A's tlo § 1::1.-lmpressões, pnhlicações, 

h a lanços, orçamentos e I ali! e~ ....... . 
A'~ do§ Hi.-E'\petlientc ............ . 
A's do~ 17.-Limpcza e inigaçJo da 

c idade ..•......................... 
A's do§ iH.-TomlJamento dos terrenos 

·da lllma. Camara ............... .. 
A's do§ ~0.-Eventuaes ............•• 

3:8006000 
7:fi00~000 

2fJ:2H870 

::oo.moo 
1:000~000 

i :080,)000 

3 :3Ia,~270 

1:200.)000 
1 :000,~000 

{): 7()0,)000 

1 :000,~000 
1:!J3I~OG8 

1 {j: 27 ft~338 

Jorro Alfrrrlo Conê:J dn Oliveira, elo l\leu Conselho, 
Ministro c Secretario de Esiatlo dos Negocias do lmp(•
rio, assim o tenha entendido c faç:J cxcnrt:Jr. Palacio 
do Hio de Janeiro. em onze de Dezembro ele mil oito
centos sr,tenla c doÚs, quiiHJU:Jgesilllo primriro da Indc
pcndencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Jutln A1j1'edo Corràt de Uli?'rirn. 



EXECUTIVO. H87 

DECHETO N. 5168- DE H DJ'i; DEZEMBRO DE 1~72. 

Altera alg-umas ;as clausulas annexas ao Decreto n.• liOt6 de 7 
de A;;osto do corrente anno, que autorizou o prolongamento 
alé á prar.a da Conslituição da linha de carris de feno da. / 
fazenda do lllacaco ao matadouro. 

Altcndendo ao que mr, requereu a Companhia ferro
carril da Vitla Izabel, Hei por bem Alterar as clausulas 
L a c !) .a das anncxas ao Decreto n. • 504G de 7 de Agosto 
do corrente anno, que autorizou o prolongamento atl: 
ú praça da Constituição da linha de carris de ferro da fa
zenda do l\lacaco ao ma ta douro, do modo seguinte: A com
Jlanllia prolongará a rua do Senador Euscbio em linha 
rccta atl: encontrar a de S. Cltristovão, devendo os tri
lhos. qut~ forem assentados na rua Nova do Imperador, 
seguir pela tio .Mattoso c entrar na primcir·a travessa 
á esquerda, que cornmunica esta rua com a de S. Chris
tovão, t!'omle seguirão pelo prolongamento acima rc
feritlo c onde fará a ponte nas condições da clausula 2.a. 
A bitola será a mesma actualmente estabelecida para os 
carris de ferro da companhia Botanical Garden Hail 
Hoad. 

Francisco do nego B llTOS B Jrrcto, do 1\lt~U Conselho~ 
Scn:Hlor tio Impcrio, 1\Iinistro c Secretario de Estado dos 
Nego cios tia Agricultura, Commcrcio e Ohras Publicas, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do lHo 
de Janeiro, em onze de Dezembro tlc mil oitocentos 
setenta c dons, quinquagesimo primeiro da Indepcn
dencia c do Impcrio. 

Com a rubriea tlc Sua 1\Iagesladc o Imperador. 

Francisco do Rego Barros Ban·eto .. 

''/.l. 6. 
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AC'l O~ IJO l'OIJE!l 

l!ECHETO N. fil()()- JJE 11 DE JJEZEniBI\0 DE 1872. 

Appr<~va o Hcg-ulamenlo que cstahelccc as cou<iiç·õcs que devem 
salisf;,zr~r os pc;.os ~~ medidas do systema mctrj_eo, ma,ndados 
<H! optar no Impcriu pela L1·i 11." 111)7 de 26 de .Junho de 18G2. 

Hei por bem Approvar o neg-ularnento que cstahclccc 
condiçOes <Jlie den~m satisfazr·r os pesos c medidas do 
syslenw metrico, mandado . .;; :1doplar 110 Imperio fJCla Lei 
11. o 11!'-i7 de 2!i de Junho de 181i2 e que com este baha, 
assign:11lo por Francisco do Hl'go Barros Barreto, do Meu 
Con~cllio, Senador do Imperio,l\Iinistro c Secretario Jc 
EstaJo dos Ncgocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, <JUc assim o tcnlia entendido c faça executar. 
Palacio do Bio de Janeiro, em onze de Dezembro de 
mil oitocentos setenta c dons, rprinquagesimo primeiro 
da Indepcndcncin c do lmJH;rio. 

Com a rubrir:a de Sua l\!Dgestade o Imperndor. 

Francisco rio Rrgo llarros Barreto. 

Hcgnlarncnlo a que se r dá e o Decreto n. o !H 69 
i!csla dala. 

CAI'ITULO I. 

DAS CIIEDIIL\S LI:'IEAI\ES. 

Art. L o Podem ser af(~ri<las medidas de comwi
meu to r'm n'guas ou li tns, uma vez que sejam de 
sul1slaucias e fúrnws o menos susceptíveis de alte
rações, a Jim de n:lo sotrrcrcm dilfercnças superiores 
:is 1olcrnncias, como o marlim, a madeira c o metal. 

~ 1." Quando as ll1l'didas não tiverrm margens nos seus 
extremos ~erão estes de metal, se cllas não o forem. 

§ 2." As medidas arlicnladas devctH ter juntas per
feita., para que não allen'm a extensão total. 

Art. ~? _" A afcriç:To se <'stenderá não só ao compri
mento lutai das J!Jc•clidas como lambem ás SUéls sub
divi.'ÕCO' .. 



EXECUTIVO. f189 

Art. 3. o Nos processos de aferição só serão admit
tidas as seguintes tolerancias: 

I. Nas medidas que exigirem grande exactidão não 
se admittirú -outra diHeren\a além das provenientes 
da variação da temperatura. 

11. Nas medidas empregadas em trabalhos topogra
phicos a tolerancia será para 

1 metro.............. 1/to millimetro. 
i a 5 decímetros ...... 1J2o 

JIL Nas medidas ordinarias de metal, marfim ou ma
deira a tolerancia será: 

para 2 metros.. . . . . . • . . . • . . 3f~ milHmetro. 
i J • • • • • • • • • • • • • • 1/2 J 

ti decímetros. . . . . . . . . . 1ft , 

Da h i para baixo a tolerancia será proporoional ao com
primento, tomando-se pa1·a termos de comparação a 
medida de 5 decímetros e sua tolerancia. 

IV. Nas medidas de madeira com as extremidades 
clwpeadas, para o uso das officinas, toler:Jm-se em 

r, meti·os.. . . . . . . . . . . . . 4 millimetros. 
:.! • . • • • • • . • • • • . • i 1/2 
1 » • . • • • . • • • • • • • • 3j1. ) 

V. Nas medidas de madeira com extremidades cha
pcadas subdivididas até centimetroS', usadas nas lojas, 
a tolerancia será· 

para 1 metro ......•......... 1 millimetro. 
)) ü decimetros ... : ........ 3jr, , 

VI. Nas medidas articuladas a tolerancia será: 

para 1 metro............. 1 millimetro. 
» .5 decímetros......... 3/1 , 

VII. Nas fitas à e metal toleram-se: 

em 20 meiros......... 3 112 millimetros. 
)) 10 » • • • • • • • • • 2 1fr, » 
)) 5 J • • • • • • • • • 1 3/4 
)) 2 » • • . • • • • • • 1 1/4 ) 
» 1 » • • • • . • • . • 3/i ) .J -= 

Art. !i.o A ditrerença tolerada entre quaes f@~;;Jj~ f1 
de su!Jdivisão (~ a mais proxima extremida il]l.)ll1eaida 
não deve exceder ela metade ela toler~in ~1ô1al. 

,· -:::) 

li 
\\ 



J J !lf) 
1<.111.'- )lfl l'OIIL!í 

l'aragr'.lji/10 unicn. E\r:eptuam-sl' as medidas de rig-or 
de I alt': ti dccimnl.ro-.;, c as de 11." G em que a dill'crença 
do traço de divis:!o ao mais proximo cxtr1~lllo Jlt'Jdc ser 
a Illl·.sma t1Ue a lolerancia tola!. 

Art. 5." C:11la medida deve trazer gravarla a dcno
lllinaç;to Jllil' C\lt'n-;o da gralldt•za qun rcprescnla, c 
nas l'l'.giJ:Js de Jlll'!:il Lmdwm o gr;'w de temperatura, 
t'lll que foram aferidas, quando tnnham de ser empre
'!aJ:I.' em trabalhos pliysic:os 1: lllallwmaticos. 

C.\PITULO II. 

li\.~ i\IEIIIIJ.\<; 111; t:\1'\t:llli!IJ.: 1'\11\ !.I<J!JIIllt~. 

Art. li. o As medidas de raparidade )t:Jra li•ruidos po
der·;to H'l' dt: rstanlw, follw de Jlandrc>, laiãu ou cobn>, 
}lnrt':n1 as dcstns dous ultimus metac•s serão perfeita c 
t'umplctamcnte cst:lllhar!:ts intcriurmentl'; c todas serão 
con;;truida-; rom J,aslan!t; solidt•z para resistirem ús 
d••for1n:ll.'iks a 'flW JIIIS>alll t•.-.:t:ll' sujcit:ts pelo uso. 

Sua /'.',rma ser:'t a cylindrira I' :1.-.; proporçi!c., entre seu 
diaJIIt'lro c a altura .-.:crão as seguinte': 

J':t r a 2 

l;':l 

11,2 
lU 
().I ),"j 
( 1,11:! 

.\rt. 7.() As 

•! I if r os ..... ' . 
I 

o,:; )l 

fl,:l 
1111:; 
I fll . . .. . I 

1Jiam1~lro 
I i tros 1 Jt:tra 

J 
J 
J 
1 
I 
I 

tolcr:tn<·ia-; ser:io: 

lli.\IJ:'iS\n Ell ~fll.l I- TOI.FBA'i~l.\ [10 
METIWS. lil.L\li.TJW. 

diam1~lro. alliu a. 

10S,'I 21fi,7 
Hli 11:!.1 

1;•:.:; I:;! i,:; 

1Jli
lll:t\illlo. uiuw. 

1H 
~ )() .. , 

Altura. 
2 
2 
2 
1 Hjw 
1 s;w 
J 7j10 
1 ll(w 

. 
2 
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Art. 8.
0 

Para meuiil.ls tlc ti, iO, 20 litros aumittem-sc 
vasilltas cylindricas ou de lwjo, tendo porém estas 
gargalo, cujo diametro niio exceda dt! 10ccntimetros, c 
110 gargalo será limi la da a medida. 

Art. 9. o Podem ser levadas á aferição: 
I. l\Ictlitlas cuja eapaciilatlc s1•ja nxactamentc lermi

n:-~da pela sua beirada. 
li. ])[cuidas maiores tio qu~: a cap:~ritl:-~dc que repre

S<'ntam; devendo cst:~ ser· dl!tcrminada: 
Ou por dons orilicios diametraes na :~Itura que derc 

ot·cnpar o liquido; 
Ou por um orificio c um pino tli:~metralmcntc op

posto; 
Ou por tlous pinos diamctraes. 
Em todos os casos é permittido atloptar hicos para 

t!e~pejar, forma11do o ~cu volume p\lrtc integ-rante da 
capacidade da nsilha . 

. ~ l." As vasilhas de n." 1 devem trr a horda rcfor
ç:tda ou por um :.tro ou virada ~ohre um tio de lllt'!al ou 
cintada de qu:d(JUCI' maneira. 

§ 2." Os fnndos das medidas s1~rão f::thricados de 
rodcllas soldadas com bordas rebatidas c deverão ser 
inteiramente planos, c nas maiores ainda reforçados pela 
parte exterior com vergões. 

§ 3. o 0:; lJicos, cujo volume constitue parte inte· 
grante da capacidade, devem igualmontc ter bordare
Jon;ada. 

Art. 10. 0.;; pinos não poderão ser soldados c ser:io 
cravados para sobre clles se imprimir o carimbo em um 
liotão de solda. 

Art. H. As vasilhas soldadas, em cuj:~ junta não se 
possa imprimir carimbo, trarão soJ,re ella na parte 
ntcrior um botão de solda oudc se iutprimir:\ o 
t·arimbo. 

Art. 12. Toilas as nsilhas deYcr;To trazer !.!Tarada 
por extenso a denominar)"io da c:~paciJade tJUe rc. 
Jlrescntarem. 

Sendo a inscripção feila so!Jre chapa e esta soldada á 
nwdida, sobre a solda ser:í impresso o carimbo de motlo 
tJUe apanhe chapa c vasilha, altcntas lambem as con
diçii<'s acima indicadas. 

Art. t:J. Não se admittirão as mcdill:ts de capacidade 
rp1c não c~tiverem nas condições acima prrscriplas. 

Art. H. Barris e pipas sú serão aferidos quando 
aprt•scntarem sol ida construr:ção, c seu YoluHH' spr[t dc
terminJif,, .segundo prc•scTipr;:lo csprt'ial. 
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Art. Hi. Nas mctlitbs dn cap::Icitlatle para lir1uidos 
a tolcrancia será de 

_
1

_ do ,:olurnc para as meti irias tlc 20 até 1 litro. 
401! 

1 

200 
1 

100 

)) 

)) 

_ 1_ para barris e pip:13. 
300 

O,i; até 0,2 " 

0,1 

Art.1G. As medidas aferidas serão marcadas com dous 
carimbos diametralmente opposto~, rente com a margem. 

§ 1." As medidas com hi1:os ou orificios de escoamento 
serão carimbadas jtlllto ú solda do IJico ou oriticio. 

~ 2." As medida.-;, cuja iudicar;ão de capacidade fôr 
feita por pinos cravado~, serão carimbarias no botão de 
s•Jida co I locado sobre o era v a men to. 

§ 3.
0 

As medidas solllar!as serão carimbadas sobre o 
botão de sollla co !locado na junta e sobre dous botões de 
solda collocauos Jiametralmcntc na borda rchatitla do 
fundo. · 

Art.. 17. Nos cascos marcar-se-ha sobre o tampo a 
capacidado em litros e decilitros, precedendo o alga
rismo á letra 1~. Sentlo do per1uena capacidade, serão 
carimbadcs sobre a aduclla. 

Art. f8. Trarão todas imprc~so3 o numero do re
gistro de aferição, a data da mesma c o carimbo do mu
nicípio o!lllc tiverem sido :d'eridas. 

CAPITULO III. 

DAS MEDID.\S DE f:\1'.\CIDADE 1'.\fi.\ SECCOS. 

Art. i!J. Só serão aferidas as rneuidas, cujas capaci-
dades forem as scgui11tes: 

'i hectolitro. 
l~J , our>Oiitros . 
. ~ dccalitrosou10 • 
2 
f 
!i litros. 
2 
f 
)h ou n,:;. 



E'i:ECUTJVO. Jf\)3 

Art. ~0. 1\s rnndiçõrs .c:rral's prescript:1s para :1s 
~llcdil!:~~ de capaeid~dc {'ara líquidos serão applicavcis 
;, . .:; mcdtdas dt~ c:~pand:l( e para seeco.~. 

Art. 2i. 'forl::s as ntr•didas para ~ccro'> t.rrão indi
r~·::in d:1 r:q1:u·id~r!1) (jllr rrprcsPnlarrm, qut'~r por ex
! ''W!~. q 1;(• r ,·o !ll :I' i t'l r:1.:; ~il' (!te c to li t 1 os 1 para :1s maiores, 
r [L (lill'!l'i1 

1 ::ra :1' IIH'Dili'('S . 
. Ir'. '.:.'.'.'~~i, ·r:·, rr•rmitti.:(l o nsn de lllt~diuas de folha 

dt· it'!T'l. cd,·:•·, l'>l::u!,a,Jo ''11 nLJd,•ira. 
\.ri. :.::l. Toda; a-' m<·ilitl:l.' de. ~i'Ct'll'- dcvrr:io ter, 

'/IL!!I·ll> Jli),.::;i\cJ. ;• f<'ll'lll<l tio lllll ryli!Hil'O, C::.l,;mdo O 
diall!i'll'O Jl:ll'a a ~ltura na,razãu de :J vara '2, C ll3S di
l!II'TISiir•,-; a ":1 ixo dt!SÍirllatlas . 

. ~ l.".\c,; nH·did:L<r:Pmeraldr G litros para b:Jixoscrão 
irJlciri,·as Sl'ill l'llll'lltla no fundo. 

~ ':!. '' s,•ndo, J'Ol'Í'III, ditlicil~:onstruir r~·lin·dros 1:0111 
rigoros~ cxartidão, lokrar.-sr-ha 11as medidas maiorrs 
l!llla diifl'l'I'IIÇ:t lfp 3% !lm diallleli'IIS, C UnSUC Uffi Jitro 
p;1ra !Jaixo ak ~i"/,, nusdiametros. 

Diamctro~ (em milllml'tros). 

JII'riirla. Calculado. 

1 h<'i'lolitro .. !)7,),!1 m •....... 
1;., )) .... r,:n,t )) ....... . 
~~~ litros ••.••... 3.11i,S " .•..•... 
10 •••.•..• 2H7,:1 )) .•••.••• 
;) 21:2.2 )J •••••••• 

2 t:íli,3 " ....... 
121,1 )) ...•.... 

()'i) ~;:-;, ;; J) •••••••• 

---

.)!13 
171 . ,,__ 
,;IJ 

~J,'j 

:.),~!i 

I fi I 
12~ 
lO:J 

Jfa.Timo. ~~:;:.s 
m ... ...... K'í!l m . 
., ... .. ... ·~ ~:J )> 

" ..... ... :3:!7 , ..... ... 2:;H 
)) .. .. ::_í(j(j )) 

, .... .. .. r·' ·'~ )) 

)) ... .. ... 12() ., 
)) ······· !H " 

:7:7 

~ 3. o Nos subm ui ti pl os do litro como O. 2, 0.1, 0.0:>, L. 
proqloccrão as dimensões prescriptas para as rneditlas 
de [i,rnido. 

Art. 2L As maiores me1lidas rlc mar! eira ~erão feitas 
de aducl!as, c as menores do (12Iitro, torneadas decepo 
inlt'irico. 

Art.· 2:.i. No.~ casrs em r;nc :,c não possam obter para 
o uso romrnu1a as rnedill:is rylintlricas, pc.rmittir-sc-ha 
o emprcgrJ dt• medidas parnllclipipedas cnm af' dimen-
sões scgninles, sendo sempre a proporç:i1 . 
ct[uival~?nlc a_2/:J do J:~tlo ria .hJ.sC, cxce R.Af~ó ~!'@,f, G,{4t 
cups tlunens(Jrs ~crao o dccJmetro:,/" ~\.,.\\J' '~'144!_ 

P.lRTE 11. Lo /~v .~ 

l~, n,,, _ .. , 'oo"') 
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I)lmensõe!!: f'm milliml'lro.'i. 

* 

Medida. Fundo. Altura. 

iltectolitm,. .......... :;at milm ............. 3:a rnilm. 
~12 " .. • ......... i~O 
4 decalitros.- ... _ .... _. :l'J:.l 

)) ............. 2.'~1 
,, ....••..•..•. :l(il 

2 ............ :lt2 )') .....•.•..... 2t;'S 
1 )) ............ l'lli )) ............. !til 
!S litros ................. 1\i.':í 
2 •................ llí 
1 )) ................. [()(J 

............ li:! I 

.....•.••.•• \1() 

..... - .••••.. 100 

Art. 2fi. As medirl:ls !len~rãn ter o fnnrlo adapt:HJr~ 
ás paredes de modo IJUC n:Jo p0:;.s:nn solfrPr ai trração. 

Art. 27. As mPdidas l!e ferro 011 cniJre dt~vcrão ser 
wliuamcnte cintadas na horda par:1 evitar deformação. 

Art. 2~. A madPira fJUC se empregar no fahriro de 
medidas dnvcr:t ser hem sccca, cl<'VI~IHlo as de decalitro 
J'ara cima ter pelo menos dous centim,·tros de espes
sura de parcdt~, para lfiH' 11:io l'lllprnem. 

Art. 20. As mrdiJas cyliwlricr~s l!c madeira de 1 
a 1/2 hectolitro 1leverão tf'r as allucllas JH·m apertildas 
no fnnclo, n na surpcrlicic arcos de friTO, a fim de que 
n:lo se altere a fórrua nem abram juntas, tendo na boca 
uma travessa que ~irva dr~ guia ;'t ra,nura, r rprc será 
dis:,.;m:a<Ja ''í:lll'JJll~ na.1 nd:dida:o: de :!0 litros para 
b~l i \0. 

;\;·t ~JO. Ser:io excluídas da aferi(ío todas as mc
dir:Js q:1e n'ío ':lli,lizcrern 1:st:1s rondiçílc~. 

Art. :li. Nl'nliuma medida ;,n:'t carimbaria, Sl'lll 

que, ['Cl:1 comparaç:lo Gomo~ padrocs, :.~tte~te difTercnç:::: 
que n~o c~r:cdam, par:1. mais, ou J'nra llll'llos, os limites 
segui n l•·s: 

:11 etl idas de lllt t ,ll. llll'didas de madrira. 

i;~ h::cl:l]itro::::: ~ } l:r,O!l 1k r·;q,~cit!ade. I :!~11 de eapacidade. 

20 até 1 litro .... t';.oo de car:ll'i:hd,• .. _ If2of> " 
6,5 até 0,2 ~ t :!OO 'iHJo 
IJ,! até 0,015 " 1:too 1 /~v " 
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CAPITlJLO IV. 

DO~ PFOS 

,\rt. 32. Para uso rommum sú ~crão afendos os se
-.~;uintc" p·.;.~~~~. do-< lllta•~·' se compoLto os terno:;~ 

;;o kilogramnp,;. 
:!0 

w 
r· .. 
~ 

I 

,, 
" 

!.iüO granuna~. 
200 
100 

n,:i 
0,2 

50 • 
~() 

r· .) 

1 

f! ,i 
{H ti 
fl,O:.! 
n,ot 
O,Oo:J 
0,002 
0,001 

ou;; dccigrammas. 
ou 2 
ou 1 ) 
ou;; centigramma~. 
ou 2 
ou 1 
ou !'i milligrammas. 
ou 2 ) 
ou i 

Art. 33. A superficie de cada peso deverá ser perfei
tamente regular para que facilmente se possa reconhecer 
qualquer alteração feita de proposito. 

Paragrapho uni co. São prohibidos pesos com arestas 
vivas e excavaçõcs. 

Art. 3L Cada peso deverá trazer marcada a sua de· 
;~ominação que será indicada ao lado do algarismo pelas 



AU'I'' 0!1 l'l!llf·./1 

ini<'LII'<. Mi, (\'-:. lJ l'l. ~ ;, ·.m. sr•-'nnr/0 rcprP.~cnf:lr o hi
li'"T:IrJHna. t;-Ltiilllt:l, rl(•r·i·;,·:illllli:l, renli,•:Tali1Jll:! e mil
li"r:IIIIIII:J. 

~ l. '' E' pm), iiJidn ·lr·~i 1!Wtr pr·la /:·tra J) rlr~f':l.''l'i!m
rn:t- ri.;[,, r••r,:·,-.,ent·ll· •! 11 u -•J,·r;i~T:llll!lla-a,;arJo 
!!;:..: ptl.:q~ 1n1 ,ficinn 

~ :!.'' \' ftll·•:> '· Jl .. , .·_, ,., J:JOi·\[II'C'''C:Ii ('Jl1 lf,•-

::. S.i!J 'I!,., ::•i; :1 ;; i 11·r·ri]''.'''J d·t di·rlflmin •ç7r) por i li r ri l'rJ. 

An. Ti. !':r:-~"" fi'''"'< r!:• ::n /,ih"raDt;l·;s att'· rj'! 
J-'CJiilll1:h ,,,, il':II';'J d · I:·! 1'•'. 1'11':. :1.' .'-t'rie' do /;ifrJ
gr:JI!lliLi e :;•: >11!,;;!1 1 /l l[•l<:·: •:: (l'•:L·r;í !!'<11' de rrl:i-
1i!J:i, pr;:l;t, l:it:ru. l11 ''/!:~1:, IJl,oful do fJfÍlli'ÍfJC 011 
CJII!.ru:, r:uj·1 O\\.l:ihi!id··rl,· 011 d11rcza ~c lhr.' /'U-'"'1 
C'iftli;''I'J!'. P;:;:> ·nic.-: rL· t·c;iii~T:Iflllll:t Sf' ll.':tiÚ diJ 
::l!!'IIÍJiio. 

Ar r. :L). O; Jtr'-'h 1/1; f·rTo f('r:lu f,jl·m·, cylindl·ic:l, 
fr:1z:;:li~O o-; dr: :-:o l,iloe!r:tm:::as IJilJa :tr."''•la lh:a p:l!':t 
~'t'::urJI-os. 0.-; dr• 20 kiloJCr::mnt·:s p::ra hti\O :iló ;;•)() 
~!l':tllii!las liT:Ío hol:lr~, l"ll':t r·s.-;r lirn. 

l'tr:t•;rij>/i(l rrlli1:11. ,\ :ill11r:: em lodo.c: c<cetlcr;í odianwtro. 
;\rt. ;:7. (\.: Jli'S(J; iJI' f1'!T'J ele ~~IJIJ, )(!(), C;)() ,!;l':ll1lllJ:JS 

fl'r;l'l f(>l'JII:t d:: di,,·n, l'lil ljlli' :1 :1/lura não l'\CCda mc
fad,• do di:Jil:rl rn, c n:t·: l<T:\:, IHJ[ !o. 

A:·t. :38. IJ-; p:·:r~-: (/,• or:r:·o llli'!:lf S1T:i0 ir.:nal:nl'flln 
n lindri:·o-; l'ltltJ /i,I;~.J ,. '" tl.r ;•:::J :tt,j ! gr.unrn:l, ilis1:u, 
ic.;ll'diiiCfl/1' 1'11!11 illll;j,,_ 

,\ri. ::!J. Ü-; J/,•t:i·~·:·trnn•:t' ·;:•r:lu r:•cl:mr.:ulal·w; I'O;n l!llL1 
d:ts Jttar.'.;r'ns Yir:t:!a-;, I' 1:; :::·t:li•n:tmmas fl'l':ttJ a 11Jr•snJ:t 
ft'Jl'llla, Clllll 11111 do: I':IP!''' 1 ir:t•lo. 

_\r[. \!). Siiu ["'l'illilfido; 1'1''"·' r•neah::ulo-; nn-; nns 
natros, Jorm:tndo lr'l'lill'. E!!cs f1:r;i'J a f.'n·líla dr) cone 
f ru:il:atlo r: '::c:atln. '::·ndo '' illC'JlliT' n::;ssico c t1•nd1J o 
ltlairtr úo!Jradir;•1. (); lflll~ l'ltll':tl'l'!ll du::~ ,;.ws na f:o:n-
1'(lsír;Jq do.;; tt'l'!IO'-' dl'\ r·1·:1o '~C diift•r,·n~ar distinct:J
lllé'llle dos illtlíll'dinlu:; lll:lillre;; 1111 llll'JJUrcs, Jl:it':J n:1o 
s1~ {'(lJJfllltllirl'lll. 

Art. 'ti. O !1:rnn fn:!lt~n·lo J,iJn.'~Tannna dn Jll'sos 
nncai.x:11los sr• I'IIJ:I[wr:·, tl:t•; !::! -;,·•:uinlns fll~r:.:.': ;'jiJD, 
'.:!Ofl, 11111. !011, :;u, >;211_ 10, :u, :;_ 'i, ~. l PTautcna, de
Yí•nr!o carh 11''1 1!1·!lr·::: !':til' I' :t r·IJ!Ilfll'(;•nte indicação do 
::pu vai11J'. 

Art. 't'~ •. •\:: ar ·ufa,, '!'li~ 'r: :t.l;;pt·:rcm no;; prso;; 
mailll'l'' d,~ lt•rr", ':rr:lr' dr• I.TJóJ L:11 ido, r·mlmtid:•; 
n'~ rq:t-,;_'l re~{ f11 l,) Jtr!i'_>.'! ~·n~:i~t~~a~_b~, 
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; 

i 

,,rt. 'l:l. 03 tw;ns de ft•n~ funi111:o de r,·ll·ma cy-
littdrira.· t t•rão liJrla c:Jvi.t!arlel n:1 partp supPrior, sendo 
Jn:t.is larga no fundo para a c:·tar a martelo os tornos 
r·nm 1fll1~ terão de ~;r1· acert dos. . 

P:tra;Tap!lO unittn. E5tJ. eai idade dt>vrrá corresponder 
ao ,re-:o de igrwl volume de ferro entre os limites se
l"ii!Ilte:;: 

p E.~ O. ~H \Orô. )ll'il'l•l. 

&l J;ilo::;r:Hnlll:l'>. :J:n (; rnmma•;. 1\Xl Gt':llllllLIS. 

'.!0 20[) RO )) 

10 170 7-J ,. 
j ,'j{J üO 

,, 
2 100 r. o )) 

1 so 30 

t\rt. /j .. 't, Os prsos de ft·n{o em ftít·ma de di8co terão 
n:1 p~rlt~ srtperior nm furo,j alargado 110 fundo, para 
n·ccht'l' o torno com qur• tt~m:tlt~ St'r acertados. 

Art .. 'J:i. o~ torno.-; ~t'l':Tn rlt• COiil'l', l:tlão on rhnrnho, 
lié•:Jr!o co:n to "/,. t!P r•st~nlio. D:•poi.-; de rtnlmtidus 
<~ ftrrt·ado;-; na caridade reetil•cr:io o carimbo da afe-
riç~o .' f 

Art. Vl. A !lrnomin.1ção do valor rlu prso de ferro 
:"'1':1 fundida na mas .. .;;t. l 

Ar!. e}.j'. 0.; pesos de outrqs met:1r) dl'vPrão ser mas
sir;r>s de umas,·, peç:~, c a snh denominação gravada ou 
impn•sc.a á punç:io. . 

Art. 18. Ficam prohibido~,!r rrcusar-se-l!tes-lia a afe
rir;i'ío, lodos os pesos que nã~ satisfaç:111l a;; condiçúes 
indicarias e a!'hando-se neste 'caso: 

I. o~ prsos rle metacs mar~ips onde facil deterioração, 
r,olllo d!urniJO, estanho, zinc1, ele . 
. 11. Os. de ferro com grãos l,e areia de fúrma on super-

fi~:~ r mutlo tosca. 
1 

In. I}; do mesmo mct~d jcom falhas, bolhas, etc., 
ainda fJllC tenham sido tapa~as com betume . -
011 ZlllCO. .· \ ~ '.:•\ DA 04~ . 

IV. o, f[llfJ tivrrem arg-olas moveis/<:(('.\\·'' 'YI,.tj,._. 
V. 0; filie tiVe!'eJn lJOfÕeS aparafttS, ( ~) I 

\ 
,\ ., 
·,\, 

'> o<:J 
DEPllí~~ 
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Art. 'dl. ~:, rot!crão rrl"l'l•er· o nrimfw de Jferí(:Tt' 
o~ I'''"O-' 'fl/1! nJo excl'd~Jil, p:1ra lllais •m ]':11"1 menos, a~ 
~e~uintcs dilfcrent.~.~s tolerada~: 

-- ---------... ___ ----~~-------
;;o I;ilogr:llllfll:l'. 
':!f) 
!li 

·> 
'l 
1 

;;oo I; r :wttll :I:'. 
'}(Y,I 
I(Y,I 

:v~ 
10 
j!l 
!i 
:! 

~~----

PE~IlS !IH 
CO>I.\IE!ICIO. 

----~---- --------- -------------------- ~--------
~-.,~· -·' 
';!;) 

n 
lj 

3 
:! 

(jl) 

iíll 
:w 
~:-; 

1 :í 
111 
li 
3 
2 

Jll'r,igr:uHma'. li c;ramnr:,·;. 
'I 

,, 

i 
~.í Ikriç:rammas. ,., 
li 

~lilligralLIJIIU. 2:í (:!'li tigramm ~'. 
lO 

~ 1." ().;peso~ de ;; alt- ,J,•rir•r:tflllll~q n:io :!prr~en
l:ir:io tlilfi'r,·nr;a Ill:tior dt! I milligr:lilllll:t. 

8 ~."Nos dt! :; C<'IIIÍf!T:tflllll:l~; pnra baixo nJo sr tofr
rar:lo rfilfcrrn<;as IJUe ext:t'•ialll dt· 1/loo das qnatro pt'
r;as IJIW form~ 111 o terno. 

,\ri .. riO. ();tornos com IJil<~ >e acertam O' pr,;os r"~:Jc
to.;, ,, qur rernbcm o carimlin ~~·r:!o d·· f'(llirr : os de 
rr~n~ de commcreio scr:io rJ,~ rolm', de latão ou de 
lig1 dn rfll!mhn com 1/w dn eslanilo. 

Art. rit. () peso PX!IdO ~erá ali•fll disso JU:lrcado 
com uma estrclla 'ohre o torno. 

CAPITULO Y. 

Art. !i2. Só srr:Io ;)tlmit.tid.1<> :í .1ftTiç~o hJ!anças cuja 
construcção sati~f:tç:~ :1s pre.script:fít"~ tlirorieas e ex~ 
prrimrntars no toct!lle á scnsihilidadt•, solidez, cer
tcr.a crlnr:u.~ãosuflit:ienle par·a o rtso a qne se destinam. 

Nesta conformidade as IJ:danras derer:lo s:ttisfazer 
as rondíções const~ntcs dos spc.:iiintes paragrarilws: 

~ f. o Toda a halaiJI:a rlc ronfianç:1, qttér vasia, quér 
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rom o m.nimo pr~o. ~cndo deslocada da sua pos1çao 
de equililJrio, a clla deve Yoltar quando terminem a~ 
oscillaçiif~s. 

§ 2." Ni'Hhnma do suag peças, qu:~ndo carregada com 
o max Íl'll o pr.;;o, deverá a prescn t ar Jeformação. 

~ 3.
0 

As prç:1s rlc coutacto, que aprt~~r·ntam centro 
rle movimento durante as o~cillaçüc~. deverão ter: 

I. IJun~za necc~:-arh pan fjUe se não gastem em pou
co tempo. 

Il. Comprimento :;ufficiente par:~ impedir desloca-
mento '~[H'rciavcl nos pontos de apoio. 

lii. A menor cxtrnsão nas snpcrficies de attrito. 
IV. 1\fovimcnto de,emLJraçarlo sem attrito algum. 
~~-"As n:tvalli:ts de suspelt.':io deverão: 
1. F:sta:- todas no mesmo plano. 
11. Ser p:1rallclas t'llln• ;;j. 

IH. Srr pcrpi'IHli~ul:trcs aos braço5. 
~ ri." O rr·utro de gravidadr de\ erá com a mHima 

carga da IJ:tlança licar ahaixo do ~eu ponto de susprn
s1o para satisfazer em todas as rircum~ta11cias as con
diçiJes de CfJuilihrio estavt'l. 

~ ti." Toda a balança deverá trazer marcada a indi
cação do maximo peso que púde supportar, e as grandes 
lambem f! o menor que devem indicar. 

Art. ii3. Segundo as prescripções do artigo ante
rcdrnte, consideram-se aferivcis as balanças dos se
guintes syslemas de ronstrucção: 

I. Balanças de bra~os iguaes. 
li. Balanças de braços drsiguacs. 
Ili. lhl:lllras de e:;trauo. 
IV. JJJlanÇas com as conchas apoiadas por rima dos 

braros. 
,Út. ~ií. As rollfliçõcs r•speciacs, que deve satisfazer 

cada um destes syslcrnas, são as que constam dos se
guintes paragraphos : 

~ i. o Quan lo ás balanças de braços iguacs : 
I. E' indispensavel que ambos os braços tenham 

f(,rma in lei ramen te syrnetrica. 
11. Terão um üel recto, solidamente adaptado; o seu 

prolongamen lo deve passar pela na V3 lha de suspensão 
ccnlra I e ser perpendicular á linha das navalhas de 
suspensão das conchas. 

IH. Os hraços sem as conchas occuparão a posição de 
1:quiltbrío, :i qual voltarão depois de oscillar, sempre 
que forem deslocados. 

I\'. Srrão de 1:omprim1mtos iguaes, exccptuando-sc 
3JII'llos a l'~'!Jllf'll:J dilfcrença r1ue ficar df'ntro dos li-
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lllÍII'~ ti<' /,,l,·t.tJ:r·i;t. li!tl'-' ;d.:ti\tt li\ !d•t' .. J'.tLI :1~ !'''·· 
f'iitl:i'. 

Y. () 111~ ,ÍJIJfl jll' 0 (1 1'11\ kiiti"J':IIIIlll !é' 'jll>' Jill Jt•J' Sllji·· 

porl:tJ r 1d.1 1 llltrli.t das J,,J! 111r 1 l"''Í''''it~J:;, I' lia> grandrs 
(J IIIÍI!Íi:}lt IJII<' i111Jjr•.·tr, >'~l'Ú [lt:JI'C:t):J ;'t Jlllill;:lll OU dj .. 
J'I'('J:tlll tli<' -"' i!l't) I! 'li dtt~ ltJ':II '''' t>IJ >' J,: <' l!lll lil)têÍ:J dt• 
f': d l!'t.' l íld): i I i 111 t: fl Jl I I'--\;[~' I. ' 

\'L \ 1 I'J!i';ll'i'l ',l'!l\ i! l :ll·T!. ") ·~·· 
f. \ r ·I 1 ·. ~ . ~ : :1 . j 1 ' I ·, 1~ ~ 1:1 ,li.: 1 1 • ti ~. ~ , . 1 t. 1 

LI~ ~ l 1 í li' 1 i; 1' q 1 :~! ~ • c J ·-o t ·~ 1 · ,'· :! 1 · 
1:::t i o r r 1 · , r·. 

1
1
1 · \ ~ ·r:t d 1'1' !.1 r:1 r 

p · '' I •! :1 ' I~\ 'I:·-
!' ,!!.'t'!ií'i,l 

Yll. :\ ~ ('t:rl~-1~ ~-~ (l!' ( '!1l:1 !: t! t!tl''l. ~~:,· '! i\t' 1:-.:. e-~lrí
ltu·: lill i' ... III•·J•IJ'. i'<•l'ii'Jti•·<, !i•t< ';: '.:tl•'Lt< rJeH'I:lO l••r 
l't'·lrt i" 11:1!. ·lr'[ll I'IIIIIJ<t'l\<l<::i<J i[,• I! 1"1 :ltill 11 0\1 fj \11. 

S ~2." J\; h:tlt!IÇI-; i'IJIII /Ji:l<'ll· d1•;j 'il;ll"; I' d,• I'Oin-

1 I'ÍIIII'Iilll l'llli'f:tlill' dt'\l't'lt(J o:tl1 .f.t/.:'1', 1\IIIIIJII ;\ 1'\'lt'
titl:t11. <~•diti1'Z "''· l>r:t<;u>:. J•ll.'i 1 1!11 ti.·l. i'"':l;,itl t' ltt:ti.' 
Jtropriedadi'S das Jla\alkts, :t< J!II':Itt:L" t'llllllr~iks fjlltl 
:ts de Lr:t~tJs i,~!ua'''· 

A Ullir:t i'l•/:tt;:lo pt~rmiltida 11n<> 1 l>llFJI'iillento.: :lo~ 
Lr:t•'tt< til':ilt" h:il:uJ•:J; ~·· t!1· 1 l':tr:t 1:~.' 

§ ·:l." .\< lt:ii·JII•::t<. l'flill c<Ht:p:·it'tl'ltl" l·:tri:l\'1'1 dw: 
111';1('11:' I ,,,d:tt:<';!; l'••l:l:tll'l.' ' t),.' I,.,,,, ·.tti::f:t:'.<T :t< 1'1111-
" i(' Íl ., >I'~ I! i 11 I;';; 

l. JL·:tt;fJ' Jtt'ltdt•ntt•:; de 11111:1 lt•,:otJra, dentro d<l 
1/11:11 .in'!ill' 11 fi,·l, ll'ildl; 1111 lw11:t' rltrltl llll\:1 uanllta 
1!:1 q11al :OI! l'll":tfl' o t'sfri!J•J d:t ''iltcl::t 1111 !."'llll'lio pat :1 

!'l't'•·lit'l' 11 1J!•_i1': I·> 'J 1"'<11. t' Ji'' IJr·:"·' i'·J'IIJII·ido, .r:ra
d!J;ldt~ !'lfftl l/ 1 :':! •' , .. ,!I. 1:1 !.'I :).li',j;!.l t'1l!ll j!lt:l~ !);1-

\;,Jft'l' · tli1'it!•, ,,,,, J., 1.,. I' llltl 1 ,:t·t:1·1 d·· :ll'o w· 
'/I[;( I •:(' 'I' . i" 'li' I :I li i I ,, l ' 'I" 'I ' . 

11. L·tt 't· 1
·: Ir · 1 ·I 1 ' , .tlt i•:']lri;:t:r:'l 11 nn-

1: li' I 1\ i 11d i t' li J11 11 f •1 "'I I' I 11 ;, ii i·'' !:I i t,! I I :1; 

111. ~:11 "· ·ii!·:!ill'~··; "'-' lttli·l:td•;; I!Í'i'''ll;'t[';i(l () 

llllll!f:l <1. 0;; tr·1··•·. •11· 1111< I' '''I li"' 1"''"' .;l'l';iq l1r'Jll 

f!i.;fÍ!ll'(ll; I' \i lit'Í<: :1 dt-(111• '11 t·;tiJ'i' 1·!it:·: llllt!Cil 

~1)1.:1 llil'llt\1' de li i; lltilliltld: "'- ,. 11 1 <~li'l'tlir::t 11·1 :·1 11111 

illt!ÍI'o' IJ!l lll:l!'r';t tf!!' fll': 11!!1 1 I i_t i! j, Í!'li':l d:1 f.:'l':t
dll:IÇ:iO. 

I\. lf.t':<·ndo 1'1111 ·itt s1>it·t 1· 111 ,.,,·<li' i" que o srn 
f'l'c;(l, inl'luil!d•J l''.tl·il•o I' ,.,,1'1·, !til' tl1• 'll'Jll'l:s:'i<l, il:
dÍtJ!II' llllllll'J'It iltfi'll li "'' l.iii'':J'llll!/111". :-.t:l!dt) 0 Jlli
Till'('() qun indi1·;,r 1'"·1' {"'"J :•:;,.·trlu '-"1/tn: o IJrar:u da 
lt:il:ln1::t, 1'1''" l:trl" rL! f1 •'!li,·. 

r. n {!f''" I 'ifl.:l:lllli• '1~1 'I li···IIIO á I'OI'I'i'rlir:a por 
fr')['lll'l ljl!l' ll'tfl jlll'l. • :'•'!' :-t!IJ, I i; !I j Ir 1. 

\'f. \ .. l•i:t·r~ d·, ,·,,; Jf'rl1 ·I" i.lrl'l rh frl'ntr,, Sll 
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Íllljli'Íillir:, :1 loLilidad1~ di' st~ll. Jll'.;o I' acrt~~sorios, ,. 
'fllt' St'l':'l ::l'lllpl't' t'\[ll't'SSO jllll' illlllli~I'O Ílllt'ÍI'O tb !;..;c:ila, 

VII. A 1;:;l:1s mesmas roHli1;iies llram sujt•ita;; as 
halauç:1s ifiin Livnrern tlous pontos dt~ su~[H'Hsão o 
I'SI;a J:1s I'IJITi'S[lillldi'llli'.S, 

Vlll. Estas ullim:1s sú St'l':io pt~l·millidas Jl:il'a uso pat'-
1 il'ltl:11' dt; t•sLtlJI'It•rimt•nto'; iudn,triat•,;; 1!11111'.1 [ILll'l.'lll 
11:1s r:1,:1·; dt; I;OIIllllCI'I'ÍO. 

~ L" .'b~ 1Jalanç:1s d,• t•strad'l. 11111:1 d:: . .; Ctlilrli:~s t'·. 
'lllhlil.llid:l por 11111 t•slr:l:lo 1111 apui:ul,, "dlf'l• lllll '.Y'It•-
111:1 di; :ti:IV:IIIt':l'>, l'lljiJ.S l':tiHh t•siJ"o SIISJII'I!Ci()S :1 11111 do.'> 
IJI':II~os d:1 lulan,·a, o11 dire:·i llilL'IIlt· t'11:11o 11:1,; li:i1·1:tr.·1·; 
tkeflll:Jt'S0111llt'dfanlc lllll:t :JI:IV:IIlC:I Íllit'l'llll'dÍ:Jl'Í:I t'lo!.1W 
n:ts ctmlt•,;int:Jt•s, lt•Jldo o Ollf>·o hr:l('ll :1 rnn,·lia qnn rt•
,·,·h~· o.; J<t;sos: SI'I'Ú a rt•I:Jr::lo do..: pt'''l' d:1 t:o11clt:J p:11·:t 
a massa a 111;;.ar uuir.:llllCIIl<' dt· J p:1:·:1 li), ou ,J,• I 
para 100. 

f. J':ll':l 'flle ,;p li'lllt:l COlllil t'CI'I:l :1 il:lf:IJIC:I t'• Jll'l'l'i·;o 
q1w ltlll peso l'lll l[ll:ilquer JHHJio do ~·,.;lratlo cor·li''
JIIIIIIIa sempre :'1 llll'~lll:l indi;':ll::iP. 

11. Esi:Js IJalanras satisfarão :1:.;. condir·i}t:,; lll'cessal'ia,; 
para nivelamcrtlo· do csLratlo. S1•ndu porÍ.al1~is terão um 
prumo, c marco corTt•spondente ú posiç:to ltorisonlal. 

111. llt·vt•r:to Sl'r construid:!S de modo que o.s pt•sos 
de toda,; as peça,; se cornpt~nscm c o li··l se t'OlhüiTI' a 
mrio. t•slanrln ellas di!sr:Jrrl'~ad:ts. 

IY. ~1:st:1s lialanç:1S .c:1; illllii':Jr;·l se <lo ilel·im:H•s ou 
1'1'111 r·s i mar:.s. 

~ :;. " N:~s halant;ac: l'lll que as com:lt:1s. por meio de 
um JlUrliiuismu espc1·ial, são collorndas por r·ima dos 
hr:1ço,;, l'lll euja e;;Lrcmidade st; :1poiam e lltallli~lll-sl: 
liorisonlae,; nma ao lado da outra, as condi1;ücs para 
q11e s1•jam atlmis,;ivei-; ido as spguiules: 

(. J)ar:io Si'lllp!'l: a lTIL'Slll:J indiear;ão rnra Ulll dcli:!l'
lllillado Jl<'.'W, ondt~ 'fUÜr lf!IC clln seja collocado, em 
qnalqu!'r ponto das duns Colli:h:Js, fiO llll'iO ou ntH 
I 1tlos. 

11. Colloc:ulo.o: o., pesos e carga fios pontos mais 
d1•sfarorards (lados fias conelwsl, ou não estando as 
!Jalan1;as perfl'itaml'lllc horisont:~es, aet:nsarão a st•usihi· 
lidadP prcsrripla. 

Art. r;ri. Nfío s!'rão admittiths :í aferiç:to: 
I. As h:tlanças q11n n;!o satisfizcn•m a~ contlir,ílcs :1cima J 

Jll'i'SITÍ{Jf;J.-.:, .. ·--- ·--·---., 
11. As lia lanças com lir:~ços de madeir:.~,..----·. 11 ,. ·.\ , , n .• , 
111. As IJ:ti:IIH;:1sdt• hr:1t;os iuuat•s l"liiJfÍie l[l>hot·i~úldl 1 .1•l .·/1··, 

n:l" .'it~i:t li\o. ·' ',' I 
1'.\1\TI' li, J,j' 

... 

f), 
,c:,.} 

r •. ) ·/ 
, ) ! • < \ \' \ .\ 'v' .~ .. /' 
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CAPITULO IV. 

Art. 2H. A companhia 't~r;'t 1liri.~·itla por nm:1 DirPt'• 
toria compcsta de 1:inco acciun::~ta', que uão [11Hkr:lo 
entrar em c\crririo ~~;ui possuir Ji!O ou n:ais ar1;11:·oi, e 
clt•ita pda as~emhl{~a ).!"l'!'al dos a,·l'ionisl:ls, curn 1'\

cept:ão da priilll'ira Dirt~ctoria, l(lll' ~crú roiiipo,ta d1~ 
t'i111:o dos int:orporadon•s da t'.IHilJiallllia, os q1t:1CS :L'sig
Jt:il·Jo os prnst~lltPs cstatul11s. 

~ 1." As fu111:çõ;:s 1la prinll'ira 1\rPr.loria durarão att'· 
se wmpll'lar a con~lntcl;:io da estrada. 

~ 2." ~a primPira ~sst•mbl{;a geral onlitnria tb c:om
panhia, depois de cont:luicia-; as obras, a llirl'doria dt•
si.•.rnará por sorte a ol'lll'm em IJIII' dous de st~ns tnt:tnhro; 
lerão de retirar-se no Jim 1le e;~da anuo, dt:g-t•ndo eul:lo 
a asscmhlóa para sulditutos dous acriouistas qualili-

ratlos. ~ :1." DPpois 1le ter-se retirado a primeira Directoria, 
nwttlar-s,•-ha a tTtirada dos llirei'lorcs pela anli6ui-

d~tlP. 
§'L o O Di redor '[UC retira-se scd em Lotlo o caso rec-

lt~~i vcl. '~:;.o Qnalqnrr vaga t:asnallln umln!!:tr de ])irr~clor :;t•rá 
pret~lll'hida pela llin'rloria, t[UC para is~o designará um 
:li"CÍOIIÍS!a ifli:Jiilit:ado. 

~fi." '1 res llireetorc~ st'd quonun p:tra haver rcnni:io 
da Diredoria. 

~ 7." Nomear tl'cnl.t't~ St'IIS Jllemhros HIH Prt'SÍtli'nl'' 
c Vice-Presitli'Tlle, compeli11do :• t:il.t's presidir a;; rt'll·· 
JlÍÕt:s e fazt•r e\l't'lllar as l'f''"lnt:õ••s, tanto da llirt•t'loria, 
como da asst'lllilléa ~na! do,; at:ciouista,;. 

§H." Os Din·ctore,; Sl~r.io rCillllllt~rado; t'Olll 11111a .~ra
tilicat:ão nunca maior dt• S:(Hl'h ;tn'ltt:ll~s, a cada 11111. 
marcada pela assenJIJI(•:l gt•r:tl; 1 o l.•udo ser tliYitlida 
cntr1: o Prr:sitl,:nl.t~ t' o,; tlrmai,; Dircctorcs romo für re-
solvido. 

§ \l." A Dirc:toria se renuirf1 ortlinarianH~ntc uma 
vnz c:tt!a IIICZ, r·. e\tra"rtlitl~lri:.tlllt'llle "Clllpre que a run
Ht•:ar o ~L'll l'rcsiden k. 
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o~ primriro~ Directorcs fH•r:in o~ seguintes: 
VisroiHlt' de Srrç:illlirim, Ilrt)sidentc. 
lltr:lo tle l't·reira ~\:trinho, Vit~c-Presidente. 
Bar:io da OliYcira, llirector. 
E. Pt~llt•\\ Wil~un, Dircrtor. 
Antonio de Freitas Parauhth Junior, Secretario. 
A1·t. ':!\1. A' Direcloria compete: 
~ I." Ht·.!.;nlar todo~ os ncp;ocios da companhia, cxcrp

\ll:tlltlu-se u~ actos rescr\'atlo~ ú assemhléa geral dos 

ardo11istas. 
~ 2. 0 E~tabcleccr regulamrnto para rrger os cmprc-

ç:atlos tla rompanhia nos seus dillerentcs serviços. For
mui~ r regulamento para a tlirccção tle todo~ osservic:os, 
c em gt'l'al dn tudo relal i r o á construcção e custeio da 

estrada t!C ferro. . ~ a." Fixar o Humcro e catrgoria dos empregados, c 
tlecrrtar-lht•S unlt'natlos. ~ 1L 0 Adoptar o m!'lhmlo tla eseript'tlr:Jção da com-
pallhi:• e numl'al' o gnanla-livros. ~ ;i." Exatlltttar scmestralnwnte o halanço e o rela-
torio antes tia rennião tia asst•lllllli~a geral, c a rst~ dar o 
seu parecer sobre aq ncl ks tra!Jalhos, arompanhado pelo 
parecer tia commissão Hscal. ~ lL" Celebrar c a~ignar quaesquer contractos pre-
ciliamenlc antorizaLlO por uma assemlJll•a geral, cCtm o 
l<ovt•rno g-eral ou provincial, podrndo um dos Direc
lol'l'~. eom prowrat,:ão dos outros, representar para tal 

lim ú llirectori:J.. ~ 7. o Hesol ver, se a execução das obras deve ser fci ta 
]1111' adlllinistraç:Io ou por empreitada, quür geral quér 
t•special, com tabellas de preços. ~ H. o Hl•,;olver a ronvoeat:ão extraordinaria da as-
St'IIIIJ!i'a gt•ral, srmpre que a julgar necessaria. 

~ H." Hesolvt•r as chamadas tlc fundos em conformi
tladt• r11lll o art. 5." depois tlc justificado o emprego dos 
antPriorcs a juizo da Dircctoria. ~ lo. Approl'ar quacsquer informnçücs, tahcllas ou 
trabalhos tceltnicos que tenham de ser apresentados ao 
Gun~rno, e lJelll assim os planos das alterações e das 

obras tl'arlt~. 
§ 11. 1\pprovnr o contrncto de cmprcitnda para a 

eonstrut·ção da cmpreza. ~ i '2. A li ri r creLI i lo para acquisição dos bens moveis 
ou immoveis; autori?.ar a aliemç:Io dos que se torna
rrm dcsnr~ressarios e levantar, na prjça ou fúra dell:i, 
algullll'llllii'CSiimo numa superior a um terÇ<J tio capi-
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tal subscripto1 se i'>lo se tornar dr extrema precigão 
para o andamento da~ obras. 

~ 13. Designar os tlepo;;ilos dos fundO!' da comp;mhia. 
" ;obre os qliaes sacará a Director·ia sob sua rcsponsa
Lilillatlc para satisfação das dcspezas. 

~ H. Propúr á assPmhl{~a geral os dividendos que 
tl~vam ser distribuídos em cada snmestre. 

§ t:j, Erniltir os títulos ul1 cautelas de act:ões, assig
nadas e ruiH'iea<las por dons membras d:t Dircctoria. 

§ i(). llequisitar todos os pagamentos c dc!'pczas au· 
torizadas. 

§ 1.7. llubricar as contas da constrnrção de cada 
pa;·te da linha, os perfis c plantas definitivos c lcvan .. 
tados pelo en.!:\'CHheiro das obras. 

§ !8. ~)ccitlir finalmente todas as que!'.lões c re.gular 
os negoc1os, cxcPptnadas ~úmcnte as questões re~cr
,·adas a asscmhlt'·a geral. 

CAPlTlTT.O V. 

Art. 30. Os accionistas sú rrr~eberão juros sohrc o 
capital desembolsado quando a renda liquida da compa
nhia fõr vrrilicada pelos balanços.apre~entados pela Di
rcctoria, de tal sortr. que em nenhum caso, ainda tempo~ 
rariamente, parte rio capital St'ja empregado em diYi
dcndo:;. 

Art. :1l. Durantr a const.ntcção da linha, ou parte 
della,os accioni~ta~ receberão dividendos proporcionacs 
:i renda liquiíla das secções abertas a trafego publico. 

Art. 32. Torlos os semestre~, em vista das contas e 
documentos, a Dircctoria proporá á assembléa geral o 
pagamento de um dividendo qne esteja calculado; e a 3S

sembléa geral resolverá. 

CAPITULO "l'I. 

DA DISSOLUÇÃO DA C011PANIIB E SUA LIQUID.\ÇÃO. 

Art. 3:1. A companhia será dissolvida: 
§L • Expirando o prazo marcado para a sua duração. 

se a assembléa geral dos accionistas não resolver o con
trario. 
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§ 2. o Pela venda ou cessão da estrada a uma compa
nhía, ou pela sua incorporação com outra, sujeita á 
approvação do Governo. 

~ 3. o Pela perda de dous terços de seu capital. 
~ 4. • Mostrando-se que a companhia não pótle preen

cher seu fim. 
~ 5. • Por todos os outros meios em direito estabeleci

dos a respeito de sociedades e companhias anonyr;~as. 
Art. 34. Dissolvida a companhia entrará ella em li

quidação. 
Art. 35. Podem ser liquidadores tanto accionistas 

como pessoas estranhas á companhia. A liquidação será 
feita pela companhia, elegendo a asscmbléa geral tres 
liquidadorcs. 

Art. 36. Fci ta a liquidação c a proposta de partilhas 
serão estes trabalhos apresentados á Directoria, que 
convocará a assembléa geral extraordinaria. 

Art. 37. A assembléa geral resolverá, por dous terços 
dos votos representados, se devem ser approvadas a li
{IUidação e a proposta da partilha. • 

Art. 38. Approvada a liquidação e a proposta da par
tilha nenhum accionista poderá mais. reclamar. 

CAPITULO VIl. 

D.\ FJ.q:ALISAÇÃO DO IWVERNO D.\ PROVI:-;r.{ \. 

Art. 39. O Governo da Província tem o direito de 
fiscalisar todos os trabalhos da companhia nos seus di
versos serviços, na fórma do con tracto. 

CAPITULO VIII. 

DI.'POSIÇÕES GERAES. 

Art. MJ. O eontracto da empreza da Estrada de ferro 
Animação Industrial, com o Governo da Província da 
Bahia, tal qual foi publicado c acha-se annexo a estes 
estatutos, é ~;onsiderado parte integrante dclles, c en~ 
tender-se-h~ aeeito e ~pprovado por to(!os aquellcs que 

1'A.11TK 11, ~57 
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snh:;crr~verrm :1cc:ürs cb romp~nlli:1 ou em qu~lqur·r 
tc•mpo forem ue\lai> possniuores. 

Art. Td. Os prc~cntes estatutos poderão srr reforma-
dos soh proposta ue qualquer <~rcionist~, submettirl:l com 
p:1reeer da ))ircctoria á assemhlé·a geral r approvada por 
tal numero de yolo~ que rcprc:H·ntcm tlous terços do 

rapital. 
Art. r12. A;; 1li,~p0si~õl's do" prrscntcs terão toL!:l força 

ll's-:il, conc:,tlitla l'clo COLligo, e lud:•s as leis em vigôr. 

Con<'t'<il~ aul<~riz:lc~o :w l~ael!:trd ,\11louio de Paula Hamos Jl:l'~' 
la\·t ar mina:; 1le earvão 1k pe<lr:t e outro,; lllincracs que tenham 
:>pplic:t•::Io u:1 Í!Jtlustt ia, em 'na'> f:lzr,urlas !lenominadas
.la1 :lim ·~ ~rudrP-, ~·.ila•: 1~0 tnnnkipio 1le S. José do Ilarrciro, 

ua Pr~lVil~cia d~ ~~. Paulo. 

Atll'ndcll!!O ao qnc llW requereu (I nacllarel Antonio 
de l'an!a nauws, l!.·i por 111'111 Concrtlcr-lhe autoriza(ãO, 
por ~)0 annm:, para l;tvrar mirtas dP carvão de pcura c 
o11tros tninr:rar•:; qtw tcnll:tnl app!ieação na industria, 
em suas lazt•:\chs dcnotu inarla:- .brd im e 1\linciro -, 
sit:1s no 1\lU!lÍCÍ[IÍO ,te~~; . .lr1;r·~ dn Barrc:irn, n~ Província 
1k S. l'anlr, .sul• as c!au~nlas !JilP rulll este haixam. a-;
signat\:Js por Francisco do l\c,go Barro~ Jlarn:to, do 1\lt·u 
Cnu,;elllo, Sru:1dol' d'l Imperio, Mini·:tro ~~ Scrrl'lario de~ 
Estad\1 drH Nr·gocius da A;:rir:tltura, cl)l\1!lll'rcio I' 0\:ra~ 
Plthlir:t:;, qrH'. :ts:;im o J,•JJ!i:t l'ni:·ndido e ilÇ:t 1'\l'i'Uiar. 
Jl;Jl:~cio do l~io d•: J:111!'iro, t'lll Yinle de Jlezt•mlwo clt' 
mil oitocentos sc·trnta r clml'. qninqnagcsimo primeiro 
da Im1r]ll'Jllll'ncia t'. uo lnl)l''rio. 
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Clausulas a que se refe1·e o Dem•eto n. 0 :as" 
eles ta data. 

I. 

o~ trahalhos da lavra poderão ser feitos pelo conces
sion:rri o ou por nma soeirdade orgmiz:tda dentro ou 
J'úra do lmperio n <lEwerão começar dentro de dou,; 
atmos contados da expiração do prazo marcado para a 
lllCLiição e demarcação dos terrenos mincrars. 

li. 

D~ntro rlo.prno de tr1~~ annos ront.:ulo <ksla thla, o 
col\l:t~~~iouario dn<~r:·l aprcsenL1r ao Governo as planta~ 
topogr:~phica e g1·olog·iea do terreno onde devn mine
rar, com os perli:; quo detlton:;trem, tanto quanto for 
possível, a superposição das camadas, fazendo acampa-' 
nhar estes trabalhos de amostras das diversas espccies 
das camadas de terra c do mineral. 

Na mesma occasião declarará se o terreno é todo 
oecupado pelo eouccssionario ou se e8l(t em parte ar
rendado, designando neste caso o nome do:i arrendata
rios, a natureza c uso d.as crliticações nelle existentes. 

lll. 

Satisfeita a exigcncia da clausula anterior, ser-lhe
hão eoneedidos at!~ r>.OOO ltcetarcs tlc terrenos compre
llcndhlos nas fazcn<las do concessionario. 

A proporção entre o numero de hectares c o capital 
reunido e empregallo c1l"ectivamente nos trabalhos de 
mineração ser~1 de um hectare para :HiO;~OOO. 

IV. 

Os terreno" concl'lliuos serão medidos c demarcados 
dentro do prazo de um anno, contaLIO da Lia ta de sua con-
cessão. 

A medi cão e Llemarcacão tlos mesmos terrenos serão 
fdtas á ctista do conccssfonario, que fica ohrip:aLio iiiual
mente a satisfazer todas as dcspezas da vcrilica<;:io por 
p:trt<· do t:ovemo. 
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v. 

1\ metlição c demarcação uo terreno só uariio direito 
ú lavra tlo mineral, depois que o concessionario provar 
11eraute o Governo ou a Presiucncia da Província que 
~c ad1a empreg-ado o capital correspondente a cada um 
dus tt•l'l'CIIUS medidOS C UCilla!'Cados. 

VI. 

Findo o prazo de eiJ1CO annos, conlatlo desta data, o 
roncessionario perderá o tlird te tk lavrar nos terrenos 
de que não se achar de po~se, por não ter empregado o. 
rapital preciso l1ara sua aequi~ição delinitiva. 

Yll. 

Na fôrma do Decreto n. • 323li de 2l de Março de 18ü~, 
:;;crão onsitlcrarlos e!Iectivamentc empregados, c por
tanto com direito ú proporção estabelecida na clan-

sula:l.•: 
1." O custo dos trabalhos de medição c demarcação 

tlus terrenos, levantamento de plantas, dcspezas de cx
plnrat;ão e outros trabalhos preliminares; 

2." O custo das fazentbs ; 
3. o A import:meia dos instrnmeHtos c machinas des~ 

ti nados aos trabalhos tle mineração ; 
!t. o A üespcza etíectuada com o transporte de cngc-

ulitliros, crnpregatlos c trabalhadores ; 
Fica rntcmliclo que esta despeza compr~hruõ.c sú

meute a que provém do transporte de taes indivíduos 
dos lugares tle sua rcsitleneia a til a mina c nunca as dia
rias, regulares ou constantes, da mina para ctualqul'l' 
}Jovoado ou vice-versa. 

ti." A despeza da~ obras feitas em vista dos traba-
lhos da miua, tendcntt)S a facilitar o transporte de 
s1ms proüuetos, inelnsinl estr;l(las de ferro ou de ro
dagem, e !Jcm assim as ra8as de morada, armazcns, 
olliciuas e outros estabelecimentos intlispensan>is á· 

l'llliJI'CZa ; 
ti. • O custo de animaes, lJarcos, carroças e quarsqurr 

outros vchieulos emprcg;Hios nos trabalhos tla mina t) 

transporte de seus protluctos; 
7. • O custo dos trabalhos que forem ex.ccutaüos Clll 

nla,:5o :'t lavra ou qnalrptcr de,.:pcza feita bo11a {ide para 
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realizar llclinilivamcn te esta mineração, ficando enten
tlido que o custo das plantações feitas pelo concessio
nario não será levado em conta do capital. 

VIII. 

As provas das hypotheses do artigo antecedente serão 
aLlntittidas bana fidc e qualquer artificio que for empt·e
gado em ordem a illudir o Governo ou seus manda ta rios 
tlará direito áquelle, em qualquer tempo que a fraude 
venha a ser descoberta, a annullar esta concessão, sem 
que o concessionario tenha direito a indemnização al
guma. 

IX. 

O eoneessionario 11ca responsavel pelos desastres que 
occorrerem nos trabalhos tle mineração, se provierem 
de culpa ou inobservancia das cautdas c regras aconse
lhadas pela experiencia, ficando sujeito, além da mulla 
de 1001~000 a 2:000~000, imposta pelo Governo e cobrada 
ex.ecutivamcn te, a prover a subsistencia dos indiví
duos que fi::arem impossibilitados de trabalhar e das 
famílias dos que fallecerem por causa de taes desastres. 

X. 

O concessionat·io sujeita-se ás instrucções e regula
mentos que forem expedidos para a policia das minas. 

XI. 

O conr:cssiona rio remetterá semestralmente ao Go
Yerno um relatorio circumstanciado dos trabalhos de 
mineração, sendo obrigado a prestar·lhe quaesquer 
esclarecimentos que forem pedidos e a franquear o 
estabele~imento aos Engenheiros que o Governo in
cumbir de examinai-o, dando-lhes todas as infor
mações que exigem para o bom desempenho da com
missão. 

Xll. 

O concessionario obriga-se a pagar a~"-. 
fixa_annual de. cincoréispor rim.q.,8~~~~wt6~~4J~AJJ! ···~ 
uhtnw, c o 1mposto de 2 % uo ~~"~U'Nitd'da mma, 4-f. ·,. 

o (}~ ~ 
(( ·' 
.\ l ., 

,, 
'·:c 



-t2:i'f. AC:TOS DO l'ODl:ll. 

liquido das <lespezas da extracç:ro que annualmentc 
realizar, conforme prescreve o art. 2:3, ~ 1.

0 da Lei 
u. o :J.;)07 de 2(i de Setembro r] e 1H07. 

XIII. 

Dcnt r o dos terrenos mcd idos r• llcma n~ados será per
mil tido ao coneession;1rio cxtr:il1ir qualquer mineral 
que CllCOIIlrar, incJCjll'lldt•ntCIUCIIlC de IlO\;t COllCCS'>âO, 
com tanto q:w dcclan• :10 (iovcmo a d1·scr,!Jurta <JUC 
lizn, e sujcilt'-se a estas clausulas no que puderem 
SL'r :1pplicadas ~~ nova mincra<::to c a qnalrpwr outra 
que lltu rliga re,peito e esteja insnirla em concessões 
feitas pelo Governo par:~ a extrac,::tr 1lo mineral des
coberto. 

XIV. 

Snm pernussao do Governo n:ío pnder:'t o conccssio
llario ou .cus ::n:·r,,~ss,lrcs did:lir :1 min:1 qtH' lavr~r. 

,. ,. 
·" .. 

Est:1 cunccss:(n tornar- :-:P-lla llnlla: 
1." Quando o r:olll:,:::;iunarill d:•ix:1r de exr:cutar os 

tral:allws eS[ll'l'.iiil·ado:; 11:1~ J>n::;I'Jtl<·s clal!'iil:ts, dentro 
dPS jlr:IZO;; neJJa fiX:JdO'; 

'..!." Quando :1 lavra do carv:To de ]'C:Ira e dos outros 
lllÍIIC'l':ll S Jür Ílltül'I'OUlJIÍda JIOr Jll:ti.-; UI' S<'ÍS lllCZt'S; 

:L" Ql!ando für :-;usrwnsa por lllais de 30 rlias, salvo o 
caso dl' fo1·ça maior dr:viclamentc prov:11lo; 

Ainda ne;;t:~ hypol!JC:'C a suspt•n:.::To dos trabalhos não 
r•'\cctl(•rú o tentpo que, a juizo do G:m~rno, für mar
c:Hlo para a rcmoç:To tbs causas 'llw a tivnem dct.cr
mi na' lo. 

4." Quando se d:'r o raso da clausula nn; 
:i." f)ttanllo ltouvrr n·incidcucia de infracção, a que 

cstcj:1 imposta pena l'ecnniaria. 

\YI. 

A infracGãO dt~ qnalqw·r clausula, para que não se 
tenha r~stahr,lecído pr~na especial, s,•r:'t punida eom a 
multa 1\1• t:ooot;ooo :.1 r;:ooo.~UOII. 



EXECUTIVO. 

XVII. 

Estns cbusulas obrigam ú companhia que o conccs
sionario organizar ou quem quer que <lellc obtenha a 
presente concessao mediante licença do Governo. 

XVIII. 

A companhia porlcrá ter sua sédc no paiz ou fúra Llellr, 
com tanto que, para a Llecisao dos assumptos relativos á 
cmpreza, tenha no Brasil um representante habilitado 
com os necessuios poderes para tratar c resolver di
rcctamcnte c:om o Governo Imperial as questões emer
gentes; licamlo entendido que, quantas apparcccrem 
entre ella c o Governo ou entre clla c os particulares, 
serão tratad1s c resolviuas no Brasil tlc conformitlaclc 
co1r, a rcspec li v a legislaçao. 

XIX. 

As qucsl õt:s que se susci tart'Ill en lrc o Governo c a em
preza st~rão resolvidas por arbitras. 

Se :u; partrs f~on trac tan tcs na o accorrlarcm n'um mesmo 
arhilro, cHia uma nomear:'t o seu, c estes começarão snus 
trabalhos por designar nm terceiro, cujo voto st~d defi
niliro. Se não houver accôrdo sobre o tercriro, cada ar
bitt·o escollwrú um Conselltciro de Estado c entre estes 
deeidir:í a sorte. 

XX. 

Ficam re;;;tlvados os direitos de terceiro, quér se l!c
riYCllllla propriedade d:1. supcrlicic do 5úlo, quér da prio
ritlade da cxplorJção ou lavra Llo mineral, nos lugares 
qnn forem designados ao concessíona rio. 

No primeiro caso o proprictario 1la supcrf1cie do súlo 
só podcr:'t s1~r della privado, mediante prévia indcmni
Z1ijàO satisfeita pelo concí~ssionario amígavel ou judi
cialmente. 

No segundo caso serão mantidos os direitos prove
nientes tlc concessões anteriores, provando o interessado 
rpw r\eenton ns trabalhos, em rirtudc de autorização 
do liO\Cl'JlO. 

Pahtcio do Rio 1le Janeiro, em 20 ele Dezembro de 1872. 
- Francisc'l tlo Rf'qo Barros llat·rcto. 



\CTO.' D<l l'llfll:n 

IlECBETO N. iilR8-DE '20 OE DEZEm:no DE t8i~. 

Concrrlc á companhia- Edificadora -, organizada nesta capital, 
autorizaçiio para fuurcionar c approla os respectilos estatutos. 

Attendendo ao que l\le requereu a companhia -Edi· 
ficadora- organizada nesta. capital c devitlamen te re
presentada, c na eonformidatlc da Minha Immedia ta 
llesolução de 19 do emTentc mt•z, tomada ~obre o pare
cer da Secção dos Negocios <lo Imperio do Conselho de 
Estado, exarado em consulta de 1!1 do mez passado, Hei 
por bem Conceder-lhe autorização para funccionar, c 
Appruvar os respectivos estatutos, soh as clausulas que 
com este baixam, assignadas por Francisco do Rego 
Barros Barreto, do Meu Consrlho, ~enador do Imperio' 
l\linistro c SerTctario de Estado tios Negocias da Agri
cultura, Commercio c Ohras Puhlieas, que assim o 
tenha entendido c faça executar. Palado do lHo de Ja. 
neiro, em vinte de Dezembro de mil oitoeentos setenta 
c dons, quinquagesimo primeiro ela lndependeneia e do 
Imwrio. 

Com a rubrica ele Sua l\lagestadc o Imperador. 

Fraucisco do RI'(JO nnrros Barreto. 

t:Jausulas a qur se refrr~ o Deereto n. o !»ISS 
desta data. 

I. 

Ao art. G." acrcseente-se-llxando-se, para que os 
aceionist.as realiwm as entradas, dias que se tornarão 
puhlieos por annuncios nos jornaes mais lirlos desta 
Côrtc. 

li. 

Ao art. 10, depois das palavras- rlispôr li vrcmente 
tlP suas acções- aerescente-se- salva a disposição do 
art. li do Dccrdo 11.

0 2ill de HJde Dczemhro tle1860. 

IH. 
Na parte final do art. 13 se <leve dcelarar quaes os 

títulos de renrla em fTUC a companhia pódc empregar 
"''u . .; <~apii:JP~. -
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IV. A~ h:tlança~ I'Illl(liiJ ;1. llFalhas dn SII'PCII~ào forem 
li!.!<IILt.' ús concitas. , 

· \'. A~ balanç-;,s em que a nHalha central estiver 
do nw,;no l;Hlo do [JLI!l'' ljlll~ pas>a pelas navalha~ 
latrr:tl~~, oppo~to ao da r·arga !flt:ll. 

VI. As 1Jalanç:IS norn lJra•;o' Je.'iéiU:li'S, rujo peso ftír 
<n~pPnso por um gancho l'lll vez dt) corrediça. 

VII. As balanças de estrado (lU de conchas supc
.riores em que a drslocação dos pews produza au,çr
m,.nto dt~ atlrito no jo~o tlu marhinismo, t.l'oude 
re~ulle diminui1:ão dt• sen~ibiliJadt•. 

Art. :ili. :'>lão -;erão carimbadas, 1lr,pois de aferidus. 
:1s h:ilaw::~' 1(111~ n·;lo satisliZI'I't'Ill romplctamcnte as 
t'flllfii•Jíe.; prt'f'l~denli'S, e que, al,·~m disso, rarregat.la~ 
com o maximo pt~w tjlte devem supportar, uâo tleei.lll 
iudir.tç;lo :qlt'l'ri:lVt'l pela atlllit:ão do~ 1•1·~o~ seguintes: 
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TOLERANCIA. 

-~ 

Absoluta. 

I. Balanças para uso ~eral: 

A. Balanças de hra<;o<; iguaes para 
pe;;o maior lk 5 kilogrammas 
de carga por concha .•.•.••. a decagram .. 

Para carga inff'rior rle n ki-
lof:r:unmas por r-oncha •...•. t gramma ... 

H. Para balanças de braços lles-
ignars ....................... t gramnn .. . 

C. P:wa balançao; rle estrado .... ll drci~ramm. 

ll. rara halan<;as de conchas su-
periores ..................... fidecagramm. 

Il. nal:wças exactas e medici
naes: 

Para rar~a maior rle 5 kilogram
mas por concha, parn. ca!ln. 
kilogramma .................. t. decagramm. 

De mai" de 250 grn.mmas até 5 
ki logram mas de car~a por con-
cha, para cada kilogrn.mma. t dcca~ramm. 

J•e 20 at•\ 2ií0 para cada 10 gram-
mas de carga ..............•. !i milligr:mun. 

llc 2Q grammas para balxo para 
(':tda gramma de carga ...... t.milligramm. 

l'ara halanças exactas ........... t. milligramm. 

Para b:1lanr;:a" mcrlicinaes .......• 2 milligramm. 

Em rela~ão 
á maxima cargJ 

l 
·2.õiiõ 

I 
I:'""ooo 

I 
1.000 

1 
1. {.~()i 

I 
2.000 

l 
10.000 

I 
lõ:Oõii'" 

I 
T.OOõ 

l 

i:Ouõ 

I 
l.õõõ 

I 
W'õ 

• 

l'aragrapilo unico. Estas tolerancias são as maximas. 
devrmdo, portanto, ser maior o grúo de cxactidão nas 
halarH;a:; de :malyse. 

Pal~cio do Rio de Janeiro, em li de Dezrmhro 1le 1Ri2 
-- Fntw~<t'o ,f o T/''f/O /Jarros Han·eto. 



,,.,,h nn I'"'''': 
llECI\ETil i\. :d/0-1>1·: 11 m: !IEZE\ll:no 111: lt37:!. 

t:oJH'Ciif' ~11toriz~çfto :i Companltia tia Estra<la de ferro d,: 1\c
tf'lldc a An\t.' p:tra IH!ll't:ion:tr c :qtpro\':t O'i respr.<~livos C<;-
1:11 11 1. 1>'. 

A! (,-,,rl,·nrll) ao IJIW 1111~ rt'•jlli'l't'U :t Cltlll[':mliia 1Li E-;
lrat/J dt• ll'rrodr· l\t·z~·ntlt• ., .ÂII··:J.:, <ii'Vidanwnlt' I'I'[II'L'
"I~IIIari:L c 11a I'OI!formitlatlr: tia ,\linl1a llllllll'tlial:t Ht·so
ltll::io tlt: r~ tio I'IIITr·li 1 1~ lllt:z, llllll:t·la ~:ohr,• o par1~1'!'1' d:t 
:-;1.,.,_.~11 tio.< Nego<'ÍIJ'~ do IIPJII'I'Í•' tio Cllli'l~[lill de l•:st:ulo, 
1'\:Jr:l!l'' !'l'll''l!l'lllta 1k :n d1· Pt:l11hr" 11ltimo, Ilei por 
'"'''' Crm:·~~~L r-llit• :wt"riz:t(:;io p:1ra luncciollar I' a appro
l':ll: i•! ,los ll"'['t~cl ÍY11.s t•,;t:tl li!«·, iwcrindo-st~ no art. :H, 
,J,•p"i-; d::s p:J/a í ras-ll!nrl" tl1• :tnwrt iza(io-rm vez de 
.. ti•'[IIIÍS tltt;; [ti'Í!JH'ÍI't's t:; :t!lll'.''· c"ntado,; da appro·
\ :11;:\o drh l'sl:tfnto<" o Si'L~·,,iJJit': 'd,•pois dos lO pri
"'' irth .11lllll' <In p1·ivilt'é!io, 11.1 l'lt!llnnnid:ule do Dr'
ITI'i" 11." 't:-i!):) de :H do Ft'\'í:l't•im ultimo; cujas elau
''11/:J' r.,z,•m l':lrl<' inl•'.'ITante dttS dit.os r·.;tatutos. • 

Fr:llll'i.;m do Hc~~~ 1::\ITIJS llaJTt'l'l, tio l\feu COIN·Ihn, 
;'.'!l'Jd,q· tlt! !mperili. 'lin!:;ll'l' ,, ~;,:,·,el:trin "'' Esl:11lo dos 
Nl','!il<·i;J:: 1h ,\••ri''t!illlr.J, Comlllr'l·ri" c llhr:ts l'ubliras, 
'-~'Íiil o ll'llli:t t'lll''llrlitlo ,. f:t,·a t"\crutar. Palario do 
li in ti<' Janl'iro, e111 onzt· de llrzr·mbro dr. lllil oilot·r•ntos 
~1'11'11 (;t I' dlll!S, tjll Íllljll:t"I'.;Íl'lrl fli'Íil!I'Íl'O d:t (JHJt'jlC!l-
tl I' 111' Í I I' tJ 11 J 111111' I j 11. 

!\!a!;:ins ;h CnmJiiWilia da ~-:stl'atla de ferro de Ut~
;:!'nllt• il !il'f';t<;. :l ~ll!' Sf' refere O IICCI'C(O fi." r;f70 
di'sla tlala 

' \ l 'J i ! 1,11 

! : 11! \ 

í. \ <'111111'·' ;:,, '" 111 i"'' li111 r 111/~lrllir lll!LJ t'"-
r • "li <I· l•·i ',, •'tJIJ<' " ,J,· f:, /,<'ll<i', 11:1 l'rnrinr.i.t 
f, 1't<> ,j,· l.till !'' \ 1 11' f't'I\Jtll·!:~ ,,,. :..; f':111fn 
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!'ara c,;,;e fim a comp:mhia, por arrônlo com os con
.ce,;sionarios, toma a si @llllll totlas as clausulas, favores, 
direito.', ollusn ohrigar;tics o privilegio outorgado pelo 
Der reto 11." 'i8U:: de 2f de Fe' ereiro de f872 ; ficando, 
JIOt'l··m, SÜIIH~nlc perfeito c obrigatorio o acc(,rdo entro. 
part.~s 1[11:1Hdo as indcmnizar:fie.-. estipuladas estiverem 
,;:ilisfeilas ou e·aranlitlas. 

Art' ~ ... A companhia se insta !lar:'! logo que SI'US es
tatutos sejam approntlos pelo t:oYCrno Imperial. Terá 
·'II:t :;l'lle nr•sta eM te e duraJ'á :-;o :umos. 

Art. :1." O capital da comp:lllltia drvr~r:'t ser de 
2. 200:000:-.000 , reprcsen lado JIOl' 11.000 aco;Gcs de 
':!00\000 cada nma. 

O capital da I'Olllp~lllhia pot.lr'!'[t S{'r augmentado por 
dr·lihcr:11;:io da :Js-.emblóa geral dos acrionistas, soh 
proposta da Din·,·toria, c com approvat;ão do.Govano 
Imperial. 

As entradas das acçiies se farão por chamadas pre
vi:lmcnle annunciatla~ nos jornac.-; mais lidos desta 
l'l)rlc, ú proporção do r!esenvolvimcnlo uas operações da 
companhia 

A prime ira chamada serú feita logo depois de appro
vados os estatutos pelo Governo Imperial, c as ope
r:uJies romcf:arão desde logo com o producto desta 
rliamatla, que ser:'1 pl'lo menos de dez por cento do va
lor das acríles . 

. \ri. 'f.." "No caso de YC:rificar-se o augmcnto <le ca
pital, a as,;cmlJir'·a geral dos accionistas prescreverá o 
IJHHlo pratico da f'IIIÍssão das I! O\ as a('(;flcs. 

f\ rl. ;;_" As acçiics serão nornina Lins, ~~ a trans
fero·nria dellas so~ opcrar;·t por termo lavrado tm livro 
:·sp!·rial, sú111entc ,Jcsde !flte tiver sido n•alizada Ullll 
quarl:t parte do capit:~l. 

;\t·t. H. o Por falleciuwnto dn qualr]ucr accionisla 
passa r:·l par a seus h crd e i r o,; não sú o di r c i to ás respcc-
1 i' as acrões c aos d ividcndos, como ta miJem o de toma
rem par.te nas deliberações da a,;scmhléa geral, tendo o 
n:qncrido namero de acçües, com tanto rrue, sendo mais 
dn unL sr~ combinem entre si para nm sú representar. 

Art. 7." Os <lf~cionistas I]Ue não cll'!'C'lllarcm :ts pres
l:u;fies tle eapilal com a devida pontualidade, perrlerão, 
r•m lienclicio da r;ompanhia, o direito :'1s respectivas 
ll'riln' e :10 r:llnr da' presla~õcs que se lircrcm pago. 
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CWITPLO li. 

A ri. R. • ,\ a::~~·mhl{~a c:eral doo: :H·cionistas ser(t colll
pm'ta 1\o;; possuidorec; de' Yintr• 011 m:li~ arções, inscrip
t:ts nos registros 1la comp;ulltia tres mr•zcs antes 1h 
reunião para que forem convocado:;. Esta restricção não 
será, poróm, :~pplicavcl na primeira n'união d;~ assem
hlt'>:t geral, se 1~lb tiYPr lugar anl('s tle dr~corrcr o prazo 
dn tres mezes depois da installar;ãil tla eompanhia. 

Arl. \). 0 A assembl{·a geral dns :1cr·.ionistas poderá 
fnJH~IjoHar achando-se repn~sentmh, pelo Hwnos, uma 
qnarta parlc do rapilal rl'alizatlo. 

N:io s1~ Yl'ri!icando 1:sta condiç:lo 11:1 primeira reuni:To, 
convocar-se-lia outra, por annuncios 11os jornaes mais 
litlos tll'sla capital, para Hi 11ias depois; nella podcr
st:-ha tlelilJerar, 11U:thJ1Wr qn1• s('ja o numero de acções 
rrprPst:ril a1las. Qua11tlo pllrl•m se trata r de rf'forma ou 
modilic:H:ão riP qn:ilqner dispn . .:içiio t!cslcs estatutos, não 
se potlr~rú tom:1r dt•lil,pr;Jç;Jo a!QIIIlta, ~em que se nchc 
representaria a maioria ahsolnta das ac1;õcs cmitlidas. 

Art. 10. O accionista que, lrmilo voto na assembléa 
geral, não ptHil'l' comparccr·r. poder:'t fner-se repre
~entar conferindo pan is:-o podnt's a outro accionista. 
Não serão pon;m :11! m i t titios v o tos por procnr:~çiies 
quanrln st~ trat:1r dn deit:.iío d:1 \lil'l~ctoria. 

Ar I. t L Os '· nf(lc. srr:io r·llnl:itlo,; na r:1zão tl1~ nm voto 
por .~!rnpo colllplelo de 'iO :1cções, mas HP!lhnm :H't:io
uista ter:'t 1lifi'Ílo a mais de ~m votos. qnalqu~'r qnr sej:1 
o numero de acr:fit•s rpw I'I'Jli'I'SI'Ilft~ por si e conto pro-
rura1lnr t!t• outros. 

Art. 1':2. Em regT:J, Sl'lllJll'l' 1)111~ não se tratar tia 
Plrição de Dirt•ctores r• tk Jllt'mliros da r·otlllltis.:ão !isca! 
ou dn rdorma on 1!1] modilicac:in tle qnalqlll'l' disposiçãn 
tlestes estatutos, as votaçiif'S st~r~o fpitas per Cflj!Ífa: 
cmntutlo, a n•qlwrimeHln d1\ qnalr[lll'l' mrmhro da as
semhlóa geral, esta potlN:·I !'I'SII[Vt'l' qtw sn faça por ar;-
cõcs na ft'•rma do :1rl. I t. 
• Art. t:l. Serâo arlmittidos l~rn ~ssemhlóa geral, 
cxhi!Jindo prn i:lflli'lllt• dlii'IJlllt'lli(l" ro!ll)I!'Oiiatori% clu 
''l'll ti í )'I' i ((I: 

~ \." Os lulorrs p11r st'll' Jlllf'illn< 
; '.!.·, ()..; mHid1•' f11'1 ·li,. II!IJIIII'I ,. , 
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~ 3." Os prepostos de qualquer Iirma ou corporação. 
Cump_rc porém que qualquer dos representantes 

possua :eo ou mais acções. 
Art. U. A assembléa geral reunir-Re-ha ordinaria

meu te em rJualquer dia tio mez de Janeiro de cada 
anno, para tomar em consideração o relataria da Di
rcctoria e parecer da commissão fiscal c eleger a Di
reetoria e o conselho fiscal. 

No caso da asscmbléa geral não poder nessa reu
nião pronunciar o seu juizo sobre a gestão da Direc
Lnria, ou resolver qualquer assumpto de interesse so
cial, a sessão poderá ser adiada para outro dia, com 
t:mtn que não seja espaçada por mais de oito dias. 

Na primeira reunião de cada anuo será eleito d'entre 
os accionista; o qw~ deve presidir a asscmbléa geral 
dos acdonistas no decurso do mesmo anno. 

Art. Hi. A assembléa geral reunir-sc-ha extraor
dinariarncntc rJuando a Hirectoria ou a commissão 
fiscal o julgar eonvenicnte, ou quando o requererem 
aceionistas que representem pelo ~enos um decimo 
do capital realizado; na:> reuniões extraordinarias 
não se poderá porém tratar de outro assumpto além 
Jaquellc que fúr designado no annuncio da convo
cação. 

Art. IG. A convocação, tanto para as reuniões or
dinarias corno para as extraordinarias, serú feita e 
publicada nos jomaes de maior circulação, oi to dias antes 
do indicado para a i'eunião. 

Art. 17. A eleição de Director ou Directores, de 
mmniJro ou de rrwmhros da commissão fiscal, assim 
romo todas as resoluções da assemhléa geral, serão 
~~or maioria relativa de votos dos accionistas pre
~entes e das acções que elles representarem, nos termos 
rloart. ll. 

r:APITULO lii. 

DA ADMINISTRAÇÃO DA COliPANIIlA. 

Art. 18. A companhia será dirigida por uma Di
reetoria t.lc tres accionistas, que não poderão entrar 
em exercício sem possuir 50 ou mais acções, e eleita 
pela asscmbléa g'~ral dos accionistas. 
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Ex1'1~plua-,;(' :1 prill11'ir:1 llir,•doria, qur· lira ,:ollljlii~I:J 
dos Sl'f-!llillfC>; ÍIJI'OI'JIIlr:liiOl'l':;da I'OIII[laii!Jia: 

Sr·nador Joaquim Flt;r·i:lllO dc (;odoy, Clllllllli'JJd:iilor 
Antonio Lo1trcuço Torres e AnloHio Kuszm:1, l(l!e como 
t:tt•s assignain os prcs1•n tes es la lutos. 

,\s fnncçõcslla prinwira Din·,·loria durarão ali'~ a r:on
r:lnsão das obras. 

Ar l. iH. N:1o pml1•rão exercer cnnj nnc l:ll111m te o 
cargo dt• Jliredore3, accionislas 1(111~ forem soc;To e 
genro, on cunhados durante o cunhadio, p:1rentcs por 
consan.Quinidadc :lló o segundo gráo; dons ou mais so
ei os li f' uma firma social, 111~m IH cn·,[on·s pi!!norat icios, 
sr~ não possuir<'m o l'i'l[lll'l"ido nnlllcro d1: :trções proprias. 

Art. 20. Ent caso de Ílll[ll'diJIII'IIlo d1·algum d1• s,•us 
memuros a Dil'l'l'lnria i'lcger:"t, dn I'OIIformidade l"lllll 11 

art. 17, o :~crionista que dcv1' f:JZI'l' as su:1:; II'ZI'S. 
Art. 2l. Cottqtcl,·:·, !Jirl'rlnri:t: 
~ J." !'l'OIIlllVi~J' por todo.,; (JS lllf~i:IS :111 Sl'll aJc:llll~l~ :1 

prospcrid:Hk da r•tmpanltia. 
~ ':!." Nomc:Jr d ·entre seus nwm hros Prc~idl'llle e Se

cretario, rnlllpcl indo ao priiiii'ÍI'I' prc,;i li r :ts r•·uniiks 
c f:1Z1T necui:Jr as rc~olnçiii'S da llir('c:loria, I' ao '•:
f!llltdo Ja\T:JJ' ;JS :JI"I:ts I' f:tZIT ftl:\jll'dÍI'IIfl'. 

~ ::." F:tZI'I' lodos os contr:ll'to.-:. ajJtsl.cs c arranjo,, 
qlJI:•r para tudo IJllanto fôr util e IWI'I'SS:Jrio aos Iins da 
colll(l:tnltia e .'fms íni1Tr•:;ses, <[IJ(•r para asst•JI!aJu'cnlo de 
lrilltos n Htais ohras. 

§ ft. 0 Nollli'ar ulll gerenle d1~ st!a ,.n,~lian1;a que tnnw 
a scurargo a dirl'l'(:lo ~~ cxw·dii:Jile 1lo c:nriço di:.riu, 
fixando a rctriliuir;:1o dos '''tiS .scrviçrh. 

~ fi." Nomear os empn·.-:;:1do-; ifll<~ furClll !II'Ce.ssario:~, 
marcar-l!tl'' os t1 t"d!'ll:tilos e a fi:Hl<:a •pu: d1•1 l'lll lli'I'St:lr, 
lixawiu o llllllll:ro ,. \CIICÍIJtclllos dos snns f'IIIJil'l'g:ulo, . 

. ~fi.'' ~ll'[W!Idl'l', illtpür lltllli·l.' n d<'ltlitfir os t'lll
Jll"l'L;ados IJlll~ mal scnirrm. 

~ 7." 1\crol!JeJ· a lllll banco :I!Tf·tlilado as somma-: 
cohr:11la:: rp11~ não ti vr~r<· lll i llllfl1'd i:JI:t appl icação. 

~ S." Fcclt:Jr a~ eonlas no fim 1lc rada semrslre ~~ 
fazer dividendo dos lnt:ros li'filidos qnn l<ii':tl'l'lll aos ar
ciollist:J.c; 110.' llli'Zcs d1: .lannil'lll~ .lttlho. 

~ !l." Aprescn ta r á ac;semltka g·eral na sna reunião du 
TIII'Z d1• .Janeiro o h:~!anro do anJJ!J :Jnt1•rior, o rdalorio 
da marrha n d:ts OCI'li!TI'Ili:i:J.c; do~ llt'.~!lll'ios 1: Íllli'l'CSSi:S 
::or:t:u:s. 

§ 10. Facilitar á commiss:to fbr~:t! o exame da cscrip
luração do archivo n dar i1Jd:1' ·1c· in!'orrn:t(iit·~ <' e\pli. 
l';)I'I.II'S '(Ui'~~~~~ I'\ j" i I' 
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Art. 22. Incumheao gerente: 
~ 1." Proceder sempre de acc6nlo com as ordens e 

instrucções da Directoria. 
~ 2." Propô r á Di rcctoria os empregados que lhe fo

rem ex.igiúos e necessarins para o desempenho do ser
viço a rar!!o da companhia. 

~ 3. 0 PrPstar á Directoria totlas as informações que 
lhe forem t•xip:idas e indicar todas as metlid;Js que o IJom 
e"ito da t•mprt•za reclamar. 

Art. ~:1. A llirr•ctoria será parcialmrntf' renovada an
nualrnentt•, lieando comtudo nella Juus dos meml.Jros 
t'lll t'Xercicio. 

Art. 2/L A Dirrctoria representada pelo seu Presi
dente p•'1rlc tkmandar e ~e r demandada, preferindo 
st• rn pre reso\ rer qu:wsq uer tJUCstõt•s por meios concilia-
torins nu a rbi t.ramen to. · 

Art. 2;). Os Birrctorcs sPrão rrlribuit!os eom a quota 
d1~ ti"/,,, deduzida semrslralmenll~ da recc~ita lit)Uitla tia 
companhia. 

llur:lllte a construcrão das ohras os membros da Di
reeloria sPr:1o rntrilnÍitlos cada um com a quantia an
nual Lle 4:000b000 paga semestralmente emquanto não 
hnuHr renda, e no caso tlc han~l-a deduzir-se-hão os 
H ''lo de renda depois de separado o fundo de reserva, e 
se não perlizer a quantia mencionada par a cada um com
pletar-se-Ita com o que houver em caix.a. 

' CAPITULO IV. 

!H COll)[JSSÃO FISCAL. 

Art. 20. Na :l'semiJ\éa geral ordinaria de cada anM 
será t·kita uma commissão fiscal, composta de tres ac
cioni;-;f as pos~n id ores de 50 ou mais aeções ; servindo de 
rl'lator aquelle que entre si desi.'Warcm. 

Art. ':!.7. Por morte, impedimento ou resignação de 
'lllalqlli~r dos membros da commissão fiscal, os outros 
dons designarão um accionisla possuidor de ãO ou mais 
acçiles para prcPnchc1· a vaga, exercendo o suLstituto,as 
fuHcçücs do eargo até a primeira reunião de assemblé:t' 
geral ordinal'ia. 

Art. ~8. A Dirccloria franqueará á commissão Isca! o 
1•xame tla escripturação, dos 1locume oTmtiJbato~. 
rios ~a dcsp!'za t' !Otlns as inform:tr;õ, ~~~~MiWM.tl(]4~ ·:~ 
J 111 SJ!ada,.:. / (\, '-f4>. \~. 

I'A.IliT 11. J'í:.' I ,:,:; '-1" \ 

. ·',, '"'""nos) 
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Art. 29. Incnm!Je á commissão fiscal :~presentar na 
a~sembléa grral dos accionistas o ~cu parecer sobre a 
gestão da Jlirrctoria, e qu:wsfJHrt· negocios eonccr
nentf·s :"t companhia. 

C.\l'lTI'Lil V. 

DO lllV!DE'\1\Il I: Vf!'IJ)Il DI: HESEI\ V\. 

Ar·t. :w. nos lucroc. liquitlos de !'arla semestre serão 
1lcduzitlos (j "/.para fundo de reserva, que serão desti
nados aos rrparos das ohras da rompanhia, e do restante 
sP fará o di virlrndo selllCSI r a!. 

C.\PITULO YI. 

Art. :li. A companhia cnml'l::~r[t a formar seu funtlrJ 
dn amor! ização rlepois dos prilll('ii"oS quinz.r: annos, wn
tados tia approvação dos 1:st:Jtutos, I'!O[H"I'gando par:r 
cs~e lim pelo menos 1/~ "/ .. do c:q1it:d tl!lf[Witrlido, filian
do a rnnda liquida 1'\t:rrler 7 '"/ ... 

CAPITPLil YIJ. 

Art. :l2. 1\s accõ1'S ''slarão compld:Jmcntc rlistri
llllidas trec; :JIIIIOS dopois da approv:wJo dos cstalntos. 

Art. :1:1. A rornpaultia ~~~ di,:,.;rdv!'r:·l uo> easo-; prr .. 
vistos pelo Derreto Il- 0 :!íll tlr: 1\l llD Dl'zemhro 
!In \8()(1. 

O morlo pratico da liquidação srr:'t dctermin:~rlo pela 
assembléa !!era! 11d hac con\ (Irada, guardadas as dispo,.;i
ções tio Cod igo Commcrcia!. 

Art. :H. Os :1baixo :Js,ignarlos obrigam-se pelo nu
mr·t·o das aeçül'~ ifllC sulJscrc\l'm, ou por qualquer JJLI-
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mero inferior que lhes fôr distribuído, e se sujeitam ás 
disposições destes estatutos que appr·ovam, autori:r.ando 
os i ncorporâdores, que nomeiam para a Directol'ia, para 
requerer ao Govemo Imperial sua approvação e para 
acei lar as alterações que o me5mo Governo Imperial lhes 
tizer. 

Hio de Janeiro, 2G de lttnho de 1872.-(Seguem-se as 
a,;signaluras.) 

f) EC RETO N. ti17l- DE H DE DEZEMBRO DE 1872. / ~ 
, .-'i' i ........... 

Conecdc á Companhia de navcga~no-Paulista-autorizacno para func• Ji', 4. 
ciuuar c appro~a os respectivos estatutos. ( · 

Attcnuendo ao que me requereu a Companhia de na- ,!, 
vcgação-Pauli~;ta-, devidamente representada, e na 
conformidade da Minha Immediata Resolução de 4 do 
corrcn te moz, tollljda sobre o parecer da Secção dos Ne
gocios fio Imperio do Conselho ue Estado, exarado em 
eonsul ta de 17 de Novembro ultimo, Hei por bem Conce-
der- I h e autorização para funccionar ,e Approvar os res· 
pecti '.'os esta tu to~, sob as clausulas que com este baixam, 
assig-nadas por Francisco elo Rego Harros Barreto, do 
l\leu Conselho, SPnador do Imperio, Ministro e Secreta-
rio de Esta1Jo dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça exe-
cntar. Palacio do Rio de Janeiro, em onze de Dezembro 
de mil oitocentos setenta e dous, quinquagesimo pri-
meiro da Independcncia c do linp~rio. · 

Com a rullrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco do Ref]o Barros Barreto. 

J 



.\CTO.'i !lO l'OIIl\l' 

Claufiulas a ttue se refere o Decreto n. o :il ~i 
desta data. 

I. 

Noarl. 2fi, ~ L" eliminem-se as p:davr;1~ <~e d1 as
llcmbli~a gnal , : dnendofprrsidir as rcunic11'S da dita 
~ssemi110a aerionisl:J nomeado por acclamar;ão para cada 
reunião ou ele i to para t:m on dous annos. 

11. 

Nn ~ 2. o do r i ta elo art. :.w, em vez dt~ « um tcr1:o • 
diga-se «Um rptinlo>>. 

lll. 

No art. :3:1, ~ ;)." in {lne, a('l'!'~l:entc-!lc: • que só 
tcrit vigor depoi~ ele Jpprovada pt'\11 (;ovcrno lropt'fial. 

Palacio do Bio dr~ J:u!l'iro, r~m li de• llezcm!Jro de 
U~í~.-Fnmriscorln 111'!]0 /Jan·o:; Uorrl'io. 

Estatutos da Companhia de NaVI'gae~u Paulista, a qu~ 
se rel'ere I} Derreto n. o !H 7f desta data. 

C.\ l'ITFLO !. 

1\.rL L" Fira or,!::anizada uma soried:tdn:Jnonyma, que 
~c dPnominarú-Companhia ck NaYcgarJio Paulista-, 
wjo fim é a na veu:ação por h a r c os a n por c a vela cn Ire 
t~slc porto e os do Impcrio c cslr:tll!-'t'ilo, cnmo coHvcnh:l 
:w~ intc)fl'~~cs soci;ws. 

Art.. 2. 0 A companhia terá a sua st"~d1• c direrção geral 
nesla eôrtc, r dur:~rá IWio tempo dr: ~:i annos, salvo re
solução posterior tomada por nu1nero de accionislas rpe 
rcpn~s<~ntem, pelo nHJJlOS, üou.; 1cn:os <las acçiirs snh-· 
scriptas, 011 verificada alguma d;ts llypo1ilescs e~pe1:ili· 
~:~da.~ no<; arts. 2~);j do CocJigo Comnwn·.ial e :J:j do ll~· 
uc·to )L n 2711 uc HJ de DczemiJrrJ rlc i81jQ. 
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i V. 

No 3rt. l ~ supprimam-sc :~s pabvras inici~es-Dcsde 
quc-:~lé- ~~xecilente- c, em lugar llcll:~s, insira-se o 
~Pguinle:- Dos lucros líquidos de operaçõ<•s rfTpctiva
mcntc rcalizallas em caua semestre- conservando-se o 
mais como csU1 no mesmo artigo. 

v. 
No~ L" tlo :~rt. Hi, in fine, llcpois ll3S pabvras- um 

Thcsoureiro- acrcsccntc-sc-nãosão admittidos votos 
110r procuração na eleição 1la Directoria, conforme pre
cdtua o § fG do art. tt" do Decreto n." 2711 Lle l!l de 
Dezembro de ISGO, c o ~ i2 do art. 2.0 da Lei n." :1.083 
de 22 de Agosto do mesmo anuo. 

VI. 

No art. z!l, em lug:~r da<; palavra~-mctai!C das ;JCÇÕes 
em i li idas-lliga-se-met:Hlc do c avi tal realizado~ 

VII. 

No art. 30, llcpois .la pal:lYra-accionistas- substi
tuam-se :~s palavras que se ~cgncm pelas seg-uintes:
Que somente possuam acçõcs c a ucion<ulas. 

YIII. 

Ao art. :H, acrescente-se o seguinte.: -Não se allmit
t<~IIl votos por procuração na eleição da commissão dl.l 
cx:nne de contas. 

IX. 

No :~rt. :~2, depois Lia pal:lvra- requisitatlo _, :.lig':t· 
:>n- por um quinto ou m~ds uas acções- em vez de
por um terço. 

X. 

No :trt. :~n. in fine, acre~rr·nte-~c: -Nenhum:~ rcfol'n1:l 
spr,í posta em PXccução sem prévi:~ approvação do G()· 
vcrno Imperial. 

P:ilacio do nio df' Janeiro, em 20 de DczcmlJio tk ltlí:!.. 
- Prmzci'ca du 1/cqo /Jarros IJtiiTclu. 

r!!.B[f~ H ~·ii) 



Estatutos da (:omllanhia ~~~ilieadom upil'ó\ados pelo 
ilecreto n. o rass de 20 tlc Uczcmbi'O de t872. 

C.\ I'ITI'Ul L 

DA SOCIEDADE, SU.\ SI::DE, SEU Fl\1, CAPIT \L, DIVIS"\0 DO 
CAI'IT.\L, nun\(ío E u;s;;ou;çio. 

Art. l. o Fit·a or.~anizada ne~ta Côrlc uma compa
nhia anonyma sob o ti tu lo de- Ed ilicadora. 

Art. 2.'" A companhia tr.m por lim Cllillcar nesta ci
ualle c seus suburbios e nm Ni,:tlll'roy, por conta {JI'opria 
ou ue tcrer~iros, toda t•spet:il' uc obra~ publicas ou parti
culares, em pregando os mais a perfc içoarlos mrlhora
mentos na arte dt~ crlifkar 11~0 sú com proveito da 
hygiene, como em rcla1;ão ;'t cro11ornia, eommodo c clc-
gant·ia. 

As rasas IJlll' a comp:lnhi;l 1·dilicar nos arrabaldes da 
curte em tern·n0s seu~ nanra poderão exceder ao valor 
de 10:000,) carla uma, c a ;j:UOO;)OOO as em Nietheroy. 

Dos contractns de Pl!iliraçí!P~ que a companhia fizer por 
empreitada, os paganwútos poLler~o .wr divididos em 
prazos de nm a rinco annos, c.om tanto que receba pelo 
menos 20 °/

0 
tio valor ajustado !lO acto de entregar a 

ohra, c o restante, vencen1Jo juro nunca menor de !l % 
aceumulado annualmcnte, S"ja garantido com hypo
thcea, devendo a propriedade hypothecarla ser segu
rada na companhia indicada pela Uirccloria, por conta 
do devedor ató ao ultimo pagamento. 

Os prazo~ serão conta dos do ,J ia em que a companhia 
fizer cn tn~ga da obra. 

Art. !J. o O capital da companhia será de 3.000:000;) 
di v irlidos em 30.000 acçõ1·s 1l1~ 100,~ cada uma, das quacs 
{;j,OOO serão subscriptas já,~~ as restantes quando a as
s,·mbléa gPral, por proposta da Directoria, llelilJcrar, de
vendo sr~r rl1~ prdel'l'llt:ia di,drihui1las :10s aceionista,; 
ua propo r1:ão de suas aer.:õns. 

Art. ~." A com]nnhia dura r á 30 annos, lindos os quaes 
poderá continuar se a~sim o rc,olver a asscmbléa geral e 
o Governo lmpr~rial o JWI'IItitlir. 

Art. o. o Além dos rasos pr1~vistos no art. 2mj tio Co
i igo úo Commcrl'io e art, :):;'lu !Jt:ITI'liJ 11." :n 11 de 19 de 
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Dezembro dr lSGO, a companhia ~crá dis~olvida quando 
os seu~ prejuízos tenham absorvido um quarto do seu 
capital: em qualquer dos casos a as~embléa geral no
Illl~ará uma commissão para proceder á sua liquidação, 
e\ceptnando-se o caso previsto no§ ~- • do mesmo art. 
2n:; do Co1ligo do Commercio, por ter processo regulado 
}lO!' lei. 

C.\PITULO li. 

D.\ REALIZAÇ"\0 DO CAPIT.\1, E SUA APPLICAÇÃO. 

Art. li." As chamadas para a realização do capital 
srTão feitas pela Directoria segundo as ncces~idades da 
companhia, nunca porém mais de iO "/. no espaço 
de :10 dias. 

Art. 7." O capital da rompanhia ~crá empregado: 
Na compra de tetTl'nos quanrlo á companhia conve

nha aclltUiril-os para nelles cJ.ilicar ou para reven
dcl-os. 

Na compra de pedreiras. . 
Na eornpra de materiaes para suas edificações ou em

prcilada~. 

CAPITULO lll. 

DOS ACCIONI~T\S, SUAS OllRIGAÇÕES E DIREITOS. 

Art. ~-" E" ac1~ionista da companhia todo o jmliriduo 
ou 1;orporaç;io ljlle pos~uir uma ou mais acções. 

Os aecionist:ts são, 1le eonfurmidadn com o disposto no 
art. 2\l/:1 do Codigo do Commrrcio, respousa\'eis unica
mente pelo valor de ,mas acç<1cs. 

Art. U." O aeriouista que deixar de fazer qualquer das 
)ll"C~tar;õl'~ no tempo mareado pela Directoria perder:'t 
em favor da companhia as quantias com CJUe houver en-
trado, assim como o direito ás suas acçües, salvo nos 
casos de forr:a maior, onHa![Helles em qnc se derem eir
cun~stanrias attPmlivei~, ju:~ti(il:adas prrante~_,_.,_ 
lona, qnP IH'sl.e raso deru!Jra; se a dcets:J~~i_,ltH"9f n. r · · 
do :ll"l'ion.ista a llircdoria ma~·rar:·t um .it?~~li\n'l'c!.. 0A G44!4_ 
nur a !I'/ .. :'" :tll!l".J'cla Jl](tra. 1

1 "~· lf. .. ·:, ~ 
Í' .. I ,: 'I I' 

os 
~ 1 r :, \ 1 ~ \0 _ 
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Art.. 10. Os accionistas porlem livremente dispor r!(~ 
suas acçõcs, mas a transfcrcncia destas só será váli1la 
quando feita de conformitbde com as disposições que a 
regulam, por termo lavrado no rcgL;tro da companhia 
as~iguado pelos contractan tcs ou por seus lcgi limos pro~ 
ruratlores. 

Art. H. Os :~ccionistas da romrnnltia serão prefe-
ridos para alugadores das casas d~t companhia quando ao, 
11Ueiram para ncllas morar. 

Art. 1:!. Ac, acções dão direito aos lucros liqEidos 
verificados pelos l1abnços, ao:; lwns adquiridos no pe
ríodo de su:1 cxistencia, quando se haja de litjuidar a 
companhia (art. 2!!:5 do Codigo do CiJllllllCrcio) pelo moJo 
rrl'''l'l'Íplo !lO :ll't. G. ,, 

CAPITULO .! \'. 

!J.\ l' t:Cl:l'f \
1 

lll V IDE~l:JO Jc FL0]11) DE I: E SEI'. VA D.\ I~O~Ir ANil L\. 

Art. 1:.1. A receita tla companhia provirú: 
Do proJucto da venda tios tencnos ;.tdquiridos pela 

eumpanhia. 
llo remlimcn to das pcrlr0iras compradas ou arren-

dadas 11ela companhia. 
Dus materiac.s que vender. 
lb prOlluclo lLts empreitatl:ts pnhlicas ou particu~ 

l:! res. 
]los :llngueis tlos predios e tarenos. 
llos juros dos capitacs da companhia depositados ou 

em pregadtJs em ti tu los de renda. " 
Do protlucto de toda c qualrJUL'f trans~cção. 
Art. H. D~sJe que os lucros lil}uit!os da companhia 

st•jam superiores a nove por cento do capital realizado, 
do excedente se detluzirú metade para a creação de um 
fundo tlc reserva até altiugir este a vinte por cento do 
tapi tal. 

Prennchido o fundo de rcsnrva tOLla a renda liquida 
s1:r:'t distribuída pdo5 accionistas. 

O l'umlo de rcst~rva será tkpo:ütado em um banco, po
d::lltlo a companlti:t <.:uuvcrld-o em :tPOlices quando 
i 'I k·q \'l.lll \l'll it'!l i é' ' 
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CAPITULO V. 

D.\ AD.\ll:-l!STHA(\0 IH CO:li.PANlllA, SUA ELEIÇ:\0, · DURAÇÃO 
E SEU::i Em•REGADOS. 

Art. U. A comp·mhia será administratla por uma 
nirecloria de tres membros, eleita pela assembléa geral 
por maiot·ia absoluta de votos, os quaes entre si ele
gerão um Presitlcntc, um Secretario e um Thesoureiro. 

Se no Drimeiro escruti'hio não houver maioria abso
luta de votos, procedcr-sc-ha a segundo entre os candi
datos mais volallos em numero duplo dos que tiverem 
de ser c lei tos. . 

Em caso ele empalo prefcl'irú o candida lo que maior 
numero de aeções da companhia pos:mir, c em igual
dade de condicõt$ decidirá a sorte. 

Art. lü. N;1 falt:1 t.lu qualquer dos membros da Dircc
toria será chamado .pot clla para substituir a vaga um 
:~cc!onista que esteja nas comliçõcs de elegibilidade para 
o cargo de Dircctor, c que sct·virá até a primeira reu
nião da assembléa geral, na qual se fará a eleição, po
dendo esta rccahir no accionista já chamado. 

Art. 17. A Directoria exercerá o mandato por trcs 
anHo~. 

Art. 18. Nenhum membro ela companhia será eleito 
dircclor sem que possua. pelo menos, cem acções, as 
quaes não podert't alienar cmquanto exercer o dito 
cargo c não forem approvadas as contas de sua admi
uistração. 

Art. lU. A Direcloria nomeará todos os empregados 
que julgar neccssarios. 

CAPITULO VI. 

DOS DEVERES DA DlRECTOIUA. 

Art. 20. A Directoria rcunir-sc-ha uma vez por se
mana, c cxtraonlinariamente todas as vezes que um 
•le seus mernlJrn,; requisitar. 

Art. 2L A' Direc_toria compele: 
Fi~nt!i~al ·t stricta oh-5crvanda dos presentes esta~ 

luto::: 
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Organizar o regulamento inlt'I'IH' Lla ~~omp:111ltia. 
llar a sua approvação sol1re as compras I[Ua!lllo e~las 

~wjam feitas com sua antorizaç:to por empr<~ga1Jos. 
Convocar a assemlMa g,•ral todas as V1~zcs •jUl' jut,··tr 

]'I'CCÍSO. 
E\aminar 1'. exi~ir dos f'lll!'l'f'.~ados os tra!Jalllos tlc 

l':>t:riptnrat.:ão, os qna•~' tlC\1'111 St'lllprt,. est:1r nm tlia. 
E'<aminar c ap(li'OI':tl' o h:danrc!c nwnsal do Thc,;on-

l'l'iro, vcrilicacl:t a s11a c·cu·titl:to. 
F3zcr aequi,.;iiJío de todo o Jllalt•rial tlf' qne a coll .. 

11ltia lii'Cl' llt'Cl'S'idatlt•, :1s.sint l'lllllll dt~ lL~l'l'ellO:', et•lt:
hrallllll os eonl !'<IClt>S IJ'W f,,n•m Jl!'t'rist"'· 

Sl'gnrar t'fli utna ou mais C~>lll[lallhias n:'io só o' m~
tcri:ws (jUI' a rompanllia tirt•r ann:1W11ados <~omo todas 
as ,;nas proprit•tLuks c ac'<JIJr:ts l'ltl t:onslrlll'.t)O por sua 
til! alheia conla. 

Fazer l'roposla'> para a C011;1mc~:io ele qualqlll:l' obra 
JIU]I\ica OH jla!'\ÍCUlar ljll:llldo para is~ll i'C li~nha abl'l'lO 
I'OIIl'UI'l'Cili'Ía, ou arl't:lllalal-:t~ 1JIIando ,;ejam posta' em 
li:~Cda Jllthlir.a. 

CIIHLr:lcl:lr to1la r f!H~Iqw·r obra ],a~i':lllt!IH'C no or-
Ç:tllll'lllu fl'tliiJII'lO 1'11,'-':t'ii\II'ÍI'Il l'llt':IJ'l't'f;:tdtl t\OS SI'I'VÍÇIIS 
d:1 rompau!lia. 

Yl'tllll'r os pn·tlios c lerrcnns 1la companhia, o CJUC 
f:1rú por nwio de alllllill':ios convidando os prden,J('lllt•s 
a :IJli'C:"I'II(ar JII'O\III:,l;l.', !ill 1'111 \ciJàll Sl' jlllf;al' mais l'Oll-
\CIIÍPlliC. 

1\lallllar rolllraclar, onde"'' l':ll't'l't'l' mais vantajoso, 
'"' opf'rario,; d1~ 1[111.~ r:tl'l'i'l'l'. 

)lt~\l(J:.;il:ll', 1'111 CIJill<l 1'111'1'1'111.1' llll ;: pi':\Z!IS fi'liiS, l'lll 
lllll l':'lalil'lt•l·iml'lliH dt~ rl'i'llllllt'l'id" 1T1:dito, "' Llinlwiro' 
d:1 companhia, in:·!II.'ivf~ o l'ttlidll dn 1'1',1'1'\':t. 

~larr:tl', dt· I'IIJii'<ll'lliÍtLidt· •'11111 ":11\. fi.", o qi/(!JIIWn 
de r:11!a prcst:1(io par:1 rt•:J\if'.ll~:l" do •·:lpital d:ti'OIIIJI<I-
n!ii:t c a t'P'''':I d11 pag:lllli'HI'L 

Fazrr \11d11s os ::t~llli''Lt·cs u' tli' itkwlos que os !urros 
li:II'Pll\(lalllii:l pcnnittirt•lll. "'' li:lllll''nia 1'0111 o arl. I'J. 

J\,;,~i.·!·nar a,; canlt~la' 11\l til1ti11'; 1[111~ !'t'JI!'t':Willem a" 
:II'I'IJI'S tia ('IJJil(I:1JlliÍ:I. 

Nomear, stt'l''lll\dt~l· on dt•Jnil li r (" emprc.~:Jdos 1la 
companl1ia edctenninar-llll'c~ :1s ohri;c:ar.;il1'S c o~salari11s. 

1\lar,·ar ~~ alll'l':ll' qn~'illl" ,inl:..-ar prcr.iso o qwtnfll1n de 
fi:1111:~ fjlll' til'\'l'lll presl:ll' 11" I~IIIJII'I',é!':tdiiS t\;1 l'llll\jl:tllhia. 

Ev·rrcr lin:illllt'llil' lirrt'l' .!'l'l'al allminislra1;:io, para 1' 
qu•· lh1) s:to 1'111\t'i'did"-' Joii'J\11: 1'"1\•·rc;;. nns qnat"' lli'YI'lll, 
"'1\1 rt:.-'t:l'\':1 ;JI·•IIJI\:1, i'll'l"id:·(';IJ'--'1' i'lllliJ!!'(!ltC!Ididw:. 
',, 1 ~, :_ , 11 ~ n 11, ~ d;. i, 1·1 )I .. i, I J,. 1 , r 11 ,· :1 11 . :1 ~ q·"l ~~·i :1 



l21i3 

Art. :::?:?. \J,··m tbs ''hrig:H~oes em ::ommum compele 
:\OI'n·,;iul'ute: 

lleprr,;enlar a t'n!llpanhia ~~m juizo ou fúr:~ dclle por 
~i ou ~cn~ procuradores. 

A prt''t'lli ar á a~'embl(~a ger:~l o r ela torio anntlal. das 
lr:tlt~a,·, ,,,.,,.administração da companhia acompanhado 
du lt:tl<llll;n rcspt•clivo, propondo todas a~ metliLla,; con
' ('Jl Ít·n[e,; Ú Clll]JI'I'Za. 

1\ultric[tr o' chetJUes firmados pelo Thr~ourciro para 
a rl'lir:ttla ,Je dinheiros depo,;itado,, SC!,;'U!ldo o art. 21. 

Pre,itlir :1~ sc,;sões da Directori:1. 
.\ri. 2:1. Compete ao Secretario: 
l'rotttlr ú Din•ctoria a nomeação dos empregados que 

juiQ"ar }II'Cei,;os para o serviço de e'cripturat;ãn da com
p:tnhia. 

;\,;,;i.gn:n· os annnncios para a convocação tb assemhléa 
.'!l'ral do,; a1:cionistas, Sl'gunrlo o rlispo!'tO no art. 28. 

La r r ar com cxactidão as a c tas das sessões r la Directo
ria, as qnae,; Sl~r:io assignarlas lambem pelos outros 
lli redores. 

Ter a s1~u cargo um registro espedal para a transfc-
renria rias acrões. 

Determinat: <' regular o mcthodo de cscripturação dos 
linos da companhia. 

Conferir as contas c examinar c pôr em ordem tollos 
o~ papeis concernentes á companhia. 

Fazer organizar com hrevUade, clareza e exactitlão o 
balanço annual tle fJUe trata o art. 4!), o qual depois de 
conferido prla Dircctoria será submettido ao exame da 
commi~são dn exame de contas. 

Art. 21. Compete ao Thesoureiro:, 
Arrecadar totlns os tlinheiros tia Qbmpanhia c firmar 

os !'Olll pclrn l<'S recibos. · , 
Pagar I orlas as contas rlrpoi~ de conrcritlas pelo Serre

i a rio e approvadas pela IJircc to ria. 
llqJOsitar todos os dinh!'iros da companliia no f'slabe

lecimcnlo designado pela Dircctoria, conforme o dis
posto no art. 2L 

Firmar os cheques para retirar o dinheiro dPpositado 
r•m conta corrl'ntc, os quacs serão rubricados p<llo Pre 4 

sitlcnte. 
Apresentar ú Dircctoria um balanço mensal do csta<lo 

rb caixa. 
Art. :m. Os Directores vencerão annualmente 3:600,~ 

cada um, c mais!! 0 { 0 sobrn os lucros lir[uidos rla com~ 
panhia, sendo 2 °/,, para o Presidente e I "{. para catla 
lllll dtt.' ontro' llire!'lorcs. 



\CTOS DO I'ODER 

CAPITULO VII. 

DA ASSEllinLI~.\ GERAL. 

Art. 2G. A asscmbléa gcnl será representada pelos 
accionistas possuidores de cinéo ou mais acções, e que 
como taes estejam inscriptos no registro da companhia 
90 dias, pelo menos, antes da sua reunião ordinaria 011 
cxtraordinarizt. 

Os :1ccionistas só poderão ser representados por procu
raçãodada a outroaccionista. 

Art. 27. Para se julgar constituída a assembléa ger:~l 
rumpre que estejam presentes accioni~tas que rcpre~ 
sentem pelo menos um quarto das acçõcs emiltidas. 

Se no dia designado não tiver comparecido numero 
suficiente, será ·de novo convocada a :~ssembll·a geral, 
com anticipação de oito dia::;, c nesta reunião se delibe
rará com o numero de membros nrcsentes. 

Art. 28. A convocação tia a~sêmhléa geral será feita 
pela Dircctorb em annuncios llrmados pelo Secretario 
c publicados com anticipação úeoito dias nos jornaes tlo 
maior circulação na Côrtc. 

Art. 29. Quamto a convocação tiver por objecto·a re
forma tlos estatutos, ou liquidação da companhia, a as~ 
sembléa geral só podçrá deliberar estando presentes 
accionistas que representem metade ou mai;;; das acções 
cmittidas. 

Art. 30. Não poderJo fazer parte ua assemblt::a geral 
os accionistas pelas a1'ções que possuirem caucionadas. 

Art. 31. As deliberações 1la assemuléa geral i:erJo 
por múoria ahsoluta de votos presentes, conferindo 
catla cinco acções um voto; mas nenhum accionista 
tcr;'t mais de iO votos, seja qual fôr o numero tlc acções 
que represente por si ou por outrem. 

Art. ;{2. A assemhléa geral rcunir-sc-ha ordinaria~ 
mente no mez de Janeiro de cada anno c ex traordi~ 
nariamcnte todas as vezes que a Directoria julgar con~ 
venicntc, ou seja requisitada por accionistas que reprc~ 
sentem um terto ou mais das acçõcs emittidas, alle
gando os requerentes a causa da convocação. 

Art. 33. As sessücs ua asscrnhléa geral serão presi
ditlas pelo accionisla que for eleito, por acclamação 011 
votação nas mesmas sessões, o !fUa I chamará dous dos 
~~ccionist:~s presentes p::tra Sccrdarios. 
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EXFClíTlYO. 12()~) 

Art. :n. :'-i:1s renni•iP~ nrdin~ri:1s da :~~:~eml,J{•:J gcr:1l 
serão apn•senlailo~ pela Dircetoria o rclatorio eireum
~lanl'iado r• ll'ilanço das npl'r:IÇiirs annnaes da companhia. 

Art. :!:). Na primeira st·s~:in ck cach rcuniJo or<li
na ria !1:1 assc•nlJié:1 ger;d, rm st•p·uirla :i nprest:nlação elo 
r.·l:tf(lrin c IJ:ll:mço, proccdcr:í a nwsllla a,;scmnléa á clei
t;:ir, por llta io;·i:l :dJ:wlnla de rotos, de uma commiss~o 
comp:Jsf:t dn f rcs membros . 

. \rt. :w. A esta commisc:ãn ser:lo fr.:nrp:raclo.s tnrlo~ os 
!iH"'• cofre c depositas de mall'riacs, sem exrepr;iio 
a!J:;u:na. para que ella pos~a proceder ao mais minurioso 
narne r formular seu parecPr. que será prcsr:1te á as
scmld{·a geral em nm prno que niio cxcnda a trinta 
1lias, para qtw esta as~im informada dt•libere cobre a 
F<'SI{Io dn~ 111'!-!·ocins da comp~nhi:l. 

Art. :l7. N:1s rt•nni•ics ordinari~s ou cxlraonlin:~ri:~s 
tl:t ac,cm!Jiéa gcr:~l st', se trat:~r:í do assumpto>qne mo
tirar a conroc:,çãn, lit·:~rulo sobre a mesa qu:~lqucr pro
post:~ para srr :~Ltentlitla em outra Si'-:siio cxpressanwnte 
convocada para I'S"e lim, tluandu a asseml.Jléa a julgue 
ohjcclu de delrhcração. 

Se, porém, a propost:1 fdi' apresentada pela Directo
ria on pela commissão de exame de contas poderá set· 
di;;rnlida na mesma oecasião. 

Art. 3R. i\as rcuniücs onlinarias da asscmhléa geral 
em que se tratar tia eleiçJo da Dirertori:~, dcpnís de 
votado o parecer tia comrnissão de I'Xarnc dn 1:nntas, c 
tif' se di•liherar sobre qualtpwr propost.1 antrriormcntn 
aprrscntatla, proceder-se-lia á clriç;in ria Hircetnri:I, a 
qual scrú feita de conformitbdc com o art. 1:) deste,; 
t•staluto;;. 

Art. :m. Compete á :Issemldóa geral: 
Tom:~r conileeirnento de todos os negocio., da rom

panhi:t, tios quacs S<~r:'t inform~d:J pela Llirt•r·loria. 
Eleger tricnnalmente os membros da llirl'ct"ri:~ n 

annnalmcnte a commiss:to de exame dr· rorttas. 
HesolvPr t]lla!IJller propo . .;ta que lhe st·j:I aprrs<'lll~<la 

dentro da Psphera destes estatutos, inclusire sua re
forma e elevação do capital. 

Re~olver solire a liquid:1ç:io tla companltiJ. 
Interpretar og presentes eqatntos. 

DISPOSIÇ<iES r;En.~ ES. 

Art. ML O rf'latnrio r hahnço annnal 1h companhia 
rcrão publicados :lllles da l'l'll!lião da a:c~wrublt1 a geral 

I'AUT!t 11. ·JiíV 
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onlinari:.t t~ r•~ml'llitlns ao novnno lmprri:il em cum
vrimcnlo da L1·i n." 1mn Lle ~':!de Agosto de 18()0. 

Art. ·H. O incorpor:11lor lia collip:lllliia, Etlnardo 
Cwlliclo Pereira de Carvalho, receberá pci(J seu trabalho 
até a approvação tlo~ presentes estatuto~. cujas tlesprzas 
coiTI~rfto {I C~ sua c.on ta, <;riO ar·çõcs bcnetlt: ia rias. 

As ac•:il ·s Jwnc!idarias [iozar:l•J de tn1hs :l:ê vantagt•ns 
c dtn !tos d:~s tlemai~ a,·,;fí,·s 1l:t cc•mnanhia. 

Art. '1'2. ,\ c0rnpaJ:l:i:1 \o.c:o que· c;;;tcj:trn prccnchi
d::~s as furm:didad,•s impr·sta:; pelas leis Úi_it:nt•:s an
nunciará o comt'í;O t]O sua~ opcr<li/Õcs. 

Art. r~:L Os diviolcndns da contnanhia serão uistri-
buidos no3 m1·zcs dr; JaJwir:1 I' .hlh;J. 

Art. .H. A assembll·a e••r:!l urdinaria c rounirá an-
nnatmcnte no nwz tle J~ÍÍH·iro. 

Art. !j)i. Todos o~ annos a :ll tle Dezembro fechar-
se-Ita o h~lanço da romp~nhi~. qur~lqut'r que seja o 
estado dos sr·us nl•gor:ios. 

Os signatarios do~ cstntutc;:;, qun os approvam em 
trHlas as qJaS dispoc;it;li<'S. Honw~m dt•:de P para Uirec
ton·' :la Clllll}'::udti:t -· l:Oiilic:ttll:l':l- o Coronel Abil 
~~~~rrt'·:t d·, C:t!ií.\l'd. J,,:Hptitrt n·. idi11 Sar:tiD do Carva
llin "z,.f,~rino F<'lli'Íl':t dt• J',:i i:J. I); qtt:t(':; 1'.\I'I'('C!'iiO () 

lll:lllrl:tlll ::li'· :\l t!<· llf'Z!'!lll!l'(l 1:c !~\'/;),C CO!H~Ctklll :w 
Íl!CO!'[IOI':lllor rla lt1P:>IJJa E lua rolo C·tntlitlo l'erPira 1h~ 
C:tnallto todo" os podere,~ m·cessarios para l'f'Qttrrcr 
ao l~'J\·entn lnl]ll'l'i:ll a<ltoriz:tção para a companhia 
funccionar c approY:H)Ii do~ ~eu~ ;·~tatutos. 

H i o rln Janeiro, t í til~ Sdclllhrn tlt' 1872.- (Sngucm
~n :1.~ ~~s--·ignatt..ra~. l 

DECRETO ~,'. ;asn- DE 20 nr. lJEZU!llRO DE 1872. 

\.oncctlc autorizaç;IO ao Consclh<:iro Jo:io da Siha Carrão c ao 
commen<l:tdor Ant:,nio Ju'é :"o:~uPira para lavrar minas de 
canão de pt:tlra e outros mincraes que tenham applicaçfto 
n:t industri~, em ~ua; t'auntlas tll'nom'nadas- S. Jos{: e 
S. \'il:l<Jrian,-sitas no wunit·ipi(> tiro An~ra do' Hei', na Pro-

' inda do !tio <li: h:tPin. 

AttPndrnclo ao qnr mr· nqucrrra m o C.onsclltri r o 
Jo'io da Si\\·:1 Carrfio e u Conunrnthdur 1\ntonio Jrd· 
!\u r'IH:ir:l, H i l'''r twm Cll 1\1 1'''''!-llt<':i antoriZ~I;:_i.ü, pu!' 
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:;o annos, para hvrar minas de carvão de peüra e 
outros minera•'S qtw tenham <~pplir~ç'i.o n:1. inuustria, (~!11 sn:1s Ltz.,•n,\a:> tlt•nominaJas-S. Josil e S. Victorino, 
-:;it:ts llil muuiripio 1\C Angra dos 1\cis, n<~ Provinci:l 
1h1 l\io •.k Janeiro, sob as dausu\as que com este haix:1.m 
;,,siL!;natl:ts por l''rancisco 1lo 1\ep;o B:wros ll:1rreto, do Meu 
Coll't'.\\lO, S:•natlor do Imperio, Ministro r. S1~crctario 
d1· l'.slatlo t\os Negocios tla Ap;ricu\tura, Conuncrcio e 
\1l1r:1S l'uu\icas, que assim o tenha entendido c faça 
t'X:'t·nt tr. l'a\ado 1\0 l\iu tlc hnciro, em vinte da 
i\t•z•·mhro ün ini\ oitocentos setenta e tlous, quinqua-
gesimo primeiro da lndcpwuencia c üu lmpcrio. 

Co:n a rubrica de Sua Magestadc o lmpcrarlor. 

Francisco do JIC(JO Harros !/11rrdcl. 

Clansnlus ~\. 'iae s~ ref~rc o nccreto n." 6189 
tlcsta (la. ta. 

l. 

(I~ tra\n\1\tlS 1\a lavra poJaão ser feitos pc\og CO!lCCS· 
gjonario,; ou por uma sociedaLlc organizaüa dentro ou 
ft'>ra (\o lmpcrio e deverão começar dentro de Jou~ annos, 
con t31\o~ da expiração do prazo marcado para a medição 
e demarcação dôs terrenos mincracs. 

ll. 

Dentro Llo pr:.zo tlc trcs annos contado dcsl:l data, os 
coni'CS'ionarios Llcvcrão aiJrcscntar ao Governo a~ plantas 
topographica l~ gcologica do terreno onde devem mi
nt•.rar, com os prr11s quc demonstrem, tanto qtl3nlo fór 
possivd, a supL~rposit;ão das canudas, faztlndo acompa
u\lar este~ trabJlhos de amostras üas diversas especies 
das camadas de terra c do mineral. Na mesma occasião tlec\ararão se o terreno é todo 
occupado pelos concessionarios ou si está em parte arrend:~do, designando neste caso o nome dos arrendata
rios, a natureza (' uso das eui11cações nelk existentes. 



A prupott;:-tu enlr•) unttlllt'rn tlt' licdarc~ c o rap!tal 
n·uuido t' elllprcg:ulu plft>clt\:tnH;nte 1111'> trahalhus üc 
mint'r::(iu ~'t·rá Üt) um hcct:ut• ]l:tra FiO,)OLlü. 

lY. 

(l:i tnrenos rti!!Ct'Llidoc; st·rão llll'tlitlo,; c tlt•m:lrratlos 
tJ,;utn• t!t' ]>l':tt,liÜC um aunn ru!ILttlo tia da la tle sua rou· 
cc:-;:-:.ãn. 

A Ittedir:lo e t!cn1arcado tlt•s liH'Slllll~ tPrrcnos serão 
fet\;lS Ú GI;Sla du-; é'OIIC:l'~SÍIIIIiii'ÍfiS, lJllll ticalll OIJI"ÍgJtiOS 

it.;t;alnwnlt' J s:lli,;Lw•r tud:t:i :tS tlespczas tb vcrilicar;ão 
]ll'l' (l:tl'l'' tlu { :111 ,. l'llU. 

\' . 

A mr•di,·:itl e dcm:il't:ar·ão tlu tcr1·enu sú darão tlirciltl 
:\ la1 r:1 do tllincr:il, tlq;uis qut' os rtlltt.:t•ssionario.; tno
' :trt·m JH'taitlt~ o t:oH·rno un ;1 Prcsitlt•ncia da P.-uvincia 
qnr ,,. acll:t t'llljll'<:;.'atlo o n·\·it.:tl cuiTl'~l'U!lllentt) :1 :·atla 
\ll!l "'"'· \1'1'11'!111-' 11\"tl.lllll" ,. '1';)1:\i't':ttlll . 

\L 

Fiutlu o pPZtl tl·· riitrO allll""' ronlatln desta da!:.~, os 
roitt'l'''ionario:-: t•tTderão u t!it·t:ilo tlt: l:tYrar nus ter
tt'll"' tk q1t1' n:lu ~~; acllart'IIJ dt· posst•, por não lt'l't'lll 

t'illprt·:~.tt!o o c~qtilal]>l't'l'Í'I' pan s1t:1 a•:quisição tll'iini-

tiYa. 

\!L 

Na fórma tlu lJecrdn n.' :;~:\{)ti c 21 tlc· l\larço de 18Gí, 
~er~o ron"idl'rndos rtlt'fliY:tlllt'lllt' t•mpreg-atloc;, e por
t:mto rom dirt·itll :1 pl'•'l"ll·,Jiu t·st:tiiL'Iet:ida 11a dau-

~ula :\.": -1." O t'lFIO tlu:-: t rali:t!ll•l'i dt' Illt'dit'âO c rlcmarcacão 
do' u•nt·no:, lnantalllt'liiO 1\t: plall·l:IS, despezas "de 
~·qilor;H;:I.n t' nutro; tnit:tlll"- prl'liminares; 

·;!. 0 O custo t\:1~ f:Lét'!lti:J:-.; 
:\."A 1111\0rtan•·ia 'l"s itL'IiUIIICillos c machinas dr.s-

tinado;; aos trah tlhos de !lllllt'I':Jcàu; 
te• A despt'Z.a !'ifectuatla rolll ·o tran:;portc tlc enge-

•:h•·i!·f•,, '-'ID['l''·;::,dc· e tr:d•Jl\;:>.1\ntt'.': 



EXECU'rlVO. 

Fica entent1itlo r[Ufl rsla tles[H'i':t comprchewle ~úmentc 
a t{IW pru\Clll Üll transporte 11e taes inüiviünos !los 
lugares de sua residencia até a mina, e nunt~a asdiarias, 
regulares ou constantes, da mina para qualcJ.uer povoauo 

ou v ice- versa. ;1." A dcspcza da5 obras feitas, em vista dos trabalhos 
tb mina, tl'll'lentt'~ a facilitai' o transporte tle sr,ns pro
r\ netos, inclusi\'l) cstratlas tle ferro ou ue rorla~elll, c 
l1t~Lll as~illl a~ c:tsas üc morada, arm·.tzcns, ollidnas c 
outros e,;talwlt•rilllt'HlO-' ia,\isp!'n~a,ci~ á cmpn~1.a; 

(i." O cu~to tle animaes, han:üs, carrot;as c rptacst1uer 
Olllrc.s velticu\os cmpre[(ados 110S tralJa\hos da mitta c 

tr.tn,;purle (\,~ Sl'll~ prm\uctos: í ."O en,;ln do' trah:tlh,ls qn:' fnr<'lll cxenll~tlos em 
l'!'\:11;:\11 {I \avra Ull iji\.t\ijlll'l' t\,''\li'/,.1 f1 i la /JOIIII rfie para 
n·.i\iJ.ar tlelinili\atuente esta mini'I'~H::lo, \iC<tlll\'1 l'lllt'll
tlido qnt~ o custo tias p\anta1;üe~ f!'ita~ pdos coüccssioua· 
rit•S n:lo será \ev~nlo em conta t.lo capital. 

.l..s pron:i da~ llypolltt'SC" üo a ri i~o anlt•ce,\l·nl<' ~erão 
atlmittidas /wnrt firk e qua\qtter arti!icio que flir emprc~:lllo em ordem ;1 il\n,\ir o G!lvcrno uu s1~th manLlatarius 
dará direito úqnd\e, em qtnlqnl'l' t:'Hl\JO que a fratule 
~enlla a ser th's,·u\,erta, a annullar e~ta concessão, sem qu1~ os conccssionarios tenham direito a inücmnizaçlo 

a\snma. 
lX. 

O< cnn,:e~sionHios tiram rrsP''n~aVI~i~ 1w\os tlc,;;tslrcs 
qttL' on:orrerclll 11''~ tra\p\\lns 1\e lllitwração, se provie
l'l'lll tlt•.cnlpa un inobscrvancia tias caut,•\as c regras acon~dllat\a s \li' la I' x per ieneia, li1' a n1lo suj ~~i to,;, <1 I é tn da mu \la 
de iOO:~OOl) a '::OOO:)OOtl, imposta jll'lo Governo c co· 
brada exccntiyamcntc, a proVt'l' a su!Jsistencia dos in
üiviüuos que liran~m illll'os~ibilitaüos U) trab:tlhar e 
da:1 famili:.ts üos que Ltllcrcrem por causa tle tacs de· 

~astrcs. 
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\.I. 

O' rnn,·c.;.;ltlll:ll':n;; rnnct krií<l s<·mt•-traluwnt<~ 30 
G·•Yt'!'ll'l um rl'l::tllrÍtl ciro<nLl'lllL'.i~ttlo d<JS traL.ilhos 
th~ min,;r:u;ão, st;:J<Io ollri:-;:llluc; a \<l'l\ot:!l·-llil~ qn:tesqllt'r 
Psclarecim<~ill'JS que forem JH'di lo~ c a. franqne:tr o c~tabelct·.imcnto au' cn·.!<'tlht'it·o;; qur• o GuYt'rno in
cumbir ,~r; cqmitnl-o, d.lJhlo-llJ:•s to<la~ a3 inform:~.-
çiic'~ qll<' exi:~ir~Jll para o ltll!ll u•:se:1lpcllllU da co!ll-

lll\·<lo. 
\.11. 

t). cnll<'t',·:i<lnatí·JS ohri<.;<Jlll-S<' a p:1~·~r ~o E,tat1o a 
1:\\:l ii\:1 ;J'll\i!:tl tl<: t:ill<'•) rt'·i·; ]ílll' 

1
1

1
1
1 

'1·, !'i. tlll~ 
l•'rt'<'lt"S qn<' obtin•rt'lll '' 11 impo,l<l dc 2 "/ .. tlu rewli
Jitc'lllll tb mi1ta, Ji,luido tla' tk;[wZl~ da pxtr.lrçi\11 qne 
a·illttt\tll<'Hl<' re:diJ.•r, ,.,,J,rurtlll' pn);;neYe o arl. ~rL 
:; ! . " da L1:i 11." t:i')i dt' ·ji üc Si'll.:llllJi'O tl~ 18f\l. 

X li L 

l'· 11
1
1'" dn trnl'no me \i,1o c dt·nnrcat\'l ;;cr~ pcnnit

t: !" :t'": ,·utll'c·:>t•Jtl:tríu: t'\lrallir qn:tl'lucr minl'l':tl 
qut't'llt'"ntrart'lll. Ílltk['í'J\ \t'nt<·lll<'llte tlc nova concessão, 
, tlm Ltiit\1 qut· tlerLtretn ao (;:,\ nno a r1eSC(•uerta rpw 
!iZPI't'lli t' suj,•ill'lll-~r: a psta . .; clausulas 110 qnt~ pur1crem 
s1~r applirada,; á nqra minn:1(io c :1 qualquer outn 
qlll' lllr~ tli::a n•spt•ilo c t·::t<·ja Íll't~ri•l:l em conccssõt'S 
ft\ita,; l'l'lo (; ,y,•rno l''r:1 ~ cxtr:t<'tJitl do mineral de~-
:'t'h~rl·l. 

~~·m ptrlllt:'~ ,,, ti<> Governo n:in ro \NãO n:; con
i'C,~ioll;-t<·i(l" o:1 st;us SltCt:l>SOres dividir ::1 mina qtll'~ 
la n:~re;n. 

XV. 

\·:C.\:\ ronrt•ss~\n tornar-s,\-lla nttl\:1 
1." Q:J:tndo U l.tJ!lCI~·'·'Íllll<ii'ÍO tkix:u· de f'XCCUl:l.l' OS 

trabalho,; (',;pc<:iticados 11:1S pr''S<:ntes dausulas dentro 

tios vrazo~ w:lla tixa<lo~ ; ':'!.'' QLtantlo a !:I na tlo ,·,1n:io de pctlr:t e dos outros mi-
nrorac:' fôr intcrrompir\a Jl'!l' mais dt) seh mezcs; 

:L" Qnantlo fôr suspeíL'a pt•r m:>is •lc :;0 dia:;. s3lYo o 
·:1 ·u ele forÇ·I nniur (k\'Í'\:'lll''l\11:. pr ondo; 
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Aimb fl!·'>la hypolluse n sn~1wn~:in do~ trali:1lhos não 
f'\r,·drr:·, n t'·mpo qnr.. ~ jnizo do GoH'rno, fôr m~rrado 
p r.1 a rf•Jllnr;:io tlas camas flUe n tiYrrem rletl·nmnado. 

4. n Q:1:111flO S(' der o C8~0 da clausul:t YIII; 
~i." Q':a·~rlo h01nrr reincirlrncia rlc infrar(ITO, a que 

"'tf'j:1 tmpo,ta !l("fl:t pccu!liaria. 

xn. 
A infr:1rç'in r]n fjl!:l!qur•r rhu-11!.1. p~ra IJIIfl nãn ~'C 

tr;:ln r·:Ld,ekcirJr, prl!a cs1 rchl. sct:t !'Ul!tda rom a 
rnulLt ele í:UUOii a ;i:OLH) 1~. 

X 'I li. 

E"t:•,. t'l~uwl:t' ohl'igam n comprinhi:t qnr. os ronrr$~io· 
narios orcranizarcm ou f!UCIIl quer que rlcllcs ublcnha a 
prcsrnlt' <"ow·c~s5o, metli:mlc lircnça du r.ovcrno. 

X\"III. 

A ronq•:lnhia poderá ter sua s(·dc no Jlaiz ou fúra 
clr·l!~, com tanto que, par:~ a tleeis:to dos assl).mptos rcla
ti\'os á emprcza, tenha no B•·asil um reprrf. ntantc ha
hilit:Hln com os nrCP$sarios potlpres para tratar c resoh·cr 
dircct·tmcnlr com o Gnn'rno Imperial as questões crncr
grnte~; lkarHlo r·nll'ndido que, quantas apparcct'rrm 
entre clla n o GoYCrno ou cntrn ella e os particulares, 
!'rrão lratulas c resohidas no Dra~il, de conformitlaLle 
C('fll a rr~pectin lcgislaçao. 

XIX. 

As qnrstúrs rrne sf1 suscitarem rntrr~ o Gonrno c a 
rmpreza serão resolvida,; por arhitros. 

Se as partes crJnlractantes não accordarcm n'um 
mesmo arbitro, cada uma nomeará o sru, e cstrs co
meçarão seus trabalhos por designar um terceiro, cujo 
Yoto será rlrfinitivo. Se não hou\'er accôrllo sobre o 
terceiro, cada arbitro esrolhcr:i um Conselheiro de 
Estado (.' rntrc estl'S uccidirá a sorte. 



\ 
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priori1hdl' ,b r•xplor:tç:io, ou !:Jvra do minrr~l. JJO,.; lu
gares rpw forem dc . .;ignados aos concessionarios. 

No primriro ca,o,? pruprief:t:ioda SHJH'_rli_cie do st'do 
~ú poderá ser df'liJ prlv~do,medt~ll!r~ prr.na lnclomn;za
ç:lo, satisf1•ita pelos l·nn,·csston:trro . .;, amrgavel ou JUdt
rialmPnte. 

No st:g-11 ndo rac:o. srrãn ma n I ido.; os di r c i to . .; provrn irn
lrs dr t'nnct:-;siJ!'s ant,•riot't•s, pro1·andu o~ interrs~adt<S 
qur~ I'Xf'r'IJI:It':tlll 11.; lr:!h:tlltrt . .; <'111 rirtl!lil' ,Jr; :lllturiz:tr,;[,, 
do nll\'('1'!10. 

!'a I: te i o do H i o de J.1ne i rn, 1'11! :2~) d .. T>I'ZI'Ill h r o do 1R72. 
-- Fruncisco do llr·uo IJ!Irros flrll'l'do. 

\ppm1a, rtllll altrrar;···r< r>< llom; "'lal11lr" do llanro Cornm:•rcial tio 
Hio dí' JarJ1'Ír11. 

A !tendendo :to lftir ~[e rrprrsrnton a Dircctoria do 
B-1nco Cnmmcrci:tl do Hio de Janeiro, e Tendo nu v ido rl 

S<•c,;iin de F:m·nda rio C<msrllto dr E't1dn, Iff'i por hrm 
Approv~r os noros c~t:dnto . .; do mr.'mn h:tn:·n, 1·ntados 
l'nl:t a<sr•mhlt\1 grral do~ re.qpcctivos arr·innistas f'lll 
srss:io dr• !ld1' SeremiJro ultintn, ljllC com t'slc haixam, 
ft·itas as sc·guinte~ altrra,;iics: 

r. 

Snh.;titna-~r·no :trt. 21, ~I."~ palana '' r·mittidv ).) 
peb <<realizado"· 

I J. 

Suppr i rnam-:;c : 
1." Aparte lin:ll do art. 1." dl'.;de :ts p:tla\'J'a~ • <{iW 

·~nnsti tu em a sua circnrnsrTipc:ão lnc;al ". 
2." Todooparagrapltnnnicf)dnarf. 2." 
:1." O art. to com todos ns .qrus p:tr:tgrapltns f' o art. 11. 
O Yisconrlc do flio Br.'ltH~o, Consl'!lteiro dn Estado, Se-

rndot·do flllp1•rin. Presidrnfl' dn Consl'lltn rltr ~lini~trns, 
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i'flinistro e Secretario de Estado dos Negocíos ua Fazenda 
e Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim 
tenha entendido e o faça executar. Palacio do Rio de~. 
Janeiro, em vinte de Dezembro de mil oitocentos-' 
setenta e dous, quinquagesimo primeiro da Indepel'l~ 
dencia e do lmperio. • • 

Com a rubrira Je Sua Magesta1le o Imperador. 

Viscunde do Rio Branco. 

Estatutos do Ranco Commercial dct Rio de Janeiro. 

TITULO I. 

ll:t l'On,.tituiç.ào e nu,.· do banl'o • 

SF.f.ÇÃO T. 

nrt constit uiçffo do brmr:o . 

Art. l." O Banco Commercial do Hio de Janeiro, com
panhi:l anonyma que tem operado e continúa a operar 
nesta praça, é de depositos, descontos, e emprestimos 
g-arantidos por cauções mercantis, ou por hypothccas 
de pretlios urbanos, sitos nas cidades do Rio de Janeiro 
c de Nictheroy, que, para tal fim, constituem sua cir
(:umscripção legal. 

Sua duração será dq 40 annos, contados da data do 
Decreto Imperial, que approvar estes estatutos, não po~ 
dendo, por isso, ser dissolvido antes, além dos casos 
declarados na lei, senão por perdas que importem em 
mais de metade de seu capital realizado. 

Art. ~." O sett fundo capital é de !2.000:000~000, di
vidido em 60.000 acções de 2008000 cada uma, das quaes 
estão já distribuídas 30.000; e as restantes, o serão no 
todo ou em parte, conforme deliberar a administração 
do banco ; devendo ser preferidos pro ~ ~ _ _ te 
nesta distribuição os possuidores - ~ç?;e~ Á~ ch~fiJ~~ 
buidas, c qualquer premio que s ~"'Y\Mfa· ;tppW~61lf..n J 

P.\RTF: 11. 160 . <::'>..\~ '!( 
f~') 
~~ 
I ~ 

'\· ';/ 
'"- ':\\)\J ;:~ 
···-~ f)l :-UÍ' /' 
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ao fumlo de reserva do estabelecimento; e se depois 
:lesta ultima distribuição de acções a cxpericncia mos
trar necessidade de ser augmentado o fundo capital do 
hanco, a assembléa geral de seus accionistas resolverá a 
respnito o que entender conveniente. 

Paragrapho unico. llo fnnr!IJ realizado do hanco se 
:lesti11ará opportunamcntc, at(~ mt'laCc para ser exclu
;i vamen te empregada em operações hypothccarias, fJUe 
;;erão feitas de conformidade com as disposições da Lei 
n. o 1::?37 de 21: de Setembro de 1Hfi1e c rcsvectivo regula
mento. 

Art. :Lo A transfercncia das acções ser:'t fnita nos re
gistro~' do b~HlCO, por termo assignado pelos contractan
tes ou por sem legítimos procuradores munidos de suffi
:~ientcs poderes. 

Emqnanto não fôr realiz1do todo o valor das acções, 
nenhuma transferencia se fará, sem prévia approvação 
da administração do banco. 

Art. 4. o O importe das acções será realizado em 
prestações nunca inferiores a ü "/o do seu valor no
minal, com intervallo não menor de 60 dias, e prece
dendo ~t~rnprl) ~nnuncios com anticipaçiio de H5 dias 
J!Plo menos. 

l'aragrapho unico. A realização do capital das 30.000 
acçõcs que tem de ser distribuídas se fará quando e con
forme resolver a administração do banco, devendo, 
porém, os in tercsscs destas acções ser computados em 
proporção do tempo e quantum do seu capital realizado, 
até que este se nivelle ao das actualmentc distribuídas. 
Emquanto todo o capital realizado não attingir á li:.• 
p~rtc do fundo do banco não serão transferíveis as 
ncçõcs ria sngunda distribuição. 

Art. t>." Os accionistas são responsaYeis pelo valor das 
arçõrs rpw lhes forem distribuídas, e os que não reali
zarem o paganwnto de qualquer chamada de capital no 
prazo fixa elo p,;rderão em benelicio do banco as presta
ções que houverem anteriormente effectuado; salvo, 
com tudo, casos de força maior, e os em que se derem 
~ircumstancias attendivcis a juizo da administração do 
)}anco, recebendo, porém, este o juro da móra na razão 
da tan de seus cmpre!Jtimos pelo menos. 

A administrtçio disporá opportunamente das acções 
que cahirem em commisso, c qualquer premio que se 
:JIJtenha ~e applicará ao funclo de reserva. 

Art. G. • Da importancia dos lucros líquidos perten
centes a cada semestre, que a administração do banco 
re"olvrr sr-ja rlistribnid~, si'! deduzirão de 6 a 10 °/. para 
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fun1lo de reserva, fazendo-se do restante dividendo aos 
accionistag, . 

Quando a importancia dos lucros I iquidos não distri
huidos com a do fundo de reserva attingir á 4.' parte do 
fundo realizado do banco, cessará a accumulação semes
tral de ambas as resenas, mas de modo !fUe exista sem- · 
pre, sem diminuição, ar1uella rese!'Va até sua totalidade, 
cmqu~nto o banco não entrar em liquidação. 

Não se distribuirá dividcmlo emquanto se der desfal
IJUe no capital social. 

Art. 7." O fundo de reserva, formado segundo a dis
posirão do ~rtigo anteccdent1~, é Pxrlnsivamentc desti
nado" para opportunamente fazer faec ás perdas do capital 
social, antes do que poderá no todo ou em parte ser em
pregado em títulos da divida puulica interna ou cxtgrna 
do Imperio. 

Art. 8." O anno bancaria decorre do 1.0 de Julho a 30 
de Junho do anno seguinte, devendo, portanto, os divi
dendos semestraes serem pagos nos primeiros Hi dias de 
Janeiro c Julho de cada anno. 

SECÇÃO 11. 

Das operaçõ~s do úanco. 

Art. 9. o O banco poderá : 
t.n Descontar letras de cambio, da terra e outros 

t itulos commerciacs á ordem e com prazo lho, paga v eis 
na cidade do Rio de Janeiro, garantidos por mais de 
uma assigna tu r a de pessoas notori.í)men te abonadas , 
sendo, pelo menos, urna dellas residente na mesma ci
dade; c bem assim escriptos das Alfandegas, bilhetes do 
Thesouro, letras das Thesourarias Provinciaes, de bancos 
c companhias conceituadas, estabelecidas nesta praça, e 
notas promissorias; 

2. o Encarregar-se por commissão da compra e venda 
de mctacs preciosos, de apolices da divida publica e de 
quaesquer outros titulosde valor, e da cobrança de di
videndos, letras c outros títulos de prazo fixo ; 

3. o Receber em conta corrente as sommas que lhe 
forem cn tregues por particulares ou estabelecimentos 
publicos, e até sua importancill pagar as_ ."$1!c~ 
rJ ispm:erelll, I'OllfOrfllC fôr COOVCll(~. '!f~ S" ~ ~ \~I, n :IJJ;f- ~~ 

: ~ ;_)~ ': Í\ ' :f-f'. ')\ 
~ ~ J 

J 
'/ 

·. ' 
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L" Tornar dinheiro a premio JIUJ' meio de l'Oiltas cor-
rentes ou J'a'>sando JctJ·as com o.-; prazos e co11dições que 
a ;Jdministração preriamcJJtl' estabclen•r: não J'odendo, 
Jlorérn, o pnzo ser menor de :JIJ dias; 

;;_" Compru c vender por conta prupria mctacs Jll'e
l'iosus; .~uiJscrl'rcr, comprar c rcnr!t•r dt) conta propri:t 
liffllusda divida publica Íl!!f)l'll:t ou externa do lmperio 
t· :lrt:iles de cuinpaniJías <lt'J't•dil:ldas; 

ti." Faz1:r emprcstímo.-; so!Jrc peul10r dt: ouro, praLJ 
uu diai!J:mte~, dr) apolires da dirida Jluhlíca geral e pro
vinr·i:tl, dn ;u;~··ilt•s dt' compan!Jias acrl'ditadas que te
nham colill_:,lo 1'1';1!, de títulos particrll:JJ't'S que reprc
: cntem ll'gitimas lransaeçõcs conJmcrci:Jcs e t!IJ merca
dorias lliio sujeita:; ;i CúJTlljlf"':lo, depusiLH.Ja,; nas Alf:tn
dt·,i~a.s, :~rmazcJJs alfandt·~atlos ou particulares; 

A importancia dos filu/o;; dt•.scolll.ados r·our UI!l<~ só 
linna residente nesta cidade do Bio dn J;,llcíJ'<J, a doca
Jiilalrealizadoda-; ac1;üt~S SIIJ,srriptas Oi! comprarias de 
outras CO!Ilpanllias, e :1 das Hotas promi.ssurias, urine;~ 
i'Xcederão e!ll sua tot:llidatk á nwtadedo capital rcali
.ratlo para operat;õrs cummcrci:ws. 

7." I\lediaute eonrrartos e•wriplos alJrir rontas ror
n·utes de movimeuto de fundos n cmprnstimos a banco~. 
roJnpauhias, firmas Sü('.iars c particulares, sobre depo
'ilo de dinheiro, dt: títulos e valores dt•seontaveis pelo 
banco, ou IJUIJ estejam no caso de serem por clle admit
I idos como caução de ClllJH'r•stimos; e hem assim sohre 
Hlonca fl:l!lça nwrcanlil; 

O IJ:Illco não púde cmrn•star sulJre penhor de suas 
act:iles 111'111 deSI.'Ull[:tr Je!r;1s ~llas prorcllil~lltes lfe ui
nJr'eiro rpre receber a premio, sewlo-lhe todavia liríto 
admittil-as em tr·ausacçõcs com o proprio estalJclcci
llWJJ!o ou rras tjtle intervir Jlor conta de terceiros. 

H.'' Fazer movimento de fundos por conta pi'OJH'ia ~~ 
de terceiros dn umas para outras praças do lmperio e 
t·stra!lgciras por mi'iu de opera1:ucs de caml1io ou rc
lllcssas monctarias; 

ti." Concr-dcr cartas de rredilo sobrt) idonca fianr~ ... 
mercantil Óu cauç;io de valori•s aceitaveis, isto t··, d;1s 
IJill~ o banco pódc admittir em suas opcraçõr•s; 

Jll. Caucionar :llflli ou em outra IJUaltJUcr praça e~
trangeira t itulos c \'a/ores para garantia especial 11f~ seus 
.'·aqtws; hem como caucionar 011 rcdescontar títulos df' 
"lia rarteira, IJUando l'llfl'lldl'r t'Oil\'l'llit•rrte, com orr .srn1 
t'llrloo,so do hallt~O ; 

1J. Hecchcr em deposito ro/untario tituJos d1J rrrdito, 
d!n!Jriro. {lf'rfJ"J.< j1ff'!'iOo 1;, )JIIIt:rj~ ;, f()j~,;. O[lf'O f' j"IJ';J);J 
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de que rcceiJed um premio em Jlropor~ão do Yalor dvs 
ol1jectos depositados. 

Art. 10. Em repartição distincta, mas soiJ a mesma 
administração geral uo Lanco e com o capital que lhe 
t'ôr uestinado, poderá o banco, de conformidade com as 
d i~posições dos arts. 2. o c t:l da Lei n. o f 237 de 2~ de Se
lelnl,ro de fH(i/f e respectivo regulamento, emprestar 
~obre hypollteca de pn~dios urbanos, sitos nas cidade3 do 
Hio de Jaueiro c de Nictheroy, guardando as seguintes 
dispo~içõL'S : 

1." O emprcstimo não poderá exceder aos dous terços 
do valor do predio ou prcdios competentemente avalia
dos; nem o seu prazo a H:i annos; 

:!." O valor total das letras hypot!Jecarias nomiuat\
\as ou ao portador, que representarem cada empresti
mo, serú computado de modo que a annuidade succes
si v a dos pag-amentos, comprchendcndo o juro estipulado, 
a amortização e a porcentagem da administração, extin
ga ;1 uiYida no prazo convencionado; 

3." Nas cscripturas ele hypotheca, alt)m do accôrdo 
com a lei citada e Hcgulamento de ;3 de Junho ele 1865, 
sn acautelarão eventualidades prejudiciaes que possam 
st•r prC\'istas, tendo em vista principalmente as dispo
~it;ôes do art. 7." deste, c§ 3." do art. 4. 0 daquella; 

~-.a A avaliação dos predios scrú feita por peritos ou 
pessoas da confiança do banco que, para talílm, terão 
em consideração a renda I iquida do predio, sua locali
dade, construcção, estado de conservação, os onus a que 
rstrja suj<:ito c <Juaesquer outras circumstancias que 
possam influir em seu valor venal. 

Alóm desta poderá o banco, por esta repartição, fazer 
as outras operações permittidas pela citada lei, de con
formidade com suas disposições. 

Art. H. A administração do banco, por meio de dis
pusições cspeeiaes, regulará 9 modo pratico e mais deta
llws das operações de que trata o artigo antecedente, c 
tutlo o expediente que lhe fôr peculiar. 

Art. 12. Nos títulos commerciaes que se desconta
rem ou que forem admittidos como garantia de empres
timos ao lJ<lllCO, não se contarão as ílrmas dos mern
hros do conselho, nem de seus socios ostensivos. · 

Não serão admi t tidos nas operações do banco lctr;-~s r~ 
quaesquer títulos de indivíduos ou firmas <JUe tive
rnm fallido antes de :ma legal e completa rehabilitação; 
c em nenhum caso os de Jirrna que tiv '· ::_~_: o 
p~ r a com o hanco a !'los de má fé ot, ~ ~.~ qJis~aJ.:::-..,_ 
fl:ldr merranlrl. . \\\\ . · ' · 1fl/r!4L1 \\. 

~-· 'T--' \\ 
'.' 7 \l 

q)' } 
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Art. 13. Nos cmprestimos, além do penhor rcwbido, 
aceitar<i o mutuario letras ao banco até o prazo de oito 
mezes; c os que se fizerem por meio de contas correntes 
srrão liquidados quando o eonsellw resolver, não ha
Yendo prazo fixo expressado. 

Art. HL Se o penhor constar rlc :1policcs, e acçõ1~s 
1le companhias, serão previamente transferidas ao 
hanco, c, se, em outros objcclos, o mutuario autorizar;í 
por cscripto o banco para alhear ou neg-ociar o penhor 
pelo meio que entrnder melhor, se a divida que ga
rantir não l'ôr paga em seu nncimcnto. 

Se o penhor fór em mPrcailorias serão estas previa
mr·ntP seguras, sempre que isto fôt· possivél, c avaliadas 
por um ou mais corretores, indicados pelo conselho. 

Art. 15. Se o conselho resolver que a venda do pe
nhor se faça em leilão mercantil scr;'t este precedido de 
alllllllleios por tres dias consecutivos, tendo, porém, o 
dono do penhor o direito de resgatal-o até começar o 
Ir~ i lã o ; prtganrl o o que dever c as llcspezas que ti ver oc-
r:asionado. . 

Healizada a vrnrla em leilão c liqniilada a divida com 
todas :ls despezas, juros c commi~são de:! ''lo, o saldo, Sl~ 
o houver, serú entreg-ue a quem de direito pertl~necr; 
e emquanto existir no banco não ve11cerá juro algum. 

Art. Hi. No valor real de cada ohjecto, que fôr admit
tido como penhor, se fari1 um abatimento razoavcl que 
garanta o banco de prejuízos proYenicntes da baixa desse 
ralor 110 mercado. 

TITULO li. 

Da adminish·nr;:lo geral do banco . . 
SF.CÇÃO I, 

Drt assrmbléa geral do banco. 

Art. 17~ A :1ssemhléa ~reral rio IJ:1nco se comporá dos 
;l('eionistas que possuírem 50 c mais acçücs, uma vez 
1 JIW a possn dellas seja anterior de quatro mezes, pelo 
tJII'JIP" ;10 dia lixado para a rcuni:lu rl;t mPsma assemblr\1. 
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Art. 18. Reunidos, pelo menos, 30 accionistas nas 
condições do artigo antecedente, se julgará a assembléa 
geral legalmente constituída para deliberar ~obre tudo 
ryue f6r rle sua competencia, menos, porém, para reforma 
dos estatutos, se os accionistas presentes não possuírem 
ou representarem, pelo menos, um terço das acçcres dis
tribuídas. Se não reunir-se aquello numero de 30 ac
eionistas será de novo convocada a assembléa geral para 
o dia que o conselho fixar, podendo a mesma assembléa 
nesta segunda reunião ·deliberar, qualquer que seja o 
numero dos accionistas presentes; excepto, todavia, 
sobre reforma dos estatutos 

Se para constituir a assembléa geral não houver nu
mero .mfficiente de accionistas de 50 ou mais acções em 
condições leg:.ws, serão admi ttidos os que se lhe segui
rem e estiverem nessas circumstancias até o numero 
nccessario para a assembléa geral fun"cíonar ~ 

Não póde ser membro da assem~.J" -o- accionista que 
tiver suas acções caucionadas. · 

Todos os accionistas poderão assistir aos trabalhos da 
assembléa geral, mas de modo que se não confundam 
eom os membros della. 

Art. J!J. A assembléa geral será presidida pelo Pre
sidente do banco. e servirão de Secretarios dous accio
nistas que forem para isso convidados pelo Presidente. 

Art. 20. Todos os annos no mez ele Julho, ou, o mais 
tardar até HJ de Agosto, no dia que f6r fixado pelo con
selho, se reunirá a assembléa geral para lhe se1· apre
senta do o relator i o annual da administração do banco, 
acompanhado do balanço geral, conta ele lucros c perdas 
e parecer da commissão fiscal. -

Art. 21. A assembléa geral se reunirá· ex traordina
riamentc: 

1. • Quando for pedida sua eonvocação por um numero 
<lc aecionistas cujas acções importem, pelo menos, em 
um quinto do capital emittido do banco; 

2. • Quando o conselho a julgar necessaria, não po
dendo nestas reuniões tratar senão do objecto para que 
fôr convocada. 

A eonvocação ordinaria ou extraordinaria se fará 
por etl i tal publicado nos jornaes tres vezes consecutivas 
c oi to dias antes do fixado para a reunião. 

Art. i2. A votação na assembléa geral será assim 
regulada: ' 

Cada !50 acções dá direito a um 'toto, mas nenhum 
accionista terá mais de 20 votos, q~alque-__ _ _·_ 
nnmrro tle acções que possua ou rep .. ~·~trr~ 0·4--·-'.'0\ / \(\ '"'·.,I \ DA ~~ ' 

/
' \ 'I tf/4 \ 
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Se fizer parll• da assnmbléa geral :ilgum :w~ionista 
fJHe tenha menos de ;;o acções terá comtullo um voto. 

Podem votar na assembléa geral os tutores por seus 
pupillos, os maridos por suas mulheres, um dos socio~ 
pela t1rma, e 05 prepostos de corporaçõt~:', Uffijl ve7. que 
os representados 1~slnjarn no caso de fazer parte da 
assernbléa geral. 

A votação (exceptuada a s11hre cleiç1jes) poderá ser 
symboliea, cmquanto não ftlr reclam:ula a de escru
tínio. 

Art. 2~l. Nenhum accionista poder ;i volar ou ser vo
tado, salvo a eventualidade pr1.~vista no art. 30, se a 
posse de suas acçõcs não fúr anterior, pelo menos, 
!Jil:ltro mezes ao dia da rt~lllliiio da asst•mhlt~a geral. 

Não ó atlmissivel na asscmhléa g1~ral votação para 
r·leiçõ1•s por prowraçiil's, emrJIIalllo a lr·i niio as per
mittir. 

Art. 2l. Compete á assembléa geral : 
to Alterar ou reformar os estatutos do banco; 
2." Approvar com ou sem alterações o regulamentn 

in t1~rno; 
:J." Julgar as contas annuaes; 
fL o 1\'omcar o.~ membros do con.,otl,o e ria rommis~Jo 

I isca I; 
G. o· Hesolver sohre qualquer objec to para que f li r con

\·ocada pelo conselho, dentro dos limites de sua com
petcncia. 

sr.r.(lo 11. 

Da admini.~traçiio IJPI'nl 1/o banco. 

Art. 2iJ. O banco será administrado por um conselho, 
composto de cinco membros, d'cntrc os quaes serão por 
r~llc eleitos o Presidente c Vice-Presidente do banco. 

O Vice-Presidente substitue em tudo o Presidente 
em seus impedimentos; e na falta de ambos fará as 
vezes de Presidente o Secretario do conselho. 

Art. 26. Os membros do conselho serão eleitos pela 
assembléa geral d'entre os accionistas de 100.ou mais 
acções, por escrutínio secreto, e a maioria absoluta de 
votos; e quando não haja esta no primeiro escrutínio 
se procederá a segundo entre os candidatos mais votados 
~:m llllmt:ro duplo do.s que tiyrrr•m dr ser rlcitos, prc-
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v:llcren•lo a maioria apur:Hla lll'~lr e decidindo a sorte 
11o c:1so de empate. 

Art. 27. N:io podem sf'rrir conjunct:nnrnle no con
seliJO pai r· lillw, sogro c genro, cunhados, emquanto 
durar o cunhad1o, o;; parentes alô o 2." grúo, c ossocios 
d•• fir:mas romn~crr:iacs, !'nem Pl~ilo~ os cr_cdorr~ pigno
ralinos, que 11ao possurrcm arço•·~. r, os rmpcdrdos de 
lrgalnwntc lll'go,·iar; não Si~ rontando por isso na apu
r:ll;:lo tio esrrnt inio, por nullos, os votos por ventura 
d:1do~ :1os qnn •'~li\ crcm nestas rirl~lllllSl<~ncias. 

Art. ':!H. O con~clho podt•rú IIOJI!t'ar um gerente para 
111clhor ortklll. nniformid:1dc c promptidão no cxrw
di•~nlc lo.~ negocias do lm1cn·, fixando suas attribuiçõr•s 
,. tl('\'t'l't'~ e111 dbpo~it;iks r•sp••cial's; c l'lllflllanto n:To filr 
JlllllW:idtl podn:1o suas aLI rii1Ui•:íks sr~r exen:idas pelo 
t'lllpr•·gad•l que o coHselho desigHar. 

O gPrrnt•• n:Jo poderá neg-ociar por cont:1 p1:opri:~ ctn
qtlanto 1'\l'rror e.-;te rargo. 

,\rt. '2!1. n, lllf'IIIIJros tio ronsrllto srrJo snli'·filui!los 
annualmnnlc pela quinta parte, c n:to po•ft>r:lo Si'!' r•~
t'll'itns d•·ntro do arlllo, emquantu a lei nJo pt~l'lnillir a 
n•l'l••iç:1o. (;uar,lar-s•~-ha a ordem da :tnliguidadt•, c no 
t~aso ti•• igu:tl antiguidade decidirá a sorte. 

Art. :JO. Y:tgando algum lu~:~r de mcmhro do con
selho, estr o preencherá HomcaÍ1do para rsse fim areio
ni.~ta que tenha a nccessaria qualificação; e esse nomeado 
•·xrr:·erá o dito cargo até a primeira reunião da asscm
ldt"·a g·cr:~l, q uc o prcenclwrá d1~fi 11 i ti vameu te ; e o Di. 
rl'cfllr as~im t•leilo exercerá o dito rargo por todo o 
t••mpo 'file e\I'I'CI'ria o a quem substituir. 

St·mpn' que se tiver de prorc(ler á elrit:ão dP algum 
l111'lllhro do t:onsclho, é licito:~. t'ste apre~entar c:mdi
dato dl' su:1 prefcrl'ncia, r, quando lt~nha lngar esta 
apresentaç:1o no primeiro escrutínio da elt'iç:1o 'c não 
rontarJo YO!os dados :1 outro illdiriduo. 

No caso dto não ohtPr o apresentado maioria :~bsoluta 
de votos, correrá seg·undo cserutinio no ·qual prore
der:'io os Yolantcs em inteira libcnlade. 

Art. :JI. 1\cnhum membro do consf'll1o poderá 
tl1•i.xar de t'Xf'rcer as funrt;ões do seu rargo por mais de 
st•is llll'zes, c da•lo este raso se entenderá que o t1'lll resig
nado; exl"t•pto sr, mesmo aus••nll', pre~tar serviço ao 
IJ:~nro . 

.!\os impedimentos tcmporarios •los membros do con
\<rlho. por mais de GO dias, poderá o impcdid.Q...sc...t.ê.Uii
~tituitlo, afÍJ ljl!C COIIIparrça, pO!}C<jp~ifcaiw~
l'llll'~l'ffJO, o 'JIIil.terá a necessar!,yq~~t1~~~ÃI'l.'L1 J·1:f/4 ·. 

!' .. wn: 11. u, l / ,.., \\' :,P • 
.r "' '' ' 



12S2 At:TvS !111 i'llllF!: 

Arl. ::2. NJ•!illllnt llli•ml1ro do I'IHJSdiJo f'lllr~r:í no 
nercirio dl'sli) cargo, seru depositar 100 ar1;õrs, das 
qna,•s n:lo podPr:'1 disi'M rmquanlo n:io forem julgadas 
as ront:ts do ultimo sPmrsti'I' 1'111 que tiver exercido o 
di lo car!fll. 

Ar!. :::l. ColllJlf'fl' ao consPI!Jo: 
!." Eli'gl)l' o Pr1·sidPnfe e YicP-Presitkn!P do ktiH'O. 

l•l'Jll como o St•nef:lrio do rottscllw. p:11·a redigir ag 
:l<'f;!S d:IS Si'SSÕI'S IJIII' liZI'l': 

2." DI'IITlllin:lr a f:~:·c1 dos dJ•scontos, a dos l'lllfJI'CS
timos e a do jll'i'lllio tlo dinl11•iro qtll' l'l'reher a juros 
por ll'trasonrontas ronrnlilo'; 

:l " EqaiJciJ•cer as condiçil,•:; <' n•gr:1s i'Oill IJllf' di'H'lll 
~~·r ri·cehidos, ronsc'l'ndo.~ uu rl'lir:lriP> u,; d1·nosito,.;: 

'L o Fi\ar o maximo da imporf:111ria do,;''". ·ti mos 
da ''llh,.;rripç:io, compra J) li'llila d1• apolirt's da ilrvid:1 
publica, de ar1;iics di) rnmp:lllhi:l~, das Ilillas prillllissu
ri:JS; P limili' das oper:11;(ies a p1 :1zo maior dt• qu:1tro 
lllf'Zt'~, I' o dos rl'latiros a titulo.' i'lll IJill' li~j~ uma :o(J 
lirma rJ·sidl'ntc nc~f:t l'id:1dc do 1\iu dt• J:1neiro, hi'IH 
como a imporfancia dos fundos qtll' '·!' llll•rfTt:lll 1•:11 :t 
:1s Jll a~:1s ''slr:l!lgt•iras r do I111JII'Jio: 

:;. '' llf'l:ll"innar as firmas l'lllll IJllt' o h:lll<"fl poder;·, !li'· 

gociar. li:\ando o m:~xitno d,t qu:1111 i:1 ifll<' podnú ,;,;r ron·· 
!iada a cada uma; 

li." Nomear e dcmittir lodo' Ih ;•mpre.~:l!fo.;,fix:.mdn
lht•sor:ll'nadoson gralilic:11:ues: 

7." Propt~r {• assrmldi·a ,Q'rral o qui• jnl.rrar lli'l'f'>'sari~> 
ou roJnr•nicnte a"~ illli'll'Sst•' d11 1>:111<:11 t·JJI olljl·rlo.; dv 
sua f'OillpCII'IICi;l; 

B." Orga11izar o regulamrnlo inlrrno, di' :ll"r(\rdo rom 
os t•sf:nutos, P 1':\l'l'llfal-o proris(lriallli'llle, t'ltH{IIallt~> 
liâo lôr approvado pl'la as,enJIJ!t'-a .c:nal; 

\1." Appro1ar o n·lalorio d:1s op,·r·at:''''" r. l'SI:1du do 
hauro t' 11 IJal~nço que d'~' n111 ,oer :qll·c,enf:!l!o.; annu:d
lllí'llle ú assi'Illldé:l gf'r:il, t:s qu:ws . .;erão iulpre,~os !' 

franqueados aos arcionisla,;. tr·e..; di:1.' autl's, pi!lomi·JJw, 
do fixado p:1r:1 a l't'lllli:lo da Illt·~Jtla a~>l'lll!JII·a. 

Ar!. :n. O I"OJJ~PI!Io !J•r·ú dn:1s st·s~<ll's por ntPz, !"''" 
mr.IIIIS, i) ~l'l'it ~:'!lido ifll:lrtfo df'!illf'l':ll·. l(ll:lllllon·solvidn 
por f res \'o tos conrord1•s. 

QuJntlo se di)!' l'llll'atn di~ votn . .; na rrsolnr;ão dr· 
qualqnt•t ll1'.'21lrio, ~~·1·;\ t·stJ' adi:1do. t• tli.,cutido de nol'o 
rta sessão Sl'.~·uinlt); e ~~· ainda nt·sta hutt\1'1' t'lllpale 
lf'ril o l'n·sid<•Jt t c YOlu J,• qua I id:-td , .. 

Art. :!:i. ll·III'JÚ no hanr·p nllla l'•lmmi"<::iin tisc:1l pcr-
111'1II•'IIff· t'I.Jlt'!li)'('; d•• fl'<"' 'III'ÍI)1\I'f't', :·), t[u, l:lllillf't:J 
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"'''!llllllo odi,poslo no:1rt. 2;;, 1l'nntrr o~ f11111 possuírem 
tO:l uu IIJ:tis :trt:õ,·s, os <pl:II'S serão su!J.;Lituidos annual
mt·nle pc~la terc:a partc. 

Art. :Jii. Daruln-se vag.1 em algum do~ lugares de fi~
l'aes, os re:;tantes tlw nomear:lo substituto, que tenha a 
dcYida qualilicaç,:lo, tendo, porém, o que fôr assim no
meado exercício súmcntc~ ali' a primeira reunião ordi
mria da assentblt\1 geral, que então preencherá tlelini
tivamentc• o dito lu'!ar. 

Art. :n. Todo.; os armns, tle 2 a lO ck Julho, sprfio <'11-
lregnes á eununis.;:lo 1iscal ropias cx:1ctas elo balanço. c 
de qu:tc·~qurr contas qut• tt'llham tle ser aprcsentallas á 
:1sst•rnblóa geral, para <lllll a mesnu commissão as ex.a
rnitw ~~em :;en relatoriu dê sohrn tudo pat·ecer-, quecon
rluirá propondo á asscmiJica geral a approvação ou não 
das r.ontas annuacs. 

O p:II'I.'CI'r da com missão fisc:~l ser:'1 entregue ao Presi-
dcntt• t!o banco atl:\ o dia 22 do mesmo mcz de Julho, a 
fim dt• que po~:o;a ser imprpsso e anncxo ao relatorio tio 
conselho. 

Art. :~8. Para os nrres~ario~examPs f'>crão franqunados 
ú ro1nmissáo lbr.al todos os livros Ja escripturação geral 
do banco, c os n·speeti vos empregaLios darão :í mesma 
c.nmmissão fotlo.; o~ csdaret:imeatos qut~ !'!la exigir c 
1l:·llos dependerem. 

Se no pror,es,;o do exame a mrsma commissão julgar 
Jll~t:l'~sario ouvir o consdho a r~espeito dt\ qualcJUer ob
jt·do. solicitai'<Í tleste opportuna crmfen•ncia para tal 
tini, na qual totlas as !'Xplical.:õt•s e esclarecimentos lhe 
~er;"lo tl:II!O.", de motlo a habilitai-a a redigir o seu parc
,;l'r com toda a clarpz:1 e pn•cisão. 

A cornini-;são fise:d po1laú ser ouvitla pelo conselho a 
l'l'.'l'cito de qnlltliWI' ohjt\l'ln, sempre que este julgue 
··onvt·nit•n:,t• rou~trllal-a, principalmentt\ em emcrgen
rias exlraortlin;trias. 

Art. :1~1. lltVt'I'<Í st~mprn, nos tlias nlei-; tle servi1,:o, no
h:tnro unta t:ommissão interna. eontposta de dous 
Jllt'tnbro~ tio ron~elho, ou ele um ~t'1 c do .!!erenlt~ (elatla a 
existencia tlt~stel tJll do empregado que,fac;t as suas vezes 
para o t~XPL~dienlt' tliario tio~ nrgoc.tos elo mesmo banr.o, 
qun st~rão resolvidos tk conformitlatln com as ddibt\ra
ÇÕL)S elo conselho, sf'mlo preciso o at~côrtlo de ambos para 
qtw seja válido o que deliberarem. 

No ca~o de não coneordarem dneidirá o Prrsillentc do 
hanro, c 11:1 ausf'nCÍ:J. tlcsln, se o objcr.to jô.l:-~ 
qualquer outro membro do .conselho '1~~.,;\.fer,~~l}-ft:, ......_ 
s:1!ta:lo, ,[,~ m•Jlo 'Jur) h:IJ1 sempré'Avus\ Vb'tos ctll'l..f.JI1.4/,.t -~ . ' . "'..f>. : ._,J 
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rorrlcs, t'lll tjtl dtjllt)l' <lelilJCr~ll:ão tomada pela dita 
com mi~~ão. 

Art. Ml. Compl'fr ao Presidente tlo banco: 
1." Apn~scntar á a~semhléa geral dos arcionbtas, em 

su 1s reuniõc,.; urdi na ria~ e Clll notllt' do conselho, o rc
Litorio ann11al Jas opt•raçiies e estado do ll<llH'O; 

~." PrPsid i r :10 conselho c á asse111 h I L· a gera I <los ac
eionista~, spr orgãr> dt~lles, regular seus tra1Jalho5, 
<·xet·utar e f:tzt·r exerutar !idmentc estes c~tatutos, o 
rl'gulamen to in temo, as dclilH~I'at;Cil'' do conselho c da 
a'st•mfJ!t'a gcr:!l: 

:.1." Coai'Cw:tt' extraortliHariamente o conselho, sem 1 •. 

que j1tlgar coHvenit•Hlc ouvi l-o sobre quat~~quer assump
tw; cottt:<)J·ncntes á admiHistração do banco; 

fL" A~signar o,; haLlllcetc,.; que se publkarcm c toda a 
corrcspondnncia do han~o; 

:;." Ht'J<n'st•ntar o banco em suas rrlaçõe:; com ter
rPiros o11 t'lll juizn, sendo-lhe facultado para isso con
q i lll i r ma 11 da t :1 ri os ; 

(; ." lliri~ir c inspecrionar a PStTipturação gnral tio 
!·:tllt'U !' In lo 11 seu t"qwdi<~Hlt•; J'l'll['tlr a nomeaç;io e 
,[,·lfli,:.;;}(J ti•· !'Ido.-; os l'lll[ll't~~ados, pndr.ndo snspt'JIIl<~r a 
I''< I\'>. SI~ 01J(t•Jlllct' I'S:'C ;!elO llt'CCS:'ai'ÍO, dando delle parte 
:10 row;f~llio t'lll c.ua proxi1ua reunião. 

A1 f. ~L. () lwnu• :trio on rl'lrilluit;:"io annual do pre
':idenl·~ s<·rit d•• I~:OOII.,OOIIt• dP ratla mPmhrn do conse
lho dt· 10:000/:000, PIII;Jl!aiiÍo SI' 11âo realizar lodo oca
pil:tl tJ,, IJ:JilrO; tkpois th qun a a~'-'t'lllhli:a g1:ral resol
VI·r<'t d:•fiuilivamellte o IJIIt: eult·wlt-:· rull\'l'lliente. 

TITL'LO lll . 

.\r!. '!:~. JJ,•nt J'IJ 1lo p1·azo fix:Jtln nos rc•gulanH•nln~ 
du 1;o1 t'llltl, st•r:'t· pniJ!if'.:Jdo f' l't'llll!llitlo ao mesmo (;o
\1'1'110 '' l<:d:J!It:t·le d:t.; oper:t~;tit~s du li lllt'O Jlt! IIH'Z allif'
,.,.,klll''· 

A ri. 't~L O h1HCO lira snjt:ilo ;j; dic·pnsi•;iks tl:l Lt·i 
11." IOf:n dt: ::!~ dn Agosto de líiiiO, B :·1, do llcrrt·lo 11." ':!711 
tk I!) dn IJ 'Zt'Jll]Jt'O do llli'SIIlO :JllllU, 11:1 j•:!Jft' ljlll' lltC 
hr applic:t\'1'1. 

r\rl. '~í. Sr. n rnnselh'l f'lllf'll•kr llCff':;s:lrin, par:J. 
'!I li' ;t•j:IJll llt:Ji•; VJIII 1jl) .t)S "'LI' ':l'jlll' · .;,.j_Jl·loj fllilt~ 1.; C'-
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trangeiras, tet' aqui QU na Europ~ um deposito Otl 

caução de titulas da divida publica interna ou externa 
do lmperio, ou outros garantidos pelo Governo para 
g-arantia especial1los seus saque~. o porlerá fazer, con
forme o pennittir o capital que se fôr realizando e 
sem prejuízo de outras operações de maior e mais se
guro interesse nesta praça. 

Art. 4~}. O conselho procurará sempre ult.imar por 
meio de arhitros as conte.;tações que se possam suscitar 
no meneio dos negocias do banco. 

Art. 46. O conselho fiea autorizado para requt>rer 
dos poderes políticos 1o Estado quaesiJUer medidas 
que julgar convenientes para credito, segurança e 
Jli'OSi)Cl'idadc~ do estabelecimento, c particularmente que 
as acções ou furulos existeutes no banco, pertencentes a 
e~tnngeiros, sejam, mesmo no caso de guen'a, inviola
vcis como os dos nacionaes. 

Ar't. U. Os bens moveis, semoventes ou de raiz, que 
o banco honvcr de seus d1wedores, por meios conri
liatorios ou judieia.)s, serão vendidos no menor prazo 
possive I. 

Art. 48. O banco poderá possuir ctlificio proprio para 
seu cstalc•ciml•nto. 

Art. 't\l. A liquidação do !Janco, anlt'S ou 1lcpois de 
findo o prazo de sua c '\islcncia, se fará de conformidade 
eom o que resolver a asscmi.Jléa geral tlc seus acdonistas, 
soh proposta do rOitSelho. 

Art. riO. O rnnsdho fle:t ~utorizado para demandar c 
~cr rkmandado, n para exercer livre e geral adminis
tração, c pleno< poderes nos quacs devem, sem reserva 
alguma, eon~iderar-~e comprehellllitlos c outorgados 
todos, nwsmo os poderes em causa propria. 

Art. til. O> mcmhro.> do conselho c gerente são rcs
pou,;:n'cis pl'ios a hw::os q uc pr a tirarem no cxercicio de 
su:ts funrç,ir•s, t1em como todos os Clll(li'Cgatlos rio banco. 

,\rl. !i:!. Todo o acl'ionista que ausentar-se púde tle
pibilar no hanco as ac,.:u•'' de 1pu: fôr proprict::~rro para 
o lim de llrn serem rcmettidos flara on1ln determinar os 
dividendo-; respectivos, livres dl) conunissão. 

Art. !i:J. O enrrsellro continuará a arlminislrar a so
ciPdaLle d1: s1•garo mntuo de vida denominada Bcmfci
tora, st•gurHlo os estatutos desta. 

Art. r;'L Enrquanto não forem cmittitlos os títulos 
Jl<'l'lltalll'lllcs das acçücs, sn dará aos accionistas cautelas 
Jlrovi;-;or·ias que as reprcst:ntcm, comprellendcndo, pn
' •·m, ead t uma todas as acçõe~ lli-;trihuidas a c~ttb accio
n i.; ta. 



,\!;TOS !HI I'OllEfi 

No ~~aso de se.~·un ria di sIri IJ 11 iç:i o dn aeçiitlS, po1lerão se r 
suhstilttidas as c:tulela,; da primeira pur novas, de modo 
que dos 30 °/, do capital :tetualmcnte rr~ali7.ado consi
drn·rn-se 2~i como pert1~nccntcs ús acções da primeira 
distrilmiçiTo, ~~ o rrstanlc das da st•gun1la. 

Art. :m. llesdn que estes estatutos forem 1pprovados 
Jlela assemhlóa geral dos accioni.~tas, di'Vl'l':'t a Diri'Cloria 
do htnco s11licitar ao Gon1rno Impl'ri:tl sua approvaç:IIJ, 
Jlara o rpw !!te lir.:llll rnnl~l·dirlo . .; pll'nos poderes, a tim 
d,. podl)l' transigir ou ;,eeít:1r quaesfjil''r modifir:lf;lies ou 
:11 tera,;iii'S que o llii'SJIIO Uover11n jHigue necess:1rias. 

Art. ;;n. Logo que forl'lll approvados I'SlL. 'allltos, 
~~o hanro autoriz1rlo pat':l, de rnllformida,Je eo'" elll's, 
t·onl i1111ar r•m s1t:1s OJII'I':H:iJ''·'', sn:'1 0111 Yorada a assemblúa 
pPr:tl dos ac,·ionic:la.;, para, dr:~ :tCdlt·do rom a~ n~SJII't:
tivas dispo~içil,• .. s, proender :'t deir;:io do cotlsr,lfto, mas 
d1~ modo qtw para a IIO\'a administração entrem, peln 
lllt•nos, tI' I'' tios ad u~c" lli rf'dOI'I'S do IJ:t nco, gua nhn
do-.~~· p:tra tal lim no pro1:1'S'O tia f'!ciç:'io as prcrisas dis
JIIISiÇt-II'S. 

Os membros do r~onselho qne forPm eleitos d'entre 
O' aduae.~ Direetorcs r.rtLt r da r:'io r·n trn si a mesm:~ orrJ,•m 
dr• a 111 ig11 i' I:HI e 'lliC I i 11 h a 111 p:i LI as >:Jtl1snq 1wntes ele i1;itcs. 

Hio de Janeiro, 2'~ dn Ap;osto tl1~ lH72.-0s nwmiJros 
tla com missão, llr . .José de Almeida Soares rle Lima !Jo.~to.~, 
n•l:itor.-f-ui: de Mallos l'en•im e C·tslro.- Jlenriq,w 
lllll'jlt'/'. 
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