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N. ü19i.- AGRICULTURA.- D~crl'to tlí~ 4 tle Janr.iro 
de 1873.- J>roro~a {IOr mais um anuo o prazo 
de dons fixado ua da.u;;uJa 3.a tias amwxas 

·( ... 

ao Hccreto n.o 4673 ~~~~ 10 de Jauciro tle 1!-ITL 1 

N. !WJ2.- AGRICULTUI\A.- Ht~neto tle 4 de J:meiro 
de 1873.- Prm·o;;a por· mais um anuo o prazo 
de dous lixado na clausula 3." tias anucxas 
ao necrt'lo 11. 0 46'7,~ tlc 10 de Janf'iro tle 1R71. 2 

N. 5193.- JUSTICA.- neereto dP 11 tle .Janeiro tle \ 
1873.- Déelar·a a entr:meia das comarcas de 
Santa l\laria 1\Iagdalen:t e de S .• Joflo tla llana, 
na Proviucia tio lHo lle Jancir·o............. .. 3 

N. õ19~. - JUSTrC.\.- Decreto de 11 lle Janriro de 
1873.- M;Írca o ordenado dos l'romutore:-; Pu
blieos das ('Oillari'as tlc Santa l\laria .\lagtla
lena e tle S .. Joào tia Ba·Ta, ua Pr,lvillcia tio 
Rio de Janeiro................................. 3 

1,\J.; 0!.9;),- JUSTIGA.- Dt'<'l'do tlt• 1l llt· Jatll'iro tle 
· 1813,.- Altera a cla~<(ilic;u;:'\o tlt: :~lgumas 1\as 

t:OlllJITas lia Provinda tio C•·a ra....... . . . . . . r, 

)) 



INHICE noS ACTO~ 

N. M~6. - .JCSTICA. - D0crPlo ele H «le .f:11wiro «le 
1~H3.-Crea um lu~ar de .Juiz l\luuicipal e dt~ 
t•rphúos ~~111 rada um dos ICI'!LP:: dl' Cn~)o Ycn1" 
e Sl'lr· Lng···:r.;, na l~rovineia tk ;\llna:; t;~!'a~-;. 

N. !Wrí. - ~!AHIXHA .- ne~rctr> tll~ 11 t~'~ .Janein :!·.~ 
iHi3.- Altera alg-uns ::trli••.'IS do 1\t•g-ulament•, 
u.o 41i7!l de 17 de Ja!wiro de 1811 ......•.....• 

N. üt93. - AGR ICCf/lTRA.- Berre to dl' H clP Janeiro 
tle 1873.- Hesappropria t'Ill favor do Esrado o 
terreuo ele .José .lo:uptim Ferreira de Lima e 
Silva, ncee:;:sal'io ao strvit;o tia c·-;taçfw eeutral 
da Eslrarla de feno H. Pedro l!. .......•.•... 

N. lH~\J.- AGniCULTUIU .. - Dr•nl'to de 11 1ln J'tnCii'O 
de 18i3.- Concede prhilt•rio, por 10 anuo:, a 
Anlonio Lut'io de l\ktlein1s, p:1r:1 fahl'icar •: 
\'ender fogões Illl~eanir~os, fip sua i:tYt'lH'<1o, dP
Ilolllitwtlos- de et~onorttia dn:f:a .•••....•...••• 

N. o:!OO.- AGHICL'LTUGA. -lle~n~lo de 11 de Jaucir;l 
fie 1Hi3. - 1\pprova o termo t!·~ eunlraeto cc·
lehraclo entre o Bireelor t;er:d do" Cüt't·ei!h e 
l:OJH.:eiÇflO e C.a, para :t li;:.:ll.':\0 das liulta'-i c:os
teira e fluvial de l\lato Grosso, a cargo dos 
mestnos entprez:lrios .•.................•....... 

N. ã201.- AGHI~:ULTUHA.- Hrcrcto de 1l de• .f:-.nl'iro 
de ·JS73.- Com~edc :wtorizac:ão ao Cotu!IH'll
dador .Jose l\laria do Altlaral para lanar miuas 
d1~ can:\o de pedra e nulro" miueraes que tc~
nlwm aptilic:HJto na inc'n~Lr!:J , 110 vallc do 
Hibeirão de .M an1 htu:aba e st'll" :~mucutcs, 110 
l\lunidpio de Au~:ra dos Heis, ela l'rovitH·ia. tlo 
R ic~ d c .I ~1 n e i r o .•••••.....•.•..•...•.•••.••••••• 

N. ã202. -11\lPERIO.- Dcercto de 13 •le .l:ntciJ'') de 
iH73.- Approv<t os e:;tatu!os d:t socied:dc-
{1ni:to Israelita do llrasil ..................... . 

N. tí'.!O:l.- FAZE'iH\.- Decreto dc: 13 d!: .Janeiro de 
1873.- nesi~na a ordem t'lll qne elevem ser 
extrahitlas as lolc~ria~ no armo ele 1~73 •.••.•.• 

N. ti~ei.- FAZENIH .• - De~rrto de ~·} llt: .Tanriro de 
1873.- P~rmitlc ao:. navios men:anws de todas 
:1s na(Jtes sullin·m ató ao Jllli'IO de~ Santo An
tonio. 110 t·io i\ladeir:!; cn\a ahi uma M1~sa t!e 
He11tlas c no porto llt~ St•rpa Ullla All'andq:a ... 

N. !S20a.- FAZEXJH .. -·Decreto cl~ 25 1lt: .Tanrinl de 
1Hi·:;.- u.~dara de ulilidade publica a dp.;ap
propria•::\o tle varios pr·t•tlios q•w clevrm ser 
demolidos tnra a c·ow.;Lt'llc'('flO do edilkio dt•s
tillado ;i Caixa da Arr101 tiza,::·:o, Correio (;nal 
~~ Prac;a do Cotlllll,'!'C:Íil ....•.. , .••..••...•.... 

N. ü2ori. - 11\IPERIO.- Der.rclo f!t~ 2:J de .Janeiro clt~ 
11H3.- Or·•:a a Ptc~ceila ~~ fh~t a !kspcza •la lllm.a 
Ca111ar.1 Municipai para o exercido de 1H73 ... 

N- n~lli. --- FAZE:'iDA.- DerJ'(~Lo de 3t de .Janeiro 1lf' 
i~I':L- l'ro,·idt~llt'Ía sohn• a clivisão ~~ Yetula •los 
hilhetY:1 ,,,. Jor~·ri:t ......................... . 
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llfr l'lllli:H 1·.\ECI;'II\0. 

N. 520~L- F,\ZE:\"H,\.- lkcrNo de 31 de .':1•wirt) llt' 
1H.-:L- CotH't'dl' ao- :\t~w Lontlon ::.nd ltra;o;i
lian Bank- ~utnrilat,·:io p:il':\ poder Psl.aht•i;·~·t•r 
caixas filiat·s 11as l'rnvint:ias da Bahia, Per-
nambuco ~~ S. Pedro do Hio Grand1~ do Stil... 33 

N. !)209.- 1\1:\nl~HA.- D!•t·rt•lo th~ 31 d~ .laltl'im tlc 
:I~G:L- .\ppro\'a tl• linilhalllelltt• o pl:111n da ohra 
p;:na a ahfl'llll':\ da pr:u:a e 1'11:1 1'111 !'f't~IIH' !lo 
Lahoratorio !'vro!et:.lwi::o 11:1 Anna<·ao, ~~~~~ :"iit:-
tltcroy .•..... : .•....•..•••...••••. .' .....•••.... 

N. i'i.~lO. - H'STlf:A.- Dec.ni'.to do 1." dt~ Fe\'('J'I'Íro tk 
187:L- HL'lllte o tt·rmo tk s; I \'t'S ao de S(:rpa. 
na l'roviHcia do Ama1.onas •.......•.•.....••.. 

\ 

N. ::>:~11. -.HJSTICA.-l)(•tTCLO do ·J. 0 <it~ Ft~Vt~rriro tle 
tS73.- Dt·:saunt~xa t!o tel"ltl\) tk :\linas ~ovas o 
de S .. lo:w Bapti•ta, ua l'rmi11•:ia th~ ~tinas 
(;t•r:ws, ,. tTt~a ueste 11:11 lu!.:ar di· .Jui·l :\luni-

\ 

l'ipal e de Orp!tãos ......... ~ ................. . 

N. ;;-~1!..-.Jl!STIC:\.-H!~I~I'f'Lo do 1." lle F.~v<~rdro de 
18l:l. - c·'r(~;t no tc-nllil d1: :\1 iss:io Velha, ll:t 
J'nnincia do C.::ui1, um lu!.!ar d,• .Juiz ~'luui-
dpal l: de. Orpll:lo~ ........... · .................•. 

N. ;)2t:L - .TFSTlf:A.- Dt:('!'t'IP tl\1 1." ~~~~ Ft•vt'reiro tle 
187:>.- Aftera a ~la,silic:u::lr~ tle al;~nm:1~ ~~o
lltan:as da Pro\'ineia tk S(~rgi~w .. _ ..........•• 

:-;. ~i~tL ·-- AGIUCFLTURA.- Dccrdo dn L" dP Fe
\t'l'<'iro de 1873.- Concetlt~ á ('OIIlp:tll~li:t
Fe1 ro-eanil tle Thcresopoli;- :l!itoriza•;:t') para 
lílrH:ciull:ll· e approva tH n•speetivo·; I':~Lalu-
tos ..•..•.•........... , .••..•.........••.•...... 

!'. ii~J:j.- FAZE~-m \.- Ht·ereto do L" tlt~ Fevrrt•iro de 
!éií:;.- ;~.tnoriza a illt'OI'!Hll'~t•:ü•> da ,·nn1panhia 
-l~ni:lil Agri.:ol:l.-, e approYa, com modili-
c;;,:u:·s, os !'.: ;p::c11YO; l!;(atuitlS .............. . 

N. !.i~1fi. -F A/. E~ ll.\.- U Ti'clo do i.t> de Fevereiro lie 
iS73. - AtltoriJ.a a companhia deunminada-
1-:rnpn:za Prt·dial --para eHapr~~heiJ(lt•r as o;lt'
r:uJie" de crt~:lito n~al, de que I rata a Lei 
ti." 1237 de 2é tle Sc~lt'lll tl'O ~~~~ t:~G'L ......... . 

l'i. ti217.- F,\ZE:q),\.-lk<~l'<'lO d;• 1.'' de Fcvt•rciro de 
1H73.- Autoriza a in!·orp·.H·:u;~to do- Bauco de 
Credito Territorial- e appnva, com modifi
~:u;<les, os rc:->pectivos estatutos ..........•....• 

N. :521fL- FAZ!·:XUA.-Becreto do 1.0 de Fevcrdrn ele 
1S73.- t\nloriza a insta Ila~·:to do- Bar~t·o lly
pothc·eario -, raesLa Córtt•, ~~ approva, eortl lliO-
tlilka~·oes, 11s re.~pcctivo; esl:lt!tlus ........... . 

N. :S2J\J.- FAZENDA.- neerdn do L" tle Fevt~rt·iro de 
1S73.-:- Cnuced•~ a Luiz Fréruy e fHJLros aulo
ri;·.at::·w para iut·orporarem ua Europa a sut'it•
datl,~ tL~ n<'dito n·al - :rh:-~ · 1,11\lt1:ri4~ f:retllt. 
Ft HH'it~r I in1i ,,.;t -- . •·11 i.,; op.~ t';t'í'il'd ~;t~ h~tlliJ;;q':\!) • 
JJII ltllp•TÍ'l .... · .. · .. ·. · ·.:~·,',,- '.'. '.: • · · · ·- · · · · '- · 
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I' 11. ~. 

N. 

]\. 

:5220. '- .lt;STIC,\.- J) ·nl'lo do 1." de FI'\Cl'•.·iro de 
itl'í3.- nt~sannna d11 1el'JIIO do Hio Pardo o 
ela Elltruzilltada. na l'roYillcia de S. l'etlro do 
nin ~~ rande do ~-;tll. ~~ en;a uesLc, l'Cllllido ao 
de~ S .• loau r;tplisla de Calll:li{Uau, 11111 .Juit. 
1\lt_HJieipal ~~ <k orpll:w..; ..................... .. 

!;221.- EIIPElUO.-lkndo do L'' de F~\'N:~iro de 
1Si;L- Ap;H·od o..; E..;lalnto..; d:1 .\ssociadt''-
Asylo da \'clltit~•~ llcsvali:Ja .................. . 

11222. -11\II'EIUO.-- lknc·l·l c\11 1.·• de· Fen:rciro d1~ 
11-173.- App!·oq o..; E :t::tul'i'· da ~oei••tlaile dt· 
Bent~ficench ·~ ~: 1e1·o rro; :·.In 11: ~~s- H •:dc~Ill p(·.:1o. 

li223.- FAZE~ll.\ .-- J),•n,•to ck I;) ck Ft:YI'I'Ciro fl·· 
JN'i:l.- Crea ltilla ~.! '':t tk !;:•:Jllas de ·;c';!l!ll'h 
ordr•nt 110 porto d,· ;\l"..;.;or•·,, tia l'roYilll'i:t do 
Hio (;l'a:trlt• ,!o \ 11'1". . ............. . 

I\. :-;2~\. --.I t:STIC \. - íl .,. i ··:·1 d.: :~l dt• ! ,.,_.: ,.; r·• ti,• 
1~/:L- ,\l!~llli'!!LI •: \<'íH:tlllCdiO :t:l!lll.d do !'r•• 

1 Hi 

11'A 

! ~.) 

motor l'uiili··o d.t t'.tlill'l i't':l .k !Lt::•·. na I'; o
\'Íllcia tlP S. l'edru do tti,t l;rlltd:· ·(j,, Sul...... l:;:~ 

N. 152:!:). -Gl;EHIL\.-Ili't'rt•!o li··::~ tk Fn.rl'ir.• ;I: 
1873.-- Faz t~\i.··thi'a a•h ;:!ii:·i:,•·. 1k toda' :1..; 

armas c eorpo"i t:~p:•t'i:ll':• li<~ r·.:·r:·il•.t que u:-:am 
ele honets •·onit·.o, :1 d: ;it•~>i:·;,,t du art. 2.o do 
llecrclo 11." :-;o7; d•.· :':-; •! · ,\;:o 'lo dt• tHi2.... 1:n 

N. !;216. ~.ll!STIÇ.\. -lk.·r• I•; ·k ::!:.! d1· Ft~\'f'l't~ir:- dt~ 
1S'i3. -Deela:·a dt~ ;: .. t'l!ii':IW:i:t :1 ('t llLIIT:! de' 
1\larau~~u:-~pe, e clt• I. • a:' c!.t B·t!'!:all;:J . .l:t;.tll:l
rihe-mer·int, T.~l!ta t.' Yic:o ;1, ('·.la ;·,·~;t:lltl':td;t c: 
aql!ella; Cl't~a:la:-: u!timalll":t!o: ua i':'o\'ÍiH::a cio 
Ceara.......................................... 13:> 

N. 5221.- .JI:STICA.- Ikni'Lo 1:r: :2~ de~ Fen:rciro rk 
1S73.- 711ii:·ta o (IJ'dt~nado attllll:tl dos l'ron~;;
torc:s l'uhlil'OS da~ t'O!n:u·.·a..; da Harhalha, .l:t
gnarilw-llleíl'irn, 1\!ar:tt::.!!tapc•. Tdh;l e Yi~·p~::,, 
tu l'nhiu,·ia do Ci·~tri·i.... .. • .• • ... • ..... • . • .. 1J.') 

N. lJ2:!S. --.JUSI'Ií..\. -H.~nr•o do 1." llt• ~f:tn·o tlc~ 
1H'73.- Ci:t;a 11111 I li!.::! I' d•.: .luiz l\lunic'ipal ~~ f!p 
Orpl,t:to~. no t•·rntn dt• .l.!p:\r;>:IIIJa, IH\ i'ro\i:tc:ia 
de tí<Ti-! lpl'..................................... Dfl 

N. !t~?!l.- ACHJf:ULTl'IL\.- Jlpc·:·:-Lo t!o 1." dt• :\I:H't'o 
1lc 1/f;-3.-A!Ln:t 1::' llr't'l' •!.o•; 11. 0' '!:)'H tk :H 
d:.• A~os!o dt~ jS/íl f' ~·.1;n :i:· !:'1 •I(' .'.;:•:T:I de 
1Hí2, COIII't'tl"fido :•lll!:l'Í/;tr·;-,., :·:1r:: :1 t·o:hll'lll'
c::·w d,· ditl~:l:' t' lllllr:t'. oh:·:;·; di· J:lt•l!lnr:t'll•'lll:) 
no JHJrt:~ dt~ :~a;:to:oi, J~<t !'r.:\iJ:t·ia <k S. l'a::lo. 131 

N. !j:!30. -- l',\ZE:\'D.\.- necrNo tl•) L" <]p ?~Lll:C'!I •h~ 
1Si:L- lktCrtllÍil:l fl'~l~ :\ t·c,IJranl;:t da i't~ 1 1•!a d;1;; 
Jlt~tlll:tS d'a:~ua se dl't:dut• tl'o:·n eur t!iattl<~ no 
dt~curso dos lllt'7.''S th~ Abril ,. l\laio........... 1 t~-

N. :;:nf.- .ll"ST11 .. : \. ·-~ ll 'nr·t·• dr• 1:: tle ;q;ll'(:n de 
1>;j·;:.-- g, tJp:· o l~'rJn·l dt· ~ S··it·•-ti:'t•t d:t F117 



,!,, Tii'.''·:ts ao tio !t:tjahy. 11:1 l'ro> itJt·i:t tk 
:--anla L:!Lital'lll:t ..•...•.•.....•................. 

i'/. ;)~:l~.- JUSTIC.\. -- llt~n!'to de t:i tlt• :\l:tn·o dt~ 
H:I:L -t:l·,~a 11111 lu!!ar d<~ .Juiz .\lnni•~ipal ~~ti<~ 
Oqilt::ios <'111 t':\da 11111 do-; t•·r11ws dt~ .l:t;~uaniH~
merim e Telha, ru Pr·t\irt•:i~t ;h C!':ti':L •.... 

.\. ;;~:tL·-,1[;:-;Tlt,:.\. -[kndo d;~ ~j dt• :\Ltl't'O <lt~ 
1S/:L- F1xa a ittleilt~;·ttr•·t d·• :1 :·r. 'I ·• · ~ ·> " 
d11 lk!.!llf:t!llt'lllo íl,'' 't~:.2t d1· ~:! ,j,o >,;,,:~,1~11;1:0 
tlt~ tsl't. . .. .. .. .. . . . . .. .. . .. .. ....... . 

. 'i. :i·~:n. - .\t;incn.!T lU.-· llt·cr:·t,, .:1· ~·~ li·· .\lar•;o 
de líi/:L·- .\pprova a tr.u:;fl·t·,·uci:t t't'it:t a
T•·lt·f~Tapil ConstntdÍtlll awl :tlai:tlt•natl:'l' Culll
p:tll'• l.intilt•tl -·da ctillt':':,·<to p:tr:t a co:I:->I.J'IH'· 
•.·ao d:ts linh:tc. !'·!t·/l':tplti~ as sul•ttt:ti'Í!Ia.; 1'1111'1~ 

tH 

o :-<ol'lt~ ~~'>~ui dt~ llltp,·ri() ...... ,........... l'lll 

:'\. :;:'Ti - A~~ 1\ I CI: L"IT llA. -· n•~t:tdo tlt• ~J d1~ :'II:UTO 
d:· t.;.;i:L- Appru\a as pLw::1 ,, .;·•r•;ot·s wrlirai~s 
~~ ll'a!IS\ ..r~~-11'~, tr:J~·o-:, pt:rli:;, tl;'l'li\·,·~;, cnt·\·as 
t' UIC:IIIli:JJ!O-; l~flllt't~l'llt:lllt'S ;'t-, llhl':t.'-' d:t Í." 
St~t·t.;:·t'o d:t Esll':tda dt• krro dt· IL Pt·dro li, 11a 
p:tr·tt~ t·•>111prdtt'í:dida enln~ a t•.,t:l•::w de l,hlt'lit/. 
1' :t pt~vo:u::w d:1 C:wllueiLl.......... . . . . . . . . . t'l'i' 

."i. :;~:Jii.- .\í~l\lU'I,'!'l'IL\.- D··:·:-t•t•t .lt• :!'i d1• 'I:trt;n 
dt• t';::L-· ·'-.l!t·;·a 11 lr:\f':tdq d:\ linlt:l tl:t t:tllll

p:illhi:t fnrot arril da \",I ta IJ.t!l''l :q>pi'O\':Jdo 
pt~lo lle!'l't'll> ti." :JIOH dt: I l rl·· llt~:t.t'ltlhl'o dP 
Js;·l, 1: appr l·'l:t ;:-.; p!a:lth d::> •·<.i:·,·, .. .., •'t•:Jlral 
do l:orltiiiH~ ~~ tl•t .'.l:ll":t._;,n............... ... . .. 1'17 

.\ ...... ;,, ·-AI;~:J:::·r;lT::.\.-Ik•.l't'lO dt• :?.í dt~ .,l:tl't,'tl 
ti.~ !i{i:L -- Cotlc,·d!· ;, (:onl'l:tllltLt -·D. l':·d ro I 
t:ail\-.:1\' Ctl:Hp:tll') Ltilltit·t!·-. :ltlilll'il:lt,·:w f!:tl':t 
l'aitt'l:iÜtt.:tl' no l~t.tp.·riu... ....•... .............. 11~ 

."i •• ;n:L -- .\I;!U!TI;n;n,\..- Dt~ndo 1k ~~ tlt~ \l:tiTO 
t!t· ::--:-7:1. -· ::o:tt:Pde novault'lllt~ ú 1 :o111pa:tl1 ia 
tk St:;.;ur""- t;arantia -. ·~slallf'lt·citla na t·i
d:Hk llo l'urto, lkirw de l'orru~::tl, a lll't't~s,;:II'Í:I 
:ttJtorizatJw para t'l'l':tl" ll!ll:t :1~1'llt' ia 11:1 1·:q:i:al 
tia ProvttJcia llo ~.lar:nlll~1u...... ... . . . . . . . . . . . . ·t ~~~ 

:\. ;j~:l~l. - AC~HICta:rUIL\ .- lkr~·do ilt• :!.1 tk :,1 a,·,:o 
de IS/3.-Cour•~dt: it Colu;,au:tia d·· :-o;:IVP~::I: :·111 
- lnLimi(ladc- :uituriz:u.·:·1t) par:t :tlt~:n:'lll:tl' -•·u 
c:lpilal social................................. LH 

.\. :;~'!'l 1 - A 1;nu:n:rnu.- JH~nero •k :H tk \!:1r•·,, 
de ·lU/~.- Ap;Jt'o\·a a rl'l"or:ll:l d:1 ~ , .. : :.:1 il tos d:t 
<:ompa11:ti1- {"iti:-t.t flltlu~t:·::tl ............. . 

-.llJSTlC.\.- IJeCI'I'lo dt~ 2':1~ (1;- :iliiJ't(> de 
lH"i:.l.- ci".~:t 1111 temt•• dt' t:urltl'lli·ll, u:t l'ro-
'íitlcia dlt :\[aranll::o, 11111 l:1g-::r de .lni~: \luui-

1:}0 

. I I I I .J'J ,.,pa •: ,.~. orp.l:\o.: ........ ;.,~··.·~r\'~ .. ~···· .. ; ..... 
--.u:;:Ií:l LlT!:\.·-Il<;J'i'thi·Í..?i,'':~'J ik \i.il'to 
tlt· !.·;j:!,- t:on:·t•:lt· .: ;-:',;; il'!(,1.1•;,. I: 111· ::r l.!,tlt• ;1 
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•h~ ,;.:Pgnro~ •·ontra o fo~o, ~.stauelecida rm 
Hatuburgo, auLOrização para funccionar llü 
lntperio....................................... tõ!S 

N. ~243.- AGIUCULTUHA.- DecrclO de 29 de Março 
de 187S. - Cont:t-'{le á Companhia- Mercado 
l'ietheroyense- ~llllorização para funceionar c 
approva tirus estatutos......................... tX~ 

/ N. 5?.-i~.- TMPERIO.- Decreto de 29 de :Março •I e 
1873.- Approva a reforma feita nos estatutos 
tla as~oci~H;ão denominada- Lyceu Litterario 
~>ul'LUgUCJ'. •••••• • •••• •...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • i:.i9 

:'i. ~:w;.- FAZENDA.- Decreto de 1> ele Abr·il de 1873. 
-Promulga o novo qu:idro do numero e ven
cimentos ílos cmprepados do Thcsouro e TlH~
sourarias de FawJHia, •~ faz outras altera~·õcs 
nos lkgulamentos de~sas Hepartiçõcs......... t!i7 

i\. !J~Hi. - AGH.ICCLTUP.A.- Leerr.to de 5 de Ahril llc 
1813.- ApfH·ova os 11ovo-; estaLUtos da Compa-
u!lia llrasi eira de scçurns soi.Jrc a vida....... 181 

N. 52f7.- AGR.ICULTUHA.- Decreto de 5 de Abril 
do 1873.- Con.;idera justificado o caso de força 
maior que oril:!illou o ·~:xrt·~"n do prazo na 
via::;em ton~cl.,'ada. pdo paqll•'i!' (,'('(Irá, 110 1. 0 

de Selt~mbro do :tltllü prux.iiuo lintlo, c coll
cluitla a 8 de Outuilro do n~h·1·ido armo Jlelo 
Crnzeú·o do Snl................................ ~00 

N. 52~8. - AGHICULTUHA. - Derreto de 5 de A hril 
de 1873.- Concede á Compauhia tle Navegaç:w 
Costeira nut~rização para funedonar c appru\a 
seus estatutos.................................. ~Ol 

N. !12í\J. - AGR.lCULTl'H.A. - Hecrcto tk 5 de Abril 
1lc 1873.- Concede á Companhia- Hio tle .Ja
rwiro Gas f:ompauy Limitetl- auto1 i1.a1;:1o para 
t'I!'V:ll' a 'A'iJO.OOO libras e-;terlinas sen fnnrlo 
~ueial.. • . • . . . • . • . • . • . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . 20'J 

N. t;:.:;;o. - AGHICCL'lTlL\ .-Decreto de !J de Abril de 
1873.- Approva a rdonua 1los arls. 2." e 7. 0 

tio~ e~tatutos da Co!llpanhia Comme•·cial de 
St'guro:.; Marítimos, estailekdlla ua capital da 
l'rodncia tia Bahia .•.•......•..........• -..... 210 

N. :e:;t. - .JUSTI f: A.- llt~c n·to dt~ ;; tlc Abri I de 1Si:L 
- HC'!':llltli'Xa do termo tJ,• S:1ilará o tlt~ CaeLIH', 
na l'ro\illeia f!t~ M!lt~ls t;l'r:ll's, e cn:a IH'~Ie 
um lu;,:ar tle .I ui::. 1\lu 1itipa.l e tk Orphao,;..... 2t t 

:N. :twt.- At;m::uLTUlU.- n:~crctn t!e H de Ahril «·~ 
i8Ã3.- Concede a All!.!"IL'to Mendes tlc ~loura 
pei·mis,:1o Jlül' tlous ~imw~ para P:-<plorar lllÍ!l::lS 
tle earv:1o 1!c lledra l'IH Si!:h í':1zeud~!S drnomi
narla.s- Ilha 110 Lopc.s e Tatuiui. 11a ilha t~e 
lloipPha, sitas JJo utnnieipin dl; Cayrú, da co-
mar('a tlt~ Vall'llf;:t, ll:l. l'ro\inci:t da Bahia.... 2t2 

N. 5213.- ClTE 1UlA.- lkcrdo til: :1 1k Ahril de 1Hj:l. 
-- :\ ufrn·it:l o r·.!LJi··! t·n , •. •:,.t.l t•!:" i•• d1· E-.l:lclo 



DO PODF.R F.~Er.UTIVO. 

dos Negoclos da r.nena {)at·a apt)licar ás des
przas com tlivers:~s ruhr eas tio ··~crcicio tlt~ 
1H72 a 1873 a t\uantia de 1.697:300$243, Lh'atla 
tlas soiH'as venficadas no art. t;.o tla I~~~i do 

P.u:s. 

Orçam cu Lo do mesmo exercido . . • • . . . . . . . . . . . 21·i 

N. Ji2~i. -- AGHICUI.TUR.\- {)r.rreto de ~) tle Ahril de 
1873.-- Cnncetle a Etluartlo Pellcw \Vilson per
mbsão, por IInus aunos, para explm·ar jazidas 
tle min<•rae~ combustíveis nos munieipios tlt~ 
Cayrú e ll:tJH'I'OÚ, «la t:omarca dt~ Valt>ll('a, ua 
Pro\'illt'Ía lla Bahia............................ 2tli 

:'.;. ::i:2:S:). - 1:\IPEI\10.- HccJ·eto de t!J de Ahril tle tR'i:l. 
- l'roroga a presente sPssãu lia Assemhléa 
Gt~ral L•~gisl:Hh·a .....••••..• -.................. 2ti 

:"(. 525fi. - AGHICCLTlll\.\ .. - Det~l·eto de 1!l de Abril 
tle 1R73.- t:otii'CIIC a Companhia- Ollidnas de 
MPcanica ltulustrial- autorização p:ua func-
dona•· e appro\'a os reSJH't:tivo-; estatutos...... 218 

~. 5:!a7. - AGHICllLTlJRA.- llerreto tle t\l de Ahril 
tle 1S73.- Cuncedc ú Companhia- Agrícola de 
Campos-, na Provinda tio Hio tle .Jandro, 
autoriz:H:ão p:ua l'uucdon:u· e approvação dos 
seus estatutos . . • • . . . . . . . . . . • . . • • . . . . • . . • . . . . • . . 226 

2". !.>:!:SR.- AGIHCULTUIL\. -D.·crcto de Hl tle Abril 
tlc 1R73. - Couee1le a 1\lonis N. 1\ohun e ao 
llr .. loseph Spyer privile~io, por dt!Z annos, 

l,:_u:a fahriea•· ~ama'> de te_cidos dt! arame e mo-
Ilhas de palhmha melalltca.................... 233 

N. 52:Jg.- AGRICULTURA.- Decreto de 1H de Abril 
tle 1H73.- Pruro~a o prazo lixado ao Visconde 
tle U:ll·hal'ena ll:\J'a a oq!auização da CUiliJlanhia 
tlestiuatla a la \Tal' as minas de carvão~~~~ pedra 
nas maq~ens do Passa-Dons, na P•·o,·ineia de 
Santa Catharina . . • . • • . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 2~4 

N. !}2()0. - At.RICULTlli\A.- Ocerclo de 1H de Abril 
1lc 1M73.-Conccde á Compauhia-Ct~a•·cnse
tla via ft'ITPa de Jlaturité autoriza~·:w para elevar 
seu fUIHlo sotial a 2.tiOO:OOOHOOO............... 2~:5 

N. !S2Gl. -IMPEI\10.- necreto tle 19 de \bril de 1873. 
- Approva os estatutos da Associação Hr.uua-
tica c de Soccol'I'US llllllltoS- n. Luiz 1...... 235 

N. 52G2.- IMPEIUO.- Decreto tle tH de Abril de 1873. 
- Appro"a os e"lat.ntos da Sodedade Ueueli-
Cl'Hle- Amparo da Virtude.................... 2-tS 

N. 5263. - ESTI\A~GEIROS.- Dcnct.o de 19 d;~ Ahl'il 
de 1873.- P1·omulga o Tratatlo de Extradit;ào 
eelehr~ltlo em to de .Junho de 187:2 eutre u 
Bra-;il e Portugal ................ ,............. 2.t6 

N. 52ti4.- ESTRANGEIHOS. - Benctn dt~ 1\l ele Abril 
de 1R7:l.- Promulga o Tratado de Extradição 
cclehratlo em 13 tle NovcmhJ'O de· 1872 entre .u 
nrasil e a tirrt-Bt·et:wha ..... •: ~:o~ 1 ...... ,. .".. · 26i 
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N. ã2fl5.- ESTRA~GEIROS.- necrclo de 19 de Abril 
de :1873.- ]>romulga a Conyenção Postal cele
brada em 16 de IJczcmbro th~ mil oitocentos 
setenta e um euu·e u Br~sil e a Rcpublica do 
Perú •• • ••••.. .•• .. . . • . .• •. • . . •.•••••. .. . . .. •. •. 276 

N. r.s266.- FAZENDA.- llccr·eto de 26 de Abril de :1873. 
-Appro\'a o.; novos estatutos <la Companhia-
A Pupular Fluminense......................... 279 

N. 5267.- JUSTIÇA.-:- Decreto de 26 de Abril de 1S73. \' 
- Cn'a um lugar de .lui1. 1\lunicipal c de Or
phãos no 'femw de Pedras de Fogo, na Pro-
víncia da Par·ahyha............................ 290 

N. ã268.- MARINHA.- Dt~erelo de 2G de Ahril tlc :1873. 
-Dá nom plano pnra os uuiformes dos Oflkiaes 
c mais praças de todas as tlass••s c dcrwmi
naçõcs da Armada. . .. . . . . . • . . . . . • . . .. .. . . . .. • • 2~10 

N. 5269. -A.GRICULTLJI\A.- Dccr·eto de 26 dl~ Alll'il •le 
1873.- A.ui.Oriza a novação do contracto cele
brado com a Companhia - nr·aziliau Cuff'ce 
States- para a introdueção e cstabelecimenlo 
de immigrantes................................ 310 

i'. 5270. - A{iRICULTUI\A.- Bccrcto de 26 tlc Ahril de 
1873.- AuLor·iza a novaçflo do contt·acLO cch•
hrado com Charlcs T. Brighl c ouiJ·os e tran:.;fe-
rido á Companhia lng lcza Tclcgraph Coust ruc-
tion and i\laintenaucc Com\1any limited, para a 
t·onstt'lH~(,'ão •~ custeio tle inhas tel•~gr:tphicas 
snbm:ll'iuas entre o Norte c o Sul do lm(lerio. 317 

N. 5271.- AGRICULTUBA.:.... Uccrelo de 26 de Ahril de 
1873.- Autoriza a celebração do contraclo pro
JlOSto por Charles 'Villian Wlto para inLro
ducção e estabelecimento de imnugrantes da 
Inglaterra . . . • • . . . . . . . . . • . . . • • . . • • . • . . . • • . . . . • • 32-i 

N. 5272. - MARI~HA.- Dl'rreto ele 2G de Abr·il de 1R73. 
-Autoriza o 1\linistt·o c Secrelar·io ele Estaclo 
dos Ncgocios da .Marinha a transferir ela ,·erha 
-Corpo dt~ Imperiaes l\larinheiros- para a 
Ycrha-llata lhão Na ral-a som ma de 8t:S:l38801. 333 

N. !S273. - GlJElH\A .-Decreto de 27 de Abril de 1873. 
- AlLPra o uwfot·me nos bonets de que usam 
os Ofliciaes dos Corpos de f.açadorcs do Exer-
cito............................................ 334-

N. 15273 A.- AGB.ICULTUB.A .- Oeereto de 2G de Abril de 
18'73.- Concede á Companhia fiossipiana Bra
sileira autorização para f'unccionar, ·~ :tppro-
vaçào do" seus estatutos....................... 331> 

N. IS2'74.- ESTB.ANGEIHOS.- Bcrrcto de 3 de :\laio tle 
1873.- Pt·omnlga o Tratado de Extnuliçãn cele
brado em 12 de Novembro de 1872 entre o 
Rrasil c o Reino de Italia . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . 3i3 

N, !S27lS. - FAZE~Dt\..- Decreto de 10 de 1\laio de :1873. 
-Determina «{liC a amortização lias nol:ts do 
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nanco do Brasil continue a eft'ecluar-se na raiãll 
tle ã •1., durante o anuo de 1872-1873........ 3t8 

N. 11276. -GUERRA.- Dcct·clo de 10 de 1\laio de 1873. 
- ApJ>ro,·a o novo Regulamento para a Escola 
Geral de Tiro do Campo Grande.............. 348 

N. 11277.- AGRICULTURA.-Ilcrreto de 10 de Maio de 
11'1i3.- Concede a\ltorilat;:io á Companhia Feno-
l;an·i I da Yilla lza hei 11al'a prolongar ns seus 

'":' lrillws pelas ruas !I e Campo .\legre e do DtHJIIe 
tle Saxe em S. Chrblo\'ãu . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 338 

N. !l278.- ;\IAlU~IIA.-llctTCtO tlc 10 de l\laio de 1873. 
-Dá nova organização ao Quartel-General da 
ll[arinha........................................ 35\l 

N. 1S279. - .HJSTIC.A.- D~ct·cto de ti de l\laio tlc 1873.- 1 
Crca maf~ uma Subtlelt·~acia de l'ulieh na Fre-
gue7.ia tio Engenho Velho...................... 370 

N. :i280.- lMI'EI\10.-Ilenetn tlc l\1 de ~laill tle 1873. 
-Faz alteral'iit:s ao Del'l'do n." :i:!UH de :!5 tlt~ 
J:uwit·o dn etnTcult~ anuo, opte orç•ut a reeeil:t 
u lixou a t!cspcza da C;Hn:u·a llluuil'illal da 
C lrtl! para o cxct·dcio til! 1!H3................. 370 · 

N. a281. -· Ati!llCLa,TUIL\.-Ilccrcto tlc J!l 1k :\Iaio de 
1!-!73.- Coucefll! á COIIIflaul!ia l'••m:uu!mcn Street 
Hailway autol'izat;;1o Jlal'a lünedonar sob a dc
IIOIIIÍI'a~·ão- Ferro-Carril de l'eruamhucn, c 
apJHO\·a o-; respectivo; estatuto~............... 371 

N. 3:!82.- AGillCULTUI\.\.-Ileen~to de 1\l tln l\laio rlc 
1873.-Concr·dc ú Companhia-Lncomotora Ba
hiana- autorização para funccionat· e appruva 
OS I'CSjiCCti\'OS estatutOS . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 

N. a:!S"J. - AG!\ lCilLTU\\,\.- Becrrto de 1\l de Maio 
t!t~ Hli3.- Concede á Cnmpanhia 'fran~atlautil-a 
de St'(!llros marilimns c tcn·estres, cstahclccitla 
ua l'itladc de llcrlim, autorizat;ào para func-
cionar no lrntJcrio.............................. 3RI 

N. a28i.- AliHlCULTUII.\.-Ilo•o-r' to rk 1\1 d•~ 1\laio de 
1873.- Cmu'eflc à CnlliJI:mhia -E'ill':ltla til~ ferro 
tio Rio l't'eln- ;ntlnriza~·iifl para funcdnuar c 
appt·o.,.a os rcs;u!rtivo-; l'slatulus... .• . .•. . • . . .• 382 

N. 1S2S:í.- AGIUCULTlJHA.-Ilcereto de 1\l rle ~!aio de 
1873.-Concetle a "'i !liam Thom~on, Crum-
wdl Flcctwootl Varlcy c Flcemin~ Icukiu, pri
vil,.~in t•xclusiYo por llez auuos.p:tra usarem 
no I111pcrio dos apparelhos e ntelhtu·amcntos 
de sua iuvenção del>Linadus ao sen if;o de lclc
graphos submarinos........................... 3!12 

~. ã286.- AGIUClTLTlJRA.- De~rt'lo de 21. tle l\laio 1\c 
1873.- Autoriza a novação tio tonlr~cLo Ct'k
hrado com Francisco FcJTeira Bol'~es c Gni· 
lhf•rme tlc Ca~tro, e trausli~t·ido à CUIIIJianhia 
\lra:;ilcira tle Na,·cg-açãiJ Tq.u~atbntica,... .. . . 3!1\ 

N. 5287. - AGIHCULTCRA .-re <e~u· ~\~ :d~ ~IàitJ ·~C: ! , 
1873.- Cuucetlc autori çã~.a};dmp:mhia-~Ion• - '..:1 ~. .... "-~) /v"' t ~ . 
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lNDlCE UOS .\t:TO:o\ 

tcvidcau aud lltJ ilian Tcle~r:q>h -- pam cnus· 
truir· uma linha telcgt'3Jlhica tel'l'es.ll·c culrc a 
ci•lade do 1\io Grande do Sul e o no t:huv, na 
fronteira do Estado Oriel!tal ............. : . ...• 

N. n288o- UIPERIO.-Ilccl·cto de 21 de Maio de 181:l 
- o\pprova as alterat,.~õcs feitas uos estatuto, 
da Sociclla.1lC Franccza lle Soccorros 1\lutuos. 

N. iJ289. -IMl,ElUO.- D~crrlo de 24 de l\faio 1lc 187:J. 
-Approva os uovos estatutos da Sodedadc Frau· 
ceza de Beuelicentia do Hio de Jaueiro ...... . 

N. o290.- AGBICULTUlA.- Hccrelo dt~ 2~ tlc l\laio lle 
1873.- Concl'de ao St~uallor Fraud~eo Autouio 
ele Souza (lucir01. c a Ju:-w Luiz Ucnu:mo Bruhus, 
privilegio por 30 auuos para estabelecerem a 
uav•~g:u;ão a ,·apor uos rios Tktó e l'iraeit.:aha, 
ua l'roviucia tle S. l'aulo .....••...•••.....•.• 

~. :S:!1l1o- AGI\t:CLTUHA.- Decreto de 24 de Maio de 
1!i73.- Autoriza a um·a.,:ão do contracto cciL~· 
hrallo com o Couscllwiro l'olyearpo Lopes •In 
Leáo c o IJI'. Etws Mmtií'. Carreto lle Arag-;iu 
para iutt·otlurção e estabeleeiuteuto de imtu!-
grauLt~s •.••..•.•...•.•...••...•..•..........•... 

;\. :529~. - AGillCULTUHA.- tcert'lo tle :!i lle~ l\Liio de 
1873.- Concede ú Compauhia- Tril:lo Flullli
ucuse- autorizat:ào para fuueduuar c appro\a 
seu.;; CSlatUHJS .. , . , , .•.. , ..• • ..•..•••........... 

~. 5293.- FAZENDA.- Decreto de 31 de Maio de 1873. 
-Autoriza a iucor/lot·açào de uma Sudedatle 
naucaria. na ea1tita ela l.'ro,·inda do E.;pirito 
Santo, sob a denuminat,.·à~l de Commcrcial e 
AgTicola. o o o ••.••••..•...•••••••••••....•...•.• 

N. 52tJto- FAZE~UA.- llecr·eto •I•~ 31 ele Maio de 1813. 
-Approva a.;; alleraçücs feitas nos arts. 7. 0 c 
33 tlos estatutos do- Uancu de Campos,- c 
proroga por mais 10 anuos o prazo de durac;üo 
do lllCSillO llauco •.....••......•. , .•...•... , ... 

N. il2J5.- AGRlCULTUllA.-Uecreto de 3lelc Maio 1h~ 
1873.- Autoriza. a uova~~llo do eoutrado eek· 
brado pela Prcsirlt~ucia da Proviueia do E~11irit•1 
Sauto c.:om Pedro Tahaehi para iutrodueçiio tle 
irntuigrautc:; •••....•.•....•...••...•..•..••..•. 

N. :S2<J6. - JUSTH~ \.- Ucct·cto de :H de Maio de 1873,;_ 
. Crêa um dlngat· de Juiz :Muuit:ipal c tl1~ Orpllão·; 

e111 t·ada u111 tios lermos de Ana ias, .Jaragu;i, 
S. Domiugos e Sauta Luzia, ua Provi ueia de 
Goyaz •.••..••.••....••..•.••...•...•........•.• 

N. :>:!97.- JUSTICA.- Decreto •lc 31 de~ -'laio de 1H73.
Cróa o IÍ•gar de ,Juil ~luuidpal c tle Orphà11S 
em eada um dos l!'I'IIIOS de Ala~oa lirande e 
Catolé do Hucha, ua Pro\iucia da Parahyba ... 

~. :J::!98. -.JUS fii,:A.- ncercto fie~ :u de Maio flc 1873.-
0eclarc.\ a' eut.raw·ia das COiuarcas de~. llutptc, 

•·•···. 
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Arcas, llethlem tlo lles .. ahatlu e .\m1•aro. ua 
Provmcia de S. Paulo .•.•....•...•........... · 

N. ~299.- JUSTH)A.- Oecrclo de ~H de l\laio de '1873.
l\l:irca. o ord«~n:ulo dos Promoton~s Puhlico:; das 
Comarcas lle S. 1\oque, An~as, Btlh1t~m elo ()e:-~
C<llvatlo c Ampam, na Pro\i!lda cll~ S. l'aulo .. 

N. 3300.- A<aHCCLTU\.\.- ()cerl'lo tlt~ :u tk Maio 
de 1!o!'í3. -l:Oilcede a COIII(l:tllllia tfa~ lllilla~ 
«lc ouro e tle cobre dn Sul «lo llrasil au!ori
za(,'~\0 para fuucdouar e <lflprova os n•spccti·v··~ 
estatutos .•••........•. , .......•.••...•....... ,. 

;\. ;;34.11.- A(il\lCt:LTt:IL\.- ()ecrelo clt' :u tlt• .\laio clt~ 
Hn3.- Cousidl•t·n justilie:ulo o t'<hO de lún;a 
maim· que originou o I'Xrt<.so tio prazo ua \ia
gem redonda t•tu·etada 1wlo paqut·tp J>(II'IÍ 1'111 
t) 1. 0 de :\ov«>mhro do anuo liullo e tontluitla 
a 7 tle IJrzt•mbro tio mesmo anuo .........•... 

1
.; 
•I 

N. a30:!. -Jt:~TIÇA.- l>t'CI'Plo ~le 1 d~! Junho «l_e Hfi:J. 
- Crca uo tet'rlln de S .• Jose «lo Para11.o, na 
Proyincia de Miuas tiet·aes, 11111 lup.ar de .luil 
:\lunidpal c tle Orphãos................ .. . . . . . . H\1 

N. J;JO:J. - .H 1STICA.- ll:'t·r·l'lo tk i tlt' .ll!llho tlt: IFí:L \( 
- HellllC ans lei'IIIOS lk Miss:·to Velha o da Bar
halha, :w «la Telha n de S. "atlteu~, P ao {k 
.l:tf!llat'i!W-Illirim os de Caehol.'ira ~~ l'ne!ro, 
ua Pt·minda do Cearú.......... ... ... . .. ... . .. ~ín 

:'\, J:JIH. -FAZE~LM .• -Hecrrto de iltle .Junho de 181:;. 
- Proro:,:a o prazo de durat:ão da Caixa «k ~la-
eehí, ua ProYiucia das Alag«la"................. HO 

~. ~30;).- Al~lHCt:LTüJU.- Uccrel(l de H de .Jllll~to 
~ de 1H73.- CottCI'!It>. lll'i\ilegin por 10 auuus a 

ProSIH'.I' Ch:rluu para o uso e veuda tle uttr appa
rclho de sua iltwu~·ão. dl'sliuallo :'t laYag-etll 
das lenas e an~as aurift•ras...... ... .... .. .... 'li I 

;\, ~30(). -AGHICCLTUHA.-Dccn~Lu de 11 th· .lunlto 
dt'. 1873.- Apprma o t;Onlraelo eckhratlo cutre 
o Direetor ticral <1os Con·eios c a CotnJrauhia 
tle N:nt>gac;ão l'anlisla, para o st·nit:r, !la linha 
de Sautos •..•••••..•••..•.•.•.•....•..•........ 

.:\. J307.- AGHICULTUI\A.- nccrelo «fe li de .Junl:o 
ele 1873.- Conl'ede á Compauhia- Hio c!e .la
uciru Streel Bailway -, renniss:1o para deJ"ivar 
tlc sua liuha tle canis tlc len o do Autla.-a hy, 
llous ramaes, lllll Jram a rua do Uispo e outro 
para a do Dcsnuharg<tdor lzitlto............... H:• 

:'i. ;;:Jo8. -- t;UEHlU.- lkt.Tt'Lo de JS de .lunho «k 181:\. 
·- l\IJnda \Í!!orar urna..; lu~lrut·t·úL·s para a anua 
tia a ri ilhar'ia ...•.•............ • .....•...••....•. 

N. ~JO~t.- :\L\HI~JI.\.- Heneto «k t8.d~·;f1JiHiutfe~:--. 
- CrGa lltlla companhia ilCf AJV'CUtJ~~ ~·~~~. ""---. 
"·'·'.l'iro~ H a Cidade da l~Qa~\t)l\ \Y,"ot\'th·í:~ do1 • r J. ~ 
ltauh~ ............... f··"-..'~':\ .................. 1 1~ \ 

{( (\'\ /~ \ 
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~. 33!0.- A(;IUCcr:rcnA .-Dent'lo de 18 de Juulw 
de 18i3.- Coucede a E111il i o Ase~a~nc SalvadoJ', 
ps·i\·i!C[!ÍO por 1U a:!Hos para fahr_i~as· L~~l11as 
ehatas, scguudo o proersso 1le :sua Juvcu<;ao... -H7 

7'i. :J31f. -A c; niCULTüHA..- Hrcrcto de JR de Junl10 
tle JS73.- Concede a Alltouio Pereira (~abriel 
privile1!ÍO, pus·10 auuos, para coui.:Lruil' c \eudes· 
110 lmpcs·io um appa•·ellto <lt~ sua ill\'t~JH,;ão, fks-
tin:uto a dcsca~car, n~util:ll' e hnwir o café... .H7 

~ · :i3l2. -· A1;tut:UL TUUA .. -I>cts·eto cJc 18 de .Junlw 
IIP 1873.- Couccdt~ ú Companhia -Thc Brasilian 
Suhmarine Tl'le~s·apll Compauy Limiled- a uc
ces~ari:t aultH'ila(ão para fll!lttÍtlll:tr no 1111~ 
flCI'ÍO •• ,,., •• , ••..••••••••.. , •••••• ,, • ,, . , • , , • . • !ii8 

~. J313.- At;niCULTCHA.- lleerdo de IS de Juuho 
de IS7:L- Concede pri\'ilc;.:io por dez auuos, 
a Al!'n~do ':\latson, pa1·a o u-;o do sysLe111a de 
- Ty111panos clecLricos tlc s;'g-urau~·a.......... .Ht) 

N. 531L- At;HICl!LTl;H:\.- llcrreto de IH de .Juuho 
ti!~ fH73. -Autoriza a illctii'JHH'at;iiO de lllll:t 
Co!llpaullia de~linatla ;, eou,;lruq·ão tlc predios 
para as das-;es operarias...................... 11:0 

N. :í31:.J.- At;ntCVLTl11L\ .- I>t~neto dt~ 18 de Jnulw 
dt• 1~73.- C!lliCCik a Da11iel Lombanl prhilqdu 
Jllll' ·to :mnos, par<~ iuLroduzil· 110 llllpes·io ma-
chinas d~LiJtad<l'i a descascar e brunir o café. 1:l1 

N. il316. - Af;RICULTUIL\.- Dt•es·PLo de 18 de Junho 
de 1873.- Proro:~a pos· mais lllll anuo o ps·azu 
a que :->c l'd'erc o Jlenelo u.o 4H:.!O de :t2 de 
Abi'il de 1872.................................. 453 

N. :.S3J7. -AGHICPLTUHA.-DeercLo lle 18 de ,Junho 
(Je H!73.- Concede a 1\lauoel .José Fent'ira 
BrcLas pes·mi~s:io por dous annos para explorar 
minas de e;;tauho, no munidpio tle Caldas, ua 
l'rovinda de l\linas............................ ~:;:! 

N. :J3tS.- AGIUCVLTURA.- Decrrlo de 1S (te Junho 
tle 1873.- Cont'cde a Eduardo A. !\loutcg~ia 
privil:~gio, por 10 auuos, para iulrotluzir 110 
lmpcrio um app:uclho activado JHH' meio elo 
Wlltq, lh'IIOIIli:Ja(IO - l':tJ!!alll'lllUIIC llelicoidal. 4iH 

N. 53HL- .HlSTlC.\.- )),~nt'lo de 2:; 1h~ Junho de 1873. )( 
- :-:rêa o'' lugar de .Juiz ~louicipal e 1lc Orph:"tos 
11o..; termos reunidos 1k Liuhan'~, Saula Cruz 
e ~o\'a Almeida, ua Producia do Fspirilu Saulo. ~~H 

N. :S310. - .\(;:ucrr:rt: BA .-De neto de 2n de Juultu 
de 1~73.-- Prurug-a até 31 de Dezembro do cor-
renle auun o JH'azo marca;lo uo paragraplw 
llllieo do :ll't. 1. 0 110 Df't'l'elo 11. 0 vmm de 1H tlt' 
SeLem~ro dt~ 18/:L............................ ~i);j 

N. :rnt.- FAZF.~D.\.- Dcncto de 30 tlt~ .Junho de 1873. 
- Hcol'ganiza o S~" ni1:o das Capatazias e lia 
J),·,ra tia ,\ll'audeç-a tio Hio ele .Janeiro, e 1lá di
,,.r.;a-.; provitlcucias a hem ele Hlllru; srPi~o~ 
das Alfaudegas ......................... -........ '1~6 



N. :S322.- .lUSTJ~A.- necrrto rlc 30 tlc Junho de 1873. 
- n.eune ·• o termo de D. l'ctlrito ao tlc Santa 
Anna do LiVI'amt·nt0, na Pt·ovincia de S. Pedro 
do Ui o Grau1le do Sul. ........................ . 

N. 5323.- l"AZENOA.- ncereto rle 30 tle Junho <lc 1873. 
- Pl'OIIllll;.!·a o uovo ~111adro do 11111111~ro e vcn
~·imeutos dos rmpr<·g:ulos das Ht·rehctlorias, c 
raz algumas alt.era•:ões 110 respectivo Rcgula-
Hiento .......................•.••.••..•...•.•..• 

~. 332~. - AGRICULTOHA.- lleCI'Clo rlt~ 2 tlc .Julho de 
·J873. -Concede a .losó Francisen Thom:tz tio 
Xaseimento, pCI'Illissão para CXJllorat· P lanar 
minas 1le turfa, ca1·vão de Jledra c s1~histos 
hcLuminosos, nas terras de sua propl'iPtlatle 
sitas nas Com:ueas rlc Porto Scgut·o e llhéos, 
na Prlllint:ia da na h ia ........................ . 

N. !S3~1S. -.JUSTlCA.- necrcto de 2 de .Julho de 1873. 

J 
•• 

·.I 

462 

463 

Ikclara :i' eult':l!lt'ia rla Comarea tio Hin Nt_~ga·o, 
na P1·oviueia do Amazonas ..................... ,-x·.ii2 

N. :>326.- JUSTICA.- necrl'lo dt~ 2 de Julho de 1873. 
l.\l:u·ca o úo,·ilcna(lo do Promotor Puhlico da Co
marca 11 o Hio Negro, na Provinda do Ama-
zonas .•.•.•.••..•.•.......••..•.•..•.••••....•• 

:'1. 5327. - JlTSTIC;\.- ncereto de 2 rle Julho de 1873. 
- C1·ca o·'lng-ar de .lui7; Municipal c rle Orphfws 
no termo de Barcellos, na Provinda rio Ama-
zoua~ ......•.•.....•.•.....•.•..... ·......•.•. 47~ 

:". !i:l2S.- .lrSTICA.- Decreto !Ir. 2 etc Julho etc 1873. V 
- Dt~clan\ a entranda das Comarcas tle Ca
mis~o, Cau:l\'i<·ir·as , Gcremoaho, 'faperoá c 
Yi<:LOI'ia, ua Provinda da Bahia .... , • . . . . . . . . . 47·~ 

N. :>:l:H. - .IFSTI~A .- Bct~ri'IO tle 2 etc .Julho tle 1R73. V 
- Marea ··o m·tlcnatlo tios Promotores l'u!Jlicos 

,tias Comarcas <lt~ Camisão, Canavieiras, Gcre
moal>o, T:lpcr·oá c Yictoria, na Provincia da 
Bahia.......................................... lí7J 

N. a3:Jo. - .ltTSTlCA.- Hcct·eto de 2 de Ju1ho tlc 1873, 
- cn~a n·'ln~ar llc Juiz Municipal e de Orphão~ 
110 l.t•rtno elP R. Jpronymo, na Provinda de 

Jl S. Pedro do H!o {;rande 1lo Sul ........... , •. 

N. 5331.- FAZENDA.- Decreto de 10 de Jn1 _ele 1873. 
- Approva a mudança do nome da- Emprcza 
l'retlial- p:u·a o de- Banco Predial •••.•••.. , 476 

N. 5332. - AGlUClTLTlmA .- llect·cto rlc 10 de .Julho de 
1873.- Aptu·ova as plantas dos rarnaes das ruas 
de Campo Alegre I' do Duque de Snxl', da Com
panhia Fl'ITo-Carril da Villa Izahel.... ••. • • .. . AIG 

N. 5333. - .JUSTIC:\ .-Decreto de 10 de Julho tle 1873. ~ 
-Declara a cutrancia da C(mtarca tlc Santa Cruz 
do Corumbú, na Província de Mato Grosso.... 477 

N, õ13i. -.JUSTIÇA..- Uccrclo 1le 10 c.l~~llio de t873. 
-Marca o ordenado d~_}~r~;~~.~ ~)~~li,.ç~ M ~, ·' / " 

/ . ' .() \ 
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Cmuarea clí' !'auLa t :ruz do Conuuhit, na Pro-
\'iul'ia de Mato c;rosso... .. • .. • . • .. • . • . • . . . • . . • 4iH 

.N. 3:)3:.) ...... lt'STICA.- Bccl't~lo de 10 de Julho tle 1Hi3. X 
- Hccl:11·:i a entraneia da Comarca tia VicLoria, 
na Província de l't~mambuco....... •• . . . • • . • . • -i'i8 

N. 5236. - .ICSTICA .- DeCI'eto tle 10 de Julho de 1873. '\ 
- 1\Iar·ea ·• o ordenado do Promotor· Publico tia 

Comarca da \'ieloria. na Província dt~ Per :t:un-
jHaco •.•.••.•.•..••.• ·•.••..••.•..•.•••••••..••.• 47H 

. '~. 5337.- IMPEIHO.- llt•et·cto dr 11) de .Julho tle 1S73. 
- Coucrde autorizaf'flO ao Commendatlot· .loa
quim Antonio FPmalltlrs l'inheiro para por si, 
ou por Empa·pza que organizar, levaa· a t•ll'eito 
as ohras de arraz:llllt'lllo dos morros tlt• !-':mto 
AuLonio c do Castdk, t·ouforme .as contli~·flt•s 
a este anncxas..................... ... .. .. . . . . -i7H 

!'\. ií3:ls. - A(:RJr.n:rrnA.- llécrclo tlc Hi de Julho de 
·tSi:3.- Approva as plantas do" ramat•s com·e
llitlos ú Companhia Ft•rro-Carril da Vilb Izaht'l 
pela clausula f.a das annex:1s ao Decr.·~to 11. 0 -1HH!S 
de 22 tiP FPH~t·t'iro tlt~ 1S72, para o En~wullo 
Novo c Portão Vcnnclho...................... 41S7 

~. ;;:139.- ESTRAi'Ha:IROS.- Hccrelo de 1li tle .Julho 
tle JS7~L - Proroga por· seis mezt•s que liaularão 
no dia 20 de Fevadro de tS'í~, o prazo mar
t·atlo para a cx.~ctu;ào da:; Convenções Cousu
lares que O lntpCl ÍO Cf'leht'Oil COIII a fr:tll{':l, 
Suissa, llalia, llespanha e Portugal............ 1R7 

N. !i3'10. - AGHICPL'ITHA.- DPtTt'lo de ili tlt~ .Julho 
tle ·Jsi:J.- Coucetle a llt~t!r:tttJe Haulellldtl pri
Yil•~r:io por 10 an11os, para u~a1· de uma ma
drina de sua invençf1o tleslinada a cortar couro 
,. igualrueut•~ para o fahrico tios sapatos dcrto· 
miu:ulos- Ecouomico-!'lastie:IS... • • . • • • • • . . • 1S~ 

N. õ:HI. - AG HICt'L'ITI\A. - llt'rl elo de :16 de Julho 
(te ·JS73.- Concede a Amerieo Salvatori, pri
vilegio, por· dt•z atmo~, para f:rhril-ar e \'elltlt•r 
110 rmpcl'io o apparelho til' sua irrvt'llt;'ÜO tlt•s
Lin:ttlo a d•·seascar ~~ hrunir o c:íl't~............ 4S!I 

N. tí3~2.- AI~HICULTri\A.- Hent'Lo tlP 11i de Julho 
tle '18'í3. - CotH~Ptl(' a Casimiro l\lanod Tei
xeira, pri\'ilcgio por oito <muo~, para usar tle 
uma m:tchina de sua ÍII\CliÇ:lo destinada á Jll'-
•lltena uavega~·:lu e e.;IH~t·ialmeute a flu\'ial.... 1:10 

:"', 53i3.- Af;tUCrJ:ITHA.- nrct·eto dt~ 11) de~ .In lho 
de tH7:L- Concede pri\ilegio por dueo annos 
a José da Silva ~e\'es, para J'abricaa· bicas c 
dwf:u·izcs, se:!uudo um syslf'ma de sua iuveu-
ção.................. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • 49J 

~. 53H.- AC~HTCCLTC HA .-Decreto de 16 dt~ Julho 
de 1R73.- Coucc,{e privilt~~io por dez annos a 
Francisco Soares de Andréa, pal'a eon<;II'IICÇilo, 
uso e applica~~ão do :•ppar·elho dl' sua iuvt•ução, 
dt•s&inado a (lar autouwliramentc sig-nacs de 
lllCt:'llllio •••• • • • • • • .• •• • •. •. • •. • •••• , ·, .•. ,,... ei~l 



~. ;.:Ji;'í. --- .u:ni<:I'LTl'HA. -- Bt'c'I'I'(O dt• W ri,• .lnlh.() 
dt: nn;;. - .:011t t•dp a Au:;elo Hollo & Comp. 
privilegio, por d1•7. annos, pat·~l u~at· de um 
.apparc·lho de sn:t inYt'ltc;:tll, dt~l)o.;ninado -Ro
lautc-t~ deslina!lo 'l l'al·ilil~t· o llloYilllCUIO tle 
IJ':Il'(,~;1o dP tfll:dqtWI' \eiJiculn......... .•. . . . • . . 4Ht 

~'i. :;3W.- AG'íH':I'l.1TIL\.- !lt••·rt'l.o .(\t• 11) de Julho 
de• H!'í3.-· Cunr•·dl' a c :tH·isrm·:w Au~ust.o \Vitz-
1t~heu prh i lq~io, por e!rwo :wnm;, par·a a machina 
tlf• Gua itl\·c~tt4::·w rtPsl iu;tda a tlcscaseat· mau-
ll~nt'a .....•........•.................•...•.•.... ~9'l 

~- ::.34i. -AGHICt~LTt;RA.-Uc~ndo tle tti rle Julho 
dt~ iH73. - Ct•IH't~cle :l Etln:.~rdo llt'll{'Sl ~!Jaw 
Hc~ner;t privi!Pgtn. por clt•z anuos, para fabricar 
t• verHl~H'tlll lmpeno n apparc:lho de sua hn·enc;ão 
de:~!iuadu a tlar movinH•nto ús chaves dos trilhos 
<la;; liltb;n.; nrlta:Jas ............•...•.•...•...••• 

N. :rHf<:.- AtaUCI'I.Tl.IL\. -llt~<~r('to de tô llc J!llho 
dt· t~i:l. - t~Oilt~t·tl•· á (;oUJpanhia- Amazt•U 
~'team :"<avig·atiull f:ompany Limit.e!l- JWI'·
miss;io, por ln·s alltlo).:, para m.:plorat· miuas dt~ 
(~at·,·;io tle pedra no IIIJJHidpio de Borba , na 
Comar!·~> rir l'al'iHJiu.;; ela Provinda rt.o Alll;t
r:ona.;. t' 1111 IUIJIIÍCÍpio dt~ ;\lojÚ, ll:t COIII.'II'I':I tle 
Capital da F'rovin<;ta do Para ................. . 

_\; ;r:cm, -.I rSTICA .-Decreto M 23 de .In lho de 1873. 
- ,\utol·iia H \linislJ·o e Si ·c·.relar·io dP E~Latlo 
t1~h ~r.~ocio:.; da Justi<.'~l a appli~·::.t· :ís tlespczas 
t~otll .luslit.'a:-; dt~ J.a inslallcia f~ Pc<>soal e ma
wl"iat da Poli.cia no mu~rcicio tle 1Si2--1Si3, a 
t(unntia fie 170:~\Hg~::;. t.it·acta das sobras tias 
,·erh:ls- Crwpo )liltl:ll' f!c· Polir~ia- (' -- G11ar<la 
Urbana- ..•..• l. ....•.....•.•...•..•.....•..... 

·'~· ;,s:m. -- .HJSTICA .- neereto ele 23 !I e Julho de 1~13. 
-l;rea o"lug-ar de .l11il "uuif~tpal ~~de Orphãm; 
110 Tcl'll.w de Vil la :\far~a, 11a Proviuda de -'lato 
Gt·osso ....•........•.••.........•.......•.....• 

49:S 

~i. ã3:-;L- AGR.ICULTlll\A.-Déerelo de 23 de Julho !l~ 
1873~- Autoriza a novaçãn do eoulraeLo cd~·
bratlu f~om a Associação de Emi~rac;:ü, ~~Colo
uisaçí.'ío fundaria ua Provinda tle S. Paulo, t•ara 
iult'tHlucç:lo e estabelecimento de emigrantes.. 49~ 

~. t'í3:S2. - GUEilHA.- necreto üe 23 de Julho .de 1813. 
- ,\.ppro\'~\ as Tabcllas <los dive•·sos arLi.!!os dt~ 
arm:JmPnto, equipamento, arrciamento ~~ wais 
o»jectos J)ara o Exercit-o, Fortalez:t" ~~ outro!; 
est.abelec.imentos ... ~ •. ~ ................... _ •.... 

:ii. a3:)3. -lMP'ERIO.- DPcreto lle 23 rle Julho ele ifr.3. 
- Annro\·a os t•slaltltos ria A~sociação tlc Sof~
~onros i\lut.ttoc;;- Lig·a Openu·ia................ !13; 

'_,/. ~::W~.-AGRICULTURA.-Decrelo de 23 de Julho 
•le JR73.-Coucedc~ a Antonio José de Oliveira, 
rrivilqdo. por !lf~'T. anuo~~ o uso e v~uda 
d•~ um app:•r•·llw tlt• ;~~«J{i~~~ ... ,...M•tr~··\ .0, .rl .. ·.•• ~~ 

I . ., /- \' 1.\ - \j' " I, ,< t,. 
'l"J..Illf !1.1 • . ~!.~ 

1
1 "'~y·\ . . ' !1;•1

9 
''\ 

~l '<) '~í" ~ 
~ ~ ,· I• 

. ' \' 



~- ~3~5.- Ar.RICL'J,TCIL\.- ttct'J'I'IO tle 23 de Jnllto 
tle 1873.- COIH't~l!e pri~ilebi", por· ui to anuo-;, 
a l\lauoel Antonio lle Sl•lll:l para o fabr·ieo n 
Yenda de 11111 app;u·ellto. tlc~ ~ua invt•ud\o, tle-
IIOillinado- Coutador ................• .'........ lH6 

:'i. 5:1!)6. - AGI11CCLTVIL\. - lkcrl'lo de 2:1 tle .Julho 
de 1873.- Colltt~d•· a .lo:tt.JIIÍIII tl.l Cunha Freire 
e outros pern•i~.-:w, por tr~" :.llluos, para t•x
plorar uma mina de •~hnmbo, e oulms lllt'l:lt s 
111) lug:n dt'lltHninado :\car:..eú"illho, na f'nnilll'i:t 
tio Cea1·a..................................... . ::S.\6 

-"· ~:lt-17.- :H;nrcn:tTIL\.- B••nt·to •k :!:l de .Julho 
de tSi:L- CtHll't'dl' :10 l>r. t;uillwrme !'chúl'h 
dt~ Cap:tllt'lll:t, privi lt•;.! iu, por tlt•z auuos p:tr:t 
lh:lr 110 l111periu di' 11111 proct~o.;so tlt• ~ua in· 
\ t'rH::l.<~, tlt•stinado a ·~xtin~ruir a l'ormiga saÚ\'a.. :l~H 

S. 1S:l:JS. - A f; n lfTLTtlJL\. -Di errLo dt~ 2:1 tle Julho 
de 1Si:l.- Ctlltt't~de a Corupauhia- C:tiii(Jineira
dt~ illrrrniH:H;:·w a :;az autol'iza~:úo para fullc-
l'iouar e appro\:t ;:eus e:-;Lcttulos................ !HH 

N. t;3ts9. - Af:IUCUI.TCHA.- Tkerelu de 23 tle Julho 
tk JSI:L- Collct'dP a E Liellw~ Campa-; privilt'gin 
por tiL~z aulws, p:1ra iulrulluzit· llt'Sla Cót·Le e 
na l'ro\'iulia do B111 tle Jatwiro, mad1ina!o. e 
app:ll'ellw.-; de t·ortir couro, prepat·ar· couro 
plastico ~~ l'ahrkar ;-;:q>~ILos <·m grande eseala.... 50S 

:'i. 1rlfi0. -.lflSTIC,\.-IJc~t:reto de 23 dt~Julho de1873. \ 
- Crea o"lugar de Juiz Munieipal e tle Orph:los 
110 Termo dt' Conuul.la , ua Província de 1\laLo 
C I' OSSO ••.•••..••••• , ••.• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !)(;(} 

~. !1:161.- Af~RICl:LTCIL\.- DefTt'IO de 23 de Julho 
tlt• HH3.- CollCt•de a l'aulillO l.ucio de Lt~IIIOS 
P a Fraucist·n 1k :\lirauda Leoue per·missão por 
dons aunos para •~xplorar minas tle ouro uo-.; 
lelTellOS tjllt' al'lu:dlllt~lllt• (lOSSIH'lll na COlll:tl'l':t 
da Campauha, na Pnniuda tle ~linas Gerae~... ()()O 

~. :5:Jti2.- AGlHCUI.TliHA.. -Ih-neto tle 23 tle Julho 
de 1S73.- Cou-.;itlt'ra ju~tilir.ado o caso de fort;a. 
maiot· que orig-iuou a inlen·upção da viagem 
t·omeeatla no dia qninzP de Dezembro do amw 
proximo lindo pelo paqrH'lt~ Pará.............. 5G2 

~. 51íi3. - :'\IAIU~IIA.- Decreto de 30 de Julho fle 18i3. 
- EIP\'a os soldos dos Piloto~. l\lestres e Guardiiles 
da Armada Nacional c lmpPrial.... ... • . . • • . . • • • • 562 

..-,, ;)3&4. -- AGHIClJL'ITH.\.- DPf'l'eto de 30 de Julho 
de 1Si3.- Concelle privilegio, pot· dez aunos, 
a Petlro M:uqnes para lllllt(llebra-Iuar fluctuante 
tle sua inveu~~ào............................... 564 

~. 5:!1i;'í. - AGB.lCULTUIL\. -· Oert·eto tle 30 fle Julho 
tlé 1Ri:-J.- Co11e~d~ autorização a José Frederl<'o 
ele Frdlao;; Junior para iueorporar uma Com
p:mhia :11lOII\'lll:l, destinada a impor·tar colonl!s 
··nrnp<'11..;, :t ~'lpnrt;ll' prntlnt'lfh da t'Oill:ll't·a 
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1le Campos para o~ por'lo:; tio I.npcritl e de outros 
pa i1.e~, c a impoli;J.r l!euer<~s IH·cc~sa.-ios ao 
ahastcdmenL•' e cnu-.,uuw da dita conaar;;;t.... üti\ 

~- 63titi.- AI;HIC(;LTI"I~.\ - B·n:·lo til- 2 r!(' A~D~lo 
de Hn:L- l'roro;:a por lll:ti~ lllll :u1110 o prat.o 
eoncedi!lo pf'lo lh~r·rt:tr, 11." ~S:i3 de 2 tk .laudro 
do :\llllll pass:11lo para c•tiitt't,'ll dos ITalullws de 
explor·a~·ào tia t'~l rada dt· I L~,inln na l'roviiH~ia 
de l\1 i na" c;era\'.'-.............. !-jlii 

:-i. ~;3Cil. -A(;HLCt:LTI~Ia. ---ll.;:·n~tt• d•.· li dt· A~osto 
de 187:3.-· Ct~llt~t·tle à Colllpallili:•- E111preza 1k 
ealTlla~·~~~~s l1•1111irwu "'s- priv Ir~~ i" , por dt'z 
:11111os, para u.ar d" um s\:-ilt~llla de carros. 
COIIllllt'IIIOI':Illlt~IIIO-i rlt~ '-ilta Íll\ <'IH;:'to, llt-slill;tdth 
ao st'nir;o tias prat:a ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tmS 

r\. !J3ns. - AGH H:n:rr H.\. - Ht·nt'Lo de c; dt· A!.!ogto 
de 1Si:L-Concel!t· :1 C 111111:-tllhia- l:ullllllert'io 
fie Caf(·~- :til lt~l'il.adío lU r a ftiiiCtÍOII:II' P appro\'a 
os re~pcc:Li\'o" t•staltllu~............. .• .. .. .... . 5ü9 

N. 1536'.). - A(;JUC\'1:1'1 'IL\. - lh'<'l'do tl1• ti de A!!USlo 
tlt~ 1873 - Contt•dt· a A11Lo11io Dimz de Siqueira 
e Mello Jlel'llliss:w por LIT~ ;unaos para explorar 
mincraPs, t·omhltslhd; c outros nas eomart~a~ 
do Aracajú, L:ll':tll;.!t~ir;,s. l\laroim, Capella c 
Yilla Nova, na l'rmiJaci:• dr· St•r;;ipe.... .•. . . . 577 

N. i:í310. - IMI'EHIO.- lknelo 1lr~ li de Agosto de 1S73. 
- Altrra as tlispo~ir;(H'S do~ arL-;. !l. 0 

,. 1-\ tlo 
Hl'CI'ei.O 11. 11 ',',ti!; do L 0 de Fe\'Cl'I'ÍI'O dt• 1S70.. 578 

N. !j3it. - AC;HICPL'ITHA.- lltcreto de (i de Agosto 
•le 1S73.- Appro\'a prm isori:uuente a nova ta
hella tios pre(,'oS tle tran-:porle lle mereadoria~ 
e passareiros (la Esll·a la dt~ ferro da Bahia ao 
Hio S. Frandst'O i). o l't;:.:ulauteuto do St'll n·~-
llCClivo Lrafe~o ......... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !579 

N. !S372.- AGRlCl'LTLRA. -lll'nelo. de fi tle Agosto 
1h~ 1873.- C,ont'cdc a Fr:lll<'ÍSco Engf'uio ~i· 
JtiOIIaJ'd e a Francist'o Tou~saiul Ferlín, privi
le!!iO pm· dez aunos, par:t introduzir, fahricar 
~~ Vl'ntler· 110 Impcrio tlln apparelho lie sua in
ven•:no, destinado a e\! rahir as arêas auril'eras 
e o ·eas('alho diamantino t.los leilo~ dos rios.... 670 

N. 53i3.- A(;THC,ULTUHA.- Decreto de li de A~osLO 
llt• 1Hí3.- Autm·iza a uovat;ào do enllll'ar-to 
ecle\)J'atlo entre n Gov•~rno llllpCrial e Saviun 
T1·ipoti p:tr:l inlrotluq·<1.o e estahelecimeulo de 
immigrant.es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . 670 

N. õ3i4. - AGRlCULTl!RA.- !lPcreto de 6 de A;"osto 
de 1873.- Altera a clausula rlccima das que 
baixaratll t·.olll o Dt~en~to 11. o :->2\lt <k 24 de 
Maio do conente auno........................ ~711 

N. :S375. -JUSTIÇA..- nec!·eto dc13 d • ~tJ~i~~ 
Dee~~ r a a .t~~l.tranr-w da., e .. t'trt-:r•lt_r~ A ~~- 11 · . '·.._, 
h~st!a~1 rlc fi.JU•·a~, na l, \1~~~\}Jt~~!mlft' (!rf-'.: f"-~·, '· 
1 h .m n .1 . . • . . . . . . • . . • . . .. ~)) • . . • • . . • . . . . . • • f,,., -0 \ 

. ")')' '· 
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N. !í:JifJ.- .ll'STIC:A.- I> •cr·t•lo dl' t:J tle :\goslo de• Hi'i:l. 
-Marca {, onleuado 1111 Pr·outolor 1'uhlie·1' ela 
•·outarca tlr• S. Sdraslh-lo clt• 'l'ijuc:ts, ua l'ro-
,·iuda tk Sanla Cathariua ..................... . 

~. ;)Jíi.- ,JllSTICA.- J)r•c·re~lo 1)p 13 fie A!!OSin df•1Si:J~ 
- Beune ~ao Tet·mo tlc• S. !\lig-ta•J o de~ S. S•·
ha.;li;1o da Fo7. dt~ Tijuc·a.;;, ua Pro\'ÍIIt:ia dc· 
!-:anta Calh:u·iua ......•.......•...•............ 

:\. ;')~118.-Af~IHC{]LT!líL\.-IJNTelü rk 2:1 ti:· A~nsto 
tlc 1873.- Pro-rn:ca pnr um anuo o prazo 1'1111· 

('Cdido.pl'la dan;.;nLJ ~-a ll:h alllll'\:ts ao IIPI'l't'lo 
11." ao:s~ de 1-~ de· :\;!oo.;lo do :!-11110 pass:.tdfl para a 
:~prrsl~!ll.tção de~ plauos de tod:~o.; a~ ohra.; dc· 
melltot·amcuto ua f'IISe~ada do lmlli'trha no 11!11· 

Bicipi'• dt~ :\laca IH~ na l'rod De ia tio Ido de 
.Jaueiro •.•. -....••..•••......••..•.....••.••.... 

. '\;. n:li9.- DIPEHIO.- DPt'l'clo tlí• 20 dt~ A~o"itn de 1ffi':J. 
- AJIIII'O\'!l a rl'f,q·ma dos 1-'stalulo•; da Stwit~datlc· 
-:\ovo CassiHo Flumiw•ust• ................... . 

r~. 5380. - AfiHlCULTEIL\ .- IWct'PlO til' 20 tlr A;!c:slo 
tlc~ 1R73.- Coucf'llt~ :llttori7.ac:1o a .Joün FeruaiJIII'-. 
ValdP-7. e a Bt•flfo .Julio \"aldt•z nara btcorpor:~r 
lllllél Cotup;mltia dt•slinada a se~III':JI' hilhete-; da~ 
loterias do E'taclo ........................... .. 

,';;. :;3~1.-- AfiRICllLTUIL\.- llf'tt·Pto dp 20 dt• A!!o'-lt) 
df' 1Sí3. - Proroc:a por IInus ariiJOS o pra1n 
Jli:II'Cado 110 Ht•n,·lo 11. 0 .~t}t:l de• 1\1 dr Ollltrhru 
'''~ 1870, :10 Ot~sr'llth:l t'lfador llt·uriqllt' Jnt·:.re 
Ht•bcllo í' a DolltÍII~ os .1 osé A.utonio Hd1elfo. 
reprC'>Pnlado hoje pelo r•·~sionario do' ~t'IIS 
herdeiros, para illt'orpnr·at· uma enmpan'ti:l dt•s~ 
tinad•• il pesca, salga c st~t·ea de méros, ~at'OIIpas 
e baleas • . . . . . . . . . . . . ........................ . 

". 53S2. - JUSTJCA .- HP.tl't'lo dt~ 21 dr Agosto rle 1S73. 
- Crca o''Ju;.mr dt~ .Jui7. l\funidpal f' tlc flrplt~ns 
no Termo de Alag:'1a ~o,·a, tta Provinda da 
Pat·ahyba ..•.•..•••••....•..••...•..•.•......... 

N. :;:;83.- .TUS'ffÇA.- Deer·eto tle 27 de Agosto •Ir 1S73. 
- Crêa o 'lug-ar de Juiz 1\lnnidral c df' Orph;w, 
no Tt·t·mo de S .• João Baptista Of' Carnaquan, 11a 
l'rovincia de S. P'etlro do Rio Grande do Sul. ... 

N. ii3tii. - Jl\fPElllfl.- Decr~"IO tln i. 0 de St'tc'IIIOro 
de tR73.- Prororra arc> o rlia 10 cio ~-onr•JitC a 
Sf'ssào tia Asse111hléa Geral Legislath:l ........ . 

i1. o38;).- ESTRANGEIRO~.- Bf'ct'elo do 1. n tle Se
tembro rln 1873·.- Prornul~:a no\':lflil'lltc o lra
tado·tlt• cxtradieão cclt~hrado em JJ dt~ N onmhrn 
fie 1R'72 t~ntt·r~ n Brasil e n Grft-Ht't'l:lllh:r . 
tierl:nanrlo sf'lll cffeito o J)pcreln n.o :J26i ch· 19 
de Abril ()(~ 1873 .............................. . 

. li~l>ll. -- ,lf)f;TlCA -- llt'f'l'f'ln rlc 3 rlc St'lt•mhro rfp fN':l 
- Ot>dar:l ;J rntraru ia ri~ l'nmarra rln ~folllt• 

:-\.!q;J'('. IP ('1' 11 \illdl! tfn P;n·;t - . ·- ·- · ·-

li";li 



ftp rnHEh L.\l.r:t Jl\0 

I' H~!/ 
N. ~i:I-H. -,I1 1 ~TJC.\.-Dt·neloelt~:1dt•S !t•rt•hrodr·HG:L '< 

-Marca Ü ordenndo aunual do l'rnmotor PulJJieo 
tia t•,omare;l dr. I\luntc ,\ lt•;:rr , ua Pro\·int·.ia tio 
l'<ll'á • • • • • • • • •••.•.....••.••........... -. . . . . . • (i~l:.i 

N. 5~1~8. - IMPF.nJO.-nc•lTt'IO ek 3 dt• ~c e11thro t.le 1873. 
~ Elt•va os veudu~r·nlu~ do Ulll-clor, Proh~l'i
sorcs ,, 111ai~ cmpr: f!ados da I mpnial Ar·:ulerui<• 
elai Bdl-ts Arle;......... ... . . . . .. . .. .. .. . .... .. fi~~ 

:'i. ii:J:\9. -IMPEI\10.-IlPrrf'to rlt• f) de :-ir·t,~rnhro dt~ iS7:l. 
- Pt·oro;:a unvamPilte ;t prr•st·rllr· sr· -súo da A..,· 
sem 11léa (~tTal Lt~;.:i;Jatha .......•.•...•....... li96 

N. 5:5\JO.- FAZE~IJ,\.- lh~crr'!o dt~ to tlt~ St'Lemhro tlt• 
:Pf73.- Conl'ede auloriz;H·;-lo ao Bauco i\ llem:iH 
Br·asil ·it·o l'urulatlo 1~111 u:uubnrgo' para I'Uitl
t:iouar 110 lrtlJH'I'io, f'S!alwleeeutlo IWsl:l Cürle 
uma CtJXa Filial ~~ Ag-,·ut:ia.; em algumas pru-
,. i: H: i JS. • • • . . • . . • . . . • • • . . . . • . . • . . . . • . • • • • • . • • . • . (j~l7 

N. :;:mt. - 11\JPEJUO. - llent•J.o dt• 10 de St'!Pmhro tle 
:1Hi3.- Tor11a t~xtr·ltsivas aos Esl:.~ h:•lt~cintelllos 
Jl<II'LH.:ularc-; IIP hstruc·t;flo pri111aria e set'llll
tlaria do 1\lunieii,ÍII tia Ctklt• a-; di:-. osi~·üc-. d11..; 
iii'L-; 72 ~~:fio do He;:ulaJIIc'lllo dr• 17 tk Frn•rc·iJ'O 
de 1Ni:H • • . • . • • • • • • • • • • • • • . • . • • . . • . • . . • • • . . • . • • • "i OS 

N. 1nn. - AGH lCUL'ITIL\ .- Detn·to tk lO llt• ~l'lt'lllhro 
tle 187:J.- ,\Jtloriza a rt·lt·'lrar:úJ t!ll t'nlltl'arl.o 
pr·oposto fllll' Fraucbeo l'a reutc·s para a fuut!:~t,an 
de 11111 estahl'lt·eiulCIILo rural ua Pro\·i11eia do 
l'ianhy, eomprt~:,eu•lc•ntlo ds fazt•ttdas ll;lr·ioua~·s 
dPIIOillilladas- Guariba-.;, SI·I'J'iullas, 1\1ato..;, \1-
~otlüP-.;. e Olho ti'A~ua, perL:~Jh t'JJle-.; ao flt-.par-
tamr·JHo de !lj'azareth............... .. • . .. . . . . . • "i08 

r'í. In!n. - At;tu:tTLTURA.- n~·creto de 10 de St;t•·mhro 
dt~ fS73.- Penuille tJlW da-. tlt·z el:lla..; llliJwraes 
eonr·editla-. a Etlu.anlt Pt·llew Wi lsu11 ~;ejam 
medidas e dt~ma•·r·adas uma t'lll CoJHiurú, oil!ra 
em Malapéra e titias no Coq11ei1'0.............. 70 

r\. !:i:Hn.- A.GHICULTUHA.- Dect·l'Lo dt~ 10 flt~ Selt~mhrl} 
ele J~73.- App•·u,·a o au;,:IIJt'lllu de mais JOO:ooog 
uu capital da Compauhia llydraulit;a Pelulc~use.. 71:i 

N. r>39:i. - AGH ICULTUHA.- lleucto eleJO dt~ Setembro 
df.' 1~173. - Conel'fle ~ Comp:whia Thl' c;rf'at 
"'t'slern oi' Bt·asil Hailway Cumpa:~y lilllitcd, 
auleHil:tt::'w para f'ullt'l'iOnar 1111 liltjlei'Ío....... 'i'J:j 

1'\. .J:J!)(i. - AG B ICt:LTllHA.- l)r•t·n·tn ele 10 tlt• Sdembro 
ele Hf73.- Cousitll·ra justificado o t"aso dt• fur~·a 
lltaior que o1·iginuu o t'Xt't•s-.;o de prazo ua Yia~···•u 
cacetada pelo paquetl' Bahia em W de l'in,·c•uhro 
do auno liudo ~~ cPueluida pelo Parana t'lll 2;-; 
tle Dezembro do mesmo anuu................. 716 

Jl;. ii3~)7.- AGBlCULTUilA.-DeeretodeiO de Setembro 
de 1873.- Considera justiticadr~ o easo de for~~a 
maior que ori;.tiuou o t·xerss .~r.tr&-IU~ado 
para a condus_ao da \ia··. J'Í'f:1CWtt<~:} fWl}ef:Jt:f~, 
no dia 2 ele Ouw\'lro t\~;~!'f1.\"Hi'ku(!);íj ~9(1~~ ', •.... 
pd11 paquct•.:: C•llrJ·T"• .~ q..;, ... , ... ,,., .... ; . 1, / , ~ 1 "'~,. 

1
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lr'\IIICE llil:'> .\!:TOS 

l\. :iJ\1:-i.- M;nHTLTl)IL\.- BI'I'I'PIO d1•IO 1!1-S ·l"llll,ro 
111' 1S/:L- Autori7a Barr.lay & Co111p. 11 ir11portar 
lia l'nl\ iur·a do P•1ra ~illll imllli;.:;ranli'S rw !Jril/o d·~ 
dou-; annus......................... •. . • . . . • . • . . 7(7 

i\. 5J!I~I. '~ .H; H I C() LTlJ 11:\ .- lkr. r r• to rk 10 fie Selem ')('o 
(k tSí:J.-CollCI~de a Eh~1111e Ca111p:ts, pt·ívill'~io 
•~xdush·o P•ll' 20 :tllfi!IS para a coustr·uc~·ào •I•~ 
urna Jiulla l!e earris de ft'rro d1• ll':\f'~·:iu allilllada 
para o 1ranspor11~ dt• car,.:as ,. pas,ag1•!ru~ I'IIIH' 
a e~Lat·:úl dt• c.,~\'adura na \Í:t f••rl'f·a 11. l't~dru li 
t' a f'r·rgnt~zia dt· .'\o~'a Sl·uiJ .. ra do LorPio li•· 
.la,·ar.·p;q.nr:'l, pod•••ulo st•r prolon;.:atla ar(· a tf,~ 
S. Sthad,,r 11 L (;uaralilra...... ... .. . .... .. • . .. i)O 

N. ;;wo. - .II'STICA .- lll~l'l'l'lo tflo 10 d1• St'll'rllhro de~ 
1S7:1.- ()."~r Iara a eulr:uwia tia:-; n~rn;IIT:tS do 
.1:1nlir11 I! d1• Pan dos Fc·rTIIS, 11:1 l'ro\Ílii'Í:I tio 
H lO c;ranr1e do Xol'lt~........... ... . . .. . .. .. .. . 'i:!li 

:'-i. ii'IOI.- .I I :sTJC \.- llCt'J'I!IO d1• 10 de St'lt!III'II'O de \ 
:Hrí:~ - :\I~JI'I':J o ord•·natlo ~lllllllal do-; l'rOIIII•ton~s 
1'11hl:co-; tias t·oru:!r:·as do .lardi111 c de 1'<111 do.; 
Ferros, na I'I'IHÍ!lCia dn Bio 1;r:1ndl' do ~ol'll'. 'i:!í 

;\. ;;w:!. -.I I'STIC \.- ~ll't'.rt'lo dt~ lO d1~ S ~ll'lllltrlt de \ 
11'-17:1.- u.·:S:\illll!\;1 tio ,,.,filO "" Prlllf'ÍJII' li dt• 
Aear\' n:-~ 1'1'0\Íil ·ia dn llio c:r:ltl'''' do l\'!11'[1', I' 
c·n•a 'rw~.rr•, n•rflrido ao do .l:rdirn, rtrll l11;.:ar d•· 
.1 uiz 'lunicipal I' dl' Or;rll;ios.................. ";:!' 

J\. :;lo:L -.II:STICA.- ))·ereto de 111 rflo ~Pit'llthro rk 
1S/3.- n/satllll'\:1 dos Lt'I'IIIOS tia 1\Iaioridadl' f' 

l'tll'lo Ale;..:n~ o rll' P:w dos Fl'l'l'o.;, na l'ro\·in•·ia 
do Hio CrarHI1· do ;\'orlt', t' rn'a llni~l' 11111 l11;.:ar 
de .Iuiz 1\1 !lltieipal ~~ d1o, Orphaos............... '\:!S 

1\. ~).W'I. - .1 {)STI L\.- J)l't'l'!'lo ck 10 dt• ~l'lt•nrhro 1k 
11\73.- Bt:':.:a rlllf'\:1 do lf'l'lllft de \'a lt'IJI'a o de~ 
Mar·v;lo, 11a P•·o,·iut·ia do Pia11hy, t• en•a rll'sle 
11111 lugar de Juiz l\luuit'ipal e de Orpltaos..... 'i:!S 

::'\. ;)';();).- Af~HICl'LTlJBA.- lh'I'Pto fie 17 dt! Sf'l.t'mhrn 
de 1873.-Cone.(•tf•~ iJ Contnanhia Fltr\'ial l':llllisla 
:ml.OJ'i7.a<Jw para fuuu~ionar, c approva S1~11s f'S· 

talulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 'it~• 

:\. ;j'IO~i. -A(~ H ICC LTC lU.- JlPI'I'f'tO de 17 tl1• St'll'lll hro 
fie 1873.- ConsiriPr:r jllsl.illl'atlo o t'.:-tso de· r.,n,a 
IU:l i o r tJile úJ i~i1rou o t'\ l't'!-i"O de prazo na viag-t·ru 
dTPdn:l'la em FP\'t~reiro de. ~~bl'l't'lllt'. a11110, pdo 
r•:..qudl: /Jt Hrus, da linha llu\ial 11!: l\i:;ln 
Gro..,s:, ••••..••••.. ...... .••. ..... .. . .... ..•. ..• -;:1:1 

N. il'tO'i. -- At.fUCULTl1HA.- Dl'rt·f'ln dt! 1'7 de S:~lrltthro 
flt~ 18/:J.- Corw1~lle ;, Ül!llpallhia- l'c·tropoli
tana- antorizaç:w para flllltdona.r e appnna 
~cus csLaLulos.................................. i:Jk 

:\. 5~0~. - At.Rif:ULTf'RA.- J)et·r••lo dl' 1i ti<' St'lt•mhro 
tlP. 1873.- Cont•efit~ privi IP;!io por dt>z a nnos a 
;\ r('hi'•ald St~>phl'nson Df)hlins I' \\'illiam Jlm.,·:Hd 
p;na ÍlllrtHitJiir no llllfll'l'io !lLrdlina:- rlt· ~'1.4 



llo l•oJIJ.:H FXI::CI'TI\'11, 

iiiYt'lll'~.o 11•·-tiuatl:ts a m:wur:tcl.ura t' volo'alli• 
-;a•<.lo tia IJ,,ITaclla t' ~lllLl(Wn:IJa •••....•.•..•.• 

P u;s. 

N. -.ll'STIC.\.-Ilt•tTt'IO tlt• 17 de ~Plt·mhro th~ \ 
1813.- ll~·dal':t a t'llll':tllt~ia 1las •·omar·ras tia 
Bana tio Corda, c;rajal!ú, l:i:tt•lt;'w I'~ . .IIISI; tios 
.\lallot·~. ua Pro1 ÍlH·ia tio .\lal':lllll:to ...•....... 

f\i. J110. -.ICSTIC.\.- llt·r·n~Ltl de li de St•lt~ruhro de 
ISI.:.J.-- .\l":rrt:a o nnlt·ll:ttlu auuu:ll tlus l'romo· 
ton•s I' uh! i c os tias t:oruan·as tia Barm tio Curei a. 
c;r:;j:llll"l' Hiach:ro ·~ S. Jost·~ dos ~lallt-lP'i' 11:1 
l'roviucia tio .\Iarauh:io ..•.....•..•......... 7ít 

:". :í'd I. -- Jt ~TI CA .- llent'lo tiP li tiP St~Lt~lllhrn tlt~ \ 
HC:L--llt··~allllt'\.a do Lt·l'lllo da f.arulíua o do 
HLil'll:w. ua l'ro\'lll('i:l do :"araull:w, ~~ t'l"t':t ut•stt~ 
11111 luC!:II· '''~ Juiz .\Juuitipal e tlt· Orpllüos..... <í2 

:'oi. ::1'112. -.11 STIC.\.- lll••·n·to de 17 de ~dt·mbro dt~ "--. 
tKi':L-Ci\~a 11111 l11gar tk .Iuiz ~llllti<'i(l:tl t~ tlt• 
Orplt:io-; llli 11'1'1110 dt~ (;rajaltÚ, ll:t 1'1'11\'ÍII<"Í:t 
tltl _,l:ll':tlill:tt)................................... l'í~ 

:'.J. ;í.'fi:L- AC;tUCI' LTlliL\.- BPI'I't'lo tlt~~-'1 de St'Lt'llthru 
de nr;:~.-CtHICt'tk a l:t!lll(l:lllhia- ~l:lllllf:ll'lora 
dt~ ;\lalt~riat•s para ~~ t'Oihtnwt;:.tn,- autoriz~w~to 
para f"llllt:l"ÍOllal' t' approv:1 11s l't'S(H~t:livos e~ta-
LII Los . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 7-~:~ 

~. 311i.- Af~HICI:LTl1HA.- Ut·r·n•lo llt~ :!1 tlt• ~t'tt'tllhro 
tlt~ 181:L- CtnJn•tle ao Baellarel )Jaximiauo de 
Souza Bueno peruti-.súo, [JOt' dons annos, para 
t•xplorar minas de ouro e qualqut'l' uulro lllt'Lal 
ua.; l.t~rras de sua pro(H'ietladr• sitas uas calw
t'l'ir:ls do r·io .Juert, 110 lltllllit:ipio de Guarapal'im, 
ll:l i'rori nr:ia do Espírito Saulo •........•...... 

;\;. :íWí.- AC;IUCUL'ITI:A.-;-Dt•nt•Lo dt• 21 de Setembro 
tlt~ 1Sí:L- Couct•<lt~ a :\UC!IISIO ~tendes de ?\loura 
Jwrmi•são, por dous anniís, para explot·at· mi11as 
de ferro e outros ml'lat~s nas suas r;,zenrlas 
tlt·Homin::ulas llha do Lopt•s ~~ Tatuim, na ill1a 
de Boipt"~ha, sitas uo multkipio de Cayrú, ~~ 
i~ualHH:Hle !las suas lazeudas tlt'Il(Jillinadas
Toque e l\lultrpirauga, 110 município tlP Ta
pmoú, da <"OIIIarca de Valt:llt:a, na l'roviut:ia da 
Bahia ..••...•.••••..•.••.•.•.•.•.•........••.... 

X. ;)'ftf);- AGRII:ULTUIL\.- Der:reto rle 21 dt• Setrmbro 
de 1813.- Aut<,riza a celebrar t.:OIIll'a<"Lo tom o 
Bacharel Antouio Dias Paes Lt•me, Fernão Pat·s 
Leme e .José AlvPs PaPs Lenw para iuu·oduet::w 
e t~slallclecimeuLo de !SOO Ílllllli~rault~s nas terras 
tlc sua propriedade ua Sacr~t Fami lia tio Tiuguá, 
municipio de Yassouras, PrO\ inda do ltio tle 
Janeiro ....•..•..•............•......••..•.•... 

N". ã.Hí. - ,Jl'STI f: A.- Decreto de.· ~r·(fé St~~f11ll_ ~r_ v· de· 
1S73.- L>eelara a entr·anckt ~~ \~~~up:r~á~~ ® 
Rin _Toean~ius, Santa Cv1rt0~<ó?r<im, ua f)l'(\•1 
\1111'1:1 tlt• f,l\':11. ·····((··,:.) ............... . 

\\ 
\\ ,.., 

·< ' ' 



INillt:f.: IHl~ \t:To.-: 

I' !C.~. 

~. MHL - .WSTJCA .- llt'l'f't•fo ~~~~ ~~ dt~ ~elcmhro de \ 
1813.- Jl;i'rca u llnleuado <tllllllal dos l'rouwtol·es 
l'nlllh·os das rout~rl·as <I· Hiu fO('itlllius, ~aura 
Cruz e 1:oxi111, 11a Pn~>iuda dt~ t;oyaz ......•.• fi)9 

~. !HHl. -.IUSTICA .. - Bf'ereto tle 2~ dt~ St•trmhro dt• 1873. 
-1\t~lllll~ .. ao tt~l'rtlll d1~ "'a11ta Ct'llZ o tia VIl la 
llt·lla de .\lorriu!ws, ua Pr,,viud.t de c;o)·az... "ii$8 

~- !H20. -.IITSrlC\.-I}(•rrPiu de 2~ de Sdemhru de 
fS73.- u,\aurH'Xa tio ICI'IIItl dt! S .• Jnito d'EI-Ht~i \ 
o de S .. Jost; d'EI-H:·i, ua Pro\'inc·ia d1~ JJiua.; 
tlt•t·a,·s. e t'l'l':t rtf'-i!e um lu~ar de Juil ~lulli-
cipal e dt! Orphaos .......... -.................. 7;~9 

:S. Mtt. - E~TIU~GF.:ll\OS.- Del' reto de 2~ tlt• ~demhro 
tle PIIJ.- J•ro.lltllga o tratado clt~ t•xtradi~·:ln '\ 
t:de1tra,fo em tl rle .luuho tio I'OI'I't~ute illlllO 
eul.l'e o Bmsil e u Heirto ria Bdg-iea......... •• 7i)!f 

X- ~422.- AGIUCULTlJRA.- HPr.t·No de 2-i de Sclt'mhro 
de 1873.- Proro;.:a por 1h11~ :uutos o prazo t·ou
ce<lirlo ao Engeuheiro AndJ't~ Hebotll;as p:tra a 
<H'ganiz:u;ão de uma compauhia ~~ncarrej.!ad;t dl' 
ccmstt·uir o e..;rabeleduwnto de reparação tk 
uavios pelo systema de Edwin Clark.......... 71ti 

'L M23. - JUSTlCA.- Deert>l~l ((e 2 de Outuhi'O de 
1873.- F-leva os vt•ucirneutos dos empreg·ados 
das Secret:ll'ias da Policia do IIUJWrio......... -;t;t; 

N •. 'H2i. -.JUSTIÇA.- Dcc1·eto de 2 de Outubl'o de ~ 
1873.- Eleva os veudnu•ntos do pe~soal d:t 
Guarda lJrhaua. do ~fuuicipio tia Cür·te.......... 7i0 

N. M2a. - JUSTIC1\.- Oeereto de 2 de Outubr·o de 'f..-. 
1873.- El~:va os vencimentos do pessoal do Corpo 
.1\lilitat· de Policia da Córte.................... 7if 

~. !UW. -JUSTIÇA.- Dencto de 2 de Outubro dt~ \ 
1873.- Au~menta os \'Cncimentos dos Promo-
tores Publicos............... •. . . .. . . . . . . . . • . . . . 7i:~ 

N. M27.- JUSTIÇA.- Decreto dl' 2 de Ouluhro de 
1873.- Crea o lugar de Jui~ .Municipal e de 
Orphàos uo lermo de S .• losé do Tocantins, ua 
Proviucia de (;oyaz........... ... .. . . . .. .. . .. . . i-:~ 

~ < M28. - AGRlCULTUlU .• - Decr·eto de 2 de Outubro 
de 1873.-l:oucefle á Companhia A1·chitectoniea 
autorização para funecionar e approva seu~ es-
tatutos.......................................... 7i9 

!';. !U29.- lMPElUO.- Decret.o de 2 de Outubro de 
:1873.- Ct·ea Commhsões de exames gemes de 
preparatot·ios nas Provincias onde não ha Fa-
Cilltlades............ . ................ _ •.•.•. _. _ 7N.) 

i!. 5!30. -JUSTIÇA.- Decreto de 2 de Outubro de 'f 
1873.- ci·ea mais um lugar de Promotor Pu
blico na comar·ca da Capital da Província de 
Pernambuco • . • . • • . . . . • • • • . • . • . • . • • • • • . • • • • • • • • 787 

~. !U::H. -GUERRA.- Df'creto de 2 de OutHbro de 1873. 
-Dá nov~l Tahella de diPtas para uso dos llns-
JoH:H·s t' Ertfl•f'Jllarias \liUt:ll·f'.;, ....... , ,_.. . ';'8'J 



\W lüllEll FXI't:l'li\t>. 

:'1;. 5'132. - At: HlCl l.:lT IL\.- llt•t'rt'l(l dt• L') tlt~ Outubro 
de IHI3.- Concedt~ a Frauc.i.:;c·o da Ho1'!1a Ca
tuaq,\'o Al'l"lltla pl·ivilt~gio por dez :wnns, para (t 

11so das machi1Jas de sua iuYeu<;~w, desliuadas 
a beuefidu· o café ......... _.................. '<UI 

N. !H33.·- AGlllCliJ.TURA.- DccTeto de 1i; de Outuhm 
1lc tSI:J.- l'roroga JlOI' um auuo o prazo 1ix:ulo 
ua d:ln~u!;J 3.:o. das annt~\:tS ao DetTI'lo 11." Ml:l~ 
<k 1;} tk JlP/.t'lllllf'O Ih~ lHil . . . . . . . . . . . . . . . • •• . 7m 

~- ;;r,:.n.- DII'ElUO.- Dt~cretn 1k 1:.> dt~ Ouluhro dt~ 
1~fí3. -· AuWrir.a o :\linislro " SenPtario de· 
Estado dos \e:.:o1·io:; do llll[H~rio, p~u·.t applir-ar 
;i o; clt'Sp<~7.a.; dos~~ 1~, 2ti c• 3\1 do art. 2." da Lt'i 
11." UUI~ 1lt~ ií dt~ St~lt•mhru dt~ lH;o, e~llt \·i;.:or 
nn exe!·cido de~ 1~72-1~1:3 rwlos Bern~Los 11. o< 

203:S de· 23 tfp Seicmllro tl1~ 1H7l ~~ 20!11 dt~ t t de Ja
ueiro do t~nrT<~ULt~ auno. a qua11Lia dt' 31i):li~l38117 
tirada das ~ollras tlu ~ 20 do arl.. 2." da Lt•i 
11.o 1S3() tk 27 dt• St~lernhro ,Je 1HIO aeima e·i-
tados.............................. .. . . . . . . . . . • . :1li 

N. 5'133. - B! I'EIUO.- Decrl'to de liJ de Outuhro de 
1H13.-,\(lprova o ltt~~ul:llrt"nfo tpw da 110\a 
Hrg:wtzat;üo ao tnstitutu do.; Surd.;s-~ludos... j\17 

:"~. :a:JG. -.lCSTIC.\.-Dendo dt• t~i dt~ Ouluhro tk 
1HI:l.- Ctea 11111 lugar dt• .Iuiz l\luuil'ipal e tk 
Orpháo-. 110 Lermo tio l'ra l:t. na Proviuci:\ dt• 
l\1 iua~ Gcraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . SOli 

.'L iH37. - AGHICULTUHA .- Ht'I_Tt~lo de t:; de~ Ouiuhro 
de 1H73.-Con(:{~de a .lo~(·~ .J<,aquint Allltlll!'~ :w
tol'iza\·;w por :30 annos para laHar 111i11;1.; dt~ 
eohre e outros lltf'Lae . .; e~ nJi :Jt•rat•s ua~; ntar!.!t~IIS 
t3tt rio C:1pim e sens amut'lllt'~, ua l'rovi11cÚ do 
I' a t'a.. . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . • SOii 

.\. !H3S. -A(~ lU Cta.TUIL\..- l>t•r rt•! o tlt' t:i tle Outubro 
de• 1SI:L-Aitera as d:wsulas do llt~t'l't'tCI 11." 
4a~ <le 23 de ~lan;o th~ JHío.. •• . .. . . • . . • . • . . SU 

'\:. ;)JJ!I.- .\.(;:nCCLTCIL\..- Dt~ITC'to de 1!) tlt• f1:1L11hro 
de lS73.-AILera o~ 1. 0 fia l'lathllla U." das 
a ltttexas ao Dcr.rPLo u.o .'172!-l tk Jti tlt~ ,,Jaio dt~ 
1s;1, '111~ corH:edPII autoriz:li,';IO p:11·a o t'slahe
lt·l~llll\~llto tlt~ 11111 caho Lelegraphit·o sulltnarino 
t'llll't' as l'idades tio Hio t!,· .la!II'Íro ~~ •1~~ But•IJos-
Ayn~s........ .•. . . . • • . . • . . . . . . . . . . ... . . . . . • . . . • . SI~) 

'-'. :H'i:).- ;\C;HICFLTl'IL\..- !):•crl·io flp U de Ontuhrn 
dt~ tHI3.- Allt~ra a; c:lau~u!a-; 1.~ e 21i.a d:1s 
IJ'll~ haixara111 1:11111 o He1:rdo rt." ;;:nt dl' ~:: til~ 
.lu lho do e·urn~llll~ aruw.... .. . . . . . . . . . . . . • . . . . ~1\t 

N. !H'II. -F,tZE:\'nA.-Ht:crNo !11• 2'1 de Ontnllro de 
1Ki:l.- Coucedt~ :111- ~~~'' Lo11doa au•l Brasiliau 
Bauk Lintitf'tl- altloriza,;::w p;ira potlt~r •~sla
l•f'(f'l'•'r _urr~:t •·ai\a tit.i.:Jf ,. ~WI'p;i11 t):t.Capital, 
da l't'o\'IIH"I:I do l'ar;t. ,,S)'i\ )L'.' .• . ,., .•. "-H·m 

'""' " ~ -,; I·, 

'\:: /' 
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N. !)H'2.- FAZE~ IH.- Ht•('r'Pio llt• 2:! elt: Outnltro th~ 
:IH73.- Autoriza a Ílll'orporac;:w ele~ 11111 H:llii'O 
Cornmerdal e Hypotht·r·ario na Cttpilal d;r l'r"-
,;,r.da do Cear;r............................... 8~1 

N. !SH3.- A(~RICOLTUHA.- Be•('J'do dt• :!l de Ouluhro 
de H!í~L- ProJ'O~a JlOI' m:ti'\ :o;~i'l llli'ZP..; f) rraHI 
fi"<ado rwlo Dt'ert'ln n. 0 ~H9~ de~ 13 1k Man;o do 
anuo passado.................................. R'21 

~. !SíH. -A I. H IC l'LTl'H.\ .- llf'<'l't>!O df' 2~ de Oulnhro 
d•~ t87:L- .\pprova :t n~forn1:1 do<; t~st:rlnlo<; ela 
C HHpauhia dt' ;'\;a H';~:tt;:ío nrasi il'ir:~........... 8:2~ 

N. :nu.- A(;llJC!:r:rcn.\..- llr.er·eJo dr. 2::! !Ir Oulnhi'O 
t!f~ 187:L- Appro\·a o n·~;IJH'rtlo interno da l'rac;a 
elo Comruercio tia CitbdP. de~ l'dolas, na l'ro-
\ineia lle S. Pt~dro elo lUo (;rarHie tl11 Sul..... S:H 

N. líHI'a. - .JUSTif:,\.- Decreto de~ 22 dt> Outnhro df' \ 
1~73.- n:·sailllt~-.;:r do tnrno dt~ IL:qu•rrririm o 
tio Cac·htlPiro ck li tpt•:nirilll, rta l'ro\'ÍIH~ia do 
Espirilo Santo, ~~ nc\t w•ste• uru lu;ar rJco Juit. 
1\lunicipal c de Orpltftos....................... S:lô 

N.. M47.- FAZEND.\.- Decreto de 2!J de Outrrhro dr 
:1873,- Proro~a por trinta :t11nns o pra1.o dt• 
duraçao do ~anco do HiN (;t·;wde, e<;t:t"beleciJn 
na -eidatlc dt~ Purln A lc~rr.................... s:n 

N. · 5U8. - AGRICI'LTtH\.\.- nccrl't() de 29 r! e Ontnhr·o 
tlt~ :1873.- AltJ•ra alg-unws rias t·lausul:ts annc'\as 
:w necrd:l 11. 0 :l\1!\1 tle ~l el1~ Aht'il do atrnu 
IJ.:ISSaclo........................................ s:r; 

~. :SH9. - A.faUCULTr:H \.- D<'l'.reto rlt~ 2!l df' Ouluhro 
de 1873.-Coutt~rtr á r.nmpanlria clf' ;'i:n·c~:lc;:Io 
Interna rin porto da Bahi:t antoriz<t~;ão para 

·runccionar e approva seus esta 1nto.:;........... SHl 

~. !1-t:>o. -AGRICn;run.\.- liPc'rPto riP '1'.1 de Ontnhrn 
tte 1873.-Colll~edc a Cornp:~n!tia ri•• sP~nrns 
mat·itimo..; ~~ tern·stre~-Pf'lott•n<>e-a ntorizar:l.o 
f)ara fuueeionar e approva RI'IIS ~~..;lattrtos ... ·... Rí~ 

N. 5\.'JI. - Ar.RIC:ULTCilA .- 01•crpto clf• 2\l rtr 011t11hro 
fie 1873.- CmH'I~cl~~ ú Companhia :'1adou:d dP 
Navr.vação a Yapor, anwrizaç~tn par:1 fmtecinn:u 
c approva seus rr;;tatuto~....................... R'ifi 

N. !i1il2~ - AtauceLTt:R.\ .- Hf'Ct'r•to rlt' ~9 dP ouruhro 
de 1813.- Cont'f~d~~ :\ r.oml'anltia Tlondr;; :\lari
tirnns a vapot·. antnriz:H;:w para full~cionar f' 
ap(ll'.fiVa seus estatutos........................ ~:; 

N. ?H:S3. -FAZ.ENDA.- ncrret.o ele;.; de ~m·1·tnhto df' 
1873.- Apprnva, ro.m altf'I':JÇÕI''\, os noYos t·~
tatutos da- Assoriaç:io E(·ouomil'a Au:'tilinr,-
fundada nesta Cõrte . • . • • . • . . • • . . . . . . • . • . . . • . . . ~71 

~. !S15L - FAZE:'iD,\.- nccrrto de~ !) de !\'owmhrn de~ 
1873.- Rt~ot·~ani7a a. C-aixa dt~ Amnrti1.aç:in f' a 
Sel'c;ào tle~ Substitnit.":l" t1opaprl-mnt·d:l.: . . . . R.'t~ 



DO PODEU EXECCTlVO. 

~- ~a:;;;,- FAZE'Hl:\.- Becrcto de n de ~ovcmbro de 
1S73.-l\lodilic:a , de coul'ormitlade c·om a Lct 
Il." 23i8 de 2:) de A~osto ultimo, clh·ersos im
postos arrecadado:; (leias Alfaude:;as ...•....... 

N. 5~:56. - JlJSTICA .. - necrt~lo de o de ~ovemb•·o de 
:1873.- ci'nllém provideud:ts diversas e mediclas 
tr:wsitorias, para a iusta llaçfw das 110\':lS Hc-
]a~·ües . • . . . • . • • • . . • • . . . • • . . . . • • . . . . . • . • • . ...•• 

N. lHi$7.-.HJSTICA.-D,~ercto dc6 de r-;o,·emhro de 
1873.- D1spüe solll'e O IIUUICI'O, IIIHCt;ues C 
ycudmeutos tlos elll(H'egatlos tla.s Hela~;ões .••. 

27 
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X. lH!SS. - JIJSTIÇ,\.- Det:rcto de 7 de ;--iovembro de y· 
1S7:3. -liecla1·a Pspct·iat·s as comarcas sétlcs \ 
tlao; 1\t~la('ões creadas nelo necreto Leg-islativo 
11. o 23i2 dt~ li tle Ag-osto do anuo corrente, e dá 
outras p:-ovidcndas .••...•••..•.••...•...•.•... 

N. :.;u~. - At;n ICULTLJ H:\.- necreto de 7 de No\'embro 
clt! tS73.- Couc:ctle a Joaquim C:ll'lltdro lle Meu
tlout;a e .Joaquim Ovidio S:1rai\·a dt~ Canalho 
Jlcrmissão, por tlous anuos, fJara explorar miuas 
tle t'al'\'ào lle pe1lra c outros miu1~rae" no mu
nicípio tle .S. Fi1lt'li.;, ua Pro\'iucia do Hiu tle 
.Janeiro ...•.•.......•...............•......•..•. 

N. iJ.i60.- .H;RICVLTUIL\.- llf•creto de 7 dl' NO'it!mbru 
de 1873.- -\utoriza a Companhia Nortt! Ameri
caua Botauieal t;:udt~n Hail Hoatl a transferir 
as suas ac.,:fks a uma Compauhia Xat:ioual e fa:r. 
dive1·sa" alle•·a~,:õcs uas coucessúes t!Ue lhe têm 

900. 

sido outorgadas................................ 001 

~- J'ílil. -!\L\HINH.\.-Dcncto ,Je 12 tleNovembro dt~ 
1S7:J.- Approva o lk!.n&l:uuellto para exccu.,:ão 
da Lei n.o 22'JG de .18 tl1~ Junho do corrcutc 
anuo . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • 9();5. 

N. ii\62. - AGIUCULTIJIU.- llecreto tle 12 de No\'embro 
de 1873.- Approv:l as plantas das obras tlo (HH'lo 
•le l)arana~uá, ua Província tio Parauá, de con
formidade •~om a clausula 3. 11 das annexas ao 
Dccrt'to 11. o l)o:;:; tle H tle Agosto de 1872..... 912' 

N. :H63.- i\IA.RlNIL\ .-Decreto tle 12 de Novembro de 
1873.- Hcstabelece a Cat,itauia do Puno da 
Pwviucia de ~lato Grosso..................... 913 

N. M&t. -AGH.IClJLTUBA.-Decretodc12deNovembro 
de 1873.- Concede á As~oda~ão Nacimta.l Ty
pogr~lphico-Lillerat·ia :lULorização para func-
cionat· c approva seus e'itatutos................ ~14 

~. 1H6'$. - Afau:::utTUR,\.-Becretn de 12 de Novembro 
de 1H7J.- Approva a;;; clausulas additivas ao 
coutraetu p:u:.t a uavegat;au no rio Araguaya.. 9t9 

N. IH66. -AGRlCULTUIL\.-Bccreto de 12 de ~ovembro 
rte tRi:3.- Approva os novo>--t":'Stãíüios tia Com
p:mhia Hi'J tk Janeiro ~trêct.., Iqi'l~óy'......... 920 



)(N tHtn. -.JCSTir.A.- De<'reto deU rle Xovcmhrn de '\. 
• 18í3.- n·:, I"C!!lllalllClllO p:na a iuterposi(,·ftO 1los 

agg-ravos e appdl:u;ões <:~v eis.................. ~)33 

N. !H()8.- F:\ZE~DA.- Dl'tn'tO dP 19 de Novemhro 
11l' 1HI:L- l'roroga as dispo"il,~út~s do ll1~nelo 
u.o :~ti31 d1~ 21 1k Man:o d1' 1HiiH, IJIII~ permittem 
its etnllarcal:ll,~s estraii~t'iras a .ualeg;:u,·üo da 
cahotagt'III , aLÚ que seja n'gulado defiuiti\·a-
lllCilte este seni1,'o • . . .. .. .. .. . • .. . . .. . . . .. . • . . ~rJ8 

N. !HmJ.- FAZE~I'A.-llP.creto df' 1!l d1~ Xovemhro de 
1SI3.- Anloriza a eltllh:tgl"lll de lllot~das 1k 
lH''>IlZe de .lO rt'~is ........ .'..................... U3n 

N. ã~IO. -- Ar.IUCCLTU11A.- Brcreto de 1~l de ~ovcmhro 
1l1' 1XI3.- Coue1·de ú Colltpa uh ia Pastoril, Agrí
cola e Industrial autoriza,;:ill para fllucdouar, 
e approva SI~IIS estaluto.;............. ... . . . . . . . !l'IO 

N. 1Hil. - AC IHI,I:J;rp 1\.\.-HI'Cf'l'tO 1k 1\l I! I' :\'OH'rnhrn 
de IHI:L- Co111~de pri\ il1~;.: i o p:1r 1kz annos a 
.Jaeob llellerkirt para o fabrico ~~ venda de 
freios, por !•lle lltelhor:Hios, para Joromolivas, 
w:q;ik!; e oulros n~hil:ulos de cotlllur,~ão. ..• . . ~Hf) 

~. !H72. - ;\ GB lCULTUHA.-DI'I'TI'IO de~ 1!1 de Kovemhro 
lle 1SI3.-· ApprnYa a morlifil:af,';lo do art. 21 dos 
~~statutos da Comp:111ltia de seg-uros maritimos 
Conlian1;a.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • • . !H7 

N. !HI3.- Af;BICl~LTCIU.-HI'I"l'l~to d!~1\ldi~XOYI'Jllllro 
dr 1SI3.- l't'llrllg:t por 11111 anuo o prazo li'\:-tdo 
na l'lausula 2.'• das atllll~\as ao llenetu n. 0 'ISO\l 
de 2~ de OuluiHO dl' IHJI...................... ~~'I~ 

N. 1HIL -FAZENDA.- IH'erl'to rle 21i de ~o,·cmhro de 
1SI3.- Estabelece novas rl'g-ras para a cohran~·a 
da arn.:l7.enag-em, c <las taxas de cmharquP 
e llesembarque, nas Alfaudegas c nicsas de 
!tendas .....•..............................•. _. ~1:52 

N. M73.- .JCSTICA .- Detri'LO de 2fi de Novembro de Y 
1SI3.- n,·:clara a entr:mcia das comareas do Bio 
Turvo, ll.io Lambary, llarhacena, Tres Pontas, 
na~agem c Hiauwutina, ua Proviucia de 1\lilla!S 
t;eraes..................... .• . . . . . . . • . . . . . . . . . . U:.íG 

~- 1>176.- .n·sncA.- Decreto de 2ü 1le Novcmhro de X 
1813.-Mitrca o vencimento annnal dos Promo-
torf's Pnblicos das l'omareas do Rio Turvo, Rio 
J,amhary, Barbacena , fres Poul:ts, Bagagem 
c Diam~nliua, na Província de .Minas Geraes. .. . . 957 

N. 5~77.- AGfiJCCLTl~HA.-Hect'l'lO 1l1' 2G 1lc Novembro 
lle 1873.- Concecle a Andrade & Sautos autori
zação, por dous annos, para C:\plorar minas de 
estanho c outros mctaes na b:1cia do rio Pedro 
Cubas, no município de Xiririca, J'rovincia de 
S. Paulo. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V:>M 

!'L 5n8. - AGIHCllLTURA.- De~rcto 1le 2G llr Novt:mhro 
rk 187:l.- Cntll'!'lll' ;) Compallltia Ct•IJll'o 11:\ 



DO I'ODEH EXECUTIVO. 

('Xporla(:ilo da hrrva maiP, organizada ua Capital 
cla Província do Hio Grande do Sul, autorií'.ação 
para fuucdonar e approva os respectivos esta-
tutos ..•......•...•...•..•.•.•.....•.......•... 

N. ;;nn.- AGH ICCLTll HA.-n~creto lle 2G de :'íovemhro 
de 1HI3.- ::oucelle privik~io, por 1\ez a111ws, a 
José da Siha Sertori para iutro!luzir nesta Ctlrte 
e na Prodneia do Bio de .Janeiro o svsteuw, 
~~~ ~:ua illH!Il<~fto, <lo f'allrico 1le luvas ·,k tH'l-
liea ..................•....•............•.•...•. 

~. i.i'i80. - A!~H U :ULT\:H.\ .-Denrto de 21i dt• Nowmht·o 
de 1HI3.- Cont~etle a Henrique .laC.JlH~s Des
marais pt·ivilegio, por 10 aunus, para usar th~ um 
pt·ocesso de ~ua inveu\·ão, dcstiuallo a tornar 
i1uputrest'ivcl o saug!ll! (\o gali!l que St! .mata 
tliarialllt'tll<~ e, relluzuulo-o a po, aprovettal-o 
para e~trulltt! .................................. . 

N. iWH. -.llJSTICA.- Dcercto de 21i de ~ovcmbt•o 1lc 
1HI:L-Ih~S:lllliCX:t d11 Lt~l'IIIO tk Jagll:ll'ihe-lllÍI'Íill 
o do Pt!l't~it·o, na Pro\'in('ia do Ccar;'t , e cr,ca 
H este um lugar de Juiz l\luuidpal e de Orphãos .. 

N'. :;'IS2. -.1 USTI\.A .-Decreto de 2() de Novemhro 1lc 
181:3.- ~I:tuda snlhistir 110 auno de 1874 :1 tle
si~natJto J':·ila 110 IJt·crcto n." iHatl ck 28 clc 
NU\t'Ulilro (k 1H72 quanto a onlent ela suhs
titui<.';IO ITtipt·oca dos .Juize.; 11..: Dirdto ela. 
t:úrlt ..........•...............••..............• 

:'1. :m;3. - .ll1ST1CA .- neerl'to de 2ti de NoH~nthro ele 
·J873.-l\lt•uda sub~istii' no anuo de 1874 a de
siguaçflo feita 110 Decreto n.o 48ü0 tlc 30 de 
Bl'7.cmhro de J8i1 quanto á ordem em que os 
.Jui7.Cs Substitutos da Corte devem cooperar e·om 
os Juizes de Direi to c substituir-se rceiprota· 
lllCille ••••••.••.••• í ••••••••••••••••• • •••• • • • • • · 

N .. tii8L- A(;H lCULTUnA.-Decrcto de2G de Novembro 
tlc 1813.- Concede a l\lanod Calhe) c a Haphael 
Peralta priYilegio, por dez at111os, para fallt·il'<tl' 
vidros pl:1 uos destinados a litlra~·as, espelhos, 
etc., scgutulo um processo de sua. imcu\·ão..... UG\l 

.r-;. !HS:J. - ACBICULTUIU.-Dccrrlo de 26 de Novemhro 
de 1S73.- Coucede ao Uarfto de Biamantiuo 
pcrmissüo por trcs annos, pat·a explo1·ar miuas 
de canão de pl"dra 110 districlo de Mirantla, 
ua Proviucia de 1\lalo Grossu...... ... .. .. .. . .. ~;o 

N. iH8ü. -"\GHICL'LTUBA.-Decrrto de 26Je Novembro 
de Hml.- Concede a i\la11oel Leite 1lo Amaral 
Coutiuho permissão por trcs anuos para ex
plorar minas de cantlo de pedra e mereurio 
110 munkipio ele Villa Maria e ua fref.:uezia tio 
Li name11to elo município th~Ç,~tl.:J...l)ú . .:......... !)11 

:'i. ;j~87. ~!.alEI~ lU.-:- llt•t:rdc~,..-d:tf'"~l> 1 f-lCJ ~pvcr;,hro~lc_ 
1~d.- ~"PPIIII\t' a tH;;t,~la, 1'0 ti<' parll' !I(' a r-

( ?:< \ 

~ ' 
~ 



30 l~DICE HUS .\Cl'OS 

rn:uuentu das pra~~as de c:nallaria eJtre~ usam tia 
t' l;n:iua. . . . • . • . • . . . . . . • • • . . . . . . . • . • . • . • . . . • . • . . • tl73 

N. iH88. - AGHICIJLTLJlL\.- Berrdo de 3 de De1:t~moru 
de J873.-Cünte•de ú Comp;mhi:t Iu:;:leza S, Paulo 
Gas f~umpauy Limiletl, ~uloriz:•~~w p:u·a au~
weutar com 10.000 Jil)ras stnliuas st~u fuudu 
social.......................................... 973 

~. :S't89. - AGiliCtTLTUIL\ .-Decreto de 3 de Dezemhro 
de 1873.- Coneede~ it Assoda~·ão )lerl'anlil de 
Campos aulOI'izat;úo para J'uueciouar e appro,·a 
os respectivos estatutos......................... 97'1 

~. ti~W.- AGIUCULTUHA.- llf'e~rNo de 31lc DcwmiH''J 
ele 1873.- App•·uva a rdorma dos estatutos da 
Compauhia tlc seg-uros Esperan~·a, estai.Jelecida 
ua capital da Provinda do Ma•·auhflo • . . • . . • • • 981 

N. i:HVI.- AGI11Cl'LTUHA.- llcc~rf'to de 3 de llczcmhro 
de~ 18i3. - Cone·ede ;i- Soci1•dade l\farauheusc 
Promotora da eolouiiia~·ào- ;wloriza~·âo para 
funcciouar c approva os respectivos estatutos. HU:!' 

N. 5'1~)~. - .\(;HICULTUL\.- Decrf'LO fie 3 de~ lh~7.f'lllhro 
til~ ISI3.- Coneetl1~ ao JJr. Hodrig-o Odavin de~ 
Oliveira l\le~llt'Zt'S e :\larwel Atleodalo d1~ Souza 
twrmiss:io po1· tr·t~s :ttiiiOS pJra l'Xplorarem, por 
si ou JWI' meio tia Comp:111hia que organi
zarem , mina.;; dt~ eanão de pedra c outros 
miucraes, exislt'lllf's ua ilha de que são rro
prietarios, deuominatla- S. Gou(alo elo Fnuil
sita na com:u·e·a tk ~az:trPLh, llél l'rovinc·ia tia 
Bal1ia.......................................... 1000 

N. !HV3. - FAZE~I>A.- Dt'CI'Cio ele 10 rlc Dezembro de 
1873.- A(IJII'OYa algumas alterações feitas no., 
estatutos do Banco :.\'acioual................... 1001 

N. ã19-L- DIPEHIO.-DecrNo tle to ele Bt~zemhro tle 
1873.- Marca o tenilo1·io e limilt~s da nova 
freguczia de N oss:.t Senhora da Conceição do 
Eugcnhu Novo, creatla uesla C• h· te............ 1002 

N. oi9;). -A.C. RICCLTUI\A .-llt~creto de 10 de UczC111hru 
de 187:l.- Concede a Companhia- I ruperial Bra
zili:ln Collit'ries Limilt~tl- permissão po1· tres 
annos !)ara laVI'ar minas de C'anilo de pedra ~~ 
qnaes!Jller outros ja1.i~os t'Jrbouiferos no 11111-
uicipio do T1·iumplro e 110 lugar de11omiuadu 
Al'l'oio dos natos, no municipil• de S. Je~rOII)'IIIO, 
na Provinda de ~. l't>dl'o do Rio Grande do 
Sul............................................. 100t 

N. l'Sl96. -AGRICULTURA .-necreto de 10 de D(~1.emhro 
de 1873.- Considt~ra j11sLifkado o caso de forc;.a 
maior que molhou a dernor:t do p:HJUCLe Cecilia 
no porlo de Humaylá na Yi<~gem rt:douda co
me•;ada em 5 de Ahril c concluid:l em 13 de 
l'llaio do corrente auuu......................... 100t 

~. i:H~7. - ,\(;JHCULTUfL\.-lH~rrt~lo ti•~ tO ele nt~zcrnhro 
de 1813.- f:onct.:tk a Co111pauhia 'la Estratb fk 



lHI l•OOEP. I:XECt:Tl \'0. 

fe'ITO de~ .TnutliahY a Campinas anloaü:u:-:io para 
eh~var n s,.,, fundo soda! de ii.OOO:OOOSOOO a 
10.000: 00080ii{) .•••••...••••...•••••.•.•• o o ••••• o 

N. !H98. - Ar.n tccr:reRA.-Drcrcto fie to flc De7J~n•hrn 
dl' 1R7:l. - Con<'edl' !I Cnmp:mhía lu~le7.a -
Wcswm :wd Brasilian Tt•legraph Compauy Li-
míiPII- auloriz:te;ào para fuuce~ionaa· no lmrwrio 
Ullll O'\ fc~spPel i\' (IS f.' SI a llllOS .......•.. , •.....• 

N. !H9!l.- Af~HIC\'LTl!!L\.-Ilcert•to dr 10 flp H1•7rmhro 
cl1~ HG3.- Coue·t~dc~ ú Companhia- Ft~ITo-earril 
fie Therc•sopol i'\- a lll~trizae·:·H, pa r:1 cl••\'ar o SPII 
fundo soe ia! tlc' ;n:J:oo:111 a :.on:O:IOSOOtL ........ 

N. a:SOO. - A.r.RICt'LTCitA.-Ht~ercLO tle~ 10 de~ nezt~mhro 
de ts7:L- Approva o •·ontrac.to para Pxplorac;i'w 
~~ esltulos da liuha ferrea de· l'orlr1 Alegre a 
lJrU;!IIayaua .••.....•••..•••..•...••••.••.•.••.• 

X. !>:SOl. - .TUSTIC.\ .- nc<~reto ele r; <li' J)(~zl'mhro l!t~ 
1S73.- n~elara a. cutrancia da. t·omarl~a fio nom 
Jardim, na l'ro,·iueia de l'erllamhuco ...•••.•• 

N. 1S.'J02. - .TUSTlL\..- nrrrPto de 17 de nczcmhro dr• 
1Si3.-M:i'rca o ve.ncinwnLo aJIIIH:tl do Promotor 
Publico da comarca tio Bom .Jardim, ua. Pro
vincia de Pcm::unbueo ..•.............•...•.•• 

N. !S~03. - DlPEIUO.- Decreto rle 17 fle Dezcmbr·o de 
1S73.-Aprlr<l\'!l. os estatutos da Sorit~datle Allem:l 
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de A uxiHo Mutuo dcnorninacla- Coru·oa·,Iia... 10:2-\. 

~. !J;)M. - AGHICVLTUR.A. -Hr~n~~lo de 17 dt>. llczf'mhro 
de 1873.-Conccrle a Nit~olas 111~ LPoa llrivilc•gío 
p1w dez annos pa1·a fabricar sah:'to pht·nico, por 
um pa·ocesso llt~ sua invenção . . • . . . . . . . . . • . • . • 101r. 

N. :i:;o:>. - Ar.mcr;r.Tnr.A.-nf'r·rr~lo d1'.11 de DP7.emhro 
{}C 1R73.- Concedi' a ~JmTis ~. J\olln c a .lc>sc·~ 
l,uiz C~uimar:\t~s privilcdo por dez anuos para 
usar de qn:llro rnat'hina..; 1k sua inverH;ão dt•s
tin:ul:ls a limpar, polir, r•st'k:H, t•nrnlar, fiar, 
r dohrat' fi'LJ·oz c tio de 1:1 c :llgodc'irl •••. ; . • • • 10:!Ci 

N. :S:.SOO. - FAZE'HlA .-Decreto de 26 de Dr>zcmbro de 
1S73 .. - Apnrova ~~ <'Oalir·ma o ar·cr'lrrlo de 2~ elo 
eua·a·t~ntt~ mc1., eeiehr·atlo t'nfre o ~titristru da 
Fa.zeuda e o B:uwo do Brasil.................. 10:12 

~. ã:>oi. -F:STH,\~GF.IROS.-Dcrrelo rlc 2G de Dezembro \ 
ele 1R73.- Pr·o,nul~a. a Conn~nt;ão Postal cell'- 1\ 
hrada c'n 2t dr• .Julho de uno, entre o IIIIJ1<'1'io 
do nra"il e a nepnhliea A rgeuti na............. 1!lH 

N. i'i:.iOS.- Gnm R.\.- Decreto de 31 de~ n~~wmhro f! r• 
IS7:.J.- Autoriza o M-inistro e SC'et'l~l;lrin de• E~
lar!o dos ~t·g-ocins da GnrtTa para ;1p11licar Ú'-' 
dr•srw1.as eom dh·erRa..; nrhri1':1s do CXI'tTÍI'io 
dt~ t~72 a 1873 a q!laillia ck 1.(JH\I:OOfiR;i23, tirada 
d:1.;; sobra" verilil'adas nn..;wt-;·-1};-rr-,t-;, .f.c.i do 
ore:amt~nto <lo mesmo -~~í·dti.#lf.Lro: ;m~allà":!l~ 
ll':til..;ferl'nf'ias :llllOI'if&tJa._;(lkJ'If nd+niH :ll,~;i2/):l ,.,. 
de 9 de A.hril de ts-;:1~ .................. ' ... ·/ •10'JS 
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l.'WICE IH)'\ ACTtS 

~- :J:JO!~.- ;\f;HJClJLTCIL\.-Ilt·cr..to tlc~ :li dt• llot·mhro 
tlt~ tS73.- Approva a planta da t•strada de t':-ttTis 
tle ft~ll'tl C!Jtrt~ o Pt~tll'e!.!:llllw e o Arraial da 
Penha, na Freg-uezia de' Iraj;i.... .............. 10'tK 

N. ;,::ao.- TMPEIHO.- Decret•• tlc 31 tle I>t•wmbro de 
1S73.-0rt;a a. n~ePit:-t e fixa a tlesrwza "'' lllm:-t. 
Camam J\Iuuil'ipal para o exercido de IS'tL.. 10't~l 

N. ti:SH.- DJPEIHO.-lkcrPIO de 31 tle Dt'zemln·o d1~ 
1873.-Ahn~ :10 'linisterio rio llllflCrio 11111 l'l't'llilo 
s11pplcmedtar dr~ 100:000.~1100 para '"'"JH~7.as COill 
O l'PI'CIISt~aiiiCIILO da flOjlii!;H_':to dO (IIIJII~rio 110 

exercido tle IR72-IH73.............. .. . . .. . . . . 10:)2 

N. õiH2. -Ar. HIC CLTUIL\.-DI't'l'I'Lo til' 3l tle llt'Uiltbrn 
tlc~ 1H73.-Ikfonna :1 Seen•laria d1• Esl;ldo fios 
Nt'g-odos da A~t·ieultur·;r, f:t~rnlllerl'in e Obras 
t•rtbl i e as....................... . . . . . . . . . . . . . . . ·IO:l2 

~. !':i:H3. -1\JAHI:\'IIA.-Dt•crt•lo de 31 dt• llPZPillhrn tlf' 
1Ri3.- Autoriza o :\fini..:tro ~~ Sent•tario dt~ Es
tado dos Nl'goeios da l\larinha a trausf't•rir dt~ 
umas para outras ruhril'a<> da dt~spt•za do IIH~suro 
1\liuisterio, 110 exercido dt• 1872-1873, a SOIIIIII;t 
tlt' !18H:OOii$737.................................. 1072 

!"\. tiO H. -;'\L\. H l:\'IL\.- llt~crt'to de 31 dt~ Ht•zeruhro dt~ 
HG:L- A hre ao i\Iiui~tt~r in da l\lariuiJa o Cl't•tlito 
n:Lranrtlin:-trin de 31i7:000WOO para tweorrer f1s 
d~srwzas da verha- .\r:-;euaes- do exerdeio de 
187:?.-1873................ . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1073 

N. ~:ws.- :'\IAIU:\'IL\.- Decreto de 31 dt~ l>eT.emhro d1~ 
1873.- Autoriza o t•r·t•tli!O supplt•JJteutar· de 
1 .072:~~1H$S50 para as tfi'S!H~7as do ;'\rinistcrio da. 
Marinha, 11a r11 hr·it·:t- Fort;a ~a vai- do t'Xt'r-
cil'io de 1H72-IH7:.; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . 107:J 

N. 1S:JlG. -FAZENlH.-Ocneto de3L de J>czcmbi'O de 
tS7:J.- Desig-na a or·d('lll ern rpJt• tlt~Vt'lll St'l' t'\
trailitl:\s as lolerias 110 a uno dt~ 1871........... 107~ 

N. 1.mt7.- FAZE:'{IU.- ncereto de 31 rlc f}t•zr•m 1H'o de 
1873.- Antoriza o lran.;;rwrl·~ rlc t.;>27:0:?:3S2t0 
das vcrha:-; dos ~~ 3. 0 , lli t' 17 para as dos ~~ 1.", 
!J.o, fl.u, 1. 0 , R.o, ~l.n, 1:?., 13,18 e 1\ldo art. 7." 
ria Ld 11. 0 1.1-l3H de 2i tk ~l'trllr!Ho dt• 1870, qne 
Yigorou 110 t·xert•it•io de 1S72-1873 t'lll ,·irtudP 
dos lkr~rt~lo.'; n.os 2o:.n tk 2:; dt~ ~dt~111hro tL~ 
iRíJ e 20\ll tJ,~ H dt~ .lant'iro dcq,~ auno, 110 
Miuisterio da FazcruL1..... . . . . . . . . . . . • . . . . • . . fOHO 

N. üaf8.- Af~IUC~JLTL'lU.-Tkt'I'C!O rlc :.;1 rlt~ n!'ZCilllli'O 
de 187:L-Cof1r·etle il Sot·ie<lade Anxiliarlora de 
A~rieultura de l'r~rnamhuco, :tl!Loriza~·flo pal':l 
fuucdouar e approYa os Sf•tJ-; rt•.;pof'Lhos esta-
luto'i.......................................... tO.'\! 

N. ;;;;tR ;\- ESTllANCiEIHOS.- DCt'rc>lo tlc :~1 dt~ ll1~· 
Zl'lllbro de 1873.- COII<'I'tk ao ~li11islerio dos 
.\'t•grwio;; E<.;~rarrr-rPiros 11111 ,.,.,•dito ~~Ylraordi-
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1873. 

DEGRETO N. 5191- DE 4 DE JANEIRO DE 1873. 

Proroga por mais- um anuo o .Prazo de dous fixa(IO na clau
sula 3.a das annexas ao Decreto n. o 4673 de 10 de Janeiro 
de 1871. ~ 

Attendendo ao que :ale requereu o Dr. Pedro Rodo
vafho Marcondes Reis, Hei por bem Prorogar por 
mais um anno, a contar de ~O do corrente mez, o prazo 
de dous fixado na clausula 3. a das annexas ao Decreto 
n. o 4673 de 10 de Janeiro de !871 para a incorporação 
da companhia que deve construir a Estrada de ferro da 
estação da Barra :Mansa á cidade dp Bananal, na Pro
víncia de S. Paulo, da qual foram concessionarios os 
Engenheiros l\lanoel Antonio da Silva Reis e Antonio 
A I ves da Silva e Sá, que por ins trumcn to publico fizeram 
cessão desse privilegio. 

Francisco do Rego Barros Barreto, do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, :Ministro e Secretar.io...de-~o.dos 
Negocias da Agricultura, Commcrci!J é Dh,u:.v; fu~liqs, · _ 

.· .. \ \ ~\ \ ! 1 • · ' I r r , ' '"-,., 
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ACTOS no PODER 

assim o tenha cn tendido c faça rxecutar. Palacio <lo Rio 
de Janeiro, quatro de Janeiro do mil oitocentos se
tenta c tres, quinquagesimo segundo da Independcncia 
e do Impcrio. 

Com a rubriea ue Sua .Magcstaue o Imperador. 

Francisco do Rego Barros Barreto. 

JWCHETO N. ;))92 - DI~ 'l DE JANEtnO .Q_E 187~. 

Jlt•ot'or,ra por mais um anno o prazo de dous fixado na clau
sula 3.'* das anncxas ao Dcereto n. o ~fi74 de 10 de Janeiro 
tk 1871. 

Attendendo ao que l\Ic requereram o Engenheiro 
Antonio Pereira Hebouças Filho e outro:;, Hei por bem 
Prorogar por mais um anno, a contar de lOdo corrente 
mcz, o prazo de dous fixado na clausula 3. a das annexas 
ao Decreto n.o 4674 de 10 de Janeiro de 1871, para a 
incorporação da companhia que deve construir uma 
estrada de ferro economica do porto de Antonina ú ci
dade de Coritiha, na Província do Paraná. 

Francisco do Rego Barros Barreto, do l\Ieu Conselho, 
Senador do Imperio, l\Iinistro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, quatro de .Janeiro de mil oitocentos 
setenta e trcs, quinquagesimo segundo da lndepenclencia 
c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador .. 

Francisco do Rego Barros Barreto. 



EXECUTIVO. 

DECRETO N. r-an3 - DE u DE HNEmo DE 187:~. 

Declara a cntrancia das comarcas de Santa 1\laria Magdalen:t 
c de s. João da narra, na PJOvinci'l. do Uio de Janeiro. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo uni co. Ficam declaradas de segunda entra neia 

as comarcas de Santa 1\laria Mag-dalcna c de S. João da 
lhrra, creat.las na Província do Rio de Janeiro pelas Leis 
n. os 1780 c 1781 de 1:1 de Dezembro tio anuo passado. 

O Dr. 1\lanoel Antonio Duarte tlc Azevedo, tlo 1\lj~u 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado llos Ncgocios 
lia Justiça, assim o tenha entendido c faça executa r. 
Palacio tlo Rio de Janeiro, em onze de .Janeiro de mil 
oitocentos setenta c tres, quiHqu::~gcsimo segundo da 
lndcpentlencia e do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcslade o Imperador • 

./.1 anocl Antonio Duarte de A.:a·cdo. 

DECHETO N. tJlU* - DE 11 DE HNElllO DE t87:L 

Marca o ordenado dos Promotores Puhlico.=- das comarcas de 
Santa l\laria 1\lagdalena c de S. João da narra, na l'rodncia 
do llio de Janeiro. 

Hei por lJem Decretar o srguin te: 
Artigo unico. Fica marcado o ordenado annual de 

800~000 a cada um dos Promotores Publicas das comar
cas de Santa Maria l\lagdalcna c de S. João da Barra, na 
Província do Rio de Janeiro. 

O Dr. l\lanocl Antonio Duarte de AzcYedo, do l\leu 
Conselho, l\linistro c Scc~rctario de Estado dos Ncgoeius 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça exreutar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em onze de Janeiro de mit. 
oitocentos setenta e tres, quinquagcsimo segundo da 
lndepcndencia c do Imperio. -· 

Com a rubrica de Sua Ma~":,í,;~e 6,i,Wél!á'uo~f~: 
Jl/anocl Antonio !D,~a}tc de A:credo. .) _ _l_ 

·~~ 
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DECH ETO N. ijJ !)G- DE 11 DE .JAXt~IHO DE J H73. 

Altera a classificação de algum as das comarcas da Provincia do 
Ceará. 

Hei por bem, para execução do art. 29, ~ 4. o da Lei 
n. o 2033 de 20 de Setembro de 1871 , Decretar o 
seguinte: 

Artigo uni co. Ficam elevadas á segunda cn trancia a' 
comarcas de Aquiraz, ll:lturité c Granja, na Provín-
cia do Ceará. . 

Subsiste a classificação das outras comarcas da 
mesma Província, a saber: a da C,apital de terceira en
lrancia, as de Aracaty, lcú, S. Bernardo das llussas <' 
Sohral de segunda, c as de Acaracú, Crato, Imperatriz, 
lnl~amuns, lpú, Jaruim, Quixcramobirn c Sabociro, de 
primeira. 

O Dr. 1\fanoel Antonio Duarte de Azevedo, do 1\leu 
Conselho, .Ministro c Sccrclario de Estado dos Negocias 
da Justiça, assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do lHo de Janeiro, em onze de Janeiro de wil 
oitocentos setenta c tres, qninqnagcsimo segundo da 
lntlcpcndcncia c do lmpcrio. 

Com a rulu·iea de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Jllruzocl Antonio Duarte de A.:cvcdo. 

])ECHETO N. ~H!)()- DE t 1 DE JA:"ElllO DE 1873. 

Crra um {trgar flc Juiz l\lunicival c de Orphãos Clll cada um dos 
tcmws de Cal>o Verde c SeLe Lagõas, na l'roviueia de Miuas 
t;eracs. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Fica crcatlo um lugar de .Juiz 1\Iuni

ripal e de Orphãos em cada um dos termos de CaiJO 
\'1~rde c Sete Lagôas, na Província de l\linas Gcracs. 

n Jlr . .Manoel Antonio DuarlP d(~ Azr.vPdo, do 1\Itm 
Con:;eJlw . .l\1 iu h! r o c Serre L1rio de E~L11Jo do:-; N c~~oriu·· 
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da Juslica :.ssim o tenha cntenditlo c fa(:.a excenlar. 
Palacio ·d~ IUo de Janeiro, em onze de Janeiro dt~ mil 
oi toccntos selcn ta c trcs, quinquagcsi mo segundo da 
lndcpcnclencia c do lmJlerio. 

Com a rubrica uc Sua l\IagestaLlc o Impt~ra1lor . 

. Manoel Antonio Duarte de A~cvedo. 

DECHETO N. tiH)7- DE H DE J.\NEinU DE 1873. 

Allcra alguns nrLi:;os do Regulamento n. o 4679 de 17 de .Janeiro 
de 1871. 

Attcndendo á proposta feita pelo Conselho de Ins
trucção do Externato da Escola de l\larinl1a para serem 
alteratlos alguns artigos do Hcgulamento n. o 'J:{)7U de 
17 de Janeiro de 1871, no intuito de facilitar os meios 
Jlraticos de sua execução c de supprir omissões indi
c~ulas pela cxperiencia relativamente ao ensino; Hei 
]Jor bem, de accônlo com o disposto nos arts. 27 § 3. o 

e 31 do referido Hcgulamento, Determinar o seguinte: 
1.. o Que seja elevado a 17 annos de idade o maximo de 

Hi fixado no art. 2. o, § ~.o para a aumissão á matrieula ; 
2. o Que sejam dispensados do exame preliminar a 

que refere-se o§ Õ. 0 do mesmo ~trt. 2." sómente os 
candidatos que apresentarem attcstados da Instrucção 
Publica ou de estabelecimentos de ensino superior no 
Impcrio; 

:1.o Que para o ensino e exame srjam classificadasdo 
sc~guinte modo as materias do curso, de que trata o 
~Lo do arL. 10: 

1. o Ma thcma ticas c dcscn]JO linear. 
2. o Gcographia c historia. 
:3. o Gr:unma tica portugucza, francez c inglez. 
!J:. o Que as ma terias acima indicadas sl'jam lcceio

nadas separadamente pelos dous professores do Exter
nato c por um dos adjuntos, fieando nesse sentido 
1l tcradas as d isposiçõGs dos arts. 22 e :30, sem que 
lotlavia seja cleval~o o' numero tle adjuntos actuahw~IHc 
I' !H exen~i~· i o : · 
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5. o Que, detalhado o serviço cscolastico como fica 
llctcrminatlo, em suas faltas c impedimentos os profes
sores e adjuntos reciprocamente se substituam, por 
designação do Dircctor do Externato, c de modo IJIIC 
não se suspenda o cnsi11o em qualquer das aulas; 

G. o Que as funcções 1le Secretario sejam exercida~ 
por um Amanuensc da Escola de 1\Iarinha, não obstante 
o disposto no art. 18 do Hegulamento do Externato; 

7. o Que, de accôrdo com o que fica disposto, seja 
alterado o horario estabelecido no art. ti. o do Hcgula
mcn to citado. 

Joaquim Iklllno Hilwiro da Luz, do l\l1·u Conselho, 
Senador do lmperio, Ministro c Secretario de Estado 
dus Negoeios da 1\larinlla, assim o tenha entendido c 
faça executar. Palacio do lHo de Janeiro, em onze de 
Janeiro de mil oitocentos setenta c tres, quin11uagesimo 
segundo da Indcpcmlencia c do Impcrio. 

Com a rubrica (}c Sua Magcstade o Imperador. 

Joaquim Dcl(ino Ribeiro da Lu~. 

DECHETO N. ;jJ!J3 - DE H DE J .\NEllto DE 18i3. 

nesappropria em faYor do E-.tado o terreno de José Joaquim Frr
rcira de Lima c Silva, ncccssario ao serviço da cslaçüo central 
da Estrada de ferro D. Pedro 11. 

A L tendendo ao que requereu-me a Dirccloria da Es
trada de ferro D. Pedro li, Hei por bem, nos termo5 do 
~1rt. 2. o do Hcgulamento que acompanhou o Decreto 
H. o 16(H, de 27 de Outubro de t85ti~ Approvar ·a planta 
que com este baixa para entender-se desappropriado 
em favor do Estado o terreno de José Joaquim Ferreira 
de Lima c Silva~ comprehcndido na mesma 11lan ta c 
nccessario ao servir-o da cslat·ão central da Estrada de 
ferro D. Pedro 11. • • 

Francisco do Hego RuTos Rtrreto~ do l\lcu Conselho~ 
~;cuad o r do 1 !li per i o, Mini:-:t r o c Se eTc ta r i o ele E~ LaLlo do:; 
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Negocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, 
assim o tenha cn temlido c faça executar. Pala cio do 
Rio de Janeiro, em onze de Janeiro de mil oitoeentos 
setenta c tres, quinquagcsimo segundo tlJ Inllcpcn· 
dcncill c do Impcrio. 

Com a rubriea de Sua Magcstadc o Imperador. 

1/rancisco do Rego Barros Barreto. 

DECRETO N. rj tD9- DE 11 nE JANEIRo o E 1873. 

Concede privilegio, por JO annos, a Antonio Lucio de 1\Ie•leiros, 
para fabricar e Yender fogões mecanicos, de sua invenção, 
denominados- de economia dupla. 

AttenJendo ao que 1\lc requereu Antonio Lucio de 
:Medeiros e na conformidade do parecer do Consel hriro 
Procurador da Corôa, Soberania e Fazcwla Nacional, Hei 
por bem Conceder-lhe privilegio, por 10 annos, para fa
bricar e vender fogões meBanicos, de sua invenção, Lle
nominados -de economia dupla-a que se referem a 
dcscripção c o desenho que acompanham sea requeri
mento de 25 de Setembro do anno proximo findo. 

Francisco do Rego Barros Barreto, do 1\leu r.onsclho, 
Senador do lmpcrio, 1\linistro c Secretario de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio tio 
Rio de Janeiro, em onze de Janeiro tle mil oitocentos 
setenta e tres, quinquagcsirno segundo da Indepen
deneia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Francisco do Rego Barros Barreto. 
, I. 

-···- -,' 
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DECHETU N. ;')200- DE 11 DE J.\NEIIW llE jt;j;L 

Approva o lermo de co~traclo cele!Jrauo entre o Dircetor Geral 
uos Correios c Conceição & Comp., para a ligação das linhas 
costeira c nuvial de l\Jato Gros~o, a cargo dos mesmos cmpre
zarios. 

Hei por JJcm Approvar o termo uc coutracto, que com 
este baixa, celebrado em 10 do corrente mcz entre o 
Dircctor Geral dos Correios e Conceição & Comp., para 
a ligação uas linhas costeira c 'fluvial de 1\lato Grosso, 
contractaLlas eom os mesmos emprezarios nos termos 
dos Decretos n. us 1;JH de ~O de .Ahril c ,J;J;];J de 7 ue 
Junho uc 1870. 

Francisco do Hcgo Darros Barreto, do 1\leu Conselho, 
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos 
Ncgocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Uio de Janeiro, em onze de Janeiro de mil oitocentos 
setenta c trcs, quinquagcsimo segundo da lndcpcn
dencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Francisco do Rego Barros Barreto. 

Termo tle contracto que celebran~ o Director Geral dos Correios, 
autorizado por Aviso do JJ!inisterio da Ayricultura, Com
mercio e Obras Publicas de 27 de Setembro do anno findo, c 
Conceicão & Comp. em additarnento aos contractos appro
vados ·pelos Deaetos n. o 45H de 20 de Abril de !870 e 
n. a !.~:535 de 7 de Junho do mesmo a:.no. 

I. 

A empreza ampliará o serviço da navegação a vapor 
na linha intermediaria, prolongando a viagem mensal, 
exigida pelo con tracto de 20 de Abril de 1870, até 1\Ion
tcvidéo com escala por Antonina e, se lhe convier, pelo 
Rio Grande do Sul. 

Esta clausula, porém, será obrigatoria para a em .. 
preza sómente depois que se 1lzer effectivo o augmento 
de subven~ão que lhe é concedida. 
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11. 

PPlo prolongamento tla linha intermeJiaria até 1\fon
tcvid(~o com o fim de lig-ar a naveg.1ção fluvial de l\Iato 
Grosso á linha costeira, receberá a empreza mais 
5:000$000 por via~em, dcpoi~ que esse augmcnto de 
subvenção fôr autorizado pl'lo Corpo Legislativo. 

IH. 

A emprcza poderá errprcg:1r n:1 linha 1le l\lato Gro~so 
o vapor da 11avcg-ação internwdiaria, . fazrm.Jo-o subir 
au~ Glll'lllllh;'t ~ e vice-ver~a, trazendo os daiJUClla 1inlla 
;1o B.io de Jallt•iro. 

lt_~,·ualmente, sl'r-lhe·ltrt faeultauo empregar na pri
nwira parte da linha ue l\lato Grosso os vapores da sc
gulllla linha, quando os rios estiverem lnixos c não 
derem llavcgação franca aos ua primeira linha, depen
dendo, porém, Psto recurso de licença pr·évia da ltgação 
brasileira em Mouteviuéo. 

IV. 

Na hypothese Je subir alt~ C.ornmllá o pa,ruett~ da linha 
intermediaria e vir até e~.t.e porto o da navegação flu
vial, a troca Lias malas será feita no porto de Santa Ca
tharin.a. 

v. 
O prazo para c:1tla viagem rctJonth de l\lon tcvidéo a 

Cuya bá podcrú elevar-se a ~O dias nas épocas em que 
costumam ter lugar as vasantes periouicas dos rios 
Cuyab:t, S. Lour'enç-0, Paraguay c Paraná. 

VI. 

Gozarão dos privilegias coJH'Clliuos aos. paquetes da 
cmpreza, as chatas e embarcaçõc~ Je car!!a que acom
panharem os reuocadores nas t'~poe:1s de vasante dos 
rios. · 

VIl. 

A mnpreza poderá eonslituir-~e·ém cot~l1~nhia, 'SC)Hlo 
a séde no Uio <le Janeiro, c trausfei·tr·-lJJC todos os di-

P!.U'J'E U. 2 
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reitos c obrig~çôes constantes dos contractos ~o~ o 
Governo Imperial, approvatlos pelos Decretos 11. 4~11 
uc 20 ue A.ln·il c n.o HS3;) de 7 de .Jttnho de 1870. 

O prazo de duração dos dous contractos fica clevauo a 
10 annos contados uo dia 20 de AIJril de 1870-. 

VIII. 

Os effeitos deste contracto ficam dependentes de sua 
approvação pelo Governo Imperial. · 

Directoria Geral dos Correios, em lO de Janeiro de 
1873. -Luiz Plittio de Oliveira. - Por procuração de 
Conceição & Comp., Francisco de Figtteiredo.-Como tes .. 
temunhas : José Tertuliano Monteiro de .Mendonça c José 
Rioordo de Andrade. 

····-
DECRETO N. tl201 -DE H DE JANEIRO DE 1873. 

Conced·e autorização ao Commendador José Marta do Amaral 
para lavrar minas de carvão de pedra e outros miueraes que 
tenham applicação na industria, no valle do Ribeirão de Mam~ 
bueaba c seus amuentcs, no município de Angra tlos Reis, da 
Província llo Rio de Janeiro. 

Attendendo ao que 1\le requereu o Commendador José 
:Maria do Amaral, Hei por bem Conceder-lhe autorização., 
por 50 annos, para lavrar minas de carvão de pedra e 
outros mincraes que tenham applicação na industria, no 
valle do Hibeirão de 1\lambucaba c seus afluentes, no 
município de Angra dos Reis, da Província do Rio de 
Janeiro, com exclusão das fazendas-S. José e S. Vi c to· 
r in o--si tua das na freguczia de l\1ambucaba e pcrten .. 
centes ao Conselheiro João da Silva Carrão c ao Com .. 
mendador Antonio José Nogueira e das que actualmente 
possuem José Francisco de :Magalhães c Calvín Me. 
Knight~ na freguezia da Ribeira e sob as clausulas que 
com este baixam assignauas por Francisco do Rrgo 
Barros Barreto, do Meu Conselho, Senauor do Impcrio, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios-da Agri-
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cultura, Commercio e Obras Publicas, que nssim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio uo Rio de Janeiro, 
em onze de Janeiro de mil oitocentos setenta e tres, 
quinquagesimo segundo da Indepcndencia c do lllljlerio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestaue o Imperador. 

Francisco do Rego Barros Barreto. 

Vlau&ulas a que se refere o Decreto n. o G201 
desta data. 

I. 

Os trabalhos da lavra poderão ser fci tos pelo conces
sionario ou por uma sociedade organiz<Hia den Lr·o ou 
fúra do Imperio c deverão começar dentro de dous 
annos, contados da expiração do prazo marcado para a 
medição c demarcação dos terrenos mincracs. 

11. 

Dentro do prazo de tres annos contado desta data, o 
concessionario deverá apresentar ao Governo as plantas 
topographica c g-eologica do terreno onde deve mine
rar, com os perfis que demonstrem, tanto quanto fôr 
possiyel, a superposição das camadas, fawmlo acompa" 
nhar estes trabalhos de amostras das diversas cspccics 
das camadas de terra e do mineral. 

Na mesma occasião declarará se o terreno é devoluto 
ou particular, designando .neste caso o nome dos pro
prietarios, a na turcza c uso das editi~açõc:; nclle e~is
tcntes. 

111. 

Satisféit.a a exigrncia da clausula anterior, scr-lhe
bão concedidos até ti.OOO hectares de terrenos •lcvolutos 
ou particulares, adQuiridos pelo conccssionario. 

A propor(ão entre o numrro de lwctares e o capital 
reunido' c empregado ctfer,tivamrnt.e n~~\_ltltbalhos de 
mineração será uc um llcc tarc para 150~000 ~ 
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IV. 

Os lcrrr.nos concedidos seriio In<~d idos c dPmarcaílos 
dentro do prazo de um allllO contado da da la de sua con
cessão. 

A medição e demarração dos mesmos terrr.nos serão 
feitas á cusl.;t do concession:~rio 1 que fica eiJri.~ado igual
mente a satisfazer todas as dcspezas da ler ilica\ão por 
parte do Governo. 

v. 

Sendo devoluta o terreno, o Govnrno compromr~r tr-se 
a vendei-o :w conccssiunario }H)Io preço de 2 réis cada 
~mq , 8í conforme, permi l L e a Lei n. o GOl de t8 ue 
Setembro de t~~O. 

VI. 

A medição e demarcação do terreno só darão di rei to á 
lavra do mineral, depois que o concession:~rio provar 
perante o Governo ou a Presidcncia da Província que se 
acha empregado o capital correspondente a cada um do-::. 
terrenos medidos c demarcados. 

VII. 

F·indo o prazo de cinco annos, contado desta dat:~~ o 
conccssionario perderã o direito aos terrenos de que 
não se ~clwr de posse, por niTo ter empregado o capital 
preciso para su~ acquisição dellnitiva. 

VIII. 

Na fórma do Decreto n. 0 323G de 21 de l\I:1rço dl' 18G~~ 
serão considerados efTectivamentc cmpre;~ados, ~ pur
tanlo com direito á proporç;io rsLdJdccida na clau
sula 3.a: 

1. 0 O custo dos tral>all!os de medição e demarcação dos 
terreno~, levantamento de plantas, dc~iJCzas d~ explo
ração e outros trabalhos prelintill<~n's; 

2. o O cu'5to do terreno dcvoluto ou particulilr; 
3. o A importancia dos instrumentos c machinas de ~~ 

ti nados aos trabalhos de miner:J(:ão; 
'".o A despez:1 cll'ectuada com o transporte de E.ngc~ 

~1heiros, cmpreglldos e trabaiiJadorJs; 
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Fica (•ntenflido que rsla dr:;;pcz:t romprt•llende sf'JJnrntc 
a que pt·ovüm do transporte df' t;1es iudividuos dos lu
garPs de sua residL'IICÍa ató a mina, r nunca as diarias, 
r~·gula r c:) ou constantes, da miua p:Ha qualfJUer povoauo 
OU VÍCP-Yf'f~~ , 

ti.n A d:':'(WZ:l das ohras f1~itas, em vista dos tral1alhos 
d:t min:t, ten<lentrs a far:ilitar o transporte de seus pro
dul~Los, inclu:;ive cstrad:~s lk ft'l'I'O ou de rorlagPm, e Lem 
as..;im as ca..;as do mor:ula, armawns, o!liei11as c outros 
eslabclrcimcutos indispensaYeis á cmt'n•z:t; 

().o O cu~ to de animaes, L·1rcos, rarroç ts c quaesquer 
outros vehiculos empregados nos traball1o:; da mina e 
transporte de st'us produdos; 

7." O cnsto dos trabalhos que fon~m cxcctlla1los em 
rcla<::ãO Ú l:t\Ta OU qu:l)qucr dcsprza fL~Íta bona {tde para 
realizar deti1Jilivamcnte cst:1 mincrat:{lO, íkando enten
dido que o custo <las pbntaçiJes feitas p1·lo coucessio
nario não será levado em conta Llo capital. 

IX. 

Ar:. provas das hypothescs elo ar! i.Q'o antrc.~tlcntc serão 
admittidas bonrt {ide c qualquer ar! ilirio que fi)r empre
gado em ordem a iliULlir o G1verno ou seus mandatarios 
dará direi to áquPlle, em qualqnPr tempo que a fraude 
venha. a ser desen!H~rta, a annnllar C:",ta concessão, 
sem que o concc:;;sionario lenha direito a inuemnização 
alguma. 

X. 

O concrssionario flca rcspon"avel pelos desastrrs que 
occorrcrem nos trabalhos de mint~r;u:ão, se provierem 
de culpa ou inohscrvancia das eautel:Js c I'f'gras af'onsc
lhadas p<'la <'XpPI'ifmcia. ficando sujeito, além da multa 
de 100;)000 a 2:00lMOOO, imposta pelo Govt~rno e co
)H·atla excrutiYamente, a prover á sub:-~bti~IICia do:; in
divíduos qLw ficarem impossibilitados de tr;1b1lhar e 
das famílias dos que f:tllcccrcm por causa de taes ue
sastres. 

XI. 

O conce:'~;ion::trio snjL'ila-sc ~is it~slrurçõ.·~. e reQ"ula
mentu..; 'lllC furem expedido..; para a pnlki.a lbs lllillat'. 
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XII. 

O conccssionario remettcrá semestralmente ao. Gover
no um rclatorio circumstanciado dos traJJalhns de mi
neração, sendo obrigado a prestar-lhe quaesquar es
clarecimentos que forem .pedidos e a franquear o esta
belecimento aos Engenheiros que o Governo incumbir
de examinai-o, dando-lhes todas as informações que exi
girem para o bom desempenho ja commissão. 

XIII. 

O conccssionario obriga-se a p:-~gar ao E~tado· a taxa 
fixa annual de cinco réis por 4mq , 8ft, dos terrenos que 
ohliver, c o imposto de 2 °/0 oo rendimento da mina,. 
liquido das despezas da cxtracção que annualmente rea
lizar, conforme prescreve o art. 23, ~ 1.0 da Lei n. 0 1501 
de 26 de Setembro de 18ti7. 

XIV. 

Dentro ~o terreno mcdi1lo c demarcacto será permit
tido ao concessionario ex.trahir qualquer mineral que 
encontrar, independeu temente de nova concessão, com 
tanto que declare ao Governo a descoberta que fizer, e 
sujei te-se a estas clausulas no que pLiderem ser <l))plica
das á nova mineração e a qualquer outra que lhe diga 
respeito e esteja inserida em concessões feitas pelo Go
verno para a cxtracção do mineral descoberto. 

XV. 

Sem permissão do Governo não poderá o conressiona
rio ou seus successorcs dividir a mina que lavra r. 

XVI. 

Esta concessão tornar-se-ha nu! la: 
Lo Quando o concessionario deixar de executar os 

trabalhos especificados nas presentes clausulas dentro 
dos prazos nella fixados ; 

2. • Quando a ,lavra do carvão de pedra e dos outros 
· mineracs fór intcrrompid:-~ por mais de seis mezes; 

3. 0 Q:tando fôr suspen~a por mai~ de 30 dias, salvo o 
caso qc força_ maior devidamente provado; 
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Ainda n·esta hypothese a ~uspensão dos trabalhos não 
excederá o tempo, que a juizo do Governo fôr marcado 
para a remoção das causas que a tiverem determinado. 

~. 0 Quando S'C der O CaSO da clausula 9. a; 
ti.0 Quando houver reincidencia de infracção, a que 

esteja imposta pena pecuniaria. 

XVII. 

A infracção de qualquer clausula, para que não se te
nha estabeiecido pena especiall será punida com a multa 
de 1 : 000~000 a õ: 000~000. 

XVIII. 

Estas clausulas obrigam á companhia que o concessio
rio organizar ou quem quer que delle obtenha a pre
sente concessão mediante licença do Governo. 

XIX. 

A companhia poderá ter sua séde no paiz ou fóra dellc., 
com tanto que, para a decisão dos assumptos relativos ã 
empreza, tenha no Brasil um representante habilitado 
com os necessarios poderes para tratar e resolver direc
tamente com o Governo Imperial as questões emergen
tes; ficando entendido que, quantas apparecerem entre 
ella e o Governo ou entre ella e os particulares, serão 
tratadas e resolvidas no Brasil de conformidade com a 
:respectiva legislação. 

xx. 
As questões que se suscita rem entre o Governo e a. 

em preza serão resolvitlas por arbitras. 
Se as partes contractantes não accordarem n'um mesmo 

arbitro, cada uma nomeará ·o seu, e estes começarão seus 
trabalhos por designar um terceiro, cujo voto será. defi
nitivo. Se não houver accôrdo sobre o terceiro, cada ar
bitro ·escolherá um Conselheiro de Estado e entre estes 
decidirá a sorte. 

XXI. 

. Ficam resalvados os direitos de terceiro, quér·se·de .. 
r1vem da propricuadc da superficic do ,só lo,; q~'~ll ~In [)rio.~ 

1
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lH ACTOS DO PODEU 

ritlatle da ('Xploração ou lavra do mineral, nos lu,~:Jres 
que forem designados ao conec-.~ionario. 

No primeiro caso o proprietario da supcrf1ci1• do súlo 
só poderá ser dclla privado, mediante prévia intl!'mni
za<:ão satisfeita pelo conct~ssionario amiga\'cl ou julli
cia lmcn te. 

No segundo caso serão mantidos os direitos prorenien· 
tes de concessões anlcriorcs, provando o iuten•sssado 
que executou os trabalhos, em virtude de autorizaçJo 
do Governo. 

Pa lacio do Hio de Janeiro, em 1 t de Janeiro de 1873. 
-Francisco do Rego Barros JJarrcto. 

DECHETO N. ti202- HE t:1 HE JANEliW I>E 1S7:~. 

Approva ·os estatutos d:. socieda•le- Uuião Israelita do Drasil.-

Attemlendo ao quü representou a socictladc-União 
l.;;raelita do Brasil-c Conformando-me com o pareecr 
da SecçJo dos Nl'go~ios do Imperio do Cou.selho de Es
tado cxaratlo em Con~ulta ,de ,, ;~de Novembro do anno 
proximo passado, Hei por 11em Approvar os respectivos 
estatutos datados de :w d1• Junltn do mesmo anHo e lli
vididos ern ~1 artigos, I'Oill a clausula porém de que a 
sociedade só poderá possuir os hcns de raiz que forem 
indispcnsaveis ao seu serviço, impetrando licença para 
os fJUe pretender adquirir, nos termos do DL·creto 
n.o i22J de 20 de Agosto de 180~. 

Qualquer alteração, que se fizer nos ditos estatutos, 
nfio podcrú ser posta em execução sem ter sido a ppro
vada pelo Governo Imperial. 

Do que se passará carta r1ue lho servirá ue titulo. 
João Alfredo Corrêa dt• Oliveira, do Meu Comellw, Mi-

·nistro c Secretario de Estado tios N egocios do lmperio, 
assim o tenha ententl ido c f:1ça Pxecutar. Palacio do 
Rio de Janeiro. em treze de Janeiro de mil oitocentos 
setenta e tres, quinquagesimo segundo da Indcpen
denci<i c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\IagcstaJe o Imper~dor. 

Joüo Alfredo Corràt de OliN'ira. 



icX~~GJTlYO. 
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Tl'lTLO E Sf·:DE. 

~ S')Ci~~tlade (• dcn(uuinada - [!nião hraeli!a ~o Rlra~H. 

Art. 1.0 E:-;la 5'1ll"if~d:-~tle tl'lll por 11m :.;occonrr tn11o o 
!sradila que s,· :tclt:tl' em Jlt'Ct·~~;idade. 

Art. 2. o Todo o h:ra,•l i ta, lJUl' tiYer Ires lllf'!.t's dt~ rc
sidt·nda na st'·de da sociedadt\ Jt:io lt!I':.Í direito algum 
~ws soccorros, si nJo !'(•r associado. 

A l't. :~.o ~ 1. o A soei1•dadc~ ~~ co.smopoli la. 
~~ 2." J\g St•1JIIIJ1':lS isra('lit:ts SCI';io ;tdmitlidas. 
~ :L'' O lllltllt!l'O dos so.·ios ó illímiLu!o. 
Art. !c'' Todos os :;ocios l\~ill o;; m<•smos tlircilos. 
Art. :;. o O c a' ti tal d:t soeictLtLlc é foLnado : 
.~ l. (J. J)a jOÍ:l' d:l en li':H 1:: ; 
~ 2. '' Das <'Olll.rilntit;õ!'s mens;11•s ~ 
~ :L o Do cHcdentl~ llas n~ceitas sol1re as dcspczas; 
~ !.(.. 0 Dos don:tl.ivos e le!..\·::dos l'eilos :'t cai\a, além 

dos pagamentos o!Jrigaloriu:;_, e suiJscrilJ01}es fêit:J.s fúra 
da sé de. 

-.;n.ass\o. 

Art. G. 0 Todo o Isr:~e'li!a rJilP aceitar por ('Scriplo c 
preencher :1s colHI i1~ües dos 1JITSC!llcs e.-;t;~ lll I u.s 1wcler:í 
fazer p:lrtc da socicdat!P. 

Arl. 7. 0 Todo o r .. ~raelita~ que quizrr faZI'J' p:trfn da 
~twíedal11>, filr:'1 (,pl'di.l(l porr:tr:a 1liri.<..:ida :'tcnlllll!Í:<:-;;1(). 

Arl. ~V Todo o brae!ita, dc~de o dia em qtle 101· :td
miltido na sut::rtble n liYt'l' s:lU:;l'eiro s11as tiLl'i'!:tn):.s 
d1• as:;tJri:tdo, goz:1r:'t dq:~'dirC'ilo~; ;tqtri ltll'lll'iu:::1d~s: 

Ar-t. !1." A jdi:t da r•ntr;11l:t 11:io JH·dtT:·, ,.-:t'l' !Jli'llnr 
dt~ J(),;.(}OO e scr;'t p::.~a 11('!u !'-Uí'ÍII J:u :tc!u de ~u:1 
:\ l! ll: i::-, :';i\) • 

. \rt. iO.At'<tn1.ri11ilit:l0 Hh~nsal rlt' :20UO :-:c1~ p::ra 
adiantada<·cu!Jl:td::í \'uul:Hkdu sudo .. ,.f'' 

- ~ { ' 

f.>.ll!TJ: ll. •' 



18 M-:TO:~ DO PODEr. 

Art. 11. No caso em f(UC um sacio venha a :msrn.
lar-se, dcrcrú fazer pagar reg-nlat·mentc suas contribui
t;ües, para conservar os st~us dir·ei los. 

Art. 12. O sacio rpw não tiver satisfeito a eohdiçJo 
do art. 1 t, paróm qur, ú ~ma volta, provar um i mpcd i
menlo maior, ronst·rvar:'t seus direitos, pag-amlo seus 
:ttrazatlos. Aqudle que não estiver neste ~:..so, pagad 
mais o ui rei to Llc aumissão. 

soccannos. 

Art. n. 0:-; SOCCO!'J'(lS conrellidos não potlcrJo j~mais 
e\e('Llt•r aos dons tc'rl·os 1l:.ts l'C('(~i las mcnsacs. 

Art. J!L 0.-; :'orcoJ:ros devcriio ser pedHlos por es
rri pto por ulll dos sol: i os ao rommissario, qut~ lerú o di
rei lu de coJtc(•der flS prinwiros. 

Art. t:i. Os primeirossoccorroscompõcm-sc:llcum 
valt' tlr alojamento c alimentação, IJUC não potlcrú cstcn
tlcr-sc a mais de oi to c! ias. 

Art. 11i. Si o necessitado carcccr de outros soccorros,, 
o Commissario informad ~t commissão, que os lletermi .. 
nará. 

Art. 17. Em ca~o 1le molestia de algum dos ~o~~io~. 
ser-lhe~ha fornecido nm soccotTo pceuniario Lle ;;_;)00il 
dia rios, ou a admissão em uma casa Lle saude á sua es
colha, corrcspontlcntr, a esta quantia, n:Jo podendo 
pstes soccorros ser conccditlos scuão com a ttcstatl'J de 
nm mc,d ic0 .. 

Art. ~18. Si a nolcstia se apresentar com um ca
ract~~r grave, a cümmissJ'o se cHcarrcgará Llc fornecer 
os enfermeiro~ neccssarios. 

Art. 1U. Em caso de fallecimento de algum socio: 
~ 1. o A com missão scrú obrigada a participar aos so

e i o'-; ~ 
~ 2. o Todos os p:1ssos ncccssarios serão a cargo da 

commissão; 
11 :J. o As despezas de enterro serão feitas pela socic

d~Llc, excepto a dos carros particulares. 

AD~I!:';JSf!lAÇÃO. 

Art. 20. A commissJo S!~rá composta de nove mcm
ht·os: um Pt'('Sitlcnte, um Virc-prc~itlente, um 1_. 0 s~~ere
LI['iO, um 2. l' Secretario, um The3uureiro, trcs Gonsc-



EXECUTIVO. 

lhciros c Commissario do mez, os quacs serão c lei los 
lWl' um anno em asscmbléa geral, caua um dos funccio
narios scparadamen te. 

Art. 21. Proceuer-se-ha, na mesma assemhléa, á 
eleição de J.ozc Commissarios, sendo um para cada mez 
elo anno. 

Art. 22. A' commissão compete representar c sus
tentar os direitos da sociedade. 

Art. 23. Si um dos mcm!Jros da commissão infringir 
üS estatutos, será immcdiatamcntc convocada uma 'as
scmbléa geral para cxclúil-o c proL:cucr á eldç:Io d~ 
outro membro. 

Art. 24. As deliberações serão tomatlas por maioria 
de votos. 

Art. 2~>. A commissão não potlcrú deliberar sinão es
tando presentes cinco membros. 

Art. 2G. A commissão não poderá, por motivo algum, 
tocar no capital, alienai-o, comprar iml!loveis, nem 
contractar compras, sem ter previamente consultado a 
assembU~a geral. · 

Art. 27. A commissão poderá nomear dclegallos fóra 
da sédc da sociedade. 

ATTRIP.UIÇÕES. 

Art. 28. O Prcsitlcntc convoca os memhros tla socic
{latlc p:1ra as reuniões, presitle ás as."cmhléas, concede a 
palavra aos socio::; que a peçam, st~guimlo a ordem dn 
inscripção, faz executar o rrgulamento, chama á onlem 
os soei os que se afastarem dos termos da tl iscussão, põe 
a votos as diversas propostas apoiadas pela asscmbléa. 

As:-.igna toJos os actus c deliberações c rqJrPsPnt:l a 
soeiedatlc em todas as suas relaçües com a autoridatlc 
publica. 

Sc~u voto nenhuma prcpondcrancia tem so!Jre os dos 
outros membros. 

Por pediLlo escripto c assignado p('b lt'l'Ça parte dos 
soei os será obrigado a convocar um:1 assetubléa gera t. 

Art. 2U. O Vice-presidente substitue, de~ direito, em 
todas as suas funcções e a ttribuiçues, o Presidente, 
tpwndo impedido ou ausente. 

Art. 30. O L o Secretario lavrar:'t as aclas das ses~'ücs 
(1:1 commissão c das asscmhléas gcraes em um livro espe
cial, rubricado pelo PresidcnlL'; eonvoearú, pot cartas 
intlivitlnacs e anuuncios nos jornaes~ os membl'os da 
~ociedaLle para a~; asscmbléas gcracs ordi_nari<lS ou c_\ li'~· 

'\ \( \\ \\r I: ' 
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ür<linari'as ~ prrYenid com oito di3s dr :mlccrtlencia o 
commissario, que drvrrú cnl rar em C\crcicio, c serú 
cncarreç::-~do da c'OI'l'c~spondt•nci:-t. 

Art. 31. O 2." Secrclario sul>stittw o J. ", qu~ndp 
ausente ou impcuido. 

Art. ~)2. O Tlie~oureiro insl'rr·yc rrgularmentc as rc-·. 
criL1s e as de.spezas em um livro, cujas folhas serão nu
mcrad:is r rnlJr·icadas pelo PrPsirll~llll'. Hcci'IJe os ftmdo::, 
<'valores da socicdad1', e dcllt~s disput~ seguJl(lo o qun 
ti Vt'r sido resolvido p1~la com In issãu c por uma ordem 
:~s"i.: .. mada pelo Prcsiden te. 

Deve ter sempre sua rsrriptnr:1çilo em dia r prrstar 
contas do estado d1~ sua c:ti\a ;\ rontmissJo, sempre fJUC 
jsso llte fôr requerido. A eada nllla das ::~sscnLhl!·as p:<·
r~t·s scr;'t o!Jrig·ado a prrsl.ar l'!l!l,~ls J'(·spt•rli\'as da si
Lt•:trão 1in:tJII'I'Íl':1 •. 

A"rt. 3:L O Cnmmiss:-~rio serú o enc::Jrrrg:tdo ·~<' dis
trilwir os soreorros. t' Jiwl~do f]lll' sl'j;1 seu w:111dato, 
scrú olJI'igado a prestar uma rclaç;"io ;\ ('Ommissão para 
tlcmons1rar o i'Stado d:ts suas n•crita.~ e des]lt'Zas, em 
conformifbde I'Om o."' recilJos eon~J)('Itntes. 

Art. :J4. 0.-: consdlteiros au,:iliarJo os outros ruem.., 
lll·os da commissfi(J nas su:ts tl!'lilwr3ções; no 1aso dt~ 
~ustilnda do Prrsidrnt.l' P Yiee-prcsidcntc, o Jlrimeiro 
conscllt c i r o nontc:Jtl o presidi r:'t. 

Art. :m. Os dcleg:Hlds, 11nmea,los pela commissiTo, 
re('cbrrão os tlon~t.ivos c lt',•.rados r,·ilos ~~ socit•dad(•, 
f' :1r1'Í l:tr::io soei os ; do qw~ lln'sla r ;to contas [t commbsãn 
1 o dos os t!'i lllt'~·.tres. 

AS:m:m~u:: \S I.ED.\ E:~ E ELEH:fír.S. 

Art. :1() .. Tn!1o::; os mcmJ,rns da soc:ir(bdc se reunirão. 
duas \'rZ"S 110r :11mo. em Al,ril r Oiilubro. 

~ 1. 0 Elll Al,ril par~ rcceJ,crt·m :1s contas da ('0111-
m issão c ref'll'gercm ou! ra. 

-~ ::.o Em Oul11hro p:ll;a n1n-in•m o rcl:ltnrio do Pre
sidente solJI'(~ o estado da soci('d;Jd<' i' Jlnm<'al'<'ll1 nm:t 
«.'Ollllllis~ão t!(• cinco membros. quP srr:'t encarrr.~··a,la dt) 
Yerillntr :1s ront:1sda t'')Illl!li~:~::io. oito di:1s :tnles da Lt't-
l!linar;\o do st'H Jll:lJltl;i!n · 

Art .. :_r7. A :ls~.emldt·.; r,·,·r:tl n:in poder;'"t dt•lil){'r:-tr 
~i Jl;"ln cqiyrr I'OlllJlO~Ia de um krço l:t·lo lllt'JWs df':-~ 
~rlt'll)l'ros da soricd:l!lP~ I'~;t!l :-:t' rl•:tliz:Jndo eslt' IIUJllt'I'O 
~1:1 pl'ÍillPira I'O!IVot':li)O~ 11111:1 Sl'.•;·lllHI:t ~c1·;·1 f(~j[:l .. I' n; 

'c.f,ti'ÍIJ" ~)l'l':;f'llfi~S pudn:ltl dc!i!:rt·;ll' I'UU\t• y;'J!jd:lllJ(''ll•.; 
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Ar!. 3R. Toda a re~olução scd tom:Hla pel:l maiori:1 
dos sulTragios presentes; a votação sed feita por cs
cru tini o .secreto. 

Art. 3D. Em totla a eleição s~~r;'1 nomc.:ada uma ('Oill-· 
missão de tres mcmJJI·os para receiJ!'r os votos e clas
sil1cal-os, entreg:!ndo o resultado ao Presidente, que o 
far{l conhecer immeJiatam('ntc á assemhlóa. 

Art. ft,O. Em to1la asst•mlll{•;a a spssfin n:io potlerú srr 
]evant:-~da anlt~S qne ·a at:ta t>siPj:1 t1~rminatla, lida~~ all
proratla pelos socios. 

DISPOSIÇÕES GEIL\E~. 

Art. !J.l. Toda proposta p:-~ra a mudança ou mo
diiic:lç:io dos prcs1•ntes estatutos scr;'t ;tprcsnttlatia por 
eseripto ~ commissãn, pl'lo menos tluus IJH•zes antes 
da rcnnião da assemblt~a geral. 

A commissão se rcunirú c convidará o ;:~ntor da pro-· 
posta para conjunclanwntc procederem :10 exame. S1 
e lia fôr apoiada na di ta reullião, scr;'t clle ohrigado a 
fazcl-a conltcerr aos socios, pelo menos H> dias antes 
da mais proxima as~embl.:·a geral, ú qual tl'rú de ~t:r 
suhmcttida. 

Si não fôr apoiada na dita reunião da commi~;são, 
será considerada como não apn'sentada. 

Art. 4·2. Os presentes estatutos discutidos c aceitos 
pela assembléa 'g-l'fill não poderão ser modificados nPm 
:!Iterados antrs de dons ;nmos, a contar do dia dt' su:t 
approv:1ção pelo Governo Im per ia!. 

Art.. ti;L A dissolução da sociedade não porll'r;·, ser 
fei trt, si não por un~a :1ssembléa ('Xtraon!inaria, con
vocada r!ipccialrnrn te para rsse 11m, c reunindo um 
numero de votos igual a dons terços c mais um dus 
socios inscriptos nos registros. 

Art. ~1. No raso de dissolur.:tn inrvitavl'llla sodc
dafll', a assf~mhléa geral delihe.rar{t sobre o destino 
llos fundos soc:iaes, conformando-se sPmpre com as 
vistas que deram lugar ú ncação da sof'iedadc. 

Art. fí.ri. Os presentes estatntos clisrutidos c arrilos 
rm asst~mhl{'a ç:eral serão, depois de approYados pela :lll
toridatlc Stl]ll'l'ÍOr, impressos e dislrihuidos pelo..; snrio:-; 
par:1 romt>çarcm a vigorar, logo após sua tlistrihuiç;io. 

Hin de .Ta1wiro, :tO de .lunho de 18/0.-Presitlt•nf,~. 
F. },f, JJnmt!on.-Yicc-pn·sidPnle . .1. JHum.-L" Se
crnlario, !AtÓ!'/1. J.r:l'1f.- 2. o St·en•f;trio . .;!cliill!? OJ'/1''1!· 
!1á11!.- Tltl•::ultll'iro,' ,'.'ri/1/U.rl 1/o(!'lllll/1 /1. · 
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DECRETO N. ü203- DE 13 DE J.\~EIRO DE 1873. 

Designa a ordem em que devem ser extrahidas as loterias no
:\nno de 1873. 

Na conformi1ladc f] o art. 2. o da Lei n. o 10!)9 de 18 de 
Setembro d(• 18GO: Hd por hem que na extracção das 
loterias distrihuiuas para o anno de 1873 se observe a 
ordem marcada na tabdla que ~om este baixa, assi,~nada 
pelo Viscontle do llio B1·anco, Conselheiro de E->tado, Se
nador do Imperio, Presidi~ntc do Conselho 1le 1\Iinistro:', 
.Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda 
c Presidente do Trihunal do Thesouro Na.ci_onal, que 
assim o tenha entendido e far,a executar. Palacio do Hio 
de Janeiro, em treze de Janeiro de mil oitocentos se-, 
tenta c tr1~s, qniniJUagcsimo segundo da IIHlepcn
d~ncia c do Imverio. 

Com a rubrica de Sua :Magestade o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 

Relação das loterias que têm tle ser extra
hidas no anuo de IS73. 

1.a A 3.a rara as ohras da matriz de Nossa Senhora da 
Gloria do l\lanicipio da Curte.- Ilecrcto n.o 2001 de 2:J 
de Agosto de 1871. 

2. 3 A 7.a para as obras da matriz de Sant.'Anna tla 
Côrtc.-Decreto n.o 1WJ3 de Hi de Setembro do 18lm. 

:J.a A .'t,.a para as obras d<1 matriz de No~sa Senhora 
da Gloria do l\lrmicipio da Curte.- Decreto n. o ~001 de 
23 de AgGsto de 1871. 

4.:o. A 3.3 e ultima para as o!Jras da matriz de S. João 
Dtptista d<t L1gôa do l\lunicipio lla CJrlc.·- IJ~crelo 
n. o 2000 de 2:1 de Agosto de 1H7l. 

5.a A 3.a a favor da irmandade de Nossa Senhora da 
Bala lha, r.rccta na matriz de Sant'Anna da Côrte.- De
creto n. o l99U de 2:1 de Agosto de 1871. 

G. a A 4. a para conelu~ão ria~ obras da matriz do Sa n
ti.->simo JS:teramento do 1\lunicipio da Cúrtc.- Dt;ncto 
n." 2UU7 tlc :w de As-oslo de f87l. 
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7 ." A HJO. a para o 1\lon tr,pio llos Servidores do Estado. 
-Decreto n. 0 122() de 22 de Agosto de ll')()í c Lei 
n.o H381 de 18 de Agosto de HWD. 

s.a A 27.a para construcçiTo de um theatro lyrico 
nesta Cürtc.- Decreto n.o 87ti tlc 10 de Setembro 
de lS~iG. 

n.a A S. a p::~ra, a~ obras ela matl'iz de Sant'Amia da 
Côrtc.-Dccrcto n.o HiU:l de,,;_; de Setembro uc l8GD. 

IO.a A 7.a para crração do fundo dr emancipação.
Lci n.o 20í0dc 28 de Setembro de 1871. 

li. a A 13. a par a a~ obras do Ho~pi tal lla Santa Casa 
fla Miscriconlia da Côrtc.- Decreto n.o Hm:J de f;) de 
Setembro de 18f:U. 

l~.a A 101.a p:1ra o l\lontepio tios Servidores tlo E5Latlo. 
-- D:'t3rnto, n. ~~ 122!) de 2·~ de Agosto de 18tH c Lei 
n. 0 lH8l de 18 llc Agosto ue 18GB. 

~t:J.a A :J.a p:ll'a as obras do Hospício de Pedro II.
Dccrcto n. o 203ü de ~?i de Setembro de 1871. 

li. a A 102 . .a para o Montepio dos Servidores do Estado. 
- Dt~ercto 11. 0 1:22() de 22 de A'gosto de l:::iGí c Lei 
u.o W81 de 18 de Agosto de 18GD. 

l3.a A li. a para as obras do Hospital ela Santa Casa da 
1\Iisericordia da Côrte.-Decreto n.o lGU3 de 1:J de Se
tembro do 18G9. 

Hi.a A s.a para crcação 1lo fundo de emancipaçlo.-
Lci n. o 2010 de 28 de Setembro de 1871. ~ 

17.a A ·103.a para o Montepio 1los ServidorPs do Es
tulo.~ [k•creto n. o 1'!2U tle 22 rlc Agosto de 18eí c Lei 
n. o 1081 de 18 de Agosto de 18liU. 

l8.a A G8.a para melhoramento tlo csta:ln sanitario. 
-Decreto n. o ;_;g,; tl!~ H de Set1~mbw de 18:>0. 

lU.a A 7.a a favor da irmantlarlo do S·llltissimo Sa
r-ramcnto da frcguczia da Camlclaria, corno administra· 
dora do Imperial Hospital dos Lazaros. - Decreto 
n. o 1733 de G tlc ÜLlLuhro de 18GB. 

20.a A lOí.a para o l\lontepio dos Servi~lorrs do Es
tado.- Decreto n. o lz2G de 22 de Agosto tlc 1801, c Lei 
n. o H3Sl de 18 de Agosto de 18tm. 

21.:\ A H).a para as o.bras do Hospital tla Santa Casa da 
1\Iisl~riconlia da Ct3rte.- Dcerctu u. o HiU3 du t:) til! Se· 
temhro tlc 18(iU. 

22.a A 7G.a para as oiJras tla l.asa tlr Corr•.:c(lo.
Dc'CI'l\lo de 2D de On tu bro de ltl~J::J. 



\CTIIS llll PODIW 

~:L" A to:.;.a para o Montepio dos Servidores do E;;~ 
tado.- Decreto n. o 12::!1) dn ~2 dt~ Agosto de 1S~)1 e Lei 
n. o 1G81 de 18 ue 1\~·osLo de HHiU. 

21.a A G.a para as ohras do llospi1·io dr Pedro Il.
Decreto n. o 20:1G de 27 Uc Sei«~ muro de 1~71. 

2~i.a A 9.a para creaç.ão do fu!ldo dl' «~lllartcipaç5o. ~ 
Lei n. o :ZOiO de '18 de Setembro de 1S71. 

2n.a A lOü.a para o Montepio dos ScrYi<lorcs do E:;
talln.- Decreto n. o J ~::W de 22 de .\g-osto de HHi 1 e Ll'i 
n. o W8l de 18 uc Agosto ue 18LiU. 

27.a A 3." par:-t continuaçlo das ouras do Hnspicio de 
Pctlro 11 e manutcnciio dos ali(~uado . ..;.-- f),~crclo Jt. o ts:~s 
de 27 ue Sl'tembro tle 1810. 

28.a A GD.'1 para Jlli•IIIoralllf'll!n do cst:-~rlo sanitario. 
-Hoc reto n." r;m:~ d1' I'~ de S1~teml,ru de lB~iO. 

2\J.a A 107." para o _M,)lltt•pio dos Senhlorcs tlo Es~ 
tado. - lkt·rcto n·. o 12:W de --:::2 de Agosto de lt-Jü't. c Lei 
11." 11i8l dt~ lH d1~ Agosto de 181iD. 

:w.a A LO." para crcai.;iin do fundo <Te <'mau(:ip:lç:ío.
Lui n. o ~m,o de 28 de SdemiJro de Hnt. 

:Jl.a A lG.a p:ú·a as obras do Hospit:ll ila Santa C:1s:1 da 
Miscriconlia da Cúrtc.-Jkcreto 11. o Hm:J de ~t;) de Se
tembro <lo 18üU. 

3~.a A 108.a para o 3Iontcpio dos SrrYitlorrs elo Es
tado.- Dccrdo 11." 12::W dn :22 de ~\go . ..:.to de 18U-l e Lei 
11." 1ü81 de 18 de Agosto de 18tiU. · 

3:L" A :lr.e.a para .E drspezas do Hospitaltb Santa Casa 
da l\liscril:ordia da C<Jrtc~. -Dccrl'lo 11. o !):2 ue 2~) de Ou
tuiJro de l8:3U. 

:n." A 11." para crcJção tlo fllndo clP cmancipJ.ção.
Lci n." ~010 tle 2R de SctcllllJro d(~ 1N7l. 

:~~).a A lmL" para o l\lontepio dos Scrvitlorrs do Es
taclo.- Decreto n. o 12:W de 2~ dn AgosLo de lSUí c Ld 
n. o Hi81 de IR de c\ gosto dt~ iS~:U. 

31La A 1()()_'1 1:njo lwJJclicio d1·\·c :::.r'r rCj1:Jrlitlo pela 
San!a Casa da 1\Iiscricnrdi:l. «'Xposros, itL'('OIIlillWHto das 
orpllãs, Collegio de Pedro JI e Scminario de S. Jo~0.
Dccreto ue ~3 de !lia i o de 1 H'1l. 

:n." A 12." para erc:H::Io d11 l't:n,lo dt~ rm:lllciv:tOo. 
-L1~i ll.

0 ':W'i:Odu :28d«~SI'tt~llliJi·o de H~il. 
:J:~." A 1 LO.a para o ::\li li! lt~;,ío dos Sc•nitlores do E..;

t:Jdo.- Dt'\'l't'lll 11." 1:;!':2!i tk :2~ d1~ .\•:<L-!o dr' !~!li't e L·· i 
li." J(íSl de l~)d,·A!r~':~lu d1• 1~:(;~). 
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:lU.a A 70. 11 para melhoramentodoestadosanitario. 
-Decreto n. o 598 de ~~ de Setembro de 1850. 

!10.• A 77.• para as obras da Casa de Correcção.- De
creto de 29 de Outubro de 1835. 

4La A 7.a pan as obras do Hospício de Pedro 11.
Decreto n. o 2036 de 27 de Setembro de 187L 

~2. a A 101. • cujo beneficio deve ser repartido pela 
Santa Casa da 1\Iisericordia, Expostos, Recolhimento das 
orphãs, Collegio de Pedro li c Seminario de S. José.
Decreto de 23 de l\laio de 1821. 

43.a A t.H.a para o 1\lontepio dos Servidores do Es
tado.- Decreto n.o 1226 de 22 de Agosto de 1864 e Lei 
n. a 168t de 18 de Agosto de 1869. 

4~.a A 8.a a favor da irmandade do Santíssimo Sacra
meu to da frcguezia da Candelaria, como administradora 
do Imperial Hospital dos Lazaros.-Decreto 11. 0 1733 de 
6 de Outubro de 1869. 

M>.a A 8.a para as obras do Hospício de Pedro 11.
Decreto n. 0 2036 de 27 de Setembro de 187!. 

46. a A 5. a par a as obras da ma triz de Nossa Senhora 
da Gloria do Município da Côrte.-Decreton. 0 2001 de 
23 de Agos tb de 187 f • 

47. a A 21. a para patrimonio do Hospício de Pedro 11. 
-Decreto n. o 875 de 10 de Setembro de 1856. 

48. a A 5.• para conclusão das obras da matriz do San
tis:;;imo Sacramento do Município tla Côrte. -Decreto 
n. o 2007 de 30 de Agosto de 1871. 

49. a A 6. a para as obras da matriz de Nossa Senhora 
da Gloria do Município da Côrte.- Decreto n. o 2001 de 
23 de Agosto de 187'1. 

50. a A 9. a para as obra" da matriz de Sant'Anna da 
_ Côrte.- Decreto n. o 1693 ue 15 de Setembro de 1869. 

51. a A 28. a para construcção de um theatro lyrico 
nesta Côrte .-Decreto n. o 875 de lO de Setembro de 
1856. 

52. a A 6. a para conclu~ão das obras da ma triz do San
tíssimo Sacramento do Município da C6rte. -Decreto 
n. o 2007 de 30 de Agosto de 1871. 

53.a A 7 .a para as obras da matriz de Nossa Senhora 
da Gloria do Município da Côrte.- Decreto n. o 2001 de 
23 de Agosto de 187!. 

ü\. a A 29. a para construcção de um theatro lyrico 
nesta Côrte.- Decreto n. o 875 de lO de Setembro de 
1856. 

l'ARTE 11, 1 
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ãõ. a A tO. • para as obras da matriz de Sant' Anna ua 
COrte.-Decreto n ~o 1693 de 15 de Setembro de 1869. 

56. • A 30! para construcção de um theatro lyrico 
nesta COrte.- Decreto n. o 87õ ue lO de Setembro de 
!856. 

57.• A ~.·a favor da irmandade de Nossa Senhora da 
Batalha, erecta na matriz de Sant'Anna da Côrte .-De
creto n. o 1999 de 23 de Agosto de 1871. 

58. a A 8. • para as obras da matriz de Nossa Senhora 
da Gloria do Mnnicipio da COrte.-Decreto n. o 2001 de 
23 de Agosto de 1871. 

59. a A 7. a para conclusão,das obras da matriz do San
tíssimo Sacramento do l\lunicipio da COrte.- Decreto 
n. • 2007 de 30 de Agosto de '1871. 

00. a A 31. 3 para constrncção de lÍm theatro lyrico 
nesta Côrte.- Decreto n. o 87!i de 10 d~ Setembro de 
!856. 
. Rio de Janeiro, em 13 de Janeiro de !873.- Visconde 
do Rio Branco. 

DECRETO N. ü20~-- DE 25 DE JANEIRO n(l873. 

Permitte aos navios mercantes de todas as nações subirem até 
ao port,o qe Santo Antonio, no rio 1\la~eira; crêa ahi uma 
Mesa de Rendas e no porto de Serpa uma Alfandega. 

Attendendo á conveniencia de facilitar O'commercio 
com a republicá da Bolivia pelo rio Madeira, e Tendo 
em vista o disposto no Decreto n. 0 3749 de 9 de De
zembro de 1866, e nos arts. 17, 20 e 319 do Regula
mento n. o 2647 de 19 de Setembro de 1860 : Hei por 
bem Decretar o seguinte : 

Art. l. o E' permittido aos navios mercantes de todas 
as nações a navegação do rio Madeira, na Província 
do Amazonas, até ao porto de Santo Antonio á margem 
direita do mesmo rio; observando-se em tudo o que 
lhe forem· applicaveis as disposições do Regulamento 
annexo ao Decreto n. o 3920 de 31 de Julho de 1867. 
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At·l. 2. 0 Havcl'à no mesmo porto uma 1\lesa de Rendas 
de l. a ordem, habilitada para a importação dos gene
ros procedentes da republica da Bolivia,. bem como 
para a exportação dos generos nacionaes e despachos de 
transito ou de mercadorias navegadas com carta de 
guia. , 

Art. 3. o E' igualmente permittido aos navios es
trangeiros o transportarem do dito porto para outros 
tluviaes da Província do Amazonas ou do Pará, e vice
versa, mercadorias 1e qualquer origem, nos casos do 
art. 1.5 do Regulamento acima c i ta do. 

Art~ 4.° Fica creada uma Alfandega de 5;a ordem na 
villa de Serpa, Província do Amazonas, com as attri
buições conferidas ás demais Alfandegas do Imperio, 
guardadas as disposições do' Regulamento de que trata o 
artigo antecedente. O seu pessoal e os vencimentos 
deste serão iguaes aos da Alfandega de Penedo, na Pro
víncia das Alagôas . 

. Art. 5. 0 As embarcações com carregamentos destina
dos á fronteira do Peru ou da Bolívia, quando não pu
derem, por seu grande calado, subir além de Serpa, 
poderão ahi, com assistencia das autoridades fiscaes 
da Alfandega, baldear os mesmos generos para cl1lbàr
cações menores. 

Art. 6. o Ficam revogadas as disposições em con-
trario. · 

O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Minis
tros, Ministro e Secr~tario de Estado dos Negocios da 
Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 

. assim tenha, entendido e o faça executar. Palacio do 
1\io de Janeiro, em vinte e cinco de Janeiro de mil 
oitoGentos setenta e 'tres, quinquagesimo segundo da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 
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DECRETO N. 520õ- DE 2õ DE JANEIRO DE 1873. 

Declara de utilidade publica a desapprOJ•riação de varios pre
dios que devcni ser demolidos p!lra a construcção do edificio 
destinado á Caixa da Amortização, Correio Geral c Praça 
do Conunercio. 

Attendendo ao que Me requereu a Associação Com
mercial do Rio de Janeiro, ácerca da conveniencia da 
construcção de um cdificio no qual possam estabeleccr-~e 
commodamen te a Caixa da Amortização, o Correio Geral 
e a Praça do Commercio, occupanuo a área comprehcn
tl ida entre as ruas do General Camara c do Rosario, 
c as do Visconde de llalwrahy c Primeiro de 1\larço, 
com frente principal para esta ultima; Hei por hem, 
de conformidade com o disposto no art. 1.. 0

, ~ I. o do 
Decreto n. o 3iJ3 de 12 de .Julho de 18~~, Determinar o 
seguinte: 

Art. I. o E' declarada de utilidade publica geral, 
para o fim acima mencionado, a desappropriação dos 
predios particulares, que forem comprehendidos no 
plano da obra de que se trata, o qual será opportuna
mente submettido á approvação do Governo Impe
rial. 

Art. 2. o A' Associação Commercial do R i o de Ja
neiro é concedida, n(\ fúrma do art. 3~ do citado De
creto n. o 353 de 1.2 de Julho de 18~iJ, a faculdade de 
promover a desappropriação dos sobreditos prodios, 
preenchidas todas as formalidades legaes. 

Art. 3. o As reclamações e observações, de que trata 
o art. 8. o do mesmo Decreto, serão remcttida~ dircc
tamente ao 1\linisterio da Fazenda. 

O Vis~onde do Rio Branco .. Conselheiro de Estado, Se
nador do lmperio, Preside.nte do Conselho de 1\linistros, 
:1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fa
zenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 
tenha assim entendido c o faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte e cinco de Janeiro de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
lndependencia e do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstade o Imperador. 

V'iscondc do Rio Branco. 



EXECUTIVO. 29 

DECRETO N. 5206- DE 25 DE JANEIRO DE 1873. 

Orça. a Receita c Jixa a Despeza da lllm.a Camara Municipal 
para o cxercicio de 1873. 

Hei por bem, de conformidade com o di~posto no art. 
2a da Lei n. o 108 de 26 de Maio de J8í0, Approvar c 
Mandar que se execute, pela maneira abaixo declarada, o 
Orça1qento da Illm. a Cama r a Municipal para o exercício 
de 1873. 

Receita. 

Art. J. o E' orçada a Receita para o exerctclO a que 
5e refere o presente Decreto na quantia de 888:691~883, 
a saber: 
§ 1. o Imposto sobre o consumo da aguar-

dente ......•.........•..•..• 
§ 2. o Dito sobre vinhos, licores c mais 

bebidas espirituosas •......... 
§ 3. 0 Dito de policia ................ . 
~ 4. o Dito sobre seges e carros ...•... ·. 
§ 5. o Fóros de terrenos da Camara ..... 
§ 6. o Ditos de ditos de marinhas e man-

gues .....•...•............... 
§ 7. o Di tos de armazens ............. . 
§ 8. • Ditos de tavernas .............. . 
§ 9. o Ditos de carroças .............. . 
§ lO. Di tos de carros... . ........... . 
§ H. Di tos de quitandas de seccos ...• 
~ 12. Laudemios de terrenos da Camara 
§ 13. Ditos de marinhas e mangues •.... 
~ 14. Rendimento do matadouro .•.... 
§ Hi. Dito de talhos fóra da cidade ...• 
§ 16. Dito da praça do mercado ...... . 
§ i7. Dito de aferições e carimbos .... . 
§ 18. Emolumentos de alvarás de casas 

de negocio ...........•....•. 
~ 19. Premios de depositos •.......... 
§ 20. Taxa sobre a venda do peixe pela 

cidade ..................... . 
§ 21. Multas por infrar-ção 1lc postura~. 
~ 22. Ditas policiacs ................ . 

so:~89B798 

70:Tt,l3S6l6 
25:000~000 

B4:7046458 
!i:839~083 

3:378S788 
3:366~400 
i: 4-69b94() 
2:50IS760 

lllb360 
9~600 

~jO: 000~000 
9:7108096 

116:000~000 
lJ 

i 12: mnc900 
riO: OOO;)OOO 

120:000~000 
3í663ti6 

338~666 
I 5: 9l6,)87R 
n: r12n~~H) 
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§ 23. lnuemnizaçõcs pelos re11aros de , 
calçadas ....•...............• 

§ 21. Di tas por medições de terrenos de 
marinhas •............•...... 

§ 2n. Licenças para festividades .. ,. .... 
~ 26. Di tas a mascates . . . . . . . . . . . . •• 
~ 27. Ditas a despachantes ...•......... 
§ 28. Alugueis de proprios municipaes. 
§ 29. Locações de terrenos para toldos 

. volantes, etc ............... . 
§ 30. Arrendamento de terrenos de ma-

rinhas ..................... . 
§ 31. Investidura de terrenos ganhos 

por al'ruaçõcs ............... . 
§ 32. Arruações ........•............ 
~ 3::J. Hestituiçõcs e reposições ....... . 
§ 3~. Cobrança activa ............... . 
§ 35. Juros de apolices .............. . 
§ :J6. Produclo de gcneros vendidos .. . 
~ :n. Joias por medição de terrenos em 

Campo Grande .........•.... 
§ 38. Multas a empreiteiros ......... . 
§ 39. Producto de terrenos devolutas. 
§ 1!0. Joias de terrenos arrcmlados pela 

Camara .•.•.............•... 
§ 41. Jurus pela móra de dinheiros .... 
§ 42. Donativos á Illm. a Camara ..•... 
§ 1!3. Saldo do anno an torior •......... 

Despeza. · 

t 

~ 

I> 
i76b49~ 

22:0006000 
M10~000 

f6:000EOOO 

10:0006000 

1;):0006000 

Sii3~6n2 
:l: 000;5000 

20:000Q000 
U:ti83~606 
;) : 801;5000 

~ 

888:69lb883 

Art. 2. o E' fixada a Despeza para o referido c:xcrcicio 
na fJUan Lia de 873: 329r)9:S:l, a saber : 
§ i. o Secretaria ..................... . 
~ 2. o Contadoria .................... . 
§ 3. o Thesoureiro~ Escrivão, Advogado 

e Procurador, de conformidade 
com as disposições do Decreto 
n. o . 4441! de 29 de Dezembro 
de 1869 .•...................• 

§ 4. o Di rectoria de obras ............ .. 
~ ri. I) Fiscacs c guardas .•.... , ........ . 

2:1.:8006000 
1.~:000~000 

i 7:68ícni2 
l '~ : 30 I ~$ 9B9 
:w: ooo~ooo 
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~ U. o 1\Iat:ulouro, incluida a gratificação 
de dons empregados na matança 
dos porcos ................••. 

§ 7. o Aposentados ................. ··• 
~ 8." Fúros de tenenos occupados pela 

C::nnara ......•............... 
§ 9. o DiiTcrcntes obras: 
Conclusão dos c a lçamcn

tos da praia de Bolafogo 
c rua do Senado pelo 
systcma de par:Jllelipi
pedos e pelo ordinario 
da ruatlcCnbussú..... 129:270S88G 

Conservação dos. calça-
mentos da cidade, pes-
soal e material, comprc-
hcndido o pagador com 
a gratillcação de GOOS 
annuacs.............. 100:0001)000 

.Melhoramento e conserva-
ção de estradas. • . . . . . . 38: 83:lb000 

Plantio, conserva~ão e me-
lhoramento de praças... Hi:OOObOOO 

Aterros e desaterros..... ti:OOObOOO 
Pontes e pontillíões.. . . . . 2:000b000 
Cúcs c muralhas, compre-

hendendo-se o da praia 
de Botafogo entre a rua 
do Marquez de Abrantes 
c S. Clemente, c dahi 
até a Pedreira........ 68:3r.,p~ooo 

Conservação dos proprios 
mnnicipaes............ $ 

Abertura e alargamento 
de ruas, inclusive a de 
D. C1rlota em Bota· 
fogo.................. 10:000~000 

Di ta (la lagôa de Rodrigo 
de Freitas .....•....... 

Conclusão do cd i fi cio desti
nado para Nccroterio ... 

noosooo 
G:.wosooo 

Idem da escola municipal 
da freguezia de S. José. 4~: OOOrSOOO 

Idem do chafariz do largo 
ua Imperatriz ..•...•.• 

:n 

10:838~000 
5:üü7S39J 

taosooo 
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§ 10. Amortização da ui vida activa .••.. 
~ lL Custas .a. que está sujeito o· cofre 

municipal .•....•...••....••.• 
~ 12. Despezas judiciaes ........ .' •.•.•. 
§ 13. Porcentagem á Alfandega e Recebe

daria do Rio de Janeiro pela cü
brança dos impostos pertencen
tes á 111m. a Camara ....•..•... 

§ 14. Reposições e restituições ......••. 
~ Hj. Impressões, publicações, balanços, 

orçamentos e talões ..........• 
§ 16. Expediente: papel, livros, inclusi

ve o pessoal do serviço .......• 
§ 17. Limpeza e irrigação da cidade, in-

clusive o administrador ...... . 
§ !8. Di ta dos mijadouros e la trinas ... . 
~ 19. Tombamento dos terrenos da Illm.a 

Camara .•..•..........•.•.... 
§ 20. Manutenção da escola de S. Sebas-

tião ......................... . 
§ 21.- Conta de vasos ourinarios e latri

nas que tem de ser paga á com
panhia-City Improvements .. 

§ 22. Eventuaes ....•..............•.. 

I 

8:000~000 
2:0006000 

9: ()()()~()()() 
1:0006000 

9:600SOOO 

H>:0006000 

l 05: 000~000 
10:200~000 

4:800~000 

18:240~000 

46:ti67$000 
8:215~665 

873:329$9;)3 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 
:Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Impe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio · 
do Rio de Janeiro, em vinte e cinco de Janeiro de mil 
oitocentos ·setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Jo1To Alfredo Corrêa de Oliveita • 

... 811 
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DECRETO N. 5207 - DE :H DE JANiúno DE 187.3. 

Pl'oVillcncía sobre a (Jivisão e vrnda dosfhilholes f!c, lotcria. 

Vistas as clispüsiçiics do nc~rreto n.u t727 de ~O de Fe
Yrrr.iro de t8!l(), e a ncressidade de prover a que não 
dl~ixc d(~ correr annualmrnll~ o nnmcr·o de lofl'rias oiJri
ç:alnrias que ~c acham :tutoriz;Hlas fH~Ia AssemiJióa Geral, 
Ht•i por ht>m Determinar o Sf'~uinte: 

ArtiQ"o unico. A Yl'nua dm hilhctrs (]f~ lotNia c dl~ 
suas fr~eçõcs, prrmittida:> pelo Occrclo n." 1727 de :?.0 de 
Fnvcrdro de ,IH~)(), püdl'l'Ú ser feita nas c~ts:ts commis
sionadas pelos Tltrsnurciros <las lot(~rias" e em qnai~SI{Uer 
outras do commercio, rpw Lcn!Jam pap;o o imposto de in
dustrins c prolissÕ('S para esse fim; 1k;l!Hio derugado 
w~sta parte o art. r.~,. o do mesmo Derreto. 

O Visconde do Hio Bram·o" Cl}!lSI'JIJCii'O de E~ lado, Se
nador do Impcrio~ PrcsidPnte do Cons('llto de l\Iinistros, 
l\Iinistro c Secretario de Estado dos Nl'gor.ios da Fazenda 
c Presidente do Trilllln:d 110 T!I!'SrJuro Narional, assim 
tenha entendido c o faça exncutar. Palacio do llio de 
J:tn(~iro, em trinta num de .Luwiro de !llil oitor·entos 
setrnta e tn•s, quinquagc~',imo segundo da lllclepcn
dPncia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua ~I:tgcstadc o Impcr<ll1or. 

Fiscondc do Rio Branco. 

UECHETO N. G20R- nl~ :u nr.: J.\~Emo DE 1873. 

Cnnrctle ao--~cw Lontlon :md Br::tsilian B:ml•-:wtm izaçãolpara 
po1ler eslahdecel' l'aixas liliaes ua~; Provindas da Balda, Pcr
!lalllhl!('O e S. t'edro do IUo Graudc do Snl. 

Attcntlcndo ao qnc 1\Io representou .John Gonlon, como 
procurador da sociedade anonyma i11corporada em In
glaterra com a d<•Jlominação de-Nt•w London and Ora
si lí:111 llan k---, ú qurd f'ni p!71'1ll i tt. ido rrJJH:ciun:t r neste 
ltllp(~rio, por Dn1orPlo 11." :;o:H do 1.'' de A!~o:;Lo do a11nu 

11 \HTE 11. ti 



Af.TOS DO I'ODER 

passatlo, li r-i por brm Conceder-lhe a autorização, qtw 
}Jetle, para poder estaheleeet· caixas filiat)s do J.ito banco 
rtas Províncias tla Bahia, Pernambuco c S. Pedro do Hio 
Grande do Sul. . 

O Visconde do Ui o Branco, Conselheiro ue Estauo, Se
nador uo Imperio, Presidente do Conselho J.c Ministros, 
1\linistro e Secretario de Estado uos Nrgocios da Fa
zenda e Presidente uo Trilmnal uo Thcsouro Nacional, 
:tssim tenha entendido e o fat~a <·xceutar. Palacio do 
lHo de Janeiro, em trinta e ·um de Janeiro ue mil 
oitocentos setenta c trcs, quinquagesimo segundo da 
lnuepcmlencia c Jo Imperio. 

Com a rubriea de Sua ~bgestade o Imperador. 

Visconde do llio B1·anco. 

»ECHETO N. ~209- })E ;a Dr-: JANEmo DE t8j3. 

Approva definitivamente o plaso tla obra para a abertura !la praça 
e rua em frente do Lalloratorio Pyrotechnico na Armação, em 
Nictheroy. 

Nos termos do~ 2. 0 uo :Jrt. ll do D~crcto n. o 3:)3 lle 
12 de Julho de 18M>, Hei por bem Approvar definitiva
mente o plano da obra p:ua a abertura da praça c rua 
em frente ao Laboratorio Pyrotcclmico na Armat,:ão, em 
Nictheroy. 

Joaquim Delfino Riueiro da Luz, do .Meu Conselho,. 
Senauor do Impcrio, Ministro c Secretario de Estado tios 
Negocias lla Marinha, assim o tenha entendido c faca 
executar. Palacio Jo Rio de Janeiro, em trinta e um Je 
Janeiro ue mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo 
segundo da Inclcpendcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Joaquim Delfmo Ribeiro da Luz. 

-·--
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DECRETO N. 5210-Do 1.0 DE FEVEnEmo DE 1873. 

neunc o termo de Silves ao de Scrpa, na Província do 
Amazonas. 

H0i por hem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. O termo de Silves fica reunido :10 de 

Serpa, na Provi~e!a do Amazona:, sob a juri~dicção _de 
um só Juiz :Mnntctpal c Lle Orphao::;; revogadas as dis
posições em contrario. 

O Dr. ·Manoel Antonio Duarte de Azíwcdo, flo Meu 
Conselho, 1\linistro e Secretario de Estado dos Neg-ocios 
da Justiç!l, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio rlo Rio de Janeiro, em o primeiro de Fcvcrairo 
de mil oi toeentos setenta c trcs, quinquagesimo segundo 
da Indcpcndcncia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstade o Imperador • 

. Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 

DECRETO N. 5211- DO l. o DE FEVEREIRO DE 1873. 

Dcsanncxa do termo de ~finas Novas o de S. João Bapti"ta, na 
Provincia de l\Iinas Geraes, c crêa neste um lugar de Juiz 
Municipal c de Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica fl~sannexa1lo do termo de .Mina~ 

Novas o de S. João Baptista, na Província de 1\linas Gc
raes, c creado neste um lugar de .Juiz 1\Iunicipal e de 
Orphãos ; revogadas as disposições em contra rio. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azen~do~ do 1\lcu 
Conselho, 1\Iinistro e Secretario de Estado dos Negocias 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça cxeéutar. 
l)alacio do Rio de Janeiro, em o primeiro de Fcvr.rciro 
de mil oitocentos setenta c trcs, quinqnagesimo ~rp;uml() 
ua lndcpenClencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstadc o Imperador. 

Manoel Antonio IJ,uartc ,fe 'A;cvcdo, 
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DECHET() N. ;)21:.!- [l() 1. o ))E FEYEHEIRO ))E 187:L 
\ 

Cn~a 110 termo 'lc !\Tis ãc·> VP!ha, ua Provinda do Ceará, um lugar llc 
Juiz M uuicipal c llc Orphãos. 

Hei por hem Dec~rdar o se.~ninte: 
Artign unico. F'iea crcado no termo de 1\lis~ão Vl'

lha .. IJa Provineia do Cc.:tl'~l, Ulll lugar ue .Juiz l\lunicipal 
e J.e Orpllãos. · 

O Dr. 1\lanod Antonio Dtndn de Azevedo, do l\lnu 
Coa;:;ellto, Ministro ~~ S:•ct·et:ll·iu de J~stado dos Nt•gocio~ 
da Jtlstir'a, :tssim o J;;nlta erttendido e f:u:a f'Xccntar. 
P.:~l:tcio ;lo Hio de JaJH·iro, em o primeiro de Fevereiro 
de mil oitocentos setenta e Lrcs, IJUillljU:.Jge~imu st>gundo 
da Iw.lepcndeueia c tlo lmperio. 

Cam a ru!Jri('a de Stn ~;la~t.)3tadc o Impcra1lor . 

. Manoel Antonio Durtrtc de A=cvedo. 

DECRETO N. :)21:1- llO 1. ,, DE tEVEHEinO DE 18i3. 

Allcr:1. a (r.Iassificação de ·~llg-tllll:tS fomarcas 1la Proviur.ia <I e· 
St'l'f.';i!)e .. 

II1~i por !Jpm, 11ara exocnr;:to do art. 29, ~ 4. o da L f' i 
n. o 203:~ do 20 de Setembro de 1871, Decretar o sf'gnin te: 

Artigo nnico. Fi1~:1m clev:1clas a 3.a cntrancia as eo
mat"cas da E:"tanria f' L:Jr:Ingf'iras. c a 2.aas tlc l\laroim e 
Villa No\·a, na Provinda dt~ Sergipe 

Subsiste a classilicaç~o das ontr;ts comnrr:~s da mesma 
ProYincia, ::~ s.1lwr: a d:t eapiLll de 3. 3 cntrancia, c as da 
Capell:l, La~arto n Itahaianna, de La 

O D1·. l\Ltnorl Antonio Duarte de Azevedo, do 1\leu 
Cousf'!ho, Min i:::t ru c• Sr'cn•tario de Estado dos Negocios 
da Justiçn, ;1ssirn o li'llha PllLcndido c faça cxccut:Jr. 
Palacio elo Bio de JaJH·iro, em o primeiro de Fevereiro 
de mil oi toccn tos sctcn ta e tres, quinquagcsimo se
gundo da lntlepcntlcttc Lt o tio Impcrio. 

Com a rubrica de Sua ~la.~cstadc o Imperador • 

.J.11anocl .Antonio Duarte de .l.:cvetlo. --
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DECllETO N. 0211 -DO L o DE FEVEREIHO DE 1873. 

Concede á com(11fltnra- Frrro-earril 1lc ThcrcsorJolis- auto
rização para ftmedouar c approva os respeclivos <~slatutos. 

AttendPntlo ao qnn 1\le reryncreu a comprmhia -FciTO
~arril de Tlter·csoJlOlis- d1~vidah1cn tn repn•spnlada, c na 
:::onformidadc tla Minha lmmcdi:tta Hesolwão de li de 
Janeiro ulti1no, tomatl:t sohl'e o Jlaret.:er d;1 Secção dos 
Negocias do Impt~rio tlo Gon:wlllo tle Estatlo, exarado 
r·m Con~nlla de 23 tle Dezembro tlo an1·10 proximo lintlo, 
Hei por bem Coneeth'r-lllc autorização para funccionar, c 
ApproYar o.c; rc~rwctivos estatutos, sol• a seg-uintt~ clau
sula: No §;;.o do titulo 2." supprimam-se as palavras 
iniciacs dnsde «asscmblt'~a» até asnpplcllle• c em Jug:H 
Jellas insiram-se as srgnintes : «A :1sst~mblt'~a geral 
serú presidida por um Presitlí~ntc escolhido por accla
m::~ção, em cada reunião, ou clt~ito cspt•cialm(•nto para 
tal tim por um ou dous .mnos>>, conscrvanuo-se o mais 
como está nesse paragTaplto. · 

José Fern:~ndcs tla Costa Pereira Junior, do Meu Con
selho, l\linistro c Secretario dn Estado dos Ncgoeios tla 
Agri cnllura~ Commcreio r, Obras Pu bl it:as, assim o 
tenha cnLt~ntlido c f:1ca t'xecntar. Palaeio do lUo de .Ta
Heiro, em o pl·imcit'~l dt~ F'evt~rt~iro de mil oilot~cntos 
setenta e trcs, quitlfJilagcsimo segundo da lmlepcndcncia 
c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagest::Hlc o Imperador. 

JosJ Fernandes da Costa Pereira Junior. 

Estnlutos da companhia- l~CI'I'O·Cilri'il de rrhcrcso
polis-, a que SC refet·e O J)cct'CIO n.o !}241 do f. o 

de Fevereiro. 

TITULO I. 

SECÇ.\.0 I. 

Da sociedade, sen oújecto, dw·arào e dissullltüo. 

§ 1. 0 A comj)anhia- F'crro-rarril de Tllcrrsopolis
tem por oLJjceto construir c eustear uma estrada para 
carros movidos pol' animaes ou a vavor sobre trilhos 
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de ferro, e uma linha telcgraphica entre o porto da 
J,icdadc c a raiz da Serra dos Orgãos, .a manter o ~e11 
trafego de conformidade com a Lei Prmttncial n.o 1021 
de 25 de Novembro de 187,1, c respectivo contracto de 
:13 de Junho de 1872, celebrado com a Presidcncia da 
Província do Rio de Janeiro. 

§ 2. o A séde da companhia será nesta Côrte ou em 
~fagé, conforme deliberação da assemhléa g-era I. 

§ 3. o A duração da companhia será de;)() annos con
tados da da ta 1lo começo das ohras, c poderá ser proro
gada, se assim convier aos interesse~ da companhia, me
diante delibPração da assembléa geral e autoriza<:ão do 
poder competente. 

~ 4. o A companhia súmente poderá ser dis~olvida nos 
c:1sos flo art. 2m; do Cotligo Commercial, ou por aeto da 
assemhlóa g-eral, no c:-~sn de so!Tn~r prf'juizos que absor
vam mais de metade do seu r~apital. NPstc raso entrará 
logo em liquidação, ven1lendo-so em leilão todo o seu 
activo para pagamento do seu pa~sivo, c o saldo liquido 
será rateiado pelos accionistas proporcionalmente ás 
suas acçõcs. 

SECÇIO 11. 

Do capital social c da respon~abilidade dos socios. 

~ l. o O capital da companhia será de 300:000:)000 di
vidido em mil c quinhentas acções de 200JOOO cada 
uma. Este capital, que t1~m a garantia de juro~ de 7°/0 

por espaço de cinco annos, poderá ser augmcntado por 
acto da a~seltlbléa geral, c mediante approvação do 
poder competente, se não fôr sufficientc ao desempenho 
dos fins a que se propõe a companhia, sendo de prefe
rcncia dividido pelos accionistas que pretenflerem as 
~cções emittidas para esse augmcnto. 

~ 2. o Este c apita l será gradualmente realizado preen
chendo-se á prop0rção fJUC o forem exigindo as des
pezas com os serviços da companhiJ por mf'io de cha
madas annunci<H1as em H ma Lias folhas diarias de maior 
circulação e com a an tccedencia de dez llias, devendo 
poróm a primeira entrada ser tle :10 °/

0 
c realizada logo 

fJU~ forem subscriptas as respectivas acções, c as sc
gum.tes nã? podendo srr exigidas senão com o intervallo 
de vmte dias uma da outra e com prévio annuur.io pu-
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lllicauo na fórma :1cima declarada. A' nwdiua que se fdr 
realizando o capital assim como o haver ua companhia 
será recolhitlo em um banco que maior connança e in
teresses otl'ercça á Directoria da companhia. 

~ 3. o A responsabilidade dos acdonistas limita-se ao 
valor nominal das respectivas acções. 

~ 4. o As acções da companhia serão representadas 
por· cautelas tiradas de um livro especial~ devidamente 
numeradas e assignadas pelo Presidente e Thesourciro 
da Directoria da companhia. Suas trausfl'rt•nrias só 
podem operar-se pelos meios lcgacs, c não terão elfeito 
senão depois de averbadas nos livros da companhia. 

§ r:;. o O accionisla que deixar ue realizar sua entrada 
no tPmpo para isso prcscripto, na fúrma uo paragrapho 
:mtcccdentc, sem motivoju~tilicado c devidamente at
tendido pela Dircctoria, fica sujeito a uma multa de ;'.i "/o 

·do valor da respectiva entrada, c no Hm de 30 dias per
derá as acçõm: que tiver, em beneficio da companhia, 
que poderá dispôr de lias como convier melhor aos seus 
interesses, sem que o accionista tenha direito a recla
mação alguma coutra a companhia. 

~ U." O fundo de reserva é destinado a fazer face ao 
detcrioramento do material da companhia e a prejuízos 
imprevistos, não podendo porém exet~der a aO "/o do ea
pital da companhia, nem será definitivamente distri
buillo senão no caso de dissolução da companhia. 

~ 7. o Os rendimentos da comJ1anhia serão divididos 
pela fórma seguinte : parte na i mportancia de !"j % do 
rendimento hruto para fundo de reserva, outra parte 
corre~pondente a ti% dos lucros liquidos para ser di
vitlida pela Directoria em par lcs ignacs, como rctri
lmição do seu trabalho, sendo o resto rcpnrtitlo pelos 
arcionistas. 

Fica entendido que esta divisão e app1ic;Jção dos ren
dimfmtos da companhia pódc ser alterada vela assemblt~a 
geral, logo que o exijam os legítimos inlf,resscs da com
vanhia. 

TITULO 11. 

da ass<"mbéa gt•rnl. 

~ l. o A assembléa geral compôr-sc-ha de todos os 
accionistas da companllia, mas sómento ter~o voto nella 
aquel lt's aceiunistas que possui r•'m chico bit nia i~ ac,;ões, 
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corrrspondendo um voto por cinco :H'(ilPs a U· r ;o, n sendo 
cllas pos;-;uidas Ires mezt·s an L!'s da reun i:lo da nwsma 
asst>mldéa. 

~ 2. 0 A asscmhlt'·a g-cr:11 súmrntc potled funrcionar c 
tlelibcrar estantlo pn•s1~Bl1~ um llUllH'l'O de al'cionisl:Is 
nas condiçiks do paragTaphÕ pn'cl'dt~ntn qur represcnt.n 
pelo JOt~nos um quinto do capital n•alizado, ~~no e:1so em 
que isto não se tlt~ procedcr-st~-lla á nova I'OllVO(:ação 
com a eomminaeão de deliberar a asscmbléa eom os 
<Jceionist:Js quP I'Stiver·ern presentes, sendo l'm tal caso 
suas deliiH'!'at;ões ohri1.ra tnrias para a comp~mliÍa. 

§ :Lu A asscmhlb ,1.rnal n·ullir-st'-lla duns vezes por 
anno p:tra o cx::lllw das eontas ~~do balanço g·cral de todos 
os negocias da COlllpallhia, qun lho ser;1o sulnncttitlos 
eom todos os csclan~dmnntos que exigir, e alt''m disto 
st~mprn que l'ôr co:nocada pt'lo Pn•sitL•ntt) da companhia 
para dt•ltherar solm) a t~lt'il_;;lo da Uirt>doria t' rnsponsa-· 
bilidadt) de seus mcrHIJt·os, c p:1ra tnm:1r eonheciment.o 
dn r1ualqucr negocio tJUC iat()J'essc á companhia c rcsoi
YI~r a respci to. 

Neste caso podcrú nind;-~ a convocação ser exigiua por 
nm numero de arcionistas quu re111'esentem llclo menos 
um quinto do capital realizado. 

~ li. 0 A couvocaç5o ser;'t feita por nnnun(·ios puhlica
dos na foi!Ja diaria de m·1ior circulação, com declara
ção do lug·ar, dia c hora em que deverá ter lugar a reu
nifio e do ohjcc to da nwsma. 

Esta pulJlieação st~rá feita sempre com antccl~dcncia de 
dez ((;as c por trcs vczc:>, sc11do a ultima no dia em que 
dever celebrar-se a reunião. 

~ !.i. o A asscmlJib geral S1~rú prcsid ida pelo Prcsid1~n to 
da eompanltia, 1'. na sua falta pelo stmsnpplentP, servindo 
de Secretario o da compa 11 h ia ~~ tle escrn tatlorcs os <lCCio
nistas para isso eleitos pela ;\ssemhléa, á qual podt~rão 
comparecer os accionistas p~r si ou por scns leg-itimo;; 
represent<lntes, não podendo, porém, calla pe:soa repre
st•n ta r senão por si. 

~ fi. o Nenhuma tlclil,craçJo roncernrntr~ ~o ang-menlo 
decapitai, reforma de c;-;tatutos, dissolttçãu da eompa
nh ia o J"(~sponsahi litladc d;1 Diredori;l pnder;'t ser tomada 
na mesma reunião em qne taes assUJnptos forem propos
tos, mas sim n:1 scguinlt', I'Xigilltlo-st) r.m tal caso que 
seja :tpprovada por :tcciuni;-;l;Js t1;1s r,ondiçilt•s do ~ J.u 
d1~sle titulo e que ropn•st·ntcm m:lis de um terço Llo ca
p i la I rea liz:Hl o . 

. ~ 7." Sendo a a.-.;st'Jilhl,··a .~··r-ral o org·ão o mais immf~
dialo da companllh, dclla ~~lil:JJI:IIn todos os pt~t!l>l't's, 

t 
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eompetindo-lhc por isso :-1 :;:uprcm:l n~c:Jiis1çiTo de lodos 
os rwgor~ios e i11tcrc~scs da co111panltia e do seu pcsso;d e 
ma teria 1, r;•solvt•rHlo sobre tudo corno ~~n Lt'Jldt~r mais 
consnntatwo com :1 justiça c com os seus iukresses, in
cumhindo-llte portanto a approvaç:io, llrodilit:aç5n (~ n~
forrna dos presentes estatuto~>, a eleiç;lo dos empregados 

• da Bircctori:t. sua rc~ponsabilidad1~ ~~ tii'IIIÍs~iio, o aug
men to do ca1ti tal da ~orrq,anltia, sua (H'oro~raçiTo ou d is
so lução, a a p prov:t ç;io das snas ron t:1 s c In la ru:us, ~~ gera 1-
mnntc tudo IJUauto possa all'cclar sua cxislciH.:ia c 
futuro. 

TITULO III. 

SECÇ,\0 I. 

Da Dh'cdoria. 

~ 1. o A a(l min istraç:ro da comp:mh i:t scrú confiada a 
uma Dircctoria composta de tres nH•m!Jros, sendo um 
Presidente, um Secretario c um Tlwsourciro, eleitos 
pela asscmbléa gt~ral de quatro em quatro an11os tl'entre 
os aecionislas que possuírem pelo menos !)0 ncçõe~. 
Na mesma occasião serão el<;ilos tres supplcntcs, sendo 
nrn para as vag·as <lc cada um daqudles membros da 
Dircctoria, devendo os supplcntes terem os mesmos 
prn!licado~ exigidos para as pt'ssoas a quem substi
tuírem. Entretanto a 1. n Diredoria compôr-se-ha dos 
ac~ionistas Commendador Jo:;é Antonio de Araujo Fil
p-ueiras, Dr. Carlos Frcucrico Taylor e Joaquim Antonio 
Guerreiro Lima. 

§ ,2. o Os membros da Di rcctoria são pe~soalmcn te 
responsaveis á companhia por seus a~tos, de quere
sultarem prejuizos á companhia, provando-se que taes 
acto~ provieram de má fé ou neglig-encia culpavel. 

§ :L" Incumbe á DirPctoria ct~lebrar urna vez por 
semana sessões para dclilwrar sobre a marc.:l1a dos res
pectivos serviços, resolvendo ;1s qut~stões á pluralidade 
de votos, convocar a ass<~mLléa ~·eral, pq.!·anizar os 
1·datorios smncstr;.ws e 1i~;eali~~·r aLexlracdo llcs ba
lanços para serem prescJ\li'S ~~ a:-:~;cmlJlú~t !·.cral, on;a-

l' .Url'E u. fj 
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nizar e dirigir todos os serviços da compnnlda, for
mulando de combinação com o Engenheiro t~errnte os 
regulamentos mais Jpropriados para a Lo a onlcm e 
cxecuç;lo de tat's serviços, nomear o Ger<'Blc e mar
car-lhe o onlen:Hlo, e praticar t'lll sum11ta lodos os ados 
que não forem da privativa cor!lpetencia. da asst:mulb 
geral ou não estiverem espec~almt•Bte Illcumllulus a 
'lualqucr de seus mnnbros. 

§ !t,. 0 Pelo 3eu ti'<tbalho c rcsponsahilidalle pr.rrt~
hrrão os membros da Directoi"Ía :1 rom111 i:..;são d!' :i "lo) 
dos lucros liqnidos da companhi:1~ q tw st•rá <~H tre dh~s di
vidida em partes iguaes, sendo perrt>bida pt~los respl'e
tivos Slii1Pleutes quando eslt•jam em etlectivo t•xerdcio. 

Do Prt>sidentc dtt comwmhia. 

~ t. o O Presidente da companhia, qne será o Prr.
sidentc da Diredoria, é o legitimo n~pn'st•ntantc lla 
companhia em todos os ólclos, quér publico::;, quh· par
ticulares, que por qualquer fúrrna interes:-;arem ú rom
panllia. E' portanto o orgão legi limo da companhia 
perante todos os poderes do Esta ui, e a pPssoa com
petente para representar em juízo a compauhia, para 
o que nca investido de todos os J1011eres geraes c esve
ciaes do art. l4õ (lo t:odigo Commt'rdal, indusive os 
poderes em causa propria, cu.ios poderes poderá de
legar em todo ou em parte, conforme entender· conve
niente. 

§ 2. o Compele :10 Presidente da companhia promover 
a approv:tção dos presentes estatutos e tle qualquer re
forma ou alteração que forem julgadas nect~ssarias pela 
assemLléa geral, celeLrar todos os eontractos em que 
intervier a companhia, potlendo adquirir para a com
panhia os bens de raiz, semoventes e moveis de que 
ella carecer e alienai-os, nomear e demi ttir li vremeutc 
todos os empregados da companhia, com excepção só
mente do Engenheiro Ger;ente, providenciar sobre a 
fiança do Thesoureiro c velar constantemente pela sua 
eiTectividade, marear os ordenados dos empregados da 
companhia e seus deveres e obrigações, rfquisitar 
quacsquer providencias e medidas a bem da companhia, 
c propôr á assemLléa geral as que não couberem em 
su~s a t t ri buições ., 
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SEcç.\o 111. 

Do Secretario. 

Parag-rapho unico. Compete ao Secretario expedir toda 
a <~orrespondr~neia da companhia, lavrar as actas das 
st•ssi1cs da assrmhléa geral e da Direcloria, r.onscrvar os 
livro:-; respectivos em devida fúrma e em dia, assignar 
os a ununcios de convocação da asscmbléa geral o a guarda 
do archivo da companhia. 

SEC:Ç:\0 IV. 

Do Thesourciro. 

~ f. o Compete ao Thcsourciro o rccchimento de 
todos os dinltciros pertencentes á companhia e sua 
guarda, assim eomo o pagamento de todas as despczas 
c dividas da companhia: 

~ 2. o Incumbe ao Thesoureiro ter a esc ri pturação da 
caixa sem prc em dia c feita em devida fórma, velar 
direetamcntc sobre a cscripturação da companhia, pro
Yidenciando de modo que esteja em dia e seja feita 
eom todas as formalidades da lei, remetter para o banco 
designado pela Directoria todos os dinheiros da com
panhia, c fiscalisar rigorosamente a conta corrente ~om 
o mesmo b:mco, bem como o emprego e applicação dg 
todos os dinheiros da companhia. 

~ 3. o O Thesoureiro deverá antes de exercer este 
cargo prestar uma fiança no valor real de 20:000~000. 

Disposições geraes. 

Art. f.° Fazem parte integrante destes estatutos c 
são considerados actos da companhia a Lei l1 rovincial 
n.o !6.24 de 25 de Novembt'o de !871, o contracto cele
brado com a Provincia do Rio de Janeiro de conformi
dade com aquella Lei em 13 de Junho do 1872, a cs
criptura celebrada entre o Dr. Octaviano Hocha e a 
companhia de 1\hgé a Sapucaia, e a cscriptura de cessão. 
e transferencia do pri vilep;io ou torp;ado pela cilada Lei; 
feita pelo mesmo Doutor ú eompanhilL 
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Art. 2. o O fôro da capí tal da Província do Hío de 
Janeiro é o competente para o julgamento das qnns
tões jufliciaes suscitadas entre a Província e a com
J1anllia. 

A re~pcito de outras rrucstõPs, r. das que sohrrYie
rcm entre a companhia e outras pessoas, que n:lo a 
Província do lU o Je Janeiro~ a companhia súmen te po
derá ser demandada no fôro do lugar em que tirer a 
sua sútlc. 

Art. 3. 0 Q:; ar.cionistas drst:-~ companhia acl'il.am os 
presentes estatutos e as modifir':tçõrs que Hellcs forern 
feitas pelo Governo Jmpt~rial •~m totlas as suas partes, c 
se obrigam a cumpril-os com to1la a força de lei, bem 
como a realizar as su:-~s entradas nos prazos marcados, 
sob as penas comminadas. 

Art. lJ.." Os presenlt~s est:ltutos, hem corno o Decreto 
que os approvar, serão n~.~dstratlos no 1\lt•ritissimo Tri
lJUnal do CumuH•rciu da Curte, e duvid~mente publica
dos antes de começ.ar a companhia a funrcionar. 

(Seguem·se as assigna~uras.) 

--
DECHETO N. ri2t:• -- no 1 . " n!: FEVEnEwo nE if37:L 

Autoriza a incorporação da comranltia <c União Agrirol1 ,, o 
approva, com llliJdilical;lie!;, os respectivos e!:itatutos. 

AI tendendo ao que l\le representaram Emílio Gomes c 
Jacintho Lopes de Awvc<lu, devidamente autorizados 
pelos accionistas da companhia << União Agrícola »,que 
se preten.de fundar nesta Cône: c Tendo ouvido a Seccão 
de Fazenda do Conselho de Estado; Hei por hem, de cÔn· 
formidadc com a .Minha Imperial Resolução de consulta 
desta data, Autorizar a incorporação da mesma com
panhia, e Approvarosestatutos qne com este baixam, fa
zendu-se-Jhes as seguintes alterações: 

I. 

Acrescentem-se no final da L a parte do art. t:i as se .. 
guintcs palavras:« menos no que diz respeito ú emissão 
das lct r a~ de '1 uc trata o ar L. t;3 da mesma lei. >> 
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li. 

Suhsti tuam-se os ~~ L o c 1. o do referido art. Hi pelo~ 
srguintes : 

« ~ t." O-; prazos dos rmprestimos llypothe(~arios scr:lo 
marcados pela administ.r;u.;üo da companhia, á vista uas 
propostas ti. os mutuarios. · >> 

« ~ ~.o Além uo juro fi'\.o de 7 n/ o ao anno, o devedor 
hypothecario cntrarú mais semcstralmcute com a quota 
que fôr estipulada para amortização de sua di vida; sendo 
a:; 'Jnanlias tlahi procedentes cmprcgauas em apoliees 
ti. a di v ida pulJlh:a de juro de ü o I o. ,, 

III. 

No ~ 3. o do citaclo art. i;j, em vez das palavras-Essas 
letras serão transferidas, etc.- diga-se:- Essas letras 
serão nominativas c transferidas, etc.-

IV. 

Snpprima-se o § i8 do mesmo artigo c a palavra
dcspezas-quc se lê no § 2." do art. 18. 

V. 

Substitua-se o art. 1D pelo seguinte: 
« Art. 19. A companhia será regida por um con~elho 

de tres mem1Jros ou Dircctores 1iscaes~ eleitos pela as
semhléa geral dos accionistas (.i'cn tre os que possui rem 
pelo menos quatro acções, e substituídos annualment.e 
pela terça parte, na fórma da legislação em vigor; não 
pollendo o Director substituído ser reeleito dentr·o do 
primeiro anno. Nesta eleição não se allmittirão votos 
por procuração. 

« Terá lambem os dous Gerentes de que trata o 
art. 2~, demissíveis pelo conselho da tlirecção, nos casos 
previstos no art. 26. 

« A nomeação para taes lugares, dada a hypothcsc de 
vacancia, competirá ao mesmo conselho. " 

VI. 

Supprima-sc o .art. ~W. 
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YII. 

No final do art. 3:1 acrcsccnlc-sc:- « Nenhum accio
nista, por.:~m, qualquer que seja o numero de arçõcs que 
rq,rcscnte, por si ou como procurador, poderá ter mais 
de cinco voto~. • 

VIII. 

Suhstitu:-~-sr o§,.._ o do art. :'7 pelo seguinte: 
« ~ 4." As dclib:•raçü''s para liquidação da eompanhia, 

a lteracãu dos esta lu tos c dcsti tnicão dos Direetores só 
poderrro srr tomadas por maiori·a absoluta de votos, 
eorr('spondcntes ao capital rralizado; c nas asscmhléas, 
])ara esse li m rouvocadas, tamhcm não se aceitarão votos 
}JUI' procuraç;iu. 

« Quando, porém, não concorram accionistas, que 
rcpresentnm maioria a1Jsoluta, se convocará outra rcu
JJião, por meio de annuncios, feitos por tres vezes ao 
menos, de cinco em cinco dias, nos jornaes mais lidos 
da Côrte, declarando-se o fim da convocação; e nessa 
reunião podt~rão as dl'l ih!' rações ser tomadas por maio
ria de votos dos aecionistas presentes. » 

IX. 

Dnpois do ultimo artigo aerrseentc-se o seguinte: 
« Art. A autorização concedida para a incorporaçã() 

da companhia ccssarú, se no prazo de dous annos, ella 
não ti ver sido installada. » 

O Visconde do Rio Dranco, Conselheiro de Estado, Se
nador do Imperio, Pre:;idcntc do Conselho de .l\linistros, 
1\Iinistro c Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda 
e !)residente do Tribunal do Thesouro Nacional. assim 
tenha entendido c o faça executar. Palaeio do Rio de 
Janeiro, em o primeiro de Fevereiro de mil oito
centos setenta e trcs, quinquagesimo segundo da In
dependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Yiseondc do Rio Branco. 
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EstaliJios da companhia mnlna de cummittentcs de café 
- União 1\gt·icola -, sociedade anonyma entre la· 
vradores, l'un~ada e incui'IHH'a~a na cidade do Uio 
de Jaaeiro, llOl' Emilio (iomcs e Jacint10 Lo1,cs de 
Azevedo.-tS72. 

TITULO I. 

DA CO~IP.\NIIIA, ~EU CAPITAL E ACCIO.'>l:'TAS. 

Art. L o A c{)mpanhia denomin~ula -U11i:-ío Ag-rit~ol:1-é 
uma sodedade anonyma entrE lavradores de eaft'~ quP se 
urwm para auxiliare111-se reeiproec:Hw~:ttf•, creando na ddaú@ 
do Hio de Janeiro um estaheleeimento pro(Jrio para vender o~ 
seus eafés das safras annuats, din~ctamente aos exportadores., 
po.r meio de leiiões quinzenaes ou mcnsae~, elwrnamlo 1~111 · 
concunencia os cumpra dores ou adoptanllo os mdos pratkos 
mais convcnientlS e de maior interesse. 

Art. 2. o O capital da companhia ser<l tle 2~i0:0001)000 dh'i
didos em 1.000 ae(;.ões, scnLio 700 de ~50~)000 carla urna c ;;on 
rue ias ditas de 1:251)000; e potlt·mi ser elevado a LOOO: 000;)1100 
dividitlos em tres series de aeçõcs, na conformidade do catJital 
primitivo, sendo as at~çõcs succt·ssivamente distrihniJas por 
lavradores que se obrig-uem a consignar á companhia mil ar
robas de café por clda uma acçiio ttue $Ul.Jscreverem, ou ~00 
arroLas por cada meia acção. DetJCIHle o aug-mPnto de capital. 
da deliberação da Directoria e approvaçao do Governo Impe
rial, na conforn:!dade da lei. 

Art. 3. o A companhia durarú pelo tempo tlc :JO annos con· 
tados <la <lata da approvação <los jJresentPs estatutos; ~alvo a 
di~solução anticipatla no easo de perdas que aLsorvam,além 
jo fundo de nservn, mais nwtalle do tapitnl re:lltzado, on 
nos outros casos do art. :m do Decreto n. o ':!.711 <le 1 ~ de De· 
zembro <le 1860. 

Art. 4. o A nenhum lavrador é lieito tomar maior numero 
de acções do {íue a quantühlde <le milhares tlc arrobas de caf~ 
que possa consignar annualnwnte :i companhia, dnventlo fa .. 
zer cffectiva a remessa de t:mtas mil arrobas de caf~ quantas 
forem as aeções que houver subscripto; e não cumprindo 
esta obrigação perderá o <lireito a haver os lucros eurrespon· 
dentes ás suas acçõcs, salvo a hypothese do art. H. 

Art.lJ. 0 O accionista que consignar maior numero de mi
lhares de arrobas de café do que eorrespondcrem as suas 
acções poderá ret{nercr, antes de findar eaua anno~oeial, quo 
Jhe sejam transferidas mais acções, se alg~ma~: houver em 
disponibilidade, na proporção de uma· por ·cada tnilhar de: 
arroha::> cxecuento, fazendo as, cowpctcnte~ entradas pelo 
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valor nominal r, mais n quota correspondente uo fanuo ue 
reserva qu~ existir na oeeasião. 

Art. o. 0 Approvados que st'jnm estes rstntutos, sn farão as 
chaiiHill:ts, com anteePdt•neia de trint:t di:1s, para a nri1ueira 
cntralla na razão dt~ 50 °/ 0 do valor nomi11al das :~t·çõ•ssubs· 
eriptas; C a segunda l'lltl'ada tamiJelll dt~ r)l)"/,. ~Ú pl)dt•r:'\ St~r 
ft~ita com intcrvallu de GJ dias da realizu~~iiu tb prim·ira. 

Art. 7. 0 A falta de pontua lidado 11:1 rPaliz:u:ão tl::s ~~111 ra
das nas t'~pocasnnnunciadas, importar~ exelu~ão do :.li:tiOJlista, 
eahinuo as ae(~u,~s em eolliJHisso, se es~;a falta sp dt~r ua s~~
gnnda ehanwda, salvo easo jnstifiendo. As ar·rut•s SPI':Í!l ~~xa. 
rarlas e111 fúrma de títulos nominativos e rt>.~·istradas lltl livro 
llos aedonistas, srmdn estes l't>,spon;;a veis pelo vnlur das at:çõe:; 
•Jlle lhes furem tlistri:Jttiltas. 

Art. 8. o As aeçõ:~s só potlt•rão sa transft~ri:las (h•pois de 
rcalit.ndo todo o sen valor, uma VtlZ que o nov11 pos.~nid11f se 
oiJI·i.~.ptc c possn S(ltisfazer o conJpl'olnbso do ~1rt. 4. 0

, ~~ a 
transfernnda terú lugar no esrTiptorio da eonJpanllia, por 
tnr111o Ia vrado no livro rt~Spi)Cli vo, assig-uado por a 111 bas ns 
11artes ou por seus proeurauores para esse ti111 e;;pedalmeute 
autorizados. 

Art. 9. 0 Qnando Íl)f julgado eonv~mÍI\Utc :ws intrl'f'SS()S da 
•~ompanhia elevar o capital além do maximo estipularlo no 
:.~rt. 2. 0

, só poderá rcqtv~rer-sJ novo augmnnto por t[,·lilw
rnç5o da a,;sJmiJléa geral uosactionistas, coustituhla ua fórma 
do art. 35. 

Art. fü. Provado ú Dirc~~toria da rompanllia que algum 
aceioni.;ta desvia seus cafés, sem ~~u11:-.ignar a ella o nuuwro 
de milhares de arrolws a ~JUC se o1Jrig11ll, potlnrá a mesma 
Dirt)(:toria rcsulvl'r saltlar contas coru t•s-;e acdunista, retc
Lendo as s·.ws acçõ~s pelo valor nominal. 

Art. 11. Acontecendo, porélll, qut.', em anno de colheita 
dtJI1dcute de ~~afé, não po~:;a o acci:mista comJHitttmte sati:-~
fazer o preceito do art. '.~:.",sendo jnstilleatlo perceiJaá o seu 
uividendo nesse anno em vropon;ãu da quantiuade tJUe lwu
Ycr consig·nado. 

Art. 1~. No cnso de· morte de algum accionistn, a com
panhia recciJor:l pelo snu valor IltHUJJta I ns arçõ~·s que lhe 
}Wrtt~neerem, salvo o direito de successão a honlPiros, cum
rninrlo estes as o!Jri:.\'~IÇiJ,~s inhereutcs, averhando-s~ as al'ÇÕ•·s 
('IH nome do novo possnidor ou possuidores, que poderão 
usar do direito de trausferencil na fórma do art. 8.0 

TITCLO II. 

D_\s OrEr..\ÇUES D.\ CO.\Il'.\:'\IIIA, DIVIDE:\DGS E FU:'\DO DE RESERVA. 

Art. 13. O rstnbeledmento r] a companhia recP,berá o café de 
s1~us ar:•·ionistas e maL; eonnn i ttentes, fazendo á entrada delle 
a dt~vida quali!1eação, tirando amustr::~s tJUC ~eü'i:J :.u'Lhirauns 
C CVU:'•:H3,l0' dur•mk 30 llÍ<I:', 
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Fará a venda dos cafés em lotes directamentc nos exporta
dores, creando p3.ra esse fim uma see~~ão de ensaques, em 
leilão no proprio estabelecimento~ ou auoptand.o os meios 
vrn ti c os mais convenientes. 

Tambem re1~eberá e venderá na mesma conformidade o 
café que lhe fôr consig-uado por eonu11itwntrs não acdonist:1s. 

Dr,rá cumprimento ao:; pedidos dos seus aecionistas e eom
mittentes para compra e expediç:1o de genen~s, sendo t:ws 
cumpras verificadas a dinheiro oa com desconto, que será de
duzido das respectivas facturas, não Sll carn~ganuo eom· 
missão alguma. 

Entrará em correspondcnda com os princlpaes falJrictmtt~s 
dos Estados-Unidos e Inglaterra para acquisição ue machinas 
e instrumentos os mais aperfeiçoados para o ramü espeei(JL 
da cultura e benefido do café, constituindo-st' a corupanhia 
em ngente dos faiJrieantes, ou fazemlo aequisição de algumas 
dessas machinas e instrumentos, estabelecendo nucleos d~ 
cultura agrícola aperfeiçoada, para tornar eonhecillus e utili · 
:;adus no paiz esses podnrosos auxiliares da iuuustria ag-rícola. 

E tia commissão dtj 3% que a companhia perceberá pelas 
vendas doc~fé; tlos juros do canilal; llas taxas dilrerenciaes 
em eonta corrente; e do henetido dus ensar1ucs, resultarão 
us lucros ·ua eompanhia. 

Art. 14. A' proporção que se forem realizando as vendas 
de cafl~, se fará com a mais e~erunnlo~a attcnçãn a distri
lmição do:-; preços em relação ás llilferentes qualillaucs do 
caft~, extrahindo-sc as respectivas contus tle Vt~IHb, sendo os 
líquidos creditados aos coullliÍttentes, 1pw poderão dispôr' 
desde a data rta conta de venda ; e uãu s~.u.:ando se abonará 
o juro na razão da taxa dts bant.:os. 

Art. i5. A companhia aos seus aceionislas committentrs 
t~mprestará até metade do valor dt1S terra~ qne possuírem 
livres de qualqner onus, Lcm como das IH'mfl'itorias, ma
ehinas c outros instrumentos pro(Jrios 11a l'Uitura ~~ betwlido 
do café, merHantc hypotheea su.fPita ás disposições da Lei 
l1.

0 i237 de 24 de Setembro de !864. 
§ 1. 0 às prazos dcs emprestimos llyp(Jthecarios serão de lO, 

15, 20 e 2.) aunos. · 
§ '2. o O adquirente, no' acto de assi!_~na r r,sr,riptura, aeeitará 

!etras do v a lo r de :100~000, 2006000 e t.iOO;>OOO, reprcsen tando 
JUntas o valor total do emprr•stimo, eorn a obrigação expressa 
de pagar sPmc~stralmente o juro do prinLipal dr cada letra 
na l'azfiode 7%ao anno, cujo pap-nnwnto ~er;í feito nocs
•~riptorio da rompanhia nos primeiros 15 dias do:; mezes de 
Jlllho c Janeiro. 

~ 3. o E-;sas letras serão transferidas pela companhia dl} 
prel'ercnda :ws accionistas e cornmittentes •1uc r1ueiram em
prel!ar nellas seus capit:.cs disponíveis. 

§ 4. o Além do juro lixo de 7 o 1 o ao anno, o devedor lly(w
tlwntrio entrará mais semestralmente eom as seguintes 
q notas l'lar.a fundo de amortiza ção, que srt ão rm pregadas em 
apoliees d:t di\'Ída pUIJ!iea du juro a11nual de ti u/,J, a ~aLer: 

PARTK li. ' 



f)uola scmr_çfrol. 

:1,722 o~ sendo o cmprt~stimo por 10 nnno~. 
~.10;:? 0 ~ H) 
1,:1:27 o;, ~o 
O,H~i o~ ':W 

Totrtl annnal. 

l'M lO :1tmo!', juro i 
H i 
20 
-z;-; 

o;,, e quota 7 HTa, ~~-J!t- '~v_~, •;, 
, .. :20!t-~~-11,'20!.&, "~ 
2,{)f)4 °ó- \l.ti;)'~ o;, 
1,77'~ o;,- 8,77 1.t, O' 

~ :;. "Findo o prazo tla hypothrc:1, o devedor qur, tin·r pon· 
tuallllf'lltl~ pago os juros n quota dr~ anwrtizaçi'w, tt~r:'t quil~l
~·ão ~~ lmix:1 da llypolheca, entrt>gaH<Io-~e-lhc as letras dt~llOis 
dt• resgatadas. 

~(i." Os juros srmcstrars das a polires serão t:llnhcm emprr
gadtls HPStns mr~mos titult'S, tlc sorte que a act:umnl:tção das 
quotns r jnros YPnllarn a produzir no fim dos prazos nm vnlor 
f~m apolitTS t•xistt·ntes igual ao importe total das ll'lras \r.n
eidns. 

~ 7. 0 Para n)sgatr tfpssns lctrns sr 1lispor:í tlr somrna cnr
n·spontlPnlP rm <~polit·cs do fnntlo dt~ amnrtiz:Jt}io. 

~ 8." A d iiT··rcnra r•nlrn o t~ustn c o protlnt~lu das apnlici'S 
scr:'t por t~oula da t·ornpauhia. 

~ ~1. 0 A t•ornp:mhia ltãn percelH)r:í porrcnt.1grn1 alguma por 
estas opera~·õ~~s, sendo por conta dos ucvt>dores lly[lolllt'l'arios 
ns tlnspcz:-~s ilns Pseriptnras, scl!os c docnml•ntos. 

~ tO. Não stmdo apresentadas as lt:'tras nos VPIH'Ímrntos. 
fi ~arão as qnantias coiTI'SpnndPntrs it !lisposiçã11 IIns possni· 
dores, st~m que tenhallt direito a juros postl'riorl's :1os vcn
eimentl.•s dell:1s. 

~ H. O dt~vetlor hypotheeario, qnc tlrhar dc ~atisfnPr n:1s 
épocas mnrc:das os .i urns e q notas, ragará 111:1 is o prPill ioqtw 
-;n estipular pela môra, salvo o din itn ela I'Olllpnnhia, IJII!~ 
poder:í proct•dcr, IJa coufornlidadt• da lri, rnnLra 11 d!·n'dor 
rem isso. 

§ 12. Qtwrcndo o ndqnirentc remir a hyJIOLhcea antt's tlc 
prazo estipulado, pagar;i u principal da sun divida, tlt•dnzitlas 
as quotas eom que tiver entrado P jnro~ Clll'l't'SJIOilllPntt•s ús 
mesmas; paga ntlo mais a 1l i ffat·nça da taxn dr (i par a 7 o 1" 
p1~1o tl'ffi[HJ quP- faltar, a fim tlt'. qw~ a quantia qnp ('Hirrc;t, 
cmpre~ada na ('onformi1latlt~ dos~~ ft-. 0 e ti.", produza o n·n
dirnHnto r anwrtiz~u;:\l) dos títulos orip;inar•s. 

~ t:l. D:ulo o easo llo pnragrapho prerrtlentr, a companhia 
annunciar<~ por oito dias consecutivos nrs jornat•s dr rnnior 
cin~utaçã", ebart:;ltHlo pr,lo numrro tl<1s !Ptrlls os p0s"nidorcs 
da'-. tue~mas para receberem o imporlP; 1' arpu~llt'S qne u~w 
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t·ompnre~am, ~lÍ:lll'nlc pouerão l'l'l'l'lwr o prirll"ip;d w• \l~lll'i· 
lllCillü, t.;OlllillLWlllÍU a l'l~l:ellL'l' IIS juro:-; SI'IIH'Sll'~li~S. 

§ i!i. As letras von~.:erão 110 Lo selltl•:o;tJ\) ns' juros eaku
ladus da data elas mcsm;Js atú ~10 1lc Junltu ou :H tk lkzemiJru, 
nmfurnw tiverem origem nu 1." ou 'l." S1~nu·sLr1~. 

~ Hi. No easo tlt• liquidar-sr~ a enmpanhia ou d1\ ;u~I'Íilltar-sc 
o devedor n~missu, terã1> os t•os:m iuorus das letra-; prdt·n·n
cia privilegi<•da soiJre us intlllllVI~is t'lllllidos na 1typuthe1~ll ~~ 
sul11·e as quotas de amortizaç-ão rt·lativas ú llli'Stlla; satisfa
Zellllo a t;Ulllpantlia a dill':•rença qtW f~\ll;tf para U inli~gralpa
galllelltU, pru~ellenuo ú eh;_tmaJa ua:-; il'tras ua eoulorlllidade 
do ~ I:L 

~ 16. As ditrcrcn<,:as qtw resultarem a favor on 1'1mtra 
(§~ 8. 0 e H:i) serão levadas ao funuo de~ n~serva Ja eoutpanhia. 

~ 17. 0:; enuossos das letr:Js scdíu llc,:nirwLi\'os, devendo 
os snhroga1los apl't•seutal-as nu l'!:'l~ripturio da entl!paultia para 
a d;•\ itla annuta~·ão no n•gistro respi'l'ti vu. 

~ 18. Os cmprestiuws hypotltr>earios não pod<•rão exeeucr 
o tlút~nplo do capital rPalizauo Ja ~~u''ll'~inllia. 

§ lU. lndepenuentl) dos cmprt~stimos llypotheearios a cOJll· 
llanhia poderá faz1~l' a1liantamentos em c/c aos s~us :weio
nista~. na propor.,;ii.o ua ma cullwit:,~. pruvavel e em n~larão 
;.ís aet,;ÕL\S t[Ut~ lwuvorem suhsniplu. 

Art. i6. As tputntias que se !'orem rccehenuo, (HOVt~nientPs 
das entradas das aeçõt~s distriiJnidas, e uns sulJsf·qut~utes ope
rações da companhia, s ~rã o em prPg-atlas em e;'t~ em llancos de 
rel'onhecido crt~dito no Hitl il1\ J:uwiro; e sú surfin sat:adas as 
quantias precisas diariamentP para s1ws transac~~ões ~~ suppri
mcutos, vor cheques a.sshnwdos vetos dous GQrc'ntr~s, n no im
JlcilinH~llto de algum delJcs por um elos Illi~tlll!ros ua Dirct:~ 
toria Fiseal. 

Art. i7. A companhia n:'\n l'c't'elwr:í tlinllr'Íros a premio 
111~111 fará transa1~t;ões tle dus~.:unlo, linlitallcll• "" :-:11:1~ opera
ções ue ercdito Ú.I}Ucllas duque trata o art. t·; ~~ ús 1pw f1m m 
11e~essarias para cl movimento em e.'t~ t'OIIl 1b snts a1·t~iouist.as 
t~ummittcntes; e não farú emprcstimns solJ l':tLt~·ão de suas 
acç!ws. 

Art. 18. Proeeucr-se-ha a halançn grral rln~. otwr:1t~õcs da 
companhia em todos os annos nu tlli!Z llc Junho, ;.:;endu fl'chatlo 
no nltiu1o dia ut.il. 

§ 1." Do~ lucros liquidns verillearlos nos lwlan~os g·eraes 
se deduzirá 6 °/o vara rada lllll 1\0-.; gl~rrntcs instituitlores 
Emilio Gomes c Jaeintho. LO!JeS ilc~ Azrwcdo, (~úlllO premio ua 
sua iniciação c gerenda, não dcvtmdo em nenhum etJso ex
ceder~ porcenta~em a 25:000.)000 a earla um; () 0

/., f1ara os 
tres Diret'tores Fiscaes, não podendo exceder a ":5: 000;)000 
Jlllra os trt~s. 

§ 2. o lkd uzi1las as despezas c as JWrcPnta~;r•ns cln par:l
grapho anteer.Jonte,'SC tirar;i 5 n/., para fUilllO llc l'I~Sl'I'Va .. 
que será destinado a fazer fae1~ ás perd"li d.o capital, para. 
snJJstituil- o, ou· para acudir J5 veruas snpervcllrcntes e ue.J ... 
pez:~~ d& liquidação. 
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§ 3. 0 Na mesma conformidade se tirará 5 n 1 o pnra a for·· 
mação d~ nucleos agricolas e acquisição de machinas e ins~ 
tru rnentos. 

§ 4. 0 05 lucros restnntes constituirão o monte dividendo 
dos accionistas, que ser:~ creditado cada um em conta cor
rente, na proporção de suas acções; não se podendo fazer 
distribuição de dividendos emquanto o capitnl da compa · 
nhi::~, desfalcado em virtude de perdas, não fôr integralmente 
restabelecido. 

TITULO III. 

p\ AD:\ll~ISTflAÇ:\0 DA COl\lrANIII.\. 

Art. Hl. A 1lirrrç;Jo r ~rrrnr~i·1 dos nPgneios 1la companhi::l 
rstarão a 1:.'\ rgo e s~tiJ n rnsponsniJiliuaue de nmn adrnini&
t rnção compostn de dneo mcmhros, sendo trcs Directores 
:Fiseacs c dons GcrcntPs; sendo estes os instituilores da com
Jl::lnhia, Emilio Gonws ~ .Tndntho LOJICS de Azevedo, como 
}Jremio de sun inicinf.,'fin; c nquclles tirados entre os accio
nistas de 4. a 10 nrçõc~ para cima, os quncs servirão por qnn
tro annos, e serão 1•lt>itos por maiorin de votos, na 1.3 reunião 
da assrm!Jiéa geral ordinarin qne terá lngar no mez de Julho 
1le 187:l, para (~uja eki~ão nilo se admittirão votos por pro-
curação. · 

No easo de f.1llrcimento 1le algum do~ Gerentes ou Dirccto~ 
res Fi!'eacs, on no impndímrnto prnvisto nos arts. '26 c 37~ 
~ 4.", se proe<'durú ;', eleiç:'ín do snlJstituto, convocando-se 
immrdiatamcntc a asscmlJiéa g-rral. 

Art. 20. IJos tres rnnmbros da Direetoria Fiscal srrü o pre
:sidentc o mnis votado Plltrt) Piles; c reunidos terão plenos 
J10r1cres admiui:.-trativos em rel:lção aos- nc:;:ocios da IHHnpa. 
nhb. inrlnindo mPsllHl os d1~ proeuradorrs em cansa propria, 
J10dcndo delegar em tcrl'rirD, sPJHlo act~ionista, ou nos Ge
rentes, a pnrte de tnes podpn·s que jnlgarcm eonvcnicntc"' 
em rcla~ão {,s suas obrigações e a hPm dos interesses da 
~;omp:mhi<l, no c::~so 1lP impedinH•nto por molcstia. 

Art. 2t. Competi' ;1 Diri)Ctnria Fiscal : 
~ L o Antoriznr (~ fisrali.":u a applica~·ão do capital da com-· 

panhin. 
§ 2. 0 Autorizar :ws Gcrf'ntrs n fnzer~m os emprcstimos 

que á companhin forem prdi1los pelos aceionistas, uma vez 
qne julgarem estar o proposto no caso de ser attendido. 

~ :Lo Assistir sempre 11Ue fôr possível ü qualifieação flos 
e:l\'(~s no estabelecimento~ c darem seu parecer ou appro~ 
Y:J~~O. . 

~ 4.. 0 Exnminar, conferir c appnvar os balancetes mcnsacs 
rln r~aiptnr"cão. 

~ ti." trlllltiÍ'ir c lisralisar tudo quanto tiver rcfcrcncia ;í 
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cnn ta hili,bd'', J)rlr:t flUr. seja eon~erva1la em <lia, eom toda~ 
rlarnza e n>,'!;nlari<lade, a rscriptnrnção. , 

~ 6." Ordennr que se faça por intcrrnedio dos Gercntrs. a 
ac·qui.;ição·d~ tudo qn:mto intl•rrssar ao fim da companh~n, 
to111antlo conhceimento prévio, c autorizando qualquer dts
pendin. 

§ 7.n Autoriwr os Gerrntrs a relehrarcm os f·ontractos 
flU•) forem nwis vantajosos para a importação de machinns 
adaptavcis á cultura de café. 

~ 8." neprcscntar a companhin em todas as transnr«;õcs 
de~ta p:n·a •~om tereciros, bem •~omo em juizo, para o que po
der:í ]Pg-nlnwntc eonstituir procuradores. 

~ D." Finillrnrnte, vdar na g-uarda dos presentes estat~tos. 
cx.c•entar as df'liiJcraçõcs da asscmbléa g-eral dos acciomstas 
n resolver todns as qucstõps; dirig-ir e regular todos os nc
g-ocws da rompanhia, eXLepto os aetos rc~ervados á asscmbléa 
gt~ral c aos Gerentes. 

Art. 22. A Direetoria Fiscnl reunir-sc-ha onlinnrinmcn!.C, 
pelo menos duas vezes por mcz, no esc~riptorin da •~ompanhi~7 
e _nxtraordinariarnente sempre flUC fôr conveniente e~ cxt
g·trem os interesses da a~socia~ão, não t1orlcnd,) fnner.10nar 
sern o concurso dm trcs membro~· do pa rnccr «leJl,~s, ~nas 
d 1 •1ilwraçõL~s, reuniões, exames e todos o~ nwis :u~tos que 
r.xrn:erern, lavrarão sempre uma aeta eirc~nmst~llll'in~la em 
hvro coinpetrnte; c todas as ordens e tlelilH'raç-oes a tnfor
mnr ao~ G.•rcnlPS serão por eseripto, a fim tlc se evitar qual
fjncr dnvid:~ nas transacções da companhia. • 

Art. 2:\. Independente das reuniõ:~s dclibcrntivns po1lcra 
qn:_llquer dos Dircctores Fiscaes assistir ás operaçõ~'s dia rias, 
nsstgnnntlo todos os 1lor~umentos, no caso <lc impcdtmento de 
algum dos nr~rcntes. 

Art. 21. Dos lnc~rns liquiJos serão tirados ü o;, para dividir 
]Wio~ trc•s Dircetores Fiscac;o; em remuneração tle seus servi-
ços a •~'llllfwnhin, na eonforrnidallc do art. 18. . 

A_r~. 25. Os iniciadorPs e ineorporadorcs tla companhta, 
ErnliH.l ~omes e JaciTitho Lopes d() Awvcdo, serão os Gr~ret~tes 
c adrni•tistradorcs geraes cta companhia r suas dcpr•ndcnctas. 

Ar~. 26. Na qualidade de manrlatarins c Gercnt,•s são revo
g-.avCis, no caso_d{' impedimento dcf1nitivo, moral ou phy
SI~o, r:_ nos caso-. de malversariio provadn. de desidia e _ue 
vwl.a2ao patente dos estatutos, de conformidauc com as tlts
posiçoes da lei. 

Art. 27. Compete nos Gerentes: 
§ i. o Administrar a receita e dcspcza da companhia. 
~ 2: o Nomear c demittir livremente os enqm'g-ados da corn

pan hw, fixar de accôrdo com a Directoria os resoectivos or
denados; determinar· lhes seu~ deveres, c velar· incessantt~
mente no cumprimento das ohrig-ações de cada mo. 

~ 3_ ~ ..Mnnter sempre em dia de maneira regu\:1r, clara c 
m1nucwsa a escriplnração da companhia. 

~ !1. o Exhibir á Dircctoria mensalmente um balancete da! 
,OI•erações da companhia. 
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~ G.° Formar e lln,·unwntar o ],aJau,;o gt~ral anuual qnH 
sCÍ':í apn•:;:mtado á Dirn,·toria n á as't~mbléa !.!·t~rvl do~ acc:io· 
nistas para sna appruva;·ão~ assignando-o a Directoria e Ge
rentPs. 

§ ti. o Ortlr•uar n prornoVPr a vt~tHla dos c a ft;::i n~ceLiJ.us 
tJUawlo julgarem ut.:easiiio opportuna. 

~ 7. 0 Sempre quo se ull't~n·eer um assnmpto 011 ncgoeii) 
lllais grave a deddir, eunsultarão por eseriptu a Directoria 
Fi~t~al. 

§ 8. o Conservarão por :lO tlias ns ~unostra~ tlos tafL's ven
uidos 110 t•sta\Jl'Jednwntu SJtll'<.l atleuder eju~tifit;ar tJUaiiJUer 
reelamat;ão que hou \"l~r. 

~ g. o Farão SCIIIIJI'P a quali11r·~u;iio dns eaftis ua fórnw llla is 
<'nnvenicntl~, e d btrihuirã1, os prt·~.us ol1liLlos pelos lotps, 
dantluaeada at•t·i.Hlista t) t~IJIII!Itillt~Hle o Jll'l't;o que t'.orres· 
pontler á qualitladn do st•u ~~:1ft;. 

~ iO. Finalmnnte, wlan~m P s:tpPrintPJHlrrem nus limitt~s 
dn suas attrilmiçõus, tlltlo qttaJulo f(Jr a IJL~IIt da t·.ump~mllia~ 
~;uas renrl:ts n Pt~oiwmia. 

Art. 2~. o, G;~rentp:-; não porlerã11 sat:ar qnantia alg-uma 
superior ás prL•ei:-;as diariamentn para os supprimentos dos 
~afés recebidos, o lraus:tt'~'Õi'S do dia coltt os eummittcntc~s. 

Art. ~9. c JIIIO IllClllhros ua arltninistra~;ão SUJli~I'ior lla 
companhia, os Gnrentes eoneorrerãn ás n•uniõ~s da Direetoria 
com voto deliberativo, ex.eepto nos assumptos que lhes digam 
respeito. 

Art. 30. Os üercntes ocla sua administração g-eral perce
berão a pul'CPiltagcm !lt~ (i";, t:atla Ulll, sobre OS lucros littUiUOS 
da companhia, ua euuformillauu du ~ i. o do art. 18. 

Tll'ULO IV. 

DA A~SE:\U3LÉA GEUAL. 

Art. 3L. A assemhléa grral di) companhia se reunirá or
llinariamente no mez Lll' Julho de todos os annos, nu dia em 
que fôr convo~ada pela Directoria 0 Gerenda, para lhe ser 
Jn·esente o balanço g-Pral c rcl:ttorin, que estamlo já conferido 
e examinado pela Direetnria Fi•c·al darü a assembléa seu pa
rreer ou approvação, sob a presidnncia do accionista que ob
tiver maiorirt de votos para este acto. 

Art. :12. Appro\·adn o balanço pcln asscmbléa, a Dirccto· 
ria assignará com os G~~rentcs u voto dado por Pila; c não ha· 
vendo mnis nada a tratar-~u lavrará a t'Otnpetentc arta, que 
s!"rá assi~nada pelo Presidente da assembléa c velo.::: Dirccto· 
res e Gerentrs. 

Art. 33. Cada accionista presente á assembléa terá. tafitoJ 
votos quantas forem as suas ac1;õcs, c os que não compare
ecrcm }Jüdcrão ser rcprescntad.us por proeura~ãu, sendo o 
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~An~titnitlo nr:rion i~tn.; por1~m e~tr dn.r:í. um tf:l~ votos qn:mtos 
eorrnspontlcrcm á mctauc dns atções IJllC representar, por si 
e por outrem. 

Art. :l'J,. A :-~ssemlMa gcr:-~1 serú ronvocada pcln Directo
ria ~~ (it•rnntrs, por nwio de annuneios nos jornaes rl ia rios H) 
di.1s :tnlt>s tb n•ttnião; e tarnhnm pml1~r:\ sPr ~·onv<w:ula por 
a<~t·ionisL:ts qtw l'l)pl't'~t·ult~lll a quarta (.larte tlas ae~·õ1~s ernit
tidas. 

Art. :lJ. P.rpnt:tr-~·w-ha asst•m hlr'·:t geral regularmcntr rons
tituiua, qnand11 os :u~cioni:::las prcs1~11t1~s rnpi'Pscntaremmais 
de nu: ta de <las :11·1:(il's l'lll ittidas, q tw ndo, poréut, n;to eornpare
ç.;t~n a<:eiunistas !Jill) n~pres:•nt1'rn 1•ssr: unnu·ro tlc :li'ÇÕes, an
nnnciar-sc-lta a reuuiftt> para oito dias uepois; c n1•sta se dc
liilcrará eotn os <JLW t~ornparet'!'l't'lll. 

Art. :IH. As volarõr•s da a~s··IIIIJII··a grr:1l tla eompanhia. 
Si'l'iio tOHI<Hla.-- rm g1;·ral ;, plttr:didadt• de votos prrsPntns; PX· 
rt•pto nas eki~üt:s para i11Jil'l'<'toria Fist·al, que serão ch~itos 
pnr r.santinio seercto e m:tioria nbsolnta dt• votos pru~wntrs. 
S•J não houver lllaioria nu prim1 iro t'SI'fntinitl proeeder-sc-ha 
a s:~gUn<lo t·ntre os caHdid:ttos m<lis vutatl!Js !'ltl Hnnwro !ln
plo dos qur. tivercllllle ~cr dPili!S, e em todos os easos de em
pate dceidir:í a sorte. 

Art. 37. A' assem!Jiéa g-eral uos r~ceionistns, além tlas attri
]Juiçcws já drllnidas nestes Pstatntos, <'Olllpt:tt:: 

~ l. n Prontuu:iar-sn sobre tlllalqucr proposta apresentada 
pela tlirPetoria, pelt.s Gen~ntcs, ou por qnai!JUCr aetionista. 

~ 2. 0 Refornwr, ndtlicionnr ou nltt'l'<lr a parte revognvcl 
<los prr~entes t•statnlos, nnienmentr por proposta da Dircdn
rin, dos GPrentcs, ntl dos :wcionistas I{UC representem mais 
du 11111 lJ11:1l'tO u:.ts [!CI,'ÕC..; Clllittidas. 

§ 3. 0 lkliiH~rar sobre a convtwit•mia de liquidar-se a ootn
panhia quando não eonHnha eontinu~r ptdn fürma estabcle
ci:la; ou determinar eirenmsl'rt'ver-sc nus limites destes esta
tutos, nobre todos os interesses da a~soeiação, ou nos ca~os 
JH'evistos no art. :L o SCiulo resolvido lif(ni!lar-se a eumpa
ultia, se ]Jfucedcr:\ ua fúrma estalwlecida em legisl:u:ão com-
11lf'l'l' ia I. 

~ '"'" As dnlihcr:u.;Líes para n liqni1bÇ'ãll 1la comp:mhia r. 
para a <lcstituição dos llin•ctorcs Oll UOS (ierpntes, rleverão 
reunir maioria alJsoluta du votus eorrlspondcntt•s ús acçõr:;; 
rmitlitla~; c nas asselllltléas para esst~ 11m convoe::~tlas, nãl> 
sn :weitarão votos por procnrar,õcs. 

~ l'i." Nas n~nniõcs cxtraordiuari:ts não sr trawr:'t srnão 
do olljt•!'to para tlUe fôr eonvocada a assemlllt;a gt~ral. 

DlSPíSIÇÕES nEnAES. 

Art. :lR. A Dirrrtnria procurará srmprr terminnr pnr 
nwio dr~ arhitros ns rontrst;JÇ'Õt'S qnP st• pr1ssanl stts!'itar tw 
m:tnt•iq tlus ucgtwius d:1 t'Otll[ :lilllia. 



Art. 39. Os membros da Directoria e Gerentes serão res· 
ponsabilisndos pelos abusos que praticarem uo exercício de 
suns funrçõP~. 

Art. 40. Quaesquer :~Iterações nestes estatutos, depois de 
resolvidos pel::~ assembléa geral dos acdonistas, serão levadas 
em aeto successivo ao conhecimento do Governo Imperial, so
lidtAndo se sna approvação. 

Art. 41. Nu primeiro anuo da fundação da companhia e 
log-o que ella esteja lcg·almente :tutorizada serão ~~o!lsitlerados 
e nomeados Directores Fis~..:aes della os tres a e;· iouistas que ti
verem assignatlo maior numero de ac~õcs c 'tue Sü prestem a 
aceitar. \ 

Art. 42. At'~ a pMsc da nova Direetoria Fi:-;cal, qun a :L"
sembléa s;er~ll dos accionistns tem de eleg-er, na conformidatle 
dos arts. :1.9 e 36, os a1:cionistas su!Jscripws até esta datn, 
fundatlorcs desta companhia, aceitando e approvando os pre
sentes eslatutos, conferem aos inicir:dores .Emilio Gomes e 
Jaeintho Lnpüs de Azevedo, a faculdadn UI) os representar 
perante o Governo l111perial a approvação destes estatuto~, 
Jando·se-lhes especialmente para e~se fim, ~~ para lll"eitar 
qu:wsquer moditicaf;õ.~s ua ~arte tlu Governo, toJos os pode
res, inclusive os de procuratlores em ··ausa propria. 

lHo de Janeiro, i4 de Ag-osto de :1.872.- Os inieiadores e 
incorporadores da comvanhia: Emi;io Gomes.-Jacintlw Lopes 
de Azevedo. 
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TABELLA i\. L 

Um rrnprrstlmo fica remirlo f~m iO anno~. pag:nHlt1 o tf1•~ 
Vf'ílol' 7 lf-ii% ao anno ou :l 722 ~:. St•mr. . .;;lralmente, isto •\ 
:q722 por cada to06000 d1• prin1~ipal; s1·.ndo a.;; qt~ttla:; p:n;t 
auHH'tiz:H:ão empreg-rHlas em apolkrs da divida pu!Jiiea, e 
seus juros de 6 °/ 0 eonvertitlus tam!Jem si'IIH~o;tralrll,~nte nos 
IIWSlllOS titU)OS. 

nE~lnNSTTIAÇ.\n. 

--~a_ __, 

.Juro~ t11~ G ":, ,\.:nortizaçãn 
Quotns. an :tnuu. em apolin•s. 

No 11m rlo 1 ~iHnrslrr. 
2 
:l 
lJ, 
f) 

:n::?~! 
:~7::?2 
:37zt 
::H2 
:.li~~ 
:17~!':! 
:>7:'22 
3i~'Z 
:ni~ 
:3722 
:li22 
3i2:2 
:l72~ 
3722 
:l7~2 
37.22 
:n:22 
a1~2 
:17:':!2 
:1n~ 

Além elo juro cstipnhtlo ~~~~ 
paga o dr.vr~Lior mais a quota 
para amortizarão a 722 ~~ :::e
lllPstr:-tl, ou a0 anno 

T(ltal ... 

til 

:Vt5 
!1()7 

~iU2 
7'2.2 
SG:J 
U~l2 

J l :J'I-
1::2SO 
11:10 
1 s~~'I: 
17H 
1\l07 
~Oi li 
~2.10 
~w.:w 
~(H'~ 
2iU:J 

:~. 722 
7.m;r; 

1 I. tiO:~ 
Hi.GiO 
Hl.7ii!l 
2't .. 07:; 
2S .iil7 
;}:~.09'i, 
37.H08 
42.(i(i'J. 
'•:7. (i(i(i 
ti~. t~l ~ 
i)R. J 2'~, 
13:l. t)t:!• 
6\1.2-18 
75.01() 
HO.\l8H 
H7 .1:;!1 
!1:~. 'l7:; 

-IOO.OOU 

7 n:, ao :mno. 

E no fim 1!1~ 10 :mno..; ti·,~:' r~·;n!Ü:1 ~~ ·;tu Lli\i:b. 
P .\1: n: 11 . s l 
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'fAllEJ.LA N. ~. 

Um emprPstimo fiea reml<lo no fim dr :W annos, png:mdo 
o devedor 2 102% semestralmente, r., 201 ~ó annual, ou ~eja 
2$l02 de seis em seis mezes por eada :IOOSOOO dP prinr i pai ; 
sendo as quotas empregadas em apoliees, e spus juros de 
6 o 1 o convertidos U(lS mesmos titulo:;. 

DF.!\101\'STRAÇ\O. 

---------______ 22&2±L! 

Quotas . .Juros de () o;, Amoniz~ção 
ao anno. em apohccF. 

No fim do 1 semestre. U02 2.102-
2 2102 (j:l !L267 
3 2102 i~B 6.4fl7 
4, 2102 i H i) H.7H4 
r· t.) 2102 26't- H.iGO 
6 2t0t :rm i:Lo\17 
7 210~ l10H i6.i07 
8 2102 !J:R~l 18.692 

~· 2102 f)til 21.:1tlf:i 
iO 2102 t.iH 2!L OU8 
H 2102 723 26.n2a 
12 2102 80H :m.s3:J 
13 210~ 8!15 :J2.830 
14 2102 m~r; ~l:i. 9-17 
p· ,) 2102 t077 :J!I.OB6 
16 2í02 un 42 371 
17 2102 i27l 4~.744 

• 18 2102 !Ji2 ML 218 
• 19 2102 i'17G l'H. 7U6 

20 2102 1 ti8!1 l')6. !J,82 
21 2102 169í 60.278 
22 2102 HW8 64.188 
23 2102 t\126 68.216 
24 2102 20!~6 72.:364 
25 210:2 217i 76.037 
26 2102 2:2!ln 81.0:38 
27 210~ 2'•:11 85.571 
28 210~ 2~37 90.240 
29 2102 2i06 95.048 
30 2102 2H50 100.000 

Paga o devedor juro fixo 7% 
Amortização ,.., 204 % 

Total.... H 201 % 

E no fim de Hi anuo:; fiea rr·mida a sua divido. 



EXEGUTlVO. 

TABELLA N. :3. 

Un1 etriprcstimo fica ~em ido n.o fim de ~~ ~nnos eo.n~ a 
quota d(~ 1 1~:127 de sc1s em sc1s mezes t32A %, on ~6lS-•% 
41Uno, eunvet·tiLlos na eonformhlade das tahellas n. 65 i c~-

==r ; ==*-oOO .g ~ 
VJ ~~""' V) 

c.,:)•:"...J ~-~ 

""' 
Q;l 

~·-!:: J ll ff\S ~:; !:: .Juro:-: N-

Quotas. Quota;. ·-o 
(fJ - ~ 

V) 

6 0' .... 0.. 
c.l () 0/ Q;l 

/0 ~ce ,o ;~ s o a 
v as 0) ss 

IJ1 <""' rn <Q;l 
--- --- --- -- --- --· -----

l 13.27 ..... 1.327 21 1:127 t069 38.0í0 
2 1327 :m 2.ml:1 22 1:1:27 11~1 (l0.50H 
3 ·1:127 80 ~.100 23 1:127 1215 lJ.3. 050 
4 1327 12:l n.m;o 2'~ 1:127 12\:ll 15.6ti~ 
r> t:l27 Hi6 7.013 25 13:27 1370 48.36tl 
6 13:27 2H 8.581 2ü 13::27 1~50 5L.H::a 
7 13:27 257 10.165 27 U:27 1534 51.00:J 
8 t:l27 ao'~ H.796 28 ·1:127 1620 t)(). ~150 
~~ 1327 353 13.~7() 29 1:127 1708 ;)9.98;) 

i O 1327 lJ,()'t, HL207 30 i:l27 17H9 G3.1B 
H 1327 456 16 990 31 1327 1893 6ü.33l 
12 1327 

I 
509 18.826 32 1:327 Hl8U 69.ü47 

13 1327 564 20.917 aJ 1:127 2089 n.Oü3 
lfl, 1327 621 22.665 34 1:127 2191 7G.58l 
w 1327 679 2!1. 691 :r <> t:l~7 2:2H7 80.205 
Hi 1327 7!~0 26.n8 36 i :L!7 2'106 83.93~ 
17 1327 802 28.867 37 1:127 2til8 87.783 
18 1327 866 3L060 38 1~127 2633 9L. 743 
Hl t:l27 931 :3:l.:H8 3~) 1327 275:! Uã.822 
20 :1327 999 3ã.64~ 40 1327 2851 100.000 

Juro fixo 7 % 

Quota 2 6:14 % 

Total... 9 654 % ao anno. 

E no mn de 20 aunos fica ren~ida a sua divida .. 



GO ACTIJS LIO I'OLH:H 

T:\BELLA ~. 4. 

Um emprestimo fica remiJo no Um tlc 2ü annos, p~1gant.lu o 
devedor semestralmente 0,887 % ou 1,174 % annual. 

Dm.IO~STIL\ÇÃO. 

E::' 

I Quotas. 

·= af 
!L i 
c u) 

tfJ ~~ C,) tJ; ~~ <.1..J 
('.) <:,.co:.J 

i: 
<:,.>o:..J 

r-. Jnrr s ~:...= .Tnros 
C';::::: 

ü; .::::o <f, Quotas. .::::o 
c~ (j "' 

_, ::::.. ü .~;. 
_, ;::l. 

.LI ._,CC ,_, 
~-<cc 

E c 2 S:c: C_; ES c..: c-U) <..., U) ~('.) 

----- --- ·---- -- ---- --- -----
1 ~87 ... 887 26 887 %9 ~v~.l7~) 
~ 887 26 l.HOO 27 8tl7 10~;) a ti. O\ H 
:~ 887 tj,'t, 2.711 28 887 108~ :J8.0ti0 
~. 887 82 3.710 2!) Hí:l7 lHl 40.088 
r· 
ü 887 Hl 4,. 708 30 l3~7 1~02 !12.177 
6 887 1H 5.nG 31 887 -1265 v~. a:w 
7 887 172 6. 7\15 a:2 8!;7 l:l2!l q(j. ti'tfi 
8 887 203 7.8H5 :n 887 t:3\16 48.828 
~~ 887 236 n.oo8 iJ't, 887 1464 51.179 

i O 887 270 l0.165 35 887 t5:Jü ã:L601 
H 887 ~04 H.3rl6 36 887 J608 56.0!}6 
f~ 887 31.0 l2.583 37 887 iü83 58.t.i61) 
n 887 :li i ·13 w~,7 :m 887 1760 Gl.:H:\ 
H 887 !J.l.) W.lli!J 39 887 1839 61:.0:1!} 
f;) 887 ftf)ft, HLfte!JO ~o 887 l~l2l fHi.8'l7 
16 887 Ml4 :17.871 H 887 2005 6B.73\l 
17 887 536 f!). 2!l4 42 887 20\J2 72.718 
18 887 578 20. 7;)1) 43 887 2181 7t). 78() 
iH 887 622 2:2.268 l.~:!c~, 887 2:273 78. 9'16 
20 887 667 23.8~2 '15 887 2368 82.201 
21 887 714 2:J .f.~-2:3 ~6 887 2466 8:.i. 5tH 
2~1 .. 887 7G2 27.072 lJ,7 887 25()6 8H.007 
~n 887 812 28.771 M~ 887 ~()70 ~;~.56'~ 
~4 887 863 30.52i 4U 887 27itj ~Hi. 227 
2.) 887 915 :32.323 50 887 2886 100.000 

Juro lixo 7 "' 
Quota 1. 77-1 "~ 

Total... 8 771- ?~ ao anuo. 

E no fim de 2õ anuas fica remida a sua divida. 

+ ...... 



EXECUTIVO. 

DECRETO N. õ2lü-no l. o DE FEVEREIRO nE t873. 

Autoriza. a Companhia denomina-da- Em preza Pr.ed.i.a:!.- para 
cmtwchen!fér a~crações de credito real, rfc quP- trata a LPi 
n.• 1237 rle 2&. de Setembro de 186'L 

Attrndcndo no que Me representaram a Direclol'ia 
~~ a GPrcneia tla Companhia tlenominada- Em preza 
Pt·<'dial- cstabnlecitla nesta Curte, em virtude do 
Decreto n. • M6l de 27 de Janeiro tlc 1870, o Tendo 
ouvido a Sl•cção de Fazenda do Conselho da Estado; 
Hei por !:em. de conformiJadc com a Minha Imperial 
llcsolnr;cio do Consulta desta tlata, Decretar o seguinte: 

Art. 1. • A Companhia- Emprezn Pt·cdial- esta
IJclccitla llC~!a Cürle, poderá cmprchenller todas as 
operaçiics tlc rrcllito real, fazendo emprcslimos hypo
lhera tios de con !'orm idade eom o que determinam a Lei 
n. • t:i:l7 de 21 dt~ Sctemwo de l86~ c Decreto n. • 3~71 
tlc 3 de .Junho 1lo ·l86ü. ' 

Art. ~~." A emissão, porém, de lctt·as hypothccarias, 
de confunnidad1~ com o disposto no art. 13 da Lei c 
arts. 10 a (j:J Llo Decreto acima citados, só poderá ser 
feita sobre valores de bens immovcis jú existentes, 
urbanos ou rnraes, c nunca pela importancia ucadianta
mento,~ para qnac:;quer construcçõcs. 

Art. 3." Súml'ltle a parte do capital que tiver sido 
(•mpregaJo nos cmprcstimos feitos nos lermos do refe
rido :1rt. t:J, as letras lldles procedentes c as arremata· 
ções on ar!JudicaçGcs dos immovcis que lhes disserem 
rcspl'ito, gozarão dos favores outorgados no § 12 do 
mesmo artigo. A companhia, porém, perderá estes 
favores c a facu Idade para em i ttir letras hypothecarias, 
se dt•ntro do wazo de cinco annos, a contar da data deste 
Deerl'lo, 11ão tivct· empregado em cmprestimos a longo 
prazo, fei 1 n,: a c:>labelccimentos ruraes, pelo menos a 
qu in la pa rle do seu fundo social. -

Art. 4:. o Para as operações hypothecarias, que são 
inteiramente <lislinctas de quaesquer outras que a com
panhia esteja autol'izarla a realizar, dc.<t in:1rá clla pelo 
menos a metade do seu fundo capital, ou 2.UOO:OOO#OOO; 
os quaes ncio poderão ser applicados a operações de 
espeeic dilfcrenle, do mesmo modo que a outra metade 
não lJOtkrá Sl'l' naqncllas empregada. 

Art. ti." Ficam approvados, e podem ser incorpo
rados aof' estatuto,; da companhia, os artigos additivos, 
•Ine com e6le llaix.am, propostos como appendice aos 
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me~mos estatutos pelos re:qwetivos ao·ioni~tasl fazen
do-se-lhes, porém, ;1s seguintes alterações: 

l.a Supprima-se o~ 2.'1 do art. 1. o; 
2. a No paragrapho UilÍCO do ar!. 'L o~ (~111 vez das p:t

lavras-por touos os mt•mbros da Auministnç:io., elc.
diga-se :--pelo Prcsitl~'llfe, Gercute n Tlu·soureiro ou 
C'1ixa da eompanhi:l, ele.-~ 

:La No art. U, depois das pala\'ras-:\lillistro do.:. 
~cgoeios- diga-se- da Fazenda,-:) H:io- do Commt'l'
rio.1- como csl ;'t: 

~." SubsLitua~s1~ o al't. :n, p•:LJ sl'gnintP: 
(• Art. 3:L Do I uno liqui,[o \'t·r·ilie<~dt~ pelo IJ:llai!l.:O ~::·

mcslr;d lli'OYt~nicute tk (Jpcra6ic.-; C(l\ltlllt't;mll'llle ulli
madas, ~letlnzir-sr~-l1â11 ~ l)l'/.:nal':t fnn;ln dn l'I'~:'!·Y:L ,. 
do rcqallll) :;e far;'t di\ idcmlu n:t [•.:!·!na !'st·dJ.·Icci:h. 

Q PJragrapho unico. O fundo de t·:·scna ser:: Írt\'I'I'li·.h 
1'lll titulos da Di ,-ida Pu!J!ic::, t' seni d JLtD ~:t·J p:tLt 
reconslruc1~ão do capil::l e iuLlrmBiz:~~~~!:·s dus p: t'jttií'.' 
•!UC lHJ;;;s.\ltl uccorrer, m;\:.; ta1lllh'ill J::tt'a a ~.:uantia t!l' 
•tUC tratam o ~tl'L. tiH, §:L" c arl. (i;),~ Lo do He,'-'u!:'
mcnto 11. 0 :1171. Ct'ssarú cL· :-:n ar('l!JIItll;Hlu lu.~·o tlik 

..;ua imporlancia corrcspontb :t W "lo du capital ::.ocial. 
O Yi~eomlc llo lUo Br:nH·o, C·l!lscii:{'ÍI'O Llc Estadu, 

~cnador do lmpcrio, Pn·si!lt•!tle do Cun:.;elllo de "\li
nistros. ~liuistro e Sccret;trio d,~ !':.;fado dos Nc~vciu.; 
da Faz1•nda e Presickntc do Tri!,unal do Tll!•souru 
Nacional, assim tenha enlclldido e o faca I'Xt·cut::t. 
Palacio do llio de JaJJciru em o priuH'iro ;le F:~\ crcir,-1 
tk mil oiloecntns sclt~nta e tr1·:;. qtlill<llla~·~'simu ~~·~·i!n !11 
da Intkpcndcncia c do luqJ;•l'iu. 

Visconde do Rio Bl'anco. 

CAPITU Lll J. 

!lA E:.\lPllEZA I'UEDIAL, CO~lt) :'Ot:!ED.\.llE !•E L:l\ED!Tt> I: E AI.. 

Art. i. 0 A Em preza Prt~dial llt':l. :tll turiz:tt1t'l, t'lll y i I t !~tll' da 
faculdade concedida pPIO ~ i. o elo art. t:; 1b Ld n." lit37 tk 
2'1: de Satemuro de i86í, n ~~Inittir, curn o Hlllut; de icrras 
hyputhecarias, titulas de tlivida tr:w~;mi::;siv·~is n pag-a\t i:: 
pelo moJo determinado uos a!'lÍ!'O' adi~utle t·~;peeifbHhl:;. 

~ i. 0 A cmis~ão das ktra~ il''l'!J"IItt•<:ari:ls não porlL'f~Í c\:
t:ecter á importancia rta diviua ·,dada 11:io anwrtiz~HI<:!, w·!~i 
•• dccuplo do enpit~l s•Jcial r,·al!:::Hl!l. r~ ü." d<; a!·t. lJ !h 
L'icitada.) ~ 
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§ 2. o O capital da Em preza Pred i ai realizado não cst:í su
jeito ao sello proporcional, como soeiednde de credito fHll que 
effectivamente é. (§ 12 do art. !3 da Lei citada.) 

Art. ,, 0 Posto q,ue a operação fundamental da Empreza 
Predial, como sociedade de credito real, que substancial
mente é, consista em emprestimos a longo prno pagaveh~ por 
annuidades ~uccessivas, podet·á exercer {~ !6 do Ht. !3 da 
Lei citada) as seguintes operações: 

~ L o Emprestar sobre hypothecas a curto prazo com ou 
sem a mort izacão. 

§ 2. 0 Hecebér depositos em conta corrente de capitaes com 
ou 5em juros, qne serão empregados em emprestimos garan· 
tidos por letras hypother.arias, e por apoliccs da divida pu
blica a prazo nunca maior de UO dias, e na compra e desconto 
de bilhetes do Thesouro. . 

§ 3. 0 Só com o prévio aviso de 60 dias poderão sér reti· 
rados os dcpositos e não excederão a importancia do capital 
realizado. 

§ 4. o Emprestar sobre penhor de ouro, prata, diamanteg, 
apotices da divida publica, acções de companhias ncredi· 
ta das que tenham cotações reaes, na propor.ção da importancia 
rN\Iizada, titulos particulares de legitimas transacçõcs com
mercines. 

§ 5. 0 Ter um cofre de depositos voluntarios para titulos de 
credito, pedras prccio3as, joias, moeda, ouro c prata em 
barras, havendo disso uma porcentagem na proporção do 
valor dos ohjcctos em detwsito. A estimação do valor será 
pela 'partr, de accôrdo com a Ao ministração. 

A Empreza Predial dará recibo dos depositos, que desig
nem o valor dos objectos em deposito, o nome e a residencia 
do depositante, ~~ data, o numero, e inscripção dos olljectos 
ucpositados. Taes recibos não }Joderão ser transferidos por 
cndo~so. 

§ 6. 0 Se o penhor mercantil eonsistir em apolices da di
vida publica, acções de companhias, serão transferidas pre
viamente á Empreza Predial. 

~ 7. o Se o IlCnhor consistir em papeis de credito negocia· 
ve'is na pra('a, em ouro, prata e outras mercadorias, a Em
preza exigirá d,o devedor consentimento escripto autorizan
do-a para negociar ou alhear o penhor, se por ventura a di· 
'i:la não for pa~a no vencimento. ' • 

§ 8. o Se os títulos procetlPntcs de emprestimos sobre pe
nhores não forem pagos no scn vencimenlo. poderá a Em
Jtreza disttôr do (JPnhur em leilão mercantil em presença do 
Gerente, c um dos Dircctores, depois de proceder-se a annun
cios pnhllcos por tres dias consecutivos, porém, o proprieta
rio do ptmhor ter<\ direito t1 resgata l-o até começar o leilão, 
indemnizanJo a Em preza do que lhe dever, e das despeza.s 
uccasionAdas. , 

§ 9. o Vendido o penhor, c liquidada a divida. e todas as 
dAsprzas, juros na eommi~são de ~G "~, entregar-se-ha o saldo 
a 4.uem de direito fur. 
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Art. 3. o As operaçõ1~~ u•~ qne trata o Jrti;.ro :u1 tN'r lentP 
e seus paragrnphos só se rfTLlCtnarão sem prrjuiw tia opt>ra
ção essencial da Em preza Predial. 

CAPITULO JJ. 

DAS LETRA~ HYPOTHF.CAniAS. 

Art. !L o As letras hypothr-r-~rl:~s reprci;nntam o rapi~nl 
adiantado sobre hypothe1~as, reunindo a tripla garantia da 
propriedade do immovnl do fundo soda!, e funrlo <te resena; 
11 proferem r,m virtude de t:ws garalltias a qnaesqner títulos 
óe divida chyrograplwria on pl'ivileg-iatla. (Arts. i)H c{)!) do 
Hegulamento das soeiPdadcs de ere1lito renl.) 

Paragrapho uuico. As lclras hyputltecarias porlPm snr no
minativas, ou ao portadur; m::~s umas e outras assignadns 
por todos os membros da Administnção da Em preza Predial. 
selladas com o ::cllo desta, c cxtraltidas de um registro de ta
lões. 

Art. 5. o A simpiPs tradição l~ snffidtntc para a transfr.
rencia das letras ao portador; sendo as norninativ~ls trnns
missiveis por endosso, cujo effeito 1\ apenas o da c·cssão eivil, 
(~sem responsabiliflaue para o endossante. 

Paragrapho unico. O qLw fica di-;posto no artigo :.mtN·r
dente não cxdue outro qualqunr meio ll'gal dt) trausfc~rir a 
propricdadn das di tas letras. 

Art. 6. 0 As letras hypothernrias c sua transft~rnneia são 
isentas de scllo propordunal (~ 12 do art.. 13 da Lni eitadn); e 
o seu valor nunl~::t será menor de 100~000 (§ 4." do art. t:~ tla 
Lei citada), podendo Sl)f Iwgoeiadas em qnalqnrr parte, 
qualquer que seja a eircumsnipção territorial em que foram 
ereadas. (Art. U do ]h)gulalllcnto das socicda(lcs de cretlito 
real.) 

Paragrapbo nnico. A circumscripção territorial da Em
preza Predial, como sociedade de ercdito real, r o l\Iunieipio 
Neutro e Província do Hio íle Jannirn. 

Art. 7." As letras hypothcr:nia!' serão nnmcr::Hlas por 
ordem relativa ao armo de sua cmissiio, I'Omtawlo dnllns o 
juro~ tr-mpo, n rnodo de pagamento, oljservnntlo-se scmprr~ 
que o mtcrvall<:~ entrn a época 1la cobrança das annuidadPs 
dos mutuarios c a do pa~amento do juro aos portadores da~ 
Jctras não seja menor do tres mezcs. (Arts. !.~e8, Gti e ti7 do He
gulamento das sociedades de ered ito real.) 

Art. 8.0 A Dircctoria da Emprcza Predial manJará pu
blicar com antecedenda o dia tlo pagamento do juro das 
lntras hypothecnrias, (IUC será sL·mestral. (Art. ü6 do Hegn
Jamento r.itado.) 

Art. 9. o As letras hypot!Hwari:-~s não tPrn 1ipora fixa fln 
pag:UOI'Hfrt; nt:t'; ~~~r;jr• r:·s.~~at:u}as pnr Vi:t dP SUI'I(~io (arf. f,~,9 
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do Regulamento ritndo),de modo que o total do valor nominal 
das que ficarem em eirculnção, não exceda á somrna pela 
qual nessa época n Empreza Predial fôr credora por empres
timos hypothecnrios. 

Art. :10. O pagamento por sorteio far-se-ha com a quota do 
.iuro, e da amortização dos mutuarios, c com a importancia 
dos pagamentos anticipados, qu:mdo estes furem em dinheiro. 
(Art. 50 do Regulamento citado.) 

Art. H. O sortcb das letras hypothccarias, previamente 
annunciado nos jornaes de maior circulação, será um acto 
publico e solernne, e deve realizar-se nos mczcs de Janeiro 
e .Julho de cada anno (art. til 1lo Regulamento citado) com 
assislfmcia da Administr!lção da Empreza Predial, ~~ de um 
commissario nomeado pelo Ministro dos Ncgoeios do Com
mercio, procedendo-se ao sorteio do modo seguinte : 

§ Lo Todos os nu meros correspondentes aos das Jetras hy
pothecarias em ittidas d urantc o mesmo anuo serão co !locados 
em uma roda de vidro, de modo I{UC lwja tlllltas rodas qu:m
tos forem os annos da emissão. 

§ 2.0 De cada roda tirar-se-ha á sorte a quantidade de nu
meros correspondentes á somma destinada pela Empreza 
Predial para cada creação annuaJ. 

§ 3. 0 Os numeros desig-na(ro~ pela sorte serão publicados 
e proceder-sc-ha ao paga monto no dia annunciado. ' 

~ ~.° Fica entendido que cada sorteio comprehenderá o 
numero de letras correspondentes ao valor das contribuições 
semestraes dos mutnarios, e 3(1 dos pagamentos anticipados 
preenchendo a Em preza com seu proprio capital a diifercnça' 
quando parte das referidas contribuições não tenha aind~ 
sido realizada. (Art. 51 do Regulamento citado.) 

Art. 12. A Directoria formará, sendo possível, ·um plano 
marcando premios de, diversos vnlorcs para os cinco ou sete 
primeiros numeros extrahidos da roda. (Art. :i:J do Hegula
men to e i ta do.) 

Art. 13. Deste o dia ~nnunciado para o resgate das letras 
hypothecarias cessa.m os juros da_;~ letras sorteadas, cujos nu
meros forem puhhcados (art. ilr., do Hegul:lmento citado) 
c seu capital ficará á disposição de quem de direito fôr. ' 

Art. i'L As letras hypotlwcarias amortizadas pelo sor
teio seri'io no acto da amortização selladas com o scllo deno
minado de annullação ~conservadas no archivo da Empreza 
Prcuial para a tonwda de contas, fazendo-se nos respectivos 
talões a declaração de estarem annulladas, c retiradas da 
circulação, sendo qu~ima<las antes do fim do semestre em 
que se tlzer o sorteio seguinte, e lavrando-se de todos ~st('s 
actos termo assignado pela administração da Emprcza Pre
dial. (Art. 61 do Regulamento citado.) 

Art. iti. As letras hypothecarias, com que se fizerem os 
pagamcntog anticipados, serão selladas com um scllo espe· 
cial contenrlo as letras-P. A.-, e deverão ser intrfilduzidas 
na circultlção, logo que houver novos emprestimos. (Arts. 62 
e 63 do Regulanwnto rilado.) 

- PARTE 11. 9 
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Art. 16. As lc.tras hypothecarias não. têm ar~.ão dir~cta 
sobre tal, ou tal tmmovel h)'potheeallo a Empreza Pn~dtal; 
mas serão garantidas indeterminadamente por todos os im • 
inoveis hypotheeados á me~ ma Emprnza; pelo tjlW o:-; porta
dores destas letras sô têm aeç5o eontra a Empn·za Predial, 
entidade eollet·tiva. (Art:-;. 60 n (}!J, do lh•gulamento dtau,J.) 

CAPI'lTLO 111. 

DOS EMPUE.;Tl.\10S lfYPuTHECAnt l~. 

Art. li. 0:..; l'lltpreslimos, t~lll que ~e úcvem fnnilar ns 
letra~ hypotlwe:lria:-;, s,·, fl1HitHll efl't~l:tuar·sc sohrn prinH\ÍI'a 
hypotlleea t~<msti tuitla, ('edida, ou !;UIJrog:l(la, eunfuriiH! a 
Lei n. 0 1237 de i861, e Hpgnlnmento respt~ctivo. 

Paragrapho unieo. Cunsidl~f'am.sc eorno feitos sot1re pri
meira hypotlteea os cmpr~~stimu~ destin::túos ao pap:arrwuto 
de hypothceas anteriormente inseripta~, qnnndo pur u~su pa
gamento, ou snhrog-açfio a hvpotheca da Etn{ll'Pz::l PrPlliaJ 
venha a fil'::tr Plll primeiro lug·ar, e sem eonenrn•ncia. eutu 
tanto quo partü do cmprestimo nt>eessario 11ara opl'rar a 
subrogação fique tHn pol.!er da cmprcza. 

Art. 18. Nenhum nmprestimo hypothecario srrü fdto 
pela Emprcza Predial t~XCI'tlenut} a metade do valor dns 
immovei~ rnraes, c tres quartos dos imrnovPi~ urbano::;. 
(Art. ~t:3, § 5." da Lei hypotltt>t'aria, P art. 20 tlo Hegula
mcnto citado.) 

Art. !9. Ü:) cmprcstimos sobre hypothcca serão fpitos aos 
mutuarios, mcta.lt~ t~m dinh,~iro, nwtade em ll'tras hypothP
carias ao par (arts. 2i e 22 do RP.gnlamcuto eitadu), pudrnlo 
a Em preza Predial ncgoeia r essas mesmas letras de act·ôrdo 
com o hypothee::m te. 

Paragrapho unit~o. Se o rnutuario preferir rceniJPr em di
nheiro o omprestinw, este se pff,~elUar:í t•m monda eorr,•n te 
ao juro, que sü eonvcneionar. nnnea sup1~rinr a 8 "/

0 

(art. 30 do lkgulanwnto eit:.Hlo); ~~em tal caso as ldras pro
venientes tleste emprestillto serão llcgueiad:ts vela Em preza 
como c quando lhe eon vit•r. 

Art. 20. O tempo do:> emprcstinws hypothccarirs não será 
maior de ao annos, IlClll ltiC!IUl' de 10. (art. 28 dll Heguln
mento citado.) 

Art. '21. Os empn•stimos dl'eeLUallos so!Jre hypothcr:1s prc
diaes a longo prazo serão reem!Jobavcis por annniu:>tlcs 
}HI~tas em dinheiro e semestralmente (art. :l3 do Hcg--ula. 
mento citado), nos lllczes do Jarwiro e Julho, eomprelwn
dendo essas annuiclades o juro de 8% no rnaximo, nma eorn
mis:-;ão em henetleio das dt>spPzus da Adminbtração nunca 
maior de 2 o;, ao anuo sohre o emprestimo, sendo a porecn
tagcm da amortização ú vontade llo mutuario, mais ou 
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mmws avultada, eonforme fúr menor ou maior o prazo por 
elle escolhido drsde 30 até fO annos. (Arts. 29, 30, 31 e 32 do 
Regulamento citado.) 

Paragrapho nnico. A annuidadc relativa ao capital ein
prestado será igual em todos os annos, e distrihuida por 
estes, de modo lJUe produza a extincção da divida no prazo 
escolhido pelo devedor. 

Art, 22. Não oh~tnnte a tlctHminpção <las ~~pocas para o 
pagamento das annnida!les (art. 21 deste appendir~c), pü!le o 
dcYerlot· n~mir-sr~ I'Olll antidpar_,~ão no torlo ou um Jl:ll'te 
(pagamento antil'iparlo), rellnzindo-se propordonalmcntn a 
amiuidndo nesta. hy{Jülhcst•. (Arts. 3~, ~m c :36 do Hcgula-
mento citado.) • 

Paragrapho unieo. Quando os pagnnwntos anticipados 
fnrmn em letras hypotlwearü1s, qnc serão recebidas ao par, 
a Empreza Pretlial tr~rá o direito df~ lwYcr sohro o capital 
reembolsado nma indmnnização: qut' <leve ser png·a no mesmo 
neto, e que a Dircctoria cstipulnrá. (Arts. :11 r• 38 do ~{cr~ula
mcnto citado.) 

Art. 2:l. No aeto do pmprestimn a EmprPza Predial reer·
Jwrá logo rJo mutuario, ou derJnzirú do eapil:tl, a ann•Ji<bdo 
respPt~tiva ;w 1.(1 semestre. (Art. ~4 do Hegulatncnto ritado.) 

Art.. 2'~e. Sómente J)(lderãr' servir de hypotheea para os 
rrnprestimos eont·cdidos pela Em preza Prt~düll, os immovei:-, 
qnn tenham n·nditrH'nlo certo r durndouro, fil'nntlo cx
dni<los: 

1. 0 Os theatros ; 
2.n .As mina:-; r }H}tlrt~iras; 
3." Os prudios indivisos ou co!tunun:- ua sua tulalidade a 

divt~rsos proprietarios, excepto unauime eonsentimento 
dcst<~s; 

fJ,, 0 03 prerlios, eujo us·urructo se nelta separado do direito 
llt~ propriedade, salvo cxprrssn t~onsrntimento do propriuta
rio e do usufruetuario. (~!:V rlo art. 7. 0 do Hcgulaurento 
dtndo.) 

Art. 2r:i. Nos edificios oecu}mdos pur fahrkas ou pffi
einas, ttnnar·sc-ha sómcntc em consitlt~rnção o valor da
qnelll's, indt~pcndcntc de sua applicação industrial. 

Art. 26. A Empreza Predial tr'rá direito tlt) cxi:~ir o 
rt1embolso dn seu capital antes do tt•rnw do contracto: 1. o 

no easo.dt~ ter havido dissimulação dr~ hypotlte(~as legaes que 
pesem solmJ os itllmuveb dados sem garautia; 2. o quando 
dentro do prazo <lc um mez não sr·ja avisada por seu devedor 
!1:1 alienação total ou parcial, rrue tenha feito d0 immovcl 
hypothccado; 3. 0

, finalmente, se por deteriorações supcr
Yenicntcs aos hens hypothceadof-:, estes representarem apc
n:\s um terço lla quantia tlevid:J, podendo o mutuario nesta 
ultiuw hypothese reforçar a hypotlwr.:a, ou substitui!· a. 
(~~ l.'\ 2. 0 ca.o doart. 7. 0 doHeg-nlamentoeitado.) 

Art. 27. Os immoveis hypothccados á Empreza Predial e 
susenptivr'is de incendin sc~rão st·~·:nraLlns li r.usta dos mntua
rios, pela Emprcza, carregando-se-lhe~ na annuidade o 
premio do seguro. r\; I I r r;.~ .... 

") ~ I . . I ' 
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Art. 28. No caso de sini~tro, recebida do segurador di
rcctamente pela Em preza Predial a indemnização, o mutun
rio terá obrigação de reedifiear a propriedade, pondo-n no 
estado primitivo dentro de um anno, o mais t3nlar~ a eontar 
do dia da liquidação do sinistro. · 

Paragrapho umco. Durante este período a Em preza Prn
dial conservará a titulo de garantia, a parto da indemní· 
zação necessaria para o pagamento da annuidadc no anno da 
reedificação. 

Art. ~9. Reedificada a propriedade incendiada, a Em preza 
Predial cntregarú ao mutuario a parte da indemnização rc · 
tida, tfeduzindo o seu credito nxigivrl. 

Paragrapho unieo. Se, porém, at1~ o fim tio anno, na eon
formidade tio art. 28 1leste a ppendiec, o devedor não tiver 
feito a reedificação, ou sn antes tiessn tempo fizcl' oflicial
mcnte constar á Empreza deliberação de não rccditicar; ou 
sf, tendo recdifieado, a Emr1reza entender que a hypothcea 
não oiferece as mesmas on su fficicu tes garantias; em 11 ua llllll~l' 
destes casos a Em preza Preuial se pagarú pelu valor tlu in
demnização do segurador, por e lia retidu, de tudo o que lhe 
fôr devido, como se fosse um pagamento unticipado, menos 
a inde.mnização de que trutu o paragrupho unico do art. ~2 
deste appendice. 

Art. 30. As avuliaçõcs dos predios ofi'erecidos á hypothc
ca continuam a ser fcitus, como uté agora, pelos pentos da 
Empreza Predial, tomando-se, como tem sido observado, 
por base para essa avaliação o rendimento liquido,. o preço 
venal dos predios, u natureza da eonstrncção, a loeali1ladt', 
e o que recommen,la o art. 25 deste appendiee. 

Art. 31. Os arts. lt} c 17 dos estatutos primitivos, bem 
I'OIUO m paragra phos de cada um delles, ficam em inteiro 
vi(l'or, e inalterados por Yersarcm sobre emprestimos de 
fórma especial feitos a fJU,~tll pede eapitacs para compra on 
construcç.ão de predios. 

CAPITULO l V. 

DA ACÇÃO DOS POR1'ADORES DE LETRAS UYPOTHECAHIAS; DA ACÇÀO 
'DA EMPREZA PREDIAL CONTRA OS MUTUARIOS; INSOLVABILIOADE 
E LIQUIDAÇA:O FORÇADA DA ME~MA El\II'REZA. 

Art. 3~. A acção que compete ~os portadores de letras hy. 
~othecan~s (art. i6des~e uppendtcc), a da Empreza Predial, 
como ~octedadr. de credtto real, contra os mutuurios a in
solvabilidade desta, e sua liquidação forçada serão' reo·u
ladas pelo que está determinado nos capítulos ~.'\ 5. 0 c

0
6.n 

do Decreto n. o 3~71 de 3 de Junho de 1865. 
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CAPITULO V. 

DISPOSJÇU.ES GERAE:-:. 

Art. :13. Fiea rr~tahelct~illu o art. lO tlos est.:~tutus pr~mi
tivos, cuja alteração feita pulo Governo lmpnnal exdum o 
fundo de reserva. 

Art. ai. A Directori<l, logo düpois da npproV<I~~Iío imperial 
dos artigos dt~ste appnntli~e, cnnvidarú~_na fór~ua tlo art .. l2 
do Decreto n." 4875 de 2'~: un Ja1wiro de H~12, mais llous 8ecto
nistas para Directores. 

Art. : . .m. Os Dircctorcs, c Gerente, em vista do maior des
cnvolvin!cnto das Otlcracões da Empn•za Pn~di::tl, c eOHS!~· 
quente augmento de trah~tlho ven~Prão, afJUelles, um hoHo
rario eorrcsponllcnte a 18, e este a 2'~o t.lm:imos millesimos do 
fundo norr.inal de fJUatro mil contos. 

Art. 36. Todos e quacst{UCr casos omissos nns artigos 
deste appc!Hlicc serão regulallos pelo que dispõem a Lei n. o 

1237 de 1861, e Decreto n. o 3'171 de 1865, a cujo i ntPirn nun
primenLo em todas as suas partes se ohrigam a'Administrat::ão 
da Em preza Pretlial, c os aecionistas abaixo de:-:ig;nados, que 
dcdaram aceitar, como c!Tcctivarnentc aceitam, os artigos 
do presente appcndice. 

Rio de Janeiro, 5 tle Juiho de 1872 .-(Seguem-se as assig· 
naturas.) 

DECl\ETO N. r;2t7- no 1. o nE FE\'EHEtno uE l87:L 

Autoriza a incorporaç.ão do-Danco de Credito Territorial- c approva, 
com modificações, os respecti\'os cstatulos. 

Attonuendo ao tJUC .Me i'oi rcqucriuo por Antonio Ni-
- coláo Tolcntino, do Meu Conselho, e Tendo ouvido a 

3ecção de Fazenua uo Conselho de Estado, Hei por bem, 
de conformidade com a ~linha Imperial Hesolução de 
Co~sulta desta data, Autorizal·o para incorporar uma 
sociedade anonyma, soh a tlcnominação uc-Banco de 
Credito Territorial-, a qual ter<'• sua :3élle nesta Côrte c 
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se regerá pelos esta lutos, que com este baixam, fazendo
:;e-lhes as scguin tes modifica,:ões : 

I. 

Snpprimam-se: 
As palavras-tem o Banco privilegio exclusivo -do 

ll't. 2. o 

As palavras-cscriptos da Alfandega-do n. 0 L''. c as 
palavras-das propdas acçõns-do n.o 2. 0 do ::trl. 12. 

O art. 35 c a segunda parte do art. :J7, e bem assim os 
:trts. 82, 83, UO, ~Jl c 92, alterado nesta conformiuade o 
art. 80. 

ll. 

No final do art. 78 diga-sr-por maioria dos votos 
-em vrz de-por uuanimiíladc dos votos, ele. 

IH. 

Depois do u!Limo artigo acrescente-se o seguiu te: 
« Artigo. A autorização conci'clida para incorporação 

do Banco caducará se, no prazo de dous annos, ellc não 
cst.ivnr installado. Tambem cessará a faculdade para 
cmittir letras hypot]Jcrarias, hem como os favores de 
que falia o art. ·J:l, ~ 12 da Lei de 24 de Setembro de 
186~, se dentro de tres annos, a contar da data de sua 
installação, o Banco não tiver empregado em cmpresti
mos a longo prazo, feitos a eslahclrcimcn tos ruraes, 
pelo menos, a qnin ta parte de seu fundo social. >> 

O Visconde do lHo Bt·anco, Collselheiro de Estado, Se
nador do lmperio, Presidente do Conselho de .Ministros, 
:Ministro e Secretario de Estado dos Negoc.ios da Fazenda 
e Presidente do Tribunal do Thesouro Naeional, assim 
tenha entendido e o faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em o primeiro de Fevereiro de mil oitocentos 
setenta c t rcs ~ quinquagcsimo segundo da lndepcn
dencia e do lmperio. 

Com a rubrira dn Sna .Magestade o Imperador. 

Vi~cmule do Rio Branco. 
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t•rojecto de estatutos do Banco de ~redito Territorial. 

CAPITULO I. 

DA onc;.\NIMIJ:\0 110 BANCO. 

Art. Lu Fka crcada e l'unccionar:í na capital do 
lmpt~rio uma ~ocictlatlc anonyma sou a denominat.:ão 
de ((Banco de Credito Territorial,,, a <Jual LClllliOr 
lim fazer emprcstimos a longo prazo, pagavcis por 
annuidades sueeessi ns, além J,~ outras opcrat~õcs 
acdtlentaes que por lei lhe são facultadas. 

Art. ~.o A circumscripção tcni torial do B:mco 
com prchcnde as Províncias do Rio de Janeiro, S. Paulo, 
1\finas, Paratlá, Santa Catharina e lHo Grantle do Sul. 

Nesta drcumscripção tem o Banco privilegio cx
clnsiYo, e potler:'t estabelecer as agendas tJtte f'orcm 
llf'Ccssarias para o snrviço de suas operações. 

Art. 3. (J A duração do Banco será tle sessenta annos 
conta tios da duta de su:1 inst:1llação. 

CAPITULO li. 

DO CAPlT AL SOCI.\L E J.'U.'IDO DE RESERY.\. 

Art. 4. o O capital do Banco ú do 20.000:000~000; 
podendo, porém, ser elevado a mais o dobro, sem dc
pcndcncia de especial sancção do Governo, e unicamente 
sou proposta da administraçãCI approvada pela assem
uléa geral dos accionist:1s. Egte capital será dividido 
em cem mil acções ue 200:)000 cad·1 uma, formantlo 
quatro series de v in te c_ cinco mil acções. 

A primeira emissão será unicamente da 1. a c 2. a 

series, e só depois tle realizadas todas as entrada~ destas 
acçõe~ serão pela Directoria em i t ti Lias parte, DU a totali
dade das restantes em ser. 

Art. 5. () Qualquer agi o que da::; emissões possa re
sultar será incorporado ao fundo de reserva. No caso, 
porém, de serem as acções emi ttitlas ao par, os pri-



72 ACTO_;; no POfiF.P. 

mciro~ subscriptorcs têm prefercncia ú metade dag que 
ulteriormente se emittirem na proporção das que 
rntão possuírem.' 

Art. G. o As entradas por conta tias acções emittidas 
far-se-hão por meio de prestações não inferiores a 
10 °/0 do seu valor nominal, devendo o primeiro an
nuncio das chamadas ser feito nas folhas publicas de 
maior circulação com antccedencia de sessenta tlias, 
pelo menos, e reproduzido repetidas vezes. 

Paragrapho unico. Os accionistas são responsaveis 
pelo valor das acçnes cruc subscreverem c lhes forem 
distribuídas. 

Art. 7. o A falta de pagamento das prestações desig
nadas conforme o artigo an teccdcntc, importa para 
o respectivo accionista a perda das correspondentes 
acções e das prestações anteriores em beneficio <lo 
fundo de reserva do Banco. 

Ficam resalvados os r-asos extraordinarios e att.en
diveis, justificados pcrantr. a Directoria; e por ella 
aceitos, pagando os rel.anlatarios o juro que pela múra 
fôr arbitrado. 

Art. 8. o Estas ac<_:ões, uma vez realizada a quarta 
parte do seu valor, são livremente transigivei~ entre 
nacionaes e estrangeiros; sua transfercncia 6 isenta 
de scllo, c opera-se por tcnno lançado nos livros do 
Banco, assignaLlo pelo possuidor dellas. ou por seu 
procurador com poderes nspeciaes para esse fim. 

Art. 9." Havcr[t um« Fundo de Hescrva )) constituído 
com o prouucto lln ;; a 10' 0

/ 0 , tlednzi(los dos lucros 
líquidos provenientes de operações eiTectivamcnte con
cluídas no respectivo semestre, conforme forem esses 
lucros maiores ou menores~ e com os beneficios de que 
tratam os arts. ~. ", 7. • c 8G. Este fundo é exclusiva
mente destinado para faz(~r face ~13 perdas do capital 
social, ou a sulJstj tu i l-o, e para garantir· o pontual 
pagamento dos juros das letras hypothccarias: a referida 
deducção continuará até que o mencionado fundo chegue 
á quinta parte do capital realizado. , 

Paragraptw unico. Da somma re~tante dos referidos 
lucros deduzir-sc-ha uma porcentagem, annnalmcnte 
fixada pela assembléa geral, para ser dividida pela 
Directoria na fúrma do art. 77, c do exces~o far-se-ha 
o dividendo ao:; aceionistas, o qual não poderá exceder 
de 8 °/0 ao anno cmquanto o fundo d(~ reserva não 
a ttingir ao seu maximo Jimi te. 

Qualquer perda no capital social importa a suspensão 
dos dividcnclos at{~ ser ellc integralmente rcstaurauo. 
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E:;te fundo po1lerá ser empregado em letras hypothc
carias, ou em tilulos de facil c pr<~mpta realização. 

Art. lO. As perdas que afTcctarem a somma já exis
tente do fundo de reserva serão resarcidas por meio de 
maior deducção nos lucros supervenientes, reduzindo-se 
ou suspendendo-se os dividendos, e quando absorverem 
cllas todo o dito fundo c mais um terço do capital 
social realizado, dcver-sc-ha convocar a asscmbléa geral 
para resolver sobre a dissolução voluntariado Banco. 

Paragrapho uni co. A fúrma e condições desta liqui
dação serão as que pela assernbléa geral forem adopladas 
de accôrdo com a legislação respectiva, mediante 
conhecimento c approvação do Governo. 

CAPITULO III. 

DAS OPERAÇÕES DO BA~CO. 

Art. H. A operação fundamental do llanco consiste 
em fazer empt·estimos de longo prazo sobre hypothecas 
(·.ontrahidas na sua circumscripção territorial, c paga
veig por annuidades successivas, em i ttindo letras hy
pothecarias ao par, que rcpresen tem o valor desses 
cmpres timos. 

Art. 12. Tt:~davia, poderá o B:mco, sem prejuízo do 
objecto essencial de sua instituição : 

§ i. o Fazer emprcstimos sobre hypothcca a curto 
prazo, com ou sem amortização. 

§ 2. o Receber deposi tos em conta corrente, com ou 
sem juros, e empregai-os : 

:l. o Em desconto de bilhetes do Thesouro, escriptos 
da Alfandega c outras quaesquer legitimas obrigações 
do Estado; 

2. o Em emprcstimos sobre caução ou penhor de 
letras hypothecarias, de títulos da divida publica geral, 
provincial ou municipal, das proprias acções e das de 
companhias cujo minimo_de juro seja e-arantido pelo 
Governo ; de ouro, prata, diamantes c JOias preciosas. 

A sornma destes depositas não deverá exceder á 
importancia do capital realizado, e a retirada delles 
só poderá effectuar-se com prévio aviso de 60 dias. 

§ 3. o Contractar e realizár emprestimos sem hypo· 
theca, a curto oll longo prazo, com as Províncias ou 
Municipalidades da sua circumscripção territorial, uma 

I'A.RTE 11. 10 
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vez que hajam sido legalmente autoriza1los, e tenham 
uma .renda ou fundo qualquer applicado á sua amor
tização ou pagamento. 

§ .\.o Retirar da circulação qualquer som ma de letras 
hypothecarias, quando assim fôr conveniente ao cre
dito das mesmas letras, ou a outros interesses do 
Banco. 

CAPITULO IV. 

DOS E:\IPfiESTil'\IOS HYPOTHI;;C:\RlOS. 

Art. 13. O Banco não poderá contra h ir emprestimos 
hypothecarios 'senão na sua circumscripção, e até o 
dec;uplo do capital social realizaflo ; sendo este por
tanto o limite da emissrro das letras hypothecarias de 
que trata o Cap. V. · 

Art. i'L O tempo dos cmprestimos hypothecarios 
contractados com o Banco'a longo prazo não será menor 
de 10 nem maior de 30 annos. 

Art. i5. Os referidos emprestimos não podem ter 
lugar senão sobre primeira hypotheca constituit.la, ce
dida ou subrogada na fórma da lei. 

Art. t.ü. Consideram-se como feitos sobre primeira 
hypothcca os cmprestimos destinados ao pagamento 
uas hypothecas anteriormente inscriptas : 

§ l. o Quando por esse pagamento ou subrogação a 
hypotheca do Banco venha a 1icar em primeiro lugar, 

' c sem concurrencia. 
§ 2. o Com tanto que fique em poder do Banco a parte 

do emprestimo necessaria para operar a su brogação 
do paragrapho antecedente. · 

Art. i 7. Nenhum emprcstimo hypothccario poderá 
exceder á metade do valor dos immoveis ruraes, c a 
trcs quartas partes dos immoveis urbanos. 

Art. !8. São comprehendidos nas hypothecas das 
propriedades agricolas os escravos, animaes, instru
mentos da lavoura e utensílios das fabricas pertencen
tes ás mesmas propriedades, na fórma dos §§ t. o e 2.0 

do art. 2. o da Lei n. l) 1237 de 2~ de Setembro de !86.\. 
Art. 19. São ex~luidos da hypotheca que o Banco 

admitte para os emprestimús hypothecarios : ' 
L o Os theatros ; 
2. o As minas e pedreiras; 
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3. o Os immoveis indivisos ou communs a diversos 
proprietarios, salvo consentimento de todos estes para 
que a hypothcca rccáia em toda a proprieuadc; 

.\.o Os immoveis cujo usufrue to esteja separado da 
núa propriedade, salvo consentindo o usufructuario e 
proprietario na celebração da hypothcca; 

5. o As propriedades que não tenham rcnuimento 
certo e duradouro, real ou estimado. 

Art. 20. Os emprcstimos hypothccarios serão feitog 
em dinheiro ou em letras hypothccarias, conforme 
accôrdo entre o Banco c o mutuario. 

Art. 21. Sendo o cmprcstimo em dinheiro <lccluzir
sc-ha da somma mutuada até l por cento pelo encargo 
que fica ao Banco de negociar as respectiYas letras hy
pothecariàs, c sendo nestes valores não poderão ser 
dados abaixo do par. 

Art. 22. Cada um dos cmprestimos · hypothecarios 
não será inferior á quantia de 5001$000; nem a um 
mesmo individuo se poderá emprestar somma supe
rior a 200:0001}000. 

Fica porém permiltido aos pequenos proprictarios 
hypothecarem collectivamcntc seus immoveis ao Banco 
a fim de obterem um emprcstimo conjuncto, quando, 
de per si não possam alcançar o minimo acima Hxado. 

Art. 23. O maximo juro dos referidos empres,timos 
hypothccarios não poderá exceder de 8 por cento ao 
anno. 

Art. 2~. O embolso dos emprestimos hypolhecarios 
cffectua-se por meio de annuidadcs, que serão pagas 
a uinheiro, por semestres adiantados, e ca]cularlas de 
modo que a amortização tolal da divida contrahida se 
realize em lO annos pelo mPnos~ e em 30 no maximo, 
conforme os praws convencionados. 

Art. 25. No acto do emprcstimo o Banco deduzirá do 
capital mutuado a parte da annuidade correspondente 
ao tempo que decorrer da data do contracto até o fim 
do semestre c i vil em que fôr ellc celebrado, c quaes<fuer 
despezas occurrentcs que estejam pot· pagar, inclusive a 
importancia dos impostos a que fôr sujeita a propriedade 
e do respectivo seguro, se an.tcs não se houver pago. 

Paragrapho unico. A referida importancia dos im
postos e do seguro relativa a cada semestre ,deverá ser 
paga na mesma occasião em que o fôr o semestre da 
respectiva annnidade, no caso de ser o terreno foreiro 
apresentar-se-ha o recibo do seu pagamento no anno 
anterior. Se estes onus não forem satisfeitos pelo mu
tuario, fal·o-ha. o Banco debi tando-lh'os em sua conta-:: 
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Art. 26. As annuidadcs estabelecit.las nos contracto5 
em caso nenhum serão superiores ú rc111la total lit(Uida 
da propriedade ou propriedades hypothecadas ao Banco. 
Quando não fôr ella expressamente conhecida será es
timada . 
. Art. 27. As annuidadcs comprcllcndem: 
L o O juro estipulado; 
2. o A amortização, que será calculada sobre a taxa 

do juro e a dur;;~.ção do emprestimo; 
3. o A porcentagem da Administração, euja taxa ser;'s 

uniforme para todos os contractos, e não exceder{• 
de l f/2 %. 

Art. 28. A parte da annuidadc correspondente a 
cada semestre vence-se no primeiro dia desse semestre, 
e se nelle não fôl' paga cobrar-sc-ha peta móra um 
juro igual ao tio respeeti vo cmprcstimo. ' 

O mesmo se praticará a respeito da importancia de 
todas c (IUaesq ncr despczas etfcctnadas pelo Banco para 
a cobrança do debito dos mutuarios, a contar da data 
de taes despezas. 

Art. 29. Aos mutuarios é permittida a faculdade de 
pagar anticipadamen te as diviuas hypothecarias que 
houverem contrahido com o Banco. Este p:1gamento 
anticipado pódc ser total ou parcial. Sendo parcial 
f ar- se-ha reducção proporcional nas annuidades, ~alvo 
querendo os mutuarios continuai-as a pagar inte
gralmente. 

Art. 30. Os pagamentes ~mticipados pouem ser feitos 
em dinheiro ou em letras hypothrcarias ao par, á von
tade do mutuario; mas neste ultimo caso deverão taes 
letras ser do mesmo juro das emittidas por conta do 
cmprestimo que se quer amortizar ou pagar por án
ticipação. 

§ L o Os pagamentos an ticipados deverão ser feitos 
em quantias multiplas de 10#000, c nunca inferior á 
metade da respectiva annuidade. 

§ 2. o No a c to destes pagamentos cobrar-se- h a do mu
tuario uma indemnização em favor do Banco não exce
dente de t. 0

/ 0 do capital anticipado, sendo o pagamento 
em dinheiro, e de 2% sendo em letras hypothecarias. 

§ 3. o As letras recebidas em pagamentos anticipados 
serão selladas com sello especial, e tomar-se-ha nota 
nos livros do Banco dos, seus nu meros para se verificar 
as que, por ventura, forem extrahidas nos sorteios 
que ulteriormente tiverem lugar, ficando ellas em um 
cofre, a fim de opportunamcnte entrarem nas queimas. 
de crue tnla o al't. 00. 
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Art. 3l. Tanlo o produeto dos pagamentos antici
pado:-; feitos em dinheiro, a que !'C refere o artig-o an
tecedente, como o da amortização comprchcndida em 
cada annuidade recebida, c bem assim o do capital da 
divida exigível, de que trata o art. 32, serão empre
gados no resgate, por via de sorteio, das letras hypo
thecarias em circulação, conforme ao diante se dif;põe. 

Art. 32. A divida contrahida com o Banco tornar
sc-ha exigível, e o respectivo mutuario será ohl'iga1lo 
ao seu pagamento dentro de 30 dias da data do aviso 
que para esse fim lhe será feito, e a uma imlcmni
zação de 2 a 10 o/ .. do capital mutuado, conforme a 
apreciação que do facto 1izcr a Dircctoria: 

i. o Se dentro do prazo de um mez não denunciar 
no Banco a alienação total ou parcial que tenha feito 
do immovel hypothccado; 

2. o Se no mesmo prazo não denunciar ao Danro 
as deteriorações que o immovcl soll'rcr; assim como 
todos os faetos que lhe diminuam o valot', pm·turbcm 
a posse dellc~ ou ponham em uu vida o seu direito de 
propriedade ; 

3. o Se tiver occultado ao Banro factos por c1lc mu· 
tuario conhecidos que pro.luzarn a depreciação do im
movei, e que extingam ou tornem duvidoso o direito 
delle devetJm· sobre os mesmos immoveis hypothccados; 

~-o Se sendo a hypotheca rural, c contendo o acces
sorio de escravos, a mortalidade destes, ou qualquer 
outra superveniente oceurrencia, diminuir em grande 
parte o valor da propriedade hypothecat.la, salvo dando 
o mutuario novas gat·anlias a a prazimcn to da Dircc
toria, que assegurem todos os interesses tlo Banco. 

Paragrapho unico. 'fambem se tornará exigível a 
divida se vencido o semestr·e da respectiva annuidudc, 
e avisado o mutuario com a precisa anticipação, não 
fúr ella paga com os correspondentes juros da móra 
até 40 dias depois de vencida. 

Art. 33. Todo o proprietario, que pretender con.., 
trahir um emprestimo com o Banco, deverá requerel-o 
por escripto á Directoria, declarando a sua capacidade 
legal para contractal-o, o seu estado, c se é ou foi ca
sado sob o regimen dotal, e se exeree ou exerceu os 
cargos de tutor, curador ou responsavel da fazenda 
publica, e juntará os titulo~ prohatorios da proprie
dade que tem no immovel ou immovcis que ofierece 
á hypotheca, a descripção, situação e emprego de.lles, 
seu~ rendimento, os recibos do pagamento d~s~ lll ttmas 
decuuas, fóros ou outros ontlS a. 'lu e sejam, SltJéi tos, e 
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quacsqucr contractos de arrendamento que dos mesmos 
immoveis existam, com a expressa menção de que se 
acllam elles livres e desembaraçados de encargos ou obri
gações que possam prejudicar os interesses e direitos 
do Banco, annexando, além dos documentos que provem 
as supr:tditas allegações, certiqão negativa do respcc
ti v o o1Iicial do registro geral das hypothecas. 

Os pretendentes prestarão quaesquer outras infor
mações que lhes sejam exigidas. 

Art. 34. A' vista da pretenção de que trata o artigo 
antecedente, c feitos os neccssarios exames, a Direc
toria, se assim o entender, manuará proceder ;·t avaliação 
dos ofTcrecillos immovcis, a qual será baseada na renda 
Jiquida delles, combinada com o seu valor venal , c 
com os documentos produziuos pelo pretemlente c 
mais informações olJtidas. 

Tambem poderá o B:mco fazer avaliar os immovcis 
por peritos seus de confonnitlaue com as regras que 
estabelecer, procedentlo do mesmo modo quando se 
tratar dos accessorios do immovcl a que se refere o 
art. 18; mas qu;t~udu estes accessorios constareni de es
cravos, serão estes avaliados pela terça parte do seu 
valor venal; não se devenrlo fazer cmprcstimos sobre 
propriedades em flUO o dilo valor venal dos escravos 
constitua llous terços ou mais da totalidade <los hens 
hypothccJdos ao Banco. 

Paragrapho unico. Os edi fi cios r1uc servirem de fa
bricas ou offidnas serão estima dos pelo v a lo r f( uc ti
verem, indcpcmlen te tio que lhes provenha tio seu uso 
industrial. 

Art. 3;). Reconhccitlos os plenos direitos do preten
dente para ccleurar regular·nHmte o cmprcstimo reque
rido, e a sufficicncia do v·ator dos immoveis que os 
devem garantü, etiectuado o seu seguro, c preenchidas 
1odas as formalidades exigidas, far-se-ha nos registros 
do Banco a inseripç.ão do immovcl ou immoveis que 
lhe são hypotllccados com declaração assignada pelos 
respectivos proprietarios, ou por seus repre;sentantes 
e procuradores para este fim peculiarmente autorizados, 
de que taes immoveis ficam especialmente hypothecados' 
ao Banco, e que a referida inscripção tem a mesma vali
·dade de instrumento publico, e produz os mesmos efTeitos 
como se precedessem todas as formalidades estabele
cidas para que o_s ditos proprietarios sejam oons.tituidos 
devedores hypothecarios do Banco, e para que como 
taes HIJUem sujeitos desde a data da inscripção a todas 
as obn:;~~~~õcs r1 ue por lei lhes são impostas. 
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Paragrapho unico. O Banco cxtrahid sem demora 
dons títulos desta inscripção, c com os devidos cx
tractos os remetterá ao registro geral das hypothecag, 
para alli serem registradas as mcncíonatlas hypo 4 

thecas. 
Por esta inscripção e extractos o Banco perceberá 

a metade dos emolumentos que ca.bcríam aos ofliciaes 
publicos. 

Art. 36. Todos os predios urbanos que forem hypo 4 

thecados ao Banco deverão ser previamente seguros 
contra o fogo por conta dos respectivos mutuarios. Qg 
ruraes, com os escravos que tiverem, tamhem o de
verão ser, se para tal seguro houverem companhias 
ex.tranhas, não o querendo fazer o proprio Banco. Este 
seguro deverá continuar por todo o tempo da duração 
tio cmprcstimo. 

Art. 37. Para segurar as referidas propriedades 
urbanas poderá haver uma « repartição de seguros • 
annexa ao Banco e inspeccionada pela sua Directoria; 
mas organizada com capital distineto, cujos lucros li
quh~os serão incorporados aos do Banco. 

Aiérn das sobreditas propriedades poderão ser se
gul'as nesta repartição quacsquer outras, embora não 
hypothecadas ao Banco, bem como as ruracs, com ou 
sem escravos, ou sómente estes, a juizo da Directoria, 
q~e exercerá plená inspccção sobre a mencionada repar· 
tição de seguros. 

Art. 38. O contracto do emprestimo celebrado com 
o Banco importa a cessão a este feita prlo mutuario do 
d_ir~ito de haver do seguro a indemnização no caso de 
stmstro; hem como a subrogação de todo o recurso 
que possa vir a ter contra terceiros responsaveis por 
qualquer prejuízo occorrillo nos immoveis hypothc
cados. 

Art. 39. Em caso de sinistro a indemnizacão do 
seguro será dircctamente recebida pelo Banco: onde 
ficará em deposito a titulo de garantia da sua divida, 
e se no prazo de um anno desse recebimento o mutuario 
reedificar o immovel repondo-o no seu estado primi
tivo, ser-lhe restituída a importancia da sobredita 
indemnização deduzidas as annuidades e mais despezas 
devidas. Se porém assim não praticar, ou se dentro 
do referido prazo participar o mutuario que não ten
ciona fazer .a predita reedificação, ou se, fazendo-a, en· 
tender o Ranco que o immovel reconstruido não lhe 
offercce sutlicientcs garantias, abonará nesses casos 
aquella imporlancia na conta do mutuario, conside-
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rando·a como pagamento anticipado fdlo nessa dat.a; 
sem p01·ém robnr a pol'rcntagem do§ 2. 0 llo art. 30. 
Havendo saldo será elle entregue ao mesmo mu
tuario. 

§ i. o A importanria d:1 supratlita imlemnização em 
deposito no Banco po(ler·a ser empregada em letras 
hypothccarias, BC assim o exigir o mutuario, sendo~lhe 
entregues rstes títulos com os rcspeclivos juros uo 
caso de restituição d<HJuellc dPposito. 

§ 2. o Se porém em conscquencia do sinistro o Daneo 
entender que a sua divida Hcou compromettit1a, pódc 
exigir o pagamento do que se lhe P-stiver devendo, 
e embolsal'-sc com a importancia da indemnização do 
seguro na fórma acima. 

Art. 40. A respeito dos escravos que fallecerern, se 
houverem cllcs sido seguros, rrcebcr-se-ha a sua im
jwrtancia na fórma do artigo antecedente como paga
mento anti c i palio, c no caso contrario, ou se rã por 
qualquer modo reforçada a garantia hypothecaria pre
existente, se não bastar a restante para resguardar a 
oivida do Danco, ou se procederá como se realizada 
fosse a hypo~hcse da primrira parte do n. o 4 do art. 32. 

Art. ~1. Todas c quaesquer despezas que o Banco 
faça pot· motivo tio proposto cmprestimo, ainda quando 
este se não realize, correm por conta do proponente, 
dcvendo-~e taxar a quota que para occorrer a ellas (in
clusive o imposto do sello) deverá ser adiantada. 

CAPITULO V. 

DAS LETRAS IIYPOTHECARIAS. 

Art. 42. As letras hypothccarias representam os 
emprcstimos hypolhecarios de longo prazo, e não póde 
por consequencia a sua emissão exceder a somma do 
'Valor nominal dos mcsJ)\os emprestimos. 

Art. 43. As referidas letras .hypothecarias serão do 
valor de 1:0008000 cada uma, podendo ser subdivididas 
em fracções de üOOSOOO, 200~000 e iOOSOOO. 

Deverão ser extrahidas de livro de talão, assignadas 
por um dos Directores e pelo Thesoureiro, e rubricadas 
pelo Presidente do Banco. Podem ser nominativas ou ao 
portador. 

§ l. o As letras nominativas são transmissiveis por 
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('nt1os~o, rnjo cffl'ilo ó :;ómentc o da rrs;:ão ciyil ~ i:'lo 
ó, sem responsahilillatlc para o cmlos.;;ante; 1\ poróm, 
pt~rmittido qualquer outro meio de transmissão. 

~ 2. f) As letras aoportauor transferem-se pela simples 
tradirJo. 

§ 3". o A emissão destas letras far-se-ha por scrie~, 
conforme o mcthodo que á Dircctoda parecer mais 
cxcquivcl, c com uma numeração de ordem relativa ao 
anno em que forem em i t titias. 

Art. '~:'.L As letras hypothrcarias \'enccm um juro 
annual, cuja taxa, estabclccitla pela Dircctoria, c s.ua 
importancia semestralmente paga pelo B:mco, <levcr;'t 
constar das mesmas letras. 

Paragrapho unico. A época uo p:1gamcn to do rcfcri1lo. 
juro deverá ser, pelo menos, tres mczes. depois da qw~ 
se estabelecer para a cobrança das annUILl:ulcs. 

Art. r.:a. As letras hypothccarias são isentas uc sello, 
hem como a sua transferencia, e podem ser negociadas 
em qualquer parte, mesmo fóra d;:t cirl~nmscripção ter
ri to ria l~em que forem crcadas. 

Art. Tf!fL As solwcuitas letras não V~m época fixa 
de vencimento: são pagas por via tlc sorteio, de modo 
que o total do valor nominal das que ficarem em cir
culação não exceüa á somma pela qual nessa época o 
D:mco fôr credor por cmprestimos hypothccario~. 

Art. 47. O pagamento por via Lle sorteio das letras 
hyvothccarias é feito com a quota da annuiuade dcs~ 
tinada p:1.ra amortização c com a importancia dos pa
gamentos anticipatlos feitos em dinheiro c uos exigíveis, 
conforme se dispõe no art. 31. 

Art. '1!8. O sorteio deve lGr lugar ao menos uma 
vez em cada anno, procerlellllo-se do modo seguinte: 

Lo 0.;; numeras de torlas as letras hypolhecarias 
cmittidas tlurante o mesmo anno são collocados em 
uma só roua, rlc morlo que hajam l;:tntas rodas quantos 
são os :mnos tla emissão ; 

2. 0 De carla roda se tirará á sorte a quantidade de 
lclras que corrcspontle á somm;:t destinada pelo Banco 
para cada crcação annual; 

:to Os primeiros numeras sorteados de catb roúa 
poderão ser premiados de conformidauc com o plano 
que pela Directoria fôr apresentado á approvação tlo· 
Governo ; 

4. o O a c to será em presença uo uclegatlo do Governo, 
de um 1los Dircctores e da commissão fiscal, l::n-ran· 
rJo-se o competente trrmo por 1n1los assirrnailo, 

PARTK 11. 11 
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Paragrapho unico. A este sorteio poder-se· h3 :-~ppl i c:~ r 
q ualqner outro syslema , uma vez que seja mak· 
simples, e tJHC preencha o mesmo fim. 

Ar L t.~,9. Concluiuo o sorteio- affixar-sc- ha na porta 
uo Ihnco, c se publicará nas folhas diarias, a list:l 
dos numeros e valores das letras hypot.hecarias fJilC 

a sorte houy;-r designado, mareando-se o dia em que 
se deverá pffcctnar o pagamento do capital c juro:-; 
vencidos até o dia da pnblica•:ão. Desse dia em dinnlt~~ 
cessam os juros tle taes letras, que com o seu ra
I•ital fieam á uisposit;ão de quem direito tirer. 

Art. ;;o. A's lntras hypothecarias assim sorteadas, 
no acto em que forem pagas conforme o artigo ante
cedente, põr-sc-ha um sello que as declare amorti
zadas, e serão recolllidas a um cofre cspt>ci:d para 
serem queimadas nos dias Hxatlos pela Dircdoria em 
prrsença dos mesmos funccional'ios que assistiram ao 
sorte i o, de que se lavrará o compelentc termo, quo 
todos assignarão. 

No talão de ca(la uma da~ referidas letras a1nortizaua-;; 
se imprimirá o mesmo f'ello. 

Art. fH. As letras hypothcrarias não têm garanti~ 
dirccta sobre certos c especificados ímmoveis hypothe
cados ao Banco, mas são incletcrminadamcnte garan-
tidas: • 

1. o Por totlos os immoveis hypothccauos ao nanco ; 
2. o Pelo seu fun(lo soei a l ~ 
:l. o Pelo seu fundo de reserva. 
Art. ü2. Sobre as garantias tios paragraphos (lo artigo 

an tccedcn te as letras hypothcca rias têm preferencia ~ 
quaes:Jtwr titulos tle divida chirographaria ou privile
giada. 

Art. }j3. Aos possuidores uc letras hypothccarias é 
permittiuo depositai-as no B:mco, recebendo em troca 
um conhecimento nominativo, com o qual poderão 
cobrar os respectivos dividendos, ou o capital no caso 
de sorteio. 
_ Paragrapho unico. Se quaesqucr das letra~ deposi
tadas forem sortealas, far-se-ha aviso ao depositante, c 
praticar-se-ha com cllas o que uispõc o art. riO, eonsidc, 
rando-:~c como. paga a sua importancia, a qual ficará em 
deposito ~té ser reclamaua por seu dono, a quem .se ex
pedirá novo conhecimento. O regimento interno regu
lar_á .o modo pratico deste deposito c as uespezas a que ~ 
Sll Jf'ltO. 
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CAPITULO VI. 

DA ASSEMBLÉ.\ GERAL DOS ACClONIST.\S. 

Arl. üí. A asscmuléa geral do Banco rompõc-sc dos 
;1ccionistas de r-iO ou mais acçõl's possuídas P inscriplas, 
~.to menos, trcs mczcs antes do u ia da reunião. 

0::; ausentes, as corporações e as firmas commcrciacs 
podem ser representados por seus procurador·es ou pro
postos, com tanlo- que estes srjam membros da asst>m
ldéa geraL e não tenham mais de um mandato. 

0:, menores e os intenlictoss~l-o-llão por seus tutores 
c eu radores, c as mulheres casadas por seus maridos 
devidamente por c lias autorizados. 

Os donunenlos proba to rios das suprad i tas qualidadt's 
derem sct· apresentados no Rmco até oito dias antes da 
reunião. 

Art. t)r-L As reuniões ordinarias da assembléa geral 
~cr;i:o no mcz <lc Fevereiro de cada anno (se não puderem 
!--Cl' em Janeiro), as cxtraonlinarias quando a Diredoria 
o entender conveniente, ou quando o requererem a 
{·ommissão fiscal, ou mais de vinte acdonistas quere
presentem, ao menos, a tlccima parte do capital reali
zado do Banco. 

Os dias da·s rcunit.ícs serão <lesignados pelo Presidente 
do Banco, c annunciados por trcs rezes consr~utivas nas 
folhas puulicas, dcvcnrlo o primeiro annuncio ser, pelo 
11wnos, dez dia~ an tcs do marcado para a reunião. 

As transfcrencias de acçõcs ficam suspensas durante 
os oi to dias precedentes ao da reunião da assembléa. 

Art. üG. Nl:ls scsgõcs ortlinarias será discutido em 
primeiro lugar o assumpto para que houver sido con
voeada a assemhléa, o que se declarará nos respectivos 
annuncios, c sú depois de se haver deliberado a respeito 
delles se poderá admittir qualquer indicação sobre ma
tPria ex tranha, cuja votação, porém, será em nova reu
nião. 

Nas sessões cxtraordinarias s(l se tratará do objccto 
para que fôr feita a convocação, o que igualmente se 
declarará nos referidos annuncios. Poder-se-ha comludo 
antes d.c se encerrarem os trabalhos receber indicações 
c requerimentos para serem discutidos, c resolver-se a 
respeito, em ulterior sessão. 

Art. 57. A assembléa geral rcputar-sc-ha consti
tuida achando·sc presentes 50 dos accionistas de IJlFJ 



AC'fu:-; lJO I'ODEH 

Jn mrnrilo o art. ~iO, salvo quando se tral:1r da ma-
1 ~ria do·§ 5. o do art. 61, ou da reforma dos preseu Les 
c·statutos, ca~os em que se proccdcrú couformc o dis-
posto nos arts. 62 e (i3. . 

Paragrapho unico. Não comparecendo o numero acima 
1ixauo t.l.esignará o Presidente outro dia para segunda 
n~união, que será aununci:Hla pelo mesmo modo pres
r.ripto no artigo antecedente, podendo-se então dcli
hcrar com o numero de accionistas prescn tcs, não sendo 
mt~nor de 2~L 

Art. 58. As sessões da assembléa geral serão presi
didas c dirigidas em todos os seus trabalhos pelo Prc
sidtmle do llanco, ou quem suas Yczcs fizer, o qual as 
:1brirá submettcndo <Í approvação 1la asscmbléa dous 
uus mc,nbros prcsen tes para serrircm tlc Sccrelarios, 
incumbindo-ltJcs a reLlacção uas actas, leitura do expe
diente, verificação do numero de accionistas presentes, 
~1puração das vota(Õt~s e mais encargos destes lugares. 

A verifica~ão dos membros da asscmhléa geral e de 
Reus votos, Iar-se-ha sobre a lista geral dos accionistas 
do Banco, que se deve, com a devida an tecedencia, ·or
ganizar c publicar. 

Art. rm. As delibcrar.,:ões da nsscmbléa geral serão 
towadas á maioria uc votos dos membros presentes, e 
bÓ no caso de em1Jale votarú o Presidente. 

C:tda t>O arçõcs d~t d ir(' i to a um voto ; mas nenhum 
~Ct'ionista 1.t'l'~ mais dP st~is votos, qual(Jner que st'ja o 
11 um c r· o da-; a cçGt~s que rt•pn·sen ta r. 

Art. GO. Todos os acciollislas, embora n;Jo fat;am 
J)arlc da assemuléa geral, podem assistir ás suas sessões, 
uma Ycz que se conservem em lugar separado como 
~implcs r,spectador!'s. 

Art. (H. Com pelo ú assí'mbll.·a geral : 
~ 1. o Julgar as corll as annuaes que lhe forem aprc

scn tadas1 depois de haver sobre ellas iulerposto parecer 
a commissão 1iscal. 

~ 2. o Eleger d'cntre os seus membros por r·scru
tinio scercto, c maioria ab:;oluta de votos, o Presidente 
~eparado dos demais membros da Dircctorb, estes, o 
t:onsolho c a commissão fiscal. 

~ 3. o Approvar, com ou sem alterações, o regimento 
interno org;wizauo peta Administração. . 

~ 4. o Resolver sobre o augmcn to do c<1pital social c 
~~ respeito da cmissüo das acçõcs existentes em reserva 
Jla fórma tlo arl. li."~ lJcm como sohrc tluaeslfUCr as
:;umptos importantes que pela Dircctoria, ou por t!Ual
'[Ucr acl'iuuista, forem sltiJmctliLlus ú sua dcds~~u. 
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~ ;;. o Ik1ilwrar· sobre a re:;ponsa1Jilidacl0 tlo Prcsi
tlctl tu e lll!~lllbros da Direl'Loria. 

~ f). o Hcf\ll'IHar o in t<'rprel:lr os c:-; ta tn lo;;. 
Art. (i:!. Quamlo ~c tratar da clei1.~ão pt·,·~rrip~a pdo 

~· 2." t.lu artigo antcccLlente, não pruuuziwlo o primeiro 
cs,·t·ntinio m:Jioria absoluta., prucedcr-sc-lw a segundo 
elltrc os eamlidatos mais YOtallos, em numero duplo 
dns ífU(~ liVt'l'Clll de ser eleitos. D~\TldO-SC Cll1[•atc de
cidirú a ~orle. 

Tratando-~() da ma leria do ~ ;;. o tlo cita1lo artigo a 
:1:-:.s!~.:liiJit~a geral só potlerá ddi!Jerar t·stantlo presentes 
t:lntos Inl~lllhros quantos l'l'lll'CSt'Hlem mais da quillta 
}l:tl'lt~ do capital n•aliz:ulo. 

Art. <i:J. Para a reforma tlos estatuto:-; deYcr[t pn~
ct~dcr proposta da Directoria, ouvido o con::elho, de
clarando-se a~ rcfor1nas quu se pretcntkm fazer, ou 
l'CIJUt'l'imcnto de mais de 20 membros da assem!Jléa 
t•t•ral com idcntica tlcdarar,::in . 
... Prcendtitlas estas formaÚdatles, aprrsrnt.aua e lida em 
a::;sl'mblé:t grral a proposta ou rcqtH'l'illlt~nto~ marcar~ 
sc-ha parn quinw ou mais dias depois uma sessão ex
lraonl i na ria, publicando-se no cn t rdan to repl'lidas 
Yezc•s a integra das reformas de que se uev~ tratar no 
dia tb reunião~ I ta qual se adoptarú aqui !lo que fôr 
:1ppruvat1o pela maioria de votos presentes~ dL~vemlo 
e . ..;tcs representar mais da quarta parlc do fundo rea
lizado do Banco. 

Não S(~ reunindo numero legal far-sc-ha nova con
vocação para, pelo menos oito dias depois, scmelhante
Jw.~n te annunciatla, c nessa sessão se poderá tlclibcrar 
Ctlm a maioria de votos presentes, não representando 
ptll't.,m estes menos da decima parte llo dito fundo. 

O mesmo se praticará no caso tlc interprclat;ão au
thcntica tlos estatutos. 

Art. ü'L As deliberações da asscmblt'~a geral, tomadas 
d(~ accónlo com as disposições tlos estatutos, são obri
ga to rias }lara todos os accionislas dissidentes ou au .. 
sentes. 

CAPITULO YII. 

D.\. ADmNlSTfiAÇÃO DO D.\NCO. 

Art. ti;). O Banco scr:·t atlminisl.rallo por uma I>ircc
luria composta de um l)rcsidcll te e dous Di redores, a 
q Ltal scrú auxiliada por um cou~dlw com seis memJJru;:; 
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todos ckitos pC'la assemhll'a geral de entre os mcmhros 
que a compõ-em. 

Art. HG. O Presidente nos s~us •impedimentos tcm
porarios será su1Jstituido pelo Dircctor que dlc houyer 
para esse fim previamente designado, e na falta dessa 
designação por aquclle que fôr eleito pelo conselho, 
servindo no entretanto o mais antigo dos dous, ou ~m 
igualdade de h·mpo o mais velho. 

~ 1. a Em iguacs impedimrntos dos Dircctorcs serão 
chamarlos para su1Jstituil-os pela ordem de sua vot<H;ão, 
os rncmhros do conselho, completando-se este com os 
arrionistas que lhes hajam ficado immetliatos em votos 
na respectiva eleição. O exercido dos subslitulos ces
sará logo que rompareçam os impedidos. 

§ 2. o Quando a vaga de qua lqucr dos membros da 
Dircctoria frir por demissão~ abandono do lugar, fatie
cimento, ou outro successo tcrminantr, o Sf'U rcspce
tiYo supplente só scl'rirá att~ a primeira reunião da 
asscmbka geral, que procederá ú eleição para preencher 
o !urrar vao·o. 
A~L (i7."0.3 imp<~dimcnlos tcrnpor:n·ios de que trala 

o arligo antecedrute Hão podr>rão ir alhn de sris mc7.es, 
ficando entendido que cxccd~ndo-os tem o impedido 
tacitamente n•signado o cargo. 

Art. U8. Não poderão exercer conjnnctamcntc os 
cargos tia administrar;ão do B:mco os parentes por 
consanguinidade até o segundo grúo, o sogi·o e genro, 
os t·unllados durante o cunltadio~ os socios das firmas 
comm(•rciac:-:, nem os impedidos de ncgoei:J.r segundo 
a legislação commercial~ sendo nnllos os votos que re
cahirem néls menos Yo!ados entre os incompatíveis. 

Art. HD. O Prcsidcn te c ns Direc torrs dt•rcrão antes 
tlc entrar em cxc;-cicio pos.:;uir c tleposita1· no Banco 
1;)() acçõcs o primeiro, c os segundos 100 cada um. 
Estas ac(;ões serão inalicnavcis até seis nwzcs depois 
de cessar o cxcrdciu do rcspcct i v o fuiH:ciona rio ; nem 
durante esse cxcrcieio poderão l'llcs contrahir os em
prcstimos de fjUC trata o eapitulo Ill, ou negudar com 
o llanco. 

Art. 70. O mandato do Presidente durad tres annos, 
findos os quacs podrr;"t ser rPrld I o. Os outros membros 
da Dirrctoria c os do conselho serão annualmcnte re
novados por metade, sahinclo os mais antigos, ou quando 
os não houver os drsignados pela sorte, podendo igual
mente ser n~clcitos. 

Paragrapho unico. O anno administrativo do Banco 
cumcr:a no l. o de Janeiro e termina a 31 de Dczcllluro. 



F.:'!ECUTIYO. 

Art. 71. Servir:·t de Secretario da Dircdoria o membro 
clolla que o Presidente designar, ou o rmprcgatlo (lo 
Banco tJUe p::t ra e~so fim for por cllc dcsignauo. 

Art. 72. As dclibcrai~ÕCS ua Dircctoria SPrão tomadas 
por maioria ue Yotos. Ô llresiuentc~ sem cuja presença 
se não resolverá sobre ma teria im portan ll', votar á 
sempre em ui t imo lugar. 

Art. 73. Compdc ú Direet.oria, a1úm da livrn n geral 
atlministraçãouc tudo quauto n~spcita ao Banco, con~ 
fOt"mc St~ di~põe nestes c~tatutos : 

~ 1. o Apresentar á asscmuléa geral em ::.~uas :wssõe.-; 
ord i na rias, pl'lo orgão Jo seu Prcsitlen te, o r ela to rio 
c bal:lnço das opt~raçõcs annuaes do Banco. 

~ 2. o Fazer pelo mesmo canal as con voc:u;ões da 
asscmhléa gera L 

~ 3. () Adrnittir ou rejeita r os mnprrst i mos proposto~ 
ao Banco, e ucmais operações constantes do capitulo IV 
destes estatutos, estabelecer as condi<.:õcs dos que forem 
aceitos~ c vigiar o seu fiel cumprimento. 

~ ~.o Resolver sobre as cntratlas por conta das :-~cções 
e111ittillas; sobre emprego c mm imcnto de fundos do 
Danco; sobre ce~são do <liviLlas, direito:-; ou obrigações 
quacsquer uos seus devedores, c sobre a<~ci tação tlc 
adjudicações ou permutas de immovcis em hem da 
cobrança de seu debito. 

A flculdat.le de aceitar a<ljudicações c permutas fica 
rcstricta aos casos em qHc a ditfereuça a rcpôr ao 
llanco em virtude de tacs transacções não cxcctla, no 
primeiro caso, á quarta parte da totaliuat.lc da divida 
U.o mutuario, e no segundo tlo Yalor do immovel lly
pothecado. 

§ 5. o Remettcr ao Ministro da Fazenua até o U.ia R 
de cada mez c publicar nas folhas diarhs, o balan
cete do anterior: bem como fazer iglnl remessa do 
relatorio annual (de que só publicará por extenso o 
balanço ) logo que fôr ellc presente á assembléa geral. 

§ 6. o Despachar todos os negocias oceurrcntes de 
conformiuadc com os preceitos dos estatutos, c do re
gimcn to in terno. 

~ 7. o Delegar, quando assim seja indispcnsaYel aog 
interesses do Banco, em pessoas úe inteira confiança, 
algumas Lias suas attribuições para fins cspeciac~ c 
expressos~ c por tempo limita do. 

§ 8. o Organizar de accôrdo com o conselho o regi
mento interno, regulando as incumbcncias de cada um 
dos seus membros, as suas sessões c as conjunctas 
('OIU o consdho; o nunv~ro, nomr~ç:ín, dt'missão~ vrn· 
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clmf'nlo~ e <li•-rcrr~ tlo~ rmprrg:1dos ncrrs:::~u·io.~, a mJ.r" 
cha do expediente, as instrnr<:Õi'S e mo:lelqs r('lativo~ 
aos con tractos c outras opcr:1çõcs do llanco, c a~ domais 
dispo:-.i(õcs tendentes á conveniente c 11cl ohservancia 
uos estatutos. Este regimento será submcttitlo á np
prova<;ão da asscmlJlóa geral, poLlcndo, até obtcl-a, ser 
proYisoriamcnle posto em c"e<~ll('ào. 

§ u.o Fi-x.ar, ouvindo o cons!'lho, a porccn tagem tlo 
fundo de reserva em rJ!b semestre, c o di vide ndo <JUC 
deve ser distribuído. 

~ 10. Deliberar, ouvindo o conselho, a rcspci to <h 
crcação ou snppres:~ão das agencias e de s11as attri
huições de an:ôrdo ('.om as h a se.') <los prcsen te:"> psla tu tos; 
sobre a cmissãl) das accõi;s I'Xistcntes em rcs<-rv:t. c 
relativamente a :mgmento do capital soei;:!, na con
fonnida<lc do art. ti. 0 , c qn:mdo se tratar de n;forma 
de estatutos, Llis~olução Llo Banco, ou quahJlier outro 
negocio de gravidade. 

§ 11. Suspender a execução de qualquer deliberação 
tomada quando, depois de ouviuo o conselho, exigir o 
Presidente que scj1 ella subrncttiua á decisão da as
semhléa geral. 

§ 12. Exnrcitar tOLlos os actos administrativos sobre 
negocias do B:mco, transigir a respeito deites, rcquenr 
aos Poderes do Estado o que em bem do estabclccimen to 
entender conveniente, c demandar c ser demandada, 
para o f!UC lhe é conferida plena c illimitada auto
rização, inclusive poderes em causa propria. 

Art. 7fi. Ao conselho incum1Je reunir-se no B1nco, 
ao menos uma vez por mez, ou sob a direc<:ão tlo 
Presidente, f!Uando este o puder presidir, ou sob a 
do Vicc-Prcsidentn, que para esse 11m será escolhido, 
hem como um Secretario, pelos proprios membros cnlrc' 
si em a e to continuo á sua posse; devendo: 

L o Collaborar para o desempenho do que d ispõc o 
§ 8. 0

, c dar sua opinião sobre a matcria dos~~ U. 0
, 10 

c 11 do artigo antecedente; 
2. 0 Examinar a exactidão do halanr,o do mcz findo 

c dos saldos qne ellcs inllicarcm como existentes nos 
respectivos cofres em dinheiro, letras c outros valores; 

3.0 Verificar o estado da escripturação, c se con
serva-se clla sempre em dia ; 

4.0 Propôr á Dircctoria quaesqucr medidas que cond 
siflere vantajosas á marcha ou aos intcres.:;es do Banco; 

~-o Prestar á mesma Directoria o concurso lle suas 
luzes ·~ cxpcrioncia sempre que fUr consnl t:1do sobre 
,ls~umptos n~lativo.-; ao lhnco; 
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G. o Desempenhar por meio daquelles de seus mem
bros designados pelo Presidente, as commissões que 
este lhes commetter· concernentes ao serviço do Banco; · 

7. 0 Lavrar actas esper.iaes de todas as reuniões em 
que funccionar sem a Directoria, consignando nellas 
todos os actos que praticar em desempenho do que 
prescrevem os n. 011 acima ~.'\ 3.0 e '4.0 

Paragrapho unico. No caso de que qualquer dos 
membros do conselho encontre falta sobre que se deva 
providenciar, poderá communical-a ao Presidente, ou 
solicitará deste uma sessão conjuncta com a Dirce
toda, a fim de resolver ácerca do assumpto, 

Art. 7o. Nas reuniões da Directoria com o conselho, 
as quaes sel'ão convocadas c presididas pelo Presidente, 
deliberar-se-ha conforme dispõe o art. 72 ; havendo 
empate terá o Presidente, além do seu voto, o de 
qualidade, e nesse caso poderá, ou adiar a solução tla 
materia para ulterior sessão, ou exigir que seja clla 
submettida "á decisão da assembléa geral. 

Art. 7G. Os memuros .da Directoria não contrahem 
por mo ti v o de suas funcções obrigação ou responsa
bilidade alguma pessoal para com terceiros, e só res
pondem pela execução do seu manda to. 

Art. 77. O Presidente do Banco terú o vencimento 
uc HS:OOO~OOO, e cada um uos Dircctores o ue 12:000$000 
annuaes, além da importancia da porcentagem de que 
trata o art. 9. 9 , a qual será dividiJa entre os membros 
da Directoria., 

As funcções ·do conselho são gratuitas. 

CAPITULO VIII. 

DA COMMISSÃO FISCAL. 

Art. 78. Uma commissão fiscal composta de tres 
tl'entre os cem maior·es accionistas, c de outros tres 
d'entre a universalidade delles eleita pela assembléa 
geral em sua sessão ordinaria, para servir até o anno 
seguinte, deverá reunir-se no Banco dentro dos pt·i
meiros 10 dias de cada trimestre, a fim de tisealisar e 
examinar a get'encia da Direc.toria durante e~se pe
ríodo, verificando escrupulosamente se na somma dos 
emprestimos realizados e das correspondentes lelras 
hypothccar·ias emittidas foram pontualmente observadas 

P.lllTK 11. 12 
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as regras e os limites prrscripto;;; se .ao resgate das 
ditas letras foi opportunamcnte applicatlo o devido 
producto; se as annuidadcs têm sido pagas em seus 
vencimentos, e, no caso contrario, se a sua courança 
tem sido intentada no tPmpo e pelos mrios determi
nados, e em geral se os contractos e as operações do 
Banco constantes dos capítulos 111, IV e V, e a uemais 
execução dos esta tu tos tem siuo conforme os prece i tos 
nelles estabelecidos. V cri ficará igualmente a exaetidão 
dos balanços representativos dessas operações e a ef
fectividadc nos cofres do Banco dos valores que se 
dão como ahi existentes. 

Cabe-lhe o direito de requerer ao Presidente do Banco 
a convocação da assemhléa geral, sempre que esta !le
li beráção fôr tomada por unanimidade dos votos da 
commissão. 

Art. 7H. Logo que esteja coucluido e a pprovado o 
rclatorío e balanço t.lo anno findo, o Presidente dar:'t 
delles conhecimento [t commissão fiscal, a fim dt~ qut\ 
tendo-os clla em vista, proceda com a possível ht·e
vidade aos exames que entenuer necessarios para in
terpôr seu parecer sobre· os actos e as contas da ad
ministração. Concluídos seus trabalhos a com missão 
convit.lará immeuia ta mente o Presidente a convocar a 
assembléa geral, para lhe serem submetti(los os refe
ridos relntorio, balanço e parecer (que serão impressos 
e postos á disposição dos accionistas dias antes da con
vocação) em ordem a ter lugar o seu julgamento, c 
sô depois deste acto poderão seguir-se os demais outros 
de que trata.m os ~~ 2. 0 , 3. o, lt,. o e tL o do art. Hl. 

Art. 80. Para o regular c completo desempenho 
destes encargos será a commissão presidjda pelo de
legado do Governo, e deverá eleger, em acto succes
sivo á sua posse, d'entre os seus membros quem sirva 
de Secretario de suas sessões, franqueando-se aos seus 
exames todos os livros, documentos e cofres do Banco, 
prestando-se-lhe quaesquer informações que requisitar, 
e pojendo mesmo ouvir a Directoria quandõ o en
tender necessario, para o que solicitará ao Presidente 
a sua reunião. 

Paragrapho uni co. Esta commissão poderá tambem 
ser consultada pela Directoria ou pelo Presidente 
quando, em ncgocios importantes, se julgue conveniente 
ou vil-a. 

Art. 81. Aos mcmhros desta commíssão é applicavcl 
a mesma doutrina do al't. 70 relativa aos membros da 
Di rcctoria, r no~ r:1~os dr imprd i men to ou Y:-~g-a de 
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quausqucr dclles, o~ restantes convidarão para subs
tituil-os, até a convocação da assembléa geral, accio
nistas das duas categorias estabelecidas pelo art. 78 
(a que pertencerem os impedidos) que estiverem nas 
condições de bem desempenhar r.ste manuato. 

Os serviços desta commissão são, eomo os do con
selho, igualmente gratuitos. 

CAPITULO IX. 

DO DELEGADO DO ljOYER~O. 

Art. 82. Para exercer a fiscalisação preceituada pelo 
~ 2. o do art. !"i. o do Decreto n. o 3171 c Hegulamcn to 
de 3 de Junho de !86~, o Governo nomearú um de
legado, que inspcccion:lfú não só as operações funda
mcntaes de cmprcstimos a Jong-o prazo, r, da corrcs
pon!lente emissão das letras hypothccarias, como as 
de que tratam os~§ 2. 0 c'!.,o do art. 12 r. todas as 
demais que lhes forem eorrcla ti v as; devendo porém 
nesta inspecção regular-se pelas instrucções que o 
Governo, de accúrtlo com o Banco, lhe houver ex
pedido. 

Art. 83. No desempenho de sua con1missão é lhre 
a este delegado proceder a todo:;:. o~ exame~ que lhe 
forem prcscriptos nas referidas inslrurçõPs, para o 
que lhe serão a todo o tempo franqueados livros, do
cumentos e cofres do Banco, c quaesqucr informações 
do que careça . 

Assistirá ás sessões da assembléa geral e da Dircc
toria, sendo-lhe ahi permittido fallar, mas não YOtar 
(salro na assembléa geral se fôr membro della), c pre
sidirá ás da commissão tiscal. 

Nas questões de sua competencia poderá exigir a 
suspensão de qualquer deliberação importante da Di
rectoria por seis dias succcssivos para consultar o 
Governo, entendendo-se que este approvou-a, se outra 
cousa não fôr deliberada até o Hm desse prazo. 

Paragrapho unico. As funcçõcs drste delegado do Go
verno serão retribuídas pelós cofres publicos. 
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CAPITULO X. 

, DISPOSIÇÕES GEl\AES. 

Art. Si. A acção quo compete aos portadores das 
letras hypothecarias contra o Banco, e a este contra 
os mutuarios e contra terceiros; bem como o processo 
da liquidação forÇ<HJa do Banco no caso de insolvabi
lidadc, regula-se pelos capítulos 4. 0

, 5. 0 e 6. 0 do Decreto 
n. o 3~71 c Regulamento de 3 de Junho de 181:>5, cujas 
disposições vão anncxas a estes e~ ta tu tos como parte 
integrante dclles. 

Art. 8~. Os herdeiros c credores de qualquer ac
cionista do Banco não pouem ~ por pretexto nenhum~ 
requerer arresto., embargo ou penhora nos hcns e valorc:. 
do Banco, nem c:'-:.12·i1· a sua liquidação~ intromct.tcr-se 
por fórma alguma em sua administração. 

Art. 86. Não se admi L tirá a intervenção nas operações 
do Banco de individuas que hajam fallido~ senão depois 
de sua completa rehabilitação; nem aquelles que tenham 
praticado qualquer acto de má fé em transacções com 
o mesmo Banco .. 

Art. 87. Os dividendos das acções, que não forem 
reclamados dentro de cinco annos do seu vencimento, 
prescrevem em beneficio do fundo de reserva. 

Art. 88. Toda c qualquer accusação contra o Pre
sidente c Directorcs do Banco deverá ser feita perante 
a assembléa geral~ e só depois de examinada por uma 
commissão especial para esse fim então eleita, será dis
cutida em ulterior sessão, e se fôr julgada procedente 
ficarão ipso facto demittidos os accnsados, elegendo-se. 
em acto succe~sivo quem os deva sub:;tituir, e no
meando-se conH{lissarios que rcpresen tem o Banco, c 
~m se~ nome promovam a acção judicial, ({Ue se deverá 
1ncon hnen te m tenta r. 

Art. 89. Todos os funccionarios e empregàdos- do 
Banco são individualmente responsaveis pelas perdas 
c damnos, que de seus actos resultarem ao estabeleci
mento ou a terceiro: ficando por isso sujeitos ao devido 
processo c ás penas da lei. 
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CAPITULO XI. 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS. 

Art. 90. Para a indispcm.aYcl garantia da~ llypo
thecas celebradas com o Banco pelos respectivos mu
tuarios deverão as lcgacs, a fim de valerem contra 
terceiros, ser previamente inscriptas por quem dever 
tiver, do mesmo modo que com as i~speciaes se pra-
tica, solicitando-se nesta parte a alteração da Lei 

n. o 1237 de 24 de Sct~~mbro de !8tH:. 
Art. 91. Attentos os bcncl1cos ciTei tos que a :u;sociaçã) 

deve produzir em faYor do credito da propricd<tde 
terrilorial, c em allivio do foriP gravame com que a 
opprime o enornw peso da divida hypothecaria, o 
Governo solicitarã igualmente autorizaç.ão para ga· 
rantir aos accionislas do Banco, durante os primeiros 
dez aunos da inst.allação deste, o juro de 7 por cento 
ao anno do capital rcaliz~ulo de suas aeções, c. o 
de G por cento aos possuidores das letras hy}10lhc-

. carias. 
Art. 92. De caua acção que se subscrever, e elas 

<JUC se emittircm na férma <lo art. 4 .. 0 , pagarão os 
respectivos suhscriplorl's e aceionistas a quantia de 
2~000 em bcneti!:io do funuo de reserva. 

Al'l. 93. Uma ''nz approva!los estes estatutos as ope
raçõPs do Baneo deverão começar dentro de sPis mezes 
da promulga!:ão úa rcspecti'<a Carta Imperial, convo
cando-se com a possível breYidadc uma asscmbléa geral 
dos accionistas para eleger a administração e a com
missão fiscal que devem entrar em funcçõcs. 

Rio de Janeiro, 10 de Mato de 1872.--:- Antonio Ni
coláo Tolentino, 

-~. ,, /_l; i li\: f '\'' 
~' 

- _:;-" 
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1\NNEXOS. 

Capítulos do llegulamento de 3 de Junho de f86ã, a que 
se relere o art. 84 dos estatutos. 

C.\PITlJLO IY. 

DA AC0ÃO QUE COliii'ETE AO:-\ I'OlrL\DOltES 0;\S LETIL\S. 

Art. 64. Os portadores das letras hypothecarias sú 
têm acção contra a sociedade. (Art. 13 ~ 13 da Lei.) 

Art. (};). No caso imprevisto do não pagamen t.o dos 
juros, ou do não pagamento das letras sorteadas, os 
portadores llcllas têm acç:to contra a sociedade para se 
pagarem: 

~ 1. o Pelo fundo de reserva. 
~ 2. o Pelo capital· (_Hsponivel do fundo de reserva. 
~ 3. o Pelos crc(li tos hypothccaríos. 
Art. 66. No caso dn versar a execução sobre algum 

credito hypothecario, o arrematante dclle, ou o credor 
hypothe1·ario é obrigado a cumprir para com o devedor 
todas as condições do eontraeto tal qual foi ajustado 
pela socie(lade. 

Art. 67. A' acção do portador da letra não póde a 
sociedade oppôr outra exccpção além das seguintes: 

§ t. o Falsidade da letra. 
~ 2. o Não exhibição da letra. 

CAJllTULO V. 

DA ACÇÃO DA SOCIEDADE CO:\'TilA OS l\IUTUAlllOS. 

Art. 68. Compelem á socictladt', contra os mutuarios 
e contra terceiros, as mesmas arçõcs que competem ao 
credor hypothecario pelo Hegulamcnto n. o :lí53 do 
corrente anno. 

Art. 69. A falta de pagamento das annuidades 
autoriz1 a ~l)ciedade para exigir não só esse paga
m.::ntr_·. !!11, f.!!mb'?m o ·1·"' fiJíh a ~Jivida ainda não 

. ~. . \ ~ • . ~ : ~ ~r; :. L:; .. 
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Art. 70. Não convindo, porém, á sociedade a ex
cussão do immovel hypothecado, poderú clla requerer 
o sequestro do immovel para pagar-se pelas ~llJ!; rendas 
pelo mudo que se faculta no artigo seguinte. 

Art. 71. O sequestro RC resolvcr:i: 
§ 1. o Ou no deposito em poder do tlevedor, ohri

gamlo-sc este como tleposital'io judicial a entregar á 
sociedade os ft·netos c rendimentos do immovel hypo
thecaclo, deduziuas as despezas que forem ajustadas 
cn tre c lle c a sociedade. 

§ 2. o Ou em antichrcsc, requerendo a sociedade a 
emissão na posse do immovel para admini~tral-o por 
si, ou por· outrem até o pagamento da annuitlatle, juros 
della e <lespezas da Administração. 

Art. 72. A arrematação ou adjudicação dos irhmovcis 
para pagamento da sociedade são lambem isentas da siza. 
(Art. 13 ~ 12 da Lei. ) . 

Art. 73. No caso do sequestro do immovcl hypothe
cado, os fructos e remlimentos como acccssorios ficam 
sujeitos ao pagamento da annuidade r,om privilegio 
sobre (}Uaesqucr· privilegios. 

Art. 71~. Levantado o sequestro, a sociedade é obri
gada a dar contas t!a administração do immovel. 

CAPITULO VI. 

IJA INSOLV.\DILinADR E LIQUIDAÇÃO FORÇADA. 

Art. 75. As sociedades de rrcdito real nãn são ~u
jei tas ú fallcncia comrw~rcial. (Art. 13 § 1~ da Lei.) 

Art. 76. A in sol vabilidatlc da soeicda<lc scrú veri
ficada a requerimento do Procurador Fiscal do Thesouro 
e Procuradores das Thesourarias, os qJaes, em seu pro
ceder, deverão cuidadosamenlc examinar se a impontua
lidade da sociedade provém de acdrlente ou de uma· 
desordem geral flne a torne incapaz de preencher o fim 
da instituir:\ o. 

Art. 77: Os portadores das ldras hypothcc:.~rias de
verão pat·ticipar aos referidos empr·cgados o nã-o paga
mlmto tlas mesmas letras c allcgar os motivos pdos 
quacs consideram a sociedade insolvaYel. 

Art. 78. O Juiz do Ci\·ct, á vi~ta do requerimento e 
informaf;ão dê rrue Va t; mos artigos antecedentes, pro
cedendo ás diligencias. neces:::arias, t.lecretar(t a Jiqui
tla<:ão forçad::t th ::;Clried:Hit'. 
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Art. 79. Esta decisão será publicada por editaes im
pressos nos jornaes, c allixados na Praça do Commcrcio e 
nas portas externas da casa das audíendas e da sociedade. 

Art. 80. Do despacho tJUC decreta :1 liquidação for
çada haverá aggravo de petição. 

Art. 81. De~l'ctada a liquidação forçaua, serú o esta
belecimento confiado a uma administração provisGria, 
compos_ta de tres portadores de letras hypothecarias c 
dous accionistas nomeados pelo Governo. 

Art. 82. Esta atlministração provisoria deverá pro
ceder ao inventario c balanf;o da sociedade, e só poderá 
exercer a c tos conserva to rios. 

Art. 83. O Juiz convocará os portadores de letras 
hypothccal'ias para no prazo de quinze dias nomearem 
uma administração definitiva. 

Art. 84. A fórma da convocação c reunião dos cre
dores, c a da nomeação da adminh;tração será a mesma 
estabelecida nos arts. 130 e 131 do Decreto 11." 738 de 
18~0. 

Art. 8ü. Nomeada a auministração tomará clla conta 
do estabelecimento para sua liquiuação definitiva, que 
será regulada nos estatutos de cada sociedade. 

Art. SG. Desde a liquidação forçada e durante ella, 
os direitos dos pol't:ulore:; das letras hypotltecaria!i serão 
os mesmos q !te antes er:~m. . 

Art. 87 .. Assim que, os portauores das letras hypo
thecarias continuarão a perceber os ju1·os annuacs, c o 
pagamento pot· via de sorteio, e os mutuarios não scr:Io 
obrigauos senão a pagar as suas annuidaues. 

Art. 88. Ou trosim, decretada a liqaidação for('ada, 
não haverá mais emprcsti mos hypothecarios e nem 
emissão tle letras. 

Art. 89. Convindo aos portauores das letras hypo
thecarias em numero que represente pelo menos a 
maioria delles em numero de dous tercos na somma tlo 
valor nominal das dita;;; letras, podem o~-; creditas hypo
thecarios e o fundo soeial existente ser Cl'tlidos a nl
guma outra socieuadn de credito real. 

Art. 90. Pela Ifi('Sma t'ónna tlo arligo antecedente 
poderá ser encarrregada a a !~·uns dos Bancos a liqui
dação da sociedade insolvavcl. 

Art. 91. Estão de rogadas as disposições em contrario. 
Rio de Janeil'o em 3 tlc Junho ue 18ü~. -José Jlt>dro 

Dias de Carvalho. 
Rio de Janeiro, 10 de Maio de 1S12.-Antonio Nicoláo 

Tolentino. 



EXECllTIYO. 

nEcnEro N. ri~ls- oo t." nE FEYEnEHw nE ts7~. 

Alllotiza a inslallnçtío do flanco Hypolhccnrio. nesta C1lrlc, c npprovn, 
l'Oill IIHHI'iJicaçilrs, os n~spretiros r~tatutos. 

A ttrndcndo nn que MP r<'lflll'l'rr:nn o Contlc da Es
trclla, .Joaquim, Manoel Ullelllarl L1~1H~Tuher e Fran
cisco Rodrig-ues Fcneira~ }lOr ~i, P como rcprescnl~1ntr . ..; 
de outros accionistas da sociedade ;wonyma que Hcsl:~ 
Córte pretendem fundar com o titulo de « Ibnco lly
pothccario »; n Ten(lo onvitlo a Secç::to tlc Faz•!uda do 
Conscl!1o de E~tado: Hei por bcrn, de conformidade 
com a Minha Imperial· Hesoluçiio de Con:-;ulta desta 
data, Alllorizar a installaç.;l:o da mesma sociedade~ e 
Appr·ovar os estatutos, que eom cstt~ baixam, fazeu
llo-sc-lllcs as scgui~ltcs mot.lificaçõcs : 

I. 

Suhslitua-sc o ::~rt. 2. o pelo seguinte : 
(( l~l't. 2. o A tlur:lção deste B lllt:O Sl'l'Ú de sessenta 

annos. )) 

li. 

Acrescente-se d~pois das palavras <c bens urlJanos c 
ruracs»,que selêm noarl.f.Lu~~Lu do art. 8. 0 e 
''utros, o seguinte: ({ immoveis. )I 

III. 

SupprimaTl1-sc a·.:.; pabvras « com a inslallaçlo )} do 
art. ;;. o 

IV. 

Noart. 8.": 
Supprimam-sc: os ~§·L o~ 8. 11 c !l. o, h:~m rorno lo'h a 

parte do mesmo artigo, sob a tlenomiH:ti':Ío d!' Jl~tra-
grapho uni co c seus n umcros. · 

O~:;.", qu.~ passa a~ 1.", tlcvcr:í. st)i' assim redigido: 
« ~ ·l." U(.'CI']Jl)l' lliniÍeiro Clll dt[liJSÍ to pela fúrma C 

para os fins irulicados no art. t:~, ~ 1(i, tt. 0 2., da Lei 
n.o 1237 Lle2ítleSctcmbro de 1861, e arts. 11, 1.2 e t:J 
tlo Hegularntmlo n. o 34:71 de :1 de .lunllu d!~ H;O:j. » 

t'Ã11fE li. J:) 
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v. 
Substituam-se aspa lavras-c lornar .. se assim segura .. 

dor e segurado-do tina l do art. 10, pelas segui1;1tes :
do mesmo mouo estabelecido no artigo ant·ecet.lenlc. 

YI. 

Supprima-se o art. 45, a ltcranuo-se nesta eonformi· 
datle a n~meração dos que se lhe seguem. 

VII. 

Acrescente-se ao~ Lo do art. til as seguintes palavras: 
-ficando, porém, qualquer alteração dependente t.le ap
provação do Governo Imperial. 

VIII. 

Substitm1m-se as palavras-por dous votos conformes 
-do art. 6\, pelas seguintes:- por maioria de votos. 

IX. 

Depois do ultimo artigo, acrescente-se o seguinte : 
« Artigo. A autorização concedida para incorporação 
do B:mco caducará se no prazo de dous annos elle não 
estiver installado. Tambem perderá o Banco a facul
dade para emittir letras hypothccarias, ·],em como os 
favores de que falia o art. 13, § 12, da Lei de 2-1 de Se
tembro de :1864, se dentro de tres annos, a contar tla 
data de sua installação, não tiver empregado em em .. 
prestimos a longo prazo , feitos a estabelecimentos 
ruraes, pelo menos a quinta parte do seu funtlo social.>) 

O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado, 
Senador do lmpcrio, Presidente do Conselho de Minis
tros, .Ministro e Secretario de Estado dos Negocios ~la 
Fazenda e Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, 
assim tenha entendido c o faça executar. Palacio do lHo 
de Janeiro, em o primeiro de Fevereiro ue mil oito
centos setenta e tres, quinquagesimo segundo da In
dependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde do Rio IJrrmco ~ 



EXECUTIVO. 

Estatutos do Banco llnlothccal'io a lfUC se r·el'cre o 
Decreto n. o a2f8 desta ela tu. 

CAPITULO I. 

Do D:utco. 

Art. i.0 E' crcada, sob a approvação c inspneção do Go~ 
Yerno, uma associação anonyma com o titulo- Daneo Ilypo~ 
tlwcnrio -. cujas acçõ~s podem ser possuitlas por nndonacs 
e estrangeiros. 

Art. 2. 0 A duração deste Banco será indeterminada. 
Art. 3. 0 Terá sua séde na cidade do Ui o de Janeiro. 
ParagraJlho unico. Poderá ter agencias nos lugares onde 

fôr conveniente, c se tornarem ncecssarias an st>rviço de suas 
operações, dentro da cirt:umscriprão territorial do Município 
Neutro, Provineias do Hio de Janeiro, S. Paulo, Minas Gc· 
raes, P[l.raná, Santa Catharina e Hio Grande do Sul. 

Art. 4. 0 O objecto principal do Danco é mutuar, sobre 
hypotheca de bens urbanos e ruracs, aos proprietarios desses 
bens, capitaes rccmbolsaveis a longo prazo por meio de an
nuidades. 

Art. 5. 0 O capital socinl será de 20.000:000;)000, represen
tado por cem mil acçõ~s uc 2001)000 cada uma, c dividiuo em 
quatro serics iguacs. 

A primeira serie acha-se emittidá com a instaJiação; as 
outras series serão emittHas quanuo a Dircctoria julgar con· 
veniente para as neeessiuadc~ do fim do Banco. 

Se estas s0ries forem ernittidas ueima do par, o lucro será 
lcvauo a fundo ll1~ reserva. 

As prestações não serão infcrior1's a 10 °/0 do valor nomi
nnl das acções, nem poderão stJr Qxi:;ida.s com intervallo me
nor de sessenta dias. 

Art. 6. 0 Os aceionistíls que não cff,~etuarem os seus p3:?;a~ 
mentos com a dc\'itia JHmtualitladc, nos prazos mareados 
pela Directoria do Ban1~o, deixarãu de ser considerados como. 
taes, c pcruerão em lwncficio do B::mco as prestações ante
riormcntc realizadas; Jlotlendo a Ailmin btrarão úispôr das 
acçf•cs que caiam em eummi~so. 

Ex.eeptua m-se todavia os casos em qur, nceorn~rem cir
cumst:mcias extraonlinarias, devid;.unente justiticatlas })C· 
rante a Directoria. 

Art. 7." A transfercncia das ac~·õcs só mente se opera 
por aeto lançado nos registros do Banco, com assignatura do 
proprietario ou. de seu procurador com poueres- C!'peciaes,. 
ohservanuu·sc oqtH'!lbpõeo urt. ~.", ~21 uaL',Ul~1~1'()83.ue· 
22 tl0 Agosto de l~GO. ' · · 
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CAPITULO II. 

D;,\s opcra-;õcs c facuhlatlcs tlo lktneo" 

SECÇÃO I. 

Das OJU'J'I1(ô'rs e {acu.ldadcs em geral. 

Art. 8. o São opcraçõc~s uo Baneo : 
§ i. o Fawr cmpmstirnos so!Jre hypotJ.:trrns de h0ns url~n-

no~ ou nuacs a longo prnu eom amortizut:uo pur [lllllUi
uatlf~s. 

§ 2. o Crcar c ncg·ociar títulos de o1Jrig-:lçíYt•s rcacs on lctrn·s 
J1ypotlwcarias rcpresr~ntatibs tlns emprcstimus sobre hy}lU
tlrt~ra. 

~ 3. 0 EfT:~etnar emprcstirnos üs Provincins(' ;ís 1\Iullít•ipa
litladcs, mesmo sem hypotlleea de ben:-,. com tanto l]tle pre
t'cda ki especial, qnc anturizt) a consignação do seu nmdi
mcnto ou imposto certo c determinado ao reembolso intcgr::d 
dos me-smos, c que os eapit<ll'S assirn mutnatlus se d('stint~rn a 
trabalhos tendentl's a lwnclkiar t.lirceta ou intlirpt·tanwute 
o sólo, ou a promover melhoramentos ngri1:olas. E~tes em
l)['(~stimos Vt~rl!:crão jnros em rl'lação no <·statlq do men·ado, 
n st'rãu rcern!Jolsaveis por :1nnnithdes ou smn ellas, por um 
sú pagamento em su•a totnlidadc, ou por pag3rrwntos parcia<:3 
om ópnto,ns determinadas, tudo t•onforrne se eonveneionar. 

§ li,. o CrL'ar e IlPI-Wd:tr titnl0s tle oiJri~arões prnv int~i:ws ou 
munit:ip:ws f!•prcsentativos dos Clllpl'!~~timos 1 ff,·~·t.uadlls em 
virtude do§ :l, ", guar<lnndo a rcspP.itu clestC's títulos as con· 
tliçues t\garantias :Hlianv~ desig1wdas p:ua :ls lntra~ hyputhc
cnrias, na pnrteqne lhes possam ser appliravPis. 

§ t)." Hc1o,ellef dinheiro em depusito, em conta eorrcnte ou 
a prazo,to,um juro nu. sem elln. 

P:tragraplw unico. Bstcs t•apitacs, Jwm corno p:n·tc dos 
fnndus dispunivcis e flut·ttwrHt·~, JHllkrihl s:~r crnprt'gados: 

f. o Em ernpresr.irnos sufmo, ltypothet·a a t:urtu vrazo, com 
ou st•:m amorliz:H:ilo; 

2." Em ernprestimo.s snhrn pelllwr de ouro, }Jrat::l, dia
mantes; (]() apuliccs dn divida publica geral ou provineinns, 
dt~ aeções de eomp:ilnllia~ acretlitndas, qne tenham eotaçã·o 
otndal c real nesta pr~1~a, c na prop(ll'f)ío da import:mcia rea
lizada; de titulas particulares qnc representem kg-itima.s 
tran~a~~(Õt'S eomrncrciacs, e tln IIHTt'adorias não sujeitas á 
•~orrnrH:: .. ín, 1!1· po~itctd(l~ na~ .-\.lfamlcga~ ou em armazcns ;)1-
b.uue~J.du:::: 
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~L" Abrir tonln t:OITt'!llc com qnem I'OllYi<:r, mt·tliantt: ns 
nt·t~l'~~;~ri~ls g-aranti<~s; 

.}. " Dt~snmtar lt~lras tla tcrr;1, titnltJs Ue eompanl:i.1s on th1 
Jt:I!'IÍI'Ill:tft'S, l(llC S:~jam rJt':-il~Olll"3Yl'Í::;, ~l'~!'llildO OS ll~OS ('.()fll

llll'ri'LI!'~, IJillwtPs da All'andt•g[l n dn Tlll'souro c quaesqucr 
ou t.ros til ulus tln Governo n prnu t't•rlo; 

~-n Fazer moviu;cnto de fundos tlP Ulllas para ontr:-~s praças 
1Io frnJll'rio on cslran!.!·eiras por nwio de operar\h•s de carnbiu; 

6." Cumpra r e Vt~JHler por conta prn1,ria nwtaes prPeiosos e 
apuliees 1la divida publil'n, tareeenuo l..'stas 0J)crat;ÕL's de 
ac,·únlo pleno da Dircelt1l'ia. . 

~ (}." Ht~eeiJCr p.m guarda c tleposito ouro, prat:1, tlinmante.s, 
joi:1s e titulos de valur. 

~ 7." Enearrt~gar-se por commis:-fío da enmpra e venda tlc 
mota:)S Jlreciosos, do apoliccs da divida puldit~a. e qtWl'SIJilflr 
outros titnlt'S de valor, c da eobran~·a de dividcndu~. letras 
c ontrns titnlns a prno fixo. 

~ 8." Coneetlr)f eartas de t•n•clito snhre idnTlr:l lhnr::1 mer
e·tn!il ou eauç~o de valores 1pw o B:llleo adlllittir L'Jil stws 
OjlCI'.1('UüS. 

§ H." Caucionar aqui nu em qnalqUí'l' praça Pstrnngeira ti· 
tulos e V:J.lores para gar;tnli:l t•spe:ci.-~1 dt• ~cus s<~qw·s, lwm 
cor11o I'Pdeseortl:lr titnlos tk sna t·artt~ira r~111 t'JIH'r:;l~llt'i:t e~
tr:wrdin:lria para snstenlaçilo d1~ si_'IL tTt•dittl. 

Art. \J. 0 O B:lnt~o podcrú tamb'-~lll tratar l:Onl as I'Omp:mlli<Js 
uo scp;Llt'O ou eom cstaheleeimentns du ercdito, a lim dn fa
eilitar e tornar mais ceontlltliro p:1ra os proprit~lnrins n ga
rantido p:t('a o B<lllen, o st·.~uro t\qs prctliiiS llyptllhrr:atlos, 
sujeitos a iner~JHlio, ~~para l':ll'ilitar e tornar tll:tis vantajoso 
para os mntnarios o clnstonltl d<lS ol1riga\·lít~s ltypotltecarias, o 
levantamento de fnndos, on o etnprt•go tntnpon•rio dos di· 
nheiros du Banco, cmr1nanto não pudL~I'PIIl ser cllatuauo.s a sou 
tleslino. ' 

Art. 10. Como na hvpothcca tlns IJI~ns rnr:11•s lambem 
. ptlllt~m ser compreltt~ndÍdos os e:=.1~rayo:; ('tnprt>g:ttlns no ser. 

viçn da l:~vonra, o R11wo poderá cll'eetuar o segnro eontr~ a 
mortalitlatlc des~es esaavos c tornar-se a:-::sim segurador c 
segurado. 

nos cmJn·cst i mos h,'JliOt/1 eca rius. 

Art. J I. o~ ('lllprcstimos snhrn hypollii'Ca n longo Jll'ilZO 
Sl'l'::ÍD l't~ilil~ pt·lo Jbnt~tl :tl!s mntn:trím; 1'111 II'Lra:-; IIYpullll~t·:lJ'i:lS 
ao par; rnas o Baueo f:wilitarft aos lllllttwri11s ;, fl(•g·tH·iariio 
dt•sst·s tituln;;, f:H~ult:uulú·llll's par;t i_.;so as ~11as rci:H;i'ít~~, e 
pndenrlo fazrr.J!!Ps solll't' rllt·s adiantamt•ntos t'lll HUJitPntrio 
;1 ~~III'tn praw, n Jwlujllro do llH'f't'atlo, ou llt'81'l·iar-lh'as clle 
me~;Hw, tudu de ~tl'curdu cum u llJ\ltlt;_rriu. 



102 ACTOS DO I'OIHm 

Paragrapho nnieo. SP o mutu:1rio a~sirn o prPft~rir, n Bnr.H~(). 
J)Qdt·r:'t eiTl~etnar o Cillprestimo 0111 dinltdro ao juro que ~~~ 
convencionar, nunca superior ao da Lei; c em taes casos os. 
titulo~ c ohrig-açõcs llypothecarins relativas a estrs r,mpres
timos serão negociados pelu Banco eo111o e c1uanuo Jhe con
vier. 

Art. :12. Os cmprcstirnos sohm hypotheea a long-o prazo 
não pounrão ser ~~tmtraetados por tnn1po menor do 10 annos, 
nem maior de 30, u só vouerão ser feitos sobre IJrimt·ira hy
Jlnthec~•. 

Paragrapho unico. Consitlrram-se eomo fpitos sobre pri
meira l1ypot.hcca os empre~timos destinados ao pagamento 
de hypotlle!~as anteriormente inscriptas : 

i. o Quando por esse paganwniD ou suiJrogação a hypotheca 
·do nane o venha a fkar em fJI'itueiro Jugar c sclll coneur
reneia; 

2.° Fieanllo em po(lcr tio Banco a parte do cmprestimo ne-
cr.:->i'ario para Ol.wrar aqn1·lla ~nl1roga~:ãn. · 

Art. 13. Stíntelltl~ podt~rão ~ervir de llypothcea para os cm
prcstirnos os pred.ius urlwtws c runú;~ que tenham rcntli
mrnto terto c duradouro. 

São. portanto, exeluiuos: 
1. 0 Os thcatros; 
2. o As minas e ns pedreiras; 
3. 0 Os preuios e immoveis indivisos on cornmuns a diversos 

proprictarios em sua totalidade, a menos que se não dê o 
cons,mtimcnto de todos ellcs; 

!~. 0 As terrns inr.ultas; 
r>. o Os p{'(~dios em nsufructo, o f(ttal se arlw srp:1raflo dos 

direitos de propriqcladt~. a menos que se nãu dê o eons mti
mento 1lo proprict:uio c do usafruduario. 

Art. H. Nas hypotlwc:.~s de bens ruraes comprdlCIHlt•m-se, 
como art~essnrio d1l imuwvcl~ us~.:ravo~, mt~ehinas c anittwcs 
destinados it lavoura. 

Art. H>. A intportancia do Pmprr~timo nnnca IJOderú cx.
ceucr á metade do valor tio imrnovd hypothccauo, Sl:ndo 
rural, c trPs quartos s •ntlo urbano. , 

Paragrapho nuieo. Nns cditkins de officitws ou faiJrieas 
sóment.e Sfl tomarú rrn eonsider;l(_;ão o s1•u valor, intlepcn
<lente t.Jc sua nppliração industrial. 

Art. W. Os cruprestirnos efl'l~ctuados sobre hypotlwea a 
]ongo pr:.~zo snilo reelliiJtdsaveis por Jlll'io dn aunllidadr~:s 
ealeulad:1s de modo n amortizar o rnpit:d mnt11ado r seus 
cnenrgos Ilils prnzos estipulados para us lllt'Sinos Cll11Jrt\stimos. 

Paragrapho unico. Em caso nlgum a annuidadc poderá ser 
superior á nmda total Jiquida da JH·oprict..lade llypotheeada 
ao pngamento do re~p~~rtivo cmprcstimo. 

Art. i7. A :mnuidade compreltent..lrní ~ 
Lo O jurn cstiptti:Hlo do 1~apitnl mntuarfo; 
2." A prcstar,ilo para arnortiz:tçi'io tlo mesmo capital, aos 

qua!'s se\ :t~ldki11rtnrú nma t;ommis~ão aHHual para as d.csjJeL.as 
de at..lm i nht r~~ ~ãu e ga raa tia ; 



Jn:ECUTlYO. 

:1. o O premio Jo seguro contra o fogo, ou contra a morta-
liu<ulc dos escravos. ' 

~ L 0 A taxa do juro s~rá fixada pela Direetoria, não po· 
dendo exceder ~ 8 o;,. 

§ 2. o A amortização será tleterminada pela taxa de juros e 
.dnrrtção tlos empn·stirnos. 

~ :3. 0 A eommissão da Administração snrá fixada pela Direc
toria, nfíó podendo exceder a :J ~~;,a,, anno. 

~ !1. o O premio dos s:~guros dus t)rt)llios urhnnos on rnsticos -
scrú 0 llo Banco e o dos cseravns nunra menor de ti~:,. 

Art. !S. As a nnuitlat.Jcs serã0 vagas Plll dinhPiro, metade 
em eada smnestre, em époras determinauas pela Directoria. 

ParagTHpho unieo. No acto do cmprestimo o Banco recei.Jer:í 
do mnttwrio, ou reterá sobre o capital a mntnnr a impor
t:meia das ucspezas do eontraeto, juros, commissão I' sc~uros, 
ao t1~mpo a decorrer desde a data do contraeto a ltí ao fim do 
smncstre em que o mesmo eontractc tiver Jugar. . 

Contar-se-ha fim do semestre o prnzo do segundo semrstre 
em lJlW se fizer o contracto, se este se effcetuar dqlUis do tri-
IIH'~tre daquellc. ' 

Art. 19. A prestação semestral da ::mnuidade que não fôr 
p~ga no devido tempo, vencerú pela móra e a favor do B!lneo 
jnro igual ao eonvcneionatlo para o cmprcstimu, e igual juro 
vcneerão toda~ as ctespczas f<~itas pn r a conseguir a cobrança 
dr~ seus cre<litos, a contar do di11 em que os mesmos tiverem 
ln~ar. 

Art. 20. A falta de pagamento n que se refere o art. 19 dá 
tamhem direito ao Baneo para exigir o reembolso da totn1i
tlade da divida, sendo as partes avisada::; para vagarem 
llcntro de ao dias a contar da data do aviso. 

Art. 2t. Os mutuarios por hypothcca a longo prazo têm a 
faculdade de pagar anticipadamente a divida, podendo o pa
gamento ser total ou parcial, em dinheiro ou em letras hy
pothec:nias ao par. 

Paragrapl10 uuico. Os dinheiros provenientes tlrstes paga
meu tos anticipados serão apr1Iicados á amortização ou retirada 
da circulação das letras hytwthecarias. 

Art. 22. O pagamento antieipado de que trata o art. 21 
dá direito a.o llaneo para haver urna indemnização dó 10% 
sobre o capital reembolsado, a qual deve SPr paga no mesmo 
a c to. 

Art. 23. A divida ~c tornarú exigível e o mutuario sujeito 
ã indemnização de 10 o~, na fórma do artigo antcecdcnte: 

i. o Se o mutunrio, <!entro do prazo uc um mez, não denun
ciar ao Banco a alienação, total ou parcial (jUC tenha feito dos 
vens hypothecados; 

~.o Se o mutuario~ dentro do prazo de um mcz, não denun
ciar ao Baneo ns dcterior::çõrs qnc os bens soffrerern, assim 
como todos os factos lfUe lhes diminuam o valor, pcrtur·bem 
~posse deJlcs, OU ponham em duviua O seu uireito UC pro• 
priedade; 

-3. 0 Se o mutuario occultar factos por e11e conhecidos, 
que produzam a depredação uos IJcns, c que ex tiug·a m ou 
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tornem du vhloso •J direito tlo devedor .sobrP os lJcns hypothc
eadus. 

Art. 24. Os prcllios urhanos devcriío <'Star se~uros ~~outra 
o focro em companhia d1~ t~onfl;u1ça uo fl:ll}(~o, salvll sr• o t•ro
ditt,'"'rr:r garantido por outros hr~ns, qu1~ valham o tl11!1ro da 
(jllflnl!'ia llllltll<Hla (', ll:ÍO pn~-sam SL'r dt~Stl'llÍliOS Jl(dll fo~o. 

Os bens ruraL~S ta mltem s:·rilo sng·u ros t·.ontra o int:t~nd iu, 
havenuu companhias q1w os st~gnrt:lll. Os eseravos, pill·,··m, 
sorão seo-uros pelo propriu Ha nt·o, l'ttll\o sr~ dissu no art. W. 

~ 1. 0 O ~eg-nro será fuito ülll nome dn B:uu:o, e o prt'IHÍI) 
JVlg·o pelo mntuario no aeto tlo euntracto, eomo pane da an· 
nu idade. 

~ 2." O instrumento do l'ontraeto de seg-uro importa a l'e
dt~ntia <lO Banco do tlircito tk haver tlo seguraúur int!Pm
nizaç:lo no easc} llu sinistru. 

§ 3. 0 O Daitt~o rcnovar:í l'lll de\'Ído tempo o contra!'lo tln 
segnro :í t'ttsla do rnntuario. 

Art. 2:). Em t:aso 1lt~ ~inistro :1 iwlnrnnização St~r:'1 rt'!'!'· 
IJid:1 do =-'t~gurador directanwnlt~ ptdo Baneo, e o dn\'t~dor lt•r:i 
o :Jircito de rcc1lifiear a prnprit~t.la!h~, pourJ,,.a no C'stadn pri
mitivo, dentro tln uqt armo a e ou ta r da liquidação 1lo sinistro. 
Durante este pcriOlln o ll:meo ~ó eonscrvarú, a titulo th~ ga
rantfa, a parte da indenmizaç.i'\n net~essaria pnr:t o paga
mento de todo o sou creu i to no fim uo referiLlo }lrazu do 
um anno. 

Art. 26. Ht~cdifit~atla a propriedade incendiada, o Banco 
entregará ao de\'edor mu tna rio a parte da indemnização re
tida, uelluzindo o sell crntlito exi~ivel. Se, {)fH'I)In, lltó o fim 
do anno, na eonf'ormillallc do artüm nntcl'ellente, o devedor 
não cxrrecr n seu tlirL·ito tle remlit1enção, ou se antes do dito 
termo tlzer oHidalmcntc constar ao Baneo sua Llt~liberacão de 
nilo reedillear, ou, sn tPndl) rneuifkaúo, o Rmeo julg·ar "quo a 
hypotlwca não offL~rcee as mc~s111as ou snflieicntrs garanti:ts; 
elll qualquer dt!~ses ca:-;os o Balu:o se pagará }'elo valor da 
indcmnização Jo segur:1tlur, por ellc retida, de tudo lfUanto 
lhe fôr rlevido, como se fosse pagamento anticipado (menos 
a indcmnizaçilü), cntrcganúo o excedente, so o hon ver, uo 
devedor. 

Art. 27. No caso d~ morte de cseravos hypothceados com 
as fazendas de cultura, c se.Q."nros pelo Banc·o, dednzir-se-ha 
do fundo de reserva o Sl'll val()r, qtw t'Hirará na mnssa desti
nada. á amortização Jas lctrils hyJlOtlwl'ari:ts como se fôra pa
gamento anticiJ1aclo; c quando aconteça que t'ssa mortalidade 
alfecte o valor uos IJtms hypotlu~callos, fazendo-os "\r:dcr mr~
nos do que o duplo do empn·stimo, a divi{la torna-se rxi
givel, salvo se o mntuario, dentro llu 30 dias detJOis do u viso_, 
tiver refnrçaúo convcnicntemPnle a garantia. 

Art. 28. A avaliarão dos JJens dados em hypotheca pór.le-sc 
fazer em face dos titulos de compra, contrabtos de arrcnr.la
mcnto, recibos ue contrihui(;ues, c lJUacsquer outras infor
mações dadas pelo propril'tario quo pn~tender o emprestimo · 
nws o Danco tem o ,direito de rccorrPr a qmH'SfJncr outra~ 
infornw~ões e Lle mandar a v~dia r us I teus por JH'ritu:-; dt~ stt,'l 
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nomc~H;ão, UI'Ventlo 3 avali:H;ão lta~enr-sn ~obre o rPntli· 
mcnto liquide e o prPÇ•l venal do~ bens. · 

Paragrapho unico. Para os escravos tomar-se-htt o termo 
médio de seu valor venal, preccdenuo exame por medicos a 
respeito do seu estado ue saudc. 

Art. 2J . .Justificando :t parte por esses títulos o seu direito 
incontestado á propriedad_c; provado f{Ue se acha livre e des
embaraçado de todo e qualquer onus real ou pessoal, veri
ficado pela avaliação o valor lla garantia, a Directoria fará 
o contracto por escriptura; mas o emprestimo sn cffectuará 
quando pelo registro da<tnclla se provar <fue nada ha que a 
prejudique, e que é a primeira na ordem d.a insaipçãn. 

Art. 30. Todas; ~~s dcspezas ctfectmHbs pelo Banco em con· 
Sef[Uencia do pedido do emprcstimo serão feitas por conta 
de quem solicitar o mesmo, ainda que cstf) se não realize, 
para o que dan\ uma caução dctcrmiuatla pela Direetoria no 
acto de apresentar a proposta. 

!'ECÇÂO 111. 

Art. 31. As letras hypothcr~a.rias creadas pelo Rmco po
derão ~er nominativas oH. ao portador, mas umas e outras 
extrahidas de um, registro de talão, assignadas por um dos 
Dirrctores, rubricadas pelo Presidente, c sclladas com o sello 
do Banco. 

Art. 32. A Directoria poderá autorizar u deposito e guarda 
dessas letras na caixa, passando-se 3. seu dono um certificado 
nominativo do deposito; e i~ualmcnte d.cterminar a Direc
toria as condições em que hão de ser passados esses certifi
cados, o modo 1ie entrega ou troca dos títulos e suas des
pczas. 

Art. 33. A~ letras hypothecarias ao portador transmit
trm-:;c por simples tradição. As nominativas são transmis
~iveis por endosso on lfUalquer outro meio legal de trans
mi.-s:to dt~ propriedade, sem IJlW dahi resulte responsahili<l~H.Jn 
para oendos;;:lntr. 

Pnragrapho nnieo. O ll:tn<~o não rrspnnt11~ prla rr.Q"nla~i
dadn dos endossos, r o paganH~nto fPito ao portador end.os;;ado 
PXting·ue a ohrig·ação. 

Art. :1r~,. O Bant~ll não pú le rmittir letras l1ypothn1·arias 
por uma somma do valor nominal ~upcrior ú lflW lht~ ftli dP
vitln pelo empre::;timo hypothcéario a longo vrazo, c estl's na 
razão der.ntlla do seu capital realizado .. 

Art. 3;). As letras hypothccari;1s não podem SJr in[crjores 
a IOOEOOO. . · . _ , , · 

Art. 36. ~~~ dlutras ,hypothcearias _ves,~nl-..:lu~(l!ldt\Ja~,u1~n, f,_,_,._ ... _.·, 
teml)u e mouo e paganwnto eonst::nao ,os,~o~flet~Íl vos tltu o:-, -_, 

p,qrrE n. H (i · 
\ 
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e serão fixados pela Directoria,em conformidade com a Lei; 
mas sempre de fórma que o intervallo entre a época da co
brança das annuidades dos mutunrios e a do pagamento dos 
juros aos portadores das letras hypothecarias não seja menor 
de tres mezes. 

Art. 37. As letras hypothecarias não têm época fixa para 
pagamento de seu capital: são pngas por meio .de sorteio, de 
modo que o total do valor nominal das que ficarem em cir
culação não exceda á som ma pela qual nessa época o Banco 
fôr credor por emprestimos sobre hypotheca. 

Art. 38. O sorteio deve ter lugar uma vez cada anno, c 
procede-se a elle do seguinte modo: 

L 0 'fodas as letras hypothecarias emittidas durante o 
mesmo anno são eolkcadas em uma só roda, de modo que 
haja tantas rodas quantos são os a unos de emissuo; 

2. 0 De caua roda se tirará ü ~orte a quantiuado de letras 
que corresponda á somma destinada pelo Banco para e~11la 
creação annnal. 

Paragrapho uni co. Este sorteio será feito em presença da 
Directoria e da commis~ão de c1.ame o eonsulta. 

Art. 39. Oito dias depois do sorteio a que se refere o ar
tigo antecedente, os nu meros das letras hypothecarbs uesig
nadas pela sorte serão annundados em editacs na casa uo 
Banco e publicados pelos jornacs. 

Art. li:O. Estes annuncios designarão igualmente o dia de 
pagamento das ll')tras sorteadns. Desde esse dia ~essa de pleno 
direito o vencimento do .lnro para os respectivos titulos, e seu 
capital se considera á. dbposição ue quem de direito fôr. 

Art. U. As letras hypotheearias amortizadas em conse
quencia do sorteio serão no acto do pagamento marcadas com 
um carimbo de annullação, para serem queimadas depois em 
presença de um membro ua Direetoria e outro da commissão 
de exame e consulta, de que se lavrará a c ta. 

Art. (&,2. As letras hypotheearias com que se fizerem os 
pagamentos anticipados serão selladas com um sello especial, 
entrarão em sorteio em concurrcncia com as outras, e deve
rão ser mettidas em circulação logo que houver nov(s ern
prestimos. 

Art. 43. Os primeiros numeras sorteados serão premiados, 
se fôr possivel e assim o entender a Directoria, de accôrdo 
com a commissão de exame e consulta. 

CAPITULO IH. 

ba assembléa geral do Banco. 

. Art. 44,. Constituem a asscmblüa geral os accionistas de 
50 ou mais acções inscriptas no registro do Danr.D, pelo menos 
com antecedencia de seis meze~. 
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Art. ~5. Não poderão fazer parte da assembléa geral os 
accionistas pelas acções que possuírem, mas que estiverem 
servindo de caução. 

Art. ~6. Não se reunindo pelo menos 30 accionista~ dos 
que compõem a assembléa geral (art. 4~). proceder-se-ha á 
nova convocação, e nesta segunda reunião funccionará a as· 
sembléa geral com os accionistas que comparecerem. Todavia 
nada poderá resolver-E c sobre a rcspomabilidade da Directo
rin, ou de qualquer de seus membros, não estando reunidos 
30 on mais aceion istas. 

Não poderá ser resolvida qualquer alteração de estatutos, 
assim como a liquidação do nanco senão em asscmbléa geral 
em que se ache representada a maioria absoluta das acçõcs 
cmittidas. 

Se, porém, na asscmbléa geral que fôr convocada para Qs 
fins indicados na segunda parte deste artigo, niio se puder 
reunir a maioria absoluta que ahi sr. determina, far-se-ha 
nova convocação por meio de anuuncios, repetidos oito dias 
sueccssivos em todos os jornaus de maior circulação, trans
crcventlo-~c a disposit:ão deste artigo. 

A assembléa geral, que se reunir dApois de preenchidas 
esta~ diligencias, se julgará constituída para dêliLerar sobre 
todos os assumptos, sem excepção alguma, urna V€Z que se 
ar,he representada a quarta }Jarto pelo menos do capital rea
lizado. 

Art. 47. Durante os oito dbs qur, precederem á reunião 
da assemJJléa geral ficarão suspensas as transfercncias do 
acçõcs. 

Art. lj,8. Serão admittidos a votar na assembléa geral : 
§ L 0 Os tutores por seus pupiJJos. 
§ 2. o Os maridos por suas mulheres. 
~ 3. o Os prepostos de qualquer firma ou corporação. 
Os documentos comprobativos, para que produzam seu 

effeito, tlevem ser apresentados ao Secretario do Banco, oito 
dias antes da reunião ordinaria da asscmbléa geral, e terão 
vigor na extr:wrdinaria até Dezembro desse anno. 

Art. 4.9. Quando se tratar de eleição de Directores, dos 
membros da commissão de cx.ame e comulta, alteração de 
estatutos, liquidação do Rmco 1 e responsabilidade da Di
rectoria ou de qualquer de seus mem IJros, os votos sp,rão 
contados na razão de um voto por cada cincoenta acções; 
mas nenhum accionista, qualquer que seja o numero de ac· 
ções que possua ou represente, terá mais de cinco votos. 

Em todos os mais casos a votaçãe será per capita. 
Art. õO. Todos os accionistas, embora não façam parte 

da assembléa geral, podem assistir ás suas sessões, com tanto 
que se conservem como espectadores, c em lugar separado. 

Art. õl. Compete á as.;;embléa geral : 
~ i. o Alterar ou reformar os estatutos do Banco. 
§ 2.~ Approvar, rejeitar ou modificar os regulamentos 

internos organizados pela Directoria. 
§ 3. o Julgar as contas annuaes. 
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§ !1,, 0 E-leger os membros da Dii'L'Ctoria c os da commis:::ão 
de exame e consulta. 

~ 5. o Deliberar sobre a rcsponsabiliduuc dos mcmlJros tla 
Diret:toria. 

Art õ~. A a~sernLléa geral reunir·se-ha s:)h a prcsidcn
cia do Presidente do Banco, ordin:uiamcntc no mez de Ja
nciro, c txtraordinariamente nos casos seguintes: 

L o Quando a sua reunião fôr requerida por um numero 
do actionistas, cujas aeções formem ao menos um tlccimo do 
eapita I realizado; 

2. 0 Quando a Dircctoria julgar ncccssario, ou lhe ft'1r re
qui~itado pela commis~ão llc exame c consulta.

Paragrapho unico. Nas reuniões cxtraordinarias a nssem
lJlén geral só podcrú trntar do olljccto para que fôr con
vocada. 

A convocação ortlinaria ou cxtraordinaria ~e fará por 
etlital publicatlo nos jornacs, tres Yezes consecutivas, e oito 
dias antes do indicado para a reunião. 

Art. 53. Em eatla reuniàtl nurncad a a~St'mhléa geral, 
JIUl' aeelamat:iio, soh {lfoposta tln Presiueutc, dous s~crdarios, 
f{llC serão iueumiJidcs <le verilkur o numero do aeriunistas 
pre~cntes, eontar os votos, fazer a apura~ão das votar~õe~, 
Jt~r o expetlicute c n'digir :1s aelas. 

CAPITULO íV. 

1Ja JJirel'loriu. 

Art. 51. A Directoria ser:, compot;ta de trcs acriuuislas, q uc 
d'entrc si escolhem o Presitlcntc c ~ccrclario. 

Art. õf>. A eleição destes tres Dircctores será ft~ita em as
scmbláa geral do mez de Janeiro, por escrutiniu seercto c 
maioria absoluta de votos. 

Se no primeiro c:;crntinio nãJ houver maioria absoluta de 
votos, procedcr-se-ha a segundo entre os candidatos mais vo
tados em numero duplo dos que houvcrerr1 de ser clcit0s. Em 
caso de empate decidirá a sorte. 

No segundo escrutínio lJastará a maioria relativa para dc
sign ar os ele i tos. 

Art. 56. Só pódc ser votado para Director quem mr accio
n ~~ta, e_só púdt~ entrar err~ .. c~erci_cio qu~m p_oss~lir e depositar 
1~0 acçut)S, as quaes ficarao malwrwvc1s ate seis mezes depois 
que tiver ccssatb o cxereicio, salvo motivo que deva pro
longar este prazo. 
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Art. 57. Emquanto vigorar a L!)i de 22 de Agosto ue}860, 
a substituição dos Direetores tcní lugar do modo segumtc : 

No lim do terceiro anuo se proecdcr:i á rleição por 1m•io de 
uma lista que deve contei' dous nomes dos trrs Dircctorcs 
em exe-rcício c um novo. . 

No fim do quarto anuo por lista ele dons nomes, sendo um 
dos Dircctores que tiverem completado qu3tru annos de exer
eicio, c outro novo. 

Nu quinto anno c nos seguintes proscguir:í a renovação 
anuual sempre pela terça parte. 

Art. oS. Não poderão excrerr conjunetamonte os cargos 
de Directorcs, accionistas que forem sogro c genro, ou cu
nhados du rantc o cunhadio, os parentes por consanguiniuade 
a t1\ ao segundo gráo, os sot'ins das firmns suciaes; e não po
uerão ser eleitos os credores IJignoraticius, se 11ão possuírem 
acçõcs protJrias, c nem os impedidos de eommcrdar. segundo 
as d isposi~~ões do Codigo Comrnerei:JI. 

Art. a9. necahindo n escolha da assemlJiéa em pe~soas que 
l'L'ttnam qualquer dos impetlimentfls mencionados na pri· 
meira parte do artigo antecedente, serão dN:Iarauos nullos os 
votos obtidos pelo menos votad'J, c proeetlcr-sn-ha ('.m at·to 
snecessivo á n0va eleição, para completar o numero dos que 
tivrrnm do ser eleitos. 

Quando houver ignahhHle do Yoto~, '' sortn dPddir;í. 
Art. GO. A nenhum dos lllt'mbro:-; da Diret~Luria é pt'I'· 

mittido dcix.ar de exercer pol' mais de dou~ mczes as fune
tões do seu cargo, salvo por motivo de t•nf't'rmidadl\ ; 111as, se 
u impedimento se prolongar Jlor 111ab de quatro IIH~z~·s, cuu
sitlcrar·se-ha v:1go o lugar. 

Art. Gl. Para preencher o lugar do JJimt.:Lor fallt·citlo, im
}lntlido ou que resip:nar o lugar, ns dons nin•etores em rxcr
e ido tlusi:.marão qualquer acciouista (j uc tenha as cundi~~ões 
de ('legibilidade. 

Mas quando forem unas as vagas, ~·erá então reunitla a ns· 
~embléa geral. 

O cx.ereicio dos Pscolhitlo.s pela Directoria nãu durará alétn 
da primeira reunião ordinaria ou extraortlinaria da asscm
bléa gcrnl, ú nxrl'pção dos l[lle snhstituirem os impedidos, 
cujo excrt:icio eessarú logo ljtle os substituidu3 ~n apre
sentem. 

Art. G2. Compete ú Directoria: 
~ 1. o Determinar o mini mo e maximo das tax<ts dos drs

eontos, do dinheiro quo reechcr a juro e o maximo dos , 
Jtrazns por que se farão os descontos e cmprestimos, ouser
vantlo as regras estabeledtlas nestes estarutos e as lo!isposi
c;ões do Hegulamento n. o :J7H de :J de Junho de 1865. 

§ 2. 0 Org:mizar a relação das firmas que poderão ser atl
mittidas a desconto, e marcar o maximo da quantia tpw t•o
derá ser llcseontada sol• a garantia do cada firma. 

~ :J. 0 Nomear c llemittir os empreg:ulos~ e marcar-lhes os 
vcndmentos e fiancas. . . -~ · · -- -

~ L o Propôr á ass"cmbléa geral as altcrarõ.c~ ~qq. HlFI<l~ca_- . 
t;ií~·s tiUe julgar ne~~cs~~rias uus c,statu.tM_,,,"~Hubr ao ~;~u L·d.l \'r,- · (( , ' .. 
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nhccimento as occurrcncias que julgar notavcb:) com refc· 
renda á administração do Baneo. · 

§ ü. o Alterar ou moJificar o re:;imcnto interno, e fazel o 
executar provisoriamente. 

§ 6. o Organizar o relatorio dns operações e estaflo do Banco, 
e o l.Jalanço, que devem ser apresentados annualmunte á as
sem hl1'a geral. 

§ 7. 0 Ouvir a commis~ão de consulta c1uando julgar ncecs
sario, c nos casos marcados ncstrs estatutos. 

§ 8. o N:)mcar, quando o julgue conveniente, um empre
gado de sua confiança, ao qual, sob sua responsaiJil itladc, lJO· 
der:í delegar as attribnições qnc entender precisas para 
melhor expediente dos neg-oeios c operações do Banco, rcgn· 
larizando este objeeto no rcgulaml."'nto interno. 

Art. 63. A Hirt>ctoria se reunirá uma vez, ao menos, cada 
s:nnana. 

Art. 61. As ucliberações serão tomadas por uous votos COll· 
formes. 

Art. 6tí. A Directoria. terá nm Secretario p[lra lavrar c lêr 
as rcspéctivas actas, que sPrão nssignadas pPlns Dircctore~, e 
nas quars se consignarão todas as deeisões que tomar. 

Art. (iô. Os trabalhos uo Banco serão divididos e classifi
cauos de modo que eada um dos Direetores seja encarregado 
de p3rte deJles, lJUfi.l OS dirigir C inspcceionar mais illllllC· 
diatanwntl'. 

Art. 67. Alé1I' do qnc fiGa disposto no :artigo antecedente, e 
dos mais trabaThos que fon~m designndos no regimento in
terno, haverá cffcctivamento no Da1wo em serviço dous Dircc
tores de sPrnana, enearrc·Tados de examinar os títulos apre· 
~~~ntauos a uesconto, verilicar se satisfazem as condições exi
gidas por estes cstatutns, c se o[t~recem a ncecss3ria ga
rantia; e bem assim ue diri.:;ir c Hsealisar todas os operações 
do Dmeo. 

Art. 6R. Os membros da Dircctoria serão retribuídos eom 
a porcentagem dr. õ o /O> na fórma do art. 77, regulando entre 
si o modo de a distrilmir. 

Os Directorcs não potlerão rel'lamar qualqncr outra retri
buição pecuniaria, r.mhora {lOr servi\OS cxtraordinarios. 

Art. 69. Os membros da Dircetoria llo Banco são rcspon
savcis pelas pcrdéls c dnmno." que eansarem ao estabelcei· 
mento, provenientes tle fra ULk, Joio, mali0ia uu ncgli.jcncia 
culpavcl. 

§ 1. o Sómentc em HOIIIP do Banco, c por d.clihcrac:ão da as
sembléa geral, sobre parecer da commissão ue exame c eon
snlta, ou por proposta de qualquer a~cioni'3ta, em asscmbléa 
geral, depois do exame da dita commissão, pótle Eer inten
tada a a~ção judicial, lle que trata este artigo, incumbindo 
á assembléa nomrar commissariDs para representai-a em 
juizo c requerer a !Jem do seu direito. 

§ 2. 0 Logo que fur votada a aeensação pela asscmbléa geral, 
ficarão, ipso {ctcto, demittidos o Director ou Directores, contra 
quem fôr dirigida, procedendo-se em acto consecutivo á 
eleir;ão dos areioui~las que tiverem de suiJstituil·us. 
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Art. 70. O Presidente será suh.;;tituiuo, nos casos de au· 
sencia impedimento e vaeatura do lugar, pelo Secretario, 
a que1n ficará competindo ex.ercer as suas funcçõcs. 

SECÇÃO li. 

Da commissiio de e.1:ame e cmt~ultn. 

Art. 71. A commissã) de exame c t')nsulta serú composta de 
tres accionistas tllW tenham direito a fazer varte da assemiJIL:a 
geral. 

Art. 72. Será eleita pela ass~mhléa geral na occasião da 
eleição da Directoria, c todos os annos será renovada por um 
terço. 

Art. 73. Compete a esta commissão : 
§ 1. 0 Auxili"r tom as suas luws e conselhos a Dirrctoria 

todas as vezes <]UL' esta o solicitar. 
~ 2." Deliberar com t-,lla nos casos preyistos nos presentes 

l'statutm·, sob pena dt~ ser nnlla a delilwra~ãn. 
§ :..1. 0 Apres_'nlar, :1nnexo ao rdatorio da JHrectoria, o sru 

parecer sobre a g·estão do Banco no a uno ll~corrido, c :::obre 
o estado de suas contas. 

Em todos os casos em quo esta com missão for ouvitla se ll
vrará acta em livro espedal. 

Art. 74.. A esta com missão serão franqueauos todos os Ji. 
vros c cofres do Banco, sem excepção alguma, bem eumo 
copias do rchltorio da Dircctoria, balanços e quaes~1uer con· 
tas r1ue tenham de ser pre3cntes á asscm!Jléa geral dos aecio
nistas, a lim tle rtuc clla possa proceder ao mais minueioso 
exame sohre tudo, c formular: o parecer que tem de apre· 
sentar á mesma assembléa na época tlesignada no artigo an
tecednnte. 

Art. í~. Se durante o anno faltar algum mcrnhro, os 
que ficarem poderão chamar qualquer accionista de 50 
ou mais :.tCÇth'S para completai-o. 

CAPITULO V: 

Dlsposic;-õcs gcracs. 

Art. 76. O anno social do Banco eomrcnrú em 1.0 da Ja-
neiro e findará em 31 de Dezembro. " 

Art. 77. Dos lucros líquidos do Banco, proveni~mtes ue 
operações effcctivamentc concluídas no respectivo SL~mestre, 
se deduzirão 6 o~ 1):1ra fundo de reserv:-~, c 5 ~;, vara retri-
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bnição da Dir~t'loria; r o restantt~ rnn5;tituirá o diriJenuo 
SPlllL•stral du~ aecionista". 

Art. 78. Se, por(~m, :.1 mortalidade dos escravos tiver afT,~c · 
tado o fundo espt~cinl uo süguro destes, a quota dos divi
dendos surá dt~ tlutb tcrç 1s, senuo o outro terço levado á 
conta dattuelle funllt> espeeial. 

Art. 7\J. A Dircetl)fia do Banco rcmetterá ao Ministro da 
Fawnda e far:í puhliear, atú ao dia 8 de eada,mez, eonfornw 
o modelo que fôr dado pelo l'lu~souro, um balanço que mostre 
eom ela reza as operaçõt\S rt~alizadas no mez anterior, e o f'S
tauo do activo c 11assivo do estalwlceimcnto no ultimo dia do 
mr-smo mez. 

Art. 8(). A Directori 1 pl'.lcnrará sr-mprc ultimar por meio 
dP arbitros a . .; eontustac;õ ~s t!Ut' st~ possam suseitar no maneio 
dos uegodos do B:wco. 

Art. 81. A Dirt~t:toria ficn autorizada para requerer dos 
poderes politiL:os du E~lallo quacsqucr meJidas que jnlg-ar 
convcni~ntes para ertHlito, s~_·gurança e 11rosperidade do esM 
taflelecimento, c partieularmentl1 qne as arções ou fundos 
nxistentes no D.tne•J }Wrtl~nct~ntes a estrangeiros sejam, 
mesmo no caso de guerra, in viola v ois t~omn os dos naciona!'s. 

Art. 82. Os uens mo\-eis, selllO\'tmtes, ou de raiz, fJUP o 
BaiH~o hl•uver de S)US tlcvcdtm~.s, por meios eonciliatorios 
ou judit:iaes, s~rão vcnuitlos lltJ llll'llül' prazo po;;sivel. 

Art. 83. O Banco p:)der:'t comprar c possuir os cLlifieios 
que forem necessarios para seu cstab·~lecimcnto. 

Art. 8'L A Direeturia n~·a autorizada para dcrnar.dar e ~er 
demandada, c rwra exen:er livre c geral atlrninistrn~·ão e 
plenos potlcrcs, nos l{ltaes devem, sem reserva alguma. con
siderar-se compre!wnúiJos c outorgados todos, me:-;mo os 
poderes em causa proprin. 

Art. 8~). c~IJe lÍ Uiret;turia o direi to de julgar o J1fOCCdi
mcnto dos cmpregauos do Banco, não ~ó quanto ao modo por 
que preenchem os uevcres tle seus 1·arg·os. como ao sigillo 
que devem guarJar a n·spcito de tt)uas as operações e das 
pessoas que nellas forem intt~ressada.L 

Art. SG. O regimcnt!) intt~mo determinam, até nnr1c fin' 
compatível, o modo pratit~o por t{Ue dc\-c ser exerl'ido o úi
reito eonferido á Dircctoria pdo artig·o antPecdcnte. 

Art. 8i. O lhneo fita suj:'it() :'ls di~po~it;ü,•s tia Jpi n. 0 t~:Ji 
de 2'~ de Sett~ltthro dn 18ü'l, HogulamPnto n.":l'IH tl1~~~ dt~ 
Junho dP 186~, L1~i Jt." l08:J dP 2~ tiP Ag:()sto dl' 181i0, Dí't'l'Pto 
n. 11 2ilJ dPi'JdeDt'WIIIIJro dt' IHt)O n:t parteqnn llu• fflr:-~p
}Jiieayel, omllnra lli'ít) lllt'lll'iunadn . .- lli'Sll's estatuto;;. 

Bio th' Jarwin, <::n tli• M;trt:, tJ,. 18i2.- Conde da R.~tNlla, 
Joaquim .-Fnwcisco lludriuues Ft'l'l'eira. -Manol'l Uflt!lltw' 
Lemgruber. 
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DECRETO~. ;)~U) --no L0 IJl~ FF.VF.nF.ITW DE lR1:L 

Concede a Lniz Frémy c outros autorização para incorporarem 
na Europa a sociedall1~ de credito real (( The Imperial Cretlit 
Foncicr limiLell n, cujas operações se l'ealiz:u·ão no Imperio. 

A ttcn<lcndo ao qnc Me reprcscn taram Luiz Frémy., 
Alexandre de Sasky c outros, Llomiciliarios na Europa, 
por seu bastante procurador c representante, João Ar~ 
thur de Souza Correa, c Tendo ouvido a Secção de Fa~ 
zcut.la do Conselho de Estatlo, Hei por Lcm, dn con~ 
formidade com a 1\linha Imperial Resolução de Consulta 
desta data, Conceder-lhes autorização para incorpo
rarem uma sociedade anonyma de credito real sob a 
denominação de « Thc Imperial flt·asilian CrNlit Fon
cier limited '· a qual rcger-se-ha pelos estatutos, que 
deverão organizar do conformidade com as disposições 
da Lei n. o i237 de 2<i de Se lembro de t8Gl1 c Dccre to 
n. o 3.í71 de 3 de Junho de l8G5, e sob ;JS seguin tcs 
clausulas: 

í. 

O prazo de llul'ação da sociedade ~era ue tiO armo~. 
E tia terá sua :-;éue nesta Curte ou em Inglaterra 9 

como o determinar a maiori:J tlos aecionistas, porém. 
suas operações poderão cstcntler-se a todos os muni
cípios do lmperio, sem que todavia em nenhum delles 
se consitlerc a sociedade com privilegio exclusivo para. 
taes operações. 

No caso de que a sédc seja na Europa, um terço 
pelo menos da Directoria residirá no lmperio c terá 
seu escri ptorio nesta Curte. 

n. 

A administração da sociedade 5c submctterá, ern tuuo 
o que disser respci to a operações realizadas no Imperio, 
ás Leis e Regulamentos, que no Brasil regem ou vierem 
a reg-er as associ:lções desta na tu reza. As quc."tões sus .. 
citadas no lmpcrio (}ntre terceiros e a Auministração da 
[',Ocicda(le, ou suas agencias, serão submettidas á de ... 
eic.ão dos TribnnaP~ hra~ilriro-;. · 

i'!ll'fll 11. t:í 



[H. 

O capihl ~ocinl serú de x 2.000.000, (liYidit.lo em cem 
mil acçües de x 20 cada unLt, podendo ~er augmentado 
qnando a socicd;Jde o julgar necrssario e tiver para iss.n 
:111toriza(~O do Goveruo Imperial. 

f
,~ 

'. 

A socicrbdn l!ão pl)(]í•r:·t rmprcltend1T outra:-; op(W:l
Çi'H'S, qne n;:to sr'jam : 

Lo Emprc~lar a lun'/0 pr:1:~n, ~;ohre hypotheea de lJ(m:: 
nrlnnns ou ntr:J.r•s, c p:tg:lVPis llOl' aiwuiu~H1cs, calcu
ladas dr modo que a :nnort.iz:tção total sr realize em dez 
:Hmos pelo me no.", e t~lll !riu la no ma ximo ; 

-z.a Emprestar soll!·e hspothc~"as a curto prazo, com 
nmorliz:-~ção ou sem olla; 

3." llcccbcr dcpositos de capitacs em conta corrente, 
com juros ou sem cllcs; 

r..." Empregar estes c:-~pitars: 1. 0 , em emprcstimos dP
prazo que não exceda a Hovcn ta dias , e garantidos por 
letras l1ypothecarias, ou por apolices da divida publica; 
2.", em compra ou desconto de hilhetcs do Thcsouro. 

A societl:ldr, podcrt1 crniltir letras hypothecarias, no
mina ti v as ou ao portador~ de quantia não inferior a 
tOOMJOO, que representem o valor nominal dos cmpres
timos realizados ; não excedendo, porhn, ú importan
cia ela divida ainda não amortizada, nem ao dccuplo do 
eapital social realizado. 

As ditas letras representarão unicamente os emprrs
timos sobre a primeira hypolhcca ; e quér na sua emis
são, quór nas operações ()r, que trata a clausula 4. a, a 
sociedade observar:'\ rcsl rir,t.amcntc o que dispõem a 
Lei n ... 12:37 dc 't'~, dé Setembro de 1811~ e Decreto 
n." 3171 de:~ dr Jnnlto dn fHf;;i. 

A sodr,dade nii() podcr:'t romcçar sua:-: npnraçõp:-; s<'lU 
realizar, pc>ln rnrnoc:, lllll qu:-~rlo do ~1·11 c:1pilal 
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VII. 

O Governo Imperial nomeará, sempre que o .iulgar 
nt'cessario, um Fiscal para ex:au.inar o::; acfos c escrip
tur:H,;ào cb socied:Hk, ·~· pnderú ras:'ar-llie, no todo ou 
t~m partn, a~ alll(.)t'iz;!çi'ícs e f';;cn I(I:Jd(·~- qw~ lho forem 
eew·.cdid:t:~ .• :::e :n::tar qL1c dL1 Lt•!Jl infringido alguma ou 
:ügum::ts das dú3pu~;íc,.•··; ~~·, pr,~s!·ntc Decreto. 

\'lll. 

A socieuadf',pu!Jticarú, nos jornéH':' d1~ maior cirru
l~H;ão tle-;ta Côrte, t:1rllo o seu lnlaw;o mensal, conw as 
instrucções e rrgnbiat~nlus que o Cous,dho Dircctor 
e:Stabelecido em Londres der ú Admiuislr<~ç;1o resi
dente no Impcrio, repetinuo-sc r;;~;a puh!ieãção sem
pre que taes instruc(Cies c rcguhmcntos forem alte
rados. 

JX. 

Dr,pois de incorporada a socir1btl'~ em Lonrlres, e <lc 
haver sido alli registrada, n:1 fúrnn ths leis ing:lczas, 
deverão os incorpor:Hlorcs snbmet t_er :í a pprova(;ão do 
Governo Imperial os respectivos c..;latlltO.'- .. organizados 
pelo mouo indicado neste Decreto, c :u~ompJnh:1tlos de 
<llltorização de accionistas, ji snh . ..;criptm;, !fllC repre
sentem, pelo mPnos, Jllelatled8 r.apit.al stwi:ll, sendu ta1'S 
documentos ~~ suas as si ~-Ul:t f 11 r a~~ fh·Yida llli'll te antltcn ti
cados p~~lo Consul Br,1..;i lei r o do I w.::a r, na fúrma do 
art. 2. o da Lei Il. 0 10-:fJ 1lc ~2 elo A!.:!'osto de lSGO e arts. 27 
c r..u do Decreto 11. o ~7ll de IH d~; llL~znmhro de ·1800. 

X. 
I 

A a utorizac}o conerr1 ida por c., to Jkrrctn cc's1rá. se 
rlt~ntro do p1·;;z.o dr dous.anno:; nJ::~ (•stiv,~r inftallada a 
~ocicdade. n~~lti;J:.sim perd1~ri\ clL1 a f:u:uld 1tln tlc r~mit.tit· 
llll.r::s ltvnnt!Jccarh..; ~~ m fav·n·:'s d·~ lfi)C !r::~:1 o~ l~ 
doar!. f3't~n J),~CI't'IO 11. 0 :H7! d~· :Jtl·~·J i.:'::l de 1.~m_;, 
se no decurso d~~ tres anno:~, tla d:1la d.ttli!;l insl;\llat:ão, 
;,)_ sociedade nâ~l l!o!lvcr ~~mprLstado a ~·~l:dlt:lt:cimcntos 
ruraes cxi:-;t.cu!e~ WJ lmpcriu, lH.'lu menos, turt quinto 
do ~cu fundo soci:.d. 
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. Xl. 

A' sociedade, como anonyma, serão applicavcis, no 
que lhe disserem rcspei to~ as disposições do Decreto 
n. o 27:H de 19 de Dezembro de 1860. 

O Visconde do Rio llranco, Conselheiro de Estado, Se-. 
nador do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fa .. 
zencla e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 
assim tenha entendido e o faça executa r. Palacio do I\ i o 
de Janeiro, em o primeiro de Fevereiro de mil oito
centos setenta e tres, quinquagesimo segundo da ln
dependencia e do lmperio. 

Com a rubriea de Sua Magcstadc o Imperador. 

ri.~conde do Rio Branco. 

-· .. 
DECl\ETO N. 1)220- DO 1. o DE FEVEREIRO DE 1873. 

:pesanncxa do termo do Rio Partio o da Encruzilhada, na Provia 
cia de S. Pedro do 1\io Grande do Sul, c crêa neMc, reunido ao 
de S. Jo:lo Baptista de Camaquam, um lugar de Jui;: l\lunicipal 
c de Orphilos. 

Hei por· hem Decreta,. o ~egui n te : 
Artigo unico. Fica desanncxado do termo do fiio 

Pardo o da Encruzilhada, na Província de S. Pedro do 
lHo Grande do Sul, e crcaclo nrste, reunido ao de S. João 
Baptista de Camaquam, um lugar de Juiz Municipal c 
tle Orphãos; revogadas as disposições em contrario. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, cio 1\lcu 
Conselho, .Ministro c Secretario de Estado flos Nego
cios tia Justiça, a&sim o trnha entendido c la,:a cx.c~ 
r.utar. PaJacio do Rio de .Janeiro, em o primniro (lc 
Fevereiro fle mil oitocentos setenta c trrs, quinqua
gosimo segundo da Inrlcpcndrncia c do lmperio. 

Com a rnhrira de Sua l\lagcstadc o lmt1crador • 

• Manoel Antonio Duarte dç A.:ercdo. 
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DECRETO N. 5221 - DO L o DE FEVEREII\0 DE 1873. 

Approva os Estatutos da Associa~ão Asyto da Velhice Desvalida. 

Attendcndo ao que representou a Directoria da Asso
ciação-Asylo da Velhice Desvalida -e Conformando-me 
com o parecer da Secção dos Negoeios do Imperio do 
Conselho de Estado, exarado em Consulta de dezaseis de 
Dezembro do anno timlo, Hei por bem Approvar os seus 
esta tu tos datados de onze de Outubro ultimo c di vi
didos em dez capitulas e trinta c seis artigos. 

Qualquer alteração que se tiver de fazer nos mesmos 
estatutos, só poderá ser posta em execução depois de 
obtida a approvação do Governo Imperial. 

Do que se passará C:1rta que lhe srrvirá de titplo. 
João Alfredo Corrêa de Oliveira. do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro, em o primeiro de Fevereiro de mil oito .. 
centos setenta e tres, quinquagesimo segundo da Inde
pendencia c do lmperio. 

Com u rubrica de Sua :Magestade o Imperadbr. 

JoilD Alfredo Corrêa de Olivei~a. 

Estatutos da. Associal":\o - J\.s,·Jo da ''elhh~c 
Desvalida-, l'undad~ na t~itlalle ••~ S. Sl•bas
tião do llio •le .Janeiro sob a immediata 
vrotecção de Sua Itlagestatle lmpe••ial o 
8enbqr D. Pedro 11. 

CAPITULO I. 

DOS FI:\"S })A ASSOCIAÇÃfl. 

Art. L~ A Associação-Asylo da Velhice Drsvaliua-, fun .. 
dada na cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro em com
mcmorarão do dia 31 de Março de l87l, chegada de Sua& 
~agestadcs Impcriaes de sua vi:1gem á Europa, terá por ob
jecto abrigar e dar rcnso nt(: dneocn\íJ. desvíllidos Jllll ~orc5 



(le !11'~6ellt.\ armo~ .. tJI!t> tenham n·r~onhPcidamcnlt' sido d~ 
nma vida honesta e l:~boriüsa, 1• qw~ pPio sru e~tado de de· 
c~rrpitur]e n:ío poss:\m JH'OVI~r <to:' rncit~s th~ snbsistcneLt. 

Art. 2. o O nslallrkdnwnto ~P ;llstallarit enm E'eis asyla·dos; 
~indo, poróm, o prÍilli·iro ;1nno ~\··rú :111~;I!Willadu proporeio
rwlrnente o scantP"Cl'll. c<tur~n·I!IP r)s n~cursos tl:l Assol:iaçâo 
permitlil'~lll. at~ fll•.:i?Hrllt~r n lj~~a.Jo !lO arti~O <Ulterior. 

int. :3." ".\:::yltl 1l:i Vt•lhh~ lks\alid;J se cnm!"'r;i d~ as
f.od:\llos (;O:llrilmintP~, ll:·Inft•itor.~s. llf'OI!IlH~ritos I' prott·t~lo
n~s. O tilulu d<~ n::-;oeiildo f'!liLtriiHiintt• sur:í t'll!lfnidn á pes
:~IJa qur. cunt'OITPr pnr;1 a !ll:lllllfcnçi'tll do Asylo. Orle llcm
ft•itor a qllPIJl nfft•rtar quantia superior :1 J:OOH~)OOO. O de 
JJent>merito ~ú s!~r:í t'Oill'l~di~ln como esprwial di:-;t.irH'çiio a 
qupm tin~r prrstado n·IPv:nltes spn·iros. S1·rão eonsidcradas 
Jtrotcetoras a:: senh1lras fJIW tor!lart~rn so!J seu patrocínio n 
Asylo da V!'lhi1~0 Dt:svalida. 

Art. !1-." Sna ~la·~t·st:ttL~ o lntpr~ra1!ll' r as Ang-ustns Pt~s · 
soas da Familia I:npdi:.tl sãu !Jl'llll'L!()I't'S natos do Asylo da 
Vdhir~~~ Drsvalirla. 

Art. iL" A Assocint:i"o ,~JP.~c·r~'t hionnalmcnt(' nm ronsclho 
a:lmiuistratiyo cnrnpt~:-;tr• dt· Prt·:~idPntt•, dr dons Yit~e-pro· 
sirlcnt1~s, dP urn s~_·nl'tari·J ~~Trai c um adjunt,,, de um The
sotirt~irn e dl' doZt) Cunsl'!lH~i 1'11s. 

Art. ti.'' JU:rn dos fn!ll'!'ionarios do arli.~o ante<~edcnte 
seiiío nom":1dos mais virrtt~ ~~ f'Íllt~o emlsaltt~n•s. 

Art. 7." No t~oustdllo atlministrativo haverá as eommL.;;
sÕ0S do Asylo e de fina11~· \:::, eornposta cada uma de tres 
l!WIUitrns. 

Art. H." fL!Vt•r:í lambem nn eonsPI!IO nma I'Olllmissão 
prolt'l'tor:t do Asylo, r:on1po~ta <lr: seis st•nhoras cl('ilils pdo 
con~ellw S:JIJaior. 

CAPlTlTLO llf. 

Art. !l."' A dirf!!~~~ão rla Af'.'!''·~i:l('ín C~'lllJWlirá ao conselho 
.'ttlministrativo CI):;J[Josto dos fltO!'<'ÍtH;ari,,s do <~rt. !.i. o 

Art. to. O etHI,;,;II!I) :1dnli11i.;trati\·o se rennirü ordina· 
ria [lJcn t:; uma vrz por nH;z. t' dt~! ikr~n5<wltantlo-sr_~ presente~ 
!',t·l·~ lll~'illl" ::ct:•tk S'\ls tn•·rnbro< 
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r\J'l. 11. .\0 i~t)ll:-;,~l!!O :uJmittÍ<I\':tlÍ\'tJ t'IJlltfldt• 

~ 1." .\ direr:~·:}n ·~ govt~rno~·ciJtlilttlirtl da A~:;t.wia«;~t). 
§ 2. o .\ ~11Jmis~éi'io no Asylu 1\e q\.l:.dqurr p»:-::-:oa no::> termus 

do art. 1. 0 , assitu c~omo a ~~xpnlsão d·• :tsyhdu tJIW mostrar-~e 
ind iguo tla protel·t;::iu da A·-;sul·.i:~t:·;tf, ut! i r:tll'gn~dir os rrgu-
Jamr~ntos. 

~ :3." Autorizar q~!·;tesr!nPr c~t'';''"7.:1'; m:1t'hdas no orça
nHmtn, e a tomada elas í~ont:\S an T:,,·.-;u·:r··irl). 

~ 'L 0 A :lpprov:tr·;lo~, :oh propost:. d1~ qn:llqw·r tle srm 
mt·mbros, dos titu!us dt• a~;soci:t!los dt• t!ili' lrat:t I) ~~rt. 3.'' 
~~L" A numoaç:tu tlu ~~mprcgaLlus siill pl'tl[Hlsla da mesa. 
~ tL () Org·anizar o orr:Hnf•.nto da l't'lTiLt l' tlt·.-:p:·:t.a p suu. 

illt~l tPl-o ;'t approvas~·~ do 1;onselhP ;;Lqwr;n!·. 

t:~\PIT!iLO IV. 

DO í:ü~SELl!O SUPERWH. 

Art. i2. No consdho supPrior resitlt~ a alta administr:11,:/€o 
1la Assoda~{ão, no qual terão assento Jll'lllllis::nailH'I!I.u os C!lll
selhdros, eonsullorus, assoeiad\Js, IJL'llt~Ineritn;;, hPtttft:itorcs. 
proteetoras nos qnc tiverem survillu u:ts administ.ra1,~tH~s pas~ 
satlas, totlos,eom vottl deliberativo, ~~ presiditlus pelos uwm
Lros Lia mesa do conselho aúministrativu. 

Art. i:J. Constituir-sc-ha o cons,~lho superior com a pre
senc;a do Presidentf~ ou um dos Vice-pre~ideutes, um dos St~
l'rt•.tarios c mais 2t> assoeiaàos. 

Art. l!t.. As rcunilles oruiuarias do ~~oHsPiho superior d
feetuar-sc-hão rJm dias do nwz dt~ HuZt~mbro ~~ podr•rão durar 
Sl'gnida ou interpoladamcnto os dias '{li" fort~Iu llt~•·essarius, 
r. nrll:ts se prm~ederú: 

~ 1." Ao t•x.ame do rclatorio c 1Jalanc_:o apn·~!·ntados pelo 
eousnlho aJministrativo e á approva~·ão l!tl mr;a111cntc d:.J 
receita e clrspt~za para o anuo futuro. 

§ 2. o A' e!eiç-ãu da nHnmissão prol~etora de• A<yln, d~ que 
trata o art. 8." · 

~ :1." A' confirmn{'i'J.O por ar-dama\ão dos assoriado~, llemfci
torcs e benemerit!JS approvados pelo euusellw administra
tivo. 

§ 4. o A' adopção de (}\Lacsqucr medidas ~o licitadas peJo eon
sclho administrativo. 

Art. 15. Nas reuniões extraordinarias do conselho superior 
~ó se Jllldrr:i tratar u::ts ques!IH's para f.JUt~ forem etnn-nc~llas. 



~.cJo:-; DO JIODEn 

CAPITULO V. 

DOS DEVERES E DinErTOS DOS ASSOCIADOS. 

Art. fG. Os a-:sociados contribuintes são aquelle~ a cuja 
cargo fir:a especialmente in<~u mlliuo o governo economico e 
ndministrativo lla Assol'ia~ão e a r.ontrilmirão diaria do 
vinte réis paga por semc~trr adiantado, na razão de 3;S600 
cada um. No acto de sna in~cripção darão a joia que a sua ge
nerosidade ltws dictar. E' lkito remirem-se em qualqut~r 
tmnpo pela quantia de H01)000, de:-;contad.os os a unos que já 
tiverem pago. 

Art. 17. o~ a~sociad0S rnntrihuintes residtmtPS fóra da 
Cirte sú poderão entrar t;Oillo n:m i <los pela lJ uantia de 60J. 

Art. 18. Os associados r.ontrihnintcs c proteetoras, f[Uando 
nomeaclos para algum !lO.'-' car:.:os da Associação, offertarão 
uma joia nunca inferior n 20.)000. 

Art. i9. O assoeiaclo contrihuintr, eleito ao mesmo tempo 
consultor e eonselheiro, tem direi to á opção de um dos lu· 
g~res., 

Art .. 20. Qualquer associado poderá assistir ás sessões do 
conselho administrativo, propôr e tli:-;cutir, sem voto, o que 
julgar contlucPnte ao progresso e d.escnvolvimento da .As~o .. 
ciação. 

Art. 2i. Os associados nos casos marcados no art. f. o têm 
preferencia a qual!JUcr outra pessoa. 

CAPITULO YJ. 

DO A~YLO. 

Art. 22. A administração do Asylo r.stará. a cargo de um 
Inspector subor<linado ao conselho ad.ministrativo. 

Art~ 23. Estabelecer-se-hão officinas para trab<dhos dos 
asylados, compatíveis com suas forças, revertend.o metade do 
producto liquido desse trabalho em favor daquelle que o 
Hver feito c a outra metad.e para o melhoramento do e.btabe .. 
Jecimento. 

Art. 2'•· Como dever de respaite c gratidão serão os re .. 
trato5 ou bustos de seus Augustos Protcctores collocados na 
5ala dr. honra do Asylo, assim eomo os daquellas pessoas qu~ 
por ::wr;õrs mrritnrias ~r fizrrem t·re~oras de~t~ distin<·rão. 



CAPITl!LII Yli . 

.1\l't. 2;). 0 p~trimonio da ~ssuci~1~;:ío Sl'f:Í t'OTI:::lÍtltido em 
upolit·es da Divitla vuhlka. 

Pnragrapho unico. Fnrmar-sc-h:J e~tc patrimonio com a 
illolportanda das joias, r•~ntisslles, bcncfidcs extraoruinariCIS 
·e uma quota parte dos rendimentos, annuaimente arhitraua.. 
pelo ~on~rlho ~uperi'or. 

Art. 26. Pcrtcneem a-rrs rendimentos o !'aldo tlo ::nno an
terior, os tlivillcndos do patdmonio, as contrihuiçõt~s dia rias 
dos associados e qnaes<tuer quantias npplieadas ás dcspcza.> 
da A~sociação. 
~ I. o As despe1as -da Associa~ão só podem sahir dos rr.ndi

mentos conforme as disposições do orçamento votatlo pelo 
{'Onsf>lho superior. 

§ 2. o Quando os rendimentos não chegarem para fazer 
fat~e ás despezas, poderão estas spr stlptlriúas a titulo de adian~ 
t:Hnt-nto ou emprestimo pnlas vrrhas dt! que trata o parn~ 
g-rapho unico do art. 2~, preecdendo autoriw~âo do conselhtJ 
~uprrior. 

§ 3. o Uma quota parte do rrnt1im~nto marrado no orça. 
nwnto ~rrá annnalnu>nte t~npi!:,diznda. 

Art. 27. Os fundos da Assoriar,ão 1'5:lar5o a carg-o do Thr
~ourPiro, <JUP JHP:;tará t~onta . ..., sPnH·stralmPntt> da sua geri'Jh 
cia, suhmett<mdo-as a:l exame da commiss?ío de finanças, tflW 
aprt~sentnr:i sobre riJas um J13recer, assim como o projecto de 
orç3mento t.la receita e dt•speza do anuo futuro. 

C.-\ J>TTl' LO Y nr., 

Art. 28. (}; assoeiadoss~ n•nnPm f'm um uo.r;tJias do mrz 
dt~ DPZPmhrn p3ra <'lek:ão oos funL·donarins. 

Parag-r:-~pho uniro. PrP~idt~lll a t•st'~ at·to os nwmhrns tl:t 
nwsa do conselho administr:-~tivo con.iunt:t:..~:w~ute eom duu:~ 
·est·rutadnres por elles nomea1los. 

Art. 29. Sei para os lugarc·s de f>rf'siilrntr. f' Tllr.sourriro :-i' 
exigirú a maioria absolut:l uns assoi~índos [Hf'SPillf'S. -

Art. :w. s~ algnmúos fnnceit)llal'ÍOSt-'lt•ilos não fffitr.r a 
nomPat_:ão, serú fPita nnvanu•n!r. rm con."Pihn ~~u~~~Jori, :so!ViJ. 
a uo Pn•sidente. pt•riJtll' e-u\~1) ··~> rl·unir~~lf~•'u~~rwiadus~ 

PARTE H, 1ti f 
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CAPITULO IX. 

DA SES!'ÃO ANNUAL. 

Art. 31. Os associauos se reunirão em sess5o pnblira l'm 
31 uc Março tlr, caua anno para solemnizar o anniversario do 
tlin. de sua instituicão. Nessa sessão fará o Secretario geral a 
leitura do relato rio ~nnnal dos trabalhos. Em seguida um 
dos Vice-presidentes prod~unará os nomes dos associauos, a 
quem por serviços ulev~mtcs tenha a Associação concedido 
alguma das distincçõcs de que trata o art. :L o Outro Vice
presidente farc\ a lt'itura dos nomes daquellcs associados que 
tiverem falleddo dur:mte o anno, como tributo de saudade á 
memoria desses companheiros de trabalho. Terminará o acto 
proferindo o Presidente um discurso analogo ú ceremonia. 

CAPITULO X. 

llFN S!ÇÕES r.ERAE.S. 

Art. 32. As obrigaçürs dos diversos funccionarios c a or· 
uem tlos trabalho5 da Associação serão marcadas no regia 
menta interno, assim como um regulamento e instrucçõeb es 4 

peciacs proverão ao bom andamento do Af;ylo. 
Art. 33. O anno soe ia] será cont\ldo do 1. 0 de Janeiro a31 

uc Dezembro. 
Art. 3't-. Qualquer alteração deste~ estatutos será iniciada 

no conselho administrativo e depois de approvada será sub~ 
rnettiUa ao eonsclho superior em sessão extraordin:1ria. 

Art. 35. Os nomeados para a primeira administração ser
virão até Dezembro de 1~73. 
, Art. 36. Os presentes estntutos, COTTIO qualquer alteração que 
houver de ser adoptada pela As~oei:tção, S('fâo suumcttidos ao 
Governo Imt1erial, dP quem se solieitar:i a approvação antes 
de se imprimirem c distriuuirem. ' 

Ri? de J:.mciro, H de üutuLro de 1872. 

(Seguem-se as nssignaturas dos membros da Directorin 
interina.) 



DECl\ETO N. ;)222- no L o DE FEVEnEIHO nE 187:1. 

Approva os E1tatntos da Socic<ladc de Bcncliccuda c Soccor
ros Mu tu os-Ilcdcmpção-. 

Attendentlo ao que representou a Bircctoria da So· 
cicdado de Bcnciiccncia c Soceorros Mutuos-Ilcclemp· 
ç;l:o-, c Conformando-me com o 11areeer da Secção dos 
Negocios do lmperio (\o Conselho de Estado, éxaratlo em 
Consulta uc nove de Janeiro do corrente anno: Hei por 
bem Approvar os seus estatutos, uatados de dezaseis tle. 
Outubro finuo o di vu.lidos em doze capi tu los c sessenta 
artigos. . 

Qualquer altet·ação quo se tiver de fazer nos mc~mos 
estatutos, só potlerú sr.r post:l em cxceuç:to depois tle 
obtida a ap.provação do Governo Imperial. 

Do que se passad Carta que lhe servirá de ti tu lo. 
Joio Alfredo Conêa do Oliveira, rlo :Mt·n Conselho, 

Ministro c Seerctario de Estatlo ctos Nc•goeios do lmpe
rio, assim o tenha entendido c faça CX!~eutar. Palacio 
do Rio de Janeiro. em o primeiro de Fevereiro tlc mil 
oitocenlos setenta c trcs, quinqu::~gesimo scgullllo da. 
Independcncia c do Impcrio. 

Com a rubrica tlc Sua Mag:.)stadc o llllpcrallor. 

João }ll{rcdo CondtT dr Olicrira. 

Eslatulôs da Sociedade tle 8cncli~cncia c Socconos 
llutuos- Uedcmtltáo -. 

L\PITCLO I 

DA SOCIEIH JIE E ~Et'S Fl!ii~. 

_Art. l. o A sociedade d{mom~nar-se-ha- R~~clcmp
çao-, e se comporú llc sodos nacionacs c cstranrrciros 
em numero illimitado. ..., 

Art. 2. o Havcrú t l't~~> rla:-:s1'~ t1e <::.Oi' i o(; J ·:Jber ~ CL111· 
trilJttiB te;.;, }~nem,_· rt to~: e h1J nu L\ r i u' . 



~ L o SOJ.~io contribuinte é todo aquellc que pag;tr 
sua joia c mensalidade, como determina o art. 12. ,.. 

§ 2. o Soei o bcncmeri to é todo aquelle que, por ser
viços relevantes prestados á Sociecbdc, fdr dispcnsatl(} 
do pagamento (lo suas mcn~alidadcs. 

~ 3. o Socio honorario {~ toda a pessoa que, prestando 
relevantes serviços á Sociedade em gcrill, ou a algnm 
dos soei os, não q ucira ou não possa ser soe i o contri
buinte. 

Art. 3. o A Sociedade trm por fim hencH-ciar seus so
ei os em caso de nccessitlatlc, ou a suas familia-;, c1uantlo 
por seu fallccimento ficarem rm pobreza. 

Art. r.._ o Entende-se por familia: 
§ 1. 0 A viuva, e na sua falta os filhos legitimas on 

lcgi timados; 
~ ~.o Os pais nu irmfios. 
Art. !i. o Têm direi to aos soccorros da ~ocicdafle : 
~ I. o A vi uva emquanto se conservar nesse esi.:Hlo ~ 
~ 2. o Os filhos até á idade de tlczascis annos, salvo o 

caso . de não poderem trabalhar por impossibilitlad0 
physica,. e QS filhas cmquanto solleiras; 

§ 3. o Os pais emquanto durar sua indigcncia ; 
§ 4. o 0;; irmãos no mesmo caso que está determinado 

110 § 2. o e verificado que osodo faHecitlo lhe servia de-
a mp;~ro em sua vida. ' 

Art. G. o Os soccmTos srrti:o <livid idos ignal mcn te 
:pelos henellciados, não sendo hcrc<litarios~ a cxccpção 
ôa vi uva que os pcrccbt~rú por inteiro, e por seu falled·~ 
mehto passarão aos 1ilhos que estejam comprehcmlidos 
no (!UC determina o art. r;." ~ 2. n 

CAPITULO H. 

Art. 7. 0 P;~ra snr socio ó indispcnsavcl: 
~ i. o Ter 21 C~.nnos completos de idade, garantidos. 

JlClo proponente; 
~ 2. 0 Ter occupaç:to decente, de onde tire sua suhsis~ 

tcncia; . 
~ :J. o Gozar dos fóros tle homem probo, c ser concci .. 

iuado; 
·:~ 'L" :'l~f) I. c· r ~c.dfri.dP l'clildcmna(\o lle pena infa~ 

m·,n.!c•, 
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Art. 8. o Sü terá lugar a admissão por meio de pro
nos ta assignada c da ta da pelo proponente, e contendo 
3 nomr, nacionalidade, i1ladc, cstatlo, profissão, religião 
e rcsidcneia tlo proposto. 

Art. U." A pr·oposta de a1lmissão ser[• em conselho 
,1presentatla ao Presidenle, o qual dc.qJe log-o nomear;í 
uma commissão de syntlicanda, eomposta de trcs socios, 
para conhecer os predicados do proposto, dPvcndo cada 
um apresentar o seu parecer no maximo prazo de Hi 
Jias. 

Art. lO. Aprcscnl<nlvs os pareceres da commissão de 
syndicancia, e sendo favoravci;; ao proposto, será a pro
posta submettifla a escrulinio secreto, bastando trcs 
votos neg-ativos para reprova l-a. 

Art. H. Podem por cxccpçào ser <Hlmiltidos como 
socios os tilhos tlc quahruer socio maiores de t8 annos, 
fJUando propostos por seu pai ou tutor, ou ~om autori
zação destes por escripto, c quando o proposto rcuna as 
qualidades exigidas nos §~ 2. o, 3. o c 4. o do arJ. 7. o 

CAPITVLO lll. 

DEVEHES DOS SOCIOS. 

Art. 12. Todo socio é obrigado a contribuir com 
uma joia de r>O~OOO no acto de sua admissão, e com a 
mensalidade de :l~OOO, paga adianta da por trimestres. 

Art. l3. E' igualmente obrigado a aceitar c exercer, 
por espaço de um anno, o cargo para que f6r e lei to, 
salvo impedimento justo. 

Art. 14. E' Jinalmenle ohrigado a cumprir !JUalqucr 
com missão, que fhc fôr drsig-nada pelo Presidente, 
quanJo se tratar tle negocios que digam rc~pcilo aos 
in tercsscs sociaes. 

CAPITVLO IV. 

DOS DIREITOS DOS SOCIOS. 

Art. Hi. Osocio tem direito de influir directamentc 
c ler pat·tc com o seu voto em todas as deliberações 
~ociaes, _sa_lvo narrudla.'-' que forem r ri\' •t!j v a:; tlu::> cargo~ 
d<'. Admlllldr<~~.:;lu. 
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Al·t. 16. Tem tambem o direito de e:dgir em caso de 
necessidade os soccorros, assim como sua familia por 
seu fallceimento os beneficios de que trata o art. 3. 0 

C.\PITPLO V. 

Art. 17. Perdem os direitos de socios: 
§ 1.0 Aquelle que não estiver qui te com a socieuadc, 

verificado que deixou de pagar um semestre vencido; 
§ 2. u A1 ucllc que procurar por meios rrprovados em

baraçar o ) om andamento dos negocios sociacs; 
§ 3. o Aquellc que por meio ou pratica de acLos immo

racs tornar-se publicamente conhecido ; 
§ ~.o Aquclle que fôr pela justiça publica condcmnauo 

a pena infamante ; 
~ 5. 0 Aquelle que voluntariamente se despedir da 

Sociedade. 
Art. 18. O soei o dcsl i gado pelas causas mencionadas 

110 art. :1.7 c seus paragraphos, não tem Llireito a recla
mação ou indcmnização alguma. 

Art. 19. Fica suspenso o direito aos beneficio~, conce
didos pela Sociedade em seus estatutos, ao socio que 
deixar de ~1gar um trimestre vencidu. 

CAPITtTLO YI. 

DA As:;EMLILÉ.\ fiEI\.\!.. 

Art. 20. A a~scmbléa geral rcunir-sc~ha tres vrzc& 
por anno, por convocação do Presidente, designando o 
dia e hora da reunião, c fazendo-se annuncics pelos jor
nacs dia rios com a antccedcncia nccessaria <lc oito dias. 

§ Lo Para se poder deliberar em assembléa geral, é 
nccessario que esteja presente a sexta parte dos socios 
contribuintes c bcnemcri tos, em perfeito gúzo de seus 
clit;eilmi, e as suàs decisões serão tomauas por maioria 
de votos. * :!. o Si porém não se reuni r nnmero bastante para 
fuurriunar :1 a ~"'-~mLl0a geral, o }lrc~idcu te designará 



EXF.t:UTI\'0. 

nov:l reunião, a qual tambcm será annunciada, c que 
deliLerará com qualquer numero que se reuna acima 
do quinze socios. , 

Art. 21. Na primeira reunião <la assembléa geral 
proceder-se-:-ha á eleição d~ Dirccloria, de uma commis
são de beneficcncia e de outra de contas. 

Art. 22. Na segunda reunião da assembléa geral terá 
lugar a discussão do parecer tb commissão de contas, 
r ela ti v o á Thrsouraria. 

Art. 23. Na terceira reunião tla assemhléa geral 
dar-sc-l~a posse á Dircctoria eleita. 

CAPITULO \"li. 

Art. ~M~. As cleicõcg tla Dircctoria c commissões de 
que trata o art. ·21, serão feitas em escrutínio se
creto por meio de cedulas, nas quaes cad3. socio cscre· 
yerá o nome do candidato, c o cargo para que o elege, 
sendo prohihidos os votos por procuração. 

Art. 2;;. Recolhidas as ccdulas, o Presidente designa
rá à' entre os socios a dous para escrutadorcs, os 
quaes tomando os voto~, á proporção que forem sendo 
lidas, darão o resultado final da apuração. 

Art. 26. De todas as occurrencias do processo eleitoral, 
c do resultado da apuração, lavrar-sc-ha uma a ela m inu
ciosa, a qual depois de discutida c approvada na sessão 
seguinte será assignada pela Directoria. 

Art. 27. O so~io eleito terá participação por cscripto 
da eleição, c cntendc-w que aceila o cargo para que fôr 
eleito, desde que no prazo de Hi dias não fundamentar 
a sua escusa. 

Art. 2R. Nestas assembléas geraes só poderão votar 
ou ser votados os,c;ocios con tribuinlcs e benemcri los. 

CAPITULO VIII. 

DA Anl\llNISTllA~,:ÃO. 

Art. 29. A Sociedade será administrada por uma Di .. 
rectoria composta de sete membros, c por um conselho 
composto da Directoria e de oito ou mais socios que es~ 
tejam no rozo UP ~ens t1 irei tos. 
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Art. 30. A Dirrctoria compôr-se-ha tlP um Prrsitlenl(•, 
um L o e um 2. o Vice-presidente, um Fi~cal, um Se
cretario, um Thcsoureiro c um Procurador. 

Art. 31. O conselho compô1·-sc-ha da Dircctof'ia c de 
oito ou maissocios que se reunirem no dia da convo-
cacão. · 

Art. 32. O consrlho reunir-se- h a todas as semana~ no 
dia designado pelo Presidente c annunciatla a sessão pelo 
Secretario. . 

Ai·t. 33. Ao conselho compete: 
§L o Tomar conhecimento c dclibcrat· sobre todos os 

nrgocios sociaes. 
~ 2." Autorizar o Prcsidcn te a rrpr·cscntar c i vil

mente a sorirdadc, ou por si, ou conferindo procuração 
a pessoa hahilitad:-t, para tratar dos negocios da socie
dade. 

~ 3. 0 Nomcarrommissões de inqurrito, e outras que 
sejam necessarias ao IJom andamento dos negocias so
ciaes. 

~ f.L o Tomar trimensalmcntc contas ao Thcsourciro c 
npprova l-as dando ao mesmo qui L:1ção. 

~ ã. 11 Eliminar c suspender os socios nos casos pre
vistos nos arts. 17 e i9. 
· § 6. o Preencher por eleição as vagas qu~ ~c derem na 

Dircctoria durante o anno. 
§ 7. o Fazer observar em sua maior amplitude os pre

sentes estatutos. 
§ 8. 11 Julgar dos serviços importantes prest:uJos por 

qualquer socio, que pelo Presidente seja proposto para 
hcnemerito, e approvar esse neto em cscrutinio secreto 
c por maioria absoluta de votos presentes. 

Art. 34.. As decisões do conselho que não têm esprr.i
ficação especial, serão sempre resolvidas por maioria tle 
voto~ presentes, c de !las n:lo lla vcr~t recur~o. 

CAPITFLO IX. 

OA I:laECTORI.\. 

Art. 3::>. Ao Presidente compete : 
§Lo Presidir as sessões, dirigir as discussões, man tPr 

a _ordem e regularidade nos traLalhos, suspender asses
sues d? conselho. em casos extremo~, em (IUe sl'jJ ne~ 
cessarw para m~mntenç5o da onlt·m. 
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§ ~.() Convoc:1r semJnalmente t' c·m 1lia <lcsign:do :.t 
reunião do conselho, por in tt•r medi o da SCtT('Ll ria • 

~ 3. 0 Assignar c.om o Secretario os papeis e documenr 
tos da socieualle, e rubrit..:ar o livro tle art:1s. 

§ 4. o Providenciar, em caso de mork ou cnfcrmid~Hlc 
grave de qualquer socio, o qne o c~so t~xigir, podendo 
despender até á qnantia ue 100:)000, devendo commu"' 
nicar ao Thesourciro a sua rcsol uç,ão p~u·:J ser cumprida, 
e dando conta do seu procedimento ao coit-;dho na pri
meira sessão que tiver lugar. 

~ 5. 0 Ordenar as despezas Llo e-x.pctliente. 
§ 6. 0 Nome:.H· commissõcs 11ara synt.lirar C::!::> pro

pDstas. 
Art. 3ü. Aos Vice-presidentes competmn t~.H.bs a~ at ... 

tribuições do Presidente, quando o substituírem. 
Art. 37. Ao Fi:scal compete o!)st:rYar e fazer ol.Jscrv::tr 

que sejam cumpridos os presentes est:l tu tos, c repre
sentar a Sociedade em totlas as suas relacG~s externas. 

Art. 38. Ao Sucretario eomvete : · 
~ Lo Heuigir c escripturar no livro competente as 

~ctas llas sessões, fazcntio ndl:ls cspt~~ilicaua menção 
de todos os actos, delilJerac~ões c resoluçue:; Jo con ... 
selhd. 

§ 2.° Fazer os annnncios da convocat;:Yo tias sessões 
d:-~s assemblóas geracs c Jo rouselho, quanuo pelo Pre
sidente lhe fôr ordenado. 

~ 3.° Fazer nas sessões a lei tu r a das actas, e J.o expc .. 
t.l.iehtc que houver. · 

§ 4. 0 Manter a corresponf1cncia, c ter o registro da 
Socictlatle em boa ordem c clart~Z:l. 

~ t1.° Formar alista da Administração c o 11uaLlro da 
Societ.l.adc. 

Art. 39. Ao Thcsoureiro compete: 
~ L o In te ira responsabilidatlc pulos cofres sociaes. 
~ 2. 0 Apresentar trimensalmentc o balancete tlo es-

tado tias finanças a seu cargo, c no fim tle cada anno o 
balanço geral de todo o movimento opcratlo, juntando 
os documentos da despcza feita. 

~ 3. 0 Ter a cscripturaçfío ua thcsourarb em bom e:;~ 
ta do e com a clareza precisa • 

. ~ 4. 0 Abrir conta corrente a cada socio, c promover 
a. cobrança Lias joias c llll.msalitlaJcs na fúrEla tlo t1 ue 
dispõe o art. :1.2. 

§ ;j.o Cumprir as rcsolu<::ões do Pn•s!lknt:', (Ft:lndJ 
s3 verificar a hypothcse tio art. :~:; § r!.." 

Art. ltO. O Thcsoui'eiro é obrig:a:lo a rccolller, ~~m 
qu:.tlqu~r lhnro qu·: fór tksi.~lndu lll'l.l ~·on-;_·ll!o 'lllJI-

1' ... tt n; u. n 



rpwr qu:1nlia q:pcrior :1 fn'Zt'nlo~ mil rt~is rruc renl1n 
t•m .sen poder. 

~ L o Tamhc.rn cumprirtt :~s rt'solnçõcs do rmisrlho a 
rr~pf'i Lo <lo c; fnndos soe ia1•s, logo que prln Prt•sidenle 
lhe fdr communir:1d3 por e'o;cripto a delilwr<lÇiio <lo 
mesmo cmlscll!o; dn que d:n·~~ conta na primeira ~nssão. 

~ 2. o Podcr:'t JlOllll':t r e ter soh sua n~spon~a h i ltdad<Úmt 
A~·ente dr, sru conlianr::1, para prw~cder- :·ts cohr:wç:1s. 
percehcmlo a conl!ni~;~:,(;) q~H~ pelo ron:;;cl{w 1111~ !lk ar
hi tr:1da. 

Art.. !d . . \o Pro:·nra,lor '''nnprlr: 
~ L" 1Hstrilnlir p; :twdlin~; peftmi:tí'Ío~, r p:1gar :ts 

pnnsii~·s r·onccditb:.,; :10s srwiu; on a sua:-; ramlli:l;). 
~ ~.o Tra!ar do Clltl'rro e vlncios ftmchre;:; mandado8 

n~lchrar pPla ~~tl<~Íci 1 :Jdt~. 
Art. ft.~. O Pro('t!ndnr, l'~l':l r·tr~llJll'imrntn do (í:sc 

(1i~!~ic o art. ld, trr;'1 a c:(nnpt•lrr:le ;t;ttoriz:Jç:to do l'rt•
~idt>nfr, r, nC'IIa l:lncar:t o t<'cibJ d:ts quan!ia:-; JTcel)i~b~ 
da fhr~nnr:-~ri:1. 

C.\l'ITPLO \, 

Ar'!. ~~::. t ):.; fundt)S soc·i~cs :~nr:io form:-uiÓs: 
~ 1. o 1);1~ joi:1:;; d;• ;ui !li iss:1o de soei os ~ 
~ <t." ll:l~ mrnsalicl::ulcs dos socios conlrihninlcs; 
~ :Lo Das li!JeraliLtadcs c donativos que lhe l'ol't'ID 

feito~. 
Art. ft,'~. Os funllos sociars serão conYrrt idos em apo~ 

lices gcraes lia Divida publica de juro de li "/o ao :mno, 
por dc!ibcr:1ção do conselho, c súmrntc podrrão ser 
ai irnad:1s por del ibcraçãn tomad::t por maioria absolut~ 
tlo~ socids que esl i rercm no gôzo de seus üiréi~os. 

GAPlTlT.O \l. 

Art. ft-:i. O socio contribuinte ou hencmcrito rrue 
ealtir em polJrr~a on por molcslia ou impossibilidade 
physLa. all~m da !)rot.eeçfío mutna que lhe .tlev'~ ~ Soeie~ 
~at.le: tem dirrito lo~:ro qur o rxij:1 a1.nne~ ppns::to mcw~,:l~ 
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de 20,)000, que p~íde ser elevada :-~ ftO,)OOO, caso lenha 
cllc probtauo serviços relevantes á Sociedade, ou tenha 
exercido cargos na Direetoria. 

Art. 4:6. Terá igualmente direito em caso tle morte, 
verificadas as hypothcseg do art. l.I:~}, a cnlcrro decente 
a expensas da Sociedade. . , 

Paragrapho unico. Terão tlirci to aos sufrragio5 por 
sua alma os quü ]Wrleneercw ;'t ~~ocir,d;llln, a qualtllter· 
das cla~~cs de soei os: tc~·ãu llt.·s·ar e:-:~t·s sulfra:~·ius no tri
gesimo dia de seu fallecimcnto. 

Art. 4.7. A familia do socio contt·ih!JÍ!I!(~ ou h:'nenw
rito flllC fallccer, g-llanlaua a di:-;pu:;i<;.;io do art. !1.\ 
tcrádircilo a pensão mensal nunca inl'crior a 1;),"000, 
;f qual poderá ser elevada a !,0;)00[) a I I<'IHiewlo ao::; st·r
r iços do falleGido, e JtOr dei i hcn.c:Ju <.lo conselho. 

CAPIT[LO XII. 

Art. 'tS. O ~ocio qnc :l!lnccer c {lt'l't~isar dos ~oct:orro-; 
soeiacs, communicarú por ialermedio do s~~crcl.ario ao 
l'resiuente o seu cslatlo üc molestia, e este imme<liJta
mentc nomeará, ~n assim o cutcmler~ uma eommissão 
para indagai' do estado dt} potidunario. 

Art. 49. Do l'!'!:'Ultatlo das inYestiga~.ücs dar:í o PrJ
sidente conhecimenlo ao conselho, o qn:d tlcfiJ)Crarú as 
JH"OYiuonciàs que o caso exigir, salvo dalla a hypothese 
prevista no art. 3~) ~ lt,. o 

Art. tiO. Do lllt'smo modo, c em qualqnor ou Ira cir
cumstancia quo vcnlta o socio a prc<:ísar de soceorros 

'sociacs, guar<.lar-sc-ll<"io as disposit;ücs dos al'ligos ante
cedentes. 

Art. ui. O sor.io contribuinte que se ausentar da sé<.le 
(la SocícdaJ.e com licença do conselho, ou que provar 
indigcncia, além de ficar isento do pagamento de men
salidades, gozarú d.e todos os hencficios concedidos pelos 
presentes estatutos, devendo nesse caso communicar á 
Sociedade a sua auscneia ou seu estado indigente. 

Art. 52. O soei o honorario que quizcr pas:"-a r a ser 
contribuinte, além' do estar sujeito ao qne dispõe o 
art. 8. o, tem de contribuir com a joia que üdcnnina o 
art. 1.2. . . 

Art. 53. Qualquer intliviuno c~trau!Ib. ~t \~f;~~q-dp, . , 
que prcst~r~lhc scrvlj~~_,~ rdt.:Yi.l.llte~t ii,<:;llll'c\:l/JJúét'al.lo · 1o, 

~ ~ 
\ 
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socio honorario, se assim o resolver o conselho, soh. 
proposta da Directoria. 

Art. 5L A Sociedade, logo que seus c::tpi tacs o prr~ 
mittam, facultará a instruccção nccessaria aos filhos de 
seus socios que estejam nas circamstancias f]e precisar 
deste beneficio, bem como poderá conceder bencJiccncia:-; 
por uma só vez a pnbres honest:1s. 

Art. rn. A SoeiCllarlc n:lo poderf! ser <lissolvida, si
l1ão por impossihilida!lc man i f c:.:- ta de arção, c sua d is
solução ficará dcpcndent:} da deliberação c voto de du:1s 
terças partes dos socios qac estiverem no gozo de s~us 
direitos. 

Art.. r;r,. A socicda;b"' ~ó poderá exercer as hcnef1c<~n
cias declaradas no c~pitulo 11, llepoi:> que tiver um 
e:lpilal em ;;polic!~s ~er:1es Lla divi(h puúlir,a tle juro 
~~~(i 0

/
0 

.ao :\11'10, 11:1 impnrf:111CÍa de dP7. C:OlllOS de l'l~ÍS. 
Art. r;7. Um ten:o dos juros do c::tpital será annual

mente capitalizado. 
Art. !'j~3. Toúo sneio é ohrigado a respeitar e fazer 

üllscrvar os presente~ cst1tutos. 
Art. ti9. O eonselh0 1ica autorizaLlo a formular o 

regimento interno da socicdaue. 
Art. ()0. Estes estatutos, approvados pelo Governo 

Imperial, tornar-se-hão lei organica da Sociedaue, c 
SÓ poderão ser mouificados depois UC decorriJos CÍllCO 

annos da data ela sua aptn·ovação. 
Estes estatutos foram ;~pprovaclos em sessão par:t cs!<e 

fim convo:::ada aos iG de Outubro de -1872. -.José Anto
nio de Sampaio, Presiflen te. - Carlos Adolplw Borges 
Can·,:a de Sd, St'CrdariP. 

J)ECRETO f~. ü;?.,2:; - DE Hi m: FEVEnEmo DE 1)73. 

Crê:\ nma lUcsa de nendas rlc [:C~HIHla orclem no p~rlo d~ 
1\l')SSOrô, 1la Provinch <lo ni0 Granclc elo Norlco 

Tendo em vista o disposto nos arts. 20, 315 c 319, do 
Regulamento publicado com o Decreto n.o ~Wft,7 de HJ de 
Setembro de 18(j0, c Attcnclendo ao que l\lc represen
taram os negociantes da cidade de .Mossorú, Província 
do 1\io Grande do Norte, Hei por hem Decretar: 

Art. 1.° Fica crcada no porto tl~' Mossoró uma Mesa 
de Hewbs 1le ~~':T1md:1 nrd(•llL }\;)J,ilit:vla n~o ~(I pa!·a os 
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dr~p~cho~ do~ g-encro~ de importac;ão desparha(los para 
consumo c naveg-ado~ por cabotagem, mas tamhem para 
os de CX portação dos flC producção C manufactura na e 

cional, que se destinarem a quaesquer portos llc dentro 
ou (lc fúra do Imprrio. 

Art. 2. o O serviç.o na 1\lcsa ue Rendas, de que se 
trat:1, será feito por empregados da Alfandega da cae 
pital da Província. a cuja tiscalisação nea sujeita a 
mesma l\fcsa, percrbendo,os que nclla forem servir, uma 
gratificnção :-~ddicional aos seus vencimentos, que ser[t 
;.~r]Jitrada pelo Presidente da Provinr,ia, sobre proposta 
da Thcsouraria de Fazenda. 

Art.. 3.° Ficam revo:~:ubs as disposições em con
trario. 

O Visconac do Rio llranr.o, Conselheiro de Estauo, Soe 
nador do lrnp<'rio, Prcsitlt)ntc do Ctmsclho dr Minbtros, 
:Ministro e Secretario dn Estado Jos Ncgocios da Fazentla 
c Prf'J;idrntP do Tribunal do Thcsonro Nacional, assim 
tcnlla entendido e o f~ça executar. Pai::Jdo do Rio de Ja
neiro, em quinze de Fevereiro de mil oitocentos setenta 
c tres, quinquagesimo segundo da Indepcndcncia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 

DECRETO N. ti221- DE 22 DE FEVEREIRO DE 1873. 

Augmcnta o vencimento annual do Promotor 'Puhlico da co
marca de Bagé, na Provincia de S. Pedro do Rio GI':..1dc do 
Sul. 

Hei por hem Decretar o seguinte: 
Artigo unieo. Fica elevado a l :200f~' sendo Rf01~ tlc 

ord,~nado c 11005 rle gralit1c~ção~ o vencimento annuat 
do Promotor Puhlico da comarca de Bagó, na Província 
do Uio Graw.le du Sul; rcvo~adas a:-; disíH)Sit;ócs em con
trario. 
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O Dr. ~Llnod _.\H toniu Jluarlc dn Azevedo .. do l\lt•n 
Con~rlho, Ministro c Sí•ndario de Estado do:-; l\t•gurio:; 
tia Ju:-;tira .. a~sim o 1l'11lla eiiLt·Itdido e fara executar. 
Palario tlu.Hio de Janeiro, em Yinle dons ,·In Feverdro 
de mil oitoct•nlo.-;sctPnl::\ e írl'~.qninquagesimo scgumlo 
da Imlcpcndcnda c do lmperio. 

Jlu11od .t1lfU11in ])lull·tc dt J:l'rcdo. 

t-'az extensiva aos oniciae·; de toda:; as armas c corpos cspc
ciaes do Excrdto que usam tle lloucts eouicos a tlisposit;ão 
tio art.2.o do Hcncto 11.'' :.i017 de :28 tle Agosto ue 181~. 

Jlt'Í por ]JClll DctcrmÍU~\l' f]tlC OS ollit:iaes tlt~ todas 
élS armas e empos cspc,·iaf'S do Ext·rcito que usam de 
}JOnrh eonicos, a Pxunp!o dn qtw }l:n·a os da arma du 
artilharia foi e:-:Llh··lecido pdo art. ~. 0 do llt•crcto 
11. 0 ii0i7 de 2~ de "\:.•:os! o de 1~7'2, usem suhrc a li:-:tra da 
parlt' inferior dos mesmos ]lPHcls tr;mç;l;-; dt~ ouro es
treitas em numt·l·o <:OITt'SI10lHlcnlf' a ~eu Jm.;lo~ sendo 
uma para o de Alfer('s ou SL'gundo Tenente, tinas para o 
de Tenente ou Primeiro Tt~JH·nle, trcs para o de Capitão, 
quatro para o de l\lajor, cinco para o de Tencnlu Coronel 
e seis para o de Coronel. 

João José de Oliveira .lnnqncira, tlo Mcn Conselho, 1\Ii
nistro e Secretario de E:-;tado dos Nt'.uueios da Guerra, 
assim o lenha cnlewlidü u faca n.entlar. Palacio do Hio 
de Janeiro, em vinte duus tÍe Fevereiro de mil oito .. 
centos scten ta e tn~s, q uitllluagt·simo segundo da lndc
pcndencia c tlo lmpcrio. 

Com a ruhric:t t1u Sua l\lageslaLle u l1npcratlor. 

Jual) Jo~,: dr' t lfircira JtlliiJHciru. 
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DECllETO N. :i:-2tü- DE 22 DE FE\'El\ElBO IJE 187:J. 

Derbr:t de 3.~ flHtranri::\ a roma1·ra tll' '1:.~r:~ng-11:1pP, e tlt~ 1.1o1 
as da B:whalhn., .laguarih~-mérim, Tf~lha ~~ Yit;o"a, esta res
tam·ada c aquella-; <~I·,~:Hbs ultim:lalcule ua l'roYitH;ia !lO 
c:eara. 

Jlt·i por hmn Dt'tTt'lar o St'.'.!tlilllt~: 

Artign unico. S:io dPr·land:l~ dt· ::.· Plllr:tJH'Í:I :1 t'D· 
lll:ll't~a dP M~lr;~ng-u:lpe, P t!P 1." as da lhr!l:dha, J:l:_;ltll'il~t~
merilll, Tl'llla f' Viçosa, f~sfa restaurada pda Lt'i 11." l't7ti 
lle :~ de Bczemhro dP 1~7<::!, c :tl}ll•~ll:ts Cl'1':1tl:ls Jlela nu~s
m::t Lt'i c pl'la de 11." t't~l~ de ~20 do dilolllt'Z t' aillln, d~1 
.Assrmhlt'~:t Provincial do Ce:lr(t. 

O Ih·. ~1anfwl Antonio Dnart1~ dt• .AZP\'i•do, do 1\L·tt 
Cot1SPII111, Mi11istro e Scrrdario dt• Esl:tdo do . ..; Nn!.!Ot'Ít>~• 
da .lusli(a, :1ssim o lt>nll::t tmlt'IHlido e Lu·a P\.!'r.lll:lr. 

Palario do Hio dt' .Luwiro, em \ iule dous de Fl'ven·iro 
de mil oitnct~nto.s setenta c trPs, quinttu:Jgesimo se .. 
gundo lla lndullCHdeneia l' tlo l:lqH~riu. 

lJJanoPl Antonio nunrte rle .. f:eredo. 

DECRETO N. ti22i- DE 22 DE FEVEREiRO DE 18i3. 

'M:nca o onlr.na1lo aunua.l tlo!; l't·omotorPs T'uhlieos uas co~ 

marcas da Barhalha, .1:\guarihc-mcrim, 1\Iar:mguapc, Tcllla 
e Viços::~, ua Provinda tio Ceará. 

Hei por bem Decretar o srguiil tn: 
Artigo unico. E' marcado o ordenado arinual <lc oito .. 

centos mil réis a cada um dos Promotores Puhlicos das 
comarcas da Darhalha, .Taguaribe-mcrim, 1\br:mfn.lapPC 
Trlkt r \'ic;os:~, na Provinrh dn f:c>:n:\. 



O Dr. 1\hno•~l Antonio Dn:1rtn de Aznvr:lo. do Mt'U 
Conselho, .Miui:-~tro c S(·r.relariu dt' Estado dos NPg-ot·ios 
da .Justir,a, assim o tPnha eHlendido e fa~a nxecntar. 
Pala::io /to Hio Jc Jam'iro, em ~vinte tlons de Fevereiro 
de mil oitocentos sl'tenta n trcs, quinquagesimo se
gundo tla lndcpentlcncia e uo Impor i o. 

Com a rubrica de Sua ~lagcstadc o lmperatlor. 

IJ!anoel Antonio Duarte de A.:cvcdo. 

DECHETO N. !1228 - Do 1. o DE :\unço DE 1873. 

Crêa um lugar de Juiz 1\lunicipal c de Orphãos no termo de Ja· 
paratuba, na Pro\·iucia de Sergipe. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Fica crcatlo no termo de Japaratuha, na 

Província de Sergipe, um lugar de Juiz .Municipal c d~ 
Orphãos. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azcvetlo, do Meu 
Con5elho Ministro c Secretario de Estado dus Nenocios 
da Justiç;, assim o tenha entendido e faça exe~u ta r. 
l>atacio do IUo de Janeiro, em o primeiro de .Março de. 
mil oitocentos setenta c trcs, (IUinquagesimo seguntlo 
da Indcpcndcncia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador • 

. Manoel Antonio Duarte de . .t:eredo. 



F.Xf.CllTIYO. 1~i 

DECRETO N. ~i22n- no 1..0 nE M.&.nço nc: t873. 

Altera og Decretos n.os 458~ tle 31 tle Agosto de 1870 c 4000 de 13 rle 
Março de 1872, concedendo autot'iza.;.ão pal'a a construcçno de 
dócas e outt·as obras de melhoramento no porto de Santos, ua 
Provinda de S. Paulo. 

Attend endo ao que Me requereram o Conde da Estrella 
t~ o Dr. Francisco Praxedcs de Andrade Pcrlcnc;e, con
CPssionarios de dócas c outras obras dr, molhoramentos 
110 porto de Santo.;, na Província de S. Paulo~ e Tendo 
ou v ido a Secção dos N egocios do I mperio do Conselho 
tlc E:;tado: Hei por hem Alterar algumas da;; clausulas 
a nnexas ao~ Decretos n. os 4Jj8'J. de 31 ue Agosto de 1870 e 
'~900 de 1.7 de :Março dç 1872, c Mandar que se obser
vem as que eom este baixam, as:;ignadas por José Fer
nandes da Costa Pereira Junior, do Itfen Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estauo dos Ncgocios da Agricul
tura, Commercio c Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em o primeiro de Março de mil oitocentos setenta e trcs, 
quinquagesimo segundo da Intlepentlencia c do lmpcrio. 

Com a ruhrica de Sua 1\Iagf'stade o Imperador. 

Jo.~é Fernandes da Co$ ta Pereira Juniot·. 

(jJausulas a que se t•efet•e o neereto n." :i~29 
desta tlatn .. 

(. 

O Governo Imperial coneede á Companhia que fõr or
ganizada pelo Conde da Es trella e Br. Franc i se o Pra
xedcs de Andrade Pertence, por si, ou por intcrmedio 
<le seus agentes na Europa, autorização para construir 
no porto de Santos, na Província de S. Paulo, dócas de 
importação e expo1·tação, o bem assim outras obras de 
Inelhoramento no mesmo porto, de conformidade com 
a planta levantada pelo Engenheit·o R. P. Brcreton, e 
appro1vada pelo Decreto n.o ~900 de 3 de .Março del8'l2. 

O prazo para organização da Compahl)ia\ diqa[ JrrPI~o-
gadoaté:HdrAgostodelRíí. ,<·',' ·' 

PJ..R'fE U. 1.~ (/ ., 

\\ 
'. 



11. 

O fundo capital da Companhia será de 5.7~0:000~000, 
f' não poderá ser augmentado ou diminuído sem auto
rizaÇão tlo Governo. 

lli. 

O Govnrno concede á Companhia o direito flc des:Jp
propriação~ na fórma do Decreto n. o H3G~ de 27 de Ou-
1 uhro de 18;-irS, dos tcrrPnos parliculare~, predios c bem
ft•itorias necessarias á con:::.lruccão das dúcas e mais 
oh r a:; de suas (jependencias. · 

Os terrenos tle marinhas lhes serão aforados de con
formidade com as leis vi;rrntes. 

Os terrenos oceupados pelos t>diHcios publicos ou par
t icularcs que forem demolidos, depois de Jcsat'propria
dos c entregues á Companhia, para nclles construir suas 
obras, passarão a ser, durante o prazo do privilegio, 
propriedade da mesma Companhia, sem mais onus além 
daquelles a que se achavam anteriormente snjP-itos, per
tencendo-lhe lambem o:-; materiars provenientes da dc
moli~ão. 

IY. 

As obras c trabalhos que a Companhia obriga-se a 
rxrcutar consistirão no seguinte: 

i . 0 A Companhia construir:'t uma muralha contim13 
de cerca de 3 .üOO pP,s ao longo do rio, e cács com pontes 
de embarque e dcscmlnrq ue Jcsde a ponte da c:<:.trada 
de ferro até proximo da Alfandega, ntilisando-sc de ter
reno baixo e sujeito a enchentes que aterrar entre a 
mesma muralha e a cidade. 

Na extensão de dons terços, mais ou menos, da mu
ralha a profundidade será de tlczoito pés (5 1/'P. metros) 
na maré baixa c no resto~ rio acima, proximo á pon tr, da 
cstrnda de ferro, variará nas dilierenlcs paragens (bettlls) 
de dezoito a quinze pés na vasante. 

Escadas de embarque e desembarque para serYidão 
publica serão construídas conforme as exigencias do 
serviço; 

2.° Construirá uma d<Jca ou bacia de fluclnação de 
cerca de oitocentos pés de comprimento, situada no meio 
da extensão total com uma muralha exterior de mil pé• 
de. comprimcn to prox i rnamrntr 7 (' á qu:t 1 m; n~v \o~ 
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po.;sarn atrJear de ambos os lados. A dóea t.crú duzPH
tus a duzentos c dez pés tlc largura, com capacidade para 
cinco fileiras de na vi os, se for neccssario. As pontes 
terão entradas em ambas as extremida:les sem portas, 
mas fechadas por pontes levadiças ; 

3. o Construirá tclheiros c armazens á IJrova de fogo, 
collocados ao longo do cacs e da dóca, que so cornmuui
q uem por ntf!io de trilhos r.om a estrada de ferro; 

!J.. 0 .1\brirá uma nova rua atravr.~sando a cidade até o 
rr1ificio da Alfande~a at:tual. Para esse tim o Arsenal de 
Marinha serú removülo para o lugar que fM determi
nado pelo .Ministet'io dos Negocios da .Marinha, intci
r::Jmente fóra dos limites do eaes c armazens. 

O novo Arsenal ser:'t construido por conta ela Compa
nhia segundo o plano c proporções exigidas pelo Minis
teria da Marinha, não podendo em caso alguu{ ser 
inferior ao aetual, A não sendo a Companhia obrigada a 
di.spendio superior a nO:OOOl> com a coustrucção do novo 
Arsenal; 

ri. o Removerá a Alfandega de onde se acha actual
mente situada, collocando-a á sua custa em lugar con
veniente junto aos armazens c proximo do centro da 
dóca, não sendo a Companhia obrig-ada a despeza su
Jiflrior a 210: 0001) com a construc~.Jo do novo edificio da 
Alfandcga ; 

6. 0 Todas as obras serão construídas com solidez e 
perfeição, de maneira que tenham caracter de perma
nentes, devendo empregar-se na eonstrucção, de pre
ferencia, o ferro e a pedra; 

7. o O cacs será construido de pedra secca ( rubble 
stone) até a altura da maré baixa, e dahi para cima será 
protegido por uma muralha de cantaria. Os alicerces. 
I crão a profundidade necessaria. 

A rampa do caes, exceptuando a parte occupada pelas. 
pontes de embarque c desembarque, será coberta por 
uma serie de columnas de ferro, que constituirão a 
frente do caes ; 

8. o A muralha exterior da dóca será de construcção. 
~emelhante, sendo as bases das columnas protegidas por 
pedras soltas (rubble stone) até o ni vel do fundo da 
dóca. 

As pontes que 1igan~m a muralha exterior :l() cacs rla 
dóca as~entarão sobre columnas, a Hm de dar livre pas. 
sa_ge1Jl as aguas. 

Os aterros !=ierão feito!' com material mais apropriado 
üràrlo do terrenos alto~, 
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A Comp;l!lltia Jit:a obrigada a constr11ir no prazo du 
cinco :1unos: a dúca indicada na planta approvadu, os 
dous armazcns c tres telheiros que lhes pertencem, a 
nova Alfandcga, o uovo Arsenal e o aterro protegido por 
pedra desde a ponte do caminho de ferro até proximo 
d:t velha Alfandrga ~ o rcstan te das obras será fdto á 
proporção que a Companhia as julg-ar reclamadas pelas 
urgcncias do commercio, on quan(lo o Governo por vir
tude dessas urgencias o exigir~ com tanto que não exceda 
t!P 20 annos o prazo para as coustrucçües indicadas na 
planta approvatb. 

YI. 

Quando não se executar ({ltalqucr obra ou sei'Viço nas 
condições f~stabclecidas, o Governo a mandará fazer por 
conta da Companhia. 

YH. 

O Governo terá um E11gcnhciro de sna confiança en
carregado da fiscalisação das obras .da Companhia c até 
cinco Praticantes para estudnr o systema de construcção 
e administração. 

VIII. 

A Companhia será obrigada a dar nos edificios das 
uúcas as accommodações nccessarias para o serviço dos 
empregados da Alfandega que forem encarregados de 
fiscalisnr o movimento das mercadorias. 

IX. 

Os annazens das dócas construidos pela Companhia 
gozarão de todos os favores c vantagens c:;oncedidos por 
Jei aos armazcns alfandegados c entrepostos. 

X. 

Antes de principiar o serviço das dócas a Compa
nhia sujeitará á approvação do Governo um regula
mento para o mesmo serviço, estabelecendo as regras 
necessarias para a exacta Hscalisação e arrecadação das 
rendas da Alfandega. 
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XL 

A Companhia ter;'t o direito de flercelwr pelo serviço 
do cacs das Llócas de emLarquc e desembarque c arma
zenagem da.s mercadorias c bagagens as mesmas taxas 
da tarifa actualmente estabelecida pela Companhia da 
dúca da Alfandega do Hio de Janeiro. 

XII. 

A Companhia tcr:"t a facul1lalle de cmittir tilulos de 
garantia ou warrants das mercadorias depositadas nos 
respectivos armazcns. 

Por titulo cmittido cobrará l/í% do valor das mer
cadorias nclles mencionadas. 

A emissão c uso desses titulos serão foi tos de confor
midade com os rcgulamcn tos do Governo. 

XIII. 

As tarifas dos artigos antccmlcntes se considerarão 
provisorias, e serão revistas dentro de um anno, e de
pois de cinco em cinco annos pela Praça do Commercio 
de Santog, e approvadas pelo Governo, não podendo ser 
moditlcadas de modo a reduzir a renda liquida geral da 
Companhia, senão quando exceder de 12 °/0 do capital 
enpregado nas construcções e ma teria L fixo c rodante 
da Companhia. 

XIV. 

Serão embarcadas c descmharcadas gratui lamente 
quaesquer sommas de dinheiro pertencentes ao Estado, 
ilS malas do Correio, os agentes ofliciaes do Governo, 
hem como os colonos e suas bagagens. 

XV. 

Terão tambcm 1ivrc embarque c desembarque, du .. 
rante as horas do serviço e expediente, passageiros que 
poderão conduzir volumes não excedendo de 12:-> I i tros 
c pesos não maiores de 30 kilogrammas. 

XVI. 

Se Ó Governo entender convenicnLe effcdu:.tr o res
gate da concessão poderá faze l-o em qua lf!uer tempo 
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depois do:; lO primeiros anno~ da promulgaf;ão do De
creto da concessão. 

O preço do resgate será regulado de modo que, re
duzido a apolices da divida publica, produza uma renda 
equivalente a 8% do capital effcclivamente empregado. 

O Governo estabelecerá o modo de veriflcal' a impor
tancia deste capital. 

Do preço uo resgate será deduzido o fundo de amor
tização que huu ver, de conformidade com a clausula I 9. a 

XVII. 

A presente concessão durará 90 annos contados desta 
tlata. Findos elles, passarão para o Governo, sem in
<lemnização alguma, todas as construcções, o material 
fix.o e rodante, e bem assim os terrenos occupados pelr 
Companhia. 

XVIII. 

llurante o prazo do privilegio não poderá o Governo 
fazer concessão de igu3l natureza no porto de Santos, 
que prejudique á outorgada aos concessionarios. 

XIX. 

A Companhia flcverá formar um fundo de amortização 
por meio de quot:-~s deduzidas ele seus lucros liquidos c 
calculadas de modo (jUe rcproduzam o seu capital no 
tim do prazo da concessão. 

A formação deste fundo de amortização começará o 
mais tardar lO annos depois de concluídas as obras. 

XX. 

A Companhia terá na cidade de Santos um delegado 
rom plenos poderes p:-~ra tratar c resolver directa e de
finitivamente com o Presidente da Provineia todas as 
questões, ficando estipulado que quantas ~urgirem entre 
ella c os particulares serão decididas no Brasil e de con
formidade com a Iegislaç.ão em vigor. 

XXI. 

A~ questões que se suscitarem entre o Governo· e a 
Companhia a respeito de seu5 direitos e de suas obri
g<H;ões, c não puderem ser resolvidas de eommum -ac·· 
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'" 
côrtlo, gerão uecitlilla~ no Brasil por tri;S ariJitros, dos 
tJUaes um será ue nomeação do Governo, outro da Com
panhia, e o terceiro, que decidirá deiinitivamcnte, es
colhido por accôrdo de ambas as partes ou sorteado, ofl'e
recendo cada uma llelJas o nome de um Conselheiro de 
Estado. 

XXII. 

Fica entendido que á Companhia não se concellem 
outros favores além dos mencionados nas prescntPs 
clausulas. 

Palacio do Rio de Janeiro, rm o Lo de 1\larro tln 
1873.- José Fernandes da Costa Pereira Junior. · 

DECRETO N. ~230- DO J •0 
DE MARÇO TIE 1873. 

Determina ({Ue a cobrança da renda das pcnnas d'agua se effcc
tuc d'ora em diante no decurso dos mezcs de Abril c Maio. 

Altcndcndo :'t conveniencia de alterar-se a disposição 
elo art. 6. 0 do Hegulamcnto annexo ao lkerclo n." 2~U8 
de !2 de Março de i8ü2, que marcou o mcz de Junho 
para o pagamento (}a rrnda das pennas d'agua em cada 
extrcicio, visto coincidir tal prazo com o da :1rrecadaç.ão 
da dccima urbana; o que difiiculta o trabalho do rcct~
himento pela gran<le concurrencia de contribuinte~: 
Hei por bem Ordenar, no interesse do serviço publico ~~ 
commodiuade dos mesmos con tribuin tcs, fJUe a cobrança 
da mencionada rrnda das pennas d'r~gua se etrcctue, d'ora 
em diante, no decurso dos mezes de Ahril r .Maio, fi
cando os respectivos concessionarios depois deste prazo 
sujeitos á multa estabelecida nos Hcgulamcnlo~ em 
''igor. 

O Visconde Co Hio Branco, Conselheiro de Estado, 
Senador do Imperio, Prcsiden te do Conselho fle 1\línis
tros, 1\liilistro c Secretario de Estado ,dos Negçcios da 
FnPmla c Pn,~idt>lllt' do Trihunal du 'l'h~·~ourt', Na-



cional, assim ci tenha entendido c faça executar. ra ... 
lacio do lHo de Janeiro, em o primeiro de Março de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da lndcpendcncia e do Impcrio. 

Com a rubrica •lfl Sua :Magestade o Imperador. 

Viuowle rio Jlio Brrtnco. 

--
H EC RETO N. ~j231 - nE t:i nE MAl\~ o DE 187~. 

neuiH~ o termo de S. Sebastião da Foz do Tijncas ao do Ita
jahy, na l't'ovinda 1k Sanla Cathal'ina. 

Hei por hem Decretar o seguinte: 
Artigo uni co. Fica reunido o termo de S. Sebastião 

da Foz do Tijucas ao de Ita.jahy, na Provincia de Santa 
Catharina; revogadas as disposições em contrario. 

O Dr. 1\lanoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, àssim o tenha entendido e faça executar. 
I>alacio du 1\io de Janeiro, em quinze de Março de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da lndepcndencia e do Impcrio. 

Com a ruLrica de Sua :Magestade o Imperador. 

Mrmoel Antonio Duarte de Azevedo. 
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C1·êa um lugar de Juiz l\lnnicipal c de Orphãos f'm carla um 
dos termos de Jaguarihe-mírim c Telha, ua Província tll) 
t:eará. 

Hei por hem Decretar o ~cp:uintc : 
Art. L° Fica creatlo um lugar Ut' Jniz 'lnnit~ipal edP 

Orphãos no termo fle .laguaribt~-mirim, TLt i'ro\ ÍJH~ia do 
Ccar:'t. 

Art. 2.° Fica dcsannex:nlo tlu ll'l'lHO do S:llJoeiro o 
(la Telha, na lllf'Sma Província, t> cn:ado lli'ste nm lu
gar de .lniz l\luniripal f~ de Orph~-:(1:.;, 1'<'\w•·:ll!:!:; a~ di~;

. posições Plll cuu trario. 
O Dr. l\hnoel Antonio Hu:1.rtc d:~ Awveflo, 1lo l\1en 

Con~elho, Ministro e Sc~eretario d1~ Estado dos Negocios 
tla Justiç.a, a~~;lm o tenha entmHiido c fac:.a executar. 
Palacio do Rio d1~ Janeiro, em quinze 1lc M:trço dP mil 
oitoeen tos sct.en ta c tres, quinq ti:I.~·(•::.imo seg·uJHlo J;t 

lndeplm(lencia e tlo Tmperio • 

. l!onnl'l ,\ntonio lJtlrll'lf~ dt' .1::-tTf'rln. 

f'ixa a intelligcncia do art. 4. 0
, ~ 2. 0 do Regulamenlo n.o 482~ de 

2~ de Novembro de 1871. 

Hei por bem, para intelligencia flo art. 4. 0 , ~ 2. 0 1lo 
Regulamento n. 0 48~1, de 2::?. de NoYembro do- 1871, 
Decretar o seguinte: 

Artigo uni co. Os Juizes tlc Direi to das comarcas es
peciaes, que não estiverem impedidos para o exercício 
da propria vara, são obrigados a exercer as que lhes to
carem na ordem da substituição reciproca, quantlo, 
porém, já se Jcha rem no l'\Cl'l' ir. i o dl' a I !.!'lltll a v a r a c: tt h-· 

P ~ lll'll: ll • I !I 
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stituitla c outra lhes vier, poderão, por afflucncia. de 
trabalho, transferir atjuclla de (jUC não forem mais pro
ximos substitutos. 

O Dl'. :Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do :Meu 
Conselho, l\li nislro c Secretario de Estado elos Ncgocios 
da .Jnstiça, a.<:;sim o tenha entendido e faça executar. 
Palaeio do llio de Janeiro, em vinte c quatrofle l\Iarço 
de mil oil.oeentos setenta c tn•s, quinquagesimo se
gundo da lndcpendencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagesladc o Impcratlor . 

. Manoel Ante// i o Duarte de A~eVl'do. 

n ECRETO N. r;2:1í- nE 2'i DE :\L\nt_:ü DE 1873. 

Approva a transferencia feita ú-Telcgraplt Construction aud 
1\lainteuance Company Limited- da concessão I)31'a a cons
trucç~\0 das liuhas telegraphicas sul•madna...; ent•·c o Norte c 
o Sul tlo Impcrio. 

Attendendo ao quA me rcprescntouJohn Gordon, como 
procurador da- Teleg-raplt Construction and l\1ainte
nance Company Limi tt~d -, Hei {JOr hem Approvar a 
tr;.~nsfernncia que os ron<·í~ssionarios do privilegio para a 
constrncção de linhas telegTaphicas suhrnarinas entre o 
Norte c o Sul do lmperio, Charles Bright., Eduartl 
B. Webb e \Vil! iam Joneil, lizeram ú mesma Companhia 
de todos os J i!'eitos c ohri2';1,Ções a que se rrfcrem o~ 
Drrreto~ n.os 4191 de ~3 <IP .Março, 4G9í de 9 de Setembro 
de 1870 e 492() de t3 de Abril de 1872, relativa meu te á 
eonst rucção das referidas linhas tclegr:q,hicas. 

José Fernandes tb Costa Perdra Jnnior, do l\Jcu Con
scllw, 1\linistro e Secretario de Estado dos Negocias 
da Agricultura, Commerrio c Obras Publica;;, assim o 
tenha entc!ldi<lo c fara executar. Palacio do llio de Ja
neiro, em v in te qu;~ t r o ue l\la1 ço de mil oi toccn tos 
setenta e tres, quillíJUagesimo segundo da Indepcn
uencia c do Imperi'o. 

Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior • 
••••• 
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DECRETO No ti230- DE 21 DE ~1.\llÇO DE 1873. 

Apjlrova as plantas, SPeçõcs vcrtieacs c lr:msvcrsacs, tra<;os, 
perfis, declives, <'III'vas e or~·amcnlos collecrncules ;is olJI'as 
da 'í.a scc.;~w da Estrada de feno de Ho PPdro 11, na parte 
eomprchendida eul.rc a estação de ~Jucluz c a vovoação da 
Cachoeira. 

Atlcndcndo ao qnc n•prc:-;enton a Dircetnria da Es
trada de ferro til' D. Pedro 11, lh·i por l11'lll Appruvar 
as plantas, secções vcrticat•s <' tra ns vcrs:~t·s, I rat;.os, pn-
1if, declives~ cun·as c on;amento" organiz::~dus para a 
coHstruec:Io das obi·as c la 4,. :~ serc:To da nwsma Estrada 
lia parte· com prehcnd ida cn tre '~ c.~lação de Q uduz: e a 
}lO\ oac;âo da C:ichocira. ' 

.lo:sé Fernandes da Costa Pereira .Junior, do Mc11 r.tdl

selho~ Ministro c Secretario de Est:1do dos l'\P.!.(·orios da 
Agricultura~ Commcrcio <'Obras Puhlit·as~ assi111 u tcnll:t 
entendido c faça cxc~cntar. Palacio do Bio de .lanriro~ 
('.lll vinte c quatro de Março de mil oitoccnto~ setenta P 

trcs~ quintJnag(~:-;imo s!'guntlo da Indepcntlenda e do 
lmpcriu. · 

Com a rubrica de Sua l\Iagc~taJc o lmperaJor • 

.Tosd Fernandes da Coslrt l)aeira .J nnior. 

DECn.ETO No ~>::w- nc 21 DE :n \nco nE ts7:J. 

-\ltcra o 1rar,ar1o tia linha da COill:l:mltia I'I'ITo-earril tia Villa 
Izahrl :l()provado pdo ne~TPLO n." :am; de 11 tle lJezcmllro de 
18í2, c n,pprova os pta11os 1las est:H;ües ccuLral do CorltllllC e do 
:Macaeo. 

A l.tondrnclo ao que me rcrrurrcu a Cmn p:wlt ia f,•JTo
~arril da Villa Jzahcl~ Hei por bem Alt(~l':ll' o trr~çatlo da 
linha approvado pelo Decrnto n. 0 ~itn8 de 1 t de nczcmhro 
de 1872 do sr,2,·uintcmodo: A partir do 1\Iangue s.cgui.· 
rão o~ trilhos da Companhia em linha rPcb. ;\\~J:JI rrna 
Nova do Imperador~ alravcssamlo :1 Lle ~ •.. 'GIIrlst\iv;tc}; 

,, 
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Ficam ig-ualnwnlc approv:Hlos us planos da;.; I':'LHJll'S 

central do C01·Lumc c do :Macaco, ann1~xas ao rnqnt'i·i
mcnto da Companhia datado de :a de .Janeiro tlo cor
rente anno. 

JOSl\ FernaJHlt:S da Costa PerCÍI':l .lunior, do r.IPU Con
~clho, :Ministro c Scrrclario 1!1~ E~tado dos Ne.~·oeios da 
Agricultura, Commcrcio ('Obras Publicas, assim o tcnlla 
entendido c fara C\Ccutar. Pala1~ío do Hio de Janeiro, 
em vinte e quiitro de l\larco dt' mil oitocentos setenta P 

trcs, qninquagcsitno :-;!'!-.!·nndo da lndepcndencia e do 
lmpcrio. 

Collc;·d:~ ;, Companhia D. Peclro I Hai!.Yay Colltpauy Límile•l, 
:-tllllll'Ít.:u::w para funedo11ar 110 lmpt·r·io. 

At!cwü·nrlo :w qnc me reqtt~'n'n a Comp:mhía ll. Pt'
clro I Hailw:ty Compa11y Limitrd, or.~;mizad:J cmLomlt·cs 
Jl<ll'a leYar a dfei t11 a roti:-11 rucçii:o de ullla e~ Irada dt~ l'nrro 
•·nlro o melhor pcntn m:1ritimo d:1 PrO\ int·ia de Santa 
Catharina c ~ ridadc de Pol'to Alt·gre~ L::q,il:ll 1la tle ~ .. 
l)edro do lHo Gtan·lc flcr Snl, e dcvidalllPlllt' n'pn'st•n
tada~ c na conform.idatlr da Minha ImrueLli:1Ja Hc:-;o.llll:ITo 
de ~2 de Frn~rcirn nlt.imo, tomada sobre~ parcrcr da 
~ccção dos Nc!!r,cios <lo lmnrrin do Conselho de Estado~ 
exarado em Consulta de :-2~ de NoYrmbro do anno pro
ximo findo, lll'i por hem Concrdcr-lhc autoriz:1çfío para 
funGcionar no I m prrio com os ~~sta tu los qut~ acom
panham a pcti~:ão de t;; do refc~rido mez de Novcmhro, 
assignada por Sebastião Antoni0 llodrigues Braga, 
fican<lo os ados qur prat ir:1r no Imprrio sujritos as leis, 
rcgu lamcn tos c tribun:1cs brasildros . 

.los{~ Fernandes fia Co.;;ta Peroira Junior, flo l\lcn f.on
:.:1'\lw, ~[iui<:.tro r: :)t't'l'l'l:trio df' E:-;L;lthJ dns Nr;;ndos ll:t 
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Â!..!TÍrttltura, Cllmmcrrio f' OlH·as Puhli1:a:-;, as:-;im o 
tenha entf~IHiidH e f:H~:l cv'«:Itlar. Palacio do lHo de Ja
neiro~ em vinte e qu"atro de l\Iarço Je mil oitocentos 
setenta e tr1~s, quinr1uagc~imo segundo da lndcpcn
dencia c tlo Inq~t'rio. 

Com a rubriea 1lP Sua ~lag,~stadl~ o Imperador. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior. 

OECHETO N. ~)238 - DC 'i. 'i DE :\1 \Wp DE 187:). 

: :nit<:e1le novamente :. Companhia <11: SrgHro·.; - (;ara 111 ia-. 
t~stahelecilla na cidat~e llo Porto, n(~Í!w de l't~rtup:al, a 111~

cí'Ss:tria :llltorizaç;1o para nPar lllll:t :l~eueia na ('apitai da 
l'rm Íl!t'Ía dn ~da!·:•nlt:-lo. 

Altcnd,~::~In atl qtw me rcquert·tt a llírerlclJ·ia da Cmn
paultía dt• Sc!t~Hros-Car:mtia -, f~:'!a!wlecid:' na c.i1hde 
:In Porto, H1·illo de PnrtHg-aL c uu ronl'nrmidadn rom 
3. Minha (mmediat t Hesolw;iio de H de F'cvetl'iro pro
xi mo findo, tomada sobre o paref'l'l' da St•C(âo dos Nt~
!.',·ocios do Imperi:1 do Const'lho de E:->l:HJu. exarado em 
Con~ulta de :w de lkzt~mhro ultimo, llei por hem Con
ccdf'l' novami'II te :'1 lllt'nt·ion~ula Compnnll ia a llt~ccss~
ria antorizaçfío para cr<~ar um:, agenf'ia na capital da 
VroYiucia do 1\Ltraithão, soiJ a-: comlit;ões q1w baixaram 
com o Decreto 11. o 20(};) de lG de Abril de 18f)2. 

José Fern;_mdes da Co.sta Pereira Junior, do :\leu Con
~dho~ Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura , Commercio c Obras Publicas, :1ssim o 
tenha eu tendido e L11;a Pxccu ta r. Palacio do H. i o de .Ja
neiro, em vinte fJna t r o de 1\Ia rt;o uc m íl oi torc11 tos 
~etcn ta c t.res ~ qui rHJilêl~l'simo segundo da Indepeu
denria c do lmpcrio. 

Com a rubrica 1lc Sua Ma!j·csladc o Jmpurallor. 

Jo.sl: Fernaúdes da Coslct Pc'l ·eira .I unior. 
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DECRETO N. ;';23g- DE 2'~ DE 1\L\ Hl/) li E 187.1. 

Concede á Companhia de :'l'ave~aç:í.o-lntimitladc-alltoriza~·:io 
1•ara an::;meutar seu (':t;Jital social. 

Attrn<lenuo ~o que me rcqur·reu a Companl1ia de N~l
,,,~ga<;ão-lntimidadn-, t•stalwlceida na cidadP do Bio 
GranJc, na Província dP S. PP(lro do Hio Grand:~ do 
Sul, c ,]cvid.amcntn rrpresvttt;ul:!, I' na cortformitht!c da 
:Minha I m rned ia ta fic:-;olu<;:to de ~2 do nwz proxi mo findo, 
tornada sohre o parcrt>r d 1 ~t'r(::lo dos Nt·godo~ do lm
pt~rio do ConsPI h o d1~ E-d:1do,. '~" :1rado em Co11 srrl ta do t." 
do referido nwz, Jlei por h:"n Co!IC!'dt•r-llw auloriz:11_:JD 
p:1ra au!.':lltrntnr Sl'll í'apital :-;w:ial, emittindo mats trinla 
arçiJc:-; dt~ fi:i'i~HJSf)OO cada lllll:,, 110-; l.crmM do art. :')." 
dos estatutos :!plil'o\"ados pelo Jh~nclo Jl." 't:;OI dn ~ de 
Abril de 1870. 

Josó Fern:m,Jcs da Co:~ta Pereira .T!lnior. do M''ll Con
snlho, Ministro e S:•crl'lario dr• Estado dos Nt·,o,·r~~·io:-; da 
Agricultura, Comrnrrc i o c O!Jrns Pu bl il':ls. ~~:-;::;i rn o ll'nlla 
cnlenuido c faça t'~''Lill:tr·. P:darin do H in d1· Jatwiro, 
f'lll vintr, c quatro de l\larço de mil oilor<~ltlth st•l,•tr!a n 
tres, qniuquagesirno segandn d:t lnd,•p(•nJí'llCh ~~ tlo 
hnpcrio. 

.José Fernawles dn Co.'ila !' .. '!'eira .I :uúor. 

Appnwa a rfforma dos estatutos da Compnnllia-Lni~·~~ hHin~trial. 

At.tendcndo ao rrqncrimrnto flllC me diri•_>,Íit :1 Com
p:mhia-União Inuustrial, devidamente representada, 
e rlc confor·midauc com a l\linlw ImJJWdiata Hcsolur-:lo de 
18 do corrente mcz, tomrtda f;OIJrc o parccrr da Sreção 
do~ Nrgncios do Impl'rio do Cons1~ll10 tl1• E:-; lado, exarado 
em C011SH\ta de ri dn Fe\·c~reiro uHimo, Hei por lwm Ap
provar :1 rdorma rle St'll' estatntn~ que com c:-;lt' bai\;1. 
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.Tos{~ Fernandes da Costa Pcrci ra Junior~ do 1\lcu Con
selho, Ministro c Sl'crctario dt~ Estado dos Ncg·ocios da 
Agricultura, Commercio c Obras Publicas, <lssim o te
nha entcndiuoe faca executar. Palacio do llio de Ja
neiro, em vinte e quatro ue 1\larço de mil oitocentos 
setenta e tres, quiiHluagesimo segundo da lndcpentleucia 
c do hu per i o. 

Com a rubrica de Sua l\lageç;tadc o Imperador . 

.Tos(: Fernandes da Costa Pereira .Tunio1·. 

l~statutos da Conap:.udtia - União Industrial -~ 
a que se I'el"t~re o Decreto n. u :i~40 dest:.L 
data. 

Art. Lo A Companhia Uniiio Inc1nstrial, ::mtoriz:vb pelo 
De<·.rC'Lo B. 0 4781 de 30 de Ag<1Sto de" 1H71, tvndo dissolvido a 
sociedade <'111 eOilllllailllita que tinha ('(iJll a Plllpn~za de na
vegat;iln por IJareos de vapor Hu <'iJIWI <l<' Campos a 1\Iacahé, 
da qual sn tornou c<~ssion:uia por !'IIUtractu tinu:Hlo com o 
respectivo concrssionario, eontinunrú 110r sua cunta o apro
Y<'itarncnto da referida emprez:1, t!f~ t;onformidade com os 
euntmt.:tos celebrados com n Provineia do Hio de Jnneiro em 
!~ <le Junho de :186U c em i." de l\larço de :1871, em virtude das 
leis provinciaes n. 0 J.:J~W dn U de Dt'ZPlllliro de :18G8 c n. 0 :153'&, 
de :3 de Dezembro de Hl70; c de :H~<·i'mlo t·om a innovação 
que dos mesmos contraLtos haja de st~r f't>ita direetarnentc 
com ella, em virtuue de nova autorizar"'iitl legislativa. 

'famhem podcrú (•mprr: .. •:ar-se 11a indnstria de preparar 
CfllllllllstiveJ de tnrfa COllUCllS:ttln, tanto para COllSUlllO ue 
S<'llS !Jareos de vapor, como para w·g·nr·io. lavrando para esse 
fi 111 os terrenm turhifPros das nwrg·<~IlS do canal de Campos 
a Macahé, de arr~ôrdo com a con<:l's.•ãu do lktreto n. o !.~:788 de 
:11 de Setembro de 1871. 

Art. 2. o Sua d n r<.~ção s.~rú a mesma do priv ilPgio das em
prezas de n:lVPgaçõ:~s, inelnsive rpwlqtwr prorog:l{'iiO quo lhe 
seja concedida; pudtH1<lo porém dissolvC'r-se antos de findo o 
prazo do mesmo privilegio ('111 qu~lqner rios f'<lsos tio art. ~lU 
tio DecrPto n." 2711 de Hl <1<· Dt'Z<'IIl!Jro de lHGO. 

Art. 3. o ,')~u capital St~l'iÍ tll~ 1.000:000,) rcprPs<mtados por 
I>.OOO acfÕL'S d1' 200;5 ead:1 uma, itH'Insin• as 1.000 aef.:Õl'S emit
tidas na occ:1siüo da in(~oq,onl~ão da Comvanliia, cujas en· 
tradas se aelwm integralmente realizadas. 

Art. !.~:.o Feita n cmisl'ão do numero de ncções qur, forem 
necessarias JWI'a o pagamento do preço da em preza de nave
gação, nos tr,rmos estipnl<ldos no rt'spef'Li v o enntn1et<' de c c:-:~ 
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são, a::. que restarem serão cmitddas qn:11Jdo, r como con
vier á Companhia, com autorização da :Jssernltka geral de 
tlcns aeeionistns. 

Art. ;;.• Os possuidores das ncçõ(•s r.mitti,la!' por ~niJscriprão 
em virtude do artigo antrr·t·ilente, quando nâ11 I'P~lliz(Jrl~m t~rn 
tempo as respectivas prcsta('Õf~s fll'l'lil·rão em lil~Jwlicio <la 
Companhia ~ls que anterionn~~lliP tiVPrelll n~aliz:tdo. 

A importanda da" prest<H:;õs nJo rxecderá dt~ :?0 "! .. ; r a:'i 
chamadas serão feitas COIIJ intcrvalloS pelo IIH'llUS dn :l() tl ÍD.'. 

Art. 6. o A transfnreneia das acções súmentr. se opf;ra 
por termo lavrado no li no df~ registro para esse fim cstaLr.
lr.eido, e assignado pelo eellrnte, ou por s1~u prneuradur en111 
poderes rspociaes; e sómrntc ó rwrmittida dt·p11is de retdi
zados 2;; o /

0 
do v a lo r q llf' reprPsrB ta tll. 

Art. 7. o A f.ompannia scr:J regiúa por uma Dir''''toria 
composta de quatro mcrnhros; cujo Pn·sitlentt' l!'I'Ú voto de 
qualidade quando houver empate nas ddi!wrarõc•s. Os 
mcmhros da-Bire1~toria serão eleitos por tr<·s annus pela r~s
sembléa ger,'ll d ·entre os aeeionistas que tiYerem pelo 
meno.:;; 20 a1~ções, as qu:ws s1~rão d~"positarl:ls, c não porlerão 
ser alimwdns até se;s ruezes ll~"pob lfUC finalisar a g-t'stão dt~ 
seus proprietario.'>. 

Art. 8. o Os membros da Directoria rseolhcrão u ·entre si 
qur;m exerça as fune1;õns <le l'resit.lentr; as de SN:retario 1'11-
t•.arrcgatlo da t:orrespond"nl'ia; as de Caixa, ineHmllido dt\ 

reer,hi>r e guardar os dinlwiros da CompaniJia; e as outras 
fnnc«.JÕt~s •ítw devrrt'rn fiear a earp:o dos llirf'etures 

Art. 9." \'agarulo por <tn:llqner lllotivo algtllnlng::-~r rlf' ni
rector, a Dircetoria o pre,~nt~lu~rú, st· o julgar JH~(·n:-;;.;;u·i", uo· 
meando para este fim <W('ionista qut• trnha a qualifit':t~;io exi· 
gida pelo nrt. 7. 0

; e o noniPailo <·xereer:'l o earg·o pnlo mesmo 
tt~rnpo que o excr<~<~ria o JJin~<~tor sUiistituiclo. O wes1no ter:í. 
lugar durante o impediln~:nto tnmpornrio de qn:1lq!H'I' llirre
tor, quando, a juizo dos fH"!tro:::. Directorc5',, a Sll<l falta r,·,r pn·
jlttlkial ao serviço. A nPnlttun dos Dir,~ctorcs (· wn11ittido 
dPixar de exercer por mab de suis mczes as fuJH'<;Iícs do Sl'U 
~argo, fic:mdo no t:aso <: 1mtrario entendido qut~ rt·signa o 
lugar. 

Art. lO. A' nircctoria compete : 
1. o Fazer todos os contr:d.:tos, ajustes c neg-ocios da Com

panhia 
2. o Comprar c atlrfuirir tudo o que ff,r do interesse da 

Companhia, bem como vender ou alienar de (lUalqucr fórma 
quando assim exigir o mesmo interesse. ' 

3. o Autorizar toda a despPza c arrecadaç-ão da Companhia~ 
fazen1o recolher a uma ou mais casas hanrari:ls o dinheiro 
que não fôr preciso para as despPzas immediat:1s. 

4. o Demandar e :;;cr demandada. 
5. o Designar o nurnnro, attribni<·ões e vencimentos dos 

empregados da Companhia; c nomeai-os, c demittil-os como 
fôr conveniente. 

6. o Apresentar ann~ah!cntc um .rolatori o dasitnação fi. 
n:tnrcrra d:-t C.ompanh1n ~~ :1~~rmhlea grr:d rlos a<·l'ion istas, 
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assim como o balanço da receita e despeza em cada :mno que 
findar. 

7. o Convocar ordinaria ou extraordinariamente a assem· 
lJléa geral, dev:mdo fazel-o sempre que a sua reunião fôr 
reljUisitada por aceionistas que representem o decimo do ea· 
Jlital da Companhia. 

8. o Prover em g·eral a tudo quanto fôr a bem da Compa· 
nhia, sem inrracção dos llrescntt~s estatuto!'. 

Art. H. Ilt-Jverá todos os annos, no mez de Janeiro, uma 
reunião da assemiJI<)a geral para rever c approvar o rclc.to
rio r o balanç<-l do anno findo, que deve ser apresentado pela 
Direetoria, podendo mandal~as examinar por uma comm is· 
são, do modo que julgar conveniente. 

Art. J2. Na nmnião de que trata o artigo antcrerlente, de 
tres em tres annos, a assembléa geral procedera á eleição da 
Directoria por escrutínio secreto e maioria absoluta de votos. 
Não havendo maioria absoluta no primeiro eserutinio, lll'O
eeder-se-ha a segundo Pntre os eandida tos mais votados rrn 
numero duplo dos que ti verem de ser eleitos, dt•cidindo a 
sorte no caso de empate; c neste segundo escrutínio bas· 
tará a maioria relativa de votos, para designar os eleitos. 

Art. 13. Nas votações da assf~mhléa geral ('ada aeção se 
contarú por um voto; mas nt~nhnm arcimtista terá mais de 
!!O votos, qual•1uer que seja o nun11~ro tle suas acções. O ac
eionista rer·•resentado por ]Jrocurador não terá voto na 
eleição da Direetoria. 

Art. H. Tanto as rPnniõt~s ordinarias romu as Pxtrannl i· 
nHrias saão 1•residi.tl:.1s por um ~erionistl designauo na o•·
casião pela assemhléa. As convocações se farão por annun
cios, com anteeedcncia de Oito dias pelo menos. 

Art. H>. A assemblt~a pútle deliberar estando presentes, in
clusive os representados por procuradores, accionistas que 
representem pelo mnnos um quarto do capital. Se pon··m 
não se reunir este numero, sera de novo convocada para o 
dia que a Directoria dPsignar, podendo n~sta segunda reu
ni~o deliberar, qualquer que seja o numero dos accionistas 
presentes. 

Art. :1.6. Dos lucros líquidos provenientes dos ncgocios 
efft~ctivamente concluídos em cada semestre se deduzirão até 
iO o / 6 para constituir um fundo de reserva, exclusivamente 
destinado a fazer faee ás perdas do capital social; e mais 
tO •;o do valor do material em serviço para fazer face ao 
deterioramento do mesmo. 

Art. !7. Do resto dos lucros líquidos se fará o dividendo 
dos accionistas, depois de deduzida a retribuição da Dirccto
ria, se tal deducção se puder effectuar, ~em que o mesmo 
dividendo se torne inferior a 8 °/0 • O maximo da referida 
retribuição será de ~:000;)000 para cada Director. 

Art. :1.8,.,- Desde que o dividendo dos accionistas ehcgar á 
importancia de i~ o I 0 , os lucros excedentes serão dividido~ 
ent duas porções iguaes, pertencendo uma aos mesmos accio. 
nistas, e outra ao Dr. Guilherme de Almeida ~lagalhãcs, nos 

PA.TII: 11. 20 
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\ermos de uma da~ claus'ulns do contracto ue tli:;soln('ão tlt• 
sociedade com elle firm:.áo pela Companbia. 

Art. !9. No caso de dissolução da Companhia em qunlquH 
das hypotheses do art. 2. o, a nssemhléa genl determ i narit, 
sobre proposta da Direeloria, o modo da liquidação, e no
Il)eará um ou mais liquidantes, com poderes para vender os 
bens da Companhia, ou autorizará a transferencia dos di
reitos e ebrigações da Companhia para outra nssociação, ou 
pessoa particular. Durante a li<Juidação a assembléa geral 
conservará os mesmos poderes 11ue tinha anteriormente, 
especialmente quanto ao direito de approvar as contas da 
liquidação, e de dar a respt'ctiva quitação. Com a nomeação 
dos liquidantes cessam os poderes d:t Directoria. 

Art. ~0. Se a assembll'\a geral não chegnr a rennir-sr para 
os fins declarados no artigo anteeedente, ou reunindo-se n~o 
tomar as deti!Jerações ahí indicadaR, em qunlfft1er desses 
casos incumiJe á Direetoria promover o competente procedi
rnento judicial para ser nomeada uma administração, qlle 
torne conta da Jiquid3Ção, A a opt;re pela fórma estabelecida no 
Codigo do Commercio, Çtd instm· do disposto nos arts. 83 a 8;) 
do Hegulamento n." 3'"71 de 3 tle Junho de :186ft 

Rio de Janeiro, ~7 de Dezemhro de f87:!.- vr·sconde dP 
ln.lwmerim .- Frw~cisro de Assis ri eira Bu.eno.- Zr{Ptino df 
Vli'veira e Si.lra. 

• ••• 

DECRETO N'. õ2~1 -DE 2U DE 1\IARÇO DE t87:l. 

Crêa no termo de Cururupú, na Provincia 'do 1\larauhüo, um 
lugar de .luiz Munidpal e de Orphãos. 

Hei por hem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Fica creado no termo de Cururupú., na 

Provincia do Marnnh5o, nm lugar de Juiz 1\lunidpal P 

de Orphãos. 
O Dr. 1\lanoel 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 vinte e nove de .Marco 
de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo sé· 
gundo da lndependencía c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador . 

. Manoel Antonio Duarte de Aztn,edo • ..... 
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DECRETO N. ~2~2- DE 2H DE l\IARÇO DE 1873. 

Concc<le á Sociedade Transallantica de seguros contra o fogo, 
estabelecida em Hamburgo, autorização para funccionar no 
lmpcrio. 

Atlenclendo ao que me requereu a Sociedade Transa
tlantica ele seg-uros contra o fogo, estabelecida em Ham
hurtJ;O c de v i !lamente rcprestm tal! a, e na conformidade 
da .1\linha Inuncdiata Hesolur.ão de 22 de Fevereiro ulti
mo, tomada sobre parecer dá Secção dos Negocios do Im
perio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 
2a de Janeiro proximo findo, Hei por bem Conceder-lhe 
autorização para funcdonar no Imperio, sob as seguintes 
dausulas: 

1. a Os actos praticados no lmpcrio serão sujeitos ás 
suas leis e julgados pelos seus .Juizes. 

':!."' A sociedade depositarú em qualquer estabeleci
mento bancario a quantia t..le 10:0006000 em moeda ou 
:1 polices da divida publica. 

José Fernandes da Costa Pereira .Junior. do Meu Con
snlho, Ministro c Sect·etario de EsLHio dos Negocios tla 
Agricultura, Commercio c Ohras Publicas, assim o 
tenha entendido c faça cxecu lar. Pala cio do l\io de Ja. 
uoiro, em vinte c nove de Março de mil oitoeentos 
setenta c tres, quinquagcsimo segundo da lndepentlencia 
c do Imperio. 

Com a ruurica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

José Fernandes da, Costa J>crcir(L Junior. 

-- -···-
DEClU~TO N. Sj21,3 - DE 2!> DE 1\l.\R~:o DE l8i3. 

Concede á Companhia Mercado Nktheroyense auloriza-:ãu para 
fuueeiunar c approva seus estatutos. 

AUenuendo ao que me requereu a Companhia l\ler
rallo Niclheroyunst~, devidamente representada, e 11a 
ronfnrmidade da 1\linha hmuetliata Jlesolução 1le 22 
de Fevereiro ultimo, tomada sol>rr. parcecr da Secção 
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dos Negocios do Impcrio do Conselho de Estado, exa
rado em Consulta de 21 de Janeiro proximo findo, Hei 
por berri Conceder-lhe autorização para funccionar c 
approvar os respectivos esta tu tos com as seguintes 
modificações : 

1. 3 Fixar-se para a duração da Companhia o prazo 
de 50nnnos. 

2.a Impôr-sc-lhc a obrigação tle entra r em ope
rações antes de findo o tempo marcado no contracLo 
para começo das obras. 

3. 3 Supprimir-se por dcsnccessaria, no art. lU, a 
phrase-se o houver. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu 
Conselho, Ministro c Sr,cretario ue Estado dos Negocios 
da Agricultun, Commcrcio c Obras Publicas, assim o 
tenha entendido c faca cxt'cutar. Palacio do Hio tle Ja
neiro, em vinte c nove de :Março de mil oitocentos se
tenta c trcs. quinquagesimo segundo da lndcpcndcn~ia 
e do Impcrio. 

Com a rubrif'a de Sua 1\IagcsLadc o Imperador. 

José Fernandes dlt Costa Pereira Jnnior. 

Estatutos da Companhia - ~lcrcndo Nicthc•·oyensc -, 
a ffUC se rel'cl'c o Uccreto n.o 5243 desta data. · 

Art. 1. o Fica organizada na Imperial Cidade de Nic
lheroy, capital da Provinda do Hio de Janeiro~ c cmne
c;,arã suas oprraçõcs log-o I]UC para isto ~o aeltar legal
mente habilitada uma Companhia como titulo-l\1ercado 
Nicthceoycn~e-,a qual tem por fim construir c usufruit' 
um cdiflcio para mercado, na conformidade do contracto 
de !9 de Março de 1872, celebrado com a Camara Muni
cipal da dita eid:l(lc, c durará o mesmo espaço de tempo 
que este con trac to. 

Art. ~.o O incorpor<ldor Lia Companhia, Tcueulc Co
ronel Antonio José da Silva, abaixo assignado, eede c 
transfere á Companhia, mediante as condições ajustadas, 
Lodos os dir·eitos, favorese pt·ivilegios que lhe foram 
concedidos pelo citado contracto de i9 de l\larço de 187::! 
~~a ~ompanhia áceita a dita cessão c transfercneia, obri~ 



gando-se a satisfazer todos os encargos, cuwliçucs e 
onus constantes do mesmo contt·aclo citado. , 

Art. 3. o O capital da Companhia será de 300:0008000, 
divididos em 3.000 acções de 1001)000 cada uma. 

Art. ~.o Ascntradasdocapilal far-s1'-hão na razão de 
25 °/0 sobre cada acção ; c com intcrvallos nunca me
nores de trcs mezes. A primeira entrada terá lug·ar logo 
que forem approvados os pt'l-'sen tl's Psta tu tos e elt:·i ta a 
primeira Direetoria. As cha111adas p:.tra a entrada doca
pital serão feitas por meio dt~ annundos 11os jornacs 
mais lidos com oi to dias de an leecdencia. 

Art. 5. o As aeções não poderão ser transferidas scHão 
com as necessarias formalidades no escriptorio da Com
panhia e sem que esteja realizaua a primeira entrada de 
2'3 °/o • 

Art. 6. o Nenhum acciouista será n~sponsavel por mais 
do que a importancia de suas aeções: porém, deixando 
de fazer qualiJUcr das entratlas em tempo compcltmlc, 
perderá todo o direito a ser considerado como tal, rc
Yerlcndo o capital eom que houver eonlribuirlo em hl~
ucficio da Companhia. 

Art. 7. o 0:; aceionislas tll'sta t~lllprcza, alt:·m tias van
tagens que resultarem da locação das lojas, pa ,·imen los 
superiores c taholciros da praça, terão direi to ao pro
dueto do g-uinuastc estacionado no caes. 

Art. 8. • .\Companhia será dirigida por lres membros, 
eleitos por tres annos em assemiJléa geral por maioria 
reta tiva dos votos prc~entes, sendo um llellcs o Presi
dente, outro o Th<'soureiro c Secretario c outro o Ge
rente, flUe será o accionista Antonio José da Silva, orga
nizador desta ernpn'za, o qnal servirá esse cargo em· 
quanto não fôr Llelle exonerado pela asscmhléa geral, 
t}UC então elegerá o seu sucecssor. 

Art. 9.° Compete ú Dircctoria : 
Fazer as chamadas dos aceionisla~ para realizarem 

as entradas na fórma do art. ~.0 ; d:m roca r as asscm
bléas geraes ordinarias e cxtraGrdinarias; cxpôr an
nualmentc á assembléa geral o c~tado financeiro da 
Companhia; autorizar todos os conlractos necessarios 
ao fim da Companhia, bem como as despczas para a con
servação e segurança do e~lahelecimen to; a rreeadar 
por inlcrmedio do Gerente as rendac; da Comt'anhia, as 
quaes serão logo depositadas em um estahe\1~rimenlo 
hancario, c.om o I}Ual se abrirá conta corrente; final
mente autorizar o pagamento dos divitl.cndos, c...cs_tabn
lcccr. a HI:atifie~1:ão f{Ue deve pcreeber o 9H'1Utc t)chr 
sua admtmstr~u:ao. , · i' 

'I I, 
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Arl. lO. l:ompotP ao Oenmtt·: 
Exercer, srg1mdo as instruc,:ues c sujeito á lisrali

S;II_:ão da Dircetoria, todo:; os poderes administrativos da 
Companhia, representando-a perante as autoridades, 
Juizes e Tribunaes. 

Art. H. Vagando por qualqucrmotivo algum lugar de 
JJirecLor, c no caso de impedimento de qualquer dcllcs, 
a Dircctnri:l nomcarú um acdouista q:u~ cxerccril o dito 
cargo por totlo o tempo de t~xcrricio IJIW falt:-~r ao Di
rt'l'tor suhstiluido, ou cmquanto durar o impedimento . 

. \rt. 12. A asscmhl6a g<'ral se jnlgar:iconsf.ituida e 
[Wt.lerá deliberar lJUando (•stin·rcm presentes arcio
~listas que rcprescni,Pm a quarta parte de su:-~s al't.:õt•s 
pelo menos, e cujos titulo.~ se arllem inscl'iptos no livro 
da Comp:whia ânus llli'Zes antes. Se porém não se reunir 
o 11 u mero de acrion i sta:-: III'SS:I~ t:o11d irões ~wr:·, 1111Va
mente ennvocaJa a as.:::emldt\t para Ulll tlia pl'oXilno qw~ 
~ Dircctoria fixar~ podt•wJo uesta segunda rcuni;to de
liberar, qualquer ({lte ~~·.ia o lllllllt'l'O dos ar·rionistas 
presentes. 

Art. l~L A reunião ordinaria da assembléa c:eral srrú 
uma vrz no anno até o ultimo dia do mez de Jan('iro, e 
a 1"\.Lraordiuaria as ,·ezes que a Hircetoria elllt•Jlller 
llL'ccssario, c sr,mprc qlln o rcqucnmHn acrionistas qun 
represCJ1lcm uma tiuinl.:l parl~" do rapit:tl realizado. 

A eonvoc:u.:rro !'e fará pnr aHDlllwios nos jorn:tl's 111ais 
lidos t'Oill anlcceJencia de oito di~1s pelo menos. 

Art. 1 't·. Os votos do~ ar<:ion ic.:.f;Js st~r;lo coHI.ados pelo 
modo sc;~uinte: O possuidor de uma a cineo ac1~Õt's l~r~t 
um ''oto c assim por dia11tc mais um voto por eada cinco 
act.~õcs que possuir, nfíu podet11!n t'm caso algum IH'IlhHIIt 

aeriouis1a tt·r mai~ dt~ rio \'Oins, qualquer q!lf' seja o 
IIIIIJlt•ro de acçõt~s de qw~ di~ponha. 

Art. Hi. São admiltidns a Yol.ar o~ procuradort·~ dn...; 
act:ioHist.as que forem lamb,~m :1n~iunistas, I'Slandu as 
suas prur.ura1;i"ir,s passadas ll~ga !meu te. N;lo se ad m i tt i r;io 
pon'm1 "o tos por procuração na cl,~it;;lo dos lliJ·ectorc:::.. 

Art. 10. S:""io atlrihuit:õcs da as:.;('mbl(~a ~cral: 
lleforma1· os estatuto~.;, folttar aunualn1onte I'Oiltas ;'t 

<1dministração, para o que a Dircctoria aprescutará um 
r ela to r in e h ala n1:o dt'nwnstra ti v o das opera(Õe'i da 
Companltia, qw~ a asselllhl<·~a :'/t'l'al podt~r:·l matHlar exa
Bllll:tl' do modo que julp,;~r rn!IVI'llit~nle: n~solver sobre 
a liquidação da Comp;mltia. <' ~~~~111 a.'-'sim tudo quanto 
pus~a concorrer para :1 lll'fl~JiiTitl:ldt• d:t Comj~tlllltia, Ullta 
Yez que ll~lu ~n <'illtlrarkm ;1s disposi,:üe...; dc~lcs 1!:-;ta
ltllos. 



EXECUTI\0. 

Art. 17. A [ls~emblt:·a gt'ral ser;'t pl'esidida por um 
accionista nomeado na rt•spt'l~~ i v a sessão. o q na I set·<'t 
auxiliado por dous Secrl'tario~~ numeatlos Jlf'l~ mesma 
ft'Jrma. 

Art. 18. Dos lucros líquidos da Companhia, JH'OYe
nicnte de operações cfl'L'divamente concluídas em cada 
semestre, se deduzirá;; "/" para cons 1 i' •Jir um fundo 
de mserva, cxcln~.i vamente destinado a faz(' r face :'1s 
penlas do capital sodal e para ~ul;stituil-o. 

Arl. iH. O resto, st• houver, st•r:·t di\'iditlo t'llll't~ o.s 
aet~i'lnislas. N:To se poiler:'t, porém, fazl'r di,t.rilmi(t1es 
de dividentlos, emquantu o capital sociaL dcsl'akado rm 
virllltiP. de perdas. não l'ôr intt•gralmcnlP rest.ahelccitlo. 

Art. 20. Cada llirtT.to r possn i rú pelo menos ~O arçõ~·~, 
,. cmquaHto excrter estt~ carg·o fit~arão depositadas no 
t>S~~riptorio da Comp:lllhia, e não poderii.o srr alienadas. 

Art. ~l. A dissolw:ão da Companhia ~~sua liqnidat:ão 
11a l'úrma rf'solvida J>t'la as:-;emhlt~:t ~~rr:tl vt•rifir'ar-:-;P-lla 
rweessariamrutc se tivt·r prejui;~o~; qur. ah"on:un liH'

tadl~ de seu capital addieionado P fnndo d1~ rt•srrva, t! 

nos mais casos dos arts. :t;; ~~ segrtintrs do llecrrlo 
11." 2711 tlr. H) do Dezembro tll' IH60. 

Art. 22. Os nwmhros dt•sta Companhia, .trnit:m1lo os 
pn·srnlt~s estatutos, snhsrrt'Vt·tn o nmnero dt• at:çot•s 
Jdi:llltC dos seus nomt~s, e autorizam o org·arti7.:ldor a 
retptrrer a approvaç:Jo dos mesmos cslatnlos, a aeritar 
as a I teraçiics ft•i tas JHdo nor1T!IO ,. proHttn'PI' a t•llef'l i r:t 
installaçfio da Comp:}nhia. 

(St'gnem-sP as :1s..;i ~.r na lnras.) 

·---~-

Appro\a a reforma. t'eita aos estatuto..; da assodaçJu dt!nomi
H;\(1:\-LycPu Lillerarin Portt!;~nez. 

Atlt>ndemlu ao qtw rPpre.~enton a Directnria d:.t as..;o
eiação tlenominada-Lyceu Litterario PortugUt·z -e de 
couformidade eom o parecer da Secção doi; Neg-ocios 
do Imperio do Conselho de Estatlo exarado em Con
sulta de r~ de Janeiro ultimo; Hei por hem Approrar 



i(j(J ACTOS no f'OJ)F.Q 

a rr.forma do~ rr.sprrlivos w:t:llntos rom as sr.guintes 
m odificaçues : 

L"' Que se dcdare por quem serú presidida a assem
hléa geral dos socios, o que poderá caber a qualquer 
dclles, eleito para este fim, menos o Presidente da Di
reetoria, conforme já tr.m ~ido delihr.ratlo pelo Govrrno 
Imperial. 

2. a Que deve srr mantida a <1 isposiç.ão do art. Hl dos 
antigos estatutos de Hmn, dando aos socios o direito de 
J;cqucrerem a convocação da assembléa geral em sc~sões 
extraortlinarias, com tanl o que o rrquerimcn to seja a~:
signado por !4-0 soei o~. 

Joâl1 AJrrcdo Conb de Oliveira, do Meu Consnlho, 
Ministro e SPrretario dr. E-;t.ado dos Ncgocios do Im
pnrio, assim o tenha ''nlcnuido c faça executar. Pala
cio do H i o de Jan('Íro, em Yin te nove de l\larço de 
mil oitocentos setenta (' t.res, quinquagesimo segundo 
da lndcpewlencia e do Impcrio. 

Com :1 1·nhric:J dt· Sna Magcstadc 1• Imperador . 

.Jorio Alfredo Corr/a df' Olirrira. 

Estatutos do 1.,-rrn Uttcrnrio Portugnez. 

CAPITFLO J. 

FOI E OP..JEC.TO no r.H~EU f,JTTER:\IllO PORTUGVJ::Z. 

Art. LV O Lyeeu Litterario Pr.nug:uez tem por fim animal' 
JJOr todo;; os meios a seu alcance o estudo da Jitteratura. 
philosophia e historia; erear aulas p:.tra os seus associados, 
provendo desde já as tJUC julgar de maior utilidade. 

Art. 2. 0 lVIantcr ns anlas gratuitas já abertas, de leitura, 
calligraphia, arithmetietJ, ~-ramnwtica, escripturação mer
cantil e desenho linear; .-instituir outras que a experien
cia tornar nccr~ssarias. 

Art. 3. 0 Publicar eom a Tcg-ularidade que julgar conve
niente c o~ t:ofrcs da Assoeiação pcrmit.tirem, as producçõt•s 
Jitterarias dos associado;;, flUC forem approvadas pela com
missão de redacção. Esta publit~a(~ão, para a qual se acci
Wrão assignantes, será feita com a denominac~o de Rn·ista 
do T .. ?f~'l'" UfftTrrrifl Parht!J1U':. • 



EXECUTIVO. 

Art. ft.° Formar uma lli!Jiiotheca u:ls obr:.t~ que forem 
off,~recillas á A1'sociação, c tornai-a puhlira log-o que conte· 
nha mais lle mil volumes de obras de llh:reciuu~nto. 

Paragrnphu unieo. Em quanto não fôr ert'a<lo o lugar rlc 
OiiJiiuthocario, a llibliothcca estará n cargo do 1. 0 Sectetario. 

C.\ PITULO ri. 

01\GANIZAÇ:\o 00 UCEU, AD).!I~S,:,o E D.!:.:'t'UU:.; DE 
SEUS SOCIOS. 

Art. 5. 0 O Lycpn comrJôr-se-lta de nm numero indet~r
minado de sodus efT·~etivo:-, corresponderlt<~s, honorarius c 
lJC'nemeritos. 

Art. 6. o Os nomt'ls de to L~ os os 1'oc.ios :-crão ror ordem rl..'l 
:1ntig-nidade inseriptos em um.a talwlla ~~xposta nn snla das 
sessões. 

Art. 7. 0 Para spr arl!llittitln na qn:.di!l:lrl<' rle sorio f'fT,·I~tivo 
é prcl'iso ser llortugucz, Je t'u!lducta nwrali:;:ula e lwncsta 
tl'<~Up:l<.:ãn. 

Art. H.'' O cantlit:ato dl've rPqnr·rl'i' a ~:u:1 ndrni~-ão ou ser 
proposto :i Di rcet(Jria por tua ottlllab :<i:L·ins < lf:·t·livus. 

A prOJlllSla uu r.;'Jlll•rinH~lllt), ~ll'lt<li'·!II-SI' nus tt•rmos }lrrs
eriptos, será aprtst•nt;Hi:l e111 s~<.:sito fii'!IJ J ." S:•1'1'dario e o 
l'rl'sid('.!llt\ a porú á vot;u:~o por l'S\'I'Uli!lio ~~l'ndo. A pro
~ osta indieará o HOllll', natnralid:tdl', <n:c':Ipaçilo e resi1kneia 
rlo proposto. 

;\rt.. 9." Todos nc; !!;Ot~ins ~·n··cti\·o~ r·n:1trilmirão com a Joia 
tl1~ Hl.&OlH), ~~ a Illi'IlS:IIiilad<~ do l;,,OO:J, IJ:l[~a por trinwstres 
~:1~rnpre adiantados. 

Art. :10. Os s1wios l'fl'tJI'Livos qnc quizcrt'm rt•m ir-se prr
lJetuamentc do pagainPntn de suas (I! 1 SL1r;iJes lllt'llsaes po
dd-o-llão f;tztT da !it gn in te m<nn·it·a: 

:1." Os fJlW fnren1 ~dmittidos depois !la approva(·ão flestrs 
c>~tatutos pelo Gov1•rno Imperial, dt•sdl~ qne tutrern para os 
cofre~ da A~sochtçãn. ('O!ll a qnanria di· ~U-,H(}(); 

2." Os snl'ios runrladorcs qnc ti\'el'nrn p:t~·.o rcg-nlnrmente 
suas nwnsalidadt•:;, ou desrln que a~ \_'nt~tp!l'l:tr,•m, st~ porven· 
tura rstivcrem em atrazn, rcltlir-s:-tJ5.o meJL:mte a entrada 
de H>EOOO; 

3. 0 Os sodos inseriptos llll~ a approvaçiio dc:.:tes c~tatnto~, 
~~tnsiJeram-se nas mcsrnas eoudições do~ fundadnr<'s, l'nrn (( 
nnica tliffen~nça de que para sua remissão pagarão 00;;,000. 

Art. 11. Serão considerados soci• .. s eorn·sponrtent(·s, os 
~ITectivos que se rt~tirarrrn do fi i o de Janeiro, df;Vcndo fazer 
a devida particip<~ç-ão :í Direetoria. 

Art. 12. Serão comillerarlos S<ieios IJenemcrítos, ns cfTccti
vos qne tivrrcm prestado relevantes serviÇ~lS á As.,ociação 
pelo seu zelo c ded ic ~çiln P'''-soal, on as pes~!l:l" q1w tiverem 

V.\nTJ' u. :!l 



I li~ 

fdtn dnnarivos pf'r,uni;lrin~ nnnr:1 inf•'riorl"s :1 900b00íl c q;;r 
w. s .. ·;J<: ll'Hil!'S :Jf;si•n r·o:no os s~us sr~rdços rnn~tf·nt das :wta:: 
,:;,s "'f's~ií:•s r~ rl'1:1tnrios da Pírf'f't<!l·i.l : ou :lqlH'IIrs fllir prn· 
JHrzerr'nl ~;j sori··~ dT,•rti\'n<: nn JD n·mí·Jns, no pr:1zu dr um 
<I!Jrln. O titnlo de lwn(•:ta·ri;o ~:ó 1 ódP sr·r r·qnferido f'f'l:'l as
f.:f'llihlr;;l u~ral. nH·dit~tlli· prnp·)~:t:-~ da Ilil'l'<'llll'ia, nu de trcs 
,<;•win\; r•fí' :c ti \'o' l'll!il a U·: i•·:!ci:t ria !li I '-ill:t Hir<'t~lflria. 

1\rt. i:t S ·c;,,) :·::wi::· !i•l!llll':tl'iP~ aqu•·ll"" ljll~'. ~~::tran!l·'s ~i 
sr·r·ir'd;1•1:·, por :'.t>:l r•:;·:-:t·• li~fr>r;;rin :•·j:;r:t litPrt•r•;•:(P;·i·~; r!. c:~;~ 
[!flilí':l í'l~ ff'Tlll;li!l pr~\·!~ld!l f1nus ~··rv·if_,'t~~ ;;\ 1 r::("i'\!. 

Par:1:~rapho unieo. f'.1r:· ·•·r cl, il;· sxin llnnnr.tr:;) ~,·i r:•r 1."" 
fJl1P ~~ flí'i•jlli~l:l. ~:cj;J :'lpfC''í'll;:ld:t 1'111 fí'lllli;!fl i!(' ;l~SI'!itid• ;~ 
!{t'l':)! P"la Dirl'l'f(ll'i:l p rd:~l'! IIL\Í(Iri:-~ :111 ,.:pí:l r!t• \li::'' 1'\\l 

~·<.:rl'!Jlt;!Í(I :-rt·r•·l" 

lllnl':c:t.,:ÃO DO T.HTU. 

Art. H. A rlirrtção do Lyern ~er:'• rnnfi:Hl:t a nm Prr~i • 
orntr, 1. 0 e 2. 0 Vi,·e·Prr~itlr·nte~, um 1." .. 11m2" SPI'n'la
rio::;, nm Tlw~rnrn·irn, r nm Adjunto, dons OraJnr•·s, d1H!S 
Srcret;nins supplt~ntP:;, eon1mi:;s~o de fundos, de re!l;wçilo c 
11111 consdho das a1tlr~s gratuitas. O Prc:.:idrntc nssim como os 
f!t•fllftÍS lliCIIlbfOS rJ:1 J)jfí•I'ÇfíO tornarão posse no dia da 2. 8 

!'essão da nssPntldéa ~T,er:ll de que trata o art. :n,edirigirão 
por um nnrti)OS traklllws e negocios da As~ociaÇão. 

Art. 15. Ao Prrsidcntn compntc: 
1. 0 Presidir todas as ~rssões, dirigir os trah~lhosJ suspen

del-ns quando o c·aso exija; 
2." Norrte.1r corrnnisc;õrs p:~ra rrpr"'sentH a A~sncin{'ãc em 

todas as occasiõPs qtu~ fl,r preciso, B par3 recepção do~ so
cios; 

3. o nubricttr todos os li\'I'OS do serviço da Assochu;ão. c os 
títulos que tiverem de ~··r pagos pelo Thesoureiro, c assignar 
as a elas; · 

T1. 11 Convocar sE:ssõrs ordinnri:~.::: c rxtrnüruinarias scmpn 
que as julgar ner·Ps:-;,.rias: 

5. o Enviar ao 1-; 1vernn Irnpf'rinl os mappas rlas aulas, ex i~ 
gido~ pela legislação em v igur. 

Art. 16. Os Vice-Presídentt~s gnz:\m r1c todas as prcroga· 
tivas e attribuir;ões llo Prr~idPntc, quanrlo o sniJstituir no sen 
impedimento on f;~ Ira tcmporari::l. 

Art. 17. Ao i." SP.erctario eompcU~: 
L 0 A leitura rlo expediente que honver sobre a mesa; 
2." Fazer toda a correspondencia da Assoeiaçf\o; 
;L o Hemetter a nevista a todas as Associnções litterarias c 

,,l'i,•nfifi,•as, hihliothf'ea<::, ;~n<:: .;nrins t' :'•I" n:::c;:ic·n;)nfe" ~ 



~. i_:,nsrn·:•r l'!H !Joa ord,·m P !~uarda turlos os ducttllleutos 
<\ [l:tpt•is pt•rlt'lll't'll lt•s :í A-=s·wi~~~::l''; 

:i." An::tivar tiHI•J:S th escriptt~s li1ln" em se~s~o-
li." EnviRr <i <'o1ll1His~ão d!· l'í~tl:u:1:ã•) L1Hlos u:; eseritJtos e 

:n~lis papt•i.'i qtt!~ f,Jrem da atribuição ria lJH='Sill:l; 
7." Aprest~tltar na segunda :.~ssemiJlé::~ gPral o relatorio de 

que trata o art. 35, entuneranllo todos us factos e aconleci
HW!ltos do anuo qtw titula; 

8. o Entreg-;•r ao s:~ll slll:t>t•ssc,r a f~'!l:tfli~ão a Sl~ll cargo 
l:Oill 11111 IIIÍ!lUCÍOSO ÍllVl'lltario Stllll'l' O l(lW 1\te diz ['(':'IH~ÍtO; 

H. o Fazt~l' o quadro do::= sodos ile que trata o art. G. o 

Art. 11:;. Ao2. 0 S:•t·retarineomJJPte: . 
:1. o Fazer as a<~tas 1le tot~as as se:.::-;õ,~s, declarando os nomes 

dos sodos que eolnp~HCI'eram; 
2. o Fazee os antwru:ios par:• as sl's:-:iw·>; 
3. 0 L1nç:n as aetas Ho li no eOlii!JdL~lllL', depois tlt~ appro

vadas. 
Art. l~l. Ao {. 0 sttpplt~:l 1 1' cu!a:~~~ll'suiJslitniro l. 0 Seere-

tar:o,eo 2. 0 :1o2. 0 Sr•eret 
Al'l. 20. Ao Thcsoun•ir,} J111pcte 
L" PrOlll'IVt•r e guardar us fn .dos da Ass wi~~ão; 
~.' Fawt· a eobrança ll3s joia:;, mt~nsalidadt·s ~~ retuissues 

UIJS ~lldtiS; 
3." Dl'Spt•JJ!lf'r ns 1p1:-tnt;as que forr,1n llf'ccssnrias para a 

eompra de o!Jjl't'tos qut) t•xi.~irern o uso e serviç1) da Asso
ciat;:11), e fazer tnrlíls ílS tlema is ,,lt)S!H~zas q llü rPel:una r o ser
v iço Lle seus trabalhos, e t}UC forem autorizadas pela Dirce
to ria : 

li.'' Fazer um Lalanço gei·al para sr,r presente á eommissão 
un fundns. 

Art. 21. O Orador devfl fallar ou responllcr pela Asso
cia dão crn todas as occasiõc:-~ tanto festivas corno funebees. 
I'PI;ll'llCc-lhe igualmente fazer o clcgio historico dos sodos 
fallneitlos. 

Art. 22. O 2." Orador sulJstitue o 1. 0
, e na falta o socio que 

o PrPsidente dPsigr:.ar. 

CAPITULO IV. 

~;6~BUSSÃ.o DE FUNDOS. 

Art. 23. Pertence á commtssao de fundos examinar as 
contas que lhe forem suumettitlas ~ dar a sua opinião por 
meio de pareceres, as;:;irn como quando fôr consultada pela 
Directoria. 

Art. 2l. Esta commissão compôr-sc-ha de rinco socios 
.:ll•:cti v o::; c cinco :mpplente~, dei to:;; pela assembléa geral. 



ACTi)~ IHl i'Oill:ll 

CAPITULO V. 

C<nll\I!SSÃO DE HEDACÇÀO. 

Art. 25. A C'Jmrnissão de rrdarção será composta dr. cinc-o 
socios dfcctivos. que escolherão d'entrc si Presiuentc e Se· 
ereta rio. 

Art. 26. Cítntpetc :í eomrnis:-:ão dn rcdacção: 
i. 0 Inspeccion~r as aniJ!' dos sncios e rcmettcr ao Presi

dente os mapp:1s o mais infonnaf.:'ões exigidas pelo Governo 
lmporial; 

2. 0 Apreciar imr,:nt~ial c jn:tnmentc os trabalhos ou ar
tigos dt~s sodo-. qnc lhe fofl'lll cnvindos pelo L 0 Secretario e 
approvar tant!1 os quo ti·ven~m de ser lidos em sessão como 
destinados á RI :ris f tt; 

:3. o Pre1•ne!Hr a!' ht~unas da Jlcz:ista qunwlo nüo h ou verem 
artigos dos so<· i os. 

Art. 27 A or;:ta'liznçiln df•St:l f'Oillltli..:~ão no ffJH' diz res. 
pnito a todas su:1s ftlltrf.iít•s s1•r{i rPgulaua pol' 11m regi .. 
monto cspceiai fcitc' pelo l'resideniP, tln anônlo t'Uill os mai~ 
mem!Jros, pn·viamcntt~ <lpprovada pt•la A:'sutia~·~uJ. 

CAPITULO VI. 

1;0~SELHO 1).\~ AULAS lil\ATlJ1TAS. 

Art. 28. A rsln eons•'lllo cnrnpctem-11w todos os rwgoeios 
coneenwnte~ ás llllllls gratuitas. 

Organizar:í um regulamento rspcci:1l que será approvado 
pela nssrmhléa gc·ra l. 

Art. 29. O eonsdho ti ol>ri~atlo a ohsorvar a lcgi::daçiio em 
vigor, e forneeer:í ao Prrsillente todos os nwppas c mais in
forma{·õrs cxi,;ith,~ pelo Governo lrnpt;rial. 

Art. 30 Este consrlho eompur-sc-Iw de 12 membros quo 
d·cntre si elegerão Presiuentc e S:eretari0, cabendo a cada 
um a insprcção tl:ls aulas d tuante um ruez, principiando pelo 
mais c acalJando pelo menos votadu. 

CAPITULO VIL 

n \ S S~SSUES. 

Art. ~i. As sessões do Lyceu dividem-se em ordinarias, 
assem hleas gerne:5 e magna. 

Art. 32. As sessões ordinarias serão semanaes, e t~rão 
lugar ás S('Xlas-feiras. Nest;;~s sessões serão tratados todos 
os negocio~ eronomicos e Iitterarios do Lyceu. 



l~XECUTI\0. 

Art. 3:3. lkz Stltin~ pn'scntc·~ ~~Otbtit w·m numero legal 
p.tra haver ~<-':::são orJinaria. 

Al't. 3L HaHrá duas as.,;cmbléas g<~rar,s: uma até o dia 
Hj de 1h~zcmlJro, para se proceder ris elt•i(:ões Jc tJHlos os 
fun<~cionarios n apruscntação das eontus do Thesourriro, CJllC 
serão examinadas pPia commissão de fundos, c a ontra até i5 
de Janeiro, que será a ultima df~ e~llla nnno social. 

Paragrapho unico. No ~aso da cornmis,;ão de fundos não 
approvar as contas. serão estas suhmcttidas a uma asscmiJ!éa 
geral cxtraordinaria. 

Art. 3J. O Presidente ::~IJrir:_í a scgunrl:l srss~·<l <l~t :-~ssem
bh;a geral com um disenrso an;do~o, ]li'O<'I'd<'ndo o 1. 0 S;•ere
tario em at~to eontinuo ~ l<·itnr:t do rdatorio <'.ircumst.mciado 
sobre os :u~on tPI:inlcn tns ~~factos m:t i::: twt;t n•is do Ly<:<'LL sne
cediuos nn Jenuso tlo anuo su!'ial. O Pn·si<lentn d istrilmir:í 
os prnmios aos altlltllii·S tl:ts aulas gratuita~, dar:'t posse aos 
Ittemllros f'IPitos <3 elll f;Pgnida <br:'t :1 palavra aos S<'d~)s e 
convidados insnipto~. qnt' dPsf'jt'Illlcr al;~llll" tral1:dhos. 

Art. 3(). Os tr;~hallt~:s dt's ~:!lf'ios que houvt•rem <1<~ ser lidos 
na sessão dr qtte trat<J n artic;o anteecclcnte, s('('ão sullmet
ti·l~~s:'' apret~iaçfí,, da ennmli~são de rnd;u-ção trinta dias antos 7 

a qnal tN:Í votil dr•tisi\·o suiJI't~ :1 con\"t'liÍt'nt~ia <la leitura. 
Art. :n. As ass<~lllltlt;as gPr<~cs c·nnsidt•J',1Jll·st~ l<·~almeutn 

constitui<b8, aelt;tntlo-st~ pr('SDI\Lt·s :;;; SIH'ÍtiS 1'11"-:et.ivos. 
Art. 38. A sps~~ãf) magna no dia ~'t tlt~ Agosto s<•rú .11Jurta por 

um dis<~tusn elo PrPsi<lPnte, qui' erlilllltntll()ratú <'stn grande 
dia <los fa:-:tos pnrtu:~nc•Zf'~:t' o ;iai1Í\('J'~:trio ·da f'undaç:íll <la 
Assot~inçíio, <) nm seg11i:la d:tr;'t a p;davr:t ito or;tdor, qtu~ l'<'t:i
tar:'t 11111 dis<:urso <~In que l'allt~ dos tral,alltos do Lyn~tl. c fará 
tamhnm o elrgio dos :.;ocios falleeidus e dt•ptds at•S enn \ idadus. 
c soei os insn iptos. 

Se alg·tun st~eio qnizcr apresrntar :1lg·nm tra!Jalh(l, pro<~e
der~sc-lla co11:o n:1s [ll'f~c:i,:;u::; tcnHO::i do l'ara~rqdru unieo tlo 
arltgo antrl:cdcn k. 

CAPITl;J,O VIII. 

})AS ELEJÇÜES. 

Art. :hL Comtlõ~~m o corpo eleitoral os ~-m:ios cffL·~ti\·os 
C OS llCllülllCfitos que foram efi"l~ctivos. 

Art. 40. Scrü r leito o que tiver maioria de votos dos mem
bros presentes, no empate se procederá a novo eserutinio, c 
se houv1~r novo empate a sorte deci:lirá. 

Art. 41. Não poderá votar nem ser votado ~cnâo o socio 
que estiver quite com a Associação. 

·Art. li2. Todos os socios serão obri~arlos <1 ar't'Íta.r .Q~ car:ros 
pna fllle forem eleito:-:, ~J!vo c:scu:-a ksitilll<t ou rc·f'lN~~l'u·. 

\ ( \ I r f : : l 
I I .. 
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C.\l'ITüLO IX. 

Art. 't:l. St) tJóde votar o socio dons mczcs t.lt'poi-; Llc sua au· 
lllÍ::'SàO . 

.\.rt. 1.4. São inrorn(Jativeis os cargos da Diret.:ção com o::; 
de qualqu<'r comrnissãu. 

Art. ·45. N!mhum soc~iu poder:í aecnmular dons ou mais 
c:.ug-os, o I{UC aeonteccndo OIJtará por um delles. 

Art. 46. Na falta do Pre~idcnte c Viee-Presidontes, st~rão 
J'n·sididos os tralJaJhos fHdus SPerctarius, n na falta destPs pPlo· 
~o~" i,, tuais antigo cpw estiver presnnte, cedeudo a cadeira logo 
I}Uc eumpareçam us propriPLarios. 

Art. 47. As actas da eornrHb:'ito de rcdacção serão sem
}ll'B Jidas ('.fll sessão ordinaria. 

Art. Õe8. Na erea~~ão dtJs elusos c provimento das cadeiras 
scrú observa lia a Ie~islação Plll vigor. 

Art. ÕeH. O lJyt~cu poderá arar prcmios peeuniarios e rne
dalltas para os alurt.nos das aul[ls grt~tuit:.ls qtw mais se dis
tinguirem por s~u talento, e:-> tudo e moraliuade. 

Art. 50. Esta A.-sot:iação lkará em ft~fÍ[!S desde o 1. o de 
lJezembrontéo i." d<~Fuvt~n~iro, ex<:eptunrulu as nulas que 
terão a~ f<Sri;ts <tuc lhes eoneoder o l't'SJH~divo reg-nlarnento. 

Art. 51. Ot:onsrdi!(J das antas g-ratuitas na eontrni"são de 
l'l'LilléÇão enviarão eopia ao 1. o S<'c:rdario de todos o;-; mappas 
ü informaçõf's (fUU pi'Pstarem ao Presidente, para f}Ue sejam 
lido~ em st·ssão e :uchivados. 

Art. i)2 QualfJUnr alternr,ãn nrstes f'S!atutos st) poded 
tPr vigor del10is <la atJprova<;ão do Grwernn l111perial. 

S:tla <las eo111mi~sões do Ly~·r)u Littf~rariu Porttr~:nez, 2!J cl•~ 
~íJVí'tllbro de l8'i~.- Jotttiuim da r:osta !la malho Orti!lii:!, 
J>rcsidentc.-1. G. A. M(!l.'har/o Rci11, V il:e-Presidt'Il tt' -l·'nw
r.isco de JIIourcc Cu11tinho /Jaslns) 1." SeerPtario.-Uodl'irn dn 
Natil.'idad1! Pinto Leitf', ~." Set:n~tario.- Francisco Autune.s 
dt~ Silva G uimarâcs, Thc"u urPiro. 



DECRETO N. HC:.Vi- DE ri DE AnnTL DE 187~. 

rrcmul~·a o novo quadro do numero ~~ n:neimentos 1l:1s cm:
prcgados 1lo Thcsnuro.e Thcsourarias dn F:lí'.~rHla~ e faz nutras 
altC'I·a,,·úes nos Hr·gulauwutos dessas Hep:trtic;iw~. 

Em co nform irl:-~dc <la :m t ()!'izar:tn fllll fr.ri(l:l llO art. 2. n 

elo Deurto n.'' ~nm; r!t· g dt· Fc\'creito l;rnximo pa~
~ .1 do. II ci p ()r 1 H: m D c c r da r o s t • '! n i n I I' : 

Art. , . ·· As clas:-:.es. JltJili<'J'fl ~~ Vl'llf'i:ll<'nlr's ,;,_.< ern
prC'!:;;Hlos <í:l Secn~taria dr' E-~!:ldo do..; Nr'.:.:rocio..; d.1 Fa
ZC'nd:-~, Tllrsour.o Nar·inn:1l." Tilt•stllll':lri:ls de F;l7.C'il:l:l, 
:;não os const.antrs d1s t:-~1lell;ls /1 e Rt annt'X:lS a cst;~ 
n~·,·reto ~ fiC:l.l1llO supprimidas ~lS cl:J.SS(~S de Chde5 de 
~'c'r·c:Jo ~~.r,_. 0

' Escri pt1!rarios, 110 Thesouro, f' de Chefes 
df:l Scrr:ão, Olftriars Maiores, Olliriars c AmaJliiCW~f's. nas 
J'll cstJUI':l r i as. 

lb.-uovos Vl'llt'ÍilH'nto~ ~t·r:io l'onlados ~~ ahonatlus 
rlrsclt~ a da ta do referido J),•rri'l O 11." ~ 10:1 aos ('IH pre
g:~doc; q11e continuart·m no !'t'l\il;ll. 

Art. ~~-" ()..; Cltdes dt' Si'('l_~io, n:1kiaPS M·liorcs, Of
fir· i a1•s c A llLIIlHen.;c~, or:1 I' X I i nr I~~~:. q IIP n:ln l"or~~;n nu
meado . .; para ou11·os ,•mprr!os, p:~.<~arclo par·:-~ as rla~scs 
mais proximas dt' Es·:Tiplnl·:trith, com os vencimentos 
dt~strs, percclH~ndo os C11f'fcs de Secção c 01Tici:1Cs 
!\{;dores, ~ob o titulo dn '.'ratilícação atldicional, pela 
Yf'!'ha « Extinclos )) do 1\linistcrio da Fazenda, mais a 
qu:mtia que fôr ncressaria para terem nm augmcnto 
~~orrrspond~~~~ te a riO "/o de f'cns :-~ctn:-~rs vencinicntos. 
A esta gralific:tçà:o terão t~1mhcm direito os acluars 
n:·iiei:ws da Vircctoria d.o Con tcncioso c !. "s OHlciacs da 
Serretari:l da Fazenda. 

Art. a. o Aos Chrfrs de Secção c Otnriacs Maiorrs, 
que fon·m aposentados no lnu:ar de 1. o E:;cripturario, 
l' r-ont;-~rcm trint:\ ;-tllnos de bons srniços, poderá o 
lrorerno aug-nwnl.ar o vcncin:enlo qtw lhes competir 
Pl~li! ilposentadori:t au~ mais ~o "lo do Ol'd!'lli!do do ditO 
I ugil r. O mesmo h•nl'tk i o pod('r;·, c·~ ll'ndet'- se aos aduaC's 
()fliciars do Cu!llf'IH~insu c I. n< Ollici:-~cs da s 'í'fCtaria 
1!a Fawn(ta, que l"llf"l'!ll aposentado~ n~~srcs lu[':!l'I'S. 

_.\rt. 'r." ()c; t'illf11'1'C.":HfOS dolS lug,1res l'·,tindo~ Cnl 
vir1tulc deste Jlecrt'to conserY:-~r:io o din·ifo de prc
f,~rcnria 11:1s prot:totJit~:;, dada :1 llypot hc:;r, de igual
dadl~ ~~~~ cirr·nm;t:lnc!as entre (')!c~ e ~~~ tl1•nt:-Ji~ em
fl!'f'~:uh~ d·tc- ··!:t'-'<t'< •'!1l qtH' fnrt'r\l -.:ervit·. 



Art. ;). Desde o dia rm qm~ comcç~rcm ~ ser aho ... 
nadus os novo~ V('ncirnrnt.os, rcssar~n quacsqucr gra· 
titica(ões rspl'riacs ou cxtraordinarias por st•rviços quo 
:tito sejam executados fúra fl:ts horas do expPdit'nLe. 
\esta exccpç;to sr, comprellendr orla tom:ab de cmttas~ 
f' os de que t1·ata o :11·1.. :w do Decreto n." '1-1;;:~ de 
(} ~lt'~ Ahril de i8fir;; a dí'.'~lli'Z:t, porém~ que com cl!rs 
se fizer. n:.11.' poderá, t~m c:1so :!lgum. exerder annual
mentt~ :·, qnauti:l de tri!tt:! cuntos de réis, oLscrvando·::e, 
idém dis~~o, o ~ermiale: 

3 1. o Só poderão ser executa dos fúra das horas do 
?xpcdi(~ntc· os trah:llhn~ fJll!~ houverem cahido em atrno 
:dé ao fim do ;JllllO de !87~, e que seja indtsprus:nel 
p(tr Plll dia, demonstrando :1 Direetoria, a quem com~ 
w·tir~ a impossihilidad(~ dl' () ronse!.WÍI' na Hepartiç:1o. 

Os qnn df·~sa d:1ta rm 1!t:lllle tiverem d•'ixatlo c dei
xarrm de ser feito;-; regularmente, r os urgentes e cx.
traonlinarins, scrf\o executado:'. pelos empregados em 
suas casas~ sem retrihuli;:lo a!t_;·nma, ou na propria Hc
parl ição, proro~a ndo-sr~ ;~: horas do t r:J h:1lho. 

~ 2. o Ag gratilie<lÇôt·s qtu~ se tiYcrrm de ahonar pelos 
trabalhos alrazados aló no fim do anno de 11172, e quo 
forem desempenhados fór:1 da Hep:ntição, SIJt·ão :lr!Ji
tr<ulas em talwlla prer i:: nH~Il t (' proposta pelo !"cspt~rt i v o 
Dircctor, e approvacla p~"!O JUi~listro da F:,zcntln., fi
xando-se o numero rk d:as (k s:Tdço para CXGcuç:lo de 
~a da um. 

Art. n. o Os lr;;lJallws ria Di!'rctoria tbs RPndas fi
carJo n í'argo d1· duas S!th-Oirectorias, C:llh nm:1 das 
qua<'S scr<·l regida por nrn Snb-Direc:tor, eomo Chdc im~ 
mPrliato, sob as ordens do Dirrctor Gnal. 

P;~ragrapho nnieo. Os serviço" CJlli' se fniam nas 
Sccçi'il's, or:1 .:~xtinr:tas. da mes:na Dircctoria, da de 
f.ontabilidauc e das Tbesouraria.~, ~wrão tlistrih1tido~ 
inrlistinclamentc ao:-; empn·~:·ado:~, rmno parecer mais 
conveniente, c t'Xf~nlladus sr:h a immcdi;1ta dirrcçiío, 
a saber: dos Suh-Directurcs, na :1in·ctoria das Hcndas, 
c dos Contadores, na Dircctori:t da Contabilid:~dr c nas 
Thesourarias de Fazr·nd:l, rara () fJUf' fka lalllllCITI crcado 
o lugar de Contador nas Thesonraria:;; d(~ S::." urdf'm. 

Os Chefes supcri(lrcs destas Hcp;~rpções proporão :10 

Ministro <ia F:!Zf·nda os rcr.ru!amcn tos in tNnos para a 
melhor d ist.ri bniç~o do ~:en iço depois de<; ta reforma. 

Art. 7. o Par:-~ subst i lu ir o OfEri:'!ll\laior da Secretaria 
da Fazenda, os Snb-Dircctorr~~, Contadores c Ajncl:J.ntc 
do Pr·w:ur:1rlor Fbcal, nos imprrlimento~ prolongados, 
~PrJo <~r· c;; '!n::rlr1~ r I' lo !\ti n r-::f rr, ~::l F~zrncb, na f.rirtJ•, e 
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pelos Inspectores das Thesouraria-; , nas Provincias, os 
empregados que mais aptos forem para taes substituições. 

Art. 8.Q Nas Thesourarias .de Fazenda os lnspectores 
designarão os empregados que deverão occupar-se do 
expediente, que até agora corria pelas respectivas Secre
tarias, c servir' de Secretario nas sessões da Junta. 
Estes empregados serão simultaneamente encarregados 
de trabalhos da Contadoria, se lhes sobrar tempo, a 
fim tle se habilitarem nos mesmos. No caso contrario 
serão periodicamente substituídos por outros, para 
poderem adquirir essa pratica. 

Art. 9. o Os empregados do Thesouro podem concorrer 
nos accessos para provimento dos lugares de 1."8 e 2. u• Offi
ciaes da ~ecretaria de Estado dos Negocios da Fazenda, e 
vice-versa, com tanto que tenham as habilitações exi
gh.las nos regulamentos. 

Art. 10. Ficam abolidos os seguintes trabalhos: 
A expedição tle Avisos á Directoria Geral da Contabi· 

liJade, autorizando remessas de fundo~ ás Thesourarias 
de Fazenda, bastando para isso os despachos llo Ministro 
dd F.,zenda, lançados sobre os pareceres ou oflicios em 
que os peuidos se lizel'em ; 

A escl'ipturação do Oiario e Livro Mestre das opera
ções realizadas em Londres pela Delegacia e Agencia do 
Thesouro; 

A escripturação a limpo dos Diarios e Livros Mestres 
do Thesouro e Th~sourarias de Fazenda, sendo feita 
com asseio em borradores; 

A revisão das contas dos responsaveis á Fazenda 
Publica, salvo nos casos em que o Director Geral da 
Tomada de Contas o julgar indispensavel, ou pela im
portancia da responsabilidade, ou por não considerar 
satisfactoria a primeira liquidação; 

As representações, pareceres e despachos, para serem 
remettidas ao Juizo dos Feitos certidões ou contas em 
.,ubstituição de outras existentes no mesmo Juizo; veri
Jicando-se as remessas á vista de communicações feitas 
pela Repartição competente, como nos demais casos; 

Os Officios e ordens solicitando ou exigindo informa
ç6es sobre requerimentos de partes, bastando que a 
requisição ou exigencia s,eja feita por meio de despachos 
exarados nos proprios requerimentos; 

Os officios que as Thcsourarias dirigem ao Thesouro 
acompanhando os balanços e orçamentos ou demonstra
ções do estado das diversas contas" quando sobre estes 
trabalhos não tiverem os lnspectorcs de fazer observa
cões; 
• PUTE 11. 2"2 
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A rubrica dos livros de escripturação das Repartições 
não subordinadas ao Ministerio da Fazenda, como a Es
trada de ferro de D. Pedro 11, o Correio Ger3l e outras, 
passando esse serviço a ser feito pelos Chefes das respec
tivas Repartições, alterados nesta parte os regula
meu tos que as regem ; 

Os despachos do Ministro da Fazenda, mandando notar 
os Avisos de communicação~ de nomeações, posses, li
cenças, demissões e fallecimentos de quaesquer empre
gados, e outros factos semelhantes. A Secretaria da 
Fazenda, dando entrada a esses Avisos, os enviará em 
protocolo á Directoria Geral a que pertencer o sen 
objecto para os devidos etrcitos; 

As ordens que sr, expedem ás Thesourarias, remet
tendo títulos de meio soldo, montepio, de vencimentos 
de aposentadoria ou jubilação, cartas de pensão c pa
tentes de reforma. Estas remessas se effectuarão por 
meio de officio do OJiicial Maior da Secretaria da Fa
zenda; 

A relação nominal de todos os pensionistas do Estado, 
que costuma acompanhar annualmentc o orçamento 
geral do Imperio, bastando que d'ora em diante se men
cionem unicamente os pensionistas que accrescerem ou 
forem eliminados, com o competente augmento ou llim i
nuição na verba respectiva; 

Os despachos do 1\linistro da Fazenda, mandando 
passar certidões, ou entregar documentos originacs, 
JUntos a petições ou processos já decididos. Os reque
rimentos serão despachados pelos Chefes das Repartições 
competentes, passando-se as eertidões que não forem tle 
papeis ou assumptos reservados, e cntregando-~n os do
cumentos originaes, metliante redho das partes ; fic:mdo 
porém, certidões authcntir.as 1los que const.itn ircnt 
provas essenciaes e justificativas das deeisõc~ 1om:tdas. 

Art. tl. Continuarão a S('l' decit1idas pPio Vic.r-Prl'
sidente do Tribunal do 'flwsouro, perante t~:Sif~, tfllando 
o Ministro da :Fazenda não se achar prcsen te, as fJUP~lõcs 
submettidas á decisão do mesmo 1\linistro em gr:'10 ou 
não de recurso. 

Poderá igualmente, com andioncia do Trilmnal on 
sem ella, como julgar conveniente : 

§ 1. 0 Mandar annullar ascPrlidões uc divida a1~Liva~ 
ajuizada ou não, ou substi tuil-as, no caso de f~xoncraçãn 
do devedor ou de reducção da divida') quando dependa 
de despacho. 

§ 2. o Mandar cumprir ou não as precatorias ou rc
•]ui~ições das autoridadrs .intliei:~rias para (•mhargoí pP~ 
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nhora ou deposito Jc bilhetes do The-;ouro, ou de 
'tuantias a pagar a credores do Estado, por qualquer 
titulo que seja, exceptuados os casos em que se ofTereça 
lluvilla de ponderação, os quaes serão submettidos a des .. 
pacho do Ministro. 

Art. 12. Fica competindo á Directoria Geral da Con
tabilidaue, independentemente de despacho do :Ministro 
tla Fazenda: 

~ Lo Apreciar c uejdir as questõns que se suscitarem 
:;obn~ o assentamento e ahono Je vencimentos a empre
gados do 1\linisterio ua Fazenda, activo~ ou inactivo~, 
j;·t incluidos em folha ou que o tenham de ser, c a 
JWnsionistas de qualquer denominação, que já ti
verem tilulos legacs, quér os vencimentos sejam 
correntes, quér pertençam a exercícios encerrados; c 
assim lambem sobre as restituições, que não oJl'creccrem 
duvida~ de quantias provenientes de scllo pago de mais, 
,, dt~ 'encimcnlo~ de menos ahon:ulos na Pagador ia do 
Tbcsouro. 

~ 2. o Autorizar a entrega de capitaes e juros dos 
cmprestimos Jc orphãos, que forem requisitados pelos 
Juizos competentes; a dus ca)JitaL'S c juros da Caixa 
Ec.oüomka e l\lonte de Socc.orro, it vista das requi-

. si(ões do respectivo Presiuente, e a dos ücpositos per
tencentes a concessionarios de loterias, mediante as 
solemn idades legaes. 

~ :~.o Cumprir as requisições dós diversos 1\linislcrios 
para pagamento tle despezas correntes, quando não 
otfcrccercm duvida. 

Art. 13. ()..; Chefes das differenles Rcparti,;õcs pro
porão, pelos meios eompeten tes, quacsquer providencias 
que a ex.pericncia fôr aconselhando, no intuito de sim
pli liear-se o exr)cdicnte, c melhor c mais activamentc. 
d.m;empenhar-sc o scrvic;o a seu eargo. 

Art.. i~. Ficam revogadas as uisposi\;ücs em t:ontrario. 
O Vist:onde do I li o Branco, Consclhci r o de R~tatlo) 

Senador do lmpcrio, Prcsidentn do Conselho de 1\li
uislros, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios 
tla Fazenda c Prcsirlontc do Tribunal do Thcsouro 
Naciutnl, as~ i m teu ha entendido e o faça cxJ~cutar. 
Palacio do Rio dn .Janeiro, em duco de Ahril de mil 
oitocentos setenta c tre~, quiuquagesimu segundo da 
lndepcmlencia c do lmpcl'io. 

Com a rubrica dn .Sua l\lagcstadc o lmpcrador. 
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ACTOS DO l'UOER 

A. 

Theso1.1ro Nacional. 

VENCniENTO. 
---.._ .. ___ _, 

EMPUEGOS. 

Dircctores Gcracs •.•••••. 6:0008 3:0006 
Sub-Dircctorcs •.•....•.•. 'í:SOOS 2:4008 
Ajudante do I•rocurador 

Fiseal ..•••.•.••••.••.•.. 'í:SOO$ 2:1008 
Oflicial Maior da Secretaria 'í:800S 2:4008 
Contadores ••••........... 4:800$ 2:400$ 
t. 05 0tliciaes da Secretaria 2:600$1:4008 
Officiaes do Contencioso .. 2:6008 t:400S 
1. o~ :Escripturarios ••••..•• 2:6008 1:400$ 
2. os 11 •••••••• 2: IOOS 1 :tOOS 
3. os )) •••••••• 1 :!500$ soos 
2. os Ofliciacs da Secrctar·ia 2:1008 1:1008 
Amanuenscs •••..•.••.•.•• 1:!500~ 8008 
PraLicantes • • • • • • • . . • . • • . • 700S 3008 
Thcsourciro (icral ........ iS:OOOS 2:2008 

Para quebra~ . . • • • • • . . • 8008 
Fieis ...................... 2:4008 1:2008 
l'agador ...... : ............ 3:000$ 1:6008 

Para quebras........... • • • • . . 6008 
Fieis •••.••.••.••••.•.••.•• 1 :f)(){)$ 8008 
Cartorario.: •••.•.••.•.•.• 2:000g t:ooog 
Ajudante .................. 1:0008 õOOS 
Porteiro .................. 1:6008 8008 
Ajudante .................. 1:ooos 6008 
Conlinuos......... •• . • .. • 8008 4008 
Correios a cava llo.. . • • • • • . l: 2008 :S008 

7: 200,~ 7: 200H 
7:2008 7:2008 
7:2008 36:0008 
4: ooos 16: 0008 
4:0008 8:0008 
4:0008 136:0008 
3:2008 102:400lt 
2.3008 69:0008 
3:2008 12:8008 
2:300$ - 9:2008 
1:0008 14:0008 

} s:ooos 8:ooos 
3:()008 7:200/J 

} 1>:2008 5:2008 
2;400g 9:6008 
3:0008 3:0008 
1:500s 1 :MOg 
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1S2..t:300g 

Rio de Janeiro, em 5 de Abril de 1873. - Yiscondc do Rio 
IJnmeo. 
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DECRETO N. :;:nH- nE :; uE ·' HHIL ))(o; u:n:1. 

Approva os novos estatutos da Companhia Brasileira •le seguros 
sobre a vida. 

Attcndcndo ao qnc mo requereu a Companhia Bra
!'ileira de seguros sobre a vitla, autorizada prlo Dccn~to 
n. o 117~3 de 30 de Junho de l87l, c de runformicl:lde 
com o parcr,cr da Sccç3o elos Negocias <lo Im per i o do 
Conselho de Estado, exarado em Consulta ele 17 <lc Ja
neiro ultimo, Hei por h<~m Coneetlcr-lhc autorização 
para continuar a funçcionar, sob aMcnominação de
Companhia Brasileira de Seguros Geracs.-0 Palladio-, 
c approvar os novos esta tu tos~ acci tos pela assemhléa 
geral dos accionistas em ~essão de 22 de Novembro do 
anno proximo findo, com as modificações, quo com 
este baixam assignauas por José l 1'ernandcs da Costa 
Pereira Junior, do Meu Conselho, 1\linistro c Secretario 
de Estado dos Negocio:<> da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, que assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em cinco de Abril 
de mil oitocentos setenta c tres, quinquagesi mo srgnnrlo 
da lndcpcndcncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagesla<lt~ o lmJwra<lor. 

José FPrnandes da Costa Prwr.ira Junior. 

l'tloclifieaçí•es a ttue se refere o Uet~rt~to 
n." »~46 clt~sta dato. 

·1."-

Ao art. rL" anes,·ente-se no Jim do 1." período: 
11âo podendo romtudo nenhuma tias novas assoeiaçües 
ou fusão das já approvadas entrar em cxcrckio snm 
approvação de r-;cus C:"talut.os, c autorizac,:iio do noverno 
Imperial. 

No primeiro periodl) do art. :i." surw·int~Q~~.í;·àii }'a~ 
bvrar-;: emquanlo rdo houvrr ~a1io;.i~ ')h~ morl;dicl;l()l~ 
cleduzii{;Js ,·otn fPI.{lllllf'i'ld:l •'\11~~ id:lf, dt~ f"''f'I'':HJl('~ 

'i 



., 
authcnticas feílas no Hio de Jancit'o; c acresct•nte-se 
o seguinte periodo : Logo que se organizarem taboas 
da mortalidade c f.Jrcm officialmcntc adoptadas no Im
pcrio ou no Rio Jc Janeiro, será a Companhia obrigada 
a servir-se dellas. 

3." 

Passa a ser 1. o o paragrapho unico do mencionado 
arl. ü. 0

, ao qual additar-se-hão os seguintes para
graphos: 

2. o Ag tarifas po(lerão ser alteradas por proposta da 
J)irecto.ria ou da gercncia ou da commissão de contas, 
em sessão conjuncta da Dircetoria, da gerrncia e com
missão de contas, por maioria absoluta de votos. 

3. o Determinar-se-lia a conveniencia de alteração 
sobre os !:!eguin tes d;Hlos : 

1. o A cotação dos fuBclos pnhlicos e descontos ; 
2. o Ta boas de mortalidade que venham a otltcr-s1 

por observações authenticas feitas no Rio de Janeiro; 
:3. o As rectificações que possam indicar os balanços 

triennaes, e os registros da Companhia sobre a mortali
dade (tomando-se estes em Jarg0s períodos e sobre 
sufficiente numero de cabeças); 

4. o A execução elas tarifas alteradas dependerá da 
approvação do Governo. 

4." 

No art. 2;) primriro periodn ~ubstitua-se a phrasr: 
os fJUaes poderão representar-pela-os quacs poderão 
ter ; -acrescentando-se no Hm do mesmo periodo : c 
nfío poclem votar por :-~cçõc~ possuirlas por r:mção. 

:; •• t 

No art. ~i!) in fine acrescente-se: com tanto que se 
observe o disposto IIO ~ H. o rlo art. I. o da Lei n. n 1081 
de 22 de Agosto de 18HO. 

Palacio do 1\io de Janeiro, em:) de Altril rle 1873.
Josr Fernandes r((1 (;o.c;t(J Prrrirf7. Junior. 



EXEt;UTIVO. 

Estatutos da Companhia B1·asileirtt de segul'os gentes 
-O Palladio- a que se rel'ere o Dec1·eto n. o a21G 
de ã do col'rente mez. 

Prcambulo. 

A Companhia Brasileira ~ Seguros sobre :t vida, 
approvada c autorizada pelo Governo Imperi:Jl por De
creto n. o !t:7ti3 de 30 de Junho de 1871 c funccionando 
no Rio de Janeiro desde Setembro uo mc~mo anno, a fim 
de ampliar as suas operações cmprehcndcmlo tamllcm 
as de risco maritimo c terrestre, tem deliberado: 

l. o Que o capital tla Companhia seja elevado a 
8.000:000~000; 

2. o Que a Comp~whia funccionr. 1rora avante sob o 
ti tu lo : Companhia Brasileira llc Seguros Gcracs ":'l''"""O 
Palladio ; 

3. o Que os seus estatutos, modificados em concor
dancia com as suas novas operações, sejam os seguintes: 

CAPITULO I. 

OPERAÇÕES E DURA(\0 n:, COMPA:\'IIL\. 

Art. l. o A Companhia llra~ilcira de seguros ger:t.c:-; 
- O Palladio -, tendo a sua.séuc no lho de Janeiro n 
podendo estabelecer agencias dentro c fóra do Impcrio, 
tem por objecto todas as operações de seguros marí
timos, terrestres e sobre a vida humana ; continuando 
com as mesmas condições as deste ultimo ramo que 
estiverem em andamento emprehcnditlas pela Compa
nhia Brasileira de Seguros sobre a vida, de que esta 
Companhia é ampliação, devendo tambem continuar a 
rscripturação nos mesmos livros. 

A Companhia durará por tempo de UO anno:;, a contar 
tla data ela autorização elo Governo ; podemlo ser pro
longada a sua duração, segundo deliberação opportun:~ 
dos accionistas reprcscn tamln maioria :1 h;; o\ u 1:-tlle acçõt·~, 
approvatb pelo GoYPrno. 



1 . a SN'('tfO • 

Art. 2 ... As operações da secção llos seguros soht·c a 
vitla comprehentlem: 

! . o Os seguros sobre a vida inteira, em que a somma 
segurada é exigível por mortP- do segurado, em qualquer 
époea em que a morte tenha lugal'; 

2. o Os seguros temporarios, em que :1 somma segu
rada é exigivel se a morte do segurado tiver lugar 
dentro do período determinado pelo contracto ; 
. 3. o Os seguros tle. sobr@ViYcncia, em que um capital 
ou uma rentla vitalicia deverão ser pagos a uma pessoa 
Jeterminada, no caso que esta sobreviva, ao segurado; 

4. o Constituição "de rendas vitalicias immediatas 
sobre uma ou mais cabeças, com, ou sem reducção da 
remia em proveito dos sobreviveulcs; 

5. o Os seguros de capitacs ou rendas vitalícias, defe
ritlas, em que um capital ou uma renda só é exigível 
se o segurado attingc uma época <.lcterminada pelo 
contracto; 

n. o Os contra-seguros, em que a entrada unica ou 
as annuilladas realizadas n'uma associação mutua são 
garantitlas aos henlcitos ou ao instituidor do segurado 
por sua morte, no caso da mor-te ter lugar antes da 
liquidação da associação mutua, ou antes do fallecimento 
do instituidor; 

7. o O seguro de capitaes ou de annuidades certas 
para épocas determinadas, independentemente das con
tingencias da vida humana. 

Art. 3. o A Companhia poderá lambem fazer empres
timos sobre hypotheca a credito vitalício, precedendo 
regulamento especial votado em asscmLlúa geral dos 
accionistas e approvado pelo Governo. 

Art. ft. o A Companhia poderá formar c administrar 
associações mutuas, assim como tomar a administração 
de qualquer já existente, mediante ju5;ta indemuizacão 
que se convencionar. · 

O capital de cada sociedade mutua é de seu uominio 
exclusivo, c segundo os seus regulamentos particulares, 
approvados pelo Governo, não podendo ser atTectado por 
perdas ou lucros de outra sociedade ou da Companhia. 

A admini~tração destas sociedade~ pela Compaqhia 
serã garantida sómente pelo seu capttal social ( isto t\ 
o valor das acções da Companhia c fundo de reserva ), 
nos termos do art. 23; mas nunca poderá servir dn ga
nmtja a Jccumulação d~ capitars pt•bs operaçiiPs de 



EXECUTI\'0. 

scgnros a premio flx.o, que a estes exclusi vamon te g:1 .. 
ran te. 

Art. 5. o Os premios a pagar á Compan}tiil pelos se
guros de que trata o art. 2." serão calculaJos solJi'n. a;; 
taboas de mortalidade de Duvillard para o caso de rnortn, 
e de Deparcieu.x 'para o caso de vida, cmquanto n;1rJ 
houver taboas de mortalidade deduzidas com reconhe
ciLla entctillão de observações authenticas feitas no Uio 
de Janeiro. 

Paragrapho uni co. A alteração das tarifas de prcmios 
não atrectará os contractos já celebrados. 

Art. 6. o A Companhia poclcrú segurar contra o risco 
de morte, ou pl'ivação de trabalho por ferimentos, em 
consequcncia de desastres em estradas de ferro ou outra.-; 
Yiagcus por terra. 

Art. 7 .I) A pessoa que contracta um seguro é o ins
tituidor ou coutrahentc; a pessoa sohre cuja cabeça se 
faz o seguro é o segurado, a pessoa a f a ror de quem se 
faz o seguro é o benelici:uio ou pen~ionista. Uma 
pessoa póue ser instituidor ou contralteute, segurado c 
beneficiaria ou pensionista no 11wsmo segLtro. 

Art. ~.I) O con trahcn te on instituidor I{!Ie con tradar 
o premio por annuidalle:; póde remir-se quando llw 
convenha, ca!culawlo-se o preço do resgate pela tarifa 
~egun1lo a idalle I[LW a caiH~1;a uu raheça~ ~cguradas eutJu 
tenham atting ido. 

Art. 9. o Nenhum seguro sol1re a cabeça de terceiro 
poderá eiTectuar-se sem o consentimento do seguraJo n 
com declaração expressa tle tiUC o conlrahentu LenPii
ciario tém interesse, nunca menor tlo I{Ue o v a lo r 1b 
seguro, na vida do scgitrado, por cscripto Jssign:Hlo 
por este c por duas testemunhas reconllerid:t:> p11r 
TahelliJo. 

Logo que cesse o interesse na vida do Si'.<..;urado qlll~ 
tinha o bencliciario contrahcntc, catlttca o St'guro; ~·~ 
pois necessario, se o falkcimcnto tlo segurado tiver 
lugar (}entro do tempo do contracto, pruv~tr lft!C esse 
interesse aimla existia. 

Art. 10. As 1lisposições do artigo antccf'dent'~ se 
{)bscrvarão no caso de transfcrencia da 3police a rt~s
peito do novo beneliciario, cuja transforencia St'r:·t fait~ 
mediante participação á Companhia e sen t:un~l'llli
mento. 

Art. 1L No seguro em caso 1le morte ~~lfectn3dn 
~obre a cabec;a do proprio instituillor ou euntr~lllent1~, 
a morte por suicídio, dtwllo ou ';enlt'llt~a jwli•·i:ni:e. 
2nnulla o contracto. 
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:\ri. L!. Em tempo de guerra, os militares e iouo:'J 
o;-; qun nella tomarem parte, c os marinheiros cmiJuanto 
f'mharcados, deverão pagar um premio addicíon<tl em 
rnJo da aggravação de ri~co, que a Companhi;1. dl'trr~ 
minarú Je antrmão, não excedendo de 1~ "/o do premio 
primitivo. A falta de cousentimenlo da Companhia c 
paganwn lo do premio addír.iona l annn lia o con tr;Jcto, 

_se a morte tiver lugar em consrqucncia de ft~rimelltu, 
no prinwiro caso, ou afoga meu to, no segumlo, on epi .. 
demia on outro agrn te mor ti fero a que o scgnratlo se 
não acl1aria expof.tO si se uão tivesse empenhado na 
guerra ou na viagem. 

Paragr;lpho unico. A adminístra~ão, porém, em sessão 
co11juncta Ja Din·doria, gen•Hcia c eummissão dü eontas 
n por maioria ;dtsolula de votos potlt•r;í conceder a 
qualquer apolire fl'le inconf'r em nullid:Hie 11os lermos 
dei'lC al'tÍ[!'O C do antccedcnlt' O V;J!or ua re:;cisfio do 
rontr:If:tn~,_~ tomando para época a dat:l do sinistro. 

Art. 'Í 3. Em toJos o:-; ca~os em que !'C dô nnll iu:Hle 
por falta do instituidor on contrahcntc, os l'rcmios j;'t 
l':lr~·n~ são adquiridos p:lra a Companhi:1. 

Art. 11. O m:nimo do capital seguraYel sol,re uma 
só cabeça, on a cxist1~nri:l simulta.nca de duas cab~ças 
ou m:üs, será de tiO:OOO,SOOO; c o maximo de uma pensão 
tí:Ooo:;;ooú ~ um instituidor, porém, poderá instituir 
pt~llsõcs sobre. Jiver:-;as ealll'ça~ ató a ~Oillllla de 
·J 2:000,)000. 

Art. Hi. A Com{'anhia n:io 3t>gurarú cscr.1YO". 

Art. Hi . .:\:.; oper:1,;ilcs da serçfío de seguros mario 
Limos e terrestres comprelwndcm: 

Os riscos maritimos t~ lluviaes em embarc;1ções oa 
mercadorias, o seguro {lc cambio marítimo, os riscos 
Jc fogo em terra ou no nwr por combustão ou resul
tante de raio, os riscos por inundação, c os de trans
porte de mercadoria~ por terra. 

Art. 17. O ma:dmo do capital scguravel srrú: sobre um 
p.redio 100:000:)000; sobre um trapiche 200:0006000; 
sobre uma Alfandega 2;)0:0001~000; sobre um navio 
de vela 70:000~000; por tuh vapor 100:0001)000 ; e 
sobre um paquete transa tlantico 130:0005000. Estes 
1hüitcs sú serão preenchidos com toda a prudencia 
e rautcl:1, o ([ll~ndo ('nnvlcr f:1;.er :-tl.crtllll :'l'_t:mro <h~ 



EXECU'rt\'0. 

qu.:lnlia qnc os exceda a eomp:wlti:t rc~>L',!l,"Urar:t o 
excesso. 

Art. 13. A cscriptur;-u:ão de tudo o qu1~ ~~ penlliilr 
a cada uma dc~tas ~c·o:õt~s será feita Jistinr:taBHilll', 
de fórma a poderem-se' determinar precisamente as 
transacç,]es, fundos c valores alfereute-s a cada sc1:ção. 

C.\PITU LO li. 

Al'l. 10. U capital J.a Companhia scrú dfl nilo mil 
f'OJttos divididos em qualro serie.-; de t).OUO ai'Çi):~s 
de 2J(l~OOO I' a da nma. 

Art." 20. A pri11wira srrie 1le 8.000 :Jr1:t""íes S!)l':l 

composta do aelu:d c~tpil:d de ~.OUO:OOO:~OO.J, ~~r~·~;
peetiYo fundo realizado, da Compauhia Brasill•ira de 
Seguro~ sohre a Yi1l<1 • 

. ~ 1. o Far-se-lta a emi~s;io <la sc;rund:1 ser i e de g.ooo 
acçõcs depois tlc deeorritlo o prime i r o 31l!IO 1bs Ulll'

rações dn Companhia. 
~ 2. o As cmissõc~ tla terceira c qn:1rla serics po

derão fazer-se simultanea ou stH·cessivamente, eo1Ho 
e quando a as~embléa geral dos acc:ionistas o julgar 
eonvenicn te. 

Art. ~l. As acr<':ies das scC':uintes {~missões Sf'rão 
distribuídas ao pa17 aos accionisla~ que o forem ao 
tempo em IJW) ns t)llli~sõt~s se V!'rilicarcm, e as qui
zcrent_. proporrion;llmente :·ts que j~1 l'o::;:::.ui:lm, tlt•nlro 
dos limites do art. 21, tlt~sprez:uHlo-sc frac(õcs Plll favor 
da Companhia. No caso que algum aeeionisla rrji'Íle as 
acções que lhe torJuem, a Dit·cctoria podcr;'t dispô r llcl1:1s 
vendendo-as a pessoa ou pes~oas idoncas, segundo o 
disposto nestes c~;t:'ll.utos; e !fUalqner premio que nestas 
ou ua primeira emissão possa oiJlcr :-.obre o JM.r scr{t 
levado ú conta de fundo de reserva. 

Art. ~2. O fundo realizado (}:1 Companhia será tlc 
2:j 0

/ 0 tlo c:-~pilal nominal cmittido. A Dirertori:t f.1r~·t 
a respectiva ehamatla por occasião tle e~ula rmi:-:são, de 
uma vez Oll por partes, como fôr mais convcHiPtll.c. 

Se á vista dos balanços se achar haver llesfalqnc 
no fundo realizado, d(~ qu<1lqncr ou de amh:ts as_ scc(õcs 
tlc seguros ( ;1rt. 2;:), sem fumln dn reserva (;V;L S;ü) 
p;Jra o preencher, a Dirertoria far;·t ncrva~· t·hatua(Lt~: 



dL· fúrr:1:1 :l t·r,nstTV:lr ~l'lllprc di:::.poltivci:; 2::> n/<) do 
capital 11ominal cmittitlo. 

Art. :.n. Metade do c a pila l nom in:ll de cada srrie 
df~ :/C(,'ÕCS, hCBl COnlO OS rcsp<~CI.iVOS 2;; 0

/ 0 de fnncJo 

n·aliz:tdo (art. ~2 ), gar:mte exdnsiYamcnle a sN·ção 
•.los ~cguro~ sobre a vida ; c a outra mctndc com o 
rl'spcct ivo fundo n~nliz:Hlo gnrante exclusivttmentc a 
scrc:lo dos Sf'Q'uros marítimos e terrestres. Esta dis
JIOSl ;ão se en-tenderá em toda a sua plenitude, não 
podcudo uma sec(,.~ão supportar prejuízos da outra; como 
se fossem nrgocios de differcnt.es em prezas. 

At't. 2c1. Os accionistns serão registrados em livro 
rsp<•cial, com dcsignaç:lo do 1l01l1C, prof1s:~ão c rcsi
dencia. 

Art. 2~i. l·m ::~rcíonis!:-~ n5o potlct:'t pcs~uir mais 
df' ~~~J~) ~~~·rJ!r.1:-:: fn-st• t~'\ccpt·:lo a rcsptilo dos bancos, 
os q 11:1rs podcr;lo r e prcsr·n l.:tr llln ior numero de :lf(~ões, 
~cja por r,aução nu por ontro tiltilo; ficando port'~m 
t·n lend ido fllH~ ~fio di redanwn tn rrspon::;aveis para com 
a Comp:~IJhia por torlas :1s claasnlas tlcslcs e::;tatntos 
a respPi!.o de lar~ :l('('ões. 

O accíoni.;;ta nunea será rcs:ponsavcl por mais do 
que o valor das ::tcçõcs que possuir. . 

Art. 2{). As transfercncias de a~c;õcs sú poderão efTec
tuar-sc a pessoas irloneas approvadas pela Dircctoria, 
mesmo em caso dn vcJHb em hasta publica~ por scn tcnt:a 
judiciaria ou em r:aso de hcrant:a; c por termo lavrado 
em livro da Companhia, em que os no,·os possuidores 
se ob1·igucm :'ts condições destes estatutos. 

A Companhia tem direi lo de vender as ac~~õcs de 
arrionista fallccido ou falliclo~ por cont:.:. dos seus her
deiros ou representante~, se estes dentro de oito mezcs 
não tivercmaprcscntadonovos possuidores nas condições 
deste nrtigo ou do segnintP. 

Art. 27. O novo posl'uidor pódc prescindir da appro
varãtl da Dircctoria, dando uma caucão em títulos da 
divida puhlica equivalentes it importancia a realizar 
d:1s respectivas acçõcs~ recebendo nas épocas devidas 
ns juros que vencerem taes ti tu los. Dcvcrú, outro
f-;im, rcfor~;ar a caução no caso de baixa na cotação 
flos t.itulos. 

Art. 28. Todo o accionista que não realizar as clw
madas de que trata o art. 22 com a devida pontuali- · 
daue, perd er:l, em hrncficio tla Companhia, o seu direi to 
i1s <I i tas ncçõcs e a quacsqucr prestações que sobre e lias 
já tenha realizado; mas ficando obrigado por qualquer 
t!c·lieit que possa harer na Ycmla das :~cçõcs, a que pro-



fCdcrj a Dircctoria, c pcias ui:·q10:-;Í 1.'Ü:_'S dos art~. 22, t18, 
fi2 c G3 destes estatutos, cnHJU:mto a dita venda não 
fôr r r. a I izada. 

Exccpluam-se, porém, os casos em rync occorrcrcm cir
curnstancias extraordinarias justificadas dcvitbmcnte 
}lCf;tnlc a Directoria dentro do prazo denn dbs, c su
jeitando-se o jnstillcantc a uma multa de'~; "lo· 

Art. 29. A Companhia não responde por quacsquer 
or1us a que as acções estejam sujeitas a respeito dos seus 
respccti vos possuidores; c os recibos passados pelos 
:H:cionist:-~s registrados na Companhia, ou seus legacs 
representantes, de qualqnGr dividendo on outra somma 
que lhes seja afferentc, é para :t Companhia plena tJUi
t(tçâo. 

CAPITULO 111. 

Art. 30. A assernbléa grral reprcs:_'nt:t a lntalit1adc 
t1os aceionistas; as su:.~s deliberações, conforme as dis
posit;õt>s destes estatutos, são ohrigatürias para todos, 
11ws:no os ausentes. A asscmbléa geral discute, approva 
ou rejeita as contas, balanço~, rclatorios c em geral 
todas as propostas fJUe in tcrcssem á Companhia c lhe 
furem suumettillas. . 

Art. 31. Todos os accionistas podem fazer parte ela 
asscrnhléa geral, qnér pos;:uam as suas acçües livres c 
desembaraçadas, qtuí,r as tenham caucionadas ou em 
penhor mercantil. A propried:Hlr tle cada dezena com
pleta de acções dá direi lo a nm voto; mas ntmhum ;tC
donista terá mais de dez votos, qnalqner que seja o 
numero de acçues que f('presl'ntc por si on por procu
ração. Não se atlmi t Li r á procurador IJtW Hão seja aceio
nista. 

Para haver direito a votar é ncccssario qUt~ o arcio
nista se ache rrgistrado como tal nos livros da Com
panhia com antecede ncia pelo menos de HO tlias. 

Art. 32. Em todas as votaçõe!lt em que se não traia r 
de eleições, rcsponsabi lidade de funccionarios ~ alto

- rações de estatutos c o dispcsto no art. 3. 0
, a votação 

se fará per capita. ~ 
.Art. 33. A assQmbléa geral será presidida pelo accio

n.Is!a que ~nnu~l ou hiennalmenle fôr eleito par·a fli, 
n;;;-w c:-; rcspi!f'Livos lralnlho:-:. 



{!)0 .H~TOS DO I'UOim 

O Prcsitlenle convidará por ordem os maiores accio
nistas prc::;cn Lcs (não sendo funccionarios da Compa
nhia\, IJUC eonsentircm c forem aceito-; pela assembléa, 
p3ra Sccrcta.rio c dous C:'lcrutadorc~s. No caso de empate 
no numero de :1cç.õcs~ preferirá o que tiver pntcedcncia 
11os registros da Companhia. 

Art. 3í. A asscm!Jiéa geral se reunirá onlinaria
mente dentro tle tres mczes depois de encerrado o anno 
social (ou mai.s tarde 110 caso previslo no art. ü't-), para 
tomada de contas c cleiç~o de funccionarios (se tiver 
lug-ar). 

O anno social flmlar[t 110 dia :a t1c Dezembro tlc cada 
armo 

Art. :m. A as"crnhlb geral rcunir-sc-h:.t c:xlr~wrui
nariamcn te: 

~ Lo Quando a Hir1~cloria ou g"l'l'cneia o jlllg-arem 
nee1•ssario ou für ret[lli'l'ido {1da commi~são de contas. 

~ 2. 0 Quando ftir rr.querido por um numero de accio
nistas que rrprcsente a IJUarta parte pelo meno::; das 
act:iks emitlid;1s. 

N' um:t assem bit'~ a gt~ra 1, ou SPH adbmcn Lo, só se tra
tar:'! do ohjeclo para o qual fui convocada. 

Art. :w. A asst~mbléa g1-ra I, a não ser no caso prc
Yisto no art. :n, prim,,ira parlt', só poder;\ funceionar 
l1~galuwntt~ quando SI' acharem rcprcsentaJ.as a tiUarla 
parte pdo mcnn:-~ d:1:.:. ~lt'tJies em i ttidas. Quando, porém, 
se tratar 1le alkr:u;:1o dos estatutos, e o disposto no 
:1rL 3. 0

, deverão estar representadas metade pelo menos 
das acções cmittidas. 

Art. 37. Não st~ rennimlo em asscml1léa g-eral ordi
naria o nnnwro de accinni~las exigido no artigo ante
cedente, dentro de uma hora depois da marcada para a 
reunião, '>Crú novamente convo~:ada a asscmblóa para 
um dia dentro dos i~i seguintes~ que então dcliucrará 
com o numero de accionistas (JUe se reunir. 

Não se reunindo o numcl'o de aecionbtas em asscm-
1Jléa geral extnwrdinaria, insistir-:sc-ha, segundo a exi
gencia do caso, em eonYocal-a até (lli.C se rcuna o numero 
legal de accionist;;~s. 

Art. :38. A assembléa geral será convocada pelo Pre
sidente da Dircctorb por edital publicado nos jornacs 
eom oi lo dias pelo menos de prer-edcncia, dcclaranllo-sD 
sempre qual ó o llm da reunião. 



t<:XECUTI YO, 1!11 

CAPITULO l Y. 

IH A mllNISTR:\ ÇÃO D.\ CO-'IPA ~~~ l.\. 

Art. ;m. A admínislração da Comp:mhia scrú cxcr
dda por trcs. Dircctorcs c trcs gcrcu t1•s. 

~ 1. 0 Os Direclores serão eleitos pela as~cmhlt'·agcral 
ordinaria por maioria tlt) Yotos presL~Iltt·s, em c:-:cru
tinio secreto (art. 3~). 

O scn mandato durar:'t t.rcs :nmos, fimlos os quacs se 
procet)erá ú eleição de nova Dircctoria, de tpw deverá 
fazer parte, pelo menos, nm dos Liredore:-; em exereicio, 
que serú eleito simultaneamen!t', mas em lista sepa
rada. 

~ 2. o Sempre que haja cmpa te na vot:H:.:Jo, preft)I'C o 
que tiver maior numero tlc acçõc~ ~c no caso ainda de 
empate o que li ver {")l'l'cedencia nos rcgi:-:tros da Com
panhia. 

~ :1. o Para o caso de vacatura por fallccimcnlo, rc
mmcia, fallcncia, ou outro impedimento phy:-:ico ou 
legal, os Directorcs nomaar;_TosUllplcntcs iLloneos d'enlrc 
os accionistas. 

~ <1. 0 A auscncia não justilicada tle um Direclor, por 
mais de tres rnezes, importa renuncia. 

~ ;). o Todos os Directorcs são reelegi reis. 
§ H. o O supplcnto chamado a prcl'ncltcr a vaga de 

Director 5ervirá interinamente st~ a vaga fôt· tcmpo
raria ~ c se a vag-a fôr ucflnitiva sorrirá até a primeira 
reunião oruinaria da assemblt~a, em quo se procetlt~rú :'t 

eleição do numero tle Directores necessarios pat'J prc
cnrher todas as vagas. 

~ 7. o Os supplcntes, emqnanto em exrrcicio, terão 
todos os direitos e obrigações <iUC competiam aos sui.J
stituiuos. 

§ 8. o N~o pouerão exercer conjunclamcntc o cargo 
do JJirector ou supplcn te, pessoas que forem sogro c 
gcnm ou cunht~.dos durante o cunhatlio, os parentes por 
consanguinidaue até o 2. o grúo, c os socios das firmas 
sociacs. 

§ U. 9 O Dircctor ou supplcn te deverú possuir 80 acções 
pelo menos, intransferíveis durante o seu exercício c 
até seis mczcs depois dellc. 

Art. 40. Além da Directoria c gercncia, haverá 
mais uma commissão de contas., composta de tres 
mrml1ros. 



.\CTOS IHI i'OllEH 

A:;; disposições tlos ~§ l. o a 8. o do arti.r;o ~ntccc
tlente são-lhes em tudo applieaveis; c nomearão os 
seus supplentcs como a respeito dos Din'dores se tle
termina no § :l. o 

Art. 41. Coutinunrfto no exercício 1las suas func
ções neste t. o triennio os mesmos Directore3 ell'ec~ 
ti vos c supplcntcs c os mesmos membros da com missão 
de contas que actu:llmentc se acham na a1lministração 
1la Companhia Brasileira de Seguros sobre a vida ; 
fazendo-se cx.cPpção do disposto no art. 3!)~ ~~ L o 

e 3. o c art. /_~:0 quanto a esta primeira eleição só
mente. A' actmi.L Virectoria são outorgatlos todos os 
poderes para impetrar do Governo a approvação e 
:mtorização dc~tcs estatutos. 

Art. li2. Serão gerentes da Companhia: João de 
Souza Moreira, Carlos João Kuuhardt e Vjctorino de 
Carvalho Motta. 

Os dous primeiros como fund~H!orcs tla secção dos se
guros sobre a vida, oceupando-se mais especialmente 
desta secção; c o terceiro da secção dos seguros ma
ri ti mos c terrestres; o scriio roHsl~rva<los no excrr i cio 
das suas func(õt;~ rmqu~nto a a~scrn!Jléa geral Llos 
accionistas não rcsol ver o con trai'io. 

Sempre que haja vaga por fallccimento, renuncia 
(art. 3!), §4. 0

), impedimento permanente physico 
ou lega! de algum dos gerentes, a Uireetoria nomeará 
pessoa iuonea, que rcconlwcidamcntc tenha as habili
tações exigidas pela cspecialidatlc das operaçíics desta 
Companhia, para preencher a va~a; a qual pessoa 
entrará logo em exercício, (}ependenúo porém o seu 
provimento úefinitivo da approvação úa primeira as
semuléa geral onlinaria scguin te. 

Art. !.~:3. Cada gerente será possuidor de -10 acçõcs, pelo 
menos, as quaes serão intransferiveis durante a sua ge
rencia, e a L é seis mczes depois (lella. 

CAPITULO V. 

DA DIRECTORIA. 

Art. 44. Compete á Directoria: 
§ L o Nomear d'entre si Presidente e Secretario. 
§ 2. o A geral superin tendencia e fiscalisação de todos 

os negocios e transacções da Companhia, dcn tro dos 
!imit1·s d1•stcs rqatulos. 
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~ a. o Demandar e SCl' demandada, .ra_ra o que lhe 
são outorgados, pelo facto de sua elciçao, plenos po
tiere~, nos quaes drvem sem reserva alg-uma conside
rar-st~ comprehcnditlos todo:;, mc:.;rno o~ poderes de 
co usa propria. 

§ 4. o Habilita r os grren L e-; com o-: ml'ios de twrft'i ta :;;r.
gui·ança na guarda düs registros, dol'!llllt'llto~ e todos 
ús valores que pertençam :í Comp:lllllia, para o que 
podel':i adtJUirir cdilieio proprio, ('OI' ddiht~rat;:l.o to
lll~ula em s1~ssJo eonjunt:ta com a gerent:Lt e cowmis
são de contas (art. 51). 

~ 5." Approvar os rep;ulament. 1>S intentos qlw lhl~ 
fon~m apresentado~ lJt'los gt~l't)lllt's, para o bom t!Ps!~lll
llenho do servico e cautela dus iulerc.)~;es da· Com-
panhia. ' • 

~ 6. o Assignar (um dos Diredol'('S) as transfcreu
cias de acções (art. 26); e taml em assi.~nar (um dos 
Directores) juntamente com um dus gt·n~nlt•.-, as apo
lices, contractos e mais uocumentus de seg·uros. 

§ 7. o Autorizar os pagameutos reclamados em eon
sequencia de cont.rat~tos de scgurús, lJOI' proposta dos 
gerentes, confuruw o disposto 110 ~ '"·" do art. füi. 

~ 8." Passar aos accionistas as quiL.H2<ies uu redlJos 
das chamadas sou r c o eapi la I social. 

~ 9. o Assignar juntamente com os p;crrntcs os ba
lanços e organizar os relalorios, que annualmentn tlc
vem ser presentes á assembléa geral, entreg-awlo-os 
com tempo suHiciente para exame á commissãu de 
contas para os fins indicados no art. M~, ~ L o 

§ :fO. Forncccer á commissão de contas, sempre que 
lhe forem petl idos, todos os esclareeiuwn tos e quaes
quer registros ou documentos .para ex a me. 

§ ii. Nomear e demittir os agentes, marcar-lhes 
as suas funcções e com missão. 

§ 12. Determinar o empre:;o dos fundos da Com
panhia e deelarar os dividendos, conforme o disposto 
nos arts. õO, 51 e 5i. 

§ 13. Convocar (o Presidente) ordinaria c extraor
dinariamente a assembléa geral, e propõr-lhe quacs
quer medidas que lhe pareçam convenientes. 

~ l~. Lavrar e assignar as .1ctas das suas scssfi<'S. 
, Art. 45. Em remuneração dos seus serviços ven• 

cerá cada Director 3:ooonooo annualmentc, e mais 
l lj2 % dos lucros líquidos verificados em r:-uJa lJalançu. 



CAPI1TLO SI 

Ari. Hi. Compele :w~ gerente:-;: 
~ 1. o A admiui::.tnção, de acc(ll·do rom as re~oluções 

da Dirertoria, de todos os m'gocio:·; da Companhia, se-· 
~~lllHlO O rs!ipulado llC"IP8 C~it:ltlltO~. 
'"" ~~ 2. o Onranizar c 11:Jblil;:1r :iS tarifas de premias c 
fai,'~ r i m pri'm ir :1~· contl iÇÜ!'S dos ~~·guros nas apoliecs, 
em c:onformidadu com :1:1 tlispo:-;içõt•s dc:'tcs estatutos. 

§ a. I) Admitlir Oll rejcit{ll' qn(llqucr proposta de 
seguro (ú vista da informaç~o do ::;IPdieo tla Companhia 
no seguro em caso dt) morte), sem que o pretendente 
1onha direito J int1;rpeil;1r o.-; gen'utcs no caso de 
rejci(ão. 

~ <i. o Conhecer dos at.tcstado~ c_ tlorumcnlos que pela.;; 
condições dos seguros forem e\tgtdos, c submctter com 
:; sua informação aqudles que disscn_:m rcspPito a pa
g:unentos de seguros ú Dirccloria para por esta serem 
autorizado;-;. . 

§ 5. o Passar to,Jas as quitações ou recibos. excepto 
no crtso do ~ H. o do art. fA:'J:. 

§ 6. o Fazei· organiz:u, e conservar ~ rsrnptur:1ção 
adcquadanwnte aos IIns <h Companhia, c segundo a 
disposição do arl. 18. 

§ 7. () Nomear os crnprrgaclos da Companhia (excepto 
agentes, art. 1:1, § H), nurLar-lhes as attrihuições c 
vencimentos, c demitti!-os. 

~ 8. o Organizar o:' rc~,-nlnmcntos interno;:; c os ba
lancos c contas exi.Q·iurJs por estes estatutos nas épocas 
conipctentcs, e ~1pre"rnt:d-us ~~ Directoria. (Art. !4-}, ~~ :J.o 
C D. 0

) 

~ 9. o Franquear á Directeria e C01!Hnissão dP conb.~, 
quando o rcqw~rerem~ todrJs os rcgtsl ros, t.locumentos 
e informações. 

§ 10 . .Manter a correspontlenr.ia com o~; agentes, c 
fazer é!S participaçõc~s nrccssarias aos SPguratlos. 

~ H. Propôr ~ lJirectori:l as reformas que jnlgarPm 
convenie11 te~;. 

Art. !t7. Em romprnsa(io dos seu:; trah::tllws c res
ponsabilidade venePrú. rada gerente men~almente a 
quantia de 600~000 e 2 i/'2 (1/o dos lucros li11Uiuos ve
ri!ic:t,!o::; ~~m f':lrh 1nl::\nf:n. 



EX ECiiTf\'11. 

CAP1TL1LO Yll. 

n.\ cmnn~s1o DE co~T.\5. 

Art. 4:8. Compele á commissão de contas: 
§ I. o Nomear d'entre si Presidente e Secretario. 
~ 2. o Celeurar as suas sessões no escriptorio da Com

panhia, lavrando e assignando as aclas dellas, e fazer 
as indag-:1ções e exames que cnt1~ndcr convenientes a 
bem dos interesses da Companhia. (Art. ~í ~ 10 c art. !16 
~ 9. o) 

~ 3. 0 Reunir-se em sessão conjunctamente com a 
Directoria e gerencia .. para os casos previstos nestes 
estatutos. 

§ ~-o Táminando cada anno social, examinar os li v r os, 
documentos, haveres, responsabilidade e quaesquer ti
tulos do activo e passivo da Companhia, para apresentar 
em assemhléa geral oràinaria i,art. 3.f) o seu parecer 
sohrc as contas c reb.torio da Dir'_'ctoria. (Art. ,J~, 
§ 9. o) 

Art. -iü. O servi(:o tb rommissão de cnnlas é gra
tuito. 

CAPITULO VIII. 

DO E:llPHEGO DE FU:\'DOS. 

Art. tiO. Com rxccp0ão das sommJs qtw forem no
cessarias para as cxigendas dos 1wgueios conentt•s c 
pagamtmlos provavris (O tJHC d(·q~ Sf.•r bem attendido, 
segundo o parecer e informações dos ~crrn tes), e aqnrllas 
sommas que se forem re1~chendo elll!Jllanto sn lhes 
não clá devido destino~ o que tudo estar;\ a cargo elos 
gerentes, c serão rccolh ir las a estal>clecimen to dn re
conhecido credito, a Dircctoria empregar[~ üs fundos 
da Companhia, do modo que em scn criterio achar 
mais conveniente, em apollces da flivida publica, kt.ras 
do Thesouro ou quaesqucr titnlos gar:1ntidos pelo Go
verno, ou emprestimos sobre caução dos mesmos ti
tulos ou de metaes amoedados. Ficando autorizada a 
fnrr a:;; transarçõcs de com-pr~ ou venda, a~:ifjnando <'.B 
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transl'cren('ia~ \,tlll1 do~ Diredor<~s) que os intcres:.;cs da 
Companhia fl\ igtrem. 

Arl. til. A c,~mp:whia pmlerú adquirir prcdio ou 
prcdio~ para ~t'U domicilio, salvagu:-~nla dos sen~ ha
veres e w·:ercicio da~ ~uas funrçõPs, !Wgundo sn julgar 
conveniente. ma~ nenhuma compra ou vl'nda desta 
Jtalureza poderú ter lll.' .. tar ~enão por dclibf:ração da 
Directoria, em sess5o conjuncta com a gcrenei:-~ e com
mlssao dP contas, t' por maioria absoluta de voto~, 
u fJUC C(~ll'-l~\I'Ú d\l li\ro ·das :.~rias da Direrturia. 

(,\ l'ITLT.O 1\ .. 

Art. !')2. No fim dt\ eaJa anno social (art. 3't-) 
formar-se-ha o hatanço das opcrat~ões desse anno, fe
ehando-se as conta~; relativas ú secção dos srguro~ 
maritimos e lPtTI'stres para determinação de ganho~ e 
perdas; esta deter111ina<~:io porúm sú terá lugar de 
tres rm tt·e~ aJtnos nas colltas de receita e despcza rela
tiva~ á s~:e(;ão de srgurog sobre a vhla (art. t"j4), 3S 
'l!laes tkarão em alH~rto nos annos intermediarias. 

Art. t;::. Por oceasião de cada halanco annnal deter
minal'-sr-lta S!'par:~thmenlt· o lucro Óu prPjuizo das 
operações de ~wgJJros tl·rn'stres, tanto sohre immoveis 
como sobre movei~, ~:dicionando-sP os premios rela
tivo" ~o pniodo do Íil\'ent:Jrio á rPserva cspreial dos 
SCf~Ul'OS tCfl't'Stres <JUü trnl1:1 ficado ÜO :mno :mlerior 
(não se con !ando fracr:ões ele trmpo inferiores a tres 
mezes na f1Ptermin~ç.ão d:1s reservas); e deduzindo-se 
da somma o impodc dos sinistros occorridos oentro 
do cxPrf~icio c as tlcspPzas attribuidas a esta categoria 
(art. ;);)). 

No caso rle lucro, os segurados cujas apolicrs r~t.i· 
verem em vigor em :a de Dezembro, desde tres mczes 
pelo menos., e que não tivrrem sido efTcctuadas por 
períodos menon's de um anno, participarão em lt-0 °/o 
dos lucros líquidos desta catcgorja, com as condições 
que· se seguem, c com tanto que o djvidendo aos accio-, 
nistas proveniente de todas as operações da Companhia 
não seja menor de 12 °/0 ao anno do capital realizado. 

A administração em sessão conjuncta rla Dircctori~, 
gerencia, e com missão de contas podr.rá no futuro 
amrliar ;1 porrcntagcm f'onccdida aos segurados. 
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Pat·a a partilhr~ ohscrvar-~c-hão as ~cguintes regras: 
~ t. o A parlt' de lucro liqnitlo que toca a esta cate

goria será repartitlo proporcionalmente por cada apo
lice. 

~ 2. o Determinada a importancia do lucro perten
cente a· cada apolice, só será devida ao respeetivo 
pr·oprietario no caso de renovação tio seg-uro na :ma 
expiração (salvo o caso de transmissão de proprie
dade). Não se fazendo a renovação tlo seg-uro, a dita 
irnportaneia fica adquirida para a Companhia. 

~ 3. o No ca~o de prejuízo não se carrrgarú júmais 
em conta uos segurados, mas observar-se-lia o di:.;posto 
no art. õ8. 

Art. ~)1. Por occasião de cada balanço tricnnal além 
do disposto no nrtigo antecedente dctcrminar-se-ha 
separadamente o lucro ou prejuízo resultante da secção 
dos seguros sobre a vida, re1luzindo em valor actual 
todos os compromissos desta secção c comparando-o 
com a reserva especial dos seguros sobre a vida, isto (~) 
o capital formado pelos prcmios de seguros, exccpção 
feita do capital social, c deduzindo os sinistros Ol:cor
ridos dentro do exercício e :1s despcz:1s qne forem 
attribnidas a esta secção (art. ü;.)). 

Os seguros de que tratam os ~§ L o, 3. o c ·'"·o tio art. 2. o 
contractados sobre a vida inteira, c os <le capit;ws ou 
rendas ditTeridas de que trata o ~ :). o do mesmo artigo. 
formando dnas catPgorias, terão a participaÇãO de 40 °/, 
dos lucros liqnidos afferentes á sua respectiva cate
goria; com tanto, porém, que o dividendo aos aceionistas 
proveniente de todas as opf~raçiks da Comp;mhia não 
seja menor de 12 °/0 ao anno sobre o capital reali
zado. 

A administração, em sessão conjunrta da Dirrc:toria, 
gerencia e com missão de eon tas, potlcr:"t no futuro 
ampliar a porcentag-em concedida aos segurados. Para 
a partilha observar-se-hão as seguintes regras: 

~ 1. 0 A primeira cat<~goria comprchendc: 
Os seguros de capitaes ou rendas, em caso de m01·tc 

sobre uma ou mais cabeças, com ou sem sobrevi vencia. 
~ 2. o A segunda categoria comprehcnde: 
Os seguros em caso de vida. sobre uma on mais 

cabeças, de rendas immediatas, c de capitaes ou rendas 
ilifferidas. 

§ 3. o Os instituidos•pcnsionistas quando por morte 
dos instituidores .entr<Jm no gozo da pensão, passam 
da L a para a 2. a categoria pelo valor da pensão na 
sua idade. 
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§ 4. n Havendo prejuízo em uma categoria, ellc será 
supprido pelos lucros da outra; c se de amuas resultar 
prr.iuizo, não se carregará jàmais em conta nos segu
rados, mas observar-se-ha o disposto no art. 58. 

~ tL o A parte <le lucro liquido que toca a cada 
categoria scrú repartido proporcionalmente por cada 
apolicc respectiva. 

§ 6. o Só podem ~rr admittidas á partilha as apolices 
r,ontractatlas com antccedcncia de um anno pelo meno~, 
c se acharem em vigor no ultimo dia do pnrimlo do 
halanço, não ten<lo sirlo ex tind:ts nem tcn<lo passado 
de uma para outra categoria. 

§ 7. o Cada inlrre--sado pótlc dispt'it· do lucro que 
lhe tocar. ele qualquer dos seguintes modos: 

f. o Embol~ando a sua im portaneia em dinheiro; 
2. o Fazendo-se rruw·ção C(} ui valente, segundo as 

tarifas, nos premios annuaes q uc tem de pagar; 
3. o l'""azendo-se augmento equivalente, segundo as 

tarifas, no capital ou renda segurada. 
ERtc terceiro morto, porém, depende da approvação 

da gerencia quanto aos interessados da primeira cate
goria. 

~ 8. o Na falta de participação elos interessados da pri
meira categoria dentro tld :-eis mrzes tlepois de feita a. 
partilha, entcndc-:-"e que ({Ucrcm a rctlucção da annui
dadc se o seguro é a premio auuual, ou o embolso se é 
remido. 

§ 9. o Na falta de participação dos da srgun(la ca lc
goria no mesmo prazo, entende-se que llnerc.m o 
augmcn to dos capi taes ou remias sc.~uraLlas. 

§ :10. E' licito á Companhia contractar seguros sem 
parlidpação dos contractanles nos lucros, por con
vem;ão com a parle em rcdueção de premio. 

Se os calculos destas contas o exigirem, a assem
bléa geral ordinaria poderá ser convocada mais tarde 
(art. :Jti), não excedendo o scmeqre respe~tivo. 

Art. 5t.i. A Directol'ia c gcrcncia determinarão a 
quota de dcspczas attrilmida a cada categoria (arts. 53 
e 54) e o processo da partilha do lucro concedido aos 
segurados ; c nenhum delles tGrá o direito de impugnar 1 ou de qualquer f.órma contestar estas contas, uma vez 
approvadas pela com missão de contas. 

Art. 56. Depois de deduzidas todas as despczas e a 
quota de in teres se dos segurados em conformidade com 
os .arqgos antecedentes, c a nona parte das dcspezas de 
org.amzação c installação (em cad:1 um dos nove pri
meiros balanc;os)~ se tirarão 5°/,. para fundo de reserva 
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~ té que chegue a 1.000 contos, e a porcentagem da 
Dircctoria (art. 4u) e da gerenria (art. !J,7) ; feito isto, 
a Directoria, em sessão conjuneta com a gerencia e 
commissão de contas, fleterminará o dividendo a re
partir aos accionistas de ar.côrdo com os arts. 53 e 54, 
deixandd, se o, entender conveniente, alguma parte 
como lucros suspensos. 

Art. 57. A conta das despezas de organização e instal
};JÇão compõe-se desta mesma verba aetual c da despeza 
que possa occasionar a installação das novas operações. 
Estas despezas não poderão fazer parte uas QUOtas de 
que trata o art. õõ. 

O funuo de reserva de que trata o art. õG nfio é cspc .. 
cialisado: clle servirá para (r,m primeiro lugar·) preen
cher qualquer desfalque em qualiJUcr das secções llc 
seguros. 

A reserva especial dos 5cguros sobre a vida (art. õí) 
é exdusivamente garante desta cspccie de seguros e 
do seu domínio até integral solução d'~ totlos os com
promissos, bem como é exclusivamente garante dos 
seguros terrestres a sua reserva especial (art. õ:J). 

Estas reservas especiacs deverão eon~crvar-se no seu 
integral v a lo r, ach<Hlo pelo cal cu lo nos respectivos 
JJalanços. 

Art. tiS. Se o halanr;o apresentar prrjuizo em uma ou 
ambas as secções de segucos1 ellc será supprillo pelo 
fnndo de reserva até onde chegar, c depois para c:ula 
secção pelo capital realizado' que lhe fôr all'erontl~. 

No caso de desfalque do capitaln'aliz:Jdo, a Dircetoria 
não só não far:'t dividendos, mas fad a::; chamadas de 
que tr;.~ta o art. 22. 

Art. !J!J. Nos primeiros st~mestrcs tlP C:lfla anno, a 
Directoria, conjnnctamen te eom a gPrencia c í:ommis
são de contas, arbitrarão, tendo em vista as operações 
1lo semestre, um dividendo a fazer aos accionistas. 

CAPITULO X. 

Art. GO. A liquidação da Companhia tcr;"t lug:tr a 
respeito de uma ou de ambas as sec1;õcs de seguros 
(arts. 2. 0 c lü), verilicamio-se a perda de dous terços do 
cap.i tal nominal affercn te a uma ou a amb~~- as.~S.!.!!:.~Q~s, 
sem fundo de reserva que o rrron~t rua. · li I/. . ,, \ \ n . ( ~ rl . . '"'"' 

• , '· \ ' ! ' ~ (,'r! I • 

~· ·. ~ 
'/' 
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Art. m. Immediatamrnte serú conYocada a assemblt'~a 
geral, a qual, no caso de liquidação de uma secção de 
seguros, providenciará sobre o modo de levar-se a cf
feito pela mesma administrnção qun continuar os negoA 
cios da outra secção; e si se tratar da liquidação de 
ambas as srcções, nomearú Ullta commissão liquidallll! 
de trc:; membros, os quat•s }H·ocurarão os mclhon~s meios 
de solver os comprou:issos da Companhia, srja rescgu
rando se fôr possi rel os con tractos da Companhia, seja 
rescindindo-os, por accôrdo com os intcressallos. 

Art. ü~. A commissão liquidante poucrá fazt•r as r.ha
mauas precisas até o valor da~ acçucs rcsponsa vd po1· 
cada secção de seguros, conforme a disposição do art. 2'~:, 
ronforme ns exigcncias tia liquidação. 

Art. 63. Todos os allHos st~ aprescntar<.i á asscmbléa 
geral ordinariamcutc, e cxtraortlinari;Jmente quamlo 
eonvicr (convocada pela commissão lilJUidanlP-) o estado 
da liquidação, e a asscmbléa pronunciará soLre a sua 
terminação, mas até a f'olução completa de lodos os 
compromissos da Compauhia, o cJpital social surú sem
pre g-arante dr cada secção de seguros pl'la parte q uc 
lhe é atTercrltP. 

(SI'guem-se as assi!fllofw·as.) 

DECRETO N. G2í7 - DE ;'j DE .-\Dl\11. l>E 18i3. 

Considera justificado o caso de força maior que 01 1gmon o 
excesso do praw na \'iagem comet;ada p~lo pa (UCLe Ceará 
no 1.0 ele Setembro do anno proximo findo, c concluida a 8 
ele Outubro do rcl't~ritlo allll'> pelo Cru=l'iro do Sul. 

Attendendo á representação que me dirigiu o Director 
Gerente da Companhia de Navegação Brasileira e na 
conformidade da l\Iinha Immediata Hesolução de' 18 do 
mez p~ox imo findo~ toma,da sobre parPccr· tla Secção dos 
Ncgoc10s do Imperw do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta de 5 de Fevereiro ultimo, Hei por bem, de 
accórdo com a clausula vigesima primeira do contracto 
a pprorado pelo Dr.cr~lo 11." ~ lOü deU de Outubro de 187~. 
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Considerar justificado o caso (le força maior que ori4inou 
o excesso do prazo na viagem começada pcdo pacpwle 
Ceará no dia t., de Setembro do anno proximo passado, 
e concluidil a 8 de Outubro do referitlo anno pelo Cru
zeiro do Su!. 

los{~ Fí~rnandcs da Costa Pereira Junior, rln l\I1'U Con
selho, Ministro c Secretario dn E~fado .[11.; N;··_,·ot·io~ d:t 
Agricultura, Commercio c Obras Publicas, as~:im o 
tenha entendido c faça executar. P:tlaein do l:io de 
Janeiro, em cineo de Abril de mil oitr~(·{~lll'lS s:•tc~n La ~~ 
tres, quinquagesimo segundo da Intlept~!ttll'lll·i:t ~~do lm
pcrio. 

' 
Com a rubrica dr, Sua Magesta.le o Impn·:tLlor. 

.Tosé J?cnuwrles da f:o.•;f,t /lal'ira Junior. 

DECRETO N. ~)~í,R- nr. ;; nr: Anr:JL m~ ur;::. 

Conr,r,!le á Companhia ele Naveg:tção Cost.r,ira :ll!t11riza(,':io p:1ra 
funccionar o approva srw.; Psl;ttntos. 

Att.endcndo ao que me rrquercn a Comp;whi.1 dr Na
vegação Costeirà, organiz:1da nesta {)lrtn c d~·vidaiiH~ntc~ 
representada, c na conformidad(~ da J\liu:1:-~ lmJHt·di 1ta 

Hesolução de 2.í de l\larço proximo lindo, tom:1d:1 :;o!Jrr~ 
parecer da Secção dos Nc~gocios elo Impr~rio d~J Consclllo 
de Estado, exarado em Consult:1 de 3 de Fevr·reico ul
timo, Hei por bemConceder·-Ihe autoriz:1çiio para func
cionar e approvar os respectivos c:; tatu tos que rom 
este baixam. 

Josó Fernandes da Costa Pereira Junior, do l\len CoP
sclho, Ministro e Secretario de Estado dos .Kegocios d~t 
Agricultura, Gommercio e Obras Publicas, a.~: im n tf't~ha 
entendido e faça executar. Palacio do Hio de~ .Llrlf'iro, 
em cim-:o de Ahril de mil oitocentos sr.t(·nt:t "' trcs, 
.quinquagcsimo segundo da Indcpcndcncia c ,J,, ! mrcrjo. 

f!om a rubrica de Sua 1\Iagcstadc o Imperador • 

.Jo.<:i Ff'1'11rtnrlr>s ({,1 Co.'>frt PPrPirrt .T1111ior. 
t•.ll\fF 11. :!fi 



!!02 ACTM no PODEn 

Estatutos da Cnmpanbia de Navegação f~nslcira 
. approvados pelo Dect·eto n. o a248 de 1873. 

CAPTTVLO I. 

TH f:O\IPA~fll \ E SFF~ FI-.;S. 

Art. {. 0 A Companhia de Navn~·ação r.o~teira é uma so
ciedade anonvma t! tem por H ''I rawr a navegação, por 
barcos a vapi'lr dn ú vela, ucsta Côrtc para qual<fuer porto 
do Imperio ou r::.trtlll.~·piro c especialn11~nt<·\ do Hio de Janeiro 
para o porto de l\laeaiJ,·~ na Provinda do Hio tle Janeiro. 

Art. 2. 11 A :;t'•tle d[l Clllllpanhia SPrá no Hio de Janeiro. 
Art. 3. 0 A Companhia 1lurará pelo tempo tie 20 annos, po

dendo (!ste prazo ~c-r prorog-aJo se a assembléa geral, convo
cada exprcs~arnentc para este fim~ assim o resolver e fôr 
approvado pr,Jo Guverno. 

Antes do tempo fixado para a sua duração só poderá dig
solver-se verificando-se alguma tlé-!S hypotheses especificadas 
no art. 295 do Codigo do Commercio e no art. 35 do Decreto 
n. o 27H de fg de Dezembro de i860 ou se a assernbléa geral 
dos accionistas, reunida espceialmente para tratar deste ob
jecto, com uma antieip·açãn de 40 dias, assim o resolver por 
dous terços dos votos que representarem as ncções emittidas. 
Tamb~m se julgará dissolvida e será immediatamente posta 

em liquidação, logo que sofl'rer prejuízos que absorvam os 
fundos de reserva e de deterioração apurados e metade do 
capital social. 

Art. 4,. 0 A Compttnhia começará a funccionar Jogo qu~ 
t'~tejam emittidas todas as aeções e realizados 30% do seu ca· 
pita I. 

CAPITULO li. 

DO f. HIT A L E fiOS ACCJO:'iJSTAS. 

Art. 5. 0 O capital da Compnnhia Rerá de 200:000/~000 divi· 
diuos em i.OOO acções llc i0051JOO cada urna. 

Este capital poderá ser augmentado se a nssembh~a geral 
dos accionistas, sob proposta do conselho fiscal, assim o 
resolver, por metade dos votos que representarem as a.cçf'es 
emitt iria~. prPrfHicmrlo :tntoriza!'_':tn ilo t1oy~rnCJ. 
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&~por ventura se vrrilirnr o :wgmento do r::Jpit<11, tH::io 
prl'!'en~neia provorcwual á:; novas acções os accionistas tia 
Compan h in. -

Art. 6. o As Antratlas das: aeções srrão realizadas na quota 
e nas épocas que o con~elho tiscal jul~ar conveniente, pre
t'edewlo sempre annuncios com Ullld anticipação tJ.e ~J dias 
lJCio meno~. 

Art. 7. o O a1~cionista que não rfTectuar as rntradas a que 
f(ll· obrigado, nas (~po1·as annuudadas, p!'~rderá, em benelil'il) 
da Companhia, as entradas <tne anteriormente honver rnali· 
zado: exceptuados, todavia: os easos de força maior, devida
mente justific~ados pt~rautl' u (~llH:-:clho fbe:ll. 

O aedonista a quem tal falta ftlr' rcl,~varla rlevcr:'1 pagar 
immcdiatamente a entrada qut~ devi' r e o juro tia demora. 

As arçõt->s rahidas em corumisso poderão de uovu s~~r cmit
tiuas ou ti<:arão pertencendo á Companhia ; no vrinwiro easo~ 
o producto do commisso será levado á conta de lucros e 
perdas; e no segunuo, ser~o as entradas f~itas vela proplia 
Com panhi:1. 

Art. 8. 0 Póue ser accionista da Companhia qnahjucr pessoa, 
quf~r nacional, quér Pstrangeira, on a:-:soeiaçiin, devendo a 
transfcrencia das aeções ser feita, der>ois fle r~~alizadus 30 % 
do v:illor nominal, no csci·iptorio da Companhia em livro 
especilll, na prescw:a dos transferentes e transfcriuns, ou 
seu~ repr~scntantesJ 'lue ~ssiguarão com u gerente o termo 
respectivo. 

Art. 9. o Osarcionistns são solidariamcntn responsavf~is até 
O valor das aeÇtlt'S que possuirem por uistrilmil;ãu primitiva 
ou trattsfercnda. 

Art. 10. Emquanto não estiverem realizadas todas as cn· 
tradas das acçõos da C(lmpanldn, o g·nrentL', ouvindo para 
este efTdto o ~~onsnlho fiseal, lt~rá n direito dt~ retu<ar a trans
fercnda se o colllprallor das aeçíws llw nà:) mc~recer plena 
confiaHfa. 

No easo dn morte ou fallnncia d<' qnall{ller acciunista, a 
trausfnrencLJ Si~r;í feita a qtwm legalrnenlt~ pcrttmcer, desde 
qne for :1pprovulo; 110 r;1so enntrario ::t Cornp:wllia pagará o 
valor das re~pcc?i vas ;wc;i,es pl~l·1 pret"·o ou eotação tlo merca
d"o, emittindn·a~ dp novo a quem ih<' t'OIIVier. 

O mesmo sr~ o!;.:;,~t·v:ll'<Í no t•:tso de veJl(lu em hasta pniJika 
por sentrnra nn t~\('('nriín jud id;~ria. 

Art. H. A Cornpanhia nãu ll'lll responsahiliJade al~·uma 
pelos onus a qtw possam estar sujei las as aeçues com rela~~ào 
aos s<ms pussuidon~s. 

Os rt•ciiJus pass:ulos Jwlos aeeiunist;1:-:, ou pur quem h~gal· 
mr.nt1~ os r~·prrsPntar> de qualqtwr tlividPutin on somma que 
lhPs seja afl"t~nmte, valerão para a Companhia de pleuii qui· 
tação. 
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CAPITL:Lt) III. 

llA. A.D111\ISTH ·\t;:\o. 

Art. t2. A Companhia será atlministrada por um eonse
lho fiscal, cutupu~to tle tres membros, com outros tantos sup· 
plenles, o um gere H te. 

Art. l:L A c~li·it::ão do c·onselho fisenl, dos suppl~>ntrs, 1' 
do !~erentc, serú feita l'lll as5t~m1Jlóa geral, e á maiuria n·
lativa de votos, de tres em tres att11os, pnr escrutínio S('ereto, 
em dnas ec~dul3s, contPndo, uma trPs nomes para o eonse
llw e outros tr-l~" para supplentcs, c outra um para gerente 
com a tlN~Iar:wilo ex.tPrna dos votos. 

Art. I.'1-. N<t ·~luiyii.o a que st~ rpf,~r<': o artig·o pre•·cdonte não 
s•'clu :ulHtittidus votos fltll' pronnaç::io, s<tlvo os tutores por 
.st'll-> pupillos e ns nwridns por Sitas ltlnllleres. 

l>:1!':1~~rapltn uuit·o. As Ctllltp:lltlti::s ou Sociedades sú podc
r:ul S('l' l't·pn·st~nl.nd:Js pnr lllll dos sncios. 

,\rt. i~). o •·uusL•IIJtl fist·:d t•:-;t·td!wrú na primeira n·uui~tl, 
o :':'li 1'rl·~~i·!,•ntr c SeereU1rio. 

Art. Ui. ~ú podt~r;í s{lr !'lei!() membro do conselho lheal 
o :~t ··ioni .:::1 qtu~ Jh•s:;u ir, llP at·t,) Lia t>l:•iç~o, prlo IIH'IHJs ~n 
:lt'Çtit~::, c gt~l't~Htt~ o <HTiOIIisl<t qnP vu~sllir Wl <H'ÇÜt~s, das 
q:1:ws nt·tll11lll1 dl'!i''.s podn:'l 1lispúr sPnilo dt>pois di' tt•ssarem 
;;s su:1s rltJII·~:cit•-, (\ ha\·cr ,J!Jtid(l qJ;ilação lia assc·m!Jiéa gerai. 

An. 17. No impt•tlittwnto ou falta Uf' qnaltJUc~r dos mem
J,rtls do eon:-;ellw Jlsea:, S('rã'' clwmado:; os supplentcs na 
unkttl da Yotat;:lo, d~~vt~Jlllo, port'~m, proc•~der·se ú eleição 
lanto destt's culllo tl;ttiUOlh·s. lugu <JUC entre em exereieio o 
t1.~ret~iro snppkn te. 

O gerPntn st~rú snlJstitllido nus srus impeui11wntos, por um 
JllPllliJ!'tl do t'OI!Sf'lltlltlst·al, P qua11do o impedimento se es
IJat;ar <ll!;!ll dt• tr,_· . ..; JtlCZt·s, s:·r;i t'kitu outro. 

Art. lS. U:' meutlH'o:S du ,-,:uselho íheat scnirão gratui
t;t nH' 11 te. 

Os Vt~nc·itnl·tttt~:~ do gcr,~nle sN:io ar!Jitrauos llcla assem· 
ldt·a gt•:-:1!. 

A:·l. LD. Sã11 ;Jitrii•llit·ii,:s dtl f'tlt'l,;f'l1to 1i-;nd: 
~ l.'' Bt·prc~t~lllill' a ,·:omp:mllia jntlid:tl e l'Xlra-jndicial

llWUtt~, para o lf!W llw s~to tlUton;·:ldus tnuos os pud_eres ger:.~es 
é n:.;pPdar~:.;, :1s;im c:omo osdt' c~aG:'a propria. 

~ 2. 0 Antorizar o ;.rNeut'~ para t'azer chamadas ue prcsta
('tH~::.; do r-apitai, e parn n'alizar tlcspezas que sejam eomiuc
r:ttl;Js t'Xtraonlinarhs; para eelnbr:u contractos, e finalmentn 
para Pfrt~t~tnar alienaçüt·s c :leqni~i~õPs, precetlcndo a esta ul
tin!:' :llltoriza~:ão, assPntimrnto t.la asserniJit;a gnral. 

:; ~:.u HPs(d',;c·r :Íe!~n·a das :wçüt•s eahillasem l'omrnisso. 
~ r~_<• [k!i!Jel'<Jl' ~nlH'C quai~F~er J~·St.!nlpto ~1:crca do tfUal 

fi·I r·,·H:--ttlt:,,l,, r•>'Jq ~~·rr:nte. 



EXECUTIVO. 

~ :;:• Tomar eon tas ao gcrent1~ st•mprc q tte o julgar 
nt·n~ssario, e impreteriveltw~nte uma vt•z de tres em tres 
IIJCzes, a tim de Ü.Ispcccionar as operações dos lres mczes an
terinre~. 

~ ü. 0 Autorizar, dos lucros litinitlados, os tliviuendos scmcs
traes. 

§ 7.° Convocar as assemhltias g1~raes ordinarias na fórma 
ueterminatia no art. 3~, E as extraortiinarias sempre que fôr 
mister, o gerente o sulit·itar ou o re<pwrerem a1~cionistas 
o_ne rcpresl'ntem, pelu menos, um ten;o das acções cmit· 
Lulas. 

~ 8,0 Ht•solvPr ácen·a da itlonrid~Hlt· tlos qne quiwrcm 
far.er :wqnisição de acçõt~s, erntiLLauto IlÜ•) estiver realizado 
tudo o eapital da Companhia. 

Art. ~0. Compete ao Presidente do l'onselho: 
~ 1. 0 Presidir nas reuniões do tonselllo. 
~ 2." Hnbriear e encerrar o livru ~~m que forem registqdas 

ns aeta~~ das assembléas p:Prat•s, n das reuniões do coiJs~lllO 
tL;t:~d e o Lias tr:msfenmtias dn aceões. 

~ a. o Assignar eo~TI o gerent1~ os.chctfUCs para a retiraua tio 
Banco, dos dinheiros da f:ompanhia. 

~ 'I·. 0 A~sig-nar com o Secretario a eorrcspondencia priva 
tiva do eon!'cllloli:-;c;;l. 

Art. ~L. Ctlttlp;·t~~ ao St'tTOlario do t·on:"dlto: 
~ 1." Beuigir e assignar as aclas das reuHiões do mesmo 

· eonsollill. 
~ ~." Assignar com o Presidente a cotTe;-;pontlencia do cun· 

sellw. 
Art. 22. Nit.) lla vendo unanimidnde nas decisu1'S tio con • 

::;clhtl íiscal, serãu tomatias ~·ela maioria dos pareceres con· 
cordcs . 

. Art. ~n. S~w 0Ltribui~_;ões 1lo gerente: 
~ t.• A gl'l't'llt:ia d:.1 Companhia, t:oiH poderes para proceder 

t'omn mel!tur entuntit~r eitt IJI'nt'lieio da mesnw Co111panhia. 
~ ::?." LJat' t·untpritnenro :ís deliJJera~·(í:·~ do t'OII:'ullw liscal, 

pod1·11du tt~davi:t, quando assi111 o nntendt~l', :tppcllar t.h~ taes 
dt·!iiJ•'I'al;iír·~ p:tra a :Jc:st~tllhléa geral Ol'dinaria, 011 mcsmu 
t::lllVtH'::I-:t f'\!l'~\tlrdi!1:1riatrwnt1~ por si pl'tll'lÍIJ se, havendo 
~o! i e i ta do dn tuw-:dlttl li . .:r·;_.d a 1'1111 vuca~ilu, este :--e recusar a 
cll,·t'lll:il -;t. 

~ ::." Cr.·ar agl'llt'ia..; ~~ supprír11il·~ts. 
~ f.t:.'' Nt>llll':tr (~ dl'JIIittir u;-; agt'!llcs, t'll!IJ!ll:tndant1·s ou ca

pit:'t•~~ dD navir;s ~~ t111lth us mais elllpregadlls, e llliUTar-Jiws 
us n·spcdivus onlen:tdos. 

~ 5. 0 A~sig·nar a eorrespondencia c os I'Ontnwtus, prrce
~eiulo, tJLiantu aos conlractos, aulurizat:ãu t.lo eousclho 
hseal. 

~ti. o Organizar as taucll~1s de fretes P p:.1s~:1g·rn:-:. 
~ 7 ~o Onlnnar as compras e as dt~spezas urdi11arias. 
§ t). o HeePber n despeiH1Pr os dinheiros da Cu111panhia, col

JocanJoas sohrasemeonla eorrente em um Bancu. 
~ !L o Assignar, com o l'n•sid1~utc do cuu~ :lho Hscal, os 

cllc1[Ucs pura a n:tirada Llo tliuhciro. 



~ 10. As:-;iglWl', com os transfi~r~~ntc•.-; e transfc~hlus, 
ou seus representantes, os termus de transfereucta tlo 
Ut~ÇlÍl'S. 

~ fl. Dirig-ir a escriptura~·àq, <1 uu deverá ser feita com me· 
tho:lo o ela reza. 

3 U. Apn·sentar á assem IM~\ g,·r;d dqs act~iu11btas um re
latorio annuai elas opl~raçüt~s da Ctllu!Janllia, acompanhado do 
kdnnço geral e ua dt~monstraç:Jo da t:unta uc lucros c peruas. 

~ 13. Prnpôr ao Conselho Fiscal e.; asse1ubléa geral u que 
julg-ar ntii ao Dülll anJaBwnto e •rOS{lCriUade ua Com
panhia. 

CAPITULO I V. 

Art. 2í. A asscmhléa geral, quando legalmente consti· 
tu ida, repre;L~nta a totalidade t..los aedoni-:1;1-:, e SU[IS delihc
rarõcs, sendo tomadas de conforrnhlade com estes estatutos, 
ohrigam a tmlos, quér presentes quér austHltt~s. 

A atsemb!Ba geral será composta dos arciunistas, enjas 
acçõcs sr acharem averbadas no livro respc1~tivu trinta d1as 
antPs da data em que st~ verifh:ar a assemJlléa. 

Art. 2;:.; A assemhléa gl~ral não poderá ,;onstituir-st~ stmão 
Clltn a~·douistas l[lH~ n~prt~stmtern, peJo mt~tws, a tnr~ .. ~a parw 
d:ts aeçõns emittid<t~, e eum este numero rrsulYcrú sobre 
lfUaltJUcr assnmpto, eum e~eepção 1lu augmcntfJ llo eapital e 
tlisstduçãtt tfa Companhia, devc~tulo, ncstPs dons nltimo::; ca· 
SiJS, eumprir-se o que tlet•!rUtiH~dt 11s arts. 3. o c ti." 

Art. 26. A a"semhh!<t ~·pral s1~r:í -:t~!ltpre pn~sitlida pnr aceio· 
11ista que não seja Direí.:Lor ou gerente, c elciltJ no acl!J por 
aeelama~ão. 

Este Presi:lcnte complelarú a Htt·sa, noUJl'<llHlD u S(•eretario 
r o escrutad11r. 

Art. 27. l\ãu st~ reunintltJ Hllmeru suflit:icnte dtl aecionisttls 
na primeira ennvooçãtl da :lsSt\lll\llt>a gt·ral, SPI"<Í annulwiada 
::::cg-unrla, u Ill'sta Si~ tlt·liiwrarú enitt t) uumt~ro prest~ule, u llUU 
se fn r <i const;t r Bt\:> ;tllllllncins n~spt•t:t i vos. 

E' nxtH'cs::;;,tnL~!i :·.· Vt'lÜH.lll tra t 11' n··sta s.:gnnt]a rPnn ião de 
objecto e::;Lranlw a'~ que tiv<'r mulivado a prim1~ira eun\ o· 
ca~ão. 

Art. 2S. A onlPm lia vot:l('ãll sPr:í dt• nm voto por cada 10 
at..:t;ôes êlté ltiO, IJlW tt~rão lfj \ oto-:. Além desk unnwro 111'· 
nhum voto mais se contará, seja qnal for o numero de acç(H'S 
que o aceionbta possu~ ou rcpn·s<~nte por proeura~,;ão, man
d:lto este que só poderá ser conferido a aerionista. 

A vota~·ão, st•rá pnt· eslTntinio secreto quando se tratar de 
••lt•ir·t-,(·s 1.· l'l:~p•)ll~~~hlitl:l•k tk flltJI't'inuari'l', •JU qnantlo ai-



FXI:CUTI YO. 

gum neeionistn o proponha e a nsscmuléa geral assim o 
delibere. 

Art. 29. Os aeeionistas que possuírem menos de fO acrões 
poderão assistir :í:> fi')Smnhlévs geraPs, propondo o que lhes 
parecer util e tomando parte nas lliscus~ões, mas uão terüo 
voto. 

'Art. :w. Os acrioni.;;ta~ potlrm fazer p:!rtc da assemhiP.a 
g-eral, qnér possuam as ~wções ~uas livres e desembaraçadas 
fJUér as tonham caueionallas ou em penhor mercantil. 

Art. :H. Com pelo ú a~setn hléa geral: 
§ i. a Hcsolvr.r á cerca de todos us negocias tla Comp:m ltia 

approvando-os ou reprovando-os. 
§ 2." Hefurmai' os presentt'S estatutos. rlrvcmlo as altc

raçõrs ser sul.nnettidas ú approvação do Gnvc'rnu. 
~ 3. o Eleger o conselho fiseal, us supplentes e o ger~ntc. 
§ 4,. o Eleger a com missão de exnme de contns, que scní 

rle tl'I'S mrmbros. 
§ 5. o Hcsolver :icerca da eleTação do capital e responsabi

lidade de funceiouarios. 
§ 6. o Approvar ou reprovnr as contas apresentadas pelo 

gerente c dar-lhe ou negar-lhe quitnção. 
~ 7. o Destituir o conselho fi se a I e o g-erente, antes da 

~poc_a da ell·ição, havendo para isso motivos ponderosos e 
JUStifieados. 1 

§ 8 o Re~olvr.r :íecrca rlns propostas que lhe forem apre· 
sentadas pPio eomellto fiseal, gPrente e ru~eionistns. 

~ 9. o Ddiber:1r Ü<~t}rca da continua(,'ii.O lia Companhia, n 
bem assim tb sua li!.Juillação nos easos JHevistos nns leis 
geraes do paiz e nus prrsímtes estatutos, e estabelecer o modo 
por que se ha de verifie:u· a nu~sma liquidação. 

Art. 32. A nss1~mb!éa geral rcunir-~d-ha duas vezes por 
anno, em srs~ão ordinaria, nos mezes de Janeiro c Março. 

Na 11rimeira destas rt>nniõf~S ~erü npresentado pelo gerentri 
o relatorio c as f'Ontas do anno findo, f' t•ldta a ~~ummissão 
de exame de tl'!nta:;; ,, na St~g-unüa serú llist~utido e votndo 
o parecer da eorn rn is"ão reft·rirla. 

Além das rcnniõPs a que estP artigo se refere havcrit as 
extraordinarias que fon·m eon vocadas pelo c·mselho fiscal, 
peJo gm·ente nos trrmo."' do art. ~:1, § 2.", ou rC(jUeridas por 
accionistns que represeutnrclll, peJo menos, um terço das 
acções emittidas. 

Nas reuniões orei in~ ria." assim r orno cxtraordinariâs, sós~ 
tratará do olJjecto utt nhjtr~tos qLt:~ tiven~m motivado a con
vocação, salvo, nas ortlirwrias, ftllaii{Uer proposta do Con
s~~lho fiscal ou du gel't'll t~", que ser~t Jogo suLmcttida á dt~
hbernção. 

Qualquer nntr~ propnc:ta só poderá ser resolvitla Pm as
semhlt~a extraordin~1ria, r~xpre~samcntc ~onvoeatl:t J1:ll'a e::-;tc 
cfl'eito, w uias depois lia aprcscnt<tção. 

Art. :l3. A:-: asscmbléas geraes serãd sempre r.onvocadas 
C?m anticipnção, pelo menos, de cinco dias c por ~nnun
l'lfF n:-~s fl'l!ltrl.c di~tri:1c: rl0 m~lir1r !'irrnl~tf_':in. 



ACTO~ llO P'ODEF: 

Art. 31. A approvnção õ~s conta~ que forem apresentadas 
pr.lo gcnmte, votada em assr.mhlt~a geral e sob parrcer da 
respectiva com missão, importa para o gerente plena e geral 
quitação c parn o eonselho fbf~:;ll a tlesonL~fa\âO!rle toda e qual
quer responsaiJilitlade. 

CAPITrLO V. 

no FUNDO TlE RESEnr \ E Df,:-. DIVIJlE:"'DO:'. 

Art. :J5. O fnndo dr rPsrrv:-~ sPr:í form~trlo ele 2 •:, tiradoc; 
dos lueros liqnitlos de enda SPIIH•stre. 

Esto fundo tS· exclusivamentt~ tit'stinado a fazpr facP ús 
pertlns do capital sot~ial ou J1rtl'a snhstitnil-o . 

.Art. 36. Totlos os semnstn·s st• le\-arâo a rrcrlito da conla 
de-Deterioramento-6 "~ tlo vnlor primitin1 do m:-~1Ni:-~ I da 
Companhia, a fim de serem applk:-~dos aus rPpar(ls ou n•enns· 
trncção do nw.tcrial. 

Art. 37. As ~ommas tlrstinat]ns para n.s nn~ a qnc SI' l'dt'
rcm os dous artig-os prccr.dentes sNãn dr.po.~itadas ·~nt nm 
Banco, applicadas em npolices da divida pnhlica, lJilhetcs do 
Thesouro, ou de acções de companhias acn•ditadas, confurnm 
entender o conselho fiscal. 

Art. 38. Serão distribuiu os aos ar,rionist.as, r.m d ividrnrlos 
semestraes pr~gos nos mezes de Janeiro e .lnlho, os lneros li
qnidos provenientes das opcraç(,es cffectivamentc eonelnidas 
dentro do respectivo semcstrr, l' tlr.pois de feitas as dcducções 
autorizadas nos presentes estatutos. 

Art. 39. I~ogo que o fundo ele reserva attingir á som ma 
de :20:0005000, não se fará mais senão a dedueção destinada 
J)ara deterioramento. 

Art. 40. Se o capital soci:d se achar desfalcado em virtude 
de perdas soci~es, não se f ar~ !l istribuição alguma de divi
dendos, emquanto o mesmo ear1ital não fôr integralmr.nte 
restaurado. 

Art. 4L Prescrevem em beneficio da companhia os divi
dendos quP. não for~m reclamados no prazo de cinco annos, 
contados do primeiro dia que fôr fixado para o seu paga .. 
mento. 

DJc;rnSJÇÕES I.ERAES. 

Art. 4~. Os accioni~tas r,arrcgador('s terão direito a uma 
reàucção no preço da tabella de frete que será nrbitralla 
pelo gerente. . . . 

Art. 43. O primeiro l'onsclho fiscal e composto rlc Joaquim 
Antonio Guerreiro Limn, Domingos Antonio de Góes Paehcco 
f' Vir~>ntc AlvPs (lo Sorl'nrro; ~> snpplrntrs, .To~,-· Hihriro tll' 



Freitas, Au~usto Gome:-; Fareira (', Joa,Jnim Mal'IJUes da 
Costa. 

Art. 4l. Fica desde já nomeado gerente durante os pri~ 
meiros trcs annos José .Maria Ttdxcira de Azevedo. 

Art. ML São agt'ntes nos tres primeiros annos, nesta 
rôrte Azeve<lo ~_\: Somp., e na eidauc de l\IacalJé Gcrvasio 
1\Ianocl Pinto. 

Art. 46. Fica <lesdc já autorizado o eonselho fiscal e o gr• 
rente José l\faria TeiXPira de AzeYt'do a fawr a'~qnisi~~ão do 
vapor naeional Conde d' En pPla quantia de ()0:000;)000 no P~
taúo om que se al'lw. f) a ntandar prol'(~der ;í f:w.tura dn raldei
ras c todos os mais rcp.'lrus Ili'!~:~ssarios llll n fcritlu va,~ • r. 

Os a~~eiollhtas o!Jrig-am-sc pelo valnr tLis ;u·~·(i,~s qne llH'S 
foram dístriiJuiLias, sujdtautlo-:.;e :1 tod::s as di.-.;posiçüos dus 
JlrrsLntes estatutos, qun appruvararu elll assr~1niJka geral c 
eoner)dem ao conselho Hseal e ao g·,•reu te plenos poueres para 
rPqtwrerem ao Governo Imperial· a appl'ov;w:Jo dos Jtwsmos 
estatutos ü aceitar as altera~_"ues ou mutli1ir'a~~õ~s 11ue o Gover
no julgar convenientes. 

Bio dL~ Janeiro, 11 <le DczcmiJro tlu 1871. (Scgn~m ::;1~ Js ;,1.-:
signaturas. ) 

DEGHETO N. U~Hl -DE ti DE .\.I~IUL UE J87:l. 

Coucclle á Culllp:whia Hio de Janeiro G~s Compa11y Lilllitl~tl 
~wtoriza•:ão para elevar a 7:Jo.ooo libras csterliuas set.: ruwl•• 
~udal. 

Attcntlcndo ao quo nw n•qw~ri'U a Comp:ml!ia Hio de 
Janeiro Gas Company Limite:!, dr•vidameJJie n·prcst~n
tad;t e na eonfurmidatle da l\Jiuha Immcdiata Hcsulut',J() 
1le l8 dt~ f\Tar•:o proximo lindo, tou1:1t!a sohn~ p;m·n·r-da 
Scct.Jio d(is NPg-11l'ios do lmpl't'io do C:)tlSI'II!o de Estado, 
Pxarado (~!li C!Jit:.;uiLI de r; dt• .l:tllf-ÍI'O :til irno, llt•i por 
l.•cm Concctlnr-lltl' aatoriz;:~çfio para el&\·at· sf~IJ ftútdo so
(~ial a 7;i(L00;) lilll·as C;--.lerlinas; ~·omprchendendo-s,~ 
W'SSé :111.'-~IIH'lllo ,I o.;IIJillll:l l'l'jll't''!'l!l:l(l;t t'lll ollt':J-: i:'1 )'(':1., 

t• !..lt'f K 11. "'..i.· 
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lizadas pela companhia rom o prodncto de su:1s t'cono· 
mias, actualmenlc adju<liea<lo ao c:-~pital f•ITrctivo t'ffi
pregado na exenH:ão da rc~peclivo contracto. 

José Fern:mdes cb Costa Pereira J1mior, do Mr.u Con
selho, Ministro c Secreta rio <lc Estado dos Nf•gocios da 
Agricultura, Commercio e Ohr:-.s Puh1iras, assim o tfmlia 
entendido c f:J('a Pxrcutar. Pal::wio <lo Hio de Janeiro, 
em cinco de Abril de mil oitocentos st'tPnl.a c trPs, 
quinqu::1gesimo segnndo da Ind<•p<·ndcnr 1 c do lmper·io. 

Com a rnbric::~ de Sua à~Jgcstatlc o Imperador. 

Jo~r! Fernmulr>.~ dll Costtl Pe1·rira Junior. 

DECRETO N. r;~;>o- nE ;; oE AnniL DF: 1873. 

Approva a reforma <los arts. 2 ... c 7.() do~ e-,tatutos ua Compa
nhia Commercial de Sf'gnros :\Iaritimos, estahel(~{·ida na ca
pilal ela ProYincia da na h ia. 

Attenden<lo ao qun me rrquereu a Comp:mhi:-t Com
mcrcial de Seguros Maritimos, es~ahrlecid:-t 11:1 capital 
da Província tb naltia e dPvidamente representada~ e ll:l 
conformidade da :Minha lmmediata Resolução de 2'~ dt~ 
Março pro:'{imo findo, tomada sobrn parrccr da Ser~ão 
dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exara
do em Consulta tle g de Fevereiro ultimo, Hei por bem 
Approvar a reforma dos arts. 2. 0 e 7. o dos estatutos 
por que se rege a mesma Comp:-tnltia e :1 que se refere o 
Decreto :B. o 4377 de 1l de Junho de 18GB, permitt imlo 
sua substituição pelos que foram aeei tos na sessão de 11 
de Julho do anno prox i mo findo (la assembléa geral dos 
accionist:-~s, e são do lltror seguinte : 

Art. 2. o O fundo ou capital d~t companhia é elevado 
a 1.200:000$000~ moeda corrente, dividido em (ICI:fks 
de l :000$000 cada uma, emittid·ts as novas acçües, 
quando e como a Dircctoria unanimemente julgar con
veniente ao~ interesses da comp:mhia, applicando fJH:II
fJUer prrmin para :1 ronta do fundo de n•srrva. 
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Arl. 7. o A companhia não tomari1, (ksde já, risco 
algum sobre um só navio á vela que exceda a 40:000$ 
e a v a por a 80:000$000. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da 
A«Tricullura Commercio e Obras Publicas, assim o 
te~1ha entendido e faça executar. Pala cio do Ilio de Ja
neiro em cinco de Abril de mil oitocentos setenta e 
tres, 'quiUtiuagesimo segundo tla Indcpcndencia e <lo 
Imperio. 

Com a rubrica lle Sua 1\lagestadc o I mpcrador. 

José Fernandes da Costl' Pereira .Tunior. 

DECRETO N. ti2til - DE 5 DE AllHlL DE 1~13. 

JJcsanncxa do termo de Sabará o de CacLhé, na Província de 
Minas Gcraes, c crJa neste um lugar de Juiz 1\Iunicipa.l e 
de Orphãos. 

Hei por bem Decreta r o seguinte: 
Artigo unico. Fica desannexauo do termo de Sabará 

o de Cacthé, na Provinda de Minas G:~r<1es, e creado 
neste um lugar de Juizl\lunieipal c de Orphãos_; revo
gadas as disposições em contrario. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo. do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos N e!{ocios 
da Justiça, assim o tenha entcndiuo e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em cinco de Abril de mil 
oitocentos setenta e tres_, qu inquagesimo segundo da 
Intlepcntlencia c do Imperio. 

Com a rubrica ue Sua 1\lagcstatlc o Imperador. 

Manoel Antonio Duarte de A::evedo. 

/r .I 
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J)ECHETO N. :;2:;;:! - DE D DE Anr.lL nr. iR73. 

CollCt'dt~ a :\.ng-uslo :\!t~ll:lc;; llc :\[oura permissão llOr tlons annos 
para explorar minas lk canão •lc pedra em suas fazctulas 
d1•nomiu:11las- Ilha do Lopes e Tatuim, na ilha de noipcha, 
sitas no mnnicipio ch: f:ayrú, da comarca de ValPnça, ua 
l'rovilll'il'l. da Bahia. 

Allcndcm1o an qnr rne fi'IJ'H'ren ltlli:;U' :Mendes uc 
1\Joura, IId por hem Co!ll'('(:cr-111<' pPrmiss:io~ por dons 
annos, para c·~plor:tl' min:t.'\ de c:1rYãu de JWdra em 
suas fazondas t\eHomin:td:I~-IIIl:l (!q L0prs (~ Tatnim, 
na ilha de Boipr~ba, :-;itas no lHillliripio de~ Cayrú, da 
romarca de Yalcllr:a, na Pt'(l\ in<~i:' da Ih !tia, c;oh as clau
~mlas qnc com f's!.e [nixam. a~~i!l·lladas por .Tn . ..;ó Ft~r
nandcs da Cost1 Pereir:1 .lllnint·, rln ::\ll'u Conselho, 
l\Iinistrn c Secr(~lari(l <il' .E>I:1do do:-:. Ne~~·ocios da Aa:ri
eullnra, Commereio e Obras Puhtica~~, rpw assim o tc'nha 
entendido c faça c:xcrutar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em llOYP de A!11·il de mil oito(·cntos setenta c tres~ 
quinquagcsimo sc.j·tmdo da lndcpcndcncia e tlo Imperio. 

Gom a rulJrira de Sua lllagcstaLlc o Imperador . 

.José Ff'rnmuJ,s d11 Costlt Pereira Jnnior ~ 

Clau mias a 'lu c se refere n Dcct·cttJ n." ~2a2 
desta data, 

t.<~ 

Ikn tro do prazo de dons annos o concessionario ue
~ignar:·l os lugares em que tiver de minerar, apresen
tando na Secretaria de Esl:ulo competente plantas gco
logica c topographka dos terrenos explorados, com os 
perns que dcmom;trcm, tanto quanto fôr possivcl, a su
perposição das rnmadns mincraes. 

A estes trabalhos aeompanhará, além de amostras dos 
mineraes e cl<is variedades das camadas de terrn~, uma 
descripção minuciosa da possança das minas dos ter
renos de domínio publico ou varticular neccssarios á 
mineração, com designação dos proprietarios, das edi
ficações nellcs c xis tcn tcs c do uso ou emprego a que são 
destinadas. 
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Outrosim inllicará qual o meio mais :-~propriado para 
o transporte dos proclurto;; da miner·ação, e qual a dis
tancia entre cada uma das minas e os po\·oados mais 
p1·oximos. 

S~tisfoitas as exigencias da 0lausula l. a scr-llte-ha 
concedida a neecssaria antorizaç,:io pwa lavrar :-~s minas 
}IOl' cllc e:x:plorarlas nos ltrg-ares 1\t'si~·n:~t\os" dP aceônlo 
com a mesma clausula~ sob as eonLlit.:/ír~s que o Governo 
Imperial julgar eon\'Cnientc imptll·-lhc nn interesso 
da minrra~ão c ~m hcnelido dos 'lirl'ilus dn Esi:ulu e 
dos particulan·s. · 

Palado do ltio rln Janeiro, Plll H rle Abril tk lH7:L 
-José Fernrzndes da. Costa Jlcl'cinL Junior. 

SPnhor .-A qnan tia votat1a n:t Lri n. o 203:-i de· 23 
dt~ Sdmnbro rl1~ 1H71, mandada vi~~orar pt·lo Decreto 
n. o 2091 lle il tlr~ J:meirn dcslo anuo, c o cretlilo cx
traordinario f~oncetlido por ncen~to n." !')OBO {le 2t. de 
Setembro de i872 não foram su!licicntes para occorrcr 
às dcspczas nccrssarias do ~ ü. o c Hcpartiçõcs de Fa
zenda. E', por isso, in1lispensaYcl um erl'dito de 
l.OU7: 3U0~2!&:3 para aqudlas d 11a~ rubricas , como 
consta da represcnta(.ão junta da Uepartil:ão Fiscal do 
.Ministerio da Guerra e da tahclla que a acompanha. 

O excesso de L H77:2:38;<ü3G, q tre se Yl'rilica no ~ ô. O, 
Jli'Ovém de que a quantia precisa para o fanlamento de 
1.ti. 000 praças de pret absorveu i. ()00: Of){t::..OOO, segundo 
o calculo feito pela Hepartição de Quartel-Mestre Ge
neral, c tendo a Lei do Orçamento concedido o eretlito 
de l.G80:UG76;)()0 para Arscnaes de GuPrra c Armazens 
de artigos bellico~, resta apenas a quantia de 80:967~)560 
para pagamento de ordenado de empregados, jornaes 
de operarias, lahuratorios, acquisição de machinas e 
m:1 is despezas variadas, que se fazem por esses esta
Jlcledmrn tos. 

Bem que não esteja completo o numero de praç.as, 
comtudo a ditferença deixada não é bastante para fazer 
face aos outros serviço:;; c despezas fJUe se elTectuam nos 
Arsenacs de Guerra e Armazcns de artigos bcllicos do 
Impcrio, cujos forneci mcn tos rlcn tro do paiz e p_a.rJt a Di· 
\'i são Brasileira tw Paraguay são de órande imrp~·,Lt~iria. · 

~ '. { \ ! l • ' ·, 



A insullkicnda da verba tkstinada ao ~ G. o foi re
conhecida na proposta fuita para o cx.ercicio adual, 
tent.lo a C;.Hnara dos Srs. D~~rutado:-; votado agora quan
tia muito mais elovad:.t do que a qtiC está marcada no 
Orçamento que se prorogou. 

Accresce que da quantia de 1.083:21;)~919, concedida 
pelo D3creto n. o 5QU3 de 21 de Setembro do anno pro
ximo passado pua o rcferitlo § 6. 0

, furam posto.:; em 
Londres !.ll0:ll7$89g para a compra de ··mamcnto, 
e o resto applicado aos fardamentos de rest~rva, equi.
pamcntos c tudo mais que era de mister preparar na 
hypolhesc da eventualidade de uma guerra, que feliz
mente não se r~alizou, mas que entretanto impôz ao 
paiz o sacrilicio de preparativos irlllispensavcis. 

No paragTapho-H.epartic;ões de FazerHla- o augmcnto 
ôc 20:HHS6:l7 procede da nccessidatle que tem havido de 
eonscrvarem-se as nossa.:; forças na· Hcpublira do Para
guay, quando a desp~za havia sido calculatl~ súmente 
}Iara seis mezcs, por presumir-se que ellas alli se demo
rariam até fins do anno proximu passado. 

Verificando-se, porém, nas v1~ruas 5.•, 7.\8.\ 9.\ 
to. a, t.L\ 13.\ li. a c Hj.• do Orçamento !'Obras {11'0-
vaveis, na importancia de 1.85J:08J1)87l!, conforme está 
tlcmonstrado na tabella acima referida da Repartição 
Fiscal, potlem, sem incon vcniente das mcneionadas 
sobras, ser transferidas para aqucllJs verbas, em que ha 
deHdt, as quantias nercssarias para occorrcr ás des
pczas do resto do excrcieio. 

Nesta conformidade tenho, pois, a honra de submctter 
á assignatura de Vossa .MagestaLlc Imperial o Decreto 
junto, autorizando a transfercncia das ditas quantias. 

Sou com o mais 11rofuntlo respeito, de Vossa Magcsta
de Imperial, subd.i to fiel c reverente. -João José de 
Oliveira Junqttcira. 

DECRETO N. ~2;)3 -DE g D~ ABRIL DE l8i3. 

A.uloriza o Miuistro e ~ecretario de Esta•lo U«)S ~cgocios da 
Guerra para applicat ás de:'paas com 1lin•rs.b l'ubricas do 
~1..crciciu d~ 1812 a ts-;3 a qu,Ultia tle 1.6\l7:31JOS2..l3, tirada 
das sobras ...-erifica•1as no art. 6. 0 da Ld d;.> Oro:amcnto do 
m~smo e"1~r ddfJ. · 

:!\ão ~~ni<:.· ~·lfíLi:n:.~.:. a.:. !T1!l~:a, \.:·ta~ ~ ç·~n Ct ~ ~~ •• ~ 
e R e par ti,·.-,.,, d·· F a' ·n 13. .~.; ~ • li ' ·1 1 L i n. · ~(l}-') de 
23 1s Sst~mt.·r·_; d~ i~ii: ~;n."lJ.L ·, i;·:.ra r~L· Dr:1eto 
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n." 209 I tk li de .Ta nr i r o do corrcn te ~ n no, nrm o c r r
ti i to ex traord in a r i o conct'ditlo pelo Decreto n. o 5090 de 
21 de Setembro de 1872, para o rxercicio de 1872 a 
187:l : Hei por hem, na conformidade do art. {3 da 
Lei n. 0 ll77dc 9de Setembro de 18()2, c Tcndoou
vido o 1\len Conselho de l\lini~Lros, Autorizar o Ministro 
c Secretario de Eslado dos ~e.~·ocios 1l:t G1tcrra a appli
caJ' .10 png:1ment.o das drspczas dos rl'fcridos paragra
phos a qnantb tle l.fHJ7::mo,):H:~, tirada das sohras dos 
~~·~;. 11 , 7. 0

, 8. 0
, H. 0

, 10, U, t:1, F~ n Ui tbquelle 
exrrricio, c distribuída na fúrma da tabella que com 
nstc baixa, obscrv:mtlo·se as formaliuatlcs in,Iicadas no 
m cnci o nado art. 1:1. 

João Josó de Oliveira .Jnnrrueira, do l\Icn Conselho, 
Srn:-~dor do Imprrio, .1\linistro c Sf'cretario dn Estado 
dos Nt>gocios da Gni'IT:l, assim o tenha entendido c 
bça C'<ecnt:-~r. Palacio do Hio de Janeiro, rm nove d1~ 
AIJr·il d(• mil oitocentos setenta n tn·s. quinquagcsirno 
segn ntlo tb Indcpr•ndencia c do J m pcrio. 

J oiTo .f os é de OI irei r a .Juuqueira. 

Ta!ll'/ltt distrilmlira a qar .c;e refere o necreto desta dota. 
Art. (i. o da T .. ri n." 20:1:-i de 2:1 de Setembro de 1 H71 e 
Vec1~eto.'i n. os tiOUO de 2 I r! e Setembro de J 87~ e ~0!}1 
de 1·1 de Janeiro de l87:l. 

~ G. o Ar~cn3rs tlr Guerra e Arm:-~zens 
de artig-os helliros .....•........ 

Hr,p~l rtiçGi~s de FaZPllda ........... . 
I . {}77: 238,)113() 

20: t;i!;)G07 

1 . 607: 390i~21:l 

P;dacio do Bio de Janeiro~ em!) de 1\hril d.c JRi.'L
Jollu .Tu11é de Olit'cim .li111!JIII'ii a. 
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DECRETO N. ;;~5í - nE n n~ AnniL DE 18i3. 

Concede a Edu~rdo Pcllcw \Vilson permissão, poz· dous annos, 
llara cxplor:tr ja7.idas de mincraes coinbustivcis nus muuici
pios de Ca!TÚ e ltaperoá, da eorna1·ca de Valen~·a, ua Pru
,·iuda da Bahia. 

Attcnden,lo ao que me requereu Eduardo -·ellew \Yil~ 
son, Hei por hem C:onrcder-lhe permissão~ por dou-. 
1nnos, para ('Xplorar jazidas tlc mineracs comtmstireis 
nos municípios tle Cnyrú c ltapcroá, da romarca deVa
lença, na Provincia da Bahia, com exclusão das fazendas 
Ilha doLopesc Tatuim, na ilha Boipe!Ja, siLts no pri
meiro dos referido~ mnuicipios c das quaes é proprieta
rio Augusto Mendes df' Monra, c sob as clausulas que 
com rstp baixam, as:'ip:llailas por José Fernandes d~ Costa 
Pereira .Junior, do ~leu CnnseiiJo, Ministro c Secretario 
tlc Estado dns Neguciog da Agricultura~ Cumm<'rcio c 
Ohr;Js Publicas, que assim o !tmha entendido c f:H;a ex(' .. 
eutar. P::dacio do Hio de .Jaw•ii·o, em nove de Abril de 
mil oitocentos scte111a t! tres~ quinquagesimo sl'guudo 
da IndtpmH.lencia e do IIUperio. 

Com a rubrica d1• Sna l\bgesladc o Impaador. 

José Fermmrles tia CDsta l'rTrira .Junior. 

Clausulas· a ctuc se I"efei·e o D~cr•cto n." ;»2:i·l 
dcsh:t data. 

I. 

D1~ntro do prazo de dous annos o conce~sionario de
signará os lugares Plll que tin·r dt~ mitterar, aprcseu~ 
tan~lo na s~cretaria_ de Eslado ('OlllfWlentP plantas geo
logica c topograpllJca dos f<~rrt~llo~ C'<plor;ulo::;, com os 
pcrns que demoHsl.tT!ll, tanto 'Jnauto fôr possivd, a su·· 
per posição das c~nnada!'i ll1Íill'l'at's. 

A cst,•s trabalhos acolltpanllar;·,, alt"•m dn amostras dos 
mineraes c das Yariedadcs <h·; c;lmadas de t.crra:' uma 
descripção minuciosa da pus:-:atH,'a das min:1s, dos t'errc
nos de dominio Jlltblico ou p;t~·ticular m·ce:'sados ú ex
ploraçJo? com de:'i~·Inf.~Jo dos proprielario..;, d:ts cdift('a~ 
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ç;i,·~ J~C'llcs r\ i.< l1'l1 I c.;; e do u~;o ou l'lll prt·~·n :t q IH' <'i o d r:> 
tinr~uas. 

Outrosim in1li<~ar;í qurt l o mnio mais :1propri:Jr!o para. 
o transporte elos pr·orluctos dJ mincracJo, c qn:ll a dis
tancb entre cacla uma th;; min:l:' e o-; porn:~do:.; mai;-; 
proximos. 

IL 

Satisf,,it·tf; :-~~ r\i.~<:PI'ias d.1 t'hw;nl:\ ·1.~ s:'r-lí!l'-il:t 
conee1Jida :1 n,•c•~-;;s:tri:t :nJiori:•;'!l';in n:;r:t L1·1 :·::r ·1s wi
nas por clle cxplora!hs 110~ lug·:tn:~ d:~~;j :·n:ltio:~,dc~ :tUt)rdo 
com a mesma rlausnla, c'Jh ;1~: ctmdiçõcs qut: o Govürno 
Imperial ju!g-:tr cnnveniPntc imp(}r-llw, Wl ini:Th~t~ d:t 
mincrar.:to e em hcndiciu dos dil'<'ito.~ do E·;l::do t' dos 
par·ticuhtres. . 

P:ll:tcio do Hio d:• .lHnciro, 0m ~) tl!' }.hril dr HG:3.
Josd Fenw:de:-: dr 1 C·jsftt TJ;•rt ira .J;r nio,". 

-----~\,·~-

I 

l'roroga::tl~rr~enl~! :;<'s.,Jo d:1 _,,, ., .. , .•... ,, ..... ,,r" '• 1::·'··:·. 

Hei por l:rm P:·a;·o_ry;•r :ti(• o dh ·.~ 1
1 n prn-:i;nn llli'?: dr. 

~,l:tio :1 pi'!'S!'ilÍ(' s;·s~·fio d:t Asst'tllld·'·:) nc:·:1l Lr·.·!·i:~:atir:l. 
O Dr. .1 o :lo } .. Jrrrdn Cnn:':l d·· ()!; Yr·i r a, <h I\1{~11 C·m

sellto, lU!n1::tm ,. ~::.;c·crf•t:•:c:n ·'·• ~-~.;t.:1do d~l:; ~'{,'·~ocio:.; do 
ImpP-rÍo. nc:~im o l•·nha ~~rii, lttlid.) ,. !':Ji':t exet'!ll:-tr. 
Pa lacio d:) Bio dn .la r:t'i r o, <·m q 11 i 1m• dt• .1\ !H·i I d0 rn il 
oitocentos setenf..a r trcs, quinqu:t.'.!esimo segundo da 
lnr.lcpendencia c Jo Impcrio. 

!. 



218 ACTuS DO ronr:~ 

DECRETO N. ~)2?jG - nr. Hl DE ATIRIL DE 1873. 

concede á companhia Oflicinas tfc Mecanica lrulnstrial autori· 
zação para ruueciouat· e approva os respectivo" cslatutos. 

AtleiHlcndo [10 que me l'<'fJill~rcn a Companhia Omeinas 
de l\lecanica Industrial, devidamente reprc:'cnl.ada, c dn 
conformidade com a ~linha Immcdiata Hcsolw~ão de 
r; do corrcn te mrz~ tomada sobre o parecer da ·scec;ão 
dos Ncgocios do lrnperio do Conselho de Estado, nx:.~rado 
em Consulta tlc 11 tle FeYcrci r o nl ti mo, Hei por hem 
Concellcr-lhc autorização para funccionar c ap1:.rovar os 
respectivos cstatulos, 50b :-~s dansulas que com este 
baixam, nssignadas por Jo~é Fernandes da Co~ ta Pereira 
Junior, do .Meu Conselho, Ministro c Secretario de Estado 
dos Negocias da Ap:ricultura, Corhmercio c Obras Pu~ 
hlicas, que assim o tenha ('Jllend.idn e faça executar. 
Palaeio do Hio de Janriro. t'm dr?.anovr, de Abril de 
mil oitocentos sctenla f' tres, fJLiinquagcsimo segundo 
da Indcpcndcncia c do Jmpcrio. 

Com a ru1Jrica 1lc Sua ~bgcstatle o Imperador. 

José Fcrucnull's da Costa Pereira Juniot. 

Clausulas a ttue se t•efere o Deereto n. ::;~::;(; 
desta flata. 

L 

No art. '"· 0
, depois das p:1lavras...;_asscmhléa gcral-1 

:wrcsccn te-se :-requerendo posteriormcn te a Cornpa .. 
nhia a ncccssaria approv:1~ão do Governo llllpcrial. 

n. 

No. art. 1~ substi tnam.se as palavras-quan<lo lhe 
p~reccr con vcnicn te-, pel:.ls S('guin tes :-sempre, 110 ... 

rem, a!lt.cs da votar;:1o zwr·,ca[rita que ella ~c faça Jlot· 
I'~Ci utmw, tf,mando-se nm voto por r~Hh ,.JJ11t" af·r;oes, 
>'{C, (o JIL\Í~ t:OllltJ l'q:·l nn tÍÍfll :trtirrol 
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III. 

No art. Ui in fiw' acrc~C('nte-sf~ :-O Presidente c Se
cretario da assemhléa serão acclamados ou eleitos para 
servirem em cada reunião ou para tlirigirnm os res
pectivos tralnlltos por tempo ôe um ou dous annos. 

'IV. 

O art. 29 deve ser eliminatlo, por (:ontrario á tlispo
si(;ão expressa da Lei 11. 0 ·Jmn de 2~ de Agosto de lSUO c 
Decreto n.o 2711 tlc lU de Dezembro do tnc:-;mo anno. 

Y. 

No art. 30 substiLu:nn-sc as palavr:1s- .Janeiro e Ju .. 
lho-pelas seguintes:- Abril e Outubro. 

VI. 

No art. 33 in fine acrescente-se :-~cnhuma reforma, 
porém. terá vig·or senão depois tlc avtn·oraua pelo Go
verno Imperial. 

Palado do ltio de Jandro, t'lll lH tk AlJrilllc 1H73 .
José Penwnrles dtt Costn l)ercila J 1111Íor. 

Estatuto~ da Companhia - Ol'Hcinas de Rlccanica 
lll!fustri:JI, - a (JIIC SC l'Cl'crc- O llccrclll 11.1) a2t)t\ 
desta data. 

( ;.\J 1 lTrLn 1. 

Art. L 0 E.-;ta rompanltia conslilue um1 so:~ir'!d:ldt~ an<;
nyma~ c tem porohjccto dar o maior desnHvolvimt~nlo 
possível ás oflicinas de machinas de que ft•z :H':Juisiç;to, 
existentes n'~ Cltidwrra, pr·omorcr a cotl~trtJrc;ão de 
trm di que log·o q ne eonvcn h:1, no I w.:·a r da 111ort cina ora 
rxistcnte nos teJ-rcnos da Saudn ~ ~·~taiJelt'O'l' :llli tra
pidles ~~ara a dr~rarç·a c dl'Jle:-;i tu do l'íln~o: fl·J'!'n 1_ 
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outros artigos de importncão c expot·taçiio; comprar e 
'vender carvão c ferro por conta da Companhia ou de ter.:. 

-ceiros, e, finalmente; estabelecer linhas. de navcg:Jção 
q uundo convenha aos interesses sociaes. 

Art:2. o A Compunhia Oillcinas de .Mccanica Indus~ 
trial instaUar-se-hà loj:>:o quo estes estatutos forem ap" 
provados pelo Governo Imper.ial, e dm·arú 30 annos, a 
contar ua data do Decreto de autoriz~r;.ào. . 

Entrará, porém, em liquidação antes do finllat· o refe
rido prazo, verificando-se os casos previstos no art; 295 
do Couigo Commercütl, ou a perua de GG ''/. do capital 
realizado. 

~\rt. 3. o A lirtuil1ação da Companhia só pótlc ser de
terminada pela .assembléa geral qnando constitüida com 
numero de acciónistas que representem mais ue meta
lle· uo capi:!a• réalizadu, ou nos casos previstos no final 
do a t·tigo antecedente. A mesma nssemhléa Jlrescrcvcr.l 
o medo por que deve ser feita a liquidação. 

Art.~. o O capital da companhia será de 2.500:000$ 
dividido em f2.500acçõcs de 2005 cada um11, podendo 
serelevartoa 5.000:41._'){),~, se as:'illl convier () f<)t• resol
"vido em asscmbll"\a r~~;ral. A wesma a~snmhléa pi~es., 
crcvcrá o moilo por qnc deve ser rcaliza.Lla esta scgunúa 
·emissão de acções, no caso de ser appt·ovada-. 

Ar·t. 5. o Eslando jú sulncl'iptas a::. referidas 12Jj00 
ac1;ões, rcpreseu tando o c a pila! jáTCal izado r1c 875:000$, 
pelo qual foram adquiriúas pela Companhia as olll
cinas na Chichorra com touas as f;Uas pertenças c 
sobres:1lentcs,. 213 escravos q11e nell;.ts tralJalltalll, os 
terrc"nos rnt' Sauue com a mortona nclles cxisten te 
e oito vapores, poderá a Director·ia ·determina-r as 
subsequentes presta~·õns até 50 °/0 do capital social, com 
tanto tJUC cada umu de lias não exceda de ü "f., com in
tervallos não mcnorl)s úe 30 dias, e annuncio prévio 
pelo menos de Hidias. · 

Art. 6. a Os accionistas que deixarem rle realizar nas, 
devidas épocas as pre;;tações de· copital das respectivas 
acções, perderão o direito ás prestações anteriormente 
pagas, e:xcepto nos casos de iinperlirncnto ou de força 
:1J1aior, a juizo da Dircc·toria, a qual nestes easos .po~erá 
substituir a eomminação da perda ch!S prestações ante• 

. ri ores, pelo pagamento das não realizadas, com juro da' 
.mora á razão de 9 "/o ao anno. . 

Art. 7. o A Directoria reemittirá as acções que cahi
rem em commisso, -levando o respectivo prodncto- ~~ 
fundo de reserva. · · 



EXECUTIVO. 

Ar·t. ti." .\s arc:ue.-; sc•rão nomin:di v a . ..;, e a::; respeet i
vas tram;fcrcneias opportunamenle rc!.nlladns f'ICla Di
t·Pcforia de aecôrdo rum o arl. 17 do JJ~·erelo de 19 de 
Dez em hro de 18ü0. 

CAPITULO 11. 

Art. 9 o A asscmhlôa geral comptH·-sr-ha <los acein
nblas inscriplos nos livros ua Cnrnp:Hlllia pnlo mcno:-:. 
30 dias antes ua renniJo. Ncnhnma dt>lihtTaçfio pndcr:'t 
sm· tomada sem aeltarmn-sc IJl'CS!'llles aceionistas que 
por si e como proeuraclorcs de outros repre:,cutcm pelo 
menos uma quinta parte do capital realizado. 

Art. 10. Quando não se rc~unir<:m aceionistas fJIIC 
representem o numero dP acçõf's ind irado no artigo prc
,~~·dente, eonvorar-sc-lla noY:~ rc·união para oito dias de
pois, c nessa se,< .. nmda reunião sert"io v:tlidas suas deliiJe
ra<,;ues, qualquú que seja o uuJn:·ro dos aeciouislas au
~cnlcs~ excepto qnanjo ~e Lr:-~tar dos casos previstos nos 
arts. :L 0

, 4. o, :n ~~ ::~, para os quac~ se e'\Í' .. !.'ir:'t serllJH'o 
numero de accionistas que representem mais de mula
de do rapital realizado. 

Art. H. A Directoria conrorarú a rcuniãn onlinari~ 
dos aceionistas no mcz dt\ Jttlllo de cada anno para snb
mel ter á sua apreciat.;:1o o rcla tor·io uos trabalhos e eont;1s 
fla sua gestão, com o parecer da commis:-;ão de e\ ame 
de contas. 

Art. 12. Os accionistas rcnnir-sc-hão em asscmlJlí•a 
geral extraordinaria convocada pela Drn•ctoria ou á l'(~
quisição de um grnpo dl~ ri ottmais accwnistas que re
presentem pelo menos a lO. a parte tlo ra11ital realizado. 
Nessas reuniões sú se poderá tratar do assumpto para 
que houverem sido con vocaclas. 

Art. -13. A e~mvocação das assembléas gcracs, orcli
narias c extraonlinarias, será feita por meio tlc aunun
cios nas rolhas locacs do m;tis circular:ão, com ault.:cc
dencia pelo menos de 8 di~s. 

Art. u .. As ueliiJerações da assemlJIL~a g-eral ~crão 
tomadas por maioria relativa de volo~. Em n;gra as 
votações serão pc1· capüa; todavia, um ou mais acrio
nistas têm o direi to de reclamar (jiWJtdo lhes ]ltn·car ton-
t'Clttt..:nlc tJUC ~c· prurcLb ú Vl'lllt)'-' l}Lil" <lf't~üe~, !ullnudu·· 
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se neste raso cada 20 ac~ões por um voto, ma~ nenhum 
accionista tcrú direito a mais de 20 voto~, qualquer qu0 
seja o numero tlc ac<:õcs que representar por si c como 
procurador. 

Art. Hj, Compete á asscmbléa gl'ral: 
~ L o HcsolYet· todos os casos de ihtcrcssc social. 
~ 2. o Eleger por csr-rntinio secreto os membros da 

Dirccloria;scus ~upplnntcs~ c os mmniJI·os da eommissão 
de P:'\amc de contas, de ronl'ormidadc com o art. 1.8. 

§ :3. o Aprpc ia r e r c sol r c r em dcfin i ti v o sobre as contas 
tla gcsttio da Dirrcloria. 

Art. HL E' pcrmittitlo aos accionistas que Jlão pu
derem comp;.~re('Cl' nas asscmldóas gaacs fazerem-se 
rcpresentnr, confcrirHIO-sl' para isso poderes cspeciacs 
a outro accionista. N:in scr;1o, pon;m, admitlidos votos 
JWl' procuraç;1o qu~ndo se tratar 1la Plci<;ão c tespon
sahilidddc dos Direetort~s e seus supplenlcs c da com
missão dn exame de conta.s. 

Arl. 17. S·.~rão admillidos Tia as.,cmhlüa gcr:1l, cxhi-
lJintlo previamente durumcnlo do seu direito: 

~ i. u 0.; tutores por st~us pupillos. 
~ ~.o Os uwl'idos por ~·uas tuulheres. 
~ :L o Os prepostos das corj1oraçõcs. 
~ r.~,. o Um dos sot:ios da tirma social I!UC seja arei o· 

ni~la. 

CAPITCLU 111. 

ll.\ AD.\ll.\bTH.\1.!.\.0 DA CO~ll'A\IIl\. 

Art. 18. A auministrat:ão da companhia l'et'iÍ. con
fiada a uma Dirceloria composta do trc.-; aecionistas; 
eleita de tres em tres amws, em assemblt'•a geral, por 
escrutínio secreto c maioria rPiativa de votos; excepto 
a primeira, que funeci(ma rú até 31 de Dezembro de tsn>, 
e será composta dos Srs. João l\Iartins Cornclio dos 
Santos, 1\fanocl Joaquim Alves Machado c Frederico Gu&
tavo de Oliveira Hoxo. 

Haverá l.rcs Din'<·tores snpplt'nle~, elPilos na mesma 
oc:casii\_o c da mesma fúnna, para ~ubstituircm, !'Cguntlô 
a ordem da \otação, aos Dircdores etTcetivos durante 
sna auscncia ou impedimento que exceda de trcs 1nczcs. 
Como exct'p<;ão ficam noJJII'aLlu" Oircclore~ supplentc& 
Jlt~ :a de [I._'Lt'lHJ.q··~ dt· 107\ 11< ~~r:'. 1Jr. C:rwlido Hodri-
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g-nrs Fnrrcira , Fr:1111~i~r·o .To~q 11 i 111 tl1~ Ca:-ill'o c Jo:;;ú 
Goncalves Pnn•ira. 

At:t. Hl. Não podf~rão ~rrvir conjunctamcnte na Dirce ... 
toria accionistas que forem sogro c genro, cunhado du
rante o cunhadio, parente por eonsanguinidatle ~li'~ ao 
2. o gráo, dous ou mais socios ostensivos de uma linna 
mcr'cantil e os credores pignorntirius se Ilão possuírem 
arçõns proprias, nem os intenlicto~, segundo as dispo
sições do Codigo Commerrial. 

Art. 20. Nünhum dos t•lcitns polll~rú exercer o carg·o 
de Director sem possuir c tlepo:;itar nos cofrl's th. Com
panllia 100 acções, qttc serão inalicnaYcis atü a ;tppro
vaçiio de sn~s conUts. 

Art. ~L llavt~ndo fall:l llP Dirl'rlot· snpplPnln p:~ra 
~ullstiluir a algnm dos t'lTl'clivus, os Pxislt'lllt·s desig
narão um accionisla que prrcnelta o lttg·ae vag·o a I é a 
primciea reunião dt~ asscmlJléa geral em tJllC se dcvn 
proc1~ller á eleição definitiva. 

Art. 22. São attrihuiçue3 da Dircctoria: 
~ 1. o Dl'sig·nar entre :;i o Pn•sidnntc e o Secretario. 
~ 2. o A gcrcnri:l, manejo ~~ ndminisl raç:lo suprema 

das operações n 'trnh::tlhos da Comp:lllhia, eom plenos 
poucrcs para obrar como melhor enlcnlll't', em hcneli
cio dclla, parn podrr demandar c ser <lcmandada,_com
prehcmlidos c outorgados todo~ os potler1~s sem l'I'S<'l'ra 
alguma, mesmo os lle procurador em causa llropria. 

~ 3. o Hcsolver á cerca de rcqucrimcn tos ou n~prcsen
tações ao Governo e ao Corpo Legislativo, celebração o 
reforma tlc contractos, e medidas que a hem dos inte
resses sociacs convenha propôr ;i asscmhléa geral dos 
accionislas. 

~ 4,. o Convocar ord i na ria c ex Lraoruinariamcn te a 
assembléa geral dos aceionistas. 

§ t).° Formular o relatorio pat·a ser aprcscnta11n na 
reunião annual dos aeeionistas, coujundamentc com as 
contas de sua administrarão. 

§ G. 0 Nomear c Jcmitlir o Gerente quando o julgar· 
conveniente, c mais empregados ncccssarios, marean
llo-lhes os vencimentos e gratilicaçõt~S. 

§ 7. 0 Organiz::tr os regulamentos internos, do aecôrdo 
com estes estatutos, c fazel-os executar provisoria .. 
mente cmquanto não forem approvatlos pela asscmlJl(·::t 
g~ral. 

Art. 23. Torlos os documentos~ letras~ cheques contra 
o Banco da Companhia, e mais papeis de rcsponsabil i
dadc r('lativos a interesses sociacs, deverão ter a as
signa t ll r a dr dnu.;;; doç; Di n•t'l urP..:, 
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Ar!. 2't·. ()::; Dirrt'IOI'f'~ s:lo individual e roll<'cli,-:1 .. 
mente responsavcis pelas perdas c damnos que cau .. 
!'arem ú Companhia, prO\"eniPnles de fraude, dolo, ma
lida ou ne~di.~cncia cnlp:lvrl. 

Art. ~m. L o· Preshklll e SI'!':'\ o orgfio tla Direc loria, P, 

far·ú executar as rcsoluciius da mr:.;ina c das assemulóa~ 
.~::cr:ws dos accionistas. • 

Art. ~{). A Dircel.oria l'l'nnir-"e-ha ordinariamente 
11ma vr~z por semana, f' ex l.raordinariamentP scm1Jrc qtw 
o scrvi1;o da Companhia o exigir~ SI'!Hlo as deliberações 
1mnadas por maioria de votos: todavia poder:\ úcli
hcrar estando presentes dou:; Dirc('torP~, uma vez que 
se achem de accônlo. No c:1so d1~ discordancia entre og 
J)ircctores, scrú :.1 duvida rcsoh ida pt'lo maior accio
nisla 1la Ülmpanhia I{IIC na orl'asião se achar na rôrt1', 
e I}UC para tal lim ser:'1 expressamente ro11Yiuado. 

C.\PITULO lV. 

Art. 27. nos lucro:' liquitlns IJIW IÍVCrt'm tkscr dis
trihuidos pulos accifln i~ta:', d ''duzi r-~c-lla st•mcstra l~ 
mente a qnola de 71/2 "/,,para rdri!Juic,·;'io da Dirccl.oria, 
~cndo 2 1/2 °/" para cad:l. Dircclor, c bem a~sim a quota 
que esta julgar conYrJlÍentr separar para fundo d1~ re
s,~rva, que não poderú ~er lllCIIOt' de t; o;" nem maior 
de 10 °/u, ficando, porhn, f·sl;dlclccitlo que J cada um 
dos Dirccton·s 11:to podcrú tocar Jllt~nos de :!006000 por 
mcz. Logo que o fundo <lr reserva :-tttinj:!:ir a um al~ 
garismo correspondente [t qnarta parte do c:1pital social 1 

cessará a capi ta Iisação. 
Art. 2H. V criricando-se não ltavcr lucros I iqni1los 

durante o semestre, a retrihuiç:lo da Dirccloria será 
uo minimo cstalJclccido no artigo :mtl'cedcnle. 

Art. 2U. s,~mprP que a Direcl0ria se achar habili
tatb, poderú distribuir pelos aecinni~ta~·no tim de cada 
trimestre um dividendo pur conta do que tem J.c uar 
semestr:llmenlr.'. 

Art. 30. 0:=; dividt'JH1os dos lucros liqui1los l]r,yerão 
s-er feitos nos mczcs dn .Janeiro c Julho de cada anno. 

Art. 31. O fundo de rcs(~rv,1 ó destinado a fazer f:H'C 
a perd:-~~ do l'apital, e a sulJ:=;Iituil-o, niio potl1•ndo dis
ltibuir-<:,• diridt'ndo :tl."um t'Hlt!ll:.wtu 11 CJ},it:~l dt•sLll-
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r:1do por prr1l:l nu tlcprr~i:1mrnto não fôr intrgr:-~lmente 
rest:1helí!cido. nos LPrmo:' do art. f7 do Decreto de 19 de 
J)pZf•mhro de u~no. 

Ar·t. :12. o., dinhriros e valores da Companhia 8erão 
cont1aflos a um hanco desta pr:tça f'lll conta c~orrentc 
com venciuíento de juros. 

C:\PITrLn Y. 

At·t. !13. A ~ltct·aciio ou rrforma dr,strs P~tatntos 
nunra poder:\ spr votada na mPsma srss;io rm qtw füe 
ir1i1~iada, rcqncrPnuo-se ainda para essa iniciação pro
posta indicativa dos artigos a alterar on a reformar, 
aprt'sPntada pPia .directoria ou a~signa1la por accionis
tas que rrpresentem pelo menos uma di'Ci!WI parte do 
fundo realizado ua Companhia; e para a respPetiva vo
ta<;ão- qua a assembléa se ache rcprest•n ta da na fórma 
pt·escripta no final do art. 10. 

Art. :l\. Para o cstaheh~eimrnto rias linhas de na
vegação a Directori:1 convocarú a assembléa geral ex.
traordinari·a, e depois de fundamentar o pedido de auto
riz:H:ão, a mesma assembl(·a por maioria ah"olula ue 
votos dl'eidirá se convem ou não a sua adopção, e da 
mesma fórma para a definitiva organização do dique, a 
qual só poderá ser levada a effrito quando os interesse::; 
sociars o aconselhem. Em amhos os rasos a ::~ssembléa 
~eral deve ser constituída da fúrma prcscripta no final 
doart.fO. 

Art. 3:l. Não convindo á Companhia a consrrvar:ão 
dos oitojvapores meneionados no art.:).", poderá a Direc
toria dispôr delles do modo que julgar maisconvcnirnte, 
applicando o respectivo producto aos fins da associação. 

Art. 36. No dia im~ncdiato ao ua puhlie:1ção omdal 
da approva<,:ão dos presentes estatutos, rcunir-~c-hão os 
accionistas ua Companhia em assembléa geral para a 
rleição da commissão de exame de contas, fJUe será com
posta de tres membros e funccionará como a primeira 
~Directoria até 31 de Dezembro ue i87ã. 

(Seguem-se as assignaturas.) 

PARTI' 11. ~9 



Collcrd~ á Companhia Af!rirola de Campos, na Pro\·incia du 
Rio rle .JanPiro, antori7.ação para functionar c appro,·ação dos 
<.t:us f'Sia!:llos. 

AttendenJo ao f!UC me rccturreu a Comp:mhia Agrí
cola dr Campos, na Província do Hio de Janeiro, devi
damrnte repre~rutada, r na ronformidafle da Minha 
lmme1liala Hr~otur.ão de ti do mrz proximo findo, to
mada sobre parecer d:1 Secção do~ Ne~ocio~ do lnqwrio 
tio Conselho de Estado, exarado rm Con~ulta de !J de 
FerPreiro ullimo' liPi por hem eonreder-lhe aulori
Z3Ç50 para funr,rionJr c approvar o~ rrspectivo~ esta
tutos, acrrsrenlando-se no art. 3~, depois da palavra 
-con~rn tirá- as seguin lt·~ :- uas reuniões ex traordi
naria~ . 

.Josú Frrn:mdcs tla Costa Pcreir:-~ Junior, do Meu Con
srlho, Ministro e S!"cretario de Estado do~ Ncgoci(iS da 
Agricultura, Commerrio e Obras Pnblicas, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de 
.Janeiro, em drzanovc tlc Abril de niil oitocentos setenta 
e trcs, quinquagr~i mo seguudo da lndeprnuencia c do 
lmperio. 

Com a ruhrica de Sua Magrstade o Imperador. 

José FPnwn.des da Costa Pereira Junior. 

J,:statutos da CotntJanhia A;;rieola de Can1pos, 
a que se refeTe o neereto n. o l':i~ti, de 19 
do corrente. 

CAPlTfLO r. 

~rt. l. o A a:~sociação anonyma uenominaua Compa
nhta Agrícola de Campos. in~tituida na cidade de S. João 
da Barra, na comarca de Campos, se propõe a estabelect~r 

(UI' i nas cen traes .para fahrkação de assucar e aguar~ 
dente. 

Art. 2. o A Companhia dura rã pelo tempo de :lO 
anno~, ~~ ... :mlrs não fll,ll\'l'l' J pí'niJ dt' dua~ trrças parlt>s 
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llu capital rcalizadu. E.;t~ prazo, port'.lll, podcd spr· es~ 
paçado por udihi~l'ação dos acciollblas Clll a~:"Clllbléa C 

approraçào do Gaverno. 
Art. :3. o O capital social será d:~ tiO:J:OOOjOOO, tlivi

(lido em 3.00) aceõcs do Yalur de 200~0:JO cada uma. 
E~ te capital podet:á ser clt'vado ao du pio por delibe
ração da asscmlJléa tlo~ arcionis~as co,n approra';ão do 
Guverno. 

Art. 1:. o As acçut'5 sulJqcrirt:ls serão rcaliz·Hia~ em 
pre~taçõ;_'.S nunca maiorrs de. 25 "/0 do' ator nomin d, e 
em prazo n une a menor de scts mcze:-:, 

CAPITULO IL 

Art. ~.o A Companhia será tliri.~ida e r•~preseutada 
pela DirccLOria, composta LI~ Dircctor, Cdu e Secreta
rio, eleitos na fórma dcslt's estatuto;.;. 

Art. ü. o A IJircctoria rcpre:-;cntal'á a C'.>mp:mhia cn·t 
todas as acçut'S ~ transar(õ~s com Jlt'lt.lercs tlc prurnradur 
em causa propria. 

Art. 7. 0 A Dircdoria fixará a t'·poca tla realização da" 
prestações, annunciando-a com antcceJcncia ue :w dias. 

Art. 8. o Compete ú Directoria: 
~ 1. o Contrahir emprestimo:-; que nJu e\ced.un :i 

quarta parte do capital rralizado. 
~ 2. o Fiscalisar a marcha das offiGinas c fabricas. 
§ 3. o Oilld tr ao gercnt~ sobre as faltas e irre~ulari-

1acles que enc:ontrar c SLtspendel-o de suas funcções em 
caso de malversarão. 

~ 4. o Convocar a as,emlJlt:~a dos accionistas quando 
julgar neccssario, c dentro de dous di:.ts quando sus
I•cnder o ~crcn te. 

~ r.i. o Assignar os titulo;.; ou apolice~ dos aceioaistas. 
:i ü.• 1\egistrar C3les estatutos nu Tribunal do C:Jm

mcrcio, c qualquer reforma que os modilitJUe. 

C.\PITULO 111. 

Art. 9. o Compete a um gt•rente a atlministraçâu tl:.~::~ 
fabricas C OfiiCÍilaS C a UÍl'CCÇâU dus trabJlhat!OI'CS Heli:t" 
em prega jo:-~. 

Art. 10. O ~crente tluá cunt:t da~ Lle . ..:l,ezas i.;:sãLii:iü~ . 
au Director l'ara o1dcnu u Jl~'S'Jlllf_·uto_cm.to{t~~~hl.;,íitil~-", ·, •. 
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zcnas; marcado~ ordenados e ~ala rios dos scr·viçac~. ~u
jl'itando á approvação da Dirccloria~ pag:Jrá os ordenado:; 
do pessoal sujdto á sua direrção, admittirú e tlemitlirá 
operal'ÍOS das falJI'ieas C omcina:-;, pn':SCrevendo-IIJes l'('

gras e multas; franqueará o i11grcs~o aos lllPlllbros da 
J)irectoria nas fabrica-s e oJHdnas, ministrando as infol'
mações que pedil'clil e altewlewlo ás advcrtcucias que 
fizerem. 

Art. J 1. O gerente que niio fôr aceiouista prestar;i 
Jiança HO valor tle 10:0001)000, e se fôr acriou ista pos
suidor de ac1;Cícs de rnrnos de~s:t quantia completará com 
fiança sua responsabilidade. . 

Art. 12. O gertntc, assim como os membros da IJI
rectoria sPr5o eleitos IHJr IJUatro annos c serão snbst.i
tuidos pela eleição annual ua quarta parte, regulando 
J)ara esse fim a antiguidade do emprego, c em igualtlaue 
de circumslancias a sorlc ueciuir~1. 

CAPITULO IV. 

Art. 13. O Diredor assignará todos os p:tpeis de cr·e
rlito; rubricará todos os livros e contas para pa~amento; 
chamará os supplentes para servirem no impedimento 
<lo Caixa e Secretario ; fará um relatorio cscripto an
nualmente para ser presente ú primeira reunião da as
sembléa dos accionistas, lembrando medidas suggeridas 
pela experiencia, e consigf1aiH.lo as occurrenciá~ que 
~e derem durante o anno. 

Art. t~. O Caixa chamará o supplente uo Direclor 
para substituil-o quando estiver impedido; pagará to
das as contas onlenadas pelo Director· ~ cobrará as di vi
das activas da C·m1panhia, porá os fundos ila Companhia 
a juros em c;-;tabelPcimentos bancarios acr·edilados; 
apresentará a~) Director a conta corrente e balançosda 
em preza; pagará osd ividendos ordenados pela asstmbléa 
dos accionist:1s; terá touos os livros c contas c:;criptu
rados com clal'eza commercial. 

Art. 15. O Secretario llirigil'á e asshmará toda a cor
respondencia da Companhia; terá em dia a escriptura
ção tios livros e correspondencia ; reg-istrará os p:~peis 
de credito; terá sob sua guarda o archivo da empreza; 
e:"creverá as actas da reunião da Directoria, c au
thenticaril a transfcrencia de acçõc;-; no liYro do re
gistro. 
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EXEt:UTI\0. 

Ar!. Hi. A Din·rloria rf'nnir-~c-h 1 sr,mpre que lwn
Yt>r liCC('S~id:Hll\ c Jeixa r á ronsignatL..ls em artas as lle-
cisõ:'s c rc~ol~tções que to111ar.. . . _ 

Art.. 17. o~ membros da Dirrctona c gcrrnr.Ia sao 
rPspon~aveis JWlos prrjnizos que 01~ensionarrm á ~o!npa
nhi:-~ ~ Pstar~io pon'•m livres de qualquer rr.spousaltllulade 
llf•[)OÍs qw• a assemuléa dosarcionistas approvar os aclos 
ut' ~ua gestão. 

Art.. · 18. ()...;membro~ da Dirt'Ctoria serão aerionistas 
Jiossuidore;-; pdo menos de;)() ac~ões da Companhia, as 
quae;-; serão inalienaveis, as~im cnmo as do G~~rente 
que flir :~c1·ionista, emqnanto não fôr· approvada a sua 
aumiuistraçào. 

CAPITCLO V. 

Art. 1~J. As ollicinas c Lthric,Is st•r;lo cxclusivanwntc 
a:Jminislradas pelo G(~f'ellte, as horas do tralnlho e tli~S
ra nso dos serviçaes serão por ellt~ ddenni nadas; ~1ssim 
como serão mantidas todas as ordens que der, cmquanto 
ou l r a co usa a assemhléa do~ at~cionistas não decidir, 
em hora seja su~penso pela Direcloria. 

Art. 20. O Gerente, quando fór suspenso. ctrtregará 
a administração a seu supplent.P, ou a qualquer membro 
tia Directoria, incorrendo na multa tla meta1lc da tlanç:~, 
se o n:Io fizrr dentro de duJs horas, c na perda total da 
mesma fiança s~ não obctlcccr em seis horas. 

Art. 21. O Gerente formulará o mudu pratico llos 
eontraetos entre a Companhia e os lavradores de eanna, 
e dará talões de caunas recebidas, assignando-os na au
seneia da Dircrtoria. 

Art. 22. O Gercn te fixará puul icamcn te a pauta do 
J)rcço das cannas durante D dia, assim como a tahella 
para a partilha dos productos das cannas se os lavradores 
preferirem esse modo de cuntracto, c só com assenti
mento da DireetoriJ fará alteração da pauta ou tabclla, 
eonfoi'mc a alteração do preço do assucar e aguélrdenlc 
uo mercado. 

Art. 23. O Gerente nos contractos que fizer nomeará, 
a aprazimrnto do contractante, um arbitro para decidir 
qualquer d·uvida que apparccer. 



CAPITULO YI. 

Art. ';!!1. Será considerado accion i~ta fJIW lq UL'l' 1'1\1 i· 
dade capaz de possuir, que li\'cr <~cc:iics da Cw:panhia 
reg-istradas em livro destinado a esse tim. 

Art. 2:). O acrionbt:t qur th'ixar de realizar rm lt:m
po determinado pda Directori;l as prcsl:)(:.ões de suas 
acções perdt'l'á em henclkio Lla Companhia a=- entradas 
feitas an teriormc'nle, sal v as cin:u m=-tandas j ustilicttd,ts 
pcr·an L c a assrmhléa. 

Art. 26. 0::; aecioni:.-las não potlt•rã(i) Yola r ou ser n·
prcsrntados por proruradores, port"~m os lllC'nores e in
terdictos sel-o-hão por seus tutores e curadores, a:; !ir
mas sociars e as:'oeiaçõrs por um dos soei os. 

Art. 27. 0.;; aceioni:->tas sJo rrspon:-;aveis unieamPulc 
}leio valor de suas acções, as quat~s puder~o ser aliena
das drpois de realizada a quarta parte de seu ,-ator no
minal. 

Art. 28. As transfc•rcnrias 1le arções sr operam pP· 
rarüe o Scáetado pela assignatura no livro do registro 
do transferente possuidor ou seu legiLimo prücnratlur, 
ou pela apre:;;cntaç;1o de titulo k~al de ar,qui~iç:io: só 
<lcpoL.; de rcgistrauas as acçõcs da Comp;1nhia ~crão con· 
sidcradas accionistas as pessoas ~1ue as possui rem. 

CAPITULO Yll. 

Art. 2U. A asscmhléa dos accionislas é a rcun1ao 
dclles, convocada e consti tu ida na fúrma dos e,..; ta tu to::;, 
ou independente da conYocação, sempre que uma terça 
parte dos aecionistas exigir a reunião. 

Art. 30. A asscmhléa JUlgar-se-ha eonstiluida cs
tantlo prc;;cntes accionislas que representem mais da 
metade do capital rralizado. 

Art. 31. ·A assCinbl{~a julgar-sc-ha constituhla com 
()Ualqucr numero de accionistas presentes, cinco dias de
pois que deixar de comparecer ãprimeira reunião o nu
mero exigido no a1·tigo antccetlente : a Directoria fará, 
porem, publica a disposição deste artigo, sempre que 
convocar a assemuléa dos accionistas. 

Art. 32. A asscmlM'a rrun ir-se-Ita ord inariamenle 
110 l. & dia de Junho para clciç~o de uma com missão 
thralljtlt' examine o rclatorio du Dircrtor, l•alaw;os do 
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Caixa, rscripluração dos livro:; c todos os p:1pPis que 
forem pn•scHtcs, assim como o cst:-~do das ollidnas c 
fa t,riC:tS, e '}IHl proponha lam hem OS ti i V idendos a rcpa I'· 
I i r e n t r e os a r c i u n i sI as . No d i a I r; do m r~ mo me z a r o 111-
tlli:-;sàu dará eonla de seu (•xame :í asseuthléa, que se 
n•tminí, propondo a appr·or~u;;io ou rcsponsahilitlatle dos 
actos da Directoria ou gerl'rwia. 

Art. :tJ. fit•unidos os arcionislas con\ocados pela Di
n:ctoria, lO dias ante . ..; por convitn p11hlit';ulo, rlegcrãn 
o Pr·Psit!Piltc qut• dirija os lrah:~lltll:-:- e mantenha a regu
J;u·idade na d i~eussiTo. 

Art. !J~. O Presidente eleito declarará o motivo da 
n·união, •~ fl<io con~t'ntil'á di:-wuss;in rstranh:-~ a .. ~se mo
tivo, prohibindo qnt' a st•ss~io se torne tnmul tua ria. 

Art. 3:>. O Presidente suspcndf'rá ns trabalhos da 
sessão quando furem irn·gulares, adianJo-o.) para o dia 
st•guinte. 

Art. :16. O Secretario l::~vrará acta da ~e~são con
~ignando todas as orcuncncias, a qual df•pois de discu
tida A approvada scrú a~signada l'elos arcionistas pre
St'nles. 

CA Pl'ITLO Ylll. 

Art. :17. Qualquer deliberação ou decisão 1la assrm
llll~:t será resolvida pcl~ maioria ue voto~, os quaes snrão 
conta dos por cinco acçõrs um voto, mas um só acdonis
ta não lerá mais deãO votos. 

Art. 38. A asssmbléa na ~cgunda reunião elegerá 
annnalmente quem substitua a um membro da Di recto
ria ou gcrencia, que ti\·erdesahir, assim como um sup
plente que srrá o immcdiato na ordem da Yotação. 

Art. 3U. 0 mrmbt·o substituído u~ Dirrctoria ou ge
rr.nt'ia só poderá ser reei e i to um anno Jepois uo dia da 
substituição. 

Art. 40. A eleição será feita por lista assignada, na 
qual estará declarado o nome da pessoa escolhida e o 
numero de acções Je quem votou: a eleição só deixará 
de ser secreta para tJllCIU exigir a declaração tlc seu 
voto. 

Art. Ttt. Se houver empate em numerQ \de\ ~.Jd{d.;: 'a 
sorte decidirá da collnear,:lo cto~ nomr~. làvrand6-sc af'la 
da:-; ot·eurrenria:' da ci(•if:~io. ·. ' 
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CAPITCLO IX. 

Art. 42. E' 1la comprtPncia da a~<irmhlra drcidir 
qualfJuer duvida, e concedet• poderes C\lraonliuarios á 
lJirectoria. 

Art. 4~J. Cornprtc á asscrnhléa julgar dos motivos 
da su!'pPnsão do Gerente, reinf.f•g-r:d-o tHl t'"Xrreido dt~ 
su:1s fuueções. ou drmittil-o antrs mesmo dt> !'PI' expi
rado o tt•mpo de ~na ~~·stão. 

Art. 4(t,. Compptc-lltn mais: 
~ {.

0 Intcrprrtat'. :lltPrar· e reformar rstr.; cstatuto.s 
com o consenso tio Gov1•ruo. 

~ 2. o Approvar os actos da Dirt'cloria r gerrnria, c 
pt·omovf'r-1 t11~s a I'I'SJIOnsahi I idadt'. 

§ :1. 0 Destituir a J)ircrtoria de snas fn.nr,:urs por acto 
de malvrrsaçiio, rlr•g-cndo out.ra que a substitua. 

§ 4. 0 Julg-ar da ronvrnicncia da dis.solução da Com
panhia e dP.librrar o modo pratico dr clff~l'ttnl-a no caso 
de havt•r perda d!~ Ull:lS terças r~lrtes do ('apitalreati
zado. 

~ ;;,o Apprm'ar os regulamentos confcccion:lnos }Wia 
gPrcncia ou Diredoria, c o augmcnto ou diminuição de 
emprr~adoi'. 

~ ().
0 M:trc:u honorarios á gcrencia c Directoria, de

terminar dclinitivamente sala rios e gratilica~ões a todos 
os empregados; deliberar :-:obre o (1uantum para ser 
d~strihnido em dividt~wlos pelos accionistas. 

§ 7. 0 Determinar a dedut:ção nos lucros qn:mdo pas
sarem de 10 %, para fundo (k reserva, que nunca exec
deril á decima parte do capital realiz~do. 

§ 8. 0 Decidir da opportunidade para angmcnto do 
fn~Hio social c amplitude do desrnvol vimcn to da Com
panhia. 

CAPITULO X. 

Art. r~,~;. As pessoas que assignarem o~ presente~ es
tatutos c tomarem acçCes da Companhia adhcrem a todas 
as suas dipo~ições. 

Art. 4fi. Serão preferidos accionistas para empreg-os 
da Companhia, e suas r:mnas trrão Pl'f'ff rrncia 11:1 
mn:wrm. 
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Art. 47. As acções que não forem emittidas antes da 
companhia dar lucros, sel-o-hão com vantagem do5; ac
cionistas primitivos c seus succcssorcs, e entre cllcs se 
o preferirem. 

Art. ~8. Depois que o Governo approvar estes esta
tutos, e satisfeitas todas as formalidades da lei, a Di
rectoria fixará o tempo para o~ accionistas realizarem as 
primeiras prestações. 

Art. M). Depois que estiver suuscripto mais de me
tade do capital e realizada a prinwira prestação, a Di
rectoria poderá commis;;ionar qualquer pessoa de sua 
confiança para contractar machinismo c pessoal idmwo, 
dando para esse fim plenos poderes c arbi trando-lhc 
quantia equivalente ás dcspezas de viagem n remunc
raeão de seu trabalho. 

Art. t>O. Os quatro primeiros subscriptores for
marão a primeira Directoria e gerencia: os immeJialos 
serão seus supplentes, c todos serão sul~stituidos na 
fórma Jo art. 38 destes estatutos, llcando esta mesma 
Dircctoria habilitada a aceitar as alterações que o Go
verno julgar neeessarias. 

(Seguem-se as assignaturas.) 

----
DECRETO N. ~;~:mH -- nE 19 IJE Anmr. n~<~ 1H73. 

Concede a l\lorris N. ll.ohnu e ao Dr JosepiJ Spyer privilegio, p(ir 
dez aunos, para fabricar cam::ts de tecidos de arame c mobi
lias de palhinha metalliea . 

. Attenuendo ao que me requereram l\lorris N. Kolmn 
e o Dr. Joseph Spyer, e de conformidade com o pare
cer tlo Desembargador Procurador interino da Corôa_, 
Soberania e FazcwJa Nacional, Hei por bem Conct.•tlcr
lhes privilegio, por dez annos, para fabricar camas de 
tecidos de arame c mobilias de palhinlJa metallica, se
gundo a descr ipção e os modelos que acompanharam seu 
requerimento de v in te e oi to de Janeiro ultimo. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior, do 1\Ieu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado Jos Negocios da 

PARTE 11. 30 
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Agricultura, Commercio e Obras Publicas, Jssim o te
nha entendido e faça executar. Palacio do R~o de Ja
neiro, em dezanove de Abril de mil oitocentos setenta 
e tres, quinquagesimo segundo da lndependencia e do 
Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o lmperàdor. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior. 

DECRETO N. tj259- DE t9 DE ADRU. DE 1873. 

Proroga o prazo fixado ao Visconde de Barbacena para a orga
nização da Companhia destinada a lavrar as minas de cal'vão 
de pedra nas margens do Passa-Dons, na Provinda de Santa 
Catharina. 

Attendendo ao que me rr.quereu o Visconde de Barba
cena, Hei por bem prorogar por mais um anno, contado 
do dia 20 do corrente mez, o prazo fixado na condição 
7. • do Decreto n. o 2737 de 6 de Fevereiro de 1861 e espa
çado pelos Decretos n. os !~685 e 4865 de 30 de Janeiro da 
!871 e 2 de Janeiro de 1872, para a organização da Com
panhia destinada a lavrar as minas de carvão de pedra 
sitas nas margens do Passa-Dons, na Província de Santa 
Catharina. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior, do :Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em dezanove de Abril de mil oitocentos setenta e trr,s, 
quinquagesimo segundo da Indepcndencia o do Imperio. 

Com a rubrica tle Sua l\Iagcstade o Imperador·. 

José Fernandes dlt Costa Pereira Jwtior . 
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DECRETO N. ti2HO - DE !9 DE ADRJL DI!! 1873. 

Concede á Companhia Cearense da via. ferrea de Baturité au
torização para elevar seu (unrlo social a ~.600:0009000. 

Attendendo ao que me requereu a Companhia Cea
rense da ·Via ferrea de Baturité, devidamente represen
tada, e na conformidade da 1\linha lmmediata Resolução 
de 5 do corrente mez, tomada sobre parecer da Secção 
dos Negocias do lmperio do Conselho de Estado exarado 
em Consulta de t.5 de Fevereiro ultimo, Hei por bem 
Conceder-lhe autorização para elevar a dous mil e sei~
centos contos de réis seu fundo social, fixado no art. 36 
dos estatutos approvados pelo Decreto n.o 4780 de 30 de 
Agosto de 1871, com a permissão de emittir as noYas 
acçõe-; dentro ou fóra do Imperio. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior, do 1\leu Con
~elho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da 
Ag-ricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro, 
em dezanove de Abril de mil oitocentos setenta e tres, 
quinquagesimo segundo da Independencia e do Imperio. 

Com a rubl'ica de Sua 1\Jage~tade o Imperador. 

José Ft?rnan.des da Costa Pereirt' Junior. 

DECRETO N. 5261 - DE 19 DE ABRIL DE 1873. 

Approva o~ estatutos da Associação nramatica e de Soccorros 
mutuos n. Luiz J. 

Attendendo ao que representou a Direetoria da Asso
ciação Dramatica e de Soccorros mutuos D. Luiz I, e Con
formando-me com o pat'e~er da Secção dos Negocios do 
Impcrio do Conselho de Estado cxarado, .. em Consulta de 
28 de Setembro ultimo : Hei por bem Apnnw~riQ~ fes- . 
pectivos estatutos divididos em det caphulos e seSsérlta /, 
c flous artigos. :· 
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Qualquer alteração que se fizer nos mesmos estatutos 
não poderá ser posta em execução sem ter sido appro
vada pelo Governo Imperial. 

Do que se passará Carta que lhe servirá de titulo. 
João Alfredo Corrêa de Oliveira, do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Im
perio, assim o tenha entendido e faça exc~utar. ?al~cio 
do Rio de Janeiro, em dczanovc de Abnl de mtl Oito
centos setenta e tres, quinquagcsimo segundo da Indc~ 
pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o lmpcJ:ador . 

.Tor1o Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Estatutos da lssochtção Ol'ama tica c de SoccoiTos 
nmtuos D. Luiz I. 

CAPITULO I. 

DA ASSOCIAÇXO E SEUS FINS. 

Art. 1. o A Associação Dramatica e de Soccorros mu
tuos D. Luiz I, instiluida nesta Côrte, terá quatro 
classes de soei os, a saber : con tribuin les, scenicos, be
nemeritos e remidos. 

Art .. 2. o A's classes ele que trata o artigo antecedente 
poderão pertencer pessoas fle ambos os sexos e de 
qualquer nacionalidade, pre('edcllllo porém proposta 
apresentada á Administração, na qual se declare nome, 
naturalidatle, í•latle, estado, profissão c residenr,ia. 

Art. 3. o A Associação Dramatiea c de Soccorros mu
tuos D. Luiz I tem por fim : 

~ i. o Soccrrrer aos seus membros, quando enfermos 
ou impossibilitados de trabalhar, com a qunnlia de Hi/) 
mensacs, quando a Associat;ão possuir o capital de 
10:000~000. Prestará porém totlos os soccorros pos
síveis aos seus associados? emquanto o seu fundo não 
a L tingir aquclla IJllantia tle 10:000;), conforme fôr resol
vido em sessão da Dircctoria c conselho. 
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§ 2. o Dar espcctaculos drama ticos ~m qualque_r thea
tro, que maior vantagem offerecer a AssoCiaçao, em 
beneficio dos seus cofres. 

CAPITULO 11. 

OA ADMISSÃO DOS SOCIOS. 

Art. 4. o Para ser soei o contribuinte é nccess;trío 
ler sido approvado em sessão da Diredoria c .con ... 
sclho ; entrar com a joia de 10;) c pagar a quantia de 
1~000 pdo diploma respectivo, no prazo de 15 dias 
contados da data do omcío de admissão; c contribuir 
<~om a quantia de 1j5000 mensalmente. 

A joia de que trata este artigo será elevada a 206000 
para as pessoas que entrarem depois que a Associação 
tenha começado a prr,star os soccorros estabelecidos na 
La parte do ~ t. o do :-~ri. 3. I) 

Art. ~). 0 Para a realização do disposto no ~ 2. 0 do 
art. 3. ", a Associação crearú um corpo scenico para a ~xe .. 
cução das peças dramaticas, composto de 16 membros, 
os quaes serão escolhidos d'cntre os socios contribuintes 
por suas habilitações. Este corpo scenico será ex
::lusivamcnte da Associação. Só poderá ser augmentado 
o numero dos membros do corpo scenico, marcado por 
~stc artigo, quando a execução de qualquer drama o 
exigir; depois do que tornará ao seu primitivo nu
mero. 

Art. 6. o Terá direito ao titulo de socio benemcrita, 
isento de pagar mensalidades, conferido pela assemhléa 
geral dos socios, e por proposta da Administração: 

L" Aquelle associado que durante tres espectaculos 
seguidos passar 600~000 de bilhetes e realizar o paga
.mento á Associação, ou o associado que fizer offerta de 
igual quantia aos cofres sociaes. 

2. o Aquelle associado que por espaço de cinco a unos 
realizar o pagamento da quota de 20~000 em bilhetes 
dn cada uma das rcd Las que forem effect nadas. 

:L o Aquelle associado que passar em cada uma das re
citas que a Associação realizar, dentro do período de 
quatro annos, bilhetes na importancia de iO~OOO e 
entrar para os cofres da Assodar,ão com uma quantia 
nunca menor de ~30,moo. 
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4. o Aquelle associado que tiver feito proposta á A::.
sociação de líO socios, tendo estes realizado a contri
buição da respectiva joia. 

5o Aquelle associado que tiver exerddo eom zélo e 
dedicação cargos na Administração por espaço de trcs 
annos seguidos, e não tiver faltatlo a 20 se~sões rm cada 
anno tambem seguidas. 

6. 0 Aquelle associado pertencente ao corpo scenico 
que tiver trabalhado, representando em 12 recitas con
secutivas. 

Art. 7. 0 Terátambcmdireitoao titulo de socio he
nemerito, igualmente proposto pela Administração, e 
approvado pela assembléa geral~ isento ele pagar joia r 
mensalidade : 

Lo Aquelle escriptor ou artista que offercCer á Asso
ciação qualquer obra de reconhecitlo merito e valor. 

2. o Aquella senhora ou actriz que se prestar a tra
balhar, gratuitamente, representando em seis recitas. 

3." Aquella senhora que oll'crecrr :i Associaçãr prendas 
estimadas no valor de 2001~000. 

4. 0 Os medicos, hoticarios, advogados, c finalmente 
todos os individuos que prestarem ~crvit:-os de caridade 
s philantropia á Associar.ão por espaço de um anno. 

CAPITULO Hl. 

DOS ))EVEHE~ E DlHEITO:>; OOS ROCIOS. 

Art. 8. 6 E' dever commum ctc todos os soeios res
peitar c cumprir as disposições dos presentes estatutos 
e dos regulamentos. 

Art. 9. e E' dever dos socios contribuintes, remidos 
e benemeritos ( exceptuam-se aquelles a que se refere o 
art. 7. •) : 

I. o Cómparecer a todas as sessões de assembléa geral. 
~.e Votar e ser votado para os cargos da Administra

ção, r:xcepto pnra os de Ensaiador ou Director de scena. 
3. o Aceitar IJUalqucr cargo para que fôr c lei to ou no

meauo. 
4. • Tomar em caua uma das recitas ua Associação, 

pelo menos, um bilhete de cadeira para si, fazendo en
trar para o cofre social a respectiva importaneia no es
paço de HS dias conta dos da da ta do espectaculo, po
dendo transferir o referido bilhete. 

5. n Tomar parte nas disCU:'Sões da assembléa geral. 
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Art. lO. E, dever do ~ocio do corpo scenico: 
1. o Aceitare desempenhar qualquer papel que lhe fdr 

confiado. 
2. o Aceitar todas as observac;ões que lhe forem feitas 

pelo Ensaiado r ou Director. 
3. o Tomar parte em todas as disr,ussõcs da assembléa 

geral. 
4. o Votar para os cargos da Administração e para os 

de Director do corpo sccnicoou Ensaiado r. 
!). o Comparecer a todos os ensaios~ no dia, hora, 

e lugar que fôr determinado pelo Director, por·t,mdo-sc 
com toda a decencia e respnito, quér ,·om aR damas, 
f} ué r com os demais collegas. 

Art. H. Os socios !lo eorpo scenico não f'e poderão 
negar ao descmJwnho de qualquer papel que lhe fôr dis
tribuido pelo Ensaiado r uu Direclor, sal v o força maior, 
sob pena de serem suf;vcnsos da classe do corpo sccnico, 
restando-lhes recurso para a Administração. 

Art. 12. Nenhum soei o do corpo scenico podrrá re
cusar o papel que lhe fôr confiado sinão 20 dias antes 
daquclle que fór marcado pal'a a execução do especta
culo, salvo motivo de moles tia, sob pena de ser obriga
do pelos meios legacs •tue a Administração julgar con
venientes. 

Art. 13. Ao socio do corpo. scenico compete: 
1. o Uma entrada especial para a plaU~a nos cspccta

culos que a Associação efl'ectuar. 
2. o Requerer consentimento da Administração quan

do quizer tomar parte nos trabalhos dramaticos de 
outra qualquer soci~dadl', sem prejuízo para os da As
sociação. 

3.u Pedir, quando quizer, sua demissão do corpo 
scenico, mas sempre por escripto, <tO Dircctor, passan
do para as classes dos outros soei os, c sujeitando-se ás 
obrigações destes. 

Art. 14. Os socios do corpo scenico são isentos das 
mensalidades c quotas de bilhetes, tendo direito como 
o~ demais socios it~ beneticenrias exaradas e garantidas 
ne~tes estatutos. 

Art. Hi. O Director do corpo scenico ou o Ensaiatlor 
será e lei to ou nomeado pelos soei os do corpo st:cnico, e 
compete-lhe (ao Director) : 

1. v Representar o corpo scenico perante as sessões da 
Directoria e ~~omclho, ús quaes não lhe {~ pcrmittido 
faltar, sal v o força maior. . · 

2. o A ~scolha _ue _dramas e come~ia~~ ffU~ I!'A~~s. con
venham a A!:\socwçao .. de aecôrcJo com a Atlnumstração. 
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3. o Distribuir os papeis dos dramas e comedias aos 
membros do corpo scenico, de accôrdo com o Ensaiado r. 

4. o Marcar dia, hora e lugar para os ensaios; manter 
e fazer observar a boa ordem e regularidade dos 
mesmos. 1 

5. o Requisitar, por escripto, da Administração o 
que fôr mister para o completo desempenho das peças 
drama ti c as. 

ü. o Accusar ou defender com imparcialidatle c justiça 
os membros do corpo sccnico, nas sessões da Directoria 
e conselho. 

7. o Suspender o membro do corpo scenico, que per
turbar a ordem nos ensaios, até á primeira sessão da Di
rectoria c conselho, na qual será aqucllc ouvido e jul
gado como fôr de ju:õ;tiça. 

8. o Admittir par:, o corpo scenico os memhros que 
julgar necessarios, Llc conformidade com o art. 5. 0

, de
vendo antes obter que o Thesourciro informe si estão 
quites com o cofre social, em cujo caso sómente podem 
ser admittidos. 

Art. 16. Quanuo não houver na Associação quem se 
preste a exercer o cargo de Ensaiador, a Associação, de 
accôrdo com o Dircctor do corpo scenico, poderá con
tractar um actor ou pessoa habilitada para ex.ercel-o. 

CAPITUU) IV. 

Art. 17. A Associ:Jção Dr amatie~ c de Soccorros mu
tuos D. Luiz I será au!llin:stralla por uma Directoria 
composta tlc : Presiuen tt~ , V ir' c- pr,•siden te, L o e 2. o 

Secretarias, Thesourdro e Prorurador , bem como de 
um conselho de '12 membros, todos e lei to~ em asscmuléa 
geral, e que deliberarão em CO!lltllum. 

Art. 1.8. Ao Pr.·~::;ideu;e coJ;;p.;ltJ: 
1. o Presidir ás :~essiks, quM de asscmhléa geral, c1uér 

da Dircctoria c con:-;elho, te.ndo ,.olo delihcrãtivo. 
2. o Dirigir todo-; os trabalhos r StiSpt·nder as seRsüc~, 

quando não puder manter a ordem, desue que setor
narem tumultuarias. 

3. o Não .Permi ttir .nas. discussões palavras que possam 
ofTender dtr~cta ou Inthrcdamcntc qualquer associado, 
e neste sentido empregar meios prudentes, chamando á 
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o'rucm o ora!lor, para •tue retire quacstpwr expre~sõtJ,.; 
meno;; convenientes ou oll'ensivas. 

4. o Nomear as commbsõcs para rcprcsentart~lll :l As
sociação per·ante qualquer corporação ou autoridade. 

;;. " Hubricar todos os livros e as conta~ t!UC devem 
ser pagas pelo The;;oureiro c assignar as ar.:tas e os di- , 
plor.nas. ' 

ü." Velar pel:J. boa orJem c atlministrar,;Jo dus llt~;:u~ 
cios sociaes .. 
. 7. o Toina'r 'parte, querendo, nas diswssíh.~, convi
dando nesse caso a occtlpar a sua cadeira u Vire-p:·,•;i
dente, c na falta dt~ste, o 1. o Set~n·tario. 
, Art. !!). Goza de tod1s as attrihuit;ÕI'" e prPro~ativa~ 
tlo Presiuentc o VicE--presidente, ttuaadu o .~u:Y,lituir" 
uoseu ir.npedimenlo occupar o lu;.jar~ 

Art. 20. Ao 1. o Secretario compete: 
L o A reuacção das actas, fazer a wa leitura, e L: ::1 

assim a do. expediente. 
2." Conser"ar em boa orllcr.n e gu:1nla todos o; rdp;•í,; e documentos perLencentcs á AssociJção, sendo lllH' c i!:·.·; 

o unico responsavel. · 
3. o Matricular os socios pcl<J:ortlcm çhronologir.a th~ 

suas admissões, notando nag r.na tric'ulas o:> cal'gu.> fiJ 1·:1 

que foram eleitos ou nomeados. 
4." Pedir os ·livros c mai;; objccto;; de t!Ue vreci:<tr 

para a Secretaria. 
5." Trazer er.n dia c cor.n asseio a escl'iptt:rar;ão a SI) a 

cargo. 
6. o Substituir o Presidente c o Vice-presidente em 

seus impedimentos. ' . 
7. o Annunciar pela ir.nprc11sa, ou por meio de ollleius, 

os dias, horas e lugares das sC6sões, por ordem do PJ'I~
.sidentc ou Vice-presidente. 

Art. 2t. Compete ao 2. o Secretario: 
1. v. Tomar os apontamentos nas sesl>õcs para a coa~ 

fecção das a c tas. ) 
2. o Coadjuvar o L • Secretario em tudo aquillo que fOr 

inherente ao serviço da secretaria. 
, 3." Na falta do :1.. 0 Secretario, substituil-o em tudo. 

r.ncnos no que diz respeito ao Presidente ou Vice-prdi
dente. 

Art. ,22. Ao Thesoureiro cur.npre; 
L o C'omparecer a todas as sessões. 
2. o Arrecadar, e fazer arrecadar (sob sua unica res· 

ponsabilidade) tudo quanto pertencer á Assoe i ação. 
3. u Apresentar, 30 dias depois de cada recita, em 

sessão da Directorb c conselho, um balancete cspccili-
P.I.RTE ll. 31 



.\CTOS DO PODER 

cando a rcrcita cdcspeza, o qualscrú sujeito ao exame c 
parrccr da pommissão de contas. . . . 

4. o Pag;~r todas as dcspez::s autonzallas prla ALlmmts .. 
tração, em face de eon tas rubricadas pPio Presithmte. 

5. 0 Apres!mtar no lim tlo ;umo administrativo, ou 
quando a Administração o julgar conveniente, um ba
lanço documentado da receita c ucspcza social, o qual 
será submcttido ao exame ú approvação da respectiva 
commissão ue contas. 

ü. o Ter um ou mais livros, onde constem com cla
reza os nomes e rntr;tdas dos soei os, suas joias, diplomas, 
c as quutas de bilhct<~s com que ficaram em cada rcdta; 
outro da r ceei ta c despcza lla Assoeia•.:ão, os quaes, bem 
como os da secretaria, serão rubricados pelo Presidell te. 

7. o Ter um cobrador de sua conliança, c soh sua in ... 
tcira responsabilidade, para fazer a cobrança das divida~ 
pertencentes á Associar,ão ~ao qual poderá dar uma por
centagem nunca maior de 8% sou r c as quantia: que re
ceber, ficando a cargo do mesmo cobrador a entrega do 
expediente da secretaria. 

Art. 23. Cumpre ao Procurador: 
1.. o; Coadjuvar o Thesonreiro. 
2. o Fazer a acquisição de todos os objcc Los ncccssarios, 

á vista de ordem da Administração. 
3. o Cumprir com z{~Jo c actividadc l.o1las as com

missões e drlilJCraçücs de que fôr incumlJiuo. 
Art. 24. Compete ao conselho: . 
i. o Eleger em sessão prcparatoria, antes 1la' posse, (1 

seu Presidc•nl.e c Secretario, sendo da compet.enda lla
quello nomear uma commissão de synüicancia, composta 
de tres membros caua rncz, a qual tem por dever syn
tl i c ar a respeito llc todos os cancJida tos que forem 
propostos para fazer parte da Associação, si estão nos 
casos de que tratam estes estatutos. 

2. o Informar á Administração sobre o procedimcnt() 
irregular de qualquer associado, c esforçar-se o mais 
possivcl por angari(lr o maior numero de socios. 

3. o Coadjuvar a Dircctoria em tmlo que fôr possivcl. 
· 4. o Nomear uma commissão de trcs membros, que 

se dcnominarú hospitaleira c que terá por dever vi
sitar os socios enfermos do Hi em H) dias c fazer-lhes 
cnlrega uas bcnclicenrias, 
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CAPITULO V. 

DAS flENEFICENCL\S. 

Art. 23. Os socios rontribuintcs, sccnicos, remidos 
c hcnemeritos ( execptuam-se :~qucllns a que se re
fere o art. 7. 0

) têm uireito, quando cnfer·mos, á bencfi
cencia de Hi;)OOO mcnsaes em um ou dons pagamentos, 
mas sempre adiantada. Esta beneficcncia será abonada 
a cada socio desde a da ta do respectivo rcfJuerimento, 
que deverá ser enviado ao Pre~idente ou ao L 0 Secre
tario, acompanhado ,de at tcst::ulo do medico que o estiver 
tratando. Este requerimcn Lo e o a t tcs ta do serão logo en
viados ao r ela to r da comm issão hospitaleira, a llm de 
que esta immeuiatamenle visite o socio requerente. 

Art. 2ô. No caso de fallccimenlo de qunlqner asso
ciado, a commissãohospitaleira assislirú ao seu enterro, 
sahimlo dos cofres sociacs as despczas de missa, carro 
}Jara a commissão c cncommnnuação, caso a pessoa in
cumhida do seu cntcno não possa eumprir todas as for
malicladcs ; convidando por annuncios a todos os socios 
para assistirem a nstcs actos. 

Art. 27. Por occasião tlo fallccimcnto tlo socio, a com
missão hospitaleira requcrcrú da Arlmini:-;tração, c esta 
~tutorizará aoThcsourciro para lhe ser cntrl'gue a quantia 
de ~OhOOO, que será otferecida :í familia, ou á pessoa in
cumbida do enlerro, em nome tLl Associ:u;ão: 

Poderá deixar de ser eumprida esta tl isposiç:io no 
caso de não.ser essa quantia reclamada pela família ou 
pessoa incuml)ida do enterro, devcHdo em lodo raso ser 
smnprc rcquctida antes do corpo ser tbdo :'1 sepultura. 

Art. 28. Quando qualrJltel' sociQ allc.o;ar necessidade 
de retirar-se para fót·a do lmperio~ a bcin elo seu rc.sta
Jwlecimcnto, a commis.são hospitaleira o visit:tr:'t a Jim 
de eonhcecr do seu estado, podendo no caso de du v.itla a 
Administração fazel-o examinar por um medico de sua 
confiança, qG.:, declare ou não a necessidade dcss~1 reti
rada, c no caso af!irmativo adlanLJr-lhe a importancia 
de seis mczes de bcnelicencb. 

No caso da retirada ser p::~ra o p:liz de sua nar,iona
lidatlc, então tcrú direito ú importancia de oito mczcs 
do JJcncliccncia, mas de uma só vez. 

Art. 2U. Ao :1s::;ociado qw~ por velflit't' otL dcs:~strc 
ficar impossihilil.ado de lnh.lil·t:tr, d:1:·-sí·-lta HJll:t lH~llsão 
na }H"oporr;io fJlle comportarcn1 o~; cofres soriacs e ruH
formc for determinado ~m scs:-:ão •1t L'irerf.ori:J. 
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CAPITULO VL 

DO~ FU:'\DO~ SO':IAE~. 

Arf. 30. São fnntlo~ da Associ:H'fío: 
L" Todas as joias, mensa I idades, rliplomas r mais con~ 

l:riiJÜit:õrs f'~1ahelrcidas nc~tcs c~tatulo~ c mais rcgula
nwntos intf'rnos. 

2." São funtlos disponíveis da Assodação todos os 
dona ti vos f' offnrtas de pn~11das que lhe sejam feitas: para 
o que o T!Jf•sourciro po"suir;i nm livro especial, orJdc 
~'S)H'rifkar;·, o nome da JH'ssoa qne fez a oiTerta c () 
prod urt o da mrsma. 

A ri. :11. O Thcsonreiro niTo podcr:í ter em seu po4cr 
mais do tflH' a fJuan tia fie J :000~000; dcposi ta r á tudo 
m:tis 1'111 r;J~:l ]Jancaria dt' sua connança c que mais in-
1 t'l'I'SSt' ollt·n·c:l :'1 Assot:iac:io. 

~~·r:·, ronvt~t~ticlo t•m apZ,Iirrs <1:-~ Divi1la puiJiic:a todo o 
,.:,pit:tl da Assoeiação. · 

A ri. :~~. Logo qur o capi t:-~1 sr f'! c v e a 20:000.)000, :1~ 
hnwfiri'JH"Í;-t~ dt' qw' trata o~ ·1." do ~rt. :L" pass~u·~p 
:1 20:~00!J. ' ' 

CA PlTCU I VH. 

:, 1 I. \ J,s~ori:H:.-.n 1r'r·:·l lll!l r.olH·;tdnr. n q11:tl \'t'll 

· •. , ·: :~ jtl!tTI r:fa''•'rll dt• ~i";,. solll'l' :ts qtr:tlll i:ts qtw fi'· 
.·,·11''1": ,,,.,.<f;!r'/1 f'llflf:]:-; d!' ri ('111 Hi llr:L'- :10 n•.spt~CIÍ\'1' 

T!H···n•:tt•i:·t·. E-:!1' t·•tlll·:ll!''t' ~·· t:1TniH'll1 ohri!.!::do a 1'11-
. 1 ··: .,,. I•H'•! 'l t'\jl('dit•ntt~ d:t J\~;~o(·i:tt_:fio. · 

J\1·1. ;:·:. A :\:-:~•~ri:H.::Io pnd1·r:'1 11'1' um ou mais f'~:
n:pt<~r:lr!fl~:, :·i :ts-:irn "J\dlltinistr:t(ãn o julgar COIIYt'
JIÍt'lllt• p-tr:t :1 i111;1 ordl'!!l ,. andamento do~ JW~·orios ~~.da, 
l'snipt UI':H::Io da J\ss11ri:u_;ITo. A t'slt'S t'mpn•g;Hlos darf1 
:1 .\d lll Í 11 Í ;fr:H::III o-: YI'TII' Í IIICI1 tO.'-' flUI~ f'Olll 0:' Jllt'SIIIOS f'OrJ· 

'l'lri'ÍIIIi:li", 

i\1'1. ;::i. ran p.; f'llljl!"('Q'OS tl:l A::.:sori:l(fíO sor;í dada;~ 
:~~-~:r('f': t:t'i;1 :"'' .'twio..; qtll' :1 llirt't"loria •·nleHd"r m:tt' 
",., •. :t ;: : ;·; '!'' 1">1' tTt• I (1," 
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CAPITULO VUl:. 

D.AS SESSÕES ~ ELI~JÇÕES. 

Art. :lG. A Associnção Drama tiç;, c de Socror,~os m,u.-.. 
t.uos n. Luiz I ctrectua l':i .aprnas tres sessões de assem·. 
l)lén g:)ral ordinarias nnnualmente. 
~Lo A pnmcira se~são terá lugar na 2. 3 dominga., 

do mcz de Janeiro de cada ~nno, para os fi.n.s seguintes: 
L o Aprc~cntação pela Administração do relntoriodos. 

tr:1halhos sociacs. 
2. o Apresentação fle propostas para socios ])cncmo

rilos c outros ncgocios socütcs. 
~ 2. o A segunda sessão terá lugar no domJngo se~ 

p;uintc, c nclla se tratarú: · · · .. 
1.0 Da discussão. c votação do, parece~ da, commissão. 

<lc contas. 
2. 0 D:t discussão c approvação das propostas de q,uc. 

trata o antcceuent.o paragrapho. · · 
:1. o Da eleição (por csernl.in i o secreto) da Dirccloria, 

conselho e commissão de exame de contas. · 
~ 3. o A terceira sessão scril ·para a posse da nova. 

Directoria c conselho. · 
Art.. 37. A Adnlinistração poderá convoc~r assem

hi{):J geral extraordinaria sempre que interesses sociacs 
o exigirem, ou quando o pedir.· um <juinto do numf'ro, 
•los ~('JCios. quites, devendo as convocações ser feitas 
p<'l:l imprensa. 

Art. 38. Julg-ar-sc-ha constituída a assemJM·a geral· 
~emprc cruc sé aeh:trcm reunidos <juarcnla ~oeios, 
irwlnsivc :1 Dircctoria.. ' 

No caso de não comp:trcccr esse numero, será con
Yneada ~eg-unda Vl'Z, mas nunca excedendo :. H dias, 
ronlatlos dnsdc a primnira convoe~1ção, e nessa occasião. 
SI' llt•Jihcrará CODl O JlUÚlCI'O ÜC SOCÍOS que CStÍVCI'Cffi; 

fll'l'Sf~B lf'S. 
Art.. :m. As sessões ordinarias da Dircctoria c con

srlllo terão lnga1· de H> em Hi iUas, nas 'Iuaes se tratará: 
t ." Jlas propostas de soei os. · · 
~." ])a :lJH'I'S<'Illnçiio c :1pprovação <lo~ f1pnps e co

nwdias que t.rvercm de ser l<~vados 5 seena. 
:L" jb tomar conhecimento' do balancN0 aprc~cnladn, 

wlo Titi'SOUI'<'ÍI'O. -· • . 

·.'r." Dt: 10111ar ~~oul~<·cilllt'lllo c rewlvcrc 1\tlt1:q1 ()SHI'f!0· 
1 '10~ de Jnlcrr~fiC sorul. 



CAPITULO lX. 

DAS PE:'iAS. 

Art. 40. O associado que nãp estiver quite com o co
fre da Associação~ não terá direito a ser por clla so,;cor
rido, nem tão pouco poderá v o lar ou ser votado par a os 
carg-os administrativos. 

Art. 4L O associado que se atrazar trcs mczrs, per
derá o titulo de socio. Si, porém, provar perante a 
Administração f{UC circumstandas ju~ta~ c imprevistas 
a i~so deram eausa, ella lhe poderá ~oucmlcr mais tres 
mezcs de r~ pera. 

Art. fd. A má applicação dos <linheiros soci:-~cs é falta 
impenloavel, c o qu~ nclla incorrer ficará rcsponsa vel 
por clla c por todos os prejuízos perante a justiça do 
p<tiz, c será eliminado da Assocüu:ão. 

Art. ~3. Perdem o titulo de membros da Associação 
sem poderem jámais a clh pcrtene1~r: 

1. o Os que abandonarem os meios de vida com os quaes 
se inscreveram nclla e não se entregarem a uma occupa
ção honesta. 

2. o Os que forem :nscriplo~ com falsas inform;1çõrs. 
3. 0 Os que forem conJcmnaLlos em ultima iuslancia 

por crimes infamanl!·s. 
4. 0 Os que tcutarrm dirccta ou indirectamente. por 

factos provados, destruir ou Jcsconecituar a Associ:t~;ão 
perante a opinião publica. 
, Art. 44. O sodo que f(>r desligado da Assodação, já

mais poderá reclamar qual<Iuer ttuantia com que tiver 
entrado para clla. 

CAPITULO X. 

IHSl'OSitÕES GEUAES. 

Art. M-i. A Associaç;io t~ons<~rvarú sempre o titulo de 
-Associação Dramatica c de Soccorros mutuos D. Luiz L 

Art. 4H. Os socios contribuintes, remidos c bcncmr
ritos (cxecptuam-sc os do que trata o arl. 7. 0

), além do 
que lhes é imposto no art. ~. 0 c~ 4. 0 do art. V. 0

, são 
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ühl·ig-a,lo~ a ::~ccit:tr :t 'ruota de r;~ooo em hilhrtPs por 
ocf'a~ião do l'~ncctaculo em fnslejo ao atutiver:-;ario nata
tido de Sna Magrs til de Fideligsima o Sr. D. Luiz I, cujo 
prodnct.o rev<~rterá a beneficio do eofrc ~odal. 

Art. 47. A AssociaçiTo en·cctnar~ mais um espectaeulo 
annual extraordinario, cujo' producto será dividido em 
duas partPs ignaes, sendo uma part<~ oll'ereeida a qual
quet· instituição de rari!latlc (portugnt'za), c a outra en
treg-ue ao Govm'no Bra~ilniro, para que este a appliquo 
ú ma num issão do braço es1;ra v o. 

Art. í8 .. Os soei os benomcl'i tos cspccillcados no art. 7.r', 
no caso de indigencia, terão direito como os demais so
cios ;\s b~~ncficenci:Js de que tratam o art. 3.(l ~ L 0 c os 
;~rts. 27 e 20 destes estatutos. 

Art. !.t,9. Os sorios hcnemerilos, do sexo masculino~ 
cspecifk;ulos no art. 7. 0 , poderão tomar parte nas 
d isntssões, nas scssõrs da Dircct.oria c conselho, hem 
como nas de assmnblé:l geral, mas hão poderão votar 
nas sessões da Dircctoria c 1;onsellto. 

Art. i')O. As senhoras qun lizcn~m parte da Associação, 
não terão g-Prcneia algurna na A1lministra1:ão soeial. 

Art. rH. Serão organizados um ou mais rcgulamentog 
internos, contendo as disposições que a Administração 
cntcndnr tlnver p()r em execução, rcspeitamlo-sc sempre 
as d isposiçõns dos presentes Pstatntos ; devendo os 
mesmos regulamentos ser approvados pela asscmbléa 
geral dos soei os, ex pressa mente convoca!la pàra esse fim. 

Art. ~2. A Direc;toria c conselho poderá deliberar 
~obre qua I quer assumpto que a prátira e a expcricncia 
tJemonstrar, respeitando todavia as· disposiçõ('S dos cs~ 
ta tu tos. 

Art. ti3. Poderá ser socio rcmi1lo o associatlo menor 
de rm annos que entrar com a quantia de 80~000 par:1 
o cofre social, tle uma sü vez, ficantlo isento das men
salidaues • 

. Art. !H.. Nenhum individuo maior fie 50 annos po
derá entrar para a Associ:tção sinão remido, dando para 
esse flm a quantia de 2006000. 

Art. 55. Para as sessões da Directoria e conselho é 
preciso que se ache reunido metatle e mais um membro 
tia Directoria c conselho. 

Art. WL O Dircctor do corpo sccnico potlcrá nomear 
um substituto ou 2. o Dircctor, que exerça as :mas func
ções no seu impetlimento, sendo todavia o Dircctor o 
unico rcsponsnvrl para a A1lministrac:io prlas obrir.r:tçõf.c. 
a seu e:1rgo. 



ACTOS DO PODF:R 

Art. ~;7. A Associação, convertida em asst~miJléa gt~~ 
ral, poderá conferir u ti tu lu de suei o JJencnwri to, stJb 
proposta da Alhninistr:H;ão, na fúrma cstaLclct:ida no::: 
3rts.6.°C7.o 

Art. tiS. ó membro da Dircctoria c conselho, qun 
faltar a trcs sessões seguidas sem participação, será 
oflieiado pelo Secretai~io para comparecer na s1~ssàu 
seguinte, considerando-se que tem resig-nado o cargo 
caso deixe de comparecer depois de o meia do ; e en t;iu 
sefá convidado o supplente mais \'otado para occupar 
o seu lugar .. 

Art. 5H. Todos os soei os são ohrigados (menos os 
~enemcritos, de que trata o art. 7. u) a contribuir com 
1;)000 para o seu diploma. 

Art. üO. A Associacfi.o ])ramatie:-~ c dn Sorcorros mú
Ütos D. Luiz I uão poÍJnr:·t snr disso I vi1la st'lll a a 11 llllt'll

cià tlc tres quartos d;t lol.alidadt~ dos surios exislt~lii!~S, 
resolvida em tres st•ssüt•s runsentl.ivas d1~ as;;t•lltldt:~:t 
geral, precedendo discussões e annuurios nas fulh~:s !Jll·· 
Llicas. 

Art. ül. Aos fundos que cnlfio existirem~ dct,ois dn 
pagas todas as dividas da .Associação, a a~semldb geral 
dará o deslino flUe em sua sabodori:l. entcndnr. 

Art. G2. Estes estatutos, depois dn approvatlos ]Wio 
Govf~rno imperial, trrJo força de lei, o sú podt~rfio 
Her reformados dt~pois t.le decorridos trd anno:-> da sua 
appt·ovaÇão. 

--
DECRETO N. ~.i2fi2- DE U) DE ABRIL fiE 187:L 

Approva os estatutos da Soc:ieda!lc ncncficcntc u Amparo da 
· Virtude. u 

Attenuendo ao que representou a Dircctoria da So
ciedade Beneficente « Amparo da Virtude J>, c Confor
mando-me com o parecer da Sec('ão dos Negocios do 
lmperio do Conselho de Estado. exarado em Consulta de 
oi to ~o mez proximo passado, Hei por Lcm Approvar os 
respectivos estatutos, di v iui<.los etu. onze capitulos c 
cincoenta. e nove artigo:;. 



EXECUTIVO. 

Qualquet· alteração que se fizer nos mesmos. estatutos 
não poderá ser posta em ex.ecução sem ter stdo appro
vada pelo Governo Imperjal. 

Do que se passará Carta que lhe servirá de titulo. 
João Alfredo Conêa de Oliveira, do 1\Ieu Con3elho, 

Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do lm
perio, assim o tenha entendido c faça e~ecuta~. 
Palacio do Rio de Janeiro, em dezanove de Abnl demtl 
úitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo.da 
lndependencia e do Impcrio. 

Com a ru!Jrica de Su1 ~bgestade o Imperador~ 

João A.lfredo Corrêa de OliveirtJ.. 

Estatutos da Sociedade Beneficente ·Amparo da ~irtude. • 

CAPITULO I. 

lH SJC!lW.\Dl4 E SEU~ FINS. 

Art. L o A Sociedade dcnominar-se-ha-Amparo da Vir
tude-; compôr-se-ha de sor.ios nacionaes ft estrang-eiros em 
numero illimitado, e fnnr,donará no Bio de Janeiro. 

Art. 2. o Dividem-se os socios em effectivos, benemcritos 
e honorarios. · ' 

Art. 3. o A Sodedade tem por fim beneficiar seus socios 
em caso de necessidade, ou a su.:s famiJia.s quando, por sea 
fallecimento. tlcarcm em pobreza. 

Art. 4,. o A palavra tamilia comprehende: 
~ 1. 0 A viuva e filhos. 
§ 2. 0 O pai e mãi, e irmãs dos socios. 
Art. 5. o Têm direito aos soccorros da Sociedade: 
§ L o .A viu v a durante sua Yida, emquanto se conservar 

em estado de honradez. 
- ~ 2. o Os filhos até á idade de 16 annos; as filhas emquanto 
solteiras, e se conservarem honestas. 

· § 3. o Os pais etnquanto durar sua indigcncia. 
Art. 6. o Os soccorrosserão repartidamente diYididcs pelo~: 

fJPnl'liei~ulos. 
l'.UnE U. :J:! 



CAPITULO li. 

DA ADMIS~ÃO • 

.Art. i. o Para ~c r ~;orio rPquH·se: 
· § i. o Que seja maior uc 21 a uno~, ccrtílkado pelo própo

nen-te; 
§ ~.u Que tenha occupação decente d'onde tire. subsis

tencia; 
§ 3. 0 Que goze dos fóros de homem probo e seja concei· 

tuado; 
§ ~.o Que não tenha sofTrido condemnação de pena infa

mante. 
Art.\-8. 0 Só terá lugar a admissão por meio de proposta ns

~ignada e datada pelo proponente; e esta dtwe conter o nome, 
idade, estado, naturalidade, 11fofissão e resitlcncia do pro
posto. 

Art. 9.0 A proposta de admissão será em conselho apresen
t&.da ao Presidente, o qual desde logo nomeará uma '~ommis· 
são de syndicancia para conhecer dos predicados do proposto. 

Art. lO. Effectuadas as syndicancias e sendo elJas favo
raveis ao candidato, será a lJroposta ~ nbmettida a escrutínio 
5ecreto, bastando tres votos negativos para reproval-a. 

Art. H. Podem, por cxcepção, ser admittidos os filhos de 
soei o, maiores de f.8 anuo~, quando propostos por seu pai, 
ou quem o represente, ou por qualquer socio com autorização 
por escripto tl<HJUelle, reuuindo os predicados exigidos no 
ut. 7. 0 

CAPITULO III. 

llEVERBS E DIREITO~ DOS SOCIOS. 

Art. 12. O sacio é obrigado a contribuir ~om uma joia de 
v08000 no acto de sua admissão e com a mensalidade de 1600() 
paga adiantada e por trimestres. 

Art •. 13. E' igualmente obrigado a cumprir a commissão 
que lhe fôr designada pelo Presidente, quando se tratar de 
negocias que digam respeito aos interesses da Sociedade. 

Art. i't,. O socio tem direito de influir com seu voto em 
todas as deliberações socia.es, salvo naquellas que forem pri· 
'Vativas dos cargos da administração. 

Art. W. Tem direito de exigir,cm caso denecessidade,os 
Mccorros; hem assim sua familia, por fallecimento deJlf', os 
lwndlrios dr que trata o capitulo X. 



ltXECUTIVO. 

CAPITULO IV. 

D.\S PEXAS. 

Art. 16. Perdem o~ direitos de socios: 
~ i. o Aquclle que não estiver quite com a Socinuade, veri

ficado que deixou de p~gar um semestre veneido ; 
§~-o Aquelle que procurar embaraçar o bom andamento 

dos negocias da Sociedade; 
~ 3. o Aquelle que por meio ou pratica de a c tos immoraes 

tornar-se conhecido; 
§ .\.o Aquelle que fôr pelas justiças publicas condemnado 

a pena infamante; 
§ õ. 0 Aquelle que voluntariamente se despedir da Socic

dad!l. 
Art. 17. O socio df'sligado pelas causas mencionadas no 

artigo antecedente não terá direito a reclamação ou iudem
·nízação alguma. 

CAPITULO V. 

Art. 18. A nssemhléa gcrnl reunir ·sc-ha duas vezes por 
anno por convocação do Presidente, que de~ignará o dia da 
reunião, pre~edendo annuncios pelos jornacs dinrios com a 
antecedencia de oito dias pelo menos. 

Art. 19. Na reunião da assembléa geral, que tiver lugar 
no mez de Dezembro, proceder-se-ha á eleição da Dire· 
ctoria. 

Art. ~0. Na seguinte reunião da asscmbléa geral dar-se· 
ha posse á nova administração. 
. Art. ,l. Constitue-se a assembléa geral pela reunião da 
~~xta parte dos socios que estejam no gJZo de seus direitos, a 
as suas decisões serão tomadas por maioria de votos. 

Art. 22. Si porém não se reunir numero bastante para. 
luncciortilr a assembléa geral, o Presidente designará nova 
reunião, que deliberará com qualqüer numero que ~e reúna 
acima de lã soei os. · 



ACTOS no I'OUEn 

CAPITULO Vl. 

Art. 23. As ('}ci{'ÕN~ tla Dircctotia P commt:-;~o('~ seriio 
feitas em escrutínio secreto por meio de eedul('ls, nas quaes 
cada soei o escreverá o nome do c:mdida to e o cargo para que 
o elege, ~endo prohibidos os votos For procuração. 

Art. ~~. O Presidente designara d'entre os socios a dous 
para escrutadores, os quaes, tomando os votos á proporção 
que forem lidos, darão o resultado final da apuração. 

Art. ~5. De tod:~s as occorrcncias do processo eleitoral 
e do resultado da apuração Javrnr-se-ha uma acta minu
cios:~ no livro competente, a qu:-tl, dt~pois de disent.itla e ~p
provada na sessão seguinte, !'erá :-~ssig-rt:Hla pclla Directoria. 

Art. 26. ·O soei o eleito terá participação por t•saipto da 
eleição, e entende-se que aceita o cargo p~ra que foi nomea · 
do, desde que no prazo de 15 dias não apresentar a sua 
recusa. 

CAPllTLU Ylf. 

D A .\ D ;\í I ~ 1 5 T n A Ç ,\ O • 

Art. 27 •. A Sociedade será administrativamente rog-i.-1~ 
por uma Directoria compoi'ta de sete membros, n por nm 
c,onselho romposto da Directoria e mais socios que estejam 
no g()ZO de seus direitos. 

Art. 28. A Directoria compôr·se-ha de um Presidente, 
dois Vice-p,residentcs, um Fiscal, um Thesoureiro, um Pro· 
curador e um Secretario. . 

Art. 29. O conselho compôr-se-ha da Dircctoria e de oi to 
.ou mais membros que se reunirem no dia da convocaf;ão. 

Art. 30. O conselho reunir-se-ha todas as sPmanas no dia 
desig11ado pelo Presidente, e annunciada a sessão anteceden
temente pelo Secretario. 

Art. 31. Ao conselho compete: 
§ 1.0 Eleger dnascommissões permanentes, sendo uma de 

finanças e outra de beneficencias. 
§ ~-° Conhecer c deliberar sobre todos os negocios sociaes. 
§ 3.0 Autorizar o Presidente a representar civilmeiÜe a 

Sociedade, ou por si, ou conferindo procuração a pessoa habi· 
Iitada para tratar dos negocios da Sociedade. 

§ 4. Nomear commh~sões de inquerito e outras even
tuacs que sc,jam nccessarias para o bom andamento dos nego· 
f·io:: da Srwicdndr, · 



F.XECl~TlVO. 

§ 5." Tomar trimensalmente r.ont:~s ao Thewureiro, e 
approval-as, dando ao mesmo quita<:ão. 

~ 6.0 Eliminar e susp~nder os sor.ios no caso do art.~~· 
§ 7. 0 Preencher por clei~.:ão as vagas que se vcnfl

carem na administr:;~ção durante o anno. 
§ 8.° Fazer observar em sua maior amplitude os pre

sentes estatutos. 
Art. 3~. As deri~õcs flo conselho scrãiJ tomaflas por m:1 i o• 

ria de votos dos membros presentes, e uellas não h a verá r e· 
curso. 

CAPITULO VIII. 

DO PRESIDB!'iTK E 'MAfS lm~IDROS DA DIRl.i:CT!'RIA. 

Art. 33~ Ao Presidente compete: 
§ t.• Presidir as sessõ,~s, dirigir as discnssõrs, manter a 

ordem e regularid!lt.lo dos trabalhos, suspender as sessões do 
eonselho em casos extremos a hem <l~ manutenção da ordem. 

§ ~.o Convocar por intermedio do s~cretario semanal· 
mente, e em dia designado, a reunião do CLmsclho. 

§ 3." Assig-nar os papeis uor,unwntados tla Sodedatle c 
ruhric:~r os livros das at~tas. 

§ 4,. o ProvtJenciar em caso de morte ou enfcrmitladc de 
qualquer socio o que o caso exigir, podendo despender até a 
somma de :1.00;5, devendo communicar ao Thesoureiro a sua 
resolução para ter ella execução, dando porém na primeira 
sessão conhecimento dA seus actos ao conselho. 

§ 5. 9 Ordenara~ desper.asdoexpedi~nte. · 
Art. 34. Aos Viee·presid~ntes competem totlas as attri· 

buições do Presidente, em sua ausen1~ia. 
Art. 35. Ao Fiscal compete observar e vi~iar quo sejam 

cumpridos os presentes estatutos, e representar a Sociedade 
em tC\das as suas relações externas. 

Art. 36. Ao Secretario com (3ete : 
§ L 9 Redigir e cscripturar no livro competente as actas 

das sessões, fazendo nellas especifieada menção de toJos os 
actos, deliberações e resoluções do conselho. 

§ 2. o Fazer os annuncios da convoeação da assemhléa 
geral e do conselho em nome do Presidente, e quando por 
elle designado fôr. 

§ 3. o Fazer na sessão 3 leitura da at~ta e de todl) o expe-
diente da Sociedade. · · 

§ 4. o Manter à correspondcnci3, ter o registro da Sociedade 
em boa ordem c clareza. 

§ 5. o Formar a lista da administração e o qundro da So· 
ciedade. 

Art. 37. Ao Thcsoureiro compete : 
~ l." Inteira re~ponsi\bilidade Prl'}~ ruf.rc:: ~ot:"iar::. 



.\l:l'OS DO PODEl\ 

~ 2. 8 Apresentar tl'imensalmcnte o balanecte 1lo estado das 
finanças a seu cargo, e no tim de cada anno o balanço geral 
de todo o movimento operado com os documentos proba to rio~ 
dos rlisprndios feitos. . 

§ 3. o Ter .-a est~ripturação da thesouraria em bom estado 
e eom a clareza precisa. 

§ 4. 0 Ter conta corrente com cada socio c promover a co· 
brançll das joias e mensalidades destes. 

§ 5. o Cumprir as resoluções do Presidente quando veri· 
fit.:ar-se a hypothcse do art. 3J § 4. 0 

Art. 38. O Thesonreiro é obrigado a recolher em o 
banco que fôr designado pelo conselho qualquer somrna que 
tenha em seu poder, desde que exceda a 200SOOO, não po· 
dendo levantar dalli quantia alguma sem autorização do 
conselhQ e assignatura rlo Presidente e do Secretario; 

§ !. 0 Assim tambern a cumprir as resoluções do conselho a 
respeito rlos fundos sodacs, logo que fôr pelo Presidente com·· 
municada por cscripto :t deliberação do mesmo conselho, do 
que dará contas na sua primeira. reunião. 

§ 2. o A nomear e ter sob sua responsabilidade um agente 
de sua confiança para proceder ás eobranças, percebendo este 
urna com missão que fôr pelo conselho marcada. 

Art. 39. Ao Procurador compete: 
§ i. 0 Distribuir os auxilios pecuniarios c pagar as pen· 

sões concPdidas aos soeios on a sn:-~s familias. 
§ ~.o Tratar do enterro c offidos fu nebrcs mand1dos ce

lebrar pela Sociednde. 
~rt. ~0. O Proeur:ulor para cumprimento do disposto no 

artigo antecedente h a vt~rá a competente autorização do Pre· 
sidente, e nella lançará o recibo das quantias rceebidas da 
thesouraria. 

Art. 41. A' commissão de finanças compete: 
~ i. 4 Vf~rificar 3:'; eontas do The~onreiro. 
§ ~-o Glosar ns dcspezas não autorizadas. 
§ 3, 0 Informar com seu parceer os objectos relativos ao 

cofre da Socierlade. 
Art. 42. A' com missão de benrficcncia compete: 

. § i. o Verificar o estado dos que tiverem de ser soccorriuos 
e particularmente dos que receberem mezadas. 

§ ~. 0 Executar o que lhe fôr determinado pelo cons~lho~ 

CAPITULO IX. 

DAS FI~ANÇAS. 

Art. 4,3. Q~ fundos da Sociedade Mrão formados: 
§ i., Das joias de admissão de soei os. 
§ ~.o Das mensalidades dos mesmos. 
~ 3." D11.s libcralírlarle::; e donativos flllC lhll forem feilos. 



EX ECU1'1 \'0. 

Art. 1&:.\. Os fundos soci:ws ~f\rão ~:onverti1los em apoliePs 
da l\ivida publica por deliberação c resolução do conselho. 
e sómente poderão ser alit~nadas pt~r tlclihaação toma1la 
pela maioria ahsolnta de metade e mais um dus socius quo 
estiverem no gozo de seus direitos. 

CAPITULO X. 

liAS JJE:'IEFICEN\.It\~. 

Art. &.5. O sor.io qnc rnhir em pohr 1~za, on por moJrstia 
ou pot· impos.-;ibiTiJade phvsica, tem direito, logo que o exija, 
a uma mensalit1atle de iO,)OOO. 

Art . .\6. Terá ig-ualmente tlireito, em ~nso do morte, ve
cificada a hypothese do artigo antet!edcn t(', a eu terro tlc
rentc a oxpensas da Sociedade. 

Art. IJ,.7. A família do ~ocio fallr.cido, guardada a dispo
sição do art.~.", terá direito a pensão nuura inferior a 5t)OOO, 
a qual poderá ig-ualmente ser Plevada a t01)000, :~ttentos os 
~erviços do fallecido, e vor deliberação do touselho. 

CAPITULO XI. 

DISPO~lf.:ÕES GERAES. 

Art. !J,.S. O sorio que adoecer e precic;ar dos soccorros da 
Sociedade communicar:í, por intermcdio do Secretario, ao 
Presidente o seü estado, c este, sem perda de tempo no
meará uma commi~~ão para indagar do estado do peticionaria. 

Art. ML Do resultado das investigações dará o Presidenta 
conhecimento ao conselho, o qual deliberará as providencias 
:&ue o caso exigir, salvo dada a hypothese prevista no art. 
33, § !J,. o 

Art. 50. Do mesmo m Jdo, c em qualquer outra circum
stancia em que venha o socio a precisar de soccorros da So-. 
ciedade, guardar-se-ha a disposição dos artigos antecedentes 
e depois de ouvidas as comn:issões de beneficencia e de fi
nanças. 

Art. õl. O soeio que ausentar-se da sédc da Sociedade com 
licença do conselho, ou o que provar indigencia , além de 
ficar isento do pagamento das mensalidades, gozará de todos 
os beneflciosconcedidos pelos presentes estatutos. 

Art. õ2. Ao socioqueprestar serviços relevantes á Socie
dade, si o conselho entender, será conferido o titulo de be-
nemerito. . 

Art. 53. Ao socio de sociedades identicas que prestar ser• 
viços relevantes poder-se-ha conferir o titulo de-socio hono· 
rario, si a!3sim o rrsoln~r n ronsclho. 



\CTU~ 1111 i'lii>El\ 

Art. il't-. À Socieda«h·, Jogo que os seus capita~s o permit· 
tarn facultará aos Hllws de seus sucius a in::;trucção neces-
sari~. - · 

Art. 55. A Socif'dade não poderá ser dissolvida sinão por 
iruvos:;ihilidade mauifesta de aeção, c sua dissolução ficará 
dependente da deliberação e voto de duas terças partes dos 
sodos fJlW e~tivcrmn no gozo de seus direitos. 

Art. 56. A Socicdaoe sómentc poderá exercer as bencfi· 
cmwias declaradas no capitulo X,dcpois que formar um fun1lo 
capital de 5:000!)000. 

Art. 57. Todo st1cio é obrigado a respeitar c fazer ol.Jscr
var os pr«>s<mtes Pstatntos. 

Art 5t;. O conselho fira autvrizado a formular o regimen
to interno da Sociedade. 

Art. 59. Estes estatutos, approvados pelo Governo Impe· 
ria!, tornar-se-hão lei org-ani•~a da Soeiedade, e só poderão ser 
Jiwliifieados de}lois de decorrido um anno de existcncia da 
So1~iedadc. 

Hio de Janeiro em 27 de Novembro de tsn.-(Scg-ucm-se 
as assignaturas dos mt..Hnl.Jros da Directoria llrovisoria.) 

DECHETO N. ti2G3- u~:: tn o e AnnrL DE t8i3. 

Promulga o Tratatlo de ExtrallÍ•.:ão <·clehratlo em 10 de Junho de 
18"A2 eulre o Br:bil c l'ortugal. 

Havendo-se concluído e a:;sig_nauo nesta· Côrte, em tO 
de Junho do anno proximo pas~ado entre o Brasil e Por
tugal, um tratado regulando a entrega reciproca de 
criminosos; c tendo ~ido esses actos mutuamente rati
ticados, trocanrlo-se as respectivas ratificações em Lis
l)oa, aos 28 dias do mez de Março do correo te anno :
Hei por bem manJar que o dito tratado seja observado 
e cumprido tão inteiramente como nelle se contém. 

O Visconde de Caravellas, uo Meu Conselho e do de 
Estauo, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias Estrangeiros, assim o tenha enten
dido e faça executar, expedindo os despachos necessarios. 
Palacio do Rio de Janeiro em dezenove de Abril de mil 
oitocentos setenta e trcs, quinquagcsimo segundo da 
Indepcndencia e do Impcrio. , 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

riscowle de r:nmrrflar.:.. 



EXECUTiVO. 

rrratado de extrndieão entt•e o Brasil e 
I•ot·iu;:;aB . 

Sua Magestade o Imperador do Brasil e Sua 1\lagcstade El· 
Rei de Portugal e dos Algarves, animados ig-ualmente do de
sejo de tornar extensivas a outros crimes as djsposições sohre 
cxtradicão da convenr,ão eoncluida entre as duas Altas P:utes 
contractantes a 12 de Janeiro de 1855, resolveram, de com
mum accôi'do, celebrar um tratado espech\1 c nomearam para 
<~ste fim seus Plcnipotenciarios, a saber: 

Sua l\lagcstade o Imperador do Brasil a S. Ex. o Sr. l\Ia
nod Francisco Correia, do Seu Conselho, Ca valleiro da Ordem 
de Nosso Senhor .Jesus Christo, Bacharel formado em scicn
cias sociam; e juriúicas, Ministro e Secretario de Estado dos 
NegocioE Estrangeiros, etc., etc., etc. 

Sua Magcstadc El-Hei de Portugal e do:-; Algarves aS. Ex. 
o Sr. Mathias de C3rvalho e Vasconee!los, do Seu Conselho, 
Commendador da Ordem de Christo e d:1 nntiga noJJilissim:l e 
esclareeida Orrlcm de São Thiago di) ~L;ritn Sdentifleo Lit~ 
t(~rario o Artístico, Gran-Cruz da Orlll'm (b Bqsa do Br~tsil c 
d.t do Leopoldo da llelgica, Ministro e Seeretario uc Estar1o 
I!onorario, S1m Enviado Extr::wrdinario c Mini:~tro Pleni
!H•t;.nwiario junto tlo Sua MagPstadi~ o ltniH~ratlor tlo Drasil. 
~te,., de,, ct~. 

Os (jltaes, depois do havf rem eommunir.ado rcciproe~uncnft 
~,1•, süus plenos poderes, aehadcs em lJOa e devida fúrma, con
vieram nos artigos seguintes: 

Art. 'i. o O Governo Braisleiro c Cl Governo Portug·u~~z 
ohrigam·se pelo presente tratado á reciproca entrega (salva 
a exccpção dos proprios subd i to!') de todos os indiviuuos rt~
fugiados de Portugal, ilhas auja~ontcs o províncias ultrama
rinas, no Brasil, e dos refugiados drste Imp(;rio em Portugal, 
ilhas adjacentes e províncias ultramarinas, pronunciatlos uu 
condemnados t)Clos trilmnacs daquclla das duas n:1çõL~S em 
que <lov~nn ser punidos como autorrs ou eompliees d': (jUal
quer dos crimes ucclarados no art. 5. o 

Paragrapho unico. São comprehcn<lidos na excepção t]este 
lrtigo os indivíduos que se tiverem naturalizado em 'luaJ,{uer 
dos dous paizes antes da perpetração do crime. 

Art. 2. o A extradição verif1t'ar· sc-ha em virtude du ins
t:lnda dos Governos e por via uiplomatiea. 

Art. 3. o Qu::mdo o pronunciado ou eondcmna<lo fôr I'S
trangeiro nos dous Estados contraetantcs, o Govcrnu qu1; 
deve coneeder a extradição informHá o do paiz n que per
tence o in1lividuo reclamado, do pedido dt~ extratli~iio, ~~, !'Í 
este ultimo Governo :r:eclamar o eulpa<lo, 11ara o mandar 
julgar em seus tribunacs, o governo íJUt~ tivt·r recebido a 
instaneia de extradição poder~, n seu ariJitrin, entregai-o ~lO 
E~tado t!tll cujo taritorio cornmcttuu o lldil'to ou ;"ttJH!·lk de 
qu,~mo tn·onun~iad,, ou ~~ondemrL'Idll fl•r -·uiH!iti• 

;• •1• n: 11 .::~ 
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Art. ,.._o .Si o pronunciado ou condemnntlo, cuja ,,xtr:1~ 
di<;iio fôr pedida em conformidndc do presente tratatlo, por 
nrnn dns partes contractantes, fôr ig-ualmente reclamado por 
outro ou outros governos, em virtude •le_ crinws commet· 
tidos em seus re5pcctivos tcrritorios, será ellc entregue ao 
gOVl~rno cuja instanria houver sido primeiro npreseutada ou 
tiver data mais antiga, quando as npresentaçucs furem si
multanras. 

Art. 5. u A extradição dcver:í realizar-se a respeito dos 
individuos pronunciados ou condemnados como nutores ou 
eomplices dos crimrs seguintes: 

1. o Homicídio voluntario consummado on frnstrndn, ~om
}'rehcndentlo o pnrriridio, o envenenamento~ o infnnticidin. 

2. o A tentativa dt~ qual•tucr dos crimes especifieallns no 
rreccllento numero. 

;J. o Fcrimentr.s volnntarios de que resultar a morte srm 
intPnção tle a dar, privação ou destruição, cortamento ou 
mntilnção e inhahilitaç5o de algnm membro ou orgiio do 
eorpo, deformidade, gnvc in•·ommo1lo de :;ande, enfNmid:ulc 
C iiH~apaeid3dC OU inhaiJilitaÇãO de trabalhar pu r mais ue :lO 
dias. 

r~-. o Estupro, rapto e qualquer outro attentado ao pudor, 
uma vrz que se dê a cirenmstnncia rle violcneia. _ 

!'i. o Usurpação do estado civil; polyg-amia c mGtrimonw 
supposto. 

G. o Occultação, snbtrarção ou suhstitui~ão de menores; 
n·durção de pessoa livre á escravidão. 

7. o HoulJO. 
8. o Fog-o posto, incendio voluntario; damno nos raminhrs 

dn ft'l'fO de que resulte ou flOssa n•sultar perig-o rlc vida. 
U. o Peculato ou malversação de dinheiros puhlien~. cstcl

lionato, nlmso de confl~nça ou subtracçfto de dinheiros. 
l'undtls, documentos c quacsqner t itulos de propriedade pu
Jdica ou particular por pessons a cuja guarda estejam con
fiados ou que sejam assodadas ou empregadas no l'~ta!J.lcci • 
mento em f{Ue o crime fôr comrnettido. 

10. o Fabrico, importaçâo, -venda c uso de instrumentos 
com o fim de fazer mo"da falsa, apolices ou qun('squer 
outros titnlos de di vida publica, notas de bancos ou quaes
qner pnpeis dos que circulam como si fossem moeda, falsi· 
H1~ação de diplomas e documentos officiaes, sellos, estampi
lh:~s do correio, carimbos, cunhos e quacsqner outros sellos 
elo Estado; uso, importação e venda desses ohjectos falsiflra
tlos; falsificação de cscripturas publicas ou particulares, 
letras de cambio e outros títulos de commercio e uso dc~ses 
p:\pris falsificado5. 

H. o Quebra fraudulenta. 
t2. o Testemunho falso ou perjnrio em ma teria criminal. 
f~L" Barataría c pirataria, comptehendido o fncto de al-

gnt~m apossar-se do navio dr, cuja equipagem fiwr parte, por 
meio de frautle ou vio!Pncia contra o capitão ou quem o 
subsqtuir; ahandono da romh:trt·ação fúra úo:-; ra-:ns prPvi:--'10" 
ll::l lt'l. 
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~ ! ." Nú11 ,:;e eoneL•tl,~rá a extr;uli~ilo em nenhum raso, 
qaanJo ao dl'lit~lo consu.mmado ou frmtado sú corresponder 
~~ JH~tw r.orreeional, segundo os princípios gcracs da legbla" 
(;ão pt~nal vigente em qualquer dos dous paizC's. 

~ 2. 11 Os indivíduos pronunciados ou condnmn:-~dos por 
erinws aos quaes, conforme a legislação da nação redamaute, 
corresponder a pena de morte, 'IÚIIWUtt~ serão nn lrcgues ~~om 
a clausula de que essa pena lhes ser{t commnf'Hla. 

Art. 6. o Em caso algum se couecder:í a extr:-uliçJn por 
crinH'S políticos ou por fadoE conncxos eom elles. 

Não se reputará crime polilico, nem facto eonnPxo cnm 
elle, o attentatlo conti'u os soberanos dos duus Estado~, quan
do estL~ eonstituir os dclictos consurnmados ou frustrnuos de 
homiduiu e envenenamento Y:Jluntario, sal v a porém a n~:-;
tr'eção dn §2. 0 do art. 5. 0

• 

Art. 7 o Us ituliviuuos, cuj,\ extradi~·ãn houver sido t'Oll· 

cüdida, não poderão ser julgados ou punidos por erilltcs pu
liticos anteriores á extradição, nem vor f'uctos contwx<'s t:UIII 
clles, twm por outro q nalquer crime anterior tlistiHeto do 
tJIW moti\'<H a extradição, salvo si fôr dos dt'd::~rados lltl 

:-Ht. 5." e tiver sido pervetrado posteriormente ;_~ relclm_tção 
deste tl'<l ta do. 

Art. 8. u A extradição não será concedid[J quando, segnn~ 
do a lei do paiz em fJUe o n~o csli ver refugiado, se adwr 
l'rescri pta a pena ou acção criminal. 

Art. 9." Para a extradição ser conccdilla ú indispensavd 
a apresentação tle um traslado do despacho de lll·onuncia ou 
tia sentença condentnatoria, oxtrahido dos autos em ~~uufur" 
mirladc -~om as kis do Eslado reclamante. 

Estes documento~ serão acompanhados, sempre que fúr 
possível, dos signaes pessoacs do réo c de todas as indicações 
apropria(las ao rcconhceimtmto de sua identidade. 

Art. :10. Saiio sempre entregues os ohjcctos suiJtrahidus 011 
encontrados em poder dos réos, os instrumentos n utPnsilillS 
de l}lle su ti verem servido para a pcrpctraç~o do crimP, e 
qualquer outra prova de convicção, quer se realize a extra
dição, quer esta não che~ne a cffectuar-su por morte ou 
fuga <lo culpado. Ficam, todavb, resalvauos os dirdtos de 
terceiro sobre os mencionados objcctos, os qnacs serão devol~ 
villos, sem dcspeza alguma, depois de terminado o processo. 

Art. H. As despezas com a prisão, custodia, susleJJto c 
transporte uos indivíduos cuja €xtradição fôr co111~edida, 
assim como os gastos com a remessa dos objectos espccilkados 
no vrecedente artigo, ficarão a cargo dos dons governos nos 
limites dos seus respectivos territorios. 

As despezas: porém, com a manutenção e transporte por 
mar entre os dous Estados correrão por conta datJuelle !}tW 
reclamar a extradição. 

Art: i2. Os indivíduos reclamados, que se aeh:uom em 
processo por crimes commettidos no paiz em fJ ue se refug-ia
ram, não scrãl) entregues sinão depois do julgamento defini
tivo, c no .r-aso de eondcmnllt,:Jr)) dcpoi::; ~le c~umpr\lU :.t Jlf:Il? 
•/Ue lhe::; (,)r impu::;ta, 
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Os que se acharem eondemnnuos pnr crimes perpetrado~ 
no paiz em que se refugiarnm, só serão entregues d(~pois de 
cumprida a pDna. 

Art. f3. A extradição não ficará suspensa por impedir o 
cumprimento de olJrignçõe~ contrahidas pelo individuo n~· 
elanwdo, com JH'Ssoas parliculares; estas, porém, poderão 
sustentar seus direitos perante as autoridades competentes. 

Art. t.!J.. No-: casos urgentes cada um dos dous governos, 
firmando-se em scnten~·a condemn:-ttorin, despacho de pro
Inmri:-~ ou mandado de prbão expedido contra o réo, podcd, 
velo tnlegrapho ou por qualquer outro meio, pedir e alcançar 
a 11risão do condemnadoJ ou aceusado com a condição de 
apresentar com a po~sivel brevidade os documentos invo
cados na instaneia. 

Art. W. Si dentro do prazo de trc>s mczes, contados do dia 
em !fUC o eondCI\}n::tdo ou pronunci:J.do fôr posto á disposição 
do ~1gentu diplomatko, este não o tiver rcm(~ttido para o Es· 
tauu reclamante, dar·st~-lw li!Jerdade :w (!ito condcmu:ulo 
ou pronunci_ado, que não pouer:í ser <.le novo preso pelo 
mesmo motivo. 

Neste caso as dt!8pe:::as crrrer::ío por conta do Governo quo 
dirigiu a iust:mf~ia. 

Art. !6. Quando no seguimento de uma causa crime em 
um dos dous Estados se tornar ncce:;~ario o depoimento de 
testcmunhns rcsillcntL•s no outro, será enviada para esse fim, 
por via diplomatica, carta de inr~uirição, a qtwl scrú cum
J)rida olJserv<>ndO·Sl! ~s leis ll'J Estado onde :t~ tcstemunlws 
forem inquiridas. 

Os dons Governos renunci3m ,'.1 qu~dquer indemnização 
}lOlas Úl'Sl 1eza:-; fJfOVcllÍUlitCS de CUlllprimcnto de~su~; depre· 
cada~. 

Art. 17. A extradil,'ão dos réos do crime de fabifiea~::o tL 
moeda c papeis de credito com curso legal nos dous p:..tizt.·s, 
r.r:ntinuará a ser re~ulatla pd0. convenção concluiu~ em 
Lisboa a doze de Janeiro de mil oitoccntoscincoenta e cinec, 
a qual é independente deste tratado. 

Art. f8. O presente tratado terá vigor por cinco a:1nos, 
contados do dia da troea das rntificações, e continuar:i [I 

:ml!sistir pa~s~vlo e~:tP. prazo, emquanto um dos dous Go· 
vcrnos nno decla!-~\r 1 com an tidpação t.h um anuo] que re
nnneia a clle. 

SJrá ratificado e :1s r::tific~çõus trocada.s em Lisboa no mais 
curto prazo possive1. 

Em fé do que nüs plcnipotenciarios de Sua 1\Iagestadc o Im
}1erador do llr~sil e de Sua Magcstadc Et-Rei de Portugal c 
dos Algarves, assignamos o presente tratado em dupliea"tlo c 
o sellamos com os nosw:> sullos. 

F{·ito no Rio do Janf)iro aos dez dias do mez de Junho do 
anno do Nascimento Jc Nosso Senhor Jasus Christo de mil 
oitocentos setenta c dous. 

(L. S.) - Manoel Francisco Correia.' 
(L. S ) - .Ualhias de Carvalho c Vasco1u:ellc~· 



EXI~t:UTIVO. 

DECRETO N. 52üí- DE 19 DE ABRIL DE 1873. 

Promulga o Tratado de Extradição celebrado em 13 de No· 
vembro de 1872 entre o Brasil c a Gran-Dretanha. 

Havendo-se concluído c assigna1o nesta côrtc, em 13 
de Novembro do anno prox.imo passado, um tratado 
entre o Drasil c o reino unido da Grau-Bretanha c lr
lanua, para a entrega reciproca de criminosos; c tendo 
sido esses a c tos mutuamcn te ratiHcados, trocando-se as 
respectivas ratiflcaçõcs, tambem nesta côrtc, aos 19 
dias do corrente mcz de Abril: Hei por hem mantl:~r 
que o dito tratado seja obscrvaLlo c cumprido tão intei
ramente como nelle se contém. 

O Visconde de Caravellas, do 1\ieu Conselho c do de Es
tado, Scnatlor do Impcrio, Ministro c Secretario de 
Estado dos Ncgocios Estrangeiros, assim o tenha en
tendido e faça exccu ta r expedindo os ucspachos neccs
sarios. Pala cio do Rio de Janeiro, em dezanovc de Abril 
de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da Independencia e uo lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Visconde de Caravcllas. 

'l't•atado de extratll'ção entre o Bt•asil e a 
Gran-llt•etanbn.. 

Nós, D. Pedro li, por graça de Deus e unanime acrlamn
ção dos povos, Imperador Constitucional c Defensor Perpe
tuo do Drasil, etc. 

Fa?:emos saber a todos os que a pre2sente carta de eonfir
mação, noprovação e ratificação virem, que aos :13 dins do 
mez de Novembro de :1872, concluiu-se e assignou-sn nesta 
côrtc do Ui o de Janeiro, entre Nós c Sua l\Iagestade a fininha 
do reino unido da Gran-Bretr1nha e Irlanda, pelos respec
tivos plenipotenciarios, munidos dos competentes plenos po
deres, um tratado de extradição de criminoso~ do teor se
guinte: 

Sua 1\'lagcstade o Imperador <:lo Brasil e Sua. Mogcsta.de :.1 
lhlinha do reino unido da Gran-Dretanha c lrlanLlll, jul-
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gan«<o eonvcniente, eom o fim de melhorar a atlministraçã~• 
da justiça c prevenir crimes dentro de seus respectivos ter· 
ritorios e jurisdicções, que as pessoas accusadas ou conYicta:; 
dos crimes abaix.o en!Imerados, refugiados do al~ance da 
justiça, sejam reciprocamente entregues mediante certas 
circumstancias, resolveram nomear seus plenipotcnciarios 
para a celebração de um tratado com esse objecto, a sa!Jer : 

Sua Magestade o Imperador do Brasil, o Marquez de S. 
Vicente, Conselheiro de Estado, Dignitario da Ordem d~. 
nosa, Senador e grande do Impcrio, e 

Sna Magestade a Rainha do reino-unido da Grau-Bretanha 
c Irlanda, o Sr. Georg-e Bucklcy Mathew, Cavalleiro da muito 
honrado ordem do Banho, seu envü1do extraordinario c mi
nistro plenipotenciario junto de Sua Magestatle o Imperador 
do Brasil. 

Os quaes depois de terem communicado seus respectivos 
plenos poderes aehados em bo:- e devida fórma, ajustaram 
c accoràaram nos seguintes artigos : 

Art. 1.0 As Altas Partes contractantes se ohrigam a entre
gar rcciprocarmnte os indivíduos que, sendo accusados ou 
c:onvictos de ter commettido crime no territorio de uma 
lleiJas, fôrem cneontrados no territorio da outra, mediante 
as drcumst:mcias e condições que são estabelecidas no prc
!-;ente tratado. 

Art. 2. o Os crimes pelos quaes se deverá conceder a extra
dir-ão são os seguintes: 

1.0 llomicidio, sujeito á pena de morte r murdcr » c ten
tativa dclle. 

2. 0 llomieidio, « manslaughter•. 
3. o Fabricação ille~al, contrafaeção ou falsificação de rnoe

rla: emittir ou introduzir na circulação moeda contrafeita ou 
falsificada. 

4-. o O crime de falsidade ou imitação, contrafacção ou f ai· 
sincação de qualquer documento ou papel, comprehendcndo
sc os crimes designados na lei criminal doBrasil de imitação, 
contrafacç.ão ou falsificação de papel-moeda, notas dos ban
cos,1ou outros títulos publicos ou particulares, assim como o 
uso premeditado ou introducção na circulação de quaesrtuer 
}l~lpPis imitadost contrafeitos ou falsificados. 

Ü. 0 Snbtrneção ou extravio de dinheiros ou valores pu
lJ!kus ou pnrticularcs com abuso da conliança. 

6. 0 Artilieios ou pretextos falsos ou fraudulentos para ac· 
rjnisição de dinheiros ou valores de outrem. 

7.° Crimes tle hancarota sujeitos ao processo criminal, na 
fürma das leis que lhes são applicaveis. 

~·V M:dversação ou fraude commettida por dcpositario, 
l1~1llfJUeiro, agente; corretor, cur:ldor, dircetor, membro ou 
t•mpr~g-adoldc_alguma eompanhi::t, considerada crime por lei 
un v1gor. 

9. 0 D(~llnração ou violação (< rape )) por violcnd:1 nn 
anwaça~. 

!0. o Hapto viulentt! 
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11. o Suutracção de criança. 
12. o Arrombamento de casa com o fim de rouhnr ou par:~ 

com metter outro crime. 
13. o Crimrs resultantes do incendio volunt:uio de uma 

casa ou de edificios connexos com e lia, em prejuízo de ou trem. 
14. 0 Houbo. 
fü. o Pirataria, segundo o direito das gente~. 
16. o Destruição de navio no alto mar ou facto de mettcl-o 

a pif(He ou tentativa de taes actos. 
17. o Crimes resultantes de assalto a bor(lo de nm navio 

no alto mar, com intenção de caus:u :;t morte ou grans o!Ten
sns physicas. 

18. o Crimes resultantes da rcvol t1 por d nas ou mais JH'S
soas de hordo de um navio em alto mar contra a auturi!lade 
do cnpilão. 

lU. o A extradição terá tamhem lugar por complicidadc 
em algum dos crimes aeima declarados, uma vez que t:d com
plicidatle seja punível pelas leis de ambos os Estados das .Altas 
Partes contractantes. 

Art. 3. o Nenhum subdito brasildro será entregue pelo 
governo ou autoridade do Brasil no governo ou :mtoridadc 
do reino unido e similhaütemente nenhum suiJdito britan
nieo será entregue pelo governo ou autoridade do reino 
unido ao governo ou autorid~Hle do Imperio. 

Entretanto si o refugiado no tcrritorio da outra Alta Parte 
contractante ahi se tivesse n~turalisado depois da pcrputração 
do crime, tal naturalisação não ~ervirá de oiJstaeulo á extra
dição segundo as estipula~ões deste tratado. 

Art. \. 0 A extradição não terá lugar ~>i o individuo re
clamado já tiver sido processado e absolvido ou punido, ou 
se estiver sendo processado pelo mesmo crime pelo qual se 
pede a extradição. Si estiver sendo processado por outro 
qualquer crime, a sua extradição será demorada até a con
rlusão do processo e cumprimento da pena, quando lhe tenha 
sido imposta. 

Art. 5.0 A extradição não terá tambem lugar si, depois 
da perpetração do crime ou da instauração do· processo cri
minal ou da sentença condemnatoria, tiver o refugiado ad
quirido por meio da prescripção, segundo as leis do paiz 
ao qual se fez o pedido, a isenção da accusação ou da 
punição. 

Art. 6. 0 O reclamado não será entregue por crimes de 
c:uacter pohtico e quando fôr entregue por outros funda
mcntos, não porlcrá ser punido por crimes políticos ante-
riores. · 

Não será tambem entregue si elle evidentemente provar 
que a requisição é feita com o fim de processai-o ou punil-o 
por crime político. 

Art. 7. 0 O individuo entregue não poderá ser conservado 
preso ou submcttido a processo no Estado ao qual se fez a 
entrega, por outro crime, ou em virtude de outras causas, 
(lllP nãn s1~j:un :HftWIIas pPhls qnaf':- SI' PfllH'f•t1t•n a cxtndir,flo. 
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Esta estipulação não é applicavcl aos crimes commcttitlo~ 
t.kpois ua extradição. 

Art. 8.0 Si o indiviJuo, cuja extradição uma das Altas 
Partes contractantes pedir, fôr igualmente reclamado por 
outro ou outros governos, em consequencia de crimes 
commettidos nos s~us respectivos tcrritorios, observar-sc-ha 
o seguinte: 

Si fôr subdito da Alta Parte contractante que o reclamar, 
a entrega será feita a dia. Si não fôr, a outra Alta Parte con
tractantc terá a faculdaue de entregai-o ao governo rccln
mante que, no caso dado, lhe pan-ça que deve ter a prcfe
renda. 

Art. n.o A requisição para a extradição será feita por in
termeuio <los respectivos agentes divlomaticos das Altas 
Partes contractantcs. 

Si úlla referir-se a um individuo sómentc accusado, de
ver:\ ser acompanhada do mandado de prisão expedido pela 
autoridade «:ompetcntc do E~tatlo (]Ue a solicitar; c de pro
vas que, segundo as lei~ do lugar, onde o accusado fôr en
contrado, justificassem a captura quando o crime fosse ahi 
commettido. 

Si a extradição referir-se 3 um individuo já sentenciado, 
o pedido deverá ser :wompanhado tlo traslado da sentença 
condemnatoria, expedida contra elle velo tribunal compe
tente do Estado que fizer a requisição. 

A rt:clamação não pódc, porém, ser fundada em sentença 
profcri·la « in contumaciam l', isto é, quando o réo não fõr 
pessoalmente citado para dcfentler· se. 

Art. :lO. Si a requisição estiver de con~rmidado com as 
anteriores estipulações, a autoridade competente do Estado 
a que clla se tiver dirigido procederá á captura tlo refu
giado. 

O preso será levatlo á presença da autoridade competent•~, 
que terá de examinai-o c de dirigir as investigações prcli· 
minares do caso, como si a captura fosse cffectuada por crime 
commettido no mesmo paiz. 

Art. H. A extradição nunca terá lugar antes da expi
ração de :1.5 dias, contados da captura, e depois desse prazo 
só se cffectuará quando as provas forem julgadas Stiffi
cieutcs, 5cgundo as leis de paiz a que fôr pcdiua, ou s;eja para 
sujeitar o preso a processo, si o crime fosse ahi commettido, 
ou seja para justificar a identiuade da pessoa convicta e 
C?J!..demnada pelos tribunacs do Estado quo foz a rcqui-
siçao. · 

Art. 12. Nos exames, a que se tiver de proceder de con
formidade com as precedentes estipulações, as autoridades 
do Estado a que se fez o peuhb admittirão como provas os 
depoimentos sob juramento ou as declarações das teste
munhas que foram tomadas no outro Estado ou as respec· 
tivas cópias, assim como os documentos judiciaes, mandadas 
ou sentenças expedidos dali i, com tanto que se iam assigna
llus ou logalizaflos lH~la prnpria mão dn jniz, mllg-istnulo {H\ 
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Pmpregado publico dafJuclle Estado, ~ authenticados ou por 
jur:uuento de algti111a testelllunlta, ou coru o sello ofikial do 
ministro da justiça, ·ou de qualyuer outro ministro de Es
tado. 

Art. 13. Si dentro de dous mez~s, contados da data da cap-
. tnra, não fôrcm aproscntadas provas suffieicntes para que so 
realize a extradição, o prew Sf•rá posto em liberdade. Tam
bem será posto em liberdade si dentro de dous mezes, con
tados do dia em que fôr declarado que está á disposi<:ão do 
agente diplomatico, este não o ti ver remettillo para o Estado 
rPclarnante. 

Art. f-i. Todos os ohjectos encontrados em poder do indi
viduo reclamadc• ao tempo de sua prisão serão apprehendidos 
a fim de serem Pntref.{ues coru ,, individuo, 11uando se veri
fique sna extr<tdição. 

Essa entreg-a não se limitar:í ás propriedades, ou artigos 
furtados, ruuiJados ou obtidos por outros crimrs, mas se es
tend,~rá a t.udo IJllJnto possa servir para a prova do crime. 
Ella terá lugar ainda quando a extradição, depois de orde
nada, não se IJOSSa verificar por fuga ou morte do individuo 
n~elaruado 

Art !5. As Altas Partes contractantes renunciam Qliaes
qner reclama~·õcs que tenham por fim o reerubolso das despe
zas fdtas com a· prisão c manutenção dos indivíduos que têm 
de ser entregut•s, e com a sua c·ontl ucção até sen~m postos a 
bordo, por bso que concordam fazer estas despezas em seus 
paiz.-s reciprocamente. 

Art. i6. A~ estipulações do presente tratado serão appli
caveis its colonias e outras possessões de Sua 1\lagestade Dri

- tannica. 
A requisição para a entrega será feita ao governador ou 

á a utoriLlade prindpal da colonia ou possPssãu polo lf'spec
ti v o agente consular mais graduado do Imperio do Brasil. 

A entrega será feita pc'.IO governador ou autoridade prin
cipal, a quat todavia terá fa,:uldatle de realizai-a ou de ~uh
nwttel' o assumpto ao seu governo. 

Tanto na recptisição, c~ mo na entrega observa r-se- h a, 
quanto possível, as regras estabelecidas nos precedentes 
arti~os deste tratad0. 

Como Sua Mdgestade Britannica tem a faculdáde de adop · 
ta r d isposiçõ ·s especiaes quanto :ís colonias e possessões om 
relação á enLrc~·nt de delinquent~s. Sua Magcstade,facil i
tará as reela111açõ ~s do Brasíl a similhante respeito, quanto 
possivel, cindn·lo-se todavia as bases deste tratado. 

Art. 17. O presente tratado começará a vigorar dez dias 
devois de sua puhlkação, & de conformidade el,m as for
mulas pn~s~riptas pelas leis dos Estados rias Altas Partes 
Cl)lllr:.t~.:tantes. Elle JJerdurará até que qnalqner dPIIas de
nuncie a sua cessação, mas ainda então terá vigor pt~r seis 
m~zes contados do dia de tal notifh:ação. 

Este traLado será ratificado e as ratificações trocadas no 
.I lHo de Janeiro dentro de tres mezes ou antes si fôr possivcl. 

PUTI: TI. 34 
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Em testemunho do que os respedivos p1enipotcnriarius as· 
slgnaram o presente tratatlo e lhe }JUZeram o ~c· !lo (le suas 
armas. 

Feito no Rio dE Janeiro aos treze <lias do mez Je Nl)vcmbro 
do anno do Nascimento dr ~\os~o Senhor Jesus Christo, de mil 
oitocentos setenta c dous. 

(L. S.) .Marque::; de S. Vicente. 

( L. S. ) George Bllc!.:ley Jfulhcu:. 

E sendo-Nos presente o llito tratado eujo teor fie:, acima 
inserido c .bem visto, l'.onsitlerado ~~ t~xaminado por N"ú-; tndo 
o que nelle se contóm, o approV<tmos, ratilk:tllHlS ~~ t·o!llir
mamos assim no toJo eonw t'llt rath tllll dos st•ns a t'Ligos ~~ t•s
tipulações e pela prcsent1• o 1\anw:; p11r lir1n'~ ~~ v:llillS'l para 
produzir os 1seus devidos di',• i til~, prtllllCW'r\llo t'lll fé ~~ pal:l
vra imperial eumpril-o in vi· l:weln1ente c fazd-o euntprir e 
observar por qualtJUer modo q ur~ po:->~a ser. 

Ern t.esttlmunho e firntc~za do qu" fiWilli}S pa~s·w t1 pr\~sPntr, 
carta por Nü~ assig·nada, Sl'llada Wlllll stdlo !.!.Tantlt~ da.-; afluas 
do llllpl'rio e rdt~rend:Hla pPIIl ~Iini-:tro L~ s,~erd;lriU de Es
tado do:'- Nrlg-Odi>S Esira ng·t~i 1·o~;, a IJai ~o assig-nadu. 

Datla no Palacio do Bio dP Janeiro aos doze ui:•s do mrz Lle 
De~embro do anno do Nasdmentn de Nosso s,~nhor Jesus 
Cllristo de mil uitut.:cntos stHenta c llous. ' 

P1mno IMPEnADon (com guarda ). 

Mrtnoel Francisco Correia. 

Memoraadum annexo ao tt·atado de extradh;ào cclellJl'ado 
com a Gt•an-Crclanha. 

Art. 1. o Este artig-o não JcmanJa ohscrvacut's. 
Art. 2. 0 E' artigo importante pc•!o 'llli~ l'CS!~t·ita ü ~~llltlllí'

ração dos erimcs, e pcl~• lli~Ct>,ssidatlll de enundal-os em ltll'

mos gtlr'Utl:') ue lllU'!il qtw a . .; pal~vras t:omprdwntltlll1 e 
harmonizem quanto po :si\·,_·[ a lr·:~·is[a~~~o dtlS <luus [laizcs 
eontraetantrs. 

N. f. -llomicidio suj1•i to á JWIW l1t~ mnrtt~ . 
. E' o crime ~o art. HU .ou ::271 rl11 ecHligll erimi.nal y~rtl.etl'

n:~ado pelas cu·eumstaut~tas ag~ravantt~:-; que aht su miliraut; 
conespondc sem duvida a::> t;rirnu du mnrdPr da lei in~leza, 
que ~ definc-erinw du mon,~ t'Olll prenwdita~ão (eireUIIb
tancla esta t{Ue revela malvadeza) commettidu por uma pes· 
soa de sã memoria e entemlimento contra uma pessoa ex.i~
tente no mundo e sob a paz do rei. 
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Vê-se, 11ois, que a lo i in~lrza d:í nome espQcial a esta espe. 
cie dt' hnmieidin como tamhem fazem o colligo nenal francez, 
art. :33~ e srg-nintrs. o'cn1ligo portng-nez art- 3fH e Sl?guintes, 
o ltt'spal1hol, arl. :l:~2o sng-uin!t~s. rt1:. 

O eodigo eriminall)rasilciro não lhe t1:í nome distinctivo, 
!' ~~·m razão tkixou 1lr cx.i~rir a cirennJstaHeia de premedita· 
fã•) qw~ na vcrdndc tlev1'ria st•r cssl~llcial_pnra o distinguir do 
holllidtlin qtw ülllllcll':t volnnt:uin procudr todavia de um'a 
ri·c•, ou I'Ontlic:tn ntnrl!l~!ll:llll'fl, ~~ iflll~ pnl'!:lllto não ew·nrra a 
nw lv:l'lt~za rdkctid:t. 

N:io podendo pois ser indi1·adn nem nwsmo pela <hmomina
ção-hnmieidio prcrnrditado-n5o occornm ontra phrns-e 
abrnviailn sinão a qtw vni cscripta, fJnn ali.'ís é satisfactoria, 
pois qtrt~ ~o r'nl'l•rr ao mn \illlo da pena. 

Cornn ,, tllll nirrw al.!'tlZ dnvn,t.,•r lw~ar a cx.tr:uli1;?ío mesmo 
por tnnt~1tiva, qLw 1) dl'flnidn pf'!il art. 2 ", ~ 2." ela nossa lei 
penal; ent,.n ei,l·Se não ennvir d,~tal!Jal-a. 

N. S -Hnmi1·id in. E' c rritrw dr qnn lr:t ta o nrt. :Hl3 do 
eo1ligo criminal brasileiro e qun coJTt•sponLle ao qn1~ a lui in
glw~a n;..:prcssa peJa p;1lavra mrtl!slatc!JthPI'. 

Turna-s1~ clara a distilli'Ção não sú porqtw r•Jlp não é rnvcs· 
tido tl<!~ <~in~nmstnn1:ins a~.~gTnVrlntt~s dll ant ·c·t•cli'llif', enmo o 
arti·~o diz, JlWS tarni1Pin porqne nii1• ,; snj1·ilo :í p:•n:t dn 
morte. 

Pnr i~~o que nüo 11~111 o t·ar:t,:t<·r ntah:ulo do :mtt•rior, não 
Jw lugnr para a nxt.ralliç:íi) n·~la tt'ulali\·n, sim s1í pPiu erimo. 

(;.:; eita<ltlS eodi!!05 qnalilil'alll tnmhutll este crime eompn
rativatucnto e•·rno rnenfh atro;:, c pmwm eorn menos rig·or: 
o que t:o~qwita ao infantiei,lio, fui oiJjt'l'tu do protoeollo de 
flltO depois tratarei. 

N. ;} -;\loerla falsa. Es!n erillli' llÚtl·~ s··r enmmntt.iilo pr.los 
divnrso.:; IIHiflos, qtrc o r·.odi~~-o nirni11:tl IJrasilt~iro individna· 
lisnt•Jit snns arts. 17:1 a l7G e ~i rPtlar·çiio aiJrnngc tfH]os rllcs. 
Nos~a lei, pon\nt, nãn ri fHqn clara t·omo ronvinir.1 qunntu 

:í i::tportaçã•.l no ~trL 17.). diz: iatrorluzir moeda fu!sa c 
n··st:t c;enoralidadt~ parn~.:e rd'crir-sc· ao f:H;to de introtluzir no 
Brasil, isto é, tlt) importação, !l!!Írnwntc~ ae<~rPst..:entanuo a 
n:tprt~ssãu-fahricrtda em pniz cstrang-r,iro, c demais por 
qn:111W no art. 17;; cliz inlroclnzir dolosamonte na cirw
lartio. 

Si o :trt. l7't nãn se rdere á circulação seg-nP-sc qne a linde 
:'! illtpnrtarãu, si sn rdae s(l ;'t <:in:nl:q;ão terc•mos uma r.e
flttndan<~in, o quo nuo se dnve suppi.r. 

Toda via, corno t) esst~nci:d a elar!'za da lei, nuímwn te para 
ÍllljlÚI' pe_na, nãl) sn indnin a importação, qnn fica sujnita :'ts 
penas dn eontr:dJ:uHlo, n rrg-ulamcntr•s liseaes. 

Estn numero está em harmonia I'Olll a lei ing-lcza, assirn 
e1•rntl nnn o t:oui.C\'o portuguPz, nrt. 20G, c0m o frnnccz art.13:J 
t~ t;;r~, qtl!~ t~XIJI'L'ssa intrerl1ttp/o rm f!rtwça. í~ s~~gujutc~, 
;~ t'!Jlll o cuclig-o ltt'Silanltol, art. ~18. Cito t'S~es ~~o~li~1(\3 btran-. 
gPiros_, porquo o csttHlo CtHnparadu esdarc~c~· a lnatcrht, <~ 
eitJria ontrog, si não fC1ra alongar mtlit1t\o tt"ahalho. 
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N. 4.-Falsidade. A redacção ú generica como convém, o 
por isso mesmo comprehende não só os crimes descr.iptbs 
no nosso codigo, art. i67 c 2ôõ mas tambem os mencwna· 
dos nos arts. 176 e seguintes e na lei de 3 de Outubro 
de !833 pelo que toca aos papeis de credito .. 

Nossa lei não é todavia tão previdente como outras quanto 
á protecção devida aos papds de cr~dito dos conpnercwntes, 
mas não se t· ata de analysar isso agora. 

Os codigos portuguez art. 2lõ c seguintes, francez art. ~39 
e srguintes, hespanhol arts. 213 e 223 e scguint<·s teem ma10r 
comprehensão e previuencia. Póde dar-se c~sos em que n:'lo 
possamos nos utilisar da extradição pur deficiencia da lei 
penal brasileira, em ma teria que ~liá~ é de surnma impor
tancia ; bom é, porém, ter o direito, pois que nossas leis irão 
sendo aperfeiçoadas. 

N. õ. -Inclue o crime de - subtraccão ou extravio com 
abuso de confi~nça. • 

Nosso codigo o denomina- peculato -arts. 170 c i7l, 
ou abuso do emprego, c deslcnde a punição 1in<la mf'smo 
a pes~oas que não são empregados publicos como s~ vê dos 
arts. !36, U6, i 72 e do art. 265. 

Os codigos portug-uc1 art. 31a, franccz 169 c seguintes o 
hespanhol 3i8 contecm algumas disposiÇÕl'S que eonviera 
acrescentar ás de nossa lei tJCnal, qun é mt~nos previdente. 

Alguns entendem que os crimes aflianr,aveis, como este, 
não devem ser ineluidos nos trata dos de extndi~'ão, porque 
n~o sam reprimidos por pena~ atllietivns, ou porque nã·• sam 
de caracter atroz, ou porque ainda quando dct~lll lugar á 
acção publiea podem motivar a qucst~o de ser ou não ad· 
missivel a fiança requeritla <H'lS tribunacs. 

Esta opinião porém não é fundada. L 0
, Qunndo se trata 

de crime que por sua natureza é immoral e ofrensivo do di
reito, e interesse commum dos povos. 2. 0 , Quando conforme 
a importancia dclle pódc cansar grave damno publico ou a 
desgraça de uma familia o de seus credores. 3 °, Quando a 
pena póde tornar-se grande Sl~gnndo o valor, já por cnusa da 
indemnização, já da multa. 4. 0 , Qnantlo é sujeito á aeç~i.o 
publica e convier; pois que quando não der Jogar a ella, a 
extradição não será pedida sinão precedendo requerimento 
da parte e então .o governo faria mal si não protegesse a justa 
:mpplica de 'seu subdito ofTt·ndido. 

Diz mui bem Faustin Helie em seu excellente tratado do 
eodigode instrucçãocriminal, vol. 2. 0

, eap. õ 0
, secção 3.a 

da extradição, que taes limites foram indicados no tempo em 
que os meios de fuga eram mais difficcis c dispundiosos, c as 
barreiras que separavam os povos ainda muito altas, mas 
que os progressos da eivilisação em todos os sentidos teem 
alt~:ratl 1l tal situação, tonfando as rehwões inkrna~ionaPs 
mais frequentes e desenvolvidas. • 

Com ctfeito a verdadeira base é o justo e commum inte
resse dos povos, e a bem dellcs cumpre que a administra· 
ção da justiça não seja impotente para reprimir o que é 
universalinentc immoral, nem tão pouco despida dos meios 
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de proteger o direito valioso dos seus suiH.litos. A civili
sação deve fazer a policia de segurança da moral_, o do Jmm 
ser da humanidade. · 

Pelo que toca á questão de fiança não lia fnllllamcnto para 
duvidas. 

Os tribunaes do paiz a quem se fnz o pedido de extradição 
não teem de examinar si o crime ó ou não nfi~nr;.tvr,l, e sú sim 
se ellc está ou não incluído no respretivo tratado, ou n~
versal. 

E' fóra de duvida que o systema de fi:~n~·as t1t! <':llla paiz se 
refere só mente aos indivíduos, qur tcem t1e ser aeeusado~, e 
julgados nelle, n não aos que tec1.11 t1e ser nerusados c julgados 
em um outro Estado. 

A lei eue faculta ou não a fiança é a do lng·ar em que o 
r,rime foi commcttido, de snrte que o <leli<~to rtfiflnr,avrl no 
pa iz <In quem se reclama pót.le ser inafiant:avcl no E~ ta do 
reclamante. 

A autoridade competente parr~ d•d-a ou negai-a não ó 1wis 
a do Brasil, sim a do outro Estado eontraetautc. 

Si a doutrina contraria fosse admissivel, seria JH'eciso re
nunciar o meio da extradição, pois CJUI\ nenhum ill!lividnu 
iria solto apresentar-se para ser jnlg:ulo. 

Na Inglaterra como se sabe, a hem diwr todos os crimrs 
são afiançaveis, em alguns easos ató os dn alta tr:1içfío, ou du 
grande {elony, como então realizar-::;e a (•ntrPg:l '? 

Nem os juizes inglezes, nem os de outro qualqurr p~dz he~ 
sitarão .iamais em retonhecer as suas iHCOlliJH'lt'IH~ias para 
dar similhantes fianças. 

Em smmma não <S easo da administra~ão da .instiça intn
rior, sim de rel~1~;ões internacionaes c de tratados. 

E' desnccessario a1Tesccntar que este assumpto t'~ diverso 
do caso de habeas corpus, ou porque não haja identidade de 
pessoa, ou não seja crime ineluido no tratado ou rr
vcrsal, ou porque não haja prova suflkient<· para mantt·r 
a prisão. 

N. 6.-E' o crime que se repro.dnz por lllil mmlns n qne 
nossa lei denomina cstellionato, Codigo Criminal, :trt. 2f34, 
crime que prejudica muito o commcrcio c a TÍIJHeza indivi· 
dual e publica. 

Ellc figura em grandes c pci[Uenos valures, e tem severa 
puni~~ão nas leis de todos os povos eivilisados: Codigo l'or
t uguez MJO, que o denomina hurla, a lei iugleza trompcr, o 
Codigo Fra nccz 405 escroquerie, e llespanlwl ~-lU c seguiu tcs, 
esta( as ou enqafios. 

A redacç·ãu é ampla como convinha, por isso mesmo qut· os 
meios frautlulentos são muitos c se multiplicam r apuram. 

N 7.- Bancarota nos termos dt'lillidos pda lt~i, C11dig·o, 
art. 263, que se refere ao Codigo Com mcn~ia I SOU, 802, 821, 
ete., Codigo Portugucz 1:47, Franecz ~02, llesvanlwl v .. ,J e S<~
s-uintes. 

A rcdacção não eomprchendc a falencia e~tsual: fúra desse 
caso e mórmente quando fraudulenta, é um <Time dig-no d<~ 
l'uni~ão pelbs graves pn~juizos q~c ta usa ;w eommcn~io, c 
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Ms particulares, inelninrlo rm si muitas, vozes a falsidade 
ou o m:tellionato. 

N. 8.- 1\Ia!VI'rsação ou fratHln, ru~. A lei ing·!rzn ü mais 
prcvi1lente que n nu,,a a rPSfH'ito ilcsln criml', qnc tem al
gnrria relaeão com o dn n. 1;. N11,;:;o CIYiir~o. no art. H7 não 
ó tão antplo cotllo cnn:pri:t, poi' ·quo l'flt vcrJade c'r,nvl'nt 
qun tutlas ns p1:so;oas IJII<r t'X::n·~:m fll;in;õ ·:.; l[~l<.si qw: pnlJli1~as 
on soh a fü puhiL·a snjn111 r""JlOW':JHis n:>~; "ú civillllcntc, 
mas ainda mesmo por t•tcio Ct'itninal confor;tw o alm:'o. 

Todavia segundo as liypothc,es podem ser ap;llkavri,; 
aind.1 ontras penas on de estellio11ato ou de furto, ou 1lo 
art. 172, n cnnsoquPntnnwnte ermvúm cstalH'Ic::er a rccipro
cillade da extradição Cllrii:i'~ portni~ll~Z, Hi:l; francr·z, '!08; 
JH'spanhol, S:!'1, i1~ {inr;. · 

N. 9.- Tli'llornç:io, r te: E.;tc n nnwro, inr·lnc m: rlous cri
mes iln nos·~o ~~orli'!o, art'. 21!) n 22:2: o cot.ligo flOflU!.nJC?. 
trnta ill'llrs no ~Jrt. :n2 c :JD'l: o rrnneez, nn 3T2 o :333; 
o hr-sp~nhol no 3G:l r· :lôiJ. · 

E' ela r que a n:dar·çfío na prinH'irn partr a!IP·lc :•o art. 219 
o na seg-unda ao art. 2:22. · 

N. 10:- Hapto vio!@tn, cor1ig-o 1oriminnl, :1rt. 226, por
tw;nr·z 3DG; franr:Pz :1ii'1, hr•.c;panlwl :]63. A l<•i in 1;l1:z~ pnn•: 
cst•: crin(u com SI)Vr:dd:ulr•, múrtnentn 1Jil:1!1tln 1·: por l'::p:·eu-
Jw;ão lucrativa. · 

N. Ii.- Subtrner;ão rln 1:rian1;ns.- Codign criminal, art. 
':251r., portng-nuz 3!i,2 (J ~:c~:uink,, hl':'!JIIIlilol r'i\)8. A Jii'IHI da 
lei J:rilsill!Ira (: mnito tcnnn pois qnr: a srllit.ra•·ç:í•r pódn im
portar o _ron!Jn r! c Hrna l:er:lllça, nrt tl'f o~;tros. fins fraudu
lentos. AJrim rlis:<o pú•ln çau5:u· .Jo!oro;.;os s~:nt:n:cntos aos 
pais ou ú faiHilia. 
· N. 12.-A~-rnntlillt:ll'rttn dr• e::.·;a, ntc. Est.:: erin11: r·n:n razão 
r\ gTovu fH'rilnte a l1'i ingl1•za .i:l flOl'IJlW a e;1:;a r!a f:t~nilia deve 
~er sagrada, já porque can;;:a temor, conf!ieto . .;, <\ pr\dc dar 
lugnr a crim s ainda maiores do qne os pr~",!:lr:llilad<JS. Em 
torl" o caso irrql•JI'tJI damuo, cntrad;1 illr•gal rm r·asa :tlhria, 
c tentativa de roubo on rln ontro erinw. E' pois punido por 
nu3so Codigo, arts. 20D, 26G, ':27:\. c por ventura por outros Se· 
gunclo as nr,currcw;i:ts 

Corl. l'ortugucz IJ71i. aSO, /l,:l2, Franrcz :l8I, 382, :18i o se-
guinte.o, Hr.;:panlinl 47·í, 4l'l, r1::::;. 1 

N. 1:3.-CrinH!sfl:snltnntrrsdo incnn1lio,ctr. E' pelo rue
nos o crime de danmo, Cor!., nrt. ::Jj(i, 1\ 1111~io de drstrnir:iio 
que JHÍI!O trr I~T;lltdrr~ prop,,n;ui::', pois IJlW o inrrmlio pÓile 
propa~·ar·S.' I' ~·~crilirnr l'lllitas fortnn:ts C Vitlno;. 

O Codigo Por:uc;ncz, :trl. !1H6 e s1•gnintPs e 47!i, Fr:~ncez 
9G r ~3!>, Hespanhol ft(i7 e sr•gnintrs :;;lo providi'Htcs. ,Nosso 
Codi\!O d1~manrla ill:~(rnvnlvir;trntn a resp1:ilo. EniiHJf• o in· 
cendio> a inru!I!:JÇii'l, as 1nplosõ ·s c;l:j:Jtll tneicc: de eri{l)r'', 
todavia por si mesnw satn lão ;.:r:l\l's, o por Vl'lllttra 1k ''él;l

ser]Unncias tacs, ifUC exig·cm I'I'Jlfl)~'são drrtalhada e vig•Jro<a, 
conviera mesmo rstipulat' a extradição por todos <JS crirnc' 
1~ommottidns por r~sscs mr·io:'. 
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~ N. g.-Houho. E' o fnrto c a \ iolf•nria. Cotl. Crim., arl. 
2G~t, Pot·tnr.na~:J, h:~2, FraJH'í'Z 01-l'l, Ut'Si::t~thol i~W, tJne certa~ 
Itwnt:~ dt•Vt•nt s:·r punidos. 

N. 15.-Pir:t!:ll'Üt ~·~ o ronltn a Jnão at'tnatla no lltar. Cod. 
Crittl., art. H2, Portlli-('Uf'Z 16:?, Fraw~t·z Lt>i tk 10 t!n Alll·i! 
t~l' u-u;;, ll:·~;panlw! WG E' u:tt atlí'ntado tpll' a:nc::~·.t tud:t:) 
:ts n;wõt·s. 

N. ·1() -lkstrui6io tlt~ JtaYio t'lll alto m:1r. E' o nitnn t1e 
d.t::tno t'ttj:t pt·uÚlid:tdt• i:'t lt'llliiS t'ilado, pt'l·lt• i•uportar 
t:t:niH·l~t o i-~:tilio:wtu p:tr:t "u~·rnud:tr 11 st·::.-tu···, ttll ('Jlt~oln·ir 
f 111't us r•. e:.t u ~~~r :n ortus. 

l•i. 17 .-Cri:nt·~; r1 sul!~tlJLt•:- iln ~tss:dtn, ~~tt'. E' 1:m :ttaqtw 
ll" d(·~·~·rt!, do lll:t!' diri:~idu a tin:\ eriuJinuc-:tiS. Eiií• ,. s:t:h t' -ll
s ·qn1'!tri:1s t 1 (·~~\;!l!d:tl'l puni1;~o aintl:t quando 11~~~ s:•ja pira
taria. ,\ fl1'1l:t s,·r:'t Íl!tpo.·;t;, l'lll t·ttl'l'i'.'!l"lld~·n,·i:l t 1;::1 ih tlt-!i,·
t~,,: qllt' l'11l'l~lll Jil'l'p:•!t';idll:.; Oi! d;~ lt'I'Ílll 1 '!l[o;, IJ!l J:llt!'k llll 

q 11:1lq Ul'l' nu tru. 
N lH -t:ritlll' !'('snltantc da re-.-ulta, l'l!'. E"un::1 ''sprch 

dt• s!'di~~ã11 on r'~'dstl'neia purquan:o o l':tpitão ~~ anltlridat!e lt•
gitinla a !tordo, Ctlll. Cont., art. r.~,~)K t' ti1:;. :-)i l'liJ ~~~lltst·q:tt·n~ 
ei:1 lwu\'(~t' l"t~rillll'lltos,nu oatr:• qualqut•r <Tilltt·, t"ll!llfli'U que 
seja pttuido, tau to ma i~ tllW iss J i 111 pt;rta I!J uitu ac eo1n. 
J J lf• )'(~ i() • 

Si a tripo!ar:tn J'PYOII:ul:i st• ;tpoS:':JI' dn n:1\ io t:•n•Jti!J:; o ni· 
J\ll'iL• pira!ari:l. Ct1d.Crin1, :;rí. H'2,~ :L" 

N. 1:1.-Cil~npli:·id:ldl·. O.·sd:! q~!:· :ts ki.; de :::!dilt.; o:: p:IÍ
zrs punnm a eonlplit~itbdc Jl:}tJ lw raz:tu l'~li'a flllt~ l'l!a C\'ile a 
n·pr,•ssií,, IH' o tneio d1~ quu ::e trt.tUl. 

N. B. Convi,·~ra inelair 1111 tratado LlJÍs :1lgnn:; untros 
t·rir:u·s: ma::; a lei IJI'Íl:mnit·a é um pout~o r~·strid:t) ••.lia kt de 
td no fn turo rnai:lr ::unplitndt•, puis que os intl'rt'S);•s g"C·r:li~:<, 
P l'el:Ípi'Ui;ilS J.n cada \'l~Z rr:ai:' :b:~iill :tl'U:Js~ll!:tl';lo US :~n
VI'l'110S. 

Art. :1."-Consngra o prin('ipin gera1 r di.~no qun 1Ull E.~
t~tdo puuc o ~~cn naciollal, qnandu tkliwpLL~Illl', m:ts llãu o 
entre~a para ser pnnitlo Jll!t' ontrem. Si a naturaliz:H:ão 
}li!SliTinr servbsr] de o)Jl;taculo llÜYt•ria um stt!!Lcrl'u!.•io J.·,~-
pugnantc. u 

Art. 'í."-No prim('iro raso é a maxirna tamiJr'm gnral e 
j11•~a non bis in ir!rm: llU s~·g-nndn ~~ltlll!Jl'f' qn1~ u E~tadn du 
lfllt'ltl SI' rne!a::;:t tr:llt' primeirai~!!'!llt' t!" stt:t jt~.<i1':1 ~~ 1!a 
J:t•para(~ãc, do que ll10 t·· devitlu. · ·, ' 

Art. ~)." -A Jll'l'SlTÍ[l(~ão ó nrn priiH'ipio pllilusopllit•tl, n:tn 
s" da l!u minidadn m;~s atü !lll':;l!lll de lll'<'t•::s!dad1•; a aer;'ío 1lrl 
tf~IIIJlO :1rnorteee a idl•a l1o erillli~ t diHil'ttita ou i:llp: :,,1Lilita 
a prov:t. 

~\rt. 6."-Üi' ninrt•s Jltllitico~~ são quasi s:'lltpl't' !i!IHlS 11u 

11a .'UlliJi1;ão o11 das pa!'\.tl ·...: l'an<~ti,·:ts, ~~ 11ão d:1 !1':tl-. a1'1::~a e 
<t ~;!~ll l't':'!IOito ~\.~ i:lr\u <l·l di-.-: l'.'a:; !lP:' t~:lf l•':l~i·:-; 1,: ií:t•; ,. 
l:'!:q;US. 

,\n. 7.''-Esla tli:-;pu~:i~·:ítt ,-. jll~;:, ,. prn·it1t·:tlt:. Cttttlpn~ 
que •,i E.-;tallo qtw faz a l)llll"l'i-'::1 li~lll s.·j:t il!ttdido: qtw uào 
~e tlt~ o ~IHlSO tlt: r~·(·lanwr :-u!J nm prd8XIO eom \'i-.:f<ts nLl 
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Jim di verso. O Estado de qnPm se petle a remtssao examina 
súmente o fundall!cnto ai!Pgado, e não outros, qne porven
tura repeli iria. 

Nada ohsta porém que se depois ua entrega ao Estado re
cl:.lmante tlesr;obrir este novo erirne, e provas delln embora o 
ddinqucntc esteja em seu poder, solicite uma nova facul
tl:.ldc ou ampliação da e~tradição, que seg-uirá seus tramites 
re(Tularcs, e que CPilf\lrllte ft'lr o exito autorizará ou não a 
co~respondente punição. 

Art. 8. 0
- Tem -se procurado difTcrcntcs cxpctlicntes para 

o caso <lo concurso de redamaçõe::; que pódt~ ser cc rnplit~ado 
segundo ns oenurcncias ou e i rt~u mstanf'ias. 

A prinritlade tlellas por si ~ú não é fundamento de prefp. 
rencia, a gravidade !lo delktn JlÜtlc ser objPrto de qtwstão 
eonforuw a penn mais ou menos St~véra dos diffarntr,s paizcs. 

No caso do delintiLWnte su suhdito de uma das part1~s cnn
tractantcs ~ n~cla111ado por crime que contra ella cnmrrct
tt~~se. a prdPl'í~IH~ia a ~t·n favor ~ hem fnntlada, p srrá reci
proca para tudos os paizt~s qu:~ assim t'stipularcm. Fúra dessa 
hypothese é JllPllwr t}ll\~ o gOVPfllO dt~ quem se reelama ~~on· 
serve sua lr!Jenladc cif~ ex:.1nw n tle resoh:ção para :\ttender 
~o que lhe pareça mais JU~to c conveniente. A prefercncia 
em tal caso Üt~pende de sua apreciação e só dalla. 

Art. 9. 0 - Este nrtigo estabclcc~e as conuições necessarias 
para o acto ua rnclam.ação. Esta será feit~po~ via dipl.omatiea 
por isso mesmo que e assumpto de rclaçoes mternanonacs c 
de governo a governo. . 

[íara que possn ser attenthda devo mostrar-se fundada ou 
clla sn retira ao individuo qut~ ainda tem de ser processado, 
ou :w qnf) já se acha jnlgatlo, e eontlcmnatlo, e que porventura 
depois disso fugiu. · 

No primeiro caso exigr. o manllado de prisão c eom <~lle 
provas sntlicientes por isso que a autoridade competcn te do 
Est:vlo 1it; qm·m sn reclama tl'm de faza como que SPU esse 
mandatlo, t~ apuial-o ll8 prrJVas qnacs a lei do scn paiz _julgue 
sufficicntes. Sem isso essa autoridade seria arbitraria on des
JlOtien o subdito temporario do paiz não teria protecç.fl.o lrg~l, 
e délr:sc-hia mesmo uma anumalia. Elle que ninda quando 
commettcssc um eriow rnntra esso mesmo paiz não poderia ser 
preso sinão no caso c Lermos tla lei, seria preso sem attenção 
a essas eondiçõrs lugae.s por tt>r rommettido um <Time aliunde 
f' eontra um outro Eqatltl! Zelar-se-llia mais deste do que de 
si proprio ~? 

Em summa é preciso que :t inda mesmo em casos urgentes 
a rcelam<~ção se aprcsPntP de modo ,que lcgitíme a captura, 
como se exigiria t'lll r~1sus Ltt•-: si o ninw fosst' eornmettiJo 
no lugar. 

No seg-untlu l'8Su !1::1:-::tD n tra:-;1:\do tla sentença competen. 
temente expedido e authrutit·ado t·omo depois veremos. A' 
unil~a limitação e'>:igi~la (~ cpw_ não ~.c.ia J1roferida a ro•;elia, 
ou por outra contra r~~~~ 'llle 1wn se pode efender. 

E' sabido que h:t duas rspedrs de rcvrlia ou contumacia 
.-a verdatlf'ira r a prrsumiLia-. 
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Revel ou contumaz verdadeiro é aqtlelle que embora citado 
pessoalmente e tendo tempo legal para sua defesa não quer 
comparecer, e nem por si ou por outrem defender-se. 
Sómente presumido é aquelle que não foi citado pessoal
mente, e só sim por edictos, ou nem mesmo citado de sorte 
que pótJe ignorar que está aecusado e em julgamento, e por
tanto não poder defender-se. E' da sentença proferida nesta 
hyp these, que o artigo trata, e que a exclue. Segundo nossa 
lei não $e processa o réo de crime grave sem que seja citado 
pessoalmente, eodigo do pro,·e~so art. 233. 

Nao é necessario observar quanto convém que a reclama
ção seja sempre acomJ.Janhada dos signaes caracteristicos do 
accusado, ou condemnado, e dos demais esclarecimentos que 
o façam conhecido. Todo este processo é hem concebido, e 
direi mesmo que em verdade é a marcha que co o for me o 
direito se deve seguir. Qual, porém, a aY.toridarte que em 
nosso paiz d~va pHa isto juhrar-sn competente'! Entendo 
que o g-overno está em seu direito cflmmettendo o assumpto 
aos chefes de policia já porque nenhuma lei se oppõe, já por 
que elles teem maiores meios de acção e esclarrC'imentos, já 
emfim porque o governo tem a indispensavel faculdade de 
regulamentar a boa observancia dos tratados. 

Si urna lei ulterior julgar eouveniente especialisar a com
petenda, e lia a determinará. 

Na Inglaterra o caso é commet.tido a um dos intendentes 
de polida de Londres, qual se julga preferi vel. 

Art. tO.- Este artigo descreve a mareha do processo a se· 
gnir para a solução da entrega ou não. Si a reclamação 
prima facie não P-stiver em fórma ou porque não seja c~so 
della, ou porque não venha deviJ.amente instruída, o mi
nistro das relaçõ~s exteriores deve desde logo si~nificar, que 
não póde admittil-a, ou que cumpre que seja aevidamcnte 
instruída. 

Estando em termos ella é transmittida a qualquer autori~ 
da de que tiver competencia para determmar a eaptura. 
Feita esta o delinquente ou condemnado será levado á pre
sença dessa autori<tade ou de outra competente segundo. a lei 
do paiz para as investigações necessarias, como s,i o Crime 
fosse praticado no territorio, e para qtl:e se possa ulterior-
mente decidir com legalidade. . · 

Art. 1 L- Depois do necessario exame, e novas provas:que 
no devido tempo podem ser offerecidas, de duas uma: ou se 
reconhece que ocaso é de .. extradição, e que ha bases ou 
provas su.ftlcientes para reali~at~a ou não. ; . · 
Nest~ caso.negativo o ~apturado é posto em .liberdade, e a 

·al,ltoridade certamentG dar~ de t\).do. conhecimento oo ·mi
, nistorio dos riegoeios estrangeiros para o. fim conveniente. 

No caso affirrnativo o, delinquente é. conservado em pris~h> 
para ser entregue, mas a remissão não deve ser verificada 
si não depois do prazo de, 15 dias porque elle póde pedir uma 

· ordem de habeas· corpus, visto ttué a lei a faculta, e p6rtanto 
deve· ter um prazo para fsso. - i. 1 11 ,-, 

J>A.I\l& u. 3ts 
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Si pede essa ordem cumpre aguardar o resultado della que 
póde importar soltura ou indeferimento, caso este em que 
será posto á disposição do governo reclamante. 

Tudo isto está de accôrdo com nossas leis que protegem 
como as inglezas os estrangeiros que veem residir no Brasil, 
e que lhes outhorgam similhantemente a garantia do habeas 
corpus. Esta não póde ter lugar pela questão de ser ou não o 
crime afiançavel, eomo já (demonstrou-se, e só por a1guma 
outra razão legaJ. 

O brasileiro residente na Inglaterra que fôr reclamado por 
um governo estrangeiro, não será entregue sem exame, e 
reciprocamente o inglez existente no Brasil, ou outro qual
quer subdito temporario. 

A Inglaterra, e os Estados-Unidos devem em boa fl3rte os 
seus progressos :i protecção que sempre prestaram aos estran
geiros. 

Art. 12.-Tem em vista este artigo regulamentu os meios 
de prova das reclamações. Admittem-se os depoimentos ju
rados das testemunha~, e as declarações daquellas que se· 
gundo seus princípios religiosos não prestam juramento, os 
mandados, sentenças ou documentos judieiaes que tenham o 
caracter dos que indica o art. 9.(!, originaes ou por cópia. 

Devem, porem. ser assignallos, ou legalisados pela pro
pria mão do funccionario, que fôr competente, c além disso 
authenticados, ou por juramento de uma testemunha, o que 
é uma especialidade dl\ lei ingleza, ou com o sello de qual· 
(}Uer ministerio, o que será preferível. 

Art. !3.-Como a questão púdc soffrcr alguma complicaç~o 
que a retarde e o dclinquente não deve estar preso por tempo 
indefinido, este artigo providencia convenientemente, assim 
eomo previne o abuso de sua detenção tambem indefinida 
depois de posto ú ordem do ministro do Estado recla
mante. 

Art. U.-E' uma util e logica consequencia do prinr-ipio 
de extradição, já para a restituição das cousas subtrahidas, 
já para outros effeitos legaes, assim como para a prova dos 
crimes. 

Art. iõ.-Não demanda observação pois que é estipulação 
reciproca. 

Art. !6.-A disposição deste artigo é precisamente a da lei 
ingleza, de modo que o plenipoteuciario llritannico não tenha 
o direito de modificar. 

, O Brasil não tem, ou púdc não ter agentes consulares nas 
colonias, ou possessões inglezas, e consequentemente vêr-se 
obrigado ou a enviai-os para alli quan~lo necessario, e então 
com demora prejudicial ou 01 renunciar seu direito, embora 
em casos raros. 

Indiquei, pois, a conveniencia de ser a reclamação brasi
leira dirigida ao ministcrio de relações exteriores da Ingla
'erra, para que elle expedisse as eonvenientes ordens, mas 
essa modificação não podia prevalecer pela razão já exposta. 
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Acrescentei, pois, o ultimo período para que o governo 
imperial si julgar conveniente em virtude delle entre por 
troca de notas em alguma intelligencia com o governo bri
tannico. 

Art. i7 .-Resulta da disposição, que este tratado não tem 
duração obrigatoria sinão por pouco mais de 6 mezes, entre
tanto que póde ter "Voluntaria por muitos annos. E' sem 
duvida estipulação util. A expcricncia demonstrará a con
veniencin pratica, ou de sua modificação ou de sua cessação. 

O protocollo annexo por si mesmo demonstra e justifica o 
aceôrdo relativo á tentativa do crime de infanticidio. 

Hio de Janeiro, 13 de Novembro de 1872.-JJfarque.: dr S. 
Yicente. 

Reunidos em conferencia os plenipotenciarios de Sua :Ma;. 
gesta de o Imperador do Brasil e de Sua 1\l:lgestade a Rainha do 
Hcino Unido da Grau-Bretanha e Irlanda, abaixo assignados, 
cncarreg-~dos de ajustar um tratado de extradição de delin
quentes em que nesta data accordaram, tomaram em conside
ração a seguinte n:ateria: 

Ponderou-se que a lei criminal ingleza pune o crime de in
fanticídio com a mesma pena do crime de murder, quando 
acompanhado das circumstancins de~te o que dahi resulta 
ter lugar a extradição mesmo por tentativa. 

Por outro lado ponderou-so que seg-undo a lei hrasBein, 
o infanticídio não é punido coma homicídio sujeito á pen3 de 
morte, nem mesmo como homicirlio, sim como crime dis
tincto delles, c com pena mrmor, e que eonscqnentcmente 
não devo ter lugar a extradição por tentativa. 

Hesolveram pois declarar, que a ox tradição ~ ó poderá ve
rificar·sc pelo crime de infanticidio, e não pela tentatiV8 
delle. 

Com e~ ta (lcclaração entenderam terminar esta conferen ~ 
cia, da qual se lavrou o presente protocollo, que depois de 
achar-se conforme foi a.ssignado, ficando cada um com o 
seu exemplar. 

Feito na côrte do Rio de Janeiro aos trezé dias de Novem
bro de 1872. 

(L. S.) ... l[arquez de S. Vicente. 

(L. S.) Gt11·ge Rucklry1Jlatheu:. 
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DEC~ETO N. 5265- DE t9 DE ABRIL DE 1873. 

Promulga a Convenção Postal celebrada em t6 de Dezembro de 
mil oitocentos sêtentà e um entre o Brasil e a Republica do 
Perú. 

Havendo-se conc1uido e assignado · nesta Côrte, em 
dezaseis de Dezembro de mil oitocentos setenta e um 
uma convenção entre o Brasil e a Republica do Peru, 
com o fim de facilita r e regular a troca das communi
cações postaes entre os dous paizes; e tendo sido esses 
actos mutuamente ratificados, trocando-se as respec· 
tivas ratificações em Lima aos tres dias do mez de Ja
neiro do corrente anno, Hei por bem Mandar que a 
dita convenção seja observada e cumprida tão inteira
mente como nella se contém. 

O Visconde de Caravellas, do Meu Conselho, Senador, 
do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Nego· 
cios Estrangeiros, assim o tenha entendido e faça exe
cutar, expedindo os despachos necessarios. Palacio do 
Rio de Janeiro, em dezanove de Abril de mil oitocentos 
setenta e tres, quinquagesimo segundo da Independen-
cia e do Imperio. . 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de CartJ.,ellas. 

Convenção postal entre o arasD e o Pera'. 

Sua Alteza a Princeza Imperial, Regente em Nome de Sua 
Mag-estade o Imperador do Brasil e 

S. Ex. o Sr. Presidente da Republica do Perú. 
DeseJando estreitar por meio de uma convenção postal as 

boas relações que existem entre os respectivos Estados, no· 
mearam para esse fim seus plenipotenciarios: 

Sua Alteza a Princeza Imperial, Regente em Nome de Sua 
M~gestade o Imperador do Brasil, o Exm: Sr. Manoel Fran· 
cisco Correia, do Conselho de Sua Magestade l Imperador 
Deputado á Assembléa Geral Legislativa, Cavalleiro da or: 
d~f!! de Nos~o Senh.m: Jesus Christo, Bacharel em sciencias ju. 
ridiCas e ~omaes, .Mtmstro e Secretario de Estado dos Negocios 
Estrangeuos: 

F1 S. Ex. o Sr. Presidente da Republica do Perú, o Dr. D. 
LUiz Mezones, Envtado Extraordinarlo e Ministro PJenipo· 
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tenciario da mesma Republica no Brasil e nas Republicas do 
Prata. 

Os quaes, depois de terem trocado os respectivos plenos po
deres, que foram achados em boa e devida fórma, convieram 
Dos artigos seguintes: 

Art. 1.0 A correspondencia official, ou particular, entre o 
Jmperio do Brasil e a Republica dG Perú, será expedida pelas 
vias marítimas, fluviaes ou terrestres, já estabelecidas, ou 
que venham a ser estabelecidas entre os dous Estados. 

Art. !. o As cartas ordinarias ou communicações particu· 
]ares do Imperio do Brasil para o Perú, ou da Republica do 
Perú para 'o Brasil, serão previamente franqueadas Ras repar
tições de correios dos respectivos Estados P circularão livres 
de todo porte pelos estafetas do paiz a que forem destina~as 
e sem onus algum para o destinatario. 

Art. 3. • As cartas, ou maços de cartas, registradas e 
franqueadas, conforme a tarifa em vigor, no lugar 'de sua 
procedencia, serão tambem entregues, sem despeza alguma, 
á pessoa a quem forem dirigidas, ou a seu legitimo procura
dor ou representante, mediante um recibo que se enviará á 
administração remettente para sua descarga. 

Art. 4. • As repartições postaes dos Estados contractantes 
não poderão remetter directamente, ou em transito, espe
cies metaHicas ou outros objectos sujeitos ao pagamento do 
direitos de alfandega. 

Art. t;. • A correspondencia offici:ll de ambos os governos 
com suas legações e consulados, bem como a dos agentes di· 
plomaticos e consulares com seus respectivos governos não 
está sujeita a franqueamento e será entregue livre de porte 
Do pa iz de seu destino. , 

Art. 6. • Ficarão sujeitos á tarifa legal do paiz de sua pro
ccdencia, porém isentos de qualquer porte ou onus no lugar 
do seu destino, os dia rios, gazetas, periodicos, folhetos, cata lo· 
gos, prospectos, revistas, annuncios ou avisos impressos, gra
vados, Jithographados, ou authographados, ainda que conte· 
n.harn mappas ou planos, estampas e papeis de .musica, com 
tanto que façam parte das mesmos publicações periodicas, 
si forem expedidas do lmperio do Brasil para a Republica 
do Perú, ou desta para aquelle. 

Art. 7. • Os periodicos e demais papeis ou impressos, de 
que trata o artigo anterior, deverão ser cintados de modo 
que fiquem abertas as extremidades e possam ser facilmente 
vistos e reconhecidos; sen«Jo em todo o caso prohibido o uso 
de qualquer signal, palavra ou indicação manuscripta, além 
da designação do lugar de sua origem, data o assignatura 
do remetteRte e o nome e a residencia da pessoa a que são 
dirigidos. 

Art. 8. • Os maços de periodicos e mais impressos, que con
tenham palavras ou phrases manuscripta~,. cartas ordtna-rias 
ou obj_ectos extran~os aos in~icadr.s a ~r .. ,~f.\.6. rL ~~~q ~erã9. 
expedidOS, OU poderaG ser CODS!dera conlp corJ'esf>ünd~ncia 

' I .r' ',, ' 
I , 

t. 
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pnrticular e onerados com o porte de correio á custa do des
tina ta rio, segundo a~ Leis c n~~gulamcntos cspeciaes de cada 
paiz. 

Art. 9. n As cartas, maços de cartas, ou communicaçõcs 
manuscriptas, registradas ou simplesmente franqueadas, 
que, por qualquer motivo, não puderem ser entregues ao 
destinatario, serão devolvidas todos os mezes, sem serem 
abertas c sem onus algum para a administração postal do 
paiz remettente. 

Os periodicos e mais objectos impressos ficarão á dispo~ição 
da administração de correios que os tiver recebido. 

As cartas ou communicaçõe~ mal dirigidas, ou expedidas 
por equivoco ou erro, serão immctlialamente tlcvolvidas á 
repartição da sua procetlencia sem onus algum. 

Art lO. A correspondcncia official, ou a pártieular, fran
queada nas repartições postaes do Imperio do Brasil que fôr 
dirigida em transito pelo Prrú para qualquer Estado cstran· 
geiro c a correspondcncia offidal, ou a particular, fran· 
qneada nas repartições postaes da flepublica do Perú, expe· 
dida em transito pelo Brasil para qualquer outro Estado 
estrangeiro, serão promptamentc:cncaminhadas ao seu des
tino sem o nus algum. 

Fich porém entendido que este artigo só tcrú vigor c ap
plicação quando o governo. por cujo territorio deva tran· 
sita r a referida corrcspondcncia, não esteja obrigado a dcs· 
pcza de transporto marítimo em vapores estrangeiros. . 

Neste caso a corrcspondeneia de transito será remettida ao 
seu destino pela primeira via que não esteja suje-ita ás mcn· 
eionadas condições. 

Art. H. A presente convenção scr<i ratificada c cntrar<i 
em execução tres mezes depois de trooadas as ratificaçõe;, 
continuando em vigor até um anno depois que qualquer das 
Altas Partes contractantes annuncie á outra sua intenção de 
dai· a por terminada. 

Art. !2. A troca da!j; ratificacõcs se verificará no Rio de 
Janeiro ou em Lima com a maior· brevidade possível. 

Em fé do que os respectivos plenipotenciarios assignaram 
e sellaram por duplicata a presente convenção no Rio de Ja
neiro aos dezascis de Dezembro de mil oitocentos setenta 
c um. 

(L. S.) 1llanflcl Frrmci.~l'o Corrl'ia . 

. ... . 
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DECRETO N. õ26G- DE 26 DF. ABRIL DR /1873. 

Approva os novos Estatutos da Companhia 11 A Popular Flumi· 
ncnsc. )) 

Attendendo ao que Me representaram a Dircctoria e 
Conselho Fiscal da Companhia « A Popular Jqumi
nense ,, e de conformidade com a Minha Immediata Hc
solução de 19 do corrente, tomaria sobre Consulta da 
Secção de Fazenda do Conselho de Estado de;} llo mesmo 
mez, Hei por bem Approvar as emendas c additamentos 
foi tos pela Assernbléa Geral dos Accionistas aos Esta tu
tos da dita Companhia, que baixaram com o Decreto n. 
50~2 de 2~ de Julho de 1872, os quacs ficam substiLni
dos pelos que a este acompanham. 

O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado, Se
nador do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocias da .Fazen
da c PresUente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de 
Janeiro aos vinte e cinco de Abril de mil oitocentos , 
setenta e tres, quinquagesirno segundo da lndependcncia 
e do lmperio. 

Com a rtlbrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Visconde ào Rio Branco. 

Estatutos da Co1npanllia- A. Popular Flumi· 
nense - segundo a proposta e e1nenda 
approvadas pelos aeeionistas e subserip
tores da assoeiacão de beneficios· mutuos 
adminifi•trada peia mes1na eompanllia. 

CAPITULO I. 

Do obJecto c Atlntlni~trat:ão da Companltla. 

Ar~. L o A Companhia anonyma sob o titulo A Popu
lar Flwninew;;e. fundatla no Hio de .Janeiro com o capi
tal de 1.000:000~), llividi<lo em ;j.OOO acçõcs ue 200~ cada 
uma, tem por flm adquirir a concessão feita pelo Decrc-
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to n. 0 4807 de 2ti de Outubro de l87l á sociedade La Po
pular Argentina, estabelecida em Buenos Ayres, e con
tinuar as operações da Caixa Filial desta no Imperio do 
Brasil, cumprindo fielmente todas as disposições do men
cionado Decreto relativas ás operações de beneficencia 
mutua. 

§ 1. o As acções serão nominativas e sua transferen
cia se fará por termo lavrado em livro especial desde 
que estiver realizada uma quarta parte do capital. 

§ 2. o Quinze dias depois de installada a companhia 
os accionistas pagarão 20% do capital que subscreve
rem, e Hi % um mez depois. As demais prestações se 
effectuarão quando o determine a assembléa geral dos 
accionistas. 

§ 3. o, Perdem, a beneficio da companhia, o direito ãs 
prestações que já tivf~rem pago, os accionistas que não 
c1Tectuarem as restantes no devido tempo. 

§ 4:. o A companhia se installará logo que forem ap
provados seus E:; ta tu tos, e durará 50 annos contados do 
dia da installação. 

Art. 2. o A assembl{~a geral dos accionistas será cons· 
tituida pelos possuidores de !O ou mais ac1;ões insnrip
tas nos registros da companhia tt·es mezes antes da 
reunião para que forem convocauoR, salvo a primeira 
reunião que se celebrar, e poderá funccionar achando -se 
representa da pelos menos uma quarta parte do capital 
realizado. 

§ L o São admittiuos votos por procuração, excepto 
para eleições. 

§ 2. o Os votos serão contados na razão d~ um por 
cada 10 acções. . 

§ 3. o Além das sessões ordinarias, que serão em 
Julho de cada anno , haverá as extraordinarias que 
convocar o Presidente da Cúmpanhia ou requererem 
accionistas que representem pelo menos um decimo do 
capital. 

~ 4. o As reuniões serão annunciadas oito dias antes. 
Art. 3. o A companhia será dirigida por dous accio

nistas que possuam 100 acçõcs pelo menos, presididos 
por um cidadão escolhido d'entre os funccionarios pu
blicos de major categoria, que deseje patrocinar a be
nelica e moralisadora instituição A Popular Flmni
'ltense. 

~ t. o A assembléa geral dos accionistas elegerá o Pre
sidente de tres em tres annos, e uiennalmente um dos 
dous outros membros da Directoria. A primeira Directo
ria, porém, inclusi VC o Presidente, será nomeada pelos 
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;~cciol}istas que subsci'CYem estes Estatutos, c servir~\ 
até 30 de Junho de 1877. 

§ 2. o No caso de impedimeBto de alguns de seus 
membros,, a Direotoria convidará o accionista que deva 
substituil-o até a época em que a assembléa geral pro
ceda á eleição na conformidade do paragrapho prece
dente. 

~ 3. o Incumbe ã Directoria : 
1. o Cumprir e fazer cumprir as obrigações impostas á 

Companhia e velar na e\.eeução dos seus Estatutos. 
2. tl Nomear e tlemitti r um Administrador geral, que 

procederá de accõrdo eom suas ordem; e in~trucções, e 
é especialmente encarregado das operações de JJenefi
conda mutua e do expediente díario. 

3. o lnspeccionar os trabalhos c opcra(;ões incumbidos 
ao Administrador geral~ fixar o seu ordeuad() e gratifi
cação pro labore, bern como os ordenados c porcentagens 
dos empregados e agentes. 

4. o Fechar as contas no fim de cada semestre~ e fazer 
o dividendo dos lucros líquidos que tocarem a cada 
acdonista. 

~i. o Apresentar á assemhléa geral dos accionistas, em 
cada mez de Julho, o halanço Llo anno anterior e ore
latorio da companhia. 

~ 4. o Ao Presidente compete especialmente convocar 
e presidir ;ís ass8mbléas gcrae~, ordinarias ou extraor
dinrrias, quér dos accionistas, fjUér dos subscriptores 
de contractos de seguros mu tu os. 

~ õ. o O Presidente perceberá n:OOO~OOO annualmente, 
e 4:000~000 cada um dos dous Dircctores. 

Art. 4. o Annualmente nomeará a asscmbléa geral 
dos aecionistas, logo depois de prestadas as contas pela 
Directoria, urna commissão do seu seio para sobre essas 
e011 tas dar pareet·r·. A Directoria lhe facil itar[l o exame 
da t'SGriptUl'aÇãO, prestando Ltnlas as informacõcs C UO-
eumentos que requisitar. • 

Art. ü. 0 Incumbe ao Administrador geral : 
~ Lo Fazer cumprir estrictamenlc os presentes Esta

tutos, as resoluçõei5 da asscmiJléa geral, as deliberações 
da Directoria e as do Conselho Fiscal~ de que abaixo se 
trata. 

§ 2. o Dirigir a contabilidade, nomear c llesti tu ir os 
empregados, Agentes e Correspondentes, 

§ a.u Requisitar a convocação da assembll·a geral nos 
termos dos arts. 3'l e 38. 

§ 4. 0 Assignar todos os t]ocumentos e fazer, de ac
cordo com o Consolho Fiscal, o relatol'io que scrft apre-

PAUTE U. 36 
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sentado annualmente á assembléa geral ordinaria dos 
subscriptores de contractos de beneficios mutuos. 
· § 5. o Nas faltas do Administrador geral substituil-o

ha um dos Direc.tores, ou o acciouista que a Directoria 
dPsignar. 

Art. 6. o Em compensação dos trabalhos de adminis
tração c correspondentes despezas, a companhia cobrará 
uma commissão de 5 "/o sobre o valor que substrevcr 
cada socio, o qual, no acto de receber a sua apohcc, pa
gará essa commissão e mais o scllo de v ido á Fazenda 
Nacional e 1;~000 pela a policc. 

Art. 7. 0 Do liquido producto que resultar annual· 
mente, abatidas as despczas de custeio e a~!minisl.ração 
e a quota de ;; % para constituir um funJo de reserva, 
deduzir-se-hão lO ('/o para reforçarem o mesmo fundo de 
reset·va. Nos mezes de Janeiro e Julho serú distribuída 
entre os accionistas a r ceei ta litJUilla de cada semestre. 

CAPITULO 11. 

Da associa«:ào de beneficios nmtuos. 

TITULO I. 

Operações c bases da associaçilv. 

Art. 8. o Os direitos, obrig-ações e garan ti;1s dos que 
subscreverem contractos de beneficios mntuo:-; nos re
gistros da A Popular Fluminense süo os r~ i :1belccidos 110s 
artigos seguintes : 

Art. 9. 0 As operações da A Popular Fluminense ten
dem a facilitar a erc;H;ão de capitaes c rendas por meio 
de presta<;ões unkas, :1Illlltai.'S on semes.tracs, mas sem
pre ror Ulll prazo de D .. iO, Hi, 20 ou 25 anno~. 

Art. !0. A importancia dessas pres!açõcs será con
vertida em apolicts da divida publica Hacio11al do juro 
de ü 0

/ 0 ; igual conversJo depois se fará com os juros que 
se receberem das n·l'eridas apolircs. A conYetsão em 
apoliccs serú sempre feita ao preço da cotação ofiicial do 
dia, em prova do f}Ual a nota do corretor que intervier 
nesta operação deverá vir acompanh:~da de um certifi
cado da junta de corretores. As quantias que nào che-
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garem ao valor de uma apolice serão depositadas em 
conta corrente em um banco desta capital. 

Art. li. Estas apolices serão depositadas em um es
tabelecimento publico ou particular da cidade do Rio 
de Janeiro, c permanecerão inalicnaveis até a época em 
que se verificarem as liquidações, isto é, até a época 
em que se tleva entregar aos socios os capitaes reali
zados, o;; juros acn1mulados e mais lucros que lhes to
carem, dr~ accordo com os presentes Esta tu tos. 

Art. 12. Todos o-:5 suhscl'iptorcs, que entrarem para 
a sociedade no mesmo anno~ formarão uma secção; 
sendo considerados associados entre si p~ra a distri
buição dos lucros, qr1c será feitn a :H de Dezembro de 
cada qninfJncHnio social. 

Art. ·I :L Os suhscriptorcs di v idcm-sn em duas 
clas~cs: 

~ i. o São socios de primeira classe os fJUe preferem 
o risco dn perder súmen le o-> hcneticios em caso dn 
niio satisfazerem alguma das prestações na época deter
minada no seu contraeto. 

~ ~.o Constituem a se~·unda classe os que preferem o 
risco de perd:1 de cnpital c lwneficios no caso de não Sl
tisfazerem algnma das prestações na 1ípoca determinada 
no seu contracto. 

Art. l-1. Quando o subscriptor pretemler assegurar 
uma renda para si ou para outrem, poderão ser pagos 
em pensões memacs, semestraes ou annuncs~ os lucros 
dos capitae;;; subscripto~, qualquer que seja a classe do 
con traeto, como em seguida se declara. 

~ 1. o A importancia do capital e lucros correspon
dentes ao contracto desta especie, se não fôr retirada 
pelo subscriptor na época da liquidação quinquennal, 
permanecerá até a cxtincção do mesmo contr:1cto, a cargo 
da A Popular Fluminense, convertida em apolices da 
divida publica, devidamente inscriptas na Caixa da 
Amortização com as declar:lções do numero do contracto 
e sua na tu reza, c outras circumstancias a juizo do Con
selho Fiscal. Os juros de tacs apolices serão entregues 
ao beneficiado nas épocas ajustadas. 

§ 2. o E' lieito ao subscriptor de taes contractos: 
t. o Pre~cre\er IJUC em raso alg-um, excepto quando 

extinguir-seu prazo do contracto, se entregue ao bene
ficiado todo ou parte tlocapital c lueros de um ou mais 
quinq uenn i os. 

2. o Que as pensões comecem a ser vagas depois de 
qua I quer dos quinquennios que designar') ou por m,orte 
do snbs(_jriptor, se esta occorrer após uma das liquidá-
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ções. Se, porém~ o cont.rar.to fôr de prestação unica, 
serão convertidos em :q.wliccs o capital entrado c os 
lucros correspondentes, e pagas as pensões na fórma 
acima estabelecida, ainda quando a morte do subscrtptor 
occorra antes da primeira liquidação 

3. o Que a pensã~, em todo ou parte, se pagará ao be
neficiado sob a condi1_;ão que o sub:'cri ptor declarar~ e 
que, na falta do implemento dessa condição, reverterá a 
outra pessoa ou a qualrjuet· corporação, que o mesmo 
subscriptor designar. , 

4. o Que a pensão sr pa.o;arú durante a viela do bene
ficiado~ ainda que este sobreviva ao :m.o anuo <lo con
tracto. Neste caso, porém, o suhscriplor autorizará á 
companhia a deduzir tla importancia da pcnssão do 20. o 

anno a dos direitos admini~trativos de que tr:lla o 
art. 6. 0 como se celebrasse tJovo contl'aclo, ou a pagará 
no a c to <la subscripção. 

§ 3. o Fica entendido que por morte do bcncfici<ulo as 
apolices d.1 divida publica corrcspotl1lcntes ao seu con
lracto se transferirão <l seus herdeiros forcados ou ao 
conjuge sobrevivçnte, na fórma do art. 33. · 

§ 4. o Se a importaacia a converter em apolices para 
as pensões de que ~c trata, contivt~l' uma fracção insum
ciente para a aequisição de uma apolice do menor valor, 
serú essa fracção r·estiluida ao beneficiado. 

Art. Ui. O subscriptor quo não satisfizer alguma das 
prestações, durante o mez em que ~e tenha compromet
tido a fazel-o, incorrerá em commisso. Não obstantr, 
concedem-se-lhe tres mczcs de prazo mediante uma 
multa de 10 o/o sobre o valor da prestação. O rcommisso 
importa a pcnla do capital e lueros se o eontracto fôr de 
2.· classe, c sómente dos lucros se fôr da 1. a 

~ L o O subscriptor de contracto por prestações póde 
remir-se em qualquer época, pag-ando, a beneficio dos 
da mesma secção (at't. 12), a multa de ti% se o con
tracto fôr da 1. a c\a[Se, C de 10 °/0 se O fôr da ·2. \ cal
culada sobre a totalidade das prestações que houYer de 
r~alizar. 

~ 2. o Fallecendo o subscriptor, póde preencher as 
prestações de qualquer contracto o proprio beneficiado 
ou outrem por elle. 

Art. 16. Os subseriptorcs P•)tlcrão entrar com as 
quantias que quizerem, com tanto que quando fizerem 
uma só entrada esta nunca será menor de 100~000. e 
quando as tlzerem em prestações semesf raes ou annuaés, 
estas nunca serão menores de 101000. 
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Art. i 7. As prestações uni c as poderão ser realizadas 
ao portador, a favor do SUbi'Criptor OU de um terceiro. 
As prestações parciaes poderão effcetuar-se a favor do 
subscriptor ou de um terceiro. 

§ L 11 Quando os terceiros bcnefieiados forem mais de 
um, o subscriptor, no acto de inscrever-se, llOflerá de
clarar que o beneficio do contracto reverterá integral
mente a um só dos mesmos benl'ficiados que existir ao 
tempo da Ji(ruidaçüo, ou usar desta formula geral:« em 
favor do filho ou filhos tJUe existirem ao tempo da li
quidação. » 

§ 2. o Até o dia 31 d!) Março do am1o da I iquidat,;ão do 
seu contracto, o subscriptor poderá substituir por outro 
o nome da pessoa beneficiada~ addilar o de outra para 
participar dos bene11cios do nesmo contracto, ou reser
var para si sômente a importancia da liquidação. 

Art. 18. Toda a pessoa, ao inscrever-se nesta socie
dade~ assignará uma declaração pela qual se sujeitará 
ás condições drslf~s Esta tntos. 

Art. :lH. Os suhseriptori'S do Itio de Janci ro nC~mea
rão um Conselho Fiscal, eomposto 1le Ires membros com 
o fim de Jiscalisar o fiel cumprimento destes Estatutos, 
c cuja missão especial eonsistirú em assignar, conjunr
tamente com o Administrador geral , ns notas que 
deYem acompanhar as apolices que se depositarem, de 
conformidade com o paragraplw ilnlerior, as quacs per
manecerão á sua ordem collectiYa; isto •\ para que a 
garantia seja mais completa, não se poderá dispúr, nem 
transferir os títulos em que se converterem os capitars 
dos subscriptores sem a indispensavel intcrvenc;ão e ac
cordo do Conselho Fiscal, n01peado por esses mesmos 
suuscriptores .. 

§ i. o O Conselho Fiscal será renovado parci.1Imentc 
de dons em dous annos. 

§ 2. o Em retribuição dos serviços que prestam e das 
garantias que oiTcrccem aos subscriptores, perceberá 
cada um dos membros desse conselho t}:0001) annual
mente, pagos pela receita da Companhia. 

Art. 20. Além da intervenção que lhe compete na 
conversão dos capitaes em apoliees da divida publica c 
no deposito destas, na conformidade do artigo prece
dente, cabe tambcm ao Conselho Fiscal requisitar a con
Yocação extraordinaria da Assembléa geral dos subscrip
tores quando o julgue convenümte, declarando o seu 
objccto. 
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TITULO 11. 

Das apolices e outros documentos. 

Art. 21. Entregar-sc-ha a cada ::.nbscriplor uma apo
Jice assignad:l pelo Ad rninistrad o r geral c por um dos 
membros do Conselho Fiscal. Estas apolices dcsignarflo: 

1. o A época da liquidação ou secção a quo pertencer. 
2." O numero do registro. 
3. o O nome Llo sub~criptor (nãu sendo portador). 
4. o O nome da pessoa a favor tle quem se passa a 

apnlice 
;;. o A totalidad•· tio capital suhscripto para ser rea-

lizado de uma sú vrz ou por prestações. · 
(L o A~ épocas em que se devem rrllizar as pres

ta~ões. 
7. o O valor de cada pre~tação. 
8. o O lugar aonde o subscriptor se obriga a realizar 

suas prestações. 
Art. 22. ,\ transfcrenc.ia •las apolices que não forem 

ao portaclor será feita no esc ri ptorio da Compa11 h ia em 
livro especial. 

Art. ~3. Independente clas apolires se entregar:\ ao~ 
sub-criptore.-:, quando rPalizarem alguma prestação, um 
recibo assignado pelo Administrador g-eral. 

Art. 24. No caso de perda de alguma apoliee, o inte
ressado poderá reclamar do Admini;;;trador geral uma 
duplica ta, inutilizando-se pré'damen te a primeira nos 
termos legaes, e pagando mil réis por Psta substituição. 

Art. 2i5. O subscriptor tem o direito de designar os 
mczes em que prefere realizar o~ seus pagamentos. 

TITULO lll. 

Das liquida~bes c distribuição dos lucros. 

Art. 26. Os lucros que têm de auferir os subscripto
res serão compostos, para os da i. a classe: . 

t. o Dos juros das apolices da divida publica em que 
S6 converterem os capitaes. 
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2. o Da capitalisação llesses juros coprados semestral
mente. 

3. o Dos lucros dos subscriptorrs da mesma secção que 
incorrrrcm em commisso, de conformidade com o art.i5. 

L" Das multas que pagarem os subscriptores, de con-
formidauc com u referido art. 15. , 

E para os da 2. a classe: os lucros se comporão mais 
do~ capilaes dos subscriptorrs da mesma secção que in
correrem em couunis~o, tle ,:onformidatle com o já ci
t<.do a r L. HL 

Art. 27. A repartição ths I ueros será sempre feita em 
proporção do capiLtl realizado, e se attenderá ás épocas 
em que os subsGripLores pag-aram as suas prestações. 

Art. 28. Para a distribuição dos lucros as entradas uni
cas serão eonsidPradas corno pertenceo t1~s ú i. a classe. 

Ar l. 29. Os ~uhscriptores da L a classe•, <JUt~ incorr-e
rem em commisso, receberão ua época da liquiuação o 
capital que tiverem realizado 

Art. 30. Os da l. a e 2. a elasse, depois de realizada a 
primeira liquidaç;Io, poderão, em IJUalquer época, re
damur a entn~ga~ em apolices da divida publica, da 
quantia que lhes tiver ronesponuido na ultima liqui
dação, reuuHciando por e~le acto, em favor uos subs
eriptores da U11~sma s1~C1:ão n cbsse ~ os lucros que 
aquullc capital tiver o!Jt.ido tl1~sdc a da la dessa ultima Ii
IJUiuação até a da restituição. 

Art.31. Os sn1Js1Tiptores~emlw1 a ~c tenham sulJscripto 
por lO, H;, 20 ou~;; :l!lnos, terão o direito de retirar da 
Assoeiação os capitaes e lucros que lhes conespomJerem 
om cada liquidação quinquennal, ou em lfUalquer época, 
depois de r·ealíz;u.la a primeira liquidação, como estabe
lece o artip;o anterior. 

Art. :32. O su!Jscriptor ou a pessoa :1 f:tvor de quem 
tiYer sido passada a apolice, dererá ptovar a sua iden
tiJade par a perceber a liquidação. 

Ar L. 33. No caso dt~ morte~ d1~ um soeio, os seus her
deiros forçados (d1~sccnd1~ntes ou ascendentes), e 11:.1 falta 
destes o conjug-1~ :;oiJI·eviventc, que se apresentarem le
gulmcnte Jrll>ilitados, rcccb1~rão, sem tledncção algnma, 
na época cod·espondcnte, o que recelJeria o sodo se 
existisse. 

~ ! . o No caso, porém, de não deixar o socio desccn
dcn te~, asc(~mlcn tes ou conj uge sob revi reate. a sua quota 
reverterá integralmente aos Sül~ios da mesma seccào, 
sendo levaua ú respectiva conta de lucros. · 

~ 2. o A disposiç;1o Jeste al'tig-o é applicavel tanto ao 
subscriptor que celebra um contraeto em .seu proprio 
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beneficio, como ao beneficiado por outrem : o producto 
do contracto reverte aos herdeiros do subscriptor no 
primeiro caso, e aos do beneficiado no segundo. 

§ 3. o E' licito ao subscriptor, no acto de celebrar o 
eontracto, inverler a ordem de successão estabelecida 
na primeira parte desl.c artigo. 

TITULO J V. 

Da assembléa geral da associação de beneficios mutuos. 

Arl. 3~. Todos os annus llí1 mcz de Julho, os subs
criptorcs scr·ão convocados para uma assemLiéa geral. 

Art. 35. Nesse acto o Administrador· geral apresen
tarit um relatorio das opcr·ações e marcha da Associação 
feito de ilCcôrdo com o Conselho Fiscal. 

Art. :3{). Para que sejam logacs as resoluções Lia as
sembléa geral dos suhscriptorPs, deve achar-se presente 
ou representada uma decima parte uos capitaes dos 
subscriptore;; domiciliados na Côrtn. 

Art. 37. Compete a asscmbléa geral ordinaria dos 
subseriptores: 

§ I. o Eleger ou reeleger os membros do Conselho 
Fiscal. 
, § 2. o Interpretar os presentes Estatutos. 

~ 3. 0 Julgar as contas annuaes. 
Art. 38. A assernbléa geral reuni r-sc-ha ex traordi

nal'iamente nos casos seguintps: 
§ t. o Quamlo a sua reuniãc for rcqucri,Ja por um nu

mero de snbscriptores que representem, pelo menos, a 
U'rça parte dos capitaes suhsc.riptos na Curti'. 

~ 2.• Quando o Conselho Fiscal o julgar necrssario. 
§ :L o Qu:mdo o Administrador gPral o julgar· conve

niente. 
Art. 3H. Nas reuniões extraordinarias a assembléa 

geral só poderá tratar do objeclo para qu~ fôt' convo-
eat.la. . 

Art. .íO. A alteração ou reforma dos presentes Esta
tutos, na parte relativa aos subsct·iptores e á A~sociação 
que entre si formam, compete unicamente á sua As
sembléa geral ex.traordinal'ia, ficando, porém, depen
deu te a execução dessas alterações ou reformas da ap-
provação do Governo Imperial, · 



EXECUTIVO. 

Art. 4L A convocação ordinaria ou e'tra.ordinaria 
se fará por annuncios, publicados nos jornaes tres vezes 
consecuti~as, sendo a ultima, pelo menos, oito dias 
antes do indicado para a reunião. 

Art. 42. A assembléa geral dos subscriptores, I e· 
galmente constituída, poderã suspender das suas func
ções o Admini~ trador geral, sempre que este acto fór 
funrladamente requerido pelo Conselho Fiscal unanime. 
A Directoria da Companhia julga rã os fundamentos da 
suspens·ão e procederá em consequencia. 

Art. 43. A assembléa geral poderá tambem desti
tair definitivamente o Administrador geral, se na vo
tação pela destituição estiver representada, pelo menos, 
a metade dos capitaes suhscriptos na Côrte. Neste caso 
:1 Directoria da companhia nomeará outra pessoa para 
preencher aquelle cargo. 

Art. 44. Para satisfação dos subscriptores, os livros 
e balanços da Associação de beneficios mu tu os estarão 
sempre á sua disposição para serem examinados. 

CA PTTULO IH. 

Disposi~ões fiel aes-. 

Art. MS. A comp1nhia poderá estabelecer agencias 
ou caixas filiaes nas Províncias do lmperio, com o pes
soal necessario e a organização que maior garantia offe
reça aos Subscriptores nellas residentes. 

Art. 46. Embora não estejam especificadas nos pre
sentes Estatutos algumas disposições da legislação v1 ... 
gente, a sociedade fica sujeita ás que lhe forem applica
veis. 

Rio de Janeiro, li de FQvereiro de 1873.-Francisco 
Octaviano de Almeida Rosa, Presidente interino.-Aure
limw Candido Tavares Ba;;tos, Director.-José Pedro Dias 
de Carvalho, Membro do Gonselho Fiscal. - Visconde de 
Prado, membro do Conselho Fisral . 

............. 'illll ... 
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DECRETO N. õ~67 -DE 26 DE ABl\IL DE 1873. 

Crêa um lugar de Juiz· Municipal e de Orpbãos no Termo de 
Pedras de Fogo, na Provincia da Parabyba. 

· Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unicu. Fica creado um lugar de Juiz Muni

cipal e de Orphãos no Termo de Pedras de Fogo, na 
Província da Parahyba. 

O Dt·. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios 
da Justica, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte e seis de Abril de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jfanoel Antonio Duarte de Azevedo. 

--
DECRETO N. 5268- D! !6 DE ABRIL DE 1873. 

Dá novo plano para os uniformes dos Officiaes e mais praças de 
todas as classe& e denominaçõc~ da Armada. 

Hei por bem que os uniformes dos Officiaes e mais 
praças de todas as classes e denominações da Armada e 
do serviço da Marinha Nacional, sejam regulados de con
formidade com o plano annexo ao presente Decreto, re
'\'ogado o que a esse respeito dispõe o de n.o !.~:303 de 23 de 
Dezembro de i868. 

Joaquim Delfino Riheiro da Luz, do :Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Marinha, assim o tenha entendido c faça exe
cutar. Palàcio do Rio de Janeiro em vinte e seis de Abril 
de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesiíno se
gundo da Indcpcndencia c do Imperio. 

I 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joaquim Delfino Ribeiro ela Lu:. 
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Plano para os uniformes dos Officiaes e praças da la ri· 
nha Nacional. a que se refere o Deereto n. o 5268 de 
!6 de Abril de f873. 

PARTE I. 

E~tado maior e menor da •\rmada e das classe• anaexas. 

TITULO I. 

rnUIEIRO UNIFORME (DE GALA) PARA OS OFFICIAES DO 
ESTADO MAIOR. 

Farda abotoada com a g-ola levantada, deixando apparecer 
n orla do collarinho; dragonas e divisas; talim com espada 
sobre a farda; chapéo armado, calças de galão, luvas de pel· 
lica branca. 

Os omeiaes das classes aunexas t'3rão bordados de um e 
outro lado da gola da farda os emblemas das respceti v aspas· 
sadeiras. 

o 1. 0 uniforme será usado nos dias de grande gala, nas 
visitas de apresentação aos Chefes de Estado, e em todos os 
actos solemnes. 

SECÇÃO I. 

Detalhes do l. 0 Ull!forme. 

Offiâaes Gnlt>/'aes. 

B 1tões. L -Convexos, dourados, tendo dous circulos con
centricos, entre os quaes haverá um circulo de estrellas em 
relevo, conforme o modelo já adaptado. 

Na parte central haverá uma ancora com a marra, disposta 
verticalmente; e na parte superior uma corôa. 

Toda" as partes salwntcs do IJotão serão polidas. sendo o 
campo fosco. 

Os maiores terão =wn•m de diametro e os menores 13nun 
C·1lças. ~ -Oe pauno azul ferrete, direitas e sulliciente· 

mente comprjdas para cahirem sobre a botina ou sapato abo· 
tinado. · 
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Entrada dos bolsos no sentido horizontal, de U. cent. de 
!lbertura i 5 cent. abaixo da costura do cinto. As costuras 
exteriores guarnecidas de galão do ouro de quatro cordões, 
de largura total~ cent. -

Chapéo armado. 3.- De pello de seda preta, orlado de pen-
nas de arminho. 

Abas de lO !~ cent. d., altura na frente, U cent. na parte 
posterior e tO cent. para cada uma das pontas. · 
' Tópe de contas verdes dispo~tas circularmente; no cen
tro uma estrclla bordada a fio de ouro, com o dia metro de 
6,5cen,t. 
Dragonas.~.-De ouro com a pala de ~alão de 7,5 ccnt. de 

largura, e comprimento por medida do homhro, guarnecida a 
pahnatoria com uma róca de fios de ouro, foscos e- lustrosos 
mtermeadamentc, de~ cent. tlc dia. metro, atinando para os 
extremos. 

Os lado~ da pala e a parte de dentro da p~lmatoria junto á 
róca ornados com um bordado de canotilhos foscos e lustro· 
sos, de !,5 ccnt. de Jar~ura; um botão pequeno no mr,io 
da largura da pala e distante de t,5 cent. do extremo in· 
terno. . 

t"ranja de duas ordens de cano tão lustroso n. • õ 1/'2, solta e 
do 9 cent. de comprimento. Um cordão de fios fosco~ e lus
trosos intermeados, de 5mm de dia metro sobre o remate da 
franja logo abaixo da róca. 

Sobre a pa~a o distinctivo da patente; a saber: 
a) Almirante.-Al'lnas imperiae~, de prata, tendo de altu

ra total3 cent. e largura proporcional. 
b) Vice-almirante.-Giobo no centro, e em cada lado uma 

estrellà no sentido do comprimento da pala. 
c) Chefe de esquadra.-Globo e uma estrella do lado su

perior. 
ll) Chefe de divisão.-Giobo no centro; 
O glõbo e as estrellas sr.rão bordados a canotiJho de prata, 

sendo os dia metros de 1,5 ccnt. 
Espada õ. - De punho dourado, rematado com uma 

cabeça de leão, e forrado na parte iaterna de lii:a branra, 
~irculada de arame dourado; guarda de meio copo lisa in· 
ternamente, tendo externamente uma aneora com amarra 
em sentido vertical, o na parte superior uma corôa ; tudo 
em relevo brunido sobre campo dourado fosco. 

Maior lar~ura da folha ~ cent. sobre 90 cent. de compri. 
mento. 

B::linha de couro preto envernizado com bocal de 9 cent. · 
braçadeira d~ 7 cent. c ponteira de ~O cent.; tudo de meta i 
dourado. Uma ~rgola no bocal e outra na hracadeira para 
prender ao talim. , • ' 

Farda. 6.- De p:mno nznl ferrete, peito trasp~ssado 
tendo duas ord~ns d~ oito Lotõ.es grandes de cada lado, sepa~ 
r a das na parto. mferwr !I e 8, :; c~nt. ; manga de uma c0stura 
dn lado po.stenor. ~~trattando ~radualmente para o punho~ 
'.!ola em pe eom '"· "cent. de altura abrindl.'' um P'JULLI para 
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ctmn n separar de 3 cent. os anguJos superiores, 11uantlo 
abotoada; canhão de 8 eent. de largura com tres botões pe
queno~ na distaneia d~-1 4 cent. um do outro, para ahotoar a 
manga; portinholas rcctan~ufares nas abas, com tres bo· 
tões grandes por baixo, dons na feição1 um a meio tla pn~ga 
da aba, outro na extremidade de caaa uma no remate das 
vistas, sendo as abas arredondadas c de comprimento a tocar 
a curva da perna. · 

Gola e canhõ~s, com divisas pelos modl~los rcsp<'ctivos (os 
actuaes). 

Fiador. 7.- De cordão de fi'o de ouro de :l3 cent. de com· 
Jll'imento, com borla achatada e bnrdada.dl~ canotilhos foscos 
e lustrosos intermeados, tendo 3,ã ccnt. de comprimnnto ~ 
:l -cent. na sua maior largura. Franja de eanotãn n. o 5 1!2 
solta, tle 7 cent. de comprimento, rematada em rctJUifc dt~ 
ouro fosco c lustroso. 

·Gravata. 8.- De seda preta, tendo tl~ largurn a altura da 
gola da farda. 

Passadeiras. 9.- De uanno da eúr fi:~ fanht; 3 t:cnt. de 
largura. Bordadura em redor a ouro foseo e lustro~:o, !'entlo 
toda da mesma faxa de 1/2 cent. As extremidades eo~id:Js á 
farda, deixando livremente g-ornir a palu da dragona. No 
centro do reetangnlo de panno os distinetivus da patente 
bordados a prata, conforme está estalwleeido para as dra
gonas, tendo uma aneora,emcada lado, bordada a ouro eom o 
cêpo para dentro, de 3 ecnt. de haste. As armas de altura a 
abrangerexactamentc a do mesmo reetan~ulo, isto t', 2 ccut.; 
as cstrellas e o globo de 1,5 cent. de dia metro. 

Talim. 10.-De galão de ouro de IJUatro cordões, igual ao 
da calça, forrado de velludo azul claro; chapa douralla c f'ir
eular de 5 cent. de diarnctro, tendo no centro uma ancora 
eom amarra, 1ispost3 verticalmente, c na parte superior uma 
eorôa entre dons ramos de fumo e café servindo de orla; 
tudo em relevo polido~ solJre ~ampo foseo. 

Duas guias duplas de galão de ouro de um ~~ortlão for. 
ndo de velludo azul claro eom passadores e molas de metal 
dourado, tendo o dito galão i,ã cent. de larguru. 

SECÇÃO 11. 

Oflicitus Superiores. 

Bo~ões. 11.-Con.vexos, f~ourados, tl'ndo na fteriplwria 
um circulo guarnecido por fora tle St~rrillw; Hil ltarLl~ central 
uma ~ncora com ,?mana, dispo~ta vertkalmrute, c na partr; 
SUfH•rwr. uma coroa; tudo em relt>vo polido sobre eampo foseo. 

Os maiOres dr. 23111
'
11 de di<~metro-e GS mPnores de 13m111,5. , 

f.alça. !2.-Ig-ual ~i dos Officiaes Genrraes. 
Chapéo armatlo. t:J.- Como o dos Oflil:iaes GJw)r;w::-:, sem 

plumas, e eum o llntt'w tl;1 re:>:ilef'liva ahohladura, 1ln rnai11I' 
dtamrtro. 
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Dragona~. H.-De ouro, com a pala de galão de 7,5 Ct)nt. 
d~ J;trgura, c ~~omprimento por nwtli1la do homhro, guarne
cida a IJalruatoria com uma roca uc ouro fosco e lu5.troso de 
2 eent. de rliametro; um botão da respectiva abotoadura, 
de menor diametro, a meio da largura da pala c distante 
1 cent. do extremo iníerno. 

Franjas de !) cent. de comprimento, sendo: 
a) Para o Capitão de 1\'lar e Gncrra, de Jua5 ordens de 

canolão lustroso n. 0 5 i/2, c soltas. 
fJ) Para o Capitão de Fragata, na rlrag-ona csrrncrda. de ca. 

notilhl) n. o f/~. e a ontra como a do Capitão de .Ma r e &uerra. 
r) P~Ha o Capitão Tencntt•, as franjas de eanotilho n. 0 t/4 

na dragona direita, c a outra eu mo as do Capitão de MHr e 
Guerra. 

Espada. Ui.- Como a dos Offieiacs Gcneracs. 
Farda. 16.- Como a dos Otlleiars Generaes, cnm a uiffl'

rença de n3o ter hordad(Js na gola c canhões, sendo estes 
guarnt~eidos eom as re<..:peeti \'as tlivisas. 

Fiador. 17 .-De cordiio tle tio dt~ ouro lll• ~l3 CPnt. de com
primento; iJIJrla, em fórma dt) pi)rn, tPeida de Hn de ouro, 
tendo :J,~ t~ent. de cornpriutPnto c ;jrnm no S')llmaior diame
tro. l•,ranjas de ec':lnotão n. 0 5'~dc6 ecnt. •le eoml•fimcnto, 
rematada eom rcquife tlc onru fos1~0 c lustroso. 

Gravata. 18.-.Como a du~ Otlieiacs(;cncr<ws (n.n 8). 
Luvas. tn.- l1lem. 
Passatlciras. '.:0.-C•lmo us 1los Ülliciars Gcneraes quanto 

a\ls bonlados do rct~tan~ul11 ~~ ús tl imemõl~s; a ~:alH'r: 
a) Para os offieiaes do Corpo da Armada, no eentro flo 

rectangulo uma ancora l'üllt an)atTa, tkant.lu o eôpD p:.rra ~ 
frente, sendo a mesma ancora de eanotilho de prata para os 
offidaes ~uperior('S. 

b ) Para os do Corpo de Saude qnc forem Cirurgiões, em 
vez da aneora um caduceu, uo typ11 esenlapieo, no sentido dn 
comprimento da passadt·ira, fitando a cabeça para a frentl'. 

c) Para ns uo Corpo dt~ Fazenda, duas pennas entrclaÇIIdas, 
ne~tntloos ramos parao lado interior n·umnngnlo tlc t;20°. 

Estes Pmhlcmas de dasscs SPià11 l1ordallos a eanotillw fo:::eo 
c lustroso, em ouro, tendo todos 3 ecnt. flt) comprimento. 

Nos extremos da p;~ssadcir[l, c guanJamlo o iutavallo de 
:lmm entre si •) a cereallura, serão bordados a ouro os di~;tin
etivos r1as pnlt'lltf•s !\graduações, S('JlfiO !'S f~:dÕCS largos das 
divisas n~pn·scntadus por faxas de ;yum dü largura, P os es· 
treitos por faxas de ~ 11 '"',:l, eonforllle o modelo. 

Talim. 21.- DJ cadarço de seda azul ferrete, tranç:t1lt•, 
tendo a largura de 4 eent.. duas guias duplas de cordão, 
tambem dt~ seda azul ferrete, c eom 5mm de diametro, 
ch~pa dourada o eireul:u dt~ ~ eent. de diamctro, t~'ndo 
no ct~ntro uma ant·ura com amarra disposta vertit-al
mente e no espaço superior uma eorô:l entre dons ramos 
de fumo e café, servindo de urla; tudo em relevo pu
lido sobre campo fosco. 

Pas;;arlorcs c mais metaes dnur<Hlo::;. 
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SECÇAO 111. 

Ofii.âaes subalterno,,. 

Botões. 2:!.- Os tle::;eriptos para os Offieiaes Superiores 
(H. 0 H). 

Calças. 23 .-De panno azul faretc, r. o mo ~ dos pmciaPs 
Snperiurrs, sendo guarueeidas de galão de dous conlues, rom 
a largura total de ~,5cent. . . . 

Clwpt'o armado. 2~.-Ignal ao dos Ollie1aes Snpt-riO~t'S, 
eom a uiiTL~rcnca de serem as voltas das orlas de eanotJllw 
Jt. 0 f/l. . 

nn1gonas. 2ti.-lgn:lCs ~s dos Ofllcines Superiores: sendo 
duas de canotilho n." i 1 lJ, tJa r a os L os Tenentes; par a os 2. os 

· TtHlentcs uma de l'anotllho no born!Jro direito e uma pal
matoria no esquerdo ; para os Guardas-Marinha a de cano
ti lho :í esquerda e a palma tona á direita. 

Espada. :!6. - A deseripta para. os OflleiJrs Supcriorrs 
(n. o 5). 

Farda. 27.-Idem (n.•tu). 
Fiador. 2~ .-•:omo o dos OflldaPS Superiort~s, Si~IH1o po-

rém a franja de r:1notilho n. o :1/4. 
Gravata. 29.-lguaJ ó dosOJlieia.es Superiores (n. 0 8). 
Luvas. 30.-Idem. -
Passadeiras. 31.- As dos Officiaes Superiores quanto no 

bordado do rectanguJo e ás dimensões, sendo porém o:; em
lJlcma~ pelo modo seguinte: 

u) Dos Pharmaccuticos uma tat;.a no centro, com2 cent. tle 
altura. 

b) Dos Machinistas um cylindro; haste c braço ue piston 
com altura total de 2,5 cent. e diametro de 1 cent. 

c) Dos Construetores, duas cavernas unida!', ficando as 
aberturas para os extremos e lado interno, com 4 cent. de 
comprimento. 

tl) Dos Patrões·móres, não sendo OffieiaPs ela Armada, um 
nú direito IJorrtado a ouro, com as uiuwnsões e mais partitu
Jaridades tlo modpJo. 

e) Dos Pratieos·Mórcs e Praticas, não sendo Offieiaes da 
Armada, um prumo bordado a ouro, com as diuwnsões e 
inais partieularidades do modelo. 

Talim 32 -Como dos Oflleiaes Superiores (n. e 21). 

TITULO li. 

SEGUNDO UNIFORME. 

Sobrecasaca ahotoada até o quato botão a contar de baixo; 
dragonas e divisas; colJarinho em pé; talim sobreposto e es
pada; chaptSo armado; calças de panno azul; luvas de pellica 
Lranea. 
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O 2.u uniforme ser:i usado nos <li:ts tle :!. 0 gala; nas visita:-; 
fornw~s aos Chdr..o: e Commandanles estrangeiros; nas apre· 
sentaÇÕí'S ús antoridadf's superiores, mililares ou civis, na
eionaes ott estrangeiras; e em geral em todos os netos de ts· 
pPI~ial etiqueta, rn~smo estranhos ao serviço militar. 

O 2.u uniforme scrvir:í de L o nos Aspirantes e nos Pilot0s 
da Arrrada. 

SJ.:cc,:.\o 1. 

Detalhes do 2. o uniforme. 

0/liCial's de patentr, de todas ap classes, incln."'iPe Guardas
JHarinhn. 

Calças. 33.-De panno azul ferrete, sem galão, ou de brim 
branco trancado ou liso. 

Em scrvi~o calças do uniforme do dia fixado pela orde
nanç-a. 

Em corporação deverão os Officiaes usar, em tempo chuvoso 
P- no inverno, de calça de pa1mo, c no verão com hom tempo 
calça de brim branco. 

Cllapéoarmado. 3~.-0do t.• uniforme (n." 1:3). 
Divisas. 3fi.-No punho d~s mangas da ~obrecasaca, sendo 

porém eosidas ou llordatlas em panno ou casimira tia eõr ror
ft'S[JOndente á fixada para as diversas classes. 

0:; bordados das divi:;as c o numero de galões continu:o~m 
~ ser os mesmos dos actuaes modelos, menõs as rflres estabe· 
lecidas p:ua as classes annexas. 

O panno ou rasimira dE côr sobre que estiverem fixadas as 
divisas ~xceder:i 5mru na parte rxlerior ás arestas das mcs· 
mas divisas. 

Entre o extremo dJ canhiio na p3rte inferior e o. primeiro 
galão na sua aresta mais proxin1a, lwvecá uma separação de 
3,5 cent.; menos para as ~i visas de Capitão de Alar e Guerra, 
nas quaes a separação scra de t.5 cent. 

Os galões guardarão entre si a SC(laração de W11,00~rL 
Dragouas. 36.-As já descriptas no i. o uniforme. 
E~pada. 37.-A do1. 8 uniforme (n.~5). 
Fiador. 38.-I(Iem (n.os 7, 17 e 28). 
Gravata. 39 .-De seda prcw, podendo apparecer o Jaco. 
J ... uva~. r,o.-Bruneas. • 
Passadeiras. ~l.-As descriptas no 1. • uniforme, cosidas 

na sobrecasaca (n. os 9 e ~O). 
Sohrecasaea. !J:'!. -Dt) panno azul ferrete, com duas ordens 

de oito botõe:; grande~, separadas de 8 cent. na parte in f e~ 
rior, graduando-se a separação (Jara a superior, com duas in
gfezas de 4 ccnt. de largura em baix.o e 5 cent. em cima · 
g-ola deitada, tendo no centro a largura de 3,5 cent. ; mang~~ 
de uma ~ó costura na parte posterior; apertada proportio-· 
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nalmente para o extremo inferior, sem abertura, mas eom 
tres botões pequenos, g·nardando entre .si a distancia de 
~ cent. c a igual ui~tancia do extremo da mang-a ; aha S(~lll 
franzido,cxccucndo 2,5 ccnt. o comprimento do braço quando 
estendido até o extremo do dctlo maior; pestana uas abas na 
altura das' algibeiras, com um botão grantle ao meio, e outro 
no extrem1 inferior; dous botões iguaes na feição para re
ceber o talim por cima, tendo os centros de distancia 8 ccnt. ; 
costas com tres pannos c costuras. 

Botões corresponden tos. 
'l'alim. 1,:1.-0 dcscripto para os Officiaes Superiores no L" 

uniforme (n. o 21). 

SECÇÃO Ir. 

Bonet. /1:lJ,.- O dos officiacs subalternos adianlc tlescripto _ 
Calças. ML-As dcscriptas para o 2. o nuiforme. 
Espadirn. 46.-Punho de madreperola, terminando na 

parte superior com um remate de metal dourado; os lados 
externo c interno forrados com uma lamina metallica la
vrada e dourada; guarda formada por duas lwstes do mesmo 
mctaJ dourado, coru duas argolas, uma no Local c outra na 
braçadeira; cornprinwnto total 36 cent., la mina aehatada. 

Gravata &7. -De sêda preta. 
Luvas. 1,8.-Brancas. 
Pia tina. 49 .-:-Bordada em panno azul ferrete, a ouro, imi

tando dous cordões, sendo o interior de ouro fosco e o.exte
rior fusco e lustroso, guarnecida de serrilha, tendo na parte 
superior um botão pequeno, e na inferior uma estrella. 

Uma platina em cada hombro: comprimento H cent.; lar
gura total- da primeira volta dos cordões 1, cent. e da se· 
gunda 5 ~. 

Dia metro da estrella 2 cent. e de cada cordão 7 ,r;mm. 
Sobrecasaca. 50.-Ig-ual á dos subalternos .. tendo porém as 

abas o comprimento do braço estendido até a primeira pha
lange do dedo indicador. Estrellas nas mangas como nas 
fardetas de 2 cent. de diametro. 

Talim. 51.- O do 2. o uniforme (n. o 21). 

SECÇÃO III. 

Pilotos. 

Bonet. 52. - O dos officiacs subalternos adia L:<.; des. 
cripto (n. o 62). 

Calças. t)3.-As dcscriptas parao~.u uniforme (n. 0 33). 
PARTE U. 38 
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CharlatP-iras. 5~.-As mesmas das dragonas dos 2. 05 Te· 
nentes c Guardas-marinha. 

Espada. 55.-A dos officiaes subalternos (n. • 5). . 
Fiador. 56.-0 dos oillciaes subalternos, mas sem franjas. 
Gravata. 57 .-De seda preta. 
Luvas. 58.-Brancas. . . 
Passadeiras. 59 .-A dos officwes subalternos, tendo porem 

a ancorJ, no centro, collocada no sentido vertical c com 2 
cent. de altura. 

Sobrecasaca. 60. -A dos officiaes subalternos (n. o ~2). 
Talim. 61.-0 descripto para o2.0 uniformc(n.0 ~l). 

TJTULO IH~ 

TERCEIRO t:NIFOTilfE. 

o terceiro uniforme é especial para o serviço ortlinario a 
bordo ou em terra, c para passeio. 

Nunca se usará da espada som as divisas. 

SECÇÃO I. 

Detalhes do 3. o uniforme. 

OfTiciaes de todas as classes e graduações inclusive Gnardas
rnarinha e Pilotos. 

Bonet. 62.-De panno azul ferrete, guarnecido de uma 
faxa de rotroz preto trançado em quadradinhos, de 3 ccnt. 
de largura, bordada a ouro, sobre uma ancora e corôa 
imperial, entre dons ramos de fumo c café, dispostos como os 
das armas imperiaes, tendo este bordado 7 cent. de largura 
total, e 6,5 de altura; pala direita de couro preto enverni
zado; cordão de 5mm de diamctro com duas corrediças de 
retroz preto, preso de um c outro lado em doas botões pe
queno&. 

Este cordão para os Officiaes Generaes será de ouro. 
Para os demais officiaes, de seda preta. 
Calças. 63.-As do 2. 0 uniforme (n. 0 33). 
Collete. 6~.-De panno azul ferrete, ou do brim branco 

trançado, sem gela, com seis botões pequenos; bolsos de am
bos os lados, acima da cintura 8 cent. e do lado esquerdo na 
altura do peito. Será usado da côr correspondente á camisa 
da mnrinhagem no uniforme do dia. 

Capa para o bonet. 65.-De brim branco, liso, ou trançado, 
quando se uso de calça branca; preso á capa o emblema da 
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frente do honet, de modo a se ver distinctamente o panno 
ou casimira em que fôr bordado. Nos dias chuvosos, capa de 
oleado preto envernizado cobrindo ~) bonet e o emblema. 

Espada. 66 .-A do l. o uniforme (n. o ã). 
Fiador. 67.-0dol.0 uniforme (n.os 7, i7e28). 
Gravata. 68.-De seda preta. 
Luvas. 69.-Brancas. 
Passadeiras. 70.-As dcscriptas parn o 1. 11 uniforme, co

sidas sempre á sobrecasaca (n. n• 9 c 20). 
Sobrecasaca. 7i .-A do 2.0 uniforme (n. o TJ,2). 
Talim. 72.-0 do 2. 0 uniforme (n. 0 21). 

SECÇÃO II. 

Aspirantes. 

Bonot. 73.- O· descripto para o 3. o uniforme (n. o 62). 
Calças. 74..-As do2. 0 uniforme (n. 0 33). 
Collcte. 75.-0 descripto para o 3. o uniforme (n. o 6/J,). 
Capa de lwnct. 76.- Igual á já descripta (n. o 65). 
Divisas. 77 .-Uma estrella de 2 cent. de dinmetro, hor-

dadn em panno ~zul e cosida a cada manga, na parte exter
na, 5 cnnt. abaixo da união com o corpo da fardo ta. 

Espadim. 78.-0 do ~. 0 uniforme, que será usado sóm~ntc 
em a c to de serviço (n. o ~6). 

Fardera. 79.-Dc panno azul ferrete, peito traspassado, 
tendo duas ordens de botões com i9mm de diametro, e duas in
glezas; gola virada; tres botões pequenos na abertura de cada 
manga e outros tres sobre a frente do canhão. 

Gravata. 80.-De seda preta. 
Talim. 81. -O dos O.fficiaes Superiores c Subalternos 

(n. 0 2:l). 

TITULO IV. 

UNIFORME DOS CAPELLÃES DA. ARIIADA. 

§ L" Nos diversos exercicios do seu ministerio as vesti
mentas correspondentes. 

~ 2. 0 Em serviço militar ou em terra: 
Bonet. 82.-Dc panno preto do mesmo typo dos bonets 

dos Officiaes da Armada, tendo na frente, entre dous ramos 
de café e fumo bordados a ouro, uma cruz de prata incli
nada da esquerda para a direita. 

Calça. 83 .-De casJmira preta. 
Gravata. 8~.-A volta da classe correspondente na hie· 

rarchia ecr.lcsiastica. 
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Sobrecasaca. 8~.-Dc panno preto, com uma sú ordem de 
oito botões pretos de 2311110 de diamctro, forrados de seda ; 
gola em pé de ~,5 cent. de altura, com uma cruz de prata 
em cada lado. 

As abas da sobrecasaca terão de altura 3 cent. abaixo do 
joelho; as costas como as da ~obrecasaea dos Officiacs da Ar· 
mada; mangas de uma só eostura na parte posterior o eom 
ábertura de 9 cent. no punho, abotondas por trcs botões pc· 
quenos, pretos, de H 1/2 eent. de uiamctro. 

No uso ordinario a bordo a sobrecasaca poderá sct· subs· 
tituida por um paletó preto, de typo igual ao que adiante 
se descreve para os Officiaes da Armada; mas somprc com a 
volta .. em lugar de gravatn. 

TITULO V. 

UNIFOR~IES TOLERADOS EM 1\IÁO TEMPO, NO INVERNO E NA 
ESTAÇÃO CALl\IOSA. 

Paletó leve em vez de sobrecasaca para a estação cal· 
mosa. 

Japona, em tempo chuvoso c no inverno. 
Capa poncho para abrigo de qualquer dos uniformes. 
Quér a japona, quér o paletó, pedem ser usados no ser· 

viço dos arsenaes, capitanias, corpos de marinha nos quar
teis, nos hospitaes, ctr., do mesmo modo que se permitte a 
bordo. Serão do seguinte typo: 

~ 1. o Para os officiaes de patente os U.c ré e os machinistas: 
Capa poncho. 86. -Fôrma arredondada, de abotonr na 

frente, de ai tura da sohrectlsaca, de panno azul ou borracha 
com capuz volante, para abrigo dos uniformes no:-; cscalerc\q 
ou em terra. 

Japona. R7 .-Curta, de panno azul ferrete, c pelo feitio 
commum ; sem pa5sadcira, c com~ botões de cada lado na 
frente. 

Calças. 88. -Da mesma fazenda da japona. 
Chapéo. 89.-Dc oleado. 
Paletó. 90.-De flaneJla, ou outra qualqu~r fazenda leve 

de lã azul ferrete, feitio commum com qu~tro botões pe· 
quenos de cada .Jado; peito dohrado, gola virada, mangas 
de uma só costura sem canhões nem abertura; divisas so
brccosidas nos punhos, comervando os vivos respectivos. 

Calças. 91. - Branca, ou da mesma fazenda do pa· 
letó. 

Chapéo. 92.-De palha, conforme o modelo. 
O uniforme de tolernncia só po:lerá ser usado nas occa· 

siões em que não houver ordem em contrario. . 
E' tap1bem permittido aos machinistas, ajudantes machi· 

nistas c officiaes marinheiros. 
Os inferiores só poderão us~r da .iaponll .. 



EXECUTIVO. 301 

TITULO VI. 

U,\'IFOR~JE DOS OFFICIAES DO ESTADO·i\IE:'IOR. 

SECÇÃO I. 

§ r. o .1.\Iachinistas, cffectivos ou cxtranumcrarios: 
BOilf't. 03.-0 dos Olficiacs Subalternos: cnpas correspon

dentes (n. o 62}. 
Calças. 9~.-As dcscriptas para o 2. n c :3. o uniforme dos 

Officiaes (n. o :J:3). 
Colletc. 95.-ldem (n. o 6~). 
Gravata. 96.-Idem (n. n 68). 
Sobrecasaca. 97. -A dos Officiacs SniJaltcrnos (n. o ft:~), 

tendo, porém, cosido á goln o distinctivo da respectiva elassc; 
a sal1cr: 

O Machinista de C' elasse-um cylindro com cmholo c 
eori)a de ambos os lados da gola. 

O de 2.a classe-um cylindro com cmholo de amhos os lados 
da gola. 

O de 3.a classe-um cylindro com embolo na gola do lado 
direito. 

~ 2. o Mestres-: 
Bonet. 98.1 0 dos Officiaes Suhnltcrnos (n. o 62), com a 

difl"erença de não ter os dous r a mos de fumo e café; conser
vando sobre o panno azul ferrete a corôa, ancora c amarra. 
Capas correspondentes . 
. Calças. 99. -As dcscriptas para os O.fficiacs SuiJ:..dtcrnos 
(n. o 33). . 

Collcte. iOO.-Jdem (n. 0 6ft,). 
Gravata. fOi.-Idem (n. o 68). 
Sobrecasaca. 102. - A dos Officiars Subalternos (n. o 4,2), 

tendo cosido na gola em 1~ada um dos lados, duas ancoras 
de metal dourado, c dispostas segundo o modelo. 

a) O Mestre de 1.a dasse e os extranumerarios, nos na
vios de f. a categoria, terão divisa de L 0 Sargento em 
galão de ouro. 

tJ) O Mestrn de 2.3 classe e os extranumcrarios nos demais 
navios a divi~a de 2. 0 Sargento. 
r}' ~ 3. o Artifices: 
{. Bonet. 103.-lguaJ ao dosi:Mcstrcs, sendo, porém, a ancora 
creorôa bordadas sobro umn cllipsc de casimira azul claro 
de~ eent. lle altura soJJrc 3 dt\ largura. 

Calças. !Oí.-lguaes üs dos Mestres. 
CoiJctc. 105.-Idcm. 
Gravata. !06. -Idem. 
Sobrecasaca. 107.- Idem; lendo, porém, cusido no meio 

da manga do hnH.~o direito 1•m fôrmrt de V a divisa de 2." 
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Sargento em g·alão de ouro, c na abertura da mesma divisa 
os seguintes distinctivos : 

a) Para o carpinteiro, um machado e um macete, cru· 
zados. 

b} Para o calafate, um macête. 
c) Para o serralheiro, uma higorna. 
d) Para o tanoeiro, uma enchó de tanoeiro. 
Estes distinctivos em metal dourado, terão 5 cent. de com

primento. 
§ 4·. 0 Ajudantes c Pratic:mtcs de ~b~~hinistas, Mestres u'ar· 

mas, Escrovcntes, Enfermeiros, Fieis c Guardiães: 
nonot. 108.-Igual ao dos .Mostres; sendo, por1Sm, a ancora 

n corôa hordadas em ellipscs de casimira vertlo, das dimen
sões fixada~, para os Artífices, e para os Ajudantes e Prati
cantes de :Machinistas; de c::~ sim ira amarella para os Mestres 
d'armas; de casimira branca para os Escreventes e Fieisf; e 
de rasimira rôxa para os Enfermeiros. 

Calças. tmL- As deseriptas para os Mestres. 
Colletc. HO.-Idem. 
Gravata. Hi.-Idem. 
Sobrecasaca. H2 .-A dos Mestres: sondo cosido na manga 

direita o distinctivo do sua classe o as divisas de 1. 0 Sargento 
para os Ajudantes Machinistas de La elassc ; as de 2. 8 Sar· 
gontv para os do 2.a classe, como se indica adiante para a 
fardetn. 

As divisas dos Praticantes, Machinistas, Mestres d'armas, 
etc., serão as quo se indicam adiante para a fardcta (n. 0 Hõ). 

SECÇÃO IL 

Segundo wúf'ormr 

Bonct. 113.- O do 1.0 uniforme (n. 0 62). 
Calças. H-1.- As doscriptas (azul c branca), podendo a 

branca ser de brim liso {n. o 33) • 
Fardeta. Hõ.- A dos Aspirantes, sem as cstrcllas nas 

mangas (n. o 79). 
Na mang-a direita, do modo determinado para a sobre· 

casaca, serão cosidas as divisas; sendo que para os AJudantes 
maellinistas de La classe correspondem as de 1.0 Sargento, 
para os Mestres d'armas,A.indantes de machinistas de 2. a classe 
correspondcm as de 2. 0 Sargento; para os Guardiães, Enfer
meiros, Fieis e Eserovcntes as do Forriel ; para os Pratican
tes de Machinista as de Caho de Esquadra. 

Estas divisas, e hem assim os emblemas dos bonots, serão 
sobrepostas em panno da côr correspondente á cada uma 
das classes. Na abertura do V das divisas haverá os dis· 
tinctivos ~cguintes : 

a) Os Mestres d'arrna~. dn:~s csp::1d:1s f'nu:acl:~:~. 
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b) Os Escreventes, uma penna no sentido horizontal. 
c) Os Guardiã(~~,, duas aueoras cruzadas. 
d) Os Ajutlantes e Pratie:mtes de maehinistas c os .\rtifi~ 

ccs, os emiJlcmas da classe respcetiva. 
e) Os Fieis, um peso de lúrma prisrnatica semelhante aos 

do systema mctr ico adoptudo no paiz. 
l) Os Enfermeiros, simplesmente a divisa. 
Estes emblemas serão de mc~::~l dourado e de 5 ccnt. de 

comprimento. 
Gravata. H6.-De sNla prrt:t. 

PARTE 11. 

Distincth'os dos onaciacs do estado maior de 
f-u?.>~:>:~ na,·aes. 

Os officiacs do estado maior de esrtuadras c divisões na~ 
vaes, IJcm como os capitães de bandeira, usarão nus actos de 
serviço dos distinctivos seguintes : 

Cordões de fio de ouro da gi'O!.SUra de r;mm formando trrs 
voltas desiguaes, destina tios a ficarem pendentes do lado do 
braço, sendo a volta inferior de 4,5 ceut. de comprimento, 
acompanhada ~or uma trança feita do mesmo cordão, com 
duas pontas cabidas, uma de 4,5 cent. c outra de fJ.,,7 ccnt. 
cada uma com tres nós de cinco voltns, terminando em agu
lhetas de metal dourado; preso tudo em cima do h ombro J>or 
um alamar do mesmo cordão de H> cent. de comprimento, 
forrado de panno azul ferrete, e com um botão pu1ueno no 
extremo interno. 

PARTE III. 

Uniforme dos O.IDciaes honorarios e des que têm o 
uso tia farda. 

Os Officiaes honorarios usarão dos me;smos uniformes uos 
da Armada, tendo cada um uos lados da gola da fart!a ou da 
sobrecasaca um globo de 1,5 cent. de dia.mQ~~d, · de,úuro ou 
prata dourada. 
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Para aquclles que tenham apenas uso da farda de Official da 
Armada, serão avivados dt~ casimira nmarclla a mesma farda, 
a S(JIJrecasaca, o paldó e a jawma. 

Os Lentes c mais Membros do magistcrio, Ofllciaes da Ar
mada ou que tiverem honras militares, usarão de uma es
trella'bordada a ouro de 3 ccnt. de diametro, logo acima das 
divisas. 

PARTE IV. 

TITULO l. 

FOGUISTAS E c,\UYOEIHOS. 

Uistinctivos. 

Para os Foguistas uma hElicc de 5 ccnt. de dia metro com 
tres palhetas de casimira verde, te!ldo cada palheta 2 cent. _ . 
de comprimento sobre~~ cent. na maior largura. ·, 

Para o Carvoeiro uma pá, tambem de casimira verde escu· · ·· 
ro, 'de ücent. de comprimento, com a respe~tiva haste. 

Estes distinctivos só serão usados nas fardetas. 

§ 1. 0 Uniforme de mostra. 

Este uniforme será usado nos actos de mostra e nas licen
ças; differe do uniforme do serviço geral sómente em tra· 
zer vestida a fardeta, do feitio igual á dos ajudantes de 
1\lachiiiista e que será abotoada, com bptões semelhantes 
uos usados pelos Imr1eriaes Marinheiros c Fuzileiros Navaes. 

Os Foguistas e Carvoeiros terflo os seus distinctivos na 
m~mga direita. 

Bonet.- Os .Foguistas usarão com o L 0 uniforme de Lonet 
igual ao dos Ajudantes 1\lachinistas, sendo porém a faxa de 
casimira verde. -

§ 2. o Uniforme do serviço di ar in. 

Este uniformo diflúre do d.'ls praças do corpo G.e Imperiaes 
Marinheiros em não ter estrelbs no collarinho da camisa · 
r~orres·pondendo ao Foguista f1 classe de :1.. o Mnrinheiro e a~ 
Cnrvoeiro a de 2. o 
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Na manga ,JirciUl da camisa entre o cotoYcllo c o hotllltrn 
!J:lVI))'Ú u t~llliJ!ellla da classe, sentiu de g:1n~a nzul l':tn.t a ca
wi~::J lHan~a c ÚLl panno Lranco vara a eumisa azul. 

Esta earnba não será usada <'0111 a fardetn, e sim a e:.unis:~ 
fJl'll!lt:a de fl'i tio COillllHllll, I:OIU Jell~O !JH'tO <tO li\'SI'U(_'(J. 

TIT[Ll) 11' .. 

O nniforrnc ll~ts C•tzinhciros e Criauus sl'r:í o llh'Sill<l tln~: 
Fllgu~stas c dos Carvoeiros, com a uilfl'LlH,,'a do não ,,.r t·:uni~ 
~;a dt\ ~\Iarilllteiru nóm dis:int~tiVIJS, c de sl'rt'lll ns !Jotií\'S dt~ 
I li<\ tal JJram~o cnlll a neor:t, t\ d:-~s mesaws tli:uensiíL'S do~' J,o
C'e" dos ltllpl:l'iacs Mnrinltt•irus. 

Honet.-Corno o dos F'o~·nisUls. ~r)ndo pon:m a ft1xa da 1w~:. 
ma fazemla t.\ c& r dn Lonel t n." lU) 

Tt'lTUI 111. 

n nnif(li'Jnn da mar·inll~;_;,•.m SLlr:·, o mt·:~nw da.:- pl':lr:'s dn 
t•orpn de lltl peri:ws .Marin Iwiro~, H'lll t1~r pon;111 l'Stl'L'IIas 1111 

ndlrrinho da eamisa e ~im 111111 aw·ora: c Jwnt nas !llan~::s 
d:ts jaqlJd:ts as 3lll'oras; t·:~iH'wlo :10 ~hrin!tPit'o <ln d:1s:-;r•; 
~ll[H\rior· o di~tindivo d1• C:1L11, :11> 1." !ll:trinlwir:> o da l." 
eJ:l~Se tl•l llll!Jt~I'Í:ti'S, a ao2." O da ~ a clilSSI'. 

()~ gTlllll~'k~ terão O distill:~(jyo I'OTTl'Sjl'IIH]I'Ji:0. 
A nncoru do eoll:lrinlto da t'<llni~:o s,•r:i dn Pill11lll J,rant·o, 

eom 3 cc•nt. tln I'OllllJfÍllH!lllo, eol!ol'aJa em eada an;.;nlo com 
o t'ê!ll) p:1ra -r~im.1. 

O ~brinlu~irn de c·l;tsSil snpl'rinr 1t'J;í·na man~:t dirl'ita da 
('alll isa 011 da fardda () llll'SIIIO d istint•tivo do:; CalHl~; t!o corrn 
de IHlpcriaes ~.1arinlwiros, de fJHn ~u!iDntc ~:~ lr<d~L · 

i"t.::ll :t. 
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TITULO IV. 

, 
CO!If'O~ DF. 11.\ Rl:'lill.\. 

SECÇc\0 I. 

Imperiae~ lJiarinheil'ns. 

§ l. o Uniforme de formatura . 
.Este uniforme será semJYrc usado em formaturas e mo!;tr:ts 

geram;, ou parciaes~ em serviço perante autoridades, e fóra tio 
navio, quarteis ou estabelecimentos a que pcrtcn~a a 
prara. 

Differe do uniforme para o serviço geral das diversas classes 
apeuas em usa r-se da r a r da. 

A farda do Imperial Marinhriro ~er~\ d~ panno azul ferrrte 
encorpado, do mesmo typo da·dos Guardiães, sendo os holões 
d~ metal amarello, com nma ancora gravada uo centro, de 
i9m•n de diametro: será usada sempro aboto:1da. Nas man· 
gas e na altura do cenlro do hr&ço será cositla uma ancora de 
casimira encarnada, com amarrn, de ~cent. de comprimento. 

N:lfarda do Imperial Marinheiro musico haverá nma Iyra 
<I e metal amarcllo de 4 eent. de altura, na manga direita por 
cima da ancora. · 

As divisas dos Inferiorrs e Cabos serão co11ocadas na manga 
esquerda em sentido inclinado d~ cima para baixo, do !:;'do 
exterior para o interior, tendo !5 cent. de comprimento. 

·a) Par;, o L 0 Sargento, tres galões de ouro de dons cordões 
c-ada um, sohrecosidos em ca~imira encarnada c guardando 
entre si a distancia de O,U'0025. 

b) Para -o 2. o Sargento, dous galõos de ouro de dons cor
dões, adaptados do mesmo modo que o precedente. 

c) Para o Forriel, um nnico galão de ouro, tamhem de 
dons cordões, sobreeosido em casimira encarnada, deixando 
<tppareccr a eôr desta em orlaS dE 0, m005. . 

ti) Para o Cabo. dons galões de casimira encarnada, da 
mr,:-;ma larg-ura e comprimento. 

§ 2. o Unifurme do serviço geral. 
nonet. L-De panno encorpado azul ferrete, e copa Circular 

de ~6 cent. de dia metro. Faxa de seda preta achamalotada, d;,, 
largura da do bonet dos Officiaes. 

O cordão fiel do honct será de lã preta de Himm de diame
tro, ~ seguro por dons hotões semelhantes aos das fardetas, 
de diametro de H 1;2mm. 

C:1 pa br~mca ou de oleallo preto, pua ser usada conforme 
o tPmpo e o uniforme do dia. 

Us !lClnet.;; !tos InfrriOf'('S tt•r:lo/ palas romo o~ dos om,~iar~. 
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Calças. ~.-De panno azul ferrete, ou de flanella da mesma 
côr, ou de brim branco encorpado e Jiso, direitas e de bra
guilha, de comprimento a tocar no peito do JJé. 

Camisa. 3.-De panno encorpado, azul ferrdc para tcmp(} 
de inverno ou chuvoso; de flanella de igual côr para bom 
tempo no verão, ou de brim hrahc~o liso e ligeiro. 

As de panno e de flanella serão curtas sem collarinho c sem
pre vestidas sohre outra bram~a. 

I. -_ Collarinho, reetan~ular de 40 cent. de largura e 20 
de altura; na camisa de hrim de ganga :lí>:nl, dehrnado de 
cadarço branco de i cent. de faxa, sobre.:·osido a i/2 cent. da 
orla, com casa r botão preto, de osso. 

Em cada angulo do collarinho uma estrella branca de 3 
cent. de diametro. 

O collarinho da camisa de brim indicarit as classes do se
guinte modo : 

a) O Grumete terá rima faxa de cadarço br:.mco de 5mm d~ 
largura. , 

b lO Imperial :Marinheiro de 3. a classe, duas idem. 
c) o de 2. a classe, tres idem. 
d) O de La clnssr, quatro idem . 

. e) O Cabo terá duas faxas dG cndarço, s~ndo uma lle f cPnt. 
de largura do lado exterior c a outra de 5'"111 do. lado intrrior. 

As faxas do collarinho terão entre si a distancia de 510 '~ e a 
primeira ficará a 2 cent. do dchrum. 

11.-Manga, de uma só costura do lallo. inferior, estreitando 
para o punho. 

O Cabo de Esquadra usará da divis;t tamLem na manga da 
cami~a. 

111.-Canhão, de fO ccnt. de largura, fech:Hio, sendo na 
camisa azul de panno identico c na lmmca de ganga azul-; 
guarnecido nos extremos de nma faxa de radarço branco 
de 5111111

; deixando um vivo de cada l:~do de i f/~ cent. 
IV.-Peito, com machos de q C('nt. c de ~5 de a!Jcrturrt 7 

que será abotoado por trcs botões de osso, de cinco furos ~ 
i C('nt. de diametro. 

V.-Bolso, um em cada lado, no p<'ito, de iO cent. d~ aber .. 
_.tura, e dobradas as pestanas de a-zul na camisa lJranca e d'-' 
encarnado na carrHsa azul. 

VI.-Comprimento da camisa hranc:.: até a a·ltura do me
tacarpo phalangiano·do dedo pollegar, tJUando estendido o 
lH·aro. 

Lenço. 4.-Dc seda preta, usado de mollo a cahirem duns 
pontns para o peito da camisa, depois de dar volta ao pescoço·. 

Sapatos. 5~-De couro bezerro preto, sola grossa, ajustado~;. 
na parte sRperior por· meio de cordões do mesma couro .. 
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§ i." Uilifl)rmo tlc formatura: 
Oill"l:)rc do uniforme do ·~ervi(,~n gnral apenas em Lt;r P!rl 

tngar d:1 blns:1 a sobree<1sa1·a ahctonua, com os srus d b· 
·litíctivo~ .• e o !JonPt com o tópc c !Jorla. Será usal1o nas for
mnturas c nos a ifl'uren tcs servi1;os em dias de grande gala. 

~ 2. 0 Uniforn1c 1lo scrvir,o ordinario: 
Bonrt. 1.-Dc panno nul ferrl'te, com pala horizontal, 

corrêa lJranea Sí'l\"lll'a pur dons l;lltÕl'S prqncnos, senclo :1s 
í·ostnra~ guanwtidas de Yivos nnearnados: chapa dr. met:ll 
;unart>llo rom atu~ora no c·~('nclt~, ef'nado t~:'tfl com fnnto n 
l':lff·~ e eorúa imperial em I'Ílll,a; túpn naeiulial de metal; 
J)tlrla de Hí. encarnada tom '~,1 e~:nt. de dianirtro. 

Blusa. 2.-Dc pannn azul ferrete em fórrna de pilletr> 
sneeo,gola em vé, elo mesmo p:tnnn, vista farp:üla de pnnno, 
t't1!~arn::ulo de amhos os l:u1os da gol;l, com5,5 1:cnt. de eorn~ 
prirncnto; quatro botões na fn•n t1•, manga I ba com trr•s 
lJOlÕL·s lH~qtu.•nos, do eomprimcntu ua so!Jrcca~aca, c umiJotão 
vequeno sobrn o peito. 

De hrim pardo, e-m tn1lo ig·ual á de pannn azul, ~cn1lo as 
• vi:;tas ua gola de panninho rnt•arnadt', sem !Jot:1o na manga; 

Lendo 1llatinas do Illli~:rno llrirn sobre os homllrus. 
Cftlças. :3.--De panno azul, OLL de brim braneu, largas c 

tlirdtas. 
Capote . .í.-De panno em fúruta ue {;rmrilrm. 
Cnthn r nos. ;).-Jlt) 1:ouro l;ezcrro prelo, sola gro~~n. 
Hivi:&fls. ti.-Co~id:1s na tnanga lln sobrecasaca e blusa nznl, 

sempre em l'órma de V, du l;ulo esq uenlo c no meio do bra~·o. 
So!Jrceasaca. 7.-lh p:mno azul ferrctr, com gola em pé do 

panno encarnado e oito botões na frente: as 3has, do com
primento à fkarem pouco aeima do meio da coxa; mang-n~ 
•~orn o canhão uo vista cnc~1rnada o abotoa1las por trcs bo
tl•es pequenos; portinhola~ nas :dws traseiras ; vivog enrar
naLIPs dPs lauos uas ca~as da sollrecasaca até ú gola, e !lo I;Hlo 
mntrariu !ilÍ nas al):.J~; lwm assim na~ portinholas e nbertura 
da partn posterior, gravata de couro preto envemizatlo; 
earnisa tln hrim. 

Botões lisos, eonvexos, c()m nneora no centro. 
'Pa:-satlciras tle pannn awlpt~ra charlateira, c um Lotãt> 

.Pl'l[ltCll\) SUIJfC () l't'ÍliJ dil't'Ít~>. -
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TITULO V. 

CO.HIT~:IL\ DE Al'l'.E\DIZES :\L\Hl~IIEinOS. 

Os Aprendizes l\fario.heiros usar?ío elo uniforme uos Gru
metes !mperiaes, com a difTerença uni:·a de n~o terem a 
fard:1, üevcudo us~1r n::~s formaturas, wnstr::~s c lwnu~;us, da 
('allli8a rlc p:m~o aznl, qnc tcrú, IJem como a de flanella, na 
Iilnng·a esquerda umn nneorn e awnrrn, corn0 fiea explicado 
para as mangas <la farda do Imperial 1\Iarinheiro. 

PAHTE r. 

. ' · L" As ci'm~sdü JWnno ou casimira, que distinguem as tli-
Vt'rsas classes e sol.Jrc as qua~s devem assentar as divisas o 
os hordndos da frente do iJOnet, são: 

aJ Para o Corpo da Armada Nacional e Imperial, o aznl 
fl'rrctc. 

/1) 1':1ra o Corpo de !)ande, o roxo. 
t) P:ua oCorp(}deFncnda, o hranco. 
d) l'ara o Corpo de 1\lachinistns, o verde cseuro. 
r) Para os Engenheiros ConstrueLures c Artífices, o azul 

claro. 
2. 0 O signal de luto será uma fita de fumo, atada no hrnço 

esquerdo; na parte superior para o luto pesado, na infcriur 
}Wrn o nlliviado. ' 

3. 0 No luto nacional ou publico :llém do mo <l:t fita, serão 
cobertos com crepe o ern!Jlema do fJonet e o Jaco do dwpúu 
armado. • · 

Fúra do serviço podem os Officiacs Gcneracs usar de cha· 
p1\0 redondo preto, C!'lm a sobrecasaca snm drvisas. . 

!1.
0 E' prohilJido o uso de qualrJuer fato ou emblema do 

uniforme i11ilitar com outro que lllc não corresponrla. 
G.o As praças de prct, c outras rJUC usam do uniforme de 

marinheiro, porlem durante a noite, nos portos e em viagem, 
usar de cal{'a c camisa de gan!!a azul, sempre no typo ado· 
ptado para iguaes per:Js do uniforme. 

G.n E.;;t:rs c quacsqÜer outras praças,nunc~ dcscmbarearão 
desealcas c sem o seu rirroroso uniforme. l"ualmnlltc se eon
s,~rvarho uuiformis~da; nns. <Juartcis, co7nwmlti:ts c ma_is 
f'sfaheleeiuJPiltos, q11é!' estejam (~lll serviço, qnér não .. 

i .n As dn viJas sobre a iulclligeneia c execurão das dlspn
~i~·li,~s do nlano geral de nniflli'llles ~crilo JT~old1las pl'!1t 
.\inda utn ,-;,·ncra I {t v i:; ta d 11~ tig u r i JliiS r· di'SI'Illll::". __ ;! ppP 11 'llc. 

I ;·.·in df• .Lllll'il';t; ;.!ti i[;• .\ !t)' i I dt· I:...:~ r!' -;:)'!rt;f(!íít· 1 Qr;(í(l(r,' n/ 
'<ilrJ'{tf /,11;, .- / \~,\\ \ ·., 

---•n-/ ...... ~~-
. ( C),)' 

\ " ,, 

, .. 
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])ECHETO N. ü2G9- DE 2G DE AllRIL DE l8i3. 

Autoriza a novação do contracto celebrado com a Companhia 
- nrazilian Coffcc Staies- para a introducção c eslabclcéi
mcuto de imigrantes. 

Attcndendo ao que me requereu a. Companhia-Brazi
lian Coffee States-, devida meu te representada, Hei por 
Lcm Autorizar a novacão do rontracto- celebrado nos 
térmos do Decreto n. o Úi28 de 30 de Outubro do anno 
passado, sob as clausulas que com este baixam, assig
cJadas por José Fernandes da Costa Pereira Junior, do 
1\lcu Conselho, :Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu blieas, que 
assim o tenha entendido c faca executar. Palacio do 
llio de Janeiro em v in te c sêis de Abril de mil oi to
centos setenta e tres, quinquagesimo segundo da ln
d.epenclcncia c do lmpcrio. 

Com a rubl'ica de Sua Magestade o Imperador. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior. 

Clausulas a que se refere o Decreto 11.0 ::»~89 

desta data. 

I. 

A Companhia obriga-se a estar deflnitivamen te orga
mzada dentro do r,razo de um anno, contado do dia f) 
de Setembro ultimo, com o capital de J: 200.000 pelo 
menos para importar e estabelecer no Brasil immigran
tes c!lropeus. 

H. 

A Companhià importarú drntro do prazo maximo· de 
quatro annos, rlontado de 30dc Junho do corrente armo, 
ü.boo immigrantes, a saber: 

Até o fim de 187:~ nunca menus de 7:;o immigrantes. 
187~ del.OOO. 

• tH7:; 
ft{7f.:i 

( 1 ~~ t . ~rif,. I li 

•_li~ ·~. 000, 
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A CompJnhia po,lel'á aug-mentat a importação ele im
migTantes em cada um desses annos, por·t'~m o Govr.rno 
lmprrial não será obrigado a pagar-lhe as rc~pcrtiras 
subvenções senão na proporção acima estaLe tecida. 

JII. 

Os immigr:mtes ~erão escolhidos 11'rntrc os ag-riculto
res e trabalhadores ruracs do norte da Europa, CJUC tive
rem mor~llidade, habitos de trabalho, perl'cito.pslaclo de 
sautle, e idade nunca superior a 4;.) annos, salvo se forem 
chefes de f a mil ia, preferindo-se sempre os que possui
rem algum e;tpital. 

Cinco por cento destes immigrantes poderão ser ar
tesões. 

As condi~ões de procedencia, profissão, idoneid:Hlc 
c moralidade dos immigrantes, serão pl'ovadas onde fôr· 
possível com documentos assignados pelas a 11 toriSades 
locacs ou respectivos Parochos, :111Lhenticados pelos 
Agentes Consulares do Brasil, residentes nas mesma:; 
localidades, ou nas ci1lades mais pl'oximas. 

Se o Goverho deliberai' incumbir· a Ag-ente espcd:1l 
da inspecção e supcl'in tcmlencia deste serviço, pol' clle 
ou por seus ptepostos residentes no lug-ar de embarque, 
poderão ser authenticados os referido" documentos, 
Hcapflo nrste caso dispensatlas as atlesta~õcs tios Agen
tes Consulares. 

IV. 

A Companhia estabelecerá, a expensas suas, Agenrias 
para o engajamento de immigrantes ontle forem neces
sarias. 

v. 

Antes de embarcarem, os immigrantes assignarJo 
perante os Agentes Consulares ou Agente especial do 
Governo Imperial o contracto que a Companhia celebrar 
com os immigrantes, no qual, em clausula especial, se 
fará a drclaração que tiveram pleno e inteiro conheci
mento das condições por que se contractaram com a 
Companhia, e bem assim que, além da protecção flUO as 
leis do Brasil garantem aos esttangciros laboriosos ~~ 
morigerados, o Governo Imperial nenhum compromisso 
toma para com clles, que em tempo algum e por JW
nhum motiro pof]et·ITo l'f'rl:lmardo mrsrnn CoHrno fa-
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Yorrs ou au\ilios JWCuni:nios, cuja falta impor!:1r~t a 
perua tlas vantagens qtw o Governo obrig-a-se a coHet~dcl· 
á Companhia por immigrautcs.que intrutluzir c c~taiH~-
lcccr no lmpcrio. . . · 

VI. 

O uocumcnto de que falia a clausula antrriot· sprá as
siguado em tantos exemplares qttantos enviar a Comp~
nlÍia, com tanto que um dcllcs seja entregue ao Agente Jo 
Governo qne verilicar o embarque do~ immigr:m tcs nos 
JlOrtos da Europa, c outros :10 Ag·t~n tn q uc no Urasi l ft',~· 
designado pciu Governo para iaspeccionar o dcsemtnr
quc dos mesmos immigrantt~s. 

VII. 

No transporte dos immigrantcs a Companhia oh.:;rr
vará as disposic,:õcstlo Decreto U.

0 21U~ tlo 1.0 tlc l\Jaio 
de 1.858. 

Correrão por conta da Companhia ~.as dcspezhs dt~ 
tran.:;portc, descmbanrue, sustento e ag-az:~lho dos im
mi~Tantcs até seu delinitivo estahclçr,imcntn, ç bt•m 
~!;sim as de desembarque c conduct:ão d,~ su:.~s l.lJg·agen:-:, 
u tcnsilios c macltina~. 

IX. 

A Companhia conccdcd g-ra tu i tamcn tP pelo prazo dt~ 
quatro annos a cada famitia (até o num!~ro !lc ~;)f) mais 
ou menos, ou 1.~50 immigrantcs) casa dt; 3í0 pés qua
drados (:H,G2 metros quadrados) , com quatro acres 
(lG.181 melros quadratlus) Ul\ terra, medidos c demar
cados á custa da mesma Companhi:l. 

A cada inLli\'iuuo 111aior de 18 aunos pertencente « 
estas famílias a Companhia cntrí•gará !)00 pt'~s tlc café 
com fructos para os cultivar c l•cneliciar. 0;; fructos 
destes cnfezciros serão pelos immi.gTantcs eutrcgues ú 
Companhi<~, que lh'os pagat·:·l á raz:\o de HOO rs. por al
queire de café em ccr<'ja. Se\ a Companhia não tiver 
:mfTicirn te numero íle p!·~s de café com fntdos, dar;í. a 
cada mcmln·o da família t>OO vós 1.1~· cc1fé novos p.tra oA 
cnllivar c iwne11ciar (so puder etlllivar), })ar;ando-lhc.-
4_0,) rs. ptla ~iluw pur lh~ Lle c~tf~ durante qt!al.ro a:!ll'IS. 
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X. 

Logo qqe os membros de menor idade destas famílias 
attingirem á idade de 40 annos, a Companhia concederá 
a cada um, sob as mesmas condições, o numero de pés 
de café que puder cultivar e aproveitar, á vista de suas 
forças e desenvolvimento physico, e todos os annos 
augmentará proporcionalmente este numero de pés de 
café. 

XI. 

A Companhia adiantará generos e dinheiros neccssa
rios para alimenl:1çi:o e outras neces~idades destes im
migrantes, durante os quatro primeiros mezes drpois 
do seu cstahclccimen to. 

XII. 

Findo o p1·<1Z0 de quatro annos de que falia a clau
sula 9. ", a familia de immigrantes pagará pela casa e 
terras, de. que estiver ue posse, um arrenc.lamento pre
viamente estabelecido pela Companhia, o qual não exce
derá nunca de fOO~OOO por anno •. 

- XIII. 

Em qualquer tempo que convenha ao immigrantc, a 
Companhia será obrigada a vender-lhe a casa, lote de 
terras e cafczaes que lhe ti verem sido distribui dos, salvo 
se o immi~rante, por sua indolencia, caracter rixoso ou 
por seus vicios, não se tornar digno deste favor. 

Dentro desse prazo de quatro annos, a Companhia não 
poderá exigir mais de 600~000 pelas t(~Tas c casas que 
na conformidade deste contracto tiver entregue ao im
migrante. 

Expirado, porém, o dito prazo, este maximo poderá 
ser elevado a mais 25. 0/o, ou a 750~000. 

O preço dos cafezaes que o immigrante tiver benefi
ciado será ajustado entre elle e a mesma Companhia. 

XIV. 

A Companhia estabelecerá os restantes 3.7tl0 immi
grantes deste contracto nai; mesmas condições dos ante· 
riores L2n0, de que falla a clausula 9.\ e_m~Jcr:..r:e.nos 
aptos para produzir generos agrícolas c-alô!lt~e~ 1 como 

P,\.RTE u. 4.0 /< \ \f\ 1

' 

f.' <\(,,,' 
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café, canna, algodfw, etc., e em todo caso em terras pro~ 
ximas aos grat:~des merca(los, á margem das estrada'> .do 
ferro, das de rodagem, e dos rio~ jit navegados. 

Para este fim a Companhia obriga-se a prover-se 
,. dentro do prazo de dous annos, depois de seu cstabel~

rimcnto lrgal, dos terrrnos que forem pi'Pcisos, os quaes 
serão medidos e demarcados por ella á proporção que 
forrm tlistrihuidos. 

Antes da aequisição tlest:1s trrr:-~~ a Companhia com~ 
municará ao Governo as loenl itladcs em qnc estiverem 
~iluadas, para que verifique se se acham nas condii;ões 
prcscriptas na primeira parte desta clausula. 

XV. 

A cada familia, ou grupo de tres individuo~ maiores 
de 18 annos destes 3.7t)() imrnigrantes, qnr não forem 
contrartanos soh as condições da clausula 9.\ a Com
panhia, além das despezas que fizer com suas passagens, 
sustento e agazalho na fórma estabelecida ll<l ,clausula 
8.\ concederá casa e terrenos para cultura, por ella 
medidos e demarcados na extensão nunca menor de seis 
acres (2\.27U metros quadrados), e bem assim lhes 
adiantará o que für nr,rrssario para sua sustentação 
dnrante os quatro primriro~; mrzes depois do seu rsta-
heleeimento. . 

llcpois üe contra h ida a divid;t, o immi~rant~ n;IO sel'á 
obrigado a satisfazel-a Plll todo ou <'fi parte dentro do 
primeiro anno, mas Hwlo este a Companhia poderá 
exigir delle uma amortização que não excederá 25 <•/o 
annualmente. 

XVI. 

A Companhia construirá, á sua custa, templo, hos._ 
pi tal, rasa para morada uos C:J})ellãe:-3 e p::~storcs, e cdi
tirio para a rscola primaria. 

As d(•spezas com o capcllão pu pastorrs, profrssores 
JH'i m:~rios e mrd i c os, sl'râo feitas pdJ Companhia e o:.; 
·immigrantes, conforme os :1jnstrs que Hzerem entre si. 

XVII. 

Aos immigrantrs dr. qur tr:-~ta a clausula t4. 1 será 
c{J!V''•didu nm ti! nlo provisorio de propriedade dàs 
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~erras, logo que se estabelecerem ncllas; porém .o ti tu lo 
,lefinitivo só lhes será entregue flltaUtlo acabarem de 
pagar suas dividas á Companhia. 

XVIII. 

A Comp~nhia rcmctterá semestralmente á Sccrct~ria 
de Estado dos Negocias da Agricultura, Commcrcio e 
Obras Publicas, relataria circumstanciado do est:u.lo 
dos micleos de i mmigrantcs que importar e cstabe· 
lecor, de conformidade com este contracto. 

XIX. 

A Companhia obriga-se a ter na CiJade do Rio de Ja
neiro um reprrsentante com plenos poJeres, para tratar 
c transigir com o Go-ver·no Imperial ácerca de quaes
quer queitões que se suscitarem sobre este contra c to ou 
sobre os contractos celebrados com os iiiÍmigrantes. 

XX. 

O Governo Imperial por seu lado obriga-se: 
, t. • A pagar á Companhia em Londres a quantia de 
;t 6 por immigrat1te menor de Mi annos, salvo se forem 
Chefes de familia, em cujo caso os maiores de 4:;) annos. 
darão dii·eito ao pagamento de igual subvenção, d.) ;t 3 
pclt.:s menores de dous a dez annos que a mesma Compa
nhia exp~dir de qualquer dos portos da Europa, logo 
que á Agencia do Thesouro em Londres fôr apresentado 
documento authentico dos Agentes do Governo, com que 
fique provado o embarque e sahida do immigrantc, de 
conformidade com as presentes clausulas; 

2. o. A pagar-lhe mais HOr)OOO por colono adulto, e 
mssooo por immigrante menor de dous até dez annos, 
que a Companhia estabelecer de conformidade com estas 
clausulas; 

Este pag3mento effectuar-se-h a no Thesouro Nacional, 
á vista deatteslado da Autoridade ou Agente do Gover
no incumbido de inspeccionar e superinlender a exe
cução do contracto. 

3. o A pagar-lhe mais o premio de 30:000~000 no fim 
de cada urii dos fJnatro a unos, em que vigorar o con· 
tracto, se a Companhia, de accôrdo com suas condições, 

·tiver introduzido e estabelecido o numero de itnmi~ 
grantcs fixado na clausula 2. a; 
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.\.o A p3gar-lhe finalmente a ditTercnça uo prí'ço da 
pas:;;agem entre os portos da Europa para os Estados
Unidos, ou para o B1·asil, por qualquer trabalhador 
europeu que importar, de accôrdo com as clausulas do 
contracto, além do nuuiero de 5.000 fixado na cl~u-
sula 2.a; . 

5. o A conceder aos immigrantc~, por uma só vez, 
passagem gratuita nos vapores das linhas ~ubvenciona
das pelo Estado c nas estradas de ferro. O mesmo favor 
é concedido às bagagens, utensílios c machínas que os 
immigrantes comsigo trouxerem; r 

6. o A eonceder a isenção de direi tos da Alfandcga o 
Repartições Fiscaes para os mesmos objectos. 

XXI. 

As questões que suscita rem-se entre o Governo e a 
Cümpanhia a respeito de seus direitos e obrigações; c 
sourc as quaes as partes cont.ract:mtes não chegarem ~ 
aecõruo, serão decididas no .Brasil por arbitros~ Se as 
partes contractanles não accordarem no mesmo arbitro, 
nomeará cada uma o seu, e estes começarão seus traba
lhos designando o terceiro, que decidirá definitivamen
te se os dous não chegarem a acc()rdo. 

Se houver discordancia entre elles a respeito do arbi
tro dcsempatador, cada parte contract.ante escolherã 
tres Conselheiros de Estado, e d'entre elles decidirá a 
sorte qual será o arbitro desempatador. 

XXII. 

0:-; casos de forç~ maior serão justificados perante o 
Governo Imperial. 

XXIII. 

A falta de cumprimento das condições relativas ao 
estabelecimento dos 5.000 ímmigrantes dentro dos 

. prazos marcados nestas clausulas, e bem assim a de 
acquisição de terras, para estabelecimento dos immi· 
grantes de que trata a clausula 14. a, dará direito ao 
Governo de rescindir o mesmo contracto. 

. Palacio do Rio de Janeiro, em 26 de Abril de 1873.-
José Fernandes da Costa Pereira JunifJl'. 
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DECnETO N. 5270 -DE 26 de ABUIL nE 1873. 

Autoriza a novação do contracto celebrado com Charles T. 
Bright e outros e transferido á Companhia lnglcza Telegraph 
Coust1·uclion and l\laintenancc Comp:my limitcd, para a con
strucçao e custeio de linhas tclegraphicas submarinas entre o 
Norte c o Sul do Imperig. : 

Attcndendo ng que me requereu a Companhia lnglcza 
Telegraph Construction and Maintenance Company limi
ted, ccssionaria de Charles T. Bright, E. B. \Vebh e 
\Villiam F. Joncs, nos termos do Decreto n.o 523~ de 2~ 
de Março do corrente anno, Hei por bem Autorizar a no
vação do conLracto celebrado na conformidade dos De
cretos n.os ~~91 e 459~ de 23 de Março c 9 de Setembro 
de 1870 e 4926 de i3 de Abril do anno passado para a 
construcção e custeio de linhas tclegraphicas submari
nas entre o Norte c o Sul do Imperio, sob as clausulas 
que com este büxam, assignadas por José Fernandes da 
Costa Pereira Juniot, do l\Icu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mercio c Obras Publicas, que assim o tenha entendido e 
faça executar. Pal;tcio do lHo de Janeiro em vinte e seis 
de Abril de mil oitocen Los setenta e tres, quinquagc
simo segundo da Indcpendcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior. 

Clausulas a que se refere oDeet-eto n. 0 ii~.;o 
desta data. 

I. 

O Governo Imperial concede á Companhia limitada Tele· 
graph Construction and Maintenance, cessionaria da con· 

~cessão feita pelo Decreto n. 0 4fJ,9i de 23 de Março de l8i0 e 
alterada pelos Decretos n. os 4594 e 49~6 rle 9 de Sf)temlJro t.la
()Uelle anno e de :13 de Abril de !872, autorização para cons· 
truir, costear e gozar duas linhas telegraphicas submarinas, 
uma que, partindo da Capital do Imperio e seguindo o Jitto
ral, vá terminar pelo lado do Norte na Cidade de Santa 1\la ... 
ria de llelérn 110 rará ou em qualltucr {ll'lllo do liltoral do 
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Impcrio no Norte dcl'sa Ci1lndr,; e (}tltra que do tllrsmn flOnto 
tlc parti1la v;i terminar (IC)o lado tlo Sul na Cidade de ~. Pc
tlru do Hio Grande do Sul ou em (JUai(Jltcr ponto do littl'ral 
do Imp~rio ao Sul desta Cidade. 

11. 

A linha do Norte será dividida em duas scrçõcs: 
§ 1. 0 A primeira tocará nas Cilladrs do Rio de Janeiro~ 

Bahia e Hecife e em quacsquer pontos das Pro,·incias inter
mediarias que a ComJ,anhia escolher por haver nellcs suffi• 
ciente trafego para occorrer ás despczas com a immcrsão uo 
cabo e estabelecimento de uma esta~ão. 

§ 2. o A segunda ligará a Provincia de Pernambuco com 
as do Maranhão e Pará e podcr::í. ir até o limite septentrional 
do Imperio, tocando nos pontos intermedios, do modo já in
dicado. 

A linha do Sul ligará o Rio de Janeiro ao IUo Grande do 
Sul, tot'nndo em Santos e Santa Cath~rina, bem r-o mo em Pa· 
ranagn:i, dada em rcfercncia a esta Cidatle a hypotlwse do 
final do § 1. o da clausula 2. 11

, e po(lendo ser r.stcntliua á raia 
da fronteira meridional do lmperio por m~r ou por tcrr<\, 
salvo neste easo a disposição do § 2. o da clausula ~-a 

Os pontos dessas Provincins em que deverão tocar as linhas 
tclcgtaphicas do Norte e Sul serão designados no plano .a que 
se refere a élausula r>. a 

Poderá a Companhia cstabclr.cer linhas aereas, subterra• 
nca::>, ou snhmarinas. para lig-ar os cahos desde os pontos em 
(lllC forem presos no littoral at(í encontrarem as linhas terrcs· 
tres, ou para internar suas principacs estações no intuito de 
melhor prcscrval-3s de qualtfll~l' :.~ta(jlle ~nterno, sujeita po
rém á approvacão constante da meueiouada clausula 5. a 

III. 

A Empreza poderá entrar em accôrdo com outras comp:~· 
nhias para effectuar a juneçã0 de suas linhas, tanto a. dó 
Norte como a do Sul. 

O Gnverno reserva ·se o direito de conr-e1ler igual autori
zação ás linhas tclcg'raphiens terr~stres que se cstabelccernrn 
por conta da administração pulJlica ou por cmpreza parti
~ular. 

lV. 

O prazo da conces8ão será de GO a mio:;;, contados da prr::;rn· 
tedat:1. 

§ L o Durante esse prazo nenhutn outro telegrapho sniJ· 
.Jll(trino poderá ser estahelcdtlo de fJUal~tncr ponto onde a 
Emprcza tivrr t~s cstat;ves iwJira•hs nc~ta cow~cssãu pat~ 
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outro na~ mrsm:-~g condi~õt'S t>m toda :1 C'{trnsão d:-~s linlws 
tanto tlo Norlt~ como do Sul. Esta dispoí'ição não veda que ü 
:~()verno possa antoriz:~r a outras Plllprez:~s u estaln~leeimen
t.o dP t':tbos snlmwrino~ que colllfiHIIIiqnL·m Provindas do 
lmp~rio {'ntre si, uma Vt1 Z que estas se não eomprehendam no 
nuuwro d~s qnt•, 11:1 ftirllla tl:.~ presPnte eonet~ssão, devem ser 
~Oilllllllnit•:ltlas peJa linha leiegraphiea ue 'ilW OI'U Se trata. 

§ ~." Fira salvo ao Governo cslaiJeleenr enmmnnicaçõPs te
IPgTaplw-~~Jeetrieo-tciTestres em qnalqncr dirceção pelos 

IHintos qu:.l julgar mais conveniente~. e do mouo que melhl)r 
llt• pan·cer, administratiYamentr, ou por meio do empreza 

partkular, uão potlendo, porém, as tariras dos telegraphos 
particular~·s, <tne ,~oncorram com os da Companhia, ser iure
riOI·cs ú~ desta. 

§ 3. o Na parte uo littoral em que j:i existem ou venham a 
ser cstcnd idos fios ·elcctricos tcrrPstrcs, na conrormiuade tio 
paragrapho antecetlcntP, fiea livre aos expedidores a trans
mi:o;são dos tdegTlmnws pelos cabos suumarinu3 ou pelos re
fprUus fios. 

V. 

Antn::> ue encetar os ft'Sj)PCtivos trahnlhrs, a Emprcza de· 
verá ai>resrntar ao Goveruo o plano ue sua~ linhas telegra
phil'a~, de~ignantlo nellc os pontos ue immersão e emersão 
dos cabos e as diversas estações que devem ser construídas. 

§ L 0 O Governo terá a faculd:ulP ue fazer ne~sc plano as al
terações quo julgar eonvcnientt's llt~ :u~rôrdo comas clansnla~ 
anteriores. Se dentro de tres mCZ('S não fizer constar á Com
panhiu as ditas alterações, entewlcr-~e-ha tJllO approvou o 
plano. -' 

A Companhi~ será obrigada a :lttPnder ás alterações feitas 
pelo Governo, sob pena de annullação da r.onrcs~5o. 

§ 2.° Conduillas as obras da Emprczn, dcvcr:i esta aprc
sc:Har ao Governo o plano definitivo que tiver ndoptado, eom 
plantas topographicas, nas quacs serão espeeiHeados os pon
tos ue immersão e cmersão dos cabos, suas ligações com a 
terra, as estações telegraphicas, a sondagem e :1 natureza do 
fundo do mar, onde QS eabos est!vcremnssent::ulcs. 

Estes trabalhos serão entregues ficntro dos iO primriros 
annos da concessão, sob pena de mancl::tl-os o Governo e::.c
cntar J custa da Ernpreza. 

VL 

A Companhia deverá começar os trabalhos dP immrrsão do 
cabo, pnlo menos de unw. das srcções da linha du Nort(', 
dentro de um r.nno, ou de toda a linha dentro do período de 
dons annos, cotitado da presente data, e eompletu pelo menos 
uma daquellas S?et;õcos antes de terem decorrido tres annus 
da mesma t.l;lt<.:. 
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Para complemento da outra wrção e da linha do Sul não 
poderá a Companhia exceder o prazo de cinco annos, que se 
contará daquella data. . 

§ i. 0 Salvo caso de força maior, justificado perante o Go· 
vPrno, que julgará de sna procedencia por Decreto, ouvida a 
respectiva Secção do Conselho de Estado, a omissão desta 
cl:Hlsnla importará por si só e indeJ1endente de qualquer for· 
malidadc, a annullação ela concessão no que respeita á linha, 
ácen:a dn qual a Companhia est.Pja em falta. 

§ 2. 0 Todavia, se a Companhia tivt~r comcç::~do os trabalhos 
de modo que alguma da::; linhas cHrja funccionando no prazo 
mnrr,::~do, eximir-se-ha da pena comminada, p:1gando a multa 
de 4:000/)000 pelo L o semestre q uc exeNlcr do mesmo prazo 
e do douro pelo 2.0 semestre, e a concessão caducará qu<lnto á 
linha que no fim deste prazo não estiver concl uiua e func. 
cionando. 

YII. 

A Companhia obriga-se a conservar todas a~ suns comtruc
ções, apparelhos e cabos em hom estado, de modo que não 
haja interrupção na transmissão dos telegrammas em toda a 
extensão das linhas. 

§ ! . o Se suceedAr alguma intorrupção ~m qualquer ou em 
ambas as linhas, a Companhia empregará todos os esforço::; 
pará restaurar a communieação no mais curto prazo possiw 
ve!; se se reconhecer que o caho não póde ser reparado, terá 
t>lla o prazo de flous annos para assentar um novo rab0 em 
sul.Js!ituição do que tiver sido estragatlo. 

§ 2. o Se a interrupção exceder de dons annos, salvo raso 
de força maiO!' justific;nlo pernnte o Governo na conformi· 
dade do que a este respeito fit~a estabelecido na clausula 6.a, 
raflucará a conccsE:ão quanto á linha em que sé tiver dado a 
interrupção. 

VIU. 

A Companhia obriga.sc a receber e transmitt ir os tele· 
grammas expeditlos pelo Goverr.o, r1nér oflidaes 11uér de C3· 
racter partieular, p:-~ra qualquer de suas estações. 

§ L o Os tclegr::tmmas oUieiaes do Governo terão pr~feren
cia~ a qllaesrJUer outro~, qnan:lo <lrdar:luos urgente~, e pa
garão {Oo.;,rtHmos ~111 rd(lt_:'l\o :1 tarifa COJHmurn. 

§ 2." Os telt~graphista~ que a Companhia t•mpregar s;3rão 
nomeados por e lia. sujeitas poréllt as nomeações á approva
ção uo Governo. Os salari0s destes empregaucs Ecrão pagos 
pela mP~ma Compa;lllin, que e obrig-ada a dcmiail-os, logo 
que o Governo o exijn. 

§ 3. 9 Quando o Guvcrno julgar ronvrnicntr, podct:í no
mear telegrnphistns hahiliUulo~, do quadro da Direcção Geral 
dos Telcgraphos do Impcrio, para a recepção e transmissão 
dos telegrammas offidac~, e(lrr•~ud~, nrsto caso o pagamento 
dos ~u!ariu~ por ronta do" rofr~~ pnLikM. 
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§ r,. o Nas estnrões teJt>graphicas do Governo se concederá 
~ Cu111panhia n a~L:ummt1'dação que fôr pos'sivel e ella reqfie· 
rcr, eorrendo por conta ·da mesma Companhia as despezas 
neeessarias. 

§ 5. o O Governo r a ~ompanhia farão os aecôrJos que fo .. 
rem eonvenicnt~s [lar:• eoml.Jiuaçào o tro•~» de serviços nessas 
esta«:õe~, a fim do se fadlitar a transmbsão e entrega dos te· 
legra!lllllil~, como pur bem da ceo11omia •:ommum. 

~ 6. o No tim de c aLia mcz proet~der-se·lla a ajustt'S de con· 
tas entrt1 o Governo e a Companhia. 

IX. 

O dep~sito feito a 22 de Setcmhro de !870 no Union B:mk 
de Londres da som ma de L 4. 000 em refercncia ao euntraeto 
a pprovado pelo Decreto n. o 4-Wi de 23 dP- Março de~ se anno" 
p11rmanecerá como garantia Ll.a execução Lia a~tual concessão, 
e ficará á disposição do Governo, pertuucentlo á C.uwpanhia. 
os juros que por ventura vcneer. . 

~ L o Será levantatlo este deposito sómente quando am· 
has a~ linhas estejam funccionando em toda a sua extemão. 

§ 2. o O dito deposito reverterá vara o Estado no caso .de 
nenhuma tlas linhas mencionadas n.o paragrapho anterior 
e:::tar completa e a. eouee:tsão..t~aduca em conformidade com a 
clausula 6. a e seus paragraphos. 

X. 

O Govf\rno dará em aforamento ã Companhia os terrenos 
l1~ marinhas disponivei-s que nos pontos tlo Httoral forem 
necessarios para a amar"'ração tlos cabos telegraphil~os. 

A Companhia poLlPrú <lesappropriar na fórma da lei os ter· 
f(mos, maudrns e ontros materiaPs nr.eessarios para o esta
J)Plcdrrl'n'to c eustdo Ll.as linhas, estações e postes tlestinados 
aos tlos terrestres que forem indispensaveis para ligar os 
caLos submarinos ás mesmas estações. 

XI. 

, O Governo fiscalisará co.mo julgar conveniente todo o ser· 
viço da Em preza, a que se refere esta concessão. . 

XII. 

O Governo terá o direito de suspender o serviço telegra"' 
phico nas estações da Em preza para toda a eurrespondeneia 
ou par a certa e I asso della por tempo limitado ou indcter
minatlo. 
N~sses r-asos ficará ob_rigado a pa.gar á ~mpreza~. prf'QO 

ettuival~nte ao qne ella ttver pert~P!Julo eT,t.tgllal,prazo ante .. 
l'i()f á•pwlle durante o qual tiver lug~u• 8 sv~p;"r\~d. I : 

t.l [r' .. >~". .., \-, 
I 

P1ll1'E U. 



ACTOS DO PODER 

XIII 

Extinr.to o privilegio no fim de 60 anno~, nos term~ dil 
clausula 4.u, todo o matPriul da linha_, hem como e~tações e 
dt·pendencias, continuarão a ser proprirdade da Companhia, 
t{>udo o Governo pmfcrenda para eompral-os pelo preço qn~ 
lôr arbitrado, nos termos da elausLtla i7.a 

XIV. 

Em qualfJUI'l' tempo ll.-pois dos tlrz prinwiros nnno~, ron· 
tados do dia, e1n qut:> eonH·çan:m a funtTÍIHtar a~ linhas em 
toda a ~ua PX lt~n~i:ío, e at,~ q111~ IPrnlill~ a cont:rs"ii~, poderá 
o GIJVtWilo re:..;ga L:!l·a~, l>•'rll ('fliiiO as rt~SpPetivas estações t\ de
J-lenth·ncias. 

O pret;o do rt's~atP ~·erú fhrulo por arhilrns, qur drvem trr 
em con:-.itl•·raç:in nilu :~-ú a impnrlanf'ia d;ts nbras no t'Slado 
em qtw so acharc'lll, se111 atlt>lldt>r ao SRU custo original, mas 
Jamlwm o vnlor méuio do i1rouucto litJUiuo das linltas, uos 
tinco ultiuws aunos. 

Em todo o easo não ser:J o preço do resgate inferjor ao 
capital drspendido effeetivamente p~Ia Companhia para as· 
sen,ar e fazer fuuccionar os ealJos telegraphicos. 

XV. 

Ig"u:.Jm:-nte por :lrhitros o no Bra~il srrão drr.ididas tncJ:~ç 
as questõe~ que snsr.itllrem -se entre o Governo c a Companhia 
~certa de ::iCl!S direitos e oiJrigaçõrs. 

XVI. 

Para n nomeac5o dos r.rbi1ro~ couforme as clausulas ante
cedentes ollsm·vár-:-;c-lw o seg-uintn: 

§ L o Se não concorúarnm as partes crn um só arlJitro7 
nomeará cad'l uma o seu. 

§ 2. o Havendo <livcrgencia entre os dons, as parte~ escolhe· 
rão um terceiro, qne tleeidiní sem r<·1·ursu al;.rum. 

§ 3. o Se não chvgarem a :wcônln a Cow panhia nomeará um 
ConsPlheiro de Estado, e este será o terreiro nrl;ilro. 

§ 4. 0 Quando houver urcps-;itlade de arllitrarnento, em qual· 
quer hypothes~, unJa das purtes uarú aviso á outra,ueelaraudo 
o nome do. fllspceti v o arbitro. Se tl~ntro de 90 dias a outra 
JJarte não declarnr o do arbitro da sua escolha, entendcr-se-ha 
«JUe aceita o proposto. O mesmo se praticará quanto á no
:meução do tercPiro arf•itro. s 5-o No caso de resgate da linha ou de questõrs tcclmicas, 
a. es.colha dog arl;itros por a:.1bas as p:1rtes rccahirá em pro
hs!-;lOIWf'S, os qu:lcs t:mto nrsJr cJso, como no da clau
:::ul~~ 1!V, deyerãu funrC'i<'twr nu lmJ,erio, t· au n;.:ds t~rd~\r 
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dentro tlo prazo d~ quatro mezcs depois da rcspcl'liva no
tJIP:tçi'io. 

O tereciro arhitro será sempre Conselheiro ur, Estado 
livremente nomeado pela Companhia, seja ou não pro
fissional. 

XVII. 

No ca~o de cndu,•i,la<.le desta concessão, nos termos já 
deelarartos, ficarú o Governo Imperial inteiramente livre e 
hahititado a tramferil-a a qualquer emprezario, sem que a 
Companhia possa reclamar eousa alguma a titulo dt~ inJem
niza<_;ão, s:tlva a f;wuldade ele dispôr do ma teria I qnn lhe 
}wrtrReer, sendo prdcrido o Governo, Stl quizer adquiri l-o 
ou por njnste eom a CompanJ1ia, ou pelo preço fixado por 
~rhitramento; o que tamiJem se olJservará quando cesse o 
privilegio por ter decorrido .o prazo de 60 annos. 

XVIII. 

~e~ Companhia tiver alguma da~ linhas em estado de func
rion:u, quando se verifique o caso de caducidade ou houver 
termin;HI.o o prazo da concessão, poderá continuar a usar da 
referida linha por mais 4ü annos, além dos 60 da concessão, 
sem eomtudo ter nenhum privilegio. 

XIX. 

A Companhia ~e obrig-a a ter nesta Côrtr. um representante 
com plenos poderes para tratar e resolver directamente com 
o Governo lmpPrial todns as qu~tões que se suseitarem 
entre este e a Companhia, bem como para as divergeneins 
que se origiwrem de factos occorridos no Brasil e em relação 
a individuüô que nelle tiverem seu domicilio. 

xx. 
O Governo dará á Companhia protecçã:o e auxilio. 
Conseguintemente: 
Os cabos nas ag-uas do Brasil, os fios terrestres e as estações 

telegraphicas da Companhia serão considerados como fazendo 
parte da propriedade do Estado, mPnrs para o effeito de lhes 
serem applicaveis os privilegias que no civel exclusivamente 
pertencem á Fazenda N3cional. . 

. Os cabos, os fios terrestres para as juncções e material tele
graphico, os navios empregados nas operações da sondagem e 
immersão, serão isentos dos direitos de Alfandega e de quaes
quer outros nos portos do lmperio. 

Os cabos telegraphicos e os fios terrestres, de que trata n 
clausula ~-•, assim como sua exploração, não serão sujei tos 
a contribuição alt;uma ou imposto especial. 
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XXI. 

A ~ettwl Em preza fica desde j:'l antoriz:1d:1 ~~ nrg:tn izar 11 ma 
Companhia egpcchll, dentro ou fóra do Brasil, pua le,,ar a 
dfeito as ohrig;:~çõcs contrahiJas, e a transferil-as á rtita Com
panhia ou a qualquer outra que se mostre halJilitada para 
executai-as com a menor demora possível. 

XXII. 

Fieam dr!'tc modo consolidadns c a1tcraõas as ~lan~ulas rl~ 
~onccs~ão dos j:i meneinnttdos Decretos n. 0

" .V},GI, ~5!:!4 r 4926. 
)Jara o fim do ser a Companhia eessionari@ da Emprcza, a 
truc o mesm6 Decreto se refere, regida d'ora em diante só
mente pelas presentes clausula!'. 

XXIlJ. 

Est::1 concessíio fira dependente da approva{'3o rlo Poder 
JJegislativu na pnrto em qun S:~ trnta de ::l~~nmptos da exclu· 
siva t~ompett~nda drs<c Poder, na clanslfla 2().a · 

l,al:~cio do Hio d~ Janeiro, em 2G de AIJril de 1873.- José 
Fe1'nandes da Costa Pereira Junior. 

DECtlETO N. t>2il- DE 2G De ABRtL HE 187:>. 

Autoriza a crlchração do contracto proposto pnr C!larlcs \\'il
Jiau l\ilto para introducção e csLabelccimeuLo de immigranle~ 
da Inglatena. 

Hei por lJem autoriz1r a crlebração do contracto 
:propo!>to por Charles 'Víllian Kítto prtra a int.rodtll:ção 
c estabelecimento de immigrantcs de Inglaterra, soh as 
clausulas que com este baixam assignadas por José 
Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Con~Alho, 
Ministro e Secretario de E.st:1do dos Negocios da Agri
cultura, Commercio c Obras Pnhlic.as, que assim o tenha 
entendido e faça t\xccutar. PaJacio do Rio de Janeirl) 
em vinte sei~ de Abril de mil oitocentos setenta c tres, 
quinq~agcsimo segundo da Indcpcndencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Fernandes da Costa Pore ira Junior. 
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Clausulati a que s~ refet·G.~ o Uecreto n. o G2 J I 
desta · dab~. 

J.a 

O •~mrrrzario ohrig~1-sr por si ou· por mrio flr 11ma 
companhia, que dercrú orvanizar no prazo dt~ lllll anno, 
cont:ulo desta data, com o c:tpital de .t :l.OOU.OOO, 
Jcvantaflo segundo as nrces:-;i,1a<l<·~ da ('lllprcza, a im
portar e cstabclecet· 110 Brasil immigrantes da Ingla
terra. 

n~~utro do prazo de dl'z (lO) annn~, contados 1la mesma 
data, importará e cstahele~crá 30.000 immigranlos 
pela fúnna s<·guintc: 

1.000 em cada um dos dons primeiros annos. 
2.000 em eada um dos terceiro e qurtrl.o. 
!J,.OOO em cada um dos annos snh:'CIJ!lf~lltcs. 
Em qualquer dos annos de ti uração do con traeto 

pod1~rá o emprczario ou a companlda que rllc or~·anizar 
elevar o numero fixado nc-;ta clau:->ula. mas o Governo 
sü pagará á em preza a rcsp1~c Li v a sulJYenção na }JfO
JlOl'Ção i..ICima convencionada. 

3." 

0:; irumigr;mtw" ~Prfío Psr,oll\illos ll'entrc os agricul
tores ~- trabalhadol'es rnraf'~ da lnglalel'ra I}UC pro~ 
varem ter moralidade, hahitos dl~ lralwlho, perfl~ilo 
estado de saudc, c idade nunca superior do !1;i a11no~ , 
~alvo se forem chefes de familia, preferindo-sr os rru~ 
JWssuirem algum capitaL Vinte por r.rnto (20 %) dos 
referidos immigran tcs poderflo sct· art1•zücs. 

As condições de proecdencia, protissflo, itloneid:-H]e e 
moralidade dos immigrantcs ~erão prúvadas, onde fôr 
possível, eom d01;umnutos, assignados JWhs autoridades 
Jocaes ~ authenticulos pelos A~wnt.cs Consulares do 
Brasil, residcn les nas mesmas localidades ou ddadcs 
mais proximas. Se o Governo incumbir 1 agente e~pe
rial da insperção e ~upcrintcmlcnria tlest.c serviço, JWr 
ellc ou seus prepostos ::;urão então authcnticados os 
mesmos uocumento~. 
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4.a 

();; ímmigr:mtrs anle:; de embarcarem, assignarão pe
rante os AgPntPs Consulares ou agente especial do 
Governo, documPnto em que declarem que tiveram 
pleno e inteiro conhecimento das condições, com que a 
empreza os contra<..:tou, c bem assim qur, além da pro
treção que as leis do Brasil asseguram aos estrangeiros 
laboriosos c morigerados, o Governo n•'nllllm compro
misso toma para com elles, que em tempo <llgum. c por 
nenhum motivo poderão reclamar do mesmo, favores 
ou auxi li os pcruniarios. 

Nesse doeumrnto será traw;cripto litteralmente o 
contracto quP a Companhia celebrar com o immigrantc, 
fazendo-se nelle, em clausula espceial, a refet·itla decla
r:t~:ão. A falta dessa declaracão importará a perda das 
vantagens que o GoYcrno obriga-se a conccucr á em
preza por immigranles que introduzir e es~abelecer no 
Brasil. 

O (locnmrnto de que trata a clausula anterior, será 
assigna1lo em tantos exemplares quantos enviar a em
JH'Pza, com tanto que um úelles seja-entregue ao agente 
do Governo que verificar o embanJUC dos immigrantcs 
nos portos da Inglaterra e outro ao a~cnto que no 
Brasil fôr designado pelo Governo para inspcccwnar o 
desembarque. 

No tran~porte do~ immigrante~ a em preza observar á 
as disposições do Decreto n. o 2iü8 do l." de Maio 
de 1858. 

'7 .• 

A emprcza proverá ao estabelecimento e m;-~nut~nção 
~le agencias encarregadas nas cidades e localillaucs fJUe 
Julgar conveniente para o fim de convidarem e orien
tarem os immigrantcs ácerca das condições com que, 
por intermedio della, poderão vir estabelecer-se nó 
Brasil. 

8.• 

A cmpreza farã as operar,õcs, obras e serviços ncces .. 
sariQs para introducção c· estabelecimento dos immi:. 
grau tes c desenvolvimento do~ rcspcctiYos uucleog 



IXEC.UTlYO. 327 

roloniaes, inclusive lllt>dição e dt~marc:lção dos lotes 
de terras, tJIJertura •.lt.~ caminhos vieillal'S, construeção 
de templos, hospi tacs, cst.:olas, morada e gra tifit;ação a 
capellães, professores, nwtlicos c pharmaccuticos, me
diante ajustes com os colonos e scguu,tlo o regimen 
colonial que fôr atloptado. 

9.a 

A cmprcza d::trá g-ratnitamr.nte a catl:l a.<:~Tiaultcr sol
teiro que contar mais de 18 :-~uno.-; dí~ idade 8 ltcelares 
dt.> terra, c a cada menor de 18 até 7 aruw;;: metade. 

Se o immigrante fôt· ca;:;ado, receberá ;:;na mulher 
quant.idade de terra igual ú concedida ao marido. 

Tendo o immigrante algum capital, serão dados ao 
maior de 18 annos 21 hccbrcs ( ()0 geiras ), ncdH'mlo 
a mulher porção ig-ual, se fôr casado, e 12 hedarcs o 
menor de 18 até 7 annos. 

Sómeyt.e depois de um anuo da u:lla do contracto 
com o immigrante poder1 a empr·eza exigir delle opa
gamento dos adiantameutns que llw tizer, effeetnando
se es5e pagamento por· lllL'io de pre:>tações dentro tlo 
ma x i mo prazo de quatro ar. nos. 

Se os colonos forem cmpreg-atlo~ em obt·as os p;-~ga
mentos serão realizados na razão de 1/5 uo rendimento lo 
trabalho, no maximo. 

Havent.lo estipulação de juros, não excederão de 6 °/0 

aoanno. 
· O pn'ÇG- das tlerrnbadas e das casas provisorias de· 
peudei'Ú de convenção com os immigrantes seguiHlo suas 
c i I' L ums laucias especiacs. 

t l.a 

O Governo conre!lerá á empreza na Província do Pa
ran;·l, no valle do rio Iguassú, e proximidade do Salto 
de Caia~C1nga, ~00.000 heetaras de terras devolutas á 
razjo de mil e C8ffi réis ( 17)100) o hectare.· 

Serão Lambem concedidos gratuitamente, HiO.OOO 
hectares, em lotes de 10.000 hectares, alternados nas 
margens Je um tr:-~m-way a vapor que pelo presente 
o ·em preza rio se obriga a construir de Curitiba até 
transpô I' o rcferiuo sal to. 

No caso de não haver terras devolutas nas margens 
do tram-way ~ serú concedicla a referida porção nas pro
ximitl:ld~~s e ralk do ign:,~sú. 
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Em amiJ;t::; as llypothcses ficarão ::JIV:B as tPl't·:ts qlw 
~uas Altezas cseolilerem para COlllplcmento dP seu .Jute, 

, e ucpcnJent.e esta concessão do Puder Legi:;lalivo. 
O pre1.(0 total das terra:-; vcnditb~ SP!'Ú pago na raz~o 

de ~O 0 /u a.nnualmciJte, comllt.~ando e terminando opa
ganwnto dentro do ~.o rpiinl{UtlllÍO do eontrat.:to. 

Correrú por c.on ta da emprcz:1 a despcza com a me
dição e dem:trcaçiio das terra:', e por coHta do Governo 
a rcspedi v a vc·rilicllt.::Io, ~~ai vos 1lireitos de tereei!'O. 

O prazo para o gozo do tram-way flUe st'I'Ú construit.lo 
dentro de seis annos ron ta dos Lia prest~ll te da ta. hem 
como de todo o rcspccti v o m:t terial roJa11 te, est3çl3cs e 
dependend~ts, será de 10 a unos, da mesma Jata. Findo 
estp prazo, passará tudo 11ara o úominiu do E.--tat.lo, 
mrdia11tc a illdcmniza,:rro, que fôt· fixada por meio d1J 

· arbit1·ameulo, podendo lamllc·m o Governo resgatar pot· 
es.se meio, pa~sados 10 annos, o dito tram-way e res
pectivo material. 

Todo o immigrantc por· si ou como chdc de familia 
receberá um ti tu lo pro\ isurio tle teneno ou propriP
U.ade que lhe h ou ver t.le tocar na colonia, sendo este 
titulo substituído por outro definitivo logo qug o 
me~mo immigrantc cstivt~r quite de tudo quanto dever 
á Emprcza. 

.la .a 

A Empreza rcmettrrá semestralmente 5 Sncrctari:1 
de E::>tado uos Negocios da A.0.Tkultura, Commercio o 
Obras Publicas, por inlcrmcdio uo seu ~•gente na Ci
dade do Rio de Janeiro, um rebtorio circumstanriado 
ácerca dos nuclcos de immigrantes que honvc1· introdu
zido e estabeleeido, suas condi,;üt'S uc existencia e hem 
estar·, eomprchcndcndo o numero dn lotes distl'ibnitlos, 
os uomes <los immigtantes,sua dassitlc;u~Jo por fawilia~, 
dados estatísticos sobre a it.laLle, filiação, natura!itladc~ 
estado, religião, prolbsão tlc catla intliviJuo, eonstrm;
ç~io ue estradas, camiulws, edilicios e mais obras cxe
cu ta das nas localidades escolhidas, bem como a pla11 ta 
relativa aos terrenos possuídos em prazos urbano~ IJ 

rusticos, c aos oet:upatlos pelos estabelecimentos colo-
nines. · 

f.J.a 

O emprczario· ou a Companhia que clle orgauiz.1r· 
nomead um n'fl!'t'S"!l~:wtc ~r'n r~om rr!'idf'n:Lt tn Ci-



·b~\c do llio de Janeiro ~~ Gom ph~uos poderes, :-;eln re
.-,erva mesmo tia primeira citação, para tratar e transigir 
,·om o GoYerno Imperial ú:;ert~a de qu~wsqnt·r quc:-:tõt$ 
que se ventilarem em g·eral sobre este rontra1~to ott 
sobre os que forem celc!Jrados entre ella ~~ os immi
grantes, hem como para quaesquf•r pleitos t'om pe~so:.ts 
Jomiciliadas no lmpcrio. 

-J ~.· 

O Governo Imperial por seu lado nbrig·;l-~'~' : 
1. u .A pagar ao em prezal'iu ou ú Compaull i•~ em Lon

drt!s, a tptanlia tle ;2, () por inuuig:raule menor tlt• /";; 
;,n!los, salvo se forem chefes tlt~ familia, em cujo ca:'o, 
us maiores de 4:ti armos terão Llireito ao pagamento tk 
Ãg·ual subvenção, e.;\!, 3 pelos uwnu1·es Je lOalt) 7 auno:->, 
~~xpcJiJo..-; Je qualquer Jo;:; portos da lng;lalerra, logo 
•1 ue à agencia Jo Tlwsouro em LonJres fôr apresentado 
documento autltcntico Jus :1gen tcs Jo Governo que 
prove o _ym!Jarque e sahiLla do iuunigrante de conformi
dade com o presente con lrado. 

2. o A pagat· mais ecnto e trinta mil r(~is ( LaO,.~OOO} 
por immigrantc adulto e sessenta e ciuco mil róis 
(6:l~OOO) por menot· Je lO aló 7 annos que a empreza 
estaueleeGr Je conformiua1le com o mesmo contracto. 

Este pagamento etl'ectuar-~e-ila no Tlwsouro Nacional, 
á vista Jo attestado de autoridade ou agei1te tlo Go
venw, tres mezes depois Je estauelecido o immigTante. 

3. o A conc,eder aos immigrantes JlOr uma só vPz , 
passagem .gratuita nos vapores tias linhas suuveneio
nadas pelo Estado e nas estradas Je ferro. 

o mesmo favor é concedido ás bagagens, utcn~ilios c 
machinas que os immigrant-es trouxerem comsi~o. 

4. o A pagar o premio de seis mil réis (6r)OOO) por 
immigrante. Este premio será pago no tfm tlc dous 
annos depois de vencido, considerando-se vencido 
tluando a Empreza tenha introduzido e estabelecido o 
nume.~·o de colonos idoneos, pactuat.lo. 

16.• 

No intuito de melhor habilitar a emprcz1 a descn· 
·volver seu plano de colonisação, de5de já assegura-lhe 
o Governo preferencia, em igualdade d. e tondiçõest e 
durante o prazo de 30 annos, para fazer ~~p,btáÇoes 
mineralogicas, exceptuados os diamant~s; nas t~rras 

.HI\1'& ll. 42 I . 
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c1uc lhe s{io conceJillas, abertura tle estrada~, COib

trucção d.e caminhos ou carris de ferro. sempre que 
taes concessões forem da competcncia do Governo Geral 
e não do Poder Leg-islativo. 

Durante o mPsmo prazo caberá à emprcza a livre 
-navegação do rio lguassú c seus tributarios. 

A~ ftUestões que se susci tan•m cu tre o Governo Im
perial c a t•mpreza a rcspeitn dP seus direito~ c ouri
gaçõcs, serão decidida~ no llrasil 110r arlJi tros. Se as 
partes contractantcs não accordarcm no mesmo arhilr~, 
nome:1.rá cada uma o stm, c estes começarão o respt•ctivu 
trabalho, tlesig-natHlo u terceiro, que decidirá detinith·a
mentc, se os dous não ehegarcm a accónlo. 

Se houver disconlancia a respeito da nomt'at:ão tlo 
terceiro arbitro. es~olhed cada uma tlas partes con
tractantcs um Conselheiro de Estado e entre clles de
cidirá a sorte qual deva ser o arbitro tlcsempalador. 

As questões que se suscitarem entre a Companhia 
c os immigrantes ou os particulares, serão resolvidas 
no Imperio de conformidade com as leis q uc nellc 
v.igorarem. 

t8.a 

Os casos de força maior que possam obsta r ao cum
primento das obrigações impostas á Companhia e os 
desta em relação aos colonos, serão justificados perante 
o Governo, que decidirá de sua procedencia, ouvida a 
Secção respectiva do Conselho de Estado. 

to.• 

O Governo Imperial, sempre que julgar conveniente, 
poderá mandar visitar e inspeccionar os estabelcci
me~tos ~oloniaes da Companhia por um ou mais commis· 
sanos de sua confiança, a tim de. colher informações 
e esclarecimentos de que possa carecer no interesse 
do bom ex i to da em preza, da sorte dos immigrantes 
-e da causa da colonisação no paiz. 

20.• 

No caso de julgar o emprezario mais conveniente, 
pod.erá, sem embargo do ']UC <.'m rt>ntrario fira e~ta:-



F.XECUTIYO, 

IJPier.itlt,, organi7.ar a Cnlllpanhi:t tlepoi;; dr. pa~~atloi 
o~ tns primeiros annn~ do prazo do contr:H:to, um:\ 
n·z qtw introdu7.a c estabelcç:~ immigranlt·~ na pro
porç;io cst:.~helccida na clausula 2." 

21.~ 

A f;llta tlc cumprimento das condit:ões relativa~ á 
introd twção e estahclecimen to dos imm igran tcs. na 
proporção c fórma prt~scripta nestas clau~ulas, dará 
ao Governo o dirnito tlc rescindir o contracto, ticantlo 
a em preza sem direi to ás concessões nclle feitas re
lativas a terras gratuitas ou por preço minino. rx
rcpto a~ que· já estivt~rem orcupadas, na fórm:1 tio 
contracto, por i'Inmigrantes estabelecidos, ú prefercncift 
mencionada na clausula t6.a privilegio para o lram
way, premio da clansnla H). 3 § t\. 0 

O mt~smo succcdcr;í, se não construir o trJ.:-:1-way 
em toda a sua extcn.'-ão na fôrma pactuada, ficando o 
Govcr·rw, ~c julgar eonvnnicntc, com a:-; ohras feit:ts, 
pelo preço que fôr arbitrado . 

.no-a a ......... 

O emprez:trio náo terá o direito 1lc transrerir e 
contracto senão á Companhia que tem de organizar, 
passando entretanto seus direitos c obrig-ações a seus 
herdeiros se por ventura fallecer antes de incorporai-a, 
assim como não poderá modificar o mesmo contracto 
em qualquer de suas partes sem ex pressa annuencia 
do Governo. 

Fica dependente da ulterior approvação do Poder 
Legislativo a clausula tt.a na parte que lhe compete. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2G de Abril de 1873; 
-José Fernandes da Costa Pereira Junior. 
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Seni!Ol·.- o CfCilito votndo pnra :JS tfp,ro;pczas do ~ n .. 
ôo art. rl. 0 rl:l LPi n. o IS:l6 de '!..7 de Setemhro flo l8i0, 
l'ffi Vi~OI' no :lCt.Ua l CXerCÍCÍO de 1872 a J 87:J, por 
Yit·t.ndP- do5 Drcrctos n.os 2035 de ~:1 dP. Setembro 
tle i871, c 20!H rlc H de Janeiro de 1873, não nlfr-
rf'rc rrcursos suflieientrs á acfJuisição do fardanwnto 
con1rnctado para as prnças de pret do Datalhão Naval~ 
•JUC tt·m de ser pagas dos semestres atrnados P por 
Yencrr. 

O detleit que dcYe resultar clrs~r :w.~mento de drspr
za, eleva-se :'1 importnncia dn 8í:8:.);J680l, ~·omo dP
monstr:l a tabella incJu~~, org:mizada na Contadoria ua 
:Marinha ; a ~abrr : 

{)U:l·n t i:l dcsigrwda [li' la 
l'itada Lri n.o u~;Jti, 
nara a vt•rha-Bata)hão 
Naval-............ . 

Desppza processatla, Sll

jPÍ ta a pap:a rncn to yw!o 
TlH'souro Nacional... IRR:Sí01~'t8l 

Dcspcz:~ satisfeita pPia 
Pagadoria da 1\larinha. 3(}: ~ .. r~7,)G:j0 

Df'speza provavcl até o 
fim docxereieio...... ti!l:3~86l32 284:42G[\2G:J 

Drfkit ..... S.~:8J3~801 

Occorrc, porôm, fJliC p3ra prcrnrllrT' t's.~r defkit, d-e 
ronfnt·midnde com o nrt. 13 da Lei n." H77 <lc !) dn Sc
trml>ro de ·18H2, Yrrifira-se na verba-Corpo de lmpc
riars .Marinhciro~-snn flctrimento dos serviços que 
por ella devem ser at tendidos, uma sobra, d(l qual é 
Jl"ssiYQf trnnsferir para a rubrica -Batalhão NaYal
'' quantia Hxada pelo nHmcionado deflcit. 

Tenho a honra de submdt.er á Approvaç.ão c Assigna
turn rlc-Yossa 1\fagPstade Imperial o Decreto junto, fJUC 
JHI fúrrna da Lei e pelos motivos expostos~ autoriza a 
transferencia. 

~ou, Imperial Senhor, com o mais profundo rcs
Pf'Ito c acatamento.- De Vossa .Mag-estadc Imperial, 
Suhdito Leal c Hcvercnte.-Joaquim Drl{ino Ribcit~o da 
Lu:. 



Taflella do estudo da t1erba- Batalhão Naval- rio exercício 
de !872 tl J873. 

Credito ,·otado.-Lc~i n n 
:tR36, rle 27 til' Setemhro 
ele 1870, em vi~·or neste 
•~xercteio, por etreito dos 
necretos u. 011 203ã, de 2:~ 
UP. SeLemhro <le tR71 , 
c• 20\lt, de H de Janeiro 
cle 1S73 ••.•.••..•.••.. 

Despez:1. 
Pelo Thcsomo ::\"aeional, 
conforme os p"oecssos 
remettidoS<'tté esta <lata, 
;1 saber: 

:\lunic;õrs 1lc boca ..... . 
Ditas nav:ws ••......•.. 
lustrumc~ntos de musica. 
Fat·•tamento, eapotes c 
sapatos •.•........•.... 

1,117.('S ••••••.• , , ••• , •••• 
cnmlmsti~cl .......... . 
Pela Pagacloria ria Ma-
rinha até o lim ele Feve
reiro <le 1~73, com ven
l'imentos <los ofliciacs f' 
]'r;u;as ............... . 

Adcticiona-sc: 
A tlcspcza a fazer-se pelo 
Thcsouro Nacional, até 

1!l:S73~6:l1 
17!}8000 
186$1i00 

1'Ai:R78SOOO 
:tzs:Jst:~o 
!S70$000 188:8'cOS!t81 

22:S:068St~1 

o tim dn exereicio • • • • 33:481S2'c0 
Idem pela Pa~adoria da 
l\larinha, idem......... 23:87(i~892 !J9: 3lS8S13:l 28~ :42GS263 

Delicit provavcl... •• N1:8ã3S801 
Hio dr. Janeiro em 2õ de Ahril de 1873.-Joaquim Dclfin:o 

Ribeiro da Luz. 

DECHETO N. 527~- DE S() DE ADRIL DE 18Ã3. 

Autoriza o l\linistro e See1·ctario de Estado dos Negociog da Ma
rinha a transferir da verba-Corpo de Irnperi:ws ){arinheiros
para a verha-natalhflo Naval-a somma tle 8~:8;')3~801. 

Aehanrlo-~r rrconhccida a insufficicncia do rrcdit.o 
concedido pela J. .. ci n. o 1836 de 27 de Setembro do 
-1B70, em vigor no cxercirio ele ,J872---l~73, por cf
feito dos ncrrrto!'; n. n~ ~o:t; de-_?:~ .d•\ \ f:.~tbnhro d\~ 



\.t:To~ ho r·orH.:n 

i8il, c i09l t.lc ll de Jarwiro do corrente anno, para 
as dcspclas da rubrica-Da talhão Nav:ll-. Hei por b"m, 
nn conformidade do art. I~ da Lei n. o 1177 de 9 de 
Setembro de l8H2, c Ten1lo ouvido o :Meu Congclho de 
1\linistros, Autorizar a transfercncia para a dita ru
brica, dú somma de 8~:853,)801, que (lcvcr~t sahir do 
~ lO do art. ;j.n da primeira das citadag Lcü. 

Joaquim Delfino Hiheiro da Luz, tlo 1\leu Conselho, 
Senador do lmpcrio, Ministro c Secretario llc Estado 
dos Ncgocios tla Marinha, assim o tenha entendido e 
faça c~ecntar. Pala cio do lHo de Janeiro em v in te 
e seis de Abr·il de mil oitocentos setenta c trcs, quin
{{Uagcsimo scguntlo da lntlcpendencia c 1lo lmpcrio. 

Com a ruhriea de Sua l\lagcstatle o Imperador. 

Joaqnim IJelfiuo Ribeiro df& Ln=. 

DEG.HETO N. ~i~7:1 -DE 21i nE .\ntnr. DE l87:L 

.\ltel':\ o unil'ormé no-; hu111~t.;; tlt~ qnc usnm o.;; Ofliciacs llos 
t:orpos de LH;adores do Exercito. 

Hei por bem Determinar que nos boncts de que usam 
m; Offieiaes tle Caçadores do Exercito ~c adoptc a modi
ficação que propôz o Conselheiro Quartel-Mestre General 
em sua informação de 13 de 1\larço ultimo. 

João José de Oliveira .lnnqueira, tio l\leu Conselho, 
Senador do Imperio, Minigtro c Scct·etario de Estado 
dos Negocios da Gtwrra, assim o tenha cntcndiuo c fa(a 
executar. Pal:-~cio do Hio de Janeiro em vinte c seis de 
Abril de mil oitocentos setenta c tre!', quiiH{Uagesinw 
segundo da lndcpcndcncia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua .Magcstada o Imperador. 

Jotlo .Tosô de Oliveira J1mquein'. 

M inistcrio dos- Nrgorios da Guerra. - Hio de h
Beiro em 2 de Maio de H37:~. 

n~claro a v. S.' para St~ll ronhccimcnto r, dr.\·ido~ 
~ti·~ito~, c !_(,~ '"Uil~'_,rmid;ll(r rtJJll IJ tlispo-,to no Hc1:rrtq 



EXEt:l'TJ \'O. 

n." 5~i:l de ~ü de .\hril proximo pas~ado, que a listra dt~ 
J)anno amarello t.los uoncts de que usam os Olliciacs Jos 
Corpo:; de Caç:uloec3 llev() ~er substituída por outra de 
p;umo azul ua mesma côr dos ditos bonets, c sobre ella 
devem ser assente:; as tranças de onro de que trata o 
Becret.o n. o 522~ de 22 ue Fevereiro úo eornm te anuo, 
como Y. S. propúz em sua iu fonnaf:ão tlc t:l tlt~ Março 
ultimo. 

Déus Gll:lnle a V. S.-lodo Jost; de Olireii'IJ JWUJilfint. 
-::-)r. Francisco Antouiu Haposo. 

1 DECHETO N. ~i273 ;\.-DE S!U n:-: \ l:IUL DE lS7:l • 

..-
Concede á Companhia Gossipiana Brasileira autorizaçflo para 

thnedonar, ~~ approvaç:lo dos seus estatutos. 

Attemlcndo ao que me rcqu.ercu a Companhia Gossi
piana Brasileira, organizada nesta Gôrte c de v ida mente 
representada, e na conformidade uo parecer da Secção 
dos Negor,ios cto lrnperio do Conselho de Estado, exa
rado em Consulta de 17 do corrente mez, Hei por bem 
Conceder-lhe autorização para funccionar c approvar os 
rcspectivo_s estatutos que com este baixam. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior, <lo Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da 
Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em v iate c seis de Abril de mil oitocentos setenta 
c tres, quinquagesimo segundo da Indepentlcncia e do 
Imperio.. -

Com a rubl'ica tle Sua 1\lagcstade o Imperador. 

-
José Fernandes tl(& Costa Pereira Jttnior. 



Eslnlutos da Companhia- Gossipinna Brasileira -:-· . :1 
que se relere o Decreto n.o !)273 1 de 26 de Abl'il 
ultimo. 

CAPITL:LO I. 

(IRGANIZAÇÃO DA COMI'ANlllA, SEU FIM, CAPITAL li l>llHAÇAO. 

Arl. Lo Fka organiz:.Hla nesta Cürte uma Companhia an~~
nyma sub a den•Hllina~·ào de Companhia Go::;silJiana llrasi
leirn qtw dnrnrú por esput:o tlt~ W annns. 

Ar,t. 2. 0 A Companhia Gussipiana Brasileira ttnn por oL
jel'lo explorar a industria do 'falJrú~•: tle oleo, 111assa, lius ~~ 
outros quaesquer protluetos extralndus da sellH'llk do al
godão estalJeleetmdu para esse fim uma fal>riea prillwíi·:i
mentJ na Capital do Irnperio, na lueali,bJt~ qtw fur julgada 
mais conveniente, e podendo mais tarde fundar ou Lras f;~
bricas tiliaes nas Províncias em qu~ a materia prima for 
illJuudante. 

Art. 3.0 No intuito dt~ realizar Sl'll Hrn lcv::mtar:i nm ea
pital de ~00:()001}000, tlividi lu t~mmil ac~·ões de :ZOl\1)000, que 
poderá ser augmentatlo por tldil>eração da assem!Jlt;a f!eral 
llos accionistas sou provusta da Dircetoria, e com approvação 
do Governo Imperial. 

§ i. 0 Nesta ultima hypothe~e po1lerá tamlJem applicar seu 
eapital, sem prejuizo tlo o!Jjecto priueipal da Comp<mhia, na 
t\Xploração de alguma industria lucrativa, cujo pnvile~io Olt 

idéa perten_ça a algum de seus aecionistas, ouvido sempre u 
Governo Imperial. 

§ ~. 0 No caso de augmento do capital os accionistas ins
criptos no registro da Companhia serão preferidos na distri
bUição das novas acçÕ35 emittidas. 

CAPiTULO li. 

DO MOD,) DE HEALIZAÇ,\0 DO CAPITAL E SUA Al'l'LICAÇ,\.0. 

Art. lJ,.Q As chamadas serão feitas á razão de [) 0
/" em cada 

acção com intervallos nunca menores de 30 dias, e só quando 
h ou ver necessidade. _ 

Art. Ü. 6 O cnpital da Companhia será empregado: 
~ L 0 Na enmpra d1s rn:H'hina~,. ~~ na ~ll''flli~i(':in df~ tncln o 



m~tcri~tl c IW~:'t):\1 1\t)Ce~::;;:nill~ para a faiJric:H:ão dos prutluetos 
oxtrallitlos tla seuwnte do ulg·otlão . 
. ~.::!.o N.ts dt'Spt~zas preliminares com a fuudo~5Cl da Cnm

~ta'nhia, devendo ser indeu1nizatlo total ou pareialtHcn~•·, l•>gu 
qt~e a reuda ordiuarb o pcrmitta. 

f:.\PlTUUl III. 

Art. 6. o c~msitlPram·se <H~t~ionista~ da Comthlnhia totlns 
OS ({Ue asSÍg"llafCill OS (ll'eSClltt•S estatutos, flc~audo Clltendido 
que os appruvúru em todos o:: sens arti~os; t) tlnvendo, dnrr
tru crn oito tlius pelo mcm,s, entr:.1 r eorH :2 '~ ~:; su!Jre o valor 
de ra1la ac~;ão. 

Parag-raphu nnico. A irn1wrtanda dnsta primeira pn·sta· 
ção, levada nm eouta dasfuturas (:hamatlas> snrá rt·eollrilla a 
um oauw da ~~onliant:a da Biredoria, n restitnida conr Si)lL\ 

juros aos J.u.:ciou ista:S na !J yputlwse ,Je não se illstallar a Coul
vanhia. 

Art. 7. 6 Os accionistas da Companhia Gossipiana llr:lsi
lnira rnspnnJcm nni1·atttentn pelo valor dL~ s11:1s acçLh·:; 
(:ut. ~\J8 du Cl!tli~o do Cilllllllt'I'Cio}, mns se não entr<u·cm com 
a prr!'tação eorresponuenlf! a fJUalif!ler elwrn:ttliJ, pt~rdcrfw 
u direito ás suas a1·ções, e âs entradas qtw ltalarn realizad11. 

Art. 8. o Os aceionist<is tia Co1t~anliia Go:Z~ipiana Brasi
leira tem uirdto aus lut.:rus JifJUitlus vcriticados pel~·s balan
ços semestnHs, aos bens all<JUit·iuos dnrante a exi::;t,~ncia d:.t 
mesma e ao pro1lueto tia· ver11la destes, quantlo haja de li
qui~ar·sc a. Colitp~n.!Jia _por ter Hn.datlu o vrazo de sua llu· 
r;u;an, ou por lH'PJntzus l'rrep(Jravets. 

Parag-rapho unieo. Cs aceionistas só poderão tr:ntsferir 
suas'acções dt~pois qne e~tivcr realizada a quat·ta pane dn 
v:ihlr tlestas, dtwentlo essa transferencia sPr feita no rrg-is
tro da Companhia, e assignada pelo vrndt•dot' n coutprador, 
rJu (lol' seus lH'OCUl';:Juures legaiHwntd constiLUillc:s. 

C.\PITULO fV. 

DA UECEIT.\, DIVIDE:-JDO I~ FU!'-;00 DE HE~EH V.\. 

Art. 9. o A receita da Companhia Gossipiaua Brasileira re-
sulta: · 

§ 1. o DJ venda dos protluctcs cxtrahido; da semente do 
:algodão. 

PARTE 1(, 43 
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: § !. 0 Do juro das quantias apuradas uaqudla Vfmla, ou 
de quaesquer outras origens. 

§ 3. o De todo e qualquer bem que possa legalmente atl~ 
qui rir. 

Art. tO. Do lucro liquido verificado pelo hnlanço scmrs
tral. proveniente de operações completamente ultimadas, de
duzir-se· hão ~ ~% para fundo de reserva (que cessará de 
ser accumulado logo que chegue-a 25%do capital), e o rés· 
tante ronstltuirá o monte dividendo, que será distribuído 
aos accionistas em cada semestre na proporção do suas 
acções. 

Paragrapho unico. Nenhum dividendo poderá ser feito~ 
emqua.nto o capital desfalcado em virtude de perdas oecor· 
ridas não fôr integralmente rcslabcl~cido. 

CAPITULO V. 

DAS DESPEZAS DA COMPANIIIA. 

Art. H. As despezas da Companhiél são preliminares, or-
dinarias e extraordinarias: · 

·§ f.. o As preliminares são as da fundação da Companhia, 
qrte serão feitas á custa do capital, indemnizado na férma do 
§ ~- 0 do art. 5.0 

. § 2. 0 As despezas ordinarias são as que rt~sultarh do pa
gamento dos honorarios á Administr11ção, e vencimentos dos 
empregados da Companhia, comprahendendo-sc tambcm 
nestas o expedien~e e custeio da mesma. 
· § 3. o As extraordinarias são todas aqucllas não previstas, 
e de urgente realização para beneficio c interesse da Com· 
panhia. 

CAPITULO VI. 

Da ADM,lNISTR~ÇÃO DA COl\lPANiliA E SEUS EMPREGADOS. 

Art; 12. A Companhia Gossipiana Brasileira terá uma Di. 
rectoria composta de tres membros, que entre si escolherão o 
Presidente, ·Secretario e Thesoureiro ; substituindo-se mu· 
tuamente nos impedimentos menores de trinta dias, e nos de 
maior duração por um accionista á escolha da Directoria, 
que servirá até a primeira reunião da assembléa geral e po
derá ser definitivamente eleito na hypothe~e de impedimento 
p~p~uo. . 

§ i. Q A substituição dos Directores ser{, feita no fim do ter~ 
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ceíro anno, procedendo-se á eleição por meio de uma lista 
contendo dous nomes dos tres Directores em exercício, e um 
novo. 

§ 2. 0 No fim do quarto anno por lista de dous nomes que 
tiverem completado quatro annos de exercício,~ outro novo. 

§ 3. o No quinto anuo e nos seguintes proseguirá a remoção 
annual sempre pela terça parte. 

§ 4:.0 Os tres annos de dunção para a Directoria fundadora 
contam-se da época em que a fabrica principiar a produzir 
renda. . 

Art. 13. A' Directoria compete : 
§ i/ Fiscalisar a rigorosa observancia destes estatutos 6 

promover quanto em si couber a prosperidade da Companhia, 
reunindo-se para esse fim sempre que necessario fôr. 

§ 2. o Apresentar por intermedio de seu Presidente á as
sembléa gr,ral o relatorio annual do estado da Companhia 
eom o n~spcctivo balanço. 

§ 3. o Convocar a assemhléa geral, quando tenha nccessi
datle de ou vir o parecer desta, e na hypothcse figurada na 
segunda parte do art. 21 destes estatutos. . 

§ 4,. o Demandar e ser demandada, e exercer Jivre e geral 
administração e plenos poderes, nos quaes devem sem reserva 
alguma considerar-se comprehendidos e outorgados todos, 
mesmo os poderes em causa propria ; p'eferindo sempre re
solver as -questões por meios conciliatorios, e por arbitra· 
monto. 

§ 5. o Ao Secretario c ao Thesoureiro incumbem ~s funcções 
privativas destes cargos, cuja especialidade se infere da 
propria denominação. . 

Art. i4,. Para administrar a fabrica, e dirigir as operações, 
qur.·constituem o objecto da Companhia Gossipiana Brasileira, 
haverá um Gerente, ao qual compct'e especialmente.: 

~ L o Admittir e item ittir o pessoal do estabeleciment(} 
fabril, suhmettend'o á approvação da Dircctoria o numero e 
o vencimento dos empregados. . 

~ 2. o Hesidir no proprio estabelecimento, c, quando não 
seja possivel; assistir fJUOtidianamente aos serviços. 

§ 3. o Distribuir segundo o methodo que a pratica indicar 
melhor os trabalhos dos Of1€rarios. 

§ -1. o Formar uma escripturaçãú clara, fiel e minuciosa 
das operações do estabelecimento. 

~ 5. o Fornecer semanalmente á Dircctoria um mappa ex· 
Jllicativo da qunlidade c quantidade dos diversos productos 
da fabrica, eom as observações que a experiencia lhe houver 
suggcrido. 

§ 6. o Agenciar c promover por si, on conforme as ins
trucçõcs da Directoria, e consumo c vende desses mesmos pro
duetos, ouvindo no primeiro caso a prévia opinião da Di-
rectoria. · 
. ~ 7. o Enrarrcg-~r-se dr. todo o movimr.nto relativo á roma 
pra da matería pnma, n á expedição do::; (Jrutlu,~tos fabrica-
dos pelo ostabcledmento. • 

§ 8. o Propôr á Dircetoria toda~ a~ medi tias que julgar con .. 
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Yt:nicnles p:1ra J)ro:;pcriLbde c nwlhoramenlo da iiHlu~·!fia th~ 
Companhia. 

~ v.o Enviar á Dircctoria lodos os mezcs um balanço de
monstrativo da protlneção da fahriea eorn a tleclaraçãn UfJS di
versos generos vendidos, eneommcnd:Hlos~ e em ser; bem 
como lia quantidade tln mnteria prinw ex.istPntr. 

§ JO. Remetter ao Tlu·sotueiro da Companhb uma nota 
das encommi'.IH.Ins, qnc serão sempn~ pagas no es,~riptorio ria 
Companhia, d'onde ~nr:í enviadn antorização para a entrega. 

Art. H>. No e.:;criptorio da Companhia tra IJalhará o Guar
da-livros da mesma, a qur.m compet(! a cscripturfl..,;ão rela
\lva ~ís entradas c transfcrcncia das at·ções, c a dos livros pru· 
vrios dn Companhia. ' 

CAPITULO Yli. 

l>.\ A:'SIDlllÜ:A GERAl. nus ACCIO~IST/1:~. 

Art. 16. A asseml•léa r;t~ral entn!•ôr-s,~-ha l1ns arrionistas 
possuidores de fO ou mais fH'ÇÕL~~, como taes inseri(1tos no 
registro da Companlti:.l fiO dias pelo menos antes da reunião 
para que forem convocados, cxt·epto a primeira reunião, st' 
~e vcriJlcar dentro d~HJUellc prazo co.ntado da data da instai· 
!ação da Companhia. 

Paragrapho unko. Durante os oito dias precedentes ans 
1la reunião da assembléa geral suspender-se-hão ~1s trans-
fcrencias das acçües. . 

Art. 17. Jnlgar-se-ha Jrgalmente ronstituida a assembléa 
geral, achando-se presPntes accioni~tas, que representem 
um terço do capital realizado. 

Paragrapho unieo. Quando, porém, o ohjccto da convocaçfio 
fôr a reforma dos estatutos, angmcnto do e:;~.pital, ou :1 li· 
CJUidação forçada da Companhia, a assembléa geral só pode· 
1·á deliberar, estando presentes accionistns, tJUe rcprescn
tt·,m metad(\ do cnpital realizado. 

Art. i8. Cada dezena completa de aeçües dá direito a um 
voto ; nenhum accionista, porém, terá mais dê to voto~, 
qu:: lquer que seja o numero de acções, que represente por 
si ou por procuração de outrem. 

Paragrapho unico. Na eleição do Directores ou de membros 
da Couímissão fiscill não scri:\o admittidos votos por procu
ração. 

Art. i9. Serão admittidos em asscmbl6a geral, cxhibindo 
previamente documentos comprobatorios dos seus direitos) 
.se os representados po~suirem 20 ou mais acçüe:-;: . 

:t. o Os pais ou tutores por seu~ filhos ou pupillo~; 
2. o Os maridos por suas mulheres; 
:L" Os inventariante~ por seus inventariados; 
\, l) 0::: prepo~to:- de t(tt:tii(Ut>l' roq,unt~:ã~· ~~u HrtH>'. 



J.:XEt:Ull\'0. 

·Art. ~0. A :ts9~mhléa g-tral renuir-sn-ha scmt"~tralmente 
}1ara tolllaJ" ~~·mhe~imt)Hlo do relatorio da J>ii·cctoria, bnlan~·o 
110 ~nmo findo, pnreeer tla Comrnissão 1isca1, e eleger os 
uwrniJros da Uircctoria quando ltmharn terminado o tempo 
ílo seu exerdcio, e a Commi~são tiseal. . 

Não podt>tHlo 11a mrsma reuniiio rcsolvrr sohre a gestão 
da Hircctoria ou sobre qual«tnnr assumpto de inten~sse ~o
dai, a sessão pmlrrá ser adiada {wra outro dia dentro dos 
oito dias seguintes. · 

Art. 21. A as:;embléa grral rrnnir-se-ha extraordinaria
mente, qnanuo a IJircctoria o jnlg-ar twcessnrio, ou quatlllo 
o retfllciram a~cionistas qne reprnsentt•m pt-lo menos 20 o.~ 
do capital; nnssas reuniões, porém, não :;1~ poder<.\ tratar 
senão do nlJjecto para que forem convocndas. 

Art. ~2. A convocaç~ío para as reuniões tanto ordin:uins 
eomo ex.traordinarias da a:::scmhléa geral sG fartí por an
nundos oito di<tsantes do indicado para a reunião. 

ParagTapho uni co. Qn~ndo a assemiJiéa geral não puder 
deliberar por falta de Hnmero leg-al couvocar-Ee-ha outra, 
que poderá deliberar com qualquer numero de aecionbtas 
{j ne se aprese o ta rem, excc(lto na hypothese do paragrapho 
unico dó art. 17. 

Art. 2:1. As sessõ·~s da assemhléa geral sPrão pn~sididas 
Jlclo 3('11onistn que fôr eleito por at.:l'lamar;ão ou vota«;ão nas 
me::> mas ses:::ões. 

CAPITliLO VIII. 

lL\ c1nnnss,\o FI~C.\L. 

Art. 2r... Na assernhlt~a ~cral onlin<1ria de cada anno ele· 
ger-se-ha um~ Commis~ão' Ji~l'al eoinposta de trf~S :.H·ciunistas 
possuidores de ~O ou mais arções, ser v indo uo relator aq uelle 
que entre_ si designarPm. 

Art. 25. GGmpt~te á Commi.;;são fiscal: 
~ i. o Examinar a cscripturação da Companhia, para o que 

a Companhia lhe franquearú todos os livros e documentos 
comprohatorios da receita c dcspeza, fomcceudo-lhc sem rc
!-·crva todas as informações 1}Uc c lia requisitar. 

~ 2. o Apresentar á assemtJléa geral dos accionistas, nns 
reuniiH~s ordinarias, o seu pareeer sohre a gestão da Direo· 
toria durante o anno deeorritlo, e «tuaest}UCl' negoeios t'oll· 
~:eruentos á Companhia. 

CAPITULO IX. 

DISPOSIÇÕES (JEfiAE~. 

-\rt. ~li .. \ Companhia ronwr;ar:'t ;1 lnnt:(\tnnaff- J(l[;l' •!Hf' 
l':--tej<llll prceurhirl<\!' <1-: lPllllJlul<\dr·-- kgnr\,. ~ \1 \ · 
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Art. 27. Tnda" ag quantias reeebidas, qunlquor que ~r.ia a 
sua orig-nm, serão depositadas no banco, que nwiorc~ garan
tias offt~recer na opinião da Diret:toria, guanlnndo-se uni
camente nos cofres da Companhia o dinheiro ne~cssario para 
o pagamento das de~pezas e custeio da mesma. 

Art. 28. A Companhia será dissolvida, ou por tcrmirinçlío 
do pr::zo de sua existen~ia, ou pela realização da pf•rda ele 
dous terços, ou mai~ de seu capital (art. 2V5 do Codigo Com
mercial). 

Paragrapho unico. Dissolvida a Compnnhia, sua liquida
ção se fará seg-undo as reg-ras do Codigo Commercial. 

Art. 20. Em retribuição do seu trabalho os Dircetores 
perceberão um honorario de 2t>05 mcnsaes~ que scr:1 levado 
ú conta de despezas geracs. Log-o, porém, que a fabrica prin
cipiar a funccionar, e a produzir renda, além desse honor·a
rio os Directorcs terão mais uma porcentag-mn dos lueros 
liquitlos, que a ass[.)mhléa geral dos at:cionistns arbitra r. 

Paragrapho unh~o. O Gerente terá um vencimento de 500~ 
mensaes, levado tamhem á conta de despezas grraes, e au~
mentado sob proposta da Dircctoria~ logo que a fabrica come
çar a funccionar c a produzir renda. 

CAPITULO X. 

DISPUSIÇÕE~ TllANSITOlUAS. 

Art. 30. Totlas as p~ssoas, que suhst~rcvcrcm acçõcs da 
Companhia'Gossipiana Brasileira, são ohri.~adas a fazer as cn. 
tratlas do eapital respectivo nos termos dus arts. 4. 0

, 6. o, 7. o 

e 8. o destes estatutos, e a sn.iPitar-sc ás alteraçõt~s, que o 
Governo Imperial t1zet· no a e to da approvação dos mesmos. 

Nós abaixo assignados, aecionistas da Companhia Gossi
piana Bçasiieira, declaramos que approvamos todos os artigos 
dos GStatutos da mesnw, e nos obrigamos ao cumprimGnto 
do que nelles se prescreve. Outrosim declaramos ffUC temos 
e:-;eolhido para Dirt~etore~ da rel'eriua Cnmpanhia Gossipiana 
Brasileira os Sr::;. Dr. Antonio tlo C:tstro Lopes, Joactuim 
Carneiro de Mendonça e Thomaz Dui.Lon, o para Gerente o 
Sr. Alonzo Carneiro Posta na de Aguiar. 

Uio de Janeiro, 2-'i, de Fevereiro de 1873. 

Seguem-se as assignaturas. 



EXECUTIVO. 

DECRETO N. ü274- DE '3 DE MAIO DE !873. 

Pt·omnlga o tratado de extradição celebrado em 12 de Novembro 
de 1872 enire o Brasil e o Reino deltalia. 

Havendo-se concluído e assignado nesta Côrte, aos 
doze :lias do mez de Novembro de mil oitocentos setenta 
e dons, entre o Brasil e o Reino de Italia, um tratado 
regulando a entrega reciproca de criminosos ; e tendo 
sido esses actos mutuamente ratificados, trocando-se 
as respectivas ratificações tambem nesta Córte, aos 
vinte e nove dias do mez de Abril do corrente an..no, 
Hei por bem Mandar que o dito tratado seja observado 
e cumprido tão inteiramente como nelle secontémo 

O Visconde de Caravellas, do Meu Conselho c do de 
Estado, Senador dó Imperio, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios Estraageiros, assim o tenha en
tendido e faça executa r, expedindo os despachos ne
cessarioso Palacio do Rio de Janeiro em tres de Maio 
de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segun-
do da Independencia e do lmpcrio o . 

Com a rubrica de Sua Magestauc o Imperador. 

Visconde de Caravellas o 

Tratado de e!X.tradição entr.e o Brasil e Italia. 

Nós Dom -Pedro li Imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Brasil, etc o 

Fazemos saber a todos ós que a presente carta de confir
mação, approvação e ratificação virem que aos doze dias do 
mez de Novembro de mil oitocentos setenta e dous, con
cluiu-se e assignou-se nesta mui leal e heroica Cidade de S, 
SelJastião do Rio de Janeiro entre Nós e Sua Magestade El·Hei 
de Italia, pelos respectivos flenipotenciarios muBidos «4>~ 
competentes plenos poderes, um tratado de extradição de cri
minosos do teor seguinte: 

Sua Magcstade o Imperador do Drasil e Sua Mag-rstade El
Rei de Italia, tendo julgado util c regular, por meio de um 
tratado, a extradição reciproca dos criminosos, que se refu .. 
giarem de um dos dous paizes no outro, resolveram nomear 
para este fim os seus Plenipotenciarios, a saiJer: 

Sua Magestade o Imperador do Drasil a S. Ex. o Sr o }la-· 
noel Francisco Correia, do Conselho de Sua Dita Magestade, 



t.~avalleirn 1l:\ Ol'tlt~m ~~~~ N\l~~o Senhnr J~·~ll" Chri:>ltl,. ~h:i· 
Cruz da Heal e Distincta Ordem de Cnrlos lll de He~panlw r. 
da de Nosso Senhor Jcsu:.; Cltri:-to dt\ Portn·~~l, Ministro e St•· 
cretario de Estado tios NL~g-ocios Estrangeiros, et1~ o, ct1~ o, é' te. 

E Sua l\lagestatle El-Ht~i tln Italia ao Sr o fiarão Carlo Allwrt•) 
Cavalchini Garofoli, Grande Utlieial da Ortl~m da Corôa dl' lla
lia Commendatlor tia Ordem tle S. Mauricio e S. Lazaro f' Com· 
m~ndador de nunwro da Hcal e Distincta OrtltHn de Carlos Ill 
de Hespanha, seu Enviado Extraordinario e Ministro Plen_i
potenciario junto de Sua Magcstatlc o Imperador do llrnsil, 
etc., etc .. , etc. 

Os quaes, depois tle havf'rem cnnuuunicnclo rt'Ciproenmcnt'~ 
seus plenos poderes, aelwllos em i.Joa e devida fúrnw, convie
ram nos artigos seguintes: 

Art. 1.0 O G,wcrno llrllsileiro c o Governo Italiano ohri
gam-se a entregar reeiproeanwnte o:-; protJUHcia,los ou cou
demnado5 (imputati o condannati) peles Tribnnaes compe
tentes, como autores ou e01uplie1:s de qualquer d1:s criuu's 
ou delictos mencionados no art. 3. o '1 ue se refugiarem do 
Brasil na Italia on da Italia no Dn1sil 

Art. 2. o A obrig[JÇão da extradição não se estcn1le em easf) 
algum aos nacionars do paiz rrquerido, nem :.~os indivíduos 
(JUe n1Jllc se houverem naturalisado antes tl.a perpctr:u:ão do 
crime ou dclieto. 

Art. 3. o A extradição será concedida pelos crimes ou !h'· 
lictos seguintes: 

f.. 0 Homicídio volnntario, comnrchentlitlos o assassínio, o 
parrieidio, o en vencnamento e o infnntkitliu. 

2. 0 A tentativa de quallflH:l' dos erilues cspedlicad(S no 
precedente numero. 

3.° Ferimentos volunt:uios de fJUC resultar a mortP, sem 
intenção de a dar, mutilação, dcstruitão ou inhaiJilitnç;io thl ·· 
algum membro ou orgão do corpo, <lMormitl:Hie, ~rave in
commodo de saudc, ou inhahilitacão de serviço por mais tle 
trinta dias. • 

4. o Estupro e rapto violentos (stUJlro violento c ratto) e 
outros attentados contra o pudor, uma vez 11He se dê a dr
cum~t:mcia da viol1mcia ; polygamia. 

õ. o Occultação, subtrilcção e substituição de criança. 
6. • Roubo (furto con minacce od atti di violenza contro lt~ 

persone o sopra Ic cose); associação de malfeitores. 
7. o Ineellllio voluntario; damuo nos caminhos uc ferro do 

fJUal resulte a morte ou feriuwnto de empr~tgauos uu pa~sa
geiros. 

8_. o Peculato ou malversação de dinheiros publicos; estcl
lionato ou subtra3~·ão de dinheiros, fundos e quaesqucr tí
tulos de propriedade publica ou particular por pessoas a cuja 
guarda estejam confiados ou que sejam associadas ou empre
gadas no estabelecimento em que o crime ou dclicto foi com
mettido. 

9.° Contra facção ou altera cão de moeda, cedulas ou oi.Jri· 
gações do Estauo, bilhetes de 'uanco ou qualquer outro papel 
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de credito equivalente u moeda; intruuutção, t~lllis~.;ão e usu 
doloso dos ditos valores falsos ou falsificados ; falsificação de 
~ctos soberanos, sellos do Correio, estampilhas, carimbos, 
cunhos e quaesqucr outros sPIIos do Estado; e uso doloso 
dess3s documentos e ohjectos falsifi1~ados; falsifkação de cs
::r.iptura publica ou particular, letrns de carnhio e outros 
eff.·itos cornmcrciat~s e u~o doloso dessrs papeis falsificados. 

Pajurio em materia l'riminal (f3lsa dichiarazione giurata 
in matt~ria criminale.) 

10° B;uataria c pirataria, co~nprchr.ndido o facto de al
guem apossar-se do navio dn euja equipagem tizer l)arte por 
meio de fra ndr ou viuleneia ~~ontra o Capitão on quom n 
substituir. 

H. o Bnncarota fraudulenta. 
Art. ~·. 0 A extradição ~er:í recl•mada por via diplomatica, 

e não poderú ser eoneedida senão á vista tle copia anthentiea 
do despacho de pronunda ou dn sentença condt~mnatoria (co
pia antt~ntica dcll'ntto o llelln sentcnza ehe ordina la rolll
par~a dl'l delinquente o de lia gpntunza tli conrtanna). 

Estes dt)ennwntus Sí~rão, sempre que fur possível, acompa
nharll>s dos si;.;nnL'S pcsso:ws do rtelinquonte e dí• uma copia 
do Lt>x!o da lei applicavcl ao fado )Wio qnal é elle rrelamado. 

Art. 5. 0 Nos easos uq~c~nt1•s •·:ula um dos dou~ (;overnos 
t'nntlado ()J;tl snntt'n•.:n ronrlnmnatoria, d•~spacho de pronnnda 
llll mand:Jdll •k pri-ão (s1~11tt•nza di enndanna o di at~cusa o 
lll:lndato tli eattura), poderá pelo mais rxpedito rwdir e obter 
n <Intenção do dclinquento eom a eondição de apresentar no 
prnzo dt~ 60 dias, contados fla prisão, o donnnento invoeado 
na instaneia. 

Art. G. o Se dentro do prazo de trcs mezes~ eontados do di<~ 
(~m que o pronunciado ou condemnado {l'imputato o con
dannato) fôr posto á disposição do agente diplornatico, este 
não o tiver req1ettido para o Estado reclamante, dar-se-ha a 
liberdade ao dito condemnado ou pronunciado (l'mputato o 
condannato), que não poderá ser de noyo preso pelo mesmo 
motivó. 

Nnste ca::;o as despczas eorrerão por conta do Go,crno que 
t! irig·i u a i nstancia. 

Art. 7. 0 Quando o individuo n~clamado fur estr~ngciro 
nns llnus Estados contractantes, o Goveruo quo dcye conceder 
.,. t'xtradição, informará o do paiz, ao qual elle pertence, do 
pediclu de extradição, e, se este ultimo reclamar o culpado 
para o mandar julgar pelos seus 'I'ribunaes~ o Governo que 
tiver receuido a instancia llOder:i a seu arbítrio entregai-o :í 
nação, em cujo tPrritorio commett~u o crime ou delicto, ou 
á(JUf'lln de quem for subd'to. 

Art. tV Se o individuo, cuja ertradição urna das Altas 
Partes Contractante~ pedir Pm conformidade do pres1'ntc tra
tad(l, fõr ig·ualrnente reelamado por outro ou outros Go
vernos em consequenda de crimes ou delictos coLUi'll'tLidos 
em seus respectivos territorios, será elle entr~gue·a-e Governo 
•··n ja instaneia houver sido primeiro apresentada. ·ou tiver 

,PARTE 11. 44 , ' 
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data mais antiga, quando as aprcsenta~õcs forem sim.ul· 
taneas . 

.. \rt. 9. o Em caso alg-um se concederá a extradição por 
crimes ou tlrlictos pulitiens ou por factos conne:xos com 
ellf's. 

Art. iO. O individuo cn.ia cxtradi~,;ãn houver sidG con(~e
dida, não poder:í ser proec~sado ou julgado por nenhum 
crime ou delicto politico anterior á extradição~ nem por 
qualquer facto connexo com tal crime ou delicto distincto 
do que motivar a extradição, salvo se fôr dos declarados no 
art. 3. 6 

.Art. H. A extradição não será concedida quando, segundo 
a lei do paiz em que estiver refugiado o delinquente, se achar 
preseripta a pena ou acção criminal. 

A extradição tambem não poderá ser concedida quando o 
pedido se fundar em um erime ou delicto pelo qual o indi· 
viduo reclamatlo estiver expiando ou Lenha expiado a pena ou 
de que tiver sido absolvido. 

Art. 12. Se o individuo reclamado achar-se perseguido ou 
detido no paiz onJe se refugiou por obrigação contrahida 
com pessoa particular, sua extradi~ão terá comtudo lugar, 
ticaudo salvo :í parte le::-~~da f:tzer valer s(•us direitos pn
rante a autoridade eompt:kn!'' t·ontra o pcrseguil)o ou 
detido. 

Art. t.3. O individuo re~laillat.l.u que se achar em proces
so por crimes ou delictos commcttidos no paiz em que se 
refugiou, não será entregue SPnão Llepois do julgamento <le
finitivo, e, no caso de condemnação, depois de cumprida a pe· 
na que lhe fôr imposta. 

O que se achar contlemnado por crimes ou delictos per
p&trados no paiz em ,que se refugiou, só será entregue depois 
de cumprida a pena . 
. Art. t.lJ.. Serão sempre entregue;; os ohjectos suhtrahido~ 

ou achados erri poder tlo ddinquente, a;;t.:irn como os instru
mentos c utt·n~is de que se tiv1•r servidu para ]terpetrar o 
crime ou u(•lido, (~qualquer Ol!tra prov~1 d·~ ~~onvieção, quér 
se realize a P\lradição, <[uér esta não cl!,•guc a realizar-se 
por morte ou fuga do culpado. 

Ficam, todavia, resalvat.los os direitos de terceiro sobre os 
mencionados o!Jjectos, que neste caso serão devolvidos sem 
despeza alguma apenas termine o julganwnto. 

Art. lfL As despezas com a prisão, custodin, sustpnto e 
transporte dos individuo~ ruja ex.traúição fôr concedida, 
assim como os gastos com :a remessa dos objectos especifi
cados no precedente artigo fic~rão a cargo dos dons Governos 
nos limites tlos seus respectivos territorios. 

As despezas, porém, com a manutenção e transporte por 
mar entre os dons Estados, correrão por conta daquelle que 
reclamar a extradição. 

Art. 16. Se no seguimento de urna causa penal não poli
tica se julgar necessario o depoimento ue testemunhas resi
dentes em um dos dous paizes, ou outro acto para instrucção 
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do processo, será enviada para esse fim, por via diplomatica, 
carta rogatoria, á qual se dará cumprimento observando·Se 
as leis do Estado requerido. 

Os dous Governos renunciam a qualquer reclamação que 
tenh:t por objecto a restituição das despezas resultantes do 
cumprimento da commissão rogatoria, uma vez que não se 
trate de exames eriminaes, commcreiaes ou medico-lellaes. 

1\rt. :l7. O presente tratado vigor:uá por cinco annos con· 
tados do dia da troca das ratificações, e além desse prazo 
continuará em vigor até um anno de11ois que qualquer dos 
dous Governos o tiver denunciado. 

Será ratificado e as ratificações trocadas no Rio de Janeiro 
no prazo de quatro mezes ou antes se fôr possível. 

Em fé do que os respectivos Plenipotenciarios assignaram 
o presente tratado em duplicado c o scllaram com seus sellos. 

Feito no Rio de Janeiro aos dnze dias do nicz de Novembro 
do anno de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos se· 
tenta e dons. · 

(L. S.) Manoel H·ancisco Co1'reia. 

( IJo S.) .A.. Cavalcltini. 

E ~endo-nos presente o mesmA tratado, cujo teor fica acima 
inserido c bem visto, cousidnrado e nxaminado por Nós tudo 
o que ncllc se contém, o approvamos, ratilleamos c confir· 
ma mos, assiill no todo, como em cada um dos seus artigos e 
estipulações, e pela presente o damos por firme e valioso para 
os scnR devidos effeitos, promettendo em fé e palavra impe
rial observai-o c cumpril-o inviolavelmente e fazeJ-o cum
prir e observar por qualquer modo que possa ser. 

Em testemunho e firmeza do que fizemos passar a presente 
carta, por nós assignada, sellada com o sello grande das 
armas do lmperio e referendada pelo Ministro e Secretario de 
Estado abaixo assignado. 

Dada no Paiado do Rio de Janeiro aos 29 dias do mez de 
A.bril do anno :ie Nosso Senhor Jnsus Christo de mil oitocen· 
tos setenta c tr.s. 

PEDRO lMPERAIJOU (com guarda). 

Visconde do Rio Branoo. 

--
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DECRETO N. :i27!i-nr. lO nr. ~tAlO nr. 187:L 

Determina que a' amortização 1las notas do Banco do Br:tsil 
continue a cfl'ectuar-se na razã<l de X 0 /o, durantf' o :mno flt• 
·JR72-1873. 

Attendendo ao que me rcprcsqntou o Vresiden tr do 
Banco do Brasil, Hei por hem Determinar, dta,conform1-
flade com o disposto no~ 6. o do art. 1." da Lei n.'' 1:nu 
t1e 12 de Setembro de 186(), que a amortização das notas 
do mesmo B:mco cor,tinue a effeduar-sc, durante o anno 
bancario de 1872-187:3, na razão de r; "lo da sua impor
tanda primitiva. 

O Visconde do R i o Br:mco, Consclhci ro de Estado~ Sc
natlor do lmperio, Pn'sidPn!c tio Consdho de Ministro~, 
Ministro c Scrrerario de Estado dos Ncg:odo~da Fazenda 
c Presidrntc do Tribunal do Thesouro Nar-ional, assim 
tenha entendido c o faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em dez de :Maio de mil oitocrntos setcnl:I c tre~. 
rruinquage!'imo segundo da Indcpendcncia c do Imperio. 

Com a nthrica (lt• Sua :\fagcstadc o Imperador. 

n.w:ondc do Rio Branco. 

-···-
n ECHETO N . ;)27li - m~ I o n 1: :\U w rn: l87 :L 

Approva o novo negulamcnto Jlara a Escola c;eral •h~ Tiro du 
f:arnpo r.rande. 

Hei por hem Apprmar o novo Hegubment.o para a 
gscola Geral de Tiro do Campo Grande, que com este 
baixa, assignado por João José. de Oliveira .Junqurira~ 
do .!\leu Conselho, Senador do Impcrio, 1\linistro t~ 
Secretario de Estado dos Negodos da Guerra, que 
assim o tenha entendido e f:1ea executar. Palacio do Rio 
de .Janeiro em dez de .Maio de mil oitocentos sett~nta c 
tres, quinquagesimo segundo da lndepcndcncia e do lm
perio. 

Com a rnhrica de Sua Magestade o Imperador . 

.foóo Jn.(u> ,,.. OTit•riro .Tmuprrint. 



EXECUTIVO. 3\H 

Regulamento para a;.Eseola Geral de rtro do 
Campo Grande a que se refere o Deereto 
fies ta data. -

TllTLO l. 

Da di?-ccrdo c commando da escola, seus cmp;·r~
aadns, CSCJ''l)lllwapão, Cfc. 

n.riTt:LO l. 

Art. 1. o A Eseula Geral de Tiro é tle::;tinada a formar ln:;
tructores para os difft~rente~ enrpos de qnc ~~~ eomJ,Õt~ o Exer
dto, habilitando-os na theoria e pratir·a d11 tiro o conheci
mento da~ armas em gernl. 

Art. 2J Para o n~gimcn admini~trativo da Escola haver:i 
n seguinte pessoal: 

1. o Un1 Commandantc, official superior do corpo de estado· 
maior d~ artilharia ou do est::~do·maior de l. a classfl. 

~.o Um L 0 Ajudantr~, o1llcial superior de menor graduação 
qnc o Commantlante ou Capitão do estado-maior de artilharia 
ou estado-maior de l. a das~e. 

3." lJm 2. o Ajull:.mtc, Capitão ou suhaHerno de qualqtwr 
das armas do Exerdtn. 

fJ,. o Dons Instruetnres geraes, Cnpi tães dn artilharia de HH~· 
no r antig-uiil alie que o 1.0 Ajudantl~. 

!i." nous Instruetores arljuntü", Capitiles ou suhaltcrno~ 
de qualqur-r arma tio Exereito. 

6. o Um Qnartel-MPstre, Capitão ou suhaltcrno ô·~ qualquer 
:;~r ma nu otlieia l ref!lfrnarlo do Excreitn. 

7. o Um StJerctari11, subalterno de qualquel' arma tlo Exer-
dto. 

8. o Um Ag·ente, official elfectivo ou reformado tio Exercito. 
9. o Um Cirurgião militar, etl'e(;tivo ou reformado. 
10. lJm Pharmaeentico militar, ell'ectivo on reformado. 

CA.PlTtH,O 11. 

!Jo Comnzandanú . 

. Art. 3. 0 O Commandantc terá a dirct·çãn, instlP-Ct;ão e tis.c~t
IJ~<~~·ãn de. todo o ~t~nri':n P. rli~ciplin:L n;in "PlHin f'lllp\'t'!::HfP 
110 f'll~Ín•• lhP•ll'lt''' 1)11 jl!'a\it·n da ~~···da 
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Art. ~. 0 Nn impedimento do Comm:;~ndante o suh~titnirá 
3 1. 0 Ajudnnu~ e na falta deste o offieial mais gradPntlo 
d'nntrc os In~trnetores t~ emprpg-a,lo::; da Escola. 

Art. 5. 0 O Comm<mdant'~ da Escola só n~cnJJ,~ ordens do 
C1JIIlnl:ln1lo G!~!'al dn Artilhitr!a, a <ruem ó snlwrdinatlo, não 
tcn1lo outra qnalqn1•r autoritlatle inp:rrcncia no regimnn do 
EstalH•lceimento; pôtlt', ))()f<)m, a IJpm 1lo srrviço, corrr~pon
d<'r-sf\ com f{Hall(llCI' antoridadn eivil ou militar. 

Art. 6. 0 Ao Commandantn itwnmhn: 
1. o Propô r ao Go vcrnn, por in t1~rrned i o tl n Cínum~ n1lu Geral 

de Artilharia, os indivi<lnos lflW jnlg·ar i1loncos pnra ns di
VITsns cmprng-os dn Esenla, qnanclu pnra isso f,)r onvi1lo. 

2. 0 NOJnr·ar d'1•ntrn os nmprc~g:11l11s da E~~~ola, na falta Oll 

impl~dimcnlo dl' qualiJiler dc·llns, qn,~m ns StlLSI.iln:t intr•rina
mente, dando log-o parte ao Commawlo Geral rlr, Artilharia 
~e a nornc:-~çiio do l'lltpr<'g-o nilo fôr da sua conqwtrncia. 

:L" E' da t~nmpdPmia r1o f:nmmanrl:mtc a nomeação de 
rmpn~:~·o..; d1~ ~.:• orllt•lll, (·nmn ~".iant, Alllnntlt'11SPS da SPern
tarin, da HPpartic:iio do Qa:u·tPI·l\II·Stl'P, 1lo A.~entr, dl~. 

~-" Cnntf~dcr 1lispnnsa do SI'I"Vi~.~o on liel•nça fúra 1la Escola, 
SCIII pcnla f[n VPlll"Íilll~Btos, l1Ullt~a IJOf mnis de quatro dias. 

H." Enviar ao Cnmmando Gerall!n Artilharia, no prineipio 
<h~ carl:t ll1~JZ, nrn mappa dt•mrJ!!Strativo dos exerdcios dn tiro 
quP tiverem tido lugar no llH~z anl,•rior. 

6. 0 No prinl'ipio tln cada trime:-;trn um mappa de arma
mrnto, munir,ões, instrnmPntos ~~ utrn~ilios existPntr::; na 
Es1~ola, r-om drdnração do srn Pstado. 

7." No principio d.e ca1la S('lnestn•, unt rel:atorio dos tra
balhns feitos no scmcstrn antNior, c brm assim a rPI31:5o de 
conducta de todo~ os offi1~i:w:-;, infHiures c ea<ldrs empregados 
ou em instrueção na Escola.; para n qnn terá um livro de 
reg·istro c asst~ntarncnto, no Qual fará lançar as époras das 
entradas e sabidas, aprov~:itamento, premios de tiro, con
dncta, etc.; de modo tflli' á primeira vista se possa conhecer 
a vida escolastica tio indivülno. 

CAPITULO 111. 

lJn l. • ;ljl((laole. 

Art. 7. o O 1. 8 Ajurlnn te C\XOr1·cr:í as fun~.:rõcs de FiscaJ do 
Esta!Jeleeimcnto, snbstituir<i o ::ommandantc em seus impe
dimentos; por seu intermedio dcvrm ser levadas :10 conhe· 
cimento do Command.anto todas ns occurrcncias c partes do 
serviço e ser transmittiuas tod:Js as ordens que csto houver 
de dar. 

Art. 8. 0 Ao l. 0 •Ajudante cumpre: 
f. 1' Volar llfl fiel desempenho~" literal ~xcr~uçãu do pre:-(ln • 

ti' Hcgulam(',uto ~.da~ 111'd1•r.:' du Commaudanl('. 
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2. o Detalhar o serviço onlin~rin e extr~ordinario da Es
col:l. 

3. o Partkipar diariament1• a,, Commandantl' tudo o 11Ue 
oeeoner na Eseol<1 e ~uas Ói'llf'll!lt:Ucia:-:. 

1-. o V••ritkar todus us dtJI'UtllL'Iltlls Je n·e1·ita t' de~pt•za re
lativos :i Eseola n fazel-os dwgar á.~; mãos do Collllltatlllante. 

i). 0 Heed.wr t'. transmittir :10 Cotlltn:IIlllanl!•, rom infonna
ção sua, tull<t::; as pani!.:i[l:iÇÕes e rrr·lat:tat;ÕI~S dus alnrunos c 
l'lllpn·gadus. 

6." Pulidar o Est:dwltwiitH·nto P li:;r·alisar to<1o o sPrviçn, 
para f!UC rnesc faça de eunformirtadl' <'tJill o H~·gulallli~Ilto c 
urrlcns do Cum ma nu:m te. 

7. o Inspeecionar a instrucção tltrnri1·a I' prati:·:1 do I iro e 
a respectiva eseripturaçã:) nos qn:HlPriJos. 

8. n Aprl'scntar sr·mr·stralnH•Ult• ~10 Comnwnd:mlP !lflla (''\• 
posição resnmi1la de st>rvi~~o a st•u l':trgn. 

CAI'lTilf,ll I\. 

/Jo ':L" Jjwlante. 

Art. 9. o O 2. o Ajmlanlt• r<~erlwrá onit~n~ r1irretamr.ntr do 
Cummandante1on por internll'dio do 1." Ajudante. 

Art. lO. Ao 2. o Ajudant<· eumprc ent'.<IITt~gnr·St) rlo lll'
tnlhc elo ~erviço da Escola e de tndo o lll.iis qun fllr mist1·r 
e lhe fôr ordenado twlu Cor1lm~utdante ou J." AjllllantP. 

CAPITULO V. 

})os Jnstrurtorcs Gl'l'aes. 

Art. H. Os Instr\l(:ton•:.; Gt•ral's serão citr<irrt•g·:,tJos <la ins
trueção theoriea n pratica das llta !Prias d<'sig-nadas nos arts. 
41 e 42 da~ llisposi\·Õos gerat•s, eingim!o ·Sí :·,~; ÍltSlrnet;õt•s ~~ 
onlPns do Commandanlt'. 

Art. 12 Aos lnstruetort•s G(H'flf'S cmnprc· : 
1. 0 .PromoVtl' pN todos OS Iltl·i!-~ :1 ÍIJStl'lll'ÇfítJ lhPOJ'ÍCa C 

prHtiea d11s individuo~ dvstinadr1s a r·Xt'l'ct·r :1~; lllltrt·õt·s de 
InstnH·torcs d1: Sí'llS n•spL·ctivus corpus, pn:p:tl'illlll<H .. •.s para 
Jwm d!'sem i•' Hila!-3s. " 

2. o Escripttll'<'.f os c;Hlei'IlOs de tiro, SPgundn 11s JliOt1,•lns 
dllSI'Pspcl't.i\asinstrucçl"lP~, dar conU1 llll~lt~:alnl;'lltt> ao l. 0 

Ajudante tlo progr•~:->so o falta:-; tl1~ St·U~ di~riJ·IIit•~:, P :-:<~tllt':'
trnlmenlt) apresf'Blar-lhe lHll' (•~eripto uut re:-;un:o 1lo todus 
os tralwlhos, f'lll relação :10 adiant:lll!l'Hio d1•s ItH,::::mu!.l •. 

3. ~ yelar. com os seus Adjurtt~s_na consçrvriÇao l,lf..s11 ~rriw~, 
mumçoes, mstrumentos c utens!Iw.s da .Es<;alã\thtHü.to o en~· 
sino. I ."'-'\.'..· 

f: . ' 
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c:.\.PJTULU Yl. 

Dos lnstructores Adjuntos. 

Art. f.3 Os Instructores Adjuntos serão cncarreg-ar'los do 
coadjuvar 0s lnstructnres Gentes, sob cujas irumediatas or
deus sErvirão, tanto no ensino thcorico tJil pratico, corno n-1 
conservação de todos os objectos ompregat.los na instru•·ção. 

Art. H.. Os Instructores Adjuntos substituem os Ger:te~ 
em seus impedimentos, quando esttJs forem do curta du
raç,ão. 

I::\'Vf1't;[.:t "". 

no (hl(17'tr.i- Jlrsfi"t'. 

Art. H> .• ·\.o Quarte\-1\I~stru cumprt~: 
1. li Fazer todos os n~eehiuwntm: ,, entre:..o:.1s detr~rminada:-

I,elo CtHlll'Wndante. · 
2. o Ter sob sua guanl~~ totlo o :.Hman1onto, munições, ins

trumentos, e utcnsilios pert,~neentcs ~ E..;eola,ltnltoexistentes 
no deposito geral e arrec:lllaçõPs, ~omo nas salas de t>nsino, 
para cuja limpeza(~ conservaç:io terú sob suas ordt•ns, :~lém 
tle um inferior on catll~tc para o coadjuvar na l'Sl'riptur~•
ção e recebimento:', quatro praças, •~aLJos, ansp~:·çadas ou soJ
tlatlos; dos quacs dons cspingardtdros t' tlons carpinteiro:-. 

CAPITCU Ylll. 

Vo SeNetariv. 

Art. Hi. O s,•crr~tario terá para o eoadjuvar no tleseltlJJe
nho de suas funeçõe;; um iur.~riur uu <·nJetP . 

.:\rt. i7. Ao St·crC'tario cumpre: 
1. o Dirigir e fisealbinr os trabalhos da Secretaria, e um· 

printlo fielm2nte as ordens do Comm:mdantt~. 
2. o Eserever e fa2er escrPVH, registrar e expedir os papeis 

qUQ corram pela Sm~rctarin, eonformo as instrueçõe;, e or-
dens do Commantlante. , 

3. o Prepar:tr os P:-elareeinwntos r documentos que derem 
servir de IJase :lf)S relatorios do Commandantn. 

4. o Apresentnr ao C>lllllllnudantP no prineipio de cada 
mez, um cx.traeto do traLwllto expedido no mez an1erior e do 
estf do da (•scripturação dos livros. 

5. 0 Lavrar as aetas das sessões dos conselhos e tndo mais 
íJUf' lhr ordrnar o Commanunnte. 
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'C.\l\ITUI.O IX. 

Do Agente. 

Art. t8. Ao Agente incumbe: o encarregar-w do rancho 
das praças dos contingentes destacados na Escola e da compra 
de tudo que fôr preciso e lhe fôr ordenado pelo Commandantt>. 
Sempre que entrarem para a Es1~ola ohjectos comprados, se
rão examinados por uma commis~ão de mcmhros do Conselho 
Eeonomico e pelo Cirurgião Militar~ ftU3nllo n~~lm Q dt'tf't'• 
mine o Commantlnnte. 

]Jo En{ermrrria. 

Art. 19. IlaYerá na Escola uma Enfermaria com accom· 
modat:ões separadas para os alumnos officiaes e cadetes e para 
os inferiores e mais praças aquarteladas. Annexa á Enfer· 
ma ria haverá u.m laboratorio pharmaceutico o uma arreca· 
dação. 

Art. 20. Serú encarregado da Enfermaria, um Cirurgião 
?tlilitar que terá para o coadjuvar, além do 11harmaceutico, 
enc:uregado especialmente do respectivo Jaboratorio, um 
Cabo como enfermeiro e quatro soldados como serventes, dos 
quaes um seria empregado na pharmacia ~ outro na eozinha. 

Art. 21. O Cirurgião receberá as ordens dircctamente do 
Com mandante ou por intermedio do t. o Ajudante, a quem é 
tambem subordinado, e ge prt>st:uá ao tratamento c curativo 
de todo o p!'ssoal da Escola nella residente ou em suas de· 
pendenc ias. · 

Art. 22. Ao Cirurgião compete apresentar ao Comman • 
dante no principio de cada mez um mappa explicativo das 
molcstias dos individuas tratados na Enfermaria duran\e o 
mez anterior, e no principio de cada semestre um relatorio 
circumstanciado de seu servi co no semestre anterior. 

CAPÍTULO Xf. 

Dos Cons~llws. 

Art. 23. HJ.verá na Escola tres Conselhos: 
i. o Conselho de lo!)trucção.- Composto do Com mandante 

ela Escola como Presidente, do Lo Ajudante, dos doas lns· 
trrtctores Geraes e dos dons Instructores Adjuntos. 

fAITB ll, 4~ 
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2.° Const'.lho Economico.- Composto do Comman•!antt•, 
como Presidente, do 1.0 Ajudante c~mo Fiscal, ~os officiars 
commandantes dos contingentes existentes na Escola e do 
Quartel-Mestre e Agente, ambos sem voto. 

Dos Commandantes dos eontingenteg um será o 'fhesou
reiro do Conselho, por eleição quando houver mais de dous, 
e nomeado peloCommandante quando houver sómente dous. 

3.~ Con~elho de Disciplina.- Composto do Commandante 
como Presidente, do L o c 2. o Ajudantes e dos dous Instruc-
tore~ Geraes. . 

Art. 2~. O Secretario da Escola funccionará em todos os 
Conselhos. 

Art. 25. Compete ao Conselho de Instrucção : 
:l. o Consultar sobre a parte scientifica do Estabelecimento. 
2. 0 Organizar programmas circnmstanciados para os exa-

mes e para o ensino theorico e pratico. 
:l.o Designar os compendias que deYem ser adoptados no 

t'nsino. 
!!.° Formar a lista dos alumnos habilitados para os exames. 
G.° Classilicar annuaJmente os alumnos que concluirem o 

t·urso, seguntlo suas approva!.:Ões c gráo ~e merecimento. 
Art. 26. Ao Conselho Economico comflCte: administrar 

ns fundos do ranclw das praçag de pret dos contingentes exis· 
tentes na E~cola, de conformidade com o disposto no Regu._ 
lamento approvado pelo Decreto n. 0 !6,.,9 de 6 de Outubro de 
i855, e ass1m tambem consultar, se o Com mandante julgar 
eonveniente, sobre todos os objectos .concernentes ao mate
rial do Estabelecimento. 

Art. 27. Ao Conselho de Disciplina cumpre: 
i. o Resolver sobre os meios proprios para manter a ordem 

interna c moraJidade da Escola. 
2. o Tomar conhecimento das faltas graves que commette· 

rem os alumnos. 
Art. 28. O membro do ConSBlho de Disciplina que houver 

dado parte accusatoria não poder:i fazer parte do Conselho, 
nem mesmo o Commandaute da Escola, quando dellc partir a 
ordem para a formação do Conselho, sem referenda á parti
cipação firmada por outrem. 

Art. !9. Sempre que o Conselho de Disciplina reconhecer 
queodelicto de quo se tratar, é por sua gravidade da com
petencia dos Conselhos de Guerra ou 'fribunaes Civis, remet· 
terá ao Com mando Geral de Artilharia o processo que tiver 
organizado, para que resolva como parecer conveniente. 

Art. 30. Os Conselhos se reunirão no principio de cada 
mez ~ e extraordinariamente quando o determinar o Com
manaante. 

Art. 31. No easo previsto pelo art. 28 o Commandante 
nomeará~d'entrP- os officiaes empregados na escola, um para 
substituir o membro do Conselho de Disciplina impossibilita
do de nelle funccionar. 

Art. 3~. Os Conselhos organizarão um regimento inter
no para suas sessões, o qual será submettido á approvaçãQ 
do Comnfando Geral de Artilharia. . 
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Óri1UL0 XII. 

Ptna.s c rccompeusas. 

Art. 33. Aos alumiws impor·sc·hão as penas seguintes: 
i. o Ueprehensão particular. 
~.o Heprehensão em ordem do dia da Esrola. 
3. o Prisão por um a oito dias no quartel da resillencia do 

alumno, no estado-maior do Estabelecimento ou corpo da 
guarda, conforme a sua categoria, á ordem do Commandante 
da Escola ou em uma fortaleza á ordem do Commandante 
Geral de Artilharia. 

~.o Exclusão temporaria até um anno. 
õ. o Exclusão perpetua, dependendo as duas ultimas de 

approvação do Governo. 
Art. 3'1!. A prisão no recinto da Escola não dispensa os 

alumuos presos dos trabalhos escolasticos e IJUal!fuer serviço 
para que fôr nomeado por escala. 

Art. 35. Os Instructores J'Odem impôr aos alumnos, por 
faltas commettidas durante a li~ão ou exercieios, as penas de 
rcprehensão particular, rcprehensão em pre~m1ça dos outros 
alumnos ou prisã'o á ordem do Commandante, a quem, neste 
t:aso, darão lo_go par te do occorrido. 

Art. 36. O 1. o Ajudante da Escola púdc rcprchender em 
varticular aos alumnos c mesmo prende l-os á sua ordem por 
::Zí horas, no caso de faltas leves de 1isciplina. 

Art. 37, O alumno que faltar a qualquer trabalho a qn~ 
seja obrigado incorrerá, além do ponto,. nas penas discipli· 
uares deste Regulamento. 

Art. 38. O Commandante da Escola poderá impôr a pena de 
reprehcnsão simples ou em ordem do tlia da Escola c de sus
Jlensão temporaria ou prisão acs officiaes empregados na 
Escola, se, ,porém, a falta fôr de gravidade, prenderá á or
dem do Commandante Geral de Artilharia, a quem dará 
Jlarfc da occurreneia. 

Art. 39. Concedcr-sc·hão prcmios aos alumnos quc·Jpor 
qualttncr fót•ma sa distinguirem, para o que o Conselho .de 
lnstrucção organizará umatabclla explicativa, qucr-ubrnet
terá á approvação do Comm:mdo Geral de Artilharia. 

TITULO II. 

Dos vencin~entos dos ernp1·egados. 

" Art. 40. Os empregados da Escola de Tiro terão, além dos 
!!:oldos eurrespondentcs a seus po:)tos, as seguintes vuu· 
tag-Pll~: 
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1.0 O Commandantc, as de Commissão activa do :Enge· 
nlwiro como Chefe de Commissão. 

!. 0 O {.0 Ajudante, as de Commissão do residencia de En· 
genheiro. 

3.0 Os Instructores Geraes, as de Commissão de rcsidencia 
de Engenheiro. 

&:. 0 Os Instructores Adjuntos c~-· Ajudante, as de Estado
maior de t..a Cla~se. 

$.0 O Quartel-1\lestre, Secretario e Agente as de Estado
maior de 2.3 Classe. 

6. o O Cirurgião e Pharmaceutico as que lhos competem 
como empregados nos hospitaes. 

7.0 Os Inferiores ou Cadetes empregado• na Secretaria e 
na Repartição do QuartcJ-Mestre

0 
além de seus vencimentos 

militares, a gratificação de 20600 mens<ics. 
8. 0 As praças empregadas na limpeza e concerto do arma

mento, alem de seus vencimentos militares, a gratilicação 
de 106000 mensaes. 

9. a O Enfermeiro e ser\'cntcs tla Enfermaria, a estabclc
eida para iguacs empregos not' ho~pitaes. 

TITULO lll. 

Disposições gc1·aes. 

Al't, M. Para adquirir as haJ,iJitações Jlara Instruetores de 
R~us respectivos corpos, h a verá na Escola um subalterno e 
um cadete ou inferior de cada corpo do Exercito, á exceJJção 
das companhias isoladas que darão sómente um cadete ou 
inferior, além destes e dos empregados de que trata este Re
gulamento, haverá mais para o serviço do Estabelecimento e 
para ~e instruirem na pratica do tiro um destacamento do 
cada uma das armas do Exercito, commandado por um ofDcial 
subalterno, tendo um inferior para o coadjuvar. Todo este 
pessoal ficará immcdiatamente sujeito ao Commando da Es
cola. 

Art. 42. No ensino da theoria e pratica do tiro, do uso da 
alça, da avaliação de distanda~, do <trmamcuto c desarma
mento das armas de fogoJwrtateis usadas no nosso Excreito, 
da nomenclatura e do tu o quanto tenha relação immediHta 
t:om a theoria e pratica do tiro, seguir-se- ha provisoriamente 
o que a respeito prescreve o curso para a Escola de Tiro de 
Sant'Omer,. por Pauot, traduzido por ordem do Governo, e 
bem assim tudo o que a respeito tem sido e fõr sendo indi
cado pela Commissão de Melhoramentos do Material do Exer
cito e mandado adoptar pelo Governo. 

·Art. ~3, A instrucção do tiro de artilharia comprehentlerá 
o t•nsinu das ~f;guintfs nwtcrias : 

1." !(orncur·1atura da~ divcr;;<IS IJo,·as de fngo ti esta arma e 
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dos ~om reparo~, viaturas, o das diversas pc~,as de pala menta 
c arreios. 

~-o Nomenclatura, emprego u fabrico dos diffl'rcntcs pro· 
jectis. 

3. e Nomenclatura c serviço das difTerentcs machinas de 
força ernllregadas para montar P. desmontar peças. 

~-o MeiOs praticos de avaliar distaneias. 
5. 0 Nomenclatura e emprego dos diversos instrumentos 

para arrancar e rehater ~spoletas e para o rcconheeimentn 
c pontHia das differentcs bocas de fogo de diversos ~y~
tcmas. 

6.0 Theoria e pratica das pontarias das difierentcs hm·as 
· de fogo e dos foguetes a Congrevc para os tiros dircctos, cu r· 

vilineos e mergulhantes ou de ricochete. . 
7.0 Graduação de espoletas para as diversas amplitudes. 
8.0 Avaliação da força balistica da polvora pelos ditTcren

tes meios conhecidos. 
Art. ~~. A instrueção theorica e pratica será distriJmitla 

de modo que no fim -de um anuo do curso, os alurnnos este
jam h~tbilitados a exercer nos corpos das armas a que pertcn
erm as fnneções de Instructor. 

Art. 45. No tim do eurso. o~ In:->tr·u,~torr:-; G1•racs ~~~ tlí· 
rigirão eom os 1lisripulos do- eursu .-~ Fahri•·a d•~ Polvora, ao 
Laboratorio do).~ampinho, ao Arsenal de Guerra, Fahriea li•~ 
Armas da Conceição c ás falJrieas particulares de fut11li~ão, 
Jlat:a que tenham conhecimento dos tralmlhos destes cstalH~
lccimentos. 

Art. q6. Abrit··sc-ha a Escola no dia 7 tle Janeiro de c:11la 
· anno c os seus trabalhos ue ensino iicarão tm·miuados até u 
dia 31 de Outubro, sendo reservado o mez de Novembro para 
os cxam~s. 

Art. Tj,7. As provas lle habilitação para lnstl'nctor de tiro 
dos corpos serão exhibidas perante o Com mandante da Es1~ola 
ou do i. 0 Ajudante crr. seu impedimento c dos lnstructorcs 
Geraes e um dos Adjuntos como Ex:uninadores. 

Art. ~8. o~ exames serão vagos c constarão de duas rtro· 
vas, uma escripta sobre o que indicar a Comm issão no a c to 
de exame e a outra oral c pratica na sala de armas c iinha 
de tiro. · 

Art. ~9. Do resultado do~ ex.amcg se lavrará termo rm 
um livro para esse fim destinado, que sertí rubril'ado pelo 
Commandante e assignado pelos Examinadores, dos <JlHtes o 
menos ~rradnado ou o mais moderno serviní de Secretario. 

At·t. 50. O Comnwnd:mtc enviará ao Cummando GPral 
de Artilharia, a relação dos indivíduos approvados }leia Es
eola, a fim de serem recolhidos aos seus corpos.~ uahi virem 
outr<1s. ' 

Art. 51. Quando por causa do máo tempo ou de qualquer 
outra circumstancia, não possa haver imtru1~ção de tiro ao 
alvo, no:; dias para isso destinados, serão esses dias aprovei
tados para outras lições. ,.- . ·r\~;,,· , 

An. :i:!. As pra~~a_s"dos (l_r~star:ame~llQ~'~(l~i 1(110 tt':Jia iJ 
:.lft. 'll ·k~tas riJsp••sll;rw~, alrm do !jt•rv,Jr:u ,J,. ~tt:HtLI. la· 
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•·hinas e outros, assistirão ás r.xpcriet~da~ du lil'~l :.w alvu i 
<ls explicações tla ava!iação da~ Ll1stant:J~s, conheennento ~a 
alça, uomcnelat.ura., hmpez.a,, eonser~a~ao, ~(~ntagem e des~ 
montagem das arm~s porta te1s, e ma1s cxerc.IC~os da .Escola. 

Art. 53. O Conselho de Instrucção confenra um tttulo d~ 
l1a1Jilitação ás praças de fJU'=' trata o artigo ant•~rior, se poT
ventura cllas forem approva<las nos examr~s que devcno 
)lrestar no fim de cada anno, com assistencia do Comman
dante, i. o Ajudante c Instructores Geracs; do que se fará 
mcn~~o nos asse r: tamentol' das mesmas praças. 

Art. 5~. As pr:1ças que forcm.approv:Jdas serão logo suiJs· 
tituidas por outras. 

Art. 55. Os alumnos são com.iJcrados desarratH~hados na 
Escola, seus veneimentos serão tirados por folha e prets or
ganizados pelo. Quartel-Mestre, conferidos pelo L o Ajudante 
c rubricados pelo Co{Ilmandan te da Escola. 

Art. 56. O Commanduntn e toJos os mais empn'gados da 
Esc~ola t~rão quartel c serão uhrigaflos a rrsidir no reeinto 
da Escola, e mtutnanto não houver ahi suflldentcs accommo
tl:tr-ões, em editicios que lhe furem immediatameutc proxi
mo·s, alul!ados para esse fim ]leio Governo. 

Art. 57. Fica revogado o Dcc~reto 11.
0 2~2~ tle 18 de Maio 

de 1859. 
Pal:teio do Hio de Janeiro em lO de Maio tlc 1873.-Joiio Jose 

de Oliveil'a Junquei1·a. 

DECHETO N. ~)277- DE 10 DE )l.\10 DE 18i:L 

toncclle autorização á Compauhia Fefl'o-Canil da Villa ha!Jel 
pat·a prolougar os seus tt·ilhns pelas ruas de Campo Alcgl'c 
e do Duque de Saxe cin S. Christovão. 

A ltcmlendo ao que me requereram os morauore~ e 
proprietarios das ruas de Campo Alegre c do Duque lle 
~axe em S. Christovão, Hei por hem Autorizar a Com
panhia Ferro-Carril da Villa Izahel a prolongar os seus 
trilhos por essas ruas, a partir do ponto em que a pri
meira faz juncção com a rua Nova do Imperador, se
guindo pela segunda até o seu ponto de intersecção 
com a rua de S. Francisco Xavier; observando-se neste 
ramal todas as condições estabelecidas para as outras 
linhas pelo Decreto n. o 5002 de 3 de Julho do anno pas
!'auo . 

. losú Fernandes tla Costa Pereira .lunior, do Meu Con
~l'!ho. Minis I ru e Ser reta rio de E~tado du~ Nr,c:orio~ d~ 
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Acrrícultura Commcrcio c Obras Publicas, assim o tenha 
e~temlido e ,faça executar. l)alacio do Rio de Janeiro ~m 
dez de Maio de mil oitocentos setenta e tres, qum
quagesimo segundo da lntlcpendencia e do Impcrio. 

Com a ruLrica de Sua 1\lagcstade o Imperador. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior. 

····-
DECRRTO N. r,278- nE lO DE '!AIO nF.. 187:1. 

ll:í. nnva organiza<;:ão ao Qu:\l'tel-Gener:ll lta l\lat·iuha. 

Hei por hrm, de conformidade com o art. !!, 0
, § 6. 0

, 

tb Lei n. o 1.997, de 1.9 de Agosto de 1871, dar nova 
organização a<Y Quartel-General da 1\Iarinha, mandando 
=JUe se observe o 1\egulamento que com este baixa, Js
signado por Joaquim Delnno Ribeiro da Luz, do l\lcu 
:onselho, Senador do Imperio, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da l\larinha, que assim o tenha 
entendido e faca executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em lO de Maio· de mil oitocentos se.tent.a e tres, quin
~~uagcsimo segundo da Independcncia e tlo Impeno. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Joaquim Del fino Ribeiro da Lu:;. 

Regulamento· a que se refere o Decreto desta da la. 

CAPITULO I. 

Art. 1.0 O Quartel-General da l\larinha é a Repartição 
que tem de executar, transmittir e fazer executlr as 
ordens do Ministro, concernentes ao movimento, eco
nomia e disciplina do serviço naval militar. 
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Art. 2. o Terá por chefe esta Repartição um Official 
General da Armada, com a denominação de Ajudante 
General, e os seguintes empregados: 

§ t. o Um Assistente do Ajudante General, Capitão 
de Mar e Guerra. 

§ 2. o Um Secretario, Official superior, menos gra
duado, ou mais moderno que o Assistente. 

§ 3. o Dous Officiaes da Secretaria, Officiaes subal
ternos. 

§ ft.. o Um Archivista, Official subalterno. 
§ ~).o Tres Amanucnses~ Officiacs subalternos, ou in· 

feri ores. 
§<Lo Um Porteiro. Iom·· . f .· 
~ 7. o Um Continuo.\ u.:1aes m c110res. 
A1·t.. 3. o Além destes empregados haverá em com

mü;são, como Adjuntos õo Quartel-General, mais dous 
Olliciaes, que com o Assistente serão encarregados tlo 
exame de derrotas. 

Art.·~- o Serão nomeados por decreto o Ajudante 
General, c sohrc proposta deste e por Portaria do .Mi
nistro o Assistente, os Adjuntos, o Secretario, os 
Officiaes c Amanuenses. O Ajudante General nomeará 
o Porteiro e o Continuo. 

Art. 5. o A' excepção do Ajudante General e do Assis
tente, que devem ser da 1. • classe, os empregados 
poderão ser escolhidos d'entre os reformados do Corpo 
da Arma ela. 

CAPITULO li. 

DAS ,,TTI\lBUlÇÕES E DEVERES DO AJUDANTE GENERAL DA 
ARJ\IAD.\. 

Art. 6. o Ao Ajudante General compete: 
~ 1. o Fazer executar as ordens do Ministro, danrlo 

para esse fim as providencias que dependerem da sua 
autoridade, ou requisitando-as se fôr necessario. 

§ 2. o F isca lisa r a bordo dos navios armados os tra
balhos para reparação· destes, solicitando do Ministro 
as providencias que entender necessarias a fim de 
activar o adiantamento dos mesmos trabalhos. 

§ 3. o Por rne~o de inspecções, revistas c deliberaçõe!; 
apropriadas, velar sobre a disciplina, instrucção, eco
nomia e serviço dos corpos e companhias de aprendizes 
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m:ninltdro~, c .dos navi,o~ da Armatla; de motlo qun 
:-;t·jam fielmente .cxceul:.ldos o;;; rcg·ulanwntos miliL:trns 
e ·d~~ fawnda, C COHSlantcllleat~ IÜantidO U credito llll 
marinha de !..!·uerra. 

~ l· o ,NonH~ar o:; Offieiacs <h Arm1•l.1 c cbs c!:ts:~('S 
(]npcll(ll~ntcs do Quarld-Gcncral, para rmb:trcf!H'S, e 
J,cm a5'iim para o serviço dos corpus c <h-, cumpanllia:-1 
de aprcncl izes marinllci r os. 

§ U. ~ Q~antlo lhe fôr o:-d:~narlo :1prc~c·ntar., .. , c·scol:t:t 
do .Ministro, Ó5 Officiacs q~w de·,ccm faz.• r p:q·te tla com. 
missão de c""Kame de diJrrotas, comnnild:tr n:n·i~)~~, 
corpos de marinha C ~ompanhia3 lle ~:prcn:liz·~S t;l:li'Í· 

nhciros; bem as:;im representar contra a l:ousen:l1,'5o~ 
dos mesmos Onlciacs, ·justilican(lo os Hlo~i\os. 
_ ~ ü. o Preencher, om totlas as clas~es, as lo~;1çõcs llo3 

navios de. conformiualle com QS ~~ L o e 8. o 

§ 7. o Ex.ccpÇão feita dos Cominandantcs,. OiTiciacs de 
Fazenda, c dos 1\lachinistas encarregados das lllélchina;,, 
transferir ou düSemlJarcar quaesquer outros O:liciat·~; 
ou praças; e bem assim desligar os suba I ternos dos 
serviços dos corpos de marinha c comp<1nhi:ls de apre~1~ 
dizes, marinheiros, fàzendo inspeccioaar os que uerem 
parte de doente. 

~ 8. o Requisitar ~los competcn tcs chefes a nomcaçlo 
dos Officiacs dos Corpos de Saudc, de Fazcncb, Api toT 
1\lachinistas c artistas. para cm!j:J.I'IfUC, ou fJU:J!qncr 
outra commissão; e, declarados os mnti,·os <.b s;~niço, 
J1ropôr a substituição dos Officiaes de F.lzcnda, c dos ~h
chinistas encarregados das machin:1s: 

~ 9. o De confonnidade tom a lei, propu r a t ra ns:·,,_ 
rencia <los Ofiiciaes da Armada de uma para ou~ra ch:;;:~ 
do quadro respectivo, e bem assim a rcform:l da r~w!k~ 
de <{uem se prpvar máo comportamento lnhitu:ll, 
ou inaptiuão physica para o serviço activo fb Ar
macia. 

§ 10. Rcmettcr mensalmente á Secretaria de E;;taLlo 
relações das praças de pret dos corpos de marinha, IJlln 

, estiverem nas condições de obter reforma, baixa, ou 
qualquer out'ro favor concedido em lei: 

§ ti. Fazer inspeccionar, findo o pr<fzo legal, os 
Ofiiciacs da Armada que estiverem na 2. ;l, classe. 

§ 12. Corresponder-se com as diversas Rep:nt içiks da 
Marinha, ou de outros Miuisterios, reme t tendo do
cumentos, prestando ou requisitamlo informJçGcs; e 
por esse c outros meios facilitando o ex pt•tlien tc . .c .o 
serviço. ·· ~--

.~ t3. Nomear os.Officiaes fJUC derem ÇtJhl~~;\t~ crn);- ·~ .. ' 
P!RTE 11. ~(; // (•.\ , . . 

J '. ' (\ ,., 
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sclhos de investigação, inqult·içrio e de guerr:1, segundo 
a legislação em vigor; publicar nas ordens do dia as 
sentenças proferidas p(ijos Conselhos de Guerra e Su
premo :Militar nos processos que lhe forem remettidos 
pelo Ministro, pondo-lhes o competente- Cumpra-se. 

§ 14. Publicar em ordem do dia as dispo-;ições con
cernentes ao serviço em geral, mandandq imprimir as 
que forem d~ effeito permanente. 

§ 15. Fazer annua1mentc imprimir o Almanak da 
1\Iarinha, o qual deverá conter os esclarecimentos já 
admittidos, e outros que sobrelevem a utilidade e im
portancia de semelhante trabalho. 

Fazer igualmente organizar os apontamentos para a 
historia da marinha de guerra. 

§ !6. Receber do :Ministro o santo c senha, e distri
buil-os ás fortalezas a cargo do 1\Iinistcrio da :Marinha, 
ao Arsenal_, aos corpos e aps navios surtos no porto. 

§ t 7. RcmetLer á Sccretar'la de Estado, além das par
ticipações do estylo, c de quaesquer outras que exija o 
serviço, o relato rio annual da Repartição, com as ob
servaçõesque julgar convenientes_, baseadas nas infor
mações especiaes ·que lhe deverão prestar cs Chefes, 
Commandantes e mais autoridades sujeitas á sua juris-
dicção. • 

§ 18. Informar sobre todos os papeis que fizer subir á 
presença do Ministro. 

§ :1.9. Com as formalidades da lei, passar QU mandar 
paEsar mostra de armamento ou desarmamento aos na
vio::; da Armadà_, assim como revista aos corpos, com
panhias de aprendizes marinheiros e guarnições dos 
navios armados. 

§ 20. Rubricar os livros que carecerem dessa for
malidade, podendo delegar semelhante attribuição ao 
Assistente, ou aos Commandantetl de estações e navios 
soltos; dando para esse fim autorização escripta na !. a 

folha dos mesmos livros. 
§ 21. Informar circumstanciadamente ao Conselho 

Naval sobre o merecimento e serviços dos Officiaes nas 
condições de serem promovidos ou de obteremra conde-
coração de A viz. . 

Estas informações, na parte ostemiva, constarão do 
livro mestre. 

§ 22. Mandar passar certidões dos docutnento~. exis
tentes na Secretaria do Quartel-General, quando dellas 
não resultarem inconvenientes ao serviço. 

§ 23. Dar instrucções relativamente ao serviço da 
RPrrrtaria rlo QnartPI.-t1rnrra J, podendo mpn~a hm~nte 
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supprimir gralifieações de 3 a 10 dias dos empregados 
que deixarem em atrazo o serviço urgente de escripta 
que lhes competir. , 
t § 24t Promover a instrucção pratica dos Comman
dantes, Officiaes e guarnições dos navios da Armada, e 
fazer ex.ecutar, de ordem do 1\linistro, repetidos e mc
thodlcos exercícios dos na vi os, em esquadra ou soltos, 
fóra dos portos. 

§ 25. Cohibir o abuso de tratamentos illegaes em cor
respon1encia official, e não consentir a menor alteração 
nos uniformes estabelecidos para cada um dos postos e 
classes da Armada. 

~ 26. Visitar os navios de guerra, nas vcsperas da 
sabida, e logo depois da entrada, Nra conhecer do.es
tado de cada um delle~, seu armarnentd, apparelho, 
limpeza, disciplina c a~scio das guarnições, distribuição 
a posto& e mais fainas; arrumação c acondicionamento 
de viveres c das munições navaes e de guerra; outrosim 
fazer quaesquer outras averiguações tendentes a formar. 
juizo seguro do zelo e capacidade dos Cornmandantes, 
officiaes e guarnições, dando immediatamente conta do 
resultadc. ao Ministro. Estas visitas são independentes 
das que pertencem ao Conselho Naval, marcad,as no 
art. 9. o da Lei .de 2:1 de Agosto de 18~U. 

§ 27. Rcmeller ú Secretaria de Estado, no principio 
de Janeiro c Jul]w i'le cada anno. as relações de conducta 
c antiguidade de . todos os Officiacs da Armada. 

§ 28. Conceder licenças . na fórma -das disposições 
<lo A viso de 7 de 1\laio de 1802. 

~ 29. Propôr, t1nalmente, os melhoramentos ou me
didas que julgar utri~, ou necessarias a bem do serviço 

'da Repartição a seu cargo. 
Art. 7. o Nos seus impedimentos, por mais de Hi 

dias, o Ajudante General será substituído pelo O!Ticial 
General que fõr designado pelo Ministro da ltarinha. 

CAPITULO III ... 

DO AS~lSTENTE DO AJUDANTE GENERAL. 

Art. 8." Os deveres do Assistente são os scguin tes: 
§ t. o Cumprir e fazer cumprir as ordens que directa

mente receber do Ajudante General, a quem commu
nicará as f.~ltas c demoras que se derem nessa parte do 
serviço. 
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~ 2. o Substituir o Ajudante General, nos actos de 
serviço ou de cortezia mil i ta r, a que clle não puder 
con1parccer. ' 

~ 3. o HcJigir as ordens do Quartel-General organi
zando-as por um systcma si mplcs e claro. 

~ L o Conservar em llia as escalas uos Officiaes da 
Arínau::t, culto c nantica, embarcados c desembarcados, 
devendo cllas conter esclarecimentos que facilitem 
o serviço. . 

§ ü. o Conservar tamhcm em dia o D13ppa tlemons
trativo do movimento c eslallo da força naYal. 

~ G. o Preparar, do accúnlo com o Secretario, o rcla
torio da Hepartição, o Almanak e os apontamentos 
para a historb da m;n·inlw ele guerra. . 

~ 7. o Fazer c assignar os annuncios offieiaes que 
tenham de ser p:lhlic;ldGs nela imprensa. 
, § 8. o Dar par!'Cer ('Olll os Adjuntos sobre as tlcrrotas, · 
que, no Hm de cada 'ia~·t~m, são obrigados a :1.prc8cn ta r 
t:1.nto cs Commamlantcs dos navios da Armalla, como 
os O~Ilciaes, os Guarrlas-marinlw c os Pilotos .. · 

Com prévia autoriz~1r,ão do l\Iinistro, serão mcneio
n~do:. no.:; asscn !amen tos dos Otneiaes os pareceres, que 
t<'·l c; c:_; tino dcvJm to r por importarem elogio ou cen-
~Jnra. 

As derrotas serão <lepois archivadas na Bibliotheca, 
r·Ha servirem ele esclarecimento á confecção de roteiros 
c rectiflcação de mappas. 

CAPITULO IY. 

DO sr:::gETAHIO . 

. .\rt. !J.n O Secretario terú a séu cargo todo o ser
viço do cxpetlientc da Scerctaria do Quartel-General, 
competindo-lhe, além disso: 

.~ i. o A correspondencia reservada do Ajwlantc Ge
neral da Armada, a qual conservará sob sua guanla c 
responsabilidade. . . 

] 2." A rcclarção dos trabalhos ordinados da Secre
taria, c ainda de ontros quo lhe forem commetliuos 
pelo Ajudante General on quem suas vezes fizer. 

~1 a.o Hcccbcr, ahri~·,(~ dat· a ronvenienlc dircrriTtJ 
-, t:í'lTi'~JlOilth'll 1 ~i;~ qflj!·i:\:. , 
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~ 4. 0 O cxlracto das questões sujeitas ao Quartel
GentJral,, citando a lei, c emittindo seu parecer o 

~ 5o o Corrigir a rcdacção c fiscaJisar o lançamento 
das minutas nos livros-mestres; fazendo-as transcl'cver, 
sob sua responsabilidade, por empregados Ja Bepartição 
c de sua escolha. 

§ ü.° Fazer extrahir as fés de officio, e outras certidões 
que forem concedidas por despacho do 1\Iinistro ou do 
Ajudante General; devendo confcril-as c assignal-aso 

§ 7. o Authenlicar as copias que exigirem esta forma
liLlade. 

§ 8. o lnspeccionar o serviço do archivo, c dar ins
trucçõcs para a classificação e conservação dos pa pois. 

§ U. o Fiscalisar o ponto dos empregados, encerrai-o 
diariamente, c remetter ao Thesouro o attestauo para 
pagamento uos ordenados. 

§ 10. Organizar os pedidos de livros c artigos de ex
pediente, responsaÜilisando-sc por qualquer excesso de 
dcspeza ou desperdício. 

§ 1.1. l\Iandar carregar ao Porteiro, em livro de in
ventario, os moveis, ornatos e utensis da Repartição. 

§ 12. Desempenhar as obrigações de r1ue trata o~ G. o 

do art. 8. o 

§ 13o Com autorização prévia do Ajudante General, 
cbr os nccessarios modelos para a cscripturação dos 
livros. · 

~ 14. Submettcr á approvação do Ajnrl:mte General 
:1. distribuição dos empregados para os Jiyersos serviços 
da SecreUiria. 

Art. 10. Nas suas faltas c impedimentos, o Secre
tario c o Assistente serão substituídos pelos Otnciacs que 
o Ministro designar sobre proposta elo Ajudante General. 

CAPITULO V o 

DOS OFFICIAES, ARCIIIVISTA E MJANUENSES. 

Art o H. Os Officiacs e Amanucnses dcsempcnhnrão 
o serviço que llws f6r distribuído pelo Secretario. 

Art. 12. Pelas indicações dê um catalogo, que será 
desde já organizado pelo Secretario; <lcverú o Archivista 
classilicar e guardar todos os li v r os, mappas c papeis 
pertencentes ao archivo . 

. :\uxilLüá lamlJcm o~ tr:dJallws (la Secretaria 
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Art. 13. No impedimento dos Officiaes c Amat:tuenses 
rlo Quartel-General~ poderão ser chamados pelo AJudante 
General Ofliciaes da Armada que os substituam tempo· 
rariamente, percebendo a gratificação dos substituídos. 

Ao Archivista substituirá, em seus impedimentos, o 
Amanuen-se que fôr designado pelo Ajudante General 
sobre proposta do Secretario. 

CAPITULO Yl. 

DO PORTEIRO E DO CONTINUO. 

Art. 14:. Compete ao Porteiro : · 
i. o Cumprir as ordens de seus superiores em objccto 

de serviço. 
2. o Cuidar na conservação e boa guarda do!; moveis e 

mais objectos pertencentes ao Quartel-General; ficando 
responsavêl pelos extravios, de conformidade com a lei. 

3. o Dirigir o serviço de limpeza, asseio c arrumação 
da casa. · 

4. o Velar na policia e ordem das ante-salas . 
. n. o Abrir a Repartição nos dias de serviço, e, ex
traordinariamente, no dia e hora que lhe fôr determi
nado de ordem do Ajudante General. 

n. o Sellar os ollicios c mais papeis em que seja 
precisa esta forma I idade. 

Art. HL O Continuo é subordinado ao Porteiro no 
que respeita ao ~erviço da Hcpartição, e o suiJ~titue 
nbs seus impcdimentos. 

Art. iü. O Porteiro c o Continuo devem comparecer 
á Hepartição meia hora antes da designada para o começo 
dos trabalhos. 

CAPITULO VII. 

DO SERVIÇO E EXPEDlE~TE DA SECRETARIA. 

Art. 17. Os trabalhos da Secretaria do Quartel-Ge
neral começarão todos os dias, que não forem ele guarda 
ou feriados, ás 9 da manhã, e terminarão ás 3 horas 
da tarde. 

Nos casos urgentes poderá o Ajudante General pro
rogar as horas do expediente, ou fazcl-o executar em 
hora:; e di;1s cxerpluado~. 
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CAPITULO Vlll. 

DOS VENCDIE~TOS, DESCONTOS I'Ofi FALT.\S, E DA'' PENA:3 
DI~C.IPU:\'ARE:' • 

Art. 18. Os empregados mil i ta rcs do Quartel-General 
rontinuarão a perceber as gratificações marcadas na 
Tabella de ti de Fevereiro de 1872, até que seja appro
vada pelo Poder Legisla ti v o a Tahclla annexa ao tJresen te 
Hegulamen to. 

Art. 19. O empregado, ·militar ou paiRa no, que faltar 
ao serviço, perderá o tqtal ou parte de suas gratificações, 
conforme as regras. seguintes : 

~ L o O que fallar sem causa justificada perderá 
toda a g-ra titicação. 

§ 2. o Descontar-se-ha um terço da gratificação áquelte 
que falt~r por motivo justincado. 

São motivos justificados: i. o moles tia do empregado; 
2. o nojo; 3. 0 gala de casamento. , 

Serão provaâas com attestado de medico as faltas 
por molestia, quando excederem a tres em cada mez, 

§ 3. 0 .Ao empregado que se retirar, com permissão 
do Secretario, uma hora antes de findo o expediente, 
se descontará tambcm um cruinto da gratificação. 

O que comparecer depois das dez horas, embora jus· 
tifique a demora, ou retirar-se· antes das duas, ainàa 
que seja por motivo attendi vel, perderá metade ~a 
gratificação. 

O comparecimento depois de eQcerrado o ponto, sem 
motivo j.ustitic:tdo, importará igualmente a perda de 
metade da gratificação; e a sabida antes de findar o 
expediente, c sem a competente licença, a de toda a 
gra ti,ticação. 

§ 4. o O desconto por f a Itas in lerpoladas se fará só
mente nos dias em que ellas se derem; mas, se forem 
succcssivas, se estenderá tambem aos dias que. não 
sendo de serviço, se comprehenderem no periodo das 
mesmas faltas. 

§ 5. o As faltas se contarão á vista do livro do ponto, 
o qual será assign1do por todos os empregados da Se
cretaria, durante o primeiro quarto de hora, que se 
seguir ã marcada para o começo do expediente. c quando 
os mesmos se retirarem, findos· os trabalhos. 

No dito livro lalll~ará o Secretario as notas com-
pt'trntr". · 
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~ ü. o Pcrtrncr. ao .A.intlantc General o julgamento 
sobre a justificaçiio das faltas::-

Art. ~0. Não sol'frcrú dt~sconto al.;nm o cmprrgado 
fJUC faltar ;'t Hcparticão : 

L o Por se adtar CJic:uTc.~·:ulo prlo Ajudante Gtmcral 
fle qualquer trabalho ou commissão ~ · _ 

2. o Por estar scnindo algum cargo gratuito c ohri
gatorio em virtude de P.rcceilo da lei. 

Art. 21. Além do disposto no .~ 23 do art. G. o, ficam 
~mjci tos os empregados ús scguin tes penas disciplinares 
pelas irrcgulariJ.acles de procc(limcnto: 

t.a Advcrtcncia simples. . 
2. a Rcprchensão. 
3. a Sttspcnsão até i~ dias, com perda de totla a grati

ficação. 

CAPITULO IX. 

DAS LICENÇAS. 

Art. 22. Aos empregados, paisanos c militares re-
formados, podem ser concetlidas licenças por molcstia: 

Com dous terços da g-ra tifieação até seis mczcs; 
Sem gratificação além ~c teis mczcs c até um anno. 
~ 1. o Por outro qualquer motivo scrú a licença sem 

gratificação alguma. 
~ 2. o Com os empregados militares não reformados 

proceder-se-ha em conformidade dà ultima p:utc da ob
servacão 6.a da Tabolla anncx.a ao Decreto n. o !.1:885 de 
r.> uc :Fevereiro de t872. 

Art. 23. Não terá lugar a concessão de licença ao 
empregado que não houver entrado no ciTcctivo exer
cido do seu lugar. 

·Art. 24. Ficarão sem eiTeito as licenças no gozo 
elas quaes se não entrar no prazo de um mez, contado 
da data de sua concessão. 

CAPITULO X. 

DISPOSiÇÕES DIVERSAS. 

Art. 25. A commissãe de exame de derrotas func
cionará em uma das salas do Quartel-General, sob a pre:
sid~ncia do Chefe desta Repartição c nos dias por ellc 
dcs1gnados. 
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. Art. 2lL O Qnart.cl-GPneral l~r:í as ordenança~ <lo~ 
corpo~ de marinha, quo forem pr·I'C~isa~ :w sou ~l·rviço. 

Art..' 27. Além llo escaler do Ajudante-Gerwral lw
vcrá os que forem neccssarios ,para o s1~rviçn dn n~
parlição, sendo estes ultimos os t.1os nnvio~ da eslaçJo 
naval, ou tios que se acharem ao serviço dos cor{los 
de marinha. 

Art. 28. Continuarão na Secretaria do Quart.ei-G!)
ncral os artuaes empregados paisanos, qur. ~crão ~uh->
t.ituidos por militares á proporç5o que fot·<~m v:1gando os 
re~pectivos empregos. 

Suas gratiHcaçõ~s serão as constantes da Tabclla an
nexa ao preseut.e Hegulamento. 

Art. 29. Ficam revoga !las as disposições em contrario .. 
Palacio do Rio de Janeiro em 10 lle Maio de 1873.

Joaquim Del fino Ribeiro da Luz. 

Tabella das gratificações fios e1npregados fio 
Quartel-Genel·al. 

EMPREGOS. GRATIFif.A.ÇAO 
ANNU,\Lo 

Ajudante-General •.•..•..•.•..••.••••.••. 6:000~000 
Assistente do Ajudaute-Gcnel'al ••.•••..•. 2:800$000 
Secretario •.•••••.•.•.•••••.•..••......•. 3:000SOOO 
Officiaes (sendo um o Archivisla) ....... t:mosooo 
Anlanuenses' ••.•.•••.•••.••.•.••.•....•.. t:ooosooo 
Porteiro •...••••.•...•..•...•............ 800HOOO 
Continuo •..••••••••. ..... ············· 480~000 

Obscr,·a~ões. 

t.• Pelo ~xame de derrotas se abonará annualmentc ao A~
sistcntc do Ajudante-Gcneral600ti000, e aos Adjuulos 1:4i-OSOOO 
além do soldo. 

2.a Os infcl'iores que servirem de Porteiro ou Continuo têm 
dir·eito ao soldo c ao far·llameuto ffue lhes competir pelos Corpos 
a que perten(~erem. 

Sendo reformados, o vencimento constará do soldo e da gra
tificação marcada na Tabella supm. 

Ui o ~lc Janeiro, 10 de li aio d? tS"i3.-Joo.quim Ddft!'-Õ. p~qef;.6-
da Lu.... . r\ . \ \ . . . , 

..... /,. n'\\_\1' , .. , 
P.lRTB 11. 47 ~'l ., 
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DECRETO N. :;279 -DE t 7 DE l'tiAIO DE 1873. 

Crêa mais uma Subrlclep-acia rlc Policia na Freguczla do 
Engenho Velho. 

Hei por bem, sobre proposta do Chefe de Policia 1h 
COrte, de conformidade com o art. 6. o do Regulamento 
n.• 120 de 31 de Janeiro de 18!&,2, Decretar o seguinte: 

Art. 1.• Fica crcada na Freguczia •lo Engenho Velho 
mais uma Subdclcgacia de Policia, tendo o seu districto, 
que se denominará segundo, os seguintes limites : rua 
de S. Luiz Gonzaga pela divisa com a Freguezia de S. 
Christovão até o alto da serra do Engenho Novo, divi
dindo com a Freguezia de Jacarepagu:'t, largo das Tres 
Vendas, dividintlo com a Frcguczin de lnh3úma, rua 
Velha do Engenho Novo até a estação de S. Francisco 
Xavier, suas immediaçõcs, rua de S. Francisco Xavier 
até a ponte do Macaco, rua do Andarahy Grande, largo 
do Andarahy Grande até a rua de S. Leopoldo c suas 
immediações. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Dr. ManQel 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 Maio de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da In
dependencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imper:1dor. 

Jlanoel Antonio Duarte de Azevedo. 

DECRETO N. 5280- DE 19 DE MAIO DE 1873. 

faz alterações ao Decreto n. 0 :.S206 tlc 2lS de Janeiro do cor. 
rente anno, que orçou a rcc<'ita e fixou a dcspeza da Ca
mara Municipal da Côrlc para o cxerciclo de 1S73. 

A ttcndendo ao que representou a lllma. Camara 1\[n
picipal sobre a nc~essidadc de serem reduzidos os crcdi
tos dos§~ 2. 0-Contatlória-r U. 0 -UiiTcrentes obras-na 
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parte destinada pat·a aterros c dcsatcnos-a fim de ele
var-se odo~ 7.0-Aposontados-com a quai1tiade2:0001 
mais : Hei por bem, na conformidatle do art. 23 tia Lei 
11.0 108 de ~ü de 1\Iaio de :1840, Alterar, tlentro do credito 
da receita ortlinaria, o orçamento da mesma Illma. Ca .. 
mara para o exercicio de !873, pelo modo seguinte: 

Decreto n. o 5206 de 25 de Janeiro de !873. 

Art. 2. 0 

~ 2.0 -Cuntadoria.-Fica reduzido ores-
pectivo eretlilo a.............. 13:666~6(36 

§ U. 0 -Ditrercntcs obras .-Fica reduzida a 
• consignação para ·a te nos c dcsa-

terros a. . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • • 3: 333~33~ 
§ 7. 0 -Aposentatlorias.-F'ica elcvatlo a.. 7 :üü7f539ã 

João Alfre1lo Corrêa de Oliveira, do l\lcu r.onsctho, 
1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios do Im
perio, assim o tenha cnlentlido c faça executar. Pala
do do lHo tle Janeiro om dczanovc de l\laio de mil oito
centos setenta c tres, quinquagesimo segundo da lnde
pemlencia c do Imperio. 

Com a rulJrica de Sua l\lagcstaJe o Imperador. 

JoliO Alfredo Corrêa de Oliveira. 

DECRETO N. 5281 - D~ 19 J)8 IUAIO DE 1873. 

Concede á, Companhia Pcrnl:unhnc!) Strect Railway autori
íaçao para fuuccionar sob a deuominaç;i()- Feno-Carril de 
l,crnambuc o, e appro\'a os respectivo~ estatutos. 

Attcndcndo ao quo me rrquercu a Comp:mhia Pcr
namlmco Strcct Hailway, devidamrnlc representada 
c de conronnidado Colll o parecer da Sceç;io d6s Ne
gocios do I mpcri~ do Conselho de Estado, exarado 
t'JU Cousulla Llc duro Llo eurrcu le mez, Hei jtor bem 
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Conee•ler-lhe aul.ori?.ação para funcciollat· ~oh a nova 
denominação- Ferro-Carril dv Pentamhueo, o approvar· 
os respectivos estatutos que 1~om este baixam. 

José Fernamles da Costa Pereira Junior, do 1\lt'H 
Conselho, l\linistt·o c Secretario de Est:ulo dos Nego
cios t.la AgTicullura, Commercio e Obras Publicas1 
assim o teúha entendido c faca executar. Palacio do 
Rio llc Janeiro em tlezanove ·de 1\bio de mil oito
centos gc~cnla c lres, quiuquagcsimo segundo da In
dciJcndcncia c do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\bgcstadc o Imperador. 

JosJ Fcrnawle'i lht Cusl<t l'crcirr' Junior. 

Esbdutos da CoiUJUtnllia-l11el"n:uubueo Strect 
llnihvay - , a •tne se J•ct'cre o Deci•eto 
n." ~~MI desta data.. 

CAPITULO I. 

IJA SÍWE, IJUfiAij,\0, DIS:;uLUI];\o E CAl'lTAL DA CO~IPANI!IA. 

Art. 1.0 A Companhia Pernamhueo Strrcl Hailwny, fnnrlntla 
em Nnv· Y•1rk e autoriza4la a funedtm:.r rw l::tpit:d da l'ro
vftt~·ia d4~ l'lJrrtamhtu·o ptdo Dt'ereto 11." MH2 tlt~ lU de Outubro 
d•• :lt$70, passa a tPr sua sétle na ci4lade tio lli11 fll~ Jant'iJ'o, 
sub a nuva !lennmina«;ãn- FPrro-Carril de P•·rnantbueo, 
continuando a t~onserv:H;a••, custni11 e desenvolvÍIII('flto dns 
~nas linh:~.s de carris lle [erro nas ruas e snburiJins da ddade 
do Hedfc, na eonrormidatlo d~ s~~ns contraelos ~.:om a Presi
•lenda da l'rovineia, COllt't'SSÕes e }Jriv ilegius ulJtidos OU que 
de futun1 vc11 !ta a adQuirir. 

Art. 2 o St•rá tle 50 annos, eontarlos fl:t tlal<• da approva
ção destes estatutos, o prazo dn duração da Companhia; pro
ro~avr.l, poré111, mediante dcliltcração da ass•~miJiéa g-•~ral dos 
acciuuislas para isso cou vocatla o autor izaçao do Governo 
J uqwrial. .~ 

Ar:. 3. o Dissolver-se-ha nos rasos previstos pelns LPis 
v ig-ehtes, ou quando a ass~mhléa g-eral dos aecionist~s, ad
hoc eonvoeaJa, resolver a Ji~solu~~:io. 

O mudo pratico da liq nitl:u:ão será o que fô1· detcrmina1lu 
Jlela tnL'Slllil a~semuléa geral, de a~:runloeom as tlbvo::;i~õt.::i 
du Cvtli[;u C·Jaunerdal e mais legbla~ãu rcsv~diva. 
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Art. ~. 0 O capital da Cornp~nhia eontim'ta a s~r de 
J. 200:0001)000, correspondente :•o primitivo de GOO mil dol
Jars, já realizado c dividido.eru H.OOO acçõcs de ~oo .. ~ooo cada 
uma. 

Poderá, porém, ser elevado por dclihrraç5o da assemlJlé:t 
grral dos aedonistas, !'OlJ vroposta da Diret.:toria e eom ap
provaç~o do Governo Imperial; em tal caso os at~cionist:•s 
tc.r:io tn·cferencia na distribuição das novas arÇÕl'S que forem 
cmittidas. 

Art. 5. o Os aecionistas süo rr·spomavcis súmentc pelo 
valor numin:ll de suas <li'('ÕCs. A tr;l!lsfnrcmia de~tas far-se
ha no escriptorio da cidad;! do Hio de Janeiro, por meio do 
um l.f•rrrto ern livro espeeial, I!Hardatlas as rPgras •lo Dl'creto 
11. 0 !7;.13 de 23 de Janeiro de 18ül, no fJUC forem applitaveis . 

. CAPITULO II. 

DA ASSEl\IDLÊA GEUAL DA CUl\IP A~IIIA. 

Art. fi. o A assemiJléa geral é a rrnniJo dos at~eionistas, 
e•m \'twada ~ cuustituida de eonfurmid<.~de eum os tm·seutes 
c:- tatu to~. · 

Com pele .J h c : 
~ 1. o Tomar eonhccimfmto de totlos os w•gorins tla Corn

pauhia, dos tJ!r:ws devPrá ser informada pela Dircrturia e 
fUIIIIIIÍS!'Ütl Lle f.'X~IIH~ de COiltas. 

~ 2. 0 El!~ger tJi,·nnallJH!Hlt~ a Dircctoria c aunualmcntc a 
co111111i~s::ío de exarne dt~ l'uutas. 

~ :L" .M;• rea r u Jwuorario Lia Dircctoria. · 
~ &. " ,\ppruvar·. ou reprovar as contas tia Dircctoria, c 

dar-lhe ou uegar.Jhe quitação. 
§ 5. o Hesolver soiJre ljualquer proposta ou questão, (jlle 

lhe lôr ~presentada dentro da oriJita destes el'tatutos . 
. Art. 7. 11 A eonvocél~·ãu dn a~scrulJléa geral será feit:1 pei•J 
Pn.~sidente da Directoria em edital J)ur eJic firmado e pultli· 
cado t·om a auteeedcuda de oito uias pelos joruaes de waiur 
circulação, ao menos por trt>s vezl's succes:,i\:as. 

Art. 8." Julgar se·ha constituida a assemblé<:t g-rral, de~de 
(jUe esteja rct•resentada uma quarta parte d[tS acçõ•~~ emitti
daS; legitimamente inscriptas nos registros da Cumpanlli<J, 
1wJo menos 30 dias antes da 1\l'União. 

Paragrapho unico. Tratando-se, porém, de elevação do 
capital, reforma rios estatuto~, ou dissolução da Com!Janhia, 
é exigível a maioria absoluta das acções emittidas. 

Art. 9. o Não se reunindJ numero suffidenlt! tle aceio
nistas na 1. a convocllção, con vucar-sc-ha nu v a n·união, o 
nesta os aecioni:-;tas presentes, por ~i, ou JlOI' seus procura
dures, eonstitul'm ~ISSL'mblt~a geral para todos os dTeilos lc
gaes dentro da oriJila destes estatutos, '1 ual11Uer 11Ue ~eja o 
nurucm de ar~ue:; repre::;eutada.:;. 
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Art. tO. A 3sscmh1éa geral reunir-se-ha ortlinnrianwnto 
na cida1lc do llio de Janeiro em Julho de cada anno, e cx
traortlinarbmentc sempre que parecer conveniente á Direc
toria, ou a rsta fe'>r requisitada a sna convoeaçfio em retJUe
rimento motivado o assignado por· accionistas, que reprc· 
sentem urna sexta parte do capita 1 emittido. 

Parag-rapho uni co. No caso de formal recusa por parte da 
Direetoria, ou de não acquicscencia desta até oito dias depois 
de fdta a requisição, poderão os aecionistas requerentes fazer 
a convoeação pelos jurnaes de maior cireul:~ção, com a expo
sição do motivo por que assim procetlern e Um para quo pre
tendem a reunião extraortlinaria tla :lsserniJlé,l geral. 

Art. H. Nas rcuniÕGS 11rtlinarins da assembléa geral serãn 
apresentados o rcJatorio da IJirectoria c IJalanço geral lia., 
Companhia com o parecPr da eom11rissão de examo de contas, 
os tJUacs serão submetthlos á :1pn•daçãn e votaçàn da dita 
asscmiJléa ;. podendo os accioni;-;tas exigir totla" as informa
ções quo julgarem precis:1s para o esclaredmcnto de seu voto, 
ou rcrtncrer o adiamento da votação. 

Art. !2. Em regra geral nas votações deci1lc a maioria 
absoluta dos votos prPsentes, contan'lu-se lim voto por catla 
grupo completo de 20 aeÇÕQS in5criptas nas condições do art. 
8. o até 400 acções que corrcspondem a 2J votos. maximo de 
QUC um accionista poderá dispôr, qualq u<~r que seja o nu· 
mero de acçõcs que represente por si ou pur untrem. 

· Paragrapho unieo. 0:; aecionistas que possuírem tlc i até 
19 aeçõcs podem assistir ás assem!Jléas gerars, propondo o 
que lhes parecer convcnicnto nos fins sociaes e tomando parto 
nas discussões, mas não terão voto. 

Art. 13. Todo o aeeionista tem o direito de comparecer 
pessoalmente ou faz!'r-se representar em asscmlJléa geral 
JWI' outro aecionista eonstituido seu procurador. · 

Nos casos, porém, de eleição da Directoria e da commis~ão 
de exame de eont:1s, guanlar-se-ha a rcstricção do art. ~-o, 
§ 12 da Lei n.o 1083 de 22 de Agosto de 1860. 

Paragrapho uuico. As mulheres serão representa1las por 
seus·. maridos; os menores e intadictos por seus pais, tu
tores ou curadores, ns anervos pro indiviso pPios respectivos 
inventariantes; as Soeh•dade3, Compnnhins ~~Corporações por 
um dos socio:;, seus gerentes, Directorés, ou prepostos • 
. Art. i~. Nos editaes de convocação de assembléas ~eraes 
ordinarias o cxtraonlinari~s indiear-se-ha semvre o nm da 
reunião. ' 

As assembléas extraonlinarias não poderão tratar nem de· 
liberar sobre IJOnto cxtranho ao ubjecto da convocação. 

Art. W. As sussiks da assemiJléa geral serão presiditlas 
por um accionista eleito, ou acclamado na occasião, o qual 
nomeará um Secretario e um escrutador. 

··Art. 16. As deliberações da assembléa geral legitima
mente constituída, IIUJIHlo tomadas dentro da orbita destes 
e:;tatutos, obrigam a todos os acciouislas embora aus~.:ntcs~ 
ou dbsideutes. 
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f!APITULO III. 

DÂ A.Dl\IINISTRAÇÃO DA COMPANHIA. 

Art. 17. A direr.~iio da Companhia incumhe numa Dircc
toria de tre~ membros, os qua1•s dcverfío possnir no a1~to da 
posse, pelo menos, 50 tleçõcs, inulienavcis até a approvação 
de suas contas pEln asscmhll'a geral: o que importa plena 
quitação pela gestão comvrehendida no periodo das contas 
apl1rovat1as. 

>arngrapho unico. A Dire~toria designará d'cntre si um 
Presidente e um Secretario, este para escren·r as suas actas 
c aquellc ,,ara rcpm!'cntal-n em suas relações officiacs. 
. Art. HL A eleição da Dircetoria far-se-hn em assemhléa 
g"i'"ral dos accionistas, de tres em tres annos, por escru. 
tinio secreto e maioria nLsoluta dos votüs presentes. 

Se do primeiro escrutínio não resultar maioria nhsoluta, 
J)roceder-se-ha a segundo entre os candidatos mais votados 
em numero duplo dos que tiverem de ser eleitos, decidindo a 
sorte em caso de empate; e nesse segundo escrutínio bastará 
a maioria relativa de votos para designar os Dircctores 
eleitos. · · · 

Paragrapho unico. Os .membros de uma Directoria ser
virão até que os novos eleitos se 3presentem a tomar posse. 

Art. i9. E' permittida a reeleição da Directoria. 
Art. 20. No impedimento ou falta prolongada de qualquer 

Director, os outros Directores, ou aquelle que restar, esco
lherão um accionista idoneo para. substituir o impedido du
rante o impédimento, e no caso de vacancia (por morte, re
nuncia, ou outro m()tivo) para preencher o lugar vago, exer
cendo.;o sómente até a primeira reunião da assembléa geral 
i>rdinaria ou cxtraordinaria, que se pronunciará a respeito, 
confirmando o accionista escolhido, ou elegendo outro can
didato. 
· Art. 21. Compete á Directoria, além das mais attribuições 
que lhe são inhcrentcs : 

§ l. o, Administrar todos os negocias da Companhia e cele
brar todos os contractos que convenham, ou. directamentc, 
ou autorizando a sua celebração; podendo nomear o seu 
representante na cidade do Recife. 

§ 2. o Nomea-r pessoa de~ua confiança para o lugnr de ge· 
rente, que, se julgar conveniente, fica autoriznda a acnr na 
cidade do Hccife; demittir o nomeado, ou supprimir o lugar, 
conforme convier. 

§ 3. e Nomear e dcmittir livremente todos os empregados 
da Companhia; podendo delegar esta attrilmi~ão no .gerente 
com rcstricÇão aos existentes 1•m flr,r,ifc. · r, 
. § 4,. o Fazer-lhes ~Js rcspceti-vos ordcnauos c, ~.t11\Wcnclícso 

·marcar-lhes os deveres c nttrilmirõrs. · 
§ ü. o Dirigir \1 ('SLTiptul'<t\ão d:i CompanlJia. 
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§ G. o FM~rr r<'rolhcr rm nm on m:-~is hancos ar.rc,Jitados 
os stldos rwrtencr.ntcs :i Cnmpanhi:l, assim como arrecadar 
todos os s•~ns haverrs e rnccitas. 

§ 7. o Autorizar as dcspezas nr~rs~arias. 
§ 8. o Comprar o adquirir tudo que fôr do int.rmsse da 

Companhia; não podendo, porérfi, vender ou alionar de 
qual'fuer modo bens de raiz, sem autoriza~ão da asscmiJiéa 
g1~ral dos accionistas. 
- § 9. 0 Exercer, finalmente, livre c geral administraç::ío, 
para o que lhe são outorgallos plenos poderes, nos qn:..t•s s~ 
devem, sem reserva alguma, considerar comprehentlidos 
todos, mesmo os de procurador em ea usa propria. 

Art. ~2. Qualquer resolução da Dircctoria se tornará cxe
quivel havendo dous votos concordes, c deve constar da acta 
de sua' sessões. 

Art. 23. Ao gerente (se fiou ver este lugar) compete: 
§ t. o Cumprir todas as ordens e instrucções da nirectoria. 
§ ~.o Propô r á Directoria a nomcaçãJ, demissão c venci-

mentos dos empregados, que julf:ar neccssarios na cidade do 
Recife. 

§ 3. o Celebrar os contractos para que fôr expressamente 
autorizado pela Directoria. 

§ ~-o Recolher no Banco, que lhe fôr designado pela Di· 
rectoria, as som mas que fôr arrecadando, de modo quo nunca 
possa ter em seu poder quantia superior ao valor de sua 
fiança, que a Directoria arbitrará. · 

CAPITULO IV. 

DA COl\IMISS:\0 DE EXAME DE CONTAS. 

Art. 2~. Esta commi~são compôr-se-ha de tres membros 
eleitos em cada sessão ortlinaria de assembléa geral por es· 
crutinio secreto c nwioria a!Jsoluta dos votos presentes; ser
vindo de regra para a eleição, ou substituição de seus 
membros, o que fh:a disposto nos arts. i8, i9 e 20, do ca
pitulo 3. o, tanto quanto possa ser applicavel. 

Art. ~il. Antes de convocada a reuniãG ordinaria da as
sembléa geral, devfl a com missão examinar os livros, eorttas 
e· documentos da Companhia, para, em vista dcllcs, do ha
lanço e relatorio da Directoria, formular o seu parecer, que 
será impresso e annexo ao mesmo relatorio. 

CAPITULO V. 

DO Fmmo DE RESERVA E DIVIDENDOS. 

Art. 26. Dos Inr.ros líquidos provenientes das opcra('ões 
f'.tlí~ctivamente con<·luitla~ {'lll rada trimestre c~ivil, se uouu~ 
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2:1r;í :í f]ilOta dt~ t~i ~~. sPndri tO~~ para Jl!'O\'N ao deteriora
mNlto do material e r;·~ pur:t a foruwçiio de um fuudo de 
re~ern. Do restante far-sc-ha dividendo aos aedonistas. 

Art. ~7. O fundo de resen•a fi excln~ivam(>nte destinado a 
rpeonstituir o amparar o eapital soda! contra perdas even
tuaes: a sna ar.enmnlação, poróm, ~~Ps~ará dl•pois de haver 
:tt.tingido uma somma CtiUi\raJente a 10 °/~ do capital emit
tido. 

Art. 28. Ontrosim eess:ll'á :l accnmula~ão para prover ao 
detP.rioramento do material, se por ventura tiver atting-ido a 
som ma de 200:000,)0(10, preenchida a (fll::tl resolvc-sn c.m di
videndo a quota de iO ·~, de que tr::tta o art. 26. 

Art. ~9. Não se fará distrihuiçi:io al~uma de dividendos7 

~tntJuanto o capit:.Jl social, desfalcado por perdas havidas, não 
f:.'lr reir~tr.gTado. 

A Commissão osprei:ll onr·arrr~afl:l d:1 :dmini~tração pro
viBr·lria (la Companhia, r.ornpost.:t dos nu~ntlJI'ns alwixo assig-· 
nados, fica llltl nitb du p!1~nos ~Jfl(l!~res p:1 ra i mpl'lrar do Go
·verno Imperial a approv:H:ão de:-.tes nst:Jlutr:s, :u·eit:HH.lo qual
quer modifit~aç:lo 011 auuitalll1mto por Vt:lltllra feito. 

Hio de .Janr.irl), 2~ fl1~ Março tir. tH7:L-J. M. Cornelio das 
Santos. -Ilonorio de Araujo Jlaia.-Ilonl)rio Jt ugusto Ribeiro, 

DECRETO N. l1282- DE l9 DE 1'\lh.IO OE 1873. 

Concede á Companhia-I.ocomoLora Bahi:ma-:mtorização para. 
funccionare approva os respectivos estatutos. 

Attcndendo ao que me requereu a Companhia-Loco
molora Bahia na- devidamente representada, e de con
formidade com o parecer da Secção dos Negocios do Im
perio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 
~4- de Abril ultimo, Hei por bem Conceder-lhe au tori
zação para fnnccionar e approvar os respectivos esta .. 
~utos que com este baixam. 
~ José Fernandes da Costa PereiJ·a Junior, do Meu Con
selho, .Ministro e Secretario de Estado do~ Ncgocios da 

UUB li. 4g 
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Agricultura, Commerciu c Ohras Publicas, assim o tenha 
elite!ldido e faça executar. Palacio do 1\io de Janejro 
em dezanove de 1\laio de m i I oitoct•n Los spfcn f a P tres, 
quinquagesimo St!gundo da lndrpt·ndcncia e do lmperio. 

Com a rubric:t de Sua ~bgrst;~dp o Imperador. 

Jm>t1 Fernandes da Co.'ttl Pereira hmior. 

t:stafulos da Companhia- Loromofnm Uahiana , a qur 
se l'CI'l•rl' o llcrrf•lo n. 0 !)282 de~la. jdatu. 

Art. Lu A Cltlllp:nddii LrwMI!Ptnra H:dliana (· nrnn ~rwit•
tlnde :'n"nynw, e l«~ru vor fim CítiHtruir t' t'«Lc.;tear Jinh<lS de 
farl'is de fi~rro na cidadt· de S. Sah-ador, dt~~tin~Hlas ao trans
porte d1~ pa:,sagpjrc,,..; e f:aq.!·as. l!t• c()nforrnida1lt~ com o priyi
rqüo ou r.orgat.lo a favor dt~ Q!l in! i 110 Blw:lyu VI\ (' João Hn
tlrignrs Gt>rtWJllO pl'la Lei prodnf'ial tla B.l!Jia TI. o u;~:l de t:J 
llt• Junho de t872, e rws termos do •·ontraeto <"t:lt·hnulo entre 
o Governo daquella Provinda ,. os enncl'ssionarios uo refe
rido privilr~gio em d~rta de 22 do rnl·~mo mez e anno . 
• Art. 2. o A Companhin adqnim JHif<l si, l'rn todos os sens 

ouns, f;lVOI'rs e olJrignçlíe~, mf•diautc o <Jceônlo •·clt~hrado 
[Wios ÍneorporaflOfCS COIII OS rl'fnridos COIJCt•ssion:rrios, O pri
vilegio c o contracto a que se refcr«~ o art. Lo 

Art. 3. 11 A sédc da Companhia será nesta cidade do Hio de 
Jnneiro, onde se crldJrarão as asscmhléas g(~raes dos acrio
nistas e residirá a Dircetoria. Haverá, porém, na cidade de 
S. Salvador um cscriptorio, um gcren:e e os empregados 
vreeisos a juizo da Dire•~toria. 

J\lrt. r.,. o A Companhia d nrará pelo espaço de üO annos, A 

só poderá ser di:.;solvida anks desse prazo nos casos rspPeitl
·~a dos no art. 29n do Cod igo Commcrcial e no art. 3n do De· 
ereto n.o 27H de !9 de Dezembro de !860, ou quando houver 
~offrido prejuízos que al.Jsorvam, além uo fundo de reserva, 
tiO 0

/ 0 do capital social. 
Art. 5. o A Companhia julgar-se-ha constituirla c (~omc

çará a funccionar logo que os seus estatutos forem appro
~ados pelo Governo Imperial. 

Art. 6. 0 O ~apitai da Companhia sr.rá de 800:000~000, di
vididos em 4. 000 ~eções de 200~000 cada uma. Poderá. 
porém, o mesmo capital ser augmentado, se a assembléa 
geral dos accionistas, sob proposta da Directoria, assim o 
resolver, precedendo autornação do Governo Imperial. 

No caso de se verificar o augmsnto de capital, a distri
buição da~ novas acções será feita peJo~ accionistas da Com
panhia na propo"rção das arções primitivas que possuirem. 
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Art. i. • A l'c~punsabilidade dos :wciuublas uào :;c estende 
a1érn do valor nominal de suas acções. 

Art. 8. 0 As entradas das ac~ões serão realiz~da~ peJa SI"· 
g-ninte fórma: :.; "!., no :u~to da suuseripção, c o resto na 
proporç~o c nas époeas que a Direetoria entender f~onvf~· 
niontcs, com intervallo~ pPlo menos de 30 e :1viso prévio de 
~ 1lias, publieado nos jomacs de maior eirculação dtsta ci-
dade. ' 

O acdonista qnc deixar d<' rcaliznr qualqtu•r das cntratla:-; 
no:-: t->pocas pretix.ad:.1s, pt•rc!Prá, 1~111 hcnelki11 da Ctnnpanhia, 
as pn··:tações quP :mtt•riol'IIH'Ille houva rlfeetuado, salvo 
c~aso dt~ !'orça maior devida IIIL'nte fJrovado perantt~ a Dirct:
t•H'i:l . 

As aeçõ,~s eahi<lrts er!'l eornmi:-:so serão novamrntc rlistri~ 
hnitl:ls pela maneira qut• a niredoria julgar mais eonve
n it•ntr. 

Art. 9." As aerõc;:; serão nominativas ~ as; snas tr:msf,•. 
rmwias ::;e farão ,;or tcmw lavrado nos livros da Companhia, 
com a intcrvcnçjo ~ assignatura tlas partes eoutractautes, ou 
de pess(•as leg-:11mente autorizadas. 

Art. tO. A assernLiéa geral ordinaria dos accionistas fP.tt
nir-sc-ha uma vez lHlr anrio, no mcz dr. Julho, para ouvir ler 
o r~latorio e app1·ovar ott rc•pro\rar as contas apresentadas 
w·la Direetoria, :Js quaps seri:io sujc~itas a ama eommissão ele 
eonta:::, se trcs ou m;1i~ rteeionist:Js n reqn!'l'crem. A eom· 
missão da eontrts, composta de trcs ar,c·iouistas de vinte ou 
111a is ac~~õcs, snr:i cn tfw f' lei ta pot· eserutinio, devendo mar
,·ar-s~ prazo ntittea nwtor de quinze dias para a nova reu
nião da · assemlJiéa g-eral, na ctual se votará sohrc o parecer 
e ns eonta"-, sobre qualtJncr proposta apresentada e jú infor
mada pda Directoria, e sobre as eleições que devam ter 
I ugar. 

Art. 11. Alóm da reunião ordinaria da asscmhléa gcrttl 
ch•s ;u~einnistas, hrtvt~rá HS extraordinarias que a Directoria 
c·.on,·or:n· por deliberação sna, ou á requisição, por cscripto# 
ele aeeiunistas que rcprt~sentem pelo meno~ uma IJUarta parte 
do capital realizado. A Direetoria as convoeará. nesse caso 
dt~ntro uo prazo de quinze dias da requisição, e nellas se tra
tará t'Ómcnte do ohjecto para que tiverem sido convocadas. 

Art. t2. As assembléas geraes, tanto ordinarias como 
cxtraordinarws, julgar-se-hão ~~onstituidas quando se reu
nirem aedonistas que representem pelo menos, por si ou 
como procuradores de outros, um terço do capital realizado. 

A convocação será feita com antecedencia pelo menos de 
·oito dias, c os annuncios publicados trcs vezes nos jornaes. 

Art. t3. Os aceionistas, inscriptos nos livros da Compa
nhia pelo menos trinta dias antes da reunião das assembléas 
gera os, terão um voto por cada vinte acç.ões. A- nenhum ac
cionista, porém, se contará mais do trinta votos am qual
quer deliberação. 

A votação póde sr,r J"'ssoal ou por prncuração, sendo o proQ 
curador tambf"m an:.ir•ni~ta, 
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No caso, porém, de eleição da Directoria ou de outro man
datario elegivel, não se admittirá votos por procuração. 

Quando fôr accionista qualf}uer companhia ou sociedade, 
um só dos socios poderá votar. 

Art. !4. Quando por falta de numero a assembléa geral 
dos accionistas não se julgar constituída, seja ella ordioaria 
ou extraordinaria, far-se·ha nova convocação com prazo 
nunca menor de cinco diag, e nesta segunda reunião se vota
rá com o numero de membros presentes. 

Os ausentes ficam em todos os casos sujeitos ás delibera~ü.-'s 
da assembléa geral. 

Art. i5. As assemhléa~ genes serão presididns por nrn 
accionista possuidor U.e lJO ou mais acções, que não seja mem
bro da Directoria. 

Este Presidente da asscmbléa geral será votado por ac
clamação, ou por cscrutiuio, seiO accionistas pre';entes o rc· 
IJilisitarem. 

O Secretario e o cscrut:-~dorserão nomendos pelo Presidente, 
o qual :mbmetterá a sua e . ..;eolha á npprovação da assemhl(!a. 

Art. 16. Compete á assrmbléa geral: resolver sobre todos 
os negocios que não estiverem expressamente commettido:-; á 
Directoria, elêger a esta, tomar-lhe contas annualmenteo, n 
confirmar ou não os actos da Directoria que por estes osta-
tutos ficam suJritos á sua approvação. . 

Art. i7. A Companhb será administrada por uma Dirrc
toria, composta de tres membros, que possuam pelo menos 
50 acçõcs cada um, as quaes ficarão depositadas durante a ~u:t 
gestão. 

A Directoria será eleita por cinco annos e seu~ membros 
poderão ser reeleitos. A gestão durará até que a nova Di
rectoria se apresente para tomar posse. 

Art.l8. Por dero~:Jçãn temporaria do flUe dispü~ a srgnnda 
parte do artigo antcccdcntey serão Direetorr~s nos eineo pri· 
meiros annos que com·'Ç:IIn com :l approvação destes ~~stntntos 
e installação da Comp:whia os Srs. Themistocles Petroeo
chino, B.~rnardo Caymnri e José Antonio Alves de Carvalho. 

Art. i9. A Dirc~~~torb escolherá d'entre seus memuros um 
para Presidente, outro para Secretario e o terceiro para The
sourciro, e distribuirá seus trabalhos. 

Na falt:l ou ausencia de qnnlqucr D"irrctor por mais de r,o 
dias, os restantes chamarão para o sub::tituir um ::w1~ionista 
que possua 50 ou ma-is acções, salvo o cr~so em que a auscn
cia provenha de ter um dos Directores sabido para fúra desta 
cidade em serviço da Companhin. 

Art. 20. Compete á Directoria : administrar todos os nega
cios da Companhia, cclt>brar e assignar todos os contractns 
que julgar necessarios, e representai· a perante as autori
dades constituídas dentro ou fóra do paiz, em jui:r.o ou fóra 
delle, para o que lhe ficam conferidos plenos e illirnitados po
deres com o direitot.lesubstahelcccl-os em quem lhe aprouver. 

Art. 21. Compete tamhern á Dircctoria nomear e dcmrttir 
n~ ~mpreg.~dos, marcar-lhes ofllenallos c g-ratitkaçõcs, c di
n~Ar a c~w.nptnrt-\~·ão cl~ 1nt1o:-: ns livros •1;) r.omp<Hlhia, 
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Art. ~~- O Thesoureiro recolher.\ em deposito a um ou 
mai~ Bancos designados pela Directoria, todos os dinheiros 
da Companhia, guardando em seu poder sóment~ as quantias 
precisas para as immediatas despezas e pagamentos. 

Art. 2:3. Ao Presidente da Dirertoria, além de suas attri
buições como Director, compete ser orgão da Companhia, e 
assignar toJo~ os papeis, menos os contractos e procuraçõesp 
que o serão pelo menos por dons membros da Dirrctoria .. 

A Directoria lançará na acta de cacla uma das suas sc~sões 
as deliberações que tomar, e potlcr~ designar quaes os outros 
papeis que, além da assigna tu ra do Presidente, devam ter a 
de outro membro ua mesma Directoria. 

Art. 24. O G~rente da cidade de S. Salvador será no
meado pela Directoria, a qual o poderá dispensar quando 
convenha ao serviço e interesse da Companhia. Seus venci
mento5 serão marcatlos pela Directoria e suas obrigações fi
xadas nas instrueçü0s que a mesma Direetoria fica :mtori
zatla para lhe dar e para alterar qn:mdo julgar conveniente. 

Art. 25. Dos Jncros liquidos da Comp:mhia, effeetivarnente 
realizados em cada semestre, se dotluzirü 10% para fundo de 
resel'va e 9% par a serem d istrilmidos, em pn rtes iguaes, cn tre 
os membros da Director·ia como rernunerr~cão dos seus ser
viços. O restante constituirá o monte div-idendo; qne será 
distrihuido entre os aecionistas na propor~ão das acçõcs que 
possui rem. Nenhum tlividcn1lo, porém,' se fará, enHruanto o 
eapital social, desfaleado em virtude de perdas, não fôr inte
gralmente restabelecido. 

O fundo ne reserva é dcstinano a fnzer face ás perdas de 
capital, e deixará de ser accumulad@ logo que attingir á 
somma de :1.00:0001)000. 

Art. 26. Os abaixo assig-nados obrignm-se pelo numero de 
acções que subs~revcrn, sujeitam-se a tod01s as disposições 
dos presentes estatutos, que approvam, e ~~oneedcm ú Directo
ria plenos poderes para requerer do Governo Imperial a 
approvação dos mesmos estatutos, e para aceitar as alte
rações ou modificações que o mesmo Governo lhes fizer. 

· Rio de Janeiro, 2 de Janeiro do 1873.- Seguem-se as as
signaturas. 

lJECHETO N. ;j283- DE lU PE r.L\10 DE 1873. 

Concede á Companhia Transatlaulica de seguros maritimos ~ 
terrestres, cstabel~cida na cidade de llerlim, autoriz:.ç~w 11ara 
fuuccionar no Imperio. 

Attendendo ao que me rcfJHereu a Companhia Trans
allantiea, de seguros maritimos c tetTf'sl.rc~, estahcfp,
•ida em Berlün, e elcvidamrnte Fprt':c;rnt<Ída ~ e d~~ 
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conformidade com o parr.r,cr da Secçã'ü dos Negocias do 
Imperio do Con~clho de E~tado, c'Xarado em Consulta de 
22 do mez proximo passado, Hei por bem Conceder-lhe 
autorização para funccionar no lmperio, pouew;lo crear, 
desde já, agencias pesta Côrte e na praça de Santos, e 
mais tarde em Pernambuco, Bahia, Rio Grande e Porto 
Alegt·e, sob as seguintes clausula5 : 

L a o~ a c tos praticados no Imperio pela Companhia 
ficam sujeitos ás leis, regulamentos e tribunaes brasi
leiros. 

2. a Nenhuma agencia po!ler:\ funccionar sem qne a 
Companhia tenha previamente deposit1do em qualquer· 
estabelecimento bancaria da praça resr)eCLiYa. :t fJuantia 
de 10:00J1) em moct.la ou apoliccs da divida pu!Jiica. 

José Fer·nandes da Costa Pereira .Junior, do 1\leu Con
selho, Ministro c Secretario de Estarlo tio~ Negocias da 
Agricultura, Commcrcio e Ohras Publicas~ assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio rio Rio de Janeiro em 
dezanove de Ma i o de rn il oitocentos scten ta c tres, quin
quagesimo segundo da Indcpcnt.lencia c do Impor i o. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior. 

DECRETO N. ~H8~- DE l9 DE .l\1.\lO DR 1873. 

Conccrlc á Com(lanllia-E.;Lrada fie ft"ri'O do Rio Preto-autori
zação para funcdouar c approva os respectivos cslatu~os. 

Atten(lcndo ao que me ref}ncrcu a Cf)mpanhia -E~· 
trada de ferro do Hio Preto, devidamente repre~entada, 
e de conformidade com o parecer da Secção dos Negocias 
do lmperio do Conselho de Estado, exarado em C'msulta 
de{) de 1\laio corrente, Hei por bem Coneedcr-lhc auto
rização para funccionar e approvar os re~pcctivos esta
tutos, sob as clausnlas que com este baixam, assign:1das 
por José f'ernandcs da Costa Pereira Junior, do l\leu 
Conselho, Mmi;.tro e Secretario de E;:;tado do::; Nrgorio:; 
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1la Ag-rict.IItura, Commercio P, Ohras Puhlicas, fJUe as~im 
o tc11ha entendido e far.a e~P(~utar. Palacio do Rio de 
Janeiro emdezanovr. d(:l\laio d1' mil nitocentnssctenta e 
t.rrs~ quinquagesimo segundo da lndcpcndcncia e do lm
perio. 

Com a rubrica de Sua ~l:i~estadr~ o ImpPrador. 

José Fernandes da Costa PlTeira Junior. 

Clausulas a •tu~ se ref~re o Decreto 11. 0 ú~S-'1 · 
desta data. 

I. 

No art. 2. o eliminem-se as palavras finaes-fazendo 
o respectivo contracto parte integrante tleste capit.ulo
c, em lugar tlellas, diga-se-e ourigatla a mesma Compa
nhia a cumprir todas as clausulas do contracto. 

11. 

No art. 3~, em lugar das palavras-ser:'t presidida pelo 
Presidente da Directoria-diga-se-scrá presidida por 
um accionista df'signatlo por acclamação ou ele i to para 
as reuniões de todo o anno, se pelo menos dez accio
nistas o requererem na occasião. 

O mais, como está no mesmo artigo. 

III. 

Ao§ 6. 0 do art. '"0, onde diz-autorizar a Directoria 
para contraltir emprestimos- acresr.ente-se- com
tanto, porúm, que nunca. exeeda um terço do capital 
chamado e já ell'eeUvamcn te en~rado. 

IV. 

No art. 4~ supprimam-sc as palavras finaes-scm re
serva e appellação. 

PaJacio do Rio de Janeiro em 19 de Maio de 1873.
José Fernandes da Costa. Pereira J1mior. 
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Estnlulos da Companhia - Estrada de ferro do Ri o 
r reto-, a ttne se refere o Decreto u. o 3284 de t9 
do corrente mez. 

CAPITULO I. 

J) A G (I l\1 P A ~ H I A • 

Art. i.° Fif'»r,rP:1tla umnCompnnhinonSodPckicle :tnony.
m:t, Stlh a dt~rlo:ui:wç~HJ-I:ompaulli:-1 tla E~trada de fr·rro tlo 
Hio Pn~to, tendo por o!Jjt•t:to e Hu1 a PX.t~t;nç:io do t~ontr~do de 
fti ue Agt~Sto de 1872, relt>!JraLiu pela Presit!Pt}('Ía da Pro v in
::ia do Hio de Janeiro eom .lnaquim Augusto l]UI~JTeiro Li rua 
c Antonio Vktur ue Assis Silveira, pnra eo11strue~ão, uso e 
gozo de uma nstr:.1da de f<~ITO etonomiea, que, partindo da 
narra do Pirahy, vá terminar no ponto que nwi::; eonveniente 
fM Lia freguczia de Sêmta Iza bel do Hio Preto, passando pc las 
t'reguezias de lpiabas e Cunservatol'ia. 

Art. 2. o A série da Companhia st~rú nesta côrtc e ~ sna 
exisll~neia SL~rá pelos GO annos que tem tle durar o privilegio 
que foi eoneedido, fazeuuo o re::;pcctivo contraeto parte inte
grante deste capitulo. 

Art. 3. o A Companhia julgar-sP-ha constituída logo qne 
esteja subscripto mais ue metade do seu capital e uepositada 
em um llaneo uma prestação de 5 %. Dentr{l, porém, de um 
anuo, contado da data do Decreto que npprnvar estes estntu
tos, deverão Pstar tlistrilmitlas todas as acções ou quinhões 
do fnnJ.o da Companhia. 

Art. 4. o A Directoria da Companhia fica investida de 
plenos poderes, inclusive mesmo os poderes de procurador 
em cama propria, para tratar e contractar com os concessio
narios o moJ.o e as condições de transmittirem á em preza o 
privilegio que lhes foi couceuiLlo. 

CAPITULO JI. 

DO CAPITAL DA COMPANHIA. 

Art. :.. e O capital da Companhia será de !.000:0008000 di
vidido em 10.000 :J.Uinhõcs ou acções de ~008900. Este fundo 
poderá ser elevado até o dobro por deliberação de maioria 
absoluta da to"talidade dos votos da assernbléa geral da Com-
pílnhi::~_, se assim fôr nrc('s'Jarlo. ' 
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Art. H. 0 As cntratlaR Jo capital scl'ão realizatlas na raz:Ão 
li~ to a~()%, a juizo da Dircctoria, nieuiando sempre o espaço 
de :JO uias pelo menos de uma a outra, com preccdenc1a de 
annunci9S' por 15 dias nos jornaes da Côrte. 

Art. 7 .. o A falta de pontualidade na reâlização das quotas 
chamadds nos prazos respectivos importa a exclusão do ac
cionísta impontual, que perderá em beneficio do fundo de 
reserva as entradcs anteriormente verificadas, salvo os casoi 
ja-;tificavcis á satisfação da Directoria, que cobrará do accio
nista n1tardatnrio o juro da móra na razão de iO % ao 
ali no. Compete á Dircctoria o direito de declarar em eommis
so as acções sobre que occorra impontualidade, publicar IJUe 
ficam nullas e de nenhum effeito e effectuar a emissão ue 
outr:ls que as substituam. 

Art. 8. o As acções ou quinhões serão exarados em fórma 
Je títulos nominativos, e constarão do livro de matricula dos 
proprietarios. Só podem ser transferidos depois de realizado 
um quarto de sou valor {art. -12, § 5. o da LrJi n. 0 1083), e a 
trnnsferencia se opéra por acto lançado no respectivo regis .. 
tro, com a~sígnatura do comprador e do proprietario ou da 
procurador _.com poderes especiaes (Cod. Comm., art. ~9.7). 

CAPITULO III. 

DUS ACCIONISTAS 

Art. 9. 0 São accionistas ou gocios da Companhia todos os
l'Jossuidores de acções ou quinhões cujos títulos estiverem 
competentemente averbados nos livros respectivos. 
· Art. .lO. Os accionistas só respondem pelo valor das ar 4 

ções ou quinhões que possuírem, ficando os primitivos obri• 
~ados, na fórma do art. 5. 0 , § l7 n. 0 3 do Decreto n.o 27H de. 
f9 de Dezembro de 1860. 

Art. H. Justificada perant~ a Directoria a perda ou ex
travio de titulo de acções da Companhia, será substituído por 
outro depois dos annuncios necessarios; prestando quem o 
receber a devida cau~ão ou resalva, conforme o en\ender a 
Directoria. 

Art. 12. Cada acção ou quinhão é indivisível em relação 
á Companhia, seja embora propriedade de diversos, nos li· 
YrJs da empreza será representada por um só, a quem com· 
petem os direitos e deveres de accionista. · 

Art. 13. São aptos para votarem na assembléa geral todos 
os accionistas que pos.mirem tO ou mais acçõcs; os que pos· 
suirem menos de lO poderão tod~via assistir e discutir nas 
reuniões da assembléa g-eral da Companhia. Est _ · · --.. .._ 
assistcncia e discussão é ox tensi v o aos re[)l'C, _ (!}{~\'' é'L..,. 1 0 ., 

donistas com firma t:oeial, votando; porém, 'r~ \S_ij\\1~ tfh ~ · ' l ~ '' {1r 
P•RTE 11. 4~ Q ~ f 

1~, 1 

·;-::::- o 
:I: 
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Art. H. As aeções dão direito aos hrns quo forem atlqui.
ritlos pela Companhia, e aos lucros verificados pelo balanço. 

Art. Hi. A transmissão de acçõcs não confere ao novo 
socio ou accionista o direito de votar n~s nmniões da as· 
sembléa geral da Companhia senão depois de 60 dias do aver .. 
bamento, salvo o caso de transferencia por successão heredi
taria, em que compete ~esde logo ao novo possuillor o oxerft 
ciei0 de todos os direitos. 

Art. 16. A posse de uma acçrto envolve de plrno direito 
adhesão aos estatutos da 'Co1npanhi:l c á.s deliberações da sua 
a!'sembléa geral. 

CAPITULO IV. 

DO DIYIOIC'IIJO E DM FUNDOS DE RESERVA E DE AMORTIZAÇÃO. 

Art. 17. DJs lucros liquidos das operações efTectivamente 
conclnidas nos respectivos semestres se deduzirão 5 % para 
fnndo de reserva, ~i% em relação ao capital da Companhia, 
para fundo de amortização; e o que restar, deduzida a com
miss?ío da administração, constituirá o monte dividendo, qne 
ser:\ Jogo distribuído pelos socios na proporção de seus fJUi· 
nltÕC'S. 

Art. 18. Sr,mpre que os lucros lirruidos da Companhia chc" 
g:u1~m para distribuir um dividendo mnior de 10~~ ao anno ou 
l'.:í% no semr,stre deduzir·se-ha dos mesmos I ucros mais 5%, que 
sHão applit~ntlos a aug-mcntar o fullllo de reserva. O funtlo de 
reserva ú 1lcstlnado á conservação e melhoramento da linha 
"'do materi~l rodante, e a fazer face a qnaegqucr ernergencias 
de força maior. 

Art. HL Quando o fundo de reserva :Htingir a uma 5. a 
parte tlo eapít:il realizado mspender-se· ha a contribuição 
rcsprctiv::~ 1 que irá augmentar os dividendos. Far-se-ha de 
novo a dr< ueçãose o fundo haixar daquel11~ limite. 

Art. 20. O fundo de amortização é destinado ao resg-ate 
tio r apitai da Companhia. Toda~ as vezes que cllr, attingir a 
um tleeimo do capital, far-se-ha dividmulo l1n sua irnportm
ein, averbnndo-se no dorso de cada acção a quantia p:•ga qtw 
lhefôr rr.lativaPa respectiva data. 

Art. 2l. Tanto o fundo de rt·serva como o de amortização 
serão convertidos, :.i medida de sua realização, em apolires 
da divida publica ou r,m outros titulos gar~tnfidos pelo Go~ 
verno que m~is seguras vanfagPn~ olfHeçam. 
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CAPITULO V. 

DA .. \D:\111\ISTRAÇÃO DA COliPANHIA. 

Art. !2. A Jirceção dos neg-ocios da Companhia estar~i a 
c~rgo e sob a rcsponsal.Jilidadc de uma admitustração com· 
}lOs ta de sei;> meml.Jros, sendo cinco Dircctorcs e um Gerente. 

Art. 23. A Directoria tem plenos poderes administrativos 
úm relação aos negocias da Companhia, incluindo mAsmo os 
JIOtlercs de procurador em causa propna, podendo deleg-ar no 
Gerente a parte de taes poderes que julgar eonvenientc a bem 
dos interesses da Associaç5:o, c revogai-os á vontade. 

Art. 2~. A Directoria reunir-se·ha por eonvocação do seu 
Presidente sempre que o exigirem os ncgocios c interesses tia 
cmpreza .. ou todas as vezes que o re,Juerercm um ou mais 
Directores. Para haver sessão devem estar presentes, pelo 
mcno3, tres Directorcs: o juizo da maioria decidirá :ts ques
tões; a votação será nominal, e o Presidente votará em ulti
mo lugar, tendo tambem o vuto de qualidade. 

Art. 25. As âctas das scssõns da D!rectoria serão rAgistra • 
das pelo Secretario do dia, em livro previamente rubricado 
no TriiJunal do Commercio,e 3ssignadas por todos os membros 
presentes. 

Art. :!G. O Presidente e Secretario da Dii·ectoria têm o di c 

reito de examinar toda a escri,pturação, e exi~ir directamcnte 
de cada empregado informações de todos os ne~oeios da Com
p:mhia, ainda mellmo reservados; mas não podem revogar 
ordem alg-uma do Gerente, nem suspender sua execução. 

Art. 27. As funcções d1 Directoria durarão por um trieno 
nio, podendo ser reeleita no todo ou em parte. 

Art. 28. O Prasidente da Directoria. designará d'entre os 
Dircctores o Secretario. 

Art. 29. Por ex:ccpção do art. 27, e attenrlendo-se aos tra
l1alhos o a.o tempo da organização e execução da cmpn~za, a 
Directoria nomeada nestes estatutos servirá até a conclusão 
das obras e instaUação da linha, e será assim composta : 

Presidente. 

Commendador iosé Gonçalves de Moraes. 

Directores. 

Francisco Paulo de Almeida. 
Dr. Joaquim de Ai me ida Hamos. 
l)om,iciano José Alves. 
ft .• .ntonio V ü·tor de Assb: Síl veiB~ 
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CAPITULO VI. 

DA DIRECTORIA. 

Art. 30. Compete á Dircctori:~ : 
§ f .0 Hegular os negocios da Associação, dnJibcrando rm 

tudo que exceder as attribuiçõcs do Gerente, com a unka ex
tepção dos actos reservados á assembléa geral. 

§ 2.° Formular um regimento interno que servirá durant0 
a construcção da estrada, e será revisto quando se tiver de 
~naugurar o trafego. 

§ 3. 0 Resolver as convoc~ç~cs rxtraor~Jinarias da as~c~-· 
llléa geral, sempre que o exigucm o Prcwlentc, um on ma1:.; 
Dircciores, o Gerente ou um numero de at:ci.onistas fJlW req 
J•resente pelo menos um quin~o do fundo social. FJrá o 
Presidente ~s convocações extraordinarias c as semcstracs, 
no caso de omissão do Gerente, passado o priwciro mez do 
:c;emestre scguin te. 

§ ~. 0 Nomear o Gerente, fixar-lhe o honorario d.urante o 
per iodo da construcção e marcar, de accôrdo com ellc, o or .. 
denado dos demais empregados. 

§ 5. 0 Reso~ver a chamada de fundos, justificado pelo Gc-. 
rente o emprego das anteriores. 

§ 6.° Fazer recolher a um Banco de rcconlwcido credito o:; 
dinheiros disponíveis da Companhia. 

§ 7.° Conhecer e resolver sobre pagamentos c autorizai-os. 
§ 8. o Approvar os plnnos que têm de ser presentes ao Go .. 

verno Provincial e fazer estudar o orçamento do todas as 
obrns a realizar. 

§ 9.0 Deliberar se a construcção da estrada se fará por em
preitada em globo ou por outro systema, c no primeiro caso 
~studar e approvar o contracto lJUC celebrar o Gerente, o 
qual sem essa autorização, por escripto, não o assi.gnará. 

§ iO. Adoptar sob proposta do Gerente o mcthodo da r.s
cripturação da Companhia, c fiscalisar a sua execuç-ão c boa 
ordem. 

§ H. Examinar semrstrnlmentr, o balanço, rclatorio c con
'as do Gerente, e sobretudo dar parecer á assembléa geral 
dos accionistas. 

§ !2. Celebrar e ~,ssignar quaesqucr contractos com o Go
verno G;eral ou Provinda!, podendo a Dircctoria escolher en
tre os seus membros quem a represente perante os mesmos 
Governos. 

§ 13·. Suspender o Gerente no c:-~so de impedimento defini
livo moral ou physico, c nos cnsos de. malversação provada, 
de dcsidia, inaptidão ou violação patente dos estatutos, nssu
mindo om tal caso as suns funcrões o Presidente da Dircl~to
ria, e r-onvocando immedjatamentc a a~srmbléa geral p~ra 
~·esolver sobre o easo. · 
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§ fi. Finalmente, executar e fazer cxccnt:1r os presente" 
estatutos, cumprir e fazer cumprir as f1Piiheraçõe~ da as
semhléa geral da Associação; resolvr.r todas as questui'S ; 
acompanhar, flsealisàr e regular todos os negocios da Com· 
panhia~ com excepção sómerHc dos actos reservados á sul 
:.~ssemhléa geral. 

Art. 31. Para ser clrito Director é necessario possuir pelo 
mcnng !00 acçõcs da Companhià, as qurws sorão inalienavei$ 
até seis mezes dtlpois de concluído o I~wndato. 

CAPITULO VIl. 

no GEUENTE. 

Art. 32. Compete ao Gerente: 
§ L" Executar todas as delihr.raçucs da Dircctoria~ expc · 

diodo no nome desta todas as ordens. 
§ 2. 0 EfTectnarr.s chanwdas~ por riJa resolvidas~ carreea· 

dar os fundos na fórrna do art. 30, § 6.~ 
§ 3. o Emittir os ti tu los das arçõcs, que serão por e11c as, 

sig-n:nlos e pelo Presidf~ntc da Companhia. 
§ 4. o Dirigir a escripturação e todos os negocius da Com· 

p:111hia nos termos d~stes estatutos. 
§ 5. 0 EfTectuar todos os pagamentos c dcspezas, salvas 

se111pre a fiscalisação e as attribuições da Direetoria e da as~ 
~cmiJiéa ~era!. 

§ 6. o Nomear c demittir livremente os emprcgndos da 
Companhia, marcnr-lhcs de accôr:lo com a Dirct~tnria os rt~s
pectivos ordenadog, deflnir-lhes os dev~·re~ r, velar inecssan" 
temente no cumprimento d:1s obrig-ações de cada um. 

§ 7.° Convocar 35 reuniõt~s onlinarias da nsscruhl<ia gcr:1J. 
§ 8.° Cr,lchrar quacsquer ajustes ou contractos para cxe

cu~·5o dos trabalhos ou fornecimento dos objcr,tos, com cxecp~ 
~ão dos reservados á Dircetorin, apresentando de tudo orça
JJH'nto assign<tdo, que ficar;í ard1ivallo. 

~ 9. 0 Organizar o b:1lanço~ relatorio e contas scmcstracs_, 
•JUC devem ser sujeitos ao exame da Dircctoria o com parecer 
desta i1 assem hléa g1'ral. 

§ 10. Finalmente, zel:1r o snperintondcr nos limitrs de 
suas attrihuiçõt'S tudo !Jllanto for a hencfido da Companhia 
e da sua renda. 

Art. 3:L Como mt~mhro da Administração superior da cm
JH·rza o Gerente concorrerá ás srssõcs da D1rectoria rolll voto 
delihrrn ti v o .. exf~cpto nas fJUcstões !JUC lhe po:;sam dizer rcs · 
\W i I. o. 
· Art. 3~·. O En~nnlwiro nnf·arregado da cxplnraçãn c dn 
levantamento do tr~u:o, plantas c on;amento da liulw IJr., 
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João Nery Ferreira, será o Gerenln da Cumpautlia, c servlr;i 
nos termos dos presentos estatutos até a conelusüo das obras 
c iHauguraçãu do serviço da Estrada, podendo continuar no 
mesmo caracter na Administração do trafego, se assim fôr 
aceurdatlo. 

CAPITULO V-Ht. 

DA AS.3EMD.LÍ~A. GEHAL. 

Art. 35. A asscmbll\a geral (S a reunião dns act'Íilllislas ou 
as3ocíados que se adwrem como tal inscriptos pt~lo menos üU· 
dias antes da reunião. SJrá prLJsidida }'elo Presidente da Di
rcctoria, que d~signará entre os r~ern!Jros presentes dou:; dos 
maiores aecionistas para 1. o c 2. ~ Sr.t·retarios. 

Art. 3lL A assernlJiéa gnral será convocada pelo Presi
dente da Dircctoria ou pelo Gerente por meio de annuncios 
nas folhas de maior circulação, feitos com antccedPncia de 15 
dias pelo menos, o sempre quo isso fôr requeriJo á Dirt·ctorin, 
para um fim designado por a'~cionistas fJUC representem pelo 
monos a rtnarta parte das acçõr.s emittidas. 

Art. 37. Heputar-se-ha a assemiJléa geral regularmente 
constituída quando os accionistas presentes relJl'esentan~m 
mai.-3 da metade das acções emittidtls. Quando, porém, não 
compareçam accionistas que reprcsontem esse numero de 
acçõos, a Direetoria fará nova convocação para 15 dias drpois 
com a declaração do que na nova reunião se delíiJorará com 
os flUe comparecerem. 

Art. 38. A assenthléa geral se reunirá no ttrimciro mez de 
calla semestre para lhe ser presente o balanço da Companhia, 
reJatorio e contas do Gerente eom opnrecer da Dircetoria. 

Art. 39. A qualquer accionista é licito requerer que o ha· 
lanço o contas sejam suhrnettidos a uma conunissão especial 
para interpôr parecer, nssim como assiste o direito Jc exa· 
minar os livros da Companhia, c qunesquer papeis ou doeu· 
mentos de lia. Esta faculdade, porém, será limitada nos dias 
i e !5 de cada mez, ou aos immediatos quando os primeiros 
sejam feriados. 

Art. ~0. A' assembléa geral compete, além das faculdades 
já definidas: 

§ L o Eleger os Directores entro os accionistas de iOO ou 
maisacções. 

§ 2. o Hesolver sobre a demissão do GerEnte nas hypothescs 
do art. 30~ § 13. · 

§ 3. u Approvar as contas do Gerente, fazendo·as ex:-~ minar 
por uma commissão espceial S-.llllJll'e IJUe o pnrecer da Direc
toria não fõ1· uuanime em acunsl'llJar a approvação . 

. § 4,. o Hcsolvor sohre (tuaiiJUa proposta aprcsent~da peb 
D1recturia, pdo Gerente ou pu r um uu mai:.; at-ricnísta:. 
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§ 5. o Approvar, qu:Hhlo mr conduida a ronstrnrção, o 
methodo do serviço proposto pel3 Directoria. 

~ 6. o Autorizar a Directoria a contra h ir ~rnprestimos. 
§ 7. o Resolver sobre augmento de capital, reforma do~ cs· 

t3 tu to~, dissolução da Companhia, e ampliação de seu~ fins~ 
salvos os direitos do Governo, mas unicamente sob proposta 
da Directoria, do GeriJntc onde aecionistas que representem 
mais de nm quinto das aeçõcs emHtidas. 

§ 8.° Fixar os ,vencimentos, finda a construcção, da Direc
toria e do Gerente, vencimentos qnc se ctJmporão rle duas 
partes, uma fixa, outra proporcional ao rendimento liqujjo 
da empreza. 

Art. 1,1. As votaçõns d:.l a~scmhléa geral serão tomadas f'tn 
gaal á pluralidade tlos votos presentes. Ex:cept.uam-se as 
cl~~i{~Ões dos Directorcs, que serão eleitos por maioria aiJso· 
luta tlos votos presentes. Se não houver maioria no primeiro 
es1·rutinio proceder-se-ha a segundo rntrc os candidatos mais 
votados em numero duplo aos que tiverem de ser clnitos, c 
rm todos os casos de empate decidirá a sorte. Os votos ~crão 
contados na razão de um por 10 acç(Ls c até o numero do 20 
votos, maximo que poderá rcJ:lresentar um ac~ionista, qual
quer que seja o numHo de acçõcs vroprias ou que repre-
sente corno -procurador de outrem. . 

Art. 42. Os accionistns ausentes podem comparecer por 
srus procuradores, mas só podem ser procuradores os accio
nistas. 

Art. 43. A convocnção da a!=sembléa geral extraor<1ina
ria será feita com as mesmas formalidades da ordinaria, c 
nes~as reuniões não será permittida discussão sobre objecto 
alg-um estranho ao tla convoc~•ção, o qual será declarado nos 
respeetivos :mnundos. 

Art. 44. Todas as resoluções votadas de conformidade com 
os prrscntcs estatutos em nssembléa geral ohrigarão :1 Com
panhia collecthra c indivitlualrnente, sem reserva e nppel
laçiio. 

Art. 4ã. As act1s das sessões da assemhléa geral serão 
lan~~.1das em livro prcv ia mente rubricado no 'frihunal tio 
Commercio c assignadas pelo Presidente c S:~erctarius tla 
reunião. 

CAPITULO TX. 

DISPOSIÇÕES GEflAES. 

Art. 4G. A~ contestaçõr'sqne s~ suscitarem na march:i cl:1 
Ad 111 in istr;~t,;-ão St)r5o tl'l'Ht itw1l< s por meio de a r l•itrr~o:;, sempre 
IJil e possa ser. 

Art. '~7. A dissnlnção 1la Companhia ~r verilk.ará nmn~~~05 
tio art. 5. 0 , §§ t3 r. :l~ do dt:tdo Llf'crr.to n. 0 2711~ ~Vr\'Jjryni · 
u.1~·íio st) far:·l '3L~g-nndo o Codig-o Commrr~Jo1<\',;\·. 1 · • 1 ·' 

( 
ll 



.\CTOS DO l'oDER 

Al't 4'i. N:lu p•~tlt·l:i•lt'Xt~rca~nlljun,·:anwute os ,·arg·os tle 
l~rt•'id••Ht•~ e Dirl~~~tnrt~S aeeionistas IJUe fort~lll sogro e genro_ 
('lmhatlos durante u euulwdio, parentes por consanguinit.laJe 
ai é o 2. o grão e soc.ios dt• li r mas commercia('s. 

Art. 4~. Não póJe ser Di redor UI{Uellc que exercer emprego 
1lt1 contiança da Companhia, on tenha, qm~r dir~eta quér in
tlire•~t:.unentr, interesse em algum contracto com ella. A su • 
l'ervenieneia de qualquet· destes factos importa a perda do 
lug-ar d~ Director. 

Art. õO. Os membros da Di rcctoria e o Gcrcn te são respon, 
saveis pelos ahusus que pratie;:m1111 no exercido de suas res
JH~•~ti v as funrt;ücs, na fórma do Codig·o Commercial. 

Art. r>l. No caso de resignação ou vaga do lugar de Di
reetor, a Dircctoria chamarú para o seu l'reeuchimcnto um 
aeeionista nas contliçü:~s da clcg-ibilidaue, o tJual servirá até 
a primeira reunião da asscmbléa geral; em que será eleito 
f'.ste ou outro uccionista. 

Art. 52. As tlnspezas dr explt1rnrão da 1 inlw, plantas e o r· 
rauwntos, cujos estudos foram en•:arrP!;ados pdos eoncessio· 
Íwrios ao Engenheiro Dr. João Nery F•~rrdra, corrrrão pur 
conta 1la Comp~mltia, cuja administral_'ãn farâ substituir na 
Directoria de Faznnda a fianr.a que alli prestaram os ditos 
Cfill(~cssionarios, a fim de que estes possam levantar a caução 
depusitada. 

Art. ti3 (transitorio). Os accionistas fundadores da Com
panhia, que opflrov:nn e su!Jscrevcm os presentes estatuto~, 
autorizam 30S concessionarios Joaquim Augusto Guerreiro 
Lima e Antonio Victor de Assis Silveira para representar a 
Companhia até o acto da posse da sua Dircctoria, e outrusim 
})ara solieitar do Governo lmperiul a sua apr,rovação e a au
tnrização para a Companhia fun•·eionar, e para esse fim e 
11ara aeeitar qualtJUer nwdif1enc;ão da 11artc do Governo, con
ferem-lhes todos os poderes, inclusive os de procurador em 
causa propria .-(Seguem-se as assignaturas.) 

DECRETO N. ~28J- DE 19 DE 1\I.HO DE 1873. 

Concede a \Villia.m Thomson, Cromwcli Fleelwood Varlcv e 
Fleemiug Ienkin, privilegio exclusivo por dez annos p~ra 
usarem no Imperio dos apparclhos c melhoramentos de sua 
invenção destinados ao serviço de tclcgraphos submarinos. 

Attendcndo ao que me requereram William Thomson, 
Cromwell Fleetwood Varley e Flceming lankin, por seu 
procurador Guilherme de Lar a Tupper, e Conforman
do· me com os pare~eres da Secção dos Negocios do Im-
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Jlel'io do Conselho de Estado e do Conselfl.eiro Procu .. 
rado1· da Corôa, Fazenda e Soberania Nacional, Hei por 
bem Concetler·lhes privilegio exclusivo po1· dez anno~; 
p~ra usarem no Impedo dos app::trelhose melhoramentos 
de sua invenção destinados ao serviço de telegr·apllos 
submarino~, sob as clausulas que com este baixam, <IS

signadas por José Fernandes da Costa Pereira Junior, 
do ~leu Conselho, l\finistro e S<~cretaf'io de E-.tado dos 
Negocios da Agricultura, Commercio e Ohras Publicas, 
<ruc.assim o tenha entendido e fac:-a executar. Palacio do 
lHo de Janeiro em dezanove de 1\laio de mil oitocentos 
scten ta c tres, quinquagesimo segundo da Independencia 
e do lmpcrio. 

f.om a rubrica de Sua Magrstade o Imperador. 

José Fcrnande~ da Co8fa Pt'reirrr JunifJ1!. 

Clausulas a que se refet~e o J)ecreto n.'' :i~S~ · 
desta data. 

I. 

O privilegio para os apparelhos e melhoramentos des
tinados ao ser·viçu do:; telegraphos submarinos não é 
applicavel ás Companhias de telegraphos que, tendo o 
uso e gozo destes apparclhos e melhoramentos nos pon
to3 de que se dirigem para o Impcrio, venham a entrar 
nelle; este direito adquirido ~erá admittido sem exi· 
gem·ia de compensação der i r a do do privilegio. 

11. 

Em ra~o algum serú oiJrigatorio o pagamento exigido 
pelo uso dos apparelho3 ou melhoramentos, de somma 
superior ág concessões na Grã-Bretanha, guardada a 
prClporc;ão entre a gl'andeza e qualidade dos apparelhos 
e a ex tensão do serviço da linha. 

IIJ. 

O GoYcrno em hypotllese alguma ser~ responsavel por 
guaesqucr prejuízos que tenham os conc~ssio~atf9~,por 
tal ta de pagamento da parte das Companhras~~'IC usarem 
dos apparelhos e melhoramentos privilegihdos·. 

rART8 lX. i.SQ , 
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IV. 

Todas as questões que se suscitarem entre os conces
sionarios e as Companhias ou emprezarios brasileiros 
serão tratadas no lmperio perante 'Os seus respectivos 
Tribunaes. 

v. 
Fica esta concessão depemlente da approvação- do 

Corpo Legislativo. 
Palacio do Rio de Janeiro em 19 de Maio de !873. -

José Fernandes da Costa Pereira Junior. 

DECRETO N. õ286 - DE 2~ DE AlUO DE 1873. 

Autoriza a novaçã.ó do contracto celebrado com Francisco Fer· 
reira Borges e Guilherme de Castro, e transferido á Companhia 
Brasileira de Navegação Transatlantica. 

Attendendo ao que 1\Ic requereu a Companhia Bra
sileira de Navegação Transatlantica, cessionaria do 
contracto celebrado com Francisco Ferreira Borges e 
Guilherme de Castro em ã de Junho de !87:1. e modi- ' 
tieado em 31 de Outubro do mesmo anno e em 16 de 
Julho de 1872, Hei por hem Autorizar a novação do 
mesmo contracto nos termos das clausulas que com 
este baixam assignadas por .José Fernandes da Costa 
Pereira Junior, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, 
que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte e quatro de l\faio de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua llagestade o Imperador. 

José Ferncnd,es da Costa Pereira Junior. 
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Claa1olas a que •e refere o Deereto n. • 6~88 
desta data. 

t.• 

A Companhia Brasileira de Navegação Transatlantica, 
cessionaria do contracto celebrado com Francisco Fer
reira Borges e Guilherme de C:Jslro em 5 de Junho de 
!871 e innovaJo em 31 de Outubro do mesmo anno, 
obr·iga-se a introduzir annualmente no Imperio até dez 
mil immigran tes das Ilhas dos Açores e da Madeira, do 
Meio Dia da Europa ou das Canarias, agricultores, tra
balhadores ruraes, artesões e indivíduos aptos para 
outros misteres que tenham relação com a lavoura, 
morigerados~ e em condit;ües de perfeita saude, e nunca. 
maiores de M.i annos, com tanto que não exceda a 20 °/0 

o numcto pc indivíduos que não sejam aptos para a 
agricultura. 

~.· 

A Companhia promoverá o contracto llos serviços dos 
immigrantes com particulares quando ellcs não o 
possam fazer por si ou não queiram estabelecer-se por 
conta propria. 

3.• 

A Companhia se obriga a não exigir dos particu
lares com quem os immigrantcs se contractarem indem
nização alguma pecuniaria além do transporte desde 
o porto do desembarque até o estabelecimento a que se 
destinarem, quando os particulares não se incumbirem 
desse transporte. 

Comprehentler-se-hão no numero dos immigrantes 
importados, as mulheres e crianças maiores de quatro 
(í) annos que fizerem parte das familias. 

1!1.• 

Serão observadas pela Companhia no transporte dos 
immigrantes as disposições do Decreto n. o 2168 do 
l. o de :t\laio de i8~8. 
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G.' 

A relação dos immigrantes que deve ser apresentada 
pelos Capitães dos navios, na conformidade do Regu
lamento do t. o de Maio de i808, será authcnticada 
pelo c~msul ou Agente Cons•1lar do porto de embarque. 

As despozas de de:;embarquc, as ue ag-azalho, sus
tento e tratamento dos immi~rantcs até se lhes de~ 
parar colloeação conveniente, e as da condueção das 
suas bagagens, utensílios e machinas ató o lugar do 
s.eu destino~ conerão por· conta da Com panllia. 

Serão, pon}m, livl'es de direitos da Alfandeg-a ou 
Ht~partições fiscaesas bagagens, utensílios. instrumentos 
e macltinas ara torias que us immigrantes trouxerem 
comsigo c lhes pertencerem. 

O Governo pagarã it Companl1ia a subven(;ão Je ~cs
scnta mil ri~is i60~000) por immigrante maior de i~ 
annos, e de trinta mil réis (:~ObOOO) por menor Jc 4 a 
t~ annos. 

0.'" 

o pag-amento da subvcncão de que trata a conui~ão 8. 3 

será feito á vista de documento.-, que JH'Ovem terem os 
immigrantes desí1mbarcado no Imperio, trazidos em 
navios da Companhia ou de sua conta. 

A Companhia prestará· uma fiança de seis cbn tos de · 
réis ( 6:0006000) que se julgarú quebt·ada no caso de 
não cumprit· as condições estipuladas nas clausulas 3. a 
e 7.a, sendo immetliatamente suiJ~tituida a fiança por 
outr·a de igual valor e assim successivamcnle, de sorte 
tJ.ue haja sempre e~sa garantia para execucão das mcn .. 
tiOnadas clausulas. 

·10.' 

Aos immigl'antes se dará passagem gratuita pol' uma 
sõ vez, em todas as estradas e linhas de navegaç;Iu per
tencentes ao Estado ou por clle subvencionadas. 

tL~ 

Os pagamentos a que se refere e;o:;se contracto scr<io 
feitos em moeda corrente do lmperio, sem nenhuma 
diffcrença de cambio. 
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A Companhia obriga-se a estabelecer no Rio de Ja
neiro e em outros portos do Brasil, onde fôr neccssario, 
agencias para o recebimento, ugazalho, sustento dos 
immigrantes que importar até que !'e lhes drpare col
lor,ação convcuicn te. 

Tt't'ú tam!Jem nos mesmos lup:arcs um re)ll'l'Sentanlc 
com plenos poderes para tratar dirf'ctamentc rom o 
Uovcrno, devcudo ser resolvidas no Brasil, de confor
midade rom a respectiva legislação, quac::qut'r qu(slõf':-; 
rnlrc o Governo c a cmprt'za~ ou cutre esta e os par
ticulares. 

As qucsti'íes que se suseilarrm t~nlre o Governo c a 
Companhia a respeito dt~ .seus direitos e uJ,rigar;íJrs, tl 

não puderem ser n~sol v idas de comm um <lrctlrdP., St'I ão 
llt'ridid~ts no Bra:'il por arhitros. 

St~ as partes ~..:onlraclautcs Jlão ;1cc·ordarnu ll·um 
me~mo arl.Jitro, Homf'ará cada uma o St'tJ, t' t'f-les conw
çarão os seus tralnlhos designando o l!'l'CI'ÍI'n. ;JO qual, 
no raso de tlivergcncia, cabcrú o vulo tleei:'ivo. 

Se não concordarem sobre o terceiro, cada a rbi 1 r o 
escolherá um Cousdhciro de Estauo, cnl.t c os IJU:Ics a 
sorte decidirá. 

f -1. :l 

0:' casos de força maior serão j usti tkatlus [la a u lu 
o G~werno ~mpcrial, q~e dl•cidirú de sua procedcllcia, 
ouvmuo o t.ons{'lho de I~stado. 

Estr, contrario começará a trr execução dent1o do 
prazo ue um anno, contado do di:1 ;; de .luul1o pro.xi1nu 
futuro, sob pena tle nullid:Hln e du!'arit por cinco aniJo~, 
podendo ser prorogndo se o Governo Imperial o en
tender eonyeuicntc'. 

Palaeio do Hio uc Janeiro em 21 de 1\Iaio de 18-73.
.1 osé Fernandes da Co;; ta Perâr·a Junior. 
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DECRETO N. tl287- DE 21 DE ~!AIO DE 1873. 

Concede autorizaç;lo á Companhia -l\lontevidcan and Brasilian 
l'clegraph- para construir uma linha telegraphica terrestre 
entre a cidade do Hio Grande do Sul c o rio Chuy, na fron
teira do Estado Oriental. 

A tlcnuendo ao que me requereu o Engenheiro E. 
n. Holmcs, como I'CjlJ'('~CJl t:m te da Companhia -1\Ion tc
vidcan and Brasili:1 n Telngraph-, c Conformando-me 
com os parcecrcs da Presideilcia da Província do Hio 
G,-aude do Sul c da Directoria Geral dos Tekgraphos, 
Hei por bem Conceder ú mesma Companhia autorizélção 
para con."truir uma linha lclcgrapllica tcncslrc entre 
a cidade do Hio Grawle c o rio Chuy, na fronteira do 
Estado Oriental. sob as clausulas que com este baixam, 
:.~ssig-nadas por José Fcrn:.mdes da Costa Pereira Junior, 
do 1\'Jeu Comclho, Ministro c Scrretario de Estado dos 
Nf'gocios da Agricultura, Commercio c Obras Puhl icas, 
que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em liutc e quatro de 1\Iaio de mil 
oilocentos setenta e trcs, tiUiilljU:Jgc3iino segundo da 
lndepemlcncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Jou: ·Fernandes tla, Costa Pereira Jnniol'. 

t:·lausulos a fJliC 8e r·cfe•·e o Deca·eto 
n. o &3St de.~ta data. 

I. 

O Governo Imperial concede :'1 Companlda-1\Iont~vi
dcan and Brasilian Telegraph-autorização para cons
truir uma linha telcgraphica terrestre entre a cidade do 
Hio Gl'andc do Sul c o rio Clmy na fronteira do Estado 
Oriental, rrue se ligue ao cabo submarino que a mc'i
ma C0mpanhia projccta estaueleccr de Moutcvitléo 
áquclle rio. 

11. 

O prazo desta conco.<Ssão será de triuta annos contados 
da presente tbta. Fmclo esse prazo a linha com tolé!asas 
suas !kpcnclcncias passari"t a s~~r pn)prictlade tlo Governo. 
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Ill. 

Se n:1 tlircccão da linha houvet' terras devolutas, a 
Empreza podci·;'t g-ratuitamente utilisar-se tle braça c 
meia de cada Jado da linha em Lotlo o seu prolong-amentl) 
c do c:;paço neccssario para as estações que estabelecer, 
c bem a:-;sim das madeiras c quacsquer outros matet·iaes 
nella existentes de que carecer para a construcção c con· 
st'rv;-~cão das linhas. 

Pocfcr'á outrosim constrnil-as nas margens Lias estra
das do Governo. 

IV. 

No c:tso das linhas passarem por ff'l'feaos particula
J't~s, a Emprcza obterà dos proprietarios a ncces~a
ria prrmissão para utilisar-se dos mesmos terrenos; 
quan<lo, porém, não a co.nsiga, terá direito de desap~ 
propriar o espaço qu.e lhe fôr intlispcn~a rei. 

v. 
Antes de encetarem-se os trabalhos, a Empreza dr

vcr:'t apresentar ao Governo o plano tla linha, no qual 
designa rú as estações tclegra phiras rcspecti r as. 

Yl. 

As obras terão começo no prazo de dous annos cont:l
dos desta da ta c ficarão concluídas seis mczes drpois de 
começadas. 

Salvo o caso de forç.a maior, justificado perante o 
Governo, a inobservancia jcsta condição importará a 
annullaç.ão da conce~são sem mais formalidade alguma. 

Tambcm C.l(lucará esta concessão no caso fJUC fique de 
nenhum effdto a concessão feita ú Em preza para o as
sentamento do cabo submarino de 1\Iontevidéo ao Chuy 
a que deve ligar-se a linlu de que ora se trata. 

VII. 

A Empt eza ohriga-sc a collocar :;ol.J os po~trs âc suas 
linhas um fio exclusivamente reservado p:1ra a trans
missão dos despachos ofliciacs, devendo velar sobre a sua 
conservação gratuitamente, senllo porém os in~Jrumen .. 
tos e mais despczas ncccssarias á custa, dQ.Goterno. 



ACTOS UO PODER 

\"li I. 

th telegrarilrnas officiae~ serão recebidos e exped illo~ 
por teleg-r:1phistas do quadro Ja Dir·ectoria G(~l':ll dos Te
}Pgrapho.; do I mpcr·io, no meados e dcmi ttitlo~ livre
mente, e lerão vrcfercncia a quacsqucr outros no caso tlc 
urgr~ncia. 

IX. 

O Governo concedcrú á Empreza isenç.ão 1lc direitos 
~obre o material Je fJUC neces~it:tr, devendo clla apre
sentar no comel}o dos trabalhos a relação d1 IJUantillade 

·a que se tlcYc limitar esse favor. 

X. 

Em qu:1Jquct· tempo, tlepoi~ dos dez primeiros annos, 
,·ontatlos tlo di:l em que eom1'~:ar a funecionar a linha 
telt•graphiea, pO(t.~rá o Governo resg-atal-a com :-~s res
Jlnrtiva~ estações c dt~pellllenci:-~s. O prt•ço dn resg-ate 
~(~I'Ú fh.a~Ju por arbitro:', os qua0s terão em vi:~ta a im
portanda tlas obras no I'Slado em que se acharem, en
trando na avaliaf~ão sórnentt~ as tlcspezas de direcção e 
administrat;:lo n o Ynlor t!UC o nnterial e mão de obra 
rcprcsen ta rem. 

XI. 

As qtwstõC's que í'C suscitarem entre o Governo e a 
Emprez1 sobre os seus direi tos e obrigações serão resol
vidas por a r b i 1 r os . 

Para a nomeação tl:~.st<'~ se rn·occ1ler~ do seguinte 
modo: 

1. u Se 11ão conconlarem as partes em um só arbitro, 
nomca r á cada uma o scn ; 

2. o llavrndo divcrgt~ncia entre os dous, as p~~rtes cs~ 
collterão um tc~rceiro, fJUC deddirá sem recur:;o nlgum ~ 

3. o Se não chegarem a accônlo, a Empreza nomeará 
um f:onsclheiro de Estado, e este será o terceiro ar
JJi tro ; 

4. o Q.tando houver necessidade tle J.rbitt·amcnto em 
qualquer hypothesr, uma 1las partes tlarú aviso à outra, 
declarando qual o seu arLitro; 

f>." Se dculro de 90 dias a outra parte não communicar 
n sua e . .;colha entendel'-se-ha que aceita o proposto; 

O mesmo se praticará 'luanto ú nomcJção do terceiro 
al'IJitro. 



RXF.cuTiro. 'I OI 

tl.') No caso de resgate da linha, ou de questões tf~ril
hicas, a c~eolha dos arbitros por ambas as partes r~~cahir;'t 
em profissionaes. O terceiro arbitro será sempre Con
sdheiro de Estado, livremente nomeado pela Empreza, 
srja ou não profissional. 

Xli. 

As Leis e Regulamentos que regem actualmcntc os te~ 
Jcgraphos no Brasil, ou que forem para este lim dt'"' 
~rolados, serão applicados ás linhas de que trata a pre-
scn te concessão. · 

XIII. 

O Governo reserva-se a faculdade de suspender o ser
viço telegrapllico nas estações da Empt·eza para toda a 
correspondencia, ou para certa classe della, por tempo 
Hm i Lado ou indeterminado. 

Em todo o caso o Governo obriga-se a pagar á Em
preza o preço equivalente ao qur tivf~r percebido no 
prazo anterior e igual áquclle durante o qual tiver 
lugar a suspensão. 

XIV. 

A Empreza se obriga a ter nesta Clirte um r·eprcscn
tante com plenos poderes para tratar e resolver dir~~cta
menlf~ com o Governo Imperial as questões emergentes, 
ficando entendido que quantas surgirem entre ella e o 
Governo, ou entre ella c os particulares, serão tratadas 
e resolvidas no Brasil. 

A Empreza não terá direito a outros faYores além dnf; 
mencionados nestas clausulas c nem pri vilcgio, ficando 
entendido que a presente concessão não prejudica os di
reitos e favores concedidos á Em preza de que tr:t ta o 
Decreto n. o 4728 de 16 de 1\laio de 1871 para o estabele
cimento de um cabo telegraphico submarino entre as Ci
dades do Rio de Janeiro e de Buenos-Ayres c a da Tele
graph Gonstruction and 1\Iaintenance Gompany, limited, 
a que se refere o Decreto n. o 5280 ele 26 de Abril do 
corrente anno. 

Palacio do Rio de Janeiro em 24 de Maio de 1873.-"' 
<Tosé '.Fernandes da Costa Pereira Jtmior. 

PARl'F: H, ;;r 



,\cros no ronrm 

'·ll•:·o1:~ :1 ~' ;llf:o!·:Jr:ões feitas nos c~talntos da Sociedalk Fr:m .. 
ceza de Soccorros l\Iutuos. 

A ttcndcmlo :•o qnc J'eprcscntou a Soricdade Franccz8 
de Socc:orr os ?\lnluos, c Conformando-me com o parPrl'f 
d:1 ~; rr;i:o dt•s :'\egocios do Impnrio tlo Cons~lllo tlc ~~"
f l''n, ~~:':"·:ulo l'lll Consulta do Ui ele Abril ultimo, Hei 
por h<'lll 1 1prov:1r as :dtcraçõcs feitas nos estatutos de 
~~:1 dt' Hez( ~l!!ll·o de 18!}(;, c qne com rste baixam, assi
gu:tdas por .Joüo J\ l ftrdo Conôa dP Oliv1'Í r a, do l\If'll Con~ 
c;dl10, J\liuis!J·o n Sl~cr:'lario de Est.:~clo dos Negof'ios dP 
ltnperio, qrr1~ :1:;:-:im o tc:l11a cntf'ndido .c f;tça executar. 
!'~•htl:io do Hio de Janeiro em vinte nf!uatro de l\Iaio de 
mil oitocentos setenta e tres, fiUinquageslmo segunuo 
Ja !n•ÍI'per:d~~ncia c do lmpcrio. 

Cnm a rubrica de Sua ~Iagcs!atlo o Imperador. 

Jollo Alfredo Corrêa de Olircira. 

Alt"'r:u·t~(':S dos estatutos c~a Sot~ietlade Ft•an~· 
c~c.·:,::a E!ll~ Soc<o,o••ros lUutuos, a t~U.(~ se I"eft.~re 
o Jh>:<:.•r;•cto n. o G~SS desta data. 

I. 

Os l. o do art. 4. 0 fiearú assim redigjdo 
c Para ser admilti1lo comosocio {~ preclsoserFranccz, 

I e r I H :liJ:tos eompldos ó menos de 4~j )) ; o mais como 
~~~ :H·l1a .ilU~ e.-,tatutos actnacs. 

n. 

No ~ 2. o do .1rt. 4. o supprimrm-se as palavras : << e1 

rom ~~~~durçJo das despezns conr:erHentes. aos soccorros 
l'<'l'l'llidos, lhe serJo n•stiluidas as t•nlrada~ IJUC lwurer 
ft•it o. ,l 

lll. 



EXECUi lVO. 

rr. 

O~ l." do art. ü."ésuhstituido por outr·o a.:;sim ru11· 
cehido : 

,, Todo socio p:1g-ará a contribuição annual dr~ ::2~.-~;o:IO. 
O p:t~·amcnlo tie:<.ta l:,)ntdlmi('lo serú feito por 1 :·i me.; Ires 
ad i:lttl:u1os, 110 I." de Scte1n bro, 1." de Oczt•mbl'o, i." 
de Harço c ·1 ."do Junho de cada anno. >> 

v. 
Oonlcnado do l\Ir~1l !co 1b Socicda1lr, rlr q IH' lr;1! :1 t' 

~·; ·! .n (to art .. 8. 0

1 lil:a elevalln a i:80!J;:'()f)f) ;tiJlliJ:tt>~. 

VI. 

Ao art. 8." acrr~renta-se : 
c< ~ 3. 0 O l\fedil~o da Sociedade dcY~rá f':·~t:llrt>ll't'CI' llt> 

c:-ntro da eidade um consullorío, onrle lt~r:·, ohri1r·: .. ~·· 
tlc dar duas eonsul tas por dia de uma ltarn r:1lh uma e 
onde rccclJerá Oii chamados, que llw serão dirigidq·; pur 
13scripto, para ir á casa tios socios enfermos.)' 

YII. 

A ultima partedo.art.l:j «Nos casos emqunn.',i>dicn 
da Sociedaue julgar_, etc.)> passa a ser~ 4. 0 do ar!. t')." 

VIII. 

No ~i. o do art. 10 supprimem-se as palaYra" (( n'
siuentcs no 1\io de Janeiro. 'I> 

IX. 

Ao ;ut. 10 acrcsccn ta-se: 
« § -i. o To1lo socio, cuja molestia não o ililPossihili~ 

ta r de trabdlhar, sú poderá ser tra tudo pelo .Medico dzt 
Sociedade ; receberá os medicamentos prescriptos, mas 
não terá direito a nenhum auxilio pecuniario. l) 

X. 

O art. H> é substituído por outro dc:;;t~ modo : 
« Para ter (lireito aos 2~000 ('Stipnlallos no_ art .. · 

~ 1. 0 , o soei o justificar:í rom attcstad.o do ftít:dii:.o da Su
eicdade que se acha do cama ou absoli:t:wu:Ilté inrapn 
de trabalhar~ c prevenir~ além disso;\ _Pirérloria. » 
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X f. 

O art. 18 dos actuaes esta tu tos é snbsti tuid o por ou-· 
tro nestes termos: 

c Art. 18.-§ t. o Todos os direitos afiançados pelos pre
sentes estatutos são devidos exclusivamente aos socios, 
e e~tes para gozarem daquelles direitos deverão residir 
nos limites da séde da Sociedade (com exccpção dos pen
sionistas sexagenarios, que perceberão a pensão, ainda 
ausentes da sédc da Sociedade). 

« ~ 2. o A séde da Sodedade fica circumscripla no~ 
limites seguintes: rua de S. Clemente desLie a pr:-~ia 
de Botafog-o até :i rua Bamhina, rua Barnbina, rua do 
.l\Iarquez de Olinda, praia dn Botafogo, rua do MarquPz de 
ALrantes, rua de Paysandú, rua de Guanabara, rua das. 
Larangeiras e ruas adjace~ltes até ao ponto chamado 
<cJardim1l. rua da Pedreir::~ da CJndelaria, rua da Pe
dreir<l da Gloria, rua do Ca ttetr. rua de Santo Amaro, 
rua de Santa Christina, rua de D. Luiza até {t subida, 
rua da Lapa, rua de Santa Tlwreza, rua do niachnclo, 
rua do Silva Manoel, rua do Conde d'Eu, morro de Paula 
l\[attos até á igreja, rua de Catumby, rua do Cunlta 
até á subida, rua do Pinheiro, rua da Floresta até ;'t su
bida, rua do Estrella, rua da Conciliação aU~ :'1 suuida, 
rua da Caixa d' Agua até á subida, rua do Bispo, rua da 
Bella Vista, rua do Haddock Lobo, até ao ponto chamado 
~~segunda feira», rua de S. Francisco Xavier até ú rua 
do Imperador, rua do Imperador, rua de S. Christovão, 
praça de D. Pedro I e todo o littoral desde a lgTejinha 
de S. Christovão até á entrada da rua de s. Clemente. 
em Bota fogo. , 

XII. 

Ao § 2. 0 do art. 1!} acrescenta-se: 
u: 1\Ias, para ter direito :í pensão, ju~tilicará rom 

~1ttcstado do Medico da Sociedade, em todos os tri
mestres, a continuação do seu estado de invalido. )) 

XIII. 

O pra:zo de cinco annos, antes do qual não poderão 
:;;cr modificados os estatutos c de que trata o art. ~jO') 
rontar-:.:e-ha da data dit ap'provação das presentes altc~ 
rações pelo Governo Imperial. 

'Palacio do Ilio de Janniro em 2~ c.lc .Maio de 1873.-
J~Io AT(redo Currà:t ~!c Oliveira, 



EXD:UTIVO. 

nECHETO N. l.)28ü - nE ~1 nE l\I.'\10 DE t8j:l. 

ApJn·ova os novos estatutos da Sociedade Jcranceza de ncncfi-. 
ceucia dÓ Hio de Janeiro. · 

Attcr11lcndo ao que rcprc~rntou a Sodc<laclc Franccza 
de lkneJicencia «lo Rio ue Janeiro, c Conformando-mo 
com o parecer da Secção dos Negocias do Imperio do 
Conselho de Estado, exarado em Consulla de1 17 de 
1\Iarço ultimo, Hei por hem Approvar os n~spcctiYos 
estatutos, dividiJos em dezanovc art.i~os. 

Qualquer altera•.~ão que se fizer nos ditos estatnto~ 
não poderú ~rt· posta em c~rcuf;ão sem ter sid~ appro
vada pelo Governo Imperial. 

Do que se passarú Carta que lhe servirú de ti tu lo. 
João Alfredo Corrêa dA Oliveira, do l\Icu Conselho., 

l\linistro e Secretario de Estado dos Ncgocios do Impe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Hio de Janeiro em viu te c quatro de Maio de mil oi-. 
tocen tos setenta c tres, ({llÍnquagesimo segundo da In .. 
dependencia e do Irnperio. . 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

Estatutos da Sociedade Ft·anceza de Bcncficcncia do 
Rio ile Janeiro. 

Art. L 11 Esta Sociedade é composta de Francczes. 
Tem por fim soecorrer os seus compatriotas necessitados, 
e fazer tudo quanto possa ser util c honroso para a 
Naf:ão, com tanto que seja a titulo de Beneficencia. 
Pod1~rão ser admittillos estrangeiros na qualiclatlc de 
bemfei torcs. 

Art. 2. o O prazo da Sociedade será :de 30 annos, e 
será consicLcrado prorogado de direito por igual tempo> 
c assim por diante, emquan to a ma i o ria dos soei os não 
decidir o contrario. Estas pro rogações ficam porém de
pendentes da approvaçJo do Governo Imperial. 

Art. 3. o No caso de dissolução forçada da Socied.aue, 
1•{uér por pedido de uma asscmblóa geral, quér po.r 



qualrpwr outro molivo, prorcder-sc-hn ao cnqn ego 
do:-; hcns c fundos em f:aixa pda fúnna iwlieada por 
uma commissão 11omcada 11ara esse fim pela asscm];k'l 
geral. 

Art. 11. 0 A Sociedade poderá fundar um :1sylo drsti
n:-H.lo ú educação dos orphãos, c a rceol her os enfermos e 
os Y(~Jhos, por meio de compra, arrcnd:tm(•nto on cons
trncç;to tle um Clliflcio n'um terreno qr;(• liJC pcrtt•nct•r. 

Art. r;. o As crianças a c:trg·o da Socit~dade, q ite n;t•J 
pcrtcncnrem ú Hclip;iãu Catlloli!~a, deverão srr cnlrc
gut•s pela Dirreto!'ia a UJ;L c:~taiJelecimcnto secula1·, ott 
a uma familia I10ncsta. 

Art. H. 0 Actualmrntc, ou p:,ra o fnturo, r qu:Jc.;;cpwr 
qnc sejam as alteraf_;Cies ft'iL:s na jnsl;dlaf:i\o do asylo da 
Sociedade, o:> sof'Co!'f'os 110 domit' il i o não puder .:to S!;l" 

supprilllidns de dirl'ilo. 
Ar L 7 ." O capital da Socictl:uln compõe-se: 
,1." Dos fundos que existem actualmeute, c da moiJi

lia qne se acha no Asylo Franrt~z dirigido pelas irmãs do 
caridade de S. Vicente de Paulo, c cuja av:lliaç:to eslá 
1JOS archivos da Sociedade~ 

2. 0 Do excedente da rcccila, fdta a dcspcza :mnual; 
:L o Das contribuições dos s,0eios c elos hcmfeitorcs; 
11." Dos dona Li vos c legados que a 5ocicdad!) possa rc-

cclJCl' como doação pura e simples. 
Si existirem sobras, a Dircctoria devcrú convcrtcl-as 

em fun1os publ i c os. 
As dcspezas não poderão exccller ú receita da Soric

dadc c aos juros dos Ci\pitaes. 
Art. 8. o Todos os annos, no dia 1. o d!) Junho, scr:'i. 

nomeada pelos soei os reunidos em assem lJléa geral uma 
Direcloria composta d1~ sele membros, encarrc,Q·ada da 
cobrança dos fundo.';, do seu em}H't'.~~·o, c de tudo !jlW 
diz rcspei to á atlministraç:ão da Sociedade. 

Cada cedula dever;'t conter os nomes de dei pr.sso:1s. 
Os tres membros menos YO Lados scrfío nomeatios sup~ 
plcnte-;. 

A U.irectoria scr;'t eleita todos os annos, poder:"! ser 
reeleita, c as suas fuucções scrJo puramente beucfi
cen les. 

Art. 9. o A Dircctoria ser~t composta de sete contri
buintes francezes, que escoliwrão entro si o seu Presi
dente, Secretario c Thcsourciro~ cujas attrihuiçõcs cstãG 
dctnnuinadas pelo uso. 

Art. 10. No dia L" U!~ Jnnl10 sn{t nonw:1da pela as= 
·sembl é a geral uma commissão de cinro mcm hrus, !~ncar~ 
~:cg:.ttla de vcrilicar a:s contas do c.\crcido sc2:nint~. 



E:XECUTlYO, 

\xi. 11. :\ Din·cloria não poLlertt deliberar ~em qnc a 
Hwiori;-t ddla esll•ja presente. 1\s scsst:ks ter<lo lugar 
tl uas vezes por HlCí':. 

O Prrsidentc poderú cmnocar a reunião cxtraordiJLl
l'i:t tla üircctoria qnando o julp:<lr Jlt'('üssario. 

Art. 12. A Dircctoria prestarú contas ú asscmlll(~a 
,<:::cral do dia 1. o de Junllo, por intcrmedio daquell(• Llos 
seus mcmlJros fJIW f(,t· por dia nomeado para este Jlm. 

Art. l~L O anno 1inanrciro prineipiarú no 1. o d(~ 
lunlto, c o rcecbimcnto u;1s contribuições será feito }JOl' 
LJ·imestres adiantados. 

Art. O~. A asscmJ,léa geral do di<1 L o de Junl10 scr<t 
convocada por meio de <lllllunrios nos jornacs, c sómento 
pud~~r;'t dl'liiJcrar quando estiven~m presentes vintu c 
mn socios, si to(1avia este numero n:lo fdr infe'rior ;i 
dl'cima parte Llos socins in:~criptos. Si não se n~unir 
este nnmcro, será convo(';ula uma segunda a.';;scmlllóa 
gerêll, a qual deliberará com (JUalílucr mmwro de socios 
presentes. 

Art. H). A ~ssemhléa g-eral po(lerá ser convocada 
extraordinariamente pela Directoria em caso de urgcn
c ia, e deverá sel-o lfnantlo v in te membros da Sociedade 
collectivamente o requererem por cscripto ao Presi~ 
d<·n te, motivando o IJl'dido. 

Art. lG. No caso da rereita não ser suflleicntc para as 
tlcspezas Llo anno, a Directoria convoca61 uma assem
JJiéa geral para deliberar solJrc os meios 1.lc lhes fazer 
face. 

Art. l7. O capital da Soci{}·-tdc não poderá, sob pre
texto algum, ser alien<ulo ou mudado ua sua CSJJCcic? 
sem a approva(:ão Lia assemblt'!a g·cral. 

Art. lH. Qualqw~r lJedido de alteração dos <'~Lltutcs 
só podcr;'t ser feito em assemhl<'~a g-l'ral, n por meio de~ 
artigos addicionacs, para a confecção dos quacs a assem~ 
lJit\a geral nomt>ad uma commissJo de sele mcmiJros 
(1 U~' se rennirú á Dircctoria. 

Art. 1!1. vs presentes estatutos devem Sl'f suhmet-
1 idos ú approração do GoVt!rno Imperial do llrasil. 

(Seguem-se as assignaturas dos membros da Dirc~ 
ctoria.) 



AC'I'OS htl roorm 

DECRBTO N. !.J2UO - DE 2~ DE MAIO DF. 1873. 

Concede ao Senador Francisco Antonio de 'Souza Queiroz e :t 

João Luiz Germano Dl'llhnsj privilegio por 30 annos p:u·a CS"' 

tabeleccrcm a navegação a vapor nos rios Tieté c Piraci" 
caha, na Provincia de S. Paulo. 

Attendentlo ao qne ma requereram o Senador Fran~ 
risco Antonio de Sonza Queiroz c João Luiz Germano 
Brulms, Hei por bem Concedet1-lhes privilegio por :30 
nnnos para estabelecerem por si ou por meio de uma 
Companhia a navega<;ão a rapar no rio Tiet(•, desde a 
Cidatl~ do mesmo nome ai{~ o Salto de Avanhandava, n 
110 rio Piradcaha desd<~ a Cidade da Constituição aló a 
sua foz no Tieté~ na Provinda de S. Paulo, e1fcGtuando a 
desobstrucção c canalisação dos mesmos rios nos lugares 
precisos, sob as clausulas que com cstn baixam, assif,ma~ 
das por José Fernandes da Costa Pereira Junior, do 1\Ietl 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado elos Negocias 
tla Agricultura, Commorcio c Obras Publicas, CfliC assim 
o tenha entendido e fa<'a ext~cutar. Péllacio do llio de 
Janeiro em v in te -e quatr"o de 1\Iaio de mil oitocentos se
tenta c lres, quinquagesimo segundo da Independeneia 
c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

José Fernandes da Costa Percit'a. Junior. 

Clausulas a que se refe1•e o Dee1•eto n.o :i~90 
tle ~4 de l1Iaio dt~ 18 ": 3. ' 

I. 

Ohrigam~sc os concessionarios, por si otl por un~a 
Companhia, a ~stabelccer a na vcgaçüo a vapor no no 
Ticté desde a Cidade do mesmo nome :~té o Salto de 
Avanhandava, e no rio Piracicaba desde a Cidade da Con .. 
stituição até a sua foz no Tietá, c1fcctuando a desobstruc-
0âO e canalisação dos mesmos rios nos lugares precisos. 

tr. 

Esta navcgaçrro começ.ará do porto da Cidaue da Con~ 
•;f ilni~iio ao de Lcn(út·~. dentro do pr~1~0 uc lR mer.e:-0~ 
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('r.nt.:Híos tl:l prn.:;pn!,• d:1LI; 1l:t Cidad1~ do Ti,•ft·~ ;·, l1arr:l 
do Pir:tcira!Ja no de lrTs a1111os, e 110 d1· L.t'III/II'S a A r:t
nha nda v a !10 de sni s, c con t in rtar;'t st• m i li tt'l'l'll p1)1J d u
J.'alltl~ :)Q ;1IUIO~, lJ!lC prinr:ipiaràn a I'OITI~I' de hoj1•. 

Tll. 

n" vaporf's s~riio f'm nu nwr·n snf'li,·i~·n !t• p:1r:1 n·; 11;' · 
rt"~~sidades do lrafi'.Q"O, nunca llll'lllil' de dou-.:, ,.,,11s! r !lido:;: 
com a precisa solidl'z c 11:1:- nwlhores ~~owlit.:ilns p:11·a o 

s1•rviço a fJUC s;io deslin:111n~~; n:io tendo nu•nns d:' 7~i pí•;; 
d1• comprimento snlll'(' Jli de brp;11ra, c o cai:JdiJ ~~~·~·,•s
sJrio ~ scr:io providos tlt~ macllinas dn :dl:1 pr,~;,:lo "dt~ 
fon;a de JWiu nwnos :w carallos, ~~ lrr:lo rnd:1.; irnptfl:;o
ras na ptlpa (PsL:IIllliJt'CI prnrwlers l Plll Vl'l de roda:) ao 
bdo on heliccs. 

TV. 

Serão n:Jc:ionalisados IJrasilciros, fican,ío s11:1 :11:qnisi
~.Jo isl'nta de qualqru~r imposto por I ransf~·rencia tl~ 
propr·it'dade ou matricula; gozar:lo dos privil••gios c 
i~cnr:õcs de JwqucU·, c a n·~peilo dr• snas tripoiaç.iles s~ 
pratiea!'á o nwsmu q111~ com o.;.; navios de• gnerra uacio
nal's, S!'llllicarcm, por~·~m, ist•ntns do~ rrp:ulamt'lll.os po
lit·iae~ (,) fis,·a!'s. Al~;m disso ~crfío f''Cllllinados por or
dem do Governo e apjll'fJVados anU•s que rumen·m;,. 
navcp:;Jr. 

r. 
O numl'rn d:t.s viag·cns redondas, ;~s ~~sr:das, o !Jnr:·~

rio de partida e cllr•g·;,da d11s vaporl's ; a ~.:tlii•ll:t d,• rrelt's 
c pass;,o.·l'llS, h1'llt r·on,o :1s m:tis rnndiçõ:·~; d11 s•~n i1.~o não 
COlllfil'l'lll'llditl:ts IH~'!:t~ clausulas, st•rJo dl'll't'tllirta:Jas 
em Hl'~;ul:llllt'I•lo ~~ .. 'JII~ci:tl, orf~·;llliz:•do lll'lu GtJ\'t'IJID d!.t, 
~tceôrdo com a Etllpre?.a, antes de cotiH't.:ar :r uavega{;fío, 
não podendo em lodo o ('asnos fretes exceder nos cinco 
prillleirDs ::~ntws a J~) rs. :1 arroha por 1(',!.-!·ua e no.-.: >;(~
gnintes <1 lO rs. e as passa~f~ll~, pelo minimo da t:1hnlla 
{~St.;Jhelecida J:ara a !'Str;Jda da Companhia Jtuana. NesL~ 
Reg-ulamento o Govf~r·no poderá e~tabelerer multas d~ 
200,)000 a 2 :000;>{}00, ro11 forme :1~ infracçi:i.t's. 

Yl. 

A Empreza tran~;portar:'t r .. rratuit:unr~nle ;-t:.; malas d1~ 
Corn•io, tll~vendo a Ht~p;:rl ir: fio eollllll~!t•n!l' l<'l -:J:- Jl!'!llDJ'· 
t:t<.; a fim de não rct:udar '-' partida dl).~ \'VfHli'!'~: 

P41!1T 11. :.i! 
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VII. 

O Governo terá o direi to de embarcar nus vapores, 
Jivre de toda a despeza e com as precisas recommenda
ções, um empregado do Correio, correndo por conta dos 
Commandantes o embarque e desembarque das malas, 
mas sem a sua responsabilidade. 

VIII. 

A Empreza concederá transporte gratuito em cada 
uma das viagens a 20 colonos contractados pelo Governo 
ou pelos particulares, precedendo ordem do mesmo ou 
da_ Presidencia, bem como a suas bagagens, e fará a re
ducção de 20 °/0 no frete dos objectos destinados ao ser
viço publico. O Governo, Geral e Provincial, terá além 
disso em cada viagem duas passagens livres de ré ou de 
prl)a. 

IX. 

O Governo poderá utilisar-se dos vapores da EmprPza 
para o serviço tio Estado~ mediante prévio accôrdo 
quanto ao preço, quér do fretamento quér da compra, 
devendo neste caso a Empreza substituil-os por outros 
nas condições exigidas, no prazo de 4 8 mezes. 

X. 

O Governo fiscalisará a execução do contracto pelos 
meioi que julgar convenientes. 

XI. 

Esta concessão caducará : 
i. o Se no prazo marcado na clausula 17. a os concessio

narios não tiverem feito o deposito de que alli se trata; 
2. o Se no prazo designado para o começo da navega

ção não tiverem regularmente e~tabelecido o compe
tente serviço; 

3. o Este prazo poderá ser pro rogado por mais um 
anno, pagando a Em preza 500~000 por mez; 

~-o Se o serviço da navegação fôr interrompido por 
mais de seis mezes, a Em preza pagará pela demora, 
findo esse prazo, a quantia de 200h000 mensaes. 

Salvam-se os casos de força maior provados perante 
o Governo, que decidirá com prévia audiencia da Secção 
do lmperio do· Conselho de Estado. 



EXEt:UTIVO. 

Dedaratla a caduddalle, o Governo fica inteiramente 
livre para JH'oceder como entender conveniente sobre a 
navegação do rio, sem que seja obrigado a indemnizar 
a Empr·cza sob qualquer fundamento, cabendo a esta só
mente a propriedade dos vapores e respectivos accesso
rios c matcriàl. 

XII. 

Findo o prazo desta concessão, reverterão ao E~tado~ 
~em indcmnização alguma, as obras que a Em preza tiver 
feito no rio para facilitar a navegação. 

XIII. 

O Governo concedcr:í ;i Ernpreza, além do privilegio 
para a navegação, isenção de direitos para todo o mate
rial ncccssario aos trabalhos~ vapores, machinas e uten
sílios para as ollicinas, ficando nesta parte dependeu te o 
presente contractu, de approvaçãodo Poder Legislativo. 

XIV. 
O Governo venderá á Empreza pelo preço mínimo da 

lei os terrenos dcvolutos nccessarios para o estabeleci
mento de estações c pontes de carga e descarga c ar-
mazens. 

XV. 

A Emprcza terá sua sédc na C:-.pital do Irnprrio on na 
Ciflade de S. Paulo, sendo resolvidas de conformidade 
com a lei do paiz quaesqucr questões entre ella e o Go-
Ycrno ou entre ella e os pat·ticularcs. 

XVI. 

As questões que suscitarem-se entre o Governo e- a· 
Empre~a a resreito dos seus di-reitos e ebrigações e não. 
puderem ser resolvidas de commum accúrdo serão deci
dida~ por:~rbitros. 

Se as partes contractantes não accordarem n'um 
mesmo arbitro, nomeará cada uma o seu. 

Se estes n.ão concordarem, escolherão um 3 ."arbitro 
que aceitará o laudo de um ou outro, sendo definitiva sua 
decisão. · 

Se não concordarem sobre o 3. 0 , cada arhitro escolhe
rã um Conselheiro do Estado, entre os quac:> a sorte de~ 
ridirá. ' 
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\UI. 

P:Jl':l a;s~~~lll'íll' a t•lft'Ciiva t"Zt~l~tll;ln tio ~.·rvi(n da na
' :·.~::u:;1u, os concrssitma rios dt'!ltro do praw dl' um a llllo, 
cont:ldo da pl't~Selltl' d:1t.a, dl'pos.itarão no pstahdl'ci
HWlllo !Jancario ·Pm flllP u Gu\·crno ~~onL·onlar, ou na 
TIH•sonraria dt~ Faz;•nt!a dt~ S. Paulo, :1 llllantia dt~ 
10: OOO:)OOD, pPrtenct·ndo os res pt•cl i \Os jnros Haquella 
llyptll.llcsl' ú lllt~srna Emprez·1. 

0 dPJlO:'.i to SCI'Ú Jt~\':1 11 t:u!o !IJ,<-iO t}IIC a BaVI'f!;-J.~iiO C~ti
Vt•r inLcirarncntt~ est;dwlceida; a sua importancia port'~m 
reverter:·, para o Estado, e:1"o st~ja dl'rlaratla a cadul~i
dade da row·ess;}o~ tlt~ rnnl'orntitl:ule t'om a elausnh 11." 

XY!!l. 

Fiea cntt~ndido qtw us conces"ion:1rio~ niio tcr;lo di
rei tu a qu;wstf uer onlros fa \ores, além dos declarados 
11as prescoHtesclausula~. 

Palacio do Hio de .Tanriro em 2't· 1lc Maio <lc 187:_L
Jo . .,,: Ferwnu1e.~ da Costa l 1ercint Junior. 

HECHETO N. r;~Dl-I>E 2't, nE l\I.\10 DE 1873. 

Autoriza a uova~'ão do ~eonlracln cekllradn com o f:onsrlheiro 
Polyearpo Lopes lle IA!:-to e o Dr. E~as Muniz Earrelo de 
Arag:ío para inllo1lne•;:\o e eslaheleeimenlo de immigraules. 

Attendcntlo ao (Jlle me rcqnrreram n Conselheiro Po
Jycarpo Lop1~s de Leão c o Dr. Egas l\lnniz Barreto de 
Aragão, Hei por hem Autorizar a rtoYaljão do contracto 
que celebraralll em lU de Outubro de 187:::?, para, por si 
ou por meio de uma Companhia que organizarem, 
introduzir e esl.abclercr Ito lmpcrio até ucz mil immi
grarll!'S agricultores e trahalhadon's ruracs, sob as 

. rlau:-:ulas qut~ com cstn haixam, assignadas por .Tosú 
Fernan1lc~ da Costa Pereira Junior, do l\leu Con
srlho, Ministro c Secrntario de Estado dos Ncgoc.ios da 
.A~-rrit'ultura 1 r-:omiJ!tT''ir_l '-~ Uhn~ Publir;Js, que a~:-~:im o 



EXECUI'I\0. 

tnn!Ja ontPndido c fa(',a nxecutar. Palacio do Hio de Ja
w~iro em vinte c 1iuatro de ,Maio de mil oitocentos 
scten ta c Lrcs, lfllinquagesimo scgumlo da Imlepemlencia 
e do I uqw r i o . 

Com a rulJt'ica de Sua 1\lagest:Hle o Imperador. 

Josd Fernnnd('s d!l, Coslrt Paeint Junior. 

Clausulas a ftne s~ •·efcre o Dect•eto n.o :i~91 
desta data. 

!. 

O Drscmbargatlor Polycarpo Lopes de V:iio e o Dr. 
Egas l\luu iz lla neto de Aragão obrigam-se por si, ou por 
meio de uma Companhia que or·ganizarem. dentro de 
nm anno, a importar para as Prorincias <la Bahia e 1\la
ranilão~ dentro do pr:-~zn de seis annos, contatlos desta 
data, até dc~z mil (10.0[)()) immigrantes agricultores c 
trabalhadores ruraes de proecdencia do norte da Ell
ropa, c a est:.tbelccer uma on mais colonias agrícolas 
ott industriaes nas referidas Provincia5. 

D'Pntrc os immigrantcs c colonos que importarem, 
até dez por cento (lO 0 /,J po<lerão ser <lc prolissões tli
Yrrsas, que entendam com as neccssidaues da lavoura. 

Não se comprchcnderão, porém, no numero desses 
i mmigrantcs ou eolonos os ma i ores de c1:; annos de itladc, 
•1uc não forem válidos, c os menores tle um. 

11. 

No transporte <los immigrantrs os emnrrz:-~rios olJscr
var;lo 3S disposiçües do D!~(:reto n.o ~1()8 do Lo de Maio 
de Hm8, sulJ pena de não se lhes contar a expedição em 
q uc forem transgreditlas. 

111. 

A }H'occd<•nci:~, idoneidade c nacionalitbde dos immi
~rantes serão jnstil!ca<las perante o Agente Consular 
Brasileiro 11os lug-ares ondn I'()Si!lircm on forem embar
cados os imm igTa'n lcs n r a ti lic'adas pelo A!.("l'0,~' (lO no-' 
Vl'l'llO HU" !IUB!o~: do ltupt•riui'IIL qued~~.st>I~if~;\~'·arcnL ·• • 

\ \ 



IV. 

Antes de embarcarem os immigrantcs assignarão, pe
rante o Agente Consular Brasileiro, e, na sua falta, 
perante a Autoridade local, declaração em duplicata tle 
terem conhecimento das cont.liçõcs dos contractos que 
celebraram com os Pmprezal'ios, para a sua importação 
no Imperio, com clausula expressa de não virem pot· 
conta do Governo lmpet·ial, do qual em tempo algum, e 
sob qualquer pretexto, nada poderão reclamar além da 
protecção que as leis garantem aos estrangeiros labo
riosos e morigerados. 

Y. 

As 1lespczas do transporte, dPsernhanpw, ag-azalho, 
sustento, tra Lamento e de quacsquer outras de que care
cerem os immigrantes importados pelos empr·ezarios, 
bem como a conducção de suas bagagens, correrão por 
conta dos mesmos, nos termos tlos rontractos que cele
brarem com os irnmigran tcs. 

YI. 

Os emprezarios ohrigam-sc a estabelecer cslt'S immi • 
~-rantes ou como trabalhadores nas fazendas c cstahele
~imen tos agrícolas, ou como pequenos proprietarios, ;i 
excepção dos mineiros, em terras que para esse fim ad
luirirem juntas ou nas proximidades, até duas leguas 
:las estradas de ferro. dos grandes mercados, ou de outros 
lug-arns que o Governo designar ou approvat·. 

Podt•rão ignalqwnte os cmprczarios estabelecer co
lonias em qualquer local proximo dos pontos navegados 
da costa on rios das mencionadas Províncias, ató uma 
Iegua, desde que csles sejam franeamcnte navegaveis. 

YII. 

Os contractos que os emprezarios celebrarem com 
a:; immigrantes serão autlwnticados pelo Consul ou 
Agente Consular Brasileiro da localidade do contracto, 
au do porto de embarque na Europa. , 

Este Agente representará ao Governo quando os re
feridos rontractos compr·ehenderem clausulas onerosas 
1u E~tado) ou contrarias aos intcrc)se$ geracs da 



rolonisação ou immigração, e o (;overno resolverá se 
deverão ou não ser modificados depois de ouvidos os 
em preza rios. 

VIII. 

O immigrante poderá rescindir seu contracto com 
os em prezar i os ou com os particulares· com os quar.s 
tiver ajustado seus serviços~ em qu:.lquet· tempo rm 
que pagar, tanto aos emprezarios como aos particulares, 
não só a importancia de sua passagem como a fie 
todos e quaesquer adiantamentos que hajam recebido 
para seu estabelecimento, nma vez que trcs mezes 
antes manifeste sua intenção a qualf{ucr das partes 
contractantcs ou preste fiança idonca. 

IX. 

Na hypothese de introducção de colonos para se
rem empregados como simples trabalhaclores em es
tabelecimentos ruraes, o Governo auxiliará os em
prezarios com a quantia de sessenta mil réis (606000) 
por colono maior de tO annos, com a metade dessa 
fJUantia os colonos menores de 10 annos, e maiores 
de um. 

X. 

Na hypothesc, porém, do estabelecimento de immi
grantes pelo systema de propriedade, introduzidos no 
paiz pelos em preza rios, o Governo pagará a quantia 
de cento e cincocnta mil réis (150~~000) por adulto, 
c a de setenta e cinco mil réis (7~:5000) por mrnor 
de 10 annos e maior de !1m. 

XI. 

A' vista de um exemplar da declaração exigida na 
clausula 3. a, que mencione a idade, filiação, profissão, es
tado, religião, naturalidade e numero dos immigrantes, 
com designação especial dos menores e suas idades, será 
paga a subvenção correspondente aos que se apresen
tarem ao Agente do Governo encarregado de fiscalisar· 
a execução deste contracto, e na sua falta ao Consul 
do lugar da expedição ou do embarque dos colonos. 

O pag-amento será feito todo, ou parte em Londres, 
nesta Côrte ou em qualquer das Províncias da Bahia ou 
Mar:mhJo~ á escolh:J. dos emprez~rio~. 



XII. 

Aos colonos qur, qui7.Prrm s1•r pr·oprit:larios, or, Pm
prezarios obrigaut-se, mecUante jn.sta iwlemuiza(lo on 
semclla: 

Lo A vrn1lcr um lote d1~ terras com trinta c dons mil 
metros qu:1drados quando forem solteiros os colono~, t~ 
com sessenta e quatro mil (GLOOO) (jllaiH1o forem chefes 
de f~milia; 

2. 0 A construir uma casa provisori:l. em qne sej:mt 
recolhidos os colonos, com as :wcommodar:ill's prcci:-::Js 
no numero de pes'oas de sua família. Aos eolonos quo 
forem eonsiderados como tra h:d lwdorps os ('lll}ll'Cza r i os 
darão o prévio alojaii!Cnto n suster!! o at1~ qtw st•jalll ~~IH
pregados. 

XIH. 

Os rmprrznrios não podcriTo rxigir juros pela <lirida 
que o immigrantc ronlrahir em virtndt~ da clausula i~.a 
durante os dons primcir·os annos, nem, Hndo este pr:-1zo, 
cohrar mais uu G 0 /,. annuacs de juro.-;, nem reclamar o 
embolso antes do quinto anuo, coutado da data do esta· 
belccimento do immigrantc·. 

XIV. 

Deverão os emprezarios deduzir da importancia d:-~ 
l'Ubvenção a que se rcf!'rcm as clausulas !>.a e lO. a aU• 7 °/., 
para fundo <k reserva, destinado a soc~orrer as fami
lia!=; dos que falleccrcm, ou se impossi!Jilitarcm para o 
trabalho, na viagem, como depois dentro do prazo de 
cinco ilnnos ~ubserruentcs ao seu rstalwll'cimcnto. 

A somma que reslar deste fundo de reserva, qu:tndo 
fi.ndar O COUtracto, lt>l'~l a applicar;ão lfUe O novCl'llO de
SigHar. 

Os preçoS~ das trrras, incluid:Is :1s <lrspezas de mr
dição c demarcação dos prazos coloniaes, e bem assim 
ü das casas provisorias, scrú prefhauo em uma ta ... 
bella organizada pelos emprczarios, de accônlo com 
a .Pc~soa que fôr nomeada pela Prcsitlencia <la Pro
VIJICI~L c approyarb. pPio ficl\-Prno Imperial. 
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XVI. 

Nos contract03 que os emprezr~rio~ celebrarem nfl 
EUt·opa com os immigrantcs será litteralrriente in
cluilla aquella. tabclla para conhecimento dos interes
sados. 

XVII. 

o~ em preza rios oh r: g-am-~c : 
J. o A remettcr ao Gov.~rno uma pl:m ta topog"rnphica 

de cada territorio que adquirirem, com explicação dos 
Jott's em que o dividirem; 

2. o A renwtt1•r f'emestral men tn ;"t St~crd a ria <le 
E~.t.aflo dos Negoeio~ da .\.QTieriil nra, Conunercio e 
Obras Publicas rclatorio eircumst:lllciado do r~r.ado 
dos nucleos dos immigrantes que importar e estabe
lecer, de conformidade com este contracto. 

XVIIi. 

Tambcm obrigam-se a não vender aos ~mm igrantes 
terras adquiridas do Governo por preço supt~rior ao 
fixado na clausula 20. a, quando o pagamento f,)r feito 
ú vista, c as terras para o primeiro cstalwlccimento 
do1; imrnigrantes; e a não exigir dellcs além do preço 
max:imo da Lei 11: 0 601 de 18 de Setembro de 18~0, uhser
va1a a clausula I :i. a, quando o pagamento fôr a prazo; 
devendo os ernprczarios em lodo o caso passar ao immi
grante um titulo 11rovisorio, fJUt'\ lhe gar~1 nta a posse do 
lote que comprar c das bemfcitorias que nelle fizer. 

XIX. 

O titnlo definitivo de propriedade flo lote de terr:~s 
!'crá entregue ao colono Jogo que haja realizado o seu 
pagamento. 

XX. 

O Governo obrig-a-se desde já a vrnder aos em preza
rios pelo preço mini mo da Lei, c pf'IO prazo de cinco an
nos, as terras devolutas que existam nas duas t'rovinci ,g 
indicadas, nos termos da clausula ().a, 3 das lJUat·s 

possam os emprczarios precisar pan a fundação de 
rolonias. 

I'AIITE 11. i.i3 
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XXI. 

A venda de terras de que trata a clausula anterior ser à 
feita por partes, comprehcntlcndo cada venda principal:
mcntc um territorio mctrico de t.rcs leguas metricas 
quadradas. 

XXII. 

Não se rfff•ctuará a venda de um novo territorío sem 
que se verifique haverem os em preza rios distribuído aos 
immigrantes pPlo menos dous terços da área anterior
meu te adquirida por ellcs. 

XXIII. 

As trrras serão vendidas em tcrri to rios que mede em 
entre si até duas lcguas em quadro. 

XXIV. 

A mrdição dos territorios correrá por conta dos em
prezarias, mas a verificação se fará por conta do Go
verno. 

XXV. 

Revrrtcrão, sem o menor onu~, ao domínio do Estado 
todas :ts terras concedidas aos em preza rios, que ao fim 
do prazo do contracto não tiverem sido distribuídas aos 
immigran tes. 

XXV!. 
O Governo não se ohriga a pagar annualmcntc aos 

rmprczarios subvenção superior {t que, na conforrnidade 
Uf'stc con trac to, corresponder á in I rod neçiio de i. ü6t) 
immígrantes, ainda que os rmprczarios importem maior 
numero. 

O excesso, porém, serú attrntlido na conta dos que 
forem importados no anno seguinte. 

XX\II. 

O Governo concederá aos immigrantrs que os emprc
zarios importa rem, passagem grr~ tu ita c tnmsportc para 
suas bagagens nos paquetes tlu.s Companhias, ou Empre
zas de navegação sulJVencionadas ou protegidas, assim 
como na Estrada de ferro (la Bahia. 
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Tamll':m o Governo providcndará para que sejam 
I i vres de di r e i to~ de consumo as JJagagcns, u tensi
lios, instrumentos c m:tdlinas !ll'atorias que os immi
grantcs trouxerem cunbig-o c lhes pertencerem. 

XXYHI. 

Os a~~~ntrs do.;; r;npr1'7.:ll'ÍO:; resiJcntes no lrnperio 
responder~ o por Pllí;s, (~na~ qw,~tües jut\iciaes rccelH~rão 
todas as citaqCies dc~;dl' a pl'imt·íra instancia. 

0..; cmp!'eZJrio'' !ir:1n1 >:t~jcito:.; :1 multa de ~OYYJO por 
immigrantc tJtW importarem d0 HH'tld:-> do nnnwru fixado 
11a cla11sula LU, S~'ll to alt'~m tlisto obrigJdo.-; a entrar 
p:tra o 'hw~o'tr·o I\ ":i nua!, dentro elo prazo de tre~ me
Z('S, com a i m purb. ncia da resr,.~rti rasubvenção que Li vc
ruu rceehido. 

XX\. 

A::. qncsti'írs que sn>~rit:-~rnm-so rntre o G'"~verno e os 
cmprezarios a rcsp~~ito ~~~~seus direitos e obrigaçõe . ., 
serão resolvidas por arbitras. 

Se as partes con!r[lclantt·s niio [ICC'ordarem no mesmo 
:1rlJitro, nomeará c:da uma o sett c estes dPsi~·nat·ão tr·r
cciro, qun decidirá de!initi\"arncntr no c:1so d(~ etnp;ttc. 

Si h ou Yer· d isconlancia sohre.o a r!Ji tro dcscmpa ta dor, 
scr;í escolhido á sorle um Conselheiro de Estado, ctue 
tcrú voto decisivo. 

XXXI. 

Os rasos de forta m;tiur ser:Io justiflcauos pcr"ctntc o 
Gon!rno Imperial". 

XXXII. 

O Governo recommcnua r;í ~tos Ao:(' TI! t•s C:msalal'l's do 
l;llperio a prot.ccç;io c prcsti'Za na w<pclliç:Jo dos actus 
relutivos ás diligencias do:1 eiHprczarios. 

XX\JU. 

Este conlracto snb;;tituirá em tocbs as suas partes o 
de 19 de Ou tnhro Llo anno passado. 

Palacio do Hio dn .T:tnciro em 21 de l\Iaio de Ur73.~ 
.Tv.-;é Pertwn~les da Crr~frt Perl'irrr. Jnnior. · 
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DECRETO N. r;~w:t- DE 2'4. DE Atuo DE 187:l. 

Concede á Cornp:1nhia Tri tão Fluminense autorizaçllo para func
doual' e approva seus estatuto:;. 

Att.rn1lcntlo ao que me rNrnrreu a Companhia Tritão 
Fluminense, devillamcntc represcntalla, c de conformi
dade com o parect~r tla Scrção dos Ne~weios do lmpcrio 
do Conselho dn Estado, ex:1rado em Consulta de 18 1lo 
mez passado, Hei por bnm Conceder-llw autorização 
para fuucciouar e Approrar os seus estatutos, sob as 
clausul<~s que rom este baixam, asstgll:Hias por Josó 
Fanandes da Costa Perrira .lrmior, do ~leu Conselho, 
l\linistro r' SPr1:ctario tk Est::Jdo dos Ne,c;orios da Agri
cultura, Commetcio 1'fll1ras Puhli1:;~s, que assimo t{'rtha 
cntond idu c f:wa exrr·u ta r. Pal:1eio do H io de Janeiro 
em vi11t1~ r qn:;tro de 1\L1io de mil oitoePntos setenta c 
tl'es, quinquagcsinw seguwlo da IntlepetHlencia c do 
Imperiu. 

Com a rubrica de Sua l\Iagnstadr o Imperarlor. 

Jostf Fernandes da Costa Pt>rcira Junior. 

Cla.usulns a que se refere o Decreto n. o ú~9~ 

desta data. 

L 

O ~rL r). n dove ser eliminado por illltfil c contra
d icl.orío com a verdade dos facto'. 

I I. 

Ao art. 6. o convem acreseentarasc o srguint.c:
• Em nenhum ca~o tf'rá lugar o eommisso de acções por 
demora na cn lratla do ca pita l chamatlo, se <l chamada 
não tiver sido anuunciada pol' tres Yezcs em algum 
dos jornaes mais lidos dl'sta Córt.e, com anteeedencia 
de J;) dias, pelo menos, c designados os dias do paga· 
menlo ua entrada e sua quantia. 11 
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lii. 

Ao art. H ocresr:ente-se: -Sal v o sempre aos 3Ccio
nista5 o direito de derogação deste mandato~ na fórma 
do art. 29~ do Cod. Com. e do art. 47do Decreto 
n.o 2711 de iH de Dezembro de iSGO. 

IV. 

No art. 24~ onde diz- um terço- diga-se- um 
quarto ou um qututo. 

v. 

No art. 2:l, {_~ preciso eliminar as palavras: -mas 
nas extraordinarias até a dous terços do mesmo capital. 

Yl. 

No art. 27, depois das pala vra:.;:-quc possua-acres
cente-se-c l'(~presente. 

Palacio llo Hio tlc Janeiro em 2í de Maio de 1873.
José Fernandes da Costa PereiT"a Junior. 

Estatutos da Companhia - Tritão Fluminense -, a 
(fUC se refere o Decreto n. o 6292 de 2~ do mez 
passado. 

TITCLO I. 

DA COMPAi'\!11:\ E SEUS FI:\S. 

Art. i. o Cnrn o titulo dr Tritfío Flurninrnse funlln-sc no 
Rio de Janeiro untn sociPdade anouyma que durará Jlelo es
paço dc-20 annos, eontudos da do ta de sua insl:lllação, pu· 
dendo este prno ser prorogndo por delibt.·r~lçi:io dos acdo. 
nistas solennwmente tomada, medianl8 appruva~ão do Go
verno Imperial. 

Art. 2." (hapital d!J.,Compnnhin será ue 800:0006000, di· 
vididos em 'í.OOO aqõ1•s ue 200:)000 enda nma, pagas en1 pres. 
tações de 10% ao mez, ou coufonne furem as chamadas, a 
juizo da Dirc~:tc.ria. 

Art. ::1. 0 Os finsdaCompanhiasãoprestarserviçoao com
mrrcio e ~.u publico em t:"Cr•li, incumlJinllu-se do tr~nsporte 
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maritimo do mcret>rloria:<, hngag·ens '~ pn8sag-ciros dentro 
da hahia dn Hio de .lanoiro, pnra o que terú semprn em l.Jom 
estaiJn O IIUIHPI'O de C!liiJar~aÇÕl~S IJUC fôr llüt~tSStHiO f~3f3 
o trafl~~o ordinario, prestar sot~t~llrros aos navios Plll ll'~n~o, 
pondo ú sua dispusição as cmliart·a~·õ:)s de.q_nc pudr:r d1spor, 
re~ul:1ris:H o senriçd d(IS nlf'Sillas, ~l eont:IIJar os mteresses 
dos aeeionistas com ns tlo cornll'erew em geral. 

Art. 4,. 0 N'n111a tal•clla fritn pela DireetorL1, de eommum 
act·ôrt1o enm o G:•r,elll'', s•.•rrrtlli\:~dns os alugueis Ja::: tH\lba~·
ca<;õ ~s sog-_untlf) sua lol~l(':Í•I, q11a~l'~adc da ea_rga.._ e ,Jt~ra\ao 
1]1, ~en·it;ll, e lwut a,si'll 11s runÜJI."Il :saque ht.:arao oungados 
os lut:a ta rios. 

TI rn.'J n. 

ArL ::>." Ac:. art::ii:•s LlP~!:~ CnnJp::nh::.~ s:lo t1istrillni·lns por 
totlas aquellas pe:;:-uas qw~ t:<t!"ll clL1~; ~ulJ~en·verem depubde 
approva1los os prrseutcs r·~Ul!lltn~. 

Art. fL o Perderão u cli~·:·i l!) ú' ~u0s ac~lírs os :H'I' ionistas qur, 
não~::1tbfizercm as sn:1s r~ntr:,dr~s, dr•;1:ro dos prazos marea
<los pda JJirecturi:-t, rr\··t·rtPIUill 11 valur d[ls q1H~ tivnn.•m cf· 
fcetn:ulo par~ o fttlldo de r,·~~~rya d[l Cutnp:1nhir1, qtw dis
porá das rcsppr·tivas acçõr,s. 0:-; motivos justilicaliYos dessa 
falta serão apreciajos ll'1la Din·ttoria, que resolverá t:lll t::~es 
cusos como cntont\Pr de jasti~·a. 

Art. 7. 11 As acçõ.•s st•rão WIHtinatiYa:\ c pntlcrão SC'f trans
feridas por meio tlu arf'l'll:Jilll'lltn nt•s livros n·spl'l:tivos, na 
prcsc11Ç:t d~s partt•s contr.H·tanli's c :í vista uos tilulos, sú
mentc depo1s úo renlizado un1 quarto de seu capitnl. 

Art. 8. 0 Os ar~eionistas súmcute sã() responsaveis pelo va
lor de suas acções. 

TITULO III. 

Art. n. n A Companhia ser:í administrao:\ no r trcs Dirce· 
torr·s e um Gerente. · 

Art. iO. A Di rectnria e Gercn te serão f'kitns cada cinro 
annos em reunião geral de a,·,~innist:ls na fórma do ti~ulo 4.0 

C:'t.la um dos Dircctorcs e Gt•rt~nte durante sua administra· 
ç~o uevem ter depositatlns no Banco em qnc a Compnnhia 
t1vcr s;cns ~unt.los, ~O acçõt·S da 11wsma rolllpanhia, a verba· 
das no rc~1strd competente, c não dispôr dellas, senão depois 
que se tenha passado um anno eontndo do úia em que deixa
rem de fazrr parte da Admini::tr~ç;:\n. 
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Art. H. A Administrarão da Companhia durante os cinco 
primeiros annos ficará assim composta : 

I Directores. 

Manoel Calhó. 
Antonio Jos(~ Pedreira de Souza. 
J uan Olivella. 

Gerente. 

Estevão Lenhrrk. 
Art. i2. A' Dircctoria pcrtrnrerá toda a direrção e expe~ 

diento dos ncgol'ios da Companhia, sem reserva alguma, 
sendo Je sna immPdiata eompPtencia: 

§ Lo Admittir n d1~mittir ltHliJS os f•mprrgarlos, vigiãr seu 
comportamento e marenr suas ol!l'igações e ordenados, ou
vindo para estes fins o Gerente. 

§ 2.° Faznr todos os eontr:H~tos e ajnslf's, promover c de
fender os interesses Ja Companhia, por tullos os meios a seu 
alca-nee. 

§ :.V Pas~~r ao Gcrrmtc as instruc~·õ::s preeisns para o 
bom andame11to ria Compnnhia. 

~ ~.° Cuuvocar ordinaria (~ cxtraortlinnriamnntc as reu
niõPs dos aeeionistas, ~ompro eo111 aviso de oito dias pelo 
nwum, feito nos jornaes mais li<los. 

§ a. 0 Or~~·anizar c r!;tabelceer o regimento interno da Com
pnnhin, Sll assim o ent<mda conveniente. 

~ ().
0 .-\ssignar :1s :1c1~ões nominativa:;. 

§ 7. 0 Hepre~entar <~rn tor1os üS ne~rodos a Companhia, para 
o fJUe tem toJos os podr.res para demandar c ser deman
dad:1, e até os de proenràllor em ea m;a proprin. 

~ 8.° Cumprir c fazrr eu rn prir as pn~:writ,~·õcs deste~ cs
t:ttntos, sendo l'éspon~avelpda:.; iut'r:w~iíes que t.:üllllllntter ou 
consentir. 

Art. i3. A Dire~~t.ori:1 se rennir:í fm1inariament.n urna vez 
por srmann, P w-:!í':londinarianlentc sen:prn que !'ôr'preciso. 

Art. H~-. Um do:; Dir:·ctor:•s :tchar-st·-ha di:1l'iamPnlc no 
rsf·riptorio (:a Ctllll'l:t!l!ii::, p:1ra df~ co1nrnnm at:d.~nlo com 
() Gt•rento tom;~r tr~dns ~lS PI'OVith~!l!'Í::l:: pr.:cb~lS p:tra üem ua 
Companhia. Os Dirl•etorc" s<~ reve:~arão scmanalull'ntc. 

Art. W. E' ohrigrlção do Din·etnr de sem:nw ter sob sua 
inspccção a caixa 1lns dcspezas miuuas,.não dcvendu ter nella 
sa1do snpnrior a I :OOO};ooo. 

Art. lG. O tli:ll~>~iro' pt;rtcnccntf' á t:ompanhia dr-ve arhar .. 
se rceolhido em lli!l Rmeo a1:reuitall.o em conta corrente com 
juros. A Dirnetoria pag·aní ~s eont:1s com dlcf{lteS~ os quaes 
serão assi~natlos por uous Din·ctorc::- . 

.1Ht 17. Ya~J:antlo por qualouer motivo al~~um lu!!ar de 
Director, a Dirt~cloria, se jul12ar ncct·s~ario, o precn~:her<i, 
nónH)nndo para este fim aecioHi:'La que tenha a necessaria 
f{ll3Jif1r~ÇãO, (J O l10!tH':l.tlO (''U'ri'CI':Í O dito f':ll'g·o por todo O 
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tempo flUe cxHceria o .Director a quem sul,stituir. O me~mo 
tr-rá lugar durante o impedimento pas~ageiro de qualquer 
Director, quan1lo a su~ falta, a juizo dos outros Directorc~, 
fôr prejudicial ao serviço. 

Art. 18. A Directoria, em retribui(·ão do seu trabalho e 
responsabilidade, vencerá uma com missão de 10% sobre toda 
a re!~eita liltllida da Cvmpanhia, dividiL!a com igualdade por 
cada um dos sons momhros. 

Art. i9. O Geronte vmH',HÚ o ordenado fixo do 8:000b000 
'a U:OOO;~OOO.por anuo, a jniw da Direetoria. 

TITULO IV. 

M..S REUNIÕES GERAF.S. 

Art. 20. No mez rlc Jnnoiro 1lc r.ndn anno tf'fão lu·~nr du~s 
reuniões geracs: a pri111eira ai:) o dia W para ouvir o relatorio 
dos negoeios da Companllia, e ~c nomear uma eommi;;são tle 
tres membros para o cxalllc 1l11 halanç,) e contHs do a uno ant.e
eedcnte, a segunda terá lugar logo llUe 3 COllllllissão Lle exame 
houver coneluido o seu trahalllo. 

Art. 21. D1~pois do terminadns os trabalhos rlo ~rtigo an
teeed~ntc, se fôr allno t)!ll qne sn dt)V:1 IHIIDI'ar nova Adminis
tração, se pro~Nlt•rú á nori!Pa('5o de trl's Din•ctores c um Ge
rente em csc.rntinio ~!'ereto c nwioria ahsulnta cte votrs. 

Art 22. A nova Atlruini;-;tração tomará posse no dia 1. o de 
Fevereiro do anno rcspPctivo. 

Art. 23. Em qualquer das renniõcs gcracs, será pt>rrnit
tido aos ar,r,ionistas fazer as pl'opt~slas que jul~an~m conve
nientes á Companhia, com tanto que ~t~jam assignadas por 
tres ou mais accionistas qnn representem ~00 ou nwis :H~cões. 

Art. ~/!,. Poderão ser cpnvocadas nmniõcs geraes extraor
dinarias pela Dirccteria, (Juando as julgar neet~ssarias, ou por 
accionistas que representem um terç') do capital' dn Compa
nhia, quando a Dircctoria o não faça lO dias UI) pois de lhe ser 
por elles exigido por {'Scripto. , 

Art. 25. Para nu e as reuniões gcrnes pos~om flt~liherar, será 
nc(~P.ssario que ncllas se ache reprPsnntada u1otade do capital 
da Companhia, mas nas cxtrannlinari<IS nenhuma dolibcr:l
ção será válida, sem o eomparcdnwnto d~ acciouistas que re-
presentem dous tcrçns 1lo mrsmo eapital. , 

Se porém não se reunin•m rstt~s numeras será de novo con
vocada para o dia que t'ôr tixado, c no caso de ainda assim não 
comparecerem os aecionistas necessarios se dclibrrará no dia 
seg-uinte, qualquer que seja o numero dns presentes. 

Art. 26. Nas renniócs geraf's, todos os ne,g·ocios serão deci
didos por escrutínio seercto, log·o que assim fõr requerido 
por qualquer accionista, podendo-o ser ~ymbolicament~ us 
nPg-odns de peqnrna import:w<'ia. 
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Art. 27. Cada cinco ac~õrs darão direito a um votq, mns 
nenhum accionista terá nwis de 20 voto~, seja. qual fôr o uu· 
mero de acçõcs que possua. 

Os aceionistas de menos de cinco acçõcs poderão assistir 
ás reuniões g-craes, porém sem votar . 
. Art. 28. Os accionistas aus8ntes ou impedidos podem SA 
fazer representar por outros aceionistas, munidos de procu
ração vara este fim, 110rém para se cnntar o numero de votos 
tlo aeeionista procurador de outro ou outros, tomar-se-hão 
C'nglohadamentj todas as acções que o me:illlO representar por 
si c como procurador, devendo nesse caso prevalecer a regra 
tlo artigo an teccdcn te. 

Art. 29. Nenhum accionista terá direito de votar rm rcn
niões geraes, por aeçõ~~s que não trmham sido devidamente 
registradas nos livros da C·>mpanhia 30 dias antes da reunião. 

Art. :~o. Presidirá ás reuniões gcracs um dos aecionistas 
de~i~nado na oceasião pelos accionistas presentes, c servirão 
dt~ S<Jcrctarios dons aceionistas convida1los }lelo mesmo Pre
sidente. 

TITULO V.~. 

no FP:'\00 DE HE~EnVA E DI\'IllE~Illl~. 

Art. 31. D11S lucros liquidos provcniPntes <Ir op~'rnçõr:' 
dTectivamcnte conclui.-las- em eah scme:-:tn', dcunnr-s.·-!ta 
uma quantia igual u 2 °/0 do valor primitivo do lll~l.tl'l'ial da 
Companhia, para .formar um fundo de reserva e~du::iY~t
mente destinado a fazer faec ás 11erdas do capital social, ott 
]Wra suiJstitnil-o, o qual ::erá convertido em apoliecs Ja ti i
vila publiea do Brasil; 10 °/0 da renda 1itiuHa para st~l'.l.'lll 
appli1~ados ás despnzas de eonservnção e reparos do material, 
e íinalnwntc a quota destinada ú retriuuiç5o tla lJirectoria. 

Art. 32. Feitas ~~:-;tas deuncçõJs, o que sobrar será divi
uitlo pelos accionistas, não podendo }lOfém haver c~~ta dis· 
tribuição de tlividerulos emquanto o capital soeilll, d~sfakado 
em virtude •lc perdas, não fõr integralnwnte restabelecido. 

Art. 3:3. D> prodncto dos 10 o 1 o dcduzitlos para scrt'Ill a11~ 
plicarlos á conservação e reparos do material, será tarr~bem 
dividi lo nclos aecionistas tudo que cx.ccder de 20 °/0 doca
}lttal da Companhia. 

TITUL'l VI. 

DISPOSIÇÕES GEUAE;;. 

Art. 3}. Pelo fallceimcnto de qualquer a ceio nistafl3SSHá 
o dominio de suas r~speetivas acçõcs a scus.lc~itin~os lwr
dt~iros ou IPgatarios, qnc serão iuscripto.s nos r<'gl~tro~ so-
dat•s se assim lltrs convit'r. ' 

l',tUTE 11, !H 
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Art. 35. A subscripção do~ prrsentri estatutos importa n 
sua npprovação por parte dos aecionistas, c os sujeita n todns 
as disposições JH~IIcs eontidas, que lhes são rclativn~, visto 
~ssim ter-se deliberado em reu niiio geral dos mesmos :.wdo
nistns. 

Art. 36. Todos 05 livros c papeis wrtrncentPS á Compa· 
nhia dcver5o ser guardados ~~m Ulll cofre~' proVít dP ft1go, 
de modo (]Ue, findo o expetJic•ntolliario, nPnhum doennwnto 
valioso fique exposto no esniptorio a Jcsl'nminho. 

Art. :17. Aos dous inst;;~JI:Hlorf's 1lesta Cornp:mhin, M::moPI 
Cal!Jó e Estcv::ío Lcuhcek, fk:não TH~rtrn1'P9do dt>sdn srra 
approvação, scní nenhuma rctrihuiçiio, 200 acçõcs corno n~· 
compensn dos snns trab:.llllos c 1lrspezas. 

Art. 38. FiiHlo o prazo mareado para a llnrnç:ín 1la f:nm
panhia, sr não ffJr resolvilla a sna eont.intuH:ão, prneedPr-sP
ha á liquidar}io, t.tem t:I1HJO nos 111:1is cas11s de dissoluçJollas 
Companhin~. estaheleei1los nos :nt.s. :l~) n sPg-uint('S Llo B1·· 
ereto n.0 2711 dn H> de lh~zemhrn dt• lf.;tiO, ~ ~mnprn qtw t.tVI'I' 
prcjnizos IJUe aiJsurv:un met;tdc du s1~tt ,·npital, inclusiH o 
fnntlo ue n·sPrva. · 

Art. 3!1. 1Jmn juntn de tn·s lllPrnltro..; elt•ita ywlos anitt· 
nistns será Plle:~rn•g-arln da liquida~iio da Colllpanlria. JH'f
eebendo pelo srn trabalho 1 °/., de l'OIIIIIIÍs~ão, düduzit~o elo 
valor total da mesma liquid:"l«"·~u\ enja I'OIIIIllis!'ão serú di v i
dida em partrs ign:ws Jwlos resp,•ctiYos lllí'lrrltnts. 

Art. 40. Totlas <tS !JUPstiies nntre ti A1Jmini~•tr:tr,ão da Com
panhia, e rpwlquct· Jws.;o;t, st~rãn l'f'Sitlvidas :nnig-r~ve!IIJt'Hie 
e ~ú no ultimo c:1sp se devN:í rnc11rrPr ao:nneios lcg;ws. 

. Hio :ie Janeiro, 2 de Janeiro de 187:.1.-(Srgnem-se as as~ 
signaturas.) 

DECRETO N. r>2U3- nE 31 nE :\L\Io DE 1873. 

Antoriza a incorporação tlc uma Soeicdadc Banearia na capital 
da Província do E;;pirito Sauio, sob a deuomiua\·;1o He Com
mercial c Agricola~ 

Attcntlentlo :w qúc me rcqacrrr-:nn 1\Janocl Coutinho 
1\l~lsearenhas, Josó Hilleiro Coelho, o Dr. F'r;mciscn 
Gomes ,de Azamhuja 1\Icirellrs, c os Bachareis Mi•rud 
~!ari~ de Noronha Feita! c Leopoldo Augn;;;to Deo~le
cwno, t1c Mello Cunha. e Tendo ourido a SPrção de 
Fazemla. do Consenw d~ Estado, Ilt·i por lwm, (],~ 
conformulade com a l'lmlla lmpt'l'i:rl HesoiiH:ITo dt' 
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consul La de 21 do eorren te, Conceder-lhes autot·ização 
para incorporarem na Pr·ovincia do Esvirito Santo a 
Sociedade Bancaria, que alli pretendem fundar, sob a 
f'lenominação de- Commerciat c Agrícola, cujos esta
tutos submetterão opportunamcntc á approvação do 
Governo lmptrial. · 

O Visconde do Rio Branco, Conselheiro do Est:Hlo, 
Senado!· do lmperio, Presidente do Conselho de Mi
nistt·os, Ministro c Secretario de E;;tado dos Negocias 
da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thcsouro 
Nacional, assim o tnnha entenditlo c f<u,:a cx.ccu ta r. 
l)alacio do IUo de Janeiro em trinta e um de .Maio 
de mil oitocentos setenta c tres, quinquagesimo se
gundo da Intlcpendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstatle o Imperador. 

Visconde do Rio Branco . 

. DECRETO N. ~2Bí -DE 3 L DE MAto DE :1.873. 

Approva a.s alterações feitas nos arls. 7. 0 c 33 dos eslatulos 
do « RarH~O de Campos, , c proroga por mais 10 a.nnos o prazo 
de duração do mesmo Danco. 

Att.cndcntlo ao quo me representou a Direr.toria <lo 
11 Banco de Campos, » c Tm1do ouvido a Secção de Fa
zenda do Conselho de Eslatlo, Hei por lwm Approvar as 
altei':l(ÕCS feitas pela assemhlüa geral dos accionistas 
11os arts. 7. 0 c 33 dos rcspet:tivos estatutos..; as !J!Hies 
eonsistem, quanto ao art. 7. o, e in elevar de 6 a 20 °/0 

a t}!tola da renda litiuida drstinatla ao fundo de rcserv:t, 
e, quanto ao art. ~:l, em limitar a 50 o maximo dos votos 
qne possa ler cada accio:lista, qualquer que seja o nu
mero de suas acçõcs: bem como proroQ."ar por mais lO 
anaos o prazo da duraç:1o do mesmo Banco, visto que 
tem de fiiHlar em 3 de Dezembro deste anuo o dccennio 
Hx.auo no art. 5. o uos refel'idos estatutos. 

O Visconde do lHo Branco, Conselheiro de Estado, 
Scnatlor do Impcrio, Presidente do Conselho de Minis-
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tro~, l\linistro e Sccretnrio de E"tado dos Negocios da 
F<~zcnda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 
assim o tenha entendido c f:-~ça executar. Pala cio do 
Rio de Janeiro em trinta c um de l\laio de mil oitocentos. 
setenta e lrcs, quiuquagesimo segundo da lnuepenuencia 
c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua ~tagcstadc o Imperador. 

Yisrondt do Rio Branco. 

nEcnETo N. u::m:•- IH~ 3L nE lUA lO nE 187~l. 

Autoriza a novaçãn 1io conlr:leto cclchrado pela Prcsi«lcnci:l 
da Província do E~pirito S:mto com Pedro Tahachi para in· 
tro<lucção de immigrantes. 

Atrcndend.o ao que me rrquercu Pedro Tah:lChi, Hei 
por hem autorizar a novar;ão tlo eontracto pelo mc~mo 
celebrado com a Prcsidencia da Província do Espírito 
Santo em 6 de Novem!Jro de mil oitocentos setenta c 
dous, para introducção c estabelecimento tle setecentos 
i mmigrantes allemãc:; ou do Norte tla Europa em terras 
l!c sua fazenda sita no município de Santa Cruz. lle 
conformidade com as cl:msulas que com este baixam, 
assignallas por José Fernandes da Costa Pereira Ju
nior, do l\lcu Conselho, l\linistro c Secretario de Es
tado dos Ncgoeios da Agricultura, Commercio e Ohras 
Puhlkas, lfllt~ assim o tenha entendido e faca cxecu
l:H. Palacio do Hio 'de Ja11eiro em trinta ·n um til~ 
:Maio de lnil oitocentos ~dentá r, trcs, quinquagesimo 
segundo da Iudcpcntlcncia e do lmperio. 

Com a rulJrka de Sua .Magcstadc o Impcradot·, 

Jose Fcrnan.dcs da Ca.~t,x Perci;·a Junior, 
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Clausulas a que se refere o Decreto n. o :i~9:i 
' desta data. 

I. 

Petlre Tabachi ohriga-sc a importar e rstabclcr.cr no 
prazo de scih annos em 1erras tlt• sna. fa!'PIHla sit!t:~da 
no municipio tle Santa Crur., na Provmcta do Esptnto 
Santo, sctPcentos immigrantcs allem5es ou do Norte da 
Europa. adestrados no trabalho de lavoura, em estado 
d'c pcrfci ln sautlc e nunca maiores de 1-~ annos. 

II. 

No séu tran:-;pot·te tlcvPrú ohscrvar as disposições do 
Decreto n. o 2Hi8 do 1.'' ílC l\laio de Hm8. 

I li. 

Antes de embarcarem assignar~'io os immigrantes, 
n<•s portos rlc stÚt lli'OCI'tlcncia, pcran te o Consul on 
Agente r.onsular do llrasil, ou em falta dt~sle pcrantt~ 
a antoridadc local, dcclara,:ão cmduplicatla de trrcm 
pleno conhedmcnto das comliçücs tlos contraclos feitos 
com Pedro Tabachi, para sua importação no I rnperio, 
•'slwcificaJido-sc a clausula úe não virem por conta do 
GovPrno Imperial, do qu~l em nenhum tempo c sob 
qu~llqucr prctcx to nada poderão reclamar. 

IV. 

O Governo Brasileiro fica intriramentc isento de 
toda e qualquer· <lespcza com o transporte, desembarque, 
agazalho, sustento, tratamento dos colonos, c conducção 
de suas bagagens. 

v. 
O Governo Imperial auxiliará ao contractante com a 

suuvcnção ou premi o de ~006000 por immigrante maior 
de 10 annos, na fórma da clausula i. a 

VI. 

Este auxilio scrtt pago em fluas prestações ig-nacs, 
se~H.lo a primeira c1Teetuada log-o que o immigrantc rs
f.t~Ja estabelecido, o que será vcrillcado l'or um Agenlr 
do Governo, c a sPg-unda um anno depois úe vcrilicado 
este cstabelcrimcnto. 
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VII. 

na 1livitla tlo~ colono~ para eom o cnntractantc será 
deduzida em favor dos mesmos colonos a i mportancia 
do auxilio conceuitlo pelo Governo Imperial. 

VIII. 

A' vista de um CXI'mplar da declaração exi.~ida 11a 
comli1:ão segun<la c de attestatlo do Agente Consular do 
Urasil, qun mcnciorw a idaue, natnralid:Hlc, filiação, 
prolissão, estado, religião c numero de immigTantcs, 
~cr;i paga, na fúrma da clawmla 6.\ a subvenção cotTes"
ponLlente aos qnc se tiverem apt·cs,~nlado á autoridade 
encarrcg'ada pdo Governo Imperial de Hscalisar a cx.e-
eução do presente contraclo. 1 · 

IX. 

Os instr'unwnto aratorios, sementes c mais ohjcclos 
trazidos pt~los immip,Tantcs para s'm uso, c d1~stinauos a 
S{'tlS trabalhos agrícOlaS SPJ'ãO ÍSCiltOS UC JJreilOS. 

X. 

Este conl.raclo terá vigor por seis anno:: a cont:-~r da 
data de sua assi.g·natura, podewlo ser prorogado se o 
Governo I mpcrial C li tender con venic11 to. 

Palacio do Hio de Janeiro em 31 de 1\laio de f873.
José Fernandes da Costa Pereira Jnnior. 

DECHETO N. ti2UB- DE 31 DE ~L\10 DE 1873 ., 
I 

Cn}a um lugar d(' Juiz Municipal c de 01·phãoc; crn r:ula um dos 
termos de Arrai:is, Jaraguá, S. Domingos c Santa Luzia, ua 
l'rovincia de Coyaz. 

Jiri por Decretar o seguinte: 
Art. 1: o Fica creado um lngar rlc Juiz 1\lunicipal c 

de Orphaos em cada um dos termos de Arraias Ja
raguá e S. Do1üingos, na Província de Goyaz. ' 
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Art. 2. o Fica dcsannr.xado tlo termo do Uomfim o de 
Santa Luzia, na mesma Provincia, e crcado neste um 
lug-ar de Juiz .Municipal e tle Orphãos; revogadas as 
\lisposiçõcs em contrario. / 

O Dr . .l\Llnocl Antonio Duarte de .Az.t:Yrllo, do. 1\leu 
Conselho, 1\linislro e Secretario de Estado tlos Nego
cio~ da Justiça, assim o tenha entí•ndido c faça exe
cutar. l';Ji:lrio do lHo dl' Jancironm trintac umtle 
Maio de mil oitnrrntos setenta c tres, I}Uinquagcsimo 
~cgumlo da lnJc·pend~ncia c tio Imp1~rio. 

Com a ruhriea tln Sua l\l:lgrst:ldc o Imper:Hlor. 

1lfanocl Antonio D'uarle de A::credo. 

DECRETO N. ti2!}7- DE :1l DE 111.\10 DE 187:1. 

Crt;a o lugar de .hti:l :'llnnicipal c ele Orphão::; <'Ill c~Hia 11111 

<los termos de Alar;ôa. Grande e Calolé du Hodta, na Proviu
e ia lla Para.hyba. 

Hei por bem Decretar o sc.gnintc: 
Art. L o E' cn~ado o lu~ar de Juiz Mnnieipal c de Or

pidos em cada um dos termos dn Alagôa Grande c~ Ca
tolé do Hocha, separado rstc do termo do Pombal c 
aqucllc 1lo t.la Indcpcntlencia, na Província da Para-
hylJa. · 

Art.2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O O r. :Manoel Antonio DnartP dr Azcycdo, 1lo .Meu 

Conselho, l\Iinistro c Secretario df~ Estado dos N1•gocios 
da Justica, assim o tenha entcwlido c faca C'Cerutar. 
l)alacio do Rio tle Janeiro mn trinta c um ·de Maio <le 
mil oitocentos . setünta e trrs, quinquagcsimo segundo 
da Imlepemlcncia c tlo llllJlCrio. 

Com a rubrica tlc Sua l\Iag0stadc o Imperador., 

.iflanocl Antonio TJnarlc de ~=tJ.:coo; ·-

I 

i 
I 
\' 
'·~, 

'r, . \' , (' . 
,....., \ ·. 
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I1ECRETO N. G2D8- Im"31 nE !\IAIO DE i87:J. 

Declara a cntranria das Comarca~ de S. Hoqnc, Arras, nethlém 
do Descalvado c Aluparu, ua l)roviucia tlc S. Paulo. · 

Hei por bem Decretar o seg-uinte: 
Artigo uni co. Ficam de ela radas de scgundn rnt ran

ritl as Comarcas de S. Hoque c Art·as, e de primeira as 
t.lc Bcthlém do Dcscah'ado e Amp:lt·o, crf'adas na Provin
da de S. Paulo pelas Leis n.os G2 .. (};~e ()i de 15 de Abril 
deste :mno, e 78 de 21 do mcf'mo mcz. 

O Dr. Manoel Antonio DQartc de Az,•vcllo~ do 1\If'n 
Conselho, Ministro c Scerctario de Estado dos NPgorios 
da Justiça~ assim o tenha rnlcndülo c f;~ça cxccu ta r. 
l'alaeio do Hio de Jant~iro em trinta r urn de Maio de 
mil oi t.occn tns se teu ta c trcs, quiiHJtwgcsimo segundo 
da IwJet;eJHlcncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstmle o I mprrallor • 

. Manoel Antonio Duarte de Azez~rdo. 

DECRETO N. t"i29!) - DE 31 DE MAIO IlE -187:~. 

Marca. o mdcna1lo do" PrÓmotor,~s Publicos das Comarc:ts de 
s. Hoque, Ar<~as, Bethlcm do Dcscnlódo c Amparo, na Pro
,·iucia de S. Paulo. 

· Hei por hem Drcretar o srguintr: 
Artigo unico. Fica marcado o onlrnado annnal dr, 

800{>000 a. cada um do~ Promotores PuLI i co" das Co
marcas de S. Jloqnc, Arôas, Bcthlem do Dcscal radu c · 
Amparo, na l)rovincia de S. Paulo. 

O Dt·. 1\'bnocl Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, assim o tenl1a entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em trinta c um de .Maio ue 
mil oitocentos setenta c trrs, quinquagesimo segundo 
tla Independencia c do lmpcl'io. 

Com a rttbrica de Sua 1\Iagestadc o Imperador . 

. Manoel Antonio Duarte de A:fl'cdo. 
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DECRETO N. 5300- oE 31 oE r.tAto nE' 1873. 

Concedt~ á Companhia das minas de ouro c de coore do Sul 
du Brasil autorizaçilo para fnnccion:.r c a~lproya os re:'pec
tivos estatutos. 

Att.r.ndendo ao que me requereu a Companhia das 
minas tle ouro c tle cohre do Sul do Brasil, incor
porada JWio Banco Industrial e Mercantil do JHo tle 
Janeiro P devidamente repn~~entada, e na conformi
dade do parecer da Seeçãp dos Negocios do Imperio 
do Conselho de Estado, e~arado em Consulta de 8 do 
mez proximo findo, Hei por bem Conceder-lhe a ne
cessaria autorização para funceionar, e approvar os 
respectivos esta tu tos com a~ mocli ficaçõcs, qnn com este 
baixam, assignadas por José Fernandes da Costa Pe
reira Junior, do Meu Conselho, Ministro e Secr·etario 
de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, 1ne assim o tenha entendido e faça 
ex.ecutar. Palacio do llio de Janeiro em trinta e urn 
d~ Maio de mil oitocentos setenta e tres, quinquage
simo segundo da Independcncia c do lmperio. 

Com ~ r v briea de Sua 1\lagcstade o Imperador . 

.Toslf Fernandes da Costa Pereira Junior. 

1Uodifteações a que se refere o Deereto 
n.'' 6300 desta ti ata. 

I. 

No art. 9. o ~upprimam-se as palavr·as:-se o julgar 
necessa rio. 

11. 

No art. 10 § 7 .o, in fine, em vez dr.-nm tet·ço
ex:prcs~r-um quarto. 

111. 

No at·t. 26 a~rescente-se:-se ~ier a va;;· .• ; :.~.~·um 
destes. l~gares, hcarã seu pr·eenchunento depeJH.lente 
de elelt;ao da assembléa geral dos accionistas. 

Pala cio do H i o de Janeiro em 3t de l\laio de t873 _ 
José Fernandes da Co~ta Pereira Junior. · 

P.lRTE 11. 51$ 



\l~TOS IHI POIIJ.:R 

Esta In los du Com1lanhia ,r as minas de om·o e de cobre 
dn Sul do Rt·asil,- a l(lte se l'cl't're n llrf'.l'elo 
n. o a300 de :u do mez IHlS atlo. 

Art. l." A .\~slwin~·ito ineorpor:11l:t pdo Ba nt·o I nll nstria I 
~~ Mereantii tio lHo de .Janeiro eu1u a dnnominnt·ão dr~ Com
panhia das .• i nas de ouro~ de eolm~ tio Sul do ui·asil, para la· 
vrnr na Província do Hio Grandl~ tlo Sul a:; minas, a que se 
refaP a eonees~ão tlo Dt·nuto n." ~62\) tk ~8 de Novt'lllbro de 
18í0, eont'orntc o euntr:~eto Hnn:tdo IH'IO lllPSI\\tl Bnnco t'OIIl 
ns rt'speetivos eunf't~~sitnwrios por PSL'l'iptur:• pnhlien do 18 
dl' Fnvereiro do t~OI'l't~Illt• a111w dP 1H7:~, t·onslitue 11111a stwiP
dadt~ anonyma, qtw ter:·, stm domiciliou:• Capital do ltiiJH'l'io, 
1• durarú até Hndar o prazo dus 90 ann,•s da t~tHH't•::-:si'i11 do sn
pt·:witado J)een~to, snl\·o llll l1ypothe:-e tln tlissol!H5io :llltil'i
pada uo t'aso dr IH~rda dt~ nwtadt• du capital sot~ial,P nos Oltlros 
t':lSOS do art. :1;) do lkl'l'PlO ll.'' 2iU tlt• 1\) de llt•ZPllliJI'O 
dt• lHtiO. 

Art. 2." O t•apilal sn!~ial ser:í tlt~ 800:000~)000 llivitlitlos f'IIl 
ltt000 Ut'ÇÕPS dt\ ;-;ü,~000 t':lt)a llllla; t'ns!:tS at•t:õrs SPrão llOIHÍ· 
uati\·as, ~~ emittidas P!ll dn:•s sPriPs; t•at.la st~ric t:nnst:tr:l dn 
~.0~10 arções; n~ aef;li•_•s d:1 primeira sNi1• j:í st• :u~lwm suh
StTtptas. 

Art. a o ;\ emi~~ãn tla st•;..:uut1a s!'rit• sú pouer:í srr ft'ita 
depois de renlizatlo todo 11 capital lla primeira snrit·~ ttttaiHlo a 
Directoria ua Companhia julgareunvcniPntl' e )H'I~Cedendo au
torização tla asst)tllblt·~n g-Praltlos aeeionistas, por preço nuuca 
infniur ao par. Os aeeiunistas então inseriptns terão prc
fat)neia na llistriiJlLÍ~~ãoproporeionalm•~nte au numero das 
aeçõcs que possuírem. 

Art. !.Lu A impnrtaneia llas al·çõ,•s setú realizada Jlnr 
prestações; cuja chamada se fará por annunl'ios pulJiieados 
110s jomat·s Clllll 20 dias pelo mPnns th• nntkipar,ão ;i f>poea 
do vencinH·nto; e Iliio pcdendo eatla 11111:1 d~1S pn·s·t(l\;l"H~S nx.
eellt~r dt~ rm n;,. 

Art. ri. 0
• A falta 1le Jltlgamenlo tlt' qnalquPr prl'~ta~ão de 

eapital 110 prazo dcterlllilladn, l'az perder nãu sú o uirrito ás 
arções,eomo ás IJl'Pstações nnteriunm~n te rl'alizatbs; salvo nos 
casos de força nwiot·, ou naquellt'S (~lll que se derem t:ircum· 
~taneias attendiv(·b, a jnizo tla Dirt·t·tori~, pago lJela mora o 
JUro d.c i"~ ao mcz. 

Art. 6. o A transferendu das atçõrs sómentn ~c "IH;ra por 
termo lavra!lll no livro ur~ reg·islro para es~e timestaiJelecido, 
e assig-na,lo JH~Io •~edente, un pur st~n Jll'Ot:Ur~ulor l'OIIl pode
res espce iaes. 

Art. 7. o A Companhia serú regida por uma Directoria com-
1-JOsta de tres membros eleitos por trPs annos pela assemhléa 
g·eral d-"entre os aecionistas que tÍ\'ercm pelo nwnos iOO 
:wf;õrç;, ns quae~ Sf~rão depositadas, c não poderão ser aliena-
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das até seis mczcs depois qur find;u• a g·,·:-;tãu de ~ri!~ pro
}lriotarios. 

Art. 8. 0 Os Directorr,:" cscollwrão d 'entrr si qurm rxrr~;a 
as fnnc~cõu~ 1lt) Prcsidcmte; as de Thcsourciro incu111hidn ÚP 
reccher·~~ guardar os llinlwiros da Companhia nos termos do 
§ :}, 0 do art. 1.0; ü as Olltl'HS fllOCÇÕ.'S IJU~ flcv::lln ficar (I 

enrgo de uwn1bros da Dircetoria. 
Arl. !1." Vagando por qnalqnc•r motivo al.~nm lugar d1• 

Dirce to r, :1 Direl'toria o prenlll'hcr<i, :-;e o jn lg·nr nc•<'t•ssario, 
norncawlo para cstr fim :u~eionista tJU" tenha~ qualit1ca~âo 
Pxi;;ida pelo art. 7."; e o nullH'<Hltl Pxt·recra u e:1rgu Iwlo 
me~mo tempo q lll~ o Pxcrceria u l>irector ~niJstitnido. 

O lllestno f.Prú lng·ar durante• o ÍlllfH•dinwnto lt'lllfltlrarir, dt• 
qnalqut~l' Director, qnando sna falta fôr julgada l·n·judit·ial 
ao servit·o. ;\ nPullnm tios Din·rtnr!'s (~ JWI'lllittidn tlrix:-~r dP 
cxt·ret~l' , p0r mai~ 1l1~ tres lllt'Ze~ ns fune~:ões dt> seu eargo, 
fie:.md11 no eastl eontrariu rntcnditlo (jlll~ rt'signn o lugnr. 

Art. JO. A' Direetorin c·onlpCll~ : 
1. o Adminbtrar e gerir, por si e pnr seus prqlnstns, ltJtlns 

os nrgm:ios rln Companhia, nos lrrmos do Jkert'lo 11." /162~ de 
28 de NovemLro ~lP 1870, e ele aec~ôrdo com o I'Ontrêlcto IIH'll
donaclo no art. L", nnuatlo pt'lo Banc~o Indnstrial e 1\fcr
ralltil dtl Hio de .laneiro, c·om ns eonc·pssiunarius, :1 que S(' 

rdt'l'l' o tllPsmo Ikerrto; 
2." Comprar c.a.dquirir de ·fll:-tlqucr maneira, hcnt como 

VCtldt~r P alicmar dP qualq11cr ft'ln~w ttulo quanto fúr uo in te
li'""<' da Comp:mhia; 

:t" A11torizar todns as deSJH'Zíls e arrl'!':Hlações da Compa
nhia, fazPwlo reeolher a um ou mais Bancos todo o dinheiro 
lfllü uiln für preeiso para ns llPSj)(~Z:ls Í!ll!lll~tliatas; 

fL o D'mandar e sur rlPtnanrla!la: 
ti." Desi;;na r o IHlllli'I'O, n ttrihtÍiçÕt's, e vrncinwntos 1lns 

empregados da Compan!Jin: c nomeai-os c dPIHittil-os eomo 
fl)r ronvrnit•ntl\; 

6. 0 Aprcs<mtar annu::llmentc um rclatorio da ~itu~~·ão H· 
naw~eira da Cotltpanhin il as~t'mbl~:l gPr<11 dos :u~eionista.s; 
a~sitll como o IJalaJI!;o tla receita c de~Jlt'Za em eada anno CJilt~ 
tindar; : 

7.° Convocar onlinaria ou Pxtraordinariamentl~ a :~~
S(\IIJ]lll\a geral, dcvPJulo faze!- o sempre IJtW a su:• runuiã() fôr 
l'!\lfllisitada por at~eionistas que I'PJll'CsPiltl~ul uru terço do en
Jlil.al da Ct)lllpnnllia; 

8. o ProvPr, nm g·eral, a tudo fJUanto fôr do interesse da 
Companhin, H~lll infr:lcç5o dos }ll'eseutes estatutos. 

Art. 11. Os lllrmhros da Din•t·toria IIÍÍO eontr:~hmn para 
com terceiras pPssoas rcspousnhilidadt\ alguma pcsso:d, obri
:.mndo unicamente a Companhia nos tPrmos d1•stcs Pstatutos: 
mas respondem pdlJ cumprimento do maiHLlto :1ceito na 
fúrma do <lrtig-o seguinte. 

Art. 12. Os mnmhros !la Dirr~etoria são rP:-ponsaveis á Coru
p:lnhia pelas perdas r rlamnos (':lUSal1os JlOr fraude.,Alolo; üiü- · 
lit•i:~, on negli:,:'cllei:l t'll.lp~lVI'I. Pon'."'. s•)nu·RLe .. .,'í;'f~ il.O'fá~í d·n · 
lll''·'lll;' f;lllllJ1:1llhi;1, f' 111•1 dl'!i!,t•r;lt,"~~· t[;J·i-l~~~:il hk,'l .·~~·i':~l 

' .. ,'·~' 
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tomada sobre parecer de uma com missão designadamente no
meada para este fim, poderá ser intentada a acção ,judicial1 

incumbindo á mesma asst>mhléa nomear commissarios }Jara 
representar a Companhia em juizo. Votado que srja o proce
dimento judicial, considerar-se-hão dcmittidos os Dircctorcs 
contra os quaes fôr dirigido, procctlcndo·sc em aeto cons1,. 
cntivo á eleição dos substitutos. 

Art. 13. Haverá todos os annos no mez de Janeiro uma 
reunião da assembléa geral dos accionistas, para rever e 
approvar o rclatorio, r, o. balanço do anno findo, que devem 
ser apresentados pela Directoria; podendo fazer examinai-os 
por uma com missão, d.o modo que .iulgar conveniente. 

Art. I&t. Na reqnião de qnn trata o a rt.igo anteecdcnte, 
de tres em tres annos :l assemhléa gp,ral fará a eleição da Di
rectoria por escrntinio secreto e maioria absoluta de voto~. 
Não havendo maioria absoluta no primeiro ~serntinio, pro
ceder-se-ha a segundo, ontre os canditl~tos mais votados, em 
numero duplo dGs que tiverem de ser eleitos, decidindo a 
sorte no caso de empate; e neste seg-undo rscrutinio hastad 
a maioria relativa de votos para desig-nar os eleitos. 

Art. HS. Nas votações da assembléa geral cada g-rupo de 
dez acções se contará por um voto; mas nenhum aecionista 
terá mais de vinte votos, qualquer que se.ia o numero de 
suas acções. O aceionista representado 110r procuratlor não 
terá voto na eleição da Directori[l. 

Art. 16. A assembléa geral poderá deliherar cstantlo pre
sentes, inclusive os representados por procuradores, acdo
nistas que representem pelo mnnos um terço do capital da 
Companhia; se porém não se reunir este numero, seni de 
novo convocada para o dia que a Directoria designar; po
dendo nesta segunda reunião deliberar, qualquer que seja o 
numero dos accionistas presentes. 

Art. 17. Tanto as reuniões ordinarias como as extraordi
narias St)rão presididas por um accionista dt!sig·nado na 
occasião pela assembléa. As con voeaçõe~ serão feitas por 
arinuncios com anteccdencia de oito dias. 

Art. !8. Dos lncros lilJUi Jos da Companhia, provenientes 
dos nea-ocios effectivamente concluídos em cada semestre, se 
deduzirão até iO 0

/ 0 para constituir um fundo de reserva 
exclusivamente destinado a fr.zrr face :is perda~ do capital· c 
mais iO 0

/" ilo valor do rnaterinl rm serviço para fazcrfac~ á 
deterioração do mesmo. A liPduc~:ão para o fundo de reserva 
ces~ará Jog.o que a .importancia llu lllPsmo attingir a 00 o f o do 
capital socwl realizado. 

Art. 19. Do rrsto dos lueros líquidos se far<i o dividcnrtn 
para os accionistasJ depois de dl'duzida a retrilmição da Di
rcetoria, s1~ tal drducção se pud1\r effcctuar, ·sem fJtW o 
mesmo dividendo se torne inferior n go 1 o :\0 armo do eapitnl 
realizado da Companhia. A referida retribuição será fixada 
annualmento peln asscrnhh\a geral dos f\ccinnistns. 

Art. ~0. Desde que o 1liV1den,lo dos aceionistas ehrgar á 
importa.ntia de H 0

/,. a~.t aunu ~obre 11 •·apitai rrfllizar!fJ da 
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Companhia; .os lucros excedentes. at~ a som ma de 600:000SOOO 
serão upartldos pelo mouo segum11~: 

35 °/0 para os accionistas. · 
55 o f o p·1ra os cntlcntes da coue(·s:-;ão, a qn e se rcfert! o lJc· 

crl'to n. 0 ~629 de 28 rlc Novembro de 1870. 
5 "/.para o Banco Industrial e Mercantil tlo Hio du Jan1~iro. 
;) "/~para o Corretor daCo111panhia Alberto Estieunc .. 
Todos os Ju1~ros que passarern anBnalmentç da rdcnda 

som ma tl~ 600:000;)000 (Jertnnecrãu rxdusivamrnte aos ~let.:iu· 
nistas. 

Art. 21. Fica á opção da Companhia desligar-se dos t·r· 
dentes da eoBce~são a rpw sn refere u Dctrdo 11. u lí62~) de 28 
de Novembro llt~ 1870 no fi111 rlns tre~ primeiros anuos de d is
trilmic;ão rlos lut~rus, pagantln-lh1~S uma cJnantia eorrespon
dEnte a lO annos do rendimt•nto a que elks têm tlirnito; tu· 
maneio-se por base o tt'rn: o médiu d.r~ q nota~ fJUC1 llti'S ti· 
verem tocado nos referidos tn•s primeiros [lllllOs. Verifkada 
a hypothese do presente artigo, o~ referidos cedentes terão a 
opção de reccLer em aeçõcs da Cnmp:mllia, pela c·otação da 
data do pagamentl), a decima parte da importaneia do IHCSJllo 
pagamento. 

Art. 22. Nos termos do j:í mr,ncionado contra do tir111ado 
com o Banco Industrial e Mercantil do Hio de Janeiro o ce
dente Ednardo l\lncsclcr terá a sen carg·o, mrdiante a rt'tri· 
huir,ão de 1:500/)000 men~aes, dirigir como Eng-enlwiro ern 
chefe todas as .obras e serviços da lavra das minas nos dons 
primeiros annos tlos trabalhos da Companhia, incum bin • 
tlo·lhc igualmente a obrigação de com os mesmos voneirnen
tos ir ú Europa fazer a :leiJUiFição de todo o material preeiso 
para os mesmM trabalhos c ~erviços; hem corno o engaja. 
mcnto do pessoal neeEssario,que deverá conduzir JWra o lugar 
~~m que St~ twnvPr de installar o serviço da mineração. E se 
por motivo de fo1·çn maior houver .J .. tlci~ar o serviço d:t Com
panhia, JHII}erá Jli'O})Ul' para O sulJsttlUÍl' peSi'Otl haiJiJitada, a 
contento da Direetoria. 

Art. 23. Na sua tmrte administrativa e financeira todos os 
neg-ocios e interesses da Companhia nas localidades das obras, 
trabalhos e serviços da lavra das minas estarão a cargo do 
preposto, que, conforme o meneionado contraeto, tem tle ser 
nomeado pela DirPctoria para exercer junto do Engenheiro 
em chefe as funeçõcs do dele~rado da mesma Companhia. 

Art. 2&. N·' caso de rlissolu0ão da Companhia em qu<~lqucr 
das hypothescs do art. 1. 0 , a asscmiJiéa geral determinar~, 
sobre proposta da Directoria, o morlo da liqnid:-~çâ'n, e no
mearü um ou mais liquidantf's, com podPres para venclr-r o:" 
hensda Companhia, ott autorizarü a tran~fert>llt~ia do seu 
activo c passivo p<~ra ontra assoeiilç:lo ou pcs~oa partirulnr. 
Durante :1 liqni•lação a assemhléa geral con~ervará os mes
mos poderes qtw tinha anterior111cntt•, f~SJH~tialmente quanto 
ao d1rcito lfp, .approyar a~ contns da liquidação, e de d~1r;! 
respectiva quila~·ão. Com rl UOJIIf·a~·ã,, tln;s liquid~nk~- •·~'~: '''11 
u:-; p11th~n~;-; tl<l Ilil'l'l'lnri<•. 
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Art. ~5. Se a assemhléa geral não chegar a rcunir.:;e para 
o~ fins declarados no artigo r~nteceuentr, ou reunindo· se não 
tu mar as t.lcliheraçõns ahi indkadas, ·~m qual•tucr desses easos 
incumbe :i Directoria promover o eompt~timtc prOl~f>dirnento 
judicial para ser nomenda uma atlministração que tome 
I'Onta da liquit.l:u;ão e a efl'eetue pela fórma •~stalJeledda no 
t:od igo do Commercio. 

Art. 26. Por derogação temporaria dos pn•sente~ rf'latnlos 
no~ Lres prinwiros annos da Pxistenria fia Companlli:1 a SLW 
Hireetnria ~er:i eOillpusta dos mrml~rn:- Sl'~Uilltt•:-:: ci)IJllllf'll

da<lor José João da Cunha Tellcs, Manot~l .\1\cs dr S·Jnza Pint'~ 
c D1'. LadisláCJ Netto. -

Art. 27. Si"io JJit'nllJrns tlt•sta t:omp:111hin c's snhs1Tipl1lrt•s 
das rcspeetivas at'ÇUf~S arlianlt• assi.<..:"nadus: us qn:ws :u:t•itam 
os prcsf~ntn" f'slatutos e antorizalll o Banro Industrial c 1\lcr
canlil do lHo de J:mriro para rrqtwn•r a ~ua npprovari:io~ 
JJt)lllt:Otno para eo11sentir na~ rnndilleaçõr•s que forem n~igi
das pnlu GJrerno; r• finalnl:·ntt• para adiantar por t:onta da 
Comp[lnhia tod:1s a~ <li'~;Jtt'z:l~ indi,prns:n'Pis para a sna ins
•~ I ht~~ão. 

(Scgu~m-se as a~signatnras o) 

DECRETO N. 5301 - nE :n DE J\IAIO nE t873. 

Considera justilicaclo o cao;o de for~·a maior ctue or·iginou o 
excesso do prazo na viag·em redonda encetada pelo pac(ucte 
Pará em o 1. o de l'"Óvrmhro do anuo Hnclo c coucluifla a 7 
fie Dezembro do mesmo anuo o 

Attendendo á representação fJUC me dirigiu o Di
rcr,tor Gerente da Companhia de Naveg-ação Brasi
leira, c na conformidade da Minha Immediata Heso
lução de 22 de Fevereiro do corrente anno, tomada 
sohre o parecer da Seeç.ão doR Negocios do I mpcrio 
do Conselho de E::,tado, ex~trado em Consulta .de Hl do 
mez anterior, Hei por bem~ de accdrdo com a clau
sula 2L a do contr:_~cto approvado pelo Decreto n." 
5109 de 9 de Outubt'o de 1872, Considerar jnstiftcatlo 
o caso de fm·ç,a maio1· que originou o excesso do 
praw na viagem redonda encetada pelo paquete Pm·ã 
em o 1.0 de Novemhro do amw fimlu c C"unrluida a 7 
dn Dcz,~mhrfl •io me-:mo ;lJllW. 
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.José Fernandes da Costa Pcreit·a Junior~ do ~leu Con
selho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, CommPrcio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido c faça e~ccnlar. Palacio do Rio de Janeiro 
em trinta c u~n de :Maio de mil oitocentos setenta e 
tres, quinqnagesimo se~nndo da Indepe111tencia n tto 
lmperio. 

Co'm :1 rubrica tle Sua Ma~·e=-Lade o Imperador. 

Jos6 Fernandes da, Costa Pereira Junior. 

HECHETO N. :i:J02 - BE 1 nF. JT;NIIO nE 187:1. 

Ct·t~a no termo de S. José tlo Paraizo, na Pt·o,·iucia de Minas 
(;t•r:ws, nm lu~ar de .Juiz ~luu ic'iflal e de Orph:ios. 

Ilei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unieo. Fica crcado no lermo de S. José do 

Paraizo~ na Província de l\linas Gcraes, um lugar tle 
Juiz Municipal e de Orphãos. 

O Dr. 1\lanoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, 1\linistro c Secretario de Estado dos Nego
dos da .Justiça, assim o tenha entendido c faça exe
cutar. Palacio do Hio de Janeiro em quatro de Junho 
de mil oitocentos setenta c trcs, quinquapesimo se
gundo da lndcpcndencia c do lmperio. 

Com a t·uhrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Manoel Antonio Duarte de Azet,edo. 
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DECRETO N. 5303 -··HE 4 DE JU:'Ii'IIO DE l873. 

Reune aos termos de Missão Velha o da Barba lha, ao da Telha 
o de S. ~hú~eus, e ao de Jaguaribc-mirim os de C.acho~ira 
e 11eteiro, na Provincia do Crará. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. 1. u Firam reunidos ao tnrmo de l\lissão Velha 

o da Barballw, ao da Telha o ·tlr. S. )latheu~, c• ao dt• 
JaQ·uarihe-mirim os de Car,lwrira I' Pt•rciro, todos na 
Provi ncia do Ceará. 

Art. .2. o Fica dcrogado o Decreto n. o 306 de 10 de 
Junho de 1843. 

O Dr. l\lanoel Antonio Duarte de Azevedo, tlo Meu 
Const~lho, l\lini~tro c Sl•crctario de Estado dos Negocios 
tia Justit;a~ assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em quatro de Junho de mil 
oitocentos setenta c tres, quinqnagesimQ segundo d:1 
Indcpendrncia e do lmprrio. 

r.om a rubt'ÍC:l de Sua 1\lagcstade o lmprr·atloi·. 

1\lanoel Antonio D~tarle de Azetwdo. 

DECHETO No r->30~- DE ll ()E .Jl!Niltl HE lR7:L 

Prorog~ o prazo tlr duração da Caixa de Macriú, na Provinria 
da~ Alagôas. 

Attendendo ao que me representaram os Directorrs 
da Caixa tle Maceió, na Provincia das Alagôas, e Tentio 
OLIVido a Secç.ão de Fazenda uo Conselho de Estado, 
Hei por bem l'rorogar por quatorze armos o prazo de 
:lm·ação da referida Caixa, dl'pois tlc findo o de sete 
anno:' concedido pelo Decrrto n. o 3718 de 17 de Outubt·o 
tle 18üG. 

O Visconde tlo 1\io B1·anco, Conselheiro de E~tatlo 
Sc~nador tio Impcrio, Presidente do Con~elho de 1\li~ 
nist.ros, Ministro e Seeretario de Estado dos Negocias 
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1\a FHt~llila e Prt~:.;identl'· dtt Tribunal do Thc::-:onru l'l:t· 
:innal, a~sim o tt~Itlla t'lllt•tttiidn e f:H:a t~:\t~entar. P:t
l:triu tlo liio de Janeiro t~lll onzt~ de '.tunlto uc mil oi
tnet~ntos setenta e tre:-:, quinqu·lgc:-;iuw segundo da ln
J.-jwlltlt~nria ~~do Imperiu. 

s'ourt•tlt- Jli'ÍYilt~gÍtl JHll' 10 :\llllllS a Prospt•r Chaltlll p:tn q IL'I' I' 

vt~lltl:t tk Utll appaH~llto tk s:t:t iuYeB~·•iu, dc<;Lin;~dl);) Ltv:t:.o.•·t" 
tLh t1:rr:t"i ~~ an'·:1s ;utrit'1·r:r.:>. 

Altt•ndcndo ao qtw me n·rpit~l't'll Pro:-:ptT Clt:l!ol! 1' 11:1 

l'.oiÜOI'IIJidade do parPt'Cr do })1'-"t·mll:tr~:tdtll' J'rt~cur:11hr 
inlc~rinu d:1 Cor1i;s, ~l)!l,~l'ania t~ Fm~nd:1 ;"':t•·ion:t!, ll ·i 
pdr hem CunL:cdt~r-lllt~ privilt~.~.;io po1· lO aJttw.-;; p:1r:1 '> 

LtSI> ~~ Vt~tltl:t dt> :1ppat·1·llto d1~ sua tll\t'll'."Jo, ·lt•c;tin·ttl:l ;'t 

l:lvag·t·lu d:t..; lt'LT:ts ~~ at·r~:ts aqrifl'l':l~;, :to ífll'tl st~ rdt•t·em 
:1 d ·~cri pt::ttl e O dt•,.;t•li!to 1[\W :ll~tt!Up~lilll'l r;t St::I I'I'•Jllt'l 1-

llli'Hl.O dt~ ;li) tk .l:tJlt•iro t!e JSíJ . 
.IIJSI·. Ji'nn:tlltk; da Co,;ta 1\~r~·ira .J·,Ini(}r, 1Í11 ,l,•n Cdn

st~lllo. ~lillislru ~~ St~tTd:trio de Estado do..; ~c·~·tlt'ill-; t!a 
Ac:yit·ul tllr:t. Cuttllltt'l't'.io ~~ Uhras J'uldit:a-;" as.:. i ;Í1 I) !t'nln 
~~!lteitdido ~~ L1 ·;, 1''\t!t~Lllar. l':ll;tritl t!tl Hi!l d1• .!:ll't'ÍI't~ 
t~ll! IJIIW dt~ .JititÍit) ti:~ IHÍI l)l[tJI~t!lllo-.; ~t•lt'll!:t I' ll't~S, qttÍll .. 

t}ll:l.~t·simo ~-~~·-~ILiidrJ d:t llldi'(Wlldt•llt.:ia t! do lmpct·iu. 
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DECRETO N. 5:101)- DF. li DE JUNHO DE 187:1. 

Approva o contraelo cclPhi"a!lO. entre o Dircctor Geral dos 
Col'rcios c a Comp:whia ue Navegaçfto Paulista, pal'a o 
~el·viÇ::> da linha de Santos. 

Hei por bem ApproYar o con tracto, flllC com este 
l1aixa, ccld)l'ado em ~H dn .Maio ultimo t~ntrc o l)irector 
Gl•ral llns Correios c a Companhia ue Nav(~.l.("ação Pau
lista, d!•vitlamcn lc r.~pn·scttlaLla, Jlal'a o scrYiço da 
linha de Santos. 

Jose Fcrnand1~s da Costa PerPir:1 Junior, do l\lcu Con
selho, Mini~;tro e ~ecrt>.lario de Estado dos Ne.~·m:iu:~ da 
Agricultura~ C<llllllll'l'eio (' Obras Publicas, as~i111 o 
t1•nha entendido n fal·a ~~x~·cntar. Palacio tlo llio lk Ja
neiro ~~m onze dn Jur1lw dn mil oitocentos setenta e trt•s, 
q n inquagcsimo seg:1ndo da Imlcpcndencia e do lmpcrio. 

Com a rubrica Lle Sua 1\lagcstadc o Imprr:Hlor· . 

.lo.<": Fernand('.<> da Costa Pereira Junior. 

Contmcto que cr,lcbram entre si o Director Geral dos Cor
reios, antori.=arlo ]Jf'lo Adso dn Jlinistfrio dn Agricul
ttwa~ Commercio c Obra.<> PulJlicns de 10 dr. Fevereiro 
deste anno, e a Comprmhüt de Navegação Plllllista. 

A Companhia dt• Navt·g·ação Paulista obriga-st) a 
manter a navc~a!,'iio a vapor cntl'e os portos <lo lHo 
de Janeiro c de Santos sob as clausulas seguintes: 

I. 

Os vapores rmprcgallos ncstr; serviço deverão fazer 
a viagt!lll entre os portos do lHo de Janeiro e o de 
Santos dentro do maximo prazo Llc 2.í hons. 

11. 

As viagens serão pelo menos seis mensalmente. 

III. 

Os d i:1s e horas da partida e chrga1la dos vnporcs 
serão fixados em uma tnlwlla org·anizada pela Diree
toria Gnal dos Correios de accônlo com a Companhia, 
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IV. 

As Repartições do Correio deverão ter as ma las 
sempre promptas a tempo de não retardarem a via
gt~m dos vapores além da hora marr:u]a para a ~ahid:-~. 
E quaHdo por culp:1 de algnma houver demora sotrrerá 
cJia a lilUlta de I{UC trata a clausula 8. 3 

v. 
A tarifa da~ passagpn;; c frc.t~~~ srrá organizada de 

a rcônlo e com approvat:ão uo Governo, ticantlo desde 
j:'l estabeleddo que as p:1s..-agens por conta do Estado 
gozarão do aLatimcnto dt~ ~j% e os fretes de 10 "/.., 11os 
preços fixados na di ta tarifa. 

VI. 

O Governo poderá dispór em cada viagem de duas 
passagens á· ré e duas á próa, sujeitas porém ao pa
gamento das respectivas comcdorias. 

VII. 

A Companhi~ fará transportar gratuitamente as 
malas do Correio, obriganLlo-sc a fazel-3s conduzi r 
de Lerra para bordo c vice-versa, ou ~~ntregal-as aos 
Agr~ntcs do Correio devidamente autoriz~dos parare
cebei-as. 

Os Commandantcs passarão c exigirão recibo das 
malas que entregarem ou receberem. 

VIII. 

A Companhia fica sujeita ás multas seguintes: 
~ 1. o De ~00:)000 se não etrectuar alguma das viagens 

estipuladas. 
§ 2. o De iOO~OOO de cada prazo de tres horas que e~

ceder ao marcado tanto para a partida como para a chc
gaua dos vapores nos portos do Hio d.c Janeiro c de 
Santos. 

Esta multa será elevada ao dobro sempre que da demo
ra em chegar o vapor ao porto de Santos resultar não 
seguirem as ffi]lJs para a capital da Província pelo pri
meiro trem de p.1s:;;agciros. 

~ :l. o De ú06000 a :-!OO:>OOO pela demora CJUC houver 
na I'Uircga c recebimento das m:11:ls do ~on,·io, JIO 1·x-
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travio ou m:'to :1condirionamrnto a lJonlo~ 011 JWltl fat'ln 
de innunbir-sc• o Commandante on qualqurr cmprt·g-a
do de~ bordo do transpol'lc ua corrr~pondenria fúra da:-; 
ditas malas c spm estar llcvidamenlc rraBquea<b, com o:' 
~t'llos do Correio. 

JX. 

s~ ~tdcmor:ttlcqnc t!·atao~ 2. 0 dr rl:tn'l!IJ :111!('('('

d('J!II'. f{)r detcrmin;rd;l ptdo Uovt•rllo p:l!J:tr;·l 1·sLe :'1 Collt
pallhia a multa cstalwlt>cida. 

fkarão isento.;; da multa~ o t;on'!"IHl, ~-e a d,•iHor;! 
por clln oceasionada (a qnal st·rú scmprt• pur ordt'lll t~s
eripla) fôr causada por ~~~dít:ão, rnht~llíão ou qnal'Illt'r 
pc~rturbac;ão da onlem publica~ e a Empreza, ~~.·<~demora 
l'ôr causada por força maior. 

XI. 

Em retribuiçfio dos scrvit;os cspt~cillf:ados no prrst•Jltc 
rontrarto ficará ist~nta a arquísít;:l:o tios v a [lOn~s da Com
J'anltia de qualquer imposto por transferencia de pro
pril~dade nu matricula, e cmqu:mto st~ cmprcgarcm na 
linha de Santos g·ozarão tlc todas as iscnrJJes ~~ pri,·ilc
gios rle paquetes, pralit:amlo-sc :1 resp1~ilo dt' .suas tripo
lações o mesmo tJUC se pratica com os na rios de guPrra 
nacionacs~ o que os não iscntaril dos regulamentos po
liciaes c tia Alfandega. 

XII. 

O presente contracto terú vigor durante o prazo de 
cinco annos. 

XIII. 

0.; c!Tcitos deste contrac:to fi1~am ucpenllcntcs tk sua 
approvação pelo Governo Imperial. 

Directoria Geral dos Correios, 31 de Maio ele IR7:l.
Lui= Plinio de Ohvei,~a. -Jrt!fmc Esnaty, (;crente.-· 
Como testemunhas:- .Tos6 TcJ'lnliano .Monteiro de Jltcn
((onça. -José Ricanlo de And1·adt·. 
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DECH ETO N. :;~l07 - DE li DE J{jNHO DE l8i3. 

Con,~cllc á Compa11hia Rio de .Tanciro Strcct Hailway, pcrmis~ 
sfio para derivar da sua linha de carris de ferro do Anela· 
rahy, dons ramaes, um para a rua do Bispo c outro pan\ a 
fio Hcscmharg:Hior lzi<lro. 

Attrndcndo ao qur me fl'fJUCl'Cll :l Comp:mlJ ia ruo dr 
.Janeiro Strec.t lbilway, Ilri por bem Concedn-lhc per
lliiSsêiO para d1~rivar d~1 sua linha de carris de fl'ITO do 
Andarahy, rlous ramacs, nm para a rna do Bispo e 
outro p:-~ra a do Desembargador lzidro" ohsnnndo na 
rouslrii<'Ção dos noves rama<~s todas as condições ex
pressas no Hcr.rcto n.o t.~e:ls:~ de 2:: de .Juullo de lHfm? 
ú.c:. q ua1~s ficam sujei las . 

.los~·~ Fernandes da Costa PPrcir:-t .Juninr. do 1\lt•n Con
scllto, 1\finislro e Secretario de Estado dÓs Negoeios da 
A<!ric!!ltur:-~, Commcrcio e Obras Pnhlir:1s, assim o tc11ha 
enlf'Itdi!lo c faca rxt•cntar. Palacio do Hin de .Janeiro 
em onze de Jtl'nho df~ mil oil.ocf~ntos setenta c trrs, 
quiiHJuagcsimo segundo da lndcpcmlcncia c do Impcrio. 

Com a rubrica rle Sua l\Iagestade o Impera dor. 

José Fernandes da Costa Pfreira Junior. 

DEC!lETO N. r):J08-DE 18 nE n::'lllü llE IR7:1. 

1\landa 'ig-orar novas Jnstmcçõcs para a arma da artilharia. 

Hei por hem Determinar qnr sejam d'ora rm dianlc 
observ:.HJas nos eorpos de artilharia as Instruct;õcs or~ 
ganizatlas por uma Commissâo de Oflidacs da mesma 
arma c revistas por outra, soh a Presidencia do Com~ 
mando Geral de Artilharia, ficando reYogada a disposi 
çJo tlo Derreto n." ~!Ji8 de 2 de Outubro de 18(i2 na parte 
que se refere :'t dita arma . 

.JoJn Josó de Oliveira .lnnqneir:-~, <lo J\lcu Conselho, Se
n:Hf,_~r do lrnp,~ritJ. MiJJistro c Se,-rctario de .E~lado dt':-> 
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Ncgocios da Guerra, assim o tenha cntcn1lido r faça rxc
t·.utar. Pillal'io do Hio de .Janl'iro em dezoito de Junho 
de mil oitucc•ntos setenta c trrs. qniiHlUagesimo segun
do da Intlepentlcncia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\l:lgcstade o lmpcraLlor. 

Jollo José de Olioeira lttn111cira. 

DECHETO N. t>:wo - DE 1s nE JuNno DE 1873. 

Crea uma companhia do Aprendizes 1\lal'inhciros na Cidade da. 
l'.tmahyha, Provi11cia llo Piauhy. 

Usando da :m torização a que se refere o s 2. o do :1 rt. ~ .. o 

tla Lei n.o 1UU7 de lU de Agosto de 1871, llci por hem 
Crcar na Cidade da Parnahyh:t. Província do Piaulty, 
uma GOIIlpanhia de Apremlizes Marinheiros, snndo ores
pectivo serviço reg·ulado pelas dispo:-;i(,;ões tio Decreto 
11. 0 1til7 de r., de Janeiro Lle 180J. 

Joaquim Dcllino Ribf'iro da Luz, do 1\Icu Conselho, 
Senador t.lo Imperio, .Ministro c S1~cretario du Eslallo 
dos Ncgocios da 1\larinha, assim o tculla cntcmliuo e fa<:a 
executar. Palacio do Bio de Janeiro em Llezoito Lle .Ju
nho de mil oitocentos setenla e trcs, quilHJUagesimo se· 
gun:lo da Indevcndcncia e do Im per i o. 

Com a rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

Joaquim Del fino Ribeiro da Ltt;. 



EX.ECU'J I\' O. H7 

DECH ETO N. :'i310 - m: I~ m: .Jo:-;no nE IR7:~. 

C:mr,edl~ a Emili:l .\sr.a:.nw Salvador, priYile;!iO por 10 anno-; 
para t'allril:ar Ldl1as cllalas, segundo o [lt·ocesso de sua in
vetu;:·w. 

Al tt·ttdt·rHll) ao q uc me rcqncrcu Etnilio A~.eagnc Sa 1-
va,ior. t' dt• r\lt:f,il'lltid:tLlc cotJI o pat·,.,·,·r do lJcst•mlJar
gatlnt· Pt'lll'lll',jd,:r inll'riuo da Cun};t, ~~olwr:mia e Fazen
da Na,·ioual, IL·i por· hern Couct:un-lhc privilegio por 
Hl :tllllo:-:, na Cúl'lu e PruviuriJ do ilio Lle Janeiro, para 
fabricar lt·lll:ts chatas, Sl';.!llrtdo o processo Llc sua iu
\'etu)io, constanl'· do dcs,•nlw t' ,]à dl'scripção que acom
panhara til :'Lta pclição de 1 de 1\bio ultimo . 
. José Ft•rnandt•s !la Costa Pt•reira Junior, do Meu Con
selho, Ministro e St~crt~lario dt~ Est:ulo dos Ncgoeios da 
A~Ticultura, Co!lllllt'l'Cio e Obr:ts Pnblicas, assim o te
Hila eu tendido e Ltç:t t•xcr:ttlar. Palacio do llio de Ja
llt~iro ~~m dezoito tlt~ .Junllo d1~ mil oitocentos set('llla e 
tn~s, quiw1uag,~simu seg·uudo da lnllepentlencia c do lm
perio .. 

Com a rubrica de Sna Magestadc o Impcra1lor • 

. ~ 
José Fernandes da Costa Pereira Junior. 

DECHETO N. ;')3il- DE 18 nr: JUXIJO DE i873. 

Conrcde a Antonio Pereira Gahl'iel privilcr:io, por 10 annos, 
para construir c vemlt~r uo ltnpel'io u;n :qlpat·elho de sua in~ 
venção, destinado a descascar, vcuLilat· c lmmir o café. 

Attcndcn1lo ao que me requereu Antonio Pereira Ga
briel, e na conformidade do parCGI'l' do Dl•sembarg-ador 
Procurador interino da Corôa, Soberania c Fazenda Na
cional, Hei por bem Conceder-lhe privil<'gio, por iO 
:mnos, para construir e vender no lmpcrio um appa
relho Jc sua i nvcnção, destinado a drs.i~~~.f;VNHi lar P-

1 t ( ~ \ • o 1 : t i • 



ACTO~ ()IJ I'ODim 

hrunir o café, segundo a deseripç;Io c o de~1~nho f]IW 
a pn~s,~ntou eom o seu requerimento tlc 10 de Ou tt.hro do 
anno proximo findo. 

José !•'crnanlles da Costa Pereira Junior, <lo l\leu Con
selho~ Ministro e Seeretario de E~tado dos Negocios da 
Ap:rkultura, Commereio c Obras Puhlic:.~s, assim o tenha 
ent<'nd ido ~~ faca e:x:('cutar. Palacio tlo Rio do Jandro 
em dezoito d1) junlw de mil oitocentos setenta c tres, 
quiwiuagesimo ~~eganclo da Inclependcncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstaue o lmperauor. 

Josl: F'enwndes da Costa, Pereira Junior. 

IJECHETO N. ã312 - DE 18 DE JUNHO DE 1Hi3. 

Coneede ú Companhia The Brazilian Submariuc Tl'iegraph Com
pauy Limilcd a neccssaria autmüação para ruucciPuar uo 
lmperio. 

Attl'ndendo ao que me requereu a Companhia 'file 
Brazilia11 SuiJmariun T,~lcgTaph Compauy Limited, or
ganizada na Inglaterra e c:es~ionaria da Compa11hia 
Telegraph Construction and Maiutenatlcl: Cumpauy Li
mited, ú qual foram transi'1TiLlos pPio Barão de Mauá, 
na conformidade da cLill:-;ula ::27." do Decreto n." J(};)H 
de 1.() de Agosto de 1872, os direi tos e obrigações do 
coutracto eelebrado entre o UoYt·t·no Imperial e o rcfc
rillo Barão de Mauá para a colloca,:;io t! custeio de um 
cabo telegraphico subuwrino culte o luqwrio dJ Brasil 
e o Reino de Portugal e suas possessões, Hei pot· bem, 
Conformando-me com o parecer da Secção uos Negoci os 
do Imperio do Cons(!iho llt: Estado, exarado em Consulta 
de 4 de Abril ultimo~ Couc:eder ú Companhia reque
rente a necessaria autorizar;ão para funccionar no 
Imperio como cmpreza tell'gr:tphica, de ac<:ônlo com 
as disposi(.ões do supra1li to tkc:rcto n. o ;j0;-)8 ue lG tlB 
Agosto uc tS72, rnotlitkado pelo de n. o ~il~~j de :m dn 



EtECUTil'O. 

Outubro do ml'smo anno, exceptuada a clausula 23.\ c 
sujeitos ás Leis, Regulamentos e Trihunaes brasileiros 
os a c tos praticados no Bt·asil. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias 
da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o 
tenha entcmlido c fara executar. Palacio do lHo de 
Janeiro tÚn dezoito tlc junho tlc mil oitoçentos setenta 
r, trcs, qninquagesimo segundo da ln<lependcncia c do 
Imprrio. 

Com a rubrica de Sua Magest~nlc o lmperallor. 

Jo.~é Fernandt1 S da Costa J>erei;·a Junior. 

DECRETO N. :-;31:}- DE 18 DE HJ~HO OE 1873. 

Concede privilegio por dez annos, a Alfredo ~latson, para o UiO 
do systema tlc u Tympanos elcctl'icos tlc scgur:mç:1. ,, 

A ttemlendo ao que me requereu Alfredo Ma tson, e na 
conforrnilladc úo parecer do Deschtbargadm· Procurador 
interino <la Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, Hei 
por hmn Conceder-lhe pl'i vilegio para o uso do systema 
de « Tympanos electricos de segur·ança , , ao qual se re
ferem a descl'ipção c o desenho que acompanham seu 
requerimento de Hi de Novembro ultimo, mediante as 
clausulas seguinles: 

I. 

Será de dez annos o prazo de duração do privilegio. 

11. 

Serà limitado o privilegio ao Município Neutro e Pro· 
vincia do Hio de Janeiro. 

111. 

Scrú livre aO\ proprietarios c moradores dos predios 
o uso tio mencillll:tdo systcm1. 

1'!1\TE 11. 57 



4ti0 ACTOS DO PODER 

lV. 

Os fios telegraphieos da cmpreza Matson serão collo· 
cados de modo que não prejudiquem nem embaracem o 
serviço das linhas do Estado. 

v. 

A concessão de que trata o presente Decreto ficará 
dependente llc ulterior approva(:ão do Potler Legisla
tivo. 

José Fernandes da Co~ta Pereira Junior, do 1\leu Con
Relho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios ela 
Agricultura, Commercio c Obras Publicas. assim o tenha 
entendido c faca executar. Pala cio do lHo de Janeiro 
em dezoito de junho de mil oitocentos setenta e tres, 
I{UÍilfJliagesimo segundo da lntlepcndeneia c do Impcrio., 

Com a rubrica d(~ Sua Magcstade o Imperador. 

José Fernandes dlt Costa Pereira Junior. 

DECRETO N. ti3l.i.- DE 18 nE JIJI'\IIO IIF. IR73. 

Autoriza a incorpora~ão de uma Companhia tle~linacla á con::.~ 
trucc;ão d.c prrdios para as class('S OJlCrarias. 

Attendendo ao que me requereu Luigi Dodici de Yi
serano, c de conformidade com o parecer da Secção tlos 
Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado 
em Consulta de 21 de Abril ultimo, Hei por bem Con
ceder-lhe autorização para incorporar uma Companhia 
destinada á construcção de predios para as c]asscs ope
rarias, sobre as bases que apresentou com o requeri
mento de vinte e dous de Fevereiro deste anuo e que 
com este baixam. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 



E'\ECUTlVO. 

Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do lHo de Janeiro 
em dezoito de Junho de mil oi tocento~ setenta c tres, 
quinquagcsimo segundo da Indcpondencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstauc o Imperador. 

José Fernandes tla Costa Pereira Junior. 

DECRETO N. H3Hi- DE IH llE JU:'\HO DE l8i:J. 

Concede a Daniel Lombard privilegio por 10 aunos, 11ara in· 
trndulir no lmpcrio machinas destinadas a descascar c hru
nir o café. 

Atlendcndo ao que me rctJUcreu Daniel Lomhard~ e 
na ~onformidatle do pareet~t· do 1Jcscmb1rgador Proru
ratlor interino da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, 
Hei por bem Conceder-lhe privilegio por lOannos, para 
introduzir no lmperio maehinas destinadas a 1lescasrar 
~~ hrunir o eafé, f'cgundo a descripção c os desenhos L(UC 
apresentou com o seu requerimento <le :w de Setembro 
do anno proximo findo, Hcando esta concessão depen
dente de ulterior approvação do Poder Legislativo. 

José Fernandes tla Costa Pereira Juniot·, t1o l\Ieu Con
selho, l\linistro c Secretario tlc Estado do~ Nc.!.!:ocios da 
Agrieullun, Commcreio c Ohra~ Puhlica:;, a:,sim o te
uha entendido c fa1;a executar. Palacio do Hio de Ja
neiro em dezoito de Junho de mil oitocentos setenta e 
trcs, quinquagesimo segundo da lndcpendencia e do Im
perio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagcslade o Imperador. 
~. _ .... -~---··· - ' . . ... ~ ...... ____ ' 

José Fernandc.r; da C~sta P~ç~i~ 1~1#orr~ t' , 

l 
~--' :·,..,: :.-'·· J'-.:;:~~·'!" 

' 



.\CTOS DO I•ODEt\ 

DECRETO N. G316- })E 18 DE JUNHO DE 1873. 

Proroga por mais um anno o prazo a que se refere o Decreto 
n.o 4930 de 22 de Ab1·il de 1872. 

Attendendo ao que me requereu a Companhia Linhas 
Telegraphicas do Interior , Hei por hem Prorogar por 
mais um anno o prazo fixauo pelo Decreto n. o lt930 de 22 
de .. \bril de 1872 para a conclusão das linhas concedidas 
á mesma Companhia pelo Decreto n. o 4:3ti0 de t> de Abril 
de 1869. 

José Fernandes tla Costa Pereira Juuior, do l\leu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nc
gor.ios da Agricullura, Commereio c Obras Publicas, 
nssim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em dezoito de Junho de mil oitocentos 
setenta e tres, quinquagcsimo segundo da lndcpen
dencia e do Imperio. 

Com a ru ln·i~a de Sua Magcs ta de u I m pcratlor. 

José Fcnwndcs d11 Cosl!t Pereira Janior. 

Concede a Manoel .Jost'~ Feneira Bactas pcrmb!'iío por dous 
:.nnos tlara c:xptorat· minas de estanho, no muuidpio de Caldas. 
na Provinda de Minas. · 

Altendendo ao que me reíJuereu l\lanoel José Fer
re.ira Brctas, llci por Lem Conceder-lhe pcnnissão 
por dous anno~ para explorar minas de estanho no 
município de Caldas, na Província de Minas, soh as 
clausulas que com este Laixam, assignauas por Jo~é 
F1•rnanue~ da Costa Pereira Junior, do l\Ieu Conselho 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da AgTi2 
cultura, Commcrcio c Obras Publicas, que a.~sin1 o 
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tenha enlentlido c faca executar. l'alacio do Rio de 
Janeiro em dezoito de· Jnnho de mil oitocentos setenta 
.e tres, quinquagesimo segundo da Indcpendcncia e do 
lmpcrio. 

Com a rubrica ue Sua Magestade o Imperador. 

José Fcnumdes do, Costa Prrcim .Ttwior. 

Clausulus a c1ue ~e t•efea•c o Dec•·cto u." 
&31, th .. •sta dntu. 

I. 

Dcnt1·o Llo referido prazo o concessionnrio dc:;ig-nará 
os lugares em que tiver de minerar, apre~entantlo na 
Secretaria de Estado competente plantas gcologica c lo
pogra phica dos lt~rrenos explorados, com os pcl'fis que 
ucmoustrem, tanto quanto Wr pos~ivt·L a snJ'erposi1:ão 
das camadas mineraes. 

A 1~stcs trahalhos acomp;lllhará~ alt'·m de amostras dos 
mineram; c d2s Yarit•dade~ das camadas de terras, un.a 
desrript;ão minuciosa da possança das mi11as dos lern~
uos de domínio publico ou partieular 11eeessarios ú mi
J~eraç<lo, com designaç<io dos propriela r· i os, das cd i lica
t.:õc:-; ncllcs ex isteu tcs e do uso oueruprcgu a que ~~tu 
desti nad;1s. · 

Outrosim indicará qual o meio ·mais apropriadu J'ara 
o lr<~H~porlc do:; protludos da minera1;ãu, ('qual a di.'-'
lauGÍJ entre cada uma das minas c n:o; po\'uados 111:1i~ pro~ 
\ imus. 

li. 

Salisfeita:; a:; t'\ÍgellcÍ;Is da rL1u:;uL1 J. ~ ~cr-JJw-ha 
concrdida a neces:-:aria autorizaç;!o para la\ raras min:1s 
por cllc C"\plorauas nos lngarcs designados, de aretinlo 
rom a mesma clausula, sob as coHdiçCics qun o Goverrw 
lmpcrialjnlgar conrcuicntc impôr-lllc, 110 intcress<' d:1 
mirtera1~ão c em IJencJicio dos direitos do E~latlo c dus 
plrliculan~:-;. 

Palado do H. i o dt• Janeiro t'lll 18 :I e .Junho de lH/:L
.los(' Fti"IWIUics da Coo;to. Prort•ira .Jrwior. 



ACTOS 1.>0 l'ODER. 

DECHETO No 5318- DE 18 DE JUi\110 HE H3i3. 

Concede a Eduardo A. Monteggia pt·ivilcgio, por dez anuos, 
(l:u·a iutrmlmir uo Impcrio ntu ap11arclho activatlo por meio 
du vento, dcnominado-Pautancmonc Helicoidal. 

Atlcnucn<.lo ao qun 11w rt~qttel'I'U Ednarllo A. ~!on
te:..q:da, c na conformidadn do pa rccer do Dc:;cmharga
dor Prol'nrador interino da Conla, Soheran ia c Fazenda 
Nacional, Hei Jlor hem Cotltt•der-lhe privilegio por dez 
annos para introduzir no lmpcl'io nm :tpparelho acti
vado por meio do Yeuto, denominallo Pantanemonc lle
lieoidal, segundo a tleseript:;lo e o desenho quu apre:-;en
tou I'Olll () SI'U requt•rimcnto de I ue Janeiro do anno 
prox imo Hudo, ficando Jlort:~nl e:-; ta concessão depenucnte 
de ulterior a pprovat;<1o do Pouer L('gislali v o. 

José Frruandes !la Costa Pereira Juuioi·, do Meu Con
selho, M!nislro e Secretario de Estado tlos Negoeios da 
.Agricultura, Comuwrciu e Obras Publicas, assim o tr111Ja 
cntewlido c raea executar. Palacio do Hio tle Janeiro 
em dezoito de Junho tle mil oitocentos ~elenta e trrs, 
•ILiinquag•~siiiiO sc~undo da lnckpendcncia t' do 1111}Jcrin. 

Jo.stf Fernandes tlri Co.~tn Pereira Junior. 

DECHETo x. ;_}:J 1 u- DE ';!:; nE J r~uo IJE t:-n:1. 

:n2a o luga•· rlc .Juiz l\luuicipal ~~ de Orphãos uos tet·wos reu
Hillos ele Linl•an~s. Sa11La Cruz e .'o,·a Almeida, ua l'rodncia. 
elo Fspirito Saulo. 

Hd por hem Decretar o sc·gninlc: 
Art. l." E' en~ado o lugar tk Juiz l\lu11iripal ,. de 

Orphãos nos termos reuuidos de Linharrs, Santa Cruz e 
NO\a Almeida. separados do da Serra. na ProYinl'ia do 
E·:pirito s~I!IIO. 



EXECUTIVO. 

Art. 2. 11 Fira restahclccido o art. 2. o tlo Decreto n.o 20 n 
de , .. lle Novembro de 18J7. 

O Dr. :Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Mf'u 
Conselho. 1\linistro c Secretario de E~tatlo dos Negocios 
da Ju~tiça~ assim o ttmha entendido e fa1;a executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte c cinco de Junho dn 
mil oitocentos setenta r trcs, quinqna,!.tesimo segundo 
da Inl\rpendtmcia e do Impcrio. 

Com a l'llhrica 1lt· S11:1. )bgt~~t:ule o Impt'r:ulor . 

• 1J11110el Antonio JJwtrft' de A:l'ct'do. 

DECRETO N. :,:v:2o- nE 2t; nE Jr:\no DE 1Ri:l. 

l)roroga alt~ 31 de Dczembm tlo corn~ntc ann o o prazo marca tio 
no 11aragraphn unico do art. 1. ~ do nccreto n. o ;;os~ tle 18 1\e 
SeLt•miH'O tlt~ 1R72. 

Hei por bem Prorogar até ~H de Dczcmhro tlo rorrcntr. 
anno o prazo marcado no paragrapho nnico do art. Lu 
do OPere to n. u ~iOR!l de l8 t\(' Setembro de 1872 . 

.JosP. Fernan1lr~ da Costa Pereira Junior, do 1\IPtl 
Cnnseltw, l\linistr·o e Src~ret:1.rio de Estado dos Nrgocios 
tla Agricultura~ Comm1~rcio e Obra~ Publica~, assim o 
tenha entenllido r faça ~~xecutar. Palacio do Hio de Ja
BPiro em vinte e seis tle .Junho de mil oitocentos setenta 
n trcs, quinquagesi;ao segundo da lndcpcndcncia e do 
lmpcrio. 

Com a rubrica tle Sna 1\lage~,tadl~ o Imperador. 

José Fernande.~ da Costa Pereira Junio·r; 
'. f'! (\ ~ . 



A(Tí}S 00 POJIER 

J)f.CRETO ~. ~l:12l - llF. :10 DE JU~HO DF. !Si:~~ 

Heorganiza o sPniçn das Capatazias e da D1'1ea da Alfandrga 
do 1\io llc .Tauciro, c clá din'rsas pro\idencias a hem tlc ou
ll'O'i serviç1•s tias Alfamlegas. 

Tendo ~i,Jo rescindidos os contractos approrados pelos 
Deeretos n.o t.r,i:l8 de t.~- dn Dezembro dn HWH c 11. 0 4HIH 
de fr. de Non~mhro de 1870, em rirtulle dos quaes a Com
panhia da J)úra da Alfandrga do Hio de Janeiro se rncar
r.~g-ára d~~ ohras hytlraulieas c interna:-; da mesma Re
pai·ti(ão e do rcspeetivo srrviço das C:lpatazia3., da ar
mazeuagcm e d:1 Dúca: Hei por bem Determina r· que 
taes obras e ser·vic·o voltem :'1 ~dministracão do Estado c 
eontinumn a ser executados por conta e "sob a fiscalisa
ção uo .Ministerio da Fazenda, observando-se o que pre~
erevem os Decretos n.o ':20~.7 de 19 de Setembro de 18GO, 
n." :mRü do 2:l de Outubro de 1Hü7 e n. o 4510 de 20 de 
Abril de ·1870, na p:-~rlc que lhes dizem respeito, e mais 
ordens em vip:or, r,om as modifica~ões constantes deste 
Dt•c l't> I o. 

Art. t ." O serviço das f!apatazias por administração, 
na Atrandcga tio Hio de Janeiro, ficarú a carg-o dos em
Jll't~gatlos constantes da tabella anncxa a este Decreto, os 
quaps perceberão os vencimentos ahi tixatlos, salvas as 
alterações a que, na parte rclatira ú porcentagem, po~
sam soll'rcr .em virtmle tio disposto no art. ~j." do De
neto n. o t.,17o de() de 1\laio ue 1HU8. 

~ 1 ... A referida porecntagt•m ser-lhes-ha paga pela 
nwsma quota de que se ti r a a porcentagem para os de
mais em prega tios tia Alfa ndega, na fúrma tia ta!Jclla n. o ti 
anncxa ao Decreto n." ~880 ue 31 de Janeiro dt~ 1872, que 
Jica nesla parte alterada. 

~ 2. o os Fieis dearmazcm serão tantos quantos forem 
os annazens internos e externos da Jil.a Alfantlcga, que 
r cebcrcmmcrcadorias sujei tas a direitos; as nomeações, 
porém, para os armazc11s ex ternos, !-'C rã o consideradas 
pr·óvisorias e durarão emquanto tars annazcns forem 
depcntlenaia da Alfandega. 

~ :L o Cuia Fiel de armazcm poderá ter um Ajudante 
rlc sua conliança e sob sua responsabilidade, para auxi
liai-o c snbslituil-o em suas fallas e impedimento.;;. 
Estrs Ajudant.f's perceLerão a gratitica(ão IJUe lhes fôr 
arbitrada pelo Ministro da Fazenda na folha do pessoal de 
que trata o nrt. l8G do 1\rgulamento de 19 de Setembro 
lle 18(;0. 



l:XIo:I~UTI\'0. 

~ ~,." A H:mra do Administrallor d:t.s Ctpafazi:ts c 
,. A' . . I' I t 1°' I ·1 I l' seus JUdanlt'S st~r·a a 1\:tt a no ar . · -:...'o rr :11 o ,p-

~ulanwnto. A dos Fieis de arruazt'lll ~)('J':t dt· :::lt!Hh0/10. 
u Art. ;!. 0 O Administrador das C:tpatni:t:·., ';t'lls Ajn
dantes c os Fieis do armaZI'lll Si•rJo 110illl':l·!11·; p,•Jo Mi
JJ istro da Fazenda. 

Os Ajndanl.ns dos Fieis snrãn da t•srollr:t 1l1·:~1 P:;, qtw 
OS podel'âO UCSpCUÍl', l}llalldO I!Jt•s ll:to llli'I'I'!"•'ITlll 1'1111-

lianca. 
Art. :J.o As n~I:H:.õt•s tln dest·ar ··:t, d:· qw· Ira ta o 

art. !t'i2 do Ht~g-nlamento n." ~0~.7 de 1!1 dt· ~r·tnnbro 
de 18(i0, conlt~rão súmcnte as IJllalltidade:> e cspecies 
dos ,·olumes desembarcados, isto ü, quantas caixas 
tln fazenua, lJarricas de fcrragt•ns, farllus, ;jigo;.; dP 
louça, etc. 

~ 1. o Para facilitar a orgalliz:H:ão das di las rehçut's, 
a La Secção da Alfandega as lll:t!ldar:'t Íill['rimir, t' a~::~im 
as distribuirá aos Ofliciat•s de Jksrar1~a. 

~ 2. 0 Se não fôr possível au CoJJJlltantlantc do 11avio or
g·anizar a que lhe compete~ laz,·r, dt•r<·r:'t pelo menos :ls
~ignar a que Jkar em poder du Ollit'ial dt~ lkscarga, o 
qual a entregarú ;10 Administrador das Capatazias, Jog-o 
que chegue ú Alfandega, com as 111cn:adorias ali i con
templadas. 

~:L o Hecebi<la a mesma rela<.:ão, o Administrador fará 
conferir os volumes comluzidos, e organizar as folllas 
de descarga, com as declarações exip:idas HO supraei tado 
art. Mi'.2, a flm de as remcttet· ú La Sccç.~io, onde se pro
cede {t confcnmda dos manifestos. 

Art. 4. o O ser v iço das descargas se f a rú em todos os 
dias uteis, das 8 horas da manhã até ús 3 da tarde. Se as 
partes o quizerem de sol a sol, o requisit:trão ao Admi
nistrador das Capatazias, pagando a em])a reação em des
carga, além da taxa do art. I-),", mais :!O~WOO, se ftlr sa
veiro ou embarcação de igu:ll t:unanlw, e :W:)000 se fôr 
maior. A estas taxas extraoruinarias não Hcarão sujeitas 
a~ embarcações, que, tendo começauo a descarga antes 
das 3 horas da tarde, não a puderem concluir até essa 
hora. 

Art. 5. o Nos casos de descarga de Yolumes com i nu i
cio de avaria ou anombamen to, se proced erú uos ter
mos do art. 451 do Regulamento c..cima citado, avisan
do-se logo o dono ou consigna ta rio, seja ou não conheci
do, por annuncio no Diario Ojficial, indqJeiHlcnLementc 
de qualquer retribuição por esse aviso. 

~f. o Se a mercadoria tivt~r de ser beneficiada pela 
Alfanrlega, dar-.se-ha ao Fiel do arm~tzcm ~ unde fúr 

P!IUE f(. :i~ 



depositada, uma ron1.1 da dr~pcza do hrnericianlr!llcl 1 

p:.ra ;~Yf~rhal-a no li\TO de entrada, (' lan(ar dPpois a 
,·e~·JH'clÍ r a i m porl:lllC ia na~ no tas do d csp 1Cllo, q ua 11do 
t·~tas lhr forrm :lprcscntadas para apontar tl uata da 
('Il tr:Hl3 11os Yolumes. 

~ 2." A drrlaração }Jrlo Fiel, nag notas do de~p::~cho .. 
,1:\.d:~l~ da rntrada de qualquer Yolumr 110s armazens, {: 
indi5penqrel em todo o caso, para que o dtspaelw 
l'ossa JH't,scg-uir; exccptuados o~' que~~~ fizerem sobre 
:lílll:l. 

· Art. IJ. o A rsui pturação·clo livro de rn t r;Jdrt 1las mer
cadorias nos arrn;l71'ns será frita d8 r:onfonnidntle com o 
modelo que o 1\lini.;:f roda Fazenda der. 

Art. 7. o Emquan to nma tabe-lla t•sp<'r:i:-~1 não regular 
drfin i r Í\"am r11 r r :~ coiJranc:-I da a rmazeJ~a t!:t'Ill das mer
c:-~clorias rrrol!Jid;IS aos aormazens I' depositos publiCOS~ 
a dita rol>nnç:-~ se f::~rá de conformidade com as dispu
~ições do art. 1~ rlo Drr:rrfo n. o !1~10 de 20 de Abril de 
1870, art. 2;; d::~ L r i n. o H'i07 rle ~() de Srtcmhro de 18G7. 
:lrts. G92, (IH3, G94 r Gnt)do Hrgulamcnto ll. 0 2().'f.7 de J!t 
de Srtrmbro do 1860 e mais ri isposiçõcs em vigor : Rendo 
a taxa de que trata o referido ::~rt. tHJ3 ealr,ulada na 
raz:1G\ dr~ 100 réis por tonelada mctrica. 

Paragrapho unir o. Das exeepções de rpw tra b o 
art. fl91 do rnf'~.mo Regulamento ficam r,xcluidos: 

1. o 0:" volumes pertencentes a particular,)s, cmprPz:r:-; 
ou associ<Jções, contendo g-enero:;; isentos de direilu:~~ 
~.cndo a l:-txa d3 armazcnagr,m neste ra:w calcnl::~da, comn 
presrnlr'Illente, na razão de dous rt·is por dia e por dt•
?en3 de kilogramma do peso do volume: 

2. o 03 v oi umes contendo gcncros ::1 pprehenrJ idos, rujo 
producto fôr adjudicado aos apprrhensores; sc~ndo a 
taxa calculada sol)rc os direitos deduzidos par:J a fazenda 
NacionaL e p3f-Ul pelo mesmo produeto. 

Art. f3. n A cobrança das taxas pela estada das cm
llarcaclie·~ na Dúca se fará de conformidade com odis
poslo.lloDecrcto n.o :~98üde 2:J de Outuhrode1Rü7. 
Os botes, escalcrcs e outras embarcações miudas, que 
ronduzircm unicamente passageiros e suas bagagens, 
n:HIJ pagarão, se não trouxerem de bordo rolnnws com 
mercadorias sujei t:-~-; a df~spac!Jo : no caso con r.rario, 
Hcam :;njeitas :is taxas rslalwlceiclas. 

Art. !L o As taxas que se denominam de embarque 
e de~rmharquP continuarão a ser as mesmas, que aclual
mente se cohrilm, a saber: 

Por volume de peso não cxr.crlcndo a r;o kilogr. />040 
Por dPzrna on frar.c;ão de tlr7.f~na dr kilogr .•.• .5020 



EXE~U'I'l\0. 

Paragrapllo uuü:o. Exccptuam-se 03 volumes qw~ 
r,ousLitui.J·cm lMgag-em, propriamente dita, de p:1ssa
gciro~>, o.~ qn:-~es não s:Io sujeitos a taxa JlgumJ. 

Art. 10. Alóm das taxas de que trata o artigo Jnte
cedente, se cobrará mais de cada caixa, fardo ou bar
rica c volumes Sl~melhantes, contendo mercauori:l 
importada para consumo e cujo peso exceda th~ ·~~l)ki
logranuuas, :w réis, para as despezas de abertur;:' re
cllamcutu e concerto dos mesmos volumes, em sttb · 
sti tuição das taxas de abertura, que hoje se arrec1d.:uu 
~~ que 11cam abolidas. 

Art. 11. ~\s emlJareações que entrarem na Dúea t:om 
mercadorias par·a despachq sobre agu:.~, não serJu su
jeitas ao pagamento da t~xa da Dúca; os volnme:;, 
porém, que tiverem de ser descarregados alli para q t!·.d· 
IJUI!l' 1im, pagarão as.Laxas dos arts. 9. 0 e lO. 

Art. :12. A reriticação do peso bruto de c:d1 volume, 
ffUe entrar ou sahit· uas pontes e armazens da .:\lfaw.!ega, 
é indispensavel para a cobrança das taxas de que tratam 
o art. 7. 0

, paragTapho unico, 11.
0 1, c arts. 9. 0 e H) destt~ 

Dcerdo, que dcved ser feita conjunctamente com a 
dos direitos; bem como para servit· de base a qualquer 
reclamação futura, sobt·e extravio de mercadorias ; 
observando-se ne~te serviço o que uispikm o Decreto 
n. o 3!J8(j uc 23 de OutuiJro de 1867 e Iustrucções em 
vigor. 

Art. t:3. As mercadorias despachadas sobre agua, que 
se demorarem nas pontes, cáes ou armazens da Alfandega 
por mais de tres dias uteis, por culpa de seus donos, fica
rão sujeitas ao pagamento da respectiva armazenagem. 

Art. 1~. Os Fieis de armazem apresentarão ao In
spcctor da Alfandega, quando este o exigir, e não de seis 
em seis mezes, como prescreve o art. i.í7 elo sobredito 
Hegulamento, o balanço dos volumes existentes em seus 
~trmazens; porém, entregarão ao Administrador das 
Capatazias, mensalmente, par1 os devidos effeitos, uma 
relação circumstanciaàa dos volumes que, tendo vencido 
o tempo de armazenagem, estiverem no caso d.1~ ser 
arremata dos para consumo. 

Art. 15. O Administrador das Capatazias, por ~i e 
seus Ajudantes, não permit tirá que dentro da Alfandega 
fJenetrem qua.esquer indivíduos com o fif11 de abrirem 
ou carregarem volumes para despacho ou já despa~d.os. 
Esses serviço.5 serão feitos exclusivameU:te p~lp\\_l}e~?,OJl 
das Capatazias, do qual o dito Adminj.ru·~~~'\'~8pul·ai·a o 
que fúr necessario c mais adestl;id~pah abcrtur') '• 
fed1amcnto dos volumes. í :--"~,·, 

it ........ 

\\ 
\;~. 

·>. 
'•. t}l 



ACTOS JlO I'ODEn 

Art. Hi. O ~crviço do despacho das bagagens cm1ti
nuar:'t a ~cr dirigido pelo Guarda-mór ou seus Ajudantes, 
de conformidade com as ordens em vigor, no que con
ccrue ao tle~cmbaraço dos passageiros a bordo dos navios 
c ú remessa dos volumes que deverem passar pela Alfan
dega. 

~ L" Logo que estes alli sejam descarregados, o A1-
min istrador das Capatazias os fará separar por suas 
marcas~ c de modo que facilitem o exame aos Confe
rentes delle encarregados. 

§ 2." O Inspector nomeará por escala semanalmente, 
para esse fim, um Conferente, o qual será obrigado a 
comparecer todos os tJias, qu!~r sejam uteis, quér santi
ficados ou feriados~ no armazcm das bagagens, e a pcr
m·t neccr ahi dcsdn as 9 horas da manhã até ás 6 da tarde, 
sob as penas cslaLelecidas nos Hegulamentos, se o não 
fizer, para examinar c dar sahida á~ bagagens que se 
a p rcsen ta rem. 

Nos casos de cxlraonJinaria a fJlucncia de lias, c de haver 
nrgencia 11a sua entrega~ o Inspector poderá nomear 
mai~ um ou dous Conferent(1 S, qun auxiliem o serviço. 

~ :Lu O Con fercn te que es li ver de sem~ma fará o des
pacho das mercadorias, que cnco11trar, sujeitas a direi
tos, a.ssignando as competentes notas para o pagamento 
destes ao Thesoureiro da Alfanuega, nos dias uteis. 

Nos dias feriados, por(·m, e quando houver m·gencia 
de entrega dos volumes, o pagamento de taes direitos 
st~rá feilo ao Fiel elo arrnazem, como está em pratica, 
Jiscalisando o Conferente a sua recCJl~ão e a remessa 
ao Thesoureiro da Alfandega, no tlia immediato im
pretcrivelmen te, para o que ficarú o Conferente com 
uma tias vias do despacho, que remetterá, sob proto
colo~ ao mesmo Thcsoureiro, logo que se abra a Bc
partição. 

~ ~- 0 Para auxiliarem o Conferente no exame das 
bagagen~, o Guarda-mór prestarú o numero de G:uanlas 
que fôr nccessario. 

Art. ·17. O calculo de touos os direitos c rendas, 
nxccpto os dos despachos, que tiverem lugar nos dias 
ft~riados, na fórma do artigo anl.cceclente, serão feitos 
na Alfanuega da Côrte peJa 2. a Secção, como determi
nam os arts. 2ü ~ 1. o c 132 do H.cgulamento de 19 de 
~etcmbro de l8ü0. 

Art. iR. Nenhum Guarda ou empregado de qualquer 
categoria das Alfandcgas será occupado em serviços es
tranhos aos que 1he incumbe desempenhar pela natu
H'za do seu rmprrgo, ~cnJt"' por ordem cxprcs~a dn 



EXECUTIVO • ~ül 

. l\Iinistro da Fazenda, na Ci)rtr, c 1lo~ Presidente~, nas 
Províncias, salvo o caso de substituição na fúrma das 
disposições em vigor. 

Art.. HL Não será permittido o augmento de quaes
quer das classes de empregados das Alfantlegas por 
meio de collaboradores ou supranumcrarios. Quaudo 
houver affluencia de serviço, ou este cahir em atrazo, 
o Inspcctor prorogará as horas do expediente para 
os empregados a cujo cargo estiverem t;ws serviços; 
c se fôr absolutamente indispensavel que se execute o 
disposto no art. 22, ~~ 1. 0 c 2. 0 do Hegulamento de 
19 de Setembro de 1860, os vencimentos que se ti
verem de pagar aos supranumérarios serão deduzidos 
da porcentagem que cou.Ucr aos cmpregauos ua Alfan
dega. 

At~t. 20. Ficam revoga !las as disposições em con
tra no. 

O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado, Se
nador do Impcrio, Presidente do Conselho de l\Iinistros, 
.1\linistro c Secretario dn Estado dos Negocias da Fa
zenda c Presidentn do Tribunal do Thcsouro Nacional, 
assim tenha entendido e o faça executar. Palacio do Bio 
de .Janeiro em trinta de Junho de mil oitocentos se
tenta e tres, quinquagcsimo segundo da Independencia 
c do Impor i o. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Visconde do Rio Branco. 



AC'f(}S lJU POlJEH 

'fAllELLA DO JIIUi'\IEllO E VENCDIENTOS IJOS El\ll'fiEGADOS DAS C.\
I'ATAZIA~ DA ALFANOEGA DO RIO DE JA.l\'EIHO, A QUE S8 HE• 
FEHE O AUTIGO PHE\IEIRO DO DECHETU N. 5321 DESTA DATA. 

Vencimento de cada mnpregado. 

Empregados. 
-----------------------

Onlenauo. Porccnta!:!,·em. 
-------------- --------- ------------

i Administrauor .. 
2 Ajudantes •....•. 

Fieis de armazmn 

2: 700,~000 
1 :sookooo 
1:800~000 

Oúservar;ues. 

18 quotas. 
7 
7 

1. o Os Fieis serão tanto~ quantos forem os armazens, 
na fónna tio art. L o, ~ 2. o tio Decreto acima c i ta tio. 

2. o Para se achar a importancía de cada· quota se ad
dicionará a somma total das que competirem aos empre
gados em exercido ao divisor da tabf'lla annexa ao De
creto n. o <iSSO de 31 de Janeiro de 1872. 

Rio de Janeir() em 30 de Junho de 1873.-Yisconde do 
Rio Branco. 

DECRETO N. 53~2- DE 30 DE J·UNIIO lJE 1-873. 

Reune o termo de D. Pedrito ao de Sant' Anna do l..ivra
mento, 1ía Proviucia. de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica rrunido o termo de D. Pcdrito ao 

de Sant'Anna do Livramento, na Província de S. Pedro 
do Hio Grande do Sul. 

O Dr. 1\fanocl Antonio Duarte de Azevedo, do 1\Ieu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em trinta de Junho de mH 
oitocentos setenta e tres~ quinquagesimo segundo da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

Jlanoel Antonio Duarte de A.:cvedo. 



EXECUTIVO. 

DECHETO ~. ti323- DE 30 IIE Jli:'\1!0 TlE f87:L 

Pr omnl~a o novo quadro do nunH'ro c Yt'tH'imentos dos cmpre. 
~ados das 1\ccebcdorias, e faz alg-umas all!•ra~·ücs 110 rcspccti
,.o HegulamenLo. 

Usando da autorizacão (";Onccdicb no nrt. 2. o do Der-re
to n. o 2HJrJ de 8 de 1/evf'rciro do corrcnlc anno , Hei 
por bem Determinar o seguiu L e : 

Art. i. n O numero, classes c vencimentos dos em
pregados das Hecehedorias co lHo de Janeiro, Ibllia c 
Pernambuco, serão os conslantes das Lahcllas A I' 11, 
que a este acompanham, íicanuo supprimidos os lugan·s 
de Escrivão e de Amanucnses. 

Os venci men los das novas tabe1las serão conta dos e 
abonados desde a da ta do referido Decreto aos emprega
dos que continuarem no serviço; devendo a pnrle con
sistente em porcentagem ser :mnualmcnlc revista, para 
se fixar, em carla exercício, sobre proposta ela Directo
ri:t Geral das Rendas Publicas, o que fôr justo, segundo 
o :mgmen I o ou diminuição da renda. 

Art. 2. o A porcentagem que comprt~: aos Co1Jrat1ores 
será deduzida do valor do imposto c multa que clles 
:-trrccadarem no domicilio dos contribuintes. Dos paga
mentos feitos na Repartição dircclamentc pclns con
triJmintes, embora as certirlõcs j:í estrjam em podf•r 
dos Cobradores, não caberú a estes porccn !agem a I
guma. 

Art. :3. o O servi co in terno da Recebe(} o ria do Rio de 
Janeiro será distri!JÚiclo por duas Srrc:ürs, regidas im
Hwdiaíamcntc, cada umn~ por um CIH·fe de S1•cção. 

~ 1. o A 1.a Secção terá a seu cargo a colJI·ança 11:Js 
rendas, o cofre de <lcposi tos publicas, o exame dos do
cumentos de dcspeza, o assentamento das rcstituiçõrs~ 
os livros de rrcci~a e auxiliares c a organização dos ha
lanços c orçamentos. 

§ 2. o A 2. a Secção fará o lançamento dos impostos, 
:JS inscripções da renda de proprios nacionacs e d<~ 
}Jfmnas d'agua, as de testamentos c de hrranç:-~sjacent<•s, 
a matricula dos escravos, a dos filhos de mulher rscnra 
c a estatística. 

§ 3. o Os serviços não contcmplad os nos parag-r::~phos 
antcccclcntes serão de~empenhados pela Scc1:ão a que 
forem distribuídos pelo Administrado r. 

Art. 4. o Nas Rccebedorias da B:dlia c Pcrnamlmeo o 
~crviço ~r,rá dirigido immrdi;~t:lrnPnte por um Ajudanlt• 



ft(ii. ACTOS no I'ODF.I\ 

do Administrador. A estn empregado c aos Chefes tlc 
Sc~c(:ão, ua do Hio dt~ Janeiro, competem as atlribui
•~ucs c devl~l'(;S dos Eserivães ora extinctos, cada um no 
(pw fôr conc(•nwnte aos serviços que estiverem sob sua 
immedia la d irect.;iio. 

Art. ri. o Nas faltas ou impedimentos de pequena du
ração, substituirá ao Administrador, na Côrte, o Chde 
de Secção mais antigo, segundo a regra do art. 22 do 
Hcg-ulamento de 17 de .Março de 1860, c nas Provinrias 
o Ajudante do Administrador. Se, Jlorém, o impedi
mento f6r prolongado, o 1\linistro da Fazenda, na Côrtc, 
e os l)rcsiden tcs, nas Províncias, designarão o suus
tituto. 

Os Chefes de Secção e os Aju(lantes (lo Administrador 
serão substituídos, nos mesmos c~1sos, pelos 1.us Escrip
turarios, e na falta destes pelos 2. os Escripturarios, uus 
c outros por designação do AdministraJ.or. 

Art. G.o São de accesso todos os lugares das Hccebe
dorias, excepto os de Pratic:mtes c 3."s Esrriptu
rarios, cujo provimento depende ele concurso, na fórma 
da legislação rm vigor, c os de Administrador, Thc
sonrciro, Hccehedor do scllo,Fieis, Porteiros, Contínuos, 
e Correios. Para precnchimen to, porém, dos quadros 
annexos a este Dcercto o Governo podt•rá preft•rir as pes
soas, empregados de FazPnda ou addidos, que tenham 
dado prov:1s de apl itlão para o serviço das necehedorias. 

Art. 7. o Fi('a revogada a disposição do art. 8. 0 , ~ 2. o, 

do Hegnlamcnto de 17 de l\Iarr:o du 18GO, que pcnnitte 
o melhoramento das :1posentauorias dos empregados (IUC 
ron ta rem ;J() a unos de bons serviços. 

Art. 8. o Os Administradores das Hel'chcdorias pro
porão ao Ministro da Fazenda, dentro de dous mezes de
pois da publicação deste Üt\Lrdo, :1 s Jll(~d idas que jul
g-arem eonvenientes para simpliticar o mais possível o 
scniço daquellas Het1artiçõcs, de modo que baste o pes
soal ora fixado nos qu;:dros para desempenhai-o com a 
tkvida perfcit:ão c pon tualidad(•. 

Se ainda assim cahircm em a trazo quacsqucr tra]Jalhos, 
os Administradores prorogarão diariamente as horas 
do expediente até que sejam clles postos em dia, ou per
mittirão aos empn•gados executai-os ás tardes em suas 
casas, nos casos em que fôr isso possi vcl, mas sem re
tribuição alguma. 

Quando esta providencia seja improficua c houver 
necessidade de Collaboradores para auxiliarem os 
t•mpt'f•gatlos das Tlrcehellorias ~ os Admini~tradorrs 



F.XF.CUTI\'0. 

os poderão admittir ; sendo, porém, a despeza com a 
gratificação, que lhes arbitrar, deduzida d:r quantia que 
mrnsalment.e s~ tiver ele dividir como porcenta-gem aos 
mPsmos rmprrgados. 

At'l. H. o A Í'Pnda, :1ue provi1)r da coht·ança da divida 
aet iva feita pelos empregados das 1\Pcehcborias, indc
prndentementé de execução, não será abatida da receita 
de que se dednz porcentagem para os mnsmos empre
gados. 

Art. 10. Das decisõ1~s proferidas pelos Administra
dores das Recebedor ias em ma teria de lançamento de 
impostos haverá recurso voluntario para o Tribunal 
1lo Thesouro, todas as vezes que os contribuintes se jul
garem indev!da ou cxcess'ivamente lançados; conti
nuando em vigor, para os demais casos e para os re
cursos neeessarios, as disposições do Regulamento dr 17 
de l\larço de 1860 e Decreto h. o 4()77 de i~ de Janeiro de 
1871, arts. 8. 0 e 9. o 

Art. H. Fie~ supprimida a gratillcação para caval
gadura mandada abona1· aos 'cobt·arffi.res pelo art. 5. o do 
Decreto n. o 20!19 de 19 de Dezembro de l8!i7, e art. L'\ 
§!J.. 0

, das instrucções appt·ovadas prlo Decreto n.o 2354 
tle Hi de Fevereiro de 1859. 

Art. 12. Ficam revogada~ as di~posi('ues em con
Ira rio. 

O Visconde do Hio Bran1~0, Conselheiro dt• Estado, 
Senador do lmperio, Presidente do Conselho de ~li
nistros, 1\linistro c Secretario de Estado dos Negocios 
da Fazenda ~~ Presidente do .Tribunal do Thesouro Na
cional, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em trinta de Junho de mil 
oitocentos setenta c tres, quinquag-,~simo segundo' da 
Tndrpendencia e do lmpcrio. 

Com a ruh1·ica rle Sua 1\lagcstade o Imperador. 

p 111'1! 11 !:í~l 



"''-·- 'l'abella do numero e ,·eucinacntos dos t•JUtU't"gatlQs 
da Uecebedot·l:• do Rio de Janeh·o. 

E~fPREGOS. 

-li Adntinbtrador .......... . 
~ Chef'tlS t.le Secção ....... . 
5 L0~ Escriptnrarios ...... . 

10 ~- "~ ditos ............... . 
11 3. os di tos .•..•..•.....•.. 
16 l'ra tkau tn~ ............. . 

J Tlwsuurdro ............ . 
1 Fieis do dito ........... . 
l HeeelJcdor do :-;t'llo ...... . 
1 Fiel do di tu •............ 

1::! LaJJÇallorL\S...... . .... . 
1 Porteiro .............. .. 
2 C ou tinuu:; .............. . 
'~ í :nrreios. . . . . . . . . . .... . 

!:j ColJratl()n~s da ddarlt• ... 
f JJito da ~~~~ua além da de-

mareação ............. . 
2 Ditos dns l'rl~guezias de fóra 

da ddt~de ............ . 

I, 3i 0 /n da fl'lHia pl'CSIIIIIiVeltle 
7.400:000$000, dhididos em i>M3 
tluotas. 

Vent.:hnntlo wmual d1' nula 
tmtjll'f'{JO. 

41rdt·nado. 

'i:200;)000 
:l:OOO:SOOO 
~:OOOhOOO 
t :600;)000 
l:200t)OOU 

500.)000 
:~:OOtMOOO 
.. :100,>000 
2: :mowoo 

700.~000 
2::wowoo 
I: ~00,~000 

~00.\000 
Hoo;sooo 

26 
~~ 
12 
!I 
6 
;~ 

tH ., .. 
.. ., 

a "/., 

6 "/o 

Hio llP JarrPiro, :JO t!P .lunlro ,J,. J87:J.-I'is('OJttle do llio 
Bt'IP/1'0. 



EXfl:CUTlVO. íG7 

D.- 'l'abella do numero e ''eneimcntos dos empregados 
das Reecboedorias da Bahia e Pernambuco. 

EMI'HEGOS. 

Tl.\ 11( .\. PERNHIRUf:O. 

:1, 2 °/o lia renda 3, 2 °/o da rcnd<t 
presumivel de presumivcl de 
:;so:uou~. divi- H:>O:ooos, clivi-
dhlos em 212 didos em 212 
rJIIOLa~. •{Untas. 

V1'll.cimentn annual de cada cm
/ll't!JO. 

'h 

Ordrn:1rlo. ~ 
c 
:::::: 
o 

I A~lnJini:·d.l'<tdor ......... ·I 
I A.Jud:mll' .............. . 
:t l.os E:'t~;·ipturarills ...... . 

:I: 000.~000 
2: 100~~000 
l : t'}OOr~OOU 
1: 200.~000 

2~ 
17 
n 
fO 2 ~. 0

' 1 I i tos . . . . .....•..... 
'J :3. 0

' dito:-~ .............. . 
~ Prnr.kan tes ........... . 
1 TIH'sonreiro ....•. 
1 Fiel rio dito ............ . 
!1 Lançatlur~:s ....•........ 
1 Portdro .............. . 
2 Continnus....... . ... . 

.i Cobrar] ores tia cidade .. 
2 Ditos das fre~nezias de 

fóra da cidade ........ . 

uon~~ooo 
!JBO~OOO 

2: 100~000 
noo.~ooo 

2: ooo~sooo 
uooaooo 
600;)000 

7 
2 

17 
:~ 

Ui 
7 
2 

{)"/o 

Hio de Janeiro, :10 de Junho «le 1873.- Vis1;ondc do /lio 
B1·anco. 



ACTOS DO PODER 

DECRETO N. 532~- DE 2 DI': JULHO DE t 873. 

Concede a .fosé Francisco Thomaz elo ~ascimenlo, permissão 
para. explorar é lavrar. minas de turfa, carvão de )ledra c 
schistos betuminosos, nas terras de sua proprietlade silas nas 
Comarcas de Porto Seguro c llhéos, na Prm·ineia da Bahia. 

Attendendo ao requer·imcnlo que me dirigiu José 
Francisco Thomaz do Nascimento, Hei por· hem Con
ceder-lhe _permissão para explorar e lavrar minas de 
turfa, carvão de pedra e schistos betuminosos, nas terras 
de sua propriedade sit.as nas Comarcas de Porto Seguro 
e Ilhéos, na Provinda da Bahia, sob l"B clausulas que 
com este baixam a~signa(las por José Fernandes da Costa 
Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro e Secretario 
de Estjado dos Negoeios da Agricultura, Commercio c 
Obras llublica~, que assim o tenha entendido e faça exe
cutar~ Palacio do lHo de Janeiro em dous de Julho de 
mil oitoeentos sctrnta c tres, quinquagcsimo segundo 
da Indepcndencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestad~ o Tm pcrador. 

José Fernandes da Costa Pacira Junior. 

Clausulas a fJUe se refet•e o Decreto n . " õ3~4 
desta •lata. 

r. 

Os trabalhos tia lavra poderão ser feilos pelo eonee~~ionario 
ou por uma sociedade organizada dentro ou fóra do Imperio 
c deverão comrt;ar dentro de dons annos contados da expi
rat;ão do prazo marcado para a mctlit;ão e demarcação dos 
terrenos miner(lcs. 

11. 

Dentro do prazo úe tres armos eontatlos úesla úata, o con· 
ccssionario deverá apresentar ao Govemo as plantas topo· 
graphiea e geologica do terreno onde deve minerar, com os 
perlis que demonstrarem, tanto quanto fôr possivel, a super
posição das camadas, fazendo acompanhar estes trabalhos de 
amostr:ls das diversas •~s(lcdes das l'<tllwtlas de terra e do uii
ucral. 



EXECtJTI Vn. 't (i!l 

I\ a mesma occasião declarará se o terreno é todo oeeupado 
pelo concessionario on se est:t em parte arrendado, drsignan
do neste caso o nome dos arrenda ta rios, a natureza c uso da~ 
:-dificaçucs nellc existentes. 

111. 

Satisft'it<1 a t•xig-eneia da d<•usula anterior, scr-lhes·hão 
conecdidus ató :>.000 ht~etarrs tlc tenenos comprchondido~ 
nas fazendas do concessionario. 

A propor(·ão Pntrn o ntwwro de hertarcs c o capital reunido 
c empn·~ado pffeetivarnente nos ll':l!Jalhos de minaa~jo ser:'t 
de um hcdare p:!ra 1506000. 

IV. 

Os terrenos eoneeditlos serão medidos e tle111areados dentro 
do prazo de um anno, contado da d:1ta tle sua eoncessão. 

A medirão c denwrea(~ão dos mesmos lt'rrenos serão feitas 
á ~~usta do ct·neessionario, tJUC fica oiJri~atlo ig-nahnente a 
satisfazt•r todas as tlespezas da verilkaçãu pnr parte do Go
verno. 

v. 

A lllt~d it;::ío c tkruar·t·açãu do tei'I'I'IHJ sú darão direito ú lavra 
do mirH~r:ll, tl<'pois qut• o t~unressionario provar per:mte o 
GoYt'rnu ou a Pre~ideneia da Provinda que se at~ha erllpre
gado o capital I'OITrspondente a cada um dos terrenos Jlle
tlidos ~ demarl'ado~. 

VI. 

Findo o prazo de dneo anno~, contatlo tlcsta tlattt, o coHee:-
i;Íonario pcrtler:'t o direito de lavrar nos terrenos de que não 
se ael'ar de posse, por não ter empregado o capital preciso 
para sua aequisição drfinitiva. 

VH. 

Na fórma do Decreto n.ó 3236 de 21 de Mareu de t861., serão 
considerados dTectivamentc empregado~. c portanto t'fllll di
reito á proporrãn estabelecida na clausula :t~: 

1. o O custo dos trabalhos de medição c demarcação dos 
terrenos, le\·antamento de plantas, despezas de exploração e 
outros trabalhos preliminares; 

2. 6 O custo das fnenda~; 
3.0 A iruportaucia dos instrumentos r machinas destinatlo~ 

aos trabalhos de mineração; 
~. 6 A dcspeza efTectuada t'Oill o transportt' tle Engenheiro~, 

empreg<Hlos ·~~ ll'tlhallratlnrc~: 



'(j () .\CTOS IJU I'OilEII 

Fica l'ntendiuo qnc c~ta tlcspcza t•omprehentle ;;ÚIIH'Ill.\'. ;1 
IJtlC provém do transporte de taes inlliddnos dos lu~arcs rl•· 
sua residenda até::~ lliÍIHJ e nunra :1s lliarias, reg-ulares nu 
runstantrs, da mina par:1 qnalqur·r pPvn:~dn on vit·t•- Ycrs:r 

:;.o A dPsrwza das ohras ff•it:ts Plll vista d11s triihalltos da 
mina, tcJvh·ntns a f:rcilitar o trausportn de seus prodtwtos, 
inclusive cstrartas Je ferro on rtn rodagem, ~~ hern assim a:' 
easas de morada, armazcns, offirinas f' on tros t•sta IJeleei
mentus indispensa\'f'is á rllt)ll'eza; 

f>." O ensto flp nnillt<li'S, l~art~os, t':tf'l'fH:as P qu:wsqtlt'l' 
Olltros vc!Jkulos empn•gndns nos tral,:lllw~;d;t mina I' tralls
portn tlc seus produrtos; 

i." o ·~nstn dos trnballtos qtw rnrl:llll'\f'f'lll:tdos rm rcla~:i'íll 
á f:lVr:t 011 qualquer dPSpt•za fr•it:l hrnw {ir/f' JltH:l n•afizar tlf'
finitiVallWiltC esta mirwrnção, lkand11 l'rtlt•ndido rJnc oen~l" 
dns plant:•t:ões ft'it.as poln t~onet·ssion:trit' não st•r:i ln\':ldn t•flt 
eunta do ~~atJitnl. 

Vlll . 

. \~ pro\·a-; d;1s hypolhl':'f'.-; d11 arli.C.:'' :tllll'~'l''~~'nl•• 'l'l':i" :ld
lllittidas ''"wt firlc ~~ qnalqlli'l' :1r!ilici11 qP1' lt"11· l'l!lpr•··::ldt' r'lll 
ord1•J11 a illlt•lir o Gt~\.1'1'1111 ''"'''li:' rnan•l:tl:tl'i11:-: dar;i dir,·if,, 
Ü1fllellt•, r>lll qllaltpter lt~llljlll qltt• :1 lr:llfll,• \l'l!lia a ~;er dr>..;. 
,·olwrta, :1 annnllar t~:-:la f'llllt't•-;~ã(l ~~·1:1 tpl·' o I'IIJll'l':-::-:ion;lri~~ 
tr·nha direito a indnmuiz;tt.:iin ;tf:;,ttn:t. 

IX. 

O t'OllCI~ssiorwt·io fira r·~~~po11sa\ 1'1 fH'Io:-: desasll'l'~ 1fllt' o1' · 

I:.OIT('I'f'lll nos trabalhos d!' nlillt•I':Jt:'ii''• "e pr·;vit~rem dn tulpa 
nu inoh~Prvancia das eantnl;1s e l'~"gTn:-: :womt'III:Hlas pt•la ex
pcriencia, lir~anrJo sujeito, aléut da IIIUIIa de J.OO;) :1 2:000-), 
i;mposta ptdo Governo e eoiJrnda t~\ecutivamenle, a prover a 
suhsistcnt~ia dos indivhJuos rJUC fkarem impossibilitados de 
trabalhar c da~ familias dos que fallecerem por cnusa de tacs 
desólstres. 

X. 

O eonccssionario sujeita-st~ :is in~tl'llt'~~~-;, .. , f' l't•gul:lllJt•ntn~ 
que fnrem ~::\(Jeditlns para a polieia das 111ina~. 

XI. 

O conccssiona r in remettcrá sem,)str~• I rucn In ao tioverno um 
relatorio circumstanciarlo dos trahalhos rte mincra~ão, senflo 
obrigado a pn~star-llw lflWf'sfJner rsdareeimentos tllW fort'lll 
pedi1los e a frallf(lteat' n Pst:du•lf'l'ifllt~lltn aos 1-:n~~·nllt'ÍI'IIS 
'flll) o Govt'l'fltl Írtf'l!nlhir dt• ~·x:nnirtal-o, d:l!lfht·lht•:- toda:-: :t
in(ttrma~:~-,,., fJlll' 1'.\Í.'~if'l~lll pai':! " r~itfll "''~1'111(11'11"" da l'fllll· 
111 j~:-;~11. 
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XII. 

O t'IJIWl'Ssinuariu olJJ·ig·a-st~ a pagar au Es~adn a taxa. th.:1 
élllllllal ue dlll'O rds por 4,"' q., 8'l! flt1S lt!l'l'ülltiS qne o}JlJVel', 
l' U Ílltpo,.;to do~ 0 /u UO l'l~lldÍfllelliO da IIIÍil<l, li:}UÍUO U3S 
dt~spe~as tia {'X:tr:u:t.:üo que annualmentn realizar, eonforrne 
prnst·r,~vP o art. 2:J, s L" tla Lei n." 1507 d•.' 26 dt~ Sdt•m IH' o 
tlt~ lHüi. 

.'\IH. 

Ut~utru tios terreno~ tllt~tlitlo.-: c tlemart·ados sc~rú {Jl'l'lltittido 
;tt) l:llflCI~S:'ÍOll:ti'ÍO (• ~tr.tiJÍI' qnalttller lllÍIJel',d C(lW l'llt:Uil{l'i.ll', 
i utlependunlelltt~llle dt~ 110\ a ctliWt•ssão, C'tllll la H tu tJlll' dl'clare 
atl Gu\'c~ruo a tlt~st·ohPI'l:• tjllf\ fizer, t' sujeitn·St~ a estas cl:w
~:tdaL. 1111 q n.~ pudt'l't'JII st•r upplieatlas á no v a 111 ineração e a 
quahiU~'l' outra que lhe úig-a respeito e estt'ja inserida c•JJJ 
t'OUl'eSSÔeS ft•Í(itS pt'JO finrerno p:lf<l a I'Xtl':ll'f,;ãO do HIÍJIPf'lll 
tlt'S('Ohl'l'ftl, 

XIV. 

Sl'lll IJel'lllbsào do t.iU\"t'l'llO llàll JltHlt~l'Ú O !'Oill'I'SSÍClll:li'ÍO 
011 .st•us Sllt't'''ssnrt•~ diridir ;1 mina qttt· l:tu·ar. 

XV. 

f<:..;t;, euuct·s~ã(l tnruar-st~-lw nulln : 
1." Quar11lo o t'illlt'r'~siouuriotld\al' dt• t'\::'l'tllar o..; tt·ah:l

lho.-; t•.-,pef'ilictJdu..; nas pn·s~ult·s dau~:ulas, dr•JtLI'tl dn.s pra~tl, 
n•~ll:ts li\:tuos; 

~-" IJti:JIIdO (I l:.t\T;l do t:i:l'rào dt~ pt•dr';l 11 dos rlllll'th IIIÍ· 
Ilt'l'ar·.s f'tlr inLt'l'l'tJillpitla p11!' lllais de st·is lltt•ze:-:; 

:L" Qttaudo i'ilr su.srwtts:l por mais d,· :;o dia:, :;alvu '' t':'·"'' 
tlt• fon;:t r11:tior dt~vidarlll~ll!t• pruvatl(l. 

Aiut!a ne . ..;ta l1ypotltt :t:t~ :1 su~:pt'llsão do,; tra!J:IIIttl." lli"iil t•:xc·,·
!L·r:í o tt·uqJo fjllt', a juizo du (~OH.I'tlll, !'t)r· lltan·adrl 1 aLt a 
J'r'lllllf:ii" das causas qu:• a lin.·J't'lll tlett~l·lllilladu. 

!Jt. 0 QtWJIIIost~ dt•l'llt~asu ela c!atl"'lla ~-"; 
:J.u Qnando l111llVt'l' rc~illt~itlt•JII'Í:t clt~ inft':tt'l.~:i,,, a qtt•· e.-;ft:· 

j;t tlltpo::ta i t•na lll'l'lllliaria. 

A iufn:u~rão de qualtfllnr l'lausulir, Jml'a qnt• u:ir1 :-:t• tr•nlt~t 
~·~l:dtelt't'Íf!CJ pt'JI:.l I'SIII'f"Í:tJ, Sl'l'á JIIIIIÍrl:! I'II(Jl :< lllllli:t dt• 
1 : ono.,ooo a :; : ooo.,ooo. 

.. X \"11. ...-~--··- -

, . . . .. .r\\\-\CC/1 ,,, :, 
. l•.sla-: dyu.-:ltla-: ulJI"Jg;llll ;c Lninpaullla,q~t'ê' 11 t'Uilt'i•ssiona. 

l'ltl nt':!.!::!llrZ;II' r:111 f(llt'_lll qllt•r· 'fl.lt' tfPÍI~·llh!t-lll!:l :1 {lf't'o..:t•Jl(J· 
~.·,J!lt'•''-":.w lJH•d t:Jilf,• ltJ·;•nr>t do(,, 1\"t:'~llu~"' 

\~ ' 
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XVlll. 

A Cnrnpanhia podPr:t tr>r :•ua :"f'de no paiz nn fórn dt•IIP, 
I'Ont t:HJtn qnr, para a tiPri~~n dos assumptos rrlativos ft Em
prt>za, h•nha no Brasilunt reprPsf•ntantf• Jwhilitado ~om "' 
u,.,· .. ssarios podt•n•s para tratar t\ r«'solvrr tlil'l'l'taurPnlt~ corrt 
o Gowrno lmperinl as I]Ut'siões enwrgt•nrt•s ~ tk:mdo rnten
dhJo qut•, qtwntas appareecrcm entre ella P o Governo ou 
entre ella e os particulart•s, serão tratadas e rnsolvitl:.ts no 
Brasil flr l'tlllformitl::uft• f'Olll a re'J~~'t'tir:t ll·r~·isla~Jãn. 

XIX. 

As questõt•s IJLW se susdtan·m entn• o Gon•rno r a Em
prt~za serão n'solvidas por :trhitros. 

s~~ as partes eontraetantes não at~eordan~m n'um mrsmo 
nr!Jitro, eada Ullla nomearü u ~1'11, ~ t•stcs t'OIIIP(_'arão srus 
trahalhos por· designar 11111 lt'l'l'eiro, ~~njo nllo st~r<i drfiniti
n•. St• não hon ver accônfo sobn• o tHeeiro, cada a rhitro rs
collwrá urn Conselhriro de Estado e entrt~ estes dreitlir:1 a 
sortr. 

XX. 

Fit·am rrsalvat.los m tlirritos dt~ lercriro, qut~r St' dt•riVt!lll 
1l:J JlropriL~tlatlt• da sllJWrfide do ;-;úlo, qnér da prioridade da 
PXplorar,ão ou lavra do minernl, uos lugarps q ut• forem dt·· 
signados ao eorwpssionario. 

No primeiro (':lso o propridario da suptH'fkit• dtl súlo sú 
poderú ser llella privado, lllt>diantt~ prt~ria intlt•JilHizat:ão 
:-;atisfeita pelo t·onet•s.-;ionari" amigavt•l ou jntlidalnwnte. 

No segundo caso SIH"ào ma11tidos os dir('itos provenientes 
dr ~~oncl'ssões anteriort•s, provando o inkressado qur e\.t'l'll· 
tou 11s trabalhos, em \'irtndP dt• autoriza~~ão tltl Govrrno. 

Palaeio do HiodeJaneiro em 2 dt• Julho tle 187:1.-Jos,: 
Pt>,·nanrlfs da Costa PeNit·a Jmúor. 

DECRETO N. ~;:~2:; - li E '::.? nE .IIJLHo nE 1873. 

llj••·l:.tt':t :• t'lllraueia tia Comarca do Hio "e~·r·n, 11:.1 i't·o,iut·ia 
t.lu Amazo11:1s. 

Hei por lwm Decl'elar· o seguinte: 
Al'ligo nnit~o. Fica declarada de JH'inwil'a t~ntr:mcb 

a Comarca do Rio Negro, errada na PrO\:incia do Ama
ZOII1~ JWL1 L•' i n. u 2n'&- dr ~O dP Abril rlPstP anno. 



F~lo:Ctl'fl\'0. 
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O Dr. 'faJHWl Antonio I>n:Hit> de A::J·YNJ•'· t1n Mt·u 
Cons<\lbo. Mi11istro r Scrrt•t:lrio tle t·::,Lldo do:·~ Negoeio:-; 
tb Justiça, :1s~im o trnha í'lllrn1lirlo e faça rxt~rnt:-~r. P:J · 
lar.io do Hío d1~ .Janriro mn donf; dn .lnlho de mil oito
•'Ptltos srlrnt.a r t.re~. CJninqna[\·t'simo sP::-undo 1b lnrl;' 
JH'Illlrnria ~~ dn lmpnrio. 

H EC: H ETO :\. :n:w- 111: ~ m: .Jt;I.IIO nJ: lt~7:~. 

":UT:t u ord1marlo do Promotor Publico da CIHnJrra •1•1 Rio 
~q~ro, ua P1·rninr·ia tlo .\rrt:l·wn:e~. 

Hej por bem Derretar o seguinte: 
Artitro nnico. Fica marcado n onlcn1do :mnu:ll di' 

800.)000 :w Promotor Publico da Comarca do R i()~ t:>~ro. 
r ta Provi IH~ ia do Amazona.-;. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Aze\·Nio, do Meu f:on
~elho, Ministro e SeereUtrio th~ Estado dos Ne!!OC'ÍI'l~ fla 
Justic:a, a:;sim o tenha entendido f~ faça cx.eclit:H. Pa
Jado do Hio de Janeiro em dous d(~ .Julho dl:' mil nitu
tf'nlos setenta f' tres, qnirHfll:l.:l,'esimo ~"gnndo (h Indt•
l'('IIJt~neia e do I m per i o. 

Com ::1 rnhrica de SuJ :\bg-Pst:ldt• o Imperador . 

.llat7or>/ Antmúo nuarft' dt' A :1'1'~"'tlo 

P'dnr n. oo 



'"'"· At:TO~ llO 1'001-:fi 

Cn'a o lugar de .Tniz Municipal e de Orph;ios uo termo 1lc Harrcllos. 
ua Pnniucia tio Amazona~. 

Hei por bem Decretar o spg·uin ll~: 
Artig·o uniLo. E' creado o l11g·ar de Juiz ":\lnnidp;~l ,. 

de Orphãos no termo de Barc0llos, :-::cpa r;ulo do da Ca
pital, na ProYincia do Amnonas. 

O Dr. 1\Ianoel Antonio Duarte de AzeHtlo, do l\Ieu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgorios 
da Justiça, assim o tenha entendillo e faça ext~cutar. Pa
!acio do Hio de Janeiro em clous tle Julho tle mil oito
centos setenta n tres, quinf}uagesimo segundo da lntlr
penclcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua .l\Iag:estade o ImpPrador. 

:lfanof'l Antonio /Juarte d1• A:t•Ndo. 

DECfiETO N. :i32R- nE t DE .ll:uw m: IH7::, 

Dcelar:l a cnlr::tncia das Comarcas de Camisão, Cnnna,·ieiras, Cc· 
rcmoaho, Tapcroá c \'ictoria, na Província da Bahia. 

Hei por hem Dccre ta r o scguin te : 
Artigo unico. Fieam declaradas de scgu nda cn trancia 

as Comarcas de Cannavieiras e Tapcroá, e de primeira as 
de Gamisão, Gcremoaho e Victor ia, creadas na Província 
da Bahia pela Lei n. o 1311 de 28 de Maio deste ~11110. 

O Dr. 1\lanoel Antonio Dua i'te de Azevedo, do .!\leu 
C~nselho, l\linistro e Secretario de Estauo dos Ncgocios 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em dons de Julho de mil oito
centos setenta c tres, quinquagcsimo sc.Q;undo da lndc
pemlcncia c do lmpcrio. 

Com a rubrica tle Sua l\Tagcstadc o Imperador • 

. Manoel Antonio D l(rttf e df'. A .;pvrdo. 

·f'··· 
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DEcn ETO ~. ri:J2U- IH: 2 n~-: JCLIIo nE 187:L 

!\l;1rr.1 o rmlcnado rios Promotores l'uhlieos das Comarras (lc CamisJo, 
Cannavieir;1s, Geremoahn, Tapcro;i " Yictoria, na l'rovincia da 
Bahia. 

Hei por 1H~m Dt•r.relar o Sl'guintc : 
Artigo unico. Fica mareado o onh'nado annnal de 

uitoceutos mil rt'•is a eada um dos Promotorc.-; Pu
hlieos das comarcas de Camisão, Cannavieiras, Gere
moabo, Tapcroú e Victoria, na Província da Bahia. 

O llr. l\lanoPl Antonio Duarte ~lc /izevedo, do l\leu 
Conselho, Mini~tro e Serretario de Estado dos Neg-o
cios da Jnstit.:a .. a:-sim o tnnha entendido e far,a C\t~
cutar. Palacio do Hio de Janeiro em dous de Julltodt~ 
mil oitocentos setenta e trl's, quinquagesinw segundo 
da lJJdepemlencia e do lmpPrio. 

Jfauot>l Anto11in lJrutrlf' df' J::rrf'r!n. 

DECHETo :\. =~~~:_w- nE 2 ~~~ .rru1o DE ur;:: . 

.:t·t'·a o lu~ar <l(' .Juiz Municipal l' rll: Orp!Jfws no h~rnw fie S. Je·· 
rouy111o, Jla Provineia ele S. Pedro lloHio (;randedo Sul. 

rtei por hem Decretar o seguinte : 
A r ligo nnico. E' ereado o lug·ar de Juiz Municipal c de 

Orpllãos no termo ue S . .ff'ronymo, na Província de 
S. Pedro do Hio Grande do Sul. 

O Dr. l\lanot•l Antonio Duarte de Azevedo, do l\lt•u 
Conselho, 1\Iinistro c Secretario de Estado dos Negocio~ 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. 
l'a lado do Hio de .Jaueiro em dous dr .Julho de mil 
oitocentos setenta e tres, qui!HIUagcsimo scgnntlo da [n
(lt-pcndcocia c do I mpPrio. 



AIJ;•rova a llli'Hiant:a tio uo:He da" Ewprt·za l'n~llial>) p~tl'a o tlc 
"lla1tco l'l'edial )) . 

Attendendo ao qrw nw rPpl'l.:St'lllou a Dirreturia da 
• Em preza Predi:tl ~ e:-;lahele~.:ida nesta Córte, ~.~ TcmJo ou
,. ido a Secção de Faz,~nda do Conselho dn Estado. Hei 
por bem Approvar a deliberação qtw tomou, deYida
mente autot'Ízada pelos aeeiunistas da mesma Emprez:1, 
dt~ mudar o JJOJIW que acfualwente tew aquclln c:-;L;ll~e
l,•rimenlo pelo de <dbuco l'I edial~~, por ~~·r c.;tt~ mais 
t'OllfOI'llW {l na tUI'I'Za UC ~ll:lS 11'3llS<lCI.:Ut'S, depois da J't!

fOl'llla que nclle operou o Derreto n. o ~:!lU do 1." de Fc
n•J·,~iro do corrente :lllnu. 

O Vi~coude do Hio Brauco, Cons<~llwiro dr K~tado, SP
naJor do lmpcrio, l'residt~ute do Conselho de .Ministros, 
Ministro e Secret:.Jrio de Estado dos Negocios da Fazl.'n
da e 1'reside11te tlo Tribunal do Thesouro NarioHal, 
a~sim o tenha entendido e fa(a cxocut:tr. Palacio do Hio 
de Janeiro •~m <kz de Jullw do mil oitocentos setenta e 
tres, quinquagesimo S<~g·uudo da Iudep,~IHií'IH~ia e 1lo lm
pcrio. 

Com a rubrica dt• Sua M;-ag,~.-;ladn o Imperador. 

ri:;CI)Jlflt' dn Rio ]t-ranco. 

UEC[{ETO N. ;j3;J-;!- HE 10 DE JULHO DE 187:j. 

A:IJH'o\'a as plantas dos ramaes das mas dt~ Cam110 Alc~re e do 
Duque d1' Saxe, da t~omp:mhia l:erro-Carril da Yilla lzaLel. 

~\ttrndt'ndo ao IJUt' me l'l't[ll('reu :1 Companhia Ferro
Carril da Villa Izabel, Hei por lwm Approvar as 
plantas dos ramacs das rua~ de Campo 1\legre e dn 
nuque de Saxe. eonrrdirlfh :1 mesrn;1 Companhia pell· 
Drt.'l'('tO n.'' ;;·;!i7 rir• 10 de )f:lin riu r·ont~ntc ;UillP. 



fXECUTlHJ • rn 

.José Feru:11ll.les ua Cu~ta Pereir:-~ Junior, do ~leu Con
!'elho, Ministro e Secretario Je Estado dos Neg-ocios da 
AQ,Ticultura, Commercio e Obras Puhlieas, assi1u o tenha 
t•ntemlido e f:H~a exrcutar. Paiacio do Hio de Janeir·o 
t}m dez de Julho. de mil oitocentos setenta c tre~~ quiu
qungcsimo ~egundo da Imlcpcndencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua :\lagestade o Imperador. 

Jvst! Fernandes da. Costa Perrira Junior. 

DECllETO !\'. :;:n:~ ~1n.: 10 DE JLLHo In: J~7;1. 

lkclara a entrancia da Coman~a, dP Santa Ct'ltZ do t~orumhá, 
na Pro"inda t!'e . .Mato c;ro-;~o . 

. ,• . 
Hei pl)r twm IJf'rretar ú St;H:ll'Íllte: 
.\rli~r11 uuko. F'ic:liiC.cl;ll·:d:x(le primt•ira c~ntr;tncia 

:1 Coman~a dP S:mla Crqz de· Corumbú. 1:1·c~<Jd<1 na Pro
vineia dn .:\la lo tiro~ . .;;(l Tl"la Lt~i 11." 1 ele :-!I de l\Iaio des
k :II!l}(J. 

O Dr. Jl:!noel .\nto:lio Duarlt• tle J\zevedo, do Meu 
t:on.-:dlJr,, 1\lini:;tro c St·rreUriu dn Eslado dos Negocios 
da Jnstit~a. assim o tenha ententlido e far-a ext~cular. 
PJI<~rio tio Hio dt~ J;meiro em drz de Julho de mil oito
centos sr~ten ta r tres. quinquagesimo segundo da Indc
J'endcncia c do I mpcrio. 

Cl!m a rubrica de Sna llagcst;}tle o Impcrallnr • 

.Jfmwl'l Ant.~Jnio Llttal'le de A..:rrcrlo. 
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DECHETU N. !j:U1- IH: 10 m: JULHO DE 1H7:L 

l\brra o ordenado do Promotor Pnhlico tia Colllarra tle Santa Cnrt. 

du ( :orum!Jú, na Pnniru:ia de ,\lato l~ros~o. 

Jll'i por helll Decrdar o ~Pg-uinte: 
ArLigo Ullif·o. Fic:t marl'ado o ordenado annual de 

1'\00.~000 ao Promolor· PuiJiico da Ctllll.1r·ra de Santa 
Cru'z do Corumb:'t, na Provinda de~ .Mato Grosso. 

O Dr. l\l:lnol'l Antonio Duarte dt• Azev1•do, do Meu 
::unsei!Ju, 1\Jinislro e Secretario d(\ Estado dos Neg-oeio:-; 
da .ltrstira, assim o tenlta entendido e fal'a exl'rutar. 
J>alaeiu d(J Hio de• .Janeiro l'fll d1•z de .Jnllu; "'~mil oilo
f't)llfos sdi•JJL:l ~~Ires, quiHtiii:tgesifllo segundo da llllli·
llCIH.li~llcia e do llliJH'I'io. 

Jl!anoc! A11fullio lJtuu·tr· de .lzcn·du. 

IIECHETO N. :;:::J;) -IH: .f() llE .IILIIO llE ~~~:~. 

lll'r!ara a •~nlranria da Coruan:a da Yicloria. na l'ro\incia de J'(•r

lléllllhlll:o. 

Ild JWl' bem Decrdar o seguinl:·: 
Artigo uniro. Fica declarada (1,, :-:rg·unda <'ll t.r;ull'ia a 

Cfllll:trca da Yictol'irt, l'rcada na ProYiJH~ia de l'ernam
Jmro pf'la Lei 11. o Hm:: de 2:í de Maio deste anno. 

O Hr. l\bno ~I "\nlonio Dr1arte de 1\zt•vedo. do 1\Icu 
Conselho, lUinistro I' Sct'l'l'fario d1~ E~ Lado do~ Nl'gorios 
da Jn~tiça, r~ssim o 11~nlta l'lilendiJo I' faça cxrcu1ar. 
P:tlaeio do Hio tk .Trtnciro t'lll dez de Jnllto de mil oito
crnlns setenta c tn~s, quintJnagi•silllo :-:cgundo da lllde
llCilllt'lli'Ía c do J mp1~rio. 

Com a ruhrica de S1ra .1\l:lgt'~lade o I mpcradur. 

J[rf/lflr•l .1 nfnJI iu flltrl/'(r' r!(' t -~C/'t'tlu, 



EXECIITJ \'0. 

DECHETO N. :;:tJü- De to DE JcLIIo DE un:~. 

J\larca o ordenado do Promotor Pnhlico da Comarca ela Virluria, na 
ProYincia 1IP Prmamhnco. 

Hei por hem Dt>crcl a r o scg11 in te : 
Artig·o unico. Fil-a mare:Hlo o onlcn:-~rlo :-~nnr1al d(~ 

R008000ao Promotor P11hlico da Comarca da \'ictori:r, 
na Provinria de Penw rn hw~o. 

O Dr. l\lanocl Antonio Duarte tlc Azevrdo, do Mtm 
Conselho, Mini:->tro c Seerct:rrio de Estado tlo~ Negocio.-; 
:la Justiça, assim o tenha rntemlitlo e f;u:a t•xnen1ar. 
Palacio do lUo de Janeiro rm fll'z de .Julho tle mil oitn
:'rntos srtcn ta c trt'S, quinquagcsimo sc.~.mndo da Indf•
Jl('!l<leneia e do lmpcrio. 

Com a rubrica dt~ Sna Magt~st:~tk o Imrwr:rdor. 

DECHETO N. t;:J:17- IIE W IH: JI'LIIo llE IR7:l. 

Con('Pill' antoriz:H;fío ao l.onllllf'Jifi:Hlnr Joaqnilll A11lonio l't•r, 
fl:t)l(II'S l'inhciro para por· si, ou por Elllpreza qw~ mg:tllizar, 
levar a f'1l'l'ito as ohras de arrazanwuto I!M. uwrt·os 1k ~anro 
Autouio c do C:tslcl!o, ~..:ourorme as rou1li~·i(•~ :t csll~ :tnnc.\:\:-;. 

Attendrndo ás Y~nlag·e!ls qur para a salnl,rid:lf]f', sl'
p;urança e melhoramento desta cidade, assilll como p:tra 
sua regularidade c commodo tran:.;ito, rt•snltam da de
molição dus monos de Santo Antonio e do C:tstcllo, ('llja 
nrcessid:Hic já foi reconhecida pelo Decreto n." 11H7 
dü (f de Jtllllto 1]1~ U~:);J ~ C COllSidrrando t{IIC p:tra f'SSt' 

Hm, !Jn,mto ao de Santo Antonio o Gon'l'no o :tdqllirill, 
l'lll cumprimento da disposição tlo art. 11, ~ 7. ", n. o t) 
da Lei n. o 7H) de 2R de Setcmllro dn lH:'i~:, e quanto 
ao do C:-tstcllo, a Lei ll. 0 1lJ'J. tlc 27 Lle Selcml1t:o _dt• 
H~í~O :1rt. H, ~.::o, facnllou m~iO,S( r,TV\1(\'f~tfSf,'Pt'~q\: 
Ht'r Jitll' lwm l~oHI'f'dP!' :rnlot'r7,~r·~t(' .~t·n (.t1Úilll•'IiJtdtlr .;:'-,' 

-~) 

I• 
·I. 



.Jo:HJllilll Anlmtio Ferna:uk-; Piuht•iro p:tl':l )•''r :->i, oH 

por Em preza que organizar, kvar a dlt-i to :t-:; (•bra .. ; d·· 
arrazamento dos ditos morro:-:, eonformn a planta 1.· 

plano qne fic<~m approvado~. e :ts \:ondiet'irs qtH' rom 
t•stc haix<1m. :lssignada." pcl" Ur. Jo;io Alfn~rlo Corr{:a 
de Oliveit·a, do 1\lea ConsPIIIO, 1Winist.ro ~~ :-;rl'l'l'!(l!'io t!t· 
Estado dos Nr·.~~ocios .~o Inqwriu, qtw :tssim n t.enlla 
f!ntendido e f:H'1 1'\t~cutar. Pal:wio do Hio dP .Janeiro 
t~m dczascis d~·.Julho d1• nlll oitot·t•ntn~ St'tent.a e tn's, 
rpiincpiaq·esimo se.~·nn:lo da lndf~pt~Jldrw~ía c dn ftnp1·riu. 

('ondi .. •t)es pat"a o azor·az:.a.uac•nto elos illor••·•,·"' 
do (~~•st~llo •• fi«-- Santo Antonin. 

I. 

Submctter ;, approv:11,:ão do Gov;'riJO as :dtf'r;Jt-:.ij,,~ d • 
planta I' plano para exccuçJo da:; CJhras e formação do< 
uovos bairros, qtw para o futuro st~ n·conhceer sf:l'rm 
as mais convenient.t•s. de a1:ctn·do rom a lllma. r.am:n;l 
'lunicipal. 

11. 

Começar as obras dentro do pntzo d~ dou:; :-~nnn~ 
t·ontados da data da approvação pelo Poder LPrr,islath·o 
do Decr~t.o da concessão, ~oh pPn:l da mnlt:1 dP ~O:nno;~. 
no caso df~ falta. 

Til. 

Arrazar os morros 3 uin•l qnr. n.in imprç:t o moYi
mento dos earros, dtWI~IHlo 1•m todn t·a~n a:.; r:nnp:1..:. l]lll. 
~·.f~ lizrrrm não f'\TPrlPr a ':! " o. 

tY. 

Fazer. as f's(·avaçups t·om a t·:wtPia e ~~eg-nr:mr.J iwli;;
vrns:.tvet.;~ dP modo quf' n:io po·~~:J lnH~r dt•·;rnororD-



nwnlos, Ol'lll pr,•juim:" para o~ pl'oprictario~, consoli
dando a Emprrza os trrrenos r prcd i os cujos fundos 
deitaretn para os morros, salvo o caso de qucrt:rem os 
proprietarios fazer por si esta::; obras ou quaescJLwr 
outras, entregantlo-lhes a Empreza neste caso o valor 
das obras, que teria de executar. 

V. 

FaZt~r as obr·a~ neressar:as para da r esgoto ás aguas, 
sem prt'juizo dos proprieta rio~ e do ass3io das ruas, 
se as e se a vat;ões [H'O(lnzircm grandt•s dt•rTamamen tos. 

VI. 

Fazt~r os a ti'ITO:' no mar em recinto fechado ;ís sua~ 
aguas, a fim de que não se accumulem em pontos diver
sos, com dctrinwuto da naveg-aç.Jo; para o qut• se irã1) 
fazendo La pagens provisorías, sujei las á verificação 
prévia tlo Engenheiro Fiscal, a quem iucumbe reeo
nhet~et' ~c lt~lll a solidez nt•rcssaria para não ceder á 
pre13são ti ag terra:'. 

Yll. 

~~>~nír na:; rna~ que se abrirem :1 dir't'cf;ão eorrr:-~~ 
pnn lenle :'t tlos Vtmtos liominantn'l, qn:Ptlo f<Jr pos:->ivr·l, 
~~·m prejnizo d:-.~ rJIH' já rxi:-'ll'lll. 

YIIJ. 

Al'hori1.:11' os c:"te:-~ ,. ~~ nor:t..; prat:a~. :1jardin:tndo 
tamhem est::ts. 

IX. 

Tlar larg'UI':l em C<l~O nenhum menor UC oi tí'll ta p.t111111~ 
para as novas ruas r cem para os cát~~. 

Construir um caes entre o AI'scnal tl0 Gunrra e o 
mono da Viuva no Flamengo, seguimlo a rlirceção qnP 
fôr adoptada, defendido por um qnrhJ':t-mar r·nllo,·:uln 
no lugar m:ti~ ,·on,·Pnir'ntt•. 

PAR'I'F. fi. lil 
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XI. 

Construir uma dúca junto á praça do mercado da 
Gloria com capacidade sufficientc para as emharcaçõe~ 
que a demandarem, e que possam passar por baixo das 
pontes, e conservar, quér na entrada, CJUér dentro da 
l>a~ia da dóca, um funjo apropriado áquelle fim. 

XII. 

Conservar o convento e Igreja tlc S:mto Antonio por 
meio de muralhas com a solidez necessaria, dando-lhe~, 
pelo lado que fôr mais vantajoso, accesso pelo menos 
igual ao que já tem pela ladeira de Santo Antonio. 

XIII. 

Construir, na parte da área do mono de Santo An
tonio que o Governo desig-nar, e para o fim a CJUC P-stc 
destinar, um edilicio com todas as condições de solidez 
c de architcclura. 

XIV. 

Construir um templo Pm substituição do CJUC existe 
dedicado aS. Sebastião, Padroeiro da Cidadr. do Hio de 
J:m3iro, c um cdilkio, proximo ao Hospital da .Miscri
cordia, que sirva para a Escola de Medicina e de Pilar
macia c para a Academia Imperial de Medicina. 

XV. 

Ceder ao Estado gratuitamente o terreno nccessario 
para a construcção do Paço Imperial c das Secretarias 
de Estado, ou de outros edilicios publ i c os que o Governo 
julgar mais conveniente levar a L'ITciLo, na ~rca do 
morro de Sanlo Antonio. 

XVI. 

Responder pelas construcções de que tra Lamas con
dições 13.a et<i.aaléa quantta de mil e seiscentos contos 
de réis (L600:000b), ou entrar com esta importancia 
para o Thesouro Nacional .. no caso de que o Governo 
prefira mandai-as fazer. 
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XVll. 

Bar até tdnt.a mil metros quadrados de terrenos, e, 
no caso de não ser esta porção sufficien te, vender pelo 
menor preço a que mais fôr ncccssaria, para os cdificios 
que a Emprcza se comprornctto a fazer c para aquclles 
cuj1 construcção cabo ao Governo. 

XVIII. 

Formar quatro praças, uma na base do morro de. Santo 
Antonio, outra em frente ao Hospital da l\1isericordia, a 
terceira nos f'unLios do mesmo Hospital e a quarta em 
frente ao terraço do Passeio Publico com as dimensões 
marc;Jdas na planta. 

XIX. 

Construir um encanamento ~mbterraneo de ferro ou 
da suhstancia que se lhe preferir, para substituir o 
;1quetlucto da Carioca, na parte do morro de Santo An
tonio, começando da fralda do de Santa Thereza, ~9m 
as rli mensõcs que forem m:1rcadas pelo «iovcrno, c 
executar todos os trabalhos que o mesmo indicar, rela
tivos a esse serviço. 

XX. 

Alal'g:lr, lo.~o que e"tcj;t organizada a Emprcz,1, a ru"l 
da Guarda Velha, pelo lado do morro de Santo Antonio, 
em propor~ão nunca menor de i5 metros, desappro· 
priando á sua cust.1 os edificios neccssarios. 

XXI. 

E'<ecntar as ohras ncccssarias para isolar o quartel 
de Permanentes dos e,fincios que se construirem nas 
ruas e praças, que tenham de ser abertas na área do. 
morro de Santo Antonio. 

XXII. 

Satisfazer a importancia dos t'tlifieios e terrenos qu.e 
<:c desappropriarem para execução das obras~ 
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.\\111. 

Ct•tlt~r graluitauwnte o e::;p;.~ço IH'rt~sario para a.' no
v:•~ ruas e praças, r para o . .- senit:os dn t~ncanamt•JIIo 
d'aguas, esgotos c illuminaçiio 11os lt~rrcnos qrw a Enr
preza auquirir pelos :-tl'l'~zarnenlos e aLf'ITOS de 110IIfur
Jll idade c um a plan t~. 

XXI\'. 

~:lo solkitar em ra.so alg-um os LenPfieio~ do art. J l. 
~ 3C <la Lei 11. o H 14 de "27 de St'lomlJro de l8ti0. 

XXV. 

Estahelcenr a :;t'~tk da Euqtrez;t 11a cidade do Hiu dt• 
J;t III'Í I' O. 

XXVI. 

Ilcconhccer unicamente os Trihunaos Brasileiros par:l 
decidir das qr~eslões entre a Empreza e os particulan•s, 
r, submcttcr as que se suscitarem entre a Emprez:t t~ o 
Governo a arbítros alé ao numero do tres ~ sendo 110-

meado um pela Empreza c outro )Jelo Governo, r, !lO 

(:aso de disconlancia. tirado um terceiro á sorte d'eulre 
us Conselheiros de Estado. 

XXVII. 

Pag:1r :w gngenl.eiro que o Hort'l'IIO l'lll'arregar da 
liscali~:H;iio das oltras da Empreza~ o:-; reHriHwntos '}LIC 

o 111esrno ffoveruo ma n:a r. 

XXYIII. 

Curwluir as olJr.1s dentro do prazo dn 10 ,IJlllOS. 

XXIX. 

l'agar po1· ínfracção de qualquer das condi1;ões do con
tracto, não comprehendida nestas a de que trata a con .. 
clição segunda, ou pela interrupção das obras, salvo os 
e:tsos de força maior devidamente provados perante o 
Governo, a multa de (1ez contos de réis (!0:0006000); c 
ficar sujeita á rescisão do contt·acto na falta de execução 
de qualquer das obras ou dos encargos contrahidos pel:t 
Empreza. 

O Govrrno as:-.t•gura á Emprrza: 
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XX\. 

O heurticio do Decreto n. o ;~:--;3 de 12 de Julho de 18!t:.i 
}Jara desappropriação dos }Jredios c lrrrrno.;. 

XXXI. 

A cunces~ão das pennas ou anneis J'agua~ ncrc~~ario~ 
aos serviços e obras, quo sn tiverem de ~~xe~.,;utar, lill!i
tatlos aos meios de que o Govt•rno dispõ.·. 

XXXII. 

A perHussao de as:-:;cntar trilhos provisorios que 
facilitem a remoção do aterro, c a coHduc1:;lo de Jl<'Ur<ts 
c outros Jt.la teriacs. 

XXXIII. 

A faculdade de asseu ta r trilho~ Jc e a rros para o 
I ransporte de cargas c pa~sageiros, c a de encanat· o 
gaz destinado á i Iluminação publit:a e parLieular, dentro 
da área que se adquirir pf'lo al'l'azanwnto dos morros e 
twlo~ at.enos no 1113!', sujeitando o plano das obras(_' 
as talwllas de preços á appro\ação do Governo. 

XXXIY. 

tíma gralifica(:~o igual á que se paga aos respectivos 
rontractadorcs polos emigrantes que importar para 
~~~l.f's t.rahalhos, scmlo Europeus ou Amcrir:anos, att\ o 
IIUIIJero (le mil no primeiro anno c dt~ tn·zcntos em 
1~ada UIH do'\ snbSCfJUCllll'~. 

XXXV . 

. \ Ltculdadt~ ~~~~ lcrantar ponlt>~ d1~ madeira 011 d~ 
ferro, ou de um e outro material, do caes que cons
truir atú ~~ncontrar profunJidadt~ sutficiente para a 
atracação de navios de alto hordo ou de longo cur~o, 
isolada~ do cae~ a;; ditas pontes por meio de pontões. 

XXXVI. 

A faculdade de construir, de accórdo t:om n Go
,·erno, armazens alfandogados, que deem para o cacs, 
lestinados a generos, tanto tle importação, como de 
x.portação, com as vantagens rorrcspondcntcs, sujei
o . .: á fi se a l isa~ão do Esta do. 
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XXXVII. 

A permissão de cobrar pelo prazo da dura~ão d.t Em
preza uma taxa, regula da em tarifa a pprovatla pelo 
Gorerno, por· atracação de nr~vios no caes c pontes, 
ns qur~e~ pass;trão com o:; armazeus ao domiuiu do 
Estado lindo aquelle prazo. 

XXXVIII. 

O gozo dos f a vorrs mencionados pcln prazo tlt~ e in
rocn ta :nmos, revertendo depois todas a~ obras c reli
das da Emprcza para o Estado, sem nenlmma iudt~lll
n iz:1ção. 

Ficam dcpentlcnlc.o;; de approvação tlo Pot.lcr Legis
lativo as seguintes eomlições : 

,XXXIX. 

A Ct'Ssão uo morro de Santo Antonio e de tod:t a :'lrcJ 
adtfUirida sobre o mar. 

XL . 

.\ cessão I'Dl f::tvor da Empn'za, pelo pr;lzo dt', sua 
duração. das dcdmas urbanas c tio imposto de trans
missão de pr·oprictbdc , a c tua lmcn te 1~rn vigor, e que 
de futuro se rstahcleçam, concenwn tcs aos prcd i os 
que se edificarem nos terrenos vendidos pela mesma 
Em preza. 

XLI. 

A rntrada, livre tlo 1lirnitos, dos matcriaes, marhi
n.1s c apparl'll10s, que tenha d1~ import:~r para as suas 
obras. 

XLII. 

A isenção do rccru tamcn to par a os tra h:tlhadorrs na
cionaes empregados nos trabalhos da Em preza. 

Palacio do ltio de Janeiro em <lezascis de Julho de 
mil oi toccntos seten t.a e tres, quinr(uagcsimo segundo 
da lndependcncia e do Impcrio. - Joila Alfredo Corrêa 
de Oliveira. ' 



1:\ L•:IJ'll \ 11. 

llECHETO N. :;:rm- DE I li m. JUL!IO DE lHi:L 

Approva as plnutas dos ramaes roneedidos á Companhia Fcrro-Car~ 

ril da Vil la Izabcl pela clausula t.a das aunexas ao llcereto n. o ~S!:Já 

de 22 de l~evereiro 1le 1872, para o Engenho ~ovo c Portllo V {'r
nwlho. 

Attnndcndo ao qnr. mr rrqucreu a Companhia Ft'lTO· 
Carril da Vi lia Izabl'l e Conformando-me com o parrcl'l' 
•la lllma. C:nnat·a l\'Inniripal da Côrtt•, llt~i por hrm Ap· 
pro,·ar a~ plantas dos ramacs eoHet'uidos á Hlt'sllla Com
panhia pda rlausnla primcir~ das annexas ao BccTI'to 
n.o !l89rl de 22 de Fevr.reiro do :mno passado~ para o Eu
g-t•nho Novo~~ l'ortão Verm!'lho, sob a conJ ição de que a 
rua com a largnra minima tlc 13111 .:1 qur tem de ahrir en· 
tre a da Babylonia e Portão Vermelho ~ú poderá ser fran
fJUeatla ao transito puhlico dPpnis de a te nada c nivelall:l, 
:leventlo uat· a mesma largura ao pontilhão sol1re o rio 
Ua r· a e a uã. 

Josó F<'rnantlcs na C,lsta Pereira Junior~ do 1\Icn Con
selho~ Ministro e Set·,r<~tario Je Estado tlos l'c,Q"ocios da 
Agricultura, Commel'ciOl~Ohras Publicas, assim o tenha 
entendido c faca executar. Palacio do lHo de Janeiro em 
flezaseis de Juiho t1c mil oitocentos sctcnla r, trcs, quin
IJUJgc.simo segundo lia Inucpcndcneia c uo Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstatle o lmpcr·ador. 

José Fernandes drt Costa Pereira .Júniol'. 

DECBETO N. G:l30- DE iG DE JULHO DE J87:l. 

ProrogH por seis n11~zes, que findarão uo dia 20 de Fevereiro ,Jc 1~7l, 
o prazo marcado para a cxct·uç;1o das Convenções Consulares que o 
I mper i o cclci.Jrou com a França, Suissa, Jtalin, Ill'spa nha e Por
tugnl. 

Havendo sido denunciada, pot· notas de 20 de Agosto 
tlo anno proximo passauo, a cessação das ConYeBçõ<·s 
Consulares que o Impcrio celebrou com a França em lO 
de Dezembro de 18HO. com a Suiss:-~ r.rn 2H th' Janf'iro 



u:Tth 1111 l'ttlllH 

de lRGl, e com a llalía, lle~pauha e l'orl.ugalem /1 e H 
tle Fevereiro e 4 de Abril de 18{)3, ficariam esses actos 
in leruacionaes sem efTei to algum a da ta r de ~O de Agoslo 
Jo corrcnln anno ~ tendo, porém. em consideração qtw 
ainda se não tlcu começo ás w·ç:ociac:ucs para a celn
bração dos novos ajustes que os lt~rn de s!lbstituir; que 
as Lrgações de ltalia, Portugal e Hespanha manifes
taram o desejo de que fo:~sem prorogados ~ que o Go
verno da Cont'1~deraçào Suissa uão tc111 A;.u·nte Diplo
matieo IWsla Côrte qtH' f<~Ç·l idPul.ica manift~stat;;io: e, 
attendcndo a que, tlt• eonfor·midade com o art. 1." dos 
addicionaes ao Tratado de 8 d1~ J:~neiro dt~ tS2ti, t(>m os 
Consules francezes 110 Brasil di n~i to, não sú ao tra 1:-~
mento da Nação mais favoret~ida, como Lambem ao da 
mais exacta reciproeidadt•: liPi pur lJem espaçar por 
seis mczes, que findarão no tlia ~O ttt• Ft'VCreiro de 1Hi'c 
o prazo tixa.lo para a durat;ãu d;ts allud ida~ Con rcnt;i'iPs 
Consulares. 

O Visconde de C:Jravdl:ts, dl) Mt•u Const'll10 ~~do df~ 
Estado, Senador do lmperio,· c l\liuistro c ~t'r.retario dt~ 
Estado dos Negocios Est.rang1~iros, assim o tenha eul.tm
dido e faça executar, cxpt~Llindo os de:;p:u;tws nt•eessa
rios. Palado do Hio de Jant•iro aw dt•zast'is de Julho dt' 
m i I oi toeen tos setenta ~~ trcs, q 11 i lltl'la~t·si 111o st•gulldd 
da I nclepcndt·ncia t' do llll(ll'rio. 

Com a ruht·iea de Sna 'la.!.!'t•stadc o Imperador. 

DECHETO N. :;:no- ,,E w IJE .r~:L11n IJE tH7:J. 

Couretle a Ilellliquc Hautenfcltl prhilegio, por to anuo~. para 
usar tle uma machina de !:SUa iu\'euçào destinada a ronar 
(:ouro e igualmente p:ll'a o fahri('o dos sapat0s denomiu L 
ilos--Economieo -elastieo~;. 

Attendendo ao que me requereu Henrique Rauten
feld~ e na conformidade do parecer do Conselheiro Pro
curador da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, Hei 
IJOI' hrm ConredPr·lht> privilr~rio. por 10 :-~nrws. p:1ra 



F.'tF:r.UTf\'0. 

usar 1le uma madtina 1le sua in,·enção destinada a rortar 
eonro e igualmente para o fabriro do~ sapatos drnomi
JJados -E1~onomieo-f~lasticos-, segundo o desenho e o 
modf•lo f(IW :wompanharam o Sf'll n•i}urrimf'nlo df' r• de 
Alll'il ultimo, osqu:wslicam arr.hiva<los . 

.Jns(~ Fm·nawlrs da Costa Prrrira .Junior. tio .Meu Con .. 
srlho, Ministr·o ~~ Secretario de Estado dos Nrgocio~ da 
AgTicnllur·a, Commcrl'in e Ohra . ..: Pnhlkas, :~ssim o 
tf-nJra entNtdi<lo r far·a r-xt•r.ut:ll·. Palacio 1lo Hio tll' J:~
IH~iro em dezast~is de" Julho dt' mil oilocrntos set.t~nla ~~ 
trf's, quiJHfHagrsimo :-'I'Q'IIIldo da lndrpendencia e do 
l!llJif'f'iO. 

Com a J'llhri4':t .J,• S11a ~f:lgestadr o lmpera,JoJ'. 

OECRF.TO X. :i:1'1l-ur. W nr. nn.uo DE 187:1. 

C:m11~•~•h~ a .\m1~rieo~ ~alval.ol'i pr·ivilt•gio, por tlf!z annos, pal':t fa
lll·if>:ll' ,. vP-ntlt••· no Imperio o apparP.lho tlt• -;u:J inv••ndn ltP~Ii
u:tllo a dc-.•·a'·a~:tl' P hr·nuil' o f':tft< 

,\tu~ndt~ndt'l ao que me requereu Amt'rico Sal valori, e 
TPwlo onYido o Bes1~mhargador Procurador interino tia 
Conla, Soberania f' FazPnda Nacional, Hei por lwm Cou
,·edf'r.Jiw privilrgio por dez annos, para fahricar ~~ vrn
df•r no Imperio o appar·elho 1le sua invrn(ãO tlf'stinado a 
"''srasear ~~ hrunir o cat'•\ segundo a tJpscripção f' o df•
s,~nho qne apre:'ientou com o seu reqw~rimenlo de 10 
de Outubro do anno pro:ximo Hr11lo. 

Josl~ Fernandes t..la Costa Pereira Junior, do .Meu 
Com:p}ho, .Ministl'o e Se~retal'io de Estado 1los N1•gocios 
da Agl'i(~ultura, Commercio e Obras Pnhliras, assim o 
I.Pnha entendido e faça executar. Palaeio tio ltio dt· 
.Jan('il'o, em dezasris de Julho de mil oitocentos srtrnta 
~~ I.I'Ps, quin•1uagrsimo spgnndo da lndrpf'ndencia e do 
lmpt'J'io. 

Com :t ruhr·ica de Sua Magcstade o lmprr:tdor. 

Jo~r' FPnwnrll'-' da t~o.~tfl Pereira Junior. 

-···· l'!IITF: ri. fi:! 



ACTOS no I'OflF.H 

DECRETO N. ;)342 - DE ~11~ nr. JULHO nr. 1Ri~!. 

Concede a Casimil·o l\lanoel TeixPira pri,·ileg·io, por oil.o anno-:, 
para usar ele um~ ma c h in a de l sua hnen~~ão destinada á pe. 
tfLHma n!;lvegação ~ espeCialmente á lluvial. 

Allendcndo ao que me requereu Casim i ro 1\lanod Tt'i
xeira, c na conformidade do parl'Ct~r do Desembargador 
J>rocurador interino da Cor()a, Soberania e Fazenda N:l
eional, Hei por bem CutH·ctler-llw privilegio por oito 
~nnos, para usar de uma maehina de sua invenção, des
tinada á pequena naveg-ação e nspt•dalmcntc á flurial, t' 
~~u.io modelo fica archivado . 

. losó Fernandes da Costa Pereira .Junior, do .Meu Con
selho, 1\linistro c Secretario de Estado dos Negorios da 
Agricultura, Commerci0 c Ol1ras PnlJiicas, assim o lenha 
entendido c t'aça executai'. Palacio do lHo de .Jaueiro 
em dezaseis de Julho de mil oitocentos s•~tcnta ~~ tr~ . .,, 
quintruagcsimo segundo tla Judrpcntlencia e do hnperio. 

Com a rubrica de ~ua MagPst~d<' o lmperadnr .· 

Jost' F'enwnrlPfi da r.o . .,ta Pereim .Tmziur. 

·-----
DEf;RETO N. ;):lí:1- nr Hi DE .JULHo BF 1R7:1. 

Concede privilegio, por cinco anuos, a .losé da Sih·a New~, pal'a 
fabricar 'í?iC'a" P f'llafari7f'~, ~egundo um sy;;lema til' sua in
wnção. 

Attendendo ao que me requereu José da Silva Neves, 
e na conformidade do parecer do Desembargador Procu
rador interino da Cor()a, Soberania e Fazenda Nacional 
Hei por bem Co11cedcr-lhe privilegio, por cinco annos' 
para fabricar bicas c chafarizes, Sf~gundo um systcm~ 
de sua invenção, constante da descripção c dcstmho que 
apresentou com o seu requerimento de 11 de Novrmhro 
do :mno prox imo findo. 



EXLCU1'1VO • 

.Josú Fernamle~ da Co~la Pereira .luniur, do Meu 
Cow.;elho, Miuistro c Secretario uc Estado tios Negocio!' 
tla A~Tieultura, Cummcrcio e Obras Publicas, assim o 
tenlta entendido e faça cx.ccular. Palacio do lHo de Ja
neiro em dezascis tle Julho de mil oitocentos setcn ta e 
tres, quiwtuagc:-;imo segundo da Indcpcndencia ·~ dH 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua ~bge.il:tdc o imperador . 

. Josd Ft.:rnawle~ da, Cosln l'r:rcira .Jnnior . 

... , .. 

DECHETO N. ;j;)4'~;- t>E w t>E JULIIO DE 187:3. 

Concede privilegio, por dez a11110s, a Francisco Soare~ de Autlréa, 
para eolistt·ucçiio, uso c applitação tio appat·elho, de sua iu· 
,·cu~·.:l.o, llestiuado a dar automatieaml~ntc siguacs de incemlio. 

"\L tendendo ao que me rcq nercu Francisco Soa r~:.~ d1' 
.\wln'·a, c Tendo ouvido o l}egcmbargador Proruradnr 
intrrino da Coróa, Soberania c Fazt•tida Nadon:tl, Jlf•t 
por bem Conceder-lhe privilegio por dez annos para 
nmstrucção, uso c appli~ação do apparelho de su:t in
vcJH.:ão, tlcstinado a dar automaticamente signacs de 
ineendio, conforme a llescrip1:ão e o desenho que apre
sentou com o seu requerimento de 28 •lc Outubro 
dí! 1872. 

Jnsé Fcrnaudes da cu~(a Pcrt•ira .JUIIÍOI'. do .Meu 
Conselho, Ministro e Scerctario de Estado dos Neg·ocios 
:la Agrir.ultur·a, Commcrcio c Obras Publieas, assim o 
to11ha cntcuuitlo c faca executar. Palacio do Ilio de Ja
nl'iro em dczaseis de· Julho de mil oltm;entos ~etenta c 
t rcs, qui nq uag·csi mo segundo da Indcpendencia c do 
lmperio. 

Com a ruiJt·iea de Sua Magestade o lrnpcrador. 

José Fcrnawlcs r/1~ Cosltt l'ereira. ./wúor. 



.\CJ O~ HU I'UIJLI{ 

DECRETO N. ü3~5- DE 16 DE .I VLHO l.IE l87:L 

:;ouecdc a Angelo Bollo & ComJI. pr·ivilegio, JIOI' dez auuos, 
para u~ar de nrn(~Jlpar·ellw de\ sua invcrtc;ão, dcuomiuado
nolautc- c dcstiuado :;J f:ldlitar n rnodmeulo de trae\'ào t.lt~ 
quahtucr vchil'uh• . 

. \llt'lHkwJo ao que 111e rcquaeram .\u:;elu Hullo l\· 
:~omp., e 11a roJtfonnidade du pal'ct·.t~r tlu Cou~elltcin• 
~)ror u rauor da Curó;t ~ SoiJera ui;~ c F a zcuda Naeiun:d. 
Hei por bent ConreJt·r-lhcs pririlc::io, por dez aHIIO>, 
p;~ra us;tr de um appat't'1ho de ~ua ÍHH~JII)o dt•Jiumin:Hlt' 
-Hula11fe- ~~ dt•sl i nado a filei I i l;tl' o filO\ i meu ltt df' 
fTacção de q ua lljtWI' n~IJ irulu. .-.:t·gulldo o dt·:-;,•lllw 1· ;• 
dt•s«'ript)o qw~ aeomp:wltaram o n•qucrimento de JOdt: 
l't•.rc.reiru ultimo, os quaes licam archirado~ . 

.Jose Fernandes da Cosl;t Pereira JuJtior, dn Meu Con
"••lhn, Ministro ~~ Scerrtario de E:-;tado dos Nt•g-ueios de. 
.Agrirult.ur:-~, Commercio e Obras Publicas, assiur •• 
tenha enlt'rHiido ~~faça C\CGIIlar. Palacio do lHo dt~ .Ja
neiro em df•za~cis t.lc Julho de mil oitocentos selcJJLt t~ 
t res, quitHJUagcsimo segundo da tndcpcndt•ucia e dfl 
lmpcrio. 

t;om a rubrica tlt• Sua M;l,!!t'slade o lnrpt·r;ulur. 

HECHETu 1\. ;j::ífj - JJc JO ,,~ Jtt.uo Ht: nr1::. 

cuuccdc a Christor:··o Augusto \\'ilzleheu pri\ilq~io, por eitwn 
auno:;, par.t .1 madtirw de sua in' et~t;iw flestiuaria a tft:,ea:--,·;u·· 
ruandiora. 

Allendl'Jttlu ao qw~ me r·,·qw•tTII Chrislor;iu .\ ugusl11 
Wil?.lciJl'll, c Tl'ntlu ouvidn ,, Hc...:cmhargadnr J'n,(:ura
dor i lllt·ri IW tl;r Cortia, :-;nlwr ,, 11 j;, ~~ Faz•·ntLt ;\;11:io11;tl. 
Hei por lw111 Collt~rdt~r-IIJt• pri' i!t'gio. por riw:o ;tJJtw:;. 
p;rra a marhin:f ,,. s11;1 irJrt'Jtl::in de."lirt;tda a dt·~,·;,~r;q 



maudioca, a 'file se reh\rem o tiPsenl10 e a t.JcscritJ~.;ào 
que at·ompanharam sua pelit~ão de priiHI'iro tJe Janeiro 
ultimo. 

José Fernant.les da Costa Percir·a Junior, do Meu 
Conselho, 1\linistro c Secretario de Estado dos Negocio~ 
da Agricultura, Commerdo e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido ~~ fac:a e\crutar. Palaeio du Riu tk 
.laJJeiro em dezaseis d;~ Julho t]e mil oituc:ento~ setcnt;~ 
r. trcs, quinquage:'illlo ~cguudo da ludept·rHlell•:ia f~ dP 
Jmpcriu. 

Cuw a i'ttiJI·ica de Sua J.\lagestadc '' ltllperatlor. 

DECHF.TU :\. :;:Jr,; - f)E lfi liL .1( LIIU IH: IH/;_;, 

Cow·e•le a Eduardo Bl'lll'st Sh:l\\ Beuesl pril ile;.;h•, por llet. au
IIUS, para falníear ·~ ,·entler 110 lmpel'i•J ., I appan~lho de sua 
ill\I'IH,'~O dcstiuado a dar tllm·imrutn ;·1s dra'''" tios trilho~ 
•las lirriJas IIJ'hanas . 

. \tlertdcud•· ;ru que· lllf' rt~qrterc·u Eduardo lkrrt~-"1 
Skt \\ Beucsl. e rra eou l'ol'lll idade tln Jla l'l~ect· do I lp-;

··mbaí·g·adur Proctll';tdor tl;t Corci;t. S(lherania e Faz•~rtd;t 
.~aeiOJÚtl, Hei tJor hem CoHceuer-llw !li' i' i legio, por 
de~ anuus, para fabricar e vcntl•~r 11o lmpcriu o app;t
r••lho 1lt~ ~ua ÍIIHliH'ào deslinaclo a dar morirrwnlo ~, 
,·ftavrs dos trilhos das linhas urbanas. segurrdo a desrrip
•:<io eu dt.St'IIIIO qt11~ :lfii'CSI~IllOII 1'11111 O S('tl )'t'fJIICI'Í-

1111'11 lo de :) de Feverci r o do rorJTil te a 11110 • 

.lo-;ó Fernandes da Costa Pereira .lurrior. do )Jell Cllll
st•lho, Ministro ~~ Seerelario de Estado dos l\egurio:-: 
d,t Ag;ricullllnr, Comuwrcio ~~ Ohras Puhlicas, asr;;im " 
!t•rtlra entendido e faça exe~.;utar·. Palc.rcio do Hio fi, . 
.l;rnl'iro em dczascis de Julho de mil oitorcutos sctcrrlt 
,. tr·t•s. quirttpwgcsimo :-;egundo da lllllrpentl .. rH.:ia 1: f!,, 
I UI} H' I' i (I. 

Corrt" ru!Jril'a de ~u;r M:rgt'.'' ;uk " 1111 pt!l':tdiJr. 

J ow· Fr·,·wwrlr•s tltt C'osla /'rn:il'll Jtuuor. 



.l,GlOS lJO I'ODI!Fi 

DECRETO N. ~;3~~ - nE tn o E JULnu o E Hn:~. 

f:qlleede. ;i Cnrnpanhia- .\r11at.u11 ~learu ~a vigaliu11 Cornp<tll~· 

LiruitPd -per111issão, por 1rcs anuns, para explorar' mina:-; dP 
t·arvão de pedra. no munidpió í..k Borba, na Cornarc<t tlc Pa
rinlin:s da Pro\·inda do Amazona~, r, no nrunkipio de Mo.iü, 
11.1 C0111area da Capital da Pro\·irlf.'ia fi'J Par;i. 

Atteudcw.lo ao que ~lc r··~qw·n·u a Compauhia- .\m;r
zt•ll Stcam Na' e~atiuu Compauy Limited -, Hei por 
lteru Cuw~eller-lhe (wrmiss:lo por Ire~ annus, para ·~\
piorar miua:-:. de carvão dt~ pe•Jra 110 muuicipiq dr~ 
Borh:r, ua Comarca de Parintins da Proviucia do .\ma
zona:-;, c no munidpio de Mojt't, na Comarca da Capil<il 
da Província do Par:·r, :wh a;-; f:lausulas que com t•:.:lc 
hah;uu, assignatlas por Jo.:;t .. Fl'nwnde~ da t:osta Pereira 
.Junior_, do .Meu Conselho, Mini:-;tro e S~cretario !Ü~ 
E:-;tado dos Negoeios th Ap:ricultura~ Commerrio e Obra~ 
Puhlkas, que assim u Lenha entendido e raça cxeeular. 

Pala r i o tlo lHo de Janniro, em tlezaseis dn Julho de mil 
oitoeentos setenta c tre:-', quinquagesimo segundo tla 
lutlepcmlcncia c do lmpcrio. 

Com 1 ruhrka de Sud Magesta1lc u luq·wrallur. 

José F'cnuuulcs da Gosta l'crcint J 1utior. 

t.;Jnu:;~ulns n •wuc ,., •• r·en.•a·c.• u ,_,,_.e,·etu u." ;;a -1.M 
del!illn tlutu. 

I. 

llculru do rderidu prazo os curH·es:->iuuario~ dt·si.~r
rrariio os lugart•s em que livnern de mirwrar, apresen
tando, ua Serrelaria de Estado rorupctenle, pla11tas 
:-:·cologiea c ldpographica dos terrenos cxvtor·atlos, rollt 
os (H~rli~ que demonstrem, tanto quanto fôr pussi\el, 
a SIIJWI'(losic;ào das ramadas miucraes. 

A e~Les trahalltos arumpaulrará, at,·~m de amostra·.:: 
tio:-; mineral'; e 1las variedades das camad;rs de terra:-. 
uma descripç;io minudo~a da pussaw~a tias miu:rs. do~ 
tern·uu..: de do111iuio puhliru ou p;n·tirular Her·r_•:-.;..:ariu--



a r'\plora(âO, com dtlsig-nat~:io do~ propricl:lrios~ das 
t•tliliea(ões nellt~s exislrntes t> tio uso ou emprrgo a tJ1li-' 
são de~ li nadas. 

Outrosim indicarão fJUal o meio mais apropriado para 
o tran~porte dos productos da mineração, e qnal a cli:-;
lancia entt·r catla uma tias minas e os povoados mais 
proximos. 

H. 

Satisfeitas as cxigencias da clausula I. a ser.-lht'S-hiTo 
concedidas a ti~ einco ti atas mineraes de f H. 7il0 ltrar.a~ 
quad1'ada~.; pot· t'spaço de trinta annos, conforme ·o.-. 
111dos que os ccncessionarios provarem que tct·ão dt' 
em pt·cgar cll'eetivamen I c, sob as coru.l i(:ões annexas :1o 
D.:wrcto n. o :104,9 de ti de Fevereiro de HW:l, no que 
forem arplieaveis :b f'spceies de minerat;ão que lhe~ ti
verem de ser facultadas. e quaesquer outras que o no
verno Imperial julgai' convenirnle imptk no acto da 
~~or1cessão, em hcnefkio do; i ui f'l'e~:-;es puhlicos t' da pn· 
licia das minas. 

Palacio do Hio df• .tanriJ·o, em ~tn tlr Jnlhn dr JR7:l.
Ju.r:.t: PenumdN• da r:osrn l)f'reira .Junior. 

-... ., 
Senhor. -Foi insunlcicnte para :1s dt1-.:przas das 

v~·rha~-.Jusl.i(as de 1. :~ instancia n Pc•ssoal t• matrrial 
da Pnlicja-no exercício tle 1R72-1R7:~ o fTc~c1ito :mlo
rizatlo pela L ri n. o 18:JG de 27 de Sdt>mhrn tle 1870 
p tra o exercicio df' 1871-1872; mas potlem SPJ' paga~ 
··om a~ sobras, •1ue se realizaram d(~pois dP satisfeito:~ 
nnl.ros sel'viços do Alinistcrio a meu cargo. 

A quantia de :1.392:7406000, deslinatla ás Justjç:Js ~~~ 
1. a instanda, nfío podia ser suflkiente em const•· 
qlwnl'ia tias modificações no pessoal f)a mag·istt·atura 
como ficou org:mizada pela Lei n. O) 20:l:l tlf~ 20 dr s,._ 
tclllhro dr 187i; da crc~ação dt~ gl'ande numero df' Cu
mal'eas, Promotorias c lu~ares de Juiz i\Iunieipal : ,. 
llo pagamento das prestações estipulada.;; no no\ u 
contraeto pal'rt retlacç:io do Cotligo Civil. 

O exl'es:-:o cJ,• llt'SJli!Za com o· pPssoal c nwll'ria) d:t 
Policia t''Xplit·a-~P pPia reconstrucção •' :lCtJni~i~:io d,. 



'!!H i ACTOS 00 flOOF:I\ 

novos escalei·e:-; para a~ v i si tas da Policia e pelo :w.!:.!·
mento de ~oldadas e das t ripolaçõe:', r.onfornw as r~i
lnr:ulas n•prt~~f'ntaçilrs 1los Pn~sidcntes fle Provincia. 

Para cobrir o ddicit total dr 170:9HL)2H:» f'Xistem 
:-:.obras nas rnhricas- Corpo 1\lili lar de Poliría-t•
nnarcla lTI'hana. 

Nestrs l.t•rmos t.rnllo a honra 1le suhmrtter ;i apprn
va•:ão dfl Vossa ~l:.lp:esladt~ lmJwr·ial o Decrt•to junto, 
;li I toriz:-~wlo o I\linisterio da Jnstir:~ a faz(• r o lran-:
porl f' das mt>smas sohr:1s, 1l1~ ,·on I'Õrm idadt• ,·om :1 1 :t
l~t•lla n." 2. 

Son, SRnhol', com o mais profundo J't•spei to de Yoss:1 
l\lagrstad1~ Imperial. snbdito muito fiPI r r·,•rPrPni.P.
J/mJoPI Aufrmin 1Jum·fp tfp :t~PrPdn . 

. \uLor·iza n )liuisu·o t' Sef'reLario '''' Estatlo 1ln..; .\1~g·orio.-.: d:1 
.luslif_'a a appli•·ar ús despezas •·om .Ju~li(.'as 1lt> 1.a iusl~uu·ia 
i' l'~ssoal .~ malerial d:t Policia 110 •~xerdl•in de 1R";2-1H7:L 
a quantia de 170:!HH~29ã, tirada das soht'a~ 1h.; v••t·ha'l-r.ot'JH• 
.\lilil:ll' 1!1• Polida- i' -r.narda l'rh:wa-. 

Si~ndo in:-;uiHciclltt~s a.-. quaHIÍilS Vttlatlas nos~·~ ;;,o f' 

j." do art. :L o da Lnj ll. o uo~:Jf) df' 27 Ih~ Sel.emhi'O de 1870 
para <IS despezas ~~om .lllsti,:as dt· I." iustan:-:ia t• Pe~soal 
~~ malf~rial da PoJj,~ia 11n nx•~rTÍI~in 1l•• ·IH72-tR73, 1', 
T.•ndo ou\'ido o J\lcu Cou:·wllto de Ministros, Jlri por 
bem, na tonformidad1• do art. 1:~ da Ll'i n." 1-177 dr H «1t~ 
Srtnmhro dP IRH2" .. \utorizat· o l\Jinistro r SPcretario 
de Estada dos Ncgodos da Justira a applic~ir :w pag-a
llWufo 1laqrrellas; •lrspezas a l{ttantia tll~ l70:fHlL~29:;, qur 
.;r.r;í tirada da . ..; sobras das rcrhas- Corpo .Militar dt• 
Poliria-t•- nrrania. lírbaua -~ na fúrrna da dt>mons-
1 r:tç<in .i unta, dando oppoetunamen tr ronla :'1 Asscmhlt-a 
(;,.1':11 para sl'l' flpfinitivamrnfo approYado. 

O Br. ~lannfll Antonio Duarle dP Azevedo, do Mrn 
Con~rlho, .Ministro c Secr·etario de Estado dos Nrgocios 
da Justica, assim tf•nha entendido ,. o faca exenttar. 
P:lla1·io âo Rio de Janriro rm vinte e trrs· Je Julho dt• 
mil oitocmltos setenta r lrcs, quirHtnagesimo Sf'glintlo 
da lndrpendenria e tio lmperio. 

Com ;J rubrica de Sna Magr~t:1dr o hnpl'radnr. 

1tlrmoel Antonio D11nrtP rir A :PI'frio. 



S. 1.- 1'11/!1•1/,l ,f,·ifitJI"tS{!'tllll'tl rio ''s/tltl/1 ,f,t., ,,.,/Jit.\ 1/lllt/./. 
Jll.l'ilf'inutllla s 

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

~ .Justiças dr. l. ·' instaneia: I 
1:rntlito da Lei ........................... l.:l~l2:7ft.lhOOtt 
llito d istril.mido :ís Pr1windas. L 275 :2fH}:)600 
:'...ugmentoeoncedido ús mesmas i4:fJ:OO,)OOO, 
Ajud<1s de ~~u~to a Juizes de Di· I 

. J'(• Í {O ..•........•••...••.• , . 20: ;jiJ0S00fl I 
lt~em a.JnizP;s l\h~I~i::i!l:tr~: ::.. lO:H:.i07) .. 001)! 
P.q.;amcnto ,, .Jnsttc.~:- I\ 11 Jto-

ri:ws. . . . ...... ." . . . . . . . . . . !'i I . G00.::-000 1 

11r3til1caç:lo aos (•.nt·arn~g-atlos ' 
da rcdaeção U.u projccto do 
Codig-o Civil e da eonsolidação 
d:-.s disposições r'on('f'fnf'lltl's 1 
;)11 PI'O<'f>$SO f:iYil. l;):k3;~,);~:20J 

P1•didos dt• ;tuglllt~Hto t•xistnn
tns ncst:1 SPert"taria. pur di
versas Provineia~.. . 

l'ara impress:io dt~ l('is, t·aknlo 
p1't'$1111lÍVt'( ......... . 

Dnficit eonheeido ... 
Para o que orcorrrr no ~~~mes-

11'1' acldicional. ..... . 

lldit'il lnl~l. 

~ 7." Pessoal r, m:-~tr,rial da 
Policia: 

i 

110 :2',;) 1)H:t~: 

G: 000;5000! f • ;jl)~~: 7HH;)7~)x 
~----1-------

1 111 O!~K;)7."iS 

Credito da Lei............ . • . . . . . . . . . . . . . . . 4-72: I (H)f\7!)0 
Dito consignado ás Províncias. :362:684;5000 
AugmP-ntoronrP.diflo á~ mP!'mas 4:045~MO 

Côrtt·.: 
Pessoal ..................... . 
:Material ....•......•....•.... 
Aj~d.as dr t~nst 1 a Chefrs cJ r Po-

hrta... . . . . . . . . . . . . . . . ... 

76:4.1715609 
2G: :l:~0;5R88 

7:900~000 477:3788637 

Deficit conhecido....... . . . . . . . . . . :) : 2H8~2H7 
Para as despezas do srmcstre 

;~ddicional.- . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1;}: 7!3t)008 
neficit total. ............. ~:~ -~?ltf~ 

Secretaria de Estado dos Negocios da Jusii'Ça' 'eh.' ~:1 tlf' 
l11lho de J87::J.-ManoPl Antrmif> D1u1.rtf! di! Au1,f'do. 

P.UTF: JL 63 

\ 
; ',\ 

I, 

; } 



At:TUS llU I'UilhH 

N. 2. -Quadro flenwnstrativo das sof1ras das verbas-Corpo 
.Militar· de Policia-e-Guarda Urbana-no exercicio de 
i872-l87a applicadas a Justiças de I. a instancia e Pessoal 
l~ material da Policia, na (:on{ormidade do art. 13 da Lf?i 
n. o i i 77 de 9 de Setemb1'o de 1862. 

Importancia tirada <las sobras do 
~ H. 0 -Corpo :Militar de Policia-.....•..... 
~i f2. "-Gnnrda Urh:mn- ........... . 

Distribuição: 
~ ;;. 

0 -Justiças <lc L" in~>tancia- .......... . 
~ 7. 0 -Pessoal c material da Policia ........ . 

õ,O:OOO~OOO 
130:991$295 

170:9916295 

150: 00015000 
20:991h295 

170: 991~2\)i) 

Secretaria de Estado <los Negocios da Justiça em 23 dt: 
Julho de 187:1.-Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 

DECRETO N. tj350 - DE 23 DE JUJ,HO DE 1873. 

crêa o 1ugar de Juiz l\lunicipal e de Orphãos no Termo de Vi lia 
Maria, na Província de l\lato Grosso. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. E' creado o lugar de Juiz Municipal c 

de Orphãos no Termo de Villa Maria, na Província de 
Mato Grosso. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do ~leu 
Conselho, :Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, assim o tenha enteniido e faça executar. 
Palacio óo Rio de Janeiro em vinte e tres de Julho de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Manoel Antonio Duarte tle Azevedo. 



I~XECU1'1VO. 

DECRETO N. ~3üi-DE 23 m: .JULHO DE 1873. 

Autoriza a novação do contracto eelehratlo eom a, Associac;ão 
de Emigração e Colonisação fundada n:t Província de S. Pau lo, 
p:tra introducção c eslauclccimento d,• c•migrantcs. 

Attendendo ao que me requereu a Associação de Emi
~nação e Co!onisação, fundada na Província de S. Paulo, 
Hei por bem Autorizar a novação do con tracto celebrado 
com o Governo Imperial em 2~~ de Novembro de 1871, 
para introducção e estabelecimento de 15.000 em i
grantcs, sob as clausulas que com este baixam, assig·~ 
nadas por José Fernandes da Custa Pereira Junior, do 
!leu Conselho, Ministro e SecrEtario de Estado do:; Ne
gocios da Agricultura, Commcreio c Obras Publicas, 
que assim o tenha entendido c façJ cxecu ta r. Pala~_;io 
tlo lHo de Janeiro em v in te c trcs de Julho de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagcsimo se~~untlo 1b 
lnJependcncia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

.José Fernande.f} da Costa Pereira .lnnior. 

Clausulas a que se refere o Deca•cto n. · .:»::t:bl 
desta data. 

I. 

A Associação de Colonisa~~ão e Emigr<~ção, fundada ua Pro
vinda de S. Paulo, o!Jriga~:-:e a importar dentro do prazo de 
tres anuos U>. 000 colonos. ou emigrante~, dons torçns dos 
quaes !JOderão ser do norte e um terço do sul da Europa ; 
agricultort~s ou trabalhadores rnraes, sendo permittido com
prehendnr nesse numero até 20 °/0 de outras profissões fJUC 
mais dircetamente entendam com as neecssitlados da la 
voura. 

Não se comprehenderão, porém, nesse numero os maiores 
de 45 annos, tfUe não forem vúlidos e n:; menores rk \l(lu:-> 
annos. 

11. 

No transporte dos emigrantes a As5oda~;iio •JIJservar;í :1:' 
1lisposições do Decreto n. 0 2!68 do L o de Maio de !858, sni 1 

)Hnta de não ge lhe eontar a tJXpcdíção em•Jlle forem fran:
.·~reditlas. 



111. 

.\ pruet~dencia, idollt~ÍlLHk t• u;u:ion<tlidadt) dos nmigraul.t''· 
"'~rúo justifit~adêls pelo passaporte visado pnlos Consuk'> Ura · 
..;iJeiros do lugar do dornit~ilio rt~spct:t.ivo. ''" do porto f!,. t'lti

!J;trrJUI', rrn lfllf' fnrr•m t•nntr;H"t;ulos . 

. \ dcelar.Jçúo de ~~migrart~Jtt par;J ''Brasil pur ,.,,ll(a dt• llftt:l 
Assor:iacão partir:nl;.~r sf'rn dirdto a n~d;,uuarr~tll do Uoveruo 
llllpt~ri;ll, soh qnalquPr prrtl'xto, qualquer indnnmizat;~o fn
lnra, será assignada em duplieat:1 JH'rantc a autorid<ule po 
porto <lo omhaÍ'Ipw dnc; l'lllir~Tanl~'"· 1111 no lw:;:1r t'lll lfi'Y 

f"~'~~ m t'lt n t r; tr' f n dos . 

. \s dt·spezas de lf·auspurtt•, dcseutl!arque, t~gazaliiu, su . ..:-
11\llto, tratamento e quat~StJ!WI' outras dt~ I(IW ~:~•rr~c:;am os crni·· 
·.:rantl'S impurtadus ptda A~soeia~:ão, lu~m eunw a eontillt:t;iiu 
dA suas hagagens 1:orrcrão por 1:on ta da uwsma, 11os !PI'Illtl' 
''"" t·nntr:lf'tos tpH' I~Cif'hrar r·nn1 ~~~ l'lltigrantr~s. 

\'I. 

:\ Assut:iação ohnga-:-;n :1 p:-;taheJe.:cr l'ste...: cmigr;•ntc·::; ot: 
;·nmo trabalhadores ou eomo socios jHdo :-:yst(;llla dr~ parr:eri:. 
n:•s fazendas e estabelecimentos a~ricuJa~, ou •~orno pequeno~ 
proprieturios em terras que para esse fim adquirir junto on 
n:u; proximidades :.tté duas leguas, das estradéiS õr. ferro, do~ 
~~r:J.ndes memados ou de outros lugares, que o Govnrno ti•~ .. 
signar ou approvar, ~alvo a prcfr.rirPm por si nwsmoc; Jlf'n· 
(~lfrar !oração. 

\'I I. 

ns omtraetos que a Assoeiação t'l'lelnar t:om os r~migranf,•:, 
11(1 lug-ar de seu domicilio scri"ío homologaõos pelas autori
dades lot:acs ou eivis e ratifieado~ pelo agente. IJUf~ o Governo 
nomear para esse fim no porto do JmpPrio nndc os emignml•·~ 
rlesembarcarem. 

Este agente representará ai) GtiV•~rnn quando uos r~feridn> 
·nntraffO~ Sf' l'ompn•hpnrff'ff'nl r f;! tt·>U fJc onrf()f',..C: ;W f':<;;f~Ofl• 
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1111 cuulraria.-; ao:-; inlf~n~:-:Sf'S g('ra•·s da roi11Hi-;a1·;lo •111 t~llti
::,raçiio; t' o Governo n~solverú se tkvem 1111 nau ~er urotlili · 
,·atlas, df'pois dn on v i tia a As~odação. 

Vlll. 

O nmigranle podt~r:í I'f'seindir st~ll ~~ontr~11:to I'Orn a _\:-;:;flrr:t
~:üo on ~~OIIl os p;-d·titulares, f:OIIl os qu;ws s1~ ti V f' I' ;tjusradu 
:wcrca de seus st~rvi1;os, e111 qn;tlqtwr f.t·rupo n111 '1'11~ p;tg:~r· ,-, 
1111portaru:ia da sua divida, ttma vez qw~ tn·s 11wzes :wtt•-.: lll:t
nHt~sii'SIJa intr-ru:ão:í nutra partr• •:nlltr:wtanlt'. 

lX. 

:'-ia llypollwst~ •k iutroduq;iío d1~ •~oi""''-; p;tra -;t:n~rn 
l'lltpregados t:orrw si111ples tra!t;tllwdt~n•.-.; 1~111 •·stal"~lerl
lllentos ruraes, o Govt·rno ;wxiliarú coill a qnaur.i:t dí• 
100,)0011, o t:om melaflt~ desta quantia 1~111 um~~ olltl·o r:t~;,, 
''" HWIJort•s tio 10 annos, t(Uc l'ornllt maion•.; de d11fl'-. 

\.. 

N<.~ ltypolhese, pon~ut~ do I'SlaiJdet:illlenlo dt• t:llllgtalllt·• 
pelo systema tb Jtroprif~dade, íntrod11zidos 110 paiz pda A.-· 
sociaf;ão, o (;overno pag-ará a quanti<J dr' t:j01)000 por adHI!f• 
f~ 75hU00 por IIWllOI' de 11- :tlllliiS P 111aior rir~~ <tllll'JS 

X. I. 

ll1~stlt~ 'JlW nrn alg-lllll nudeo f~tllouial luHtl;ulo pda ,\sso 
riaçào oslahelt~eerem-sc u;u:iouaes t:asados o pobres ~~olHO pr11 · 
prietarios de terras, eomp!'<Jd:ts scg-uudo as mndir:i:ics <•dop
tatlas eom relação <JOs em igr:mtPs nuropeu.-;, o Govc r no, depoi· 
do" neeessaríos esclareei:ncntos ~~ passadu o pri111eiro au11o 
dr~ sua rcsitlnncja, poder:í dar a sullvençiío de :W1)000 por 
adulto para ;~nxiliar o pagamento d:ts terras eOrtlfJI'arla:.; pelo 
tlitns nacionaes, eujo numero não devr.r;j f.'Xccder um lrm.~·· 
dns r•strangeiros ahi I'Slabnlcl~ido~. 

XII. 

O ;tgertlt~ fio GtiVPI'fll', no port.o tk rlesr~lllharqw•. vt·nlir:q· • 
.P ::r~ ::~r·hfllll fli'PI'rtf'hirl<\:: :t'; tnrrn:did;ulf':> prr:.,·npL'' n:v ,.,.li· 
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di~~ões J. I e L a Feita a verificação dar:í [attestauo disso, á 
vista do qual se pagará a subvcução assegurada pelo Governo. 
O pagamento será realizado na Thesouraria de Fazenda t.la 
Provinda de S. Paulo, ou no Thesouro Nacional, segunt.lo 
eunvier á Associarão, :'t vista do refl•rido auestado. 

XIII. 

Aos que quizerem ser proprietarios a Associação ol.Jriga-se 
mediante justa indcmnização, com ou sem praw: 

L o A vender um lote tle terras com 32.000 metros IJU:l
drados, sendo solteiro, c com ü~. 000 metros quatlrados sendo 
chefn de família ; 

2." A eoustruir uma casa provisoria em que sejam reco
lhidos, com as dimensões eorreslJUIHientes ús llypotheses do 
parag-rapho anterior. 

Aos parceiros c trabalhatlorcs obriga-se a dar alojamento 
c alimentação até que sejam emprcgat.los. 

XIV. 

A Associação uão JlOderú cxi~dr juros pela tliv:tla qtw n 
emigr:mtc contrahir em virtude da clausula 13.\ durr.ntP 
os dous primeiros annos, nem findo este prazo poderá cobrar 
mais de 6% annuaes de juros, nem reclamar o embolso antes 
do 5. o ailllO da data do estaheledmcnto do emigTr.ntc. 

XV. 

A subvenção paga pelo Governo é destinada a auxiliar a 
Associação na introducção de emigrantes, a prover ao aloja
mento e sustento dos mesmos depois do desembarque, de eun
formidadc com as clausulas 5. :.~ e 13. a 

O fundo de reserva será applirado aos fins jú llf>terminado:-;, 
n mais á aec1uisição de um edifieio apropriado á re1:1~p~;ão e 
alojamento dos emigrantes na. cidade df~ S. Paulo. 

A somma que restar deste fundo de reservu, qu;m,lo 
findar o contracto, terá a appli,~ação que o Governo desi1!;nar. 

XVI. 

O preço 1la.~ terras, ineluidas as despczas de medição c de
mareação dos prazos eoloniacs, e !tom assim o das easas pro·· 
Vhürills. ser;í prefixado em uma tahclla ,r~;anizada ,,eJa A~· 



L\hCUTIVU. :;o:~ 

soeJaÇàt), df~ nrdinlo ~~~~m a pe::;sna <JtW fór nonwnd:1 1wla Pl't'
sidcneia da Província c approvada pelo Governo. 

Antes de org-anizada c approvada a Ulhclla do preço das 
tí'rrn~, este não poderá exceder um real por hraça qundradn ; 
e o tlns cnsas provisorias drpcnder:l de convenção eom o •~o
lono, meio que prevalecerá airHl~1 depois dn fnit:J a laiJclla, 
qu:mdo os interessauos o prderin•m, attcndtmdo :ís; suas dr
eumstnnt:ias cspceiacs ou de família. 

xvn. 

Nos contrnctos qtw a Associação rrlehrar na Europ:1 c~om os 
emi:uantcs será littora1mente ineluida a nwsma talmlla p:na 
t~onhcr:imcnto dos interessados. 

XVIII. 

A Associação ohriga-st~ : 
1." A remcttcr ao Govano uma fllnnta topogr;tphira tlt• 

cada t1~rritorio IJUO adquirir, eom cxplíeação dos lotes l'lll 
que o dividir. 

2. o A rcmctt'3r semestralmente á Secretaria 1le Esta1lo 1lo~; 
Negocios da Agricultura, Commercio c Obras Puhlíras, rda
torio circumstanciado dos emig-rantes que importar c PSta
JJelccer de conformidade com este contracto. 

XIX. 

Tambem obriga -se a não vender aos emigrantes terras por 
preço superior ao fixado na clausula 16. a, quando o p~ga
mento fôr feito á vista, e a não exigir delles, além do maximo 
do preço de ~ue trata a Lei n. o 601 de 18 de Setembro de 1850, 
quando se realizar o prazo, que não poderá ser inferior a 
cinco annos, passando ao comprador um titulo provisorio 
que lhe garanta a posse do lote que comprar c das bcmfcito
rias que nella tiver feito. 

XX. 

O titulo definitivo de propriedade do lote de terras será 
~ntregue ao colono logo que haja realizado o seu pnga
mento. 



• if t j 

\\1. 

Uhrir~·a·s•·· o (}ovt~rno a \'Pildt•r· ú Ass'"'i:l~~iio, JHdn pr~ç.o 1111· 

llirno tltl f/2 renl a lmtça quadrada (ff/1~ ruetros quadrados). 
,. pt~lo prazodt'. t·.ineo auuos, as li'ITas dt'.\'nlul:ts dl' !flll~ a As
slld:l~·ão nrr.nssitar _ 

X.XJI. 

L:~las taras sr>ri'ío rrndidas Prn IPITitorin<; dr trr::: IPgu:t·' 
nwtrie:-~s qu:-~dradas, dt~vrndo s1·nrpr•· 11 1 f'rli;~r f'lltn· PIIPs :llt• 
d nas J,~gua.s PHI quadro_ 

T:unhrm não podPr~ a Assori:-tt;:ío oiJtf't' rnais ti•~ dnn~; tPr
ritnrio;; nwtrieos dt~ trf•-: lt'glla~; lllf'lt'Íf~:ts qn:tdr:-tdns dP ead:1 
Vf'Z, .~alvo sn JII'IJ\":tl' IJill' Ji{"J,• porn~ll-ns drntrn dn pr:-tzn 
d1• c:r•Ís IIII'ZI'S 

.\XIII. 

1\ Tllt~diçiio J.•stes territnrios t~orrer:í por routa da .hso1'1:• · 
··;i''· rrras a Yt~ritil'aç.:io SP far:í :í 1'11:-:la do (~il\'l'l'lln. 

xxrY 

O f;ovt\1'110 não se ohriga a JWgar annualrnente :.í As:;ot~iaç:in 
suhvnnção sUJlr,rior ú que na couformidadtl destt~ eont.raet•l 
eorresponder :í int.rod ucçilo de;;_ 000 cmigr~mtr.s, aincl:~ qur :l 
Assneiação importe maior numero. 

O excesso, porém, ser:i attendido n:~ eont.a dos (}UI' fon•m 
i 111 port.:ul os n n :m no Sf~~n in tr. 

XXV 

O GoYerno concederá aos emigrantes que a Associação im
portar, passagem gratuita c transporte para suas bagagens, 
nos paquetes da compan!lia ou em prezas de navegação suh
vencionadas ou prott'g-iflas. assim t•nmo n:~ f'St.rada dr ff'rro 
dP S. P:mlo. 

XXVT. 

A Associação Hea sujeita ás scguin te~ multa:;._ 
t. a De !!Ot$000·por emigrante que de menos importar,. n1 

r.onformidade da clausula i. a, salvo caso de força maior. 
~.a Dr:. igual quantia por emigrante que não estiver nas 

•'nndicõP" d:J JllP"llla r.l:msnJa. :-:f'JHio aiPm disto obrigado a 



r:xrcUTIVO, 

entrar para o Tllt>~nnrn N:winnal, rlf'ntro rlo rrazo rir. tres 
mAZPS, com a importllllt'ia da f';•.spwlira sul,v~n~·fi,a IJHe tiver 
ret•rhitlo. 

XXYII. 

A~ qnrsiÕt'~ ll'W sn~t·itar,~m-.;;e t~nt.r'' o (iovPrno ~ :l A"sn
C'i:·~·~o. a respt•ito de sPU~ tliruitos f~ ohri~a(,'íit~.', st~r:lu flpr.jdi
das por :1 rhitros. 

Se as parte.; ,·ontraet:-tntt~s n:lo aer·ordamrn no mnsmn ar
lJitro, nontPani r·:ula nrna o sr.n, ~~ rstt•s llc'-'i!!nariio teret~iru. 
que •lef'idir:í drfinitiv:unentn no eastl d1~ •~mpat1•. 

Sf' houv,~r discordanl'ia soltre o arbitro flr.srmpilt.adt~r, sPrá 
est~nlhi;Jo ü sof'lc um l.onselltdro de Estado, qnt:' tPr:í voro 
dt~l'isiro. 

XXVIII. 

(h I':ISOS f)t" forra lll:IÍ;)f' St'l'àtl justifk:tdos pt'f:IO li' O (;O
Vt'rUO ltnp~rial. ' 

XXIX. 

O G1lvrrn•l I'Pt~lllllntí'IHI:!rá aos A~~Pnlí~s Con"nl:-ti't•s rio lrn~ 
pt•rio, (II'OI.f'l~('âO f'. Jlft'Sft•Z:t 113 I' X rwdiÇittl dos (ll'ft•S J'(•)atÍ\'O~; ~..; 
rlilig·PIH'ia~ tla A~;~ot~i:l~·ão, •~ provitlt~lli'iar:í p:tra tJIII' st·jaru 
Hvrt·~ d1~ dirt·itos d1~ ~~~~u~>urrw as baga[!t'IIS, nu•nsili·)~, iu~
trnnlt•uto~ r• mflr~hinas ararorias qwJ os t'lltigrautt·s trnu
Xt~rrru r~omsigo e Jfl,~s fil'rlew~Prelll. 

Palario tio Rio rir~ J.1111-~iro ~~rn ~3 de .Julho de 187:!.- .losi 
Pauaudn da Costa Per('ira Junior. 

DECRETO N. !l3~2- nr. 23 nR JULHo nr. iRi:J. 

Approva as TabP-IIas dos diver~os artig-os de arrnamenHI, 
equipamento, arreiameuto e mais ohjectos p:ua. o Exercito, 
Fortalezas e outros estabelecimentos. 

Hei por bem Approvar as T:~bellas de n. 05 1 a 8, an
ncxas ao pr·esenle Dcereto, assign:ubs por João José de 
Oliveira J tlrtr(UI'il'a, do 1\lt~II Com;r'lllo, Senador rio I nl
pel'io, ~liuigtr·o P Secretario tlr E~tadu dos Xeeoeio~ 

PARl'F. ll. IH 



AC.TOS 00 PODER 

da Guerra, regulando a qualidade, quan tid:ule e tempo 
de duração do armamento, equipamento, arreiamcnto, 
ajaezamento, insígnias, instrumental c mais objectos 
que devem ser distribu idos aos Corpos c Companhias 
de Infantaria, Cavallaria, Engenheiros e Artilharia a 
pe, bem como dos utensis c outros artigos que dnvcm 
ser fornecidos aos quarteis dof; mesmos Corpos e Com
panhias, ás Secretarias dos Comrnandos do Armas, f1s 
Fortalezas, Hospitacs, Enfermarias c Corpos de guardas. 

O mesmo Ministro c Secretario de Estado dos Nc
gocios da Guerra, assim o tenha entendido e faça CXt'
cutar. Palacio do lHo de Janeiro em vinte c tres de 
Julho de mil oitocentos setenta c trcs, quinquagesimo 
.segundo da Indepcndencia c do Impcrio. 

Com :a rubrica de Sua Magcstad3 o Imperador. 

Jot1o Jose de OI it'eira Junqueira. 



EXEt:U'l'l VU. ~j() 

N. t .-l'abella tias clil1't~r~nte~ peç:•s tle armamento, equipamento, lnslgnlas ,, 
outrn1110 ubjectns e instrumental, que dever11 ser distribuidos aos Batalhões e 
Comtmnhias do Exer•d&tt :abaixo de«~harados, segundo a organização tladn 
J•elo Dec•·etG u.o 4:i72 de i2 de Agosto de 1870, a que se t•efere o Decrett• 
desta dat:a. 

Batalhõe.r 
uu Compu-

nltias. 
~ 

DE:\OJJI:\AÇ:io. 

·~ ~I :-: ~ 

cr. ~ rflj ·~ <:..> ~ .... 
2 ce ~'- c::s 

'i) S... 

-~ c: ce ;:t 
·c ·::: .~ -a 

c ~ ~ ~ ':.,) 

~ ... = ~ !E c 
~; :a ~ 

<:..> <:,) <:..> <:,) ~ 
~ o Q Q ~ 

Accessorios com estojos .................................. . 1 1 1 1. 4 aunos. 
A;..:ulhetas de latão .•••.•....•••.•••.••••........•.•..••••.. 
,\l~~:qH·emas ou rnontamolas para cada companhia •..••..• 
Uaiultas de aço para esJiadas de sargeutos ajudautc e IJII:Jrtel-

rllcstrc ...•.• • · •. · • · · · · • · · • · · • · • • · · • · •· · · · · · · · • · • · · •·• · · naiuhas 1le esflada para wusico ............................ . 
Uaiuha 1lc lloretc para tambor-mór ........................ . 
Bainhas 1le sol:t com l'er·r:tl:{eus dt! latão (lara llayonctas ..•. 
Baiuhas de s(lla com 1litas para sahre-IJayonetas ou yatagaus 
Baiuhas de dito com ditas para tcn;ados de tamhores ou eor· 

rlt'las ................................................ •• ~·. 
Bayoueta-; de e-;ping-:~rdas .................................. . 
Baruloleir·as de ~~ouro hraueo para :ll·mas dt~ fogo •...•.•.. 

1 t 1 l 4 
4 .j 4; 4 ã 

2 2 2 2 6 
:1 1 1 3 
1 1 .• 10 

1 2 
1 1 . • 1 3 

:J 1 1 1 3 
1 ..• 6 
1 ã 

1 ã 
:1 10 

1 1 1 1 4 

llandolcir·as de soi<L para dilas.... ... • . . .. . • • .. • .. .. • .. • . . 1 
Cara!Jiuas r:ryarlas ................... ~· ........................ . 
Culuxcir·as de folha par·a paLroua..; ......................... . 

~ Cita ves de ouvi tio ou piston para ctula companhia ....•.•.•• 
~ Ciutunles 1Jc coum hn.ruco com ferragens e chapa de latão 

~ 4 ~ 4 lS 

t:s Cirllur·iics de sola com dito dilo ............................ . 
f Ciultii'ÕCs de coiii'O errverrrizaflo de hrauea para musicos .. 
~ Ciururües de dito rle preto para ditos ..................... . 

Correia..; de couro hr:uu·o p:u·a agulhdas ................... . 
CorTt~ias de sola Jlara ditas . . . . . . • • ... • . • . . • . . . • . . • . . . • . 1 
Espadas de ca..;ti;..:-o para earlu corupauh~a •. . • . .. .... .. • .. .. . 1 
E..;p:ulas par·a s:u~entos ajudautc c quartel-mestre......... 2 
E"piu:;anlas r·:ryadas ..•••....•......••......•..•..•.......• 
r-;spallas para lltllsieos ...... • .............................. . 
E.;polereiras ~~~ •~ouw hraueo para ciutu&'Õct; .•......•••..•. 
g,poleteir:rs rie snla para rlitos •.........•...•..•.•••..••.•. 
Fí:Hion·s de •·uuro eiiVt~ruizaflo de hraueo para sargt•rrlos aju-

d::ull' e qu<triei·IIH~sll't~ •••••....•...••.•.••••••.•.•.••.•• 

1 1 s 
1 1 

1 5 
6 
fj 

1 1 • • 4 
J 4 

1 1 a 
2 2 2 fj 

1 10 
1 1 iO 
t :J 

2 2 
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t 
2 4 

, 
)) 

» , 
)) 

,, 
, 
)) , 

)) 

)) 

, 
,,. 
)) 

• 

,. 
» Fiallon~.; rJe ti i Lo d1~ preto para oito.,....................... 2 

FiadorPS rlt\ di! orle branco para norew do lalll~ll'f-IIIÓI' ••• 
Florete rara tambor-rnór ...•.•..............•....•....•.• 

I 1 i . . i >> 
tI 1 1 

•• to » 
~O'itflt•·tof-1:\ r.l\·;trlo~....................................... 1 1 , oi,, fO » 
Ouvido~ de sobJTsalcrrLc para eat.la arma de fogo ......•... 2 1

1

· 2 2j lndeter-
1 miuatlu, 



At:TOS 1>0 POBEB 

l'a la-; tlc cnurn hratlf~O p:u·a dtllur{I~S .••...••.......••.•• 
l';tlas dt~ l'ola para tlilos ................................ .. 
P<issatlores de lat:\o paril cad:t dito ........••..•.•.•••.•..• 
l'al.ronas dt~ sola .•....••..•.•••••.....••....•.•.•••.•.••.• 
S.IIH't~·ba~·utwlas ou yata~:ms ....................... • ..••. 

'o Talius flt~ ~alão p:Ha o 1." uuiforllle dos lllllsit·os ........ .. 
~ Talius de llito para tamhor·nuír ......................... . 
~ Ta Iins tle couro eiiHf'llizado rh~ hranco para e-.pada tios sar
t:s ;.:-•~ntos ajutl:llllt~ ·~ quartel-llt.~"Lre ........•.•...•.••..•••. 
f Talí:l:-Hie di l.n cl•' prelo par01 di lo tlito .................... . 

"'I:! Ten::ulos para t:Huhon•s ~~ t·onwl:l'• .••.••.•..•.••.•••.•... 
\'a retas tlc at;o para earla :uma tlt~ fo~o ................... . 
Varetas de piw para limveza de catla t1 nua tk fogo .•.•.••. 

nnrn:ws rJ,. h rim para VÍVI'J'PS, •••• ,, ..••• , •.••• , •.• ,, .. ,.,. 
Caulil dt• f•·llta eo111 hoquillta tk lllt'lal e rolha ............ 
Cauwlo dt~ l'olha para iuft~t·ion·s .....•............•..•.••• 
ConJ:),, rle Ht \'erdt~ para o tlito .•.•........•.••.•....•....•• 
Cot-reias •~olttprirla-; de eonro ltr:tiii'O t•ara eapolt·:-; .•.•... 

~ Clll'l'eias IH'IJIIellas 1k diw uu maloll's para dito.; •..•...•.•.. 
::::: Cot'l'l~ias de t·our·o hranco 11ara ca11Lil •.••••.•..•..•.••..••. 

~ Correias fie dito para mochilas ..•.•.•...•••••...•..•..••.• 
0::: Corrl'ias de •li to para lltal'lllitas tle 1 pra•;a ................. 
-~ Corrt•ia~ tle tlilo para ti1Las de H ditas ..................... 
E: Cone ias l'ttlltlJI'idas de ~ol:t par·a t·Hpoll's .•............•.• 
~ CotTt~ias petJtwJtas de di r o 011 tttalules para dito ........... 

Corr~ias de sola para caulil .............................. 
Correias tle tlito 11ara. IIIOCitila ............................ 
Correias de. tlito !Jara Jttartttita~ de 1 pra~·a ...•.•.•.••..•••. 
Correi:ls fie dito p:.1 ra ditas 1lc H ditas .•.•..•.•.........•..•. 
Laminas com prisiks Jlara Jllochilas ....................... 
.\larmitas •le folha Jlara Ulll:l pra~·a ...••...•...........•.•• 
:\lat·mitas r lt~ dita para S llitas .....•......•...•............ 
-'' urhila" de hri111 ulf·ado ..................................... 
'\foehilas l!t• dilo se111 ~~e r olt·ado ......•.•.........•....... 
:::Jt:I•S p:tra m:Htttit.t~, de R I'Lt•~a,, ........................... , 
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l.\lahal'fl:l'' cornlw~tl's para rwrla-tu;l~hallo·• .•.••.•..•.•.•••. 
.\ v•·ntal •11- I'Oltl'o hraueo piulaflo para. u.; dito~ ........... .. 
Baudeira naeioual 1le seda ou uohreza co111 J'a.\a e ilorlas dt• 

ouro .................................................... . 
Ballfloleira de t'OIII'O Llraueo c·om111ub dt~ r,.,.,.., )Jara caixa~ 

de ~-llf~IT:t. • ••••••••••••••••••.••••.••.•••••••••••.•••• , , • 
llaquPI.a.; de madeira para e:.ula dita ...................... .. 
Ba~•lao do l.:nniH•r-lllcÍr co111 f•.'IT:tllt'lls •....•...•...•.•.•.•.• 

..; Caixa 11«~ ~uerra f!,~ lat:"to fOIII hrw~atleira-; de couro hrauto t Caixa dt~ lal:w para J.:t':ll'n ............ _ .................. . 
:::.., Capa dt• h rim okatlo para h:uult~ira ....................... . 
c Capa dt• dil.o st~tll ser olc•ado para cliLa ••••••••...•••..•••••. 

Conlào do ha~L;1o do l:uuhor-llltÍr ........................ .. 
Conl:w dt~ r:·t rt•rdt· para cada comt'La •..•.........•••••.... 
Corul'la de lllelal 1'0111 hocal, poul.as •~ \oi La para eorllela-lllfÍt 
Coruda tle dllo com di til para c'Otllf~las ................... . 
!la~t•~ dt~ h:ulfkira t·.out lanra e po!tll'ira tle rul'lal hraueu .•. 
L:Jva.; tlt~ c·atllllr~~a cum t·au!t;-to para ptii'La-rnachado •••...• 

<.·, l'if:triiS ...•..• , ..•..•... , ..•..•.•.•... • • ••...•.....•.•.. • •. 
l'ol'll' dt~ I'Oili'O hranf'n eu vt•rnizado pa r:t anore t!t~ ct111pai nf1a 
l'orle de dito tlilo f 1:tra littlllho 1'11111 lliola dt~ 1'~'1'1'0 •• , , ••••• 
Porte~~~~ di Lu dito para t•aixa clt· rufo t'Oill di la •.•.•••..•.•.• 
l'orl.e d•~ dilo pitrladu para al;tltanl;t dos porta-mach:ulos .... 
l'uriP de t·.onro prf'Lo 1'11\'erniz;ulo para :u·rore tk Cdlllpailllta 
Porlt~ dt~ di Lo di lo para hot11ho eo111 rnola dt~ l'l'l'l'tl .•.•...... 
l'ortt· tle tliw dito para •·ai\a dt•rufo t:om diL;t. .......... .. 
!'orle d•~ nwro h r ~·,twu para pifaros .•••........•......•.... 
l'ol'tl' rom g-al;io dt~ OIII'P para ha~r:lo do 1a111hor llltÍr .•••••.. 
!'orle de n·llt~du com galao de uttro para IJaiHleira ..•.••.•. 

At·vor•~ dt• t'alnp;lilllra ....•••••••...••.••••..••...••.••.•... 
B:ti.xns •.•....•..•...•...••...•.....•.•.•..•.•.• , .....•...•.. 
B:I'Jtll'l.a-.; para cada caixa dr~ rufo ........................ . 
Bonlhanlúf's ...•....•..•.•..•.•.......................... _. 
Bo111h,. JH'olltplo com l'.onia i111perial ......•.•............•. 
Caixa llr~ l'lllt• dt~ met:tl, prolrtp!a .................•......•. 
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!110 ACTO~ no PODER 

liE:'iO.\!l:'i AI: i o. 

Opheleilles •••.•. o ••• o •••••.••••• o •• o ••••••••••• o o ••••••••• 
~ Pisl.iles • o ••••••• o. o . o •..•••• o. o •..•••.•••• o •• o o ••• o •••••.•• 
~ t•rato'i ele mm;iea, pares .•.... o •••••••••••••••••• o ••••••••• 

~ llequinLas ............................................... . 
f Saxophoues. o • • • ••••••••••••••• o •••.•••••• o .••••••••••••• 

Trornhones •••.............•..••............ o ••••••••••••• 

~ Trnrnpa'i, ...••.•. o ••••••• o ••••• o •••••••• o •.•••••••. o •••• o .• 
Triaugulo de ac;o com fcrriuho ..••.•......•.•.•.•....•....• 

Observações. 

Ba ta/ltõe.~ 
ou Compa-

11hias. ------------, 
-~ ~ ~ c. 
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I tU ,. 
1 10 
3 lO 
.~ to 
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Os :1rtig-os fJIIC na prcsrutr Tahr~llau:io S(~ llrsi~n:nn a rpH~m ll<'''am ser lfi,trihuillos 
ão os que compeLetu a coaria orat;a dos BaLalhões ou Compauhias cr11 l.'llja casa os lllt~s
uos artigos süo eouLemplatlos. 

Além 1los arligos ueces~:tl'ios para o estado completo de l':\da B:-tL:-tlhão ou Compa
rllia, ser:io r·erp1isil:.ldos mais 50 armalllt'lllos e t'tJtlipamelllns t.:ompletos par.t os de 8 
·ompauhi:ts, 30 para os de 1 ou fi companhias c f;j para. os de 1 até :1 courpaultias, para 
ereur ele sohrc~saknte em suas ar·r·ccada~·ii•~s. 

As bandeiras t~ o iuslr'IIIIIPIIL:tl sn:·w pedido<; 11ttir~arne111.e para os Corpos que ~e 
~clwn~lll coruprehewlidos nas elisposi<;.úr~s das l'rovisút~s de ll rle .Janeiro e ::!:~1le Julho 
udo de JS:}3, 011 para :up.elles a queru r.,rem con•·e,Jido.; la•~s ohjt·etos: 'iendo poré111 o 
usLrtllllelllal, ua sua qualid:ule, designado a arhitrio dos n•spt~t:r.h·os CommaudauLes, 
nas lllllll':t e.'\t..:Pderulo ao IIIIIIJero mareado ua pn~s('!lfe Tabd la. 

Ne11h11111 ohjeero porém scr;i JH~tlido r'lll subslil11iciw 1lc oulr·os, st•m que a rcsJlCiLo 
csles se tt~llha procedido uos wrrnos do Aviso de 10 dt! Ago.;lo ele 1Hitl •~ dt~ conlor~ 
uicladc com o que ddermitt:t o dP :JL de 011tubro dt~ 18fH, de,oerHio os respeetivos pe
lidus ser or;,.!anizaflos roul'or·rne os l!llHklos ruaudatlos adoptar· pelo A\"iso Circular 
le 4 de Jnrrho e r·eeolllllll'lldados pt'lo de 11 lk Agosto, tudo C:e :ISJI. 

P:rlaciu do Hio de Janeiro em :!J tlc Julho dl.! 1S;J.- JuJ.o Jo:;é de Oliveira Jutt· 
ueira. 



EXECUTIVO. 

N. 2.-Ta•etha, da• dll'e•entes peças de armamento, equipamento, a .. eia
men~,~, lnslgn1811 e outros ubjeetos que devem ser dlstribuidos aos~ Corpos 
e Companhias de Cavallaria do Exercito, segundo a or"anbaçao dada 
pelo Deereto n. 0 4:i'7~ de I2 de A.gusto de IS1'0, a que se refere o desla 
data. 

-· 

Corpos 
e Companhias 

montadas. 
~ 

c/, õ ,.. c: ~ c IC:S c: -~ 'O ~ DEllOMINÃÇÃO. ~ rr. 
o Q Q cr !-. 
Ç!) ~-- ~-e :::s 

'C':S ... "=:! =c a~Ç!) 
~c=~ ~ 

~;...~ '1;3 
;.C: ooo c 
8Q.·~ ~~~ ~ 

s o ::s Si 
~ ~ 
~ a> 

~ a> 

Accessorios com estojos •••...••••••••.••.••••••.••..•.•• 1 1 4 annos. 
Agulhetas ou paliLos de latão com corôa e corrente •••. 1 1 i) )) 

Alça de couro branco para haste de lança ....•...••.•..• ...... 1 1 )) 

Alçaprema ou montamo la para cada companhia .•.•.•.•• 4 4 5 ,. 
Bandeirolas para lanças •••...•..•.•..•••...••.••••.••.•• ..... •·. 1 1 )) 

Bandoleiras de couro branco para as dil.as .•.•.•••.•.• ~ •. ······ 1 1' )) 

Bandoleiras de dito dito para clavinas •••....•.....•..•... 1 1 2 )) 

Bandoleiras ou talabarle de couro branco com ferragens 
de la tio para canana .....•••.•...•......•••.•..•...•... 1 1 4 }) 

Boldriés de couro branco com duas correias, corôa e ferra-
gens de latão para espada ••..••••....••••..•.....•..... 1 1 4 

··~--Canana de sola com cartuxeira, corôa e as iniciaes do 
Corpo ou Companhia ..••••.•••.• · .•• · ..••.....••..... · •.•. 1 1 4 • 

,'~·· 
Capelad:t de couro envernizado para porta-pistola ...•. ~. ...... 1 2 ~~ 

Cartuxeira de cintura com correia, ferragens de latão e seu 
lfS porta-pistola •••..•....•.•..••.•.••••••....•••...••..••. ······ 1 2 )) 

s Chaves de ouvido ou piston para cada companhia ......... 4 4 5 )) 

~~ · Clavinas rayadas ouSpencer •.•••••.•..•.•..•.••..•.•••.. 1 1 íO » 
·f Espadas· com bainhas de fP-rro .•..•.•..•••••.••••••••.••.. 1 1 6 )) 

"""'= Espadas de castigo para cada companhia.~ •••••...•..••.• 1 1 3 IJ. 

Esp~leteiras de couro branco .•.•.•.••..•••.••••••••••.•• 1 1 3 )) 

Fiador de couro branco para espada •••.•.••••••.••..••• 1 1 2 )) 

Fiador de dito dito para clavina •••••.•...•.•••.•••..•••• 1 1 2 » 
Fiador de dito dito para pistola •.•..•.••.•......•.••••...• ...... 1 2 )) 

Francaletes para clavinas .•••..•..•.••..••••••...•••..•• 1 1 4 )I 

Fraocaletes para pistola ••...••.••..•.••....•••..•..••.•. ...... 1 4 )I 

Hastes de lanças ••••..••.••.•••.•..••.•.•.••..•.•.••••..• ...... 1 1 )) 

Lanças ••.•.•.••.....••.•••.•.••.••.•.••...••...•.•••••••. ······ 1 1 )) 

Mola de ferro para bandoleira ou talabarte ..•..•....•• 1 1 5 » 
Pasta de sola com duas guias de couro branco, corôa e 

as ioiciaes do Corpo ou Companhia •••.••••••..••.••.. 1 1 4 il 

Porte de sola para clavina .............................. 1 1 2 )) 

Pistolas rayadas ......................................... 1 1 10 » 
Varetas de madeira para limpeza de clavinas ••••......• 1 1 1 • 



AC'I'O~ 00 l'tl()I'H 

nornal til' h rim p:tra ,·ircn·s .•.•...•...•.•...••....•.... ! 
Cautil tl•~ folha I'Olll hnqnillla dt• lltl'lalt• rolha •....•.... 
Calltulos th~ folha para eacla iul"t·rior ..•.......•......... 
Cordão de Ht rPrtk Jlat·a os lllt~~~~~~~~ ..................... . 
Correias dr ~~ouro IJraueo para l':uati I ••....•••.••.•..•.. 
Col'l'eia tle dito tlilo para 111armita ti,~ 1 pr:H;a ..•.•..... 
Correia de tliLo di to para dita dP H tlitas .............. .. 
Correia tompri!l:t de •~ouro lll·:mt·o para pout·lle 011 npnlt• 
Garupas de eout·o hr:uwo para ponelw ou t~apott•, par .. 
r.arupas de dito dito pat·a piquits ou ma leias, par ..... . 
Garnpa~ de sola para malas de rarptt~ta, par ............• 
Malas de vaqnl't:t.; .................................... . 
Marmita tle folha pat·a 1 pra1:a ......................... . 
Marmila de flila pat·a S dita.; ........................... . 
Piqnits ou maletas dt~ hrim olt•:tclo t·om ponla·>, t:.h:tl'lll'i-

ras e fi vela-; ••.•.•••••....••••.••••.••........•••..•..• 
Saeos para mat'lllilas tlt~ R pr:11;as ...................... .. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

<:.. 

2 
:J 
1 
i 
1 
1 
·l ,. 
2 
t 
1 
li 
I 
1 

1 
1 

:11111 os 

)I 

11 

)\ 

Apparclhns 1le ltmp1'7.:t •.•....•...•.••....••. . ~~~~~~~~--1----1--~=., .. 
H:t~lana de sola J:tvr:t~la para 111011tada llt~ olliei:tt~s...... • . . . • . 1 !; 
Batlana ele sola .ltza ........ ··: ............ : ............... 

1
...... 1 .:,! 

nnca«'s ou passadon•s tle latao par:~ lnro~. par ........... 
1

...... 1 
Rolsas 1le sola para apparPihos tle ltmpt~za... .... .. .. .... 1 1 .~ 
Bornaes de lona p:1ra t·açf1es 1le e:Hallo................. 1 1 1 
Cabeçadas de eonro envernizado para muutatla de ofliciaes 1 1 1 
Cabttçafl:-as {le sola para frt~io............................ 1 1 2 
Caheçarl:ls rlc r.ouro ou sola eom ai'J'eatas de couro crú 

on prisões dt~ t~aho 1lc linho ......................... .. 
Capeladas de r.ouro envernizado com corúa e as iuiciaes 

do Corpo on Compauhia .............................. .. 
Carona de sola Iavr:ula para Illtllllada de olliciaes •...... 
Carona dt' sola li7.a ..................................... . 
Ch:Hnhrió •~om a COIIIJH~lt•ulf~ guia para cada Corpo ..... . 
C h incha de sola eont harrig-ueira, ar~olas li e ferro~~ latit~o 
Cilha de liga de algodão et'lll livt·las de ft~tTO cstanh:ulnJ 1 
Cilha mc..;tm 11«~ :llg-tHFto cn1111 g-uias de couro branco.... 1 
Colt.lt·es dt~ sola •·om c ilha mc!,tl'a, p:.1y ................... 

1 
1 

Coxun 1le st~la para llllllllalla de olltt'taes ................ ' .... .. 

l
f~nel.H•rg-a lt•ita_ dt• tTina nu lã ............................ I ..... . 
E~Lrtbos dt• !atao, par ..••••...•••••.•.•.•.....•.•..••..... I 1 
FranealctP~ de sola para colüres, par .................... I 1 
~;rPiu de ft>rz·o lntido.................................... 1 

1 
1 
1 
2 
1 

1 

1 
1 
1 

., ,, 
2 
4 
;:; 
2 
{i 

li 



EXECUTIVO. 

DENOMiNAÇÃO. 

t.aço. de couro trauçado com argola de farro para cada 
tO .praças •••.••••.••.•.•••..•.....•...•.••••.. • .•• · · ·. 

. LombilhC} de sola lavrada para montada de ofticiaes .•... 
LomPilho de sola liza ••••••.•.•••••.•. ,. •.•...••••••.•.•. 
I.Alros ·de:sola, par ...................................... 
Manea de sola com argolas, botão c casà .•.•••••.•....• 
Mantas de algodão para selim .......................... 
Pciloracs de couro envernizado com g-amarras para mon~ 

tada de.officiaes ..••••••.•••.•.•••....•......•••.•••..•. 
Peitoraes de sola cóm gamarra ......................... 
Pellego (pelle de carneiro) • . . .. . • . . .. • • . • .............. 

2 Rabicho de couro envernizado com duas pontas para mon-
~ tada de otllciaes .•••.•..•...•.••........••..•••...••... ... 

Rabicho de sola com uma ponta par·a dito das praças de s 
!;:! pret •••••.•...•••. • .•...•.•. · · ·• · · · · · · • •. • • · · · · · • · •• • • · '<:;) 
:;.. Rabicho- de sola com duas ditas para dito dito •..••.•.•. 
:;.. Rédeas falsas de couro envernizado para montada de otli-'o:t: 

ciaes, ~ar .•.•...•.••..•..•....•.•..••.•••••.••••...••.. 
Rédeas txas de dito dito para dito, par •••.•.•..••..... 
Rédeas falsas de sola, par ............................... 
1\édeas fixa!'t de dito, par ............................... 
Schaibraks de panno azul com listra, corôa e as iniciaes 

do Corpo ou Companhia ••....••..•....•....•.•••.•...• 
Selim forrado de pelle de porco para monLada de o1liciaes 
Selins 11ara dito das pt·aças de pret .................... 
Suadouro ou baixei r o •••.•.•••••.•.••••.•.•••••.•.•••••• 
Sobrechincha de couro lavrado para montada de officiaes 
Sobrechiucha de sola •••...•...•..•••••...•..•••.••....•• 

~ Capa de brim para estandarte ......................... . 
~ Capa de dito oleado para o mesmo ................... .. 
;& Clarim de toque . • . • . . • • • . . • . • . • . • . • . • . . ..•....•••.•..•. 
~ Co-rdão de lã verde para cornetins e clarins ........... . 
e Co-rneüm para cada Corpo ............................ .. 
~ Correias ae sola para esporas, par ..................... . 
c Esporas de latão, par .•.•...••...•.•.••...•..........••. 
: Estandarte de seda ou nobreza cum coroa imperial I.t.-1fa 
~ cada esquadrão ......•...•...•••.•..•.....•.•...•..•••. 
·;.; Faixa de dito dit,• eom borlas para estandarte ..•....•• 
·~ lla.stes de estandarte cont lança e ponteira de tuetal ... 
.::, Portes de estandartes •..........•............•......•... 

PUTli 11. 65 

. . . . . . ........ ...... 
1 ...... 
1 

1 
1 

······ 
1 

...... 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 ...... ...... ...... 

1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

;){3 

i 2 annos • 
t !S )) 

1 J )) 

t 2 J) 

1 1 )) ...... t )) 

1 4 )) 

1 2 B 

1 2 )) 

t 4 » 

1 1 )) 

...... 2 » 

1 4 )) 

1 4 )I 

'l 2 li 

1 2 l) 

1 2 )) 

...... 10 )) ...... 8 )) 

1 2 )) 

1 ts )) 

1 3 )) 

1 4 annos. 
1 4 )) 
1 10 )) 
1 4 )) 
1· 10 J) 

i 1 )) 
1 4 li 

1 4 )) 
1 4. )) 
1 4 )) 
1 6 )) 



ACTOS DO l'ODER 

Obsen:ações. 

·Os artigos dê armamento, equipamento e ari'eiamento que na presente tabella não 
se desigr1am a quem devam ser distr·il.midos, são os que competem a cada praça dos 
Corpos ou Companhkls, em cuja casa os mesmos artigos sao contemplados. 

As lanças e seus accessorios serão f.edidos unicamente para os Corpos estacio
nados na Província do Rio Grande do Su . 

Além dos artigos necessarios para o estado completo de cada Corpo ou Companhia 
serão requisitados mais 50 al'lllamcmos e. equipamentos completos para os de 8 com
pauhias, 30 para os de 4 a 6 dita:; c iiS para os de 1 até 3 ditas, para terem lle sobre
salente em suas arréc~vlações. 

N-eltbum objectn, p-ot'étn, será .ped.~do em substituição de outros, sem que a res
peito deS'tes se Lenha procedido nos termos do Aviso de 10 de Agosto de 18õ3 e de 
conformidade com o que determina o de 31 de Outubro de 1861, devendo os respcc
·tivos pedidos ser· orgauizatlos contO.rmc os mGde-los mandados adoptar pelo Aviso 
Circular'de tj de Junho e recommendallos pelo de H de Agosto, tudo de 1851. 

Palacio do Rio fle Janeiro em 23 de Julho de U~73.-Joqq José de Olit,eirá Junqueira. 



EXECUTIVO. 

N. 3.-Ta1tel1a da quantidade "' tempo de du~ita •• Qtenslllos e rual!i; 
9b!ectos que .devem ser dlstribuidos para o senlço dos Corpos e ComQ 
pa.nhias do Exercito, eoaforme suas organizações, e a que se refer~ o 
Decreto des~ dâCa. 

Corpos. 
~ 

cÍJ r./ til u; ,g 
:a :a .~ .:: .:: ~ 

e .c: -= 

'ª 
DENOMIN!ÇÃO. 

;:: :::: c = c; c; ::: c; C1S 

e: Q. ·;::;.. s Q. 

··~ § ::: ~ o o Õ· o ~ Q Q Q ~ 

~ 00 co lllt IN '{04 

~ ::J <1.) c,) a.> ~ 
Q Q ~ c 

Armário envernizado com prateleiras 
e portas de madeira, chave e fe-
ch:idur~ ..................... o •••• o o 1 1 1 1 1 20 annop. 

Armario diLo dito e portas de villra-
ça dito dito •••.••. o o o,. o •••••••••• 1 1 . . •·. . . . . .... 20 )t 

Bandeja bequena para dous copos .. 1 i 1· 1 1 2 » 
Bilha de arro com prato ........... 2 2 .2 1 1 1 )) 

Cadeira de jacarandá com braços e 
1 assento de palhinha •.••..• f .•.•••• 1 1 1 1 4 ).~ 

CadeiJ·a de dito se~ dito e d to dito. t2 tO 8 6 4 4 )) 

feaixa de madeira ou folha pa:ra guar· 
dar livro mestre ••• ,., ...•. · ..... ,. ~ 1 1 1 1 lndetermlnado. 

Cofre de madeira chaJleatlu de ferro 
com tres chaves diil'erentes ....... 1 1 1 1 1 )) 

o Copo de vidro para agua •••• ,. ••.••• o 2 2 2 2 2 1 anoo,. 
~ Craveira para tomar altura marcando $o. 
o até 2 metros ...•...............•... t 1 f 1 1 Inrl e t.ermiaado. c:.;, 

Escarradeira de madeira nal'a areia. () 6 4 4 2 õ armos. o 
"t:S Escrevaninha de latão •• : ........... 2 2 2 1 1 10 » 
,g Lavatorio de ferro pintado com per-
:&.. tenças de ferro estanhado ••.•..... 1 1 1 ~ l 8 )) ,g Mesa de madeira envernizada com ga-
~ vetas, tendo 1,50 metros de com-c:.;, 
~ priroento e 1 dito de largura ...... 2 2 2 2 1 10 •)) C'll 

Mesa de dito dito com dita, tendo 2 
metros de comprimento e 1 dita de 
largura ....•.••••••...•.••..••••..• 2 2 2 1 1 tO )) 

Mesa simples, tendo 0,66 metros de 
comprimento e0,33 ditos de largura 

1 para aparador de copos •..••.•.•. 1 1 1 1 i O ,, 
Relogio americano de parede ••...•.. 1 1 1 1 11ndeterminado-. 
Signe.te. de armas com mesa, prensa 

1: 1 t 1 1 e diStico ••.••• ''""" ...•••••.•••.•..• li 

Talha de barro com tampo e torneira 
1 1 t 2 annos. para agua. ·~ ....................... 1 1 

TamboreJe furado para dita~ .•.•.•• 1 t· 1 1 L 4 )) 

Tinteiro e areeiro de estanho com re-
servatorio de vidro ................ 4 4 3 2 2 4 » 



ACTo:-; DO I'OHEl< 

J;E:->O!Uii,AI;AO. 

Armario tlt~ nLHJI'ira euverniz;ula\rom I 
prateleiras, porta<; d" madeira t• 
rh:.~vc ............................. . 

Rallllcja peqw•11:1 para copo•; ....•.. 
Catlt~ira de J.lt'<trauclú colll braço:.; ,. 

0 assento •k palhiuha ......•....... 

1i c~;! f.~~;~~_,_~ .. ~.~~~~~~.~~~~~.~):· .. ~~:~~~.'~. ~1-i~•: 
~ Caneco rle uwt~JI hr:Jnco para lirar 
., agua .............................. . 
~ Copo de \'itlro para :1;-:ua .•.... 

Escai'J':ltieir.t I!P. Jllad~ira Jlat':J arda. 
~ E-;cre\'aninha d•~ };llao ........••..... 

~ Mt)~ac~i~e;~n;~:~~l~ ~P 1!~1~t;~!a d1~a~:tfr~~~ 
~ prido c 1,1:i0 ditos de largura ..... . 
~ :\lesa. dila com duas gavetas. teutlo 
..., i,M metros de compl'imento e 1 
;:; dito de largura ................. .. 

10 Mesa simples para nparador f' o copos, 
tendo 0,1)6 met.ros de eomprimenlo 
e 0,33 ditos de lar~ura ........... . 

Talha de barro com tampo p<tra agua. 
'l':unhurete furado para mesma ..... . 
Tamborete de matleira ruvemizada 

eom asstmto de palhinha ......... . 
-- Bamlt'ja peqlrena para copos ....... . 

Cadeira d•~ .tacar:mr1á sem bra•;os e 
assento de palhinha ............. . 

Cancto de ferro estanhado para tirar 
a~na ..•......•.•...........•.....• 

Castit;al de latão ................... . 
Copo de viu r o para :tl!:Ua ..••••.•..• 
E.searradt~ira de ma1leira para areia. 
Esaevauinha de JaUi.o •••...••••..... 
Lavalorio de ferro pintado com ba-

fia e jarrQ de !'erro esta.ulwdo .••.. 
c 1\-lanl"!:za emernizada co•'!l lastro de 

'1::S pa lunha, 011 cama ue !erro •....•. 
~ ~~~~sa 1le dita com gaveta e chave, 
V'l kntlo 1 metro de comprimcut.o c 

O,!) dito de largur;t ......... , ..... . 
fallJ:J dr b3rro com1ampo p;Jt'.l ;J;;ua. 
T.l!llb'lrt~te ftn;Hlo p.na nH·~nn ..... -

. frllllh~d et<C ~·qm ~~;nnt" de pallunhJ. 
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1-:IECUl'lVO. r .... 
Corpos. 
~ 

I •JJ 

.S 

c: 
M ll.ENfHIIN AÇÃn. 
c.. 
8 s 
w 
~..> 

o 

B:tnc·n~ d1~ m:ukí r :e piulallos com nwia 
111:1 para duas c· ;ri x.as de F,llf~ITa catla 
11111 •. • • •• • ••• •• • • • • • • • •• . •• • . • ••• H 

Banas !11~ madeira emll !';thl~!·c~ira 
para C';Hia pr:u;a ••.....•..•....••.• 

B:trrillle dous l'ullllw; para c·owlucc;.:w 
d1~ ag11a.............. .. .. .. . .. . . . Hi 

1\:trril d~ um fundo Jt:tra o apo-.eulo 
de inferiores...................... Hi 

Cahide porl.atil para vint1~ ann:1s cuJa 
tJ ,., . • • . • . • • • • • . • • • . • . .. • • • .. . • • • • ... • • • :r:~ 

C:tltille dito p:u·;r viul.e :,,•lius.. . . . . . . :12 
(:ahidt~ diLn para Yirlle •·o• reauJes.... ~t 
Cahidl' dito ('0111 t:tru~•ts p:u·a villf(~ 

c:..,padas ~~ t•isl.ola·; .. :. • • . . . . . . . . . . . 32 
Cahi<k dito para quirtze anuas d1• 
fo~o c:ada 11111 para J"I:SCJ'\':1 d:.. 1'0111-
fl:tUhia.................... ~ 

Callide dito para •luíuze .:;dius idem 
úh·JJt....... .•••..• .•.......• . . . .. H 

I :a!IHII~ cfifo p:tr:t f111ÍliZI! ('.IIITI';tllii'S 
idc111 ilh:m....... . . . . . . . . H 

C:1hid•· dtlo para quillll~ t.:·.paüas t· 
pisl.11las ifl<'lll idc111......... H 

Caix:jo para lalll:lllleuto •dcm id•~lll- li 
C;ti',~IP i O!ll lllll t:Oilll>,lriillH'IIIO para 

mlll10 ~~ hrdo Jdt•J!t 1dew... . . . . R 
C.t!Wt:ü de leiTO COIII I'OI'l'I'JliC pa.r;t 

a;~ua, scrHh• tlu~s JLll'a o apnst~lllo 
de inl'eriol'c~•-. . .. .. .. .. . . .. . .. • .. ·~; 

C.tninho dr mão......... . . . . . . . . . 8 
f.:J.sl.içal df; laUiu parJ o apo:.euto de 

Jlllel'iores............. . . . . . . . . . . . . 1fi 
f;elha gramle para milho............ 8 
Euchergoes ,·;p;ius d1~ aigo<.l:t·l ri·~l':ulo 

'fJ 

~ -~ 

~ ~ 
c.. o. 
8 8 
o :.:> 
(..) (..) 

o """ '1l r..) 

o Q 

(i 1 

~, 11i 
~~ 11i 
2', 11i 

2í 1(i 

(j ~ 

I) !i 

(i " (j , 

11 H 
li 

'fJ 

.~ 

.;::: 
~ 
~ 
c.. 
8 
o 
u 
tN 

'"J o 

para eatl:.. hana.......... • . . . . . . . . 1 J 1 
Feno de senotar capim...... ili 12 8 ··· 
Jarra de madeira pintada cnm tampo ... ..-::: \ 

11ara agua....................... .. 8 ..r.:6. \r-{ 
Lamrwão grande de parerle eon1 pr~r- -"· ('<. \ · 

lcn,;ar;; par;t kero~enc ou azerre .... / 8 '·); 
M.!t:hado:; cw'.ah:uio; p;n.l anrT.;Hl.t-/ <::. 

'.·:Hl ..... • , ,}1> 
~~···;;! l'lllll ;• J \'I' f .1 I' 1 };,!';••, f(JHIO 1 ' 

1.' j.O 

wctr•J ds c umpnm~·nr· • c f\~ liJI.u. 
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ACTOS IJO l'ODEH 

Corpos. 
~ 

IlENOliiNAÇÃO. 

d~ largma para o aposento de in-
feriores.............. . . . .. . . . . . • . • 1{) 

Padiola para conduzir capim... . . . . 16 
Padiola para conduzir estet·co da ca-

vallariça........ •. . . . . . . . . • . .. .. • • 8 
Pás de ferro........................ 8 
Pés de ft~l'l'o p:ua cada barra....... 2 
T:uuhorete eom assento 1le madeira 

para o aposento de inferiores.... . 1(i 
Tinteiro e arceiro de estanho com 

12 R 
12 8 

12 s 

4 
4 

2 
2 
2 

2 
2 

1 
1 
2 

2 

10 ::mnos. 
() )) 

4 )) 
2 » 

10 " 

rcsenalorio de vidro, idem, jogos. 1{) 12 H 4 2 tf » 
Vassouras de mato para cavallariça. ~J6 72 1H 2~ 1~ (i mczes. 
Vaso"~~~ limpeza com tampo de zinco

1 
__ s_:__l--:i __ 1_:__2-':-_1_.:.__1_a_n_n __ o_·;_. _ 

AlmoLOiia de folha para liquido tom 
carlaeidade de n litros cada uma •. 

Azeite de sebo para cada I uz, litros •. 
Ualança para c;ima ~!c mesa com pesos 

de 1 gTamma até 10 kilogTammas. 
Bal:mca romaua do systema metrico 

COillJH)SOS até 100 ditOS .•.•.....••. 
Banco eumpri1lo para eozinha, tendo 

1 melro de cotn(H'imento c O,n ditos 
1lc largura ......•................. 

Barril de dous fundos para t:onducção 
de agua •.......................... 

Cahiue portalil para viul~ armas de 
fogo ..................•.•......•.•. 

Cabi1le oito para vinte selins ........ . 
Cnhi1lc 1lito para vinte correarues .. . 
Cahide dito para vinte espadas e pis-

tolas •............................. 
Caixão ~n·ande para fardamento .... . 
Caixão dito para ~~ncros .......... . 
Caixfto dito para milho e far·clo .... . 
Caldeira de feno para 100 praças .•..• 
Cal•leira •l•~ dito par·a M ditas ...... . 
Caldeira de dito 11ara 21> ditas .••.... 
Caneco de ferro para agua ......... . 
CaJHlieiro fie cohrc de encosto para 

azeite da cozinha ................ . 
Carriuho •h~ ntão ................... . 
Ccllta grawi'~ para laYar carne .... . 
Collu~r dita de férro (JJ.ra (~07.iuha .. 
Eu\:lfla> cue:thallas •..•••.......... 
Escad~ de mão .............•.. , . , .. 

i 

1 

4 
4 
4 
2 
1 
2 

~, 
2 
2 
2 
2 

4 
21 

1 

1 

1 

4 

3 
3 
3 

3 
3 
4 
2 
1 
2 
4 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
~ 

3 
2~ 

1 

1 

i 

3 

2 
2 
2 

2 
2 
3 
2 
1 
2 
4 
2 

2" 
2 
2 
2 
2 
J 

2 2 
2i 21 

1 1 

1 1 

1 1 

2 2 

1 .... 
1 ...• 
1 •.•.. 

1 .... 
1 •.•• 
2 .... 
1 .•.. 
1 .... 
2 2 
4 4 
1 1 

2 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 .. " 

2 :lllllltS. 
H mezes. 

10 atwns. 

10 )I 

tO ,. 

2 )) 

6 ,. 
(). , 
6 )l 

r, " 
10 )) 
10 " 
10 )J 

l) )I 

~ )) 

5 )) 
2 " 

10 )I 

6 ,. 
l'í )) 
~i ,, 
3 •• 

10 ,. 



KXECUTIVO. iíJ· 

,, 
::.• 

Espumatlcira fie ferro para rancho .. 
Fat'a ele co·tinha .................. .. 
F:l(;;'to para rancho ..........•....... 
Fio de al;::otlão pa1·a torcidas de cada 

Juz, grammas .................... . 
Funil de foll1a ..................... . 
(;arfo graurte de ferro para rancho .. 
I;,~,·oscue para cada luz, litros ..... . 
Jot:iras .................. • .......... . 
Lampcilo grande de parede com per· 

tcuças para azeite ou l<cr·oscuc para 
a arrecadação, ................. . 

Machados cncalndus •.........•..•.. 
l\laclratlinllas cliras •......••....•.... 
l\ktlitla •lc capacidade p:u·a liquido~ 

:ué .~ li trt~s, jogos .............. .. 
:\letlicla ele lliLO para scccos até 2u 

litros, jogos ........ -- ....... · ... . 
Medida para r:.tçâo tle m illlo.. . . . . 
MPsa tlc cozinha ................... · 
l\I('S:l t.'ll\CI'IIÍZ:ltla eOJII gaveta l' Clt:l\·C, 

lellllu 1 meLro tlc compl'irneuto (' 
0,1'5 ditos de largma .............. . 

~loiuho de ferro para caft~ .......... . 
l':ís tk !'erro ................... . 
l'adiol:t [1:.\1'3 COUI!IIZÍI' tloelll<'S •.•... 
Tamhorelt~ ele madeira ..... . 
Tina grande Jl:ll':l a~ua. . ..•...•... 
Tintf'iro •~ areciro de estaniJt,, jo~n. 
Torl'itlas (inteiras ou em maço) par:1 

cada luz, lll('tros .................. . 

I Tt;.•;·,';:~c~~~·. :'.~: . ~~~~~~. :.o.•~~ . .'~t).~~~~. -~~~~;~ 
· --- Uanco tle madeira I'OJn r, Hlett·os de 

COIHpi'ÍilleUIO C O,:J:J ditos tle l:tr-
gtiL\ ..•••••• · •...•....•.... • · .•••• 

Cant~co 1k ferro ('0!11 ronente j'ara 
~\ ~ 1, \I ~l. ... • • . . . • • • .. .. . . • • . .. . . ........ . 

~Je:;:l par:1 ranelto com !'i rnf'lros tlc· 
c<~nrpri'!lf'HLP t ! di!o de 1:11-:'PI':l. 

T:tf~;:r d:· t.·1t ro c; nr tanlfn p:tr~l :1r.:ua 
Lr;nlJill•'lt: 'IIIJ.tl • par:r lll('·'·m :: ..... 
·"·.:rdHJl'•'lf ,.,~ w 1d1·i! :1 p~tr:: (·:dJi'-

t 
'I 

ti 
I 

!•· 

2 
1 
1 
2 

1 
2 

3 

iS :lllllOS. 
1 )o 

2 )) 

fi mezcs. 
2 aunos. 
i) )) 
(j lllC'Z('S. 

1 :111110. 

(j » 

10 
s 
2 
fj 
-1 I> 

·1 
lí 

t; llll'Z<'S. 

fi a IIJIOS. 



ACTO" no PODI\R 

·\rmario t~r:tnd•~ cf•m portas d1~ ma
•leira ~~ ('li;tve para ;!uanlar iHsll·u 
"''~utos .....................•.... 

Aruw riu pt•qU<'iJO com di !\1 dít•) l' di la 
para ~ll:trd;ll' llllhi<"as .•....••••••. 

B:IIJt'n I'OIII IIII'Ía lua tl1! m:Lkira piu
lada p:n·a ltOIIIfiO, .•..••.•.•..•... 

Ba11co eou: dito dito par:t cai\a de 
l'llf'O •.•••.•••...••.•.•••.•.•••.••• 

l~:IIH'O de m:HII'ira pintada, tt·ndo I& 
JIII'II'OS tle I~Oillpl'illll'IJLO C O,;_J;) ditos 
dt~ largura ....... o •••••••••••• o ••• 

l:cli!I',O dt~ dito dil<l, lt'Ill!O 2,~0 lllC
l!'O~ tlt~ dito e o,:n tlito llit., .....•. 

Caiii'C'O de f't'I'J'O COIII COI'I'Cllll' •••••• 
Eslalllt~ pol'latíl dr! ru:t:leira píuta1la, 
tendo·~ lltdros tle ronqH·iulellto l' 

1 dito de altura •....••.•..•...•..•. 
Estaull~ portalil de dílo dito, tPwlo 

:~,tiO ditos de dito c 1 dito de dito .. 
:\lesa pequeua t~olll gaveta I! ellavt!, 

lPndo 1 1lito de 1lito c 0,5 dito de 
lar{.!llra para <'scripla •.......•.•.. 

T.tllra d1! IJano <:om tampa para agu a. 
Tal!lhot'l'll! furado para rnP!-.!lla ••••. 
TallllHll'l!le t'OIII asseuto 1!1! w:uldra. 
Tiuteiro e an't'iro de ~·~Lanho eo111 re-

sPI'\'atorio dr' vidro, jog·o ... -· .•... 

2 

2 
1 

2 

2 

1 
1 
1 
j 

20 annos. 

20 )) 

(~ 

(; 

6 

6 
:~ 

ti 

(j 

1!1 )) 

2 
4 
4 

1 

tJ/JS,'J'I'<ICt,rs.-- Os nt;•nsi!ios dP~;tgnadns na Jll'f'~r~IIIP t;dtP!la para cada Corp~t ou l;.nnp:ntllt.t, 
''o ~;pr.-ltl rv•juistLtchc.; ua ;;ua tul:didadt•, quaudo o l'(!SJ!eclivo quartel tivPr (',tpacidadP J•ar.t ad 
tlltltoi-o::;. 

o~; 1 :ti:>.t•''" p:1ra Ltnlalll('llto, c.;hi:lt'c; (' Yil~os dr limpeza S~'riio JtPclidos m!ir:arnPnfP para o~; 
cnrpos !' Contpallllias, q!H~ ztüo tirl'rerll pr:tleleiras e c;tbtdes lixos na:> :suas aneeada~,H~:.s ~~ cutJt 
p<~nttt,ts, P l:llnuas f·lll st•n:-; qnartris. 

!H l:tlltpH·f·~; ur:IIHIP,; !' f'asti<;;~t·.s r!f! Jat:tO para a:.; <·.ompanhi:ts 1_ arre('adaçilo ~~ apnsPnfq dt~ 
utftorirtt'l'.; s11 ;.er:w pe,ltdt•s J•ar,t vs quarll'i:i que rt<io tivcrdu illuulln:u;:w a ~,rz 1~111 Sluc; depr'H 
lll'lll:iils. 

As caltlt•ira~ dt• !PITO no Sl'll lamaHito ~~ quanltdatle serão pedidas l'onforme a cap:u:ídadP do 
lo!O:Io 1l;1 CIJ/:inlta t' o ~ilHllPn• i!f' lll".lf'<l:' :ll'!':till'itadas. 

· Os utt~usdio,; f•<ll".'lllfUI'a l':<;! d(l l:ltl...:i1·a s•·r,io pP:!!tlm~ t:w 'i<t!llf'nf~· p:u·a o~ Corposao•;qllaP;; 
ptoJ' Sllél Pl';.:'.lllli'ilí;.-:0 (i\'f:i' i;ldP IIIill'l':ldil banti.t d•·_lto'.l'll'd~ loUill]llí'l!i•,; 'illl' ii\'PI' Sltlll (:llill r·r!td:t. 

i'\t·!thnuJ r•hi('do I•<J:P!ll Sf>l'.l pt~tl!do 1:'111 ::ui:.-".!.1 1 111<.".-lllllC ''utro:.;, ·'''lll lflll' a !'r'~:pPii•t d"·:k: ·:!' 
!1•al1a JJJ'I•cU~it!,• 11<·'; ll'lllli'S 1!11 ;\vi;!: df; lúri<' A;!.tslo dP l!i.-,:1 r: tÍI' (;qi\f:o:'HlHiütle 1'11111 11 qllr; 
di·tl-nlli:)a '' r!1· :•1 ''"o ttli!Jro r!f: 1:·.1'1, dc\·r·:tílr, '''' l'l"'pl·r-livr•s ,,,.,~:'''': :;cr ,,rgJniz<t.!IJ:; t t>l•l<.r 
ttU' u~; Ht•1dt·!t ·; lt;:i~:d:H l\ 1; :~d<·rLH i·( !ti~\\ i:<<l Ltn·r!:~n· de ·1 d1· J:ttJLt· t· t '--"· t•:Ht11t~í.t~!.Jt:u·; '·!·!, ~.~r· 

di' -\···" r"' t "''''(;I' . l 
~ _~;,,~ • t.11 ~ l .! . . ~·~~·l. l'!E ;t_:i:'!' th-' !~·-. ~~: .. .._. -''-'' ~!l' L~:.'~.': .... }.:!·lj .. !tlt~ 



\ -1 ... 'I :.alwlla ciHs utc•nsiliu' t• ruais uh_ijl'c'IW~ tflll' ,,,., .•• ,,. '''*' l'ot'llf'f'Í;Ius ,, 
t.:Htu•nanclus ele "rtu:as •~ tlt~ Ut·i~:ula.., a •·:u·~u tln lllinist•~•·io tl:t ••u•••·•·:& p:u 
u .., •• ,.,i~·o ele~ .. ua~ S•·c•••t•fa••ias. a ttnt• .., .. •·c·l"•••·•• u D•·•·•·c•to tlt•..,fa tia ta 

·--~ 

----~ . _______ --::_:_~_:'?.___""':"_ .. _· 

llE:\tl'lf \'.\1.; \o. 

B:\lldl'.i:t JWqlleua para ··wpo~s .............. . 
Bilhas de harr,, ('0111 pratu-; .... . 
t:allide porta til par:t ln:tii1:L ................. . 
C:tdt·i ras dt! jacarauda t·om hra\·o-; c a~"~111o dt• p:tlllinlla. 
C:tdt~ira•; de dito :11~111 hrat·o:• Cltlll tlilo tl1l.o ............. . 
t:aslit'al de 1111~1:11 !Jralleu" ou de llro!IZC <·oo1 rn:lll!.!:t •... 
CnlhtÍios de jacanJIId:t l:t'lll l:IIIIJIO de lll:tdl'il'a nti.JH'dl'a 

lll:tl'lllll)'t' ...•.•.•......••..........•..•....•.•......•.. 
Cop~,_, d·~ vidro para a;_:11a ............................ . 
E-;t·a rl':u!eiras de kl'i''' i~t·onzt>:ttlo ................... . 
Lnatol'io d;• f't'I'I'O pi11t:tdo COIII Jll'l'lt'lH.':tS dt• lollt::t ..•. 
,l,~sa 1k lll:tdt~i ra t'll\ t•nlizadtt ('.Pill tlllla g:l\'t'la t' !'11:1\'t' 

t'lil cad:1 l':lhl'l't~ira 1 lendo 2 nwlrt~s dt~ \'Oiltprinwnto ~~ I 
di lU d1• li!ri-!111':1 par:1 I'OIISCI!tilS ..................... . 

1\t·lr:tto tlt• S11a :\l:t;.!l'SL:tdc o llllfH'I'ador t'lll q11:~dro dt· 
1na:ll'ira dout'ad:t u11 cuveruizada 1'0111 dua-. ar:.:ola~. 
•·ort!úo e lwrln dl' In para JWJI(Iurar..... .. ..... : ..... 

St~t:rt•faria de nt:Hieira t'll\'el'llizad:t eo111 ~a\·,·t;t..; ,. r!t:i\'<'. 
ll'ndo :f ,(if) lilefi'OS dt~ I~OIIIJII'ÍIIlt!lllO t' fl,SJ lll:'ll'll-; tk 1:11'~ 
!-!'lira •.•.•...•••..•..•.•••.••..•••.•...•.••.•••••.•.•. 

~:l(;t dt~ j:tt~:tl':lll(l<t C"Oill t:lii'OSltl ~~ :tSSCIII!i d1• p:tlfliiJila .. . 
l'i111p:1110 di• llll'l.:d .................................... . 

1:? 

Tt'.IIIP•' 
de dur:tt:~w. 

•! :UJII<h 

w 
I 

10 

lO 

1 lmldt'l'llllll:ld: 

·to :trl!ll'' 
li 
~· ,, 

---·~~~~~·-~-~i__!:~~~~~~~~-.-·~-=----.· .... _._._. ,. 
;I 

A nua rio d<~ lll:tdt•ira t'll\'l'l'lliZa;la com pol'l:ts d•· Yidr:11::t. 
Banco tle nladeira pintada com t'llt'O~.to p:tr:i tlnl<-r:au<:a, 

tendo 1lllt~Ll·u dt• t:olnprinll:nto ..................... . 
IL\IIdt•.ia pui·a copos .................................... . 
Catkiras dt.~ jac~trand:t t:ont assl'llftl de p:tlltiulta ........ . 
Copos dt· vidro para :ti-!U•I ......................... .. 
Cl':l\t~ira lll:tl'l'alldo ar,·· 2 llll'll'th para lo111ar :dlllr:t ..... . 
J.:s('arratleira dt· llt:ifkira ··nvemizaila para art·ia .•..•.... 
EsiTt:\:illiullas d1· l:tt:w ............................... . 
1·:-;panador dt• pt!llllas .................................. . 
L~tvatorio de ft'I'I'O pilltado COIII pt~rleut:as de ferro l1at ido. 
.\lesa d1: madeira ~~•nernizatla enm ;_!aVeias e rlra\·e, lt'IIIlo 

1,GU ruetrosdecorttprimeutoeO,SO dil11s dt•laq:ura .... 
·"''S:I de dito dito e dilt), tt:udo 1lllt'll'd ;k colltprinw:Jit~ ,. 

o,a de laq:n11·a .....•..............•.....•..•........... 
.,ksa simples de wadeira, !l'lltlo o,titi llt<'lros dt· t'tlillpn-

lllellto ~~ 0,33 de largura para apar:tdot· d:· ct;po; .••... 
Hdogio.alllt~l'icauo de parede ....................... . 

!i 

:!() :tllltii:O.. 

r, 
2 

I 
llltlt•lt'nuiuad: · 

:; :1111111'>. 

10 
t 
s 

w 
10 

10 Jl 

llltkii~I'IIIÍIL!dt• 
ltepostei!'O tfc pa11110 COIII COI'tl:t illlperial ..•..•.••.•..• , 
Si!-.metc de armas imperiae . .;, com tJu•sa, Jll't~llsa <' distil'o .. 
l'all1a th: bano com rampa c tol'lwira ...•. _.... . . . :-::7 -- 1 ..:~ 2 ~\.lrnos. 
:l::_lm!J.on•ll: fur:.ulo par· a mesma..... . . . . . . . . . . . : ·;. r~- r • Cl: rP ~ '·,. 

1 ~;\\~~/~~~'.'.:.:~r:'::~r:<~. ~~:.~~l·a·t~l:~l. í::':'.'. ~·~~~~·~·~;~~ -~~~~~!~:~~_,· ·:! . I}?/,· 
Obsrrvo~;út·s.- Kenhtllll nhjPt~lo sení pedido Cll ~~~ · Iit,:<to dn outros, Sl'llt qiiP a rt:~Pt'll; 

di'.Stt~,; se Lt~nlia prot:Prlldo nos lermos do A viso~~~ llt~'<Ãgnsto de lo:>:l P dP t'OIII'orHiidaile l'out • 
•flll' dC'.!('rmina o de :Jl de nuluhro dt• Iolil, tlt•vp dq·,port'lll os n•spt·rlil·n,; pt··didos sPr ol'.!! .. l 
'11/.,ttl.o..; l'olll••l'llll! o . ..; llit•dt·lo~ llldllllado-; ,,dnpt<~r Jll'lo :\1·j..;,. CiiTIIL.r cl:· I elo· Juu.tt.t:t. •· nT.•ii 
.!J"flit",td"-.; (h• I" dt• li dt• .\c_;1.1.~l", 1 tid~> til' ]K'd. '~ ,) :· 

l':ti.H·t·• ti" 1:1., •lt' Lt!l<'il',. <'!li c".!·· lti!'t• ,(,· 1·,~~ . l.u ;n J,.l·,: ! 11/11 ''I!',J Í1UÍ1jU!'!I ·I 

l'Alt IT 11. i~f: '~ o o c. 



.\CTU::: IH! h!Dl:l~ 

b 

. l";.---'f:.lwH:a tia quantl•l:ule •~ t~rnpo de tlur:t\":1o elos ntNasllin~ ~~ onfl'ttq 
lith~t·c·tu"i qut~ den•n• S('r clistrihnidns IJ:U':l o "-t't'\'içn das Fcnotalt•za", a 
~~u-gn elo !Uiuisterio da Guerra, a que se a•cl'ca·c o Ucc•·cto desta dat:a. 

IJF..\ 0:\IL'HÇ to. 

Arru:tri:J com Jll'atclcir·as, (Hll'ta'' de madeira c• 
chavt~ .•.••.•..•.•.••.....••••.•••.•.•..•.•••. 

:\r111ario rum ditas, portas de vidra~·a e chave .. 
Bandeja pet(ueua para copos •.•.•...••.••..... 
Cadt!ira de jacarandá com orat;os c asseulo dl' 

palhinha .••••..•.•••••.••...••••..••.•..•••. -. 
Cadeira d•~ tlilo !'ingcla tom dito tlilo ..•...•.... 
Caneeo de metal or·aue0 para tirar a;,;-ua ....•.•.• 
Canetas tle pá o para peuuas tle aço •.•.•.•...•.•• 
Canivete de aparar ]Jemws ou lapis .••......... 
Cofre ehapeano de ferro com tres chaYC~i ditre-

reni.<"S ..•...............•••.•.......••..•.•.• 
Copo tle vidro para ugua ...................... . 
Esearradcina de m:uleira para areia ..•....•...... 
Est·r·ev:wiuha de latüo .•.••.......••............ 
Espaua(lor p·aude tl1~ IICilllaS •••••...••••••••.•. 
Fat'a de osso para papel. ..................... .. 
Lapis tlc piw par·a csaipta ••••••...••.......... 
L:tyatorio ~lc leiTo pintado com pertenças de 

ferro IJatHio ...•...•.•••..•••••............••. 
Mesa tlc lll:tlleir·a euvernizad:.t com g-aVL~ta e cha

ve nas eaheeeiras, terulo 2,a melros dn 1'0111· 

primenl~J c 1: dito de lar~ura para t'Oil5clhos .. 
~lesa de tlrto ·~•to, tellllo 1,50 metros de compri

nwnto c 1 dito de largura ..•••.••.•....•...• 
Mesa de dito !li!o, tendo 1 metro de COIIIJH'i-

mento c O,tl ditos de largura ................. . 
Mesa simples, tendo O,(i6 metros de comprimento 

c ~.33 ditos de la•·gura para arJar·ador de copos. 
O!Jreas cu camadas c pretas, maços ........... .. 
Papel almaço liso, resmas •.•....•....•....•..• 
Papel alma~,:o panla(lo, dilas ...•...•....•..•••.. 
Pcnnas lle aço, eaixas .•..•...•.••..•........•. 
Haspadcirn. com cabo de osso para papel. ....... 
Hcgua tle m:Hleira •••.•........•............•••. 
Hclogio amcriçano de parede ........•.•...••... 
Sigucte de armas impcriacs com prensa, distico 

e Jllcsa •...••.••..••..•••.•••...•.•...••..... 
Talha de hann com tampo para agua..... • •..• 
Tamborete t'•rrado para a wcsma .............. . 
Tamborclf' 11 1,! ~n;"n'') ti r: rn.-l'l•'ira ..•..•...•... 
Tinta prct:• n::ra f'~c·e·., ~:·, p;.n:·;tl·J:;; ........ _ .. 
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EXECUTI\0. 

llandl'ja Jl~IJIH'na p:l r:l ropns •..•••••••.••.....• 
Catlt·ira llej:tt"arautla st~nr hrat;.os eolll assento tle 

palhinha ..•..••...••.•••.•••••••......•...... 
Cadeiras aruel"icauas pintadas com asseuto de 

madeira par·a sala dt~jarllar ..•.••....••••••... 
Caixa de r·dt't•te pintada com raso de lou~·a .•.. 
Carua tle ft•tTo ................................ . 
Caneco de metal par·a Lira r agua .••....•....•.. 
Consolo de jaear:mdá ••••..•• · .................. . 
Copo de vidro lJ:tra ag11a ...................... .. 
Castit;:tt'S hr·o11ZPados '(:om mang-a..... . ...•.... 
Lavatorio dt~ ferro pintado com per·tctH;as de 

ft•tTo batido •....•••..•••...••..•...•.••....•. 
.\ksa simples 1'0111 l!:t\'l~la, lc>tHio 1,2 nrf'lros de 

lat'l-!tfl':t sohre 2,:; tlitos de eompriureuto para 
jautar •........•.....•..•....•.•.•.•..•.••. 

;\JÍ·sa redonda dejararautlú para rul'io tle ~ala •. 
Talha de hano para a~ua c:o111 tampo •••.•.•.•.. 
Tamlwrctc furado (JJ ra a mesma .•..•••••..••.• 

Bandf'ja flC'JliCna para copos ................... 
Cadeira de jaearaurlú com assento 1le palhinha .. 
t~atleira :uucrit~aua pirrtada eom JSseuto de ma-

•I eira para sala de janlar· ..................... 
Caixa 1le relrete piutatla eom vaso de louça .•.•• 
Canta de f'er'l'o ...•.••.••..•.•.•..•.••.•••••..•.. 
Caueco de metal para tirat· a~ua ••.•••.••••.•.. 
Casli~~al bronzeado com manga ..•..•••.•••..••• 
f,opo 1le vidro para agua ........................ 
Mt'sa pt~tJtlella com 2 gavPI.as c ehavc, tewfo 1mc-

tro ~~~~ eotllpt·imeuto I! O,ü dito..; ll1' lar;.rurau .. 
Mesa singela, tewlo 1 metro de lar~o sobre 2 

I! i tos de eumpJ·ido, para safa de Jantar· .••..... 
L:tvatorio de feno piHLado com hacia c jarro de 
.. ft~n·o hatitlo ..•.•.•..••.•..•...••.•.•• >'-"'-:; :7 
I alha til' hano eom tampo pam ag-ua ... ~ .• ·ç:\JÃ. 
'1:~\llll,'.o.rt~l~~. 1'11 !'~t~o p:~r;~ a. m~sr.~ta ~.~ ~- ·(~~: \\ ..• 1
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1 ,I 1 ~ 
t:,,:l:·il :t de~ j:ll":tlalld:t 1'11111 :1:-':'t'lll.ct tlc- f•:tlltiidl:t.. 1 
Cai\a dt• H' I rt·tc• p;I:Ltrl:l cn111 \ a~o ti c; lotH;a..... J 
C:tlll:l dc~ kno.... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1 

,-_ ~ C:11u·ro tk llt!'l:tl para :tFlla...... •• . . . . . .• . •• . . . 1 
<::::... t:a,lif"oldt~lat:ll! ............................. I 
_ ::::- 1:opo lk virlt·:• p:tr:t :t;.:tz;: .......... · • • ·. · • · · · · · · · 11 

~-~~ ·~ 

~[ 
·~ ~ 
. ..._ '-' 

"' 

L:l\ :t!orio 111· lcno pi11t:ulo c·o111 l1:11'ia c• j:II'J" de· 
lt'I'I"O h:tLÍd11....... . ....... · .. · ·. ·. ·.-. · · · • lf 

~ksa cu111 ~ !.!:1\t'la~. Jc·udo t lllvlro dt· cotllpri
lllt'lllo (' O,i) llll'll"llS de f:ti"~U .• • •• • •, •• ·, •• • .. · 

.\les:t sill!-!t.:l:t, lc~ndo J llleli·c• de lal"l-!1! -ohre t,;)O 
dilos :k t'Oitlpritlo, par:1 sala 1kjautar .....•. 

Tal lia de h:tiTO 1:o111 l:tlupo para :1~11:1. ...•...... 
l':llltliorl'lc furado para :1 tlll;·,llt:l ............... . 
!":nnhon·Le co111 :1'-'~c:lllo tk p:dhlillt:t para sala de 

1,~ i' Ti.i1;'i,
1
·
1
/1'.:·:. c·· ·a·n:~ i·r;; ; ,·, ~· . ;.s t;; 11 j,~· ·(·.,~;,; · ;.,·.~:~:·;.~·;·,i;,;.;,~ 

-. de ,.id1'11. jo;.:u ........................... .. 

- ----------~ --- -~-- -- --~--· ----- --·----. 

1.\l:t\':lllt:tS de ft~ITO ..........•...•.... , ....•... 
:\l~ud:·w :tllll~riC:tllo para lilllpt'Z:t de J'en·;q..:LII:', 

llll'li'O'.................................. . . . . . 1;} 10 
Al111oLolia dt~ f'ollla para at.l'ilc~ doce com capaci
dade~ de~ litrus .........•.................... 

Aluwtolia de tlila para azeite de peixe ou seho 
f~omdiLadeãditos ........................... 1 1 

, 
2 :tlli!IIS. 

li 
10 

w 
t 

l) 

10 :tiiJIOS. 

2 

I) 

.\llia~~elll para lilllpeza de Jwc::s de f"ogo, lllell'uS. 1ii 10 !j ·I 
Archotes........................ . . . . . . . .. . . .. .. (j r, :! Iutlelei·lllillado 

.-~ AZl'ite doce p<!ra lilltpt:za das hocas de logo t' r· 
·:~ ft~IT:t~t'IIS, litro.;.................... .. . . .. . • . 1:) 10 .1 

(:-:. AzeiLt~ de peixe ou Sl'llll para (':llla luz, litros.... :!'1 ~í 2'1 
Balança d_e cima de wesa eum pesos tle 4 gralll-

mas ate 10 ldlogrammas ...... ·: ......... •... 
Bai:111Ç:t romaua do syste111a mcLnco com pesos 

aLe 100 ditas .............................. . 
Baldes de flito •.••.••....••••.••.••...•••••...•. 
Baudcira branca para siguaes .........•........ 
11audeira 1-!Taudc d1~ filete p:lra dias saflLiJicado~ 

e dt~ ~ala enm eonla imperial .............. . 
nandeira pcqtH~ua de dito para os dias ulcis 

t'otn dita ........................ · ......... ·. 
Baul'o de cuzinha, lendo 1 lltell'ü de compri

llll'lllo ~~ o,:JJ dt• lar~m·a .......•.......•.... 
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1 :tllllll. 
I) lllt'ZCS. 

I ntle Lcrm i na tio. 

1 <1111111. 
r, 

2 

BatH'o de JJJ;ldcir;t I'Oill r, mc~ros de• comprido 
,. 0,3:> de lar~o para mesa de rand10. 

llarhauJc• para awarrar carluxos, ldlo;..:ratllllLI~. 
1 J;;t rn .... dl' Jn:ttkir:t p:tra ,·ad:t pr;tca ..... . 

., .. :!I ·) llldl'll'rtllil];tdfl 
1 ' fi :tJJIII!,. 



J.:XEUj 11 \'fi. 

l:arrh ck I f!111do para ;~g-ua .....•........... 
l:arri-; dt~ ~ ditos para ccwdurc::w d':q.:ua ....•. 
1\lllllh;l dt~ ÍIICI'IldÍO ...•.••••.••........• • •• ·•. ·. 
C:tiútcs COIII diviscks p:11·a ac·.oudidctJJal' os !-!•~-

llt•rn~ ..................................... . 
Caldt•iras de ft·rro par a JOO prac:as •.......•.... 
C:lldt•iras dt~ fc~rro pat·a nO ditas .............. . 
c:aldc~iras de ferro para 2ij ti iras ............. .. 
C:ll!dc·t·iros ele cobre de t'llc~ostu p:tra azeite dc• 

c:;u'a pris:lo ............................... . 
C::lltt•c·os ck ferro llatidu para tirar a~ ua de e:Hia 

jarra ou tina .•..••...•......•••....•.....•... 
Carrinhos de nulo ............................ . 
Casti~·ac~s dc~ lati1o ........................... . 
C ::Ora c'lll n:las para lanternas, litros .......... . 
Celllas lll'tfllellas eotll azas para raucltu clt-
pn~sns ...............•.••.............••...•. 

CC'slo.; para faxina ............................ . 
Colher cl!: ft'l"I"O I'S(<tlllt:ulo rara coziuha ...•... 
Concttte eo11t caleda para preso:-: ........... . 
llric:as para llawkiras ....•••.........•••.•..•.. 
l·:lt'\:tclas eul'ahadas .......................... . 
Est:ada de corda ............................. . 
Esc:ada peqtwua dc~ lll:lo •.......•••••••.•..•... 
Estllllll:tdl'ira de ferro para rauelw •.....••..... 
Fa":·w para raneltu ............................ . 
l';lc::IS ele CelZÍllll:l ..•. , ••••. , ••.•.•.• • • .•.•.••. • 
Fouct·s roc:ad1~iras .•....•..•.•••.......•..•..•• 
Funil de folha para liquido .......•.....••.•.. 
F1111il de l'ohre para eucartuxar ............... . 
(;;u"fo gralldl~ de fc'ITO para l":tlldiO .••••..•••.. 
t;ra'\a para limpeza das hoeas de fogo c• oiilros 

rnistc~res, li.ilo~rallllll:IS ....•••.•.•....••.••.•. 
Cuarita para selltiuella (w•ja-se a uhsena~·üo 

11. 0 2) •..••••.•.••.•.••...•.•••.•.••..•..•..• 
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,, ludctenu iuaciLl. 

!) :lllllOS. 
)I lJHklcrminatlo 

. Jarra de n:adcira par:t agua tle cada a lojameuto 
de~ soldados 011 quartel ....••...•.•••.•••... · 

LampLio de pra'.~a (vl'ja-tw a ohsc~rvação n." 3) .. 
Laulpi:io gratHie~ de parede com perLe11~·as para 

azl'ite de cada qual'td.................. . . . . 1 fi aunos. 
Laur.cmas de vista <l'osso... •• • . • . • . . . . . . • .. . . • • 4 :1 2 4 » 
Liulla d_e harca, kilog-ramma............ • . .. .. • 3 2 1 1 n 
.\l:lch:ulluhas eucahadas.. .• • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 1 ~ >> 
!\lacll:ulos ditos .............................. • - 1 ~l---4 --:--.:~ .::.--4.~" 
;\las I ro ~randl' par:t hand,•ira uac ional .•.......• ~,;:-T -A J tll~lvtentLin~td" 
:'lla,rro ·III'IJlll'llctp:lr:t haud1•ira de• si!~llal~'s ... _,.. ~-1"'~~\j 'N li1lflf1~ ·) 
'lt•did:ls dl' I'JJ':IC'III:Hfe p~ll:l liqllidos ate~ 'í J' I\"• \) \ '/"& 
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ACTOS 1111 I'IIUEI\ 

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

,,kflida·; tk colm~ para pol\·or·a, syste111a ruetrico. 
johus ...•.....••...•..•..•..••.• • .. •. · ·:. · · ·· · 

Mt~sa dt• c:,zillha, Lclltlll 1 JJH'll'o de coiii(JJ"JJJIClllo 
e O,iS de lal'~ura ............................. _. 

\le~a para raucho, lt'IHio ·i urclros de collljtfl· 
lll«.'lllo e 1,;) dilos 1le largura ................. . 

Mesa (ll'tfiWIIa com 2 ~an•las, Le11do 1 111e1ro tk 
t·onrpr·rm<'lllo e o,a de l;u·~ura ............... . 

i\Joiulto de l'el'l'o p:tra café .................... . 
Oculos de :!IC:lll«~e ............................ . 
Ol<~ados para paitíes ........................... . 
l'ares de machos para presos .................. . 
l1 ils tle rerl'll •.•.••.....•...•..••.......•.•...... 
l't'llrira·' tlt~ arame para limpar Jwh·ora ...••.... 
l'és de ferro para cada harra •.•••...•••..•.•..•. 
Padiola para colldllzir doL'JJles .••..•.....••.•.. 
Porta-voz gl'amle para as l"orlalezas que scrrirew 

de re;.dslro ..••••...•.••.•.•.••••.•..•••.••••• 
Porla-voí'. pPqueuo para dito di LO ••••••••••••••• 
,,)uartol:~s de madeira par:.t azeite •.••..•....•... 
llaspadeJI'a eo111 cabo de ft~rTo •...••..•••••..... 
T:unllordt~s eor11 a-;seuto de madeira .......... . 
Ti11a gTaiHle para ar~ua dn. co1iulra e 1le .-arla 

pris:to .........•.••.•.....•..•......•....•.... 
Tinteiro e ar1~eiro dt~ <'Stauho, jog·os ..•••••.•...• 
Tijolos iuglezes para liwpeza das bocas de fogo 

e Illl~lat~s ...••.•.••.•.••.•••..•..•••...•..•... 
Torcidas feitas de fio de alp-odão para cada luz, 

gr:llllrnas ••...•••••••••.••..••••.•••..•..•••. 
Tonador de ferro t~om fog-~10 par·a torrar caf1~ •. 
Tl"ipo1le par·a asseutar oculo tle aleauce •••. ,. ••. 
Vassouras d'~ mato para faxina ..•.••.•....•..• 
Va~SOIJ!'a dt~ pia:;sava .•.•.. , ...•.. , .....• , ...... 
Vasos de limpeza ('0111 tampo de LÍIICO vara cada 

lllrma de 2:j llouu~lls ......................... . 
Vdas tlt~ .<who p;1ra senit:o da illumin:1~~:1o ••.. 

J.',J:-falc:as. I 
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Ob~t'rl'IICOC.I.- 1.•1 Os Uli~IISJIIOS e llliliS o!Jjf'e!os llliii'C.ados llil lll'f'SC!lfe Tallf'llíl )lill'il ill\ 
tnlczas tre eu11a nrdmn, só serüo furnccidus Js que estiverem armadas;~~ na sua totalidade 
melo os comportarr1u. 
2a As guanlas sl'riw pc(}idas confomw o numero de senti.ncllas f)Ue forem cnllocadns ao 
•r do tempo. 
:.~.a ~ls larn pi,-•es tle praça serão pedidos segundo as necessidades de cada l'ortaleza ~~ 
;t~lll:lilS do S~l'VIÇO. 
'l." os Vílsos de lrnqwza só srrito fornPridos ;ís Forta!Pzas que n;1o fin•rrm latrinas fixas. 
5." ns cofres do madeira snrüo fnrne•~tdns tiln ::;umente ;ís Fnrtalrzas rpw :wn-ircm de 
·1sitns tle recrutas r• de presos c f].lle livrrnm a sPn cargo c.n11~Pllws ;tdwini,;traliros. 
NPBhnm oh.JPcfo porém será pf~rlido em suhs1il.uiç[ln d<' ontros, sc111 nnP a rP,-pc•ito des~''" 
PJliJa prnct>dirln no:; tr•nno~; rln J\ viso dn In de Agosto df' J}~:,;t e de I'PIIfCirlllidade 1'-0llt o""'' 
rllllllol n de :q dP nutnhrn dp li'lil, di'\"f'lldo os n'SJI!'cllrn:; Jll'dlllns ~;er nrganizadns t·on-
11' ns III•Hl!•ln;; lllalld;H!n:; ;ulnpl<•r !'l'ln .11\"Í'-'" r:in·ular t11· ,f dP .lullhn c nTOilllllPJidad" p~>l•· 
I rJn A 1 ~'~:if'l. f!l.jq r!P.lí-l'•l 
I\d-l''.'(n dt1 !;11 ,,, LlfJf'lt''' ~lll ·:~~ ,,,, Tnlhn ,1C' 1~~) ''''TI' Tn\-,: ,j,, "''' r'IJ'tl /!l'17'(f'Prr 
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"' i\. H-'l'alu•lla tl:a cJII:antitl:ttlt• ~~ h•mpo tlc• clur·ar::"•n ;lu«; u1t•nc.;Hin-.;; 4' mn*" uh~•·•··· 

-' ., 

tu", , 1 ut~ ch•vt••n sea• distrihni•lus a••<> llusttitac•s ~~ l•:nfc••·•n:u·i:as iUBit:u•t•s :~ 
••:u·;.:-u dn Illinisttwiu ela t.:.uea·••:,, a •tnt~ se~ a·t~l't~•·'~ u l>t~•~•·•~to d'•s&a tl:at:a. 

JIE~0:\11:\',\(,:\tl· 

Anrt:trio envt'rniz:Hlo t'Oill portas dt~ 111:1\kir~l. ...... . 
,\nuario di10 !'.orn ditas tlt~ vidraça .................. . 
J:a11tl•·.ia Jl!'qw·ua para ('opos ••...............•..... 1 

C.-tdt~ira dt~j:u·arauda cum l11·a•;ils e asst~rllo dt! J::tllti-
ulta •....•...•...•..•...........•..........•....... 

C:Hlt•ira tle dito seru dito e dilo dito ................. . 
C:liii'C() de metal lira li!'() p;u·a asua ................••. 
Colrt~ de m:uleira drapeado tle feno cor li tres c!ta\ ~~, 

~ 
1:! 
1 

:~o :11111o~;. 

to 
:! )) 

·I 1 
(\ 'f )) 

I :'. 

tlill't~t·t~lltt~S ................•........•....... · · .. · ·• · 
Cot"' dt~ vidro para ag11a ............................ . q .) 

I lldPit'I'IIIÍII:tdn 
1 ;lllllO. 

Esc:IIT:ttlt·ira .-;e madeira Cll\'t'l'ltizatla para areia ..... . 
EsiTevanluha de latão ....•.•...••.....••..•.......... 
Fspau:ttlor·tle pcnnas ............................... . 
Lavai o rio de ferro pintado com llal'ia e jarru de fenu 

hatitlo ••..•.•••.••••.•.. • •••....•.•...•..•.•...... 
Mt~sa ·~uvel'llizada •·om ~:1\'t'La n:ts l'aht~Cetras, lt•lldn 2 

ttwtt·os de co;nprido c 1 tlito<lc largo para conselhos. 
~lesa dita com g-avetas, teudo 1,1JO welros de eo111prido 

li :!. 
2 
~ 

e 1 rlilo de largo, p:na escrever..... . .. .. .. .. .. .. r, 2 
:\ll'sa simples para aparador de copos, teu<lo O,GG metro:; 

!) )) 

20 

20 )) 

JO n tle cornp•·itlo c 0,3:3 ditos de l:u~o.................. 1 1 
ll<~lo~io amcrit•auo de parede eoHI tonla para H dias. 1 1 
~i~ltde de armas com nwsa, prensa e <lislieo...... ... 1 1 
Tal !la tle U:ll'I'O COIII t:tlliJIO (l:\1':1. agua. •• . • .. .. • .. .. .. 1 1 
Tamborete furado para a mes111a.. ... • • • . • .. .. .. .. . . 1 1 
Tamborete cuvemizado com asscuto de palhiuha ..... li 1 
Tinteiro c areciro de cstaulw com rcser\'alori0 de vi-

(Jldi'IC'I'Jiliii:IIIO. 

2 :lllii0~-
-1 )) 
r, 

dro, ju~os....... • • • • • • • • .. • • .. • • .. • • • • • • . • • • . • . • • fi 3 r, )) 

Baruleja para copos.................................. 2 anno~'· 
Bilhas de harro eom pratos pat·a a~ua............. .... 2 2 
Cadeiras rle.iacarantlft com assento de palhinha ....•.• li -1 
Cama rlc ferro eom colxfto c travesseir·o cheios de l:L.. 1 1n 

)) 

Castiçal de casquinha ou lHouzcado com mangas..... 2 ~o 
Copo de vidro par·a ag-ua........................ .... . 2 .. 1 
Lavat_orio de ferro pintado eom haeia c jano de fer!Ji ..-:::- ~ .•. 

:\l~~~ltt~:~;~.;~;.;;i~~~~·; ·~;l;l~. ~;t;.~·,;: .te;;âr~ ·1:~0 'j~~t~;Ó~ ~ . ( .~ tl1,.1 ~·· 
comprido c 1 dito de larg-ura ............ .-;-:'!':~ \~ ... 1• 1 . . 20 ' 1 !. 

!\lesa simples para aparador, tendo ~G6, ruétros de 
10 

\ 
. ~ 

)) r.omprimenlo (; 0,33 tliLns de largm·a. /; .,~:; •.•.••.... 

lTalli:t d1· L:rr1 n n_)_rn to r r11~ir :1_'~ r:_nllfH_, p':t r·:t- _:,\•t::~ .•..... 
·r ·u~:ht·~ P!'' d~~ nt·,,~,·~r :1 r~rr -,dl, , :q·.! ·~ H~t~'-'rl':~ . . 

I 



,, .J·~ . J __ t J 

ltalldcJa JIPifiH'Il:t para 1·opo~ •..••••..••.....•.•.••.• 
Cadt~ir:t tk j:acar:wd;~ se•u hra,_:os l'tllll :l~St'lllo ti,~ p:l-

lllilllla .•....••.••.••••.•.•.••••••.••.•.•.•.•••••.•. 
I ::1i\a tlt~ J't'l.n·tt~ pillt:ttla ro111 va~o tlt• I nuca .••••......• 
C:tlll:t dt~ fton o COIIII'ol \:to e Lt"an·sst•i ro t"!~t•ios dt• L1 .. 
C:llltTo tk lllt'l:d llr:tllt:o para lira r a~ na ••....•..•.... 
C:t~IÍt,':tf hl'tlll/.t~;ltltl t:tJIII lli:tll;.!:t dt~ Yitlru ..••... 
t:opo dt~ ritlro para agua ..•••••••..•.•..•..•..•••..... 
L:t\:tlorio dt~ kl"l'tl pintado t'OIII l1:u·i:1 •·j:IITo tk ft·l r11 

l•:ll.id o ••••..•.•....••.••.•....•....•......•..•.•... 
;\lt•s:t CIIYt'I'IIÍ!.ada 1'0111 t::tYt•la t•. t"fl:l\t', (l'fl,fo 1 lllt•IJ'u 

dt~ I tllllprilllt'llltl I~ O,ii tfiloo.; tlt~ l;lq.'.IIJ'a, .. , .. ,., ..•.•• 
l'alha d1~ IJ:IITO comla111pu p:u·a a~u:1 ............... .. 
T:tulhort'lt~ lur:ulo p:u·:t a lllt''dll:l ••••••....•.••....•. · 
Tiukiro e areeiro d1~ t:staul.o l"tllll l"t'SI'I'\'alorio tlt· \:tiro, 

par ...•. : •..•....••..•.•.•.•................... 

.. 
-

·I 

--= 

·) 

___ _:_ ________________ ---------- ---------

t::ttl1•ir:1 tk jar.:t!":tllrL·, srtn lll":l(_:n..; 1"0111 :t'-'St'lllo til' p:t-
lllillll:t ........................................... . 

(;:tllla tft~ ft~ITO 1'0111 t'Of\:.lllt~ 1.1':\\t'SSt'ÍI'II l'fwiw; tlr• J:1 .. 
C:tllt't'o d1• 111t'lal l•r:trii'O para agua .................. . 
Ca..;fiç:d tlt·lar:io .................................... . 
\lt•sa 1'11\'t~l'llizad:t I" O I !I !.::tYt'LI t• t'l1:1 ,.,., Lt'llllo I 1111'11'~> 

til' I'UIIIJII'Íilii'III.O t~ O,;).tk l:trgiii':J. •..••....•.......•. 
Talha ti•~ barro para a~na •...•..•....... , ............ . 
:t::•lldHII'I'lt• fur:.ulo \':1ra l:tlll:a .•...•..•...••....••..•.. 
ltlll('ll'O e ;tl't't'II'u' e eslaulw, par .•.•..••.......•.... 

Anu:trio p<~IJIWIIO f'IJ!ll praLI'Ii•iras, porl:ts tft~ llt:ld<·ir:l 
•~ (~ lta v c •••..••.•.•••.•••••.•...•..••........•.•.... 

Balltkj:L IW'fllt~ll:t p:ll':t t"opos .•.••.••.•••.•••••••.•.•. 
Casll1;:tl 1k lal.iio .••••..•.•...•••...........••.....•.. 
Copo dt~ ,-i tiro para ag11a •••••.•••.••.•.•..•.••.•••••• 
.\ksa euvt~ntizada eoru ga\'l'l:t ·~ cltavt•, t1~11do ·1 ltlt'll'11 

dt~ COIIIJlfÍIIH~lllO PO,tJ tlilos dt~ f:lrglll':t .•.•••.•..... 
Moriug-tw gr;tutle de han·o p;u-a :t~ua t"Ollt ~ IJit·os e 

eotltfJelCIIli~s tarn pas de m:ul•~i r a .•••••.•..•.•...•... 
T:uuhurete euwntizado ('o lu :rs_.;,~nlo tk pallliult:t ... . 
Tiuteiro e areciro de cstaulto, j;~~~o .................. . 

~ :? 

~ 2 

~ :111110.':. 
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EXECUTIVO. 

loF:\ti\11'\Af..~lo, 

taiüw d1~ lllall1~ira f'OIIl Lampo piulado d1• pl'~lo, 1~0111 
c•·uz hra11r·a, ~~ 3 argolas d1• lal:io !11• c:ula !:Ido .•...• 

Ca~Lil:alp~tfll''!JO de 111adc~ira llourafla ou llrouz1·afla 
para ealwceu·a de~ cadaVCI' ..••••.•..••.•••.•.••.••.• 

l\11~sa ck marleira 1'olll a eomp!'leule et'll/. piul:ula de 
pt·et.o pal'a dito .•....•......................•.•.... 

:\le"a singela, tendo 2 metro<.; 1le eompridn sohre 1 dito 
de lat·~to, para deposito de radaveres ou autopsia ... 

-------------------·-· -- --·-·-

~ 

~ 

~ E 

H i 
2 1 Ü ,11JIIO!\, 

2 2 10 )) 

1 10 )) 

2 1 tO )) 

IAlmofat•iz <11~ IH'OIIW com miio ••.•.....•.....• • ....•.• 2 fudetel'miu:uln 

1

,\lmotolia rk !'olha pal'a liquido cou1 capacilla!le lle ti 
JiLI'OS 2 1 2 :llliHH. 

Assuc~ ;,:ir~;s· ;l~ · ir;t; (.'a' j;a·,::; ;. ;;f;~;.;;l~,;.;~;~ ·d·~ ;,iú~·i ~;~s: :: 1 2 2 >) 

; B:H~ia 1IP arame JH~qtwn:. para Clll'alivos (para cada cu-
' lt~l'tllaria de :JO f'amas) .............................. 3 3 
; B:wia de feno hal.itlo ou folha dobrada para banhos ti(' 
1 ass1~io (Jlara r~:ula flila).................... ... .. .. .. . 3 3 li 
!Bal:qu:a l'.<'tra cima de 111esa eom pesos de 4 grammas 

ale 10 kJiog-ram•JlaS............. •. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 1 lntl1~1r•rmiua 1 1 11 . 
i Balauc;a romaua úo syslema mcu·ico co111 J.u•sos aL(~ 

I 

100 kilogrammas .....•...• :... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • 1 
Ba Ides dr' madeil'a pai' a a~ua •.......•.•....•...••••. :. {; 2 :uuw. 
Banco pat·a eozinha com1mctru de comprimeulo e o,:m 

«lt~ l:tr~g·ura........................................ . 1 1 ~ 
1 Baulwira ~rawl<~ <11~ folha 1lohratla para l1allho~ geraes 

(para ead:t enl'crmat·ia de 30camas) ................ 2 2 8 
Barretes de a_lgc~llfio ht':ltwo !)ara cada solda1lo doeute. 1 1 1 1> 

Banetes rl1~ la d1to pa1·a ~~a< a doenlt•................. 1 1 2 » 
narn~tes rle I in h o di lo p:u·a eada oflicial dueuw....... t 1 1 
Batril para :1g11a.... . .. . . • • . • . . . • . . . . . . • • • . . . . • . . . . . • . S 1 2 ,, 
B11ln ~r:uult~ de folha pal'a eul'cnnaria de soldados 

doertLPs.............................. • . . . . . • . . . . . . . f) 2 2 1> 

Bule de Jou~~a para ditas de otlicial di lo ............... 4 2 1 
Cabille portatil para pc•ndurar Loalha pal'a cada ~~n

ft~rmat·ia de30c:atna~ ....................•.••.••.... 2 2 5 
Cah:ão <11~ tnaddra r~om divisões para gn:mlar mallli-

lllf~lllos ............................................. 2 1 10 
C:ti\ào dr~ llila i):tl'a at'OIHiicionar roupas •.....•.••.•• 2 110 " 
<~aiu .1le I'«~LreteJlifi_Lada com vaso de low,'a ...•...•.. 12 4 fi ~~ 
Lahle11·a grandr~ I' tt•t·t·o.. . . .. . . .. . .. . .. .. • ... .. . .. . . 3 2 ü ,, 
Callleil'a peqtwna de dito............................. 4 2..11. " 
l::.•l~·.:~s ~~~~ ~ltita de ~ul!ar· J~a.t·a ~ada otliei:.ll doellle~:.~~_,-r-f ·-x~~:··~-. 
L•l• .. •ucll.\llella de <illop.uadtlo ............. ~.r: ~ ~~~ ~AM»J ·. 
C;llra de algodüo l'ise:~rlo de dito pal'a ca ~, ?s~~~ru 1 ' tt/J, 

1loeute ................................. ( • .... ~ ..... 1 1 1 ,1 A \) 
~:_ll~'atle~~e~a azu.l (~~dito para dito ... <((~";-.: ...... ! ~ 2 J 
l(::•l•~"~.'.'~.•.o p~r.:• ~-lll~IO ....•....••.. i_'·~o.:· ........ 2J 12 1 , .' 
!t..lfll.l "' 1. I li) p.11.1 1.111.\ ,,,H'IIII~ ...... r ... ;· .......... 1 1 111 

P\RTE 11. fii ~. . {(:-



~30 ACT.OS DO PODER 
I 

'"'·---------~-------------------·--------- -----------·~r-,----~~:, __ _ 
• •=t. 

""' o~· ·:- ~ct - - .... ª ~ ~~ O., C,) "' ._ o :::: 
=~ 

Camisa de rnorim para cada ollicial doente.... . . . . • . . . 1 1 a1111o. 
Camisa de llauella para dilo.............. .. .. • • . • .. 1 1 2 
Camisa de algodãosiuho Jtara cada soldado 4lueule... 1 1 1 
Camisa de !Jacta azul para tliLo..... . . . • . . . . . . • . . . . . . • 1 1 2 
Camisola branca de li uh o para cada ofticial tloCIILt'... 1 1 t 
Camisola rle algodão hr:urco par·a 1·atla soldado tluenle. 1 :f 1 
Camisola de baeta azul para c:ula doente............. 1 1 2 » 
Camisola tle força de linho........................... 3 1 lntletermiu:tdo. 
Caneco de ferro hat.itlo para agua tle cada jarra ou 

tina .....•...•.•....•...•.....•.........•..•........ :f 1 2 anuo:. 
Castiçal tlc I atao..................................... 4 2 10 
Castiçal pequeno de madeira com assucena para t'ol-

locar á cabeceira tlo moribundo .......•............ 
Car·r·iuho t.le Jnào ...............•................ , •... 
Chaleira grande de ferro ............................ . 
Chaleira pequena de llilo ............................ . 
Celha p:.tl·a eozinha .•.....•..•.......•..••••....•.•. 

2 2 :to 
6 2 H 
4 2 !) 
fi 3 5 
2 I 3 

Chicar:ts com pires tl(~ lotH;:l para cnferm~r·ia de offi-
•~iaes, {'asaes •.......•....•.••................•..... 2~ 12 1 

Colhert!s de metal para ellú, para enfcnuarla tlt~ olli-
cines ....•••..•.•••.•••....••.•••.......•••.•.•.•.•. 24 12 2 

)) 

)) Colheres de dito pat·a sopa par·a clita ...•.•.•....•.... 24 :12 2 
Colheres de ft~ITO para Ult.a de soldado;.; ............•.. 60 2\ 1 n 

Chinellas de couropat·a cada doente, pat·............ 1 1 lwlclt~rtllinaclo 
Colchas de ehita para cada c~uua tle otlicial tiU('Jit('... 1 1 1 au 11 o. 
Cobcrt.ot· de lã para dita dito.......................... t 1 1 
Colchües de rist'a<lo cheios de 1:1 para dita tlito....... 1 t 1 
Colchücs tle dito cheios tle capim par·a dit01 de soldado 

doente ............................................ 1 1 2 
Comadt·e tle metal ou ziueo.......................... 4 :l 4 
Concha de feno estauhatlo pam cozinha.... . . . . . • . • • . 2 1 r, 
Concha de metal para tirat· assuc:u·.................. 4 2 2 
Copo tlc vidro graduado até 500 ~rammas............. 2 1 i) 
Copo de vidro para agua ............................. 2~ 12 t 

)) 

)) 

Cruz com crnxil1xo e pianha de madeira cuvemiza1la 
para collocar á caheceira do moribundo........... 1 1 Inllclermiu:ulo. 

Eux:ulas com cabos ............................... 1 2 3 auuos. 
Escarradeiras de madeira para areia para cada 2 camas. t 1 5 
Escrevaninha tle latüo.. .... . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. ... .. .. ~ 1 10 
Espeto grande ou pCI[Ueno de ferro para assar c:H'IIl' 

par·a cozinha....................................... 2 1 a 
Espumadeíra de feno eslanhallo para cozinha........ 2 1 i) 
Faca de cozinha...................................... 4 2 1 
Faca e garfo Jl:tra mesa com cabo de 111arfim para 1'11-

t'et·rnal'ia de ofticiaes, pares .••••......••.•••.•..... 2~ 12 3 
fi~a.ea e gat-fo para dita com caiJo de osso par a dita tlt· 

soldados, drtos ..................................... 60 2~ 2 
Facão Jlara rancho......... • • . . • . . • • . . • • . . . . • • . . • • . . . 2 ·l 2 
Fogart'iro gt·antle de ferro............................ 3

1 
2 5 )) 



• 

EXECUflVO • 

Fri~idcira grande de ferro estanhado.............. • . 2 1 5 annos. 
Fri~ideira pequena <!c dito ...•..•...•. _. ....••....• •.• 2 1 5 , 
Fronha liza de IIIOI'llll para travesseiro de olllc wl 

di)CllLC •••• • .. • •• • ••••..• • .•..• • • • • • .• • • • • •. • •• • • •• • :1 1 :1 
Fronha de algo<lãosinho para dito de soldado dnclllc. 1 1 t 
Funil de folha .......................... •.... .. . . .. .. 2 2 2 
Ga•·fo grande de ferro para <~ozinha................... 2 1 5 
f;t·ellla de aram1~ para lüJTJI' p;lo..................... 4 2 t 
(;relha grande llc fcl'fo para assai' cal'lle.............. 3 1 2 
Gu:u·dunapo de linho ou algodão para enfermaria de 

otficial .....•....•.•......•.......................•. 24 12 2 
.Jann de madeira pintada com tampo para ca.da enfer

maria de soldado.................................. 1 1 4 
Lampiüo de p:u·cde ou para pen~urat· ~om perten-

ças para keroscue, para cada eufermana........... 2 2 1) 
Lampiüo ide pa1·ellc eom dito dito pa1·a cozinha c ar-

recallação.......................................... 2 2 5 
Lavatorio de ferro pilll.ado com bacia e jarro de fel'l'u 

hatirlo p!ll'a cada cnfenuaria... .. . . . . . . . . . . . • . . . . . • . 2 2 8 
Lcuçol de liuho para cada cama de ollicial doente.... 2 2 :1 
Lençol de algodão para cada cama de sollla<lo doente. 2 2 1 
~I achados encaiJ~ulos.................................. 2 :1 2 
~laelladinllas<litas ..................................... 2 1 2 
~[an~asdelàco.;l:llrasparacadacamadesoldadodoente. 1 1 2 
Mamcigueira de lou<.~a par.1 cnfennaria de otlicial.. ... 4 2 1 
ManuiLão de folha para 8 pra<;as..................... 4 2 2 
l\Ie!lida de caparida<le para liquido até~ lilros, jogos.. 1 1 6 
l\Icdida dt•. dito para scccos até 20 lill'OS, jogos....... 1 1 10 
1\lcias dt> Hi para cada doelllP, par...................... 1 1 2 
~lesa Jlara cozinha com 1rnetro de comprimento c O,ã 

ele lai';!Ura............... . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • 1 1 10 
~lesa piul.ada pa1·a culi'C tama pat·a cada enfermaria 
d~~30eanJ:lS ......................................... 11> 11> to 

:\lesa pequena eom gavcl:~ c chave para diversos mis-
teres .•...........•...•.....•..•.••.••.......••...... 4 2 10 

)) 

)l 

)) 

)) 

>I 

)I 

)) 

)) 

Mesa sing-ela para amputação com 2 met1·os de compri-
meulo e 1 dito de largura.......................... 2 1 10 ,, 

~h1iuho de ferro para eal'é................... ... .. . .. :1 :1 JO " 
~a valha l'ara curativos............................... 6 2 1 , 
Ouriuol 1 e ferro balido para soldados doentes ...•..... 2i 12 2 " 
Ourinol de lquça para ollieial doente ................ .Ll.121-&i. -1. » 
l'~diola yara couduzil· doeutes ............... ~-;-. 2~~ ]) - · ,, 
Pasllc terro........................... ... :.-:-\í(·~~· ~"~J~ filALJ>'', 
Pedra de afiar ....... ·................. ._.~<{~ ~'\''-".. 1 1 \í}fl'llJ~II~ a 
Pcrfumador de larão ou cohre para f ~-~~Qt'S....... i 2 4 aJÍnos.) 
Pratos fuullos de louça para enferm ~'Vbllicial .... 2j t2 1 )) 
Pratos •·asus de di lo 11ara dittl •••••• ~·~· ............. 2i 12 1 ';/' 
P•·atos fundos de folha de feno pa fkta de solrtatlo. 60 2t 2 • )) 

,l'ra!•J" raso-; de tlito para dit~1..... . .........•.•.... 60 2t ~()~> '/ 
~. } . ', ~ . é;./ "\, uo~ ut=-\'\'· · --::· 



.\ClO~ UU J'UUEH 

Sel'ill~a dt~ esL:HJhu para dysiPres ..............•...... 
Tahult:la de madt~i•·a pa1·:• papeleta de eada doeu te .... 
Taholeiro grande para conduzir dietas •••............ 
Talwlciro peqtw11o ll31'a dilo .•••.....•••.......••.•.. 
Talha de har·r·u eorn tampa e tol'llcira para. eada t•ufcr· 

maria de oflicial. ................................. .. 
Talha de dito eom dito dito para a ancc:ul:u;ão geral .. 
Tamborete furado Jlar·a c:1da talha •.........••.•...... 
Tiua grande de madeira para deposito rle agna da co-

zir•ha ••.••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tiutciro e ar·eeiro de est:111ho para divt~J·sos rnisterc~s. 
Ti.ielas de louça para eufcr·maria de ollidal. ......••. 
Tijelas de f(~f'l'o hatido p:ll'a tlita de solflado ...•...•.. 
Toalha de al~odàosiuho para cada 111esa de t~JJire caruas. 
Toalha de linho para rosto par·a cada eufennaria de 

ollicial •..•..•.............••.•••. ··. • · · •. · •. ··•· •· · 
Toalha de algodàosiuho para cada eulel'llwria tle sol-

d:ulo ••.....•...•...•••..•.••....... o ••••••••••••••• 

Tonador· de ferro para eaft~ com fogão til~ ft~rTo .....• 
Travesseiro de rise:Hio cheio de W para cada cawa de 

otlicial floenlc ...•........•....••.........•..•...... 
Travesseiro de !lilo de capim para diu. dn soldado 

tloeule ...•.•.•.•........•..•••.•.. · ... • ........•.•. 
T:unhorcte 1le madeira para diversos mistt~,.,~s ..•..... 
Vaso de limpeza com tampo tle zinco para ~~ada t:í 

tloent<:s .....•....•.....•.. · .. • · • · • ·• · ·• · • · • · · ··• · ·. • • 
Vitlro!le ventosa ..................................... . 
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·sernwiJes.- Os Jcn~óes serão pedidos na :razão de ln•s mudas para c:llla cama, a-. 
. tle ,~c~stuario tant.o de verão eomo ~~~ iuvnno, na raz;"tt> t!c duas, além ele i:iO 
:trios de verão que tleverão ter de sobrcsalenlc cru suas :IITc·t·:ulat·ôes os llospilae:-:, 
ditos ao;; Enfermarias l\Iili lares. 
c:~ixas de rctrclc e om·iucíes ~·('rão tlislrilwitlos COJifor IIW o llllllH ro Jll"e!->JIIIIÍ\1"1 

eutcs que não possam ir i1s la Lriuas. 
vasos de limpeza scrüo JIC\Iidos uuir,:uncurc ll:tl'a os eslahclecimculos fJIJe uào 

~m latt·inas lixas; os lamrwões para os que 11:"io l!vc'l'l~lll illuminaçüo a ~az, e oc; 
;de madeira para os IJIIC rirercm couseiiJns adruinisfraliros illtlepentiC'IIll's 1\os elos 
tS ou Companhias a CJUC pertenc·er·l~rtl. 
utcnsilios designados na preseute Tahdla llara •~atl:-~ t•sl:lhl'll'diiH~IILO ~~j sn:-10 n·
a!los ua sua totalidade quando o respectivo c•lilicio tiver capadd:uk Jlara afl
-os, c os das tasas de JraiJila(':·IO dos empr~ga1los IJllf~ JH'Ins I"CfWialllf~lltOS 1"111 
devem residir deutro dos esl.ahclednwlllos, f{!l:tllflo a •~asa de haiJilaeâo do~ 
os cmrH·cgados túr· dentro tlo cslil!Jeledrueuto. · 
nlrum ohje{·to porém será J.Cdido em suh~litui~·ão de outros, sem tJIIC a rcspl'ilo 
; se lenha procediclo nos·t~J'JJIO<:; ·do A\"iso lle 10 ele>. Ag-o~to 11•~ 1Ho3, qm~ s<'gurrdo o 
;torro Aviso Circular de Hl tle Dl'Zetül:}ro (le 1.8()2, loruou-st~ exteusim üs Enferma
liliLar·f•s; devendo eomtmlo os r·es(iPt•livos pedidos sc~r· o1·ganizados confor-
rnodclos mandados acloplar pelo Av-iso Circular de 4 de .Junl1o e recommCIHlatlfl~ 
e 11 de A~osto, ltufo tlc 18iH. 
!acio tllo lU o de Jaueiro l'lll :?:3 de Julho ele t873.- Juciu Ju~~: de 0/il r·ira )111''fi!CÍI(J I 



t-:XECU'J'I\'0. 

N. , .-'l'ahella. tios l'ai•a.uaentos, r.•u1•as, alf'aha.s c outros objeetos q11e de 
'cn1 ser fornecidos aos :a.ltarcs th\s ea1•ellas dus estabelechuentos milit:1 
res a cargo do Ministcrio da Guerra, e ás Enfermarias ltlllUares que n:l 
tem altart~s, para a administração tios S:a..,ramentos e celebração dc1 
ofllcios dh"inos, a que se refere o Det~rcto desta dutu. 

DE!'iO)Il!li AÇ\0. 

L;tsula, estola, tuauipulo, hoba, \'t~o ·~ pala de daruasco com duas 
\'ista~ IJrauca e Clleartto.Hia, t:,II:Hilecida de galão e frauj;t 
de retroz •~<ir de Olli'O ..................................... . 

Casula id1~111 idem de damasco com duas \ÍSLa-;, rilxa c lente. 
"" ideru ide111 ...•••.•.....•..••....•...•...•...•....••...••.••• 
~ Capa de se1la hrauca r:-rwntet·illa de gal:lo e friluja 1le rctruz côr 

dt~ ouro para amhula ..................................... .. 
...._ Estola de damasco c·.om duas vistas, branca e nha, eom hurla, 

;..:al:ú, c fra11ja 1lc reLroz c•ir de ouro ....................... . 
Mi.;sal ..••.•••...•••••••..•.•..••.•..•.•.••....•••.••.•.••••••. 

.\lvas de liuho .••••.•.••..•.•...•.•.••.•.•.•.•••....•••••.•.••. 

.\ruitos dedito ..........•....•...•....•.•.........•••.......••.. 
1:ing-ulos de dito ...••.••.....••..............•..•..•.•••.•...•• 
Corporaes 1le Jiullo fino c:om ~uanlas dt~ reulla ......•..•........ 
.\Jaui-;Lcrgios d1~ 1lito eonr prlllho ............................ .. 
l'auuo de damasco de lã g-uamt~cÍIIo de cadan:o de 1<1 par:t 

cobrir altar .•.................•....•.. , .........•.•......•.... 
~ ~oiH'eJ_II'IiZ df~ liul_ro com renda ou haballo .•....•..........•... 
e. Sau~utulws de ltuho ...•...•.....•.......•.................... 
5 Toalhas tlc Jiuho liuo <'0111 r·erHia ou babado Jar;.:o para altar ... 

c.:. Toalhas !I e dito lizo para forro 1le ;tll~ll·· ...•...•........••.•.•. 
Toalhas de dito liuo f'OIIl renda ou habado ~~strdto p.H':i ne· 

di~II<:Í:t ••• , •. •. • •• • ••••.•••••••• ,., ••••••.••.••••.• , ••• , .••..• 
Toalhas de di lo lizas par:1 forro 1le cretkucia ...•..•••.••..••.. 
Toallras de dito dito com atilhos uas e~~Lremillades para larat·t-

rio .......•...•....•.. ···•. ••·· ··· ·••· ··••· ··· · ····• ····· ·•·• 
Toallr:Js de dito dito para •~olllflltllth~w .•.................••••.. 

Altares. 

., 
1 

2 
2 
2 
2 
·~ 

2 
2 

. Amhula 11•~ prata dourada (Jor· dcutro ...•..............•.•..•.. 
ci ,\r-audeJa dt~ rut·tal t~ou)_caehirulJo para cauto de altar......... :! 
~ .\t·eaí': de m:uleira em·eruizada com Lre.s g-arf'lües, fcdradura I' 

~ cha\'e para. ~uar11ar· par·:uHeHtos ............................ . 
° Caldeirinha eom hysope de metal gahanizatlo .•.....•........ 
9 Calix, pateua. e colher de prata dour~tda. c sagrada ..•......... 
-s Campa.IIlha pequena de melai ~alvautza1la ... ~ .... . _; ô-.7';-.~· 
õ Castic;;•~s de madeira donr;ula com assueenas ·. U:".·, ~u~•C'.~ 
..., imetrodealto ........................... ::::?:"~~~.~·: ..•... ; •• 
~ Casti(:aes (.lc dito 1lito para saehristia, c 'Q.0.. \rtetrÚ!.> de dito 
-~ Caneela ti•~ folha 1lc tlandres para guanl !$1ds ............ .. 
S C..t~d~~ncia de maddt·a pintada ou enw• ,r,· .• a •.......•......•. 
~ Cr·uz com enteilixo de madt·ir·a l!nur-a1 ~·~ ~ 11 titulo, resplaudor-

c ,. r:n oqfe pra.!a para allat........ . . . .. . . .. .. . .. . .. .. . '.:.Í /;-.. ) 
'...... : ~.·l 

"'. IJ l' ~-~ u L\) 1..\ 

En{n 
mar ia 



.\GTOS DO I'OIJEH 

Altares. 

Cruz com ct·ucilixo fie madeira dourada com titulo, rcs(llandor 
c cravos de prata para saaistia..................... . . • . . . . 1 

Est:mte de madciJ'a piulada ou envernizada par:.~ missal........ ·I 
FiLa fie galão de ouro pa1·a chave de Sacra1·io..... •• . . . • • .. . . 1 
Galhetas de vidro ou meLai galvanizado com o COIII(Iel.eule 

prato •...•..•..•.•..••.•............••..... •· •.... · .... · •.. ·• 
,_, Mão de .hl'las com caniço para apagai' Yclas .........••...... 
.2 l'avilhão 1lc damasco hrcluco com galão e franj:t de reLroz eúr 
;: tle otH'o para Sact·ario ................................... . 

:.:? Pedra !!'ara sag-r:ula ......•.•.•••.•....•..•......•.•...•.•.•... 
0 Pia fie folha de nawlrcs pintada, com torneira c hacia par:• 
-~-~ Javatorio ...••.••...•....•....•...•..•..•.•...•.. · ....... • • · 
- Hespeilo de damasco b1·:mco com gal:\o c !'ranja de rctroz ctlr 
õ de ouro para Sacrario • .. . . . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. ... .. .. .. J 
.,._, llitual de l'aulo V............................................. 1 
-~ Sacras de m:uldra dourada para altar........................ 3 
•:::::. Tamboretes ou escabellos cnvcmizados <'om asst•nto de pa-
~ lhinha....................................................... :! 

Tapete para o suppedatwo de alta!' ........................... . 
Turibnlo, naveLa e colher de mt>Lal ;.;alvaniza•lo .......•.•..... 
Umhella coiH'J'Ia •le d:tllléiSI~O hr:l!lco ~ll:ll'llf~cida de gal:l.o e 

franja de retroz eiJr de ouro ................................ . 
\'aso~ de madeira donr:uJa 1:om palmas arLilic~iae'i para altar, 

l.endu o,:; IIICt.ros IIC alto ...•.....•...................•..•..• 
Vaso de metal galvaniz~11lo para Sautos Oleos ............... .. 

En(er
marios. 

. ~ão ,se fixa o tempo de dmação rlestes din~rs()s objecLos; nenhum deites, po-
r•~m, s•~ra forucf'itlo rle uovo senão nos tn·s seguiut.t·s e:t,os: . 

1. o. fJuando f11r julgado imprestavel em COI·IscqucHcia de longo tempo de servt•;o 
C COIIliiiiJO liSO. 

:!.e f..)uaurlo ft'Jr julgarlo arruiu:ulo Dll tiver sido extt·aviatlo, sciiflo então a ruiua 
011 extravio devidos á éansa imprevista ou incvitawt. 

:J.o Finalmelll.f', IJllatldO fôt• jUif:ado ainda :ll'l'llillailo, 011 tiver sido 4'!ttl'aVÍ:IIIO Jlfll' 
c·lllpa do encarregado da guarda do ohjccto. Neste •·aso scrú o c11lparlo rcsponsavd 
JWio valor elo mesmo. 

YCI'ilicatla qt;e sPj~t qualquer das Ln~s hypothescs acima, pr6cedf'r-sc-ha quanto 
:1.0 111ais. na confurmidaflc do que clispõc o Aviso dt~ 10 d1~ Agosto de 18il:-J, t'll
\TIIIIIo a esta neparti~~ào o h~rmo de exame e julg-amt•nto, acompanharlo do re"
peetivo pedido dos ohjer.tos 11111~ devam ser· "uhstiluillos, eonl'orme dispf5elll as 
lustr·ucçõcs de 1.2 de Jauciro de 18Cit, puhlieadas na Ontem do •lia do CJuartel-t;cueral 
u.·~ 236 de 22 do mesmo mez c armo. 

Para as capellas portateis forneecr se-hão os seguintes object.os: tres sacras de 
Jl:tpel, um crucifixo de latão, duas arandelas amnviveis para "elas, um par de ~a
lheias cnm prato, uma caixinha de folha para g-uard.tr hostias, um vaso par·a Santos 
Oleos, um missal com cstaute, um j•aramento complt'Lo feito de fazelllla chamada 
pr!man~ra, um caJix, pat1~11a e 1·olhcr 1 {; t•rata, uma cal•leirinha e hysope, nma caru
patulw, um ritual de l'aulo V e a roupa hr·:uu~a illllhfH'nsavel. 

!'alado do IUu de Jauciro e1u 23 tle Julho tle l81:J.- Joao Ju:;c tlc Ulit:cim Juru,uciro. 



EXECUTI\"0. 

~. ~. _ Tabella do~ utt~nslllos qur tl~,·em se.r fornreldolii á~ Guard!a~, 
•·argo del JtliuJstt•rlo tia fwurt•ra, a qu~ se a·elet·(~ •• Dem·eto desla dah. 

DE!IIO~fi~HÇ \o. 

ll:nwo d•~ 111:111eira para lllt'sa ~~~~ rauclw, com o eoru
pl'iuwuto propoa·t·ionado ao p('ssoal da guarda •.••••. 

BatT:ts tle marleira com pé,; de f'1~1To, para l':tda dua~ 
pr:u.~as .......•..•...... : ..• · •.•... • •. · · · · ·. · •. · · · · · · 

Bani! de 11111 fuutlo para ag-ua .•.•..••••.••••........•. 
Cahidt~ portatil eom. encosto para anuas t!f; fo~o •...... 
Cadeira de jacaratHla com asse11Lo de Jlalhtnlta, para o 

Collllll:tlld:tute .••.••.•..•..•...••.•••.....•..•....... 
Caixa tk rPtretc de madeira pilli:Hia co111 Yaso tle lou~·:1, 

para o CommaaHlantt~ ...•...•..•..........•.••....•. 
Cama tle fnro com lastl'o tle tahoa, para o Cüllllll:lll-

darllP .............................................. . 
CaJIPt'O lle ft~n·o estallhado, para tirar a~11:1 ••••••..•. 
Copo tle ,·idro I'OIIl prato, para o CotunaaaulalllP ... , ... 
C:hlil,~a I de lalfto .•....••.•...•...•••....••••.•...•..•. 
l:scrt~\'allilllt:t ~~~~latão ................................ . 
c;uarit:t d1~ Jll:Hieira COIII peauiJa, [lal':t t•alla SCIIlitlt'Jla •• 
JatTa de mad«>it·a pintada com tampa paa·a n~ua ......•. 
Lampiüo !!l':tllde tlc pan·de com perleu~~as para azeite. 
.\JI'sa tle 111addra para r:\llcho eom o cumpl'imcuto p1·o· 

poreiouado ao flCSsoal tia ~ll:ll'lla •.•.••• · ·. • . · · · • · ··I 
Mesa pCIJUeua eom gayeta e cha\'1', para o Couunau-

tlante ..•.••......••..••.•.• • • ·• .. • · · · · • • · • · · · · • · • · · · 
Talha de hara·o para agna com ta111pa e baut:o, para o 

COIIllll:' lHI:tlllC ••••••••••.••••.•.••••••.••...••••••••• 
T:tmhor·ete dt! madeira ......••.......•....••.......•.• 
Tiuteiro e aa·eeiro de estaulto .•.•••.••..•..•.•....•..• 
\'aso tle limpeza co tu tampo tle ziuco ..•........••.... 
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~s r::ahidcs e hanas serão. pt~didos s(•gundo a foi<:a de e:ula guard:1, as :Ill:ll'itas 
t:outonlll!. o IIIIIIICro. tlt! seutmellas que forem I'OIIoeadas ao rigor 1lo l•:mpo, ,. os 
\aSo'i tlt! l11upeza tlllll~~•neutt! para as !lllardas que n:-10 Lin·t'f!lll tanin:1~; lixas. 
. Eu~ Lod:,s os <~m·pos dt• g·u:mla ltarcrá IIJlla J'l'la<·Ju dos ul•· ·Himr=ifüi7'Tfii•"S"··ror•••u 
lon~el'ltlos .• os. <:omlllaJHiautes "''•:ilit:arfto _sua existenda ~~ . lí~W\S rl._l l.i:il)~. )U.IIflldo-
' 'trao as f:lltas _11111~ fHil' Hl!lUI'a ll\'t'l'l'lll l'll_eou.t.r:ulo; I' í.ij.lü·~iJli\I~I\·rh j{Hl,;f~yu~ 

.~ l(tlalquel' ohj11 t'lo <~xt.a·ayrado quaudo o Jtao liZPI'Cll \\\\ ·i '. 
I•:Jtae.io do llio lle .laneiro Plll 23dl~ Julltu t!c -JS:3í' ~~~.lns1: de Olirrira .lunr;utira.)
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EXECUl'lVO. 

DECRETO N. ~31:i3- DE 23 DF. JULHO DE ll~'l::. 

Approva os estatutos da Associação de Soccorros Mutuos- Li[~:l 
OperaJ·ia. 

Attemlendo ao que reprPscntou a Dircctoria interina 
da A~sociação de Soccorro~ Mutuos <<Lig-a Operaria)> e Con
formando-me com o parecer tia Secção dos Neg-ocios do 
Imperio do Conselho tlc Estado, exarado em Consulta 
de 28 tlc Junho do anno findo: Hei por bem Approvar 
os seus estatutos divididos em H capítulos c 56 arti~os. 

Do que se passara Carta que servirá tle titulo á 
mesma Associação. 

João Alfredo Corrêa de Olivdra, do 1\lun Cnnsell10, 
.1\linistro c Secretario tle Estado dos Ncgodos ilo lm
perio, assim o tenha entemlido e faça execut:u·. Pa
lacio rlo Rio de Janeiro em vinte e tres tlc Julho rle 
mil oitocentos setenta c trcs, quinquagesimo segundo 
tla lndcpendencia c do Imperio. 

Com a ruhrica de Sua Magestadc o Imperador. 

João Alfredo Corr(:rr, de Oliveira. 

Estatutos da Associacão de Soccorros mlulnos denonti· 
nada - Liga Operaria. 

CAPITULO I. 

DA ASSOCIA(\o, SEUS FEiS E SUA Of:~iAi'iiZAÇ\n. 

Art. L 0 A A'sncia,•ãn de Sur,<~orro:; !\!ntno~ tl<•Jlllminnda
J,ig:a Operaria- ü lot;·mada peia r•·u;,iüo de LtHlt'S os opera· 
rios c artistas IHll.:ioiwcs ou esttan~eiro~, <Jlle se <jttiLt!l'elll 
.suhmetter uos presentes r:;latlltns. 

Art. 2." Os fins da A~soei:u:ão-Li'!:J OpPrari"- ~;,,,: 
~ L'' Prestai: aos as,oeiallr,.; nee~·~>it.:ulos ~· ~ 

Jtwr;tl e matert~ I de IJUC pud0r d tspo ·~ l\ 11: '1 ·~ 
3 2." l'rucur:;r, por todos. os moi os no. :~~\Ç)<x, ~hNrtciAr{},.f IA · 

a sorte das classes O[lrn·arws, mtnH 1~')-(M me!l:nr:t!llClltiJ.S /"f -f ' 

em todos ns ran('.,'~' llo Lr~!Jalho ílrtis ·ro. e> indu~tri<d •. ' '.f>.~)~ 
r.\IITF.: llo " • 

~ Dn,. ,- ./. 
~·-LI F. PU r ,\0~:·./? -·---· ---:-...... .-



ACTO~ no PODER 

§ 3." Propa~ar a instrucção, como o meio mais cfficaz tlf' 
P.selnreccr quér o op<:lrario, quér o nrtista, tanto na im·cn·ção, 
··nmo na pratit~a do trnlwlho mnnual. 

,\rt. 3." A As>ol'iaçãu eonsl<lrá ue illimitarlo nnmrro tle 
~;uci''·'• IJUP.JWrt,.nr·t·râ•J :J lllll<l só t~la~.;t': a de sot.:ios é!Tet.:tivos. 

CAPITULO ·H. 

DA AD\!I.'S:\0 li E SnCtOS. 

Art. 4." Par~ pouer 'rr mcmLro ua Liga ·Operaria é ne· 
ce,;~ario : 

~ t." Excrcrr uma profissão qualrJncr artislic:J ou indus
t rLtl. 

~ 2. 0 Png-ar nm:1 joia rir rntrada de 5;)000 (que dar:'t rlirl'lto 
:111 Lliploma de su:i•l) e al<;m della a mens~:lidade tio tiOO rúis. 

A joia poderá ~~T satisfeita de uma só vez, ou em presta· 
•;'•es memaes de i;)OOU. 

~ 3." ~c r proposto por trcs membros da Associacão, per· 
t•·ncentcs :i profissão do candidato, u~ 1)\.taes attestar:w oS suas 
],,,as tjtWlitl:tLles. 

r:APITVLn Ilf. 

A.rt. ~: E' Llt'Yer <],. t"d'' ~'••r'iP 1b Li~a: 
~ Lo l\•'='flP.Ítar P cnmp;·ir os prP~I~lllt•s estatutos. 
~ 2." EXI'l'L'l'l' ruiu zelou enrgo lflW at~f'!tar. 
§ 3. 0 Todo soeio qtw l'l•r eleito l'rt'!'itlente de c!as~r. ou Dr

putado ou outro qualqlllT l'argo, eontrilmirú com um livro 
tlc sua c"rollla par;~ a l'tliitla('ã" 1la BiiJliotheea da Associação. 

§ l!. 0 O sod11 que fúr l'i<'ito Prt~sidt·ute de ('la>>e sr~r:í ohri
f~allo a eo!Jrar 1'111 >na r·la:-st~ as joias e mrn!'alida<les, :,ssi
gu:~uuo os reei Los tldiJ Thesourdro e prcstouLlu contas a este 
Ineusalmen;e. / 

r:APITCLO IY. 

nr.~~ DI 1: ITros nos sncros. 

A-:' · G." Todos os sorios tl:m o direito rle votar directamcnte 
('lU trc' Illl'l!JIJI'•;s. Est,•s tres IllC!llii!'C'S são: um l'rcsidenttl 
:' •lous Ii••tÍiitauu,;, flUI' representarão a rl:is:;r•, o primeiro ua 
llir•·''tiJri" ':"ntt:ll ,. '·'' ""'"''" •I''''' n"' '''.c·l'lld.d•;~s gerat'.'. 



EXECUTIVO. 

Art. 7. 0 Todo 100cio podr,r::í reclamar em sua respectiva 
clnsse a observar.~ o exacta dos presentes es~atuto~. 

~ unico. Quando 1Jualquer sr,cio entender que a Dircctoria 
da classe a que está filiado lhe fnlta <Í justiça, ou que in
fringe os estatutos c mais resolnrõcs ria Assod.1çãn, rccor. 
rerá á Dircctoria Central, a r}U<:·i tomará conheeinwnlo c lhe 
fará justiça. 

Art. H." Torto c I]Halqucr membro da Liga Operaria tem o 
direito ue ser socco:-rido por ella, nos ea.::.os prcvi~tos de mo
lestia ou desemprego, art. 10, tuta vez r1ue eo:leja rJnitc eom 
o IJag"arnento de sua joia e rle suas mcn,alirlaJ.e~. 

Art. 9." Todo õ~ssueiado tem o dirl'ito tle apresentar, por 
meio de ~1roposta csc.ripta o dirigida ú Dirceloria Centr:!l, 
torla e qualquer medida. que lhe parecer.fa voravcl ao melho
ramento f)lll geral ua Associação. 

Art. 10. Todo soeio tem direito a urna di::lria de ~;)000 
quér no ~.:~so de enfermidade que o impossillilite de trab:ilhar, 
durantr- a enfermidade, quér no tlc de . .;emprego involun
tario. Nrste ultim,o caso porém será obrigado a provar por 
documentos c testemunhas a causa tio SJU desemprego, <Jl'O 
serú submettill(l á Directoria Central, a !JUal resolverá 
ennhecontlo ou não o direito de conceder o auxilio preseripto. 
Fiea entendido que uão se acham nos easos de auxilio 
<HJUclle~ que se desempregarem por terminação de o!Jra~. 

Art. 11. A Associação so1~correrú os as~odatlos pnsns, 0111: 
pregando os meios compatíveis com o direito para livrai-os 
d:~ prisão. 

Art. 12. N:'ío potler:i votar, nem :writar cargo algnm, nPr1, 
srT ,;rwl~oiTitlo pf'la Associarão, o membro tia J,iga rJUC 11~10 
csti ver qnite para ~~orn o l'ofre da mrsnw. 

Art. :1.3. O associado que se atraz:1r ern ~ri~ nwzes n:1~ 
sr•us p<tgamcnlos perd<)!'Ú os direitos do soeio da I,ign. 

Ar·t. :1.1. O assodn1lo que f!znr u~n ou applicar,:i\11 rcpro, 
vavnl rins heni' ou dinheiros da As;;neiaç5n, :ti•Ílll de ser ex
pulso, ser:í perseguido perante a jusli(.'a tlo paiz . 

.Art. ia. l'Prdrrão o direito d•) so1~io: 
~ 1.0 Arjuelll's que fornm inseriplos com falsns informa

~(H!:-\. 
~ 2." Os qne forem ecmtlemnado~ em nltima instaneia por 

r·rinws infamantes. ' 
~ :!." o~ que tentarem direct::> ou indlji~!k=~~~ir 

a As-:ociariio, ou perturbai-a, ,o~ d ,_ .. 11w\tVPt"'flAI[~VÍWl)~ 
puhlu:a, ~cndo neste easo SUJeit" ~J~J\1\~hM'\J~·i'abstk~ ·\ 
Dircetoria Crmtral, pot.lcndP ,.,_. 1!\.!.'fií\.-,l'l'"lh!· '·"' rkr:.ic'ff.-.:,r, . ""c'" j'1!'''· :'. ~· cr·m."l·.'~ ..... , "'· I <:i:)· ·• ;\ 

~ ~ 1 
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Art. 16. Não poderá reclamnr qualquer qu:mti:l com que te~ 
nl1a eoncorrido para o cofre da Liga, o socio qun tiver sido 
úxpulso, ou que delln so demittir voluntariamente. 

EAPITULO VI. 

DA DinECTOIUA CENTRAL. 

Art. 17. A Directoria Central se comporá de tantos 
membros qu:nnas forem as profissõ;:s que estiverem repre
sentadas na Liga. Estes membros serão ao me~mo tempo 
!'residentes das diversas classes. 

Art. i8. A' Directuria Central compete: 
§ L • Heunir-sc na primeira dominga de cad:.t mez. 
§ 2.• Eleger d'entrc os seus membros os que deverão 

foÍ·mar a mesa, que se comporá de um Presidente, que será o 
Presi<lcnte da A~sociar;ün, tlc um Yir·c-presidentr, de um 
i. • Secretnrio. de um 2." dito e de um Tllcsourciro, formando 
o resto dos Dircctorcs um conselho que deliberará junta· 
mente com a mcs~. 

§ 3." Observar c fazer observar os prcscntf.'s estatutos c 
mais Tcf!ulamcntos em vig-or. 

§ f!.• Trabalhar por todos os meios a seu nlcanco, e dentro 
das forçJs tla A~;;oci~r,:io, p:1ra ercar nulas, onde os asso· 
einrlos sn pos~nm instruir. 

§ 5." Crrnr uma l;i!JiiotlJrca rem os recursos de que trata 
o art. :i."~ 3.", c com aqucllcs de que puder usar em bem 
da A:-,ocinção. 

~ 6. • Prestar r. fazer prestar soccorros aos associados de 
que trata o nrt. i O. 

§ 7." Nomcnr commissõcs para o bom dcsemprnbo dos 
fins r la Assot:i:Jção, q ué r d ·entre o seu seio, l!UÚl' u'cntrc os 
associndn~ em geral. 

§ H." Jul~nr aqucllcs associados contra quem houver 
denuncia ou bem fundalias suspeitas de crimes ou acçõcs 
reprovavcis. 

§ \l." Accusar perante a autorid:lile publica aquclles asso
ciados qne deffaudarem a Associação. 

§ 10. Attcndrír a todas as reclamações Justas que a Di
rectoria de classes ou outro qualquer sucio inuistiuctauwute 
I hc lizer. 

§ H. Apresentar á nssemb16a geral um relatorio cireum
stancia<lo do estado dn As."ociacão. 

\} i2;· Crmvocat· a asscm!Jlea" geral, ordinaria c cxtraordi
,n:tr.iaq~cnt,c, quando jul,!.!:nr nccessnrio. 

§·::·t·. · Corresponder-se r:om totlns as pessoas c socic· 
d:11!r~ r1uc possam auxiliar a Assc,ein~ão. 

§ H. Hr.solver em totlos os rasos não prcvi~tos nos pre· 
:-ent~~ ·~'laluto~. 
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§ Hi. Formular os regulamentos internos que a cxpc
ricncia julgar convenientes para a boa execução destes esta
tutos. 

Art. Hl. A Directoria Central não poderá fazer con
tractos, nem vender, nem alienar propriedade ou bem 
algum da Associaçtio sem autorização da assemblra g-eral. 
A' excepção da compra de apolices para a Associação, on 
ele soccorrer os associados, não porlcr:1 a Directoria Central 
autorizar despezas superiores a 1:0001)000. 

Art. 20. Os Directores que violarem as disposiçõ1~s do ar
tigo antecedente ficarão responsaveis pelos damnus IJlW cau
sarem á Associação. 

Art. 21. Para se reunirem officialmcnte-em consclho ú 
mister que estejam presente~ ao menos metade c mais um 
dos membros da Directoria Central. 

Art. 22_. No caso de não haver ses~ão por falta de numero, 
annunciar-se-ha de novo convocando nova reunião, em cuja 
oeca3ião poderá funccionur,desde que se achem. presentes ao 
tnenos i O membros, inclui dos os. da mesa. 

Art. 23. Todos os assumptos de que puder decidir a Dire
ctoria Central serão resolvidos por maioria relativa tle sens 
membros presentes, cxc~ptuando-se os que versarem ~ohro 
contra1~tos, ou venda de IJcns o a Assoeiação, que sú o potlcrãll 
ser pelo voto de ao menos dous terços do numero total dos Di
rectorcs. 

Art. 24. Ao Presidente da Li!ra compete presi1lir e rr
gularizar as sessões da asscmbléa geral c da llirectoria 
Central. 

Art. 2;>. Ao Vice-presidente compete sul•stituir o Presi
dente em seus impedimentos c ajudai-o nos traiJalhos das 
sessões. 

Art. 2G, São deveres do L o Secretario : 
§ 1. o Presidir as sessões na falta do Presidente c do Viec

presiden te. 
§ 2. o Orgnnizar as a c tas das wssões c assignal-ns junta

mente com o Presidente c o Thesoureiro. 
§ 3." Organizar os livros das matrieubs dos soeior-. 
§ "'·o Dar desenvolvimento a todo o expediente ha!Jilual da 

Sccre ta r ia. 
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§ rt..• Ter a s~n carg-o os livros do receita e despeza,. e.os 
auxiliares que j ufgar eonvenientcs, não escripturando nefles 
o menor as~entamento St~m que estejam abertos, rubricados e 
encerrados pelo Presidente da Associação. 

§ 5.0 l'er carlcmos de talões com recibos impressos, os 
quae:; n:io ter :lo validade-sem a rubrica do Prcsiucntc. 

CAPITCLO VIL 

D.\S CLAS3ES OPEU.\U IA 5. 

Art. ~:l. c~un cl:l~sc de nprrarios ~crá dirig-ida por uma 
JHn·rtori:J, rtllllJin.<ta tle 11111 Prt~si,lente (1111e fará parte da 
Directoria Central) e 1lc llous DPput::dos. 

E.•;tr•s ultimos r<• unidos :~os de todas as outras classes cons
titnir~o a a:-sembléa t:rcral da Assodar::-ío. 

Nãn pOLicr:\ eon,;tituir cl::ts~c um numero inferior a. d~z 
I'Hllnhros de ra1la prolissão; neste ca,;o se reunirá a outra 
l'.l:•s:.:e mais Sl)lllclh~nte, poiJ,lllilfl Llc,;Ji;;ar-se del!a desuc que 
I'U!ltenlw o numero acima previsto. 

Art. 30. A's Dircctorias uc cla~sfl compete informar-se 
das necessidauPs dos associados c levai-as ao conhecimento 
da Directoria Central, Jlllr intrrmcdio do seu Prcsiucnte, 
l>em como o rt ue occorrer :íeêrca de sua classe. 

Art. 31. lleunir-sc-ha cada classe annnalmcntc na seg-unda 
dominr::a do mcz uc Abril, para proccuer á clei~ão d.os mcm
J,ros que dc11-cm eumpôr sua Directoria., c tantas VP,Zes quan
t:~s forem julgadas nccessarias pelos Prcsiuentcs para tratar 
de interesses particulo.res. 

CAPITULO VIII. 

DA ASSE~IIJLÉA f.EUAL. 

Art. :n. Na as~rmlll!\a g-nr:l\ existo toda a aut'lridarle da 
A~'~~d:Jr:ãn no sentido do,- .'rns intere,;scs geracs. Ella tem o 
dirPilo dt) rPnsnra e fi<l':tli,;ar·ão. 

Art. :;::. A n~-;emhka g-Pr:ll '''r~ composta rl:-t rrnnião de 
todo~ os Deputados das tl i I'Pr~as I' la:'!'L'S tla Assoe in«.:ão. 

Art. :Jí. A :Jsscmhlt:·n t::t:ral onlin:1ria rcnnir-sP-ha an
nnalmcntt• na pri111dra t!'orninga 1lo lllf'7. tle 1\laio. crxtnwr
din:rh,~.IICHIP quando fôrt:rlllVtJI':IIl:l. ]11'1:1 ))ir,•rtori:• Centr;~L 

Art. :![). A a~..;cmblóa geral só pllr!l'.r:'i funrdnnar rtuando 
,~;tivg_n~nl pr~<:entc~ ao meno:_: metade e 111ais um lle seu~ 
l'!PllJ i'!"." f:•)!é\!1'.\(1, l"'f'_;!!l, '>!•. lH!!WT 1.', o'll!Hil!1"i3.!''5('•ha 
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outra reunião, e neste caso poderá a assemhl~a g-r.ral 
funccionar com um terço dos membros que a constituírem. 

Art. 36. A' assembléa geral compete : 
§ i. o Ouvir a leitura do relatorio dos trahalhos da Dire

ctoria Central, bem como a do balanço geral do anno, c á 
vista do parecer das respectivas commissões approvar ou 
rejeitar o teôr ou methodo destes documento!". 

§ 2. o Nomear entre os sons membros as commissões de que 
trata o paragrapho antecedente. 

§ 3. o !le~olver sobre as accusações de infracl_'ão dos pre
~~ntes e~tatutos, commettida ou consentitla pela Dircetoria 
Central. 

§ ~.o Resolver em gr:ío de recurso sobre a eliminação de 
qualQuer membro da Associação. 

§ 5.0 Approvar ou rejeitar as alternçõcs ou rdormas dos 
estatutos. propostas pela Directoria CentraI. 

Art. 37. Nas assemhléas gerar.s extraordinnrias sú se tra
tará dos assumptos pnra que forem convocadas. 

Art. 28. A assembléa geral será presidida por um Presi
dente nomeado por acclamação para cada scs~ão, ou eleito 
para o anno todo, se houver quem o proponha. 

CAPITULO IX. 

HAS ELEIÇÕES. 

Art. :m. No dia designado para a eleição dn mesa, depois 
de reunidos os membros que constituem a Directoria Cen· 
trai, nas condições previstas, a mesa que até estn época pre
sidiu a Directorin Centrnl presidirá a sessão das eleições. 
e seu Presidente nomeará, ll'entre os membros presentes, 
dons para servirem de escrutadores. 

Art. ~0. Em seguida o Secretario fnr:í a chamnrla dos Pre
sidentes das diversas classes, e á proporção que forrm estl's 
respondendo, irão depositando nn urna, cada qt~al a sua N'
dula, contendo os nomes dos cinco membros qnu deverão 
formar a mesa, isto é: Presidente, Vice-presitlente, 1." Se
cretario, 2. • Secretario c Thesoureiro. 

Art. U. Concluida a chamada serão immediatamente apu
radas as cedulas. 

Art. 4,2. Durante o process') da apuracão, o Prc~idente da 
sessão attenderá a totlas as reclamações "dos mcmhros, vo-
tantlo nestas questões os membros da rucsa, as · · _ -
bem votarão pnra n eleição desta. J r ~ ~ 

As eleições_ das _Directorias das c, e~.:t_~an <JtGÁ IJAI.C~ ~ 
mesma mançu·o. aetnH\ cxpost<~. ~"'O , - '~-1~ ~ 

l. '} j 
\~, Doe: * /1 

, r , ";/ 
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CAPITULO X. 

DOS FU:\DOS DA ASSOCI.\Ç:\0. 

1\ rt. Tj.,'J. o~ fundos ua As~ocinção constarão : 
~ ! " Ua;; joi3~ <' mensalidades dus ns~oeiatlo.~. . , 
§ ::!:0 Do; uotwtivos que por ventura forem fe1tosa Asso

ciahlo. 
~- :J." Dns Ynloreo: qur> ~c pndt'rcm ohtcr pelos meios que 

a ilireeturia CL·atral jul~ar eonHnieutes sem onus U.a Assu
fir~cJo. 

§. r1." D 1S juros que pro•l uzircm os fundos d3 A<:socia~ão. 
Art. fü. ú,; fundu~ 1la A,;suei:1t;.ãu, emquanto não c.onVI'l'· 

tiLlus em npolice,; da tlivída ]Jlthlie:J, sprão rceullliLios a um 
Banco un Casa lt:IIII:ari:J á e>w•llha da Jlirectoria, lkallliO em 
mão tio Theo;oureiro ;;t'Hncnte a tJUantia U'J ~00;/000 vara as 
tJp,;pez:Js nt'I\OJTPntes. 

Art. 1r;. o, fun1ln.; rla Associarão serão realizados em npo
lke,; lia divida pulJiit~a. 

CI\I'ITULO XI. 

Art. ~G. A A:.~ocia~:ío " l.i~a Opnr3ria • não podnr:í ser 
db<IJ!vitla srrn ~nnnr~u~·ia 1\1! ao mrmos trrs quartos ua to
talitlade dos assudaLlo,; r\:btr~ntes, resolvida elll tres sessões 
cun>'r'r:utivas da :l::':;c:nhl.;a geral. 

Art. ~i. Neste ea<u os fnndt1.-: flUO então houver, depois 
r1e pag;1-; tod:1;; ::s <ll'~iJ~~~a" tia Assu;;ia~ão, serão entregues a 
u 111 c~t;dJd~r~i!:ll'.nto de i n·;trucr:ão popular e de init;iativa 
]tarticular, IJU<: tcnlt:\ a Stla S<;1le 110 Drasil. 

Art. U. A !Jirel'!urLt t>ntrnl fuHecionará até á posse da 
llo\·a !Jir,:l;turil, que :l! n·riiir·ar;i na terceira domin~a uu 
I!ICZ tk f1laio. 

Art. !;..i. } .. s niro•l'tnri:Js tln th'S8S funPdnnarão até a 
pos,;1: tb~ novas J:ir; cttJria~, qtli' "' dl\Jclllar:i na terceira 
d<JIIlinga tlo mcz do Alq·it. 

Art. 51J. O ;:,;sodatlu q 111: ti ver .'ido eliminado rb Assoeia
r;:t:J poratt·nzod,: mcnsuli<larks, Cl]ll<JfJUizer dr~ no> .. entrai' 
]Hr!'a Cll:J, puile!'Ú SI'!' at[lllÍttidn, rl:i~:tllt!O IJUI'l;lll llíh:J joia Ü 

~ati~: ... wn•.lu SL'll antic~u dt:iJitu. 
Art. ;j!. O ultinw ""'~ibn tle uwn-calir1aclc de rada n,;;orh1lu 

!'t'l'Ú t:\:i:.;·itlo pela Dir<~et0ria·, nn !'<:ll cqitivakllf", tur.\.1~ \\o n:
~~·,: •rv· · a."<'I'Í:Hil.lp•:•lir C'lii'I'C!IT"·'· :'\ :\~.<o:j.}~::o. 
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Art. ü2. A Ass•wi;1~·ã•l 'ú reconhece os cuntractos leitos rm 
•:oonformid:HII' com estes estatutos. 

Art. 53. A' Directoria Central compete organizar o regi· 
nwnto intr.rno da As~ociação. 

Art. 5~. A Associação não potlerá prc~tar soccorros pe
t·uniarios aos seus associaflos, rmqnanto os seus runtlos não 
attingirrm a qu~ntia de 100:000~000. 

Art. titi. Estes estatutos terão força olirigatoria logo que 
forem approvados pelo Governo lnlJJCrial . 

Art. W. Os presentes estatutos ~ão perfectivei~, não po
dendo eomtudo ser posta em execução quai1Jucr alt1~ração ou 
rPforma nos mP.smos estatutm sem prévia approva~;ãn do Go· 
vrrno Imperial (Assivnado~ os mPmhros tia Directroria in· 
ter i na.) 

UECHETO \ ,:J;,í -111: .!'I !•E Jlilll:• !li: l·:i':. 

Concede :1 Antonio IP,c,Ú dr Oiin•.ir:J, pridi•·~iu. ''"' <k7 Jllll<•'· 
para O liSO f' ''f'JI;(:J d<• ';til 'lpp:ll'l'iJJO oi<· :llil:i'','.:tl In ITO 

Attenr1rndo :~o qur: me rr:qnercu AntonitJ .lo~ü de Oli
veira, e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da 
Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, Hei por hem Con
ceder-lhe privileg-io, por dez annos, para n n~n c venda, 
na Província do Rio de Janeiro, de nm apparclho, de sua 
invenção, destin<Jdo a amassar barro, a que se referem 
o desenho e a descripçfio qnc acompanhar:1m o reque
rimento de vinte o tres de Nrwcmhrn do .111no proximo 
findo. 

José Fernandes da Costa Pcrcir:~ Junior, rlo Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios tia 
Agricultura , Commercio e Obras Public~s , ·assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Ja
neiro em vinte c trcs de Julho de mil oil.or:('nlf:s sclcni:J 
c tres, quinqnagc!'irno sr!!'nnt!o ria lnrl'')WIIdl'rtt·i·t e •lu 
Imperio. 

Com 
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Concede privilcgi'l, por oito annos, a :llanoel Antonio 1lt~ Snu1:1 
para o fabrico c \'Cnda de um appardhn, dt~ sua iuvctu;:1n, 
dcnominallo-Cont:lllor. 

Attendrndo ao que me requereu .Manoel Antonio LI•) 
Souza, c na conformidade do parecer do Conselheiro 
l)t·ocurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, 
Hei por bem Conceder-lhe privilegio, por oito annos. 
para o fabrico c Yenda no lmperio do apparelho de sua 
i nvenrã:>, denom in:1do- Contador-~ destinado a diffe
rcntcs" trabalhos 11lt'<'anicos ~~ iw..lustriae~. no qu:1l sP 
referem a descripç:io ,. o dr=-enho que ncompanham " 
rrquerimeulo de Hi dr .Janeit·o Hllimo. 

José Fernandes da Costa Pl'l'!'ir:J .Junior, do l\It.:u Con
sclho, 1\linistro c Secretario de E,;t:tdo dos Nc,".o•:ios da 
Agricultura, Comnv•tTio t) Ohra~ Publicas, assim •• 
tenha entendido c fa\a f•xrcutar. Palario do Rio 1le .l:l
neiro em Yinl•• i' tn•:.; de Julho dr· mil oitoc.cntos ~l'lr>nta 
c lrcs, IJllinquagl•.~;into segundo tia Indt>pt'Jli.lcnt:ia e"'' 
lm per i o. 

Cnnce•IP. :1 .Joaquim da Cunha Fr•~ire e outros p~rmí,,ão, por 
tres annos, Jtara t·xplnrat· un1:1 min:1 tle d111mbo, e out.ro<:; 
mctaeg no ln~:u· ll•·nOIIlin:Jtlo AP:ll'at:ú~inhn. n:1 Provinda tio 
Cl'ar:i. 

A li entlcntlo ao IJUC nw r•'•{Ut'rrt·am .I o:Hpl im da Cnn h:t 
Fr!~ir•', Jo.qé Joaquim Cameiro e Frandseo lionc;ahl's da 
SILy_a, Hei por bem Concedc~·-lhes permissão, por tres 
:ullt~:J, par:1 explorar uma mtna de chnmho, e outros 
llli'IH•.; no Jng-ar tlfntomin:tdo ,\c·ar:Jf'úsinho, cnmpr•·· 
l:l·~dldll 11:\· Clllllllf:l'' ,,,, r .. rt:tlt•7.:t I' d!· \111':111"11:1(11', 



tJ.l l'rovincía do Ceará, soh as clausulas, que c:orn 
este baixam, assignadas por José FemaHdes da Costa 
l'erflira Junior, do Meu Conselho. Ministro c Set;relario 
de Estado dos Negocios da A~riéultura, Commcreio c 
flhras Puhl ieas, que assim o tenha cu tcnd ido e fa1:i.l 
>XI'•·.utar. P;tlado do Hio de Janeiro em vinte c Ires d11 
1111110 dt~ mil oitot;entos setenta~~ trcs, quinquagcsimo 
~e.suudo da ludependcncia c do lmpcrio. 

f.Jm a rubrica tlc Sua l\lagcstadc n Impera lur. 

Jose Fernandes d11. Cost•l l'aeira .Junior. 

Clausul.as :11. fjue se ••efere o J)ecretu n ·· ;;aüG 
desta data. 

[. 

IIP.Itfro il•t pra1.11 tlt) trcs annos o~ con•·.r·:':>illllariM dr··;i:rn~ 
r;·! li os lu;.;are~ e111 !fUI~ tivere111 rlt) minerar, apn·s••nf:tllllo na 
S ·•or••tari<J tl•• E,;tat.!o •~••mpctcule plant:1s {.;I)OI~tgica () lnpt~gra 
plti,·a do~ tet-rcno~ explorados, com os Jll'l'lis IJU•) llo•uwn~
tn·tn, tanto quanto for possível, a SUJl<~rposic:~o d;~s r:ama
da.; l!linerae,. 

A l'Stns tratJalh•Js acompanhar~, ;llém de :unostr~s dos mi
JtPrao•s c da-< variml;HIL•s das camadas de t11rras, uma dPscrip· 
•·;i•• tninudns.t da pos~ança das minn<, •los IPrrenos 1le domi
IJio pnhlieo ou tt:tr~ir:ul~ll' nei~P,.-;sari:•s â 111inera~~fw, •:mu rl•l
si~nacão rins pmprtdnrtos, das erllfw;u.:oe~ ll!dles extstrmtr:; 
e do tÍ>'o ou em fll'Pgn n tJIIn são rl•·sLinarlas. 

Ontrnsim indk:tr;io qual o nwio mai:< apropriado Jlara o 
transporte dos prod urto:< 1ia miuer:u;ãn, ~~qual a distanr~i;, 
entre cada uma Lias minas e os povoados mais proxirnos. 

li. 

Satisrflitas 3' exig-en~ias da d~usnla L', sm·-Jhcs·ha r.oncc 
dida a neo~essaria autoritar;iio (Hu·a lavrar as minas por ellcs 
P-Xplorarl<~s nos lug-a rcs rlesig-narlos, rle aecfJt·do com a mesma 
clan·'itla, sn!J as I'Onrliç(ies IJllP. o Governo lmpnrial julg-ar 
cQI1VI'ni•>ntn irnpt"11·-Jiws, 1111 interPsse rla mineral,'àn ,. em he-
nelkio tl11s dirrito:< rl11 E<t;Hln '' 1los p~rlio:nlarrs. 

ral~··ill 1111 llio <k Jano>Íf'il ('lll ~!:! rll' Jult - ~--..... ,,..., . ..-_·~-,-.. 
[!'1'11f1J1rft'S rfrt Cnslrr rnrml }I(JI,lflr . /, ~\(fí\1 I_C-If'o. C;f.f" 

I ,. . .''-Ç) '', ,f,.(.) 

~:, '~:-; 
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'"' ~ ü C P U T t\ D () > •. ;-
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OECllETU ;'i. :)3Jí -- lJL 23 DL JULII') DI; 18'iJ. 

CorH.:t:tle ao IJr. G.Jilhc,Hll.: SdJUr;lr 1lt.: Cal'aru:111;1, privilegio, 
por tlcz annus, para usar no lmpcriu, •lc 11111 pl'cJcesso tle ~11.1 

i!IVCilÇ:Í'.', UCSlill:lfiu :1 L'Xli:WUÍI' :1 fo,rõiiÍ!':l :;~\IJV:\0 

1\lleuolo..:udo au •JU..: me ;·e•tucrcu u llr o Guilhcrnw 
~.chúch d0 C:li::tllt•nl:l, e Teutlo uuvi1lu o IJcscmhan..o:atlor 
l'rocur~d•H' interiHu da Cunl~, Sulwrauia e Fazcnrb 
~~acionai, Hei pr,r ln~m Cuncctlcr-lhe IH'ivilcgio, por dez 
mnos, Jl.'\1'::1 t1.~:1r 110 Impu ÍIJ tlc um pruces~o de sua iu
vcnçi"ío, destinado :t exlin•suir :t furmi~~a saúva, segundo 
] th~SCI'Íp~i'[IJ ojlll' :tC>illljiailhOll u l'l''jtiCI'Í!JICillO de 7 tiP 
;'lon:ml:r•.• ·.l•J anuu ~·ruxilt!u lillduo 

olus6 FLrll:llldc» •.h C·J~ta Pureirt~ Junior. do Meu 
C•JIIO'Cllw. ~!ini.,tt•J e Scaelariu lk E:: Lido dos. Negocio' 
dJ Agl"ieultura, Cunuucrcio t' Obras Publicas, a:;sim o 
l1'Hha enll:lllli1k e fara exPcut:•r o l'alaciu do Hio de Ja
ncit<•l.'m vinil.' t· tn·~·lle Jull11• o!t· mil oiluLoentos setenta 
,. Lrcs. quiii'JU:l~'IJ«irl:" ~c'!:lll.lr• :h lrH!"I'C\IIIcllcia e do 
lm per i o. 

1 :•mct:tle a. t:omp:mhia-Campincira-tk illuminação a gaz :LU
toriZ1\:.'-' Jl~r" fnncriornr c :tpprova: scug csblulu:;o 

Attemlendo :~o que me requereu a Companhia-Cam-
pineira-tlc illuminação ~ gaz, devidamente rcpresen 
latia, c de conformilhde com o p:1rccer tia Secção dos 
Ncgodos do lmpcrio tio Conselho de E~t:Jtlo, exarado 
·~m Consulta de I) do mcz I'roximo fintlo, Hei por bem 
Cr•tH"c!lcr-lhe auloriz:H;::io tDra funr,cionar c approvat 
I" ~pcrti"U' cstllub. rruc wm e-;tc lninm. 

'": ·· FclllJH•l• ·· d t C•;:Y• i\ r· J: 1 luni111. olu ~leu Con
.tll~·, ~'l11h-fl''' ·.r,·r•t.lll•' d [,t·lrln ·!··- ~::;.;r"·ln:. 



EXEeUTJ\'0. 

da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, as:>im o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do lHo de Ja
neiro em vinte c tres de Julho de mil oitocentos se
tenta e tres, quinqu:tgcsimo segundo da ludependenei:t 
c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua !bgastade o lmpera1lor. 

José Fernandes dlt Costa Pcrcim Jttnior. 

Estatutos da ~ompauhia-Campiueim, a l(U~ se rcl'tn' 
o Decl'eto u.o S3aM desta data. 

CAPITULO I. 

liA t:OMI'ANIIB. E SUA OIH.iANli:.\f,:AO-

Art. 1." Fiea congtituitla uma sor~ird:HI•· anonyma. 
sob a denominação-Companhia C tmpi til' i r:t---pa r a u li 111 
de tomar á si e explorar a Eutprcza tb illutnina,;;l,, a g:tz 
da cidade de Campinas, na fúrma do eontraclo celdu·ado 
entre os abaixo assignados como cmprezarios c a C:t
mara l\luuicipal respectiva a 21. de Agosto de 1872 c 
que se acha approvado pelo Exm. Presidente d:t Pro
víncia, na. fórnu da Lei Provincial 11. 0 30 de l\larçn 
de 1872. * ·1. • A Compauhia como cessionaria dos cmprer.arios 
toma a si todas as ohriga1;ões, direitos e privilegio!; 
que decorrem do referido contracto mediante o accôrdo, 
que se fizer com a Camara l\lunicipal. 

~ 2. o A Companhia fica desde já habilitada á tomar 
a Empreza de transportes urbanos para cargas c pas·
sageiros mediante os cont•·actos e concessões, que ob
tiver dos poderes competentes, c hem assim, mediante 
prévia deliberação da asscmbléa geral dos acciouistas, 
«tualqucr outra Em preza quo convenha. 

Art. 2. 0 A séde da Companhia c su1 dirccção geral 
será na cidade de Campinas. 

Art. 3. u A Companhia lerá existenda de direito 
dest.lc quv estiverem suhsl'l'ipta:; J~u.i.!thl~t·· 

;,;;·;~; · "'"''"'''" ""· ··~t·Htü~·~ 
\\ ... , !] 

\' i ,.~ 



Art. 4." ,\ duração da Companhia será tle vinte e 
cinro annos, ou por tanto tempo, quanto fôr o praZ•J 
tbs conef'ssües que obtiver para as suas emprezas. Findo 
o prazo tbs collct·.~siies ohlitlas, a C >mpanhia, a quem fica 
t;:trautida a propri•·•l:tdP dt• todos os hcn~, pretlios, uten
~llio~. e m:wltilta<, IJIII' a:l•tuirir par:1 il" suas emprczas. 
podt~L·I V•·rtdd-a 011 prnrn;!;ar sua dura•:;io pnr prazn 
·lt~li'rmill·tdn, cotm• f•ir dr·liltt~l"<t•l•.• pda a<O:t!lllblé:t g•~ral 
.J' I) ;J•'j' i IJ!Ii.; I :t". 

1:\PlTl'f.ll 11. 

AJI. :,, .. 1'11:1 li'.:.'l'r<lSOe~orin-- d.l c.,IJI(':IIIlJil IH
Vf')';'l 11111a hir•Tfnri:•. rompo.,ta •k tn·s mt•mltros, ou 
llrr Tflll't'.', dos qu;tr-s um sr·r;'t o l'rcsidentt~. 

A ri. ii." "' DitTt'IOl't'" ~~·r:io dl'itos pda asst•mblt'a 
~tT.!I do; a•·•·i"nisla". votando-se em ~eparado para a 
,·.;rolh:t do l'rt•sidPIIlP. 

Ar!. í." A l'leil:ão para ntPmhros da Hi1 ceio ria só 
poderá reC<lhir em ;weionistas, que tenham pelo menos 
cincocnla acç.ücs sub~t:riplas e registradas sei~ mczes 
antt•;; da eleição. 

~ I." Durante n spn C'\ercicio na Dircctoria os ac
,. ion isl:1s conservarão 1lcpo:>itadas no cscri plorio da Com
('<uthia e u;lo poderão alit•nat' por qn:dquet· ftírma as 
.:itli:"•~nta at·riii.'S, a (jlle ~e rd•~re c:>lt) artigo. 

Art. 8." N:ln poLlcrão servir simultaneamente na 
lllt'"IILI Diret:tori;~ aecionist:1s, que forem sogro~~ genro, 
Clllth:tdos durante o cunhadio, ou parentes consangui
l!eos até o segundo gTão, c soei os dr. firmas sociaes. 

Art. !J." Não poderá tambcm ser Director aq uclle, 
qur, exercer emprr,gn de nomeação da Direcloria, ou 
tenha llirecta ou inolirect:unentc interesse em algum 
mnf.racto com a Companhia. A supervcniencia de 
qnalquer de~tes factos importa a perJa do lugar de 
llireetor. 

Art. tO. Os Directores ser:io eleitos annualmente 
pela assembléa geral dos accionistas, salvo os que fo1·en1 
l'lScolhidos logo depois de approvados os presentes, que 
~~~rvirão dmante a construcção das ohras da Em preza. 

'8iJl seu<; imperlimentos sl'rão o.~ Dirrr.lore;; suhsti· 
luido~, pelo~ ~upp!cn!c>, <JUC :'l'l'ào H'Us Ílllfllf'•.lialn~ 
'IH vê!Ó" . 

• 
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Art. 11. Para que possa a Directoria funccion:~r i· 
t!:\.~encial a pr·esença dos tre~ Directores. 

Art. 12. A' Directoria são conferidos plenos poder:•s 
para decidir todos os negocios da Companhia. 

Ar·t. 13. Compete á Directoria: 
§ L o Estahr.IN~er· regulamento para reger os em

prcgauos da Companhia, e para a dirrrção de totlos os 
serviçm;,e em geral de tudo, fJUC raspcit;1 a eonslrucçãu 
,. custPio da Emprcza. 

§ 2.° Fazer com o Governo gcrnJ c provinrial, Ca
mara 1\lunicipa\, com outras companhias, e com ter
ceiras pe~soas, todos os conlracros neee~sarios c es
peci<~lmenle os contractos grraes ou parciat·~ para 
fornecimentos, construcções, ma teriat•s, etc. 

~ 3. o Resolver a execução dag olp·as, de I i bcrando se 
devem ser feitns por administração ou emtwcilada. 

~ ~.o Fazer acr]Uisição Je todos os bens irn111ovei,; 
c moveis, e do tudo quanto fôr preciso á Empr~za; 
podendo tambem alheiar aqucllcs, que St' tornarem dl'~· 
nccessarios. 

§ G. • Convocar a nsscmblt'•a trcrnl rios accionislas 
nas épocas marcadns, e st•mpre qne fôr nen~ssariu 
rcunil-a extraordinariamente. 

~ G. o 01·ganizar o balanço e rclntorio scm(·~traes, 
que devem ser aprest'nlados á as~cmhlt·:~ l!«'l'al dos ar
eionistas. 

§ 7. o Assignar os contra r t.os celebrados com o Go
verno geral ou provincial, f) Camara 1\Junicipal, os 
títulos e cautelas das acçõrs. 

§ 8. • Ernitli1· :JCÇÕ()S no,; cnsos previ<.t.os llf'='les cs
tatutos. 

§ 9." Formular e dirigir o pl:mo da r.scripl.nração 
da Companhia. 

§ 10. Arrecadar os fundos da Companhia e escolher 
o deposito mais convenieutc para os mesmos. 

§ H. Annunciar as cham:HJas fins acçõPS respeitando 
o disposto nestes estatutos. 

§ 12. Nomear e demittir livremente seus empreg1dos, 
determinar e diminuir seu numero, mnrcar-lhes a ca
tegoria e vencimentos. 

§ 13. Fazer a distribuição de divi(lrndos de ~eis ein 
seis mezcs, quando isso tivr.r lugar !la fórma deter-
minada nestes estatutos. ~~ 

§ H. Decidir todas as quest.õcs~_,\o,r;~:~~ 
ncpwio<> ela f:o111panhia. salvo n~p·~~~\}1lrt4~~'.o•ré;lt 
{',.,,,,' "' '"' .'"'''"h li·" ,,., .. ., ~ç:j); """ ·''" . ~"' ~) 

\: Dnc · 
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§ W. Nume.1r ~gt~nte:., procurador~:.; P :ulvo[~·:ldu--: 
que fon•m neressario:>. 

Art. H. O l'n~sidf'nte é o exrcutor 1hf; tleli!JP.rações 
" rt·soluçües tia Din~ctoria, c compele-lhe exdusiv;•
mrntP a,;si~rnar lodos os conlractos, s:~lvo a disposição 
do art. i3 ~ 7, 0

, papeis, procurações, corre~pondcncia 
1h (~ompanh i:l. 

Art. HL As funccões dos Directores ~ão ~r:~tuitas; 
o Presidente será r"emuneratlo com uma gratificação, 
uunca maior de dous eontos c I(Uatroccntos mil réis, 
marcada t•Pla asscml•lb f!Pral dos arcionistas. 

Art. Hi. A Dirrrtoria rcunir-se-ha onlinariamentt~ 
todos ns Jnc•zes, r cxtraonlin:uiamcnle sempre que 
convier. 

Art. 17. Ac; rlcrisi'i!·'i lla llirr·rtori:• ,;r•rão tomadJs 
por mai11ria dr votw 

Art. IH. Na falta <•li impPllinwnto tPmpor;ll io do 
l'rt'<>idr·ntr• hd q~:1s vcz.:s o llirertor nnis votado 

CAI'ITl'LO til. 

Arl. 1!1. A a''~'mhlt'~a vrral .-~a l'l'lllli;lt' liP todos o:; 
:.crioJJJsla~, ou p~:lo mentJs de uma lcrr:a parti' dellcs 
qu•! n·prt:::r·nt,~m mil ~~ tlnzentas ~r~ões, qtw sr~ teulwm 
lll:'CI'ÍJ•fo 110~ rcg·istros da Comp~nhia sessenta uias pelo 
JOI'JlOS :;n[;•s rl:J l'l~llllÍãO. 

Art. 20. J\ nssemhléa çcrnl reunir-se-ha todos os 
~·emr·stn·s, c rxtraorrlinariamenle sempre que fúr con
vocada I•t·b ))j)'(·rtoria: no primeiro caso será con
vocada por meio de annuncio~ puhlic<tuO!> com antc
ectlrmcia ele quinze !Iins; c no segundo tcriio os 
annuneios clr, conYor~ção antccedencia de oito uias. 

Art. 2L Terá lugar a convocação extraordinaria da 
:~ssemhléa geral, sempre que fôr isso requerido ã Di
rcrtoria com dcclnrac:ão do 11m por accionista ou ac
c·.ionist:~s. qur. rr.prcscntem uma derima parte do ra
J>il~l. 

Art. 2:2. A asscmiJ!t·agcral, rPgularmcntcconvocad:t 
,. çtlH:;tilnicl~. rcprc>cllta a totalidade dos nccionistns 
,. ~u~s tll'l'Íoi)r·o: : ão ohri!':llnri:ts para lotlr•s. 

Art. 2.1. f)~ Ytofw dos :;rcinnistas : Pr.'in rcc:ul•idu:; 
li.!, , ... ·uint•· ra7;,,. 1 :itl:l 'inn: :11·1 iít·· •hr:·, um rolo 
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até cincoenta; excedendo deste numero se contará um 
voto por cada dez acções de excesso, de modo que a um 
ae1~ionist<J não se possa contar mais que cincoeuta 
votos. 

Art. 21. Não serão :ulmittirJos votos por prot~nratlor 
na cteit;ão tle Directores, e nem ~r,rvirá de proeurador 
pt~ssoa, que não seja accionista. Nenhum prot:ur:~dor. 
além tle seus votos como accionislas, não poderú reunir 
mais dr. cineocnta voto:;. 

Art. ':?~i. Em eatla se,;são onlinaria :1 Directoria :lprr
scntar(l ú :~ssembtéa g-eral o balanço das contas t: o rt'
tatorio. O balanço trará a demonstração minucioq 
tlo est:Jdo da Companhia; deverá apontar o eapilal so
riat, rderimlo-sc a tudo fJUanto represente o di'IJito e 
o cr~tlito da Companhia, a demonstração da conta do 
lucros c pcnl:ls, c conterá todas as c:<plicaçues p;lt'a cx.
c ta reei uwnto dos accionistas. 

Art. 26. Apresentado o balanço c rclat.orio, a as
semilléa g-eral elegerá uma commissão de trcs membro:> 
para dar parecer a rcspPilo; nessa mesma ::~ss1·mhli•a 
.~cral, ou em outra que for convocada, scrú o pan•ct•r 
:-;ujr~ito ;i discussão c ::~pprov::~ção dos accionislas pre
sentes. 

Art. 27. Todooaccioni~tateráouircitouecxamimr 
pessoalmente toda a cscripturação, documentos e quacs
lJUer papeis da Companhia ; mas essa faculuade serú 
limitada a um dia por mcz, que fôr designado pela Di
rce toria. 

Art. 28. A' assembléa geral compete: 
~ 1. o Eleger os Dircctores c Presidente. 
~ 2. 0 Deliberai' c resolver quaef;FJUCr propostas tia Di

redoria ou dos accionistas, c autorizar o augmento de 
c'a pita I, flUe fôr necessnrio. 

~ :l.• .l\landar proceder a exames da aJministração, 
sem limitação alguma, nomc::~ndo delegados cspcciacs 
para esse fim. 

~ !~." l\larcar gratificaç.ão ao Presidente. 
~ ;;,o Eleger Dircctor que substitua o que houver fal

lecido ou se tiver demittido. 
§ (i. o Resolver sobre a venda ou cessão da Em preza, 

tlis~olução da Companhia ou incorporação delta a oulra~; 
companhias. 

§ 7." Resolver a modificação dos prcs • .. > , _ • 

fic;llJdO qualquer ~odificação depcnd Ç-wnt·~~Ôão0· "'-
dO(JOVCrpolmpenaJ.. ,..'\.~\.-. ~ 4;!;' ... , 

~ H. o l•Jeger o Prestdcnte c c~ .. !ano par:t su~.; ., ~ '\.) 
n•tm iões. 1\ f , 

-.... ,, ,.. I 
1'.\IIT!! !L v \; , 

\' .. o '· /, 
"' os ,·:, / -~- Or ,~I) 1 ,•.ou· ,;---· 
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Arl. ::m. As ,Ic~isõcs Je ordem em :~s,;em\11.::. gtH':tl 
~crão IOill:itbS Pt'l:l TI13ÍOI'Í:l relatiVa de :lCCÍOJ.IÍSl:lS pre
~t'lllC~. sem depcntleneia de ront:~r-st~ os )'Olos peb 
túrma do :~rt. 23, que só ser:\ gu.trJ:d:~ no; o-;o-; PX • 

pn·~·:o~ no :~rt 2S. 

C,\PITULO I V. 

Dli ; AT'lTAI Sil\:L\1., DC:S DIREITO~ E úDniG.\~·íJt~ Dt•~; 
.\CCIO:-;JSTA~. 

Art. ~\0. Oc:~pit:ll soc.ial da Comp:~nhi:l sPr:'ttlt~ qu:llrP· 
et~tllu,; contos tle réis tli\ididos em du:ts mil art'ôl's d;· 
duzento~ mil réiH:u.la uma. ·· 

Art. 31. As :~cçõcs são rcalizaveis em pn•stJ.,;Ü<'=' no.; 
prazos que forem marc:~düs, l1U pt•l:t fórma dl'lt•rmin1th 
JJP,;tcs estatutos. 

Art. :H. As chanwtlas serão feit;~s Sl'aundo as Ill'
cessiJ:ulcs Ja Comp:mhi:l, na ra;(io uo valor l',;timatin• 
d:1s dcspczas que tiYcrcm ti e ser fci tas c um os I r:~ -
b:~lhos tia Empreza, e serão annunciatlas com o prazo ,l,· 
quinze dias pelo menos. 

Art. 33. O accionistJ que n:io realizrtr :t respt'rtin 
entrada no prazo drt chamada, t•crlll'rú t>tn bcneficitlth 
societlade a~ entradas nu tcriormen te v cri fieadas. 

Art. 3\. O acdoni~ta impontual poderá ju~tilicar-~P 
perante a Dircctoria, allcgarlllo os moti,·o.-;, que o im
pediram tle fncr sua cntratla no tempo compctf'nll'. 
Senti o attendillo o accionista pa~arà, nlém lias en tl'.1lhl', 
·mais cinco por cento sobre o vnlor dclbs pela mó1'a, 
que em todo o caso não excederá de dous rnczcs. 

Art. 35. A Directoria tem o direito de dL'rlarar nm 
commisso a-; ncçõe~, sobre que occorra a impontualitlndr, 
devendo publicar que ficam nu lias c sem vigor, cffcc. 
tu:mdo a emissão tlc outras, que as substitu:Jm. 

Art. 3ü. As nrçõcs serão tr:m~fcri v eis por c f na I quer 
modo vúlido em tlircito, mas depois tlc rc:~liz:~tlo um 
f]ll:lrlo de valor ele cada urna. 

Art. :n. As :~rçfics serão ao port1clnr , ma!'. , qnc
rcntlo c: possuidor, será n nome dc~tc rleclara<lo rel:'t 
U4:_cctona nn V('rso da accãn . 
. A h. ~S. No csrriptnriP d:1 Ctlmpanhi:J h:~vcr;'t nn~ 
reli:-tro rwmiual dl' tntlos os {'osguitlores de :1rriit"· , 
:~··.1!:1!1: f•·ITIICÍ:I!' •:f'I'~C :11·•. i l·llf:l: 111 ·-o•;! (~ Í·'llt 
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An 39. As de:.pezas de taxa c oul1a.s com a Lraus· 

frrencta das acções não poderão exceder a tJUantia de 
mil reis. 

Art. !tO. No ca!'o de perda ou extravio de qn:tlqtH't 
:u·(io da Cnmpanhia, a Biredoria substituirá us I itulos 
J't' r ti ido~ pot· outros, q uc serão t•ntrL~g ucs a tJUCIIl de 
t!ircilo pertençam, depois tlc feitos os t:ompelcntes 
<lllllllllt:ios c de adoptar as neecssarias canll'las, tlt~ modo 
a inntilisar eompletanli'Hlc os títulos perdidos. As ctes
Jit'Z:Js IJlle para c-;sc lilll se fizerem rorrerãu por ronta 
dn inlerl's~ado na suhstit.nit;ão. 

Art. H. f.atla ;u:t:ão é indivisivcl em relaç:\o.'1 Cum
panhia c deve ser representada por uma tlllit:a p!'ssoa, 
quaesqnn que sejam os contr:u:los tlc que haj:t sitl•• 
.lhjet'lo. 

:\rt. r12. O,; i'Jetlorcs ou hcnleiroi; de aceionista~ nãn 
f'titlerão :IITcsl:.lr ou peulwrar sob 1p1:tltpter prett•xt" 
qualquer propried:lllc, bens, titulo~ lh Companhi:1; ma~ 
ó cxl'rcer:h' ··cu·;; dirPi!ü•; ~Phrc "' tilulno: !'li a•·•:i!r·; 

l:" l't'rl 1\':lo. 

\i t ~;;_ fie pois t{lltl a Emprez:1 c:;lt vrr funu.Ionulllt!, 
.\ ll1rectoria, lotlos os semt•strf's c em vist:1 das rnnlas •~ 
donflnt•nlos, propt.lrá :\ asscmbléa g<•ral dos aecionif;ta~ 
u pagamento de um dividcntlo, •rtre eslt'ja calcubdo, e 
·llH' Sl'I':Í pago dt'pois de resolução da mesma assemblca 
pTal .. 

Art. 'tí. A Dirccloria dctlttzir:í G<~mestralmenle do, 
lllíl'o~ ltquidos uma quanl i.t ~~onespondentc a seis dc
.-tmos por t'ento sohrn o capital p:1ra formar o fundo de 
res!'l va da Compauhia. Esta quantia p01lrrá spr em-· 
prngada em ;qwliet>s da divida publica, rm cmpreslimo 
da Pro v inci:l, e do 1\luuidpio, em acçiies de comp;;nhias 
de estradas de ferro c outras, st3gundo pan•eer m;Iis van · 
t1,1oso ú Uin~eloria sob approvação da asscmhléa geral. 

!\rt ~:i. O funtlodc reserva édcsti · c m•sentar 
ll•l lim do [tl".~zo da dur<~çâo tia f ~\iflrihr4:qlit* ... ~.m 
'!li C :;t' ~'~'ll~lt I llt', r· ,1 anui! · , ~r,ld4:lllli:\í!~ NXf}l-f1~ 
1111 'l'·'. J'l'"''l'lli•·ntc, dr· fn .·~~fí•t. ~lf,V--1.. '-

~, * ~r 
', o,,~ • )J 

........ •, ;;•· r·, , .,, 1 , : \ns 



.H:TOS DO ronEII 

Ta mhrm po,Jerã ser :~ pplic;l!lo, meti i;m Ir dcl i hPn
ç;io tb aswm hléa g·Pral, r•m IIOV:Js cmpn•za~. Num· a 
pnn'•m será applirado ao p:1gamculo das wult;~~. em 
qrw tnron e r a Coruranltia. 

CAPITELO VI. 

Art. 'Jfl. A Companhia será dissohida: 
\'i 1." E'i:pirando o prazo m<Jrcatlo para srn rlnraçJn, 

:·t· a :J-;scrnhléa geral do~ act·iunistas não resoh·cr o cun-
1 l'<l!'iO. 
~~.o Pela Yrncb ou crs~ão de suas cmprczas ou pd:1 

!-lia inror·porat:ão a outra comp:111ilia. 
~ :3. o Pela perda de dous terços tle sru r:tpil:tl. 
~ !L o 1\lostra!lllo-se que a Compa11ltia não pútle pre

cltrllf•r st'U lim. 
~ ti." Por todos os mrios rm direito estahelceidos 

:t l·r·,;pl'ilo das companhias ou sociPtlades anonyma.~. 
Art. !t7. JJis~oh ida a Companhia, t•utrar:'t clla em 

I iq u id:H:iio. · 
Art. (l~. A litjlrid;u~ão sf'r;'t frita por Ire:- liquidadu

n•s nollteados pda assemblr\t gf'ral do,; aerionislas, 
e qtw pnwerlr,rJo ua fúrm~ das lei:; em vigtJr. 

Art. .'J!J. Feíla a liquidação c a propnsl1 da par
tilha ~~,r~t ludo !'UIJmdlidu ú assellliJII\t g·tral dos ar~
' roni.slas, que para I'S~r· fim ,:erá t:onvnrada pf'la lli
r.:clnrra, r que tlelilJt'l':t!'Ú por dous terr~us dos voto' 
lt''Jll'f':;f'lf tarlos. 

Arr. ~iO. Apprnnda ~ liqnidar:ão e partilha 11a ftirnn 
du ;1rt ;io, Jll'llhtrm arcroni~t~~ pudrrú rct'lau!~tr. 

CAPITULO Yll. 

Art. ;;1. O contrac:tn para ill11minaçã0 :1 ~az de;;t:~ 
r idade de CJmpinas feito com a C:~rnara l\lunicipal por 
:1 lg""-\,~ dos aba h o a>stgnados ser/t parte i u tcgran te do::: 
pre:-cntc,; estatutos, A ambos entrnder-sc-hiio accilo~ 
(· apprnv.tdo~ por todos qu:wto.; subscrerucm ;l(;~u:::. 
.-:c'-!:: C:::np!!hL•. 



EXECUTIVO • 

. \r L. ti2. A Companhia podel'á ter ag-enda.~ ~~m qnal~ 
qrwr lug-ar, onde convier, dentre c fóra do lmperio. 
Estas 11gcncias actuarão pela força dos poderes que 
llw forem conferidos. 

Al'l. ;;3. A Companhia poderá vender sua emprcz:1 
por delibera1;ão da assemhlí~a geral c de accõrdo com 
a Camara l\lunieipal e o Governo Provincial. 

Art. 5~. Se tornar~se necessario o augmcnto de c a~ 
pila I, a assembléa geral poderá autorizar uma l'lllis
~ão supplemcnLar de acções ou levantamento de um 
cmprcstimo • 

. 4.rt. ü~. Não se pag-arão dividendos aos aedonista:', 
emeJuanto o e11pital social desfaleado em virtuciP de~ 
perdas não fõr integralmente rcstahclccido na fúnua 
do art. 5. 0 n.o 2 do Decreto n.o 27H de 1!J de Dezcw
bro de i8ü0. 

Art. üü. o~ accionistas são responsavcis pelo valor 
das an:õf's, que lhes fon"lm distrilmitlas. 

Art. ü7. O capital da Companhia poderá ser elcvild() 
:1Lé mil n rJUinhentos contos ele réis por ddihcr;u;:io d;1 
~ssr•rnblúa geral dos acdonistas: mas depnnderit ela 
.1pprovar;ão do Governo Imperial todo o auguwnlo de 
~~;1pital 4JlW exceder de mil c (Ittinhentos cuHtus. 

Campinas, ~'1, de De7.crnhro de 1873.-Joaquim (Juiri11o 
dos Sanlo~.- José Eqidio de Sou::rt 11ranlw. -l"icloriuo 
l'inlo Nwws. 

UECL.\RAç.'\0. 

Aos vinte c quatro de~ Dezembro de wil nitewcnlos 
:;etcnta e dous, nesta Cidade de Campinas, Provineia 
•k S. Paulo, e em casa rlc morada do Capil;io Joaeplim 
Q11irino dos Santos, á rua do Cummcrrio lllliiH'ru 
tnnla e :;eis, reuHiram-:>e os abaixo assignados Barão 
de Trcs Hios, C~pitão JoatJUim Quiriuo dos S111to~. 
T,•nt:ntc Coronel Jose E~idiu de Souza Aranha. Pe·dro 
E.-:;·iclio de Souza Arauha. ~\ntonio l\buncl Proe·w:a, 
fl:lphael de Abreu Sampaio, Piuhciro e BuPno, Com
nH:ndadot Manoel C:mlozo de Almeida e Silva, Vit:to
ritJo Pinto Nunes, todos Brasileiro~, ,·umcxre•p;:âo elo> 
dtJu:; ultimas, que s:Jo Purluguezes, ~~ domiciliado. 
nc:;la eidadc, p:ll·a o fim dt: orgauizarem a Compa
nhta Campinctra, c scuuu ar:cl:mtado o :dnixcJ as~i~:naLtr· 
Btt·ão de Trc.; Hios, par;t prcsirlir a reunião, ri':;Ó[
V8ram os :~b:lixo as3ignado:; fundar a Companhia Cam· 
pinell'il rom o rapilal :;or:ial de 'Juatroccntos conto<. 
;:s r é!s l'!r::! e.q•[•)l'al' a Cltll'!'t'Z:l. LLt illul!lll!J'~~\·J .t í'"'-



.,, 
·'--'·" 

dest.1 Ctdade, 111l·diantc os estatuto~, que nesta occastélo 
flll'alll Lliswtido~ e approvados unanimemente pelo;; 
.1lnixu as~i~natlos c que foi por estes a~signado em 
··onsCtJHencia tio que accordaram e contractaram, conw 
; or c~tc instrumento dec.laram: primeiro que approvam 
L'" l':'taluto:-, que nc~ta oceasi:io lhe foram aprescnla
dP~ .. c qtll' vai c~nipto com esta dccl:Jração em duas 
; 1:1~ tiL~ um só thcor, c pot· clles assignado, c rubri
t:atlo em totlas as suas folhas pelo Darão de Trcs Rios ~ 
:;l'pnndo que os ah:\ixo :~ssignado:; subsercvcm mil e 
toitth't'lllas ac(õcs do capital ~ocial, tomando cada urn 
t•<ll'a si duzentas ar(ões tio valor nominal tlc duzentos 
m i I n'is, ourig:mdo-sc a fazer as entradas até o mesmo 
Y:Jior nomin:~l n:t fónna tlctcrminatla no:> n'fcrido~ 
t'.'talutu"; tcrcl'iro que para incorporação tia Compa 
nhia noniL·iam uma Dircctoria provisoria comtJosta do:; 
ab:tixo assignaJos Capitão Joa<Iuim Quirino dos Santo:' 
tomo l'resitlcnte, Teneute Coronel José E~idio de ~ouza 
,\ ranlta, Viclorino I' in to Nunes, como Directon's para 
n fim 1k !'úiJHCrt'l'Clll a approvação dos ml'smos !'slatu-
1o~. <' promoverúlll a incorporação Ja Companhia, parJ 
tl(l \1!' c pelo presente titulo lhes ,!;to plenos c illimilatlo-; 
pulkres, inclu~ivc para aceitar quJifJltet· modilka•;ãu, 
'Jll•? o Governo llllJh'I'ÍJI!izer a estes C$tatuto~: dcvcndtl, 
lo[:o qHe •':;tiver constituída a Companhia, eonvocar um:1 
lS<I'miJIC·a gera! J':ll:J l'leiç:io da Dircctoria definitiva. 

fl,l qw~ p.1ra ronsl:ll· c de conformitlatlc ao art. 
'i." ~ I." do llc1Td ll 1!." 2711 de 1() de J)ezemhro de 
l~HO lll,11ltbram escrever esta dl'daração pela qual se 
,•f>rigam e respomaiJilizam na fúrma declarada. 

l Sc,zu.·m-sc as ;Jssignaturas.) 

llECHETO N. G3:i()- JlE ~J DE JULUo u~; 1873. 

• ·onrt:tle a Eticnnc t::unpa< privilc~io pnr dct. anno~. paLl 
wtroduzír nesta Cúrte e na l'rovinda do llto de Jan .. iw,[ma
rliina~ c atlparelhos •lc •·urtir 'couw, preparar connt plasli4:1t 
,. fabricar sapatos em !!'raJHle ·c5cala . .. 
·\llf'nth'Htl0 :w qut~ me l'l''jtlt'r<~u Elinnne f:Hnp;tc., ,, 

!l.l ronf•Hmithok tio pan't't'r do C"nsl'llwnn l'rorm<~ 
~~~ I• 1',,,:,,, ~: .. l.n.tni• o'L•z·_·u•h!'J:vi~·n•L H•_·r I"'r 



EXECUTI\'tl. 

bem Cúnceder-lhe privileg-io, po1· tlez annos, Jl.ll':t in
trO!Iuzir nesta Côrte e na Província do Hio de Janeiro, 
as machinas e apparelhos ainda não ronheeitlos no lm · 
perio, especificados na dcseripção a que se rrfcrc em 
seu requerimento de quinze de 1\laio ultimo c tlrsli
nados a cortir couro, preparar couro plastico c fal.Jn .. 
car ~a patos em grande esc.1la, pelos systcmas indicado,; 
11:1 nwncionada descripçJo c soh as seg-uintes clausubs: 

I. 

Ao conccssionario fira imposta a obrigaç:to de fundar 
um estabelecimento para os fins indieados, no qual t'lll~ 
pregará c1·ianças de ambos os sexos, em numero 1111111':1 
menor de cento c vinte, a quem dará alimentaçJo, ha
bitaç5o, vestuario e tratamento, bem como instrucção 
moral, intellcctual e religiosa, entrando n1~ssc numem 
:.tlé Yint.c alumnos do lnsti tu to dos Sunlos-1\ludos. 

11. 

t) privilegio de que trata esta concessão nJo pn!judi
cará o uso d<lS machinas c apparclhos Lemcrcier c o,; 
de Cabourg, ou outros já introduzidos no Impcrio par.t 
cortir couro c fabricar sapatos por processos tlivt~rsus. 

Ill. 

A presente concessão fica dcpentlcn te de ulterior 
approvação do Potlrr Legislativo. 

José Frrnandcs da Costa Pereira Junior, do 1\tt'll Con · 
~elho, 1\lín\stro e Secretario de Estado dos Negocio~ d.t 
Agricultura, Commercio c Obras Publicas, :~~sim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de 
Janeiro em vinte c tres de Julho de mil oitoccnto~~ 
~ctenta c trcs, quinquagesimo segundo da lntlcpen
Jencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\fagcstade o Imperador 

José Fcrnnrufrs da Costa Paetra .lumo, 



:;tiO _\LI O!'- DO PODEn 

DECI\ETO N. :i:H)Q- m: 2:1 DF. JULHo DE 187:-L 

t:n•:t o lu;!:tr dt~ .Juiz :\luniópal r. dr. Orph~o~ 110 Tt~rmo df' 
Cnnllllha, 11:1 Prolincia tlt' ~lato Crosso. 

ll:•i por hem Dcrretu o srgnintc : 
Arti!!.o uniro. E' c:rra!lo o lug-ar de Juiz i\lunicip:1l 

~· dr Orph;ios no Termo dr• Corumbá, na Pro\'inri::t dP 
"alo Grosso. 

0 Dr. 1\Tanor·l Antonio Dn:~rle tle Azryrdo, do 1\leu 
ConsPlho, ;\liniqroe St·rrrt:tritl dc Estado t!l)s Ner.rorin,; 
d:t J nsl i~a, :tssim o tcnh:~ Pntcndido r' faç:t f'Xrcutar. 
l':lia,·io tlo 1\io rlc .l:lnciro em vinte e trr' dc Jnlho tle 
mil nilot:nnto,; :o;rli'lll:l c trP,;, quin;(llagcsimo sw;n!ldl' 
da lntlt']ll'lldt•tJria t' tio Imperio . 

.Jf,uw<l A.11lmuo nurtrlt· di' A::rr1•J,,, 

1.,-r.l ' 

llECHETO N. :i:líii- n1: 2:1 DF. JULHO m: t.'\í:l. 

t:Oill~t·dc :1 l'aulino Lnrio de Lemos P a Fraucisro tJ,~ 1lirantla 
Leotw P•'rmissãn por dons :Htuos para explorar minas tlc ouro 
uos terrenos qur. al'lnalmcutc twssnem na comarca tia C:uu
p:lllh:t, na Pro\ iuci:t tlc :I! i nas Gcrac-.. 

Attcndr,ndo ao que me rel[llercram Paulino Lucin 
<li: Lr:mos e Franrisco de ~Iiranda Leone, Ilt~i por hem 
Cont:ellcr-lhcs JH:rmi,;~·ão por duus annos improro~aveis 
p:•ra H'< piorar minas de ouro no~ terrenos que actu:tl
mentr possuem ua cOI!l;tn·:t da Campanlw, n:l Provin
,.i:t de Mina;;; Gerar~. ~"IJ :1s l'lau:;ulas que eot!1 ro:t.<~ 
h;,.i.:-s:•m. a''i.o,:·n:H~a' pr•r Jo~é Ft•rnandcs da Costa p,,_ 
'e•:-;J .lnnit•r. do M,_•u Cllnscl!to, ~lini,tro c Sct:rct:n·i(\ 
d•' Ect:u]tl do." N1·grH·-ios ela AL:"ri.3u!l.nra, Cnml:ll't·eiu 
'-' ()b•-:t~ l'ublil':t'', que :t.''illl u tcnil:t cntr·udido c f;•ç:t 



t-:XECUTI\'0. 

í'xrntlal'. Palacio do Hin de Janeiro em vinl.r c tn•;; 
de .Julho de mil oitocentos setenta e tres, quinquage
simo seguudo da lndepcndencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\bg-rstadr o Imtwrador. 

José Fernrmde.~ dn Costa Pereira Junior. 

f:.lausulns a que se refere o Dcf>rl"to n." :;:ua 
,,._.sta •lata. 

I. 

n.~ntro •lo prazo tlt~ tlous ann11s os concns~ion:Hi•'s dt'si~
narão o;; lug-ares mn que tiverem ele mitwrar, :qu·t·~··nt.audo 
na Seerctaria de Estado competente plantas g-eolng'iea !' to
png-rapltiea dos terrenos explorados, Ct1111 os perli~ qut~ dt•
ruonstrem, tanto quanto l'õr possiv•d, a superposit::io das c·a
tuat!as minerat's. 

A I'Sies u·abalhos :~companhar:.í, além de amostr:~s dos mi 
urram; e tia~ varieda1les das e:~madas de terr<.~s, uma dPserip
ção mimwiosa dr~ poss<mt;;a das minas, elos terrenos :lt\ dollli
uio publico ou partieulat· nceessarios á mineração, t·om d··
~ignação dos proprietarios, d:rs edilicar;ões nelles existPniPs f' 
tln u~o ou emprego a que são destinadas. 
Outro~im indicarão qual o meio mais :1pronriado para o 

tr:utspot·Ln dos productos da mineração, e •Jual a tlislanei:l 
•·ntro catla uma das minas c os povoados mais proxintos. 

li. 

S·1tisfeitas as exig-encias da clausula t. ", ser-lhPs-ha ron
cellida a necessaria autorização para lavrar as minas por 
Piles cxplorndas nos lugares tlesignados, de aecônlo eot11 :1 
m••sma elausula, soi.J as condições qm~ o fioverno Imperial 
julgar eouvenientu impôr-lhes, no interesstJ da minrra~i'io ,. 
t'lll beneficio dos direito~ do Estado e dos partieul:~n~s. 

Pal:1cio do Rio de Janeiro em 23 de Julho de t87:l,-Jasc 
Fenwmhs da C'1sta Pereira Juniot·. 

l?ll!T!: lf. 7l 



_,r.TOS no PODF.!l. 

DECRETO N. ;$362- DE 23 DE JULHO DE 1873. 

Considera justificado o caso de força maior que originou a in
terrupção da viagem começada no dia quinze de Drzcmbro 
do a1111o proximo findo pelo paquete Pal'á. 

Hei por bem, na conformidade do parecer da Secção 
dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exa
rado em Consulta de onze de Junho ultimo, e de 
acçôrdo com as clausulas decima segunda e vigesima 
primeira do contracto approvado pelo Decreto numero 
cinco mil cento e nove de nove de Outubro de mil oito
centos setenta e dons, Considerar justificado o caso de 
força maior r1uc ori.~inou a interrupção da ving-em 
começada no dia quinze de Dezembro do anno proximo 
findo pelo partnete Pará, da Companhia de Navegação 
Brasileira. 

José Fcrn~wics da Costa Pereira Junior, do 1\leu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Agricnltltra, Commercio e Obras Publicas • 
:~~sim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Ui o de Janeiro rm vinte e tres de Julho de mil oi LB
rentos setenta e trcs, quinquagesimo segundo da In
drpendcncia e du Imperio. 

Com :t rubrica de Sua 1\lagcstade o Imperador. 

1osr Fermmrfes da Costa Pereira Junior. 

DECRETO N. u3G3-nB 3o nE Jutuo nE 1873. 

Elr,·a os soldos do• Pilotos, Mestres e Guardimes da Armada Nacio
nal e Imperial. 

Hei por bem, de conformidade com o~ 3. o do art. ~.o 
da Lei n. o 223{5 de 26 de Abril ultimo, Determinar que 
os sóldos dos Pilotos, lllestres e Guardiães da Armada 
Nacional e _lmperi~l sejam regulados pela tabella que 
com este batx;~, assignéld:I por Joaquim Delfino Riheiro 



EXECUTIVO.!' 

da Luz, do Meu Conselho, Senador do Imperio, .Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias da Marinha, que 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em trinta de Julho de mil oitocentos 
sctcn ta e tres, quinquagesimo segundo da Independeo
cia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Joaqrtiln Delfmo Ribeiro da Luz. 

Tahe/la a que se refere o Decreto desta data, prlo qual são ele
vados os soldos dos Pilotos e dos oflir:iaes uwrinhfiros, de 
confonnidadecomo§ 3." do art.~." da Lei n.• :!:.!36 de 2'6 
de Abril do corre11ü anno. 

GRADUAÇÕES. 

Pilotos •...............•.................... 
:Mestres de I. • classe ...•.....•..•........... 
Ditos de 2. • classe ...•......•.•............. 
Guanliãcs .................................. . 

Observações. 

SOLDO, 

iíOrr~OOO 
800,)000 
MObOOO 
~HO;)OOO 

Os officiaes marinheiros que tiverem exr,rcido nas classes 
snp,riores ás suas, vencerão as gratilie<trões das rcstJCf~tiv~s 
das,;es. 

Aos guardiães extranumerarios, quando embarcados, se 
abonarão os vencimentos que percebem os do corpo; e aos 
que tiverem o exercício de mestres a gratifieação da classe 
immediatamente superior. 

Os officiaes marinheiros extranumerarios perccl•erão os 
mesmos vencimentos dos de igual clas3e do corpo, se nos res
pectivos contractos não se estabelecer o contrario. 

Os officiaes marinheiros empregados em estabelecimentos 
navaes, ou em qualquer commissão em !.erra, perceberão, 
:tlém do soldo, a gratificação que lhes fôr arbitr:Hla, não jlO·· 
dendo ser esta superior á de embarcado em na vi o de g-uerra. 

PalaciodoRiode Janeiro em 30 de Julho de 18i3.-Jaa· 
quim De/fino Ribeiro da Luz . 

..... 



!iG'I \1:4\·p~ 1111 I'OIILI1 

DECRETO :'\ ;j:lG\ - nE ao nE mLuo nE 1873. 

Concede privileçio. po1· f!ct. annos. a rcrlro l\lariJili'S para um 
tlllClira-mar llurtuautc, tle sua iuvcnç~u-

Att.endewlo ao que me rPqurrcu l'crlro Marrpws, e 
Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa. So
Jwrania c Fazenda Naeional, Hei por hem Conredm:-llw 
privilegio, por dez annos, para o quebra-mar fiur:tuante 
de sua invenção, a que ~c referem o desenho c a !les
~ripção que aeompanharam o J·equerimcnto de cinco de 
Dczcm\.JJ'O tlo anno proximo findo. 

José Fernandes ua Costa Pereira .Jnnior. rlo Mr~n 
Conselho, 1\linistro c Secrct1J'io de E;; ta do dos l\' cg0r in o: 
rla Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, :1s~im o 
lr>nha entendido "fac.a t>xecutar. Palaeio do Hio de 
J:ml'iro rm trinta rle .Íulho d1· mil PÍ!OI:culos .~t~I!'Jlla ~~ 
11'!'.', quiuqna~csinl!• ~"~~uttdt• rla lntll'(H'Ildr•uria e rlu 
llll[li'I'Ífl. 

llEC:fiETO ~. ;j;J{i:i- nr·; ;}O nr. WLIIO DE 1~/:J. 

Con!'r.tlc nutoriza~~o a José Frrdcrlco de Frcila~ Junior para. in
•:orporar uma. Comp:mhia anonyma, 1lestin:ula a imJrorLar 
colonos o~uropcus, a exportar prU!Iuctos da comarca 1lc Campns 
para os porLos do Imperio c de outros paizcs, e a importar 
,:encros nccc~sariu~ ao abasletimento c consunro lia llila 
l'OIIIarea. 

Attcndcndo ao que me l'l'tJilt'l'l~ll Jo~(~ Fn~rlcriro rlr. 
Feitas Junior, c na conformidade do parccl'r da Scr~ç;ln 
dos Negocio:; do hnperío do Conselho de E~t:tdo, cxa

. rado em Consulta do pt·imciro de Junho ultimo, JIPi 
por tu~m Conccdrr-lllc autori7.ação para incorporar 11111a 
Companhia anonyma. tlestinarb a importar n•IL'Ill'~ eu" 



Encunvo..-

Hl(Wtts, a cx.poJ·Lar productos da comarca de Campos pHa 
os porto~ do Imperio c de outros paizcs, P a importar 
gcncros ncccssarios ao abastecimento c con~umu da di t;t 
comar:a, sobre as bases que apresentou com seu n·qu•~
rimenlo do primeiro de 1\Iarço deste <~nno fl qu1~ mm 
p;;te baixam, licando entendido que o GovPrno, p1))a au
torização que concede, não conlrahe o compromi.>so de 
outorgar-lhe os favores de que t1·atam a~ rdcric1as 
IJascs, nem quacsqucroutrosqne a Companhia possa n•
qucrcr-lhc depois de definitivamente org:111izada e de 
apprmados os respectivos estatuto~. 

Josô Fernandes da Costa Pereira Junior, do l\Jru 
Cumclho, lllinistro r Secretario de Estado dos Nt·.Qorio:; 
•la Agricultura, Commercio c Obras Pul1l ica~. a ,;sim o 
lenha entemlido e faca executar. J'alaeio do 1\i•J de J., .. 
JII'iro Pm l!'inta de Julho de mil oitocPnfl's '''ll'nta " 
lrPs, q u inquagesimv segundo da lndcpemlcncia c 1lu Im
periu. 

Com a rubrir:a ue Sua l\lagcstat!e o llll)ll'I'HI•,ll . 

.losJ Fernandes da Co~la l'crcira Junior. 

Uascs a que s" rcfcr·c o Dc,~rctt• n. u r.am; desta data, 

.Jns'i Fredcrko 1lt> Frf'itns Junior propue-s'' organizar nma 
Companhia ~ob o titulo de-Comp<tnhia ConHIWl'I'ÍII e l:ofo. 
n_isaçãn de Cam pos,-4ue tcni por fim não sü a ex poruu;ão fl í · 
i·ccta dos generos que eonvenlwrn da lavoura daqudla llu~ali
•lade, importação igualmente directa dos artigos tle sua pri
meira necessidade, como a introdueção de colonos pot· sua e 
alhf'ia conta, por eontraetos de parceria, aforamento ou sa
Jario, 1\lll navios ou vapores a frete ou de sua propriedade, 
olJrigando-se ao seguinte: 

i. o A l~vantar na cidade de Campos um predio com :ts at:
~~ornmodações necessarias para agasalhar os colonos e emi
grantes. 

2. o A fornecer alimentação aos mesmos até scguirrrn 
p:ll':t seus destinos. 

:L o A adiantar na Europa a cada chefe de fam ilia v:í lido r. 
;ws colonos até a idade de H anno:-: que virrmn fóra da tllli·
Ja de sem pais a quantia de 50;)000 c a de 20!5000 ao~ qn~ v iP· 
rrm sob o dominio paterno, até a idade de to a unos, tudo in
(h•oendenternente das passagens. 

~.o A dar-lhes casa no estabelecimento colonial, com as ac-
cnmmodações necessarias, pela qnal não p "'- - " __ :_ 
l.f'rras precisa~, reg-ulando de 8 a 2n .. ·'hr@~1liP.ll\iDr,~~ · 
:•Jnlormc a~ torça.~ de r a da UI!J e o 1111.'.~ ~A f<l}lfil!!f. 1 "f.t{ /.J 

<),)\_.. '/ ... 
/~ ·~· 

l ·-
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5. o A fornecer-lhes os utensílios precisos, cama, commolla, 
caltillc, pratos, panellns, bancos, enxada, machado e fouce, 
fJile lhes cederá com 5o 1 o de utilidade sobre os custos primi· 
ti vos c as dcspezas até a colonia. 

(i. • A adi:lntar a cada colono parceiro ou proprietario até a 
quantia de 500 réis dia rios durante o i. o anno de sua entra
da para o cstJ bl)lecimento, como nuxilio rara sustento e ves
tnnrio c a de 250 réis diarios dur.mte o 2. o anno, se ainda fôr 
neeessario, independente do que prcci5em para compra tio 
animaes vaccuns, suinos, aves, etc. 

7." A não lcvar·llws premio maior que o iuro da lei s~m 
;w.·ntnula~ão, devendo a :Jmortiwçãll ser feita na rnão de 
:!ti "1. do resultat.lo qrtc a uferi rem tio 3." anno em t.l i ante. 

8. • A formar um fundo de soccorro para auxiliar os colo· 
nos introt.lnzidos prla Associação quando se achem invalül.os 
c sem recursos, quúr cstabelecendo·llies uma mensalid<Hiu 
aqui, 1111ér auxiliando-os a regressarem aos seus fl·lizcs, cujo 
funrlo será constituit.lo: 

1. o com a importancia de todas as quantias provenientes 
de arçües cahidas em commisso; 

:::!. " eum 10 • I o sobre todas as t) uan tias ~ntregncs :í Assoda
ç;io pelo Governo geral, Provincial, l\lunicipalitlade, philan-
1 ro,os c !l,;;;ocia(.'Õt}S pllil11n tropieas, independente de quars
quer qn<~ntias que expres,;amente fo1·cm entregues para 
fundo de soccorro, como productos de loteria~, de leilõc,;, 
ete.; 

:3." com o abatimento tlc i O o f o sobre o valor da,; passagens 
dos colonos ljlle vierem em na v i os da Companhia ; 

!1." com a 3." parte das commissõcs que percelter pela in· 
trndlll~t;ão lle colonos por conta de terceiros; 

ii." linalmcnte com o saldo da conta de melhoramentos co
lolliacs IJUantlo t.lissoh'er-se a Associação. 

U. '' A crcar um fundo de melhor;tmentos coloniars que 
:<1)1";\ eunstituido romlO o f o sobre o valor de todo o producto 
1la eolnnia ou colunias, que fôr vendido pela Associação, vindo 
a ser :i o I o do colono e 5o I 0 da Companhia e mais 5 o f" sobre 
os sala rios dos colonos contractados por esta fórma, eujo pro
d neto sPra applicado á reconstrucção dos edificios, á crecção 
!I e eapellas, á c reação de escolas, a medicos de partido, botica, 
t~oncertos de machinismos, etc:., ficando entendido que com 
estrs misteres nenhuma despeza mrtis farão os colonos. 

10. A auxiliar a emigração e~pontanea para o paiz, já ani· 
mantlo-a, já prestando-lhe serviços conforme a extensão dos 
~e us recursos. 

11. A auxiliar os enlaces matrimoniaes dos seus colonos 
11areeirus, prnpriotarios ou assalariados com a quantia de 
50~000 a 1005000, que serão tirados do fundo de melhora
mentos eoloniaes, conforme os recursBs desse fundo. 

U. A vent.ler aos colonos introduzidos por contractos de 
prorJriedade não só as terras que lhes forem precisa~t em ri'· 
l11ção ao numero de sua família, cujos preços constarão de 
uma !abel11 ·IU'= opportUnlmentc ~·'rá feit•, como a ra3~ d., 
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vivenda, que em nenhu111 caso deverá custar mais de 600;.~. 
á Msociação. 

E porque para realizar tod11s estas vantagens precise de au
xílios mui poderosos do Governo Imperial, pede á par da con
cessão para Qrganizar a Companhia dentro ou fóra do lmperir, 
a habilitação da ?tlesa de Rendas de S. João da Barra, ou a de 
Macahé, ou pelo menos a faculrJade de transaccionar tlirecta
mente sem ser necessario virem os seus navios e mercadorias 
ao Rio de Janeiro, para serem despachados. 

E não querendo prevalecer-se dos precedentes estahclecidos 
pelo Governo nos contractos com o general Franzini, a Asm
f'iação Ingleza de Colonisação e a Associação Colonisadora de 
S. Paulo, deixa ao arbitrio do Governo Imperial a fixa{'ão das 
quantias com que queira auxiliar a colonisação promovida 
por esta Companhia em relação aos contractos de parceria, 
aforamento e salario, bem como aos colonos nacionues e aos 
estrangeiros já residentes no Imperio. 

A Associação obriga-se a limitar á Comarca de Campos :1s 
compras dos productos para a sua exportação tlirel'ta, limi· 
tando tambem a sua importação aos generos de primeira 
necessidade. 

Conforme o projecto de estatutos a Associação não visa 
constituir os seus lucros com a dilferença entre o auxilio que 
o Governo presta e a quantia por que o colono ficar posto no 
lug-ar. 

Seus resultados estão definidos: devem sahir da p:~rtr, com
mrrcial, da lavoura e das commissões pelos colonos introdu
zidos por conta de terceiros. 

Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de f873.- José Frcderil"o 
de Freitas Junior. 

DECRETO N. n366 - DE 2 nE AGosTo DE :l8i3. 

Proroga por mais um anuo o prazo concedido pelo nécrcto 
n. o 4863 de 2 de Janeiro do anuo passado para começo dos tra
balhos de exploração da estrada de Itajubá na Provincia de 
1\linas Geraes. 

Attendendo ao que me requereu o Bacharel Eva ris to 
Ferreira da Veiga, Hei por bem Conceder-lhe o prazo 
improrogavel de um anno, a contar de 2 de Janeiro ul
timo, para dar começo aos trabalhos de exploração da 
estrada de ferro de ltajubá na Provincia de !\'li nas Geraes, 
rfe que é concessionario pelo Decreto n ;0 (6673 de H de 



Ft~Yrreiro tlt~ 1Híl, ,Jt•n•tHlo :1 mr~m:J Pstrad:t lf'l' o ~ru 
ponto de parlhlt na pnwar;;io de Pinheiro~ ua !L" Secç:in 
da E;;tr:H!:I de fetTr• IJ. PcJro li, sem din~ito à zon:t 
prirílrgia•la n:~m s.·~ ll'l tlrpre~siio r\,~ Pas~:~ Qaatro romo 
ru povoa(:io de Pinheiro~<' rm outro" pontos rm qt~c 
lrnlia forço;:;am<'tllt• dr corrrr p:~rallrh :'1 r•str:l'l1 oc 
fr~rro projt•r·t:ula para a Conccir;ão tlo Hio Yt•rtl•• . 

.f,>,,·~ Ft•rnan,lr" tia Costa Pcr•~ir:~ .Junior, tln ?.It•n Con
sdlio, Ministro c St~erctal'io de Estatlo dos Nt~~·orio.~ da 
A~rieullura, Commerrio P Ohras Publicas, :~ssim o \t'nln 
·~ntnntlirln (' ra,·a 1''\eCnlar. P;dacio do Hio tlt~ hw•iro lllll. 
dous tk A!.!;nst;> dt' mil oitor:ento;:; ~~·tenta e trt~,.;. quin
•piJgesimu sc:/nntln tb lntlPJll'll•lenci:J c do Imp,•riu. 

Cum a rnhrica dP Sua :\l:lgestatlf' n lmpl'ndor . 

.José Fcrnandt•s tltt CrMta Peri'ÍI't1 .!1111ior. 

DECRETO N. tl3fii- nr. G nr. Anosto nr. i87.'L 

Conredc á Companhi:l. «Emrrcza tlc c:~rrua;rens llumincns~ .. pri
vilegio, por dez annos,para usar de um syslcma •I e cafl'os, rom 
Ínelhoramcntos de sua invenção, tlesLinadns ao serviço t1:1~ 
pra~;as. 

J\t.tendendo ao que me requereu a Companhia •F.m· 
preza de carruagens fluminense• e tendo otlvido oDes· 
embargatlor Procuratlor interino da Corôa, Souerania e 
Fazenda Nacional, tlei por bem Conc.eder-lhe privilegio, 
por tlez annos, p:~ra usar tle um systcma de carros, com 
melhoramentos de sua invenção, destinados ao set·viço 
das praças, segundo o desenho e a descripção que acom
panharam o seu requerimento de dez de Abril ultimo, e 
sob as seguintes clausula;; : 

I. 

Nenhum carro poderá conduzir simultaneamente ma i.:; 
,]1' dous passageiro;;: um:~ vez, porém, em transito com 
nm st'J pa~sag-t'iro,não ser;i pennittido par:tr p:11·:trrrebn 
,.;,··~lln•ln. -'1'111 <'nll~•·ntilllP!lto dnpriuwirtJ. 



EXECUrtro, 

H. 

A em preza fica sujeita á actual tabella dos tilburys e 
:ís mui Las estabelecidas por infracções ; cabendo-lhe O' 

direito de cobrar de cada passageiro o c1ue este JPp-ari:t 
pelo uso daquclles vehiculos. 

111. 

Os carros da emprcza estacionat·ão nos lugare,; que :1 
Policia designar, mediante\ accôrdo com a me!'.m:' em
preza. 

IV. 

A presente concllssão caducat·á, se dentro do prazo dr: 
dous annos não tiver começado o s~rviço dos carros pri
vilegiados por este Decreto. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior, do 1\leu 
Conselho, l\iinistro c Secretario de E~tado dos Negucio.·; 
da Agricultura, Commet·cio c Obras Publicas, assim o 
tenha entendhlo e faça executar. Palacio do Rio tlr~ Ja
neiro em seis de Agosto de mil oitocentos setenta r• lres, 
quinrJuagcsimo segundo da Imlependcncia c do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 
. 

José Fernal!lle.~ dn Cost(l Pereira Junior. 

n EC RETO N. :i3Gs - DE G nE AGosTo DE ts7:J. 

t:one ctlc á Companhia -r.ommcrcio llc Café-autoriza~·au para 
funccionar e approva os respectivos estatutos. 

AttcJHirndo ao que me requereu a Companhia-Com
Tn<'rr~io de Cafr~-, c na Gonformidadc do parecer da ~ecçãu 
do.; Negocias do lrnperio do Conselho de Estado, r.xaraJu 
1.:!fl Consulta de 21 de Julho ultimo, Hei por !Jelll Cou
Geder-lhe autorizat;:io par~ fuueeion:rr e :tp(H'fJ\'31' os 
l'PS(Jr~ci.ÍVO" eSL1lULOS, ~uhsLilUÍllllU-Se JI(J. :rrl. :'!!1 :r,. (U·· 
l:lvr.1!'-um tr'rço-pr.Jr-um f(Uiutr,, 

i.·,\f!TE li, J2 



José Fernandes 1b Costa Pereira Junior, do Meu Con
selho, l\linistro e St.:crr.tario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publica~, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do l\io !le Janeir<t 
em seis de Agosto de mil oitocentos setenta c trcs, 
•JIIinqnagesimo ~egundo da Independencia c do Imperio. 

Com a ruJ,rica de Sua 1\b[!r<:t~:IP o Imperador. 

Jusd .Fenwnrlrs da Custa l'twira Jmliur. 

Estatutos da Com;::mlria -- fnmmcrciu de Cal'é. 

CAPITrLOI. 

llnG.'.:\IZAÇ.\0 liA t.:OMPAI'IIIA, SE!J IT•I, CAPITAL E DlJ!lAÇÍ:O. 

Art. i. o A Compnnhia-Commercio de Café-IPHI por fim a 
~~0111pra e v c nua de e a fé nesta Côrtc e Cidade úu Hio ,,, . .I;•
neiro, nn onue m•:lhor convenha aos seus interesses, a juizo 
lla Directoria. 

Art ... ~." Sua sede <L'rá nesta Côrte e Cidade do Hio de Ja
neiro. 

Art. 3. 0 o r•razo de sua dura~·ãuserá de vinte :lllllOS, I]UC 
SP-t~nnli!l"iiO da d;tt;l da :tp!lrovaÇãO UOS JlfP~ii,!lll!S l~:;tatuto:; 
pdu GoVI'I'!lll IUI(It'f"i:tl. 

Art. IJ." O t:apil;tl d:t Colllp:mhia será de G.OfiO:tlliOWOU, di·· 
viuitlo elll :30.0011 :u:ru~s t..lo valor de ~00~000 eaLia unw. As 
ar·rõrs snão d.ivit..lidas em Lluas saies de HI.OOO aq;ücs c:• da 
s1.·rie. 

Art. ri." Da primeira scrie ~r, far:í r.miss1lo parcial ou to
tal, e ,·nu;:idt!l'!tr-se-ha incorJHJr;J•la :1 Companhia c fullrt·io
nar:i, dt'puis tle w·rifirada:. eulis.;~u de metade ou mais ths 
acçües ua mesma~,., i,·, "re~lizallu 10 "/.,LI o :;eu capitalemit
tido. 

Art. 6." D~;:eguudllsPric,on t;;.ooo ac~õrs,sefar{t emis
são quant..lo as neressirlatlr~ •la C":ll(Janhia n Pxigircm, mas 
sti 1lepois de rralizatlu t11tlo "rapil:d t..la priwt'in !:H.:rie. 

1'\a distrihni~,:íio C::•s ar'."l'~s da >'t·g-unda srrit.: >•:rào preferi
tios IJS an·iuuistas cxistt•ut<·s 11a prupnrr;?ío tia.-; :11'~:\H·S t]Ue pos
>:Uirern, sendo levado a flwdu d·: l•::;en<~ u prc111io IJllt.: -:e 
purlt:r uhter. 

An. 7." A r•.·alizarão dr. :'!I]Jit~tl ~c farú em Jl3TTt:llas ntw•·a 
lllaiurr.s dr. ~:0 "/,. ,. f"n· c!n:IIIada' p<·l"' jornat:> ''"111 ~•ntt·t~l'· 
d~nt~ia ,H~I~~ !11 1 f' 11 ', dl' dez t}i~l...: I' 1'1111! intPl'Y:d!f• tlil!P';I !O•'!!t•t , 
C.:t· q, ~!·•:- ~li'!;L~ .h .. l)ll_lt 'I'. 



E U:C U'l'l\'0. 

Art. s.• O a•~rínni~ta que deixar de fazer as cntr:~d:~s •I" 
f.H:ts ar:ções nn prl'lhado termo, ineorrerá :~té 30 flial' pnste
rwrPs na multa tle 2 •;, do valor ·da. mesma entrada, quA 
:-.nrá levado 1\ fnndo de rn~erva. Findo esie prazn se comitle
rará ter renund:ulo o uit'cito ás mesmas acções q uc ipso 
fado serão eonsideradas f•m Ctllnmisso, revertendo·<t.s entra-· 
dJs feita5 em henelieio do fundo de reserva da Compahhiá. · · 

Art. !J.• Das at~ÇÕPs t·ahirlas em comrnisso se f:~rá· uo:va 
t>mbsão, a arhitrio da Dirn,·toria, c se ellas obtiverem a~;iu 
será este levado a fundo tlc reserva. 

CAriTULO 11. 

D(IS LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO 

Art. lO. DnJiucros líquidos verificados annualmente pel'o 
balanço da Companhia se d0duzirá 16 "lo para a Directuria, 
sendo 10"/. pnra o Director-gerente e 6 °/0 repartidamente 
para os dous outros Direc.tores, como compensação do seu 
trabalho; e rr:ais a porcentagem que a Directoria entender 
convenientp, para o fundo de reserva, que não poderá &er 
menor de 5 "1 •. 

Art. li. Os lucros restantes serão distribuídos pelos IIC· 

cioni~tas; mas em caso algum poderá o dividendo srr supe.
rior a Hi "I. :w.anno tlo t•apital realizado, emquanto o fun•1o 
de reserva não attingir a 30 "/o do mesmo capital. 

CAPITULO Ill. 

DO FUNDO DE nESERVA. 

Art. 12. O fur.do de reserva será constituído pelas quotas. 
marcadas nestes estatutos, e se consideurá preenchido 
sempre que represente 30% do capitlll n•alizado, e servirá
para sup.prir á e011ta do capital os prejuízos que por ventura· 
nella se realizem. 

CAPITULO IV. 

DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA. 

Art. 13. A Companhia será administrada por uma Dirce~ 
toria composta de tres membros eleitos de tres em tres annos 
Jlela asscml.Jiéa geral dos accionistas; excepto a primeira· 



AC:TO.~ DO PODER 

que funrrion~r:i :1!•! :10 •le Jnnhn rln l87G" ~"r~ r·ompn<t,, rlnc. 
Srs. Harãn rlc lta111hy, Joa•tnim da Gosta Hamallw Ol'ligãn e 
Franeisen 1\foniz llr: Souzn. 

Art. H. Inenm!Je á Dirf'r~t.oria : 
§ t.q Tnda a dircer;ão moral11 rn:llerial ria Companhia, fi. 

candn por isso investida de tmios os poden·s plenos e illimi. 
talln~ pnra : 

1." J\rrcead.1r o :Jc!Í\'O da Companhia, faz!lnrlo as rhnm:ulas 
do ••apit:ll ~ncinl. 

:!." IJ"clnrnr I'IJI enmmi,so n' :Jt·r;õrs rujn' entr;~rln' 'P nã() 
Y~'rilkarrnl 1111 tnrnp•l da re~pe•:tiva dwmada e de :lf'f'olnlo 
''"111 os arts. 7."e8." 

:;." Fazer f'll'cctiva rt l'lllissiío da 2.' seric •.lc arçõl's de ron
f,tJ'IIlioladc ~o111 o art. 6." 

!1." fkll'l'lllin:lr d•~ :H'eôrrlo rnrn n~ respe~tiva' rotnr;õrg n 
rr•·mio a qn•) llCS~<t '2." e1ni>~ão dPvf:'rn attingir a' ao:•;õe>, n 
b>·m aso>i111 nns qnc >IJ li7.PI'ern nos tr·rmos do nrt. !J." 

ti." Tnnwr •·nnherim•·nto c rrsnlw·r soiJre todas as n•r,la. 
mnt;ii'·~ flUe forrm jn~ta>. 

fi." Nomrn r 1mtn; ~i o Presi!lrn ti', o Secrrl~ rio r n fierl'ntr. 
7." Ut•si,<.:IIH os 1Jan1'0!' em qtw a Cnmpanhi~ dever~ ter Sflll~ 

r~pit:H'S 1!111 r·onta f'OlTPnte com jurM. 
H." D•'tern•inar IIH.bs as de:;pezas t•xtr:wrdinarias que re

pntnr nn•~e,~arias. 
:J." Faz,'r :tt•opli~it:'ío dl' hem~ rir raiz moveis c semovl'ntrs 

lfiH' fort'lll no•o·A,;sario,; para os >eu~ e~tabclt:cimcntos, c con
""11 iPno·ins dn 1;,1111pa 11 h in. 

tíJ. f:clr~hr:'r r·ontractns rll' enmpra c venda, locaçiío c 
q 11 a lqn e r a I heaçiíu ncecssa rios ; contrahir em presti mos ~ohm 
)'~'llh•Jr Jll!'l'l'lllllil de JIIPI'I::Hlori:ts pertencentes á Companhin, 
"lw111 as,;in1 qttal'sqnrr ao·eôrLlos c concordatas com os !leve· 
dores da Cotnpanhia. 

11. Comprar e n•ntlr·r apolice~ da divida pnhlira, rlnl-as 
rrn eauç~(j. fll'ritaudo r faz,.ndo a~ trnnsferPnt:ia~ Jlrrci<ns, 
J'o'I'•~IJCr IJS jl!J'f•~ rl:!s IIII'SIIl~IS 11 f[:Jr IJUitaÇiJO, 1Jl1:1IldO ÍS:<I) 
•·•mvPnha an~ inlf•ro·>s,·~ da Compauhia. 

1:!. IJIN·rvnr ,. 1':17.1~r t•urnprir "~ pn·;;rntrs cqatntoR. Par1 
tndo lio-a :1 lJir,•o·toria inv'·~tida de podpn·s :1111plos, espcci:H~s 
l' illilllil:Hios pnr:t r"~olrPr, como melhor t•ntendt•r, os in
ll'l't·s~•·s ola Cotnp;dlliia, par;~ rlPllHIIlllnr c ~f'r deman· 
d:ula, t:<Jlllpr .. Jwndid"" •: nntor~actn> totln> os pod<>n·s sem 
l'l'."l'l'l':l :'lgtllll:l iH•·In"il·,, ~~~ "'' prnf•.urndor em rnu~a pro
prw, poo!PJJdo l'llll.<litnir pr•,·uradorrs g-Prnr•s oo r~peeiars 
<'lll negnrin:< jurlid·•·s ou t'XIra·jltolil·i;~es Plll qnP forPill l'!!l•s 
mistrr·, fJUI;r nolu~nr rlc wa so:de qnér Pm nutro qnalqnrr. 

§ 2." Das r·onrPreneias c re~olnl'líP< •In Dir,.•·toria se lavrará 
ar til qnn será :l~.,ignnda por lodo;; o" flirel'tores. 

~ :1." CnmpPt!' tarniii'III:Í Dirpo·toria: 
1." Aprrs•:ntar lltlllll~lnH~IliP ;i a'"''llllilt'n g-r:r:d dos arrin

ni~lns, o rl'!atorio rios mwodros ria l:t•mpanlda no nnnn :lntP
rinr. :~•·nmpaniHJrln do b~lan':n,. mais rlocnmPnt.r•s imlispnn
SlVri.- ~í pro'<l.'l(,'iit' de ··ont~.< '!liC '"·r:l•) ''f'r~·,·hda' e jul[;ada: 
fltlrldill!IÍ\'P, 
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C) 0 Propôr á as~emhléa r:••ral a rpforrnil rlP<tr:; C'f.<lfnto<, 
~fl a pratwa a :wuusellwr, e no •·aso dfl altenH;;•" rt\lltii'I'CI' po:<· 
tPI'iornll'lllC :w Gnvrrno Jmperiul a neces,t•ria npprnv:1~·ãr •. 

:l. • Con voe:n· extr:wrd in;.~ ria mente a tt~scmlllé:t ger:11 ~1'111-
prr. fliW para i3so sedHem motivos plausíveis. 

i." lleunir-se ordinarimnente uma ve7. por me?. I' 1'-ttranr·
rlinarianwntc sempre•)ue o reclamem os interes~es 1la Com
palllria. 

~ ~-" Ao Prr,sifl•,nt" in1:nmlm s•~r org-iio da Direr:t.nria, f.1· 
znnrlo e:tPI'IItar a~ ,·,~solurõcfl da mPsma c das assemhlt'•as !~P
raf~s e :tssigu:u a l:ltJTespoÍulcneia que dPpewle de Sllil as~ig· 
natnra. 

~ ij." Ao Scrrl:'tarin enmpete snhstituir o PrPsillrntc em 
~na ans•\ru:i:t, assig-nar o~ termos de tr:msferencias •Ir a•~çõ1:s 
da l.ornpanlria approvad~s )lcla Uirectoria c org:ntizar o rcla
torio annnal. 

§ u.• Compete ao GPJ'Cll tr todo o tra reg-o rlnne'.(ndn, rom
pra c venrla nrtlinaria mercantil e do g-yrn rla Companlii:l, 
dirne.;ão da eseripturação, nomeação c rlcmi~~ão rle em
prPg;HJos ou scrventt•.<, enjas runrçõcs c nmcinwntos prrs· 
('1'1'\'f'f:Í. 

~ 7." o~ n~dhn~ para lrwantamcntn rlc IJil:lC~I]llf:'l' mmmas 
110.'< haneos e todas as fJUJtar,:ÕI'S l'!'ft~rcntes :ÍS att.rihllÍ'.'ÕI'S do 
(;l'fPllt~. spriio por t'lle :lssi;~uada~ e na sua falta por um dos 
<~Utrns Directores. 

~ s.· InctliHIW ao Gen~ntn rr>presf'ntar a Directoria por 
pr•H:nr.1ç:iosemprc que lho fôr outorg-ada. 

Art. l'i. Na f<tlta on impedimento de qualqnrr rios Direr
tnr,•s, serú l'ste snhstitnido por aeeioni~ta que esteja no •·aso 
t!r~ prl'en~her o lugar vago e de nomeação dos outros llirer
tnn~s. E~ta nomeat;iio porúrn sr:r:í interina e vig-orará até a 
I'Pilniiio onJinaria da assemblb g·eral dos acdnnistn~, á qual 
!i1·a livr1; approvar a IIOIIliJaç:Jo c fazcl-a elft•ctiv:•, ou pro· 
.. ,~d,•r ::í eleição do outrc. 

Art. lG. Quando o impe,Jimento do Director fôr tempo· 
r;• rio c por motivo justifieadn per·antc a Dir1H~toria, entrar:) 
dl1~ no gozo d~ SIIn> fnnrções lo~o que •·esse u itliJHHiinlf'Ilto, e 
ue:;t•J easo a ~ltiJstitni~ão ~~·rfl provisoria. 

Art. 17. N:Jo J•ú•lr: ser llirrctor quem não pnssuir livrP:; 
e lln:<emltar~pdas 2UO aeçõcs da Companhia, qtic serãn ina
li••navei" Cllll)Uanto durar o nwndato. 

Art. l8. As func~Õl'S dn llircctoria durarão tr('s annns, e 
n:1~ f'po,·as de sua ele irão esta se fará de torlos os SPIIS mMII· 
brn!-l, ninrla dos que não eontêmüs trcs nnnos de cxrrl'ir:io por 
tnrem sido nomt)adns ou eleitos rlurnntn o triennio. 

Art. l!l. Os Direetores JHHlem sPr fl~lll()itos, oh,crvando-so 
I'•'l't;lll il este respeito a lei geral vigente. 
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ITULU V. 

Af:GiflNISTAS. 

Art. ~fl. S:í11 ar·Pi•rni<t:l~ rln Cnntp~nllia :HJUelles inrl ivi
du ~ 1111 c-nrpor:u::i•• dc•\ j.J;rmr·nte ÍII:'I'I"Íptos nos rPgistnrs da 
t:ornp:•nllia c: t:"rilO tal ,;njr·it"' á.' di'l'""i'=ues dos presentrs 
•.·statnt"·'· 

.\rt. ::!1. A C"lllJI<~nhia na" n·r·"nhcc·•~ ncnllumn tran.srprcn
•:ia d·~ a~~ues qtte uãu ~l'ja fr•ita em seus livnrs e na fórma 
da !ri. 

Art. ~~ A tran,;f•·r,..n•·i:l tJ,. ar·r·<rr·,; sónwnte sr faní rnm a 
prc'viaautoriz:~t;:iu da Hir··•·toJria,' ·~nu lt'l'IIIO assignarã uSe· 
r·n•ta ri o. 

Art. ::!:J. O ;Jr;rinnista qu•• pn::.<rrir Gil :~rc:lícs tr•ní nm voto; 
r• qu·· JHh.<nir mainr Hlllll•'l'tl t•·d I"'~' c:•da 50 :li'~LII"' nm voto, 
111:h lli'llhttlll :11:don i<la tPr;i 111~ i.-; de 20 votos JIOI' nwiur que 
~··.i•• a qnantidarle d•~ ar·!_'0r·s qur Jl"ssnir. 

1\ rt. :lí. O :1cl'ioni,;ta qnr~ possuir menos de GO ac{'ui'S (111· 
dcr:'t t.r11nar parir) nas disttts.'vc,; da a~sctnbléa g-eral, mas 
urlla11ào ter:i yoto. · 

Art. 2:i. Para qu•~ n :H·r:innistn possa fazer parte <b as· 
~I'IIIIJir'•:J ~-··r;rl, ,·~ nr•r·r·sc;ario qnr• ~~~a~ ac~·i'ies cst.rjam iw:rrip· 
tas 1111 r·~~btru ria Culll(l~•nhia 'tU 1lias antes r.la data e til t[llG 

~r~ fizer a n·uni~1o. 
Art. 2G. A rc~(lllll'~llilillar[p, 1l<1s a1·eionistas ô limitada ao 

numero c nlur nominal das aer;ves rJUC possuírem. 

CAPITULO VI. 

D.\ .\;;SE~IBLI;.\ f;EIL\L Dll~ ACCIO;';ISTAS E DA CU)IM!~S.i:O F!SC.\L. 

Art. '27. A n;;sl'mhléa g-eral 1los aecionistas da Companhia 
r<llirpi•r·sP-ha de Lodoso' aer:innist;1s tJttn uão se acharem colll· 
prehentlir.Jo,; na ltypotltesc do art. 2;; dos presentes esta
tutlls. 
Nr~nhuma rlrlihcrar:ão podrrá srr tomada sem acharem-sr, 

pre;entes ar~r~ionistas <JUc rcprc'•~ntem mais de metade d1• 
rarilal realizado. 

Art. '.!tl. Qttalllln nfío se r••nnirrm arrionistas fJIW rrprr
sent•~lll o qne tlispõ1~ o art. 2i, eonvoear-~e·ha nova rNmiãu 
<'tllll pr;1zn nnnea IIH'ttnr de oito dias, e 11e;;sa ~eguntla renniiin 
s··t·fin ,·;ílirla~,;u~'" t!r•lili,.raçvc''fllalrrurr r[ne srja o nnnwrn 
u"' a•'L'tolli.'L'" •JUe eulllparcccrl'nt, c:u:cpto 'JUalld•J ~r: tratar 
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de reforma do estatutos, para o quo se exigirá sempre pelo 
menos dous terços do numero dos accionistas que represen
tem dons terços do capital realizado. 

Art. 20. A reunião onlinnria da assemhléa geral terá 
lugar no rnez de Julho de cnda :mno, c as cxtr;wrdinarias 
quanuo a Directoria julgar conveniente, ou o retJlwrerem 
;wdonista' tJUe representem um grupo !11~ 10 ou mais aeciu
uistas que possuam pelo menos um terço uo capital realizado. 

Nessas reuniões só se pouerá tratar do assunt)JtO para IJUO 
houverem ~iJo convocadas. 

Art. ao. A convocaçiio tias assemhléas geraes oruinarias 
e extr:wrdinarias será feita por meio de annuncios nas folhas 
diarias ue maior eireulaçiio com antecedeucia de ~eis dias 
Jlelo menos, e )Jor mais de uma vez. 

Art. 31. Nas reuniões ordinarias será presente o relatorio 
da Uirectoria e o parecer da Gommissào Fiscal, e depois d1~ 
julgauo se procederá á eleição da Gommissão Fiscal que tem 
de servir no anno seguinte, ~endo feita por escrutínio secre
to e maioria absoluta de votos. 

Art. 32. A Commissão Fiscal será composta de tres ac
eiouistas eleitos pela l'órma determinada no art. :a. 

l'aragTapho unicu. Compete it Commissão Fiscal examinar 
annualutente as contas, balanço e escripturar;ão da Compa
nhia, que lhe serão presentes oito dias antes da sessão da 
asscmhlén grrala que tnrn tlesuhmetter seu parecer. 

Art. 33. No fim de eatln tricnnio se procederá na reunião 
onlinaria da assuruiJJ(•a g·<·raf além do que fica disposto nos 
artigos ante1~etlentes, <i el••ição da Uirectoria que _terá de 
funecionar no triennio seguinte. 

Art. 3L Tanto para a eleição da Directoria como para a 
da C•JIIllllissiio Fis•~nl, a votação será por csrrutinio seereto c 
, • ., ioria absoluta ele votos. 

Se porém no )JI'ÍureiN eserntinio não sn verificar maioria, 
sn J•l'ocedcr;\ a seg-undo, e ne,;te a vot:t~·ão sú po<.h•rá recahir 
;:oJJt·n os a1:eionistas que maior numero tle votos tiverem ol!
titlo no primeiro m<crutinin e <'lll numero •In pio tios que ti\'c
rerrr tln s<'r eleitos. No raso du empate de1~id irá a sorte. 

Art. :J:i. A asscmhlti:~ geral ~erá presiuida por um Pre
sitleute tdl'ito na occasião. 

Art. 36. Compete :í asscmbléa geral : 
~ ! . o Eleger 11 Uírectoria c a Cummissiio Fiscal conformo 

as dispos~~~ões dos arts. 31 e 3í. 
~ ':!." J utg-ar a~ euntas da JJirectoria c ~IJ.•proval-as achan

<.lo-:ts ~:ou forme. 
~ ::." IJetcrrninar a reforma dos pres()ntcs estntntos IJUnn

dn :1 _julgar H•~cessaria do ;weônlo eom o lflW tlispÕll o art. 2/:l. 
~ !1." HPslllver· suhrfl a liquida~·ãu da Cuul!~m,~:.;r~Jicri~a~~~~::-

n~ pr••jnizos veri!i~:Hit·s. ti\'el"l'Jil alisorvido . "i.iTO"WJf-- _ 
Jlll<>l r···:dtwt!o o nao haJa fuudu lle reser ~lltiUfi~tYCJ'""Ilíl'tMA · . 

Art. :Ji. As dtdil>eru~~ões da a,;scru •·t \'à·\·~l'rle I"OJJJ'or- '"11'... · 
ruidadt~ ~·oru o~ JH·•.·senk~ t~'Liltttw <~~ <'\l·t'lll:llla'· rwb -f J. 
!J!! <'1"1111'1:1. c-.:::-

1 -~ ~ 

\ / 
I r ~'l '\ ,., . oo~,/"' 

''< ,~9 S DEr'~~~-.: 
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Art. 38. As alter:~çües ou rdormas, f(llí' pnr Y••ntur:t s,' 
possam fazer nestes estatutos, nunca poderão S•·r votadas 
na mesma sessão da assembléa geral em que forem ini· 
dadas. 

CAPITULO VII. 

Art. 3~). 0:: períodos trirnnaes da Comp:mhin sr rontariil' 
de mo• lo que '' segnnrlo tenha começo em" L'' ue Julho 
de 18iG. 

Art. f10. Se eleita uma Dirrctoria, nrnhum llos seus 
melllhros puller assumir a Ç(erencia, essa Dircctori:J nomearú 
nm Gerente, com o •Jual contractará este tral.Jalhu, arlJitran
tlo-lhe vencimentos fixos ou proporcionaes nos lucros que se 
verificarem, n:io cxceucnllo a porcentagem a mais de tO%, 
c Ih•: outorg:1rú os poderes c attribuiçõcs que entenllcr, tle 
:H"cônlo com f•stcs cst'llutos. 
Paragr~phn nnko. Nesta hypothcsc a Directorin pero~chrr:í 

!I';, tios lueros litJUÍrlOS na fÚI'lll:l do art. i(), rnpartitlos ig·ual
IJlUiltC entre seus membros. 

Art. U. A Companhia podErá eontrahir cmprcstimo~, ga
rantil-os eom suus haveres, gcneros c títulos. 

Art. !12. No acto lla su!Jscripção das acçõcs serão aprl'srn
t:nlos aos sniJ~eriptorcs os presentes estatutos, llenndo assim 
approv:Jrlos twlns :Jecionista~, !Jcm como a nonwat,:ão lla Di· 
rcctoria para touo~ os e(f,·itos lcgaes, sujeitando-se os mesmos 
:Jrehnistas ú' emenuns IIU corrc•:ções que ao Governo lrnp•·· 
ria! aprouv•·r. 

Os alwix:o :J~signatlo,, suhscriptores rlc acçõns lla Compa
nhia que su trata du int·•n·porar nest:J Côrte ,. Cidade tio Hio 
"'' Jnneiro snb :1 tlenomiJwção -Commcrdo de Café-, a•lhe
rinrln inteirnmenlc ao plano tios rc,;pcctivos ""t:l!utos, f(U<: 
vai a,;signat!o pdos sr~. Jua!JUÍIII da Cost<l Hnmalho Ortigão (! 
Franeisco lll•llliz de Souzn, nutorizam :10s tlito~ Srs. a im
petrar do Gorcrno Imperi:Jl a sua approvaçiio, ~:om plenos 
podm·cs de ncl'itar qualrJner :ulditamentu ou altt:ral_'ão IJLW o 
mt>smo GonTnrJ entender couvcnkutP. 

Hin tlc .lan•·iro, l~ a,· Jnnh11 Llt~ 18i3.-(S•:;.;twm·>•: ;:,, a'" 
'i~natnr:1~.) 
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t:•HICt•tlo• a Autnuiu lliuizllt• SíoJIICÍI'il e i\lf~llo Jll~rmi,sfw pu r ll"t•.; 
:muus para explorai' miuerat•s, •·umhusti\'t·i~ t'tllllru~ lia'\ eo
mal'(·as llu A1·aeajt'1. Larangcit·a,., M:lf•lÍIII, l:atlt'lla ,. \'illa 
:'io\'a, ua l'r•wincia 1!1~ Ser:;irc. 

AttciHlendoao que me requereu Antonio Diniz de Si
I(Ueira r 1\lcllo, Hei por bem Conceder-lhe pennissão, 
por lres annos, para explorar mineraes cornbui:liveis ,. 
outros nas comar·cas do Acarajú, Larangciras, Maroim, 
t:apclla e Villa N•lV:J, na Provinci:J dn Scr·gipr, soh as 
r:l:lusulas quP rom Psle baixam, as»ignadas por Josi~ FPr
llandrs da Costa Prreira Junior, tio i\lr•n Consl'lho. Mi
nistro,. Senrlario 1IP Estado tio;; NPgocios da Agricul
tnra, Comllii'I'CÍO •~ Ohr:1s Puhliras, qu•· a..;sirn o lt•IJII:• 
··ntentlido ·~raça W\CCIJlar. Palaciu do llio dr .l:llll'iro 
:'111 seis do• A,!.roslo dl' mil oili),:Pnto» setenta ••lrl's. quin
•fil:l"hÍIIIO "''.'\'UIIdo da fntlependt•IJria e do lmpPri(J. 

Com a r·uhrica ti•~ Srw Mag.•st:ult> o Imperador, 

José Ft'l'lllmdt•.~ rlrl Costa Ptm•im .Junior 

l.'lausulas a qu.- s.-refere o Dre1•eto n." :i3tUJ 
d.-stn data. 

[. 

lknlro du prazo"" Ires annos oconrrssionariod,•·w~
Jiarú u:-; lugar••s t'lll t(UI' liv••r dt• mint·rar, apr•·~t'llf:tll;lo 
11:1 St~rr••l:lria dl' E~lado t:omp•·kul•• plaula~ g•·otngira ,. 
iupugrapltit'a dos lf'l'rf'IIOS ••xplorados, t'Oill o~ pt•rfis 1(11 1• 

dl~lllOIISI r•·m, ta!llo qnanto f•lr possin•l, a s11prrpo~it:ão 
,t:ts ramadas mmet·aes. 

A eslf'S trabalhos acompa11hará, além Ol' amo.;;tt·as do;; 
miiiPI'at•s •~ das variedatlcs tias eamadas tiP lerr:ts, un1:1 
dr~st:ripção minueiosa da possança das minas, dos II'I'I'C· 
11 os dt• domínio publico ou part.icnlar necessarins :i 
, xploração, com designação tlos propril!lario~. das l'tli
licat_:lws ul'lll's •·x isl•~nte,; l' tio u,;o uu t~lll(li'Pt~n :1 1(111' ·du 
;J,•,;tinadas. 

l'.\llfl' 11. 7:L 
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Outro.~im intlicar:i qual o m1~iu mai~~ apropri:ttlo par:l 
o transporl1• 1lw; productos da minf'r:u:ão, "qual a tli•.
tancia cntn• c:ula uma tias winas ~~ os pu\ o:ulos lll:tis 
prnximos. 

11. 

Sati,;feitas as exigenrias ua clausula L" ser-llw-ha 
\:unccuitla a necessaria autorização pa1·a l:nTar :ts min.1' 
pu1· ciiP C'\ploradas nos lu.rrarc~ dt~signaclo~. 1le accônlo 
.:om a mesma clausula, soh as eon1lir,iks t(Ut' o Governo 
lmpcrial julg-a1· conveniente imp,;r·-ih!', no intrn'sse d:! 
minl'rac:io t' l'lll lii'IH'fkio dos dirl'iln~ do E~ta,Jn t' do~·. 
j•:tl'lkuiares. 

Palaeío tio Hio de Janeiro em li de Ag-o~tn dt• IHi:l.-
Jo.~,: Fl'rntWtl!'.~ "" cn~t, Prt'l'i/'11 .Junior. 

_ .. ,. 
llECHETO ~. ;i:l70 - DE () DE .\t;OSTO IJE 18í:L 

Allt·ra :t~ ilhpo:i«:i)es das nrt3.1í. 0 e H tio ll<'l'l'f'lon.''4llif! <ln 
I." ti•· revereirll 1le 1R70. 

Attcmlemlo ao que informou o Inspector Geral in
t,•rino 1la lnstrueção J!l'imaria e sc·cundaria do 1\fu
nicipio d:1 Côrtr, de accunlo com os HeitoJ·ps do 111-
ternato e do ExtPntato do Imperial Collcgio tle 
Pedro H, Hei JlOI' hem Alterar os arts. ti. 0 ~~ 14 du 
Decri'Lo 11." 4'1ti8 tio Lo tle Fevereiro de 18iü, para o 
fim tlc fazer-se mais con\·enieHtc thstribuição tbs ma
terias uo cn~ino por todos os dias tia semana c dl' 
tornar-se obrigator·ia a fl·equencia d:1 ::~ula deallemão: 
transfcriiHlo-se pa1·a o domingo :1 eelehr::u.::io do s:u1to 
sacrilicio ua 1\lissa c a pratica sobre o Evangelho. 

João AHrctlo Corn~a tle Oliveira. do ~Teu Cousclho 
l\linistro e Sect·etario ilP Estado llo~ Negocios do Im~ 
per i o, assim o tPulta mtenuitlo c faça cxecu t:n·. P:t
laciu do Rio de Janeiro em sei,; ue Agosto de mil 
uitot:cntos setenta e Ires, íJUÍlliJUagesimo segundo da 
lllllependcncia e tio Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Joâu Alfredo Coi'da dr 0/in'ira. 
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fípprnva prnvisnriamenlc a Nnva 'fabclla rtos preços de traus• 
porlc de mcrt:adorias c passageiros !la Eslmda de ferro da 
na h ia ao nio S. Francisco c o •·egulamenlo do seu •·cspectivu 
trafego. 

Hei por hem Approvar provisoriamente a nova T;l
hella ol'ganizada na conformidade da 29." das condi
t;õe5 a que se refere o Decreto n. o 1299 de i9 de De
zembro de 18l'i3, contendo os preços de transporte ele 
mt·n·adoria~ c passa~eiros áa ~~lr_a<la de ferro da Bahia 
~to IUo S. Francisco e o regulamento do seu respectivo 
tr11fego que com este baixam, assignadas po1· José Fer
uaudes da Costa Pcrcil'a Junior, do :Meu Conselho, Mi
nistro e Secrclal'io de Estado dos Ncgocios !la Agrjeul
l.ura. Comrnereio c Obras Publicas. r1ue assim o tenha 
culendirlo e faça executar. 

Palacio do Rio de Jant~iro nm seis de Agosto de mil 
oi Loce11 Lo~ sden ta c trcs, quinr)liagrsimo segundo da 
lndPpcntlt>n~ia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

José Penwndes da Costa Pereira Junior. 

Tarifas e Regulamento 1lo Trafego. 

PAHl'E PIUMElHA. 

Trarego ele a•assugciro!o. 

CAPITULO I. 

PASSAGENS UHDINAIUA·'· 

I. Os pn'ços dos hilllctes :::imples foram ea!rttlado'. 
tomando-si' por base as flislancia~ das eslacõrs ~~os He
te~; kilomclricos eonslanles dos respecli~os annexo:
n."'le~. 

':L O preço de um hilhelc t.le ida e vulla equiv 11 .. ao 
de duus IJilhcr.es ;;iruplt's ··om abaliuwulu tlc ';!:i"/,., dt·· 
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venrto srr a Hllla ellectuatla no mcsmu tila que a íd 1 

u11 no ímmetlíato, eonformt• houver ou não, narruelt(\ 
um trem apropriado, tres ou ma i~ horas tlt~pui~ tia rhe
;.\'atla do pas~a6niro. 

Potlerá ainda o mesmo billwte de volla ~··rvir den
tro do prazo de •JUatro t!ias, se o passa:.wiro re~titnir os 
':?:; "/,. do :thatiment.o concetlitlo, cuja importanria t'· 
r.u:ual :i metade de um:J passafWIIl simples. 

:l. N:io estão ineluidos na primeira tlispusir;iio acim:t: 
I. o Os hílhetrs compratlos para Alagoinha~ nas se\

ta~ feiras. 
2." Q.; bilhete.; cotuprado..: em vespPt'a de dia santu 

1111 rwstP dia. 
Sendo os pl'imciros ainda \'Ú(itlo.; na pro\ima st·~un

d.t fdra t• os ultimo' no dia imnwtliato ao feriado. 
'~. As c.rianças mc~rwn~s de Hannos, :tecontmodantlth,e 

duas ern t•ada assento, sr tltlC!'s:-ario lch, pa~ar·ão mci;t 
pa,-sagt•tn, e as nwnnrf's tJ;· :; :umos lrazitta~ ao eollo. 
fer;io passagmn gratuita. A-. ntcnore~ tle I~ annu.; u:ic, 
podem viajar se·,~. l'acnllantlo-st• por(·m pas~agem :'t~ tlf~ 
S alô l2se lroUXl'l'elll para is . ..:o autoriza~~ão e~eripta ,fp 
sl'us pais ou tutore..;. 

:i. Scr;i liei!.o ;i Corrpanhifl P.lll al.~un~ c:;r-;o..; ex.rt•p
rrcHt<II.'S couro ~ejam: mi,.;sas, l'l~goziju,; puhlieos, efr. : 

I." Vender hilhefe.; de ida" \'olla pelo preço de !Ji
lltc'Lf'S simples e f'slt•s pela nwtadt~ da itlljl'11'lawia ela-· 
c Jlll' 11 (l,.; • 

:!." Ptor·ogar até n pra;w ch! quatro di:h a v:llitl;ul" 
cles..;es llilhf'le.; d~; ida t: \'olta 'L'IIt augmt•utar··lltt'." o 
j!JC'ÇII. 

fi. Trr;!o r·a~-a~em ~r;rluila: 
1." Em rano~ ck l." da:;~e as irmãs clt: t'aridackP. 

'l " ... 
)) )) )) 

., ·' ... 

missiona ri o;:. 
,, o~ dono.; dt• manada, 

de JIOI'C:O..; lJI W HXI'I'

derem tln UO f:alleea~. 
,, os contluctorns de gádo 

de qualrpwr· rspeeit•, 
na razão de uma pas:-a
gcm por cada wagou. 

No- clous ulf ÍIIIO• ra.;o, os pa~ses serão de ida c vot 
r a, den~utlo o.; eondw:lt•r t's acompanhar os :111imaes 110 
mesmo trem. f: rt•gre.;sar tiPnlru tio prazo dH tres dia~, 
ou tlentro de q11atro, p;rgaltllo a impurtall~'Ía de IHCt:! 
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7. A vnntb dos hilhetes nas rsla~:ü"' fknmi prinn
piar :10 minutos c cessar· Ires minutos ante~ da par
t id:t dos tr·cm. 

8. Nas cstat;üe;; terminaes os passageiros sti ptnlcr:in 
f'lllrar nos respectivos carros tlcpois dolO~JIIf'tla t•.arnpa, 
•Jite lerit lugar IO minutos pelo menos anlf's da parlida 
dn trem. 

!1. Nas dis!Josiçõcs dos quatro ui limos paragrapho~ do 
art. 10::! do Regulamento geral de 26 de Ahril dt• Hm7 
tiram autor:ir.adas :ts srguintrs inlcrpn~tatjões : 

t." A prohibiç:lo dt~. saltar de trrm fúra dos ponto" 
marcados on I]Uando ainda esteja aqncllr, t•rn movimento. 
,·, t•x.ll~nsiva ao embarque em idcntit~as cireumstar11~ia-.:. 
tirando todaYia a prohibitjãO na L" hypol.ht•se snjnila 
aos t~asos dn força maior ou de príwia lirr~n~a. 

~.·• E' licito passar dos carros de L" e ':L" rlasst• para 
o da rf'feição c YÍI'e-Ycrsa, quando rstivf•r o lrt·m p:•· 
rado em algum:t das e~taçüt's, ou, durante a marrh:1. 
rum ajuda elo~ respectivos rmpregados. 

::.a Ser:'t tolf'rado fumar-se nos carros se n:io llouvt·t 
n•rlamat;ão por parlc dos vi:•jantcs. ~~~~~~isl.it,do. po
ro··m, st•m essa eoridif:ão, a faeuldade dn fumar-se na:, 
\arandas fechadas dos carros de 1." clas~t·. 

L• Podrr-se-ha lrazer ao collo f'ãt•s JlCcprcnos c man· 
'os, pagando-,.e o respccliro frnte. ~c n:'io holl\t'r n~-· 
damatjão por parte dos companheiros do carro. 

!'i." Fica 111 cx.ceptuados dns d isposiçõps rf'la I i v as :'o:' 
:trutas t!t~ fogo os guardas nmdur.indo prnsos ou t•m di
li.~~~·Hcia ollicial. 

10. N:io podf'r;io os passagriros o•sl.at~ionar nas \a
r:lllilas dos catTos rm morilll!'lliP quando não forem 1'1 · 
la . .; fo•eharlas. 

11. Todas as \'f'Zf'S tJIIC tiS l'IIIJ'I'f'gados da Companhi:• 
o l'l'fJUisitarem, devt•r;if• os pasi'agciro" aprest'ntar sc'll" 
p.tsst·s on hilhetes. 

l ':i!. Cada pns~ageiro ew·on 1 r:1do so•m h i lltt•lt' on t'lll 
dasse superior á do hilheln eomprado, dt•\·e pa.!.!ar 110 

1 rnm. drsdr a esta~ão onde principiar a irn·gularidadt>. 
:tlé a em que cessar-, a irnporr.anc1a da su:1 pass;~gnm on 
a difltWf'nÇa dos preços das duas rercridas classes. 

Havendo duvida, porém, a respPiln da est:1çiio, sup
ptir-se-lw, na 1. • hypothese, ser a da procetlencia do 
rrc~m, P na 2.• a da compra do hiii!Cte. 

Alóm disto. salvo os casos de fon:.a m:tior, dt• prt'via 
lirrn•:a do chdt~ de trem ou de dúlo flagTalll.t', eohrar
se-ha um rxcçdPnle lixo dt• pa"'agem igual a '~00. 
:l(lO ou ':!00 rs .. conforme fôr f'lll rarru do' I.". 2." 
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ou J.• dac;se que ~~· vcl'ilicar a ~uprallita infrarção tio 
arl. 102 do Regulamento gPral, a qual, no caso .da 
ult11na exccpç:lo, ficará sujeita ús eommiua•;ões do 
art. toí do mesmo Regulamento 

I:L Serão consitl••I·ados cnsos de for•;a m:lior : 
I.'' A falta, na cslação de cmh:~n1uC do pas~ageiro, de 

hilhet•~s da dnsse c drstino procut·atlos; hypothcse 
,•ssa que ú a unica em que se púde vender no trem IJi
llwtcs de idn c volta. 
~."A falta de lugarrsno:-carrosde:l."ou2."classe, 

rasos este.~ em que poderão os viajantes de :L • emhar
rar em 2." e o,; de <;!.• em 1:', on ambos em I.", sp a 
lalta de lugares se der em a1111Jas <tS t•lasscs, cess:mrlo 
pnróm e~sa f<t,;uldnde lo~o que cesse o impedimento na 
cla's•~ do respectivo bilhete. Se dahi em dianle qnizer 
o p:tss:tg-ciro prose.Q·uir vi:tgem na clas~e superior em 
que w arha, pagar:'t o ('XCcsso corrcspontlente, contado 
••ste desde a csta(:io L'lll 'iue cessar o impedimento até 
;1 rio destino tio bilhete. 

~:}o haveudo mais lug-ares nos carro~ de i: ou :!. " 
f'iassc c apresentando-se passageiros .munidos de hilhe· 
les dessas dnas classes, ~er-lh••s-lta facullatla passagem 
no carro da classe inmecli<tta, se o quizercm, r~sl.ituin
do-se a diHerew;a r·espeeti\·a, contada de:odc a estação 
do ••miJarque atil aquclln em que ces~ar o impedi-
1111'11 to. 

Tanlo no:> ca!:>u.-' adula, cumu nu da falta absoluta de 
!ugarcs no trem, l1~lll os pas~a!tciros o direito saho de 
n•clamar em bencliciu pruprio o disposto no art. 81i do 
reg-ulanwnto geral, ficando a Compauhia sujeita ás com
min;~c~ÜL'S do art. 82. 

t:i: Ser;í pcrmittido a catla viajaHte levar comsig(J, 
li\ rede frt'lc, um ou mais Yolumc.-; contendo exclu
sivamente ohjcctos de uso pessoal, n;io excedendo o 
peso total ou ,-otnme Jaqnclles ~8 kilg. ou 128 d::. O 
,. \cedeu L e será taxado como cncommcntla. 

Em todo o ca~o as bagagens, quér estejam ou não den
tro dos limites acima, são sujeitas á ta:ra ad valorem., 
se contiverem rlinlwiro ou objcetos preciosos, c ;ís l'e
_!.\Tas cstaiJelecidas 11ara a~ cncommendas em ger::ll. 

lli. A~ meias passagens só dão direito a meia baga
gem. 

17. Ficam sujeitas ;'1s rc~ras acima as l1agagens do~ 
•(Ue viajam gratuitamente.· 

IH. A l'l'f'.ept_;:io da ha;.ra;;r·m ,-omt•c;arú '1:i minutos I' 

·T~sarà 1:; miJJIIIo . .; aultls da pari ida d1~ eada ln•m. 
1!1. A re~J·uu~al>ilidad,• •la Cumpanltia pt'Lt !Jaga;.r~'lll 
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'~m caso rlc perda não se rsll'nde alt'•m da ljll:lllli.t da• 
:;OBOOO, salvo se liVi!l' sido Jll'tlviameni.P al•·•~lar:ulo o 
respPdi v o vatm· c pago o frete roiTespoml•!lllP. 

20. N:io I• igualmentP 1·csponsnel a Compa11liia pl'la 
bag-a~Plll não registr·ada e ronst~l'\'ada pelos passag••iros 
por sua conta e rif;ro. 

CAPITrLO 11. 

~ I. Jlilhetf'~ pf'riorlit·n~:. 

21. Vt~ntlem -se h i Ih eles pcriod i co!; par:~ os numt•rus 
,Je nrrz,•s e viagens redondas por smnana, eonslaflll•s. 
,·om os "ompel•~ntes abatimenl.us, tio ann\o 11." :1. 

22. Fka prntcrido qualqupr· billwle pt!l'iodieo, quaudo 
r!sgol.ado o respecli v o pr·azo uu r· e ai izadas todas as p:1,,_ 
~:1gcns no mesmo declaradas. 

23. Os bilhetes periodico:-; são esseneialmenll' prs
soacs e intransmissin!is, salvo 11os seguin!Ps 1:aw.-;; 

1." 1\lorrcndo o do11o do IJillwtc p:1ssarú t!.slt! a uru 
ale seus hcrdeil'os. 

2. o O bilhete comprado par a c1·iado sen i r :i i llll is· 
tinclament'! :'1 qualiJUCI' lamnlo da· Jllt•sma casa. 

~ li. /Jilhet es collectit·os ( par a pa ~se i os ) . 

2~. Partidas de f2 pessoas para cima, iwlo Plll pas
seio e suj,·itando-sc a voltar·cm pelo primr~iro Irem em 
qun fô1· is,;o realizavcl, tc1·ão passagens de ida~~ volta 
pdu preço de ltilhetes simples. 

As tlc U, iO ou H pessoas, nas mesmas cir;:umstan
rias, paguão apenas a irnporlancia de 12 uitht'les sim~ 
pies. 

Em .ambos os caso5, poderão os pass:tg-e-iros aprovei
tar-se do maior prazo, que por ventura fôr· coucedido 
aos lJilhetes or·dinal'ios tle ida c volta, p:tgando, porém, 
na i." hypothese, cada um o pn~r:o de meia passa,.em 
a•, nas trcs ultimas, respeelivam•~nle a illiJWI'Iancia t~tal 
d,• L 2 uu 3 bilhetes de ida l' volta. 



E\pira.ln 1'~!1· '2." prazo ,;!'. podt>t·á 1t t·t·gl'l'.~.~~~ trr 
lu.• ... ar lllt•tlianlt~ uovos hilhl'lt·~, salvo nas 11"4',.; ultima<: 
ltYJHILht>"t's e :tlt": ,, 'L" dia, ticantlo f'nlão g-ratuil:t·' 
l't'S(H't:l ivaliiPBie :~, 2 ou t tias pas~agt·ns liP Yolla. 

;W. :\presentanJo-se int-sJH'r:Hiamcntr, ~wmdhanlr 
parlitl:l, sú ,;e lhe vrntler:·, o t~OIIl[WIPn Le hilhcll' eollel'-
1 ivo depois dt• verificada a cxislencia nn trem dos lu
'.! ares precisos, sendo pois prcfet·i v eis a todos os rl'spei
los, os p:t"-seios em carro~ alurnHlns. t:nj:ts rPgras vão 
IJI:tis adi:JIIIP t•,l:dlf•l•·rida~. 

~ti. tb pPdidos dt• :tlugut>isJ tiL~ t:anos drvt•rãll s.·t· 
lt·it.os ,·uat :tlllt•ct•denci:t d1• ':!. hura:-: na ll:ihia ,. t(,• ~~~ 
•'lll tJUai'(IIPr das oulr:ts t~st:u;õl's. 

'J.i. O aluguPI sed ittt,·yntl ou Jlllrcial sPguntlo fon•m 
"" niio Lodos o,; lu~ares lumados pdos passag-l'iros. 
~...;u I.'' ca,.;u lt:rão ••llt:s o uso exelu.,ivu do llli'SIIl11 

,·arro, no :1." t:.:arit a Compan!lia ro111 o direito tk 
di~pur dos fug:~rc:< •~onsidPt':llfo.-; \asios, o qtw tut.lavi:l 
~ú f:tr:'t •ruando ns demais 1':11'1"1)~ tl:t lllt'Sllla t:lassP 1111 
tn~m t•slivcn·m rompleto.•. 

U aluguel do.; •·anos sal;io ·~ t!r· dormir st'l púdt• 
•Pr integr:t!. 

t:m carro, t•mhora integralnwni.P alugado, niio po
dtT:·, lrYar mais p:i<<a!!·l'iro" oln '(111' r·,,mporlar :1 n• . ..;
pt~ctiva lotarão. 

:!~. n pa,;sa~Piro etllharr:Hlo nm 1·arru alugado nii" 
podt'l'it \iaj:1r em qu:dqut·r illllru "t~lll pr,··,·i:t lit:t'llt:a 
·lu t•lld,• dt~ lrl'lll, ~oh pt·ll:t dt• ,;er .:ousitll'r:ttlo t'lll
I,at·t·atlo se111 hilltt:ll'. EmlJura cum t•S:':' forma!itl:ult·. 
•jlll'l"t'lltlo ir n·tlllt t:arrode t"!a~,.;p Siljlt'l'iur ,·,,J.,aftt!!·:tdo . 
. IPverit pagar n ,·ompl'll'lllt• t'\ces~o. 

:!9. Otwn~ntlu t'alcul:.tr o pt'l't;O do alugud inlegT:IÍ 
•.11' um t:arro para Yia!.tl'lll, simples ou redonda, IIIUI
t ip!it~ar-,;c-ha o Jll'l't;o Llc um hilhcle simples ou de id:t 
t: volta, da mesma t:la"5C, prorct.lcnci:l e dt'slino, qut'·r 
pda lol:u:ãn do menor t'arro t!e~sa classe, quér pelt~ 
numero de pa~;;agl'iro~, •·ntll"ormt• l'ôr I'Sle numt•ro 
i 11 ferior ou niio :"uj ud la lu ta~·ãu. a ppl icamfo-st·, dt· 
pois, ao. jli"Ollttt:lo Ulll:t tia~ tn·~ sl'guinte::: rt·gt·:i.<. ,.,t•
cruutlo Sl' tratar do ratT•l ,;:d:io, tl11 dt· dormir uu d.· 
·tllalquer outro: 

I." Conl'lll'll\1' ftir o prodtll~lo SII[Wt·ior ou nã,, :1 :;o;; 
•"ld)J",II'-.o•·li.l I ( '•111 ;1 1111Ílll:l •jll:lllli:J. 
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2. o Conforme. fôr o producto superior ou não a60,5 
cobrar-se-ha !lja da t. • ou da ulti~a quantia, e, além 
disto, 500 ré1s diarios por pessoa, pela roupa forne-
cida aos pàssageiros que a pedirem.· , 

3. o Conforme· fôr o producto infcrio1· a 20$, com
pi·ehendido entre essa quantia e 30,), ou superior a 
esta ultima, cobrar-se-lia a importancia do supradito 
producto 201~, ou !lfa daquella importancia. 

::10. Quem alugai' integralmente dous ou mais cnros 
no mesmo trem terâ direito au abatimento de !lO% 
em cada um destes. 

31. Só se facultará o aluguel parcial de um carro 
onlinario, quando o frete integral do mesmo fôr maior 
de 'l.OS e o numero de viajantes inferior a !l,'a da lotação 
mini ma dos carros da classe considerada. 

1\csultará, então, o fl'ete conespondente, para via
~em simples ou redonda, da multiplicação do preço 
de um bilhete simples ou de ida c volta pelo numero 
de viajantes, substituindo-se, porém, respectivamente 
12 passageiros e 20$ a qualquer numero ou produrto 
inferior.! (1) 

32. O preço do aluguel parcial ou integral de um 
ou mais canos para passeio (ida e volta) equivale 
:w do r·espectivo aluguel pan viagem simples, dHendo 
sei' a volta t'ffcctuada pelo 1. o trem em que ftir isso 
real izavel. 

Nessas circumstancias, será licito á Companhia con
cede~· no aluguel integral de quatro ou mais carros, aba
timento até 25 "/,,, alrm do de :10 % acima estipu
lado (30). 

:33. Se houver maior prazo para volta1·-se em carros 
alugados nás condições geraes pmlerá o de passeio 
gozar a mesma vantagem mediante pr·évia declaração 
fios passageiros e pagamento de um excedente de frete 
igual :í difTerenç:. entre os preços ordin3l'ios do aluguel 
parcial para viagens redonda e simples, ficando, então, 
a volta sujeita ás disposições abaixo; na falta, porém, 
dessas formalidades só pode1·-se-ha 1·egressat· por meio 
de novo aluguel ou compt·a de bilhetes. 

3i. Salvo o caso particular que precede, a volta 
qutíl' gratuita, quér mediante cxccdPnle de fretP, NU 
cano alugado, goza respectivamente dos mesmos prazos 
estipulados, no~ arts. 2 e :J, para os bill ~ 

/~\t.n~ uA GAM,1b~ \I\)\ 1/..., ' 

(I) Para a interpretação pratica de o~~s tP"ras QIIP ptt>• Y j' 
t'PoJem \'eja·S(' li :I!Jl)P~O n. 0 ft, ' <Q .._ 

PUITI!I Jl, 74 , 
'' o'"., ;,-.... "' 1- \) 

'~->:;-._~?!__ .~~; 
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·e v~lta, -d~~Mo, /na ~.a l~yPothes-e,. o :excedente fo
·bratlo completar o ·duplo d:a Import:lll'cia ·do aluguel para 
viagem si1nplêS, 'e be pàssageiros declara'rem previa
mente su~ opção para o 2. o prazo, no qual, embora 
não cu:rii~ihdo essa formalidade. ainda terão o direito 
de voltar isoladamente pagando cada um meia passagem; 
passados, po'rém, os quatro dias, sõ poderão regressar 
comprando 1bilhetes simples.. · · 

3~~· No caso do carro salão ou do de dormi.i', se a 
-Gompalilria, -expirado o t. o prazo, hão poder con

cordar na prorogação, será a volta· facultada aos passa
geiros, 'em CàiTO ·ordinario de l. a classe, cobrando-se 
o ·exeeilento. de frete como se tivesse siilo a viagem 
de iila effectuada neste ultimo carro, salvo se os via
jantes preferirem regressar isoladamen1e pagando cada 
um rileiá passagem. 

§ IV. Trens especiae.~. 

3G. Conta-se em geral o percurso de um trém espe
cial, quer simples, quér de ida c volta, desile a sa
bida da locomotiva do ·deposito mais proximo do ponto 
da partiila do trem até o que estiver mais perto do 
destino do mesmo t1·em. 

Se a Companhia poder aproveitar parte desse pe'r· 
curso para algum outro fim, ser-lhc-ha licito des
contai-a. 

37. O frete de um trem espccia l ·exclusivamente 
composto tla locomotiva c de um carro ordinatio de 
qualquer .classe, á escolha dos pasageiros, 'r11sulta da 
combinação do'pcrcurso determinado pela regra acima 
com os fretes fixo c kilomell'ico constantes do annexo 
n. o 5. 

38. PreJerindo-se, porém, o carro salão ou -o ()c 
dormir, pagar-se-ha um excedente de frete igual á 
ditferença entre o preço do respectivo aluguel e o 
ilc um carro ordinario de t.• classe. 

39. Se o numero de passageiros fôr superior á lo
tação ôo carro escolhido, pagarão os viajantes, que 
excederem a esta, segundo acharem mais conveniente, 
suas r· assagens ou a meia importancia 00 aluguel in
tegra dos carros supplemEmtares que tomarem, a qual, 
se fôr o trem para passeio (ida e volta), calcular-se-ha 
como se fosse a viagem simples. · 

40. Levando-se animaes ou carga ·pagar-se-ha os 
respectivos fretes segundo a ta beiJa propria. 
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H. Não devem, em ~era I, o~ trens especiaes correr 
sobre a linha antes de 6 horas da manhã ne~ dcp!lis 
das 6 da tarde, salvo os rasos de força maior ou me
diante prévio accórdo com a Companhia. 

Nestes casos cxcepcionaes, cobrar-se-l;la um C:\cedente 
de frete de 55 por cada hor~ ou fracção de hora (não 
comprehendida entre os limites acima) que estiv.er a 
locomotiva em marcha ou á espera dos viajantes. 

4,2. Quando for a viagem de ida e volta conce
der-se-ha gratuitamente 5 horas de demora no ponto 
terminal do trajccto de ida, sendo cobradas a 51~ cada 
uma as horas ou fracções de horas que e:\cederem, 
ficando, porém, comprehendidas entre os limites acima. 

Se fôr a demora maior de õ horas poderão os passa
geiros abandonar o trem especial c regressar pelo 
onlinario, no carro em que vieram ou em qualquer 
outro, da mesma classe, gratuitamente ou pagando meia 
passagem, segundo fôr a volta effectuada dentro do prazo 
ordinai·iamente concedido aos bilhetes de ida e volta 
ou no de quatro dias. 

ft.3. No frete total calculado pelas regras precedentes, 
abslJ·ahindo-se, porém. os alugueis de carros supple
mentares, será licito á Companhia conceder abatimento 
até f/2 para qualquer trem cspcr.ial, c 2/3 para o.~ fie re
~~n·io, addicionando-se, depois, ao resultado a meia im
portancia dos referidos alugueis. 

Na ~.a hypothesc e de tres carros supplementares para 
rima, porlcr-se-ha tambem fazer no total geral, assim 
r,mendado, novo abatimento até 25 "lo· 

~ V. TratMportes {unebres e de tloente.ç. 

i'l. Os transporte!' funebres eiTectuarlo::. em trem cs
pcdal ficam subordinados ás disposições que regulam 
rstes ultimas. 

'l:J. Se o transporte tiver lugat· em trem ordinario, 
póde ~er o cadaver depositado em carro alugado ou 
em wagon especial. 

No l. • caso será o corpo considerado como occu
pando quatro lugare.~, ficando os rrstanlcs :'t disposição 
rh::. pessoas que o acompanharem. 

No 2." raso cobi·ar-sc-ha um frete e~pecial haseado 
nos lixo e kilometrico constantes do annexo n. • fi, 
rompra!ldo as pe;;soas que acompanharem o eadavcr suas 
respectivas passagens. 
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Nessas r-ondições, os transportes funebt·es para me· 
nores de :1 a 8 annos tüm abatimento de tiO "1. e, 
abaixo daquella idade, de 75 "1.. 

!16. As pessoas em cgtado de demcneia ou de enfer
midades taes que possam incommodar os demais passa
geiro~, exigindo constante cuidado, só poderão viajar 
devidamente acompanhadas c em carro alugado. Se 
fõr o preço do aluguel superior a !10~ c a comitiva 
do enfermo inferior á meia lotação do cano, serã 
··oncedido um :~batimento de t.iO "/.;se fôr o dito preço 
·~omprchendido entre 20,) c ~OS, dada ainda a sc
~-tunda cireumstancia, cobrar-se-Ita apenas a primeira 
destas duas tJnantias. 

llot.Jerá igualmente o enfermo :;er transporl<~do. com 
ctuas Jlcssoas, em wagon ou cano apropriado, á escolha da 
Ccnupanhia, pela tarifa tios transporte~ funebres. 

~ Vi. Trau~porlt·~ •!m trolleys. 

i7. o- transporte~ l'lll trollcy só ter;io lugar pot 
excepção e depois tia autorização formal do superin
tendente. A distaneia a perrorrct· por esse meio nunr.a 
JPvrrá ~~~r maior de :JO kil., IJUér na ida, tJUt~t· na 
volta. 

í8. Co!Jrar-i>c-ha um freie h;J~cado nos fixos e kilo
metrico~ I'Oustantes do annexo n. • 7. 

í!l. St~r;í permittido a drmora de urna flora no ponto 
do destino dos passagPiro~, <'Obrando-s•) por eatla hora 
nn fraeção de hora que exceder, um frete addieional 
.fe !;)000. 

~ V 11. Obsercações geraes. 

ZíO. A Companhia tem o direito de exigir o paga
mento adimtado de qualqtwr pas<-agem e::;pccial. 

ai. Quem pedir um trem especial, t.rollt~v ou carro 
alugado ~~ depois de tri-o á sua disposição· rl'jPital-o. 
liea ohrigado :i m!'tadc do respectivo fn•te, 



Elt::CUTIVO. 

P.\RTE SEGUNDA. 

Irafego de es~e.Seates de ba.rqens, eaeommeada!l ~ 
mereaclorias. 

CAPITULO I. 

ENCUMMENDAS E 1-:XCEOEN'l'ES DI:: U.\t_;AGEN:-:. 

52. A carga remcllida como encummenda é recebida 
na~ estações de passageiros de 4ã a 20 minutos antes da 
partida úe cada trem, sem o que só S(•guir·;i pelo trem 
immediato. 

:J3. Não serão aceitos wmo encouttlleltdas, ueru pode· 
rão ser incluído~ em qualquer volume expedido como 
1a1, os gencros seguintes: 

l. o Quaesqucr ::;ubstancias de roudurçãu perigo~:1. 
~. • Gcneros de máo cheiro em quantidade t;d 'Jue 

incommode os passageiros. 
~i4. As massas indivisíveis de peso uu volunw superior 

à H7 kil. em !J32dma e :;s cargas em geral cujo em
barque ou desembarque exigir longa demora, não po
dtwão ser transpo!'tadas corno encommcnda~. 

rm. As bagagens ou cncommenda!' que n;io forem re
damadas dentro do prazo de Mi minutos dPpoif; d<.~ che
.::ada do respcctiro trem serão posi:J~ diariamentP {J 
disposicão do dono ou consignalnrio, das 8 hons da 
manhã ás j da tarde, excepto nos ti ias fcriatlos c no 
prazo dos ~ri minutas tJUC precederem a partida ou 
se)!uirem á chegada de cada tt·em. 

56. Taxam-se, em geral. as encommemlas por prso, 
segundo a Tarifa A, baseadas nos fretes lixo e kilomr
trico constantes do annexo n. • 8.; no caso, porém, de 
pesar·cm ellas menos de 34,0 kil. por melro cuhico, será 
licito á Companhia taxa l-as por volume, applicarulo-lhe 
frete relativo á mobilia de luxo. 

:i7. Se as encommcmlas contiverem dinheiro ou oh
.iectos preciosos, nlt'~m do respectivo frete, coi.Jrar-;;e-ln 
por cstrs a taxa de 1/~ "/. ad valorem. 

58. Quando o frete calculado fdr iulerior a HiO ""· 
por volume cobrar-se-Ita esla ultima quantia, salvo :"b 

a remessa fôr· diaria c os volumes rcmeltiflo' lle pesu 
e valor insignificantes, em cujo ca>o potlcril '~'r rf•du~ 
lítio o frf'le alü ~n rs, por ~~ada um. 
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CAPlTULO U. 

)IERCADORI.\S. 

:i!l. A carga enviada como mercadoria ser:, rerebiua 
nos respectivos dcpo;;i to~. tortos os c lias u leis, de () ho
r:~s da manhã ás ;; 1/2 da tarde, e seguirá pelo pri
meiro trem :tpropr·iado, cuja partida fôr posterior á re
cepc:ão dos gcncros ele f)Uatro ou mais horas utás (isto é, 
rompr·ehcndidas rntre os limites acima marcado~). 
podendo, por(ml, a Companhia anticipar este prazo, 
se :tssim lhe convier c não fôr contrario ás condiçõc,; 
do art. tl~ do ncgulamcnto geral. 

fiO. Ficam cxceptuados da~ precedentes disposições 
os gcneros que, por sua natureza, não possam ser de· 
morados nas estações, os quacs serão recebidos at.:~ 
uma hora util <tnlcs da pal'lida de cada trem c neste 
Pmharcados, por conta tio rcmettcnte. 

til. A~ mercadoria<; são taxadas por peso (tarifas B 
a I) ou por volume (tarifas .J a l"l), confor·me :u; rale• 
~orias indicadas com os respectivos fretes lixo c kilo
ml'lricos nos annex.os n. os!) c 12. Para facilitar, porém. 
a applieaçãoda tariFa lao mel rcmcttido por pipa, cal
rulou-sc, como consta do :mncx.o n. o i O, uma tarifa 
e~pccial (i) por pipa, tomando-se, romo pew desta. 
o termo mc~rlio tle 1 t, 102 kg. 

fj~. Polvora c, em geral, a~ ,-uuslancias rlc condtiC~c:ão 
pertgo~a Jl<lgam frete duplo. Para a remessa desses ge
ncros deverá o carregarlor se entender previamente com 
a Companhia para fixação dos dias c horas da rc~
pPcliva rcccpc:ão c entrega, ,-i~to que não poderão ser 
embarcados esses gcncros nos trens mix tos de passa
geiros c carga. o" que t:scondcrcm substancias em 
qualquer· volume incorrerão na multa de 50b000 c 
li carão sujeitos <i responsa bi lirlade judicial se convir r 
:i Companhia proceder contra elles. 

tfl. As machinas c caldeira.' para engenhos rle a~
,;ucar (tarifa E), lt1m abatimento de 2'i a :;o ''fo, prec·e
,lrntlo n.iu,tc. 

fiL J<'ica a Companhin autorizada a rourar um ex
ce1lrnte rle frete rle 31 rs. por tO kilogrammas no assu
l'al' das lotações tle Sitio Novo e Alagoinhas, emquanto 
vigorat· o coittrarto feito I_'OID o Commcndador Moreira 
fl~'gn. 
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65. ContiAoam à vigurar os fretes eotn abatimentos 
concejidos a cert~s dislrietos pr()ductores, como consta 
dô annexo n. o tt. Nestes cllsos deverão os volumes 
tràzer por exteJtso o respectivo endereço ou proce
dencia, podendo à ·companhia exigir outras quaes
quer provas de veracidade destes. Os que usarem falsa
mente de taes indicações incorrerão na multa de 001~. 
além das penas indicadas no art. H8 do Regulamento 
geral. 

6G. Se utn negociante remetter· constantemente as
socar ou fumo de diversos districtos, será licito á 
Companhia ajustar com clle, uo começo de cada safra 
annual, a cobrança uniforme de um frete médio, to
mando-se por base a cstattstica por districtos da safra 
anterior, verificada nos livros da casa. Para deter·mi
nal-o, multiplicar-se-lia o total do peso proveniente de 
cada districto pelo frete C()rrespont.lente, c se divitlirú 
a somma de todos o!'. productos parciae~ pelo total 
geral dos pesos. O l'esultado PXprimirá o frrte pro
curado. 

ti7. Paga frete duplo a moLilia de luxo, salvo se fúr 
muito usada, semi o então considerada ordinaria. Se 
fôr· esta 1le pouco valor podrrá obtPr ab:tlimrnto até 
fjf) %. . 

H8. Enchendo-se wagons com generos taxados .pe
Jas tarifas .1, K, ~. obter-se-ha abatimento variavrl 
segundo a lotação dos carros, percurso e qualidade da 
carga, como consta do annexo n." 13. 

(i!). Será licito á Companhia conceder ab:Jtimentos 
até 50% ao5 wagons que transportarem matet·iaes ·de 
construcção destinados ás Jocalitlades onde fôr necrs
sal·io animar novas edificações. 

70. O.; generos taxados pela tarifa d. e a cal serão 
tr·ansportados em wagons coLertos ou munidos de cn
cet·ados. 

As demais mercadorias por volume só têm direito a 
wagon~ descobertos, salvo se ·O remettente consenti r 
em pagar·, para pequenas porções, o frete da .tarifa d, 
e para wagon cheio o aluguel de um encerado, cuju 
pt·eço consta do annexo n." H. 

71. Quando o comprinwntoda carga exigir o cmpr•·
go de dous ou mais wagons, cobrar-se-lia, em gera L 
por inteiro, o frete do primeiro, segundo a respectiva 
lotação em peso ou applicanuo-se as regras do _ · _ - .. 
n. • 13, conforme fôr a carga cobt·ada por .. u;Wí J10{}Aft ........._ 
volume. Por cada um dos w:1gons exc / . ~tt.\ófl~~·- f1,~ \ 
se-Ita metadr tb mesma quantia, · ~ 'ds partP.s <)-_'. 

~ 1. 

"'~) c I 
()" 

"\ \) -·r 
' r''\ Ç ·,, ·;.. 
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destes e daquelle wagons não utilisadas :1 dispo~ição 
respectiva da Companhia e do canegador. 

No caso, pori~m, de ex01·bitan~:ia do frete tot.al as
.<;int calculatlo, com relação ao peso ou volume efTectivo 
da narga, poderá a Companhia conceder ahatimento 
at{· 7ri "/ •. 

72. Serão g1·atuitamente transportadas : 
t. o As sementes de canoa. 
';!.o As caixas, malas, pipas, barricas. sacos e outros 

cascos vasios e usados, I[Ue tiverem de voltat• cheios 
pela cslr:~tla de feno, trazendo gcneros pertencentes 
ao mesmo dono. 

:1. o A caixa ria para os proprictarios Je engenhos qut> 
reml'llem seus protluctos habitualmente pela estrada. 

CAPITULO 111. 

T.\X.\<.; E DHWOSIÇiíES GERAE'. 

~ I. Taxas de carga r dt•scarga. 

i3. A Comp:mhia considera effectuadas a recepçãCI 
t~ cnll'l'!-';a tios gcucros, quando t!eposit:ltlos ellcs nos 
lug-art•s para tacs Iins designados, os quaes serão, con
foi·me aquellrs o penn i tt i rem, ou a pia ta forma t.b 
·~stação, ou o JH'oprio wag·on t],~ transportf', ou outro 
f1Ualttuer l'on to qur. oiTereça melhor rommodo ao cm
lnnptP ou descmbarfJue <.la ca1·ga. 

7-~. A rcspOIL~abilitladr. da Companhia pelo tran:;
portfl do:-; gcneros vai tio al'LO da recepção da car~a 
11a estação da proccrlencb ale ao da entrega na do 
rfestino. Qua!IJue•· serviço de cmharqur~ ou desem
barque antf'riur ou poslcl·ior correrá por conta do 
earrcgatlor ou consignatario, os quaes podrrão, ha
vendo prévio accôrdo, utilisar-se tio pessoal e matf'
l'ial da Companhia, pagan<.lo uma taxa addicion:ll cons
tante do anuexo n.o Hi. 

7ri. Exccptuam-sc dos prrços alli estipulados: 
1. o A carga ou descarg-a tle eneommentlas, qur paga 

taxa dupla. 
~. • A do mel, que tem abatimento de ;JO%. 
3. • A r:arga de mate1·ias pu!Yerulcntas (saho a cal) 

não aeondidonadas em competentes t'HYoltorios, que 
pal!;llU 13\3 dupla, lirando :1•IP~r·ar1a pelo prrço .!Teral. 
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~.· .-\. liu~ad:1 dí~ massos intli\i;;in•i.; ~Ufh'l·iol't's a 
::~ kg .. e ;: m::. 19f, qne será pl'i'Vialllt'lllP ajustada st> 
a Companhia ·~onsentit· em lin~ar· eJHei'mo tr·anspott.at· 
Lae;; earg:H. Não estão romprehenilirlos nesta ultima 
excPpç:io os generos dt~ grnnd1' l'Xport.açãn ', assurar. 
fnmo. alg01lão, etr·. \ llflffi rle caixa~ 011 pipa•; va~ia". 

7fi. Dur:tnlf1 os ~erviços ~~omplt'llll'lll:-tl't'~ :wim3 a 
t'mnpanhh ficar·ú J'cspons:•v••l pelo-; .~•·urrao:. tftlliHlo 
1.; t'tiiUIJI'II'Ilh•S \'a~ilhas OU 1'11\'0IIOI'ÍO . .; I'SI Íl'l'l't'lll Nll 

!111:1:; I'OildiÇiit•S, ,q(ranrfo St'Tllprn :1S OCCUI'I'I'IH'Í:IS Íll· 
!lnpl~lldt~lllt~s tio pessoal ou tio~ app:ll't'IIIIB r·mprt•g;uJo.; 
por ella. 

77. Em todo~ o;; ca~o~, excepto o da ~~ntrega ou l'i'
·~r~pç;io tlu p:enero no propr·io \ngon. o SI'J·vit;.o da 
.~ar~,, on dt!'W;l!g-a eorrerá por euula n rbr~o ua Com
p·mhia, ~em augmenlo dr frr;le. t•sl.anrlo os g"I'III'J'IH 

:,,~oll(liriortado~ por In! fúrma lfll'' seja pds~inl Ol'lll· 
lnr(Jlll' nu df';;t•mh:-tnJIH' srm ll>o Hltl'i!!'iltnJ·io d:• :lp(YI
f',•lho:;. 

;.-:. No ,·;~o~n eontr:11·io ,;erá lif'Íifl :i Companlti:t I'OIII':ll' 
tllll freiP :lllllieional depellllf'ule 111' ;,jusl•·- niio ptll),•nrln 
.-111 1::r>:o algum. c;:dn1 >~' fol'•'lll as lllassa,~ indi\·isin•ij; 
'llfH'rÍOI'I'~ a :H, f..,'!., :J 111 '1 , 1!1'1:, 1'\f'l'fl.•r :lt(llf'llt• aO I'St i· 
llilla,Jo para o ~r1·1'ir:o arwlogü l•ttll't' as r·ar'l'111~as ou 
i,ar;·:~cas ,. o lup:;1r da reePpção 1111 <'llll't~ga. E'l:l taxa 
iH n1 i· applieavel a~h gene.ro,; dt• o;Tan.k ;•xpnrla•:fil' 
l!f'lll :;.: p1pas nut·.:nxas vn~1as. 

~ 11. .l /'UW ZI'IIU(II'U.~, 1'.~/lldils. Plr, 

i9. A,; mercadorias tran~po1·tadas pel:i ";,, 'ft'tTf'.1 
podem permanecer livre;; dr aJ·maznnag-Pm, no.; rlepo
,jtn'l al1; t,.R horas nas rstaçik~ lt't'lllin:w'. oiln rlia~ n:1 ~ 
inlf'l'tnediarias r fJUatro em Alag·oinh;~s tJUantlo :1 c:ll'r:!':J 
l"·rtrncer a loralidaflf!S i'it:Js :'1 ma i<: tll' li kilomPirM ;lá 
t'··.!a(~ão. 

81i'. Expirados n~ses fll'azo;; t:obJ',It-,;r-laa por· rarla 
di:l 011 fraCÇâO de di.1 al.r'\ Ufl Hllla lllX:I JII'Ot~TI1'lSÍ\:l do• 
:11·mazena.!!·rns, const.1n1e rl1.' annr\o n." Hi, ou pn,. 
tonl'larla nu por llll'tl'o culuro, seg-undo li\1'1' sido;, 
,·;,J·~ra pa,t!'a por JH'so (Jil por volnlllP. 

1-11. Pas . .;ad&s os !lfl dias fii'Ot'l'dt'J'-.'1'-IIa d1• t'tHJfor
midarll~ t'fllll O~ a1·1s. (i:{ r liti do l'll)rula!IINJIO !!.I'J':JI. 
trnalqurr IJIIP ~rj:1 a ll:llllrrza ,. l'!ass1· do Ul'llrm d,._ 
l'""i lado. 

1'.\ i: li. J I. 4' ,) 
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82. A Companhia não ú obrigada em caso alg·um ;, 
aceitar ~~ conscnar nos seus :11·rnazens a c:11·ga enviad:-~ 
fóra tlas horas marcadas pna :1 respcctiYa recepção, ou 
•[lJe não esteja preparada para ~e~ruir 'iagem. 

R3. Se consentir a Companhia em receber a carga 
nas rontliçõe;; acima, Lerú o ,~arn~gaLiur metade dn 
prazo prrcedentemrntc t'Siipularlo p:tra rll'ectnar a 
t·emes~a, pagando pelos dias on fracr;ão de tlin f'Xl't'
t!Pntes a taxa ti<' nrmazenagPm re,;ru•e I i' a. 

8'~. As bagagem: I' encommtJJHI:Is 11:lo ret·lamatl:t,; 
:ti!~ o dia inlllWtlialu ao tia l't·spPrl ir:t ehl'g:ula pa,car:in 
p11r cada dia Pll frarç;lo dl' .ti:t (•Xrt~dt•nll' laxa du
pl:t da aeillla estipulada. 

H:i. Duplicar-~e-ha lambem :t taxa par:t !.b grnPt'o.' 
<;;tjcitos a avaria;: ,. em t'OIUlirik~ tnr•s qut• srjrl a Cmll]lll· 
nhill TI'S]I011StWf'l ]ielo.~ t/1/IIIIWS. 

81i. Se os gcncros pernwne,;errm nos palco.; d:1s r,;ta
ções por não carecerPm de ahrip:o, não rohr:~rá :1 Com
panhia l:l\a aii!Hllla, tluranl.c :10 dias. t.•, linrlus Pste~. 
:1pPtws a dPcima parte da la\a onlinJria ;tlt·~ eom[lll'lar 
,, prno de 90 dias, prorantln-se qnt~ não houYP danuw 
:d~un1 do :n. d dia em tliant.·. prlo qual aliá;: não lira r;', 
a Comp:~nhia responsavcl. 

87. Quando a mercadoria orcnpar um wagon inlt•ir•• 
lf~ndo de ser a re~prct iva entrcg-:1. por arcônlo on roll
ven iene ia de scniço, fi' i ta ti en Ir o do mesmo, lira ma rcad•, 
o prazo tle 2~ horas depois da rhcgarla, para dcscar.~:·:-~. 
lindo o qual eol1rar-st:-ha por cada dia P\eedt•niP nu fr:w
•;ão tlt~ dia, nma estada d1• ~:'000 por "a.!.!·on, podt•tlfln ·' 
Companhia, :-:1' prerisar d11 carro, maw!ar fazt•r a dr!'
··arga, cobrando-a do eonsi!!:na I ar i o. ittdPprndrnll' lllt•n 1 :· 
da la'i.a de arrnazf'llnfWill. E\rt•plna-~P da l't'.!Era :wim<~ 
a tlescaJ·ga tle nwl em Periperi. para a qual ,;r t'ollrrdt· 
dons diar;, t• o ranão de lltadrira, na B:1hia, li ltor:1-:. 

A mesma t·slnda sr t·ohr:li'Ú do rarregador qtw, IPnd" 
pedido um wagon, o deixar, por culpa ~ua, pP.I'III:ttlf'
':tH' mais de ~~ hora.;; na rsl.ação da proceii<•Jit'Í:J tlt• 
geuero. 

RR. Na determinação dos prazos cilados 110 prl'srnlt' 
para,!'U':lpho uão SP!'ão conta1lm os tlias l't•riados. 

§ 11/. /Jisr·oúc il's r·e:lnlameult/1'1'.~. 

H!l. A' avaliação dos pc.;os ,. \Oilllllll~ P applira1;ãt• 
das t.:trifa.;; c l:rxas lfliP p1 e,•:•dPIIL hr-~r-11:\o cnnw 
, ·;" 1 •. i" ti o :mn; ·' " u . " I 7 . 



\JO. De\'<' o t:arTegador assignar c entregar ú Cont• 
pau h ia um despacho, declar·ando seu nome, o tio consig
nalario, o numer·o e conteúdo dos volumes, c quaesquer 
ohservat~ões auxiliar·es. Quando houver suspeita de ter 
sido tlespachado qualquer· volume com declara1:ão falsa.; 
poderá a Companhia abril-o c, verificado o do1!1, appli
•:ar-lhc as penas llo art. il8 do RPgulamcnto geral. 

!)1. Os volumes que levarem dinheiro c objectos 
preciosos só podem seguir como encommentlas c a omissão 
dt·s~a circumstancia no despacho de qualquer. merca
doria constitue igualmente flulo sujeito ás consequen
cias do supracitado artigo. 

112. As porccllanas c crystae~ de v a lo r· cxcessi v o r·cla
livamcnte ao peso podem 8er considerados objcctos 
preciosos e neste caso sú aceitos como cucommenrlas. 

1);1. A ruohilia de luxo, pag·autlo o ft·ctr das encom
IIWrtdas, póde seguir pelo l. o trem depois da eulrt'ga, 
se isso não oc.:asionar demora. 

!J.i. O mel só podt•r;í ser transportado em wago11s 
tauqnes, t(Úanllo em porção maior de tJUalro pipas. Em 
'(nantidadc inferior deverá vir convenientemente aeou
dieionatlo. 

!J;j. Qualquer t·eclaUlat~ão por perrl:l ou avat·ia devP 
preceder· á sabida do g-cnt)rO do reeinto da estrada. 

!l(i. Qua I quer di IJ'ercnr;:1 par a menos, f' H tre o peso 
declarado na faetura ou guia c o aceusado na receJu;.ãu, 
~ó será considPrada real, quando a natureza da •~at'!!" 
H os envoltorios dclla permil.tirelll a explicação rio 
l'acto; de outra fôrma ser:'! proveniente de um cno 
para mais na I. • pesada. 

!J7. A cat·ga mal aeondicioll.llla nu;; respet:livos eHvol
torios, ou sendo ('Stes llefcilnosos e insullicicntes, H·· 

será recebida, eximindo-se a Companhia da responsa
hilidade pelas avarias ou dirninuit;ão tle peso. 

!)8. Tambem não rcspomlet·ú a Companhia pela ditui
Huit;ãode peso proveniente de ciTervescencia, cvapora,;:in 
ou r'•sgotamenlo, como surerde eom o mel, rumo nm 
folha, e Hsucat· humido. 

!)!). N:io se responsabilisa igualuíentt~ pela~ avarias 
nos seg-uiules easos : 

I." IJuando os generos forem de natureza tal, que 
u;io ~e possam conservar em )wrfeilo estado entre a:-
hura~ Ja recepção l' da eutt·ega, ~alvo ~1: · _ a----- . 
dest:J Wr por cu. lpa da aumiHislrat;ão. ~(r.~ i~ CAM41'J --

2." Qua11do os volume~ não mos/ ~~~':ü'urtur- '·7.{ \ 
n_ti'ntc que a avaria .tev1J lug;ar d á~ a pennanen- \l 
··1a da rarga Plll poder •la Comp rlf!.3. "l 

·~ <{=>/ 
\}'0 ~ 

ní-<:'\.) 



\LJ{IS DO roDEr. 

;_;. ·• Quauuo fotTill o=- ubjeclos: muhi I ia •Le I ux", 
,;,t·y~laes ,. lotu;a lina, porrrllana8, l!le. rle. salvo se 
lÓl' po~:-;Í\'d VCriliCai'-Sll 110 iiCtO ua ITL:I!IJI.'ãO O [Jf!r· 
fei lo t•slado dus lltesmo~ c o carrcga•lor ~•) f'-Ujci ta r :1 

pa~ar um cxcetlen!e tlt- frete igual a I i "" atl ralol'l'lll. 
Ein f;dla do•tuc ~ó poderú rerlamar inlh'tlllliZal;ão, ptn· 
vaudo que houn~ negligencia por p;.trte da Cumpa111tia. 

'Lo Pela~ rargas lransporladas graluitameutc. :>aln• 
rturante a carga. descarga ou armazt•lla_:rem, quand!l 
as pagarem, do q11e. 1!111 .!,\'t'ral, não s~lo aqnella~ 
isentas.· 

100 . . \ f;oliJilillliiÍ.J. dnidaiiJI!Illt' iltllnrii.<Hla pt!!l' 
•:arregadur oH ron~i~uaL:riu. pu:ll't :"l•·uurc•rLtr ''" en
volforiu< •:111 mão 1:~tadn. ,:orrmtdo por ronl:1 d I•JU"Ilt•:
;t rcspedha de~peZ<l. 

PARTE TEHCElHA. 

lraf~·N41 de animaes e c•nrrn ... 

r:.\PITUI.O I • 

. \NI \L\ h". 

10(. ~~~ .!IIÍIII<!!':o; ,<;io lax;tdOf' pur l~ilhiÇa ílarifa.: Q :; 
ll • ronlui'IUC ascale;.:uria~ •·slubelt·dda~ rto anrwxu 11. 
l8, no qua I 'em ta 111 hPIIl e~pt~cilicatlas as ri t·.-u lll~·tanci'" 
c a:: pruJHtl'l;flc.: 1'111 que ~ão euHcl'ddo,: ;dtaliml~lllo
nos fretes. 

lO~. U,: 1'<1\allo~ dcsefla. !testa,:. 1'!1· .. •·lo:. na~ eslarik:' 
tenninat•.: denom spr;~prt~~t·ntados l~i minutol' artlt.' 
da parlid:t do trem pelo qual 1•'111 de H~guir. e nas iu
r.ermediari<ls sú serão arei to~ havendo luf!·:n· no trem. 

W3. O lreiJI Hão pútle ser· denroradu l'ffi eonst'
•tu•mcia dt> dillin1ldadr,: oll'erecida:-< ao emharqnP p;~ra 
taes animaes. 

IO'l. Os animaes CIIJ rurçào uão serão acciliJ~ defoui
da hOJ'a qne preceuer a sahida do trem; c se a qu;mli
dad•~ l'\.rcder á lolação 1le um carro a Companhia podi'J':i 
exigir t,ã minutos para carregar cada um deste~. o~ 
.tuim;w,: dPv•~rão acltar-sl' nos lugares apropriados p:lJ·a 
o l'tnlnrqne. 



EXE•:rnvo. 

lOii. Sn;í licito a todo 1:anegador, !fll!' ewhet· llt
:;atlu Ulll wagon, exceder, por sua l'oula e ri~co. a res
pecti\'a lotação, embora pa!!an•lo, apenas, u frete eor
respoudente a esta, não podendo, poré111, 1!\ct•der tle t:l 
eaht!ea~ o conteúdo de um cano tle boi:-;. 

lOÚ. Os auimaes não domt•sticados sú ,;erão aceito
em comlit;.ões t:Je~, qtH' oft'Prct;arn a ma i~ t·ompll'la se
gurança. 

107. ljualtJUer animal uão n•clamadu at1:• :! lwra~ 
devoi~ da cltP!:(:ttla, pagara, por cada di:t ou fr:11:1;ào de 
dia exrtdettle, uma eslatla i).(ual ao frete e•JITI~~pon·
dcnte aos H~is primriros kilurnel ro,;. alé111 d.1 fot r·agl'lll 
•prn se lhe fonrccer. 

10~. Não sent1u [IOI'I~tll possi·.el :·, Cumpauliia 1'011-
~~·nar o animaln:t '!'l:u;:io do destino (1oderú mandal-11 
para o curral publico ou para qualquer e:->lribaria, JIOI 
··nula e rist'O do tlll!w. ou, n:1,; loralid:Jtlt~s onde 11:in f•lr 
i:o:tu rnaliza\d, tk\Olvel-o ao remellenlt•, nigiu.rlu til'! I.
"pa~.tllli!IIlt.• do duplo I rarrsporlt' do animalt• da ~·~lada 
:t,·i IH 'I ~·~tipulad;~. 

10\J. Em tudo.> o~ r:tso~ :1 Gotnp-tnhia u;io ,1•rit '"·'· 
I'Pll~a\ t•l (lt'la IIIOI'k, rcrirnt•JIIo IJU rnolesl ia lle t.:w~ 
:;uilll:ll~s. salvo pnn:•udl)-:.:e neglip·t'Tiri:t ou 111:·,n lral:t
llll~ll I o. 

CAPITt:LO 11. 

llfl. lb ln·le~ tlusrJI ros tl.arifa~ \I':\ 1 ~;iuha'I':Jdn;, 
li li!· ti\IIS ~~ ki!utllt'll"ÍI'U~ que CUIIS{illll do :tllllt~\11 11.' 1:1. 

111. Os ean os pat·a tr·:lll~purte de !!'t'llero~ t•ll ,,,.,·vil:•• 
da lavoura lt~lll aiJalinwnlo dt• :;O"/.·;·slarrtln l'lh··• ,(,.'. · 
ma uchados. 

li::!. Tollo rart o não reLiamadu no prazo d1• :::!'l hora~. 
depois da chegada do trt>m, pagara :.;{)1) rt'•i:-; tlr e:.:lad:t f!' 1 
te:tda ti ia '~'<Cetlen te. 

PABTE J\. 

TELEGII.\I'IW. 

_llJ. O Lelegrapho eft•clriru fica fraiiiJUeado a•J pu
IJitco, ua.~ I'Ci'IJtdivas estadles .. Lutlos os tliliS; inelu,;iv•• 
•JS fcl'iados, tle 7 horas ~s li da m:1 nhã e 1ft• mrio t1 '" 
:i~ :; ftor:Js da I arde. 



li 'l. 11 IIJ'igiual dt· o·ada ti!'S(Jacho d•!veril ser ··~
··riptu lt'gi,elmcnlt' !'em raractcres IJUe os ap]Jarelho,; 
lt•kgraplti•:u.;; pu•sam rL"produzir: não ,;entlo ;Himis,;ívcis 
.tlm•viaturas, llt'lll llllliH'l'OS expressos por alg-;trismo:-. 

O emlcrt·t;o i ntl ica rú o tlest i na ta rio e a ~ua r·esitlcnt.:ia. 
d ,. ltta lll' i r a q nc não ollerrça dm i tia alguma. O c x pctl itlur 
-olfrcril ''~ conserllll'lleias do t'lldert'ÇO iw•xarlo ou 
ineumpll'!o. 

Po'l'llli Ltit·-'e-lla au ,;,petliLI•Jr atldkionar ú sua as
,i~natura qnal•[lll'l' le~·:di:;ação quP julgar eunvr,nicnte. 

ll:i. Scr;í prnliihidu u uso tle eifra sc·:~t·cta, mt•no~ ao 
l;IJvern•J c:·, \dmiuistrar<io da c"trad;1. 

llfi. Ht·.ieitar-st•-lia o· tclt•gramma tfllt' l.,ir t:oulrario 
:,, leis .. r,llt·n·dYo da moral ,. dos IJOn' ru,tume~. ou 
prc.i ud it· ia l il 'e~ llrauça pul.Jl icCL 

.'\·; eslat:Üt'' tclc.~Taph!c:ls n:io ext·ret·rão eeu,nra sol.Jrt• 
,,, tr:ll'granunas oiHriaes. 

I 17. Todas :t" taxa~, ,,~lll dbtint.:\-<iu, <crão pa;I<h 
('elo nxprditlor antt:~ tJa traBsllli~'<io. 

11.'\. ~\" Lt\il~ ""' lt•l<·gramma,; 1 a:·ialíl ront o tlll· 
tllt'!'o tlt• pal:t\'l'<!S indepcutlentemrnte tl,t disLIIH.:ia da
··--t:tr~lit'~ lelo•!!Tapltkiis. 

\';; L1hclla, 11." ::t; i:tlllW\fl 11." !Oi t'lll'tHlll':tl'·,;e-h:it• 
1, dt• I a IOfl p:tlana~ 

11!1. St't "'' art•itar:'l de-;l•arliu-; wai" U\ltJII:,;o." tjU:tllll" 
11:'io pl't'.illtliran~rn ao ~ervi<:ll tl:1 Collt['allhia. 

\'t•<!e ra~o ron,;idcrar-~~·-ha 11 1'\t't•dcute de lOO [J:I

I.·tl r;to<, ;til· :!00 .. rnlllo um uoro tlt·~pneho uo flUal fussent 
l'l'petido.'-' o t·ndnreo;u, a~si,!!natura .. ele., l'lr.; t' a~sim 
't>guindo dt: :'00 a :10~1. t•lc. 

120. Par;1 :tptdir;q·-,,c" Lt.\a au lllllll<'l'u de palarra". 
"'''"n :11'--:t•-hJo a.-; '''~Ta-: .-egninlt•,-;: 

1." Sn:'1 t:Oilt(lreltendido no numno de pala\l'as 
-;ujeit:ts ;, ta\:1 tudo que o e'l"'tlidor lÍYI'I' eseripto 1111 
original para ""I' tran:;rnillitlu, rollltl lamh<~m a~ iuuieii~ 
•:•k~ sobre o uwdo de tran-purtn ;ill·m do alt.:allr<: da 
linlta tt'!e;ITaphie;t. !' :t li'!!ali.;açàtl d:1 a~siguatura. 

~.'' Toda pala na qut• ll:lo lÍ\'CI' mais tlt• ~dt• syllalt<t.,, 
··t·r:'t coJtlat.la por tllllJ pai;" r;;: a-: lltai~ longa~, pori:m. 
-~er;io contadas 1'"1' dua~. 

:1.-• A palavra t·ompo,;ta. ''"L'ript:• romo Ullla ~·i, ;;er;'t 
•;onlad;t t:Dmo tal tot.las as \'l'ZI~s que não Li\er lllai· 
do.· ,.;ct<• ~ylbiJa . .-; .~e as parlt~s componentes, porém. 
,·,;ti rcrem I'SCriptas separa da meu te, con tar·-se-hãu pu r 
outras Llnl;ts ]'<tl<t\ l'i!S ainda IJIIantlo rostejam ligadas 
p11r trar.us tk união. 

'r." T"ol" t·aral'\\'r :tll'lt:llu•tico Í~-irtlatlo lod:• p:davt·:• 



EXRf.t1'11 I o. 

ou parlieub seg-uida de apostr·ophe, contar-sr.-ha como 
uma palavra. 

ti." Os sign:wsqné oapparf'lho liver de exprimir por 
pala nas, coutar-sn-hão pt~lo numero dcll;~s. 

li. a N:io se con t:lt'ão : os sitmacs de pontuação, os dr 
para~rapho, os ;~postropltes, tr·;u;os de união, vin.mla~ 
dobradas ~~ parcnthesis; as palaHas. lllliiiCf'PS ou si~~
nae,, :HTo•scr·n lati os pelo I nleg raph is la a llf'lll do ~e r
v ir:o: a data, hor·a ~~ minnlo d:1 r11trada do tl'lntranlllt:t_ 
I' a t!s!ação ria par·titi<J_ sro e-qll'didor não liHr laut::lf!.• 
ooSI.;JS ÍlldÍI':lÇÕPS 110 original. 

til. St!lldo lllll IPlPgrarnllla t•xpcdido silllultallt·:I
IIWlll.n a rnais de uma f'Siação, piig-ar:'l por Ullla a 1:1\a ol:1 
l.al~t•lla, I' JWI'I':Jda 11111:1 tias oul.rns 111ais lllflladt· tl:l dil:l 
la\a, tl sp ftlr :1 uma ,;:'• t'slar:ão, pnrt'·m diri.~ido a di-
1 t!I''.IJS dt!sl inal:1rios, pagar:'1, alt'•m da la\a da lalll'lia. 
lil~ is urnquarlü th!lla por cada rnpia suppiPIIII'IIIar qu•· 
~~~ ilou \'IW tln en lrrga r. 

122. 0..; IPir,!.!Tamruas 1'111 lin!.!·ua eslraugf'ira p:l!.!:Jr:lt• 
tax:J. dupla. 

12:1, f)g leiPg!';lflliU:IS Jl:ll':l pedido 1111 l'('lll!'S:':I tfl' gadfl 
!1~111 :JbJIÍIIII'HIO de 50"/.,. 

12~. N:1 Bahia e 111ais esla(.üt>s ondt> t'XÍslir o colllJH'
It·llll' pessoal, ••neal'l't•g-ar-st~-IJa a Comp·111l1ia dn mauda1· 
por proprios, ft'n·a do alranr.tl da liul1a leiP!.!I':q•llir:L 
:llt~· ·12 k iloml'tr·os das mesmas est.açõf'.<, us desparho,; 
nt•slas rt'1:ehidos, mediante o pa.!:!'amento, ua tl:i proc••
dPJII:ia, da l'J'<a ('011>-lanle da lahella n." :li (alllll'\o 
supracitado). 

t2:i. ExcPdendo. port':m, de 1':2 kiltlllll'lro,; a distanri:1 
:1 pt~I'COI'I'tll' jWio proprio, 011 llal·t'IIUO (como St'lllpt·f· 
lia, ft'n·a da Bahia) qualqnr·r dnrid:.~ a I'P:'JWilo da possi
hilidado d1• ellt'Oillral-o no p!!.;soal tia r:~trada dt• l'f'ITo. 
~fllll prPjuizo do Si'l'YiJ_'o dn-;ta. prnrl'dt'r-st•-ha 11:! SI'

~;uiule fónna: 
Antrs d•· principi:1r a lrall.'lllissão do lt'll'gra!llllla. 

parlil'ip:lr-se-ha il e;;tação reeel)('dora a nrgo'JII'Ía ,. dt·,:
tino do t:'i:pre~so, lJIIt' o ehde da mesma r"t:u;ão pro
''"rar:'l sem demora, ajusfando com 1'11:' .. se l'tlr prr·ri"o. 
n t:OIJllllliiiÍf'afldo ~10 t l':tll~lllillt'lllt' o l't'SUIIatlo dt'Sit•:, 
•:mp~'llllos, l'fll Yirtudt• do qual l't~solrt'l'-Sf~-ln o t'Xpt'· 
ditlor a mandar· ou não seu despat:IJO, pagando, 110 1." 
i'aSO, não ,;;(, :l I'C'fli'C(Í\'a ÍtllflOI'I:Jtlf'Ía. í'Olll lmTr-

"prr,r:o t•xi~ido pt'lo proprio. ~ ~ \\~ CMti,f 
Em a111has tl'sas hypotlwsr<. aqut•. ~~~lÇ,'PÇb Jll'l'lí- f · 

mitPI' ~rr·.í gratuito ou snjl'ilo aD 11 · i.{Qt,'IB la\a t),· IItH . ) 
,jf'~:p:wlJo III'IIÍil:li'Ífl, t'OI1fflt'lll1' ft) ·.i)"''j..u)íwflillll'lllit IIJO / 

. ~ ~ 
c::>~' 

\ , _,\;)..Qcy 



·''Til~ 1111 1'0111:1; 

I ir:11l•J prla iusnlllri,•nei:t 4lü l"l":o:ll da Companhia nn :1 
P\t~rs,iva distauria a JI4'J'4'.0ITPr. 

~e·''" ultimo easo. cobrar-:{c•-ha :llltiripadanH'nl4' ;1 
refPrida taxa tlr!'tinada a cnmp4·n~:ll' a prrd:1 tlt• lrmp•J 
•los cmprr~allos, Pmhora não tl'nham ,·nn~rg-nido Ot; fin·; 
dl'~ejallm. 

121í. A Cnrnpanh!a não srr:'1 n·>~prm~:nrl p··los pru
prio: pstranho." :1 "'''11 pcossoal. 

1 ~i. l)u:~l•Jitel' 1''\['CtlidnJ· tr•rit a faenldad.· ,j,. pag:1r 
:wticipall:lnll'nt•• a rr>:po~la ;10 tclrg-ramma que aprr
~rlntar, tix~1ndo a Si'Ll arllitrio o numero lle paltlnas. 
l-:111 t:d raso o tl'le!!T.tlllma trrá i mmt•dia tamrnte an lcs 
d:1 a~~i!jllalura a indiraç:io-rrsposta paga dr• .• . Jlllht:rns. 

S:• a rt·~po~t;l <'OilStar de llH'liOS pala\ r:1!' do qur a~ 
tjllL' li' ··re111 ~i. lo paga~. " 1'\c.~d;onl•l •la l:1xa ~crú re~·· 
l.itnido eon1 :, dP•lurdll dr, ::m:l 1'4.,i': ·''' ronst:11· rl.· 
111'1i~ <f1Wlll a aprewnÍ:11· o!l'rrr•i Jl~~ar a dill'L·rt~nça. 

_\;io .'-t'lldu aprt''i'lll:llla a rt·sposta na~ .'1,8 hor<l>. qut· 
,,.!!,·uirrtn :'1 •l:l,•ulr··~a do !Pit·.·.~Talllllla pril1liliHt. o11 ,,,. 

" 1'\.[ll'ditlnr dt•\1:1. pnr ,.,,.,.dn1· o lltlliii'I'O d,• palaYra..: 
lixado por qn:·m :1 p•·•li~.;t'. 11:in quiznr pa•!·ar a dilh•rt'll· 
n, o t!X[Wdidor d:1 per.oJ;unLI potiPr/1 l'l't:htlllar a la\a 
·lt·po~italia para a re:>po;:ta. t·om a rledur(io tlí' 200 n··i,.. 
llrpoi . .; 11:!;; primeirao; '~8 hora~. outras tant;Js o:criio 
•'Ollcrtli<la<; p:1ra t·et•lamar-~·· a •lti:IHI ia dPpn::ita1b, :pu·. 
!;TII]Ii !'Sl" nlli!IIO pr:IZil, 1'1'\CI'II'I';·I a(a\orda I'SI:It.::in 
oi:; pari ida. 

I~A. O r.xpl'tlitlor pud,•rá prdir :1 l't!pPtiçiiu iult•gral 
tltl seu tdP!!Tamrna pela PSlat;iio du tlestinu. a lim d4· 
,·nnreril-o: ou ~ôlllt•nt•· um ari~o tlr n·r·ept:ão. 

Jlr,la l'P[Wiição p:1.!!:u·:'1 mdade da taxa do ll'lrgT:liUlll:• 
•.. pPio aviso M)() rl·is. 

1:!9. :-;,·, :-;11 ilar;i ~egunda copia Llo telegJ·amma an ex
pPdidor ou ao tlt•.-'tinatario, ou a quem fôr por qnal
qurr dt!Sse,; aultwiz:~do. t•nlw:llldo a Pstaç:io por isto 11111 

qnarlo dP l.:l'.:a. 
13'l O )H'tlido de qut• Ulll telegralllllla j:'l IJ'all~lllil-

1 ido não ~t·ja t:nviad,, ao th'~linalal'io, ca:-:o ,.;rj:J aind:t 
lt'lllpo, far-,;l•-h:t por 11oro tlllrgnuntna ;;ujt•ito ú l:txa. 

A estacão nada rp,.;titnir:'l ;>t) fü1· l'l'liratlo 11111 H·k
'!l'amnta 'nrJ tlerur"o da L1·ansmis~ão. 

HPstituir-sc-ha co1n :!00 rt'·i~ dt• dl'flurrão. a 1.:1\a dn t.'
!t·•It'amm·• 1'1'1 ir;ulo anlt~ . .; t]p com•·•;ada 'a wq;,•dit::io. 

l:ll. HP-tituir-st•-lia Ílllt'~raluwulf' a lr~xa: 
I " l:t•t:oJ:Iwreutlo-s.: a nrrf's<;id:ttlt• (]t• n•t arda 1· cun

~•d•·l'a\·;·lllll':tll' :1 1ransmi;;~;1u do drsparh<• . .;·ilvu i(lk

r•·n:l" a p:1rl·· ·:II.Í•·ilar-. ..:t• :·1 :!Pintll':l. 



LXEt:llfl\"0, 

'::!." N;lo chcgan,Jo o despacho ao destino, St'llllo a 
falta por serviço telegraphico. 

3. o Provantlo-sc {jUe o tlespacho, ou a copia remet
titla ao tlestinatario, foi alterada a ponto de não prcCJl
cher o seu fim. 

~." Chcganrlo á estação tio destino mais tarde do que 
se fosse por um tr·em de pa.'is1geiro:;, ou á casa tio dl:'s
tinatario com maior demora do que a Jc uma hora aMm 
tio temt10 nccessario para o pruprio percorrei· a dis
tancia, á raz:io de meia lcgua por hora, salvo do se
gundo caso os tle força maior. 

!32. 0.> despachos serão remcllitlos fcchatlos nos tiPs
tinatarios. No caso de auscncia dellcs potlt•rão swr· 1'11-

tregucs aos membros adultos desua<;familias, nos seus 
l'lllpregados, inquilinos, ou hospedeiros, excepto guantlo 
se declarar por escripto nos despachos que se f:~c.;a a cn
tn•ga ao pruprio tlestinatario ou a alg-um tlclt•gadoscu. 

Nati:J restituirá a estação não se cncontranJo a tJUem 
entr·t gu o despacho. 

13:L A c::;tação do tlcslino não potlenJo, por qualquCJ" 
hlta tio seniço tclcgraphico, enviai' o despaehu á casa 
do tlcstinal:~rio, ou enviando. se não encontrar a tfunm 
entreg·al-o, avisará por meio dP desp~eho de serviço :'t 

tia partida, c esta. no primcir·o caso, ao f':qmdhlor :liwla 
que se ache :JUscntc do escriptorio tcli'!.:\"I':JPhico, c no se
guwlo IJII:lllllo cl!e ahi apresentar-se ou mandar alguem. 

13~- Quem r·cccher um tlesp:~cho tlevcr:'t passar recibo, 
indicando a data, hora c mirmtu tia recepção. 

13:.S. A Administração da estrada niio se rcsponsa
hilisará pdos damnos rcsullanlcs da perda, alteração ou 
retardamento tios despachos. 

136. As preccdcneias p:tra cxpctlicão serão rcgul:ltl:ls 
a~sim: 

i." Despachos tia Compan laia. 
:!. " Dito.- olTiei:Jes, isto é, do Prcsi,Jcnte da l'ru

Yincia n m:~is autoritlat!cs. 
3." Ditos dos parliculart•s pda onlt•m das cnlreg!!s. 
1.37. 0.-; (lt•spnchos 1le scniço do Engenheiro Fi~a I tJo 

IJoverno c tlc seus. ;tjudantes serãn ronsitler:~tlos :1 lodos 
os respeitos como o.; da Companhia. 

-t:Js. Stí podera SIT interrompida a transmi~s:1u 1le um 
dc~padto para fazer-se a de ouL1 o, quando este ftir dt: 
ordem ~uperior c hour;~r extrema urgt•Jiria crn l'Xjle
dil-o. 

E~LaJHio duas I'S!ações em comrRuHiraçJo. c LLttau
du-sc de despachos da me~ma ortlem, t•ll:ts alteruada
lllenle os trawmifliriin. 

I' \HTf. IL 7fi 
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CONCLUSÃO. 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS. 

130. Quawlo a qu:mti•l:ulr, rcmP.tti'l:l fí'tr in.;ufficiP.nlc 
p:~ra gozar •los ah:~l.imcntos concetli•lo:; nas prc~cntf'~ 
t.wif.1,;, f'endo, to1lavh, o frr.lc daquclla maior llo que o 
f!stipul:ulo para a quanti!l:ulc rJUC goza da concessão, co
lH·ar-se-ha aprn:~,; r,;lc nllimo frete. 

:I ~0. No raso de lt•gilimo impetlimcnlo do carregador 
on con~ig-o:~t:~r·io porlt•r:'t a Companhia rnncNicr-lheab:-.-
1 im~'nto até 7;) "/., ~obre ns taxas tlc armazenagem ou 
r•s tad11. 

H I. Para fJU~Iqnrr ft'mrs~a dP. mrrcadoriac:, ou :mi
m:~r!'. rujo fr·etc ealcul:Hlo fôr infl'rior a 160 rúis. co
hrar-sr~-ha e>'l.a ultima 'fuantia pralil'aurlo-se o mesmo 
par:~ com as taxa~ de car·ga, descarga, armazenagem ou 
est.11b. 
H~. Os fr·rte,:; 1l1~ cnrommrnrla,; r, cxcf'dcn lrR 1lc ll1-

g:~gf•n-; c hem assim os rlt) c:wallos, ciies r, carros.(ar·oru
p:mhanllo seu,; donos) tlr~vrm ser· pagos atlianl:ulo,;. 

(),:; 1le lTif'I'C:ltlorias, :mim:~rs c carTo" (,;alvo o.~ :1cim:1 
f'Rtipulado~) >:iio pago,; lamht~m adiani.:Hio,; ua Dahi:l, 
porém na:; outras r•staçuPs á vontade !lo rf!metlPnlr. 

J!f3. Todo e:JlTC.ü:arlor que prrci;;ar de wagon~ par·a 
merca<lori:l,; ou gado denoril pedil-os ao chefe da cslaçiio 
rom :~ntf'cedencia de 21 hor·as. 

A companhi.1 n:io se obriga semp1·e a s:~tisfncr o pP
dido dentro do referido pr·:lí-:o, mas RC esforçar{! <·m 
tornar o menor pos . .-ivrl qualqn•Jl' tlf'mora cxccdenle. 
H~. A import:mcia dos erro" pan ma i~ que por YCil

tura "c commr~Lll'rcm, no c:~lculo do~ fretes e taxa!'! 
ficar:í, no prno de um mez, ~~ di,.posição dos interessados 
(jll<' a reclamarem. 

M;j. A" prsso~s que Pstragarem os carros, csl.açõr,s 
ou apparelho:; rb Companhi:~, !;rrão re;;pon,;avei,; pelo 
damnocausatlo; e>:r fl\r c,:;lc intencional, procetlcr-sc-ha 
ju<lici:~lmente rontra os drlinquentr,.. 

H6. Sr-rá I ici to á Comp:~ nhin e"lalwlcccr ternporari:t
mente de accôrdo com o Eng~nhciro :Fil'ral <lo Governo. 
estações de parada ( 1), para passageiros ou carg:~, co-

(I) A rrspeilo das arlnalmrntl• rxi~!entrs, Yrja-sP o annrxo 
n." 21. 



EXEr.l.'Tl\"0. 

brando as rcspccti v as passagens ou fretes pelfils p!'cço~ 
estipluados para as estações propriamente ditas tfUe pre
t.:edem ou seguem immcdiatamente as da parada (no 
~entido do movimento do trem), conforme forem estas 
de proccd:mcia ou destino. 

H7. Fica a Companhia aut<lrizada s atlixar annumios 
commerciaes nas suas estações ou nos carros de 2. • e 3. a 

classe, cobrant.lo por cada estação ou c;~rro uma taxa 
calculada na razão de 80 réis por decímetro quadrado e 
por mez, mas cuja importancia total nunca será menor 
de 1!!000 c poderá aliás ter abatimento até 50 "f •. 

148. O presente Regulamento com todos os seus an
nexos deve se1· impresso e vendido ao publico por preço 
razoavel, havendo ao menos um exemplar do mesmo em 
cada estação ou trem, onde poderá ser consultado gra
lUitamen te. 

Palacio do Rio de Janeiro em G de Agosto de 1873,
Josd Fernandes da C:osttl Pcrcim Junio.r. 
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Anncxo n." 1. 

:'i a !'egu i nlu la lwlla cncon tt·a r-se-hão n!'; nome~' •h s 
quinze estações proprinmcntc ditas t -1) aetualmcntc 
existentes, c a tlislnncia kilomctrica tle tlu,,s quae~quer 
tias mesmas, na in tersccção da linha horizon ta I c da 
culumna vertical respectivamente corrcspontlcntcs á 
mais proxima c mais distante t.leslas tluas estações 
rcl<t tivanwnte ú th BahLt. 

Foram tlirect.'lmcnte metlitlas as distancias culrc esta 
c todas as outras, podendo sct· consideradas exactas a 
Htenus tle 1(2 dccametro ou cinco metms; as tias estações 
illlcnncdiarias porém, quér entre cllas, quér á terminal 
de Ala~uinhas, foram determinadas purdilfprc:nça, vindo 
joorl:mlo a respectiva approxim:~çãu a ser apenas de 
dl'Z melros, a qual foi conservada em totlos os ralculos 
•h~ fretes P fllSS:H;cns 



; 
li ~ 

'\ 

I 

I 
i 

·I 

:I 

Tnhdla u. · 1.-0ishfueias das cslacões . • 

----~~~ 
SitiO Nu\'<J, \ E>.8o1 

~I 11.12-, JOil-l _____ , _____ , ________ _ -
Pojucal H,43 26,!5 '!2 .!.H 

-------·----i-1 \ ----
1!~.01 --17,43 32,H> 

--·---·-- -- I 
Pitan~a. o 

Uattn. 655 H,ii5 23,08 38,70 54 :Jii --76,4\J , __ 
I S4.54 

I 89,37 

0,08 30,53 42,53 
--·--· 1--· -- ----1---

3í.81 41,30 47,30 ti8,70 

\cnmassnri.l2l,03l 28,&8 134 48 41,01 ~ 
08,08 8,(() ti3,00 

~Iur1t1ba 4,83 12,88 73,51 

,;/..,--., ·;··",, 
1 ,-\:.-,u-'1.-C-orr_l_pr-lt-ln -tí-,7-G- -1-0-,tí-0_, l.S,G~ -4-0,-57- -4-7-,i-2- -1i3-,i-2. -G-~.-;:m- 70,27 I •.l;),l.3 

! 1· -~ I): J(-0 ~ - ~Iapüile. 0,74 H ,tiO !0.33 24.38 i0.31 52.86 1í8,80 71).20 85,01 l.C0.87 

f: (g ~ ~ ~ ~~ 2·),0í 2~,87 32,02 M,85 ~ 67,40 78,83 93 55 l.O'Ht I 
~ (/') --~ __ 17,04 _ 22,8'J 27,03 33,68 :>7,01 M,iO 70!0 81,09 06.31 ~=-1 

~ O 7,72 Hi :!ll ~2 27,70 32,30 4C!,Oí 02,57 09,12 7:>,12 80,tí:5 !01,27 H7.!:3 i 

~~ ~ ~u~-· _ ~i= 33,7o _ 3s~üu -~ o8.~7 ~~,12 ls~~:_~o~~ ~=-_1_ _ _:~·~3 I 
\.\. "Y <) .:::. 
;·,.t~&) Htn ~lri~lD c:!l G ,J,: .\:.'•lS(·.l l•.: 1>373.-.J"s~ Ft'I"II'JIIr/cs .k Cr,sta l'di:il';Z Jv.ni•Jr. 

~ '· . 

''..;.~ 

:: 
:: 



li OI i 

.\nnexo n.n 2. 

J•a,..,.,ngen ... ot•tllnarhu·•· 

1'1\l.l,lh I\11.1!1IETI\lCO~ LIUS JJll.llETES SDII'LES. 

. ~ í7 ri·is por r;ula um dos r~ primf'iros kilomelros, 1.' l-
Lla~..;c.{ ti\) l) l) • • )} til, I:: ullimos. 

,, 
" \li:~ (i O primeiro!'. 

} :i I 6:!,13 ultimo:>. 

:.J.• ~ :!!) l) ti:l primei r os. 
{';!IJ • )) üO, 13 ullimos. 

lia comhin:~ç:io tlcst!'s da1los com a~ di;;tanrias das csta(õcs (salvo a 
suiJstit11i1:ão 1le tres kilometros ú unica distancia inferior, de Peri
JIP.l'Í a Olaria) resultam o,; pre1;os 1lc cstaç:lo a csta,;ão das passagens 
simples (t) c, augmentamlo-su estes de tiO "/., acham-se os dos bi
lhP-tes 1le ida c volta. 

Nas seguintes tahcllas cncon lrar-sc-ha, assim ralculatlo,' porém, 
:IITI•dondado em multi pio de :!0 réis (despt·czan1lo-se, não só a.-; 
frae1;ões de real eumo tamhem o al[\'arismo d<ts unillades c augmen
tando de lo das dezena,.; 1111ando ímpar), o preço de um bilhete simple,; 
utt de ida e volta entre duas c~tações quacs•tuer na intersee1;ão re.~
wetiva da linha horizontal ou eolumna vel'lit:al que eontérn o nomu 
da mais proxima dessas d.uas estações relativamente á d.a B:thia, com 
a ~~olumna ou linha correspondente á mais distante. 

Precisando-se do preço de uma meia pa%agem, quét' para menino, 
quét· para volta no prazo tle quatro dias, tomar-se-Ita metade do da pas
!'agem inteira correspondente, confonne a labella, forçando-se de I 
as 1lczcnas do t·esullado quando ímpares. 

Convém notar-se que o preço assim calculado, póde estar errado de 
':!0 réis, para mais ou para menos; relativamente á metado redonda da 
passagem intl'ira; se fõr esta simples póde existir a me<;ma dilleren(a 
entre o rcsull:Hlo da adtlir,;ão dal)uelle pre1;o com o ti.\bular inteiro c 
o do hilhctc de ida e volta correspondente. 

No caso de volta de um menino no prazo de quatro dias o mais eom· 
modo ccxaeto é tomar-se logo e arredondar, se fôt· prceiso, em mui
' Í(II'J 1le ':!O rüi~, l/'1 dn pn:r·o dr• 111'1 hilltcle simplc~. 

( 11. J'omando·''' por •'\I'IIIJliO as p.i''<t:;ell' de 1.' C!~,;,.,·. I'OllÍOJ'IIIC f(lr a. dti 
l.nwt<t da' r-ta•:!"'' •'OIJJflll'ill'lll[irf:t ''H Ir•' lrr~ ,. ,:essenl<t e dons kilomctrm• ou 
'IIJII'nrn :t ,.,~,,_ ull!llla. lltUitiplt•·.tl-'c-h:t 77 1h> na prirnPira hypotbe~r., por 
••tnrll:J rli<l:tn•·i:t ,. n:t :!. · pnt 1\ •. :t•ldir1nnandn-"~, !"~~~" ultimo caso, ao prD· 
'"·'I (· ·' ~ 1111!ltn1t, 11 .,, ·I· •·" ., .. , .. '" 1· ";l..~·~·~.t.~:nt~: d~t. di~t1.n-:t~ r~n~id~rafh 
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1: ... i•.•U 

I :22·1 

:r-.~lj 

. 1 ·; 1 1) J:11J d' .íJ;>:li·,,, 1 :;1 'Y .~.; ~\;l.t~lo~ .t•' 1.')7':~.- J.J.~-: Fd·n,rnt!e.~ ,(,, Cosla Pcl'tÍ1'rt ./ullt'Jr·. 



Annr.\o n.o ~t 

Dilhete'i tll'riodieos. 

N:1 sr!!uinlc talJcll:l encontrar-sr-lião: 
I. ·• o~~ nunwros dP JnezPs ~~ Yi:t~!elh rcúon1la~ por semana para os 

quae,- Yf•lldi:IIl-se IJilliett·~ periodir:o~. 
~1." O numero úc pas.<a!jclls redundas a IJLle tlá tlircitu catla um dt'~sl's 

]li: I!Cli''· 
3." O dr: JJilhrlc~ ordinarios tlo ida c volta pelo preço dos qnac:; 

cun1prn-sc o periodico considerado. 
í. • O abatimento qm•, portanto, se goz:1, com relat_'ão ao prer.·o 1la" 

p:r<~ag-<'ns n•tlontla,; f;1rultati:ls. 
Para calcul;n· com e,;ta tahell:t a importancia de qn:dqner hilhctP 

pcriodico ba,la JHulliplit·ar a tlc• nm hilltetr~ ot·dinario dn ida~~ Yoll:t 
t!a mrsma rla,;S(', Jll'lWI'tlt·ncia 1: dc;;lino pelo lllllllrro de passap-f'IIS 
I''Jbrrulas, al'l'l'tlundando-seo (li'OI!ncto emmultiplo d1: L<, isto t\ tlcr.
Jíl·e,;audo qualqllf'l' fr:,cção tle 1,) ou contando-a por unidatlt• conformo 
lôr n11 não infl'rinr :1 :; o :tl'-'.·arismo das r~eul.r•nas. 

I. Se o multiplicador lúr fr:lf'riona:lo tkrim~l. ~h~lrahir·-sr-hJo •. 
11:1 multiplicar;:io, a virp-11!a do !lll' . .;mo c o uro terminal do mui
' ipliranrlo. 

li. Se f(h·ellccompo~loile 1~ma par!P int8iraf'rla frar·ç:io-;?(1ou lf:l, 
:il•~lrahir-sn-lta cst.a na lllnltiplic:~ç:io, arltlieiunando-~o di'pois ao 
{'l'nducto o preço de l ou f/~ hilltete simplrs. 

IIJ. Ü,; bilhetes SCllll'~tl'at'S ~I razfio tlc urna Yl'Z por Sf'Jl];lll:J Hão li\m 
:1bat.imcnto, sr•ndo sua unira, port'•m, importante vantagl'm tll'ixar· 
:111 alvitre do pas"ageiro a durnção de carla Yia;!t'lll rr•rlonda. 

!\'. O nnnw1·o total tk Yi:1gr~n~ redondas facultatl:~.; :'t r:tz:lo de 7 por 
:'l'lll:llla ó para rada prno, jnst·r1ncnte igual ao llltllli'l'O dr~ dias, 
iH.o e, ;'t diffei'Cnt;a das d:tla:' illicia[ e final de qnali]Hf'l' IJilhcte pi'I'ÍO
dii'O cnrTt'~fiOIHit'llle ao me:m!o pr:tlo, lirandn por(•.m esse hillll'lr1 
IH't'll'l'ido !Pgo f!lW r•sliYt'l'f'ill rc:ili7.:ltl:ts todas as p:tsq~l'll" por l'l~o 
r.!•·ultarl;•~. 
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Tahrlla n." ~).- Bilhetes pct'iodicos. 

:'íUMEI'.O DE 

ABA TI~IE:'iTO POP, 
--··-·-

i 
l'ASS.\GF.i'IS 1\EJIII:-iltAS. 

I 

! rJl 
\ ~ Fac1cltadns. 

I 
N 

-~ -· .... 
I 

1011 I -------..... _ _...... .... __________ t:ol)radas. 

l'or St'lll!l!la.j Total. 
I 
i -----1---- -·---- ----- ----
' 1., .. 
I JO l)O,:l 0,502 

üO lj:! 

7 

~·~---l-3- ~G-~~ 
2 fi !B 2:\,ti 

I 7 (i( 2\1,7 

UO,S O,lJOS 

51,3 0,313 

33 1/3 1/3 

~---, -~ ---:--~ 213 

1,1 3 ) ~~ ;: :~:~ 
( 7 H1 ~:~,i 

1fi 2/3 1/6 
.,_ 

1/2 3/8 vi 

!SI 2/3 0,!;17 

{)~,i 0,52i 

I '----- --------'----- ---·-· 

I () o 
•l H:! 3i :?/:l 33 1/3 1/:1 

ti 3 itl 3!) iil) f/2 

fi Jij7 -.) ·- !ji 1/ii O,t).'i2 

\ 7 fl:i3 81 1/3 !j;') (i/!l o,mm 
I 

~--·---,, --:-:.: ::~ ::'1'- :;: -
I I:! ~ 3 1;)7 !i!l,8 !.i :.i ti f! I 1!/!1 

I I 
H 313 113 ti;; 8/!l t1,63\l 

; :.~o:; 121 2/3 m; 2/J 2/3 

l';t!ae·in elo Hio de~ htnein• !'111 !i de; ,\p>~IIJ ele !l:!i:l. -·· "'!S•i Fa~>t!"rf,.. 'l' 
• • • ./•1 J'•"t"l"tl"lt .Trnunr. 
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Annexo n." ,1 .. 

.llu~111~is dt•. c~arrus. 

f,,,faew,.- E' d,· :!1 p:t~~ageiros a lnLtlj:io dus C;!ITOS dn ·1.' e~.' 
rl.t.'~•·, ,:tfl'o "d,~ donnir que púrln admillir ::n viaj:mlc~, va
riando. J•nrt··m, dl' ::8 a ;j:l as dos t'arr·os de :J," ela~~e. 

Tllfil·lfas 111/.l'Íii'l'•'s.-T•\Ill por lirn faeililar o calculo dos prct:os dos 
r:trro.~ :tlnL;:IIIn~, :1' tal•ell~s rlc n."' (i a 8, na~ qnat•s enconlrar-l't'
li:·o r•''l'''''livalltelllt~, JJão ~li lodos os nurncros de pass~;;ciros 1'111 
qtw po1lt:!ll ~1'1' IJa,carlos n:; freies pard:tl rlc qtwiiJLH'I' C(II'J'O orrlina
,·in. :tk:ollllo do dn d<JI'lllir '' inte.!:ral llos di' 3." classe. romo lam-
111'111. lia.~"'' n. o;() e 8. I)S qnorien!c,; tLI divi>ãn de ':W,<OOO pt'IOS 1'1'
lerido, ll!llltl'n•s 11 na~ rlna' ultilll:Js o~ prrH!nctos da multiplieaç;i(l 
,t,._,,,.~ por:?;::, a~:•Í!Il romo o;; IJiiOCÍI'IIt•·" ~'''"l"':tivos da divisão de 
-'t:J,,()()(J ,. :!lhOOil [lf'lll' tll•.''lllllS prnductoJ,;. 

fl.·rp-''-~ ;u··:fiut:< /''"" "tulrttfn do.\ (rl'fr·s. 

I -ll.l(;l'El. 1:\fEGIIAI.. 

I.' Cano srrhio.--Coufonnn r,·,r o prrr;o •lo rompclcnfc hilhl'lt~ (l) 
Jllfi'I'ÍOI' 1111 n;io ao IJIIIICÍrfl(p (2,>!-\:!) da di\ i~ão de ri0;5000 por :!~ 1 
<'llhrar-~t·-lla <'~~a ultima quantia ou a importaneia do produeto da 
lltlllliplie:H:âo do supradilo pr,•ç:o pela lol.;lç:io. 

~-" CrtJTo dr rfo/'111;1'.-Conforme fôr o numero de p:~~sag-ciros su
Jll'rior on não a 2'L. procurar-se-Ita na tahella n." 7, não só o dirisor, 
il!llal a';!;:: daquelll' numero 011 lotaç;io mínima, r·omo lamhcm o quo
riente da divi>ão de íiHlOO 1wlo rnrsmo di\'i.:or; se ftir esse quo
t'il'ntn inft•rinr ao prrr:o do cnlllpl'tente bilhete, multiplicar-se-ha 
t•sl•' pelo divisor, cobrando-se, r•nlão, a impnrtanda do protlucto, c, 
no r:~so cottlr:trio, frete mínimo de <ÍO:)OOO; emlim, rm ambas a" 
hypotlwsc:;. addirionar-se-ha, se fôr preciso, o excedente relativo 
w n~o ria roup.1. 

:1." Carros orrliuorios rlt• I.' ,. ':!.' classc.L- Cqnforme ft'ir o prrçn 
dn r·ompciCIJle hillll'IO CO!IlJli'CIIf'Odido entre OS fJUOCÍentes ( 8:J:J C 
!,~:!:io) da divis;1o de 20,>000 por 21: e Hi (i~! o é, pela lotação c 21:1 da 
nll'sma), inferior ao 1." 011 suprrior ao 2.", cnhrar-sc-ha 20t)OOO, n:t 
J ." ltypollli'Sn n, nas duas ultimas, a irnport.anria do produeto da 
Jlllllliplicação do !'('feri,[n prcç:o, rl'~pcctivameHLe por 2'~ c Hi. 

'~.o Carro.~ dt.' :J! cfrtssr.- Conf!lrmc fôr o nnmpro 1lc passageiros 
.'llfll~rinr ou n:in a ::R, prorurar-~o·-ha na l:thl'lla n. o 8 entre os divi
sores prúnitiros, arptt•lle nllllll'l'o ou esta loi:H;ão mínima, f'nron
rrando-~t: logo, na nwsma linha horizonlal, não sli o rliviwr corralo 
I'I>ITf''fl"lld"llle, i,l.!ual a 2;:l do 711·imitirn. romo tambcm os quorif'lllrs 

I li T-../11 I' '"lfJIJd''' 111] ,fio Jd:r j' \"rdl:l. '-P~Ilfldn (<Ir (I ;dtJÇ"llf'' rara ;) Vla~l'f)l 
-IT!!f~l''" Pl! r•'dflll.f.r I' .di·r·· •hftll''·fll:r d:i'·'-'' prr''''dl'llt'i:tf'Õf_·~tino']llr:'0'';tnr· 

···11 r·l··r ,,]., 



f:\E1 UII \ f•. 

•!1' ~O,)OiUl p•lr amhos f'~se,; d1visorc~. Conforme ft'>t o preço tio ~om
pf'!Pillt~ hill11·k rowprehendido t~nlre cslt•s dous quoricnles, infe
rior ao Jll'iiJÚiii 10 ou ,;uperior ao corrcclo, coiH·ar-sc-hJ ~01)000, na 
I. a hypoliii'SC, c nas duas ultimas a importanc:ia do protluelo da 
Hllllliplicat;ão do referido preço respectivamente pelo divisor pri
mil ivo Oll CO!'fCCIO. 

N. JJ. N<'sle ultimo caso c hmn assim no 2.", pódc ser omul
liplicador romposto de uma parte inteira c da fracção 1/3 ou 2(3 !'C 
ftir, r'nl;lo, de ida c volta o bilhete cuja imporlancia constitue o 
muI li pl ic:111do, procetlt~r-se-ha como ficou observado na observação 
11 do <lllllPXO preced<~ntn; mas se fôr simples será mais convenienl.n 
:>uhstituir a frarção acima por seu valor decimal approximado 0.3 
ou 0,7 rullocando-sc assim no caso da ol!scrvaçãu I do referido 
annexo. 

Ohscrcaçrlo qcral.- Arredondar-se- h a em m ultiplo uc 1;)000 qualquer 
nele inll'!-!ral de carro ~uperior a 20;)000. 

ll.-.\I.!J<:!JEL 1',\1\CL\L. 

s,·, Si~ Lii".!lll.:\r;l" alu,;:uel parci:ll <te Ulll c:JITIJ '(llalldiJ o preço dn 
rompnlt'lllf' hilh<'l.e ftir llli'nor do que o lJ!IIlt:it'lll<' 1 8:::~ on i'i27) 
d:1 divis;io de ~0;)000 por 2'1-. para as 1." e 2." clas~r.s. ou 38 para 
a;;_ .. , St'lldo ali;"1s o numero de passao;eiros inferior a 2j:J da mesma 
lola(io ( islo Í', lli ou 25 lj2). 

Suppuntlo cumpriuas css:1s condiçiles, conforme fllr o dito nu
ll~ero dt' pa>s I.Q'i'iros superior ou não .a 12, procurar-"c-ha entre os 
dtrisorc-; tLl tah:·lla n." () afJUclle numero ou ~~~te minimo; c, por
t 1nto, o quo.~i<·nte da divis;io de 20;)000 pelo divi"or t~seolhiuo . 
. Se für e,;sc quociente inferior ao preço do hilhele considerado. 

c lhrar-sc-ha a importancia do pro:lncto da mullipli<:ação drste por 
at}Uclle divisor, e, 110 caso contrario, o frete mínimo de 205000. 



til\ \<.Til" !111 I'UPI-:11 

T~1lidla n." H.---- Dados do calculo do frete 
pat'CÍa l dos carro8. 

.. -. "' J. "' •n 
r.t:o <-1 .., 

"' 
.., .., f• 1•1 f-< "' .... "' .... 

~ 
.,, 

"' 
;--; "" 

;-; (-J ,, 
::;~ 

~:..l 
S: w E;; "' ~ '"' ü u ü ü 

ç C• ;.- o ; .... o ;, o 
~!. :5 CJ ~) ::; :..• 

Cl CJ Ct 
~-----·--·-------- -------·-- ·---- ---~-----, 

12 ·J .. ti:ii -~~; 'f l. 211) J!l t .ot;3 2~ ~G 8~9 I t·> •.: -1 (;1111 w 1. 2i>·) tn '.; LU2ti 2:l Hi'U I -t:l Lri;l>{ iü !G i. 212 2d i .(llltl 23 lf s:a 
1:1 'l i.'r·H -17 i.li7 2tl ;~ \li ti 21 833 
lí. LU;l 17 1.~ Llí:l 21 !J:i2 2'1! 1~ H lo 
1\ " " 1.:17~1 !S 1.111 21 ~ ~ ~)3l) c.)~· 

~'-' 8()() 
t:; I :Jc:~~~ u;:,; l.lJtll 2~ nu!l 

niv itlt•ndt~: ::JJNOIJO. 

TalwHa n." 7.- -lbtlns do caleulo do ft·ele do 
cano de dormir. 

I 

I •n "' 
I 

•f. ;:; ., "' . ,, w "' w .... 
C· ;<: 7. o c:: ;..-; 

t-l 

I 
{-·) ::::: fj s "' .;-

'-" ü ~ 

:..., ~- co -~ ;..- o 
:..> :..> õ :..> ;...·. ..:; :;, ;-; o 

~'1: I li ::l.iillll 27 % Hl '4 2.1R2 
:!l ,. 11; •; 2 .1-l~t 28 -IS 0(. 2. tr.:l 
~:; li; ·.:.í ::l.l!lill :!H ·~ I \I 2.w;; 
~:t !~ !7 ::l a:;a ~H l\1 !rt 2-0ti\1 
~(; 17 1,'1 2.:111s ':!~~ ,f 

''''" 2.0H'~ 
~t' I'~ li ·' ~L~Ii'l- :1•1 2t) ::!.lJUIJ 
'27 IH 2.2~2 

-- ·-- --·--· 

llivitl•·n•lo: in;;otJo. 

'';1r;1rin "" T;i• 1 dt• .L_IIJ•~jrr.l l'rtl fl rlt' .:\::~y ... f~l d,_ . .(~~j~~.·~- J1_1;j1_: }''(;'f"}l~UtdC~ d~( C())(( 
/'t'/t"rlr/ .ft{/1/riJ -



·.Lt:belhr n;'' -s: -'~--Dados do calculo do frete integrál- dos- carros de 3.a dnss:e. 

I'lr!SIJRES. 

r---~--_/~ 

n;DilTIYO'. 

:)S 
:~s ~ 6 
:}() 
j:j · .. ~ 
10 
~o~.~ 

H 
í1 :" 
í2 
12 1 ~ 
13 
i3 ;.~ 

i~ 
~ l ~ ~ , .. 
}o) 

4_.::; ~ t 

CIJRHECTOS. 

~~ ~-1 
20 '!á 
:iô 

~â .::~ 
:7 
2i ~r. 
-17 ·::1 
2s 
:!8 ',:. 
28 "'3 
~o 
:2H I~ 

20 '·J 
3J 
:~1) 1,~ 

Ql'OGIE:\"TES. 

f'RDHTIYO;; I CORHECT03. 

1~6 
:)2) 

073 
.)(6 
;j o 
i fi~ 
188 
í82 
í76 
171 
í-tl1 
\6) 
t:•;;j 
í'l9 

DIVISORES. 

-
PllDriTi YO i. 

1.6 
-16 !~ 
u 
1:7 \~ 

i''l 
!1~ 1'2 
\~ 
~(} 12 
::;o 
~o 'i 
1H 

---------
1 CO !1P. ECTOS. 

3() '5 
:}1 
31 '1 
31% 
32 
32 ·~ 
3:! :5 
33 
a:J '.1 
33 '1 
3í 
3í l(j 
:-..i. '!J 
3) 

··-----Q-;-;z!E~TES. . i 
P!HliiTIYO). COlUll:CTOS. ' I 

I 

x:í2 
t;'J)) 
ti:\8 
ti3J 
62;) 
ôlO 
I) [i! 

606 
tl!JO 
;j')l, 
1)88 
;;x;J 
;jjj 
:)7:2 

'" 1·-l:&! 

\!0 

789 
'ii'J 
'i()() 
7.)9 
700 
i.il 
732 
723 
7H 
7116 
C98 
\í9) 
ü82 
tiií 
t}tj7 

80\1 

131 
130 
126 
4:21 
'd7 
-il2 
1o!J8 
-i u-i 
'•00 
3\'ô 
3~)2 
31;8 
38:.í 
381 
3í7 

1 ::>w 
' I ""'""""'"'Í 

' 

til !2 
52 
ti2 ~~ 

:..3 3 .. 11 
.) ;.! 

~~~==~~~====! . I i ., 
!JIVIDEXDO: 20) 

:.~'<~·:i<; ,_:r} !\i-_; r.:•- .Lt!ri:il'<; Cl!l I) .j,; c\,;;0sto de !8i3.- J-Jsé Fernandes da C0SI:t Perci;-a Junior. 
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As h:lsrs tia taril'a dn~ trens e,.;pet·iat's s:in as st•r;uintPs: 

1." Frete fixo ou inieial.......... .. . . . ~0;~000 

2. o Jlitos kilom~- Í 1,poo por c:ula um tios t lfl.primt;iro~ kilolnt>tros 
r. ricos success1- í 1[1000 " " • " Sh scgu111 r e.~. 
Yos. \ ~S:iOU " " » )) ltG,2ti ultimo~. (1) 

O prrcur.~o kilomctrico c o f1·ctc normal (2) tle um trt~m esJwcial 
simples ou de itla c volta entre clous pontos quaeSt(lWI' da linha re
sultam respcctivamrntc Llaapplicação da rPgrageral constante do arl. 
3t> do texto (baseando-se nas distancias kilometricas desses ponto,; :i 
lhhia e na cxislenda tle tres tlepositos de locomot.ivas, sendo 11111 
nesta estação, outro em Periperi e o ultimo em Ala_goinhas) e ti:! 
combinação com aqnellc percur·so dos l'rdes kilometrico~ ;u~im:l, da 
mesma fórma que os tias passagrns onlinarias simples com :1s dis
tancias das estaçõm;, saI v o a substituição de 20 ki lomctros a qualquer 
percurso in ferio1·, add ição do rrete lixo ao resultado c an etlontla
mrnto do total em m1tltiplo tlc t~OOO. . 

Nas tres seguintes tahcllas vão assim calcnl:lllos todos os pt~rcurso,; 
e frete~ de Pstação a estação dos trens espcciat•s simples e de ida P 

volta (lic.1ndo, vorém, a brcviada a expressão dos preços po1· ter-st~ 
tomado 1~000 por unidade), a saber: 

t." Na t.• (N. 9, da mcsnl:l disposição c uso que as tlc n."" 2 a'!) 
os percursos c fretes do~ trem simples respectivamenr.e nas partes es~ 
CIUCI'l)a e direita ua tabclla. 

2." Na 2.• (N. -10) o JWI't:nrso c na 3." (N. 11) o fret11 tle qu:~lt(lll'r 
trem de ida c volta, á intcrscrção da linha horizontal c da eolnmn:t 
vertical respectivamente rorrcspondentcs á proeedcneia c destino t.b 
via~wm tle itla. 

N. l3 .- Scr:í liciro ;·, Companhi:~. 
I." No caso tle não haver c~taçõcs nos tlons ponto:> rxln'mo:> do tra

jccto, depois tle determinado o percurso pela regra geral, suhsti
tuir-lhe o dn estaç:ln a estaç:1o de que mais se approximar c cohrar 
o I'I'SJH'Cl i\'o frete. 

':L" No ca~o de ulili~:•t·-se par:1 qualquer lt't'lll rspccial de tini:! ma
r h in a j:'1 t'lll fo." o, n111 i li i r ou :d1a l•·r o frl'lc~ li\ o ti•· 21l~flfll). 

(f) C<•tn r<olar:'!<· :t" f'"l't ltl''<• 111:t\inw (ditpl•· "" "'''"priut<·ulo da linrr:q .r,,,. 
lt ( 11': rJ<• id:t I' \'l>lf :t 

'~· 'j ' 'tI) ,. I! :t I {I/'(' li !I I f i\ .'i I I. !I' I t ll I f :t ,., (! O..: f' 



Tabella 11.0 9.-Tí•cns cspeciaes (s·imples). 

=- 10,96 10,96 16,~ 33,56 ___ 1-5,01-_ 56,ii6 66,22 83,32 1í!3,13 U3J3;!23J3\1í!3,13 123,13 
I 

lí!3,13 i 
---I 

:;·) Plataforma, 9,02 Hl,H 3Vi2 .j..j, :;5,62 65.{8 8Li8 122,09 122,09 122,09 122,09 122,09 122,09 
- -~--------------1------

:;•J ;;o Periperi tU.i2 22.6 3í,l8 1.5.6 55,26 7L36 H2,17 H2,1.7 H2.l.7 l.U,I.7 H2,17 112,17 1 

- ~:-------------- ----I 
50 :;o 501 lHana 22,6 3i.C8 45,6 ®,26 7!,36 H2;17 H2,1.7 H2J7 H2,l7 112,!7 H2,l7 

---;j -~ -:ii ~ .\lapei!P. ~--- :Ji,ú8 i;; 6 ;)5,26 71~ Hí!,l7 112,17 il2,l7 Hi,17 ill,t7-
-----

H2,17 , 

si~ 86 . 7! ~ 7lj"'<"' <Oomp•ido~~ :>:i,26 7!,3\1 ll!,l7 U.,l7 lli,l7 UO,l7 ~~ HU7 • ----· • 1U5 103 88 88 88 88 .\luriuhn,-55,26 7i,36 lU,l7 H2,17 H2,l7 H2,l7 H2,17 m,17 i 
;) -- ---- --- -- --------- -- -- --- -- --- --- ----"I .. 119 U8 1C3 103 103 103 103 Parafuzol 71,36 tl2,17 H2,17 !12,17 H2,17 H2)7 m,t7 6' f 

l-í3 =- H2 127 127 127 = 127 1i7 --~~ Camassari fH2.l7 112,17 112.17 H2,l7 U2,l7 ---" Íil U2,17 ~ --=-~ -~ ~ ~ __ l_~ ---~ ~ ~ --~l Matta' !09,12 !09,12 l09,li 109,~ 109,1! ----
21)0 199 188 188 188 188 188 205 205 18~ Pitanga f 96,02 96,02 96,02 96,02 I -- --------------- ------ ----- - ---- Biõ2 I ~ -~ ~ ~ ~ ---~ __ 1~ ~ 217 ~ ~Po_jncaJ8~,02 ~~ 

I 
21JO l!J9 188 188 188 188 188 uo no . 18~ IM H,71 Catú I 61,16 61,!6 I 

2õõ -------.w ~ ---.sã ---;ss ---lsS t88 --m -....,. --oo . • ..... '"I'""""'" 31,72 I 

I_ 
-200 --199 ~ -tss ---;ss ---188188 289 -2$ m ~ -----m mj 68 Alagoinbas I . 
.Palacio do Rio llr. Jan~~iro P-m 6 de M;o,;to d~ 1873.- José Femandes ela Costa Pereira Junivr, 



Tabella n.u lO.- Pcrcul'sos dos trens especiaes (ida e volta). 

r- PERCURSOS POR DESTINOS. 

l j I I I ..; - ~ 

IWJCEDENCIAS. 
::: 

I o I § ::0 ..., = ! :.l 8 "" "' ..., ..; 
;... 

"' < ...l 

E 
:;, 

"' ...: " < : ...l "" "' -< ~ < < .... ... :z; u ·:;, 
j 

... ::;; "" :;, c:; .:a ... -< ::> < a: :;; .... ... 

...l ~ ...l < " ::> -< ::: ... o -< I ,:. ,:. ::> :a -< :a "" u "" ;;:: "" u 
i 
I I I I 

150,241162,2-i 18&,1 

I 

Bahia •....••......... .. ... .. 12 21,92 27,U ~i-,52 56 67,52 77,18 93.28 137,!4, 
Plataforma ••.•••..... 21,92 • • • . • . • 19,84 25,36 ~u~ 53,72 oo,u 75.1 91,2 135,06 H8,16 160,16 183,02 
Periperi .............. 21,92 9,92 .. .... • 5,52 22,6 3\,08 ~5,6 55,26 71.36 H5,22 128,32 I.W,32 163,18 
Olaria ............... 32,96 20,96 H,Oi ...... - . it,6 3i,08 ~.6 55,26 71;36 U5,22 128,32 U0,32 163,18 
:Mapelle .............. 67,12 55,12 ~.2 39,68 ... ,... 3~,08 ~.6 55.26 71,36 U5,22 128,32 U0,32 163,18 
Agua Comprida ....... 90,08 78,08 68,16 62_.6i i5,56 •. .. .. 45,6 55:26 71,36 H5,22 128,32 I.W,32 163,18 
:\Iuritiba .............. H3,12 101,12 91.2 85,68 68,61 57,U ....... 55,!6 71,36 H5,22 128,32 IW,32 163,18 
Parafuzo .•..•.......• 132,ii UO,U H0,5-~ 105 87,92 76,i4 61,19 ....... 71.36 H5.2í! lí!8,32 li0,32 163,18 
Camassari ............ 16.\,6\ 152,6\ !.4.2,72 137,2 120,i'il 108,64 97,12 87,i6 ....... H5;í!2 128,3! U0,32 163,18 
Matta ................ m;26 23\,26 224,3-1. 218 82 201,7i 190.26 178,74 169,08 152.98 ....... 109,12 109,12 109,12 
Pitanga ..•.•••...•.•. 2&.6,26 23\,26 22i.3\ 218,82 201,74 190,26 178,74 169,08 152.98 109,12 • . . . • . • 96,0"2 96,02 
Pojuca ••....•....•... 2&.6,26 234,26 22\,3-i 218,82 201,74 190,26 178,7-i. 169.08 152,98 109,12 96,02 . .. .. • • 8i,02 
Catli ......•...••.••.• 2~6,26 23.5.,26 22i,3i 218,82 201,74 190,26 178,74 169;08 152,98 109,12 96,02 8\,02 ....... 
~itio :'-!ovo .••..•..... 2&.6,26 23i,26 22\,3\ 218,82 201,74 190,26 178,7-i. 169,08 152,98 109,12 96,02 Si,02 61,16 I Alagoinha~ ........... 2&.6,26 23i-,26 22\,3\ 218,82 201,74 190,26 1'78,7-i. 169,08 152,98 109,1! 96,02 81.,02 61,16 

I 

I'a'ar:io llo Rio de Janeiro em 6 de Agosto de !873.- José Fernandes da Costa Pe1·eira Juni(w, 
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Tabella n.t• 11.- ·Frete dos trens especiaes {ida e volta). 

! 

FRETES POR DESTINOS. 
I 

I ------- ... -----1 I I -< I i , c I . 
i :: i i , 
, ;:: • • ...: Í I 

~ I ::: ~ :: . I ! 
! l ~ I ~ ~ 'I ~ ; I ~ \ ~ i 
I ·--:10: --: < .;;z12

1

: 
! ::. :... I - .... E-o I < ..... E 

I i ·= \ ::: I :;; I :< < I !:: I a . : l ~ :::! :... ' <;.,.; ::=: c.. ' c.. 0:. 

-- ___ _:_ ---- I . 'I 
o i o3 i 6t j 87 ! toi 1121 I 136 161 m m 239 I 262 I 284 I 300 I 

Plataforma..................... 53 ...... ' tio I 58 I 8'! 1 101 H8 1133 158 212 225 237 
Periperi...... .... .. . . . . .. •. .. • õ3 50 , ...... I 50 M 

1 
71 I 88 103 127 192 20õ 277 

Olana. .. • . • .. . . . .. .. • .. . .. .. .. . 69 51 50 i" .... 1 M . 71 . 83 1 103 127 1.92 205 21.7 
lllapelle .... :: ·:................ !21 tO~ 8~ , . 80 1 •••• ..: 71. i 88 jlü3 127 192 20~ 217 
Agu~ _Compwta . . .. . . . . .. .. . . . 156 13, 1~- 11!4 1 88 1 ....... i 88 103 

1

127 192 20a 217 
Murihba ............. , .. . .. . . .. 190 17= lu8 I aO ~1~3 110?, ...... ! 103 127 192 200 217 
Parafuzo .................. , .. .. 209 19, 186 178 1.J3 13" H7 

1

•••••• -127 192 200 21.7 
Camassari........ ..... .. .. .. .. 2U ' 230 220 214 197 1 183. 166 102 .. • . . . 1.92 20/S 21.7 
Matta . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . 300 2\li 289 286 278 26i 256 I 2'i6 230 . • • . • • :1.84 1.84 
Pitanga ......................•. 300 294 289 286 278 267 256 246 230 1.84 ..•.•• i64 1 '' 

Pojuca......................... 300 294 289 286 278 267 256 2'i6 280 184 164 ...... 
Catú .•••..•...........•.•...... 300 294 289 286 278 267 256 2i6 230 184 1 164 1 1.47 
Sitio Novo . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . 300 294 289 286 278 267 2o6 246 I 230 1.84 164 · u, , 
Alagoinhas... . .. . . . .. . • .. .. . . . . 300 29'i 289 I 286 

1 
278 1 267 256 2i6 230 184 I •o"' I ... , 

.PROCI•:G ll!l<:i'•CI ."~1!!9. ..., 
:e 
o 
"-... 
~ 

"" c.. 

I 
-

[) 

., 
~ 
"' 

2:!7 I 239 I 262 284 
260 283 

I 2\0 270 
2'i0 270 
240 I 270 

1240 I 270 240 .270 
2W 270 I 240 270 
!84 18'i I .oi 164 
H7 H7 

"' 
, ...... H2 

H! ...... 
•AI. I •'-'"' I m 68 
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_\•.TUS UO 1'0111R 

Annexo n.o 6. 

A~ hases da tarifa e~pccial oJo.; transportes funeltrcs ~ào as se
guintes: 

t,o Frete lixo ou inicial. 

2." Ditos kilonw-) ,_ - . . .. 
tricos successi- ~2~ porrada um do,; ~~~8 prtm~~trus ktlometiOs. 
vos. ~ i)WO ,, " •· " 1-J,IJ ultnuos. 

Os fretes de estação a estat;ão, con~tantes tia ~eguinte tabella (da 
mesma disposit;ão e uso que a de n.• l resultam tia c.omhinação dos 
darlus acima colll as distancias das estar-õe~. tia uwsma fÓI'ma <JUC os 
dos ll·ens especiaes t:om os r·espedivos pêr·cursos, attcmlendo-sc aliás 
ao mesmo rn in imo de distanda (~O k ilom.) anedundamenlo c expres
são abreviada. 



TahPIIa n." '12.-·Ft·f>tP~ do.s transportes f"unehres. 

Ala:..t(Híl'l:t ... 
-----• I 
Sitio !Sol·o.l fi) ---· _____ , ___ .___,; 

Catú. lO 12 
-----·---·------·-------1 
Pojuca iO 11 I H 

-Pita-;;;: 1010 ~- ---"W~ 
~ -~-o-10 -~-~- ~-~--~-7-1 

t::t~rw.s-ari W ~ta "i:j ls-- -;-j 
I ,1// , Jr•araruw 10 t2 -~-3- i;i 17-~- ~3 j [// a~ . , ____ -·-- ---------.- . 
' ·,, 'tJ/ I •trrrrr•ha tu tu 13 H 15 18 ~~ 2\ · 

'1/,>.~ -~~~;;-;~~~~~~~~·ida -,-,,- --~,-, - to ----u-~ i7 t9 22-~~ 
~,o -:Y. ---- ------ --- --- --- --- ---- --- ---· g , <" .\La!"'"''· 111 In to t 1 15 li 18 ~O 23 2') 

C' ----- -- ----- --- --- -------- ---- ----
Cl -;;" lotar·ia. 111 lo to H t:l 17 l8 l9 2~ ~;; ~~ 
~ -- --- ------ --- --- -- --- --- --- ---___ , 

~ 
1(1 tu ti t2 13 18 l9 20 22 ~;; 28 

_ll'lalalur·ur 10 ll1 lO= 12. t.:l -~ ... i· • !9 " 21 23 =OG I " . :
1 

~--tu~ til to t':! -~--~'~ --H~ 20 ~~ 22 25 27 30 ; 

P:1la~ J:ru~'ÍJ'ol ''IH r.; ri•• A;!n~tn rlt• tFii:l.-Jo.~é Fo·nrmtles !''' Gosta Pereira Junior. 
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• nnexo n. 1. 

'fr·ansportes em trolle)'s. 

A-. hases tla tarifa tios trolleys são a~ seguinte~ : 

I." ~·rcte lixo ou init~ial. ........................ . 

t." llilo kilomctricos.-Viagcns. {~~11fJ~8,: ·v-~t't~: 
2l,!200 
16{)00 
j!~()()') 

O frnte de um lrollcy par:1 viagem simples ou redonda entn1 duns 
pontos tJUaesquci' tia linha, cuja distancia, porém, não exceda de 
I.J·inta kilometros, •·csnlta da multiplicat,;<iu do rr.spedivo frete kilome
trico por aquella distaueia ou lres kilometrus, se fór ella menor, a•·
redondando-se o resnltado em multiplo de t~ • 

Assim foram calculados (porém abreviados tomando-se li) pot· uni
dade) os fretes de estação a estação constantes da seguinte tabella, 
da me~ ma disposi~~ão e usu t[Ue as de n ."" 2 a oi. 

N. B. Seni licito á Cnmpanhia: 

L" Nu caso de não lnvnr estaçõcsnosponto,; extremo:,; do lra.iectu, 
~ubstituir a distancb dos mesmos, o de eslat;ão a eslat;ão maio; appru
ximado e cobr·ar o respeclivo f'rete. 

2." No easo lk volta incompleta, i~to (•, até um ponto irtlt)f'IIWdiario 
aos dons cxtl'ellío", ;dJ.:tler ~~por kilomdru não etrcctivameule pcr·
w rritl o. 



Tabclla n.0 13.-Fr·etes de trollevs. 
" 

----

il J>alJJa. 12 I 20 I 2~ I 38 .~7 l_l __ 
1-

'''""''"'m"l~ 13 I " -"'--" --- --
I 18 ---- --- ---., =E _:o__ , ,. 46 

. 
1 31 

I 38 
-- --- -- -- ---

22 10 olaria. 16 25 3~ u 
I õo - -,--- -- --- - --

H 32 2~ )!apelle H 21 28 u . --
ll9 " 39 -r;- ·"""omp•;"'l--li- -- ---- -- -- --- ---s 75 19 I 3~ --- -- --- -- ------- . 

= 7 '1. 61 :;~ 32 17 )!uritiba iO ~3 11 ;. __ ------ --- ------ -- --- -- --- Jl 
Ql i~ 67 45 30 15 Parafuzo 15 50 ~ 

~ 
-- -- --------- I -------= 66 ãl 36 __ 23_ c:amassari ,.::!_ _4._8 _____ --- i ------ --------

~ 
80 50 ~ 13 -=-~ --- ---=- ----------'= --------- 96 19 Pitanga !..!:.. 30 

=I _I_ ---------
- 35 __ •s_jPojuca ..!!_ U 

-I _\_ " .. .. ""·I .. --------- - -----'--1 
I ---~ U 5>Uo No<O.I 28 . 

I -I -,- -------- I I &3 Alagoinhas I 
' 

.Pa!a~io do Rio de Janeiro .;m \1 de Agosto de !873.-lo8é Fe1·nandes da Costa Pereira Junior. 



Anncxo n." 8. 

As base~ das tarifa~ pOI' pPsn tia~ Pncommrndas r rxrNlrntc~ tle ha
gagcm são as segnintr~: 

Fretes por tonelada : 

L" Fixo ou inicial. .................... . 
2.• KilomPtriro ...........•............• 

0.> frete~ por kilogl':lmma de e~tação a estação re!<ultam da combi
nação dos datlos aeima com as distancia~ das estações, da mesma fórma 
que para os troll•)Y=', suhslituindo-se, porém, 1lOZil kilomrtro~ a qu:~l
quer distancia ini"Prio•· ,. tlivillíndo-M~ o rrsultatlo po1· LOOO. 
V~o Piles assim c a leu l:ulos r approxi ma dos a menos de ij2 rral (•les

presando-se :-~s frac~.ões ou conlantlo-as por I conforme forem ou não 
menores tle o,:il na seg·uinte tahella tia rnrml:l tli.,po~ição r uso QUI' :~s 
tle n.••t., 8. 
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Tabclla n.0 -14.-T~u·ifa .\. 

(Por 1.-ilog,.tWiliW . .1 

All~::oiltLn~i 

'"iti•i :\t ::.1- J! __ , 
--·------:----, 

I t!ll. I 1:! I 18 :' 

,;;;;,;-~ -il·,--j(j--,--- á---. 
I Pit~•;.:~t: -i!- "'"1"3:1---;··--' --21>_' f 

.\lntta. U 11 J6 i 21 2fl : 
----~'-' ------------ .. _: _____ ; 

!
'CUlJl<~~.:;-;;:;~ N ~ --;-- ---2} ~---31:1---- -;lti l 

r:-:--:-:~--:--- ----~---~-:=-r--;----~.-.,-· 

----~~:~~~~~1--~~--- _IH _ _/_~J __::__ ---'-1---~----- -~: 
_____ / :>!llr!'ibal---~-~--•- ~~- . _ 2·~ _i 2:! ___ 2:; _ 29 !---~---· ____ i~--

!
Autta t:oltl)H'idaj H ; 11 l f.} ·j!2 I 2:; 2i 3:! ! 3i \:J "" I j I 

-~;. 11 ~--1-,-r-·j;----i ·- w ---;--:--ii ___ 2!l- --'iiti-iõ--1--w----~1 - --- ---------=---~-1----:-- ---··- ___ , _____ -- -------·--~------

'faria. H 12 j I'~ f 16 j Hl ; 28 J 3U :J!) :~7 i !.!!) J ~9 • 
·jj- -~-.- ------,3--~~~---17·:·· -;;--,-29'_1_3_1_---;-- "38:·--~;1·- -~-;;.-. --- ----~---:---._--·-·----·--·--- ---- ·-----_-! ________ , 
U 13 15 17 j 19 ! 22 ! :H 3:: :lG ·íO i lG ii2 : 

12 -w- -~-- 1--,9-r--;-- 1~- : 33 36 ~ ~2 l~--- 1-:;~--~~ ____ _, ·-· -----~ 

iro em 6 de .\go<to de 1873.-- Jo~,: F:•,-,unuleR "" C•.i·'''' Pri'l'iro Juniot 
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.\nnrxo n." n. 

!tlt•rt•atlorlas por peso. 

As mercadorias taxadas por peso e a dassificação das mesmas por 
tarifas são as que constam do mappa e da lista seguintes, encontrando
se tamlwm 11n primt>iro. o-: n·~prl"!ivo~ l'rrfp; kilomPtriros por 
fOill'latltr. 

Os JIOI" dez kilogramma;; .. dt~ t•staç:io a 1'-:la~iio. l'('SUltam da comhi
lla~ão daquelles eom a.< tliqaueia~ das t•slat:ilt·<, lia mesma fürma qun 
pal':l a,; passagens sinJplt•s, ;:uft,tituintlo-st~. porí~111, ,:eis kilomelro.~ 
a ttnalqner tlislancia inferior t• oli\"itlindo-st• o l't'SUltado por 100. 

\'ão t!IIPs assim calculado~ ,. approximado-: .1 m1mo.;; tlr. t/2 real, 
conto o-: tlas encomlllrltfla-:. nas l<~ht'llas dt-• n."' t:i a IH da mesma 
disposiç.ão e mo 'llll' as de passagens orrlinaria;;, contl'ntlo cada uma 
duas tarifas, uma ;, ~~squPrda r ontn ú tlirri ta tio;: nomrs das estações. 



1\Iappa n.o 1.-Men~adüt·ias pot· peso. 
Cla!>sifiea-;:uo (per tarifas) e frt~tes ldlomctrieos (por toneladat. 

~~~~ .llcrcadorias. 
,, 
11 

8 Gcneros de importação f t em geral......... (ap 

j. C Oi tos tlc e\porla<"fío. (I•) { 

f D 
i 
l 
!: 
i I! 
1: 
ti 
I I, ,, 

E 

y· 

Fumo ( em rolhas ou { 
cordas) ............. .. 

Gcneros (•spceiac> .. (r) f 

MSU.Q(I' ( b \'UI()) 

) 

I ....... t 
;· ,'? ' 

1

1! __ G .\guanl~lt~dt: cannal ~~ ,.. ~\ 
I -:) -"I 

jl i Couros s~ô\ c sal. ... { 

Freies. Obse1·varões. ______ , ............................................................................................................................. --------------
3i0 
3õO 

2'27 
220 

170 
1õ8 

170 
!);) 

170 
163 
20 

1U 
107 

tU 
61 

por cada um dos 21 primeiros Jdlomctt·os I (a) lsi!l é. cs· lporém, não explicitamente 
102,13 ultimo,; 5 tran;,rctros. ( designados COf!~O taxa~as )) 

)) 

H 

)) 

)) 

)) 

)) 

" 
11 

.. .. 

.. 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

, )J 

. ( por uma das tanfas segmn-
21 primriro~ " I (~) Isto l', na-, u•s por peso ou por volume. 

102,13 nltimos f« IOII:IC'i . 
.. I) 

)) )) 

" " 80 pt·imeiro.; 
" » 43,13 ultimos 

" " 80 primeiros 
" " 43,13 ullimos 

" • R primeiros " 
" " 7'J segniutes 
l) lJ 10 )) 
n os 31,13 ultimos ;.n·atnito,; 

n dos fH primeiros kilonwtl'os 
" 11 59,13 nltimos 

" " 6i primeiros 
" õ9,t3 ultimos 

} (t.'J Constante da lista junl<l. 

:· ., \ r .1· ;._ f 114 H ll il ll 2l pl'iffieil'OS 1J 

•i. ~~ 102 " " n " 43 seguintes J a:- Mel. ........ ~ ......... ) 80 " " " )) 6 " 
4i ::?:: " " " " os ã3,13 ultimos sratuitus 

" ""'" ~ ' 
ralacio d(} I\W.;..lfe"faneiro em 6 de Agosto de 1873.- José Fernandes da Costa Pereira Junior. 
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Lista alfabcliea tlos gcne1·os esJ:leciaes tuxado~ 
pr,la tarita E. 

Alca trJn. 
Algodão c l;i barriguda imprcn-

sada. 
Alho. 
Arroz. 
Assucar rrclin:Hlo~. 
Aypim. 
Bacall~;io. 
Banha de porro. 
Barris c garrr~fõe.~ ',·azil•~ ·. 
Batatas. 
Breu. 
Cac:io. 
Café (em sacros'. 
Carne (sccca, vente, etc.). 
Caixas (ate 100 deeimetros) e 

ma lias vazias. 
Chouriças. 
Cocos. 
Cominho. 
Coquilho. 
Doces e queijos (do paiz). 
Farello. 
Farinha ( de lri!!o . manclioc:.t . 

milho, c tapiocà\. 
Fcij6cs. 
Fruta:; (fresc-a;.;;. 
Herva doce. 

Hnt·talicc~. 
luhame. 
Legume~. 
Leite. 
J\lachin<~s •: ut,_·n~iiios < par.t b· 

VOUI'J ·,, 

~Jamona. 
~lawlioca . 
~lassas (nacioH:w:,: '· 
·'letacs (não manuhcturaLlos ;. 
.Milho. 
O! e os (em La rrb ou la tas). 
Ovos. 
Peixe (fre:.:co ou salgado). 
Pelles (cortida~). 
Pixe. · 
Sabão (ordinat i o). 
Saccos (Va~iu~). 
Sebo. 
Sola~. 
Ta bocas. 
Tecidos (nacionae~). 
Toucinho. 
Velas (de sebo uu camauba). 
Vidros. ' 
rinho e .,. i n;1:;n~ ( em pipas un 

harri~. 
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' 31 18 I H oJ,, ria I 29 i '19 I 68 j 8'1 HO j 181 j 20:> , 22i'.í 262 ! 313 I 363 

- r;o a1 1·----;-rw ~~- ·---;o:··------:i91-----ml s3 1
1 

t:;;; -~~-~~~--~!l6 -23\ I 283 ,- 33i'.í ' . . ' I I . '----i =~}~= ~;o i 39 j 32 j_ lí .\~na 1 •·mprida~-- 20 ~- 36_ 63 ! _-136 j t:i8 j Ií~ I 2iti j 26~ i __ 316 

1 ~~- 63 i~~-~~~~---___!!__1~~~ M 1-m j __ :_:~.J ns_j t!.16 ! 2~:> j __ _:"9; I 
j.,; ~-~-~! ____ o2 !---~~---'!.:_ __________ 2~ ! __ Ir-_~ ~~ .27 101 1 __ 123! lí21_ t8o 1 229 1- 281 :: 

l~ ~-'----~~ ---~~:---~~~- ij;) '--_-----~-'--- 2!11--~~~3'il<lS'<U'il __ 7! i __ Hü !.~1__!2:_:. 202 ,_ 2:>:> I 
j t:í2l __ l39 ~~~ 1~2_ ~~----·--\'_l_i~!~ ;}()I :ratiil I 22 I '>3! ~- 130 ~-- 182 I 
j __ Hl:" 1 ___ 154 ~~~~~~;----- Ht:> '-----=-~--- 8:! 6\ ~~~~ ~1___!_2_~ 108~-~ ; 
I' lRfl I 167 ! t;i(i ! !:)O i 131 I . 11~ . !1:6 i \lti 77 I ~p I H 1'.•111' "I ::~1 ! 88 i IH i ' -'"' '=-'" ;:_•"-' .... ~.i-~-"~::- . -·_ 113 . - ,,.-: "' '"' 1-,;q- '" " ''"'I ;;,) i=-·" I 

• ___ ~::7 __ , __ 221 1--=::_l ~<li ~~: --- 17li ~~63 !_~3. 13:; !~i__2. ;,!)_,_ 33 Sill'J -'"'"! ,,i I 
t_l ___ ~i-2 ~---2~1----2-'t~< ___ : _~ __ 'f_2_i_ 22~-· _i~- _211 19:1 i 187 I 1:'0 i ':._: - lOí (l'l L_ü_9_1___ :lü. \:ci::l'L'ill!•: ..... J. 

:· j~ tele; dt1 Itio d~· Jtnt'il'O l't:l o d;' .\~·~~:-:.i~' dP l ~7a.-Jns,; Fenu:o?Cles da Costa PPtflira J1(nio1·. 



T::l;,·ih 'l l r; - ir;; ,.t t'~t' i ; ! • i"~ . 

( [ 1ri1' {I) /, ;;, •f/1'111/i/t'rfS. I 

I I 
. I -- I --~---, ----------;~--- ' ' 

!li l\1 ·•:J :'>! 'IK ' ·- ,,,, I •q I 11" I !·"' !''"' I I'" t' I"') I '~O' , ... 1 
1 

•)J vv i~ I I .t, I dO ,)u i. _ 1 

- ---- --- ---· --·---- ---1 1----------,---1---
- l'!at;!l,.rllr;rl~ ~ :!~-.. ---~~~- ~~ . li\1 ~~~~~~· 121l ~~- li'i 1_1~ 
_I 111 ~~~--l-\1_ --~--~~~--.~~-- --'" __ ,~\_,,_)\)-:~ ~~- ~-~~---

1 1:1 I \11 lli:tl'iil., t:i :!í I ~l'> i ~:! i :ili I \1;J l 11''1 i tt:i 1:1~ t:;; I IR2 

=~~28 __ ,1, l\1 17 \l;rpo•ll,•.,----~~~--~ :!O ~-~~--~ 'd \ 7\1 I \111- lii'l _!~~ l't't I !li\1-= 

__\ ~~_ 1 _:_1_1 -~-:!'t \ __ 11,_ A;m;• •:•"'illl'"l" 111 [ __ ,s_, :>2 I :i\l _\_;__t_;- 1~ ~~~-~~ 
_, 1, ~-~ _21_1~- -~---- ~lurtii:.,., __ t'_.J_ :2 .__::_\ __ .o_l_~_,_ ~ 12.. ~~-

.. u r.- I ' f. ... '·l - .} i. .) • f. • -·--~-~-'-'_ ....2.:_t~ __ ~._s __ l __ ~'~_~~ u I ·•' !--'·-----!_:_:___ _.~_-_ ''' ~~ 
l'fi '1 ' I I ··- '" '''l I ~.., li'l 1'10 _, __ o_''_-'-'_ -~~-!_li_·- :12 ___ ~1-~~- C,tllht:-.~an . ....:.__!--'"- _iJ_._,_'_" ___ -_·. ___ ' __ 

f06 u.; [I;J I 7~1 6\l li2 ! ;;t I ::i \lalt.t., 11 I :H I íl ()li !J~ 
' ,. __ 118_ • l0\1 101~ i fll) ~=Rõ·--- Íl) ~- ()2- Jl> I 11 f'll.lll!!ol,

1
__::_1 ;)oi =~;;-\_ f\2~ 

~ t2s_~~~~~~---~1....2:_1 
:;u _:.:._ ___ w_~~~--~- ~~-

~-~~~~~:__. 110 -~~~ i8 ~-:_lo_~~~ ::!.) --~ 
:__ 1:>6_ ~ JW _I._H_; __ !~~~~! ~~ 11·:1 ~- _ :;:;" ~-~ ~:; ~it1n ::"'"· _..:. 

7 171 16i 1.61 Hí6 ! 150 H:l I 1!10 I 130 93 I 82 il 1 :i2 j 2i Alagoinha:-1 J 

I 

I 
11 :: I 2 

I 

c 

=11 g 
:;; 

:•rio do Rio 1l•' Jan0it·o •'lll (i i.k Ag-o,;to de 1.873.-Josâ Fernrnule~ ,,, Co.,/11 l'rreim Juoior. 



T:dl«'lla 11.'' 117.-Tarifas F c (;, 
f P01' !O l.iloyrnmmrrs ). 

77 133 136 ~!;ti\ ia I to \ 18 I 23 I :17 I ífi 56 

7 Plataforma 10 13 ! 27 =-;JI) -= .i6 oi 67 103 Jl3 123 1135 
__.::___i Periperii!O 1 __ 1_9_ 28 __ 3_8_ ~6 :S9 9'•-~~~~---

16 9 7 Ol~rial li I 2í 33 U ;;1, 90 101 110 129 
_2_1l_ ----19- --,-a- w -:;;-;;~----~c-, - --19-- __ 2_7_ ---,.-0- --7-6- ---87- -\,-7- _1_1_5_ 

32 =2:; Hl 16 1--'- Agua •:omprida~~ 18 31 . 67 7i-. 87 106 ~~===~-
~ -~ ___:<!___ ~ __ ,_3_, _____ , __ ~I lO 22 ~ --~~ ~ ~~----

• 1.~ __ :~~--3_1_ ~ ~~--~ --'- i';u·aru,;ol H '•9 __ w _ ~ ~ 
~~-. ., · , lü_ ---~ ~ ~----:!_____ ~ __ 9_ Ctma,;.,ari ~~~~~ 2 
" i8~ o/'/ , li6 63 I :;a 16 1.0 3í 2:; }latta I 11 :H W 
--.. -~ \ ----.,- --_- --.-.- ----.. ,-- ---~- ---. - -- -.,-1----

1-\;, -_'..-\ ''' 1Ú 1 i).) ·H l1 •2 :12 j l'ililll:!il fO , _!) r 
!}: =-~ ', ~~~ 77 -l)i - ~~~ ~~ í8 ~9 ~-~--i- l'u.i:tcal Itl ~~~:_-__ 

~--!l·.,;>~_!::_ __ s_o _____ '_• ___ (j_;_~, .,2 2, ~~-~--~-~t 
,il::__j lll ~-"2.___:>_ ___ ~~-~~ ,;n ~~~~~~~ 
~ l.3~-~~:E_~~2_~_ L---~~~ 100 !);} I -H(j ü2 I :;~- .:~--- 3:J I 

112 1:!3 63 136 136 -- ---
136 136 -- -136 1:{6 - ---
136 136 
-- ---
135 136 

- ---
131} 136 

I 
---

120 I :.lu 

'~1~.:.~~-
on I !:i!:) 

;y;-1=8\1 
;;a l 7'~ 
43 __ •i!l_ 

25 1 
;;,) l--:\01'0 ~tj 

i8 .\la:.o;\lllll!a' 

I 
I 

I .. 
;.< 

~ .. ~, r 
-; -,_ 

-' ........ I 

p,~·-~·~.la•••·i:o •':: ti d·· .\~11-:,, ,j,• !~7:J.-· ./·;-',; Ferlllllltles da Cost•l l'n't'Ít'rl .IIU!i(Jt'. 





F.XECiJTI\'0. 

Annexo n.0 10. 

Mel por plpa!il. 

Os r)'(~ll'.'> llf~ f!sl.ação a r.:::taç.~o rio mel j)OI' pipa, t•r.snltam tl:t mnlli
piicação por l,tO! rio> rx:~cLOs por lnHt'latla coustantrs ria tarifa I, 
antes da rr.~prct.iva divisão por t.OO. 

Vão ellr~s assim calculados, poróm arre!lonrlarlos r•m mulliplos de 
10 rt'lis (tlesprrsando-se :1s unidades e fracçf.ie;; e con lando-as pot· dezrnas 
conforme flir ou não menor dr. !i o algari~mo rbqnPIIa<l na sf'gninte 
l:ihf'lla da llli'SHI:l tlispnsií:ão r• u~n rpu• a dP n, • ·1. 
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Anncxo u.o ·I J. 

·'batimento.'> cspeeiaes. 

o.~ tlistricto~ (Jl"OtlucLore~ a que loratn ..:out:etlillos abati meu tu~ r~pe
riaes são: 

•• .\lagoillltas ~·para Ih Senhor"~ tle En.~t~11ltn . 
h Bom .Jardim. 
(~ Dito vizinho de Sall\11 Atn<ll·t,, 
«I lnhamhupP. 
e Subahuma P Villa do Cnntlt•. 
f . Put·ifkação. 
g Peurão e Ouriçanz '"· 
la Itapicm·ú. 
i Seninha, Villa Nova da llainda, ~lullll' :-ianto.l)ucimadas, 

Joazeiro, Capim Grosso, Get·emoabo, Tueauo, Pt oviueia 
de Scq:d pe c totlos os m:li~ ti istrit'to~ si luadm; uns mal'.!"Pils 
do 1\io S. Francisco. 

0,; generos que gozam aquellcs ahatimentu-; I' os n·sp~"dÍ\'oS frdl:'' 
por 10 kilogrammas (rcsu ltantes da con vet·são dos por a rr·oba antcriot·
mentc em vigor) da Bahia para Alagoinha~, Sitio Novo ou Calú t' 

vice-versa são os quP eonstam da se~uiu!1l tahella, pagando pelas ~e
LI!\'> qualquer carga cujo fret1: não für inrluitlo ll:tl(llf'lla. 
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Aunexo n. 1
' 12. 

11e1"4'ndo••la"' 1•or volutnc. 

co·u~Lalll Llo :o;e~uinLt) mappa as mcn·atlorias La:<atla~ por vullllllt!, 
a t:lassilic<u:<i•J tbs mesuws por laril'.ts c os re;;pPrlivos frcti'S li~u,; t' 

kilometrico:; por metro cubico. 
0,; poróru de esta~,;;io a estação, por lO tleci!tll'lro-; euhico . .;, para as 

Ire:-; primeira,; tarifas, ou 100, para astlua~ ullillla,.;, re·wllarn da com
hi 11açlio datpielles dados eo111 as .I is laudas tias es lat:lles, ti a lllt'~IUa l'úrma 
que para o.; transportes furu•hres c emumuwr1da~, sub,;til.uindo-st\ 
rulll<J 11\'Sias, 12 kil. a qualquet· distaueia inl'eri,•r, mas tlivitliudo-sP" 
re:itrllatlo por· 100 011 10 eonl'orlllt) :';ll tratar tbs lr'l's pl'ÍIIII'iras ou da,; 
•lnas ultimas taril'as. 

V;io dlesassimcalrubdos ,. appru\imados alt'· 1j:Jit>al, nas talwllas 
dr n."' :!la ::!:1.. Lt•Hdo respeetivauwule a 1." e as duas ultimas a nu•.;nw 
tlispusit;:1o e li:'O tpte das tlista11eias e tias III•'I'G<tdHri<~s por pl'SU. 
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Tahella n.'' 22.- Tarifas K ~~ L. 
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Annexo n." 13. 

1\lercndorias pol" n·agons cheio100. 

Af categorias de wagons empregados no transporte das mercadorias 
por volume· c as respectivas dimcnst"es c lotações são as seguintes. 

~ .· 

DIMENScJES. 

' -·-

WAGOl\'S DE: .2 
:::! 
"-' lf. 

·~ ~ 
<=l 

10 

~ ~ 
'-'' 

~ .-: 
ê ;; ... o 

C,.;) ~ ~ ... 
m Clll lll C !li lll Clll me drn3 I . . ~cobertos ..... 't)i2 2,:30 l,GS 1.7/llm 

OI'UIIlJI'IaS ~ 
Llesco!Jcrlos.~ 

Mf':~atlo- · . 11,m 2,:311 0,70 7,mm 
11

" t cspccbee )"' · · · · · • · · 
para f . 

'~,o:1 t ,n:; 0,80 G,287 made11·a ...... 

Lastro .•...•..•.•............... 'l,fJ;'_) 2,32 o,ao :3, I Gi 
. I 

Epchcndu-sc com gencros tnados por uma das tarifas J, K ou L 
um 'wagon de mercadorias dcscoberlo, gozar-sc-ha, em geral, um 
abatimento de 28, U "fo, com tanto que o frete rassim reduzido tique 
suphior a 10;)000, pois, na hypotlwsc contraria. cobrar-se-hia esta 
ulti;ina quantia, salvo, porém, no caso da tarifa L c de um percurso 
inferior a 1.8,km ti5, em cujas circumstancias, srmdu inferior a 101)000 
o f1~ete sem abatimento ficaria este o unico exigível. 

Abstrahindo-sc esse easo particular, os fretes de estação a estação 
dos referidos wagons resultam da multiplicação successiva por 7,5ã 
e lf-0,289 0,7H (isto é immediatamente por 7,55x0,7H=5,368) 
dos· l'CSJ?CCtivos fl'ctes exactos por metro cttbico (antes da divisão 

· por 100, que os· transformou nos tabulares por 10,!lrn:J substituindo-se, 
porém, 1.0,)000

1 
a qualquer produclo inferior c arredondando-se os 

demais c.m muttiplos de 16000. 
Assim foram derivadas das taril'as geracs J, K, L, as especiaes 

concspondentes j, k, 1, por wagons cheios constantes das tabellas 
u. os 21. e 25, da mesma disposição c uso que as de n. os 21. e 22, 
tendo-se, porém, naquellas abrcviad:unente tomado fl,lOOO por uni
dade, c faltando na ultima alguns ft'clcs da tarifa 1 .. , os quaes devem 
ser directament.e calculados pela gl'ra 11., á rnão de 7JibQ<.lrn3 e sem 
abatimento algt.llll. 



EXECUTIVO. 6i3 

Essas tarifas cspcciaes são tambem applicavcis: a L", aos wagons 
coherlos eheios de mobilia c as duas ultimas aos especiaes para 
madeira. Vem a ser então o aba timcnto por cento igual, no t. o caso, 
a 69,2 c no 2. • a H,7, justilicando-se a superioridade daquellc pelo 
rspar;o perdido c a inferioridade do ultimo pelo emprego exclusivo 
dPsses w1gons e~pcciaes em numero superior a um, para madeiras 
compridas, gozando, então, todos, salvo o primeiro, do abatimento 
de ;;o"!. cstiimlado no texto (71). 

No caso, porüm, do percurso da madeira ser inferior a l2,km 71 
ou 2'~,km 72, conforme fõr ella de lei ou hranca, calcular-sc-ha 
directamentc o frete de cada wagon pela tarifa K ou L, sem abati
mento algnm, por ser, então, o resultado inferior a 10~000. 

Pelo transporte da cal em wagons cobertos, quér cspeciacs, de 
lotação igual á dos descobertos, quür onlinarios, parcialmente 
carregados até a mesma lotação, marcar-sc-ha o respectivo frete 
pela tarifa k, sal v o se o percurso exceder 4t,km 36, em cuja 
hypothese, conforme fôr esse inferior· ou não a 60,km, far-se-ha no 
me~mo frete um aiJatimento supplemcntar· de 20 "lo ou coiJrar-se-ha 
um frete uniforme de 165000. 

Os wagons de lastro devem ser sempre preferidos para o transporte 
dos ma tcriaes de construcção pesados, tacs como pedras, tijolos, 
telhas, etc. 

Podem sel-o Lambem excepcionalmente para os mais gcncros 
(excepto mobilia) em virtude de um prüvio acclirdo entre o 
carregador c a Companhia. 

O frete de um wagon de lastro é, em geral, a metade do de um 
wagon de mercadorias ôescoberto da mesma proccdcncia c destino, 
o que conesponde apenas a um abatimento de 8 '/;!,"/o no frete da
quelle wagon directamcntc calculatlüs pclns rrspcctivas tarifa geral 
r· lotação. 

Se for, pot·úm, essa tarifa a 2.• (K) ou a 3.• (1..~) c o percurso 
inl'erior a 12,k111 72 na I. • hypothesc ou 21,,km 69 na 2. a, cobrar-sc-ha 
o ultimo frete ar::ima mencionado, que, abaixo do referido pcrr,urso, 
é sempre menos de 5~000. 

Enchendo-se (a pedido c sob a responsabilidade do carregador) 
com mobilia ordinaria um wagon descoberto, porém munido de 
encerado, cohrar-se-ha um frete inferior de !f0 "lo ao de um wngon 
coherto. 

Concede-se igual abatimento supplemcntar aos wagons descobertos 
r·ondnzinrlo gcHcros taxados pela tarifa L ( cxr~cpto carvão de madeira 
r, madeiras brancas), salvo, porém, se für o pcreurso menor de 
tS,krn Mi, em cujo caRo cobrar-se-ha um frete uniforme de 66000. 

Com os mesmos gcneros, gozarão tambcm os wagons de lastro 
de um abatimento supplcmentar igual ú metade do precedente 
'vindo, portanto, os respectivos fretes a serem inferiores de 60 % 
nos dos wagons descobertos constahtes da tarifa 1), salvo, poróm, 
se o percurso fôr menor de 2~,knt69, em cujo c:Jso, segundo fôr 
ellc superior ou não a W,k 111 3l, cobrar-se-ha um frete uniforme 
de ~$000 ou um variavcl, mas sempre inferior a este, directamcnte 
ralculado pela tnrifa L c :1 lot<Jç.ão do wagon considerado. 

Se n 'um wagon de mobili:1 houver um ou mais objectos de luxo 
I'Obr<~r-sc-lla um excedente de frete calculado pela tarifa .J e o 
\nlnmr lotai daqudll's ohjcel.rw, n;io podendo, porhn, CXI~cder o 
1 

f • ! ' "' '''' ;1\ "' Hr.tJil 1'1111 ·f·JJtL> d·1 l·tt·Íf":l i 



um \\agon tlc~:colt::rto ou :l1' lastro, pag:tndo .. I'Otl·m. igual exctdcnle 
de frete. 

Enchendo-se rom pias~a In ou I'Oill gcneros (ou L r os que mohil ia) 
taxados pela laril'a .J. um rarro colli:rto ordiuario, coltrar-se-lla 
apenas o duplo do frete tle um \\ii!-\'Otl lles,:ohcrto, scnflo este, no l." 
caso, calcnlatlo rom o aba I imcnto de 4,0 "/ .. :-~rima c~tipulado. 

Se fõr todil\'ia a l'al'g':t i11Cflll1J1Ieta mas superior a 8' 11 ;; 3Q;j (isto e, 
á lola1;ão tlorm:d de 11111 \\;t?llll tiC'Cill:erto augnwntatla de lO 0

/.,\ 

ca!rular-se-IJa O frt:le COI'I'I'SJIO!lfknlc fll']a tarifa J, (JJa l. a hypolhese) 
ou oi (na 2.") com ;I!Jatimenlo respertiHt d1! (i!} ou 40 "/.,c 
comparando-se o resultado t:Oill o-; Jll'Otluetos tl:l multiplicação tlu 
frete constante da tarifa I (lll .i por i, I c por 2. eohrar-se-ha a 
deüas lrcs quantias fJUe ftir comprehenditla entre a~ duas outras. 

N. H .-Par;t ahatcr-sf" 20,~0)jl) ou un "/ .. l'lll quai!Jucr frete de 
wa~·on cheio hasta mullil'li1~ar por H, li,~;, Ptl 'to numero abstraclo 
qur rcpre~PnLt ''~"'~ frrtc na 1'1"'1'''1'1 i v;' lalwlla t' t'Sl'l'ever dons zero:.:, 
:i dit·eita tio produclo. 

Para dciPI'IIIinar O' C\,·el•_'ll!l'' de 10"/ .. ha~la a•ldil'ionar dous zeros 
:1 •':l!Ja Ire! r I a bu L11 . 
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Annexo n." ,, 4. 

As bases tla tarifa do aluguel Lle encerados são ns seguintes: 

l." Frete fixo ou inicial .........•.... , .............•... 

tj ~i 

1 :)200 
2. o Ditos kilometricos S 10 por c:uln um dos :n p1·imeiros 1\ilomelros. 

successivos ......... t :) por r::~da um dosHii,t:l ultimos ......... . 

Os fretes de estação n c~tação resultam da combinação tios datlos 
acima com a distancia das cstaçii!'s. lia mesma ft.il"llla que para a;: 
mercadorias por volume; suiJstilllimlo-st•, port'•m, ::o kilonwtros a 
qualquer distancia inferior e arredondamlo-st· o< l't•sulladus em mul
tiplos de 20réis. 

Vão elles assim calcnlados n:1 seguinte t:~lll'ila da lllt'Silla disposit;ão 
e uso que a de n." L 
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t)HJ 

"\nJH'\n n.• Hi. 

l . " Mercadoria.~ por 71eRo ~J JlOI' volnmc. 

SEU n;o. 

l'so r!o< apjlilrPlho3 (srm f:~rncr~inwDtn ~~o !'"''-
soai) •................•...................... l." 

!'oruerilJIP!iio; úc jiC'i>Oal (eolll 011 ~l'!ll u 'J i}:) 
app:tr<"iliO.iJ ................................ . 2 

2. 0 n.:·/0} ).Oi' 1Cfi:J0i1Ç rJ•(' .. i).~. -- () pr··ro l~:l t!r:.r;]l'":l tlr ffll~](jUCl' 
WJf!On cltti(J dr• ;'i'!ll'l'PS l:r\:llhs por \'t.i'!;;:r.. !'l.''ili.;J 1h ll!U!I.ipl!r';:ç:i.o 
dt''~ rs pt·!:~ tkci:na p:1rl:1 d:~ rr··.pt•r ti1·1 !o!:H)Il, I!JI'tidoiid:!lldO-~c. 
porém, o fli"IJ i111:lo !'i'l tll:illiplo "'' :Otl n, i:;lo 1\ dr•"prcsando-se :JS 
da,;na:<, nnid:Jdc.'i c fr:Jcci'ir•,; on lit>:t1:111r'o-:J·: nor ,·enlf''J:\ conforme fór 
011 não inferior a:; o al'j:;ri· <:Jo ri:~' d, .. ,,.,,,,s, -'-- .\,,,,.,,,, __ :::,,,sim as se
guintes t:Jxas est:ociae.:. 

-- --·----
--~--·----~----~-----

Lastro .•...•...•.•....••••...•••.....••..•.•. 

TA'\ ·\S. 

;;;;,;oo 

J':;;oo 

1;3oo 

N. B.- No caso da moiJilia ordin1ria r:Phrar-~n-1:~ :-qwnas, para 
wagons cobe:·lo~. a 1:-,:x:\ dos dr:;rol,nrtos, e para ,;~11'~ a mr:;;ma tnxa 
com ahatimr·n!o de '/1, i::to é, f ';()fl[). 

Aué'IDPIII;Jr-~:n-!Ja d_1 lO "/o :1 Lna r~r Ccl'"';) i'Tl tle::rar:•·:J. dos w~g-ons 
drsc::hcrtos ou de l:1slro 'l:l nte::•n:; 1:.y>:ol.lv·<:n 1111r" frt:lr~ dus nwsrnns 
(annt'X') n." 1:n. . . · ' . . . ' 

3." Jl!rl Jínr JIÍJ!tr.- Ilt~sull.a a re,pect iq f:1x.~ f'."f."''·i;!l dt' dPscarga 
(rnm o dt•rirlo :'l>aiiiiH'illo t!c :;'_)"/,).la llrlllliJ•lic:Jdo .!a pt•nl de ti''s 
r~•·l;1 dr6ll'a p.!f'lf\ ( (!()': 1 il. lt!o P•'''' IPt'•r]jp !litl' IIÍI''I, {riTJI:JIIfiO-Si~ 
1 Jllrt~dr• do f'Ji•tlu,·ln I' rl.'>'j;Ji·:;:Jndo-:t' :1 II:1•·:;:i1•. ;• iJrll' r!:'l ::;:ih, 

I' À H 1 E H, 82 



ACTOS DO PODER 

Annexo n.0 16. 

Armazf\llagelllls. 

L • Taxas dtlrias. 

TAXAS PEJ'R 

- OBSERVAÇ8ES. 

Tonelada~. Metro 
;;ubico. 

1~36~ $~70 Por cada um dos W primeiros dias. 

3$[j.0~ 18174. ) ) » J 20 seguintes. 

6nsos 283li8 » }) » J 60 ultimos. 

2. • Ditas para tptaesquer nuweros de dias (por lO kilogrammas ou de
címetros cubicos.) -Resulta cada uma destas da mutiplicação das 
taxas diarias acima pelos numeros parciae~ de dias correspondenh!s, 
addição dos productos e divisão do total por 100. 

Vão cllas assim ealculadas e approximadas Ué ij! real na seguinte 
tabella. 



EXECUTIVO, 

Tabella n.0 27.- Taxas de arm·azenagem das 
mercadorias. 

I rÍJ TaxaM por riJ Ta:xns por rÍI Tn:xoa por 

.! 10. = 10. .! 10. 

'= :c , . -------- -----~ ~ Q ~ ~ 

"=' 
., , <ti , .,; 
<":! Cll "' Q s "' Q li ~ e s ., 

o . o . .,; o . 
lo s ... "' lo 5 -=e lo s ... .., 
Qi -o ~ Ql 

--o 
1:: "-''-' "' ... "'"' .e ! .. "'·- s ... E :<:i ""' E :<:i to E-C~ 

~ = :2 ·-::: = :2 ·-::: = ·-:= 

ii!: ~ ~"' li!! &i ~"' ~ &i 
~'-' 

~ ~ ~ 

-.- .. 

i H .. 
" 31 ~ 3fl!J 61 !.!127 LOHl 

! 27 9 3% 9!í3 329 62 ~!1196 1.033 
3 4t u. 33 1.021 352 63 3.06'~ I.Oii7 
~ !Jt 19 3~ 1.089 376 6'• 3.132 t.ORO 
5 68 2t 3.) 1.157 399 6-) 3.220 l.lfl-1-
6 82 28 36 1.221 423 66 3.268 1.1:27 
7 l)t; 33 37 t.29t M6 67 3.336 1.151 
8 109 36 38 t-362 &70 68 3.4114 t.m, 
9 123 ~2 39 1.431) ~93 6'J 3.472 1198 

I !I 136 47 40 1..\!18 517 70 3.(;40 1.231 

I H 170 ã() u Ui66 õlcO 71 3.6.~8 U145 
u ~f).\ 70 u 1.63\ 5(1\ 7:! 3.67U 1.!68 

I 13 2~8 82 i3 1.702 fi87 73 3.7-H I 191 

I 
H 272 9\ 44 1.770 fi H 7i 3 818 t.am 
15 306 1(16 4-i 1.838 63\ 7ã 3.881 1.338 
16 3't'l 117 i6 1.906 6rl7 71i 3 9i9 1.3&2 
17 3H t:l9 47 1.97~ 681 77 4.017 1.385 
18 40!1 Hl 48 2.042 7•1\ 78 4.08:S 1.401) 
19 .U:l !53 411 2 Ht 728 79 ~. 1:)3 1.43~ 

~ 477 IM 80 2.17V 7~1 80 4.2H t.4ti(l 

21 l'lH 176 51 ~UH7 775 81 4.~89 f . .\7!) 
22 54:; 188 IS-2 2.315 798 1!2 4.31i7 1.503 
23 579 íliiO 53 2.383 8:!2 83 4 U5 1.526 
~H 613 21l 5<1. 2.451 8\5 8\ 4.493 1.550 
25 6'17 223 55 !Ul9 869 85 4.5i1 1.573 
j6 1181 23:i llli 2.587 892 86 4.62\1 1.5\17 
i7 71:; 21•7 i\7 2.6'i!'i !116 87 ~.ti!l8 1.6!() 
!8 7.~\l 2~8 8R 2.723 !139 8ll 4.7{16 I.I(H 
29 783 !70 59 2.791 !lf·1 8\1 ~.83\ 1.667 
30 817 282 61) 2.8tl9 !!86 90 ~- AM~ ~~ \,..~~t, IJ~ 

~~v . • Palario dil Rio de Janeiro om 6 do Ago J!ó ft!73. - '"' Fo·""""". d4 
r:osla Pereira JuniOJ". ()::) <):• / 

. ~<;;;> / 
" \J\_._;' 



AllllPXO 11. 0 17. 

Deh•rminaçào e ........ ('l'('nl·in do .. r('"0" 011 vohlftUIS, ....... ,." ('tll'l'<'fiiJIOD• 
dcutns a J'"C.Y.JU~eti,·ua ln-".as de t'".a .. ~:~, th .. :i~i<:":at·Ku ou :.u·naa:r.r-nag;eua. 

Araliam-scm: JH\sn• ~~·mprr; f'1'1 kilo:;t:llnrn:ts. ~ :1s drrllrn,õt~~ dos 
voluflles geralnwul,; rm t:t'lllillt"lro~, di'<Jit·:·s~tlldo-st' :1s fracr:ões tlc 
ktlogTamrna~ ou Ct!nlilfl(•!ros ott'"'JIII:tJtdtl-as IH•r unitl:td,; conforme 
forem ou n5o 'inwlt::uee~nt,·rtlc iuf.;t·iut e:; a 1/~ c acumpaultadas d~:~ 
uuid:1rJes ittlriras. 

J'\11 l'<lSO do:; YO]IIlllt'S dt•tti)ÍS d•• lllltilijtli:·:II'-:OC li I'IIPIJll'ÍlDelltO pPia 
largura e o p:·mluclc• jwL; :tll1rr:t dililk-~•· J:•Jl' 1.00:1 o r•·s1tltado, o 
que dú, r•Ju ~~era!. lllll ttllttH;ro fnt~·cioJL<~·i:l UI' dPci111etros cuiJicos, 
a parl•; frat·rion:tria rlo qu:d :qtplil'a-oe a Jlll.'cdlla re;;ru que se se lra
tas<e tlc' i!o"T''l""''t" 

Se fô;.:·pot:i;r;;,"(:;;~:~-~~mn •h~ In·~ lliiiH'n'õ ,, ~rqwrior a tO crntimo
tros, ser:, licito, embora JIH'Ilos exaclo, sub:Lilnir-st', na n1aliar.:ão das 
IllPStllas, o rkeirnetroao C('!llin;•·lru, o que ~intplilit.:a notare!mPHle 1t 

mu!tiplic<1Ç~o. cnj0 pro•lnrto ~·~ :;elllp;·e neste c:t-:o um numero 
inlniro de decimclro~ Clthiros. 

Cutuprl' notat -;;e w~c o n1ln:nc tl•• rpralqner objr·cto tran~porlado 8 
o do Nf'71ÇO !'Or elle ocellp·:do 110 '\'.a'.!:tll r• n:in :q•ro,·eilaYd para 
o11lro. Assim dere f.cr r·uusidn;1do tJU?dra,l>~, lltll corpo redonJo. 
rheio ou \';tz:io, ~te. 

l'clo contrario 11a mediriio de uma mc~a pnJcr-.<c-lta ;th~trair a allura 
du .. : ,,.··s. 11:1 de nma t':;•ll'it·;~. o r~,.n:tld:lJ·. ;•Ir. r•l:'. 

E:n l:t:rtl o . .; rd•.i··•~l"s p:ti a Jll,::iir-~~~ dn t'!!l ::,T ~num·1tlo,; a coN
tei! lo do t':IITt'é;atinr. tlt: lllt:dll dt• l<l'f'l'[•:ll 11 J:•tlllll'; .··j' :~;o jJus~ivcl. 

E \Ci~p:uatll-c'f' d:1s rt·.t>t':t; •:r•t·:'''' t]!J•· l'l'f'iTd ílt · 

1." U mel r:·:clir':ti•l·: [":' pi:·:•'' r•ti•J 1""'11 l':t!rula-,;e :!Jlproxima
danu~nte ;'ll':lZ'Io de -t~_!O .. Liií:~·'·.·1 ;1·::~~· !)''!' pip;'. 

~!." (}; "a::ron;; c!Jci,,s ti·· n;•·rn·I•>Ji::< l;n::tth; p:n· \Ultl'llC ruja 
Jul:ll'iio s;dwiillli>-';i• ;w \' !''UJ·· l't•;:! rh !'IJ:!il'i.'tl•J. 
~( B. No CI'O "" fll!l \;1""'1] J!l::ilu r·!:. 1

" ~!li!·'lf' a::• exr·Pdrnte de 
frctrJ 1l1~ ·1'1 "/, prcr~:·delltDnt<'lllt' c:;l ip11l1·!o (<~li;"'"' 11." t:J) :wgmeu
t:;r-sl'-lia na Jne:_~nl~l prrqJc~rt:;\fJ ~) lut;:<~:~u rcsp1·cti\a. 

:L" C '•:l:.;m, de •J'::t'l·p•er su::-.t~'II'J:t. r.ujn pe~o por metro cubico 
{• prq:co mais ou lltnliO" cotl 0·lélttlt: t; rcl:ltt:c.ido, o q1w permitte con
cluir-SI' ~IJUPIIe YO'ume d11 J'C.''l"'I'LÍ\t) Jli'''\ mulliplit",:lndo-se este 
por 1 .000 C rltvidilldO-EI' O j 11'(H)WIO t•r·IO f't~'O do llll'liO Cllhico. 

Será, porétll, mais pra I irn c:deular-:-P tllll:l YPZ para todas, pda 
regra prt•ccdr·nle, o volulllPCOtTP>:pondenle :1 i.OOO kilo::-r:tmlllas, o 
q11al multiplicado por qualqnPr Jll'SO, <larú tkpois de dividido opro
Juct•' por 1.000, o volullte COJTI~~ponrlente ao pc~o con~idl'r,1do. 

-1." O\ olume tol;tl de tliver~(Js ohj<•ctm; pouco mai10 ou mr;nos ig:nars, 
tltrJ cujo caso h.1st~ merlir-~o dir~1:l'wtt'llll' um ~ó r mnlliplicar-s~ o 
J't:c:uli:ldU pelo HlllllCllt du:; lllCSlliW·. 



KXECll 1'110. 

!i." O de ohjeclo~ de dimensoe~ pouco mais ou mt~nos constantes fle 
m~.~do que hasta tPr medido um tlulles uma vez para concluir-se 
::Jpproxirn:Hiamenlc o volume de todos os outro~. 

E' a~sim que póde conlar-ge :lm3 por cada caixa de assucar ou pipa 
nzia c 2"'11 lJOr touncl. 

li. CALCULO nos F'RETE~. E nu~("). 

E' no pcw ou Ynlnmr dl'!rnninarlo rwl~s l't',!.!T:t'' prt•t·edrnf,~s c eons
t~IIte d:~ rP~lH't:tinl factura ou gui:t, lJllt' bast\t-st·, cJJt '-',t'ral.. o calculo 
do frf'le ou taxa corrcspontler:te. 

O frelt• por peso de qu:iliJUt'r ent~ommrnrln out•:-;rt·dt~nli' dt• ha["(agrm, 
l'esulta immt•dial:tmt·nlt' da multiplicat;;lu do l't'''!•Crlilo frete tabular 
]wlo TH'SO <'111 kilngrammas. 

No caso, port'ml, das mercadorias por Jlt':iO, mnlli[dir·a-~e o frete 
tabular [lt'las tli·zrn~s clt• JWSO rrn kil<t':!:t';Jilllll:t' 011 prl::s mesmns 
;wgrnenladas dt• Ulll, confonne forem as lllliiladl·-; i1:1'niorcs oH n:'io a 
cinco. 

No d;1~ lllNI:adorias pnr voh1me, St'gnndq eorresponden•m ás trcs 
primcir:1s nu duas ullitua~ t:~ril'a:;. mul!iplicar-st~-IJ:J o frei.(~ tabular 
pelas dezen:1s ou CPlllC113S do volume ~~Jil di~CÍ!ll('l.l"tt.' ,·uhit·,,, ou pelas 
nwsmas aul.':Jtlcntadas dt• u:u coufornw fôr ou nao llieHor dP cinco o 
alp-ario;mo '[ias nuidad1·s ou dtzruas. 

O frdr~ por roli:mn da,; cncomlut;nd:L..; ou I'XI'I~d ·tJlt·~ 11,·, hap·agem é 
duplo do das rnercatlorias de llii'SIJIO \O[Illlll', calr:ula,Jo !,)('la t;~rifa .1. 

As taxas fiO!' pe:oo ou fl(IJ' \Olitllle d:1 ,·arL'a, d!':-;r:ll'ga ou ill'lll:lwna

f!!'In de mnr:1dorias rcs:tllam da rnultiplir:ll':ln d:JS la\:1' tabulares 
correspondcnlt'S (por 10 ki!ucrammas ou dct·imefr~t:~ cultit·.os, e, no 
no easo d~ aJ'lllncna·~em á raLi'ío do rrsp1•r,!ivo numt·ro tlr dias) pelo 
pt•so ou I'O!ume simplilica,Jo da lliCSill<l fút·ma fJilt' nq,·alculo do~ fretes 
pür peso ou pela' lre;: primeiras tarifas por volutllc. 

Em fim tlt'l.f'l'lllillam·se :1~ mesm:ts UI\ as para rncomtnrndas on exce
deutcs de h:t,é:·a.Q':'IIl, como se se tra ta:;se d:~ Jnercadoria~, 1lnplicando-sg, 
JIOI'{•m, os n•cultadus. 

lhl'eptuam-~c das rep-ras gr>raHs prrcerlrnlt•s: 
l." O mtl pur pipas, cujo frete ou taxa de rlt•:-;,·arga rrsnlta da mul

tiplicaç5n do tabular rcspcr:t.iro (tarifa . ou o an11ex.o n." :W) pelo 
IIUIIWI'fl d:· pipa,. 

2." A.~ mercrulun:a, por 11'1l!JI!n:; r{irirJ~, 1:11jo frei r• 011 !;tx.a de rlcscarga. 
row'LJ imHlt'dialaJlleJtl''· para racb wa;,:r,n, da rl':iJif'''tira t··lwlla espP
r i :ti (a 11 n . · x u n . " 1 :1 011 'l ;-; 1 • 

:1. ó .As caryos r:umprú/a.; (st!Jil">l'lari:J' por drJII:; 011 lll~if' wagons\ 
rnjo frete l':licul:lr-s,:-lta pela t.• 011 2.' ti:ls n·g·,, patticnlares 
ah:1i'i.o ronform'' fúr a llli·t·t~ad11ria por 1~~'~11 011 fl>ll' ;ulnmc. 

Na 1." ltypothest·, sult.<lil uit·--;c•-lt;J p:tra :1 tlf'l,•nttin:t,)o do frete 
JH'ia regra geral, ao[~J~o elfceti1o o r~onslanln da lot:u;:iu diJ L" wvgon 
aul[mcntatLt d:t UH'Iade dt• tod:1~ as outras. 

Na 2.• hypolltesP, acldit:'ion:tr-se-lia siwpl!~Sillt'lll.t• an frete tabular 
do 1. n wag_on a llll:latk tios tlf> lodo:.: os nutro~. 

(•) l"aJ';!.1 ~Í~Jllfi,·,,!"':.tu prr~_J"I<~l rlr:;L_t"dq .. ~~ l'tl_:l\fcl \l'l·• !' 1_, J'rnpnn tilnl·~· ct•_' 
pr··~·t·lltê aan>:Xtl, " 



ACTO~ DO I'ODER 

Em ambos os casos, po1-ém, {~ o pese ou volume r~al que deve ser 
lanr;ndo na respectiva f:1ctura, baseantlo-.se no mesmo e calculando
se pela regra gernl a competente taxa de carga ou descarga, se fôr 
este seniço a carg-o da Comp:mhia. 

N. B. A importanda total tle qualrp1rr frete ou tna df: mrrc.1do
rins, encommrlld;ts ou cxceuentes ue lJagagcm tlcve ser arrrdontlad:t 
em multiplo de 20 rs. 

F<IZI'Jll-.-;1' c111 p-era! os :tlJatimentos nos fretes já ralculatlos, porém 
.1 i nua n5o arretlomlados. 

IH. Co:'\FERENCIAS. 

Scntlo frPrl11~'l1lPmr1Jtc nccrssnrio. n;io só conferir :1~ pr~adas ou 
lJll•diçík~ Hli'trira~ rom o~ J!f'"os em ;tHohas r lihras ou \olttnws em 
<ll•rimctl·os cllltiru~, con,;tantr·s da" dc··larações feitas pPios eancga
<lorcs ou 1'\ir.:itlas J!i'lns cnwi~n:Jinrin~. r~omo tamlll'm justilie~r pt'los 
mt'slllO~ ll:'-'11' 011 vnlnllll's o.; fr·etes ou bxns cohr;ttla~. irnporta habili
tar-~~· na :oolnr·;io tl•1~ don-.: O:l'~llilllt·.~ pt·oltll'lll:l~: 

f." Cltll\'t•rtl•r ~~m 1\ il11p-r:11nm:ts ou dcdnwlro~ cnhicos nm peso ou 
vollllllL' tlatlnl'll\ :tiTtdtas r~ liltrns 011 p:tlmth rttbit'n". e rire-YI'l'~~. 

2." lll'lcrminar o l'lJIIha!Pnl.n por arroha on p;1\mo rubieo dr. qnal
Cfllt'l' ft'l'il' un ln'\a prJt· 10 kilogratllt:!as on UI'Cirnelros eubieos, B 
Yir·e-Yt'!''a. 

E o IJUl' farilnwnle se r·ons··~!·uir:í com :1 l.ahl'lla jnnta, rnjonso p:ll':t 
o 1." probll'llla nJ:• carf'l'l' tl1· l''qtliral;iío (c:lltnnt!o:n:Pna~ obPrvarquc, 
quncndonlili.-.:ar-st• da nll i111a rolumn:1 para :1 f'Oil\"l'i'!'ão do~ dcrimt•
tros ,·uiJir<Js ~:li palmo,; c.t:hirrt:.:, Ira-.: la r·on-.:id:·rar aqu:ollc;; corno miiiP
~itnos <lo lliPtrn c11hir:o) sendo, p11r(•m., pred-.:o in<li1:ar a ~olnr:ão do 
2." prohle;na, ou. ante-; dus doi! . .; jta rei:1c~ (dirt·cto c rt~ciproro) de 
fjlll' I'Siá f'lllll{lli:'[o. 

Srndo 1Lldo 11111 frt~lt• nu Lt>a pnl' lO kilo~r;~mmas ou ilrcimclros 
cnltieos para dr•lt·rnlinar o equiv:t!l'llil' pu1· arr~h:1 ou pnlmo eullico 
lt:t.~la considerar aqnl'lle t'I)!IIO Uill pe~o ou ,·olumc Plll atTolJas on 
Jnlmns rul1iros, runH):·tnl-n l'lll kilo,~ramnJas ou tlPeim•~l.ro~ cubicos, 
diridiro rt~.:ulhdo por 10 r· ahslrailir-sP as fraeçõt•s do quociente ou 
c·•nlal-as por unid:1dr• conft:H'Illc forcru on n:io inf1·riore,- n !/2. 

1\l·r.ipro(:anJ•·nl.,•. ronltr, ···ndolltll Jli'PÇO por :trroh1 ou palmo cnhir.o, 
par a r· a leu la r o •·q 11 i 1 a li•JIII· por 10 k i lo'.!Tammas 011 d1•ci n1elro,; cn h i co~ 
eon.~ideral'-."_e-l!:t aquclle rtttno llill pt•so ou volume <'111 tonl'lad:ts ou 
l!ll'lt'oS r:ulrtro,:. r·on\.l'!'lt•ntlo-o. Jl'''' tanto, pm al'l'(lb·t~ 011 Ji:dmos 
<uhiros. dhitlitulo o rrsullado por liHI, p pr·o,·rilentlo-se gomo n~ I{UCS
Uio 1lín•da pata rom :JS fract~ütls tlu 'Juocicnte. 



Tabclla n.o 28.- Conversões de mediuas. 

PALMOS CU!l!COS 
I .~RROBAS Ell LlllRAS EX f: X KILOGRAliMAS Ell TONELADAS EM ~lULTJPLICADO!lh'S. 

KlLOGfiAMMAS. KlLOGI\AM.MAS. DECUIETROS LIBRAS. Aftl\OBA~. 
I c.umcos. 

I 

f 1 H,6896 0,45905 !0,6i8 2,178413 08,07() 
I 

2 29,3792 0,91810 21,296 4,356826 136,150 
! 

" U,0688 
I 

., !,377!ü 31,9U 6,535239 ~O-i,225 

4 58,758i t,Sa62o 42,592 8,7!36:>2 272,:100 
,. 
<> 73,4i80 2,295:ilõ 53,240 10,892065 340,375 

(i 88,1371} 2,7543(1 03,888 !3,070478 408,450 

7 Hl2,8272 3,21335 74,536 l.õ,248891 4íii,tl25 

8 H7,5168 3,672i0 85,.18/r. 17,427304 0.\.4.liü0 

\! 132,3061 4,13145 9:>.832 19,605717 ui2K5 

lO H6,8960 4,ü9050 106,480 21,784130 680,750 

~\llaci<J do IUo d~~ Jan~il·o em 6 de Agosto de 1873.- Jos~ Fernandes da Costa Pereira Jtmior, 

:\IE'fROS CUiliCOS 
Ell PALMOS CUBIOOil, 

93,91i 

!i7,829 

281,7'3 

375,657 

469,572 

563,i86 

6ã7,.W1 

71H,315 

845,229 

989,H4 

~ 
! 

i 
l 
! 
I 
i 

I 

i 

i 

t'l 
i>'C 
1'11 
C"> 
~ ... 
< 
a> 

§ 



}\nintae!il. 

Cons L.1111 r·rsprc t. i Y:lllll'n 1.•~ ,J n~ trr·~ ~f'gll i 11 f r.;; m:~ p p:~s (• I r n. •• IH :t V): 
L • .\s c;i!<"(ori:ls de anim'''' ,.,,:t;;irl••r;t:ln< utris, a I"I''IH'r·tila clas-

!'.itif'a<::io por tarifa~ c :1s ha'"' d··s::1s; . 
2." :\ •li,;f.rihniÇ,:Io do,; aninra••s d<.' !tl.l'O 011 CII!''O it!ttfP entre ,,s 

IDI'smas t:1rifas, TIII'IIIIS :1s 2.·' I' 'L"·~ :t~:ri< tr:na '''l"'r:i:d. cujo . .; frrli'S 
·;;[o, c:1da t!Jrt, a IIJt'ta·l:• do f'IIJ'I'I''POll<iPIIk 11a :;. • 1:i), sendo, por
t:~nto, de,oi<~n:1d:t [li' la not:•1;.:1•1 :i;:~: 

:J.• _\s Clllldi•·lil•,; f' Jil'<•['"rl;,;,.., dns :~lnti:nrnt.n.·~ concr·ditlos. 
,\s '"""' •h ,.,.,,,ili, .. :r;.in ''l>it,..l.:tnll' "" mapp:t 11." IY <io, para :J!'I 

3\'I'S, O l:tlll:llfilll IIPI'J'I·il dr: nd·• •''J'I'<'i". 1'. p:tf'll OS ll!iii'OS :tllÍITla('S, 
O J'I'S)H'I'IÍ\'11 {II'Sil !Jiil' l';ill (:1. Í!:i'I!JSI\.1' fi da . .; I':J•Í\:IS 011 !!:tíolas 113!1 
qnar•s pod•:m sn f'lll'.; :qJr•'·l'lll:"J"·' I' IJII!: ::io de ri:..:"r para os não 
dotnl'='' ie:11ln.;. 

Se holt'·,·r lll:Ji.-.. de lllll aninnl 110 ffil•;;mo nnYollorio, o pn•1;o por r~· 
ber~ l'I'Snll:lr:'t da di,·i~:tn do Jl"'''.''J t.otaiJwlo fl'illli'I'O 111' aniln~e . .; :~~~im 
reunidos. Sn o JH'."O pnl' l'ah<~l;;t f'\<'c·dcr de lllO kil·"· u frete ~erá ob
jerto de aju~te. 

Os mac:tros ou 1fll1drur<'dr' . .:: mansos e menores de 8 kilg. podem 
ser lt•vados ~o t'i;lln !iHt'' dl' fr:~!1•s, 

A~ a\'I'S de I~:J!h r,:tli•goria cnjn d~·~l'fi','Oivimellto fljr incornpleto, 
não rhrgan1ln á llll'lad1· do tannnlio l'!''!Uiar, p:t~·:tr:'io ape1ns o freie 
da caleg:oria immediala, e s1~ pcrtr•nc:~n·Ju :'! i!ltima, a mct.adc do 
frete <la nwsma. 
Applicar-~r-ha a llll'>l:la r•"~TI ;i.; an~ ,-omest.i\·l'is meJH~ionaths no 

1. • mappa. 
Da eomhinaç:io dos r,·etrs fi\o.; I' l:ilnml'lricos const:tllfi~S rleste, 

com :1s diq;tncia~ tbs l':'l.:1;ii•·'· da Jnesrua f;'rrnu I(UC p:1ra as mcr
fadorias por volume, s11hst ituinri•J->'r, pol'l.'ill. (i k"' a l{li:Jiquer perenr
so inferior e :tiTI'dondan•l<l-,;f' o< rL·snliado;; Cllll!lllltiplos de 20 réis. 

Nas tabellas de n. os :ma :!'i, ',IJ mc:-:ma 1li~po,;iç:io ;' uso que a~ 
diversa~ de illl~l'r'·H!ori::;; • ••ncrYJtr:tl'-~r.-l:a, não ;-,ó rs::cs f:1ctos no1·· 
maes, como t:11nh •m os com :tlntimentos inferiore;; a :JO %, o~ quae~ 
constituem as t:u·iL1s l'~pcci:ws r, s, t, r,~spoctinmente detluzidas 
das ~eracs H, S, T, antes dn arrcdon1brem-~e o> fretes destas, sendo, 
porém, o~ da,ru.•llas arre·londatlns da me,;ma f,·lrlll.1. 

Caleular-sr-h:lo, p!'lo r0nl.nrio, osrom :thtt.imcnlode :'10"/ .. , tom~n
do-se a metade do~ tahnl:1rc.; I'O!Trstumdrnlcs c for•·ando-se de i as 
dczcn1s rp1audo impar''-'· o qne p(~<l ~ t'wcasio:J:tr rrro!; de 20 réis que 
ti~arão eviladJs nas c:upraditas t:1rifas l.<>reci:~cs. 
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~Iappa n.'' 111.-Animacs utcis. 
Classi/irac,io po1' tai'i{irs e /Ja.~es 1Jas mesmas. 

FilETES. 

- """""-

{i.J'OS. 11.-i/ometrh:os ·I 
==~==========================--~-~-----1 ·-----

<1BtiEI\YAÇÕES. 

o ICavalio!<. l"•slas. jumentos c IJ'lis de rara ................. .. 760 I J íil Pn1· e:td:t nrn dos 9 pr·imeiros kilometros. 

... 
c;uª tJ?<)fc~gortlos (de ·i5 kilogrammas pua r· i ma) ......•. 

/ . 
';) 

Porco; tlll~l'·~· tle í5 kilog1·amma~) e !Jez•'ITo; .••..•.••••• 
.....-"\ \ 

(/) 'C? \ 
flt C;tl>J·;,s, 1'arnêffos}e leitões .............................. .. ..., o. 
I" .,.. I 

·~;.e i't'rús. ganr;os~t.p e outras aves iguacs nu maiores ...... . 

· 311inll:1s, gal~ e/rrangos idem iuem , •.•...•...•....••.•. 
.·o _ ........ ) 
·' ·í' -~ 

I 

t)(l() I { 

:100 15 
I 

200 I 5 
I 

JtlO I { 

80 I RO 

:1~ ., " » IH,I3 ultimos. 

32 " ' " •' 106 primeiros kilometros. 
» os 17,!3 gratuitos • 

16 .rns :)6 primriros kilometros. 
12 ,, •l7,f3 ultimos. 

16 >) 
,, 

" :1R pri mciros kilometros. 
10 )) " ' ~ ultimos. 

x )j :;o primeiros. 
ô )) 73J3 ultirnos. 

2 

1 

Pala~·~~ Janeiro em 6 ue Agosto d~ t8i'3.-José Feri/andes da Costa Pereira Juniol. 

:"1 
~ 
t"l 
C'l 
<=: 
~ 

~ 
o 

~ 
~· 



I 

1\lappa 11.0 IY. 
1\.nhnnes de luxo ou curlo~;;ldpde. 

MACACOS, 
QUAD~UPtmf.q 

~: R>F.I'TJ<;. 

AYF.;;;. 

\ 

llt) ''0 a tOJ kilogrammas.. .. . . . . O 
fie 20 a ''0 (rxclusivamPnl«').... Q 
nc to a 20 (idem)............. s 

} De r; a W lidem)............. Sh 
r De :! a ti (idem)............. T 
· ~lrnon·~ dt• 2 ( itlf~m) . . . . . . . . . . . . Y 

1 Emas ..•...................... 
l Araras e outras aves do mesmo 
, tamanho ou maiores ......... . 

Pap~g~ios e outros inlPrme-
j 11131'10~ ••••••••.••••••••••••• 
r PrriliUilos e OUII'Os pas!>:li'OS do 

mesmo t:nn:111ho ou lllf'Horr;, •• 

:Mappn n." Y. 
AhnthnPnto!õl. 

S/~ 

T 

(f 

.~nATHJ[(NTOS I'OR 

i nRIF.\~. CO'\D lt}iES. 
~-~---

o 
I' 
Q 

~ Dt) 10 cabe(a" p:tra cima ............ . 

R 
s ) 

I 

T 
u 

Cãos per1nrnos e man!'Üs via,j:mtlo no 
t~ollo ......••..•................. 

De 30 c a bt>ças para l"i ma .......•••... 
De :m cabeças idem ....•..•.••••..•. 
Leitõe~ au~ H km. cabritos~~ ral'llciros 

perJltenoc; ..........•.........•... 
De 12 cabeças pnra cim:~ ....•........ 
De 12 cahe1:as idem ................ . 

.. • 

100 1 .. 

50 
!O 
!iU 



Tahella n.) 29.- Tat·iras O e P. 

~, {,)1)0:) ~~~ {,)281) {,);)81) l.)i6f) t,)!l~ 2,)~ 2MOO 3,)140 ~360 3:%80,3.>~~0 -~~~~;I (),)~ 
800 Plataforma~~ !,)()60 1,)360 __ 11)5(>'1 __ lf.) i60 ~920 2,)200 2.)910 ~~ 3,)360 3,)i60 ~~ __ ~b800 
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'•'·'''"'"' du ru" "'' J:lll•'it'tí ern ll .J,• A~··BI•J tl•• 1"li:J.-.i<J.>c Ft'tll'lildes ria Costct Pe;-eii'<l Jn·ti·J/', 

i 
Alaí(ointJasl 

--1 ,~;;60' 
---., 

~780! 

--M80 I 
---

1i)060 ---
11)!80 

-1.)4-iO \' 
----, 
_LWIO I 

1,)600 -----
1n66o I 

-~,.,no I _____ , 
_t;Mol 

11188o 1 ----·~920 I 
2,)000! 

52 
o 

;..-

~ 
o 
"f' 

õ 

6 
'= g; 



Tahdl;t 11." ~1.- T:wil'as H ,. r. 

·~----- I .. -·-···--·--- -.--.------- ----·--
: ,,:l'J 1_2.1~\ ·''~'~o\_~~~~~~ ,')i'10 ~~20 ~\J,JO !,';120

1 

t~i8·JI1'-~1o! H:l60 1,~;;oo ~~ 
~ Pla:af,q·nw~~ I_ r.:J2111 M•' 1_2""__1~~~'.'_ '"'" "'"": __ !~' t.'1801 r,qoo ~~ ~~ 
~~--~~ ~~~ ~~~--~~_~:~_·~ __ 1 .. -'.iitill I iJ'j~~ ,)780 i,~oooj--t:,t:6ol •-.~120 ~ ~~ __ t5MO 
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~~. ___ ,;~,, 1'9•, ~l_:'''~'~:~.l.i~-~ 1, __ ._:·_,~~ __ 1_~~ ~~~- ,<ioo_ •':!ôO __ .,::!oo.~~~o[_,'u::!o ~~ 
~!--"'t>'l 1~3 l_·'-·~~oi--'2~!--~~~~~~~ ~~-~- .-aso _q:wl~.~~~~ .~íW ~~~ 
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TahC'Ha n.' 32.-Tat·ifas S e s. 

:'-'i>l:l t·ti'l') ~781) 
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'al:li'H• <lo H in tk .la1wiro ••mtJ,]r ,\~·os!o ele i873.-./•J'é Fernaildc:; "''Costa Pel"ein! J!ll!ior, 



EXECUTIVO. 6G:S 

Annexo n.G 19~ 

A. cb~sificação dos ouros por t:nifas e as bases destas são a3 se-1 
guintes : 

-

FRETES. 

TA RIJAS. 
NUMERO DE ...... 

RODAS. 
... "' 

Fixos. I Kilomett'icos. 

v 4 3~000 ~~20 

X 2 2~000 ~150 
I 

Os fretes de estação a estação resultam da combinação dos darJos 
acima com as distancias das estações, da mesma fórma que para as 
encommendas por peso, substituindo~se, porém seis kilometros a qual
quer distancia inferior e arredondando-se os productos em multiplos 
de 1/j. 

Vão elles assim calculados e abreviados tomando-se l!$ por unidadH, 
na seguinte tabella da mesma disposição e uso que as precedentes. 



Tahdla l!. c c: r. ~ . J: - -:;-r X ,_jJ,- 1 ar11as , e •. 

~ .\. __ ,·_i- fJ r_ 8 ! ___ .. __ : -~ú--i u -~-~ i8 - ;-- '"l- · 23- 27 

3 Plataforma '• ) :1 l ~ : ~ : '.l 1 iO !:! i7 18 :!0 ~2 25 

""7 3 ;;;;;;;-f·--1-J--.i-:---7--!---~-1--9- !1 16 --~,-!'8--;-- 2\ 

-------~---~----:--~-- -------
'1 3 :> ! O!Jria êi I .:. I 7 I 8 I W fti 17 18 20 2í 

;j __ 4_ -í '! -;-~ :·tal•dl•·l J ti _ 7 8 = 1.3 I~ !.6 :18 22 __ 

_; ~-- --"--1--~-J ___ :J_!~;cr"a •:.,-,"Hwa~~~~l_; __ _::_ _~_3_ ~ ~ ~ 
' ti I r; I :; ! 4 I ;' JI;mtibal -• j o 1l H 13 !.6 19 

-íl ~--,- --6- --6-!--4-:---i--:--;-~,--u-7 -~-~- !2 ~.!:R 
------~-~-1--1-- ----~-

!) !:! 7 I 7 ti c; 4 3 C~!l".assari I 8 9 H 

1

13 I lü 

l! ~--~-~--H 10 _] 9 ~- g=l-7 ~ j __ s_ r'!<J.t:a _:__ 6 s I 12 

_2_ ___:: ___ t_~ ___ t_t_: ___ ~~~__: __ J __ s_ --'- __ u_f __ 3_ 1~ _:_ 1_:__12 
__:_:_ ___:: ___ !._3_ ~~--~-~_j __ i_o __ · __ ~ ___ s ___ ,_· __ 4_j __ 3_ ~ ..,!... 9 

1 
__ 

____:: ~-I--~-4_J2_1 __ ~_3_i____!_: ___ 1_1_1_1_o ___ 9_) __ 6_ ·--5- --~-- ~~- 6 
18 17 1 !6 l IG j I'> ; H i3 I ~~ I H 8 7 6 4 Sitio N_. _ 

2õ 2õ--,--l9-ii8J 17 ;---16--lw-1_ !~-' i3~ -~~ -_-9_1_8_71 .~ I I 

·l:acio do RiJ de 1;~,ueiro em ,; de Ago~to de i8i3.- Jv~e Fon;ar.ltç~ da Cv~ICI Pe1'CITCI Junior. 



IXECUTJVO·. 

Annexo n.0 20. 

Telegrapho. 

}\frt(:i'le.~. -S:io telegr:~phicas todas as estações da estrada .dll f ar~ 
(con.;tanfes du anncxo n.• n salvo as f!•J Olal·ia t' l\lurilikl, hJVCJHif', 
j}•Jrem, duas m Bahia, sendo uma na propria eslat;ãu tk p:t33ageiro> 
,,, outra na cidade. 

TABEl.LA N. • :!fi . TAXAS DOS fELEtii\A~DIAS. 

De 1 I" r'bvras 1,5200 a ., ...... . . .. . . . . . 
D·· J6 a 20 p ..... ... . . . . . . t,s(iflfl 
n.~ 21 a 2'' ,, ;·~ •••• •••••• o ••• 2.)000 
De 26 a :nl ••••••••• o •••• 2;Jfl0fl 
lle Jl a •n· 

~ 2,ssoo d•) .............. 
IJc 36 a 40 .............. 35200 
De 41 a 4'' ·J .............. 3,~fi(l() 

De 4ti a ~)O ............... 4:)000 
De !H a ri;j J) •• •••• o •••••• 4,)';.!)0 
De 5G a fiO J. .............. 4,1)800 
De fH a 6:; •••••••• "' .... o. 5 ::'lO[) 
De fi~ a 70 •• o •••••••••• o 5Jfi00 
De 'il a 7D ••••••• o ..... o. ti t~:HJ 
De 7fj a 8('1 ~ ...... ~ ...... {j ;:í-1 )I) 

H c 81 a s:; • ~ ............ (j~HfJO 
De ~t; a !lO ~ ............. > '7 ~· 1111 
IJe nJ a n:i ........ '} )fif)ll 
llt' 9:: a 100 ·" •• > •• ~ • - ••• >~,'.:' 11 H l 

TA!lEU.i N. 0 ~{7. TA \AS no:; I'ROP!\IOS, 

Até 3 kifometru~ ...... . IJ~i(}O 
I(JOOíJ 
:!,WI0 
:!.Sft{tf"~ 

D! 3 (rxdusívamente) " 6 }) 
De 6 (idem\ !I 
IJe 9 (idem; .!<.: ') 



668 ACTOS DO PODER 

Annexo 0.0 21. 

Ef!ltoçõee de parada. 

Ha ~et11 estações de parada, sendo tres do serviço exclusivo do3 
trens suburba-nos, tr6s servidas unicamente pelos trens mixtos e uma 
r.ommum ás duas categorias de trens. 

No seguinte mappa encontrar-se-hão: 
f. • Os nomes das estações de parada. 
2. o Os das estações ordinarias entre as quaes acha-se comprehendida 

cada uma das primeiras c cujos fretes devem ser nestas cobrados 
r:onforme a regra geral formulada no texto. (1~7) 

3." As distancias de cada estação de parada, não só á terminal 1a 
Bahia, como lambem ás duas ordinarias ({UC comprehen:lem a pn
mcir<l. 

N. B. As approximaçõcs da 1. • e das duas ultimas columnas de 
distancia~ deste mappa são respcetivamente iguaes as da L • e das 
mais linhas borizontaes da tabclla n. o t. 



Mnppn. n.: YI.-Estações de parada. 

----· ·-· - ---- -·- -- . -- ---- -- ----

ESTAÇúEi; 

':'~-~NS. 
:liiDl~AR!A< D!~ED!ATAS NA. DinECÇÃO DE 

:l~ I'.\:\ADA. -
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DECRETO N. rnn- nE 6 DE AGosTo os 1873. 

Cont·c!le a Fr:mcisco Eugenio ~imonard c a Franeisro Tnussain!' 
Fertiu, privilegio por tlez aunns, para introduzir, fabrica•· f; 

vcudcr no lmpcrio um apparelho de sua invcut;:iu, dcstinadv 
a extrahir as arêas auriferas e o cascalho diamantino d\J5 
leitos dos rios.' 

Attcnrlrndo ao que me rrrrnereram Fr·;mcisco Eu· 
{renio Simonard c Francisco Tomsaiut Fertin, c na 
conformidade do pareeer do Conselheiro Procurador da 
Coróa, Soberania c F'azcnda Nacional, Ht·i por bem 
Conceder-lhes privilegio, por dez annos, jJara intro
duzir, fabricar e vender no lmperio um :~pparellto de 
sua invenção, destinado a extrahir as arêas auriferas e 
o c1scallw diamantino dos leitos dos rios, srgundo o 
desenho e a descripção que acompanharam o seu rrque
rin'lento de vinte e sete de Novembt·o do anno findo. 

José Fernandes da Costa Pet·eira Junior, do l\leu Con
selho, 1\Iinistro e Set:retario de E..;tado dos NPgoeius da 
Agricultura, Commercio e Obra.:; Publicas, as~im o 
tenha entendido e Jaça exeeubr. Pa!l!cio do Rio de Ja
Jteiro em seis de Agosto de mil oitoeentus setenta e 
tres, quin•JUagesinJO segundo da lndrpendencia e do 
Jmperio. 

f.om a ruhrica de SuC~l\!Jge;tade o Imperador . 

.Jooé Fei'JWI!'les rfq Co.:ta PPI'Pira Jnnior. 

DECRETO N. 5373- DE 6 DE AGOSTO DE 1873. 

Autoriza a novação (lo contr.Jno eelehr·atln entre o Governo 
Imperial e Saviuo Tripoti par<.~ iutroducção e cstabelccimruto 
!lll irnmigraulrs. 

Attendendo ao que me requereu S.1vino Tripoti, Hei 
por bP-m Autonzu a novarão do contraeto celebrado em 
27 de Novembro do anno pro~imo passado para a intro· 
du~·.·a0" estabdrcimcnto (11: iuuuigrantes, ~oba;; dau-
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subs que com este baixam assignadas por José Fer .. 
nandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, Mi .. 
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricul .. 
tura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro 
em seis de Agosto de mil oitocentos setenta e tres, quin .. 
quagesimo segund9 da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 'Magestade o Imperador e1 

José Fernandes da Costa Pereira Junior. 

t::lausulas a que se retere o decreto n." 63,.3 
desta data. 

I. 

Savino Tripoti obriga-se a transportar para o Imperio e a 
fi'stabelecer lientro do prazo de seis annos, contados da data 
do presente decreto, quinhentas famílias ou dous mil e qnl. 
nhentns irumigrantes da Allemanha e Halia para a fundação 
de uma ou mais colonias agrícolas e industriaes. 

H. 

Os immigrantes serão escolhidos entre agricultores e tra, 
balhadores rnraes que se reeommendem por sua detlir·ação ao 
tra lia lho e moralidade, e se achem em boas contliçõ:!S de 
sand<~, I.H'eferindo-se os que possuírem algum capital. St>rá 
prrruit!ido t~.omprehender no numero indicado, em vroporçâl) 
df; W "f o, iudiv iduos que não sejam la vrattore~. 

m. 

A procedencia, irlollflidade e moralidadP. dos imntigraut""~ 
Sf1!'ão ju~tificadas po1· docum~>ntos das autoridadf>~ do lut~ar 
d'ondc vierem, os qnaes serão vistos e authentieados pt>h> 
vice-consul, ou agente consular do Brasil. 

IV. 

· O emprezario imporlará no primeiro anno, pelo menos_ 
eincoenta famílias; no segundo setenta; no tereeiro oitenta; 
no quarto, quinto e sexto cem; considerando.-se cada família 
co nposta, em termo médio, de cínc6 indívh:tuos. 
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v. 
No tr:m~porte dA immig-ranles obriga-se o ~mprezario ~ 

oh,;ervar a~ disposições do Decreto n. 0 !168 do 1.0 de Maio do 
l8tJ8 e a far.er todas as despezas com o desembarque, passa ~rem 
I' eondueção de suas bagagens • utensílios e maehinas, até o 
lugar de seu destino, bem como a fazer todas as dcspezas nc 4 

cPssarias com seu estabelecimento, sustento e tratamentoa 
alé •lue se achem no caso de fazel-o por si. 

VI. 

Tamb~m obriga-se o emprezario a rstabelccer os immi~ 
![fllntes nas terras qur, na fórma da clau:mla seg-uinte, á 
.:•brigado a comprar ao Estado. 

VII. 

O Governo concederá nas localftlade~ que forem escolhidas 
pelo emprez:~río, para a fundação d:~s enlmíías, qu;1torr.e le
guas quadradas ( 60.984 hectarr5 ) de terrns devoluta~, as 
quaes lhe nnclerá, pelo preço minino.da Lei n.• frlli de !8 do 
Setembro de 1850. 

VIU. 

A venda das quatorze leguas de terras de lfll~ trata a con· 
dição anterior scni feita por parte~, comprebentleUtlo t·ad:l! 
venda principal um t.~rritorio rle tre3 leguas quadradas, 
13.068 het·tare,:. 

IX. 

'\lão ;;e rff,•r.tuar:í a venda de um novo IPrt;torio, sem IJUI'l 
'11 ver i tique havt;r o em preza rio disu·ihuitlo aog immigrani<'S, 
~·elo 1111'110~. dou~ ter~·os da ~rPa antrriormeniP :H.Ittuirida poc 
o• li<:', 

\. 

O emprr.zarln se obriga 1 pag-ar :1 importanda da~ tPITll!':l 
Jcntro do prazo de sdg annos, r.ont:Hlns da ti:! ta ~m IJUe ~~ 
rt'alizar t'3dêl vend11 pardal. 

:u. 

Obriga•se o etnpreutio a tnecHr ~ drm~r·r;n ~~~ terra~ qll'l 
V•·u,lf'r ao~ ill!miltrant"'ls, 
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xn. 

Olirig-n -~f' tn:l i~: -t. • A rrmeltf'f ao GO\"Prno uma planta 
lopog-raphit·a til• t•:tda territnrio tptr adquirir l'llllli'XJIIit•:Jt:;i•• 
do~ (ot,·~ t'lll qnr o diddir: 2. 0 a 1'11\·iar <'111 I':Jrla >t'llll'!>ln• 
um n•latorio eirnunstaneiado do rstadn d:~ eolonia, o qual 
"'""'~ionar;í o ~cu rlesenYolvimcnto, a eqati~lieu dt~ ~na po
pnlat:~o n prlltlucção, os pag-:uuentos IJIII' liren•m fPitu os t'o· 
lonos, ~~ III:JÍS eireumstnncins IJUC fort•m de intt•rPssH t'o
nh••ePJ'; 3." a rmvi:~r tritllells:dmente ant"s 1!:1 1:po•·a do Vl'll· 
einH•nlo d:t~ JlfPSlaçÜC'S qnn tl•m d1• n·t~Piwr do Gov••rJto, lllll:t 
rnl:•t:iio dos ÍIHIIIÍ~rantes importndus durante I'~IP JH•riotlo, 
:wolltpanh:ul:t de attrstat!o do l'rn~ir!l~nl•• da Provinl'i:t 1'111 
'lLW f'sli v•·r Pstn ht~lt•ritb :1 t•olon i:l. 

XIII. 

T.1mlwm obriga-se a nilo YP!IIIf'r :ws immi.!!T:llll1•s lf'rr:•s pnr 
pn·ç.oHt(I<'I'ÍIII' an maxi1110 fixatlo na LPi 11." GHI dt~ tH dt~ 
Sntf'lll h r o de {tl;)f). 

IJ:ts l<'JTaE t)Uo Vf'Hikr :10~ immi~r:tntf's :i vista on prno, 
qnc11iín I'Xet•lll'l'éÍ de eim·n :mnn', I':ISsnrü titulo provi,orin 
qne lhes 1f:1r:11tt:1 a posse tlnlntP 1(1!1_, ''111111'1':11' '-'da., l~t'lllff'Ítq
rias que nofl,~ til'••r fPitn. 

O titulo tlefiniti\'O dP. propri••dal!f' •ln lnh~ ''" IPrr~:- '''Li 
~I!IJ'I'gllo· :lontlouo logo q•1o•ltaja r•·aliz:Hio 11 '''ll p:!g:llll<'fllo. 

\T. 

O GIIVPI'Iln Imperi:d nhri!!·a-sf' .:t :111\ili:'r o ''lliJII'f'Z:trin 
ro111 a subvenção tle 200:000:'000 Jll'la lll:llll.'ira seg-uinll!: 
- l. o O ernprez:1rio substituirá pda l1ypolhl't'a de suas 
propriecladcs a cau(·ão que pre~tnn p:na ;:-ar:mtia da execução 
tio I'Oiltrileto e dfl:trli;mWmi~HIO !In 30:000,~000 pnr •:onta da 
suhnnção de 200:000,)000; 2." O n·sto tlaquPila suhvcuçiío 
ser:í pa::·" :i vista das r!'l:~t;(íp~ '' atll'sl~dos tl1: qtw Ir:~ ta a 
c:OIIIJi~•;ln :J. a tla ef;lUSU)a {;?a ('111 tlu;t,; Jll'I'S[;tçiit.'S: 3 f." 
de (iO;'OOO logo que n eolonn fltr 1:staiJl'll'eido, a :t.• d • · 
um :lllllll cl••poi~ 1k SI'U d1•tinitivn t:<t~llf•J,,.,j ~" n: · f' ~·~f 4 

. _...-"'1:'\,~· \'' J I •I 'I( . 
X\'1. 6 0(\\~ .) 

. O tinverno llllpf'l'ial ~·nur.e~l·~r;i ao llt.SFzario .a fl.rCff'ren- cJ J7 
..:ia para fazer explorantts mtUeraln!! rB~· c>ulnc trt' fior~s- <..r)>f" 

r.~;nr: 11. «J \ \)\} · "é' 

\,,. nrs ot-".,::::· · 
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ta~. rtr. romprrhPntHtl:~~ no prrimetro das quatorze le~Ua!l 
quadradas (jUe !'cgunllo o contracto lhe devem ser conce
ll hl:JS. 

XVII. 

As questões que ~e sn~ritarem entre o emprezario e os 
particulares ~erão resolvidas no Imperio, de conformidade 
rom suas leis. 

XVIII. 

As que Sf~ dcr~m entre o Governo e o mesmo emprczario 
serão resolvidas por ariJitros, quando não forl'm de commum 
accôrdo. Se ns partes disr.ordantes não convierem na no
meação tle um mc$mo arbitro, cada uma dellas nomeará o 
~eu, e P~tPs romeçarão por designar um terceiro, cujo voto 
será defini ti v o. Não havendo acrôrdo sobre a nomeação do 
terceiro arbitro, eada um dos dons escolherá um Conselheiro 
de Estado c entre estes decidirá a sorte. 

XIX. 

Os casos dr. forr:a maior que possam obstar o cumprimento 
das obri~:1ções impostas ao emprezario serão jmtificados 
perante o Gov~rno, que decidirá de sua procedenei<~, an
nuiudo a Secção r~spcctiva do Conselho de Estado. 

XX. 

A infrarção de qualquer dns condições do presente con
tracto, ~a Ivo o caso de força maior, devi(lamcnte reconhe
cido, dá tlireito ao Governo para o rescindir. 

XXI. 

O emprczario ficará incumbido da direcção da colonb, 
nos termo~ do regulamento que terá de submetter á appro
:vação do Governo. 

XXII. 

O Governo, sempre que julgar conveniente, poderá man
dar inspeccionar a colonia por pes;-oa de sua confiança. 

Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Agosto de 1873.-José 
F'ernandes da Costa Perúra .. Junior. 
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DECRETO N. 537(t - DE 6 DE AGOSTO DE 1873. 

AlteJ·a a clausula deeima das que baixaram tom o llecrcto 
n.• 5291 de 2t de l\Iaio do correute auno. 

Attenden::lo ao que me requereram o Con.~f)lheiro Po
lycarpo Lopes de Leão e o Commendador Egas l'lluniz 
Barreto de Aragão, Hei pot· hem Pcrmittir qnc a r.lausula 
<lecima das que baixaram com o Decreto 11." 1j29l de 2/í, 
de ~laio do corrente anno seja subgtituida pela se~uiute: 
Na hypothese, porém, do estabelecimento de immi
gTantes pelo systema de propriedade, introduzidos no 
paiz pelos emprezarios, o Governo pagará a quantia tln 
duzentos mil réis por adulto e a de cem mil réis por 
menor de dez annos e maior de um. 

José Fcmandes da Costa Pet·eira Junior, do l\lru Cou
Relho, l\linistro e Secretario ()p, Estado dos Nrg-ocios da 
Agricultura , Commercio e Obt·as Publicas, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Ja
neiro em seis de Agosto de mil oitocentos setenta c 
tres, quinquagesimo segundo da Indcpemlencia e do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestadc o Imperador. 

José Fernandes dlt Costa Pereira Junior. 

DECRETO N. 5371)- DB 13 DE AGOSTO DE; 1873. 

Declara a entrancia d:.~ comarca de S. Scba~l.i:ío de Tijucas, na 
PI'Ovincia de Saula Catha1 in a. 

Hei por bem Decretar o seg-uinte: 
Artigo unico. Fica declar:~da de primeira entra11cia 

a eomarca de S. Sebastião ri~ Tijucas, cl'eatla na Pl'ovin
ria rle Santa C1tharina pela Lei numr.ru ,;ei,r cntu:; no
venta e um de 2ci de .Julho deste anuo. 
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O Dr. M:mocl Antonio Duarte lle Azevedo. do 1\lcu 
Conselho, l\liuistro e Secretario de Estado dos Negocios 
tia Jn~tit·a, a~sim o teuha entendido c faça ctf•cutar. 
Pai:~L·io ~lo Hio Llc Janeiro em treze 1le Agosto de mil 
oitoccnto;; setenta e tres, quinqu<~gcsimo segundo da 
JndependeBcia c do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lageslaúe o Imperador • 

• lltlltot'l "tntonio 1Jru1rlt: úr. .-l.:;cvcd!l. 

DECilETU ~. ;j;;j(j -I>Jo: t:J DE AGOSIO llE 1873. 

Marca o onk11:11lo tio l'romotm· l'uhlko da enm:11·ca tle S. Se· 
lxtstiào de Tijtl!'as, ua l'roviucia de Santa CaLhariua. 

Hei por lwm 0Peretar o seguinte: 
Artigo uni co. Fi1:a marcado o orde11mln annnal de 

ROO-'i ao J>rolllolor Publico da comarca de S. Sehastião 
tle Tijucas, na l'rOI'illcia de Santa Cathariua. 

O Dr. l\Jnnol'[ Antonio Duarte de AzeYcdo, do .Meu 
Gnnselho, 1\linistro c Scl'l'elat·io tl~ Estado dos Nego
rios da Justiça, a.~.~im o lenha entendido c f:wa c~ent
tar. Palac.io do Hio tle Janeiro em treze .lc A:::-oslo tle 
mil oitnccnlo:> :"clenta c Lres, IJUi!li}Uagcsimo \w~umlu 
t.la Intlcpcmlencia e do 1mpcrio. 

Com a ruhrira de Sua .1\bgcstatlc o ltll pera dor. 

J!a11otl ~tnlvn i o lJuarlc de A.;anlo. 
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DECHETO N. 5377- DE 13 m: A"osTo DE 1873. 

Reune ao Termo de S. llliguel o de S. Sebastião da Foz do 
Tijucas, na l'ro\·incia de Sau1a Catha•·iua. 

ll«'i por bem Deet·etar o seguintP: 
Art.. I. • E' reunido ao Termo de S. 1\li.!.!ncl o de 

:.-;_ Seln~Wío tia Foz do Tijucas, na Província de Santa 
C1Lharina. 

A ri. 2. o Fira revogado o Decreto 11.
0 :;~:H 1le t:; do 

'•lrreHie anHo, rpw aníwxou este Termo ao de llajahy, 
na ll!csma Provinda. 

O Dr·. :Uutor'l Antonio JJu:~rte rk :\;wvcdn, 1lo MPu 
Consdlro, Ministro c Secretario de Estado dos Ncgoeios 
da Justiça, assim o tenha Pnlcndido c tH;a exr'eular. l'a
Jal'io do Hio 1le Janeiro em Lrl'zc de Agosto de mil oito
f•'llln~ setenta c tecs, quintJUagcsimo segundo da lnde
pé!Hlcneia c do lmJICrio. 

Com a rulJrira de Sua .Magcstadc o Imperador • 

• Uanocl Antonio Duarte de A:cvedo. 

JlEGllETO N. ;j378- DE 20 DE AGOSTO DE lSi:J. 

I'nH·o:m por um anuo o wazo conecditlo pela clausula 2.• d~-; 
annexas ao llcc•·ctu 11. o 1:iO.'i2 de H 1lc Agosto 1lo ;muo passado 
jt:tra a ;qtn~sPnt,lç·ão de planos de todas as oh•·as tlc melhora
rneuto ua cuseatla do Imbl!liba uo muuicipio 1lc 1\Jacahé ua 
l'ruviucia du Hio de .Jaueiro . 

.\Ueudr.ndu ao 'f"'' 111r• n~•pwrcu a Companhia da E~
trada de ferro dr. l\brah(~ a C:unpo~. Hei por lwm Pro
roga!' por 11111 anno o prazo eoncetlido pela rlau;;ula ~." 
da~ aHncxa>' ao Deereto 11." NJ:j<;? 1k 11 d1~ Ago~t•J do anuo 
pa<;sado para a apre,cHtaç.~u do~ plano~ de tnda.; a<: obr;n 
de melhoramento que a me'!na Companlrí~ tem de ex~:
~utilr na e.nseada do Imbstiba no In!tn!ripto de Macahé 
:n Frovincia do RIO de Jaueuu. 
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los•~ F•~rnantlcs da Costa Pereira Junior, do l\leu Con
selho, ~lini~tro e Secretilrio de Estado dos Negocios 
1la Arrrkultut·a, Commcrcio e Obras Puhlicas, assim 
o lt'l~ta entendido e faça rxrcutar. l'alacio 1lo Rio 
de .Ltrreiro em vinte tlc Ago~to •le mil oitocentos setenta 
,, tres, quin•Juage~imo seguwlo tla lndependcncia o do 
I m paio. 

Com a ruhrica de Sua .l\bgest:1de o Imperador. 

Jost' Fenumdcs da Costa Pereira J ttnior. 

JlECP.ETO N. ;j:Jin- Dt·: ~0 DE AtiOSTO DE 187:1. 

Approva a reforma dos cqtatlltos 1la Sodcdatle- :'i ovo Cassino 
Fluminense. 

A 1.1 rndcnclo ao que rrprcsrm I ou a Ui recloria ria So
cit~datle-Novo Cassino FlumiHense-e de conformi
dadr eom o parceer da Scc~:ão dos Ncgocios do lmperio 
do Conselho dn Estado, exarado em Consulta llr. ~~ dn 
cotTeHte me1., Hei por· IJ•~m Appt·ovar a t·el'urma tios cs
tatHtos tia mesma Sociedade, licando sujeita á approva
r:ão do Govcmo Imperial qualquer alteração que para o 
fu tttro se lizet·. 

Joio Alfl·edo CotTt~a rle Olivcir.'l, do .Meu Con,elho, 
Mini~tro e Secretario de Est<~do dos Negocios do lmpP
rin. assim o lenha entemlido e far,a cxeL'·Uiat·, Palacio 
do B.io •ie .Jan•~iro em vinte t!e AgÓsto de mil oitocentos 
setenta n In''• lfUI!HJUat;esimo segundo da lndepentlen
ria c do lrupcriu. 

Com a rubrica de Sua .l\lagestadc o Imperador. 

João Alfredo Corrêtl de Olit'eira. 
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Eslalulos da Sociedade- Novo \Cassino Fluminense. 

DA SOCIEDADE. 

Art. f. • A Sociedade Novo Cassino Fluminense tem por 
~m promover, por meio de bailes e outros quaesqner di,·er
lll!l~nto~, _um passatempo ag-ratlavel aos associado~ e mas fa
uulws. V1nteannos é o prazodB sua duração. 

Art. 2. o Compôr-se-ha de aceionistal! e socios nJeionar,~ ou 
estrangeiros. Os sodos oão orúinarios ou extraonlinarios, 
c seu numero illimitado. 

Art. :J." Accionista é o possuidor de uma ou mais aeçõrs 
d~ Sociedade (arts. :1.1 e 12),e corno tal tem direito ao gozo do~ 
divertimentos da mesma sociedade, aos dividendos que pur 
ventura pns~a ella dare á partilha final dos seus haveres. 

Art. 4. 0 O soeio ordinario contribuirá :mnualmentc com 
a. quantia de 60SOOO, paga em c:Iuas prestações iguaes no priu
«'lpio de eada semestre eivil. 

Art. 5. • Os soei os ordinarios que forem admittidos c:lepois 
tia approvação destes estatutos, além da contrihuiçlio mar
ca(Ja no art. 4. 0 , pag:~rão no acto de sua admi~são uma joia 
de 20,)000. A esta joia ficam ta miJem sujeitos os soeios lJUe s•~ 
despedirem e forem novamente admittidos. 

Art. 6. o Considerar-~e-ha socio extraordin:trio aquelle qtw 
fôr :~rlmittido para um só baile, mediante a contribuição dn 
2ti,)OOO. 

Art. 7. o A<: contribuições e joias determinadas nos trPs 
artigos antecedentes, poderão ser alteradas pela as,embléa 
geral dog aceionistas quanc:lo assim julgar conveniente. 

Art. 8. o Os soei os não têm outros direitos na Socicdad11 
senão o gozo dos d'ivertimcntos da mesma. Fazem perder 
('Sses direitos a ·impontualidade no pagamento d[tS presta
ções marcadas no art. 4. o e as inhabilitações consignadas nn 
art. 40. 

Art. 9. o Para ser accionista ou !ocio é indispensavel appro
vação prévia da Directoria, em escrutínio secreto, por pro
posta de um aecionista ou socio. Dons votos negatiYos 
bast:tm pan impediT a admissão. 

Art. :1.0. O facto de ser socio não habilita o individuo para 
ser accionista; é necessario nova approvação da Direeturia 
uos termos do art.igo antecedente. 

Art. H. Constitue fundo da Sociedade o predio n. 0 44 da 
rua do Passeio com toda a sua mobilia e pertenças, no valor 
de 171:000~000, representado por 1i1 acçõr::s de :1.:000,)000 cada 
uma, assignadas p~lo Presidente e Secreta!_'iO da Di~cctoria. 

Paragrapho umc?· O numero das ac~·oes d~vera ser re· 
!luzido a tOO á medtda qnr. ns l'l'l'llrr,os da ~or'INI:uJp IIJn•m 
pt~rlllittiurl" a amortiz:H;iín. 



GRO A<:ro:; no pnnFr. 

Para PS"e fim ~r n:ío ltOHYPr qurm a~ vrn1la por (II'P~o in· 
ft>rint· ao valor nominal. a amoniz:u;iio tt•rú lng:u·, por rs~" 
valor, nwdiante ~orteio ()UI' :• DirPI'loria f:u:í prilllt'ir:Jlllt'Ult' 
"llll'i' nsaeeionista~ da rrimitiva po;snidores ()( uwi . .; d,• Ullla 
al'\'âO, Jll't•ft•rindo os tln nwior nultto•ro: t' t!Ppoi,; o•ntt·•• t•s 
l(llt' po~~uircm lll3i,; dt• UIIW, d~n,Jo-s ~ t:•mlwm pref,•n·nl'ia 
a!ISI)('.tll:lÍOl' llllllll'I'O. 

Art. 12. l\"Pnhlllll arrinnista poth•rá pt•ssuit· ma i~ dt> :; at~
çi"u·s; t'sta pruhibit::ãn, pnrt'·m, não f~l•l~ljll't'IH~Bdl' os lll'lllaPS 
J•m;~nidon~;:. tle maior ll\11111'1'\1, qnn 11s podt·rün l'llll~ervnr atti 
st•rt•m amortir.;,tlas na IIÍrllla do :~rtig-o anLt;eed.,ntP.. 

Art. 1:1. .\ a~~rmi;ILia ~rral1í a rt>nnt:tn d11s art·inni:<ta~ 
para PS~r Hm eol_tvoendns t•om nntecr•dt'lli'Ía nnnea llll'llor dt• 
l'iiii'O ti ias, r I'OII~itlt•rar·st~·lla leg-altllnnte t·unslilnida Ulll:t 
vez tpw e~tl'jallt pn•st•Hll'~ tjninze mt•lllhro,. 

Art. 14. n.·ntro tio.< tn·:: primt•iros tiii'Zl'~ de {'.1tla annn SI' 
rrunir:í llrtlinarianwnlt' a :ts~e•nhlt~n g-Pr:tl para lltc st·r apn·
!lentado o rel:ttorio 1la Dir•·•~Loria 1'0111 o loalanr'J do annn 
lindo, e o parnt'l'l' da CIJI!ltllis,:iio IJIL() tiver ~'"amitÍatlo as res
pectivas t:on tas. 

Art. J:J. A assemhlt~a g·ernl t:unlwm sn rr,nnir:í e"traor
tlinariaHH'Hie sempre 1(\le a JJin·rtori:t a _julg-ar llet·Pss:lri , 
Oll 1p1antl0 ft)r I'I~IJIICI'Ída (101' di'Z Olliii:IÍS :.lt:t;ÍOTIÍSl<IS; llPSS:IS 
I'f'Ulliiíe.', por,··m, 11iin se tratar:i st•n:io tio ohj,•t:lll p;ora IJlW 
tiverem si1I1J •:onvoradas. 
Para~rapho 11nil'o. llatla a 2.' hypnthes11 deste nrti_g-o, ~" a 

Dirrctori;~ não fizer a enn\'neação dentro tio Jli':IW dt~ :w di:~~. 
Js proprios :teeionistas JlfiiiiiOvr~rão por ~i a n~uuiiio tntntur
Jin.Hia da a~sPmhléa geral, quu serú presidida jJur nm ae
·~ionista qnr clla ell-gerú na lalla tln l'n•sidentn lllt tios seus 
;uh:;titnto~ lc.~:1cs (::~rts. 2:1, 2'~ c 2:i). 

Art. IG. Cotnpete n "''L'111lJit;a: 
L" Elt-g-cr ns Dirrctort·~. quando tenh::~m tormina1lo sen 

tmnpo tle ex .. rciei<J (art. 21). 
~-· Eltg-er todos os annos uma commi>são romposta de tres 

accionist:.1s pnra e.'i.aminar ns conta:; I(UC a llil't!t:loria tivrr 
Je apresentar no anno scgu in te, ti anuo snhn\ e! las parecer. 

A falta rle al~u1n lllelllhl''l tlí':"sa eommi;;são scr:'l preenchida 
pelos innnetlialtJ> 11a onlf·lll da vota~·ão. 

3." Prorog;u· o prazll da tlura1;ão tia Socirflnrle on resolvl'l' 
sua lioJUitl:.1t::lll antt·~ t.k linrlar ,.,,,, prno ~'' ::~ssim jutg·:1r 
conveniente. 

&,." Hel'••m1ar os pn·snntes l'SIHlutns c r~'so(ver tndn flUI' 
não r~tivur JWlles pr,.v•!nido. 

:í." Tomar :1s conta~ dn llirrrtnrin, f' fner pff,•rt.iY:I 3 n·s
P'•IIS11liliti:IIJ,. 1lf' >:1'11" llll'lliloi'IIS 1111" o·:1•;o·. tJ,, :nt. 4:L 



!\rt. li. Para reforma ue estatutos e pror••p;ação tio) pra;:ü 
'lt• duração 1la Socieuade é indispensavel a presença ue accio
n i~ ta~ em numero duplo do exigido nG art. 13, para que 
sr.iam v:llidas as deliberações; c estas não podrr:1o ser exr· 
•·utadas senão depois de obtida a approvação uo Governo Im
perial. 

Art. 18. A eleição da Directoria e da commi~~ão de exam.~ 
1J.c cofltas será sempre por escrutinio secreto, não se pcrrnil· 
tindo votos 11or procurarão. 

Art. !9. Nenhum accionista terá mais de nm vr•ln, qu:~l
quer que seja e numero tle acções que possuir t'I! l'l'f'l'•'· 
sentar. 

l'M JHIII':CTOI\IA. 

Art. 2(1. A SoeietlaJe ~erú atlrninistr:nla pnr urna J)JI't!Cio· 
;·ia composta de sete :~ecionist:Js deito:; JWla ~.s,eml•ka g·•·r:d 
por m:tioria de votos. Os immcdi:~tos na nr•lem da ''ol.aç:i" 
,prão ehamndos parn srrvirem cnnw wpp!Pnlt•s n:1 t·:ll:t ;J,,, 
Dircctores. 

Art. 21. Os Directores servirão por !t'mpo '''' dt•us :nmp,_ 
Jlüdrndo ser reeleitos, c cscollwriio entre si um Pro!od1lent•·, 
'tnl Vice-Presidente, um Sccrelario, nn1 T'lwsonreiro c u11: 
Jlrocurador. 

Art. 2:2. Compete lÍ Directoria : 
t.• Observar e fazer ohservar oR presentes cst:~rutrs. 
t.• Convocnr as reuniões da assemhlca !YCral. 
3." Marcar os dias dos di•rertimentos l1:1 SoriL'tlrule. 
4.• Nomear e demittir os empreg-ados de qur a Srwiednd. 

cnrecer, marcando-lhes os respectivos vendnwnlos. 
ã." Apresentar á assemliléa geral, na sua rrun i :lo urolin:t. 

ria, um relatorio circumslaneiallu do estado ria S;wit·dadl' 
com o balanço demonstratiYn da rcreil~ e drspa::l do :tlllln 
findo. 

Art. 23. Ao Presidente compete : 
L" Presidir ns sessões da Dircrtoria r 1ln assrmi•J,·:~ !:t•r:tl. 

'fnzemlo executar as dcliiJerni~Õrs tnmnrbs. · 
2.• Velar para que se mantimha a hna nnlrm ,, rronvrnien 

da em todos os netos da SPriodade. 
Art. 24. Ao Vice-Presidente rnmprte ~ull:::tiluir o !'r.·_,, 

dente em seus imperlimcntos. 
Art. 25. Ao Secretario compl'lc: 
L" Fazer as aetas dns scssõrs rla Dirretori:l e d.1 .1ssr,mlilo'•;r 

geral, os annunrios, eXI•Cllientc c loda a rorro'!:pond,•n,·ia tl:t 
Socirdade. 

2." Fazer em livro~ csprciacs a 111:1trirula dos ac·c·ioni~;U•:- ,, 
:;odos. 

3." Lavrar os termos de transfercnri:ts de :-tr6··e~, :1~si1~
"l:lllfln-os 1~om 0 vendedor e comprnrlor. 

!~." P.é~lllettcr ao Thcsonn·iro :1 n'I:Jriío• oJ,.,. co•(';,,~- .. rofitPI ;, .. 
11:: r a :1 c·,J,r:mc;:J "~" rnHII' i l•u il'f;l'_c. · 

I \li TI 11 ~·.C 



::i." :iulos!Jtuir () l'l't'SidPnlt· na rall:1 t!Pqr I' tio Vire-l'l't•Si· 
,JioJltf'. 

,\ r·t. 211. ,\n Thl'~nn r ri r o com prtr: 
1." Arrrc:ular a' l'f•nt.rihnirõcs llos sociM, infnrm~n!lo :w 

S•'tTPl1trio !los que forem Ílii(H•ntuac~, a fim tlo não ronti· 
nnan.•m a ret'L'i!l'r cttrllíes de entrada IH>!:' tlinrtilllcntos !la So· 
cipdrttlt•. 

2." l'aç-ar a~ ron t~s an tnrizatbs pPla ní rt•t't~>ria, 1'11 hrk:111:ls 
Jlf'itl S,•l'fl'l:li'Íll llU pl'IO l'nwurador l'llllft<l'llll' a nallll't•za 
til-lias. 

:l." llrrt•lher a nm r~tabrlt•t,ímentn bant·ario, rscolhírlt• 
J'Pia Dín·<·toria. o~ t!inhl'iro~ da Sol'Íl'tl:lllt• l]llt' não tenham 
itnlllr<lir~ta [IJ'piÍI';u;~"-

't." Apn•sPiltar ot'lll!'qralmr-nte á nirt•rtoria um l•:llnncelt> 
da I'I'I'Pii:J I' d••,;peZ[l tia Sot'it·t!adt•. 

Art 2i. J\11 l'n•t'lll'tllil•r eornpt'tc: 
l.'' FaZ!' I' q lll' se cnn:'l'l'Ve <'111 boa gna n::~ n prrtlio da Stwie · 

,t;,dr t' tnda ~:ua tnoltilia n pt'l'll'nças. 
:.! " Fazer 11s !'llfllJ•ras autorizada~ pPI:J Dircrtoria. 
:1." t:Pntrartar "St'I'\'ÍI''' dns divr·rtiiiJt•ntns lia Socirli:Jdt· 

dt· :H'I't,ll'd<l <'Oill ;1s dt·liltL'i·:H·i'ít·~ da llin·c·turia. 
';." Apn•st·nt:tl' ;\ ltirertol·i:~ 1111 firu dt• r:Hia anno atlmmi'. 

11':1\Ínl 11111 Íll\'!'lli:II'Íll dl' lt!UI•S fiS o!Jjt'í'tiiS !JI'l'lt'lli'Clll!l' :i 
''·'''il'd:tde, !JlH' est;lnsl•h su:~ guanl:J e itnml'tlia;a li~eali>a(,'iio. 

Al'l. ~tl. o~ Olltl'OS IJil't'I'[(I['('S ~em rargo tlt>~ü.:nado, :~l(•m 
<I e tnm:~rem f':tl'tl' nas dl'lih•r:.t(:Õt~' t1:1 lJirertori:J, substitui· 
rãoo SL'l'l'ctario, Thesonreiro e l'lll!~ur:tdl•r nns inq.edilllell
l"s dos mesmos. 

Art. ~\1. Para pndt·r ]Janr 'I'Sf'ãll ela Dirt•l'tori:~ é in<li~pcn
':~rl'i a prrst•nr,a Jll'ln menos tlt~ quatro tk st·ns llll'lllhros. 

Art. :lO. E' al"olutarncntn vedado ;i DireL"tnria, on aqual
qnt'l' de srus Illl'IlllJrn~, emprestar a c:J:.;a da Sociedade ,, 
,J,jt•rto~ da IIH'Sn:a. aiuda qne pnra bso hnja autorizaç·iio e~
•· r i pia l' I'X[li'I'>Sa llitS ;Jrt'ÍOIII:<[:JS. 

Art. 31. A lJirertoria J>Otlerú, pon'·m, :tlugar a casa da 
S•H:il'tlnde cr•m ltHla a moloiiia, mr11tts lout·:< e nystae~, pnra 
gr:mdes rcunilíc~ prr,moYidas por c·nrpnr:;~\ícs dtstineta~, a 
juizo da me~nw Din•ctoria. 

Nesses ca:-os ns !ol'ataric•s, alt':m do :~lu;::ncl fJlle fôr con .. 
vcncionado, ;;crão oln·i~adns a indemnizar a Socicuntle tJ, 
qunrsqncr estra:::rs lflll' Hll'n•rer:l c~ lliiiVt•is ou deeoração !111 
t•tlifieio. 

Art. :J2. E' taml>f'lll pcrmittitlo :í Dircetnri:J alugar a ra>a 
da Snrícdatle, rcmr I'Xtlusüo do grande ~:dão n ,;uns llt'Jll'll· 
llrnl'i:ls, lotu.:a, crystne~, ett~ .• para o :•stalwftoeimt:nto dn um 
cluh de reunião diaria, mna Yez qnc c• lot:at:rrio ou lo<·a
tarios prc:-:Lem fiauça idnll!'a n:io Hi d11 alugul'i tJUL' fôr eon
vt:nt:ionn<lo c:omo as t!Pnwis eotHliÇÕt'S quo a mesma Dir.•c
toria julgar devrr Íl!IJtÔl' ('ara a f,n:t rous,•n•ar::to !111 pret!io t' 
li'JMn•sdea!'scio, etc., de. 

['aragraphouuir.o. Fit:a l'ntcndido que o rlub não pnliH:í 
1unr1·innnr nas nrf•:t•.iiír•c '''" tJllt· a ~r·rit•tl:!d" !Í\'f'l' t!t tlar , : 
.,.u· t!il·,·rtill•nllt c · 



Jl.\I·:CUJ'I\"0, 

D!lS DIVImTUIENJ(l'. 

Arl. ;:::. A Sncietlarl1~ tlar:i annualrn~nle 'JIIall'•• gt;tndc' 
h:lll,•,;; na l'.starilo proprht fari1 t:w~ reuui(•r·~ e t'•llll intt'l'
vallns f'OJznavf'is', ~eudo, JHll't'•rll, f:H~Uitadn ;i llin·•~toria pro
pon~ionar a··~ :u:eionistas r~ soo:iots mais oull'os rlivertirn.~nt""· 
~L~ o fli~l'llliltiro•nt as fiuanr;a.-; da IIII'SIIW Sor:ir•rlad1'. 

§ L" l'ara os ~r:rn11l's lwilt-,.; snrão t~onvidatlns ;r Família 
lrnpai:tl, o Cnrpn Uiplontatil:o l'straug-t:iro e "" Cornrn:ru
dalllí's r\ Otlkial'S dus ItaViJs de gtterra estrangeirus surto.' 
nu ""r r o. 

~ ~-" -~ llire~tori:~ pnrler;\ arlmittir, pnrrnnvil1', nos g-rand··~ 
kulr•s :rs P•~s>o:rs tlr~ dislitH'~·:·in, n:wiorl:lt's !lll e.,tr.rug-cir:IS, 
1111r ,;1~ :rl'll:ll'l'lll de JI<~SS;tgl~lll na t:O:.rte pnr· l•JIIIJ"' 11Ün 1!\1'1' 
rll'.lllP. dt: 11111 mnz. 

Art. 3't. N1•nllnrn socio 1111 r·nnvirla1lo ter:i in~rP."W 1111, 
,JiVI'I'LÍIIII'IIIPs da S11t'Ír~dadc Sl'lll ólpl't'SI'Iltal' o seu r"sl'nr.!iVfl 
c:IJ'Iii••, :I',; i!! nado pdo Seerl'lario d;r Din•t'!Pria. 

Art. :1;;. Todas :Js pPsso:t~ 1pll~ I'Pil!:orr .. r.:rrt ""' divnrli 
lllt'lltns da S•wied:Hll' d1:\·1.~111 l"'rlar-~e Sl'~llllllll "' (ll't'''''Íl•" 
da h••:J ,..J tt•·:rt:.'w. ,\ llir.·•·toria V<'l:tr:í p:rra 'I"" i ,os 1 ,,. "'"''1'1 ,, 
rrg••n•~;tlll<'lltl:, provitlt•llt:iJudo, noscas •sllu iulrat".;<Íd, ''"""' 
tudh11r ,:H tender. 

Jll)S lll\Jl)[cl\'DtlS E I'U\lJ:J IH': HESEI\L\. 

.\rt. :lti. As sohr:ts que ti\"1'1' n Sode1l:Hie ronqituir:in S1'll 

fnudo de re~t·rv:t para ~er· applio'a;lo, 1:111 reparo.; do pn•dio I' 
mnvr•i,;, :ll:r(ltisirilo dt: JJovos ut1Hhili••s. e ant<trliz:u;;'to da, 
:u~çiíns do: •(111' trata o para~:raplto unio'o •lo nrL tI. 

Art. 37. Unw vm: r:ons~:~nirla :1 l'l'dnt~•·:io da~ a•·•~i;l"' :1" 
nuuwro dn ton,,~ o fnnrlo tle'n:s•:rva l••nll:1 :i'ttin'.!:ido ;'1 ~o1nrna 
rle W:O(lO)OOII, do I'•'Staute se fará dividentl•.t ;1;1~ ar·1·innbl:•·; 
no fim de •:alfa anno. 



notnri:lllli'lll•· inrapaz 1l1· <'tunprir o,: prereil(·~ 1!;1 !:o:1 til L!· 
•·:~riio, ••tt ,.,,tiv.~r !llljdto a proce;:~os por •Times in:·am~lltt~.-

J.rt. !d. O t'art::in tlo snrin enmprehent!~ oc: Jll(•mhr•>s tlo 
'tia famiii:1 que V~ Vl'ftllll 1le!J~ixo do llle,.:IJ}IJ (l·ctn ~1'111 l'i"Oúll· 

mia "''i'arc11l:t ·~ li::ÍIJ tiveree\ cmpr<'.~" t•ll J•fl!fis;:iiu; n;·w ~·· 
:tdmittill•lt• mcnitws 1le vc,tid" •·urt•• ·~ v;;rií,•s l-Hetwres de l'~ 
'lllllii,O, 

Art. 1:1. Siiu permittitln~ 1111~ tlivertiJIH.'IIIt•:; ~~~ jogos de 
\':le'a e "lltrus w•;ul<JSCIII lJua Slll'iCdJLIL-, pnt!e!lllu (IOfl'lll :t lli · 
r•·•~toria suspPnt!d-os qun11ilu ,, jul!ar rrnn·ünÍLliiiL' . 

. \rt. '1:L A Din~:L•>ri<~ n::i•• p•11lerú fazer •k~peza~ suprril>fl'~o 
·, l't'l"l'ita ,. ao :<lldu que tiver a sodc•dn,le, t'lllll(ll'cht•ntlidt• t' 
fttlld'• •k r,,,,,n·a sem urévia ::\Utoriznç)•' da a~sl'miJléa 
~··ral, s••ll (IL'tla de'fienrnm·,,,ns Hlt'lllliro.~ J•e,;sonl o sulitlnria· 
tiii'JJtt• l'''"P'Hl'''n·i-; pt·las dh·i•l:ts tJUC ~ontr:~hin:m em nome 
·la ~~wi,~d~tdf•_ 

.\ri. !J~-- fin:ln o i'r~zo de llur;~(lnth Sut'Í<'LI:Illl', n:ín sendr• 
I·lle prnro;,ad · •. a ::s<enlidé·a .• _,. r:d 'In:; :Jt'l'ion i>t:1s llclt'flll itta r;1 
'' JJJutlo •!,; ,,. f:lzt·r :• li•tuhb':::io e J!arlilll1 du:; havt~res Li:% 
·~~~·~llll, ~1(lf' i~·d~Hle. 

,ln. '!;;. ( '' c:t,:os omis~ns twstes Pstatnto3 ~er~o provillen · 
ri:Hlus Jll)):.t Dirct:tcri:l, r•Jnqu~nto o H}•< furem pela a~sem!Jka 
".••ra I du8 nl'eioni~tns. 

Hio lle Jallcirn. :J:i tle .Tnlhn Lle lt-'i.~.-0 rreshlcntc, Erti'IW 
!r .\f):'FHf'irntljJ r;ún1i1.--(1 ~:t'l'l'L'!:Iri,~. /n.·:t;nnn .. lutonin Fcr-

01,;;,/,·.' !'i:ilu i:·r·. ---1.-•J"l i :;;;i:, f.'nnll'iJ o, ! )Jf<'t'lor.-/Irrnln th 
':. ~~-,,·onri:,,·o F.:!'l". -.lo.o..·· · ,.-.,·on!·; (..,·, 1 {-·l'-': JJ ~fl'l'i1'fJ. --Ler~ 
•·:L 1_. _ 1 ., .,. :.' ,_.·'I'/ , _ · ., r ;·1,1 -: 

r:otH't·dc ;uill:rizztc:w a .!u~íu Fernalllles Valdc1. c a Bento .lnlí• · 
Valdcz para ineorporar uma. Ctllnpaahia destinada a segurar 
hilh(·tc·< das lnlr·ria" ilo ~'ln!lo . 

. \11 rndrndn :111 que me rr•qnrrcu Joiio Fcrn:tlHlcs V a 1-
•lt•t. c Bcnlo .Jnlio Yaldcz. c na conformidade do parecer 
da SL•rç~o do~ Ncgoeios do lmpcrio do Conselho Llc Es .. 
tatlo, cx:u:u!o elll Comnlta llc -13 llc Junho ultimo, Hei 
por hem Colli;cdcr-lhc.' ~utoriz::~.'io para ineorporar uma 
•:ompanhia, drstinada a 1;egurar bilh;)lcs ela~ loterias llo 
F,t;,du. ~ol>n• :~:.; !J;.Jses que rom ••stc baixnm. 

'"''·. F,Tnandt•r, da f.o;;la I'Nf'ira ftt11ior. do l\lcu r. .. n 
lhn "ini'll'" ,. ~"''tl'l·q•q rl•' _F:I-,,f,, """ J\T•"~"GÍ"; ''· 



F'I.ECLJTIVO .. 

Ag1 lf'.ullura, Cummcrcio c Ohra~ PuiJIH·a~. ass1m o tenlta 
tmlcmli<lo c faça executar. Palacio do Hio de .Janeiw 
em vinte 1lc A~osto de mil oitocentos sptcnta c ll'l'", 
•plin•tnag-c~imo f'ep;undo da Inuepcndenr.ia e do lmpcri0 

. 
Com a rubrica de Sua )13gc~tadc o I mpcrador. 

J:ast•s (lat•a a 1 Cotii(Jauhia deiSt_•p;tn•os I.ot•~•·it•:• 
a •tncscrefct•cülJcet·cto n."G3SOdt~ IS,:I 

I. 

A Companhia terá por lim se.:;-ura1· os IJillictcs elas 
loterias do Estado, mediaHlc a po!Tülll:tf!(~lll de lO"! .. 
sohrc o valor do bilhclc on fra('(;~io de !Jillwtc, para 
p·aranl.ir aos po~snidon'::; o pag-amc•nlo da importan(·ia 
dos ii.i "/., que se dcdn:t. em favor do Tli('souru Nacional 
H os premi os de 1 :000.)000, 2:0()()q)Q0. 'J-:000,~000, 
10:0007~000 c ~0:01)().<000. 

11 

l';1r:t real1zar este lim o fundo so~ial (l:t Companhi-1 
serú de HX1:000,!)000, di~ idido em :LOOO ar:r:ücs tle 
;j(),~OOO rada uma. 

JJI. 

A Companhia deverá estar· organizaua dentro do mais 
breve prazo possível, não excedendo este ele dons anno~, 
,-;onlados da data da concessão, c funccionará na Capital 
do Jmpcrio. 

IV . 

. A Companhia. antes de começar a funccionar, dcpP· 
~Jt:u·á no Thcsouro Nacional, como garantia do cum~ 
pnmcnto de suas obrigações, a quantia de (j:OOO,~OOO. 
•JUC t'~ superior á importancia total do~ seguros que 
púde p;tgar em cada loteria. 

(:;.:,.~lJIJllt-se ;ts ,,~,iguatur:l'• dc:s rc•('lt'!I'H'"~ 
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l'n1ro~a por dons :llllllls u prazo marc:IIIO no llcnelu 11. 0 ~GI:l 

de 1\1 tk Uillllhru de 18<0, ao Iksemhar;.:ador lleuri<(lle ,lor;:•· 
Hehello e a llomiuc:os .lo,;é i\HLoilitJ Hchcllu, reprcseulado• 
hoje peln CL'ssiuuario dos seus herdeiros, para incoqlOrar uma 
•·ompa11!Jia tlesliuada á pesca, sal;;a c sccca tle m~ros, gai'Oupa< 
t' h a leas. 

:\ltt•JIIl!'ndo ao qnr me requereu o Lk:;cmbat·~ador 
lll'llriquc Jorg-e Ht•lwllo, pnr si L' '~''1110 ccssionario do·; 
hcrdt•iros do ~cn fallt•,·irlo irm:lo lltltllill~O~ .José An
tonio ll!'lll'llo, Hei pnt· IJ;•Jll l't·orog:tr por tlow; :tHIIIIS 
o praz,, Ill:ll't':tdll 1111 ll.'t'rctn HIIIIIero quatro mil seis· 
r cHio~ e lri'Zl1 dt~ dt•zanovn .Je Outubro dt~ mil oi to 
t:cHios e :;etcula, que coiH'<\Il'U-Ihe e ao dito st'il inn~P 
autorizaç:io para in,·orporat· uma eompanhia r·nm '' 
fun,Jo sot:ia I de oi ln,'t'll tos contos d11 r(•is 1 SOD:OOO~) t) a 
si•dt~ Ha t':t[lital da ProYincia da Jhhia ou' 11a cidade dt• 
Hio de JaHeiro, !le~tin:H!a (t pesca, s:dg-:t c ~e:ca d!' 
u!l•ro~. g·aroHpas c Jnlt".:1s, na zona romprt'ltcntlida enin• 
a latil11dc tk treze a dr·zanoYe .~r:'w,;;, sul; asscgurandn 
;'t referida comp:111hia o n.-:nfructo das ilha~ do~ Ahró
lhos, sem prcjuizo do pilarol estabrl('cidotta de Santa 
Barh:Ha, e o~ favot·c~ ronstantes do Hr'LTI'Io numero 
nilocento,; Si~LC!lla c seis de dt!z de St:!t•mhro lle mil 
nito,;en!os r:int~Ot~nla c seis. excluilla, porém, :1 g·aran·-
1 ia de juros ele que t r a la o p:tr:tgra pilo primeiro do 
:1 r ligo J'ri 111 c i r o do mcnc i onado Dct'rclo. 

Jost'~ Ft~nlathles lla Co:>ta Pernira Junior, do 1\leu 
Conselho, Ministro c Scere!ario de Estado dos Nego
•:ios da Agrieultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim 
o tenha entendido c faca cxceutar. Palado do lUo de 
Janeiro em vinte de A~flsto de mil oitocentos setenta 
c trcs, rJuin,Juagesimo segundo da Intlepemlcncia c do 
Jmpcrio. 

l.om a rubrica tiL' Sua JIJgestade o Imperador 

.TNt: .Ft'lllttlltk~ da Costa l'crcira Junio1 . 



E X H:U'lli'U. l
., .. 
J.tl 

~~ECHKro N. :;:Js'! -oE 27 ug .-\lil•STil n~: ts7:.:. 

Crca o lugar de .Tniz !llunirip;ll e de Orphãos no Termo de 
Alagôa Nova, na l'roviucia da Parahyba. 

Hei por bem Derretr~r o sPguinte: 
Al'ligo unico. E' creado o lu~ar dt• Juiz 1\lunirip:~l t! 

tle Orphãos no Termo dn Alagôa Nora, na l'rn1 inl'ia da 
Parahyba. 

O Dr·. 1\fanoel Antonio Duarte d~1 Azevedo, tln l\lrn 
Conselho, l\linislro e Secretario de Estado dos Nt•goeios 
da Justiça, :~ssim o tcnh:~ pntendillo c f:1ça t"\Cl'Ular. 
P:dacio do Rio de Janeiro em vinte c sete de A~osto dt~ 
mil OÍloccntos setenta C tres, !JUÍIIijUJgCSÍIJIO scgundtl 
da lnllepeulleneia e Jo lmpt~rio. 

Com a rubrica tle Sua 1\bg-cstade o lmpcr:~tlor. 

Jlanocl Antonio Duarll'llr A:crct!o. 

DECBETO N. ~i;J83- nE 27 nE A!WSTO m: 1:->i';\ 

cn:a o lug-ar de Juiz Municipal c de Orphâos uoTcrmo tlc S. Jo:w 
Baplisla tle C:uu:Hjuau, ua l'roviucia de S. l't•tlro tio 1: i o 
Grautlc tio Sul. 

Hei por bem Dcerct:~r o seguinte : 
Art. L• E' crc:~do o lugar de Juiz l\fnnicip:-~1 e dt~ 

Orphãos no Termo de S. João Bapli~la de Camaquan, 
na Província de S. Pedro do Hio Grande do Sul. 

Art. 2. • Fica revogado o Dcereto n. o 5220 do t." 1k 
Fevereiro do corrente a nno, que anncxou este termo ao 
da Encruzilhada, na mesma Província. 

O Dr. l\I:moel Antonio Du:~rte do Azevedo, do l\leu 
Conselho, .Ministro c Secrct:~rio de E<; lado dos Nc~ocios 
<la Justir;a, assim o teuha entendido c faça rxrcutar. Pa
lacio do Hio de Janeiro em vinte c sete de Agosto dr• 
m i I oi toccn tos setcn ta c trcs, q uinqtwgcsimo sr•rctmdo 
tb lndcpendcneiJ c do Impcrio. 

Com a rnhrica de Stw l\fa~cstadc o Imperador. 
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l'rorog-a até o 1lia to !lo corrente a sessão lia A!':semhl[·:lC~t'ral 
Lr!"i'l'lliV:t. 

Hei por bem Proro~ar até o tli:1 lOdo corrente a pn·
~;cn te ses!':âO ua Assemhléa Geral Legisla ti v a. 

O Dr. João Alfredo Corrêa tl" Oliveira, do 1\len Con
~clho, l\fini~tro c Secretario de Estado do~ Ncg-ocios do 
lmpcrio,assim o tenha entendido c far;a executar. P:J
Iacio do Rio tle Janeiro em o primeiro tle Setembro de 
mil oitocentos setenta c tres, quinqua[:!·esimo srg-umlo 
·h lntlcpcndcncia c do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\bgestule o fmprrador. 

J11iio Al{rcdu Crwrt'tt dt· Oliveira. 

DECHETO r-;. 538J- nc• 1." DE SETEm~no li E 137~1. 

l'romulga novamente o tratatlo llc extra11iç~o celchr:ulo em 13 '"' 
Novembro lle 1872 entre o llra5il c a Gran-Drct:mha, tlcl'l:nantlo 
sem cffcito o Decreto n.o 52tH lle t!l t!e Abril tlc 1873. 

!\chando-~c inr.luido na raLificacão llri lannica, c 11ãn 
na Brasileira, o Protocollo anncxo ao Tratado de Ex
tradição conclnido entre o Brasil c a Gran-llret:mha em 
t3 tle Novembro Llo anno proximo pa~sado c promulga· 
do pelo Decreto n." 526~ de :19 de Abril do concnte anuo: 
Hei por bem Promulgar novamente o di Lo Tratado ~~ 
mandar que seja observado c cumprido tão inh~iramenlo 
como nclle ap;ora scconiC~m, ficamlo sem elTLüto o refe
rido Decreto n." G2fl!f. 

O Visconde llc Caravellas, llo 1\Ieu Conselho c Llo tle 
Estado, Senador do lmpcrio, l'tlinislro c Srcretario do 
Estallo <los Negocio:; Estr:mgciros, assim o lenha cnlrn
d illo c faça ex e cu lar, expedindo os 1.lespacltos nen•ssarios. 
Palacio do Riotle Janeiro em o primeiro de Setembro 
Jemil oitocentos setenta c trcs, Cfllinqna!~·esimo segundo 
rla Intlcpcn<lrncia c do Imperio. 

Cnm a rnhrir~ 1!1· Stt:t 1\h~.'t>sl.rulc "Jmper:1dnr. 

Fi<;I'OIIdt t/1 (;1//tll'cl/o'. 



TraCatlo de extratllt•ilo e.anC.re o Dra•U 
~ tt Grau-1Ôa•tah1nba. 

Nll.~. D. P•~•lro 11, por gr:u::t d~ Oens r. unan im~ a•·l'lama!_'ão 
do~ povos, fmperatlor Constilnrional r. DP.rrn.~or P.-rpt>l no do 
Brasil, Plc. 

F:•wmos sai:IH a todos M quo a orrst'nle carta de confir
mação, approvaçiin e r:ttificação Yirem, IJilC :ws 13 dia8 d11 
mez de Nuvembro de 187:!, concluiu-se r a~si:,mou-se nesta 
etirte do Rio de Janeiro, mHre Nós e Sna Magestade a Uainlw 
,Jo reino unido da Gran-Br·••.l.anha e Il'lantla, veios respertivos 
plenipoteneiarios, munidos rios COIIIfll~trntes plenos fJodet·es. 
nm tratado dr.11xtradiç1ío df' •·riminosns 1lo !Por .~eguinlc. 

Sna Magestadf' o Imper:ulnr do Brasil c Sua l\fagi1Siade ., 
Bainha do rr~innuni1!.J d:1 l~ran-Brr.t:mtw c Irlanda, .inl~and .. 
:onvtmientr., rnm n fim de melhorar a administração da jus
r i\;a ,, prevNJ ir o r~ri111e dentro dr scns resprt·tivos territorios 
, •. iurisdii'ÇÕI'S, qnP- as pessoas accnsadas ou conril't.as do< 
.:ri11ws abaixo enumerados, l'l'fugiadas do nlr·:~nre da justiça, 
,f'jarn rr·•~iltrot•.anwntt\ t\llt.regnl's lllf'diaure ePrl:ls I'ÍI'I'UIIl· 
.,tatJda~. r~sol\'f~r:un nomear seus plenipoten1~iarios para :. 
,·,.fl~hração de um r.rnta1lo com es~e nbje•·to, a sab1~r: 

Sn:~ i\lagPstadt' n fmw•r:ulor do Brnsil, o 1\fanrnez •I e S. \'i
,·~ntt>, Conselht>iro df' Estado, rlignitario da ordl'm da Hosa, 
:-;,•nndor 11 grande do Imprrio: e 

Sua 1\Iagesradr. a Bainha do reino unido dn Gran -RrPtanha 
1\ Irlanda, o Sr. Georgr Bnckleyl\l11thew, eavaJIPiro•la muito 
honraria ordf'm do Banho, Sf'U enviado extraordin:~rio e mi-
11 istro Jllen itlO!Pndario jrintn rle Sna Mag1•stadr o Jmperador 
tio Brasil. 

o, qnal's, depois de terem eommunil':ldo srus t'Psprl'livos 
pl••nos podrrf's, achados em hoa f' devida r!'trm:t, njnst:~ram 1• 
~~·Por•l:tr:tm nos seguintes artigos : 

Art. 1.'' As Altas PartP~ cont.raetantes se ohrigam a I"D-
1 rPg:Jr reriprn•·amente os indivíduos rJuP, sr.ndo aceusado.~ ou 
r·onvictos de ter rommettido crime no territorio dP uma 
tlellas, forem encontrados no terrilorio da outra, metlianlt> 
as rircumstanr~i:ts e l'nndi(.'ÕPs qnp são est11helecidas nnJlfi'· 
s·~n te tratado. 

Art. 2. • Os cl'imes pelos f( nars se llever:í roncrder :1 1'\ tra. 
,firãosiio osseguintr.<: 

:1. '' llornkidio, ~ujpito :í penn .,,, mortr • mnr.)Pr • e t••n
tativa dellt~. 

!2. • Jlomit~idio • manslaugh!Pr •. , 
:1. • Fabrit·ação illegal, r~ontrarat·~ão on falsifil'nrão de~~ 

da: m~ittir on introdnzir nn l'irr·ula('ão IIIOPd:l r!)Jl?rtii';iÍ~~M~IS'~ "~. 
\111 f:ti!'HfiC:ld3. , \'~' \)~ )': 

!L o O l'rime dt> f:~lsid:1tle ou imil:lçiio, rontra wji){cv)1'f:llsi- .,. : 
fit·a~ão dtl rrtwlqtlPI' tltWillllt'lllll nn Jl:lftt•l. 1'1111 tí·~~htll'!lllrt-<:1' · 

1'.\ HTF li. Ri , ,.::;: ~ 
' '<> <.>1.) ' 
( - t~ ~ .\ / 
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·•~ erimrs dt~signatlo!" na lei rri1ninal do Brasil, de imitnrãoo, 
~,mtrnfart;ão ou fal~ificaçãii do papel-moNJa+ notas dos Han
r•.•s, ott outrns títulos publicos 'lU partieularrs, assim l:omo 
o u>n premeditado ou introduct;ãJ na circulação de 'tnnesiJUt'f 
papri,; imitados, contrafeito~ ou fal~itieados. 

5. o Subtracrão ou extra v in tfp dinheiros ou valores pu
hlkos on particulares eom :\ IHt~o da. confiança. 

fi." Artificios ou pretextos fill,os ou fraudulentos para ar
'lui•irão de dinheiros ou valores de outrem. 

7. o "Crimes de banca rota sujeitos ao processo crimill31, n:J 
fúrma das leis que lhes são apJJiicnveis. . . . 

8." Malversaçãfl ou frauue commett1da por depos1tnrw, 
baurjueiro, ngeute, corretor, curador, director, nmmbro nu 
:~mpregado dt~ alguma (·um paõlhia, considerada crimP ('o r !e i 
Hffi vigor. 

~1.'' Deflnrnr:ãll on \'iol: çã) " rape• • por YiOit'lll'ia ou 
amearas. 

tfl .. Rapto violento. 
tI. Snbtracriio dt~ l'riant•n. 
12. Arromhiunenlo dt~ ,.;,,a •·om a fim •I•· ronb:n ou para 

·ommrttrr outro ·~r i me. 
l:l. Crinws resnltanlt's tio in1·endin voluntario de uma ra-a 

•lll úl' ntlilkins t'OIIIIo~\~~~ rnn1rlla, r~m pre.iuiw tli· outrrm. 
14,. Houho. 
Ui. Pirataria, segundo nclirritn d~s g-,•nt~~. 
l6. Ue;;truirão de navio no altn IIHll' 1111 fal"!n l!P mPllel-n 

:1 piqur ou teút~liV•ltle taes actos. 
17. Crimes rPsultantrs UP assalto n bordo lle um navio 

no alto mar, rom inten(·ão dt• r:~usat· a Ulili'IP. ou ~ravPs oll't>n· 
-'IH JlhVskas. 

18. trimPs resultantes da revolt:J por duns ou mais pPs
~na~ •le hordo de nm navio em alto m:1r rontra a antnrid:ule 
do capitão. 

1\1. A extradi«:ão l.rrá tamhrm lngat· por rnm)Jliddatlt
em algum dos crimes acima rll'elarados, uma vez IJUil tal 
.~amplie idade SPja punivel pelas leis de ambos os F.stJdos da~ 
Altas Partes contractanles. 

Art. 3. • Nem um subdito brasileiro será entregue pelo go
verno ou autoridades do llrasil ao governo ou autoridades do 
rt!in.1 unido, e semelhantemente nem um suhdiln hritannico 
srrá entregue pelo governo ou :autoridades do reino unido ao 
governo ou autoridades do Imperio. 

Entretanto se o refugiado HO territorio da outra Alta Parlf' 
contractante ahi se tivesse naturalisado depois da perpetração 
do crime, t:al naturalisação não s~rvirá de obstaculo ú extra
dição, seg-undo as estipulações deste tratado. 

Art. 4." A extradição não terá lugar si o individuo rt•cl:~
mado já tiver sido proccs~ado e absolvido ou punido, ou se 
•'stiVI'r sendn processado pelo mesmo crime, pelo qual se pPde 
a Pxtradição. s~ rstiver sendo processado por outro qualtJuPr 
o.'rimt>, a sua t'XIradiç.ão >:er:í demorada a!t~ :~ conclusão du 
vro•·r~~~~ f' I'Umprimrnto d:J lll'll:l, tJIWIIllo llw tPnha <>itlo im-
1'"''". 
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Art. :J." A exlratli~:ão não terá la miJem lng<~r si, dt•pois 
da perpetração tlu •·rime ou da instaura~:ão tio processo cri
minal uu da senlcnt;a cundemnatoria, tiver o refugiado atiiJ ui. 
rido por meio da prescripção, sr.gnndo as leis do paiz, ao tJUal 
se ft)z o pctlitlo, a iseur;ãu da accns<H:ão ou d:• Jlllnição. 

Art. 6. oU reclamado nãu será entregue por crimes de t•a. 
racler pulitico c quando fôr entregue por outros fund:unfln· 
tos não poderá ser punido 110r âimes politil'os :mtcrio1 e~. 

Não será lambem entregue se cllc evidentemente prov11r 
que a rcfJuisi~~ão é feita com o fim de pnwcs~al-o ou puuil-o 
por m·imc polilico. 

Art. 7. o O individuo entregue não potler:i s•.Jr t"onsen~tlo 
preso ou submettido a processo no Estado,. ao •1ual :;c fez •• 
Pntre:.:a, por outro t-rimr, ou em virtude de out.ras eau~a~ 
'I ue nào sejam l!IJ ucllas pelas tiiHWs se CCJiiepclnu a ex tradi•::i1•. 

Esta estipul:•~~ão não é applicavel aos nimes t'ttllllllettido
dl'pois da extratli~ão. 

A1t. 8." Si o individuo, r,uja cxtratli•:ão Ulll<l fia, AHa
l'artes coutraetantcs J}t:dir, fur i~ualrncnte redamatlo por 
nutro ou outros govcrnn~. em consrquenria de ~~riuws rnm
IIWiti!lo~ nos 'eus rrsrct·tivo~ territori•J~, ol!~ervar·t"c·ha ,, 
~eguinte: 

s~ fúr sululitn da .\ltii Parte eontrdelantcJ qun o rc~l'lalll<tr, ;o 

r,ntre:;a ~t:rú feita a clla. Se nãofur·,a otllr<~ Alta Parte f·outr;H·· 
t<lnlt: tcr;í a f:u:uldad~> tlc entregai-o ao governo rrdamanlt' 
•rur·, no easo dado, lhe parer;a que deve ler a prefercru:i:< . 

. \rt. U." A requisit;ão para a extradição ser·;í feita por iu
tennctlio dos respectivo~ agcntc.s tliplomatie'l~ d<t~ Alta
Parte~ eontractantcs. 

Si ella referir-se a um individuo ~úmente accu:.;arlo, lln
,.tmí ser acompanhada do mandado de prisão exp .. tlitlo pl'la 
;tutoritlmlc eompetente do Estado que a solieil:•r; n tlt: pro 
v;•s 'lllt', se:.:·•mtlo as leis tio lugar, onde o :wcus;~du fcir t:rwon· 
1.ratlu, justilica~~orn a eaptura fJUaodo o crime fo~s" ;d1i eorn· 
IIWtticlo. 

Si a extradição rderir·s.l a um individuo já scnteneiado, 
u pedido dcJ\·erá ~cr :teornpanhado do traslado da senten~·a 
•~undcmn11toria, expetlida contra ellc pelo tribunal compc· 
tente do E.;tado que fizt•r a requisir;ão . 

. \ reelarna~·ão não pú•le, porém, ser fundada em ~t:ntcn~~~ 
prorcrioia in r;ontnuutciam, isto é, qnando o réo não fúr JU:S· 
""'dmcnt[) dtadn para defender-se . 

. \rt. JO. Se a rm1uisição 11stivnr rle ennl'ormidade t'llfll ôL' 

anteriores Pstipul:u;i'íc~. a autoridade eompetenle do Estado a 
que ella se tiver dirig-ido procedeni á e:q•tura do rdu· 
~iado. 

O pn~so ser~ lf'vado ;i prcscrH.~a ti:• ~ 11 tnritlad•• t'lllll pl'lrnlr, 
•1u•: tc•r;i de W\arninal·o l' de dirigir as investh.::t•~·ün' prdilni
u;trns rio t•asn, •~orno si a t'<ll'lur~ f••sse elf.;•·tttada por tTim•~ 
··olllllldticlll 1111 IIII'SIIIff p;Jiz • 

. \rt. 11. A cxtradit;;io nunr;• ll'l'iÍ Ju:.:<tr :111LPs ti;• •:xpira
•;=in de ld di;t~, t·•mtados da c·;tplt!l';t, c· dt•poi~ dt·"~'' prar.11 ~,·, 
,,. dl'e•·tuar;i quando <•" pron·a, lnrc•ll .iul~a•h•' '·llltil'ierltc<, 
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'"~lltllfoo a;. ll'is tio [liliZ a \flll: l"úr ru•di1la, ou ><e.ia pata ~u.i~·il:~t· 
"prr.'>IJ a prw:t•:-:,;n, si n r rime fosse ;tlti r,umnwttitln. ou ~c.ta 
1'·11'il ju:-;tiliear a itlrnlitlade tia pm;soa ronvit:t:J e t•ontlem
n~da i•cln,; trihun;ws tio Esl;nlo IJUt' fpz 3 I"CIJUi"il:ãl• . 

.\rl. 1':!. ~us e\ante:> a que SG tiver tlc pro1:.etlcr de eonfur· 
rllitla1lc I'UIII as preeednntcs c,;tipula~,;iie:-:, ;1~ :~utut·ill<tde:; do 
E,;t;11lu <1 que se ftJZ o pedido admittirão como prov;~s o:< depor
mcutos ~tJh juramento ou as lleclaraf.'ües das te~tcmunhas l)llf: 
furam tmnall;~' no outro E:;tatlo ott as t·cspcetivas eopias, m,
sim I'Oillll os tlnrumentus judiehu:s, mandados ou sentetu;;~;. 
""'IICtlitlo~ dali i, 1'0111 t:11llo que:-;cjam assig-nado~ ou ll'~aliza
tl",.; pela protwia mão do Juiz, ma:;:btratlo ou empreg-at.lo pu· 
hli1:n Ú<IIJIICllc Est;~cln, c <IUthenti,·ado'-' nu por ju•·amento 1lr 
~1:-;uma testi'IIIUIIII<l. ou l'lolll o srllo ollit'ial do )lini"tr•• da 
lnsti~·a, 1111 1!1: qualtplf'r 11Htro :\lini•ll·o lle E:<l:l•ln. 

:\J"t. t::. :'i dentro tlt~ tiOU< IIH'Zl'"· l~lllllarlo,; d;J t\a[:l 1!;1 
··;q•llll"<l, ll<t" forem ilpi'C<I'Illallil.' pro\''" sullio'ienlt'> par;~ '111" 
·r. n·alize a 1'\lralli\,'<in, o JII"P~O """" pn,;t" t'lll lilwnlad1· 
l"<~llllol)lll "''rÚ P"·'lO ·~111 litwnlatl1~ .<i dentro 1k tl"u~ lltt'Z'''· 
,·,ntatlt~< tl11 1li<1 1'111 'IIIL' lo'•r llCI'I<Jratlo tjiH' e<t:i ;Í JliSJI""il"~" 
,f,, a;.:entP lliplnmatir".l'<ll' n;in o IÍ\.1'1" I'I'IIIPllitl" I'""" o,.;,· 
1;1do n·chllllõllllf'. 

:\l'l. 1\. Tl!flns "" 11hj•-rl11' enconll'<ttlo:c ''lllpotll'l' tlo intli· 
'itluo l'l'l'lam:tdo ao tempo de :,UH pri,iioscrão <•pJtrt:ht:ntlidl" 
;1 lilll tk ::'•~l'l'lll IH\II'C1!UCS 1'11111 li indÍ\ ÍilHO, 'tllillllln 'f' \"tl'i· 
li11lle sua extr:•dirão. 

E,;~a ~·ntrcg-a não :;t: lilllil;lní ;is prupri··tl;~lle~, "ll ••rti:.:o, 
!"ltrtalln,-, roubados ou ohtitlos por ontro:; !Times, lllil!' "" es· 
lt•ntlcr:í a tudo 'lllanto ()IJS,;:t servir para a prova do nilll" 
Ell<1 tcr;Í IHgar ainda qtlaiHio a r'\Jf<llli~·ão, dtpois tle lll'lit:
!I;Hla, ll~O ~c possa venliear por ru::a ou l!lllrlC IIIJ individuo· 
n:t'111nwdo . 

. \rt. W. ,\,; .\lta< Parte" ronlr:wtalltl·s I'PIIIliii'Íalll tjllilf'>
'flll'l' rl'l'l<~lllari•t•s IJIH~ tenh<llll por lim "n·emholsu tl:ts despe· 
ra..: feitas 1:om a prisão e m:llllllcnt;:i•••los in1livi•luos que tl:ut 
tlr sPI' cntl't:gue,.:, e com a s1w eondurt;ão até serem postuc: 11 
ht•rdo, por isso que concordam fazer esl<ts tle>pczas 1:111 seu
p:uzrs n·,~i(II'OI'õliiiCille. 

Art. tli. .\" tstipul:1rlie!' do JH'I~SI'IItc t1·at;1do ~~·rão ;qlpli
··;~vl'is á' enloni:J' e outr:t< po.<:<cssÕI'" de Sua l\(;~g,~starl•: Bri· 
tanniea. 

A reqni;::i!:<lo p;11·a a I'Htrl•ga serú fPila "" ;.:ovel'lla•lor "" 
i antnri1hHie prilwip:tl th 1:oloni<1 ou pos,;p:c;,;;io pelo J'f'~(":l·· 
llvo agt'lll<' I'OII,;ular mais gnnlll<lllo dolmperin 1!11 lk<•"il. 

.\ t'llll'l•ga s1:rú !"Pita (wlo g"vern:~tlor on ;.~utorida1l•· prin· 
··ipal, a qual to!l;l\ ia,,. .. ~ raeuhladl· I!P re:tlizal·<t 1111 "" "lll• 
llli'ltl'l" tl <I>SIIIIIpln :111 S:'ll !.:"ll\'f'l'llfl. 

"1';1n:n ll<t n•qubi•:ii". 1'11111'' na l'llti"•'.C:il ''"'''rrar·st··li;t. 
1 J!l;IJtfll pu;.;...:jvpf, it . ...: 1'1'~ 1';1...: ~''t;tltr~II'I'Íd;l:"' no-.: prPI'I'd!~lllP:-- (li"· 

1 1:;:1•> i],•,li' I ral:tdn 
·, :' 11110 su~ Ma;.::r•<laolt• !\ri I~ llllil::• 11'111 ;, l";wltld;ull· ,,. :lllopt~ I 

!t..,)IO"I'.·'·H·,...; f'SptTitH'·> '111:111~(1 ;·1~ c•nfnni;t."- I' rlft:,.:-:1•-.:..._fl~'~ l":l.li l'l'· 

•,,..·j;o ~ 1'1111"1'~<1 •Ir· •l•·ltll'lill'llil'c. ~11" ~bc<•""''"l•• t;"'lltlar:l :1· 



1>\Et:UTIIO. I i~ 1:: 

reel<•lll«ll;lics tio lh';loil" ~inrilhanl!~ rt!sprilfJ, tJU<IIIIH possÍ\'f'l. 
f·in;;indn-~t·, lotJavi<~, :Í:< hases deste tratado. 

A ri. 17. O presente tratado eome~~ .. r~ <1 ''i:;ur;tr dt·;r, •li;~s 
depui~ tlr sua puhlitlfção, c tlc t·onforrn idade t:oru <~.> fnrru ul;f, 
prrscriptas JICia~ leis dos Est;ulus tias .\I tas Partes routr;w· 
ta ntcs. E li•~ Jlcrd urará até qun tJUa Jquer tlclla~ tleuu nde 
<~ sua ccssllt,'ão, mas ainda mllãu ter;i \ ig-ur por :eb mcze~ 
t~outatlos do dia de tal notilkação 

Esto trat;ulo ;;crá ralilic;,ulu e as ralilinwíJes trocadas Jll> 

ftiu de Janeil·u tlcutt·o de trcs mezcs ou antes se fur po~sivel. 
Em testemunho tio •tuc os rcspcetivos plcni.potcnt:iarios 

a-si;naramo presente tratado c lhe puzeram "sdliJ tlc su~> 
'll'lll<IS. 

Ff•i!f) no I\ i o :lt• Ja rwiro aos trezt: d i<ts "" mrz dr Non•rrrhr" 
do anuo tio N;tst·iurrrrlo tlc ~us'iu Sr•nhnr Jl'Sll' 1;!1rislo dt: urrl 
"ÍI•wcntos "l'lCIIIll c tlt•Us. 

(L. S.) l(c•ll'l/~ /JIII'/."(r'!l .l/rtlltl'll . 

IIPunitlf•S 1'111 f'olli"f'l't'llt'Ía "" piPrripnkrr•·i;q ;,.,, df• :'11;1 M;t • 
).:e'l~tle" lrnpcr;ldor do Brasil f! dr Sua ,\l;~;..:p~tatlf• :t Jl;~irrlr:. 
''" n:ino unido 1la l:r<tn·Hrl'l<~rrha n Jrlarut;~, ;thai\11 ;~>si;..:rra· 
ti~~~. f'III'<IITe;..::Hins dt• a j rrsta r 11111 t r;• Lado "" f:\ Ir ad ir:io df' 
drlrrurrrtHilf'~, f'lll «lllf: IH:sta tlala :tt·t:nnl;llalll, lttlllõ-ll'aiu t:lll 
r·nu~ideral'i'ío ;1 seg-uinte llta!Pri;~. 

l'oudt•n;u.,.;t: IJlW a lei rTinriual irr:.:lr•z:. plllll' "•·rillll' tlr 
ínf;~ntil'idio 1'11111 a IIH'SIIIa ptma doerirnn de 11WI"IIrr, fJII<tllrl" 
;wortrpanhado ""~ rireurnst;lllr:ias dt•stc c IJLIC d:•hi resulta 
11'1' lu;..:ar a cxtradit•ãn, liii>SIIIlt por tcnlatil·a. 

l'or o11Lro J;ulo ponderou-se IJIW seg-undo a IPi lrr;tsileir;r, 
'' irrfaulieitlio niío t> pn11itlo t'OIIIIl n lwnrieidio srrjr:ilo ~~ Jlf•rt;r 
•In rrrorlc, rtf'lll IIIPsrrro t~ornn l:omi•·ídio, sirrr f:"""' f'I'ÍIIII' 
rlislirll'tfl fii'IIPs, e t:orn pena menor, e filie t'OJISf'fJII~"IIIenwrrl•· 
uiln dt>H: lnr lrr;..:ar· :1 ••xtradit;ãn por tnrrt;•tiv<J . 
. lil'soh•cr;uu, pois, df•d:trar quo ;1 1'\tl':tdi~:ão ,.,·, pod•:r:i ', .. 

rllkar·>'<' Jw.lo f'J'ÍIIII: d<: ínfantieitlio, 1: 11;,, p•·L• IPnlal i1 a 
dl'llf' 

f:.,;ll f'Sia d~>t:lararão f'lll!•rtrll'l'<llll IPJ'IIIill:;r ''''" •·nrtfo·r•·lt 
•·i;t, rfôl 'lll;tl ,_;p la\·l'nll fi Jll'f'SCII(C fH'fJ!IIf'fllln, IJIW tf•'llftÍ.; d•· 
lf'lrar-sr• f'flllfnrrtlf' 1"11i a.,si;..:rr:Hio, IÍf'ôlllfln f";td;• 11111 , . .,111 " ,,.11 

,. \f'lllf'l;• I'. 

Fo·it" na f'trl'lf' "" lli11 ri•• .l:lllf'ir" ""' 11"•'7.•• di:~,"'' .\•· 
\ •'lliltrn d,· I ~oi/::! -11.. :' ·, .lfor·'f"'': ;,,. •; I" l"lrfr • • ( 1 ... ~ .. 
t;,.,,·~.rr f!,,f,(,•lf .1l•tlluw · 



I'~ ~tmr\n-nu:, pre:<enle u dito lralatlu ruJo l\•nr tir'a óicima in· 
:.r•rirlu P lwn1 ~ 1slo, t:nn~ider;Hiu e examinarlo por Nôs tudo., 
'llle nellt~ se r·onl•Sm, o apprr•vCtmos, ratilit·am"s c t:ontir· 
mauws ;r:<~>illl nu tudo rumu tJIII t'ada um rios :seus arti;;r•:; P 
··~tipulaçüPs, r• pl'\a presente u tlamus por firme~~ vali•.•su p:Ha 
produzir t~om o Proloeolloquc o artllll(Janha os ~eu~ tlcvirlo" 
elfr_:itus, vrumettenrlu em fe c palavn• imperial eumpril-u 
lllVilll<tVCIIIlCIIlü C fuc\·u Cllllljll'irc ohscrvar lJUI' etUal•llll)l" 
lltnrlu q uc possa ,,~r 

E111 tc::.ll'tllllnh•J e tirmcza do que lizentos passar a presente 
r·,trla por Nós a»si;:n<Hla, sellada t:om •> sclln :,(rantle das ar111a" 
do illl!II'I'Írl ~~ rdr·n~uelatla pelo Mini,lrn e~ Scr:relario de !':,.ta· 
du tlo~ ~+';.!~wio:-i E·-".Ll';tn;.:-ciru~, ahai'-n t.•s..;.i::ncnlo. 

\l,ttla 11u l'al;,..j,, rio liio d,. Ja!ll'iro aos vinte c sr·lt: dia. ri•• 
tllr'Z t.IP. Ago.-<111 rir, anil• I elo ;\;!SI'IIIICillll elt: ;'llos:;u s~nlwr J·:~U:· 
•:1111'·l11 ri•: 11111 "it•w•:ntu·, ~·.:teuta e Ire, • 

.... j·_,·_~· v··._~·....,·.J· 

IICt.Ltrot ,1 ''!lli':IIIIÜ da •·•Jntan·a tlu ~lr111l~ .\le;:rc. 11;1 l'ruvill''l't 
ti .. í•ará. 

llr i por Item H,.neta r o Sl'.!jUi nlt' 
Arli;.:o nttil'u. Fiea deo.dar:ula de priuwir<t nulranria 

a romarea ele• Monte A!Pgre, cn~ada ultimamente na 
l'rovin·~ia doPará pela Lei n."7711·de~itlt'Ago~lotlll 
I'OJTcn le :tllllu da respectiva Assemhléa Legisla ti v a. 

O Dr. l\lanoe•l Antonio IJuarte tle Awvcdo, elo !\leu 
Cunsdho, Ministro e Secretario dt" F.statlo dos Ncg'ol'ios 
da ,(tlslie~;t, :tSSilll O lenha ClllCHr(itlo P ra1·.a C\ecutar. 
!'alado rt'o H10 tln Ja11eiro em Ire,; riu ::-;,.,,:mbro 1lc mil 
nitor:cnlo:-; si'I.I~JIIa e lrc~, quiiiiJUa;;csimu se.~~Uilrlu ~la 
ltHlepclllit•tH:i;t c tlq llllfll'rio. 



F.XECVTIVO, 

DECRETO N. ü387- ))F. 3 DE SETE:UllRO 11E 1873. 

Marca o ortlro:u.lo aonual do Promotor Publico ria cnmarca rle 
1\loiile Alt'gre, ria Pro\"incia dn Pará. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Ar·ti.!W uliico. Fica mar·cado o ortlenado annnal de 

ROO,)OOO ao Pr·ontotor Publico tia coman~a de .1\lonle 
Alegre, cr·eada ultimamente na Província do P;trá. 

O lk. 1\lanoel Antonio Duarte rle Aze\'etlo, do !tlt•u 
Conselho, Ministro c SecrelaJ"io de Estado dos NPgor·ios 
da Justiça. assim o tenha ontenditlo e faça wwr·ntar. 
P;dacio do Rio de Janeiro em tres de St•lemllro tlt~ mil 
oil.ot:entos setenta e tre:;, quinqua~esimo :wguntlo tb 
lutlt'IH'llllt•nria ~~ do lm pt•rio. 

Cttlll a ruhrir·:~ dt~ Sua ~lap:eslade o fmpt•ratlur. 

llF.CHETO ~- :;::R8- nE 1 nr. sr.TE.\rnno nr. IHi::. 

E IPv:t o;; vt•twinH~ulo~ do llir·rrl.or, l'rofessorn., f' mais 1'111111'1'
~t:Jtlo' tb Inqlf'l'i:li Academia tias lldl.ts Arlf•;. ' 

l1.~antlo tla autorização roncerlitla pelo ~ 2fi do ar·t. ~." 
ti;. I.Pi n." 2:1'~R de 25 de Agosto lll'oximo passarln: Ht•i 
por· llmn Elt~var· os Yt~nr.inwnlos tio flirector·, Pr·oft•ssort·s 
~~ mais emptrgados tla fmprl'ial Acatlr~mia tias 8t•llas 
Ar·tps, na r.onformidallo da tabella qrw wm r.stt• bnix:t. 

(h novos vencimentos ser·ão f~Ontatlos do primt•iro 
mPz tio col'l'ente ahno financeiro em diantr • 

.João Alfredo Corrêa tle Oliveira, do 1\leu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Im
perio, assim o tenha entendido e fa(:t executar·. Palacio 
tio lHo tJe J:tneii·o em tr·es de Setembro de mil oitocentos 
sei en ta •~ tr·rs, quinquag-esimo segundo da I ndependerwia 
t>olo lmperio. 

C11m a ruhrica de Sua 1\lag-estade o fmpt·r·ador. 



., r r o.' nn Nonrn 

lortiP- 1;ratif1- VPnt•i-
nndo. cat:ão. mPnto. 'rnlnl. 

I flirrrtor ......... l:fiOO~) GOOS 2:400,) 2: 1~()(1,, 
I:! Professores ....... I :ROl),; 600,5 't:400:S 2X: 81111,.\ 
I S~>erct:~rio ........ !100.~ !lOII.) !101).<; 
I r.rstaurador tlr 

l(llnllro;: r f:un-
servador fia Pi·! 

I :200.; li(Wl.; I :Rfl05 I :800;) naeothet'3 ........ I 
P'll'lt'iro ......... 

1 
Hlfl-~ '100,', t :~00.) f :21)(),, 

t;nanla ........... (j()fh ::uu,, !llltl,) !lf)()j,; 

l'ai:to•iu tlu l:io ti.• J:IIIPÍI'II l'lll :1 olo• ~•·ft•llllol'!o t.lo• IRi::.
/o:do :f l(o·,•:lo l.'or;-,:,, do' I lfio·Pil'll. 

IIF.CRF:TII :"-J. ri~R9- nr. fi nr. sETr.\lr.RO nr. tR7::. 

l'l'lll••~a uonmrult~ a Jlfr;;rut.c sc-sfto tl:l A<:o;Pmlolt;a ,;t•r:~l 

L•·~i;;.:J:ali\:L 

Ho•i por hf'm l'rorogar nnY:lffif'nf.t~ a prl"scnlf' sPssiu 
rl:l A~~~·mhh'·:l f:t>r.'ll Legislnti\·a, alt'• o dia Hi do r·or
rf'ntP. ffii'Z. 

O Ot·. Jnfio Alfr~do Corrê:l de Oliveira, tio l\ff'U Con
'''lho, ~linislro e Secrrt:1rio dt• Estado dos Nf'g-ocim do 
r nqwrio, a~~im ()tenha entendido (' fat:a PXCCill:lr. Pa
l:teiotlo Hio ~~~ .l:lneiro em sei~ de Setemhro tle mil oi
fnl~enln.<> .~rlenl:l e tre;;, quinquag-esimo "~'1-':llntlo da ln
drpr111l1•nria "do I mperin. 

Com a ruhri1·a de Sua :ua.~esladr o hnprratlor . 

.Joiio Al{rl'dn Cnrrr!l de IJ/it·t•il·n. 



F.U:f.FTfVO. Wli 

llECI\ETU N. ~í3fW- nH w nr. s(TEUP.n" nR ls7::. 

Cuw·.p,,,~ :HIIOI'iza~·ão ao nanco AUe,não Brao;iit•im iuwlado ''fi I 
ll:.uuhnrgo, para fuul·cionar no lmpel'io, cstaiJ,•I••,·,•rulu fii'SI" 

Ct.rrn uma Caixa Filial c Agencia~ em algum~c; Jll'nl·inr:ia~. 

Altendendo ao que me reprr.sentou Augusto Hiekc, na 
qualidade tle Director do «Banco Allemão Brasileiro •, 
funtlatlo em Hamburgo, e Tendo ouvido a Secção de I<'a
zenda do Conselho de Estado, Hei por Jnm, de confor
midade com a 1\linha Imperial Resolução tle Consult:s tle 
27 tle M~osto pl'Oximo pass:ido, conceder autorização ao 
mesmo Banco para funccion:u· no Imperio, estabelecen
do nesta COrte uma Caixa Filial com Agencius nas pra
~~as de Belém, Recife, Bahia, Santos, Rio Gr·amle do Sul e Porto Alegre, cujas operações serão regula das (lt~lo5 
e3tatutos, qÚe for·am registrados em Hamburgo par·a 
regerem alli o dito Banco, c sob a elausula de suhmel
ler-se a r·,~spectiva administração em tudo o tJUe disspr 
respeito ús operações ell'ectuadas no Jmper·io, :ís Leis r 
B.egulãmentos, que no Brasil regem ou vierem a reger 
as :1ssociações desta na l.ur·eza, e de serem :1ll'cetas aos 
Tl'ibunaes brasileiro& todas as questõc~ aqui su~citatlas 
ontre tcrceir·os e a administração do Banco ou da sua 
Caixa Filial c Agencias. 

O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de Estado 
Senador tio Imperio, Presidente do Conselho Jc Minis~ 
tr·os, .Ministro e secretai'Ío de Estado dos Ncgocios da 
Fazenda e Presidente do Tl'ibunal do TJ1c~om·o Nacion;IJ 
assim o tenha entendido e faça executar. Palaeio do Ui~ 
de .Janeiro em dez d~ Setembro de mil oitocen to!l selim f:~ 
n t rcs, quinquagesimo segundo cl:i Indepcnqcncia e do 
lmpcrio. · · 

Com a rubrica de Sua 1\lagestadc o Jmprratlor. 

Visconde do Rio Bmnro. 

'd 
i!!- J. 



A.:TO~ DO PODF.P. 

t~shtlulct~ do B:mcn Allemiio-llrasiltiro a lll!f w rc~li'rt 
o Drt•.rrlu n. · !)390. 

Tf'ITUI I. 

~ 1." 

Bast•ada no~ prr~eniPs r~ tatu tos, funda-se uma Sor.h~datiP 
:monyrna t'OIIi o capital dividido Plll ar.\'ÕP.~, t!Pttominatln 
" lbn.:o Alll'mão Brasileiro •. eujn dnr~t:ãn;nãn P.limilatl:t a 
u 111 prnu dP lt·rm inarl". 

;;; C),., 
'!'\ .... 

A soeiednde tem por fim print•ip:tl ow•raçõPs I.an•·:•· 
ria~ I' eomnwn~iaes, nãn sú com a;; l•ra~·a:; tlo nra~il t·um•• 
tamht•m eom a~ dP onlrtJs paizes. 

Sãc ... x..rnidto~ da "~!JhPra •l:~s nprraçõt·~ 11s _~;r•g-llt'ns. 

~ 3.'' 

A Sodeúade tem a sun sédl' em Hamhurgo. Pli•le, pnr.>m, 
Jl•tr dt~libnração do ronsPiho fiscal, t•stahelt~t·m· eaixas filiat·~ 
~' ag·cndas em outros lugares, e t:ttnhem eomllt:ttHiit;tr 
•·a11Js de m~goeio já exi~hmtes, ou tjUC tenham tlt- estalwiP· 
·~·~r-se. A organização das caixas filiacs, ageneins, c te., com· 
petr. ao conselho Hscal. Tem este poderes especiaes para 
1:onstituir como seus mandatarios pc~soas, IJ ue não >'iio 
nttnnhi·os do Conselho Fiscal, nos lngares onde forem estllht•
lt\eidas as caixas filiacs, encarregando-os da gcrencia, ll mar· 
t:antlo os limites tle suas attribuições nns procuraçõe,- qtw llli's 
~Prão dadas. 

A' Direetoria inenmlte requerer, t:aso seja r•rPdso, ao frn· 
IH•ri:tJGOVOfllO llrasileiro 3 a!JprnV:tÇiill I!I'Slt'.'> 1'~1:&11llo~, Jllll':l 
,, Ra11eu fnnt·t·ionar no P.rasil. 

Os orgãos da Sor.h•da•JI' <5o: 
.-\ H i rt'rtoria. 
'' t•onsPIIto H-wal. 
A ,,,,·,·ntlol,;;, <q•r:ll 



t:x.v;unvo. 

TITULO Il. 

Capital e ac~õc8. 

~ 5.11 

o tuml•J •·apitai da Soeicdadeé de (!!á.OUU.UUU) vtntl'" 
.-ineo milhões de ~larks Heichsmunzc :tlll!lllàes, dividido em 
vinte eirwo mil acções de mil Marks Reichsmunze cada uma. 

A as~emiJiéa ~eral fka autorizada para, oi requisição d11 
ronHelho fiscal, determinar o augmento deste fundo capital 
por emissão de mais acções. 

§ 6.· 

Pela entrada de 4U "; da importaneia nominal das ac· 
çõ••s a cmittir entregar-se-hão cautelas ad ínterim ao por· 
tatlor, e depois de realizadas todas as entradas, dar-se-hã•' 
a•~ções do valor nominal, ta mbem ao fJOrtador. 

D•we-se ajuntar • tanto ás cautelas ad intn·im como ás 
<~eçõcs, os recibo~ de dividendos e talões. Na entrega d:•s 
ac~~ões devem ser restituídas as cautl'las (td interim e t::!m
hemus recibos de dividendos c talões que ainda não estive· 
rem vencidos. 

O que se acha estipulado nestes estatutos a respeito de a•~
ções da Sociedade, ê applicavel ás cautelas atl interiln até õl 
cn trega das acções. 

~ 7 •• 

Llcpois de l'eita a entrada de 40 "o, tanto os suiJseri· 
)Jtol·cs como os tomadores das acções que forem posterior
mente emiuidas, ficam isentos da responsabilidade de ulte· 
ri•Jres entradas. 

~ 8. o 

'f;mto das primitivas como das aeções mais tardf] emil· 
lidas, se farão as entradas, segundo a resolução d•J eon· 
sdho fiscal; não devendo ser exigidas em presta~~ões suve· 
t·iores a !!O% do valor nominal, exceptuando a 11rimeira 
nntrada de 40 %, e com intervallos nunca menores de tn•s 
mezes entre cada termo de pagamento. 

As chamadas para entradas devem ser puiJiicadas nos jor· 
naes da Sociedade, duas vezes pelo menos, sendo a ultima, 
pelo menos, quatro semanas :mtes do prazo marcado para as 
entradas. 
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Depois de findo este prazo, [JU!Jlicar-se-h<~ trc~ HZr~ 
uos jornaes da Sucie.lalle os numeros da~ ae,..ões tle que uão ~·: 
fizeralll as entradas, intitnanilo ós portadore:, a realizarem 
as mesm;1s entradas, com juros de mora a razão de li ':ó ao 
anno, dentro de um prazo determinado, devendo ~er 1;nu!Jctu 
a terceira dc~tns (Hlhlicaçõcs 'feita, pelo IIICHo;;, tJUatro s~
manas antes de linda r o ultimo prazo. Depois de findo este 
prazo, está o conselho fisc11l autorizado parn tlcdar111', por 
meio de publit:ação nus jornaes da Sociedade, que os aerio
uistas omi~sos perderam seus direitos, [Jara anuullur as ae•;õc~ 
de f(litl niio sn fizeram a:-; cntradlts, fl em lu;:at• destas emit
tir novas aerõcs, Ycnt!cndo-a~ pelo melhor preço no intere~~e 
d:~ sociedade. 

A sociedade fani valer o seu 1\ireito coull·a os aceionistas 
omissos, que IJOr qualquer motivo tenham deixado de eom
p!etar o pagamento dos prímeii·os 'lU"/,, ~l' ·o pre~o da venda 
r!as ac~·.iic~, en11ttida; emlu;;ar da~ annu!lada,:, n;io für :-:uf. 
!ir·icntc para eo!Jrir a som ma das entradas devidas. Et11 111116 
" enso as entradas feita~ calwm em commb>'J a heudi~·io 
tla ::iociedadc. 

~ 111, 

Os divi!lrmtlos que niio forem redamatlo~ t!cutru t!o 
tit'azo de quatro anuo:;, à datar do fim do anuo ri vil, CllltJUê 
~·J venceram, ealwm tamhern em comu;isso a favor da ~oeic
dade . 

.Mas se se tiver per·lido um recibo de divi!leoilos, c d~s:;a 
pt·nla fúr avi.<ado 11 eonsc!ho fiscal, dentro tio pr<tzo adnw 
e,;tipulado, prí:!e a ~ua importancia ser reelamatla em um 
p_razo addit:ional dentais um a uno, se por aca~o j(! nãrJ tiver 
:.Jtlo pa:.:o a ltl!l tcrcdw !JIIP o tenha aprl'senlatl<'. 

I':• lo faeto de ter· arei1a•lo 11 a viso !la perda dtl um n:;:i bo de 
r!ividcutlo:<, u;io u a l!ode.tlade ohrigarJa a verilirar '' le~iti
l!ltdat!c tio apn~~uutanttJ, 11~111 <H.li<•r o !Ja;:"arnvnto. U:; rcl'i
hn~ de tlivit.lt:udos penlit.lm; n<io podem ~cr ~ub~'lituitlo~ pur 
outro~. 

~ 11. 

Niio J•odcm igualmente :-:er substituidos o~ taluespenli
l!os. Terá !u~at' a entrega t..los novos reeibos du dividendos 
se o talão destinado para esse fim não for apresentado até 
o t<'rmo do >••ncimento rios segundos divitlendos da nova 
surie. No caso de ter-~e annunciatlo previamente ao conse
lho liS\:al a perda do talão e houver eoutestat;ãu a res!Jeito L!ct 
cnll·t•ga da novd ~.erie tle reeihos d!' dividendos, S•Jrãnt•stcs 
rdidos até_tJtW sejam !iquitlarlas <h tluvitla..; aud:;avolnteult', 
'lU i' 1.1l" IIIL'I'l t!t' (11"'.1'~·._.,,., f''-TJ U!e o·· tJ !!tl!ll~•l'-·. 
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l'nrdendo·H~ uma ao:çiin, é Jll'cdsu ro:querl'l' a snh~,t•tui~:ào 
p••rante o competcnlt\ Tt•iiJunal tla Soeil'da1lc ~"·":' Ha111Lur;;u. 
Depois que a ~Uhstitui~~ào fór l~galm1mtc autonzada, far-se· 
lia a expedição o cntt•eg-a de uma outra aeção, ~ob novo 
uu!ltert•, li ct!lsta tio supplicanto. 

TlTULO UI. 

:. • pcwtc. - A lJil'ectoria. 

~ 12. 

A tlin•o·toria fórma :1 ~··rt•nda da SOI'.Ít\!1:1111~ .. Confurmn 
pa rtWI'I' mais 1:on vcnien te :w eousullw lh1:al, o:om(•i'lr--se ti e 
dou~ on mais IIJellliJl'O~, t:ujo IPp;itimo titulo ú o rc~ist.l'<', no 
Trilmual do CorrtllH:'!'eÍU, do extraeto do ru·otucollo tio t;UliSelho 
lis~·al, <JIW d:i fé de sua elei1;ã•J; constando o mci;rno I'C;fÍ>· 
li'•J tle 1:erlidõc; authcntieas. 

Os IIICIIIiJros da Dircctoria são nomeados p·~l" ·~unst'lho 
lisral 

§H. 

A Dirol'lot·ia gere t>s nt\:,roeins da Stu:icdadt>, tle l:onfnrmi
dado: 1:om os fli'CI'Citos lo~at:s e rlestl!s cstatntn~, 1'01110 tam· 
lu•.m tia' instrucçõt!S dadas prln eonsclho tiseal, ~IJIIl Jll'l'jUi7•·· 
das dispo~i~·ões do art. :!31 dn Cod igu com merda! alle1uàu. 
Ella rcpr·cstmta a ~oeied<~de perante as autoridatlcs, trihu· 
uaes c te reei r as pessoas. 

O ieonselho liseal tem o direito de indicar :•os memúrus 
da D rectoria o lugar onde tenham de fixat· seu domicilio 
fóra rle HamlturiJ'o, para alli ~~uidar dos nogocios do Banco. 

Esr:i tamhem autorizado para encarreg-ar a alguns de seus 
me muros, nunca mais da metade, de tratar dos ne~ucios que 
~~0111 petem á Directoria ; devendo estas desi;nwções ser ta m
belll registradas no registro do Tribunal do Commerl'io. 

§ 15. 

Ol•l'if:·a ''.111 lo•lns '" H..:ntidPs ;i s•w.i•·.d<JIIo\ ;1 tl!•l·.larat;iio ou 
'''II~CU!itll<:lll\1, C'".'l'Í[IIO llU VL'rloal, kitP, ou l'"f 1!1•U' I!ICIU• 



iO:l 

ltnh d;• llil'•J•·l•'l i;•, ntt por •lutto' mmnhro, •l•• .:nn~•dhro tbr.al, 
ou po;- 11111 tia LJirel'loria e outro do t:ouselhu liseal, eorn 
l.a n to rtu•~ tenham u;; seus r•·speetivos títulos rcgistr;~dos no 
l'rihunal tio Comrnercio, em conformidade com o~ H. 

Compete além disto ao conselho fiscal autorizar a um 
••li mai~ Prnprcg:uln;: do Banco, a~sim como ao;: seu~ 
mantlataritJS nas ei•la•lcs tran~atlantieas, para •·onjunr:ta
m.~nte assignarem a firma rio Banco, c rawrem declarações 
nhrigativas, de modo •tue o B~neo é absolutamente obrigado 
por •Jiltllq uer escriptn ou declaracão verbal, assignada ou fei 1:1 
p••lo empregarln do Banco conjnnctamcnte com um mernhro 
•la llirc•.:tnria re;:pectiva, nu CPlll nm delegado do •:onsrlhn 
li~t·al. 

A legilimiol;~tle •le taes eulpre~ados verifka.se pela me>IUa 
türma 'llle :1 tiros rncmhros da Uircctoria. (Vide~ 12.) 

Jltlrlc. -O 1'01'-W:Iho {isml. 

I I •·on,,~lho Ji;:t;al é t'OIH(Iuslu de dt~Z•Jilo aceionista:,, qut•. 
,~n Pleitos pl'in assemhléa :.:er:JI. Os primeiros membro~. 
as~im nldtos (lei~ assemhléa constituintll, occuparão o em
prego súmcnte por um anno. Mais tarde serão cleilos por 
t•~IIIIJO de dneo a unos; mas, tJxcepcionalmente, destes novw: 
IIIPIIIIJros eldtos sabem , nos dons primeiros annos, tn·s 
<'111 1~ada anno; n, no~ seguintes tres anuo:-, quatro em cada 
;•rmo, ~Pntln ~uhstitnitlus por novas elcir;ões. A sono tleei
dini sohn~ a onlf'm da snhidn. Os rnemhros que sahcm 
hrucrionnm ate o dia da reunião ordinaria da assemhléa f(l~· 
ral, e potlcm sPr renleitos. Se um dos membros sahir no dP· 
curso do :1nno linaneeirn, os membros restantes elegem 11111 
outro d'l'ntre os aet·ionistas até a mais proxima reunião <l;• 
"~''~"' hliía geral. 

Nest:• reunião a assembléa J,:crnl contirmará esta eleição 
ou lr:•l:ná de uma nova, se não estiver findo o tempo pelu 
qual ftir:J r~leilo o membro que deixou o cargo. 

~ 17. 

1:ada lllt~llllon> do eonselho fiseal dnHr:í tit'pnsitar dez 
;U't;i•es ou ;1s I'Pspcctivm; tlez caull'l:Js rui i11f1't im, durante n 
t'.Xl'fl'it·.ir• do seu l'lll!Jl'PgtJ. 

~ 18. 

o eonsclho liseal estabelece a marcha e ordem •tos nego
do>, c rw primeira sessão, depois da assemhléa geral ordi
naria, 11legn entre ns ~ens rncrnhro~ um Pre~idente c um 
Vi•···-Jlr,.~itlent•·, por um anuo. 

IJI~\'CI'll IPI' lllll (li'Otoen(Jn 1111 qual ôiJ iaiTetn M UC!'Í5Õe' 
1 o1nada' n:1..: .'ll[l' ~~·~SÜ"~ 
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~ t!l. 

O eonselho r.~eal tem :1 st~u e::Jrgu tntlas as ohrigaçlws 
I' direitos lfUC lhe são lcgilim:wwntc• collrl'riJos. 

D~~ide a respeito da nomeação dos mernhros da Di
ret.:toria e dos empregados tfUe devem ~e r a utorizat.lo~ 
para assignarem em comrn um a firma da Sociedade, cou
Lrata eom nlles e dá-lhes as instrucções quP lhe jllt· 
reeem neeessarias. O engajamento dos outros empn·~o:atlw· r 
ela eompetencia da Directoria, que, cJmtudo, não poder:'! faz•· r 
sem o eonsentimento do conselho fiscal, contraetos IJIIP du
l't~lll mais de um anno. 

O conselho fiscal superintende a :;erencia da Sodedade l-'111 
todos os seus ramos e pótle inforuwr-se, a tudo o tempo, 1111 
tnarcha dos Dbgocios, examinar os livros c eseriptnn•{~iio, 
assim como, o estado da Caixa; e tem i~rualmente o dil'l'ilo cJ .. 
r•xercerestas attribuições por procuradores cspeeiaes. 

Deve verificar as contas :mnuaes, os balanços e as propostm. 
para distrilmição dos lucros c deve apresentar annualrn~;utl' 
11111 rPiatorio :'t a~~f'lnhlc~a g-eral ordinaria !los aet:iunista~. 

§ 20. 

O conselho fiscal póde dividir-se em secções e cnrarrt•· 
gar· it cada secção em separado, on a fJUalquer de seus JJH'III· 

foros. de exercer as nttril•ui~ões fJlW lltes são eonraidas, t·llt 
parte ou no todo. 

Est:í autorizado 11ara instituir uma emnmissão dr~ dc•lt•ga
tlos no Brasil, composta de tres pessoas pelo menos, a H111 dt 
lis•~alisar a gcr!lncia dos negocios do B<•neu rwst.c~ paiz, Jlll· 
tleudu ~uustabelceer nestes delegados as suas attrihni{·i••·' 
un em parte ou no tudo, com o dirdto salvo c:c• c•111 lotlu 11 

IPIIIJIO altt'l'ar nu rt•vtog-ar a prot·urnçlín tl:ttla. 

~ 21. 

Os 11Hlmbros do conselho fi~cal, assim como os da mm
missão de deleg11dos, não usufruirão houorariu, mas n·en. 
herão, •le conformidade com o~ 32, um;~ )Jon~rlllagf•m tio· 
lur~ros líquidos da Sociedade e serão intlemu izatlos 11 .. totl:J· 
:JS c}t~SJlt'T.aS [eitas 110 iJitnrC~SI' d:l !III'Sill:l. 

§ 2:2. 

A :J'sembléa geral ser:í convoeada pdu t·ous .. lho Ji,wal 
•Juandu os intcrc•sses da sor•ipdadP :t r.-l'lautart•rn t! tPr:i ltwar 
··ru Hamhurgu. A eonvoearãu ~~~r:í ft•ita por tlii'Ío t.lt• tina,.; pu. 
)t)ir•;I(_'Õo•~ naS J"oJhas t)a Slll'ic•ilatJl', :c Jti'ÍIIIPÍI":I \'1'7. qll:tl!'tJ ~I'· 
lltaJI:lS, Jt••lo llll'IIIIS, I' a llllifll:l, )'1'1" 1111'11"'• ,,jl., tli:o' ~filo·> 
.Ju l•·mpo tu:tro•a;Jo. 



!'ara dPnl!lra til! tlia snrão tlnda~ tntla~ as (trupto:;ta• 
,. t·ulnllltlltit•açües do t•,onsdho ft!wal t! tia Hin•rlllfia _; :•~~~~~~ 
.·nmo a.~ prnpo~ta~ aprPSt'Jil:lti:ts por t•s•Tipto :tn t!Oll~t·llw 
1i~•·al, srntlo tl~~ig-nada;; pnr nm nu mais :tt!t'innista~. qtw tlf'
po~itat'em, pelo menos, mil acçüc~, H dias ant,,s tla P.poea 
uwrrrula para a nssemhléa ~ernl; niio po,fentlo levantar·sí\ 
este deposito senãtJ dt\)ttlis que :1 mesma assemhléa tiVt•r 
tidn lugar. 

Não se JlOdPrá tratar de propcsta~ que não ~c aehnrem na 
ordmn do tlia, ex,•eptuando-se nnieamente :as fJUe tivrrem 
por li m a eon \'ocação rle asscmhléa geral extraord i na ria. 

§ 25,. 

Todo o aeeioni~la faz fl:lrte da a~stnuiJléa g-eral • O JtOS· 
suidor dt\ 10 accües tt•m o tlireito dt~ votar. Cada lO aceõt·~ 
l'BJll'l',llllt:l Ulll voto. Ao mesmo ll'IIIJlO que S,\ 1lZI'r :1 cmivo
t·:u;iiu tia as~r·mll!t\;1 g-eral, St)rfio publit::Hla~ as t'Utllliçõ;•~ eX i· 
~.dtlas par:• a I'III!'Jtla ,. vot;1~·ão. 

Pr.•sitle á !:·~~omltléa gl'l'<tl o Pre~iLIP!Illl tio t•un~t·lho 
!i:il'al, na falta •lt·~Li' u Vit·o•-PresitltHtlt', " nn Íllllll!tlilllenlu 
i)t• :tlllhiiS Ulll Ullll'U IIWllliJI'II ÚO llli'SIIIII l'•lll"t'!ho lh·;d p:11·a 
""lt· fi 111 tl··~i.~·n:Hln. 

-~ 26. 

A as;:emJI!,;a ~~·t\d onlinaria ter:í lugar ;umualant·llt•J 11:• 
tló•o•tJl'SO tlo pri1neiru st~lllPStre. U l!l'llSt•lho li~e:tl apl'I'St'll· 
tar:í o rrlatrJrio tia gf'l't!llt'ia dos 1wgnt:ius no anuo n·nu~al'ltJ, 
;u·n 111 pa n h<tntlo-n tlt> h:tl:nH:uq nc tle uwnst I't' o t!!'latl o tio Ba llt'll 
,. propnntln n11 uu-:<mo tt•mpu 11 dividt•ntln a tlistriiHtir. 

As eontag, o~ h:danços ·~o tlivitlentlll Jli'OJ"•~to ~[lo snh-
111"1 titios :111 f!Xtlllll' llu" rtWi>Ol'•'~, ,•Jdtu,.; p<• la pl'?l!•;fll'nlt· 
a:'SI'lllhléa ~·"ral, o~ qnaes tlt;Vem :t)ll'i'SI!IItar, t!lll rtdaturio, 
11 ['(•Sllltatltl ,f~; ~.·.ll I'X:IIIW. SI' I!Sl·· mr ravorayl') I' at'!t:tl' 
P'\.:tl'to;; u~ balanços, a; t'lllttas e os ÚÍ\'itlt;ntlus, dãu-st• por 
;epprovatlu~. c o•sl.o; r••laturi" \';tlt·t:u!IW quilat:ão ao _·t•ll"•'lhu 
li'-'<'31 e á Din~etori:t. 

Se·, porém, eontiVI'r obspn·arlip;; oa rt·n~lll'a,;, ~ot,n• ... ,w,; 
t\eddn a assem bl;:~ ~l·ral. 

Xa n,;;;_emhlúa gt•ral onlinaria pro,~•~dt!·S<' :is ,.JPit;Üv< d1•,; 
lllelliiJrot-1 ·tJn•ciso' para o ron,I'IIH• fi<t·~tl. I' •IP tlon~ I'PYi
'"~'''' pa1 a a; ''"fila,;,(., nnnn t•roximu. 

~ 2i. 

,..;:i .. da t''IIIIJ•L~I<'It•·ia da ;,~_.;,•mlilt:il :.:t•l'al Inda~ :c- lll::.i;; :k· 
,·j_j._., '111•1'•' llt'".'"'Í''' ·Jii<· rt.i<• ron•lll d:t )Jf'iY:IliV:I :tlll'ilillÍ(·i\• 
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do conSP.Iho fiscal c ua Directoria, esperi:~lmrntr. as pro· 
postas sohre :mgmento do capital sodal (alt\m dr. vinlt• P 
eineo milhií~s tle Marks Rr.ichsmunze), modilira~·ão dos P~ta· 
tntn~, I' Jiqnitlnr:in 1la s•wh•tl::ule. 

St1 um nu ma i~ accionistas, que se Ir ~ri ti mnrPm, dPposi· 
tantlo a derima parte d:ts acçues ou das caHitd:ts nd iutl'l'im 
·~mittid:ts e não levantando o dnposito st•não drpois de 
passad:t a assmnblt\a geral, requerr.rem por rs1~ripto ao eon
s.;lhn liscal uma nssr.mbh;a geral e~traordinaria, drclar:mdo 
no requerinwnto o objecto de •(Ue se tiver dr tr:tt:lr, dev••rá 
n mesmo conselho fiseal convocar a assemlllt\a gt>rnl •·x
traordinnria dentro de quatro semanas, depois de fnrmnlada 
a proposta e feito o llt>p•lsito, •Ir ronformidrulr rom os Pota
lnto<, ~~ 22 a 2L 

:'ilas votaçurs, tlm assemhh;a ger:~l, tlN~itll' a maioria abso. 
lnta til' votos, e no t•asn tlP cmpal.e dl'r•idt~ n voto do Pl't·~i· 
•leutr•. N~s PIPiçues tl1wide a maioria ri'I:Hiva dt• votos: ~' 1111 
•·aso de igualdade dPl'idt~ a sorte. 

~as propcs1:1s :.present:.das pr•lo rnnselho fiscal sollrl" 
dissoltu:ãH de soeir•d:ult>, sua fusão 1:om outra, 1'\IPnsão ou 
r•·strieção do s1m fim, modificação dos estatutos P divisã11 
dos lneros, dt>ddem os dons terços tios votos prPSI'Illi'~: 
pon;m, se tars propostas não formn aprcsPntadas pelo •·on· 
-:dhn liseal, ,; pt·eciso qnr-, alóm dos dons tBrços tlos votos 
prr~s1mtes em f:JVor da tJroposta, se achem reprr.sentados na 
.r-:s•mlbléa geral dons terços das aeçues emittidas. 

Se na assembléa g-eral, não se achando representados dons 
wt·ços das acções, filr a propn~ta approvada por dons tHros 
dos votos presentes, r se o pmponentt~ insistir pela sua pt~o
posta, ser:'! 1~onvocada, no prazo dP rputro semanas, nova 
assr.mhll\a gPral. na qual não se tomará 1~111 ~onsidPraçãu u 
numero d:ts arcões representadas e dt~ridir:io os dons lt>l'l'os 
do~ volm: llrl'se.ntes l'til favor ria proposi:J. · 

Tl}PLO TY. 
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~ ::I . 

O balan<;o St~I':Í organizado pela Diredoria, ~egnndo a~ 
llispusir.ões lt~gat·~ ~~ as r••:-:ras atlopt:ulas fllllfls j.(Uanla-livros 
llll'l'l':llltis, Hlntlo snhnwttitlo ao exanHl tio f'lillSPiho list·:ll. 
~os balant.:"s, os ,·:~pit3t'S n•uH·ttillos par:, os paizrs tt·ans

:•llantko~ não tlr:vt:lll lignral' por lllll l':lmbio n:ais ravur:l\'1'1 
do tflll' aqudle Jl"'" qual ,;e lizl'l'am as primitiva~ oprrat;i• .. s. 

§ 32. 

Dos Jueros li•Iuidos, verificados pelo b:danço, ser ;:i o: 
-1. o 111 "/0 t_•mpr··~ados para a rurmação de um fnnd11 de re

serva. 
2." ;')"lo pagos aos:ll'eioni>la!', 1'01110 lll\'illendo :mnn:ddo 

l'apital realizado. 
:t" IJo rest<tnle lucro lirptidt•, St' distribuirão: 
(a) 111 •;, rntre os membros <lo t'llnsrlho fisr:d ~~ tb com

missão dos tll'!t·~adus. 
(h) 10 •·;. aos IJirc•,tores e mais cmprc-gadoc. tla S•WÍPihd•·, 

~P!.\Uildo o parm·t•r do eonsdho liseal. 
((~) Os ro•stantPs 80 o:, tlo lucro litfuhlo pcrtrnl'rrão, •·omu 

ti i v itiPJH.ln, aos :weion ist:1s, e ~"rão pag-M jn nlam••n !1• l'fllll "'· 
;; "/" tle dividt•nún, wen<'ion:lllos soh 11." 2. 

~ :n. 

l't'tdf' s11 tirar do fundo de rcserv::~, tanto qnnntn pl'rmil· 
tiro~m as suas ror~as_ ~l'gund•) o parecer tio con~rlhn Hs•·al, as 
quautias net·pfis:uias pat·a li•tuitl:n· tnd:1~ as Jwrdas provo·
ui,.ntPs ti•~ divid:1s :wtivas n tio tlifff'rtm•·ns LI" t•nmllio. 

D11mon~tranolo o IJ:Jiant:u anmwl umi• pt'l'lla dtH::Jpit.alrea
liz:~ilo, l!PVC ~H snppriJo t~stP JH'Pjttizu po1lo l'unJo tln n~
,.t·va t·xi.'-'l•'llll', ató ollll+' I'IIPg:lfl'lfl Sll:ls furçns .: não SPI':Í 
dotado o fundo :I•~ rrsPrV:l, cllHJUanto não t•stivo•r t'OIIlpll't:l
lll,.lllt' liquiol:tll•• o pn·jnizn .-o(fridn pelo P:lpital n•alizad". 

Lngo que o funtlo de r,,,;;crva attingir a 20 ''/., tlo t'apital 
r .. :~Jiwdo, eessam o;; Ill "I o dPstinados para este fundo; ,. 
passam vara a eonta lle lnl'fos, distriliuintlo-se aos aecionb
tas, em prim~iro lng-:n·, [j "/.,do eapilal realizado, r tlispnn. 
dn-se du fl'slo st~g-nntlo u ~ :J2, ~nlt o n." ;1. 

!\l:ls :'t~o fundo •h~ I'I'SI'n·a fllr Ul'sl'aleadu •~um ns ~UJt(JJ"i· 
TII"Htos fPitos par:1 Nt!Jrir pn~jnizns, l(lrna a ser tlotauo •·om 
~~.~ .<IIJJI':IIlll'llt'iun:ulo,.; IH "/0 ato:. Jleau•:ar dt• tiiiVI\ a allura 
111:1\ Ílll:\. 
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TITULO V. 

Toda~ a~. r·hallladas, mnvile~ r• mab puhlirat;fl!~' da ~w IP· 
dadt• dtlVelll ser feílas nus sr·;!uintes jurnan:.;: 

llrtmlnu·!Jer lloascnftaltc, Uerliw·r f:tH':;scrl:.l.'itull,f.!, :Ynr.l-
1/r:lrtsr:lu: aUycmeinc Zcituny, ll"r:scr::;ci/lllt!f. 

O t•,onsdlw lhe;d tem, jiUfl~lll, o direito til! Sllh:.tituir :d· 
:~umas destas folhas por outras, puhlit·arultl :i sua ost~olha. 

:;,~por rJu:dtpwr mo ti v o não (lUtler faZl'r-sP a pnhl it·ar::lo r·m 
:dptns deste~ jornae~ ou drJs tfllC os su!J~Lituirmn, hasta a do:, 
,,urros. 

Estas puiJlit:at,:Õt!S serão feitas eom a firma da stu~it•,d:lllt', ,,,. 
'i.!,:'ll:ída por duas 11essoas r:umpetentes segundo o~ l:i. 

TITiiLO \'1. 

Ernqua11t" ;1 StH:iedadr! 11ào lúr rr:gi:,trada 11•1 I'P;,:i,trn d,t'· 
lirrll''' rio Trihuual do Collllltl'rt·io. s;lo rli'l"'ll:<ar!as as l'llll· 
Vtu:a~·i1es pelos jurnaes, s!!ndo sullil:i<'llll', ttlll aviso est:riptn 
alls snhsc:riplorlls, tanto para as a~s··mhlc'~as gente~ ''OIItu para 
a~ dtamallas do r;~pital, rtue forem e\igitlos. 

~ 37. 

f I mu~cllt" H~t:al ele i lu pda a~N·mhltiH l'llll~tilllinlc til';r 
:rutorizado pura fazer ne~Los r:sta luto:-> ltul"' os a c! di ta· 
nwutos e eHWrHI<ts fJllfl lhe Jlarct:erPrrt ner~t:ssarius (Wra " firn 
tk rc:;;,istrar a ~or:ir)llll~le no rPg-istro tla.'i firrn;rs. l';rra ju::
Lilkar estes alltlitamcntos e érHeuda:-o, fJUe ohri~:IIH" Lof!,,. 
os suiJst:ripi<H'I'S de aer;ues, IJasla a tlct:larar;ão de llcJU,, meru
hros do conselho fiseal • 

• \ primPira assemhlún geral nrrlinnria rlnr:idirú se os IIIBIII· 

hrns do r:onselho fiscal eleitos pnla asscllihléa :~m·al r·n11· 
sliLnittLt•, tlrJvem ret:chcr urna part·~ rios Iuer•Js (lantiónc) '~ 
li :~.ar;í o 'Jiutltl•wL 

0:; rc•,visl)rcs para n primr·iro anuo so•·ial s•'r:i>~ ,.fdlos pda 
;osscmhléa t~onslituintc. 

11in dr\ Jancir(l, la dt! Jullw rle ISi:l. - Deutst:lr Brasília., 
ubwhc Uauk. Ar':J''Ist flid<~J, !Jirrwlor.-Tfwm.seu, 1:assirer. 
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DECRETO N. :)391 - DE lO DE SETEM!ll\0 DE 1~7;_:. 

Toma C\tcush·as aos Esl:lbclccimcnlos particulares ele iustrnt· 
«.~âo primaria e secundaria do 1\luuicipio da Côrlc as diSJlOSi
':õcs rlns arts. 72 c Ha rlo Regulamento de 17 de 17evcrciro 
tlc 18:Jt. 

~endo t.;OII\ cnienlc applicar uos Eslalwleeimcnlos 
Jlat·th:ularcs de instrucção primaria e secundaria tio 
Muuicipio da Córtc as mesmas penas c meios discipli
nares a que estão sujeitas as Eseolas puhlieas, Hei po1 
hem fazc1· cxlcnsi\·as c'14J11Cllt•s Eslahclct'imcntos as :li!'· 
posi~ües do;; <~rls. 7':!. ~~ tt:j do Regulamento que haixou 
rom o Derreto n." t:::a A de 17 de Fevereiro de l~tii. 
liramlo a~ penas ::.··c 'L" do ultimo dos tlilos artigo~ 
suhsliluidas pelas de suspensão do l'lX,~reir-io c 1k perda 
•lo I itulo de c<~paridatlc profissional. 

Joiio ;\ lfrcdo Con,~a r! e Oliveira. do )leu Crmscllw, 
~tini~ I r o" Secrct;~t·io de Estado llos Nl·gol'ios do lmpPrio. 
a,;-;im o tenha entendido e fat~a executar. Palaeio tio Rio 
dl' J;IJlciro em dez <lc Sclcmhi·o de mil oitocentos se teu I:' 
r lres, IJUiuquage~imo segundo tla Inllepew..leru.:ia ~~ tln 

• IIIIJll'l'ÍO. 

Com ;1 rubrica tle Su;' Mag~_·~Lade u lmpet adur· • 

.JOiifl .tl(redu Couitt ,[t; Ulircim. 

IIECRETO :-\i. ::;:J\1:!- LIL lO Lll SLTE~IGIIIJ LIL l~i:J. 

Autoriz;t a ,.,~lchra~·~o tio Cllllll'atlu propus!" por l'ram:bt:P 
l';trCIIII's f!:tl'.1 a luu•l;u;ào Ílc um cstaheleduwnto rural u;, 
1'1'11\'ÍJIO~ia ''" l'ianh~·, •·omrrehmtcleu•ln as l:tzetulas uaeiouac, 
•lcnominad:ts -tjuariha~, SPniuhas, Maios, Al~n~lõcs, c Olh~> 
•1'.\::na-, pcrteuf~Pules ao dPpartanwnto 1IP ~azareth. 

ll1·i pur h~m .\~tlorizar a eclebr;u;;lo do ruutr;,clo pro· 
j'O~Io po~· I• r·anctsco l'arPnles p:11·a a fundaç;io de UH! 
ii~l.ahcltlf~tmcnlo rural na. Provinda d~ Piaully, compre
ltcmkmlo as fazendas JJal:wnae~ t..lcnomm:,das-Gtwribas. 
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Seninlla~. Mattos, Algodfícs c Olho -d.Agua-, pnrlcu
eCiltes ao departamento de Nazarcth, soh as dansulas 
·~ue com este kaixam, assig-nadas por José Femanrlcs tia 
Costa Pereira Junior, do l\leu Conselho, l\lini~I.J·o c Se
,·.rct.ario de Estado dos Negocios da AgTicultura, Com
mercio e Obras Publicas, que assim o tenha cnrenrlido ·~ 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em tlcz de Se
lcmbt·o de mil oitocentos setenta c trcs, •tuinquagcsimo 
segundo da Independencia c •lo Impcrio, 

Com a ruiJrica tlc Sua l\lage~lade u llllJ'CI'atlor. 

r;oiiiiiiC/11 1:11/11' '' .lliuistni, tilt .lyrú·ultlll'tl, (111/tlllrl ··io 

I' Obl'lls l'ubliws ,. o Aymw,mo Fl'llllásm/'111'1'11/1'.~ fJIII'II/IIu

,,,~·,IIJ dt• llln l'slobt!ft'CÚitl~tt/o 1'1/l'lll Jtll. /'1'11/"illt:itt t/o }'itllthfJ, 

··•Jmprl'/trtttft~ntlo ns {azendas naâonaes r; tut.rihos, S1'tTiu/11t', 

Jlnttos, .ll!lotlués l' 1)/lto d'.lgna, f1Ulenn:nt,.~ a•1 "''1"11'111· 
IIU'IIlo tle. Na:::ort·lh. 

O runlradaulu l•'raucist:o l'an?ule~ Hltri~a·>•: a .,fo,en;q n, 
-;e:.:uiutc~ •·ondições: 

I. 

Fuu•l;q·a, ;i ruarge111 •lo rio l'arualr_yloa, ua l'ruvirwi;• "" 
l'iauhy, um(•~"'taheledmeulo d,~\.a;;rirulluqt_ Jtratira, t'lll· 
Jlrngando como trabalhadores os liltertos da ua,;;lo, r~:o.islPnl.f'-' 
nas· fazendas do Estado, IIUC forem aptos para o l.ralt;~lho ,. 
u;io estiverem empregados por eonta do Govcl'lro; IHtdt~llfl" 
tambJm eontraetar na Provinda ou flira della tralmlha•lon~.' 
qnc não sejam libertos da nat;ão, se o num11ro deste:-: für in· 
,.:ullkiente ou não forem aptos [ntl'a o ~erviço. 

' 
11. 

J•:tllll:;tr;'t ptry,.:i•·.a, lli<Jl'al •: rdigin,;trltCJII.t' •h lilwrlo, d••· 
dilas fazontlas, que forf'lll lll<~llllrt:s, " "·'filho:.: -l;ts lit,.rl:o, 
llil>f"i•lus tiCplliS llit Jll'llllllllgarão tia Lei ,,. :!X •I•· s.•lf'iithl'" d·· 
l~il. n;,., [ttttlcn•lo, l'"r/•.ru, os u~<more;; ,.,..,. "'l'"ratl"" da •·out 
panlii:1 de suas 111âis, ncu1 •·ntrar para o nslaloel•···illt•·nt" " 
•Jut: st~ rnfm·e a t·oudit;ào J.", ante,: de eorupi•~Lan·tH riu•·, 
annos tlc itlad••, salvo os orplttíos de pai e m;'ii. 

Provtn:i, outrosim. ;i etluea~:ào uwr;d e r•·ligi•Js:J '"'' 
:ttlullo~. 
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I 11. 

Prt'>t~r.o ~~~ n•·ce~,ariu~ ~·":eurrn::- c ;tlilltelll", ve~tuari" '' 
habitado aos liberto~ das dita~ f<Jzendas, que lun·m in\ a· 
ltt!o:, ,.,· fJUizen•tn-se asylar nn estal.odeeiHH:uto, ~uj~itl•s a" 
r•·gulatw:H~•J ·~ p<~lidu d•) ute~tn". 

I\'. 

1-;,t;d>~:kcnú lavuur;": de al;:;•,Jào, tk •·anlla do: ac.·.w·;~r, dr 
,-,~re;~o•s e qu;u'"'l'"'" untr;~~ qw: fore111 propri;J,-; d<~ clim:• ,. •h 
-;olo; fahrira-.: tk qttei.io•s i~ do: sahàn, t·h;n·qut•;lfl;>:--1' t:oort11111•: 
Plll IJUC se Clll{ll'I!;_:U•'.III o-; JII'Ot:IJ:'o'llS llliJiS ilpo;rfei~;llitti<J:-> IJ <'•tlll· 
pativ••is euut O' l't'i'Ur;;r.-.: tlu i_'Slill!elceimeutu. 

l;,ustrttirú pro:diu tlt: re-;itlt-tll:ia, i:a'a .J,; oi';II;;I•J, o•nl'o:l'tll't
ri;t, a11la, i;nmit.erin, edilieios t:OIIIJJI'O]IOI'I,;Úo.·~ para as l';ohrit•.a:; 
, .. r-••rltllllo'_, par<~ dep11::i1os, para en;.:o·nlu• de a-;-;ui:ar ~~ stw:: 
oh:po:JHir:no·ias, para prensa •: do•,;earu~o du al~:odào P "''"" 

•[!l<ll'i.l'l das pr;was• cneanega•las da polil'.i;~ rio t·~i.<llo••lo·o:i
mento e fazeml<ts de ~ado, tleventlo Lambem pt'l·parar uut 
l'iJlll(IO \IUI'a CO'\UtiU' tlgTOUIIIIIÍI"II:', 

i:•o!l··li'Uitaf'llll';o,:.-, c•·r,·ad"" ,. L':;Lal>ul•o' .opropri.1ol"> p;n·,, 
t.lllll'lhur;IIJICilt•o e :tp•~rfeiçonnJo•uto ola:.; r.u:;,, tlr· :.::~ti<J; lnr-
111 •r;·, <'!;Ud·~s ,. pr;Hh' ar1ili~i;ll'' •· l'ar;i ;opplir;u::i·o do >Y··lf'lll;• 
o]., ,.,-,:;;,rmcuf() ou tlo oh~ .<'''''~'!''i", se:,(tiu•lo a t>]"~i·i•; tlc ;~;~•!" 
o; IJ' n.:-<ulta•lu,: '-'·~ lllll ou di: outro sy~tema. 

VIL 

fi t·sl:oloo..:lucintt~IILu t•~r;i •J >e.~ttiltl•: po·~St)al: llill liil'l'l'tur, 
que sorá o t·nntr<~etante a1:inw rcl'el'itlo, um i':st:riptttrariP, 
um S:u:Prr!ott·, tun Prufns~or, uma Prnl'nso.;ot·:•, uma Hirl'elora 
do~ lt\tbalho . ..; duJn•:-;til'us, 11111 Carapin;o, Ulll FPrro~iro, um 
Enl'el'llleiro, uma Enl'nrmeir;o, ~eis t·riath•;, trinta lr:lliidh;~· 
•lnro•,; par:1 il lavoura tia ranna <lt• "'''near, trinta tlitos p;q·a 
"do ;ol,!.:'oH];iiJ, qu;•tro di tu:< para 11 eortllllll', qualrn par;o "' 
··h:H']II<';od;~-.:, •]italru p:or;~ a l';olorio:<~ tle iJLu:ijus, tlous p:•r:J ;o 
d1 1 :-;;tiJ;iu, ~ei:-: t•ncarn.'!--!tldn~ d:t dir,~n:üo 1l:•s intJu:-;Lrilt~, •·ittt•n 
\ a~Jn~~irn< ~·o:..; LdH·ic;t-.; n~~~:~~=-'·':it'ÍH~, ~:·i..: pntt:<ts e ttrH S·•r .. 
'-!o'llt••, i', liualllll'llli', tod"' '" ill"llOfi'~ ·~ i:t\'aliolos di; ']li<' 
I rala!n ;1:-' l'undiPÕe:-' ~.a P :J." 

~'i•·a ·~nto~noli•l•; IJIIC, alt'tn rio llil'lll'l'll li\.adone,;t;o el:lll~ul:•, 
.],., ••r;l•• '"" admillido:.;, i:""''-' tr:•lwlh;uloru.", touo.' os liiH•rto:· 
d;J 11<"-,';lo) qu•· I'<YI'Iilll aptn~ p:ora ".«~rl'i•;'' rur;d i' "illro•' :1 
·I 'I•' ..:.: d•"1111 :o '' "''[:1 l•o:l•:•·illl''!l l'~. 
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nn. 

An Director compete admittir e drspedir livrem~>nle todo 
o JW~>oal do est~helet~imento .~ m:near-1111' os resjJPI~tivos YPII
druo~ntos ~~ salarios, salvo, pon;m, o tlisposto na t'ontli~·:io :!li."; 
or:.;anizar nsnjeHar á approva~ão ''" l;o\"t~rno o r,.~~nl:llll''llln 
irtlt~rno do estal.releeimento, no qual podt>rá Ílll(Jfu· pPtl:ls I'OJ'
I'f~l'l~iunnes; f:JZCI' !Oti:JS :IS UCS(JilZ:I:i Jl('f:I'SS<HÍ:l~ :Ís I'OIIStrUI·
~·ÕI'~, regirnen e bom serviço do mesmo I!Slaheleeiurt•nto; 
V1mder lotlos os protl.uctos natnrac;; e industriaes tleste, eom
prehtmdidos os bois de talho das cinco razuHins quP Jkam 
sob sua direcçiio; e remetter á Thesouraria de Fazenda, no 
rim •ie cada trimestre, os s~ldos líquidos .~xi.-.trnt•·~. depois 
"" deduzidas as mencionadas despezns. 

lJ11rnntc os einco priuwiros nnnos, em qu1~ o I'Ontrnctalllt· 
t1•r;í de I'PI~el.rer consi::maçu<)S do Governo, seriio encontrada< 
ne~tas ns JUnntias liquidas que po~sam rxistir ·~m sPU poder. 
JII'OI)U~Io do I'~I:Jhf'lt•I'Íillf'Jlln, I'IIJIS!anlf'~ i]fl~ fl:ti:JIIt'l'lf',- II'Í
IIIf'ql':lt'.'· 

1:\. 

,\ ,.,,~riptnrnção da receita P dt'SJIP.Za do eslnht•f,•,·illll'ntnli
, .. ar:í a ~~argo du Eseriptut·ario respectivo. 

o llin••~tor remettt'rá tritw~~tralmente ú 'l'hr~nnraria dt> Fn
wndn l1alnncetes explil:a<los '' osdocnnn•ntns da sua rnt•rtta ,. 
dP.;ppz:t, tfuea' r~omprnvarem, para qne a HWstn:t 'l'lit·sn~rraria 
possa exnn~<lf a fiscalisaçãu que lttP <~OIIlfll'tl'. 

A' vista tlessrs l.ralan<~etes se fnrú tamhcrn a t•S•:ripturnri"ío 
tltlvitla nnqnella repartição, de motlo <lUP nn fim tle e:;d;1 
I'Xt~rddo, apn•sentndo o halanr:o annnal tlu P~taheiP<:inwnlu 
'" po.ssa to111ar n r.unta dn Direetoria e dar-s1~ ·lhH qrr itarão. ' 

N"a li<Jllidat;ão dns t'Oilla~ e nos halanros nnnn:w:; n trilltt•s
tr:w:; se disr:riminar:'t :1 renda do PStaheledm•·uto P a tlespt•7a 
fll'llpria da fundarão. ht>lll enmo a tio eusteio. 

A ThP~onraria <lará conta ao Ministel'io th A~Tit:nltlii':J """ 
l't~sultados tia lit]ltidat.:ão da' ••oJJtas aunn::t•s. · · 

X. 

O Oirector podcr:í fazer no estabelecimento todas as n:olfj
lk:t~;ões fJIIP jnlgnt· necessarins, quér augmentando ou rt~du
zit~do o pe~~oal, sempre cnrn attençãn ao final da elausnla 7." 
IJlH:r alter:mdo a distrihuit:ão dos divt>rsos srn·vit•os, SPII~ 
at·<~rPst:imo, pnr,:rn. tlns <'on~ignarõ,•s t••mv•'nt•ionarl:ts I'OIIi " 
lroVI'I'IIO. 

:\I. 

nar:'t printij.Jio nos tra!Jallws tia rumlarão tlo ··slahdt•l·i
IIIP.II!O no prazo tle ~eis mezes, •·onlados <lo dia ••tn •Jil•• n•,.,,_ 
loer· as l'awntlas du Estado. s<>JH.Io-llte entregtw <11'11 tr·o •I•• 
lf'••s llli'Zt•s, tia dal~ <lo rP•:f'loiuwntu tias tlitas fawndas, a pt ;. 
ltro•ir:l Jli''''I:H;~n para n~ do•<JH'7.:ts tia iutlio-:11b l'tl!ld:w:lo 
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XII. 

t:rm•·lnir:í tntlas ::~ rnnstrnrrups e nltras P l'ar:'a runrr·ionar 
r••l.(ttlar·rnpntl~ as faltrir:•s intlÍJstriaes mrnr·ionadas na t•on· 
di•·:io r~.". no prazo rir• dnr·o annos, uma VI'Z fJilP por part•• 1lt> 
1;, ;VPI'IIO I h r~ st>,ja m r.lln·~tw~ nas épot~a~ estipula1las .1s prrstn
c·õ"'" rir v i•las, dPvPntlo, pnrt;m, r·nnrluir tltnll r o dr dons 
:·lllllllS a r~nrblrur·r:rín tl•' 1:difirius f' n fahrir:1 IIP qnPijns, 110 
~o>n·l'i ru an no fazrr fnw·t·tonar :1~ t~harrplr:Hia~, o ror! nntf' I' 
:1 fahrit·a d .. ~a hão.,. nos nhimns annos n<: lavu111'a,.: rlP ali!otlão 
,. t)p (':11111:1. 

Xlll. 

Prr•slarZ1 !ianr:~ i<lunen d:lqnantia de 10:000;) na Thcsoura· 
ria rlH Fazentla da Província rln Pi:mhy, não stí para rcr~dwt 
:•< r••msig-nat.:lws contractarJas, como para garantir a arret•a
dar:iio da rrnda do PstnhriPrimrul.o, qnr 1<~111 !Ir n•t•ollu~r t.ri
fll••str:dmrnl•· :í IIH'SIIW ThH<oHrat·ia. na f<'•l'lll,, 1]~;: t•on•lir:iu•s 
:--;. J p ~1.:1 

S••llt)ll'P qtw" l'nntrat•t:Jutr aprPsPnt:n :1 ,;na conta do
<'llliiPJllada da,; ,],•spPZ:h fPita~. r" forPlll rst:ls jnlg-atla~ rPgn
l:it'•'' Jl"l:1 TIII'~Olll':ll'ia, t~nllsi<l••r:~r-!'<~-lta exoHcra!lo 11:-~ im
port:ml·ia •li' IIns r lt:Jhilitatlo para l'<~crhPr nova ronsignar:ríu. 
prPv:tiPt't•ntl" a ti i ta liau~·a. 

SP v"ritit·nr-!:'r :1 PXistrnda tlo saldo f'ill st>n pmler, a Hwsnt.1 
TIH"'IIlll'ari:l lltP Pntreg:u:'l súmrnl.l' n somma qtw, fl'lllli<l:l ~ 
, .. ,," <:d<lo. ]"•rl:u::l a prPslat:iín Jll'tlitb. 

\I\'. 

:-;,. dttrnntP n L" P 2." :mno o contract:mtr não honvrr tlP.~
I'''"'Iidu "' :iO:OUO,)OOO dt• qne trata n ~ :1." <la eontlir,ãn 1i.". 
o <al•lu tlt~Vt,r:'l ~Pr-lhP Pnln'gne nos annos 8llh~t~qnrntcs, tl1· 
. .;urlt• tpw nm caso algum Vl'nha :1 ret~rhrr mais rln qnP "' 
t!O.Oilll:;ono Pstipnlat!n<. 110 ~ :1." dn c•onlli6n li." 

\V. 

A in~:wctH,'ão, drvidanwntc eompruvada a jniw tlo Go
v,•ruo, de nlgnn1a tlas cnn<lir:l•rs do pl·esPnt•~ rontraeto, ill'
t .. rminar:í :1 s11:1 rr~,.i~:i" ""111 anti i••nt•i:~ pn··vi:l •lo ''IIIÚr:w-
1:-~nto• llifl'!'lor. 

X\'1. 

U o•st:Jlwlt'<'imrnto fir:l. snjrilo :í insJierção imnwtliata ti .. 
. ,lini-:t••riu da Agrieulturn, ComHwreio r Ohr:~g Puhlkns 1111 
d11 J'f<''ÍI}I•IllP tl:i J>rOVÍIII'Í:l, SPffiJil'l' IIUP tlf'I'I'S~31'Íil ftlf. 

Ao m,;,lllu P•:o·si<lo•niP eolll)ll'lt• nuuw:1r o E~t~ri!>l.urario tio 
•'"laltPI<'<"ÍiliPil!ll P lll:ll'l'::lf·IIJ<• o \'Pill'illlPlllll fllll' ha de )lf'l'· 
..,.J.,•r !••·In ••!11':11'"." ,. l'•''l"'ll'':ddlid:iill' da '''<'l'i)•lllf~l.:ãu. 
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XVII. 

d ~lini~terin tia AgTit~tt'lura, t:ommcrt·i•J c Oht'as l'uhlica.~ 
;l!'etta ns condiç\Jcs acima estipuladas c obriga->e: 

~ L" A mandar entregar ao contr:wtante Direeltll' do e~
t.lhelndmento as fazendas denominadas Guaribas, St'rrinhas, 
Algodões, l\lattos e Olho d'Ag-tw, pertencentes ao Estatlo 11!1 
llepartamcnto de Nazareth, Província dn Pianhy, as qn:ws 
foram concedidas pelo 1\linisterio da Faz,~mla por AvistJ tlt• 
10 de Junho UL'Stc anno para fazerem partL~ tlo c;:talwll't'i· 
mcnto, com todo o gado nellas existente, c as casa~·. tara,;, 
curracs c lo!!:ratlouros. 

As ditas ·fazendas c utensílios que lhes prrtrnt'f'lll ;:,•r:in 
cntrcgurs an eontrnetaute por meio de im·cntarill, a fJUc ~~' 
proecdcrá pela 'fhcsouraria de Fazend:l. 

§ 2.'' A mand:'lr cntreg-:11' ao meww Dirretor os liht•rtns tl:t 
unção precisos para os trabalhos tltJ cstahelct:itilcJltt•, c todos 
os menores c in valitlos, os quacs deverão sei' eon~avatlo,; 
uos lug-ares em que actualnwnte se at:lwm, alt\ '111'' po;;>:lJI\ 
ser tran~feritlos para o cstalJl'lcdmento; o qtw ~'-' l'lltt•ndf•r:i 
atú que seja coneluido o pre11io fJLW tltn·e asylal·o~, nos tPr
mos lia clausula 12. ", pretlio r)Ue ueverú ser eonrluitlo, tlt• 
prcfcrenda a outra r~omtrucr:io, tlentfo tlc um anuo, lllllai.~ 
tardar. 

Os invalitlns rJue JH'l'Cis:Ht'll1 tlo promplo,; sr.ct•orrns ~~ ~'" 11r · 
phãns de pai e mãi serão imnH•tliat:nnentt• tran;;fnitlll.' p:IJ"ot 
as cinco mrn1:ionatlas fazt:IHI,ts a lim tle r.·edJCI"t'lll u~ a'l
xilios de IJile necessitarem. 

~ 3. 0 A rornceer ao contract:Jntc, pnr:.J a ftlntl:tc:"íntln<'"':'· 
lll'tl'cimento, no primeiro anno a quantia tf,· ;Jll:OLliL~.illl!) t'llt 
quatro prcslat;Õt'S ig-tvleS de trcs t'lll trt~s lllt'ZL':', nn ~~·guntl .. a 
<Jnantia de 20:00!1;)000 pela mesma fúrm:1, L' :W:OIJO'iliiO t'lll 
prt~stações, á proporção <Jlltl forem rtJt)Ubit:11la~ Jltlln lllt'sll1t• 
·~ontrurtantc até wmpktar o prazo de f'inco anuo:-, t<•ntln-s•' 
,;pmpre em vi,;ta o tlbposto tw ultima parte da contlit::iu s.-· 

Fiea entendido que, úll1<Jll:1llltJ o t•stauelecimento n:"íu pro
duzir renda suffieiente, as despcza~ dl) ~~·u t:a . .;tdo rutTL'liit• 
por eonla das consignaçõrs con vcncionadas. 
~L" TLHla a receita c tlcspcza tlo cstaiJclt•cinwntn, qu,;r 

St'ja relativa :ís consi!,!tJat;õcs rc,·t:bith; do Gnvrrnn, <Jilt··r :i 
rnlllb tln mesmo estalJeler:iiiJtJJttn, ~er;t t'"'riplilrada t'lll 
livros allertn~, I'llllricarlos e cncerratlns por t'Jllprr•garlo., da 
TIJe;our:uia. Estes livros st·rão J't'L:olllitlns annnaliól<'llll' :í. 
lllt':<ma Tlwsouraria p:1ra " ttJJuada das <"tJnl:l-;. 

Alt'•m dl'sses livros. han~rú 11111 dt•stin:nlu :í en!ra1la <' s:tl1i1b 
tle genL·ro;:, inelui<lns os IJOis tle ralho dP lflW tr:1t:1 a ':"l!di•;:i" 
~-",e nutro:; olJjectus fJLW s.•jam do uso e sen·ir:•• "'', st; · _ _ 
IL·d•n,•ntn. _.·· -- r~ ~1 ~ '· 

~ ii." Aahnnarnn contract;nJir, pel•) trabalho fu-{~~fí,}.JI\ '.!\/?,( 
•· din:r•;:Í•l do t'sta!Jdecinwnto. o IJOnor;~rio a1·1· ~~1&~·~ª-0IJIJ) 
durant!' o~t:incoanno' d··IJUP trata a mnt.li_an~~~', <) tlalli · 

,. '" ,'~',',' ::···. ,:""',:,"''""''"'' ",,." """ ',. ""( ;v;;; "" . ., "' "' , <>"~ 
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tluziJatlo renJinwnln liquitlo do r~talwlerimr.nto,a qual ~eni 
man:atla pela l'rl'sitlcneia de aceôrdo t·om n eontr:wtan1P, 
t•om tanto lflll.' a i'Ua importanl'ia não ~Pja SllfH'rior a 3:000:;, 
não scr11lo t:11nhcm menor de 1:0001~000. . 

§ ü." A garantir ao contractante a dirrrção tlo pstahrlPcl· 
mentn po,· trmpu de lã annos, s:dvo o caso previslo IW con
dição t5.", nãu podendo o mpgmo t•ontraet:mlc, dur:mte PS~P 
prazo, nxcrcer nenhum ramo 1\c industria ou de coHHIIcrcin 
por conta propria ou de terceiro. 

Pala cio do lHo dt~ JanPiro rm i O tk S~tcmiJfO de :1.8i3. -]os ti 
Fcrurwdcs da Cnstrt Pereira Juniur. 

DEC11ETO N. :i3tn - nE 10 DE sEmmmo nt> i8i3. 

l'ermitle que tla~ tlcz datas mincracs concctlitlas a F.tlnm•dt, 
l'ellew Wilson sejam mel! idas c dcmarcatlas uma em Comlurtí, 
outra em Jllatapéra c duas 110 Coqueiro. 

Attrndendo :10 que me requereu Ed tm·do Pellew Wil
son, Hei por bem Permittir que tbs rlcz datas mine
racs, concctlidas Jlela clausula 3. • do Decreto 0. 0 li38U 
de 30 de Junho de 18(i9 nas localidades por ellc indi
c:Hlas, sejam medidas c demarcada~, quanto á ponta 
Sul da Ilha de Camamú, uma em Condm·ú, uma em 
fllatapéra c duas no Coqueiro; subsistindo a respeito 
ilas outras ~eis datas a designação fci la dos lugares de
nominados Taipcmirim, João llranco c Península de 
Santa Jgncz, c tlcvcntlo nesta conformidade ser enten
dido o mencionado Decreto a llcratlo pelos de n. os 4'&,!)7 
de 21 de laneil·o de 1870 c 4923 de 13 de Abril de 187:2. 

Jose Fcrn:mdcs da Costa Pct·cira Junior, do 1\leu Con
selho, l\linistro c Secretario de Estarlo dos Nc~ocios 
da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, assim o 
tenha entendido c faça ex.ccutar. Palacio tlo Hiode Ja
neiro em tlcz de Setembro de mil oitocentos setenta 
~~ trcs, quinqnal!esimo scg-nndo da Int!cpcmlencia c tlo 
,~mpcrio. 

Com a rubrica il<· Sna llla!!estatk o Impcratlnr. 

Jo.~t: Fel'nandt·~ drr Costa JltTr'inr Junior. 

''i J ·;'.,,:_f\.:JV\...1 
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DECHETO N. :;;J!H- DE 10 DE SETE~lBUO DE 1873. 

Approva o augmcuto de mais 100:0008000 no capital da Com(la
uhia lly!ll"aulica Pclol<~IISC. 

Attcndcnrlo ao que me requereu a Comp:whia lly
tlranlka Pclolcnsc, devidamente l"l'lll"t'!Willada, e na 
con formidadc do parecer da Secção !los Ncgodos do lm
perio do Conselho de E~tado, exarado em Consulta dt) 
':!'~ de Julho proximo lindo, III'i por hem Appruvar o 
:lllgmcnto de mais 100:000;)000 no capital da uwsm;t 
Comp:mhia . 

.José Fernandes da Costa Pereira Juniot·, do l\lcu Con
!'CIIlo, l\Illlistro c Secretario de Estado dos Negocias da 
A~T ieul tura, Commereio c Ohras Publicas, assim o tcn h a 
cntnutlido c faça cxceutar. Palaeio do Hio de .Janeiro 
.~m dez de SL'tcmbro do mil oitocentos setenta c tr·cs, 
•lllinquagcsimo segundo da Intlcpcndcncia c do lmpcrio. 

C:om a rubrica de Sua l\lagcstatle o Imperador. 

José Fernandes da Cost•t. l'erâm Junirr. 

DEL:HETO N. l'l3!}5- DE iO DE SETElUDHO DE 1873. 

Concede á Companhia Thc Grcat 'Vcstcrn of Brasil Railway 
Compauy limitcd, autorização para fuucciona1· uo lrnpcrio. 

A ttendcndo ao que me requereu a Companhia inglcza 
The Great Western of Br·asil Railway Company limitetl, 
devidamente representada, c na conformidade do pare
cer da Secção dos Ncgocíos do hnperio do Conselho de 
Estado, exarado em Consulta de 26 de Julho ultimo, Hei 
por bem Conceder-lhe autorizacão para funccionar no 
lmpcrio, ficando os a c tos que pra.ticar no Drasil sujei tos 
;"ts Leis, Regulamentos c Tribunacs Brasileiros. 

José l•'ernandes da CostJ Pereira Junior, tio 1\leu Con
:~dhu, l\linistro e Secretario tle Estado dos Ncgocios tl:t 
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Agricullnra, Commercio c Olmts Publica~, a~sim o 
tenha entendido c fara I'XCcular. Pal;,cio do l\io tle Ja
neiro em dez de Setembro de mil oitocentos ~etenla e 
1 rcs, quiJH]nagcsimo st~gniHlO da Indnpendcncia c do 
lmpcrio. 

Com a rubrica de ~ua J\la~<·~tad,: o lmpcratlor. 

José Fcnumdes da Costa Pcrcim J11nior. 

Cunsitlcra justificado o caso tle forp maior que orJ;;JIJO!I o 
Pxcessu de prazo na viagem encetada pelo paquete IJahict 
em 111 de Novembro do anuo finrlo, <' crmeluifl:t pelo Parnmi 
I'Jll ~:; <lt: J1<'7.''llilH'O do JlH"'lllO :!Jlll(l. 

H<~i por lwm, !la (:IJJI!'OI'Illi<lade du lJCl)"(:('()' d:t Sccç:lo 
dos Ncgocios tlo Impcrio do Conselho d1' Esiado, C'\:IJ'atlo 
t'lll Consulta dl' l'i de' .lunl10 ,]o corrcntt~ anno. Consi
dl'rar jusli!icatlo o r:\:;o <lc força maior ((!11~ ori.~inoa 
<' CXCC~~O de ]ll':lZU na VÍ:l,!.!'Clll I'III'C!ada }ll'IO paqttr!e 
!J11fúa <'111 W 1!1~ NOVi'llllJI'I• do anno Jindo. <' ,·oncluida 
]•elo raranâ em 2~i il1· DewmiJro do mt·smu anno, de 
accurdo eon1 as clausulas 1::.:.• c 21." do contracto appro
vatlo pelo Decreto n." filOU de !J de Outubro de 187~. 

José Fcrnandrs da Costa Pereira Juuior, do lUcu Con-
. ~clho" lllinistro c s,~cn·tario de Estado tlos Ne!.!'ocios da 
;\gricultura, Commcrcio c Obras PulJlicDs, assi1~1 o tenha 
t'lllcntlido f' faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
11lll <l1•z de Setembro tle mil oitocentos setenta c trcs, 
tJUinquagesimo !'Cgumlo <la Intlepcmlcncia c do lmperio. 

Com a ruJ.,rir;t <Jc Su:1. ~1agcstallc o Imperador. 

Jrsé Ftnwndrs drt Casta Pereira Junirr. 
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IIECHETO N. :i3J7- IJE lO IJE SEHMI\110 llE 187::. 

Cousitlerajnstifica,lo ora~u 1lc rorc;a maior 1pw uri~inou o cx
resstl de prazo marea1lo para a eoucluS:10 !la viageur redontla 
rnmc~·atla no llia 2 de Outul>ro do anuo pro\imo lindo pcl1• 
pa<JHdc Ca/dcrrm. 

llei por locm. na Cülllurmidadc dP r.:II'C<'CI' da Scc,;:iP 
do;-; Ne.'-'·o1~iu~ do lmperio do Conselho de E~tado., nara
do Plll Cnllsnlta ck 2:i 1lc Junho ulti;no. e llc acrôrdo eom 
.1 rl:lll~Uia 22." do COiltral·to approvado pl)[,, D·erl'l" 
n." r1:;;_.:t; de 7 de .luulw de 1870, Cull,iderar justilkado o 
··aso de for<;a lllaior que originou o e\cesso de pra:w 
man·ado para :1 conclusão da viag-nm n·dontla nmwçada 
110 dia 2 de Outubro do an11o proximu 1i11do pelo paquete 
Calr:cron da Companhia- Li Vl'rpool Bra'il and Hiver 
!'late St.eam Navigation. 

Josó Fernandes da Costa l't'l'eira Junior, do llleu Con
f;l'lhn. 1\Iinistro e Secreta!'io de Esta1lo dus Ne~~ocios da 
c\gricultura., Comnwreio e Obras PuiJliras, :1~siln o tenha 
eulendido e faça executar. P:tlaeiu du Hio de Jaucir11 
•·m dez de Setembro de mil oilo•:!'lllos >'t!l!'llit e l.re~, 
quiuquagesimo '"gnndo da lrlllependciH~i:t c dn lm
periu. 

nECHETO N. ~:ms- vE lO uE sETEmmo 111-: ISJ:l. 

·\ utorizu llarl'!ay & Comp. a importar na l'roviut'Íil llt• Par; i ;)llfl im· 
migrautcs no prazo de dous anno,;. 

AttcmlcnllO ao l]llC' me requereram l!JrcJay l\ Comp., 
llet por hL'lll Autorizai-os a importar na Provinda dP 
Par:i, :.iOO immi!.'rautcs a~~ricullorc~ uu trahalh:.tdorc,. 
'ura'''' do sul da <~~uropa otÍ das Antilhas. -oh as riau,;Jda·; 
1 '!•' ,.,!til ,.,te h;lix;•_Hl :r ''"i·:n:~d:r' l'"l ,In·"·. F"t """'-'''' d:· 
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Costa Pereira Junior, do l\Icu Conselho, 1\limstw e St> 
ereta rio de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mcrcio c Obras Puhlicas, que assim o tenha ententlitlo e 
f:u~a executar. Palacio do lHo de Janeiro em dez do 
se'tembro de mil oitocentos setenta c tres. quinquagc
simu segundo tia Indcpcntlcncia c tio Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstatlc o Imperador. 

Jose Fernandes da Costa Pereira Junior. 

Clausulus a lJUC se r•efcrc o Dccr•eto n." :i39S 
desta data. 

1. 

Rm·lny & Comp. ohrigam-~c a importar c cstahclcccr no 
nrasit Plll terras da t•onwrt~a de S:rntnrcrn, na l'ruvincia do 
l'ar:í, tiOll irrurrigr:rntes nu m:rximo prazo uc dous a uno:;. 

II. 

Os immigrantcs serão Có'Colhidos d'cntre us agricultores c 
trabalhadores ruracs do sul da Europa nu das Antilhas, não 
excedendo de 20 o I" lJS de outras prolissõcs c opcrarios. 

III. 

Antes de t•rnbarcnrcm, ns imrnigTantes :rs~ignarãu prr:rutc 
P~ Agúntes Consul:rres tio llr:.rsil, ou de quem o~ substituir por 
ordem do mesmo Governo, documentos em tJUC se declare 
•JUú tiveram p!eno c inteiro conhedmcnto das condições por 
q uc se eontract:rram com os em preza rios, ou com seus Agen
te~, c búm assim quo além da protecção c favores gcraes que 
as leis garantem no paiz aos estr:mgciros lahoriosos e morige
rados, nenhum compromisso toma o mesmo Governo para 
com ellcs individualmente em virtude d:rs presentes clau
sulas. 

IV. 

Um cxempl:rr do documento de que trata a clausula :rntc-
1 ior será log-o rcrnettido á Legação Imperial em Londres, e 
um outro enviado á Sec~rctaria de Estado dos Negoeios da 
\nírultura; Comuwrdo e Uur:.rs Publicas, á qu:.rl se tlarú 
.,. i:" ''"IH"· nc<'t·~:·;Jfh ~'.li'' ':•.'U''Il!'L\ tia 1'~\rtilh• ''': •:;ub ••xt•e· 
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dição de immigrante~, n fim de se proviiiPnciar prlas autori
dades competentes quanto fôr mister por occasião do desem
barque e chP.!.l"ada ao lugar do seu destino, na conformidade 
do que dispõe este contracto. 

v. 
Nr1 tran~porte doq immigrantr.s s·lrão ohsrrva1las as di~pn

si~õcs do Decreto n. • ~118 do t.• de 1\bio d~ t85S. 

VI. 

o~ emprezarios obri~am-sc a fazer por sua propria conta 
todas ns despezas concernentes ao embarque, transfJOrte ~~co
mec.Iorias, desembarque, agasalho c sustento dos mesmos im
migrantcs, assim como aos fretes c condu•~ção de suas lm
gagcns, utensílios c machinas até o lugar de seu definitivo 
estabcler.imento; a manter, sustentar c empregai-os segundo 
os eontractos que celebrarem, em trabalhos agrícolas n 
outros proprios de fazendas de cultura de canna de assucar 
o semelhantes, durante os prirr.eiros dons annos. 

VII. 

O Governo auxiliará os emprczarios com a quantia ~~~~ 
IOOt:OOO, por immigrantc m:tior de 12 annos e eom a metadn 
dessa quantia aos menores dessa idade e maiores de seis 
in nos. 

O pagamento será eiTLlctuado, metade um mcz depois «<a 
ehcgaJa c outra metade depois de cstahel~eidos os immigran
~s. em seus lotes, em Londres ou na Thcsouraria de Fazenda 
do Pará, á escolha dos empreznrios. prestando estes fiança 
para restituição daquella quantia a respeito dos colonos que 
não furem e&tabclecidos. 

VIII. 

O Governo Imperial venderá aos ernprezarios para r:Hia 
immi:.:r~nte solteiro com 1:! armos um lot•1 de terras~~~~~~~ 
:a.ooo mr.lros quadrados e para cada chefe de farnilia nllt 
lote de 6~.000 metros quadrados nos pontos da comarca !lo 
S:mtarem que concordarem. 

O preço das terras será de meio real por braça qnarlrada, 
~arrendo as despezas de medição por ::on ta dos cmprez:1rio:< t' 
realizando-se o pagamento da respectiva important:ia llous 
3nnos depois de estabelecido o colono. 

03 titnlos serão entregues pelo Governo no neto !lo pag-n
mcnto. 

IX. 

'rendo os immigrantes preenchido os dous ann 
vi~~o que cnntractarem com os em preza rios, n 
··bu;;ula fi.". diyillirãn ''"'"" rntn· o·: mt·sm, /~ 

f/~ 

l~ ,-.. .. nos 
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ti1Vt•rs11:; lo!t•.-;,l,l lt'l'l'at; na proporção r,m tjiW foram l't't't•l•i· 
dos do Governo Impcri:JI, c com nu~nwnlo de pre'i'' suffi· 
eirmte para incluir quaesquer dt'slwzas feitas eom a mrtl içã•' 
~~ tlemarc:u:ão dos rcferitlos lotes c edifieação de ras:1s fll'll·· 
visnrias. E~ te preço será prefixatln em uma tabcll:. org-:1ni · 
zada pelos em preza rios de accôrtlo com uma pessoa que rt.r 
nompada pela Pre5idencia da Província. 

O prnZtl conretlirlo aos immigrantt'S para pag-nmrnto dos 
lotes não serit inferior n cinco :mnos a conlar tio prinwir,, 
:~nno de seu definitivo cstabeleriuH'nto. 

Os lotes que não ron'm distribuidus nos nH'SillM immigTan
rr,; revcrtt>rão para o Estndo sem prejuízo do pn·ço qne lt' 
nha sido pago pelos cmprczarios. 

X. 
Os t~asns de força maior serão justifkatlns prrantc o GoVt'l'· 

no Imperial, ílllC tlecitlir:i do sua procedcrwia, PliVIIItlil a 
Secção tio Imperio do Cunscllw de Estado. 

xr. 
As qucstílcs qnc se snseit~rem entre o Govrrno c rs ·~m

pwz~rio,.; a respeito tle SL'US tlireitos c oiJrig-~çõt·~. e niio pu
derem ser resolvidas de rommum aert!rdo ~criio <leeidid;,g 1111 
nrnsil pu r arhitros. 

Sn as pariL's contr:-wtantes não accor<larPm n'nm lllt'Silltl 
:HIIitt'o, nomraní ratln umn o s.·u, c e:<tt•s COIIH'Ç:lrão os S•'"' 
tralJnllws tlt',.;i~uantlo o terceiro, :10 rJtlill, no casu dn tlivn
genda, ~~;~haú o voto dclinitivo. 

S<\ nfío eont·ordarem ~ohru o trr,·f'iro r~d;~ :1rhitrn esr·olhf'. 
r;i um Cou~clheiro de Es!atlo, entrn o~ ojn:•es a ~ortn dr·t·idir;l. 

1';~1:-wio do Din de .lalll'iro em 10 de S!'!l'lllllro dt~ IS7:J
''"'\ i"l'I'IUl!ldn da Cu.~ ta l'erânt J1111ior. 

~:nnertlt\ a Eri•~n11c C:nnpas, privilt•~io ex•l11sivo fl"l' :~o :lllll>~~ 
pa1 a a I'Oihlrun::-,,. •k urn:t li !lha .!e t'ai'J'is dt! f,•,ro dt~ rr:w
<:ilo ani111ad:t para o (r:nl;;porll\ de l':tr~:a-; t! p:1ssa;:t•iro,.; t'llln' 
<t t•,r:u;ão de t:asr;ulitra na 'ia ferrca O. l'edn> I! ~~ a Fn·

;:nczia de :'ioss:t SellhDr:l d•~ Lordo de .Jacarepa~nr;·t, podt•tiJio 
sc•r prolrHI!.::-ula att:• n de S. S:tl;·ador d:t Guaratilla. 

, A! !r•ndcndo :w qtw me rcryncrr11 Etirnnr. C:nnp:1s ,. 
Lor~fonn.1rlllo-rn,· ronr o part~rt•r da filma. C:1mara Mn
llll''l•:d d:! Ctir!f' llc·i I'"' l11·1ll Concf'dt·r-llw pri I' ilt·;· 11: 
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··xclusivo t•o•· \·intP annos panl a construcção ue uma 
l111ha tle carris de feno t.le tr:Jcç:io animada para o trans
poJ·te de ra1·gas e passageÜ'os entrP a estação de Casca
dura na estrada de ferro D. J>edro Jl e a Fa·eguezia de 
Nossa Senho1·a do Loreto de Jacarcpaguá, podendo sca· 
prolongada até a de S. Salvador da Guaratiba, ~ob as 
t:ofl(liçõcs que eom este baixam, :~~signatlas po1· José Fer
nandes da Co;;ta Pereira Junior, do Meu Conselho, l\li
nislro c Sccrdario ue Estatlo dos Ne.r.;ocios da ,\gricul
l.ura, Comm,1t'cio c Obras Publicas, •rue assim o tenha 
t'llkndido n faca exccnl:it·. Palaciotlo Hio de Janeiro 1~111 
dt·zlle SctPJll!Jru J,~ mil oitocentos setenta,. tres, IJUin
'1 ru·~Psi r nu S!·~·nntlo da lmlepcwlcneia c tio Impcrio . 

.!ow: Fm·iumrle.~ ria Costrl Pereira Juuior. 

Clausulas a que se refere o Deerf"to n.·· :i3!t9 
clt'!~ta data. 

I. 

d ,; .• v.~rno~ llllJII'I'hil ··oneede a Etit·nn:· Campas, privil••gt•• 
•:\•·iii·ÍYil jJIII' VÍIJ!t' :111110 . .; parti :1 l'li!ISI.I'IIi'l)io, USO e gozo tlt· 
uu1:1 liuila dt• '':liTi,; Je. faro !l•~ tr:w~:ão animada, pt~r:J ,, 
tran:;purl•• til~ ;•:IJ'!!tl . .; f! rwssagt>iros, nntt·e n estação da Cas•~:J· 
·f 11 r:1 11:1 J<;,trilda dt• fr~rro n. Pedro fi e a frt•guezia de Nossa 
:.;.•nllo~r:• do l.orPio dt! Jat~arepaguá, poJ..I,.u!lo ser prolong:u.la 
,li,· :• do· S. S:dvat.lor rla Gu:~ratiba. 

li. 

~:1 .~onstrueção da linhas 'l'~o obsel'l'adas as seguintes con· 
ti iC'iio• s LPdlll ir· a~: 

i." o ~Y~It!lll:l de r:Jrris de ferro sr.rú o mesmo ac&ual· 
1111'1111' "'"'Jn na:; linhas da r.ompanhill llio de Janeiro Street 
!:ailway, p•••IP.ndu ser empregado o systema de bi&ola es
Lrt~ila .. 

:! " A f!ist<Jtwia entre um e outro trilho será no maximo 
,J,, opwtro JH;s e ~eis pollegadns; nos pontos em que houver 
dt'.'" i o vn linha rlupl:1, o e~11aço entre lls duas linhas não ex
' dt•r:i de~ tres pés n >Pis pollegadas. 

::." "\linha potle.ní ser singela, e os trilhos assentados, 
<,•mpr'P tJUe fôr flOssivel, no centro das ruas e de modi que 

PARTE 11. 91 
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não prejudiquem o transito nas ru3s, f'str3d3s ou caminhos 
cuja largura exceder de U, metros; sendo, porém, :Jp, menor 
l3rgur3, serão collocados em um dos lados, fic3ndo 3 largura 
dos passeios livre á circulação das pessoas a pc\. 

\.a A superficie superiorilos trilhos ficará no mesmo nivrl 
d3 ealç3cla ou maeadam, de sorte que não diffiwlle 3 eireu
lação dos vehiculos e :mimal's, qu•\r lung-itudinalmentr, qUt'•r 
transversalmente. 

ã.• Os carros de transporte de passageiros serão como os d:~ 
Companhia Rio de 1ane~ro Slreet R:~ ilway e os rle carga dn 
systema da Locomotor:~. 

111. 

As obras da linha até Jacarcpagu:.i deverão termin:n no 
período de dons annos e meio eonlndo da data desl:~ concessão, 
tl as das linhas de Guaratii.Ja ficarão c·oncluid:~s dons annos 
depois de terminados os trahalhos !la linha nt•; n fn•gurzi:~ 
de Jacarepagnft. 

IV. 

Se dentro dos prazos da condição anterior não tiverem co. 
meça do a funccioll:lr as linha~ concedidas, ou se dnpois ile co
meçado fôr interrompido o serviço, caducnr:í a pr1~sentn con. 
cessão, salvo n caso de força maior, devidamente provada 
per::mte o Governo Imperial, ouvida a St>rt:ão •lo> Nr[!ndos tlto 
lmperin tlo Come lho dP E,;t~clo. 

V. 

A pena de nulliclade da concessão será imposta administra
tivamente pelo Governo Imperial, sem dependencia de ontra 
formalidade. Feita a competr,nte intimação :í Emprrz~. o Go· 
vt•mo reassumirá o direito de eoncedr,r estas linhas a IJLWm 
julg-ar eonvenientr, não podendo o concessionario netu:tl 
reelamar indcm nização por qualquer ti!nlo quo) ~P.i:t. 

VI. 

As obras ~erão executadas á custa do concessionario ou 
de orna companhia. que poderá incorporar dentro ou fúra 

·do }Y.Iiz, tlevcn!lo neste caso ter n su:t sér!P na CaJlitnl ol•l lm· 
pt>rio. 

VII. 

·Antes de principiarem os trnbalhos de construccão dest:t> 
luihasa Empreza sui.Jmetter:.i á apprnvação do Govc~rnn: t.'· 
a planta das linhas com :ls indicnçües de sua t!irerção e o 
planto das eslaÇÜí"S de partida, ehegad:t e intPrmrtliaria~; 2." 
d••;;o•uhn;; dos carros com sua' dimrn~ü,•s. 
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Sem embargo da approvação dos planos, o Governo poderá 
determinar a construcção de novai estações, quando as con
veniencias do publico as exigirem, e a.Empreza 5erá obrigada 
a construil-as dentro do (lrazo que lhe 'tõr marcado. · · 

VIII. 

A Etnpreza pagará á Illma. Camara Municipal pelos ter
renos dL·· sua propriedade, que or.cupar, o arrenda monto IJUe 
a mesma Camara arbitrar, e fará acquisição dos que forem 
Jlrecisos para a abertura e alargamento de ruas, est~adas ou 
··arninho~. · 

IX • 

.:-l'os lugares eouvenientes, designados na planta das linhas, 
h a verá os desvios necessarios para a regularidade e commo
didade do serviço. 

x . 

.\ Empreza cmpre:;-arü os cantoneiros ou <;uardas que 
forem precisos para limpeza dos carris, e no cruzamento das 
ruas, a fim de avisarem os transeuntes da aproximação dos 
trens. 

XI. 

A tarifa dos preços de transporte de passageiros e rarga 
será organizada pela Companhia segundo as distancias que se 
tenha de percorrer, mas não poderá ser posta em execução se
não dnpois do approvada pelo Ministerio da Agricultura, 
Gommercio c Obras Publicas. 

Em nenhum caso a em preza poderá exigir mais de 500 reis 
por passageiro de Cascadura á Jacarepaguá c lJ$000 ate ~ua
rat.iba. 

Da mesma sorte serão organizadas as t.tbellas das hor•s de 
partida dos carros c do numero de viagens, as quaes serão 
tarnbem roubmettidas á approyação do mesmo Mini~terio, e 
não poderão ser <tlteradas sem sua autoriz<u.;ão. 

Se, porém, aquelle Ministerio ju.lgar t:onveniente á l:ommo
didade puhlica, poderá exigir maior numero de viagens do 
•rue as mencionadas na tabella. 

xu . 
.-\ nmpreza dará transporte gratuito ao~ a;.:entt'> diJ Corrntn 

~ •1<1 Polida e a quaesl}uer cmpre~ado~ puhlit••Js, tfLW aprr:· 
st~ntarcm ~asse dos re~pct~tivos t:hcfe:o, dedarantlo que và•J 
•_•m serviço puhlieo. 
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No raso rle ineend io em propr·icdades ~ituadas nas ruas da~ 
linhas, estradas uu caminho~ eoneedido~, nu em ~1ws immc
diações, a cmpreza dará lambem passa;;em :.:;ratni!a <tos bom
beiro~, Hmpregallos e a~entes rle (Jolieia. n pcni á rii~Jln~Ü_';ill 
do Chefe de Policia, do Oireetor geral tio enrpo dr• hon1heiru:-, 
1111 de quem stl<ts VPZC~ lizer um earro espr~dalu1rntr: erm~
truitlo para transportar ah·· duas bombas de extinguir iu· 
1'1Jndi0', 

XIII. 

Para u assr.:ntamcuto tlr.ts trilhos e ~cu posterior cr1necrto 
prccrrlrrá liecn~a tla lllma. Camara l\lunidpal; a l'lll(ll'eza, 
porém, r'lll r·a~os urgrntc;:, podeni proecder <.~Os r:our~crto~ in
rlispensavcisá regularidarlü do trafego, participaurlo illllllr.:
diatnmcnte ;í mesnw Camara. 

XIV. 

A l'lli(JI'eza não poderá tamhclll altcr<~r e111 nenhum c·.a~" n~ 
nivelamentos das rn:.t~, estradi.l:> ou 1:aminho~ ~em!antnriza~:'" 
l•révb dr1 mc~ma lllnw. Calllara, a qual S<ÍIIl<"lllt: ~erá l:un· 
•·edida ~e niiurcsullar prcjuizu ;111 puhlko e ú:- prnpried~rll'o; 
partieularr:s. As dc~pczas fei\(1,.: emn a altcr:~~ün !lu nível:•· 
menln da" ruas, cstrad~" ou ,-aminh"''• r"tJJTcr<io p11r ronta da 
"lll(ll"t'Zil . 

Todas a,; ohr:1:; de <•rle ,. a~ !L'IHknte~ ~··nivelamento rL1:· 
:·,Iradas scriin ex.eeutadas l'lll toda a lar~ura d:L' me:- ruas es
trarlas para evitar precipiei11" c inr·ommcJdo~ :ou,; p;lSs~geiro.
'(llC por e !la" trao,itarem. 

XV . 

• \ empreza pii;.:;lra ;t n1r:-<ll1o1 llln1a. Caillill'iJ a~ ((,.,pezas de 
··on"PI'Vil~iio do r;dt~amenl" 101t ma,·arlami:-amento da:; rua.-, 
''"Lnllla~ nn r·a 111 i nhos, no ''"PilÇO, r·nrnprd11~11d ir lo pr:l11:; Lnlhn, 
fl mais 0,"'~5 par a t'.ada 1<111" l'X ll'rÍul·, .;cru lo lar~~ dc:;pnza:; in. 
rlernniz;,das mcn~almcnll! (·elo,; llll'SIIIU~ prer,:"~ cx.ic;idu~ dl' 
outra:- em prezas. 

XVI. 

Tamhcm ~erá re;:l'onsanl pelas clcspcza~ r:11111 o rrstabelr.
r·inwnto do c:dt:lmento on m:Hmfl:~misamrntn das rna~. es
trada,, ou r·aminho~ no .-·~n primitivo ~~~!:ttlo, '''~por qnalr(lll'l' 
r~irr·umstauda rleixar a PlliPI'I'Za rk funr,.·ionar, fk:•IHln p:or:1 
c:-:tnlim liypothe•:arlu ;Í lllma. Camara ~·.:u m:olerial rotlaulr: 
e lixo. 

X VIl. 

Tn,l<h as vr.:ze~ llllll a lllm.1. l;:nnara :'llnni• i1•al r;snlver :1 
l'tJO~trur·r.:;Jn ~~u n~~·qn-.:tru~·'~'t!~~ do-. t·~draru,?ntU:' rias rua~.,, .... 



lr<Hia; nu eaminhos das linha~rmH·etlitlal', ncnhu111 Nnharut;n 
~~·r;i oppo~t.o pela emprew, nem redauwda quai•Jllel' iudem
uiz;lf:ào pela interl'lll)l/ãO do trafc:;n se fõr intlispHns:r_vcl, ror
renrlu-lhe, ponim, a ohriga~~ão tlt' eulhwar o~ tnlhos a propor· 
•:àu que os •·a11:amentos pro~rcdircm. 

XVIII. 

O liovenw nurn~aril lllll En:;cnhein• para li~eaii~ar ~ tXf'· 
ru•~ão do snrvi~:t drsta em preza e fazer rnanter o senif.io rum 
l'<'_iularid;llh~ e IJtJa orrlelll. o~ \'CIICÍIIIelltOS dest.: lisc·;l( sl'J'ãll 
lixado,.; pelo lioVPI'llo, •le :weiH·dn I'Oill :• Emprl:'za, CJUe trimen
''" llllell te entrani para o The,ouro Nadoun I ro111 ~na i rn [JIJI'· 
tarH'i:t. 

XIX. 

T.,•.la~ a~ :fU!'Slurs IJLI'.~ "'-' Htsc~il.al'l'lll •.:nlr•· u l.i<~Vt'I'III.J e " 
"illfll'eza ~aàn d1!eidiclas por arhill'alllfilllo. 

Cada nma das partPs c:onlr:wtanll':< !IOIIII'ill';i ~··u ;nhitrl!, •-· 
"!•~fl'l!irn, q1w, nn l'<tSo "'' l'lllp:•t~·. d!'ddir:i 11Piinilivauu•nl•:, 
'l'l'<i "~•·olhi:lo por :II'I'ÚI'!Io 11!: HIIIIJ<I~, e 1!111 l;dta tll·~f•·, (1111' 
'"rt••i11 tl'entre clous Conselheiro~ dP E!'tadn, !le:-ig-Iwdu' t'a1l:. 
um por uma tln!' parte!' l'nntr;tetante:<. 

XX. 

f111la~ a~ di~pusiçõe~ desta' el;~u~ula~ rel<ttiva~ ao roHI·e,. 
:<i11nario serão interramente :t[tplieavei' á sorü:dade PU r11111· 
p;mhia que por elle fôr •-•rgauiz<Hia, 

XXI. 

.\.wnlpiinhi<~ durar~ :!0 annt•.', l'lllllarfo., da Jlff"enln d~l;t, 
1', lindo IJ~l~~ prno, n·verler;í par:t 1• l(ltlllillio da lllllllil'i(-:t· 
lid:trle 101!11 11 rllalcri;JI lho e rodilnte ela ~-ompanhia, qnn tka
r:í ip;11 lado di~'olvid:•, !' nãt• ter:í !I irei to ;, indewll i1.:1t;iin 
alguma. 

XXII. 

O Govern? p01lení re:~ga~<ll' rsta con1:rssão 1'111 'lll:tlcJLlet 
l.l'lllflO depors elos !ll'z pnmeiros annos l'llllla!lo.~ da Jll'l'SI'Illn 
da la. 

I_IJtl'C{'O dn re:<;.;all' ~crií lixarlo por dou~ :trl!itrn~, 11111 no
ntcaúu pelo Governo l' ontn• p••l:• •·ompanl:i~ o' qt~:u•:; tn111a· 
riio em cun!'hll'rac,:iio B~o ,,-.a itnport:tiii:ia das ollra:< 110 "''· 
(;14111 1'111 IJlle enliit• f'~!ÍVt'll'lll (.'1'111 :t!IP!Idl:ll'lll ;111 0'1;11 f'llS(I! 
(l."llllili\ o), Wllht_lalltiJI;Ill a l't'!Hia IÍ•Jui•la da l'.'lrada 11••· 
''lllt'O annos antel'lllfl'~. 
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Sn ns dons arhitros níio chegarem a um :wcõrdo, dará cada 
lllll o ~eu parecer, e será a questão resolvida 11ela Secção dos 
~~~gdt'ius tio Imperio do Conselho de Estado. 

XXIII. 

l't!la falta de cumpr·imcnto ele q~talqner tia:; t'lausulas desta 
t·nnt·r.',;ão, para;~ qual já não estiverem r.st.ahelt~eitlas pena:.; 
,.,ptwiae~, podení o Govenw impôr multas até 2:000~000, eon · 
lormo a gravidade do caso. 

Se tratar-se de falta rle cxcl'tH:ão rle ubra~ previstas nt•st:ts 
l'i::wsulas, nu de m:í C\.Pt~nt;ão de ;dgum;~s, pudeni o Governo, 
:dtim da impnsirão da multa, mantlar fazer o~ trabalhos tJUe 
jul.~a r necr~'Hio,, pnr t'.onta da Emprt~W. 

Pal<~eio tln Rio dtJ Janeiro em 10 1le Sctrmuro em 1873.
.Jos'' Ft·nwwlcs ,ftt Co.~t~~ l'ucinr Junio1·. 

DEClU:TO N. ~1.00- DE !0 DE SETEMBRO Dt-; 187:3. 

llel'lara a cntr:ml'ia tlas comarcas do Jardim e lle l'áo dos 
FcJTos, na rro\'incia do llio Grande do ~nrte. 

Hei por hem Uecrctar o seguinte : 
Artig-o unico. Ficam dec:laradas lle primeira enlran

,;ia as romarcas tlo Jardim c tlc Páo dos Ferros, crea
tla~ ultimamente na Província do Rio Grande do Norte 
pelas LPis n. os 681 e 683 de 8 de Agosto do corrente 
armo da respectiva Asscrnbléa Legislativa. 

O Dr. l\lanoel Antonio Duarte de Azevedo. do .Meu 
Conselho, l\linistro c Secretario de Estado dos Negodos 
tla Justiça, assim o tenha entendido c faça executar. 
ralado do Rio de Janeiro em dez de SclemlH'o de mil 
oitocentos setenta c trcs, quinquagcsimo segundo da 
lndcpcndcncia e tlo lmpcrio. 

Com a rultrira de Sua l\lagcslatlc o imperador. 

Jfai!Oel 1intonio Dum· te de Jl.:ccedo. 
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llECR'ETO N. 5401 ._DE i O DE SF.TE~IRRO DE i87:1. 

l\l:nea u nnlP-natlo auuual õus P•·nnwtort'S Puhlicos das I'U• 

mareas llu .Janlim e dt~ Páo tios Ferrus, ua l'rti\'ÍIWia tio 1\w 
t:rawlc do Norte. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Fica marcado o ordenado annual til' 

oi toccn tos mil réis a eada um dos Promotores Pu
blicos das comarcas do Jardim e de Páo dos Frt'l'OS, tl:l 
Província do Rio Grande do Norte. 

O Dr. l\lanoel Antonio Duarte de Azevedo, do .l\leu 
:!onselho, Ministro e Secretario tle Estado dos Ncgo
'ios da Justiça, :tssim o tenha entendido c faça e\t'· 
.~utar. Palacio do Rio de Janeiro em dez de Setembro 
le mil oitocentos setenta c trcs, quinquagrsimo st•
~Uililo da lndepcmlencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o lmpt·t·ador 

Manorl Antonio 011111't1• dt• A:,•n•du. 

DECHETO N. ~i'tO:!- DF 10 llF. :\ETF.\IRRO IH' H·li:~. 

nrsauncxa do termo do f'rincipc o dt• Acary ua Província tio Hiu 
Grande do Norte, c n(•a neste, rcuuitlu ao tlu .lartlim, 11111 lugar 
de .Juiz Municipal ~~ tle Orphilos. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo uni co. Fica desannexado do termo do Prinri

pe o de Acary, na Província do Rio Grande do Norte, e 
creado neste reunido ao do Jar:Jim um lugar de Juiz 
Municipal e de Orphãos, revogatlas as disposições em 
contrario. 

O Dr. 1\lanoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu Con
selho, 1\linistt·o e Secretario de Estado dos Negocios da 
Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Pala-
do tio Rio de Janeiro em dez de Setemhro de mil~·--
t:lmtos s~tent~ e tt·es •. quinquagesimo seguud,. ~~·M~ CJ 
pendt•ncia e uo lmperw. // '\... ,,~ l·' ti;{) 

Com a rubric1 tle Sua l\Jagest e~fu~JÚ:ulor. ~ ) 

Manoel Antonio ,rt~lt• A :.rl't'do. v, JJ1 

JV"d';/'_' I•, c .:::? <:)() /. 
' "8 ')'\ )-; 

1'' ./ \.'. \)~(_ ./ 
nr,'; / 



DECI\ETO :'i. :;'10:1- m: 10 DE ~tmnmRo DE i87:l. 

llt•;;amtPXa dos lt~l'luos da MaiOl·idade e Porto Alegn~ u dt~ l':'iu 
tios FPnos, na Provinda du Hiu tirandc dn Nui'LP, e t'l'éa llt'>'IP 
uiu lugar <IP .Jnizl\lunicipal e de Oqthãm;. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artig-o unieo. Fica de~annexallo dos lermos da l\laio

rilladr. e Porto Alegre o de I'áo tios Ft~rru:;, na Pro v in
ria do nio GraJHII~ do Norte,~~ r.n'atlo llt'>'Lll 11111 lug-ar dt• 
Juiz Muuieipal c de Orphãos ~ rel'ogatla~ a~ disposit:i!t~~ 
t·tn I'Ontral'io. 

O IJr. l\lan<wl Antonio Duarte de Azevt•do, do l\11'11 
Cu11~elho .. :\Jiuistro I' SL•crclario de E~tado tlus Negoeio~ 
d:t Justica, a~sim o tenha t•utendido ~~ fa1~a ex!•eu!:tl'. 
l'alario (In Hio de Jan<·irn l'lll Llcz de Sf•leÍnbro tle mil 
oilo,·cnlos sr,tt~llt:l I' ll"C~, <{llin:pta.~·t·simo sL•gundo da 
llldt'fit'tllklll'ia t• do hlljtl'J'io. 

1 :um a tlll•rit·a dt• :-:.tw ~bgP~tad•· u lmrwr:tdur . 

.111111/Wf .lof1111io lhull'lt• dt· .l:~t·n•du. 

IIECHETH .\. :i'tiH- lll: ·111 lli. <l:ti:}II:IIO llE p~;:;, 

llP':lllllC\a ''" 1<'1'11111 tle \'alPilt.'<t " tle 'l:lnüu, ua i'l'll\'illt'la 

tio l'iauhy, P f'l'•'a lll'.<lt' 11111 !Ul!al" th• .Iuiz Muni•·il•~•l P tlt· 

Or11 h :·w' . 

HPi por hem D;)tTelm· o segninlt~: 
Artigo unit~o. Fiea del'alllwxadu li O t.,•rmo de Va!c·n~a 

ollc Marvão, na Província tio Piauhy, e ITt•ado LWsle nm 
lu.~ar de Ju1z ~1unicipal t' deOrphãos: reYogatl:ts a~ tlis
po~ições em contrario. 

O Dr. l\lanutd Anlon i o Duarte ll<' Azevc•do, do !\Ien Con
si'llto, l\1inislro e Sct:relariu dt' Estado tios Nego<:ios da 
.lu;;liea, a!'si111 o tenha enlmulitlu e faca exceutat·. Pala
rio dÓ ltio àl' Jancit·o em dez <le Sl'leiilbro tle mil oito
ec·nlos st>Lcuta n trc·s. qnitHJUagPsimo segundo ela Intl,·
pt'll<l<•neia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Jft/11111'1 Antonio Vtuo·t·· tft• A -:l'i'etfu 
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DECRETO N. :)4,(}tj - DE 17 DE SETEMDRO DE 1873. 

CmH'f'CII' ú Companhia Fluvial Paulista autorização Jl:lfa fnnr
f'ionar. c approva srn~ <'Statuto~. 

Altendendo ao que me requereu a Companhia Fluvial 
Paulista, devidamentt> repre:'lentada, e na conformi
dacle do pat·ecer da Secção dos Negol'ios do Imperio do 
Conselho de Estado, exarado em Consulta de 12 do 
mez proximo lindo. Hei por bem Conceder-llw au
Lorir.ação para funccionar e Approvar os rt'spectivos 
c>statuto~, additando-se no fim do art. 21 a seguinte 
dausula : " ou sendo requeritlo por dou~ ou mais :wcio
nistas que rcprr.o:rntP-m,. prlo mrno~. 'um quinto do 
fundo social. • 

Josí~ Fernandes da Cosia Pereira J uniot·, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios tia 
Agrieultura, Commercio e Obras Publicas , assim o 
tenha entendido e faça executa r. Pala cio do Rio de 
Janeiro em dezasete de Setembro dll mil oitocentos 
seknla e tres, quinqua!!;e~imo segundo da Indepen
tiPnria f' do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador . 

.Tosf FPI'IWndl'.'l rfrr Costn PPI'Pirrr J~tnior. 

Estatutos da -Companhia FIU\'ial Paulista--, a que se 
rtler~ o Decreto n::· 5405 de n do mez passado. 

CAPTTlllil I. 

DA f!O\IPANHTA, SF.U Fm, CANTAI. F. DURAÇÃ€1. 

Art. L" Fica formacla uma sociedade anonyma, d~nomí
nad;l Companhia Fluvial Paulista, composta de arrionist:•s 
n:.rionat>~ P t>strangriros, cuja sl•dP- ti nesta Cidade d1• S. Panlt•. 

Art. 2." O lim da C•lmpanhia .~o estabelrcimento da nn
VI'll:ti,'Jo a \'apor no rio Tirt•í desde a t:hlaile d!'sl.!• nome at6 
o S·dto do Avanh:mdava; t• no rio Piracicaba, drsd1~ a Cidade 
tia Cnnstitnic:ãn até a sua foz, nn mf'smo Til'lt\ pffPrtu:lDdo 

1'.\HTI' 11. !12 



ACTOS llo l'oi>ER 

11ara Isso :~ desohslru~ção e cabnlisação dos referido!\ rios tios 
lugares precisos, em conformidade das clausulas approvadas 
pelo mt>smo Decreto 11.0 5290. 

Art. 3." O eapitàl da companhia é de J.tiO:OOO~OOO, divi
didos em 750 acçues de :!00~000 cada uma, as quacs serão 
nominativas, e transferíveis por tt>rmo de cessão. 

Art. 4." A realiwção dn c·apital far-se-ha por meio de 
chamadas eflcctuadas pelo GPr.'nte, e por deliberação da as
sembléa geral. A primeira ehamada será de ~O por cento 
de cada acção: as posteriores poderão ser de 5 ou lO, con
forme as despeias que tiverem 1le ser feitas, não mediando 
entre ellas prazo menor de 30 dias. 

Art. 5." A companhia durará o tempo do privilegio con
eedido pelo Jlreritado Dcrrrto. 

CAPITt'LO 11. 

Arl. li." A companhia ser:'• administrada (101' um Gerente, 
deito pela a~semLiüa ~era!, d'cntre os accionistas :Jll'' pos· 
suircm 20 ou mais ac·t;õ~~. •· euj:~s rune~õ,•s durarão tr1•s 
annos, J.IOd('ndo spr reeleitos. 

Art. 7." Durante os primeirüs seis annos, contados da 
lia ta da installação solemne da comp:•nhia, cx01rcerá as l'une
ções de Gerente o accionisla J. I.. Germano Bruhns, o qua I 
nos St'Us impedimentos dará podere;; a um accioni>:ta para 
sutJstituil-o, ~~perceberá a gratHieação de 5006000 mensaes. 

Art. 8." O Gt~rcmte ora nomeado, •· os IJUe posteriormentP 
r .. n·m I'!Pito~. depositarão 20 ac·çr.,,s na caixa ua eompanhi:J, 
:,~s qnaes serão in:~lien:~vds dur.mte o tempo da gestão dos 
mesmos. . 

Art. 9. o Além do Gerente, haverá um Fiscal, eleito pela 
as:>embléa geral, d'entre os arclonistas, que terá exercício 
durante o tempo da gestão dos Gerentes, inclusive o actual
mente nomeado, e tambem poderá ser reeleito. 

Art. J.O. O Gerente a_dministrará a em preza, organizando 
o serviço, e dando iodas as providencias precisas para a rea
lização da mesma, conforme o art. 2. 0

, e representará a com· 
pll:llhia em juizo, perante quaesqucr autoridades. A cons
trucção de estaÇões, pontes de carga e descarga e armazens, 
st~rá feita por planos e plantas approvadas pelo Fiscal. 

Art. H. O Fiscal é encarregnt.Io de fiscalisar a exeeuçãu 
dos presentes estatutos, no qup, compete ao Ger1mte, ao qual 
poclerá fazer observações convenientes ácerea dos serviços 
podendo recorrer á assemhléa geral no caso dP desaecôrdo~ 

Art. i%. Tantl) o Gerente C!illlo o Fiscal serão eleitos por 
mawria absoluta de votos: e para substituil-os nos seus im
pedimentos ou faltas serão na mesma occasi5o elc•itos SUIJ!Jien
t.·s, !'alvo a disposiç1ío do :~rt. 7.u 
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CAPITULO 111. 

TI% Dll\EITOS E OIJRIG.\1/ÔES DOS SOCIOS. 

Art. 13. As 3eçõcs dãn an~ socios tlircito s<)hre Ln1ln~ o~ 
haverPs da •·nrnpanhia, salvo a dispo~ir:ão contida na dau· 
~ula 12 do mencionado Decreto n." 52!!0, •~omprchrndemlo-:'n 
11s h11~roE vcrifiearlos nos 1m lanços serncstracs . 

.Art. 11. O a•:dnnisla r1ue deixar de fncr a primeira !'H
Irada na ópoea mareada, sem motivo justifieadn, perde n 
direito :is aeçõcs com que houver subscripto, podendo a ·~om
panhia dispôr deltas •~o mo julgar •~onvcnientc; o o f(Ue tendo 
feito uma ou mais entradas, não fizer as subsclfucntn~, pcr
rler;i a importancia das entradas feitas, em henelicio !la f'IIIU. 
panhia, salvo easo da cxistcncia de motivo justilieado. 

Art. 15. As aeçõcs constarãn rln registro da sociedadt', 
rnechendo o aecionista um titulo assi~nado pelo Gerente I\ 

Fi~eal; c podem ser transferidas depois de realizada metade 
de sua importanda por termo lançado nos mesmos re~istros 

Art. 16 Os <H~eionistas sãn rnsponsavnis Jleln valor da,; 
al'ções que lhr.s forem distribuído,:; e não além do mesmo 
valor. 

t:.\.PlTULII l \'. 

1111:0 11.\L.\;;ço:,, 111\"fl!E:OIJfJ~ E FU:\DO DE 1\EI'EII \".\ 

Ar I. 17. No lim d•~ catla ~emt:~lre o Gerente apresrmtará um 
rclatorif! do estado da em preza, ajuntando a este um balan{·o 
em qnu eonst11 IJUaes os lueros verifieados. Destes serào de
ti uzirlo~ dons por emllo para eonstituir o fundo de reserva ex• 
dmivamcntc destinado para faze!' f:wc :is perdas possíveis do 
•·apitai. Continuará a formação do fundo de resen'a até com
pletar a im!Jortancia do fiUinlo do capital social; e será de
positado no Banco ou Casa Bancaria que a assemhléa gcr:..l 
flctenninar. 

Ta miJem dcduzit·-sc ·hão mais dPz por r.cnto Jlara o Gerente 
ora nomeado, c o restante será distrihuidoaos socio~. indu
~ive o Gerente, em proporção de suns acções. 

Se houver desfalque do capital não se far<i dividendo cm
'lnanto não fôr o mesmo recomposto. 

Art. 18. Fallecendo o accionista Gerente ora nomnado. 
depois de passados os seis annos do art. 7. 0 , os seus herdeiros 
terão direito dtuante cinco annos, a perceber cinco por cento 
tl•Js lucros verifi•:adus na fúrma do arti;::o ilntcrior. 
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CAPllTLfJ V. 

11.\ AS~B~IHL~;A G 1>1\AL · 

Art. I!J. A assembléa geral será eo111po~ta Ju~ aLeiuni~l<~~ 
I'Jlle possuirem vinte ou mais arliües, os qu:ws terão nu me:;ma 
um voto porrada vinte aet;ües, não podendo excede~ o nn· 
mero de quatro votos, seja qual fúr o numcru de an:ues 'fUI' 
possuirem . 

. \rt. 20. A a:'.'•~miJiéa geral ~c julgar:í constituida t' apta 
para deliberar. estando n~unillo~ uccinnista~ qne repre~eu· 
lem 2011 acrõei por ,;i "pela.• proeur<~\'Õ•·~ que apresentarem 
tle :u·•·ioni,la~ tfltt\ na fúrma dn art. {!), Jlll~sam fazer JHII'I<• 
da mesma. Porém um aceioui~ta ttão puder(t ter 111:11~ tle 
oito votos, contados us ~eu~ e os tJUe rcprc;:cular pela:
procunu;ões que tiver. 

Art. 21. A assemhléa ter:i duas ses~õcs sewestracs em cada 
anno, nas épocas que forem llHJrc:ttlas na scs~lío da instai· 
!ação. Além destas sei'sÕe;: ordinarias, poderá ter extra· 
ordinarias, eonvoeadas pelo t;erente, segundo entender 
•·onveniente. 

Art. 22. A a~semhléa g·eral será presidida por um at~l'io· 
nista nurnca!lo em t'ada scsl'ão pur acdamalião; e a~ acta, 
lavratlas por· outro acdoni~la numc;HJo do mesmo moll•1. 

Art. 23. Em cad:~ scsl'ão scrne~lral a asscmlik-a gcntl ele· 
).(•)I':Í uma commis>ão de trc~ :•cdonistas, os quacs ex:nniuarãn 
q rclatorio do tll:lrentc. tJUC rlevcr~ ser :•prPsentado na ;:e~~.:'" 
semestral seguinte .. A esta eommis:;ão o f.jercnte t;ntn'gat~ 
'·' r••latorio oito dias antPs do de~ign:ulo para a ;:e;::oão, a lim do• 
o examinar c dar pal'lll'Cl' ~oht·c cite Ji<tra ~er tommlo t)fll 
··on>idcra~·ão pela assemhlúa na tlclihera~·~n suhrc 3 apprn
va~~ão tio mc~mo. 
Art.~~. A cun~-oeação para as sessõc:; extraordinaria6 sM:í 

feita eom anticirJação de 21> tlias. E tanto nestas 1:omo na' 
nrdinarias, não comparecendo numero de aeeionista~ t)fJ!l· 
fnnue o art. 20, será feita nova conv1wação para ter lug<tr,. 
sessão fa dias d()poi~. E se não comparcrer nrsta o 11111uer" 
••xi:;i<l~·· a asse.~nLh~a ge1·:il lirará constiL~tída c•)t!l os presen
tes. seJa •Jllallor o seu numero, para tfehlJentr. 

:'in !:aso.dc empato d:~s votat:õo~ n Presidente ter;i vnlu tk 
qualidade. • 

•:.\l'ITl'LU VI. 

Jrt. ~ã. U~ aeeionisl<h Franeio-eo .\uloni" th· :-inllla (Juei
rnt.t•.Ju;~n Lutz lit:rmauo llruhns fazt:llt it CotHp<tnltia Flu' i:• I 

!';tUlHa ··~~~~ãJ !;Tatuila tln pri\ ill'!!io '!llt' oh!ÍI'''I'éllll ti• 



EXJ::CUTl~O. 
.... _., 
1·1•1 

Governo lmpet·ia I, con~tantc tio Decreto n.'' i.i!90 de~~ de Maio 
pa~satlo, ~cndu unicamente indemnizados das dCSJ!Cl.as ell"cf'· 
tuada~ no primeiro exame do!' rios, na importancia de 600h. 
''· com o CXJletlientc de cart:t do privilegio na import:mcia 
de tH1,)580, perfazendo ambas a~ parccllas a quantia de 
l: lllb580. 

Art. 26. I mmediatamente depois de approvados r stef' e>· 
l<~tntos pelo Governo Imperial reunir-sr·h1io os at·l'ionbta' 
<\111 a ;semhléa geral para Jli'Ol'Pder :i inst<tll:~t;ão ''"''llliHl tia 
•·on1panhht . 

. \1'1.. '!.7. Se por IJUalqiH'I' causa imprevista houver t!P~I':d
que de lllll terço liO ealJitaJ soeiaJ, proel~llel'·SC·lta ;i liiJUidat:"to 
·~ •;\tiuc1;ão da nHIIJlanhia. E em qu:lltJLtril' t'ttso Pltl •1110 ::,. 
haja de proceder :i liquidação da mesma se uão lllHiel'·o" 
"llct~tuar por aecürdo, vroceder-,;e-IJ:t ü littni•l:u:5•; em juiv• 
arbitral, nnrncaudn então a asscmblt)a ~cr:tltJUI'Ill a rPprn· 
~ente em juizo. 

Art. 28. As clausulas a que se refere o •:it:"l" llet'fl!l" 
11." 52U0 de 2~de .1\laiodo COI'J'CillC<tllllO, e o :tt:Olll(l:tllhtllll, 
•·onstituem J•arte dos prPsentes •'statnto~ . 

. \rt. 2fl. Os <tt~donistas cedentes do privill':,;io, St~n:tl111r 
Pran1:i~eo Antonio de Souza Queiroz e Jnií" Luiz Geruwu~> 
Bruhns, lieanJ autorizados Jl:tl'a fCIIUererem a :tppruvaç:"' 
•lestes estatutos, ;H:eitantlo ~s t'lllCBtl<ts •JUI' jul;;an:rn t:unn· 
nit•utcs, e que I) Governo Imperial enl•:mla dever r .. z,·r. 

~- l'aulo, 2;; de Junho •1•: 1Hi3. 

~~''!.:Uelli·:'C a;,- ;t,:~igtHtlUJ';t:.; .. I 

_ .. _ 
llECHETü N. :)!J,()Ii- llE 17 DE SI':TEl\IIJli(J 111, H)']:J. 

':ou;,itlcra juslilu;atlo u casú rlc t&rça maior que o r i:;inuu u n • 
1:cssu de prazo na viagem elfcetuala em Ft•vPI'eii·o tio Ct>l'l'elllt: 

a11110, JIClu p:~qucte IJe Bru.ç, !la linha lltniat tlc 1\lalo l~n~>.~:r, 

lllli pot· IJem, na conrunnidade tlú parr,.er di! St~rr;io 
dos Nego•~ i o!' do lmpcrio tio Cousdho de !-:~lado. 1'\:lr.·:•. 
do er11 eonsulla dn23 de Julho Hiliuw, e de acnlr:do 1"11111 
a~ dausula:; H-.'' ~ 3. ",e ':!fi. a do I'OILII':H·í.o appl·•n·;lt!·_· 
pelo Decreto 11.'' ~~~l:i de 7 de Junho de l:-170. Cou~itl!war 
jll~l:li..:<~do o ea.-;ode furf_'a maior que urigiw)u" 1'\CI\.<-f> 

dt~ prazo na viagem dl"t•clu:ula l'lll Feverl'it·o do t:or
renle anno, J'Pio paq uele De lkns, da I i 11 h:t d•· 11:1' 1"'<1·· 
•)iu lluvial tlt~ Mato Gros~n. ~ 



_,,, 
l·ll 

.1n~ü Fern.lwlcs •la Costa Pereira .lunior, do Meu Con
~dho, Ministro n Se~.:retario tle Estado tios Negot.:ios d;1 

Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o 
tenha t'ntcnrlido e faça executar. !'alado do 1\io de 
.Janeiro em dezasctc ele Setembro ele mil oitocenlo" 
setenta c Ires, quinquagesimo segundo da Indepcn· 
!lenda c tio lmpcrio. 

Cem a rnbrica ele Sua Mc~gcstadc o lmpcra•lor. 

IIECHETII N. :i~Oí -I.ll:: li 111.:; .'iE IL:IICRO Ilb 11'7:~ 

c;nnc;etk ;, CU!IIIMilhia-l'dropulitana-antoriza•;ao rara ftllt•

douar e apprnva 'CUS cstalntns. 

AI tendendo ;,o que me requereu a f.ompanhia-l'c
trnpolitana-, dc\idamcnte rcprcsrmtaela, c na ronfor
mielaele do parecer da Sece;ão elos Ncgocios do lmpni" 
do f;onscllw ele E~tarlo e:-;arado em ronsulla de ';!':! elo 
11wz proximo lindo, Hei por IJem Conreder-llw autor i
zaçâo para l'unecionar c Ap[H"OV<il" os rcspce ti vos esLJ
lutos, licando alterado o art. iG.", no qnal se espre~sa
r;"IIJUC a asscmhléa geral deve ser presidida por arr:io
ni~La eleito, por acclamae:ão ou por escrutínio, par;• 
servir durante um ou dous annos. 

José Fernandes da Costa Pct·cira Junior, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de E"tado dos Negoeios da 
Agricultm·a, Commcreio c Obras l'ublieas, assim o te
nha entendido e faç.a cx.ceutar. Palacio do IUo de Ja
neiro em dczaselc de Setembro de mil oitocentos se
tonta c Lrcs, quiuquag-esimo segundo da IndependcueiJ 
e t.lo lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\l::lges tade o lmpcraclor . 

• /os é F•Tiwndcs dn Costn Pereira Junior. 
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t~statutos da Companhia Petropolilana, a q11e se rel'ere 
o Decreto 11: ã407 de 17 de Setembro de f875. 

CAPITULO I. 

DA COMI'.\NIIIA. 

Art. t .'' A Companhia Petropolitana tem por fim fazt-r 
;1 :wquisição pela somma de MiO:OOOSOOO, d;~!fabrica dn)tt•· 
l'.idos d1~ alcrodão e outras matP-t'ias textis, Pm eonstrul'ção nu 
lu~ar denominado Càscatinha (em Petropolis), eorn todos os 
wrr.mos, edificios, trabalhos t•ydraulieos, machinas, força 
motora, 103 tean•s para (I rabl'ieo de dilrr!rcntes generos, 
1•rompta para começar os srms trabalhos. A companhia tcr:i 
a sua s•\de na cidade do Rio de Janeiro, e durará por esp:~cu 
tfe 20 annos, salvo o c:~so de prc,iuizos IIUfl absorvam uin 
tllr~~o do capital, pelo que cntr.:rá em litJuidação. 

Art. 2." O capital da eoõ:!panhia ser:í de t.OOO:OOO~OOU, 
tlividi1los em duas series de 5.000 aeçõcs de 10015000 cada uma, 
:; ·Htlo a primnira r~mittida immediatamente e a Sl!g'UHda 11111' 
d·~lihPI'al:ão da a~sembléa ger:~l dos acdonistas, soh proposta 
da llir•·elllria, t1~ndo prefPI'I'II!'ia na tlistrihuiçãu da 2." s,..riP 
o~s :ll'duHist:ts insc~riptos nessa data, nos livr·os da eump:~nhi::t. 

Art. :l.o Os a1:eionistas entrar~o 1~om riO "lo tio valor no
miHal lias suas aeçües depois de :lllprovados IJelo Gov"rno 
Imper·ial .. strs e~wtutos. U restante Sl'rá re:•lizado por 
d13llllld3~ lllle a f)ireeluria far(l á proporção lJUC for!'lll 
snndo necessaria~, mas nunc:1 com intervallo menor de :m 
dias entre uma e outra ch:~m:~da, annunciando-se, com an
tecndencia ue oito !.lias pelo menos, a época e o lugar du 
pagamento. 

Art. lJ.. 0 Os :~ceionistas são responsaveis só mente pelo 
valor nomin:~l de suas acções; aquelles, porém, que não 
satisfizerem as prestações de capital com a devid.1 pontuali· 
dade, perderão em beneficio da companhia a import11neia das 
Pntradas que já tiverem re:~liz:~do, e o direito tias r .. ,. 
pectivas aeções. 

Art. ii. o As acções só serão transreriveis depuis cJue e>
tiver realizada a q11Urta parte do seu valor nominal. A tran . .;. 
l'enmda ~ó ~e opera por termo lavrado nos registros da 
,·ompanhia, a>signado pelo vendedor e comprador, ou sens 
procuradores legalmente con~tituidos, e authenticatlo pei•J 
St•cTetario d:1 Directoria. 



\f:TOS DO PODF.R 

f.APITCLO H . 

. \rt. G " A :J~;;t>rnhléa gt>r:tl compí'H·-;e-lw dos :~ccion!~
I:H possnidore~ t!r ~O ou 111ai.' acçõc~, iml'l'iptos no.~ n•g-•~
tros tia t:ompanhia üll tli:Js pPio nwnos, antt•s da rrunwo p:1r:1 
qnP foro•m .~nn \·nt•:Jtlo,;. saI v o a primr ira renniãn sr I i wr rl1:1 
l~t:.(ar tlr~nlro flaqllrll••prazo. rontado da in~tall:u:iin !la t·Oill· 
panhia. 

Art. 7 ." .lnlg:ar--e·ha eonqituitla .~ :~~;;;cmhlt:a g-Pral 
:t,·haudo·!'-t' Jll'f•;;t~ÍIIPS al't'i1tllÍ'I3~ I[IH' J't•p!'t>SPntPill lll:Jis tirt 
1 ,. rço ti o •·a pi 1 :d n•a I izado . 

.'lão ,,. VPritkantlo t>~la t·ondi•;ão na prilnt•ira rrnn1:tn, 
''"ll\·m·ar-st•-ha ontra para t:i tli:ts drpui;;, I' então St~ pnllt>ra 
•IPlillt•rar e .. m qu;~lquer nnmero de accionistas que sr api'P· 
'•.>ntnrem. Quando, port'•m, st~ \rata r rla emissão da segnnd:J 
.;pril• tiP arci•t•s r tlf~ rt>rorma ou modilir.arão d1•strs i'S\:I.tntns. 
L- indisw·n;a\'t•l. para •In•: as dl'liherações sn_jam valida~, f\llt' 
JHII' dias \'OI!:nt accionistas t[LW rr~pn•scntmn a maio!·ia ah~o
lnta d~•~ tH'CoH•s emit1idas, 

Art. ~-"·o arciunista hahilitado na fórrnn do art. 6. • r[IH~ 
nãn lJlltkr rompnrecer terá n direito dr ~e fazrr represl'ntar 
por outro :wcionista tamhem habilitado, t·onrerinrlo-1111' parn 
i·:-:o (Jflllt>rrs c.~peeiaes. 

Art. !1." Cada vintena complet~ tle a~~üts dá dirrito a um 
•·oto; nf•nhnm aerionista, porém, tr•rú mais dr. ;;o voto~. 
qnaltltH'r que SL'.ia o numero rpw rrpresentf' por si on t'Oillfl 
procurador de outros. 

fJuandn sr tratar tia Plrição de DirectOrf's ou de nwmhrns 
•la t•ommi~,iiu !i:=w:tl, não serão admitiHlo~ Yotns pnr pro
c ura~ão. 

Art. 10. Serão aumitlido' em assemhk·:~ ~wral, ex:hilJindo 
previamente documentos comprobatorio~ dos seus <lirl'ito>. 
>e os representados possuírem vinte on mais ac~'Ües: 

1," o~ inyentariantes por seus invcnt:trindo~. 
::!." 0.-; pais e o<: \ntores por seus filho., on pupillo.~. 
:L" Os maridos por suas mnlhPI'CS. 
'~." Os prPpostus de qu:~lquel' li r ma on corporação. 
Art. I t, Fúra tios casos da cleicão de Directores ou mem. 

IJI'os ua •·ouuni~são fisc:JI, de ret'orma ou modifkacão dos 
1'5latutos e de :m~;nwuto dt• •·apitai, a~ votaçõ,•s ÍJodE•riin 
,;,:r l'dtaspl'l' capita, entretanto, e a requrrimento dP 'lual
qurr mt•mlirn dn a~,;,.rniJI{•a ~cral, rWl pmiPr:í rr~olver 'I"'' 
'·' faf_'t (l•lf ac('Ões na l'úrma ÚO art. il." 

Art. 1::!. A a;;s,~miJI,·~a reunir-,c-ha ortlinnriauH•nt•~ f'lll 
qnaltpu·r tlia tlu mez tle Jtllho d,. eatla anno, para tornar 
•·unlll't'itnt•nto 1!11 rdatorio tia nir.wtol'ia halanc•1 110 annn 
lill<ln, p:il'o•I'Pr 1\;t t·ommis<iio Hsral, t• r•lt:!!;t'l' tpÍatuln tPilh:.l 



F.XECUTI\'0. 

terminado o tempo do seu exercicio, os memhros da Dirrr
loria e da commi~siío fiscal. 

s,~ na mesma reunião a a~scm!Jiéa geral não tivrr tl'mpo 
tl•) prouuneiar seu juizo sohrc a gestão da Uirectoria, ou 
n·solY•~r qual!Juer assumptn de interesse social, a sessão 
JIOtlrrá ser adiada para outro dia, rlentrn dos oito seguinlt'"· 

Art. 1:1. A :-tsgemiJit'a geral tamhem S<' reunirá extraoJ'· 
•linariamentt• quando a IJirPf·toria o julgar Hl'l'es~ario, ou 
qtl:tntlo ~eja requerida por l'inco ou mai.; a•·eiouista~ qut• 
~'"P~"~'-'enlPIII pelo nwnos nm •leeiuw do eapilal: m•ssa~ n·n
ni(u·s, JiOI't'm, não ~e JJndn:·, trat:1r senão tlo ultjt•t·tn para 
tJilt' for;nn I'Oll \'oca tio,-. 

Art. !l1. A con\·o1:3~ão par:t :1s l'l'tlllÍÕ·.·s tanto nrdinarias 
'''HilO rxt.raonlinarias da a''''lllhlé:-t gt•r·at se fará pnr an. 
nunt·ius nos jornaes til' ma iur ,·in·nla(;~tl t]psta I'Ôl'W, t'orn 
antPerdencia nunl':l menor d~ oit" dias do inJieaJo par:t a 
I'Pnniiio. 

Art. W. A cleiç:io dos llir,~l·tr,rc~ ou membros da com
missão fisr:al, hem como tnr]a,; a~ delihern('Ões da ns•tHniJJtla 
~wrnl, não eomprchendidas a~ tlt) qnt~ trata o finnl do art. 7. 0

, 

~cr~o por maioria relativa de votos dos m~cionistns tJresPn
tes, ou rins :u·çl'tes t)llP ellrs reprrsent!lrem nos termos do 
n rt. V." 

Art. JG. As reuniões da a~scm!Jiéa geral serão presididas 
pnlo Presitlente da Din~ctoria, o qual nomearit dons Secreta
rios para os trnbnlho.~ da me.~a. d'entre os membros da mP'l· 
ma assembléa. 

t:APITULO Ili. 

DA ADMINJ;;TRAÇÃO liA COMPANHIA. 

Art. 17. A companhia será dirigida por uma Directoria 
de tre:; membros, que não poderão entrar em exercicio sem 
possuírem cineoenta ou mais · acções, eleita pela assem!Jit'a 
geral dos accionistas, com excepção da primeira, a qual se 
comporá dos aeewnists~ Bernardo Cayrnnri. Thcmistocl!'s 
P•!trocochino e Jose Mnria Mora. 

Art. 18. Não pnllerão exercr-r conjunctamente o cargo de 
Dirnr~tores, aeeionistas que forem sogro ou genro, ou cunha
ti"~ durante o ennhndio. P o;; parentes por s:mg-uinidnde ntt' 
u sPgunJu grão. 

Art. 1\1. 05 Director,•s servirão por tempo de dons annos 
pudentlu ser n•cleitos no fim dPsse pr::azo; durante o se~ 
•'XI'rt'ieio s1~rão obrig-ados a conserv::ar intransferlveis a_, 
:ll'rõPs rPqtwritlas Jlara a •~lrgihilidade. 

Art. 20. N(Js cnsos dr impetlimento, renuncia ou morl~ 11" 
1kuns tlP- SPUS lll1Hllhros, a Tlirt•rtoria convitlará, d'entre n, 

l' \ HTF. 11. 9~ 



'138 AC1'0S DO l'ODER 

accionistas de cincoenta ou mais ac{'íies, quem faça :;s s~as 
vezes atti a primeira reunião da nssembléa geral dos aet:IO • 
nistas. 

Art. 2l. Incumbe Íl Directoria : 
Lo Nomear d'cntrc os seus membros, um Presidente, um 

Secretario e um The~oureiro, competindo: 
Ao Prcsidentr, prPsid ir as reuniões, e fazer executar :ts 

rP~olnções tanto da Ilir•:!"luria •~omo da assr·mhlt;a gpral do' 
acdonistas. 

Ao Secretnrio, lavrar as netas, fazer o expediente e authen
tic:tr rum sua ;1~siguatur;~ os termos de trausferencias de 
acCÕ<"S. 

Ão ThPsourl'iro, annunriar :~s d1am3das do rapit:JI, depois 
tle resolvidas pela Dtrectorin, receb~r o producto tl:ts mesmas 
cham:tdas e quaPsquer dinheiros da companhia, recolhendo 
a um banco acn•tlitado '' •·scolhido pela Directoria todas as 
~ommas tJUC não tiverem immPd ia ta applicação; pagar as 
eont:Js que for.~m .iulgadas exactns pela Directoria, e divi
tlendos aos act'i•mist:Js uo lim de cada semestre; ter uma 
conta geral dos nPgot~ios d:~ companhia, sempre em dia, para 
eoniH•eimento da Hirectorb " facil vt'fificacão do balanco 
annunl que !leve SPr :qJrt'SPIIt~do ti assemhléa· geral dcs ::ll'· 
t:ionistns nas suas reuuiõPs ordinarias. 

2." Fazer acqnisição de materia prima e mais ::~ccessorius 
11a r a a f a briea. 

3.0 Nomear ou contractar um Engenheiro para ns obras 
da fabrica; um Superintendente para a direcção interna 
da mesma fabrica, o qual póde ser um dos Directores, c os 
mais empregados que forem nccessarios, marcando-lhes seus 
-vencimentos c dcmittindo·os quando não servirem bem. 

r,.o Decidir todas as duvidas que possam apparecer em re
l:u;ão no serviço da t•ompanhia. 

5. o Fechar as contas no fim de cada semestre e fazer d ivi
dendo dos lucros liquidas que tocarem aos accionistas, nos 
mrzes de Janeiro c Julho. 

6." Apresentar á asscmbléa geral dos nccionistas na reu
nião oràinaria do mez de Julho, o balanço rlo anno findo c 
relatorio tia marcha e dns occurrencins dos negocias da com
panhia. 

7.° Franquear :i commissão fiscal o exame da escriptu· 
ração, dando-lhe todas as informaçõ~s e cxplicnções que ella 
PXigir. 

8." Fazer escripturar os livros da comp3nhia com toda a 
reA"ulnridadc e pelo melhor systema usado em commcrcio _ 

9." Organizar um regulamento internu parn o serviço da 
b IJrica H do escriptorio, especificando com a maior elart•zn 3s 
,.!Jrig~t;ões do Superintt>ndt•ntP t! mais empregnduR da eom· 
panh1a. 

Art. 22. Durante o 11rimeil'o anno eontadu da in~tall:u;ã .. 
da t~ompanhia a Uirettoria natl:• peredwr:í, do•puis uess:~ o\p"· 
··a lt'rá ella direito a H "lu dos lneros litiUiuo~. dt•tluziua :.1 
~.tuot::J de to "/o para flmdo tle rescrya. J)., r•·stantP far:í a 
tJir••f'tnria LliYid••niln :1n~ aerionista~ 



EXECUTliO. 

Art. 2J. A Dircetoria repretieOt<tda por seu Presidente Jl"· 
!lerá demandar e ser demandada, preferindo sempre us meio' 
•·•mdliatorios ou arbitramento. 

CAPITULO 1 V. 

Art. 2~. Na assembléa g-eral or<linaria rle r a da annn scr;i 
rlcita Ullla ~~ommissão lisntl, eompo~ta de trcs a1:doniqa~ 
pos~nidl're~ rle dncocnta 011 mais ac~õc~, servindo de relator 
a<Juellc que entre si e~cJihercm. 

Art. 25. lneumbe ü <·nmmi~~ão fi><'al: 
t. e Examinar a cscriptnração da <:ompanhi;l, para o <Jill' a 

Dire•:t<Jri:~ lhe franqueará todos os livros e donunento> <:om· 
prohatnrios da reeeita e despeza, ministrando-lhe toda~ a~ in· 
formações, sem re,erva, que e !la requisitar. 

·!."Apresentar á as~emhléa g-eral <los aeeionistas, tw; ron
niiíe~ nnlinaria~. seu parl'eer sohrc a g-c,tão da JJircetori:~ 
rlurante o :~nno tleeorridt• c qnae:-:tJUer ne~-:m·io' t·nnt:tHII<'nlr' 
:i t•.nm pa n h ia . 

Art. 26 Por morte, rcnuueia nu imprdimcnln de qu~l 
quer dns membros da t:ommis~ãn fbeal. os outros rlous <it' 
~ignHão, para prccndwr a vaga. um ;lf:t~i•ntista de r·inroPnt~• 
''ll mais at:çõcs, rruc CllCrl'erá as funq;ões do eargn :~ lt; a pri 
mcira rcuniã•• ordinaria •h .-.ssemllll•".l ::••ral rln~ ·~r·•·Jn
llÍ!'la'. 

CAl'llTLO ~·. 

1111~ DIV IDESIJ'-~ 

Art. 27. 0~ lut:ros li<JUidos<leratlasmnestrc, rlepoisdede· 
duzidos os 10"/0 para fundo de reserva, c 8"/ 0 para remu
nera~:ão da Directoria, de que trata o art. 22, serão divi· 
t1idns entre os aecionistas da eompanhia nos mezcs de Ja
neiro c Julho de cada anno. 

Parag-rapho unieo. Fiea entenrlitlo IJUC no t•.aso de de~fJI· 
<JUC de 1:t~pital não fC farão dividendo~ ao; accionista~. 

~---

t:AI'ITLLO VI "~,--(~:~~MÂ~,l-·,\ 
'v~\) I 

/'~,,, "'! 
nn FU:'ill!l llE 1\EoEI\V./ ·~ 1 

I~ c~ lj 
.\.rt. 28. O f1mdo rlc reserva c de ti~1o '' l'l'"ver J de· 't'(:) ·' 

tcriorat,:ào do material da fabrica. - \)-<.. 
\)~~ ;:/ 

orJS ::?~ 
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S•'.lltprt• que'' fundo d11 rt::.;crv<~ allin;,:ir.ü_~on:ma _dl' 
;jlj;(JIJII~IJI)I) IJU li) o/., du ··aptlal u:t pr:ttue lf<l emts,ao, hea d_b· 
!••·n-arl:l ~ tledtl'·•;ih •I••' lll!TIJo ltf]lltdn~ pai";J tal ;Jpl'ltr"~f':tn 

C.\I'ITI"Lil VIl 

.\rl. ~:·1. T11•L•' .1· J'<'·~··a . .; que 'ttl•,•·rt~\'1'1'1''11 ~~~·tJt.-•c- d,•,t;t 
,. •nqtanli ia .';ú• nltri;;;lflil~ ;1 f<lZI'l' ''' t'llti";IIL•~ t!o t·aplt:d fi'~· 
Jl"I"Ltvo 1111' lt'l'lll••~ d•t :•rt. ::_·~ ,. ;o :'11J''I!;tr-,•· a,; ·"'~l"'"";ot!' 
ti•" t•r•·,,·nle' ,.,lalttl"' tjll<.' ,, Gt~\'t~rnn lliii'PI"IIIl ltwr 1111 ;wt" 
,).1 ;~jtpt"IIV;t~·;io dn~ !llt' . .;ll!O', l"lllllC~";illdll dt"-tfl' !11;:11 il' flfll'l':t 

,,.;,,.,da o·ollq•aHhi;• (Sr;:UI'Iil a,; a,;~i~nalur:•.- .. 

nECHETq :-;. riHlB-BE t7 uE St·:t uw11u uE ttn:L 

f :unrcflc pririlc11io por dez :111nt1s a Archihaltl Stcphcn>on Dohlins e 
William lloward para introduzir no lmperio machinas tlc sua iu · 
vençi\o destinadas a manufactura e vulc:mbação da\ borracha r 
;:nttaperrha. 

A ti cnclentlo ao que me I'C•J uerera m .\ rrl1 i h a ltl Slepheu
son Duhlinse William Howanl, e Teu do ouvido o paret·•·r 
Llo Conselheiro Procurador da Corúa. Sohcrania c Fa
zen•la Naciona I, Hei por hem Concedci·-lhcs pri" i let-: i o. 
por dc7. anno,:, para introduzir no lmperio machina~ d1• 
sua inYCH•'iio destinada~ á mauufactura e 'ulcanisar:ão 
da bonaelia e guttapcreha, conforme o de,:euho c a dc~
nipção que :u:ornpanharam o !-iett rt•querimcuto 1le 21 
tle Abril ultimo. 

Jose FerBan1lCs da l:c.,La Pereira .I uuior, do l\lt•u Con
:•elho, .Ministro e Secretario tle E,;tado dos Negorios da 
.\grieultura, Commcrciu c Obras Publicas, assim o tenha 
t•ntemlido e faça cxernL•r. l'alacio do Hio de Janeiro 
em tlt·z;,:-;de de Sctemhru de· mi! oiloi'Cnlo . .; setenta I' 
tre~. quinrJlt:lgesimo '''~ltnd•· d;~ lndep1·nrl••ncia e t(., 
lmpcrio. 

Culll :1 ru!Jric;1 d·· Sua ,\la~··-t;~dl' u l111pct adur 

J•J'•: Ff'rll•ttul,·, 1/11 CrJ.~t~~ t•,., ,.;,,, .lu~ti(}l . 
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llECIU~TO :\. :;1ou- 1n: I i 111-.: ~E' E~IBr.tJ nE tsi:l. 

llcdara a. entr<~III'i<t •I<~< t·unwn·;l.'-' di' Bai'f'<' do t:ortla, (jr;t
jahú, 1\ia••hãn ,, :-;, ,J,,s,~ do~ ~lallill_':', na 1'1'0\'ill"i:t dn M:•
r;í nll:I". 

llei por Lcllt L!errotar o seguinte: 
_\r ligo unico. Ficam dcelaratlas de pri ltlt· i 1 ~ t'lill':lll

t·ia a~ comarc:~s da Bana do Cn!'lla, Grajahii. l~iatll;io 
c S. José dos Matlõcs, crcadas ultimamente na l'rtl\ iuri:1 
do .\laraniJ;Io pela Ll'i n. o lo:ll de 17 de Jull1n do t·nr
n~n t c a uno, da rcspcct i \'a A~scmhléa Lr·:-d~b I i v :• . 

O Llr. l\lanocl :\nlonio llllat·te dt• .\ZI'\ !'tln, d11 ~lt•!l 
Consellto .. l\linislro c Secretario de Estado rios :\c.~or:io< 
da Justi~a. assim o tenha entendido e. f:11:a cxerular. l'a
l:lcio rio Rio 1le Janeiro em dczasete tle ~etemhro 1lu mil 
oitncclltos setenta <J trc:;, quinqua.!!t~simn >'l'g'Llllllo t[;, 
I nrlcpcndcncia e do lmpt•riu. 

Com a rubril'adc Su:~ .\hgcsladc ,, lml'eradur. 

Jlmwl'l Jntunio /Jwrl'le ,,, Azcr,·do. 

UECHETO N. :j~.w -u~:: t 7 nt ~I. I E\u:no lll: Hn:; 

~L•I't'<l '·' nnlcnatlu annual tlll~ l'l'úlllut•H·eo l'llldi•·o, da> ,.,_ 
llliiiTa~ da Barra tlu Corda, (irajalJü, l:i<ll'lt:i" t' S . .T<~ot·· d".' 
"allo•cs, na l'rn\ int:ia do l\I:IJ';tnltiin. 

Hei pu1· LemDerrdar u s•·:.:uinle: 
.\rlig-o uuico. Fil'a lllarcadu o unlc·nadu <tllllllill dt•l:lOO,'> 

:t t:ada um dos Prolllolurt•:-; Publico.~ da.~ rowarr:1s d:~ 
BJI'l'a tio Conl<t, Grajahú, Hiachão c S .. Ju:-:ó do,; l\l:t!t,·i··~. 
creadas ultimamente na l'rorinria do Maranlüo. 

O Hr. Manol'l Antonio Duarte dn Azcrt•do, do :'th·u 
Con~"lhu, Ministro e Secretario tle Estatl11 dos !'k~ot:ill> 
tia Ju•tir;a. as.~im o tenha t'llleHdido ,. fa1·a t•xccntar. 
l':tla•:io ti•• Hio de J:lltcirtJ em llt~l.ast'll) d,• S••lcmhro :;,. 
lltll flll,,:,~Hio> ,;t:Jenl.a c Ires. quill1fll't!.!;•'iilll" <1_"!1111>1•• 
·la llltlepentlencia t d1• lwperio, 

C•JIIl;) rul11·i··a •"-' ~u:~ .\1 t!.!l'.'i;llll' ,. ltnp•·r-"lttl 

..1(11/1111'1 J/ltiJIIID ]/11111 /1· •/1 I _.,,,.,.rf" 
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OECHETO N :;1ll -DE li IJI': SETI:-.~IBRO DE 1~7.3. 

Jlc,auncxa 1lo termo da Carolina o dn Riachão, ua Proviucia 
fio l\larauhão, e crea ues1c um lul!ar de Juiz Municipal e '''~ 
llrphaw:. 

Hei por hem Decretar o sc[:!uinlc: 
Artigo unico. t'ica dcsannexatlo tlo termo da Caro· 

I i na o do Hiach;io, na Província do Maranhão, c creado 
ne~te um lug-ar de Juiz l\lunicipal e de Orphãos: rc
Yngad.1~ as disposições em contrario. 

O Dr. ~lanocl Antonio Duarte de Azevedo, !lo l\Icu 
l:on>cllw, .Mtnislro c Secretario de Estado do~ Nego· 
··ios da Jusli1;a, assim o tenha entendido c fa.;a cxe
··utar. Pal;11:io do Hio de Janeiro em dezascte de Se
lembro dt~ mil oitocentos setenta c tn•s, 'JUÍfHJUagc~im•t 
~r!!tHHio da lwlependcnria c do lmpc1 i o. 

•:om '' ruiJJira de Sua Ma!!cstark o Imperador 

JIECHE!'II ~. 5'!1:2-IJE li IIL ,t!EJIBRO DE 1~7:: 

•;rea um Ju;,:-ar tlc Ju1z Muuicir:ale tftc Orphàn~ un tern1" ri<' 
l;rajallú, tw l'rovitwia dnl\luranhã••. 

Hei JIUl' hem Ut•rrelar o s1~guinlc . 
Artigo unico. E' rreallo um lug-ar· de Juiz l\luJII

r-ipal c de Urphãos no lermo de Grajahú, na Provinria 
do 1\laranhão. 

O Dr. 1\lanoel Antonio Duarte de Azevedo, do l\leu 
Crm . .;elho, ~linistro c Secretario de Estado dos Negrwio~ 
ria Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palaeio do Hio de Janeir·o em dezasetc de Sctemhro de 
mil oitocentos setenta e Ire~, •Juinrjuagesimo s!'gundo 
da lndcpcntlenria c do lmperio. 

Com a ruhrica de Sua .Magcstade o Imperador. 

Jlanocl Antonio Duarte de A:crcdn. 



EXECUTIVO. 7~3 

DECRETO N. tsU3- DE 2\ DE SETEMBRO l>i: 1873. 

Concede á Companhia - Manufactora de Materiaes para a Cons· 
trucçlo, -autorização para l'unccionar e appr0\'11 os re~prc· 
livo's eswtutos. 

Attentlendoaoque me requereu a Companhia -1\lanu
factora de 1\latcriacs para a Constr·ucção- c na confor
midade do parecer· da Secção dos Negocios do lmperiu 
do Conselho de Estado, exarado em Consulta llc 4 tl(l 
corrente mez, Hei por hem Conceder-lhe autoriz:u;ão 
para funccionar, e Approvar os respectivos estatutos, 
:.crcsccntando-se no fim do art. 5." o seguiu te<< pu
blicado nos jornaes de maior circulação » c não po
dendo o art. 31 ter execução senão depois de espt•
cialmentc appro,·atlo pela assemuléa geral dos accio
ni~tas. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgodos da 
A~ricultma, Commercio e Obras Publicas. assim o tenha 
entendido c faça cxecut:tr. J>alacio do Hio de Janeiro 
em vinte e quatro t.lc Sctembr·o de mil oitocentos 
setenta e tres, quinquagcsimo seg-untln tia lndepen -· 
tlcncia c do lmperio. 

Com a rubrica tlc Sua !lagcstadc o Imperador. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior. 

~slalulos da Companhia- Maoufactora ele lluteriaes para 
~~ Coostrucçao-. a que se refere o Decreto n. o !Ht 3 
de 24 do corrente. 

CAPITULO l. 

ui'ERAÇÕ~:s, DURA(\o E CAPITAL DA COMI'ANIIIA 

Art. 1. • Snh o titulo dt~ Curnpanllili-Manul':wtur~t dt• Mat,•
ria•·~ p:Ha a Cllll~lrtii'Çiío-lica ur:-:a uizati:J na Ci<l:ldt' tio lliu dr 
brti'ÍI'tt urua sodt>dade :uwuy111a, a qu;tl proplu•.st•, rr?io ·'" 
m:mufacturar Plll lar~a i'S!'ala, por Jtlt'Ítt tlt' rnadtin:•~ :tjlf'l' 
l••it_"oatla' tntla ~ ·'ort;• t!P rn:t!t'ri:ll"' dt"lin:ttlw :'••·on•:trw·ç~ .. 



\CTO<: IHl I'OilFI: 

1·111 ~Pral, <'111110 eompral-os e r,ondel-os, ex!Jior:mdo para tah 
"ll"ra6"·~ o . .; Tlll'.!'l~arlns nat•ion3t·s n rstr:lllgeiro~ . 

. \n. :!." COI'\I'P.HÚ a rnlli'I'ÍOnar, in![() I(UII PS!f'j::lm prrrn
l'ili•l:~.; a.; forl!t:dillatll';; lt•gal'', sPntlo t!P lO .1nnn.> 11 J.!f:17.0 dt• 
·!la tlnr:H'ã'': Jll'lll'll;.'::l\'<'1. pon;m. nwtli:lltl~' d••librraçãn 1l:1 
, .. ·,·rtlhl:•;o c:••r:d do.' :t:'I'ÍIIllÍ'I:l- od /, ,,. ''1111\ IH'a<ia, P :~utnri
/.!l':i:o dll litl\'t'fllll IIIIJH'l'i:t!. 

,\rt. ::.·• IJi'";J!\1'1'-.-'e·lia, tlllpnr t•xpir:u)n d<1 pr.1ZO de Sllii 
.·\i-\I'IWi.,, 1111 111'-' nnt.r"' t·a.;u~ pr,•Vi-'\11.-' P"l:1.~ Leis vigrntPoc. 

l'ar:,graph.,nni<'"· lli,,;olvida a t'Olllfl:illltin, •1 mntlc• prn
ti•·tt ti<• s\1:1 litJllltl.lr::ío '''r:i tlt~ternllnntlo pPia :1s-;t•m1Jit;a ge· 
r:•l d '" :~t·ri••n i' i'''· .;a lv:t,: a~ tl bpo.<i~·it.·,.; J,·.~·:lf·~ n··qWt'! Í\':t" • 

. \rt. 'L":-; ·r:', J,•fillii:Oiltblliltt" t•apital ,;rJI'ial, clivit.litlol'lll 
ti.IJIIil :11' .. ;·, •. , d·· llllhOIIII \'ad:~ tllll:t, !•'lll1•1ldo, port;m, ser Plt•
\':111" :1 l.lltlll.ll:ll).~lliltl 1'·•1' •klil"·r:lf'ii" tia :t,:,:l'1llhlt'·a geral tln . .; 
:ll'.r·ioni . .;ta". '"" 1'""1'">!:1 ,f;, llir,·•·t.,ri:t ,. ult••riur :lppru\':H':Í" 
''" ~;.,,.,.1'11" I'"P•'l'i'il. 

Art. :;." .\" •·ntr;Hi:t.' "'' rapital ~~·riío pu1· pn•;;Jnt~i:'le~, srndt• 
:1 pri:ll<'ll':• dr• lO·.,'"~'' :q·•·,, a appruY:I~'iill ofii.•i:d dP~Ií'~ p..:· 
l:tlill•L', P a~ "''~llillll's •·onlurme a.; nt'el~ssit.l:ulp~ ria Pnlprt•
za, lldlll';l snperiorp:; :1 :!11". t'()lil iniPI'\·:tlln,;; tl11 :10 dia~ ,.. 
"1· i-'11 Jll'l;,. j,, dl' oito. 

l'ar~~nqd,:l 111\Ít'''· O,; :u·d,mi:'la:', <JU•' 11~0 t•ITet:tnart•m a 
prt·sta~::lti ··otTt spl)llli<·HtP ;, rpt:~ltptor •·ltamatla •li' t:apital, nr:s 
praZI!s prl'li\:11hrs }'l'la Pirertoria, perdPrão, I.'Hl beneficio da 
I'Oill panhi:l, a< pr,.;:tar:õl'~ antrrinrnwntr rralizadns, ruja im
portan<:ia ~l'r:i lc·vadn ao fundo 1lc rt•srrva, podendo a Dirrc
loria·r•·Pmittir a.; '"~eõ;•.; assim t:ahid:~,.; L'lll commisso. 

Tulada, jn,tilk:HJo 11 t·a . .;u tle fvr~·J maior, a juiw !In Di-
1'<'1'l•>ri:1, pudt>rá "'ta, por r>qnitlatll', rt•l••v;~r o eornmisso t• 
:~rlmillir o p:,g:llnPnto cl:ls pr.·stat:iiP;; 1'111 m•'•ra. t•om jnros n:1 
ra7.:ÍII tlí' l:! "/ 0 ao anno. 

Art. G." l!s acrioni~tns s:to rP~pnn~n·,.is ;:úmrntr Jll'lo va
l"r llllli\ÍIVIJ dt• ~ll~~ at•f'LII'~. 

A tr:tn'f•·l'•'tll'ia tlt·st:Í~ rar-st•-hn no Pseriptnrio da cnmp<1· 
tilli:t, I'" r tHf'io til' 11111 tt~rmoem li\Tu ... ~prt·ial, guartlntlo;; as 
r·~~ra~ ti11 lll't'fp,to n." 2i:l:l rlt• ':l:{ 1lt> J:uwiro t], !Siil no que 
rl)re111 applii':J ypi,. 

I:.\ PITI'L'l J1 

Art. 7.' .\ ;~:.:.•n!ltl,;:: ~'•'l':il d:1 •'lllitpanlii:~ •;a r,•uni:ítl tlll:
,wd"ni-t:t:. ,.,,11\'1"'""" ,. ''"11-'.titnith d:•t·<tlll'lll'lllidailf' i'lllll "' 
Pl'• ... , 'll t ···.;f" I :t til i I·' 

I ·.11111)1,-lt•·lil<' : 

~ I '.' Apr•••·hr ... iui·.•:JI :1- ''":1 1 :1'' :lllntJ:Ii". !],. ,_., ~:t~ .. da I li· 
f'r•!•\!lt'l:l 
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~ ~." Elt•gt>~· trit•nn:dmrntenllir.·r·tnJ·ia. 
~ :1." Tomar t:onlit•t'illlt'lllu ti~ qualtpwr questão 1111 pio· 

ftO'l:J, ljlle Jhe fttr nlJ(~t·.ta, dHIIlrO tia orlo i ta t)l'."lt•~ ,., t:tlll· 
lo,, I'P~ulnmrlo-n t.lcliuitivanH'!!lí'. 

Art. 8. n A ('OilVO('<JÇão tia liSSi~lliiMa ;:!t'l':tl ~I'I'Ú ft·il;a JH•Jp 
l'rt'sitlente tia Llir•·r.torh. por avisPs puhlkatlt:s 1111~ j11ru;ot•, 
tlt~ maior eircnla~~:in trn;; \'t:'lPS t'oiiSt·t·ut.ivu,-. ,. JH•/11 ntt•Jit•' 
oito dias antes do intli,•ntlo p<tra a reuuiiio. 

Art. !1." Julgar. se-lia l!'~alu!t;n tt• t·oJtSti t uitln a a"~·•· li• "i'''' 
f.iCral, adJandn-st• n•pn·sPnlada lllll!l quarta parti' t/:1~ art;o•·" 
-::mittitla;;, iuscrij•ta;; n•:s n·gi.<ln s da t'lllll~•anliia, Jtelo nto'JH" 
triuta tli:ts ante:< da n·11ni:iu. 

l'arag-rapiltt uni;-o Tratandrt·."t', pon'm. tlt• :lll!!"lllt'IIIO do 
eupil-1!1, rdornm do,; t•,l;otulu,-, pruro:,GH;ão do prazoo th: tlu· 
ra<:ão, t1ll liqui,Jn(_'iio tl:t t·ou!paniJia. ,·. o•xig·iy,.J a m:tiuri:t alo· 
.-ulula d:ts :wt:lit•s t·mittitlas. 

Art. tO. Ni}" st• oltll'lldo oqnor11111 J.,~;tl ua prillh'ÍI':J cou 
\'ot·nç~o, I'OIIVo~ar-.-;L•-I!a 1111\·a rt•ufliil:.." 111'~\a ''" ar••ioni-ta.; 
IJI'I!SL'IIIC~ oUJt~gililll:IIIJPil[P I"I'JII'I'"'Ill:ttlt S, l)llilifjllt'l' ljlll' S ·j:t 
" '~11 llUillt'fll, cow.;titut•fll a~O'I'IItl!l(•:t go•r:tl jolHa Jo,do.; <o~ 
•·ll>ito~ 11'!-':ae,:, dentro d:t oriJita desll•s estatuto:;. 

Art. H. A "''l'ntltll;:t geral rr•ullir-sP-h:t onliiJ:JJblllt'lllo· 
••111 Julho tle eatl:• anuo,'' extra .. rtliu:tl·iantt•flt" '''"IJII'I' IJilo• 
llarrr~rr eonvenit•utt~ 1Í llirPt'tori:t, 1111 :i t•st.t lur I't'IJIII'ritla a 
SI'I.:J convucariio t)lll re4ueri11tentu motivado,. :•ss1gn:H.lo por 
at~CÍQIIi,t:ts, tpw reprt'SI'Illt'lll lllll:t sexta )t:tr!t do rapital 
t'lllittit.lü. 

ParagT:tpho unieo. Na~ rt•uniiit•s f'~tr;wrdirtaria;;. puro··m. 
a llliSe lll uléa g·f'fa I ,(, podf'r.Í Ira I. a r tl" IIIJ,jl!i'lll I •:n·a IJ 111' ,,, r 
r·nnvueada. 

Art. l2. Nas rruniões nrtlinarias ria a;.;q•n!lolt;a ~Pr:tl, st>r:í 
snumcttit.lo á sua apreciação t' VOW\ãU n n·latorio llllllll<tl da 
nir~etoria, 3('11ll!panh:ulo do loalnuço !!"1'1':11 da l'llfl)jl:tnllia. 

~ol ca~H tJ:t a~sr•mlliéa 1-(N:tl 11~11 se julg:Jr lwt.ilit:Hia pnra 
llt~ssa mesma reunião vronnnt·iar o ~f'tl .iuizo tll'linitivu solon· 
a gestão da Dirertori:1, uu enlt•utll'l' t:t•llVt•niPJJI" t•oiJJ.lli'LIPI' 
o exam!' do relatorio P lwlan~·<• a uma <~ommi~~flll Psp;·r·i:tl "" 
tn•s acl'ionistas (que snr:í t'lt·ita por t•st:rntinio SJ•t•rl'fo "for
mulará a rt>speitn o seu parecer),:; ses>âo ficar:'! adiada, tiP
YenJo, porém, proseguir dentro de dPz dias 11 mnis tardar. 

Art. t:J. Em regra g-eral nas votaçüt•s dcritl11 a u•a ioria tlw; 
votos presPntcs, t•outandu-s<· uut \'oto por rarla ~rnp•• <'OHI· 
plt~W tle !fi:.i aerões, inscrÍJII:t~ IWS t'OIHiiCÕI'S do :ti'L !1. "·. 
T!Pnhurn at:~ionista, porém, tf'I':Í mais riP ';ni voto~, ~Pja qual 
f.)r O UllfllllfO rlt: :ii'ÇUIIS, ljllf' rt'(ll'i'St~tllt.: por ~i. íoll Jtlll' 
(•li trem. 

Art. H. Totl•l o accionista tPm o <lirf'ito "" t'ornp:t -. 
pr,soalmrnte, ou fazPr·se reprPscntnr em :tsst'lll _ · IA'[:~r. A ~ 
J•Of OUtro :Jt'{'IOtiÍ~ta, I'OIISiitui<Jo '<!11 Jlftii'Uf:ll 1'v''{-roi.'~ÍI/J11JII/l ( 
,:r• pntl~ff'S I'SJlPCÍ3o'S. . \_ \1 ' 1 

Tr:~lant.lo-sf', porém, tJ,. Pl!·kiio d:t lli0''''' t.í-~··'h~tn ·Pr:i" ad 1 
•tll!tlllo~ \'Pir" por Jll'l"'lll :u:ao ~" . '/ 

!\ltTIII.~I~ '-..) (:1/ 
c:-~ [) 

;_; ")' . 
. \) ' 

o,\. 
'. 
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P~r:~g-r~ph•• unico. A,; mulhPfl':' st·rão l'<'l•rt'~l·ntad:-~s ptl! 
~I'IIS lllill'idl>.o;; IIS IIIO~IlOI"f'S P illto•rtJittos Jllll' Si'll~ (lili>, 111-
!0I'I'S, uu 1'\ll'allon:s; os ncPfVIIS pro-indidsn pdos respl'r
vo~ invPntar iantcs; iiS sot:iPdaoll'~, t'lllllf'illlhi:ls 1: corporações 
por 11111 ilns sueios, sens r;,.r,.ntrs, llin·•·torl's 1111 prepostos. 

Art. J;j, A.< srs:-i'ít•s da as>~'llthlt'a ;.:o·ral sPriio prmddid:rs 
por um nl'eionista, Pleito na '"''';J,:i'Jn por t'st·rutiniu secreto, 
" qual rseo!IH:r:i dous outrns :u:d'lllistas Jtarn Sl'I'Vircm dt: 
S:'eretarios; iHeumhinrlu-llH'3 v•:ritiear n numrro de aeciu-
11 i,;tas pres.mte~. contar os voto,;, fawr" apurar<1o das vota
~·õo•s, lür o eXJird ientt• I' redig·ir as a c tas da a~st:mhh'•:J gPrnJ. 

Art. Hi. As deliiH•raçõ••s da :ts . ..;t•muh;a g.:ralle::;iti:uatll•·nt" 
o•onstituitl:l, tJ113tHio tom:Hla~ tl•~ntro da orhita !lo·~t .. ~ t•sta
tuto•, ohri;,::1111 :t tPilll< "" :II'O'i•IIIÍ~f3,, Pilll>•tl':l :1\I.Wilfl'-', 1\ll 
di-<;idt•lllt•<. 

T>l .\D\11'\'l,_TI\ u:in I• I •.fl\11• 1'111 I. 

Arr. l7. A Llirccção snpPriiJr da eomp~nhi" ineuml11• :. 
nma Diret:toria de <:1111'0 IJIInnhrn~, os 'fllaes ÚI!Verãll po~snir 
no aeto da elri(·ão, pelo nwnos :1.00 ::re~.:u•~s. torrwndo·se p,;tas 
inalit•u:~ni;; até a approva~ão de su::r:; eontas pela asst~mhlt'·:t 
geral: o •zne importa pll~IW quitação pela gestão comr•rcht•ll· 
tlitla no pcrinún lias eontas npprovadns. 

J>arag-raplw unko. A Din•1:toria apenas empossada elrg-Pr:Á 
tio: ~PU ~o~io um l'rrsi•lento~ e um (~urent~:, n,; •Iu;ws teriio :'" 
att1 iiJuh;i'u~s privativas, qntl niliante vão indil'adas. 

Art. J~. A l'feirão tl:l Din":toria f:.ll'-~e· h:~ tllll as"rmhlo'•:t 
goHal t.lo~ acdiJllbta,;, <.le trt'.' l'Jn Ires anno>, JHJI' e,;crutilli•> 
s,•o'fdu e IJI:IÍOI'ia ab;;oluta doiS \'Oiu~ presentt•s. 

s.~ Ull Jli'ÍIIII'iro t'SCrlllinio não l't.'~mlt:H maioria absolnl:t, 
Jlriii'Pdl'r-.•w-ha a ''~i!'UIHlo rntre os eauditbtos uwis votados 
t•m numero duplo dtJ' (jlll' tiHlfCIII de srr deitus, decidindo 
a sorto: emt·:~,;o 111' t•mpate; e ness1~ segnn!lo e~crutinio bas
tará a maioria relativa tlc vutos para designar os Directon•,, 
l'lt•ito~. 

ParagraphtJ unico. E' !J~rmittida :1 rt•rlei~ão da Dirt•c. 
toria. 

Art. 1!1. Os membros de uma Dirertoria servirão alB qut' 
os novos Pleitos se aprPsentcm a tomar posse. 

Art. 20. No impedimento, ou falta prolong:Hla tle algnm 
Biret~tor, os outros lJirl!ctores t'S1~olher1io 'llll ::u:donL;t" 
iduneo para suhstitnir o impellitlo llunnte o impc:li11Hml•>. 
"uo caso de vacanl'ia (por morre, renuncia, ou outro motivo) 
para preenrher o luga1· va;.:o sómente al!; a prinwira renniã" 
1IJ assemblt;a ~;era! ordinaria on cxtraordinaria, quP se pro
nnnciarú a respeito, ~:r·11firmando n a~~·ionista n;;eolhido, flt•. 
~~~~0Url'• ntJtrn 
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. \ri. :!I. t:uuqwt•~ ,·, lliredoria, alem ti•; tttttra~ attrihuit:i.le~ 
'111" llt" ~;lo inlll'l'nllt•~': 

~ 1.'' .\ sll[H)fÍiltcnt!.•neia de t•Jtlos os negot~rns e operat;ões 
rl:t ··nfll(lanltia. 

~; :!.'' l;ntHpnn· ·~ a<lqnirir, ven•lnr n ati•\nar tn•ln 4fll!l filr 
•l•\ i 11tercs..:e tla e:.HII p:tnh ia, '' •••dehra r todo.; os t:on tI'<~ dos, 
<flll~ •·oHvenha!ll, utl tliru•:tanwnte uu autorizarHio a sua ee
J"hrn<·ão. 

~ :1." Autorizar t111la a •le>pew e dP:·'Í~Har o numrrn, :~ttri
hnições e vendmcnto . .; ,(o:< empreg-atlos 1.' opor<~ rio~ tla eullt
l'"llllia, solJ propu:;:ta do Presidente e do Gt•rt•nt,\. 

~ 4." Apres<.'ntar, (l'll' illtl'l'metlio tlc sen l'n'si,Jent•', ;i 
a:<s••'nlolt'·a ~nralti<JS ardnuh:t~s, o rel3torio annual,lnestadn 
da •·.o•np:lllhia ':nm o re~p~t•tiV•J halan~~''· 

~ :;." lklll:tllllar :11:tiV.1 e pa:<;;ivanwH!I) n f'XPI'I:I'r livr'•\ '' 
~;••t'al :Hlministrat;:io, pam o '(lll' ll11• são ont,Jrg-;lllu~ plt'lllh 
l''lll"rt•s, nos quaes "'' tl.lVnllt, setn reserva al~tutw, ':onshl<·
rat' eut!lprolwn.lido~ todo . .;, mcsmu os de proenrador 1'111 ~~au"' 
propria. 

~ li." Finaluwnte. provi'!' a trulo que f(Jr a bent tia t:nmpa
nllia, prorn'lVfJlltlo •ttVI!Ito ct!l si enuhnr a pro~peritlatle tlell:t, 
n li-:,·ali:;anllo a ~~xat~la ollservar11·ia tlestespstatntos. 

Art. ::!:!. As reunii,,~s da Din~etoria seri.to ordttt:ll'iamentn 
uma vez por llliJZ nutlia n tu~ar intlieatlos ]li' In ~~~ul'n.,itllJilt•·, 
<' extra"rdinariamente l'ltlas a.; vew~ qnc fur mbter, ou á 
rnqu:~it;ão de IJllalqner tios Oin•etor,,~. 

,\s :11;ta,; tle su;t,; se,;sõ):; ser:io lavratla.; pelo llireetnr 
U.)rentc. 

ParagTa pl111 1111 i eu. Quaiqtwr ru,<dução dn eont prl!\tleia tia 
llireetnria se tornar:·, exn,Juivd h:tv•mtlo tl't'S votus eoneor· 
tks, e tli'VtJ ~~on-:ta r tia a e ta res1weti v a • 

. \rt. :?:1. Au l'n·sidentu tia Hireetoria, altim lias .Htrihui
I,!Ü•J' inlwrentes a m:tn cargo, eompetem privativauwntn as 
se:,.:ninh·s : 

§ 1." Convorat· as scs,.;ues da a~semhlé:t ~eral tios accio
nist,ts e as tia Oirectoria; ser o org-:io tia t.:IJlllfl:IUhia c I'Cilre
~( ntal-~ em suas relat;õus olliciae~, as~i~ttant!o todo~ o~ tlo
,·.unwntos c t.:onespondencia. 

~::!."Dirigir a cseripturaç:io ,Ja Companhia; ter :r sou cargu 
a t·aixa e o escript.orio, numcatHloc tlcmiltintlo livremente 
o resp'lt.:livo pessoal. 

§ :J." Anecadar· todos o:< havere~ e receitas da companhia 
e depositar immetliatamcnte os .~aldos disponíveis em um 011 
mais úaneus desig-nados pela Diredflria. 

Art. ~i. Ao G,wcnte pertencem privativamente as se
gn in tes a tt ri b nit;ões: 

li 1." Servir t.:omu Secretario tl:r Directoria, lavrantlo as 
'lia~ at:ta~ e as proeu1·ações qne tiverem 1le ser outorgada~. 
•ttt IH'Io Presidente, ou por toda a Dirct~toria. 

~ :!.'' .\•(ministrar 11s c:-tahcle..:imrntos fabris da compa
nhia" diri;;ir as nptJI'a','Õt':' <JIW t•.on,til.tH'!ll n Sl'!l ohjret1•; 
'·~'·tt,·iatt,J•• •~ prnmnvMHio, ••ottfnnn<: as inqnt•·•;\>~.•s •.b Jlr. 
r··d·•ri.t, ''' ''"!llpr;'' r· v·~Jl'h;' 'J\\1' ''"nvi~p·m. 
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~ :1.' .\<lulillir ~" 1lespedir liVI'ellleule touu o pessoal 'IUC 
llw r,·,r snllf•rtlinatl<J . 

. \1'1. ~:i. U t'n~sidnnLt! t!" t~•H't'Ule pen:ebt!l'iiu o ordeiwtl•.1 
:n•·nsal lixado pela Direcloria, ~e111 prl'juizo lia eommis~iio, 
•111•· cumpetL:-lhe~ cumo Uin:ttore~, tw fúrma do art. ~8 . 

. \l't. ~ü. lb [wreutt:~. por t!llllsauguiuitlall•~ até o 2." gr;io, 
, ... ~ro e g·,•.nr••, t:uultadll.'i 1luranle o •:uuh:;dio •~ os socios tle 
li1'111as <:t~lltlllo·n·i:"'"• niio pquem e:-..mTo:r eoujqllctameule os 
•:ll'!!'"s da Pireo·t.,ria. 

:x:w podo~lll >'t't' tdeilus "" itupe•lillu" de ucgqo:iar, ~oguntlu 
1', dÍ'ji•I>Í<.:i• ''i Jo (:~)o)j~ll fll!ll:llt'!'I'Í:!I 

.\rt. :!i'. 11,, iun·"·' li')Ltio[u,, provenientes das opt•r;u.:úe,; 
•·!i'el'lilallll'lll" •:•<w·luid<L" ellt t:a•l1 setqestn:, LÍI':Il'-SC·h;lo 
a; qu<>tas p:Ha a c:u.lltlltio;,:;lo ti;\ Dire•·\oriil, aet:lllllUiaçàu do 
rnudo de ft'SI'I'\'a o: •li1 itlo~lltlL• ~~~" an!iuuistas, na fúnua dos 
~ rl i~o:S ~Pg ul u t~;~~-. 

Al't. ::lS.· S.:r;~ tk ti"/ .. :~ '1'\"ta •1t: pur•·enta!!·etu semestral, 
qlle tl'lll tl1! ~~·r ratt:iatla t:ntn: "' cineo D.iret:Lure::-, como rt:· 
trilnticii•l du ~·•tt traktll11<. 

Art~ :n. () ftuttltJ de l'o!,;c•na, <JU•· ~··r;i euuvet·tiJo em npo· 
liee:; tia divida ptthlira intel'll<t l'llt\datla, l'onn~r-se·ha de 
unta quula tk lU"/., <los lu~:ros liquido,; de eada scmestrn 
"tios jlll'fl:' d:b lllt.:"llldS õ<[lllliees. C•lllltudo, se tlcpob ue ile
lltu.i,Ju para~~~ :u·l'ioJnt:;ta.-< 11111 tliviuendu na razão de 12 ";,. 
~~~ annu do t'apital nutllinai, ;linda houver saltlu tle lqcr••s 
li<tnidus "'~tl!e,;tral'S, o·ste ,:;1ldu, qual•tner que cite s~ja, tam
llrm será lev<ttlo ;i t'Uilla du fundo de n·~crva. 

l'aragi·aph" unieo. Ct'S:'<II<i, vurém, t:d acnunulaçãoe p:b· 
,;ar~o a euustituir monte dividendo as quotas e os juros du 
:tpoli~.:e,; [Holrt.r.•neeute~ ao ruudo de rl'sava, t(UiltHlo este se 
:.tl'he elevado a :!DIJ:OUO,)OOll. 

O ntestnu funt.lu t: exclu~ivan\el\le desljnauu a ampat;ar o 
rapital social t'lllltra as verdas evtJutuacs e deprecia~,;ão do,_, 
bens e material da t:ompanhia. 

Ap. 3(). O diviúeudo sení pago '''mec;tralmente aos arcio
nista::, não ptH!I'ntlo ext:ctler lle 1~ ''/ 0 aunuaes du eapit:.~luo. 
minai, senão rll'poi~ 1le P:-tar preenchido o maximu do funtlu 
LI•) rcscrvC~ (art. ::!!1, pan•:;ravh•J uuieo). 

Paragt;apho nui!:o. :"'ãu ~e f;tr;i tlbtribniç:ln alguma tlf) 
divi<lPndn, t'lllllllalllcl 11 c•apita), l)l'~falt';lliO t'lll YÍÍ'tUtle de 
l"'l''la~, n:1n fúr inlf'::r~ltn<:llt" r•·stal,ck•·id". 
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CAI'lTlJ LO V. 

l!ISPOSI~:ÕES Tli.\NSI'I'Ol\1.\S. 

A n. :u. Aos in iciatlures da em [II"PZa ll i neurpuradores tl;1 
t:ompanlua 1'\olwrt lJUJI!':Jil e Julm G. llaye~, êdJ~ixu a~~i;.:· 
na tios , ~erã<J conferitlas repartida meu te · 111 i I ll ti uzen ta-; 
ac<;ÕJtJS buneliciarias, tira•las tias seb mil, que cun~littwm u 
<:apitai nominal, como premi•• do se11 tra!Jallw e eumpen
~a•;ãu das ll•·speza> f,•ita,; c dos riseos tJUC eorrcm. TaP,: :ll't;Õt•,;, 
'lllC gozariio •In todas a,: vanlag-en' tl:ts rl'stantt~< quatro mil 
,. •Jitueenta>. lkam inalio•n<tveis tlurantn tlou,: aunos eon
ta<los da instalbtt;à" tla t:lnpn:za, porque"" a t'OIIIPanhia <Jlti 
" tim do ';!." alllltJ dt• >lUit:x.bteneia n:io IÍVPI' obti.lo lurr···~ 
;wjma de l~ ";u annttae, de "\'li capitaluominal os di los no
lodt lJilllt::tll t: Juhn llayes, n•uuucian•lu au benelidn, devul· 
Vt;r[íu as reft•ritl;ts mil e tlu7.ent:Js aq:ÕtJ~ ú companhia, para 
serem upportuuauwute tHnittidas por conta desta. 

Art. :12. A primeira Directorh1, IJLie funccionarú até a reu· 
11 iiio r la as;emiJléa geral lllll Julho de 1877, fira t1esdu jú or
;:anizada e compõe-se de l\obert Uunean, Presidente, Julm 
l; I~aye:;, Gcreute, e t.los tr,,s acciouistas fJUe forem cleitr•s 
Jllll<! assemblúa geral, convocada logo após a approvação tie~
tes cs ta tu tos. 

Art. ;J:.l. Os snh~r~riptores de ac•:õr.s rlesta eompanhht, ;ls
signarlos na rela•;ão annex:1 a t•stes estatutos, aecitanrlo-r.s 
Clll tod<!s as suas parte~, obrigam-se ao suu tiel cumprimento, 
,. outorgam aos ineoqwn11lores Hohert llnnean c John lj. 
Uayes e a eatla um in :solidnm amplos tJ illimitatlos potlen·s 
pura imptHrar•·m do Governo Imperial a approvação dos mes
mos estatutos ll :'I.Utoriz.;IÇ<iu para a r~nmpanhia funccionar. 

I!io de Janciru, 10 de Julho de 187:.!. 
(St•guem·sc as assignaturus.) 

lJECitETO N. ;j'i:U, -DE ~i DE sETE~IBl\0 DE l8i:J. 

Coneede ao Bacharel lll:1xi miano de Souza Bueno pcrmiss:io, 
Jllll' 1lous annos, pat·a explorat• minas tle'ouro u I!Ual•fuer uutru 
metal nas terras do sua propriedade sitas nas cabeceiras tlu 
rio .Jueú, no município de Guaraparim, na rroviucia tlu E~

pirito SauLo. 

\f tent:lr.ntln ao q ur: me I'PIJIH:l'f'll o B.1d1a 1'(\( Ma :li i mia no 
··!·· :-;t>ll:ta BtH·no, Hei p•tr lwm C:onretler-lltr. JWTJIIissão, 
i'PJ ~~~·n· ;•.Hn•Y, p:~r~t •:.\pl•:tnr mi!D'i ~~c t•ur0 c •tua!· 
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qut•r oulro mrLd n;h t.t•rras de Sll:l prnprit!.Lidt~ ~iLh 
rli' ralu·,~t·ir;L' do r o.lurú, 110 lllllliÍripin dt~ tiuaraparim, 
na l'ro1 inria Jo I ~pirito Santo, sph as f"lausula-: rpw 
1'0IIl r•-:((~ haÍ\;nn, assi!.! n;lflas pnr Jr.,;é Ft~rnandf' . ..: da 
-:,,_la l',•rt•ira Junior, tio i\J,•u Cun~elltn, ~linistro r~ s,.-
1TI'lario dt• E-:tado tio.; i'lt'_!.!.<Wtus tia Agrintl tur.-1, Cnm
Jllt•r,·io c tlhra" l'uhlira-:, que a,:,irn o lt•nlia en!.t•udido 
,. f.lt'a t'Xt·rular. l'.tl:wio do Hío de Janeiro em viult~ t~ 
quat'ro dt• Sdeuthro tk mil oilon•ulo" 'l'll'llla e lrt~~, 
IJI!lll!fllagl'~imo st·.~undo dal!lllf'pendcl\l:ia e do lmpaio. 

Cum a ruhrira Llt~ Sua :\lagestade o lmpt•rador. 

C 'lausulns a ttuc S«" •·t•ft"r«" o D«.~t~t·cto n." ;i-11·1 
d•~sta data. 

(l1•ntro tln pra7.o dn tl11ll< annn,;" •·nnr·cs..:ionario desig-
nará os lug-ar,·:< f'lll qnn til'f'l' tln Jllillt'T'<II', aprt•..:entantln 11a 
S"i'l'f'laria dn ~;stadu t'Oillpt'lPIIlC plantas g-eolo!!ira f'. tnpo
;:rJplika tios lt~l'l'enm: ~~~;pl"r·ado,;, e11m os pcrlis q11e tlt~lllOII:<· 
LT'f'lll, lauto rJuautu fl!r possivd, a supcrpo~içãu tias eamatlas 
Ji!Íill'f:l('~. 

A f'SI<)S tr:iiJallio..: :H·ompanhar:'t, alr'm tle JlllO'itras tios mi
Jll'l'ai'S ,. da.-: v:~ril•tlatlt•s d:t~ ranladas dn t••rras, uma tles
t'I'ÍJ";<in lllilllli'ÍU,;;• da P'~s..:ant.~a t..las ruínas, do~ terrtJIIOS dt: 
donliuio pnlllit:u ou particular IH~l'-l'~sarios it t'XJllor:ll;ão, eom 
tl··stgnar;"~<J do.-; propril'taritl:', das t•llilka~:iit!S uelles ex.isteult•s 
,. d1J w;o IHI •·n•pre:.;n a IJIW ,;i'io de.-;tiuadas. 

Oitlro,;jm intlif'ar:i tpwl o m:•io mais apropriado para 11 

t ra!lsp•trt;! do~ pn"lllt'to-; da miuura~·iio, e qual a dist;meia 
r·utr,~ ratla uma tlas minas e os puvoatlo~ mais pro:. imo:,. 

11. 

~atisfcitns a~ f'XIg'l'llt:i:ts tia l'!ausula t.• ser•lllt'-ha cotlf'f'· 
•lida a nr•et!s>aria autorizar:ão vara lavrar as rniuas por ellfl 
:·-;piorarias nos ltt;;an~s t.lesignatlos. de at:t·tirdo t:om a mesma 
:·lauwla, soh as t:ont.li~:i'Jcs fJUI) o Govurno ImpP-rial jul:,:ar 
·onveniente impôr·IIH·, no interesse da mineração e em he
tH"licio tios direitos do J:o;,-tado n dos partit·nlarf'~. 

1\tlarin tio Hin tfn J:IIJf'iro t'lll 2í-dt•Sct'-'llll!n• de 187:J.-Je.··~ 
! :r,rttdfo d·t f_.'ost'l Pereira jf(.Jtior . 

... -. ...... 
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llECHETO i\. ;;~t:i- nF. 2'~ lll: SETF)IP.IW nE IHi::. 

~:onr.~llr a Augusto l\lcnucs de Moul':l(lt~nui~são, pnr tlou• a nuns, 
para explorar minas de feno c outro~ IIH'Lacs na.; suas f.w•n
tlas denominadas Ilha do LOJlPS e Taluim, na ilha dP llnipd1a, 
sitas no muuidpio de Cay1·ú, e i~ualmcntc nas suas fawntl:o
do~nominadas TOtlUC c l\lulnpiran~a. no munieipio tlt• '1\lpt•ro:i. 
tia comarea de Valeu('a, na l'ruvincia da nahia. 

Allcndcnrlo ao que me requereu Augusto MPniiP~ dt• 
~1oura, Hei por hem Conectlcr-lhe permissão, por dn11~ 
:Hmos, para explorar minas dt~ ferro e outros melat's 11a.: 

suas fazendas denominadas Ilha do Lopes f~ Tatuim. 11:1 

ilha de Boipéha. sitas no rnunidpio tlc Cayrú, c igual
mente nas suas fazendas denominatJas Toque e 1\Intupi
ran.!:!:a, no munir.ipio de Taperoá, da comarra tiP Yall'llt:a 
11a l'rovincia tla Bahia, sob a~ dausula~ que haixara111 
com o Decreto 11.

0 ~i25~ tlc 9 de Abril tln 187:1. 
.José Fernandes da Cosia Pf'reira .Junior, do !\leu Con

sl'lho, 1\linistro e Secretario de Estado dos Negocio~ da 
Agricultura, Commcr·cio c Obras Publicas, assim o 11'
nha entendido e faça executar·. Palacio do r:io de .laut~i
ro em v in te e quatro de Setembro de mil oi Locen tos st~
lt•nta c tres, quinquagcsimo st•gundo da lntlcpentlt•Jiri;t 
t' do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcs ta de o I mpt•ratlor. 

José Fernawlrs da Co.~ta J>errim Junior 

DECRETO N. !'i'll{i- DE 2'1 DF. SF.TF.MP.RO IJE tRi:1. 

A ntoriza :1 celebrar contrarto eom o Bacharel Antonio lli:t~ 

1':1es Leme, Fernão Pal's Leme c .1 usé Ah•t•s Paes I.t•nw par a in
rroducção e est:~helccimeuto de r.oo inunigl':lllles nas lt'tTas ,,,. 
sna llfOprietl:~ue na Sacra Família do Tiug-uú, lllltnkittio ti•· 
\':tssouras, Provinda do Riu de Jaueiro. 

Hei por· bem Autori?.ar a celebraçJo do co!llra.r~ R~-·. 
posto p.31o Bacharel Antonio Dias Paes Le~ J•'~MU · · 1 '1 • 

Pae;; Len~e e José Alv·:s Paes Leme para :!AÍ\';fJdíl:cção e .., \ 

e.;tabi'IP'Iffil'lll•l :l1' MlO tlllmJgTanf{r.:.s~~\'1t'I'I':ts dt• .<§.c>.;,.// 

I--- é} ,.Y 
.. ~ v·-· 

11 f'".,"':-ç '' 



sua proprie,Jade na ~acra Famili:J do Tingn:·,, mnni
ripio tle Yas>our.ts, Provinci:J tlo 1\io clr J:uwiro, sob a~ 
.-lausulas qur com rste baixam, as~i.lmatlas JIOt' .lo~é Fc·r· 
11an.Jt•s tia Costa Prreira .luuior, do l\len Comellw, 
Ministro c Senl'lal'iu de Estado dos Ne~<ocios da Agri
c·ultura, Commerci() c OIJras l'uLiic~s, :pte a~sim o 
klllta entendido c faca c-; cru ta r. Palacio dn Hio cJc• 
J:mc•iro em vinlf' ,. quatro tle 3!'1Plllhro clt~ mil oito
c·euto~ Sl'tt'lll:J f' ll't'S, ljliÍil([Uagesimo St'.!!:Uildll da Ju
depc'lldt•Jll:ia c do l111pc•rio. 

('Jnusulns a l(Uf" sr rt-frrr o Ur«•r•c•to n,,'' :0.-118 
dc•sta tlaf:t. 

I. 

O Bacharel Antonio Dias Paf's Lrmr. FrrnJo l'::tr•s 
l.t•rnc f' José Ahes l'aes Leme olJri.~·anHH' a import:~r. 
:w prazo de cittro annos. para ll'rras dr sua prnpriedatlt~ 
11a ::iaera Família do Tingu:í, munieipio dr Vassouras. 
Província do RioJe Janeiro, atí• :;oo immigrantes euro
fH'U.;, a~ricnltorc·s, mor igPr:ulos t' t r a 11:11 I1:Hlorrs rur:H'~, 
11:1s mellw:-es ron,[içües de saudP. 

11. 

Dos reft~ritlo~ immigrantrs 20% potlt~rJo sn arlrzãns 
que se dediquem a profissõe~ uteis aus traualhos agríco
las. O numero indicado não cornprehendrra os ind i v iduos 
maiores de tl5 a11nos e os rnenorPs de 1. 

III. 

No transporte dos immigranles os propmu~nf.es ohsPt
varão as disposir:õr•,; do Hc:crPto 11." ::!Hif! do 1." dP 'laiu 
dt·HlriH. 

IV. 

A proerdenr:i:L irloneirl:lr!c ~~ n;~rionalill:Hlf' tios immi
' ntllc·' 'f·r5o ju.,tili<-:111:1' pnr do<'tllllt'lllo·~ p.1-;;:ld1-..: J•f'l~' 
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autoridades civis dos lugares de sua resitit'ncia, authcn
ticados pelos Agentes Consulares do Brasil nesst'S luga
res ou nas cidades mais proXintas. Poderão tarubem 
aqueliPs requisitos ser· justil!eados perante os l'eferidos 
Al!entt>s tios lugan•s onde re~itlem on for·pm cmi.J:irrados 
u,; i IH migra n tes. 

v. 
Antes de emi.Jarcar·em os immigrantes assignar·ão pe

rante o Agente Consular do Brasil e, na sua falta, pe
rantcaautol'idade local, declaração em duplicata de te
rem conhecimento das condições dos contraelos que 
::elcbrarem com os proponentes para sua importaçao no 
lmperio, com clausula expressa de não virem por conta 
:lo Govemo Imperial, do qual uada poderão reclamar em 
tempo algum c sob qualquer pretexto, alúm da protccção 
f(UL' as Leis ~~oncrd!'m a todos os t•strang<>iros. 

VI 

As despezas do Lranspor·te, desembarque. aga7.allw, 
;;ustento, tratamento c quacsquer outras de que carc
t;am os immigr·antPs importatlo;; pelos ernprezarios, bem 
1·omo a eonduc1:ão de 8Uas bagagens, eorrer:io por· cont:.1 
dos mesmos nos ter·mo!l dos eontrartos qu1; reiPbrarem 
I'Olll os immigr·antes. 

VII 

0,; cmprezarios obr-igam-se a t•stab1•lncer n<~s referillas 
!I"I'J'as estes immigTantes, ou como trabalhadon•s, ou 
·orno arremlatar·ios, ou como proprietarios. 

VIU 

0:; contraclos que os cmprezarios celebrarem com os 
immigrantes no lugar tln seu domicilio serão authenti
l:ados pelo Tabellião ou Notar·io publico c reconhecidos 
pelo Consul ou Agrmte Consular Brasileiro da localida
de do contracto ou do porto de (•mbarque ná Europa. Este 
representará ao Governo quando nos rcferidoscontrac
tos »c eomprehendcrem dausulas onerosas ao Estado, 
ou contral'ias aos interesses geracs da colonisação ou 
immigra1;ão; c o Govei·no rc•solver:i se deverão oú não 
ser· modificadas depois tfe ouvidos us cmprrzarios. 

1'.\1\Tr' TI. \1:) 
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IX. 

0:'> immigt·anlcs poderão rescindir o seu contraclo 
com os cmprezarios em f(Ualqucr tempo ·~m qUI~ pagart•m 
:1 impurlancia tlt• sua tlivida. 

Na hypothesc Lia introducção LiP immigrantrs para 
~·~rem empregados como simples trabalhatlores nos csta
belecimen tos ruracs dos em preza rios, o Uoverno auxi
liarit a estes com a quantia de liObOOO por immigrantc :. 
na hypothese de se estabelecerem elles como arrenda
ta rios, com 80~000 : P na de se estabelecerem ('orno pro
prietarios com a de l70b000: e nas referidas hypothe
scs, com a metade dessas quantias os menores de W 
:mnos e maiores de um. 

XI. 

A' vista de um exemplar da declaração exigida na 
rlausula 4. • e attestado tlo Agente Consular, ou Lle 
quem o substituir, que mencione a idade, filia•:ão. 
profissão, estado, religião, naturalidade e numero do,; 
immigrantes com designação especial dos menores t' 
suas idades, será paga metade da subvenção corre:;
pondente aos que s1~ apresrntarem ao Agente do Go
vemo encarTcgado de tiscalisar a execução tlesk c.ou
iracto; e na sua falta ao Consul tlu lugar tla expedição 
ou tlo eml•arque tlos immigrantes; a outra metade será 
p:tga Jppuis du e.~ tabelecimento tlos immigran tes. 

O pagamento se fará na Europa ou no Th1•souro 
Nacional, como ronvier aos emprpzarios. 

XII. 

Aos immigrantes que quizerem ser proprietarios, o.; 
•~mprezarios obrigam-se, mediante justa imlemnização: 

l. • A vender um lote de tenas até 100.000 metros 
q nallrados quando forem solteiros, e até 200.000 metros 
quatlrados quando forem chef()s de família. , 

:t.• A construir uma casa provisoria em que sejam 
recolhidos os colonos, com as dimensões correspon
tlt·utes ~s hypothcses tio paragrapho anterior. 
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XIII. 

Os emprezarios não poderão exigir juros pela di
viela que o immigranlc contrahir em virtude da clau
sula antecedente, durante os dous primeiros annos, 
nem lindo este prazo cobrar mais rle fJ •f. annuacs dn 
.iuros, nem reclamar o embolso antes do rtuinto anno, 
contado da data do estabelecimento do immigrante. 

XIV. 

A impot'tancia tias subvenções pagas pelo Governo 
aos emprezarios será tlescontada das dividas que para 
com ellcs, ou para com os particulares a quem forem 
cedidos os seus serviços, contrahirem os immigrante5. 

Poderão os emprezarios deduzir da dita impor
tancia até 7 "/., para fundo de reserva destinado a 
soceoner as famílias do~ que falleccrcm ou se impos
sibilitarem para o trabalho, tanto na viagem, como 
depois, dentro do prazo de cinco anuo" subsef)ucnlf'" 
ao seu estabelecimento. 

A somma que restar deste fundo de reserva, qtvmrlo 
findar o contraclo, terá a :tpplicação fJUe o Governo 
designar. 

XV. 

O preço das Let'l'as, incluída;; as dcspczas de mc
d iç;io c llemar·cação dos prazos coloniaes, c hem assim 
o das casas provisorias, ser:i prclixado em uma tabella 
organizada pelos cmprczarios c approvada pelo Go
verno. 

XVI. 

Nos t:ontraetus que os cmprezario~ celebrarem na 
Europa com os immigrantrs serit litteralmcnlc in
duida artuclla tabclla, para conhecimento dos intc .. 
rcssado!'. 

XVII. 

Os emprezarios obrigam-se: 
1.'' A rcmetter ao (;ovcrno uma planta lopographiea 

•lo~ terrenos em fJUC tiverem rle s•:r esl.ahelct:i!los o-. 
immigraulc~. •:om cxplicat_:ão •lu~ lotes ·~m que os rlt
vidircm. 
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2." A remetlt'l' semc.,tralmonte á Set:l'l'laria de Estado 
dos Ncgocios ua Agricultura, r:ommercio e Obras Pu
blicas rclatorio circumstanciatlo rio r:-:tado dos nudeo:-: 
de immigrante:: que importarem c rstabrh•urem dt· 
ronformidade com este con trnc lo. 

X \'I li. 

O Gmt·rnoeoncedt~rá aos ímmígranll'" '!UI' o~ cmpre
zarios importarem pas::agcm gratuita c tran~porll' para 
suas bagagens nos paquetes das companhias ou em preza:-; 
de navegação suhvllncionarla~, assim como na Estrada 
dn ferro de D. Pedro ll até a estação 1le Belém. 

Tambem o Go,·cmo providenciará para que sejam 
livres de d ireilos de consumo as bagagens, utcnsilio~, 
instrumentos e machinas <l r a to rias, que os immigran
tcs t.rou'<ercm comsigo c lhes pertencerem. 

'(IX 

~a hypothese do a!Tenrlamento na <la pagarão os lllllll i
granlcs durante os dous primeiros annos. A começar 
do 3." anuo pagarão pela casa e terras tlc que estiverem 
de posse um arrendamento previamente estabelecido, 
não podendo port!ID exceder· em caso algum rlc lOOSOOO 
JIOl' anno. 

'C\ 

Em qualquer tempo que t:orncnha ao unmigrante o~ 
emprezarios se obrigam a vender-lhe a casa, lote de 
terras c plantações ou bemíci to rias existentes no mesmo, 
s:llvo se o immigrante, por sua indolencia, caracter ri
,o~o, ou por ,<"P,US viciof' não se tornar digno deste 
favor. 

Dcutro dos uous primeiros annos os emprczarios 
não poderão exigir mais de um conto de réi~ (l :OOO:q 
pelas terras que, na conformidade do :;ontracto, tivct·cm 
entregue aos immiaTanl.cs,ohsenadoodisposto na clau
~ula Hi. a 

Expirado porl~m o dito prazo, I'Sse nLt'<imo podr)r;"r 
ser ci1Wa1lo a mais 2'i "/o ou a l:2:jO:SOfJO. 

O preço rios cannavial's que o immigrante tiver benc
llriado scrã ajustado entre cllc c os proponentes. 

:\XI. 

.h •Jll'~~lües fJUe se suscitaram cu Ire o r;m I'Tilo c ~_~, 
"lliJ•rt·z:rrios a rcspf'ilo de ~eus direito" e vl•riga•:•!es, ,. 
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não puderem ser n•solvitlasde t'ommum arrôrdo, st•r;lu 
deeitlidas por arbitro~. 

Se as partes contractantc;; niio arcordarcm no mesmo 
arhitro, nomear:'• eatla uma o seu, c c~tcs desi'!nariio lt~r
reiro, tJUC decidirá dclinitiramcnte no t'aso de empale. 

Sn h ou rer lliscordaneia sobre o ar h i Lro :lesempa 1 a dor. 
escollwr:'t cada uma da~ partes contr;u~lanles um Con
selheiro de Estado, c entre pc;tes decidirá a sorte qual 
~erá o desempatador. 

XXII. 

0;; casos de forr~a maior ~cr:lo jus I ilicado~ peraut1~ •1 

Governo. 
XXIII. 

O Gorcrno recommcndarú aos Ag-cnlc~ Consulares 1lo 
lmpcrio a proterr;ãoc pt·cstcza na cxpcdir;ão dos ai'Lo> 
rcl;,tivos;ís 1liligeneias dos1W1prezarios. 

Pa li! cio do Hio de JanPiro em 2l de Se tem hro 11' lt{7:l 
-J<~.I'i Fernnndcs da Co.~/ a Perf!ira Junior. 

DI~CHETO N. 5ll7 -DE 21 DE ~ETEMilllO llE Un:: 

ll•:clara a entraneia das comarcas ilo lHo T•u:anlill>, Santa Cruz 
c Coxim. na l'ro\'ineia tk t~oyaz. 

llt·i por Jwm Decretar o ~eguintc: 
Artigo Ultieo. ~'kam dedaratlas de prinwira ••trtran

r.ia as comarcas do Rio Tocantins, Santa Cruz e Coxim .. 
!:n•adas ultimamente na Província de Goyaz )'elas Lei~ 
n. "'50() e !')08 tle 2:l n rln 29 de Julho do corrente arnw, 
Ja respectiva Asscmhll•a Le~islat.iva. 

O Dr. l\lanoel Antonio nua r te de Azevedo, do 1\lf'H 
Conselho, .Ministro n Secretario de Estado dos Negocio~ 
:la .lu~l.it;a, assim o tenha mtleudido e f;11;a executar. l'a
lario do 1\io 1!e Janeiro em vinte c quatro de Sctl'mbrn 
:lc mil oitocentos setenta c trcs, IJUinquagesimo segun
do da lndcpcndenr.ia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcsladc o lmp•·radnr 

l~[ttlwel Antonio Vwtr/t; ,f c J .:ITI'I/11. 
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M.tiTa o onknad•J annual do~ Promotores IPublieos ola~ o.;o,. 
maro:as do Hio Toqntins, Santa Cruz c Coxim, na Provinda 
~~~ ,;oyaz. 

Hei por hem Decretar o ~cguintl': 
Artigo unico. Fica marcado o ordcn<Hlo annual de 

SOO,)OOO a cada um do~ Pt·omotorcs Publit:os das lcomar
t:as do Rio Tor·antins, Santa Cruz c Coxim, C!"Cadas ul
timamente na Província de Goyaz. 

O Dr. l\lanocl Antonio Duarte de Azevedo, do l\Ieu 
Con~f'lho, l\lini~tro c Secretario rle Estado dos Negocias 
da .Justiça, assim o tenha entendido e faça exet:utar. 
Palar:io do Hin rle Janeiro em vinte c •tnatro de Setem
bro de mil oitocentos setenta c trc5, quinl}ua5csimo 
sl'gundo da ludepenrlent:ia c do Impcrio. 

f.om a rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Jllanoel Antonio Dum·t~ de .1zcrcdo. 

~~~~cn ETO N. :;u !I - n~:: ':H nE s~::rE:unKo o E ts7::. 

Hcunc ao l.crmo •Ir: Santa Cruz o da \'illa llclla de ~lorrinlw~. 
ua Provinda de Goyaz. 

Hei por bem Decretar u seguinte: 
:\rtigo unico. E' reunido ao termo de Santa Ct·uz o 

da Villa Bolla de Morrinhos, na Província de Goyaz. 
O Dr. 1\lanoel Antonio Duarte de Azevedo, do !\leu 

Conselho, 1\linistro c Secretario de Est.ado 1los Nr.g-oeios 
ria Justiça, as:'im o tenha entendido c faça executai-. l'a
lacio do Hio de Janeiro em vinte e fJUatro de Se
tembro de mil oitocentos setenta c lrcs, quinl}uagc
:<imo segundo da lmlcpendencia c do Impcrio. 

f:om a rubrica de Sua Magestarlc o Imperador. 

Jl!rmael ,1 utonio Duarte de :1. ;-cvedo. 
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DECRETO N. 54.20- IIE 21- DF. SETEllllRO 111'. 18i:l .. 

Jlesaunexa do lermo de S. João d'EI-Hci u tle S .. José ti'EI-ltei, 
na Pro\'incia de l\linas Geraes, ~~ cri·a ttt•stt• um lugar tlt· Jni~ 
!Uuuicipal c de Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguintr : 
Artigo unico. Fica desanncxatlo do Lermo tlc S. João 

d'El-Rei o de S. José d'El-Rei, na ProviiH:ia tle 1\linas 
Geraes, c Cl'eado neste um lugar de Juiz Munidpal " 
de Orphãos ; revogadas as disposições em contrario. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte tle Azevedo, do l\fcu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocíos 
tia Justiça,assimotenha entendido c faça executar. Pa
laeio tio Rio de Janeiro em vinte c quatro de Setembro 
de mil oitocentos setenta c tres, quin<ruagesimo se
gundo da lndepcndencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestatle o Impcratlor. 

1llanoel Antonio IJwwlt' dt~ A:t'l't>du. 

DECRETO N. i'W:i!l- DE 21- DE SETEMBRO DE tR7::. 

Promulga o tratado de extradição edehJ'atlo em 2t tle .Junhfl 
tio corrente anuo entre o D•·asil c o Reiuo da llelgica. 

HavenLlo-se concluído c assignado na Cidade de Dru-
xellas, aos 21 dias do mez de Junho do corrente anno. 
um tratado entre o Brasil e o Heino da Belgica para a 
Pntrega reciproca de criminosos; e tendo sido esse aclo 
mutuamente ratificado, trocando-se as rcsvcctivas ral i
licaçõcs nesta Côt·tc em o dia 20 do presentr mcz tle Sr
lembro: Hei por bem Mandar que o dito tratado s:.;t,.~.'»-· ~-~ 
obse~·vado e cumpriuo tão inteiramente r.omo _- . ~·u A/l-
contem. . " ,_ \jf\IH/1 A , 

v Vis~o~1de tlc C~ravella~, do 1\leu Conse. •<({r~~~ Es- ,, \ 
lado, 1\ltntstt·o e Sect·ctano de Estauo í:l'~·oeaos Es- A 

,, 0!.~ 
{~' ~-/.'/ 
(\ r.-r, \' '· ----.· .~~,·~ ............. ' 
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lrang-t•iro~. a.>,;im o tenha t•ntendido e f'a(a executar, 
t'\ pl'd indo o~ de~pachos llt'Ci'Ssario". Pa lado tio Rio dl' 
Janeiro em vinlt~ e quatro de Selemht·o de mil oitoct•n
to~ ~~·tt•nla t' lres, quinqua!.tesimo ~f'g'tllldo da lltdt•IH'll
dt•uda ,. do lmpt·rio. 

Visconde de Cai ·atl'lla.ç. 

Nú>, D. Petlro 11, Jlllf Gr:J<::l Ut' Deu'~~ Urnnime Aeelama
t•ão do~ Po\·o,:, lrnpt•r;~utll' Cttn,:tittll'illll:tl t' lld,•n,;or Perp!'tuo 
(to l3ra:.:il, etc·. · 

Fawmos saiH•r a tutlos o . .; tJile a rm~sentt~ Curta de Conllr
lll~ll:ão, Approraçã<J e 1\~ttllk:t~·ãu Yire111, qu" aos vinte e um 
dias úo 11\I'Z t!t• Junliu tle mil uilüt:l'lltos s~li'Uta t' li'I'S eon
duiu-~t· e as.,ic:nuu·:it'lla Ciuadc úe llruxelbs cntrl' Nt'l,; ~~Sua 
~Iagt•st~ulo u Hl'i dns lll'lg;~s pelos res~·et·t Í\'tJ~ Plenipot<'li· 
··iario;;, munidos uos competentes pleno~ puderes, 11111 tru · 
tatlo uu extratli~ãu do criminosos tlo tt•or· seguintl': 

Sua 1\lngt~statlr o liiiJ>erntlur tlo llr:~sil ,. Sua l\Iage~tade o 
l\•~i tlu;; lll'lga,:, tendo t'Uitt:uruatlut•m r••gular por nwiotl" ttlll 
trat:~tlo :1 1''\tl'adi('::io rel'ipru~a dus t-ri:niu"'"'', llillllt•ararll 
I" ra I'~ lo fim ,:eus P!t·nipolendarit'S: 
~na .Ma~·estatle o Irnpt•.r:ulor do Brasil a Thomaz Furtnnat,, 

de Brito, Bar:Io de Arinu,;, lllo(''J Fidal;.:u d1• Sua Ca,a, ú1• 
:\eu Con,;elhu, Cllllliiii'IHiatlt'l' da Ordmn tlt• Christo do Bra:<il, 
Li rã-Cruz tia 01'tl••n1 tlt· Ll'upoldu da Belgic·a, Colllllll'Ilda :lo r 
da;; Ortii:'HS do ll:tlll'l'l'llg d1· llinamare:t, 1lo,; SS. Mau rido ,. 
La1.an• dl' ltalia, ·~ "''n En,·iado E-..:traoruiuario o·l\Iini,:tr" 
1'11'11 i poli'lll'i:tl'ill j llllto :1 ~lia ~f:I.'~I"Wltlt• o ltl'i do,; ll••lga-:, 
<'ll' . I <'ll' • 

Sua Magestatle u Hei do,; Bel;.: ao au Sr. G uillwrme Bernardo 
Fernando Carlos, Cttlllle du Aspremont-Lynuen, Olficial tia 
Ortlom de Leopohlo, Commendndur do Ra 1110 Ernesti nu dl' 
Saxonia, Grã-Cruz da" Onlens da .\guia Branea da Hussia, 
da Ag·nia Vermelhn da Pnr:;,:ia e :le Lt:opoldo tl'Austria, c•tl'., 
,.te .• etc., ,:eu 1\Iini-:tro """ Xegot·io~ E~traug-riros, 1\Iemhro 
do SPtt:lÚO. 

0.< IJI!!l<'>i, depois dt) d:tl'<'lll-~e n•eiproeu eommunieaç1ío dos 
"('ll" plenos podere.<, que :1rhara11r e111 boa ~ devida türma, 
,·onvieramnos anigos s<•g-uinto~: 

Art. t." O (:uverno tln Sna 1\Iag-estatlt• n Imperador doBra
~il no Govrrno tle Sua Magestatle o HPi dus Belgas obrigam-se 
pt•l•> prescntt· tratado ü rPt:iproea entrega de todos nE índi
vitluo-: refu~iatlos úa B~lgka no Brasil P tlo Imperio na Bel
cd,·a. pronunt·iudcs ou t'ontlt•mnatlos (rt:nvoyés devant la 
j 11 ri<,l i•·t ion l't.•prt•:.:,;Í\·1' o 11 t'PJH!a llllll;s) l'lltllll a utnrt•s ou eoru-
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pliePs dt! l(ll:dt(U~r do,; crinws tlt'ebradcs no art. !L • pt•los 
trilmna<·~ daqnella das duas N:u;õrs em IJIW " nimP. tiHI" 
·ddo l"ttllllltettitlo . 

. \r;.':!." ,\ ohrigaç:io da .. xtratli~·:in sn n:io <•stcndt• rm t':l~o 
a lg Ullt a os nadmtat•s tios tlous pa ÍZP>. 

,\rt. ::." Anxtratlicãodevrrá realizar.seeontraos intlivi
tlu"s pronnrH:iatln;; Óu t:ondt~tnnatlos (n·nvoyé,; ,J.,vant la 
.iurisJietion n;pressivt~ ou t:llntlantnt··c:) t"lllllll antorl'~ on t!Oill· 
to!ir•t·s tios ni:nrs ~pg·uintt'S: 

I. o IJ.orniddio volnntnrio, enmprt'ltrllilen•l•J o assa;:sinin, 
o parridtlio. n ell\"t!llPll:llllPII!O I' o infantid.lio; 

::!." .\ tenlatha dt•stt•s t~rinH·~; 
::." Ft•rintt•ntos voluntaril!s tlt· CJUe resnltt• inltahilita~·;in 

jit'l"lll:lllt'llll' de trnh:tllln Jlt'S'IIal, tiPstrui~·ão un inhahilitr11;~o 
:• h,;olttla de algum lllt'tllhru ou org;i11, •~LI a lllo!"lt• St'lll inlt·n
•::lo tJ,• •·a usa l-a; 

1. ,. ViiJlaçãn, estupro, r<tpto '~ nntros ::ttt••ntntlns eontr:-t" 
pntlor, uma ;·t~z tJllt\ ,,. dt~ a t:irnuu~tarwia da viol••ut·ia; po
lyg:llnia; 

;·;." Snl!tracl:ão, orcnl!:t~·ão, snpprt~s;:ã,l P suh:<titni~·ãn dt' 
t:ri:trll':t; 

ti." ·Hnnho (fnrt.o fnlt'ndo vinlt!llt:Ía :"t 1w;soa t! ;·,,; I'Ollc:as), 
a "''"t: i :H'.;io d P 111:1 1ft~ i to f't~s ; 

7. o Iltct~n<lio voltwtario, 1larnno vulnntario nos t':llnintws 
d.~ ferrn, tio qual rt~Sitltcm fPrimentos un a rnortp; 

H." P•·t:ulatu 1111 ruail'rrsat:ão dt) dinlwiros p11hli1·us; oem
Jll"t g-o, t'ulll u lim tle aprupriar-st• tlu aJJt,•io, tlt• ltl'lifit·io 
frawlult•nto, pt"lo qual !'t' ohteulta dt~ outrem a t·ntn•ga 
tl•· tlinllt'iro>, fundos, ollrig·:u:;IJPS onquac~qutH" outros titnlus 
t~ IH)Il'·. us:-t11tln-se tte lltl!llt', quali:tadP, ttU papt•l falso ou 
fal...;ifit:ado, nu tle fr:-tudt) para persua".ir a 1'\.istl'Bt:ia tlr. em· 
prezas, hnus, ne1litn ou pn1ler supposto, ou para 11roduzir a 
~'·'Jil'l'au\."a ou o tPmor de um sneees;:o, acl'idt~nte ou tptal
t(ller :lt~ontl't·imeutn ehillll'rico; ahuso til! confiança ou snll
tracção de diuhPiros, fundos, tlot:UliH'IItos c •tuacsquer títulos 
dn prnpl'Ít)tlatle pnhlica ou partkular por pessoas, :1 cuja 
gua rtl a pstl'_ja m t:ou fiados, ou que sejam :tssudntlas no esta. 
IJ:~I•~eiuwnto eontra o q uni o t'l'Ílllll foi cnmmettido; 

!1." Fal.sifieaçãu, altPrar:ão th~ mo~da, emissão ou introduc
~·ão 1lnlosa na cireulaf.'iíO de rnoetln falsa ou falsifi~adn; 

Falsiliearão ou eorurnracr,~o dP selios, timbrl's, earim!Jos, 
eunh11s ~~ t(!lllesqner sellos tlo Estatlo e das 'ltlrninistrnru!'s 
puhlit:n~; uso, iutportarão ,. VtHttln •lrss~s ohjedos; 

Fabillt:ação ou enntrafal'Ção tlc l'll'vitos puhlico.s ou tlr bi
lhett·s tle hnnco, titnlos putJiieoson partit,ni:Ht·~, rruis;:ão ou 
introtlllt't'ào tlulosa na circulaeão desses ell"eitos, hilht•I.I'S ou 
t.illllth f:Íistlir:ados ou alt:Jrarl;Js; falsificação de estTiptnra 
ou tk despaehos tel•·graphicus t' nso dos~es tlPsparhos, ..tl"ei
tos, hitf)(\t!'s, e eseript~s ou titnlos rolltl":lfeiltN, f:thrit":Hlo~ 
oa falsifir'atlos; 

111. P..nawria r pirntari::t eonstitnind11 :1 tornatla ti" nmn::t
Yio por tJt•,;-;oas pPrlt'lll"t'lllt•·; :Í -'11;1 ''l'lip:~e··••fiJ. fllll' IIH'Í•I •.1~ 

l'!llTE ll. % 
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l'rnnde on violrmcia contra n C:1pitão, on qn~m o substituir; 
ahanrlono do navio pelo Capitão fl\ra dos casos preristo~ pc'b 
lei; 

H. Quebra frandniPnt:1, l'a)'IJ testnmHnho em matPria 
criminal. 

Art. ~-" Quando s·• cl~r :Jlgum caso, que entn1 nJ categll· 
J'ia dos factos previ,;tm; pd•J :Jrtig-o anteer~rlentP, e ~t'ja t:ll 
cJlte a extradição do in.1iYidno rPr:larnado pareça otrentlc•r 
:'t mptitladc ou illlnwnidade, a enda um uos Governos Con • 
traetantes ~er:í lieitu n1ío conecdel-a, dando eonheeirnento ao 
Governo (JUC a rerlam:1r düs motivos da ret~ma. 

Art. 5." A r,xtradic;ão SHá redllnnda por yjr, diplmnatka, 
·~ não será cuucetliua senão á vista do traslado untlit'ntiru 
olo despacho tk pronuw;in ou da sentent;a r;ontlcHllJWtoria 
rordonnanen rle renroi dnla Charnbre !In Conseil on llll ;~r
rôt de la Charnbru dt•s mi:o:P.~ rm at:r;ns~tion ou 1111 jugelllPIII 
•lll un arrót ele tonrlamnatinn), !'Urahirla dos anto:; ele c•mr
formidade r•om as Lnis do l:st:ldo rm;lam:mtc•. 

Estes docu111r~ntos SL'r:io, smupre que ;;eja pos:<ivel, acom· 
paull:ulos dos si:,·nnr'" t·ar;u:tai,tims rlo indivirlntt rpcln· 
matlo, e dn nrn;~ !'npi;J do !1•\tn r!n Jr•i applieavcl ao erillll' 
impntndo. 

Art. 6." o illclividuo Ji'.L'c:~nido por lllll dos raetos previs
tos jlCfO art. a." do tJl'Co'l~llte tratut]O, serú rJetido provisoriu· 
mente á vista dr· um Jn<JIJúado de pri,iio ou rle lplallJUI'r 
outro acto com igual fnrr;a, exprdido pela autoridade cstran
!.(eira competr~ntr~, t' apn•srmt.adn por via diplomatira. 

Nos casos nrgentes para que se dfer.tllP a arrestação pro
visaria bastar~ o aviso, transmittido pelo Corr<:io ou pelo 
Telegrapho, tla existeneia dn um manuado de prisão, cn11t a 
condir;ão, porr'lll, dn :JUI' srni e;.:s,: aviso dado rrg-nlarmentn 
por via diplornatic·a ;10 l\Iinistro tlos Nr.<::ocio~ F>.trangeirn~ 
do Estado, 110 qnal o dnlinlfllc'lll•J refugiou-se. 

A prisão provi:;nria ~P l'fl":wtuará uas contli{'ÕI'S, e sflgnndn 
as regras da legisl:w:io do GDVI'I'IIO rciJUerülo; ct>ssarâ, ~·~ 
dentro do prnzo do ln•s 'I'Ju:;na~. r;ontarlas do momento eru 
que ella se c!Iectuuu. não n•:·eiH·r" <llil'ltc.ado t:OIIImunicnt;ãn 
rlo mandado de prisão l1\l"•dido n.ntra Pll<' pr•la :llltnril1adt·. 
·~strangeir;l enlll]Wtf\lltr. 

Tendo o at:eusado r<:eehi;lo ~'rn tlnvi<lo tmnpo c:ommunica· 
eão tlo manuado de pri:.::ío t'\tn•dido contra cJIP, eontinnar:t 
á sua tlctenção provisnria por I:I:ti~ dnn~ rnr~7.::,, t~ontados da 
ílnta em que ella s•; elT<wtnou. 

Cessará sr, findo c•;:IIJ pra:w, nfío tiver rceehido o delin
quente eOllllltUnicar;ão tlu tlm,parlw de sua prunnnria ou da 
sentença de sna eondemu:•ção (,iug-omcnt ou anêt tlc r:on
rlamnation ou orrlonuan:~e de la Cltambre riu Conseil ou ar
rêt de la Chambre tles wi,es en aecnsation, ou d'nn al'ltl rJ,. 
lJl'oC~tlnre criminelle ou c~orrectionnelle emané de l'anto
rité coinp0tente décrétant fornwllement ou op?~r:mt de pleiu 
droit Jé l'f'.nvoi dn pn'venn rlevant la .inri~tli•~tinn rPprr·~
siYC). 
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.\ri. i." Si dt•lltru llO lt:I'IIILJ t!t• Ires IIII'Zl'~, rollt;.ll[ds Llu di;1 
1:111 que o pnmunciadu ou c:ondernn:ulu (l'iudivitlu renvoyé 
•k\'alll te trilnuwl correctiont:l, ;wcnsc•. un _·on1lnmnc\) l'úr 
p•H•J it ~tw lli:i!Hbiç.ão, u agen11~ Lliplutnati··o, IJlll' o reclamou, 
u;iu 11 tirer l'1~111ettido para o E.-;tado nwi;Jfn:JIItl~, 1lar·~e-!lw· 
1!:1 a liiJérdadc~" u;(q p:lill'l':·l ~~·r tlr 1111\·o p1·c~" Jlf'lo IIH'~Illll 
IIIOti\·o. 

Nt~:,lce;.,~o as L:t~:--·p,·za~..: ('l·rr~·l:l!l !lld ~-~.·Hia diJ(;n;ernn qnr· 
•lirigitt a inslau<:ia. 

,\ri .. 8." Quantlo u individnot r,·..lall:atlu pur lllila tia,; Alia' 
l'art<·:-< <·ontrnt~lantcs, 1:111 virtnrh: do prP~I'IIIt• tratado, o f<•r 
t.anth.'lll p11l' :d.~\1111 1111 .ol~nns out•w; t:·n•Prno" p11r •:rilll<'.' 
I'Uilllill'llitios uu,; >eus re~'l'"1:tivo~ turritnrins, ~er:i l'llt: ••11lrt·· 
gw·. :111 (;o\eruu qtw printPiru" ltoun~r n·•·larnado. 

:\ri.!)," E:11 llelllttllll<';t'O :1 l'\lr;u~icã<J'>~H:'Jr<1ll<:e:li<lii por 
··rinlf'" uu delil'los politil:os ou IHll' f:lt'l.l\:'. r:onn·'\''~ l'llllll'll'''· 

:\';'!11 ~e l'l:put:Jr;'t dt•lii'I•J polili1·o. lll'nt Li" lo I'IJIIlll'''' 1'11111 
,•!11·, 11 <itll'llt:Jdll l'Ollll'll lllll ~l!(ll'l'il!I!J P,;{l'iillg-I'ÍI'III' ll" 111~)111-
ltl'•l . .; 1]1) SIW fa111ilia, <!llallllll<'.'oil' iil!l':tt:J<lfJ l'liii'IÍ!IIÍI' OITÍIIII' 
d<• l!tnnit:idio, a;:~;~~'inio tlll <'11\'t''"'u:lii•Hillll 

A ri. lfl. 0,; indivitluno:, l'!lja 1'\tradieii<J lwtt\1'1' sid11 1'1111-
,.,,dida, não !llllitH'~IJ :<Cl' p.•t :it·gniLJw; llll Jllllli•IO" Jll'l' I'I'ÍIIll'~ 
ptdit in•~ :utteriul't'" ,·, 1'\f.radil:iio, tlf'lll (llll' ra,·tos 1'1111111'\11' 
t'llllt elle<, ll!!lll·pnr <lltll'"l(ll:<lttn•·r ··•·inll' lliil! (ll'"\'Í<Ill (11'1'' 
jll'i'"'lllf! ll':tl:td ll . 

. \ri. 11. A<·\Lradit'úu 11úu .··r:~ i~''""'"''''' ,·one,•dida 
qtWUIIO, SL>gundn a lei ~lo p:liz ''"' qll<' lllkiillqtli>IJI<' "' t.iv''' 
r<:l'n;:·in.·.ln, ;:1: al'li<ll' Jl!'l'~eripl:t :• !•en:o ""a ill'f.'Üt• I'I'Íiniual. 

Arl .. 1~. ~:: n intlivirluo n•cl:lirt;:du a•.·ilar-,1: pt·l':it·.~ttid" 
1111 •ktidn no paiz, onde ,;e rdu:-:iiJ'I, fl"l' oln·b:,li-,1'" I'OIItra
ltitlas mrn pC,sJ:t,; partir·nl:tn•s, a Silfl 1!.\trndi~·ii" l••d, <l(ll~zar 
di,;;;o, lug-<11', li~antlo s:J!vu :í parte léo:ttla f:m·r y:J[,.,. o ~~·u 
dirr·it:l Jlni'<'Ll.lt) a autorill;HlJ.• t·outpelertl•'. 

:\ri. 1::. (),; ir11lividuo,; r••t:l<l'lladt~s qtlt'. ,,. ;ll'lial'l:lll t'lll pro
,.,.,..,,, ult Cdllllnlllllado,; po1· •·;·itiii~S t'UitillltJI.IÍ los nu paiz eru 
qut~ !-if~ a~ylar'tiiH, ~erüo enft'l!~~Ut:S ~tllJIPut'~ UPpob dn Julg:l
llll:lltollnlinitivo ou deroi,; lle I:Ulllflt'ida a J!t!ll:l. 

:\rt. (!}. Os ul!jt·dos ~uhtraili;iros" encontrados e111 J•nrlt•J 
.lw. i!lll.ividuos n•.:lawatl.us, o.; inslrumr:ntos ,, l1lettsilios dt· 
qllt' :;1: t.iven:m sen-ido para~ Jlefiii~Lralj:IO :lo .:rirun ,. quol
'iUi'r otllr<l prova 1le r:onvit.:t.'àO, quér Stl realize a P-\.lf'atli•::i••
qu:··.;· SI' não dwglle est:J :J l'l~alizat· por IIIGI'Ie olll i'U~a ti11 dl'· 
(illl(lll'lllt', surào <:ntro;.;ues :tn Guvel'lll• l'<ociatuante, •tlland•· 
IH::--oil n:stilllit;ãu euusiut:t a autut'iLi:Jdl: 1:nmpelertlt: do 1-::'
f~tlo I'Pquerid1•. Fir';nn todavia resalvatlos os din:ilo~ li<· L••r-
,.~ ... ir~~ ~·dtrt~ o~; 11\l'flf'i;tna,]o~ nhjl~('itl:~, 11-.: qu:u':--: -..:~~r;,,. dr·\ o1- --.. 
I !tll!~ :il)ll!. dt:~pi'Z:I. "!~lllll<~ d.''jll:i,; d1: tl'·I·'IIIÍII:~dll ,11 ('1'111'~:~; ~.~--- . p ....._ 

,\.1. (,, .\:,dcs(IIZ.I~ ftll.o.,t.orn .t •.tpllll.l,•ll.,to ,,ruo~f)"II.~R.( 
•llli.IJil'.';i" •: fl'<llh('lll'le d11 int.li,·irlnn, cuj:t <'XIr;tdil'0 ·f•;..,~:~-
1 •'dltld~ J~~itll 1".01110 n·..; g;a~t!J:•:, 1,'1,1!11 :1 rnJlJI'"''"{t do•· fll!~~\)1, f''-

p1;<;flit:i!illh Hu ~tli;.:u ;Jill"_et·•lenl::, _1i·_::or:!IJ :.1 J''!~··~·l·"· •lllll· 
1 ·~'':••1 U•t:-- ttrl" 1lllllt4'" d•· '1"U:-: ft''j'l·•·ll'.'~..: !,·t(!ttl.th\> /,·~ tlt•,._ 

/ c:.:;· 

t~ 
~- , \r~ f., 



.\Cll!~ IH! t•OlH:II 

JleZa~ t:Olll O ll'albpUI'le JlUI' IIIUI' l'OITl'f'àll (1111' COilla du (~11-
VllrJIO IJIIC l'f'(jUCrt'l' a CXt.raUÍÇàO. 

Art. 16. (juandu nn sc;.;uimento tle Hllla l'ausa •~riu1n 11iin 
l11Jiitka 11111 dos Gonrnus julgar npep:-;;;arin o tlepoiuwnto "" 
l.e'h'IOnnhas n•sirlentes nu outm Esl:ulo. st•r:í euriatla para 
'''"~' lim, por via tliplnmatie~, ·~arta tlP inquirit•ào, :'t qual se 
dará •:UIIIprinll:nto, ohstTVandt•-~c ns Lr·i~ do Estado 1'111 •111•· 
d~\'c t••r lugar a allllit;ãu das testrlllllllllaô. 

fls Uon•rnns •·•mlnu·t:•nt• s rcnnnt·ialll n qua]qlll'l' n•rh
lllat;ão •Jttc tenha por r•b.il'l'lu a r•·stitnirào das d':"l"'z:•s resul
taut!'stloeuulprinwnto 1la l'llllllllbs~"l'"~atoria, un1a ,,.z IJIII' 
l'<' lli'i!l trate tln 1'\<lllli'S I:I'ÍIIIÍI!at'!' llll lll!\dÍI'II·iP!.!;Il's. 

Art. li. O prr·sl'IJII' trat;Hiolná Yig111' pnr '•·in!'" <11111"'· 
•·untados tio dia tla lrnr<t tias rat1lka•·•·•·,: "'r;í 1'\t·rnl"ri" W 
tlias tll\)11\Í,; da ;<\la JIHIJ!jc;H)II I~ f'IIIÍtÍIIIl:IIÚ ;1 'III"'ÍSIÍI' 1'111· 
quant11 11111 <h•s dou,; 1;'"~1'11"' ll~tn '' di'IIIIIII'Í;II' ''"111 ólllti<r· 
pai;ão de um anno. 

:o;er;i ratilkatlo t' "" ralili••ar·l)('s ll'l•t';lll;,, 11a Cidad1· ti" J:i•· 
tlt~ J;uwiro no pl'JZI)tk tr•·s lll;:z•·,· l'tllll<ttlo,_; ""dia da s:l<~ ;1>· 

oigua t tll'il. 
Em fé do qUt' n,; l'knipotelll'iario" l'l''i"'''ti\·o, "''''i::n<~l':tlll 

•·omu ~l'liu li•~ suas arma.-;. 
Ft~ito <'lll duplicata 1'111 Hru\elln.' <ll•:' ~~do 1111 z •k .lnrt111• 

dr 187:1. 

i L. 1::1. )-liouiJ de Jrltlll', 

(L. S. )-C01/I[IJ tLlSji/'CIIl'JIII-L!flld~ll. 

'''"''li""" . 
. \n <l>SÍf!ll<~ 1'1'111 " pri'SI'Illf' t rat;: do ''' l'll'n i pntl'lll'iar in~ 

õlhéti\u aS:'i;.:nad11~ .:,n•:ordar;llll e111 qu•· ''art. 11." tll'/h· 11;'111 
dc\'f~rá li' I' nutro ,;entido 1111 ;lit'<IIJI't' "l'llãn 11 d" JINillittir '111•· 
11 (;ovrrno rt•qnrrido, quando se trat•l d•1 t'!'illJt:s a qut: I'Stl'j;• 
imposta a prua d•l 111nrtt", sú t:onsinta na e\tratlit·iio l't'l'la
lllatla, depois dl' ohter CPl'lPza, dada Jlelo (~0\'!'1'110 requen•JII•· 
e JH•r via diplolHatka, rlc rtne em l'asu <le t~IIIllleniiWt'~" nã" 
:;er;í e\•·•:nt<llla •·s~a pena. • 

Em f,; ti•> que lavraram n pn•sente pt·otor·ollo iJil!', ;tssigllólll•• 
em tluplir:.ta, foi •~ntre dlt·s troratlu. llru\ellos <llJS :21 tl'J 
llll'Z de .Juuhn de. 1Hi:3. 

1!.. S. 1-1Jarii11 dr .1rinns. 

r L. s. ! --Co111! (' !f' .t.~,,.,,'""''t. f>!fwh·" . 

. E ''IHlu-:'\o' jii'I'SI'llil' '' d itn tral<llin, t'll.f'' 1''"1 Ih·;, <ll'l!lli! 
'IJ:'•~rrtlu," lw111 vi; to, l'lllloil!er:uln <' <'\ii!IIÍIIadfl l"'r ~~~~ tnd" 
• '11.1•' ll'.'llc ,,. •·nfll•'lll o Appro\';l!o;n·. 1\;llllkau'"'" 1:n11t11. 

IIJ~.'l/11.·, ;1:<~/lll Jlll 1•11]11 1'1111111 Clll l';lfJJ lllil dll;· "'11' ;Htig-1" ,. 
t':--llf•UJ~t~:~~·~~- 1: {l'?h p!'•_·~nply r.1 dtttJiq .... 1·•·1· fii'!IIP ,. \ :dto;-.n }'!lt":t 



1:\.LCI. Tl Hl. 

J•roJI! uz ir rum o. o l'rulot:hllo, quo· o <ll:lllll p:o 11lia, ~~~ ~~· u~ de\ ido.-' 
dTritos, promett1mdo ern I'!) e p:.davra inqwrial l:lllll)ll'il·o 
inviolavolrnenlc e fnnl·o eu111prir e ol>'t'n·;~r pur t(Unlqtwr 
lll!ldo lfllll!'U~~:I >C I'. 

(:;111 lo',;io'llllltl!lll n til'llll'Z:I ofo 'llll' fiZ<' li lO,; p:i..:;:'al' ;1 [ll'!':'l'tl[l' 
l;arl<~p•or \o'os :•s~ig-nada, ~l'llad:.t I'Otll o ;<cllo granoiP tia-; arnw.' 
do1 lntp••rill u n·l'creud11da pulo Mi11i,;tru , . .':i<'I'IH:ttiu d•· E.'· 
lado tlt~s ~t·g·(JeÍo.' E~Lrangt~iro:-; aiwi:\.rl a:--.'ig·Jiadt~. 

ll:t<);t )lO f'al:ll'ÍO do J:jo ilt' .f;I!)I'ÍI'II :Jil., di'ZIIi[l> dias do 111!'/. 
d•• S··!o'itiloro do :tllltO 1111 :\a,;o·itllCillll do• X•o,;so Scllil'll' .lo•:-tt' 
l:hri,to ti<- miloitw·t·nt"" 'el•'lll:t ,. trcs. 

•1.. :;.)- Dll'EIL\lHlllt·"u' tttlork:ot' .~tt:llda 

l'roro;:a por dou~ :1111111' o prat.o ···'"~~'~~~~ido ao 1-:n~<'llill'iro .\11ilr•· 
1\ehou~·:ts para a nrganizao:;tu <ll' unta co111panhia eflo':ll'l'1'!1:tda 
do• o·onstruir o cslahclcrintenlo •lo: repara•·;,,. olo- n:nios 1••·lo 
')'slellla tio• Edwiu Cl:trk. 

Allt'ltdl'Hdu :to que uw rcqucn:11 '' 1-:ngl'ltlll'it" .\111lr•·· 
llt•holll:as. liPi por loPtll Jlroro.~·;u· por dou.~ :1tlltos o 
prazo tfUC lhe foi coHcetlido 1nl'a a organiza<:·io til' 
llilla ro111panhia euraneg:tlla tle rnn,!.l·u!r o cslalll'lt·
t'illlento do reparação de Wl\io . .; pelo "Y"lellla d1: Ed,,·ill 
Cl:trk, nos termos do Ilendo nttllll'l'" qual !'O mil ~cis
~·enln~ ;;psscnta P r:inro d1• Ll't'" de .laneit'll dt•llliloilo
,:,•ntos sr:tcnl:• I' um. de\-l'll!lo a prnro~·u:ão st'l' •·oni:PI:t 
do dia Ires de Janeiro do concnt': anuo . 

.losl• F,·rnanrles da Cosia l'1~rrira Junior, do :\11•U Con
sl'lho, Ministro r Secr,•tario dr Estado Llos i\t•gof'i"" 
da At!rieullura, Conuuercio 1! Ohras Puhlif'a~. ;""'in• " 
lt•nlt:; t!!ll~'ndido c f;u·a C\Ct'lllar. l':tlacio do Hio do• Ja
llo'Íro ellt vinl.e t' quatro de Setenthro do 111il !lil"'·,·nl"' 
.. ,•fo•ula ,. Lres. quiiHfU~gc~illt•J st•gundo d:1 lndo•l'''li· 
dt'llt·i·t e ti., llll[ll'l'io. 

Cnm :t rnlori•·a do· :--;ll:t \lt,!.!•'~laol•: Pllll['f'l':ld<IJ'. 

}o.": Ft'l'/11/ll!f, .• , da t:usfrr /'r'lriru llll!inr. 



l:l•·la o·, I•:JI<;Í•Jtt:llln' tio,.. <:lupre~·atlu" <la, :-;l't:rd:n·ia> <ld l'OIIci:l 
do lllt!H~I'ilt. 

r~audu da au!uriza,~<lo j'<Jlll'edid:l Jli'''' para.'!raphu 
IJilÍco 11.·· 1 du art. :1." da l.l'i 11.'' ~::'1H, d1~ ;!:i dt• Agostu 
do CUI'Itlllf' illiiiO, 1l1·i por 1~<'111 fll'l'l'dal' O SC_!S'IlÍilll': 

.\rti~o uniru. lb l'llljll'l'.~ado..: d:H S••tTI'l::rias da 1'1•
lit:Ja du lllljitTiu. jll'l't:eher:'iiJ os \l'tlcintf'lllo" lltart·ado~ 
nas talwllas qut· :1 ,•ste :H'IIIII!'allha!il : ,.,.,·o~·a•h'> a~ di'
I!IJ''·i•;úe,~ t'lll l'•l!llrariu. 

O llr. l\lallu•·l A!IIOHÍU Uu:ll'lt'tk .\zn·,~du. du ,\II'U Cllll· 
,,·lhP, :\tiui.;lro c Sct:r,.larifl tio- E~ladu dos \•·!-!·ocio.> d:1 
.iu.-ti•::•, aS-'Ílll 11 Lt•Jtlla l'lllt'lldido I' rara 1'\l'l;l!lar. ]'a
; H·io du 1\iotb•.l:llll'irn l'lll dous ele 11:ttnbrotlellliloi 1"

,.,.lll•'~ ,.•L•·lJla 1.~ In~, quin·tna~·e,:imo "''!,;l!Hdu da lud,·
: "~li•lt'lii'Í<' ,. do 1111 p•·riu. 

I :uu1 a rulrrir:1 d1· Su<J ;\la!_!,t.:.-'Lhle l' ltufll'l adu1· . 

• \ltll/•11'1 .ht/uuio /111111'/•· tf, .. t:t•u·dn. 

I tif,f Urr du .... (! l't'IIJIP/l.{IJ.'i (i,,s r'IJfjlt'f!J'ldu,,· 1l11 .-..:..u·J"l'l'l,.,,, do l'u 
/.'t"í'' drt f;,irf,·. '''lur ,,. n'(,•rtJ u JJ,,,_., ulu des(fl tltt/f!. 

S·••·1 ~~I ar in. 
,, Olfki:,::•. '"lldo:! e\

t ~~)'no_-.:. • . . . ..•.. 

,, L::nipiur:~ri•J:< 
- \nlallll<'ll-'l''. "'!tdo 

·; 1,'\ l.f'l'll<•.' •. 
Tlw:'<Jiil'l'iro ... 
l'•JI'l!'i I' I) • ' 

I .<Jill i 11 :11". 

''"" j,.,,, .. 
1-:-·: li\',,, •. 
I .. f('~· •'I!! I' ... 

l: 'tllit.,. 
2:UOU.~i 
1.:2110< 

~~OH.'

:!:Illllh 

lilllh· 
I :IIOo~l 

'<OI L~\ 
:a;o.'l 
nllo.c, I 

. :!U!I;,L 
.·:nn.-.: 

::!:01111.-. 
:~: 11110,~ 
I :Hott:, 
I . I fiO.\ 
;; : 111111,~ 
I :!01).; 

xoo:; 

T,•J ~I .. 

1~-:ll'llh 
:::11!10., 
I :lilliJ.'
':!:.'l~U.-.. 
li:WIIJ.-. 
:;;(ji!IJ.• 

':.!:}IH}'-

ü~l. rt:!fl.· . .... ,._ .. ~·=·--------------~..:....-....;;_ 
:':,l,~l·ln d11 B1·1 ,jl' .l:t!IC'il.'tl 1'1'1 ·~ dr· f I !!li!J11l d~· 1.~.J.;:: -lfn 

,, i 1 '•lu r! o~, "''•" i r d, .. . \ _ f, 



'i'11l1âla rios !'euâme,lto.ç dn.~ t'liiJil't!(llldo., d11' Surl'la1·itts J/rt 
Poíiâa drts PI'OIJÍnda.~ da Ro/i/11 1' l't'l'lll/llllmr·n. 11 qlll' SI' U· 
(,,,.,,o /Jt•rn'l, de si n ,f,r/tl. 

-
1:": ~ 

- :_, 

1:\II'I:F<: \ ,,.,..; .. - 'I<IT \ I --
.... ,. 

-
o ~ 

----------~ ---- ---- ---- ----
S:•i'l\>tario .. :l: :-)(11).~ I :::!GO., 1l :0(10' '!.11110', ., 
i l!li1·j;11''· o'Pl\1!0 I I ~ '\ -·• 
ld'llll ........ I :iSIIO>\ :OitO,;, 2:HOtL:, H:.illll ... 

'• \I ti :I llliPll,;<'~ ..•...• I :'10!L·.l tiUO;; :!:titiO.; .'{:(ltu;., 
'1'11<':'< 11\ l'<'ÍI'II.,, . , ... ...... ! tiOO.)l titlll., liOO,: . 
l' .• rl,. i r,, ... ~00~1 W!h I ::!110.\ I : ·:!lliJ ·:· 
i :.,nt L11111. 'I ••' ... .;01).,1 ::011.- HIIO.; HliO,) 

I ::!:t·OOII,) 

!'al:u·.iu do 1\ir, llt~ Jan!'iro em 2 ,J,. Clntnhr11 <I•• IHi::.--·.1/u-
111"1 .l11/1111i11 /lt~rrrf,• dt• ·''~"''''do. 

'/'11/u'l/11 dos fi'Jt(;ii/l.elt·to.~ riu., empn•yadu.< du.<; ,..;f'l'i'l'itrl'ias dt1 
l'oli•·itl da.~ l'rorinrias t[,• .l/iua.s t:nors ,. Jli, t/,• .ftlllt'i•·., 

•t ,1,r,• ·"' ,·,•{•'1'1' 11 /Jet'l'i'lo tli•Sto tl•t/11. • 

1: .\li' H E r;.\ IH I.<. 

Sr>crctnrio •......•.. 
., Otli1·iae:' .. ........ . 

.\ m:• n tlt'n:i('~ ...•..• 
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!1 :OOO.t. 
~:80!l.~ 
:!:000; 

tj(}tl:~ 
I ::'!Oo< 

xoo; 

:r 

TOT li 

!l: tlllil,, 
;"j:tion:; 
X: OO:h 

litlll:; 
I : :!tlll.) 

!'Ih i.) 

:W:200·, 

l';ol:wiu do Hiu t.lldall<'irn Plll 2 ri•• t il!llllor .. ,,,. IR7'l.-llo~ .. 
tfrJf'! . \uluoiu /JIIrtt·f ,. dt• \ :'"l'l'f',/•1. 



.lt:'I'O~ 110 I'OIIEH 

'f',.t/Jr/111 t!us U'/lt'flllttl/os do~ l'llljiJ'flJI!dos da.~ 8i't:tl'liii'ÍIIS da 
/'u/il'iil "I'' /'ruri/ll'ills do .Marrwhâo I' s. f'l'dro do n; .. 
1;/1/11d1· ''" S!il. 11 '!'''' s1· ,·~f'''''' 11 /II•ITI'/" tf,•s/1/ dilltl. 

i 
-t:: 

- <:; 
I'":· i\ !:1; .\i I ' I - ·- Tl>T\1.. ,. -

I 
~ 

:... I ·- -:.;: :...-

s .. ,·rl'lari" .... 
1·1;1;! "'' 1100,\ I : :!1111.'- ., liiJO:·, ::: tifJII,) .. 

., 
I ll]jr·i:ll':', ~~·ndo ·• 
"\ '''1'1111 .. ·' 'lillil.' Hllil.' 2: 1,111)5. 7 :':2011' 

Aln:lltll•'ll''"'·. :I •:!illh lilll).\ I: HOO.\ 7:;!1)1), 

TIH·:'OIII'I'il'll. {]O! h ,,111!.'- r,oo,•, 
l'qi'lt•i 1'11 .•. I lítiO.;, :!1)1), HOII.' HOo . ..; 
t:llll[iiJIIII. ,,1)1).\ :!111)', tiO:h (i li O,\ 

I ----
I I \l:ílllth 

l':>l.lo'i" d11 l:io d1• .l:llll!iro •'111 ~ d1• lltiltli;ro d·· 1!-l;:l -.1111-
itl!t'l I r:í 1111 iu ! }1111 1 [ •' 1.

1
1J I: f' r n/u 

1',tlu•J/,t rlu:\ ,.,.,,,.,IJJt'l:lus t/r).\' t"IIJ}It'I'/Jflt{us tlus :··.'JJ('f't·lflrifl . ..; do /'u~ 
{,,-,~, tfu.•; jJ(uriur"iu-: ,,, .1/rt!J'io."i, t.'t•flriÍ. l)tll'tÍ, l'rtnthy!,t ,, 
.\. /}"''iu, 11 '/ti''_,,,.' ,'{,•r c o !J,.,.,.,.,n d,~.-.:trJ dufu. 

-:- -_. /.:-:; 
-:_., 

~ "" -
J:\ll'I:EI:.\11 ' "' ~.:.: - '1'11'1'.11.. 

·- --.: ·- :-
·~ ::; 

----
-·~llli!·i:ll ~1'1"\' i lld•\ dl' 

:! 111111, I ~1)1).;1 ~~·~·r.·r a rio 2::->0tl,) :2:Roo., 
·' 111:1 lllll'll··i'', '1'1!<111 I 
I'\ )i'i'li' I, . I :111111.\ litltl,~i I :ti()(),\ li:t.Oih 

Til• s 111 r·· ir•• .... ::oo,,, ::oo .. ; :mo,) 
I'" l'l•· i rn ·'''"\'i 111!" ,J,. 

::Wo.;j l::ll!lillt111 . . . 111111.' Hllll.> HOo,;, 
I -----
I 111: :wo.o., 

I':IJ;, . .;, d·> t:j., .J,• .l:i:it•iru l'lil:! dl' llttflll>l'l: ,j,. IH7:l,-:l/tt" 
1/ti··f I u! .,;: · I ;!li( I!,.,,',. I:, r1'du. 



t:XEC\JII\'0, 71J9 

Tabella d"s vencimtntos do.~ tmpregadn.~ da Srr:rf'tarirr da Po
licia da Provincia de Sergipl', a que se 1'4ert' u lJecrdo 
desta data. 

' -- -"'!I - -- - --

o o 
~ '"' >= <-• 
~ "" 

Ç.) 

EMPRF.G,\IlOS, d "-' 8 ror \L. ç:: e=: 
"' ~ '-' 

":::! "' := .... .... -_, 
o Cl > 

i Eseripturario ser v in-
do de Ser-reta rio ... 1 :lJ,001) ooo~, 2:000,.:. 2:0iHJ,:; 

3 Amanuenscs,scndo 1 
externo .......... soos ~no.·; i :200-' 3:(i01l!) 

t. Thesoureiro ..•..... .......... :JOo~. :JOU;,' :wu;; 
1 Port11i r o servindo de 

Continuo •.••••.. r; o o.) 200) iOO· 700,\ 
-----

li: liOil.~ 

Palario do Rio de .TanAiro em 2 de Outllbro rlc f8i3.-J1a
noel Antonil) Duarte de .t::evedo. 

Taf,Plla dos vencimentcs rins rlll/11'1!'/ru/o.~ da.ç S,•n·rtoria.s drz 
Policia das Prurincias do Fsp,:nto Str.u/o, Mil/o t:ro::su, l'o
ntnâ, Púuth?J, Jlio Gmw/1~ do N,Jrft' ,: Sanl.t C!llii<ll'l;tcl, a 
que se refere o Decreto ltesLa d·tla. 

C> o 

o t-:'::1 
<.!• ~:: 

"::l d ü 

F.~IPURGAnos. ·~ 
u TOT.\L. 

:::1 ·== 
"-' 

., .., co .... ·- ·~ ' o Cl ..--

f E,erlptnrario se r 
vindo de Secretario· :l :1!00,.> (jl]l\_ :.!:01):1.: ~- ou;)J 

J Amanuensns,S!'Udo l 
externo .......... soo:, 'JilO. :~nn. ~J. {jl> ~r~ 

i Portniro servindo d1' 
Cunliuuo .. .. .... .. iiOIL'. :.:O!) ·:o"· . "i};)_> 

Palariodo Hif) dn .l:l~·,~iro eta (J ~~. 4 í_i:_lt~t!: .. ~) .l•. it. J. 
Jlar.oel ,lnto:,w Duurtt· ,;, .. 1 cn·c',l·-'· 
run·~ u. 'J i 



770 .\CTOS DO I'OllEE 

7'a/JI'llu do.ç "''ncimrn/o.ç dlls l'mprl'gndos dffs St'rrl'trtria! tl!1 
l'ufi,·;,, dtJs l'nll'iut:irJs do Ama.:u11t1S 11 r;oya: , a IJHI' se l'e

í 1'1'1' 11 /JI'I'J'I'/11 dt'S{II tfllltl. 

ó 3 
'"' '-" ::::: 
'" o 

"' = TOTAL. <.::: 
<.> 

"" ::::: 
'- -_, 
c ~ 

61JO,, 
2:000~ 2:01l0~ 

hl,il.-) I : ::!IJO.~ 2:10(),~ 

t E"·riptnrari" ~ P r· 
Yindo dt• St•torl'larit'. 1: 'JIIIt? 

~ :\llli.lUllf'rJ~t~~-..... . ~IIP.~ 
1 l't>rtl'iro :•en indo t!t· 

CunlilllltJ........... :;!lll.~ 201J,:, iOO,~ i O O,) 
----

:): IIIOS 

l':d:ll'i'' do lll<> "'' Jan,·iru <'111 2 dt• UULUJJI·u de l::iiJ-Jlu
,w,•l .lu{ntúu /Jilfll'l,• t!t: _[:r•c,•Jn. 

DECRETO N. :ií2'i- DE 2 DE OUTUBRO DE Hl73. 

[Jr,·a o<> \'enl'imf'ntos •l•1.JlC'sn:~l da Guanla t.:rl.laua tio l\'luuiei· 
pio da Curte. 

U:<~ndo tlo. autorizar:ão concedida pelo paragrapho 
unieo, 11. o 2, tlo art. 3." tla Lei n.• 2348 tle ~5 de A~osto 
tlu correu te anno, Hei por bem Elevar os vcnrimentos 
tlo pcs~oa! da Guarda t:rbana tlo l\lunicipio da Côrte, na 
couformitladc da tabclla que a este acompanha; revo
gadas a~ dist•osiçõe.-; em contrario. 

O Dr.l\bnocl Antonio Duarte de Azevedo, do 1\lcu Con
selho, Ministro c Secretario tlc E~lado <los Negocios da 
3u~Liç-.::~, assim o tr•nh:~ entendido c faça executar. Pa
!Jt•itJ do H i o de Jand ro em dons Jc Ou lu bro de mi I oito
Ct~ntos ~.clcnta c trcs, quinquagcsimo segundo tla Inuc
l•eilllcncia e do r m llf'l' i o. 

C:1m a rnhrir.a de Sua .l\Io.r;cslarle o Imperador. 

Mtii!IJ'I .1/I(OI!iQ ]lllltrfe rlt ;1:;-Ppf•clo, 



.EIECuTI\'0. iil 

TttrJtdltt tlos vencimrntos do pes.~rml tla rruanl11 Frbano .. lo Jtn
nicipio da Côrte, a tjtte se refere o Decreto desta ll11ln. 

GRADUAÇÕES, 

i Comm:mtlantc R~ral .......... . 
in Ct~!lrruandant<'s dt• !li:<trit·to .... . 

:if)U Guardas U riJa nos ..••••••••.•.. 

:l:h~2' 
t :(i.;;;' 

7::!11' 

:u~2:; 
l ti::'{ilh 

~ '1::. ::!011.', 

'd:l: '~ 72.) 

~·--------------------------~------~--------
l'al;l,·in rln l:io rle.Jarwir"•~m :2 de Outubro de Hli:l.-.lfa

WJet .-lttlu11io Duarte de ;l.;eut!u. 

DECRETO ~. 5í2ij -o~: 2 1>!0: ourt:nno DE 18i:5. 

Ilcva os 'vencimentos do pcs,oal do Corpo lllililal' de ·l'olicia. 
da Córtc. 

Usando da autorização ronecditla prlo paragraplro 
unico numero dous do artigo terceiro da Lei numr•ro 
dons mil trezentos quarenla c oito de vinte c cinco de 
Agosto do corrente anno; Hei por bem elevar os ven
cimentos do pessoal do Corpo l\lilitar de Policia da 
Côrle, na confot·mid;Hle da tabella que a este acom
panha; revogadas as disposições em contrario. 

O Dr. i\Ianoel Antonio Duarte de Azcvcuo, ,]o l\J~r1 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ne~ocio:; 
da Justiça, assim o lenha entendido e faça C"<rcntnr. 
Palacio do Rio de Janeiro em dou!' de. Outubro de 
mil oitor~ento:; setenta c trcs, quinfjuagcsimu segundo 
da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrira de Sua M~ges ta de o I mpcraclor •. 

Jlanor:l Antonio Dtwrte 1ic J:ct edo •. 



ACfOS DO PODER 

'I'abella doR veneimentos do pessoal do 
c::orpo Milibtr de Policia da Córte, a que 
rge ret'cre o Decret-o desta data • 

n:l'<r:I:I!F:'-<Tll 
ME!\éi,\L. 

, --A___..--, 

GRADllAÇOcs. ''"' s -~ 

~ ·~_:, 

"' 

g '-'-' [. 
'" ':.:< :] "' r.:.~ 
co 

I Cnmmam!nnte geral. ......... ,rq;nn"!l~l'.~nnn 
1 ~fAjor •.•..........•.......... : i··,,;:·ni ~~~~~-~~~~~ 
l TcnentP, :\jndnntc...... ~~~'.'í•J' 11j :l:J-.:II<~n 
1 Tf'n(•ntc Onartt~l-mcstrc' ...... ! 1 i'.~ :·ui ::o . .;IJCO 
} .!\. lfPJ'l'S srr.rt'~ilJ'iO ... , ...... ,. ~~'),Q( 1 1iO: :l!J~Oil(l 
1 CnpiUlo Cirnrg-i;}:)--in/~r ...... 1n:,!;nll:l) íO.':III•:I 

1 Tun.:11te C~ru;·;..;J{i.u Ajudante ~'1':\:HPI· .l(l.)ilfl(l 

I Alfer0s Cap~:Wl•J .............. o•.nu•Jul 
6 Capitü8S Comruandantcs d(~ 

r.ompanhias .•.............. 1rn~nno1 :-lJSroo 
6 Tenentes............. . . . . . . . . !JL'/;unul :J\l1~tnon 

12 AI fere~...... . . . . . . . . . . . . . . . . . S(\~P(l~._l :.:OW{1(: 

I Sargrmto A.J!Hlante .......... . 
I Sargento Quartel-mestre .... . 
I Corncta-mór ................. . 
I Espinganlciro .....•.......... 
I ComniJeii·o .................. . 
I Stelleirn e Corrceiro ......... . :::::::~::::.:: 
6 I."' Snrgentos .............. . 

15 2.os ditos ...•.....•.••........ 
G Forrieis ..................... . 

60 Cahns de Esquadra ......... . 
,1:!0 Soldados ................... . 
'" Clarin~ ou Cornetas ........ . 
a Ferradores ....•••••.......... ·······!······· ······· ...... . 

560 

....i 
VENf:IMEC'iTO _., 

IJI.\Hlü. ~:.> 
/'; z 

--~-- ..., 
--: o - f-o _, ;.--; c. 

''· !.:: ~ 
·r. 

" o ~i : ,, ~ .:í u .., ~ ~ 
~ 

;r: 
5j f-< ',> 

~~ 
01 ~ > 

1~;~!Hl!:::&n0r :) 2':?'7!~ono 
1~: UJn 1~ VJn ~ ·L:JS'!O() 
U}e! 1 0,}~(1(}0 :! líP.~!!O(J 
1 ;;vüo i . : . . . l Ho,-,8,'00 
I~•ruoi ..... l t:hii,SIIOO 
t;;:(:~~ 

1
. • . • • ~ f(~cs.,!r;o 

lr)-'(" ..... c .l . .J,,(IGÜ 
• . . • . • . • • . tJGUI)'UUO 

ISOOO ..... 
lS(IüO •..•. 

· · · · · ISOOO ...•. 
18·:00 ...•...... 
lSiPO ..... 
]~ 101) ••••• 

ISW0
1 
..... 

,.. 1'1!)1 ... -~·-··· !R 1011 .•... 
IS !llül ..... 
J.s·;l)fl .•..• 
;.;~·,);)1· .... 
''·' llhl· .•..• 
1~0001 .•.•. 
lSoool .... . 
::;uoo

1 

.... . 

::::HJ:íSOoo 
I :HHc-..~11(1\1 
l: ~,íi.~J~!lO(l 

"'l-1~1100 
5ill80JIO 
5ll~uuo 
!JllSono 
éll$1i0(J 
ti usroo 
Gll$1:\KI 
,J~IS"•Oli 
4:l:-t~(}ll() 

411!~-~1111 
Htl.i8JIOO 
3li:t8111)0 
Jü.:í$000 

OllSEH V c\.ÇÕE:!. 

..:l 
< 
E-< 
o 
E-< 

5 ~~i$000 
3 42:180(\Ü 
2 1:osuno 
I H05Sil00 
I 68:0$000 
2 405$000 
I 9258000 

060$000 

I2: 990.~000 
10: l!OSIIOO 
I8 :_7H0$000 

58180011 
58·!~000 
511Snoo 
511$000 
5118000 
5!1$000 

3:01lGSIIOO 
7: 1178[>00 
2:t;~H8000 

21:090SilOO 
ló3: :J00$1100 

4:380$000 
I :095$000 

260:8678500 

Os lugares de Ajwlante, Qnartrl-nwstrc e Sr~rP!ario continuam a ser servidos por 
·rcnentes uu- Alferes, eu1n o snldo da resp1~cliva pafl--:utc. 

A etapa das pr.w<~s sr1·á s:>mcst.raiJH•·rltc Mrl>i1J·;Hia p~.Ja Secretaria !la Justiça. 
A cada caralln IJa lll<Jssa f!r)r~ll dns t·ompnnh~as do eorpo se abonarii para forrngP-m. 

t'nrragem e eura!ivo uma qnantlil diHI'ia. 'iHtllHHn nrbitralla sentestralmcnte pela nwsma 
flecretarin á ~->cmelhnnça tlo que ~e priilien no Exou:itu. 

Cada CO!ll!Janhia de carallaria IJcverá ter mua carroça e dous bols, c cada um 
d('JIC~ Yeneerá uma forrag(~ill di11ri~1 • 

. \ ·s praças de pret Li e t•c:Jvall;~na, a_lt~m do soldo n rtnpa) se abonarü nwis a quantia 
dr. 90 ré\s diarios pura cull.')erv;a;ftn rins ~~e!lílls e arreios. 
. A's prpças que de novo se engajarem e qrw duranteo primeiro engajamento tiverem 

ti(!O bo1u eumportamento, porceber~u mGis uma quantia igual ii quuna parte do soldo. 
l'nlado do llio de ·Janeiro em ~ de Outubro de Ul/3.- !ltJ.w;cL Ant9nio lJWtrtc de 

..tzer~C.:v. 



EXECl;Tin>. 

DECRETO N. M~6 - DE 2 DE OUTVBRO DE l8i3. 

J\ug:mcntao,; vencimentos dos Promotores Publicos. 

t:~a ndo ria au tnrizac;ãrJ c·onePd ida no pa ra~r:1 pl10 1111 it·o 
n.·' ~do art. :1." da L·~i n." :;::~::; d•• ':!;;,~<_! Aé'o.<Lodo cur
l•::tt:· ::Jlll'.>: lif)l JIOI" b:•ill flc•rrel:ll' l(llC OS l'J'Oli!IILUI'I'S 

l'uhlicus pnreeb:t!ll dc: ora t'lll diallli' o;; ''t'lii'ÍIIIr•ulo;; 
!h:adus na la1Jell;l, quP colll ••s(.,• haixa, :1ssiguad:t pt~l" 
(,r. !\I:IIJtH~I Antonio J;l!artc de Azen•tlll, 1!1) ~lf'll t::'ll't'
liao, )lini-.:tru 1: Secretario dt• J:,:[adu do~ N•:c'"'·iu.s Lh 
.ltts!i~;o, que a~sim u lt'Hlla entendido n Li~·a e\erutar. 
l'alaoo do Hiu de Jaueiru em duu' d!' Outubro rk 111il ui
tocento.~ sotcuta e Ll't•s, qníUt!Uagesimu segLtudu da 
iudqoelldencia e do lmperio. 

Com a rubl'in rle Sna Magrstade o Imperador. 

':rllbcUI\ dos "cnc!mf"n1oo;; do'! !'rqmo1••rc•s W'11!•lic•ns, n ttllt:l 
!<C rt>f~rc o Decreto dc,.ia> <lata. 

f:cmA!ICAS, 

'luuicipio w·ulro •...... 

~ 
u 
t: ~7 -·--~ 0· 
.::: 

C:• pita!. ............... ~~~ 
i'tl.•r, Cani;il''ll:ilt••, Al;o. 

goas ~ Atal:na...... . j 8008 ~0(1~ 
PorttJ Calvo, Jmpr:ratriz, 

All.i•ll:~, Pr•afd•), Pai· 
lllt'!l'a tlo!:lu•!itJ:;, r~ufn 
Ali'ou,u •..... 

r~.lpit:lf, J•~r,.nt.in~. Snl1 I !IJú>·s t: Hiu .:i•·;·n· .... ·1 

,.1·:\'- I 
Cl~Jl:i'\TI).i 

I 
--I 
:1:0()1),) l 

I 

1: (j()f),) 

t :200,) 

I fõ'l'\'. i .. , 



ACTOS DO PODF.R 

-· ··- -· 

I o ~ 

I ;.-; 
I "F 

: ;.. ~ co~uncAs. 

A '-' 
.e, ... ; V E 'I· 
;.-; -·-- Cl~IE:'iTO. l>l ~c_;,. o 
0:: ~ I

;::; 
c. 

I 
---·-- ---------

c~ pita 1. ......•......... 
A h r a n t r '• C::teho,ira, 

Santo Amaru, Naza
reth, Yalença. Cuntlr, 
Inhamlmp~ c Tapero:.í. 

lt<tpkurú, Cama m ú, 
Illtén,; , Porto S•'guro, 
Caran·ll~s, F,•ira de 
Sant',\nnn, Monte San
to, :\larads, Canna
viPiras, C:nni,ão, Gere· 
mo:liJO e Vit:toria ...... 

CartPtt;, Hio de Contas, 
L:wras, Diamantinas, 
l'ruln't, Monte Alto, 
Clli,pw Chique, l\io de 
S. Franl'i:;f'o, Joazciro, 
JacoLina, Campo Largo 

1:0005 

800;) 

800J 

800;> 1:800~ 

400;~ 1:200~ 

800b 1:600;) 

Capital....... . .. . . • . . i:lJOO$ 8110~ 1 :81111,) 
~larnnguapc e Aqniraz.. ~001) 400,) l:~lJlJ 1) 
Aearn~ú, Viçosa, Granja, 

Baturité, SoiJral, Qni· 
xt·ranwiJim, Aral'aty, 
S. B''rnanlo das llus5as, 
kó, lnqtPratriz, Jagua
rihe-mirim ...•....... 

lnh;~mun,:,lpú, Cra to, Ja r
dirn, Sa!Jueiro, Tdha e 
ll:trhalha ...••..•...•• 800,) 800,) t :600,} 

-- ---------- ---- --- ----
Ca pi t:~l. . .. . .. . . . . . . . . .. 800,) 80MI J : 6011,) 
Hei~ l\Iagos, Iririti h a.... 8011., WOh t: 2tiU-~ 
S. Matheus e ltapemirim. 800,5 600:) 1: \uo;j 

--- --- ----1 
Capital ................. i:OOO!i 80lJ!I l.80ll-~ 
1\iu ::nruml ;i, Hio ~Iara· ., " ' 

nilãn, llio V•·rdc, Hio 
Paraná, Hio Tu•:antim:, 
Paranahyha, Palma, 
C:tvalcall!••, B •a Vi>!a 
deTueantin,:, l'orto lm· 
perial, Iutnera!ri7, Pos· 
s•', S1nta Cruz, Cux.im 
e Hiu t!as Alma;; .. , .•. 800. 



E'(F.CUTIVO. 

1 0 < 
<=l u 

~ "~ ~- t: o 
~ :j COliARCAS. í,l i=·~ 
c:: u <=> < Uo 

7
~,. 

J,> 

YEN· 
CIME!'iTO. 

l-
c.__ c:: c:: --------- __ o __ o __ J----11 

I I 
C:1pital.......... • .. • . • i:OOO~' 800,S i :800,5 
Alrantara, Vianna, S. 

Umto dos Perizcs, Ho· 
sario, Baixo-1\learim .. ''ª 'Guimarães, c~xias, AI· 

~ to·l\IParim, Codó, Bre-
jo , llapi?.urú-mirim, 
Turyassú e Barreiri· 
nhas .............. .. 

Pastos Bons, S. José dos 
:!\latões, Riachão, Gra-

8005 

800/;i 6008 1:~00;) 

jahú, Barara do Corda, 
Carolina e Imperatriz. 800,5 8008 i :G005 

--Capital.. .............. i:OOO,) 800~ i:-~0015 
,:= ~ S. Luiz de Vi lia M!lfia, 'I 
~ ;:; Santa Cruz de Corum-
""' ~ bá, Sant' Anna do Pa-

ranahyi.Ja . • .. .. .. .. .. 8005 
-- ---------- ---

Capital ..•...••••....•.. 
Hio das Mortes, Parahiy

buna, Piranga, Queluz, 
llio das Velhas, P1ra
ci1:ava, Leopoldina, Ita· 
peccrica, Pitanguy .... 

Serro, Sapuenhy, Rio 
Grande, llio Verde, Pa. 
raopeha , BaerJendy, 
Muriahé, Itaju!Já, Cahu 
Verde, Jaguary, lHo 
Novo ...•....•....... 

Hio Oon rados, Ita pirassa
ba, Gequitahy, Jequi
tinhonha, Hio Pardo, 
Hio de S. Francisco, 
Prata, Paracatú, Jaeu-
lty, ParanahyiJa ..... . 

i:OOOJ 

8005' 

800,) i: 600,5 

400$ I :2008 

GOO~ l: ~00,) 

800S I : GOO,) 



77iJ ACTO~ DO Pomm 

I :""": 
'" 

I --
< 

--
I 

!-

I 
:..;::: 

~ 
"' c.. 

Ct)~fAIIC .. \'>. 

c~pit~l. Gunrnpnn,·n •... 
Paranaguü, Antonina t• 

.'llotTde,;, LajHI, Ca:<ll't 

r:npilal. S . .lo:ío, Pom· 
li:tl, Tt·i\.eira, Sr~uza. 
l'ialli'Ú ............. . 

Jla 111a u'~ '''I P" e I' i la r ... . 
.\1'1~:1, luc;:i, Campina 

Gr.1Illle, !J:n1anPiras. 
ltldi'JII'lldPill'i:t (' B•Jf• 
Lurr>llta ............ .. 

Capital ................ 1 
Olintla, I~u::ras,li, P:i11 

ri'AIItt~, Ld~t', :S:1nl" 
Attl~ll, .\'azar·~! h P Yk-
toria ......... . 

Gnpnna, Ji:Jitlb,.,, Bir, 

I Ft>l'lll••:'", l:nrn:ll·ti, Li· 
11111eir" , B.Jlli 1 "• B" r
n·irt~..:. P;dn1an s ~" ]:t·e .. 
j•.1 da )l:Jdre •!•) ll,•tt:< .. 

1-;aranli\tll<:, Bn<Jl Con-
:'t'lho, Cimlm·,.,,nniqu~', 
Vill:1 IHia , Flort•s. 

I 
Ourit'lll')', T:ll':tr<~IÜ: 
r~1tlli'IJI••i e JJna- V i~,Ja 

-----

lr:nl'it:tl, J:lit·'í', S. Hny. 
mundo .\'IJ!IIItt•, l'ari1· 
ua;.:11~ t\ l'riu,·qw l.tJJ· 
pl'l'i:J! .............. . 

Pnrnnl•vua, J>ir::<.'llrn,•n, 
ll:11T,.~~, t::nn p(J .:\L~ ir11·, 
fJtlir:, '· V;tlt~111:a r• ,\•ua-
1':1111" . . I 

! 
' 

::- .< I 

"" :2 
-<! :::.;. \'F.'ô· I ;.-, 
:.J ~~~ Cl~IEi\TO. 

"' < w• 
~ ·- ! - ' --- ----

SOO:' 1<110~ t :GOO,~ 

Sflll.\ !;,00,5 t:~OOJ 

~~----

1 

I :G005 I 

1: 200;> 
ROO.~ ROO.~ 
:-mo~·; ttOO.~ 

8flf},< 600~ l: !100/í i 
l 

---.-----i------
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~1)0,~ ' 

t: r.on~ 



EXECi;TIYO 

Capital, 1\biorilladP, S•·· 
rid•í, J:~rilim e l':io dw 
Ff>ITI!~-- .....•..•.... 

S . .Joct! ................ . 
.\,,ú, ?llaráo, l\lossun·,, 

Cangtw ret:un:t ...... . 

HOOS 
f:!) i),, 

soo; 

JJ' 

!>O•l~ .nno~ 
•,uo: ~co~ · 

I 
tiO I) 5 1:1 00 ~ : 

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

v; 
c 

""' ., 
~ 
~ 
G 
o 
~ 

Capit~l. ...........••... 
Santo ,\ntonin, TatJna-

ry, Ca~·hocira , Rio 
Partio, Eneruzilhatla .. 

!tio Grand•~. Prlot~s, Pi-
ratiny, S. Gabriel. .... 

D:1g,\, AIP.grete, Livrn-
mrn to, Jagn:Hão, I ta-
qui, Crnz Alta ....... 

Capital .............•... 
ltahnrahy, S. Fidelis, 

l'irahy, S. João tia 
Da rra, Ig-nassú, Hio Bo· 
n i to, Ara rua ma, 1\J a
~1\, S. João d•> l'rin-
t'ipe e Cabo Frio ..... . 

Campo~. Angra tios lll'i•, 
Pl'lropolis, Valr>nc;a , 
No\'a Frihurgo, Canrn
g:tllo, Vassonnt.<, Hc
zenue e Snnla llhri:t 
l\bgdalena .......... . 

-- -------------
Capital. .............. . 
S. Jos.', S. Sl'!tastiiio dt• 

Tijllf'as, No:<sa Sl'nllora 
da Grnça, Santo Anlo· 
nio dos Anjns e [f;')-
jally ................ . 

L:li~Y~- .. -. 

1: 000,~ 

800,) 

800,) 

800~ 

---

l :000/·. 

800.'. 

800,:. 
<:nn,. 

800.) l:fWO;) 

.'IO!l,) :~:nw; 

600,~ (: 100:,~ 

ROO,) I :G005 

---

soo,;. I :800,~ I 
t 

I 
I 

'tO! L) I: ?lO O-~ ! 

600,) I :'i-00,) : 
! 

8011,) I: 1~1).~ I 
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C a p i tn I . . . . . . . . . . . . . . . l: O O Oi, 8001) l : 800~ 

..; 
. ~ .. 
'<"> ... 
"' t/) 

PHal,ylnllta, ltú, .J~carc-
hy, Snrora 11.1, Br:~~n nÇ!l, 
Uh~tul>a, ~;,,n,ti tui•.:ãn, 
~. Hoque, Ampa!<) ,. 
S. José dos Ca!llpo~.. 800~, 4,001) t:~OO;) 

Lo r c na, ltapt'lining~, 
Gu~ratingurt;í, Tnulw
lé, l!.::napc. Mo~ynti· 
rim, Ca!':l Brant~, S. 
J, 1ín rio llio Claro, Arn-
J:tflllnra, B~>tllt':Jtú, 
Ar ê:1s, F:l\ i nu Bethlem 
tlo De:-t·alvad"....... .. 800,~ IJOG:'~ l :r.ooã 

Santos, Campina,, lhna-
~ Franl':l_:._· _· ._ . .:...:._:_:...: 800,) ~~ I :6(l0f, 
t~:~pital. .............. 
Lar~ngeiras, E,;taneia t· 

l:SUIJI;' 

~IHoim .............. 800,~ 
\ illa :.'>l'ova, L~garto, Ca-, 

pdla c ltalwwna .•••.. 800:' 

7'if7-=zãz= ==:r· 

l:SUOb 

400~ 

!iOO/; 
I 

i: G001) 

t :2ooe 
J. :r,oo,) 

Palaria tlo 1\io t],~ .TanPir·o em 2 tlc ()ulabro tle 1813. -
lUiuwd Ar"o"i" liililr/1' tli' .l::rt•ttlo. 

Crb o l11~::ar <I e .Juiz ~lunicipal e de Orph;los no termo de S .. José 
du Tu<':antins, 11a l'rorincia de (;Pyaz. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unir;o. E' Cl't'atlo o lugar d" Jniz l\lunicipal e 

ue OrpilFíu.~ no tNmo tle S . .Jost'! do Tocantins, na Pro
Yincia de Goy.,z. 

O Dr. l\fariiH'l An;tonio Dn:1rtt' d<' AzP\·rrlo. tio Meu 
C•:!!-it'lllf! .. ~l•ni:tr·r, t' ';•'i'J't•l:trin tlt' E.;t:i.J,, ""' Nt>!W!'ios 



da Justiça, assim o tenha cnti•nd ido e faça exrrnllll'. 
Palado tio lHo de .l:nH•iru em dous Je Ontuh1·o t..le mil 
oitocentos sdenta c tres, t}UÍiltJUa.gMsinw ~~·~unJo da lu
dcpcntlenda t.J tlu llllpt·l·io. 

Cu111 ., rubric:l de Sual\bgesl:Hle 1.:1 llllpt'r:Hior. 

HECHETO N. tii:!8- n~ ! or. ounmno m: 1sn. 

Cou<:t:dc á Compauhia Archíl!!CIIouíca a11lorilla~iio para 
funcciuuar e :qoproYa ~~us eslatutrl';. 

Attendemlo ao que me requereu a Companhia Ar
chitectonica, devidamente representada, e na eonfor
millalle do parecer da Scccão dos Negocios do lmpcrio 
1lo Conselho tlc Estado, c1.arado em Consult-a de 28 ~\tt 
Julho ultimo, Hei por bem Cuuccf!~r-lhe autot'lzação 
para funcci11Har, g Approvar os respedivos estatutog, 
com as lllüililicaçõc:; l(lll' com este baixam, assiguatl:u; 
]lOI' .lusé Fernandes da Costa Pereira JuuíCir, do 1\lt!Lt 
Conselho, Ministro c Secretario Je Estat!o dos Ne!ocios 
tia Agrir.:ultura, Comnwn:io e Ohras Publicas, flllH assim 
o tenha entcnditlo e faça e\:ccutar. Palaeio do Hio tle 
Janeiro em t.!ous dn Outubro de mil oitocrntos ~etenta 
e lrt•s, •Juinquagcsimo segtwtlo d.a ludepemlencia c do 
lmpcrio. 

Com a ruurica de Sua :\lat:·estad.c o lmJJerador. 

Jostf Fl'ntr.mdrs da CtHfa P«rl/ira Jnnior. 

!Uotlificaçõt~s =• «tnt• sr refere o Dt•t•••eto 
n." ú-1~8 dt•sta data. 

~ubstituir u jJI'ÍlHciru rwriuJn t.lu art. 7.· pelu w .. 
guinte: 

Cada !.!Tupo de ;)() a:~çõeo; dar:í :tu l'l'~pt•rtívo at:CÍO·· 
ni:,\a díl'<'Ílu ·.1 )0 IJI.l<>l'' •le fl'l'!lk ,p)•l <'~;(I d<· l'n·w\-.1 
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Ho--Uuulnanl-Viutc e Oito uc Setembro-ou em 
~~utro qualquer ponto 1b fazcwla; licando neste caso, 
dept•nd,~ntc d:J approv:11:;1u d1 Directoria. 

11. 

1\o An;d do élll. R.' '·lllJ'lituit :1 1'\pre-;são- -um terço 
·[1''1:1 -liHl IJllÍIIIO. 

li L 

1\~,1 final do :11 I. 15, substtl11ir :L; p:ila\ r:t'i--Ha f(,rma 
do H"t. I.", § t.\." da Lei 11." lW-\:1 de 'i~ li•: ;\!.~o~ to de 
HJ(;O----pPI:Is -,.,!.'uinfp:;: ~u:mhd:1 a lli~posi,::io dos pa
r:q;TAphu~ d11 :1rt. I." da I.L·i 11." !Oirl dn ~:.?do AgoJLO 
d1· Jl:)'iO. 

1\' 

:\q :1rt. lli, 111 prirncira JLJI (P, ~llJ'l'I'ÍIIIir a c~prrs 
~:iq--l1Hh1-- P -l<:r .. ~·-l'lll:tr 1kpni-: das pabvrl:' -- ocgo 
, i•1,; 11:! '''JII!Jilllhi:J -- :•: .--I<."IIÍIJI<·.-:: de conl"orntitladr< 
o:tllll ~S cJi~J!o-;j,;ik-; do<; \'1"1' t'IILP~ t•;;blntns; --:-~' 11:1 parti-_· 
l!n~l. t·]tlillll'll o pi!rt''' '' '!ill: f'<HIIel:a:' as.-;tm rulll'J • n 
t•~t ''llll:t 1'111' l•:•lt:•·' h_vpulllwari:Ji. 

:~ldh!JIUJI n :111. IS, j·r·(q .'ii'~IIÍIII•' 

A '"IIIJI:IItlii:l 1""'1'1 ,-, lrquidM-,1~ I''" \out "''~ d.1 

llHturi:t a!.«JIIt(:l do-:. ::III'Íonistas, cal\o. "-' c;~:,n\ prn-
\'i~tos 1111 :•11 ·~·ri do Crllli.L!,IJ Cnlltllll'i"''i:ll. 

l'al.ll'in dt• Jl i o d•· .l::tllf'Ílll f'lll 2 dn tlutul11 11 dr; IX7:: 
-- Joõc Fel'!lll/1(11/ç d11 t;l)s/11 Pn 1'1111. .f,olf~rr. 

~slHtutw; tia (;oHIJIUnhia --·-· \rchiledonica, - u lJUC se 
rel'er.! o Decreto n." a12~ de 2 tio enrrrnle. 

At L 1.• Fll':l t'!t·.1d.1 '"''!.' l.t"rrtl) 11111~ ''''"'"''llhla anrr-
nyllla tleltlllllltl:lr!;, -,\rrlltl•~r.l"llir'o~-- para" li111 dt\ l'llitkal 
pn·t\tt•', d;ll.";'" rrt·r•l:~·f r-. r·l!l h\'fll•[fttf,J, t'tlill(ll":ll l!V"IItf~'r 
t"tTtll·lí•!'~ ~ltrir no\':1.3 rn.·,.; ,. l''·i·:··t..::, :•rlll-lri"al~a~ 4: .'!_jardi 
Wd-;t,; H<l fat.l'!llf!l tf•1 ~~·'''-"I), IJr;_jP dP!IIII!Iill;lll:i -- \'ilf,l 
!;,oi" 1--- rrtl "'" 1111 I I" l11 ·•.•1 d,·li li 11 d•·: li111ÍI1-; dt·. l;t I :lfi;Hio-. 

\rt :: '• O pLl/.1) d·\··'' ' 1 lltq•:'"IIP ~r·r.~ d·· d••z ;ntn'~~l •·up 
~ :; ·' ._, ;, · l :1 ·I ~d ~~ ·1 1 ·" 1, i ... t•• \ . = ~ ).( • • ·1· ·. 1 q ·: ., .. n"" ~ , ·-f. t t n t ">. ~~ ~.;i ·11 
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capital tlc L!<OU:OOO.) cnnstituitlo por U.OOO acçõcs de ~00$ 
eatla uma e t[U<~ se tlistribuirão do UJUdo ~eguintc: GOO que 
constitnrm o prrço da mencionnda fazenda, t:•JIIl eXI'CJlção 
apenas da parln imlic:H]a no art. a.", IWrtt•Jicerão aos orga· 
nizadon•s desta l'JIIpreza c mais 2.1100 hcndidari:", com tudo 
o capital prcenellitlo, como eompensação do V:llor que virá 
a ter a me,llla fntmda, Jlnla urganiz:u:ão t)p;;ta rnutpanhia, 
sentlo tjlle a t'<td:t tlln tocará o numero de at·•:i'í•·~ ]'roporrioHal 
ú parte qne tiHII' lia mesma fuzt'lllht, isto ,·., ~.:illfl a João 
Baptbta Vianna Drllllllllnllll c tiOU a .Z••ftlrino rle Olirdra e 
Silva, :J.UUO pclt>s subseriptores tlt·slt•s estatuto;:, s<•gundoo 
nutm•ro t[UC r:ulr~ un1 indiear, e, linalmclltt·, outras :J.OOU 
que sL'l':io emittiti:Js IJU:mdo a a:-sctubh\a g cral tlns nct:iu
uistas, tle :u:rltrdo com a llirectorin, ~ssim o l'l'Std\'t'l'. 

Art. :3. o o~ l>l'ganizallllres desta I~Olll[l:tllltia transfnrir
lhc-ltão a pruprit•dade da llita fazemlil, cuju,.: terr•·nos, eon
fiJI'IIIn a plantn jttnt:J, :tprcsentam uma ;in·a de (I.O:JI) lirara.q 
tld frrnte ~obn· ~O de fnndo, t:nrn oxct•twão :l]lt~ll<l'i tl:1s 50 
lll·a•;as do frentn e 1011 ti(' ftutdu e bPntft·itnrias a t:llas «lliU:Xas, 
tjlte jü )wrtenc1:111 :í Cou1pnnltia Furro-eanil tia \'illa Izallcl. 

A rontpt,tellll' l'ot·riptura lavrar-se-Ita logo IJlU: :;c tenha 
oh I ido "approv:11;:lo t!os prcsl'utes esta tu tos. 

Art. '~·o o~ :tt·l~ionist:t~ serão obrigados n rlcposilnr to 0
/. 

tlu \':tlor JIOIIlilt:tl rlt: t':lrla :~rr·ãnnd arto da as~;i'!natnra t!eslt'S 
t·~talnlo:; n o t'r•:;lo depois tia ;1pprov:t~i:ío do 1;<1\'t:I'H<J, )JOf 
clt:tlli:ttl:t.s ;.t que preri:t!t:rão os pn~d:;o,; :Jil!lUHcios. 

llt'SJIII!Idt•nt t•llt·s !::lo st'nneHI." rwlo valor nontitwl de suas 
<~rr<II'S"' p1·rdt:111 todo IJ dirP.i!ll sul11'<: t•slas, assi111 t:olii'J sollm 
as •·utrat1:1S l'<'aliz:\<las, ptda falt:t dt: pontualitlatle nos pag.1-
llll'lllo->. K;t:'t t•nkndido 1[\ll~ :t,.: art;õít•s pt:rlt:tH'.e!llt•:i nos or
/.!illliz~doro•'i t:uttsitlcraw·:'') tlu:;du ]iig"O realiz:ulas 1'111 todo 
~·~ u ":ti" r. 

Art. 1i." f:tlltll'r;ar~ n ftlll<'t'ion:tr a t·ontpanlii:t lo~·o q:t<~ 
fnl't'lll approvatlus 1:str:s p,;t;1l11to,;, 111:t.' as sH:ts ac~<ws sc\
!lll'lllt~ st:r:ú• transferivtds l11•;o IJIIf: ''~ hotlv•·r realizado um 
IJ!Ial'tn 1!11 :;P.u valor nominal. 

A tran,.:f<'f"lll'ia opnrar-~e-ha por tnnno Iavr:1do uos livr<JS 
tLt t'OlllJlrlllhia t: nssig-natlo [ll'lo t:nmprad111' o vrlltlt•tltJI'. 

Art. (i." 0,; llf'godos tia ''Ulll[lallhi:• :'<'l'iio tlirigiolos 1: tltlllli
nistr:Hltb por lllll:l llit·t~etoria t:llliiJltiSl:t tle quatro 1111:111hros 
t'lt!ilos qnatrinunalmnnte pela assentltlt;:l geral dos :ll'l:io
Jii.-;l:~s n q111' p••l'f'<'IH•rão, como fCliiU.Jwraç~o tle seu trabalho, 
n quantia tln :;:ooo,:.OOOannn:H:st~adn 11111. Os Jliret:tor"s t'Silo
llll·r;io entre si !1111 l're~itlt:ntP, •(110 sur~ tamhemo da lillllljli-1·· 
IIIIÍ:t. 

l•ara sr·r •·l.,il" llin·•:tor ú Jll't:cs:;nrio [1r•ssnir f)lbt:~(j,·:', qw: 
niío i"'tlor:ín st:r lran::fnrid:1s tluranlo o cxnrei~io. 

Fi•·:~111 "" ;d,: j:í ru•:ulllll~t:itlu~ Dircctores tlu L" 'lll:tlriennio 
O.'i Sr:·.: 

Vi.""''Hin tl:t :;ilv:1. 
l\.tr:111 tlt·~;. Fr:tnt·.i·;~·q Fillt•J 
'J i'•dl't•l'<•l'liÍIIO, 
,,,. t,•l"ll.];" l~·~z·~ll :1 ,1. M· w·;:·· 
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Art. i.° Cada suiJscriptor Llc 50 ac~·iícs terá o direito a !O 
hrnçns de frente suiJre 50 de fundo nu-Boulnvard-Vintc e 
Oito de SctemiJfi.J-un em outro •Inalrjnr·r puntu da f'nzcntla, 
deprntlentlo, rwste easo, tla appruV,1('àn da JJirecturia. Este~ 
lforrenus serãu •:etli.Jos gratuilarnPntP, oiJrig-ando-se, pon\m, 
o act'ionista que os :~t:ritar, 11 edifkar nn que lhe tocar uma 
easa dP valor nu11ca iufr:riur a S:UIJU.;OOU 11u prazo tle u1a 
a uno, S•Jil pena rle nu li ifil'ar-se rsta cmH·r~..;s1ir•. 

Art. .'l." A asserulJJloa geral 1l0ô ar:eionistas, lfUC sn rppu
tará eonstituida sCIIIJJrr: '1''': l'stivcr representado mais de 
um ter(' O do capital realizado, reunir-se-ha ordinarinmcnte no 
1." de Julho de enda armo, e todas :~s vezes que :Jssim für uc
t'l'ssario p:~ra os negodns s1wiae:<, precedendo eon\·oearãu da 
Dircctorin. A Direetoria scr;i ohrig-ada a C•JllVtH:ar a :1sscru· 
l>léa gaal sr·Bqrt·e qur:" rr·•·I;IJI!arrm aeeionistas rruc rcprc
~eutem um tr•tTtl da~ ar·r•l~t·s t'Jilittit!a,;. 

Art. \!.'' _\-; "<Ic!il"·r;(._,l,,•,; s<~riir• to11Ja1las por maioria re
lativa ilt~ \·oto::, !IH~IIOJ>' qua11do >()tratar t.la reforma d11~ es
tatut"s, ou t.l<: ~u~nnr•Jl!" do r-apitai, r:n,;o . ..; em que ó indispcn
sav,•l n rcprescutaÇ~IJ e YOl<J da maioria absoluta das ucr:lies 
l'tll i l tÍÚ~IS. 

A as.":111ldr~a gr·rnl é a rompr~tPnte para npprovnr, ou não, 
as conta,;(' JJalaiH_~,,, ria llirr·r:loria, em vi,;ta t.lo mlaturio da 
r:o1111ll b::ão de _r::\atnc, ljlti: .'rH·á JIUI' e! la Itullléada aHnual
menle. 

Art. lO. St·, r:onvnca<la a ussPmiJI,;a g·,•ral, não se reunir 
o Jllllllt't'll dr: ar:eioni,;t;r,; drr:; artigo,; allt•·rirJrt~>, lli'SSa mesllla 
reanião I'OitVucar-oe-!Ja outra par:1 W dia.' d1·pui:;, e então, se 
tll'liiJcnrá, e validat!ltJiltr·, IJltaf,llll't" lf"" sr·ja u Itlltllero das 
:wrií,~s rept'<'S<·ntndas c 11 n,;,;ttlllJllo a de1:idir. 

Arl. 11. O acl'ionisJa kd utn voto por l'atla di'Z acr:ões, 
m~ts nenlilllll li'r~ !llú·: d·· rinte V<Jtu~, s:_·ja IJUal für o nu
mero das que fl'"''uir. 

Art. :1~. Cunqrr~lt: :i IJirl'<'tnria: 
~ 1." ~""''·ar 1: d!'mittir os ••mpre~·:Hlos 1la r:ompanhia, 

marear-lhes u:; ww:iiHentos e rr.:sJwetivos t!en:n:s, fazeitdo 
JIJI'a i,;so os nr•c,•,~arius rc,c;·nlatllentos. 

~ ~-" CckiJrar culltraetus, realiz:~r as o!Jr:~s preri~~a~, re
solver e decidir todo,; ns uc:;odos sociacs, salvo 03 uhjr~dos 
espt•t:ili!:al!m: no :~rt. 10. 

~ 3." EnccrDr a.-; euntns scmu-.:tra<"s, fazer us dividcntlos u 
:~prc.-;r:ntut· annualmcnte 1Jala11~·o c relaturio tlc :;na g~stão. 

§ 'L" l:unYil!'ar a a>semlJJ,;.a dos ac1:iunbtas c fazer as eha· 
mat.la,; de rapit:i(. 

~ 1J. 0 lh:Jnandar <'ser dr•Inanrlarla. 
~ G." C'iliJfirar c Yc'ltLkr krruuu-;, cdilie3r, venda na lJV-

(Iuthel':lr prndi""· • 
Art. n. Dils lul:l'tré; liquhlos da cump:mhiu tlednzir-sc-hãr> 

10 ''/.,para fultlltJ 1Iro reserva. Este fundo dt: rt•sen·tt no ua
pit:rl ljUI' SC ft'tr t'<'idizanrJo (lilt' \"fJUrla rlc terrenus c l'<l:'US pu· 
dr;r:i ''·'!' ciii!Jft•;.:ud".''!ll :rpolicr:s tb úiú<b pUJJli•:~, uu a·~~·0c· 
,J '' lll';, 111'1 ,., 1111 I 'ifli · t·r 
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,\r!. H. Por mortr, renuneia ou im(•tdimcnto diJ rrtwlqtwr 
Din~e.tor, os tJUO re~tarc•m eham:não 11m arr.ioni.o.;t:J cln f)O 
ar·r:ões pelo menos para su!Jslitnil-o até a prinwir:1 reunião da 
:I'S<'lllhléa geral, em r[UC clcf1nitivamrntc se precnehcr[l a 
v:•~a por meio cltl eleição. 

Art. 15. o~ lur·rns liqniclos tlr cada snmestrr, feitas as dr
cllll·riícs dll art. -J:l, sr~rãr1 r\istrilmit!os (Wio' :wdonist:ls nos 
mr·z·;., dr~ .J:nlf'iro n .Jnlhn cln r·;~rla annn, 11a f•'•rrna do r~rt. 1. o 

~ t;. o ela Lt:i n." 108:J •lc 2::l de ,\g·nsto '''~ IHGO. 
Art. IG. A Dir••etoria fica autoriza<lr~ n promover tur\n 

quanto fôr r~ l1clll d11s neg·oeios rln c:nmp:tnhin, c hem assim 
para solidt:•r rloo; pnrlere' do E,;tado a faeultlarlc r! c <IPsap
propriac;ãn rios IPIT<'IlllS on prrelios qne snjam n<'Cl~Ss.1rios pnra 
:•s r·onstntri_'IH',; rle ntilitlarlr pnhli!'n, benção de dceima r~ 
dos elireit.os dt• impurt:tç:io para o material ner:es~ario ns me~
mas eonstrw~r:ü~;:, a>~im r·omo pnra pedir aos poclercs pul.Jiicos 
a lae~ulr!:Hle dr~ctnittir lutras hypotlweari!ls. 

Art. 17. Estn' constrncçÜe)s serão feitn;; Sf'g"Und.o um plano 
:-tppmvnelo pela Illma. Camara i\lunieipal, c no f[tl!ll se atten
tkr:e ~~todas :1s eoncli~Õl'S ele hygic•nl', ronrortn u gosto. 

Art. H:. A eomp;mhia se podPr:í liqnic!.1r por vontade 
da r11:1i 1ria dos :H:donbtas, enm tnnto que cst•'s n•prPs<mtr)Ill 
IIJaÍ:' da ell<'l:nll' drt ~:~pita! soda I, snlvo; n c·a~o de perrla do 
d""" tl'n;o,; do r·:1pital da rompanhia tf\lr, n;io sPntlo Jlfl'~ll
f'llido li!'l" fnn<lu ek n::<urva <lo :Jl't. 13, importa a rlisso
lur.in da r·nmpanhia na fõrma !la lei. 

Art. lU. !.o;r11qnanto o rapital ~ocial, tlesr:llrado em virtnclc 
rl•: l"'rrla;:, 1e:to fúr itttegrnlmcnte rp;;ta!leleritln, não pncler<Í 
haV<'I' tlivitlr•ntlos. 

Art. :::!0. No c·aso ele liqniela~ãn r·lln sr•ní frita r·omo deter
mina o Cntligu Commcrc:ial c IIJ:\Í~ Lr:is rm vig·or . 

. \rt. :!1. T11do.; qnnntos snhsr·rt'\'<'fl'm"nr·r.:õ••s tlr'cta com
panllia lkalll dt•stli• logo sujf'ito . .; ""' pn•snnt<'S PStatntos c a 
qu;u•S,ill<'l' altPr:H:In•s que o Gn\·t·rno [111perial jnlgne convc
ttit•lllt' par.1 ,;ua appru\-ar;ão.-(~l'gU<'Ill-g<) as ~t>-oigiJ:Jturas.) 

Senhor .-Em virtudP dos Dee.r~tos rlo Potlcr Lcgis
laliYu u."' !iOH c (i:m de Hi de Agosto e 17 dr• Sn!cmhro 
d1~ IS:il c n." 711 dn l!) rk Sctr•miJro de 1~:;:: e·.;l:dwlc
c<:ram-~1~ uas Faculdaclr•,; ele Dirr•ito •las Pr .. rilll'i:ts tlc 
}'('rnam!Jue·o ~~S. P:tltlo, !la rir~ ~J,•dirina tia B:tltia, ~~na 
laspt•rr:ãu Gcr~l eh (n,Lrnrr;:!u prit:l:trh r• st•cnttfl:ll·ia 
.~;. :\J,~~~:,'iui 1 h c.,!.,· ! .. ···.'1':1"" ····!·•"' ,,, prt·pal"l-
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torios; m rp1~c.~ ]Wio Drrrrlo, l~mloem tlo Porlcr Lr•gis·· 
l:ltiro, n." 'ZO!ifi iln ~O dr~ St'!rrnbro de iH71 são v;'didos 
par:1 :1 m:1Lrir·nl~ r!Jil qn:dqllo!l' dos curso' supcrion'~ do 
Jmp••rio. 

E' de convcnir•nci~ g!'r~J qnr os kil•il~nlrs rlc qn:d
qurr Provinri:l, qrte prl'lr•nd:lln se.~·uir os rursos su
JII'I'iorcs, pm:sam, lilais proximns d:J f:nniiia e.sob a vi
gil~ncia dr•,l:~, rstnd:rr os [ll·ep:~r:-~lorios e Lrznr os rr•s
JH'ctivos e\all1<'s, sr~m l(lli' !l'nham ner::cssidade de ir a 
algum dos qualro nni~os pontos do Impcrio em que 
prrsl:~m-se tacs r•xames. 

E>la nccrssi!bdr• imprrlr a muitos a carreira litte
raria e scirntiflr·a em ífllC viriam a ser rlistinclo>:, porque, 
romo ponrlr•rci no Hd:r!orio aprr·st•ntado :'t Assrmbléa 
Geral em Maio do anrw )'ro-.;imn p:rss::~rlo, seus pai,; não 
podem ou t.r~mcm JJ!anda!-Ps para as ci,Jarlr·s em que sr~ 
fazem os r·:~tudos c exames prep:Halorios; rJiiDculta a 
rarrr·ira ri•· ontro:-; pelo::: :;~rTificio,; a qtw são obrigados 
par:t ir1~11l ú . .: ditas cid:1t!r•s: torna prccipitarlo~ os es
lllri•J.':, fjlll: Jl:ll!;oad:lmr·nll', c ;oc::::·nndo as inelinar;:ur•s de 
r::11l:t urn, Jlll'litor aprcciarbs com calma,, soh :ts vistas 
do.o: pais ou prolr'i'lrJ:·r·,; dos rstndante~. poil••riam ser 
mais prowitosos. Akm de qur>, ~>cndo só fJuatro o.; Iu
gar••s em ífllC !'C: fazem os exames preparatorios, estes 
alli acr:ttmnl~m-se por t~l sorte, rpre não pi'Jr[,• deixar 
do !J:~YIT ;d'.!l!llla Jll'rturlJac:lo, :~s p!·nyas fdo rbrbs cada 
di:t em J1];1io;· nnr!lern th que ron\·iri:~ p3ra '''l'l'lll con
sideradas mais :l!teniamr•nlc, e não nhstanlP tlilalam-so 
.1 ponto de n:!o re,t:JJ' •Jnasi intcn:1llo r'nlrc os rx:wws 
de nma t'·r•o1·a c o.s de na t r a. 

Eril:tr-::•'·hãn scltlrlll:~nks inf'OJ!Yrnirntrs rom a 
rrr•;11:ãu d,, cnmmissücs rlc cxar:t('.s ''cr:ll':' de pn•para
torios ms PrnYi1:1·ia::: O!!de não lia Faculdades. E por 
outro lado;: cre:1ção rles.;a~ rommb:'õrs CO!H'OITI.'rá para 
o dcsenYolYÍil11'1llü rl:J-; in~;tituirõr:s dt) InstnlCt':lo Se
cundaria, pu!Jiic:l~ e p1rlicnl~rt~s, das mesm::s Pro
Yinrias, e p:tra a unifor;nidade do ('Jisino. 

Nl'sll' intuito tenho a iwm:1 de snbm:'ttcr ú nlcvarla 
r,onsi•lcraç:'lo tln YP''':l M l:'c.-;Lt:lc Imperi:d o incluso De
c rl'ln. 

lln Vo~~a l\la~·~sl:~ilc Imp.~rial ~uhililo fiel c reve .. 
ren\c,-J)Iio ,1/{n··IJ r',·n·,·c',, de 0/it'cim. 
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llFt:I:ETO N. ;i}2\)- IH: 2 nK OUTUDRO nr. -1873. 

Crea Cnmuti·sões 11!~ exame,;; !!,'Crars de Jtreparatorios nas Pro~ 
viudas tnule u:·lu lia Faculll;ules. 

AI li'llucwlo á nccrssidade 1le desenvolver o rnsino 
sccund a r i u nas Pro v i ur i:ls O!Hie uão h a F a cu Idades, e 
facilitar aos cstutlantcs o~ Hll'ios tlt• fnl'l'cm os rc,;pcc
tivos C'i.ames, Hei por hem Decretar : 

Art. l. o Os exames gcra1·s dn Jll'l'p:Jratorios, para o,.; 
cursos snpcrinre;; do Imp1'rio, que actualmente se fa
~.em no l\IuJ;iripio da Côrte e nas Capitacs 1las Provinci:~,; 
de S. Paulo. llahia e Pr-rnamhuco, se verilicarão igual
nwnte nas da,.; outr<•s Províncias, excepto a do llio de 
Jalll'Íro . 

. \rl. ':!.o l'a1·a tal fim serão nomea<los pelo !tiniste
rio dos NP!:WCios 1lu Imperio, Del!'gados csperiacs do 
ln~p,·ctor G1·ral da lnstrurção primaria e secundaria tio 
l\lnniripio da Côrl1): os quaes tcr:io as attrihuiçiics 
co:.t·~·rid:l,; ao me<mo Inspcctor nos Decretos relativos 
:'IIJIWÍ le-; ('\a lllPS. 

Art. :L o O prot~csso do-: n.ames será o mesmo que 
t>st:'t l1t'lt~rmin:Jdo para os qrw se fazem no Municipiu 
da f:tlrlc. 

O lttswctor Geral da Instrucção primaria e secundaria 
l],~sl,~ 1\Iunieipio renwtlerú opporluuamenle o rcspcc-
1 i Yo progra mma. 

Art. 1." As épocas Llos r'\anll's serão designadas pelo 
Go1erno. 

Art. ;;, "Aos Presid,~ntes tias Províncias pertencerão, 
com reta,::io a esli'S 1''\ames, as allrii.Juiçõcs que com
twtem ao Governo Imperial quanto aos tjUe se fazem no 
1\lunicipio da Côrte. 

Art. H. 0 Os Presidentr•s das mrsas de exames serão 
r,sr:olllidos pPlos Pre~idcnlcs das Províncias, entre pes
st~as hal.Jilitadas, que não exerçam o magistcrio par
L il'ltl:tr. 

Art. 7. o Os examinadores snrão cscolhiLlos pelos llr-
1'·'-'::ldus l'lllre os Prof,·~,:or,•s Pui.Jlicos, de accúrdo ro111 
n...; l're;;idenlt•s tias l'ro1 inrias, e, seudo Hccessario, en-
1 1'1' !"',;soas hahilil.atlas, qun ll<1u exl'n:am o magist1•rio 
p:trlit·ular: l' Lerão :h V:lllta!!.·ens I'OliCt'didas aos o,u~ ·-~ 
l'olll p11Zt' 1'<'111 as lllt'Sas tl1~ 1'\a!ltes 110 l\lrl!tici pio t.Jt~ t-A.~ Jr ~ 
t:.irl··· ·~ 't~ 

,\ri. K." ()-; I'Slllthllii'S approvadn·; no~ ~·~~e:; de 
·.jlll' tr:rl:t o !tl'l'<i'llli' fll't'l'i·lt~ "IIZ:II']tl r\w. ~ij(t..)'to-; fJUI' 

P.Litll IJ, ~·~J ,'·c~--

j: ,. 
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couberem arH approv1r!os n:1 Inspnl'f,:ão Geral fb Im.
trurr::;u primarh "SI'Clllldaria (]q ~l1111ieipio d:~ C!;rlt'. 

:Ü!. !1." j'i;•nltum cstll<L:nt() dt~ u:11a Prnviucia st~rá 
;oil:Hi!ti·Jo :1 C'<~llh' '''11 outra s··m ··pf'C:il'l!f:lr certid:i11 
d.• (jll<J u:ir! f.·z exanw, ou, c:JSLI t~::rd;a fcitu algu1H, n:Iu 
t•~i n oruv ,do. 

F"1; <'I'Tíid.'o s:r:\ r,a·;·:arb:7r?.tnitarnPIJIP . 
. \r! .. 111. O r•' f u !arÚt~ l'f'!" 1.;r;1do •'lll :d:.!UIIla m:llt:ri3, 

11.~ 1 ~·'l'l :•d!t:i~l:d•• a flll\'PI'X~:uc d:: 1:!1'.'111:-1 mat.~l'I<J, 
:1> 1'11 '"' lu:nr t'il1 qu1• t:v,·r ~itl•l p:ur•·'·adn. rn11ro em 
;p;:•!tjdt r ont: o. 'C'•I qu.• haj:1 ii•·C•>i ndn pt'l•l mt•nos tJ 

I" <Léól dt· trr>' mo.t·~. eoul:•.-to da da r., •h rt·pr;_>v:•dn. 
A1·t. 11. O rl';:lllt:ujq dO'. :•xa rne' <erc~ publicado n:~ ll:l• 

zt:1.1 i!'~i• i·d .-: .. c:•J.J P1 o,·incia }h''•• n:ud-1 d!it•~rmin:~do 
p:~r·a P:. ,._,:tu,,•, j1·ito~ no l'rlutti•'ÍJIÍ'• th Cilrte. 

(l, Dt•lt"!ad•;.; '''!lll'tl•·t:io a~ r•·i:ti;ü••s publicadas ao;; 
llirt'ttu:·t·:- di~ 1-':tc:!ld:ult>~ dP llirPit0 e de ~ledic1na e <JO 

ln'Jit'l'lJr í~:·nl d:t In-:! ·ucçiio pritu:Jria t' ~;el:undaria do 
i\lunit'lf•io da C••rli:: rente!tl'i ão t:lmbem relaçut.•s dos 
rt'fll'<;<;a·lfls ;,.,, llir:·rf•Jr;:~ das F:,coldatl••s "''Direito, 
:w d:t IH~ }l,••!it·in:t da Bdlia •~ ao dito ln;;:pedtH'. 

A's rl'l:tç1~·-' a ••sll' re,JJr•t!ida- ajuJtl.~rão uma rxpo
~ir:lu dto .. s:adn da lll"!.l'llt'';:lo q·rundaria ll:t" l'roYÍII''i:ts 
1-''':•<'t:li\·;t..;. d:1> ,,,·currrnci:ts f'\fr;,,rdin:~rias que se 
ti\ t'l't'lll d:11lu 11··" t'\:llltl" ,. rh;: idPa-: q11e para Illellw
t :!l!lt'llln ,j,•.<t•·~ IIH'' ~rlc:·~:,rrir a I•LJI.it: 1. 

:\J'l. (:~. 41: Jl;-1.• ~;!(}<;~ !t'i:ill fi:JI'.I ~iiXÍJi:d-o.- 110 dt1i;· 

•·nqwnlw tlt• s:u r11!s.:~o a:' Ji:~_:,,,a~ q11e !orem ncces
~ ·ri: .. ..;. 

Joio :\!f,·,•,J.J C!JI'I't'l d·· o:i\'I'Í!':I, do 1\f;·u C:nnsclho, 
~liuii'!i'<l,. S •c;-:•[,;:·i·· d·· E-:tad•l ,lps l\l'~:urios t.lo lmpl'-
1 io, ::s'illl 11 ltllil:a I'J:IPnii::o e f:t, •. , t'\l't~ubr. Palaein 
rh Bio dt• .Ltn"ir,, t'lll dllll:' dt~ Otttt/hrll de mil oitoccn
lo' ~l'tenta e trPs, qrtillqu·tgr•simo s:·gundo ela IIHiepen
tl· 111:i 1 t' do ir11pcri1l. 

Com d ruhri<\1 u·· Su1 l\llf'UtHie o Imperador. 
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t:r?.a rnai3 urn l:r~ar ('~· J'r·•tnn~('rt' P!:'·."j·~·· n~~ ··~-·ill:\l'(·a 1':\ t:a-
pit.:d ·I~ ·-~~.~ ·,·:· ! !-·i'· \-.!-~!_í·,• 

IJ,·i pnr hrrn llt'cro·! ;1· '' •: . . ,.,11,, 
Arl. 1." llaved na ':"'''aro da C:tpit·tl ·!~ nrovin,·i~t 

d:• i 1t'l'll:t1lllliiCO llni l:t:';!r· d ~'.' !'. 'illli':t•l' !':ii·Jo.· 1, o'Oill 

n vnncinwnto ann:oal de l ::.U: 1,'lJ:).!, 11a o:onfqrrnid:lfl•· d;J 
t.ti~o•ll.t ann"'í.·• .• n n,•cr· .. ln li.· ;;'.-.li d:·.>t.l d:t! 1. 

i\i't. 't.'' A nr•'''ll:t rornarr:t ,,,.,{1 dn·idid·• <'lll ,Jnu; 
f!i,trirlos P-"!'t''i1•·; Jnra o P\i'l't'!•io "''' at~:·ii>llit~tlt:.; 
do.; JP:-lpeCLÍ\'0S i'I'PilltllOJI'P~, ('.l)l!l!JI'('ilf'!1dt•f!i!o: 

O do primeiro Promolo1· o primn·ro. "''~l!ltdo r, '•·r
crim di~Lricto., criminacs, e ... tl•.t sr·,;un•lo " 'JilFin, 
CfiiÍiitO I' "''XIO, 

Art. :1 "A .!ispo;!ç:l•• dn :Hti·rn a!t!;•a:::'«'~' l!:io :n!;i
l~ir:, '"; P;·olllO!orc~ d~\ i'l';lli:·;:f'l'lil :li'!:r· :h.' ~u:1 I'Oiii!Jc'-

1t'li,:i:: (•: 11 j!J! 1/qu.~r do·.; di~t, J.·t·,~ iltl~i . ..;itd('!,ililt':l:•·. 

fl DI'. ;\1.1nrJ•'i Allt••!lÍ:o n.,;~.-1" dt~ A·!.'" ,.,Jo_ d.) _\l · 1 
Cun ··lilo, Mro~i:-:li'O ~~ . ..;Pt'"d:•; i·) d E.;Lail;l do.; :"l•~.·o::·i,,, 
da .lti·'tit'a. ;t'Sii'l o lt••tit:l t'lllt·n•'it!o :· f:~:·t t'\<'l'UI.II'. 

J';,!;IL'ÍO ~lo Hio dn .Tan:·iro P,i'l dons dt• Oo•nh; P dt· lltil 
oil0t'P!llos '''ll'llla P tr•·~, qninrrww•·si:no .'t'!fllitdn da In
dt·!.'P!\d<'IICia t' du lt!!Jl''!'tü, 

DLCHETO l'í. ;;'(J! -- ll~: ::! nF. ouTunno n·: ts7:l 

P~i H(lV:t Talu~U;J d1• rf;l 1 f.:'~ p:!t':1 usq dns ~!ospil:>(!.~ (~ Enft~rntai'Í:IS 
~!i li 1.~ rc.;. 

Convinr1o fazer :~iç-u·q:~~ muli'lcariir•' na T"hr•lla rlr, 
fliet:~~ para 11~0 dos llo,pii:H•' e E:~~'•·nnari:' ~li!itarf',, 
qtu• h:~ixou rom o Dt'tT!'l" n. o .'t:s;ri ·!n ; .'' d .. .tnnlln dt· 
tRo!), lwm corno r>'duzil-:1 :w~ prsr,, ,, rw•tlid:•" dn ~v,; .. 



7SB .t.cro:. no rom:n 

tema mctrico dcr;imal rpw tem d1~ vigorar 110 llllJll'rio, 
Hei por hem Determinar qne St' nl,~ervf' nos mr·smos 
llospitacs c Enfermarias a Tabella de dir·t;J~ qu1~ com 
este baixa, assignada por João .Jus(\ d<· OlivPira JuiJ
qucira, do :Meu Conselho, Senador do lmperio, 1\linisl ro 
e Secretario de Estado dos Negor·io~ da f.ncrra, qnc 
3ssim o lenha entendido c l'af'a CXI'I'Hiar. l';daeio do Bio 
de Janeiro em dous tl~ Ou tub1:o de m i I oi tocr•nlo' ~e I cn ta 
c trcs, :juinquagesimo Sl'~llllilo tb lndPpr•ndt'lll'i:J c do 
lmpcrio. 

Com a ruhrica rk Sua ~lagr·st:lllC o IInpi'LJdor. 
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rallella de dietas para uso dos llospUaes e l·:orermarlas militat·es mandada 
obser••ar por Decreto desta d~lta. 

ALMOÇO. 

i 
t.•,Caltlo (]p arroz 1 l mes:urr que 

2i>O gramruas almo~·o. 

2.•,·C:tltltl de !(:til i- I) Jlli'SIIIO QUe 
uh a 21>0gralll· al1uo~·o. 
mas. 

c h. OBSEI\VAÇÕI:S. 

ao t) IIH'snw f!ll<' As rarõ;·s tiP l':tltln tlt• arr-oz s:1o 
ao altu<~~o. pr~"l•ar:ula< com :U gT:t1111lla,; de 

arroz, 2:;u ~ram111as dt~ :1g-ua e 
:;2 gl':llll!ll:lS tlt• :tSSlll':l r rf'Jiii:HIO. 

3." 'Caltlutle rac(':t O mt·smo que 
2:)0 p:ramrnas almot;o. 

ao O lll">'llln IJllt' A~ ra~·(r,•s tlc t·alllo tk \':tt·ct t•s-
ao ahuo~·o. lar:·w :1a rat.ftotlt• q11alro t·:tlllos 

para 3J~ ~1·an11nas tlt• ,.:H~,· a. f' um piw IÍI' 
12:; ::rammas 

17 Canja de anoz Canja de ::alliuha o nlt~sruo 'I"'' .\s rat;ücs t!e canja ti•· arTol s••rao 
ao alllrof,'o. prt•pararlas t'lllll .iS ;.:rarllntas tlt• 

;li'I'UZ, 2;)0 gl:tlllliW~ d:• :l~ll:t C 
32 ~l'alltlllil s •h• a~suc.:1 r~ c~ a 
t·anja tk ::alli11ha t'lllll :1:! ;:r:uu
mas tlt• ;rrrol c 11111 optarlo tk 
!!:tlliulta. 

:;.• Caldo li c galli- Um pão tle 1:!.'1 o rllt'~ll~~ Pudera o m•·tlit·o sullstill1ir u t':tl· 
nha c um pân p:rammas e um ao alllto<;o. (\o por 4 ::ra111111as li·~ t'ha ou 
rlt~ 12:1 :;ram- quarto tlc galli- 1li !JI':tlllll1:ts tlt~ mate t'llt folha 
mas. nha. e :1:! ;.:ra111111:ts tlt- assrH·ar. A 

~allinlra tio jantar i'"'lna st~r 
as.,ada, t'07.itla 1111 p:llisalla. 

li.'. Cita,, mate, ou 311) grammas tlc O lllt'SIIItJ IJIIl' A ra•;iw tlt~ eira 011 mal.•~ ~n;'t tle 
r,afc ,. um p;1o eat'IH' tlc vact·a ao :r\11roço. tli grammas 1le mate Plll !'olha, 
1lc 12.) gram- ou de l'arndro 320 ::rammas de :tp:lla ~~ 3:.! p:ram· 
mas. assada, g11is:ula mas tle assuear; a tlc •·.al't~, tlc 

ou em hifes,eol!r 2; ~ramr11as tlt~ I'. a I é t'lll pu 1~ 320 
pir·ão ou 11111 p:i.o j!r:trlllll:ts tlc :t;~ua. O pir:w so•r:·r 
til' 121> gramuras. ft'ilo com t:!ii {!l':ttlltllas tlt: fa

riuha. 
I.• Ch;i, mate, ou!lOO !-!l':tllllll:t' til~ O llll'~mo tp.e A tJUaHLillatk tlt: arroz "'~r·a •le lii 

caré c um pao carne de vacl'a. ao :1l111ut;u. l!rammas 1:111 g-rão. As qnanl.i-
111~ 12;5 gram- assada, ~ruis:Hia 1la1ks rlc l'h:r, mate, •·a f<; e l:t-
ma~. ou~~~~ hil'e;;, um ri11ha, sl'r:to i~u:ws as ru:tn:adas 

pão e arroz ou para as outras ti idas. 
pirão. 

8:7 t:ha,_matt~, on250 l!l':llllOJas tle O nwsmo que As IJII:lllt.ill:ulo·s ,,,. cha, mal" 011 
t:afc •: umpno e:rrrw Sl~et·:r, 12:; ao almo~·o. t•afP, st'l'~" i;:•ra•~s as lll:trl'arlas 
tle 12ij :;ram- p:rarmnas de ft~i· para 'JIIIP' dit·la•;. 
rnas. jan em grfw, 3:! 

granunas tlc tnu· 
ci11hü c 12il gram
rnas tle l:trinha "" 
11111 )l:l<l ti c 1;!:; 
granuua~. 



·,~I:) A("fl\r, (1(1 (:ll{'t l\ 

.;:l'r:i pPrn•ilti•1o an' F:l''"lt:llivo< f'II•':11Tt'!!ad<h l)q lrai:urwn:o tl<" tlot'ulcs ~!lh·tilnir 
u:n p;"lo pr I' ,.~:; ;'I":I.ILI);I-l dt~ Ltrirt l:t dt~ ,·il:l!lfliot',l, ):1 -~,td·· "'' :--t~'l pt·;--,P rj,~ fll"lfi)., 

hl'''nntn.;. flll l1ql:t· h:\·"'· hr·nt f:llflll) !J.t il'ITt~ira tiit'l.t :1 1 .1• 1 _!:~ jiHJ' 11111 Hlil!!:;ltJ I•·! • 
f'O!fl ;~2 !.:l';tJIIlll:t-. fi•• :11':111\l.t '111 Lq•ÍO";l 1 ~!·~ ~:!'.11!1111,1; d·· ;1-~ p'.:tl' t: U/Jl;t f:tlllill.t ~~~ 
0'0. 

Pnd1'!'.~fl I'P!Il~,,T:I p...; ~1;_. !i··n..:. t'fll l"hn-; h:'!ll jn ... ·.~iti~·.t·l· .. , ·l'I•Pl'il' ~·· HHI 1 \!Jau:dl~l· 
ritt..; Hi ~!l':ll!IPU·; ti~· ,jn:HI dl~ l.i .... ~tólil ~111 f'HIIP tiO J.!ol\ 11, lldl ,.~,. tÍ•t.a., 0\'1 .... ljiJI'll:" 
ao :tl1111•::n, P~ :,_!:'a!ll/l:a" d•~ IU.tlllt~i~a :io :d.uor·o ,. Jt!!l d q11 ,.,. •L,d • ti· •t t " 11.1 :~~ 
t]ninta (' ~~ xl;1 di~·l:! ., Hi :.;ralltlll:t"\ dt· :tl"!'oz, :t! gt·;H!Jlfl<~' ,j,· ;p·\l·u~.~ '~'I !:'iJHJI.l,. 
:~·~ ;!l:llti!ll.l"' tll· a·~,n,·:tr p:tr:: !Hinga·~. r:'t ;:rarHillaS d,~ :u:llu:t•::ll\!, ~,,,:!lt~HI:l •liJ :...~:-~:, 
11111:\ hl'atlj:t, litn:t, lillt:···· c:f·:,~; 011 lt:tl!;!ll;t, s:.?:i ;.!l':li.l:ill;f; de h j.:·,;.l;'ll :::~!' ~:l'.!i!ltl;.,:- ., 

J,.ilt-), :J:~ ~r;tllllll:h dt~ :llt!lri:l ~' IH !..:t·:lll!!li;J,:, dt' assn: ar, ~~cn·;~~ •:q.~i.l.J.; t•·:npt>r,,,)~~ 
4'''"' 1H ~rannu:t""' ,J,~ IJ,t:d~:~, fit ·.:r.tid!J\,1'"· d1~ hi~J·otlll:-.. ,!,~ ~u·:!rd!:! HU :Hd;H'll;h ~llt"· 
]"lf'jiiJ.'I-. • 

. \os Oflil'i:t(1 4) ~~· IH'fft'l";.t :lltOflll' Jll•· 111, t•;n e:r_.,.., .,rdir•~tri•IS, 11.1."' '''\la ,. :-it'li~~J 
<li•·t;h, tneio fo·an:.tot ''" unt quan o """:oi linha a~.ari:L a•• j·tutal'. aju'1." do F;•ctdlati•o. 

Pnd~)l'~ttt (h n·..:pt~cth·,, ... F:U!IIItalivu..;, f'ltl ''a"u~ ('Xt~~'ll' :o.l:t;•..., ·~ ··t';.!Uddu a~ loc.diil.t~.-; 
f' rir·f~HIIISlt\Jleia,; nt·f·trli~l't·..; do :-.•'1! ci,·I'Jit", ah:1oar p~·ixt·, fru I:;.~;;~· dt~ cal"lll' eu1:·~ 
ditla tt:ls so•xta " !'.!'li:n;, di<'tas. 

n an·o~. g1llinh:t ou~:'"'"' d•'.;fill:t.lo; p:ua os e.t!llos nur~:~ lus nas .tirtas d•~ n.>'· 
~ 5, dr~vPrão s:·r !t~\·ados ao fo.~o t~:il :l~~·ua fria. 

E'Las '-'tthsl utci.t"' di~\',• r;~~) sotf'r1'f' a,. ;t•J !lh'l'q'-1:\ ~ pnd··ln~ada, d • 1Hndn ;\ ('Nlt•re~ 
tfulos o~ seu~ pnilf~ipio~ IIIHr·itirns ~•~t!nv,•L aa (:aldo, 11.1.• p~td.:IHid tlepoi~ q·t· a:: 
'''itada.; pata ljll'ol JlHT o!Jtr•l rnisl<'l'. 

Pa1.1Pio tl>1 Rio •I•~ .l.tlti'Ít'o em?. •k Onl.thr11 •1·~ 137:1.- .Jori'> J<H.' rl<: Oli~:":rr! Jo:~ 
qtl6ira. 
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Cllrl"•'rlf' :o Fr:tllr.·isr•o rta Rorh:~ f;amargo Arnula privile:zio por 
dt·z 3\JIJ')~. pal'a u u.·"' lLt~(Jn~chiH:J':i de :,ua iu•eu~·âo, desti-. 
li:trl:H a h•~rll'liciar u t ai". 

\tt:•n•';•·,.!" :JI) qnr' Til•" i''''ili·'I'•'H Fr:lllr'Í·t':l da 1\ni']tl 
t;,,,,~l''''" 1\rr11.Ja. ,. 11:1 r·•·lll••l'llli l:1dt• do par•·r•·rdoCon
~d!t"ÍI'" l'l·rt.~lll':rd<~r 1h C ,,(,:1. SiJh••rani:r !' Fa:~l'lltl:i 1\a
r·i"n:ll. ll··i pnr lll'lll C<lltl'•·dr'l'-11•1! jli'Í\ i!I'!.!Ío. J•·•r dt•z 
:•nnr·~. p:trr" W'-O d:r~ lll:ldlllla~ d:• ~~~~ ifl\l'llr:iod,·slina
oi.ro. :r h ·ndkiar o nft'•. l'fiJJI'orm:• o d·•s,•nh" I' ;1 dt·~l'l'Íf'" 
t,.io que <I('Ol11p:tnli:lram .<r'll H'!Jilr'f'Ífllr'lllo clt• \ inlt• t! 

··in•·o dr J•Jllniro rio c.rll'f'r)llll' ann ... 

.foo{• F·•rnand1·~ d;t C •::ta I'I'J'I•ira .liJilÍ"r. dn ~lr'll C·lll
fl'lhn. 1\liuL<tro t' St>er.·tari·• dr• E:'tado ""' l'\ '!'•il'ios cl:l 
A tTi,·nlt•Jn, Comnwrrio" Ohr.rs Puhli,·a::, a'~illl olr·ulu 
•·JJ!I'Jitlído P l':lra 1!\~cutar. l'ai:H·io do 1\iodt• J:IIII'ÍI'Ol'lll 
qiiÍill.t' d1· Outuhro dt• mil oitnr.t'llto.-< ~··t•·11ta n tn·s, 
quinquu!:t·P~imn s••gundo d:t ludi'J'I'Ildl'llt'ia t~ do lm
J•t•rio. 

C •m a ruhrit~:l tJ,• Stn !\ltQI'~tadt• 11 Jmprradt~J·. 

m~ci~ETO N. tí'~33- nr. Hi DE ot:nnno nE t8i;L 

l'rot·twa por 11111 anno o pr:tw lixarfo na dansula 3.• ria~ an
u•·xa• ao n ·neto n. • ~38 tle 1i> de Lli-'Zt'llllJro de 1Híl. 

Att.<>nrf..,ndo ao f{U" me rrf)u~rt>ram o f:<m;;f'lheiro 
f\ir,Io Yelho C rv:~kan1i iiP AlltU•JtWI'qur e outros, ron
n'''innHiO' d11 privilegio para ;1 ronstrucr;:io dP uma 
t·slra 11:J de fHTO econo•nic.1 entre o porto da Cid::11le 
tia Parahvht rlo Norte e a Yilla de Ala261 frr:~nclt'. Hei 
J'O'' b1·m Í'rnro;!ar por um :mno o prazo fh;r·do Wl ~·lau
f•HI l a .. das CJillle~:JS <lO DPI'l't'IÓ n. ,, 4818 dr~ :Ir-\ de 
]'r•.•·mbro rir Hlíl, par:1 a ()r~aniz:p:fio da cnmpanlii:l 
f,u.• t"m ,;., rt•:dizar a cnnqrtll·•·:~o r.l:• Jt!l''ll'" ··~tr:nlt 
dt• 1r·rr,, 



Josí• Ft•r·n:-~ndt•s da Costa Pri'I'Ít':J Junior·, do ~h'll 
Collsl'lho, )linislro r SPITCtario dt• E.'lado 1los Ne.!.tO
ciu.-. da Agrinlltur:t, Cnlltlllt'l'I'Ío t' Ohr:ts l'uhliras, 
a;;.;irn o lt•nil:t ,•ntrndidu " f:11;a <'\t't'lllar. Pal:ll'io uo 
Hio di' .lalll'iro t'lll quinw tk Onl11hro d,•IJtil oilocen!o-; 
~··fl'ltf:t I' fi'('~, ljiiÍIIIJII:I.~I'SÍlllO ~l',c;'lllldO d:t Jndt'JII'tll!t'lt-
1' i :1 I' d 11 Jlllpt 'I' i 11 • 

St•nhor .-Para ocrorrl'r ás dPsprzas do l\Tini~trrio a 
meu carg-o nu cxercicio dt~ -18í2- 1Hí:: Yigoraram pro
visoriamt•nte, Clll Yirtut!t• dos Dr~rrl'tos 11." ::!O::;; de 23 ue 
Sl'tt•m!Jro Li e IH7lt• n." 20\Jl de li de Jant·iro do currenltl 
anno, os crcditos da Lei n.• 1836 du ':!.7 tlc Setembro d,~ 
t~70. 

l'ostt•riQrlllt'llte furam al!rumas verbas :1mpliatlas pela 
cli~posit:ITu da ultima partt~ do art. 22 LLt Lei n." ':!.:líH dt~ 
2:; de Agosto ultimo. Jll']:t tjual os nt·tli tos lixados Jtara 
o nercicio tle U:)í:J-187'~ vigoram tamLt•m 110 tle 
1872-lHí:l, no que lhe ftir applicaHI, e pela do ar!.. 18 
da lllt'Silla ll'i fJIIt' anto;·izJ o pagalll!'IILO das Ut'SJ)f'zas 
!lt·ercLatbs em leis espt·ci:rcs, sem o respectivo credito, 
uma wz qrw tenham verb:t propria no orçamento. 

Na I Ít[U idaç:1o, pon:•m, das contas do di to exercício 
vcrilira-sn que para algun::; serviços nfio foi o uedito 
suflieil'ntc, qlll·~r por n:io ter reri'IJido augmento algum, 
rrut'~r por sobrrvirl'rn tle-:pezas que não foram previstas. 
Tat•s são o do ~ 18~St•cretaria de Estado-, do §::!fi 
--,.Jnsti tu to tios menino-; cégos-, o do ~ 3!}-Soceorro,; 
puhlicos c melltorarrll'ltlo do estado sauitario. 

Estes ;mgmelllo,; irnporl~ru t'lll :n:í:li\.l:J,~ll7. 
O excesso do ~ 18 r•rot:edeu das tlt·~fJrzas de impressão 

dns tluus rcl:Jtorios do 31inislcrio do Imperio, apre:>t•n
!ldo~ 11a I." n ::!." .sl'ssfio da adual ll'gislatura, que St~ 
altrir~m tlt•Htro dt) um sú t)xerdcio-o de 1872 a lt;n-, 
q•randn na vnh:t prnpria :;e rontt•mpla ~úmenLn a con
., .. ,, i•::in l':'r' :r priltlit::ll)1 •li• 1!111; ,. 11 do ~ ~(j d:t 



EXECUTIVO. 

ele\•ação do aluguel da casa e chacara occupadas pelo 
lmtituto dos meninos cégos. 

A necrssidade urgente que teve o Governo de tomar 
medidas preventivas em dill'erentes pontos do lmperio, 
para melhoramento do estado sanitario, cujas más con
diçõe~ se tinham aggravado com a epidemia tia febre 
;unarella que desenvolveu-se com intensi,ladc na COrle 
de Drznmbro a l\la1·ço ultimo,.:, e se manifestou em al
gumas Cidades do littoral, c com a llc febl'PS inter
mittcnt.es e paludosas, na P1·ovincia do Pará, all~nt 
das dn bexig-a" e outras molestia~ fie máo caracter, que 
apparer.eram em diversas Provincias , obrigando a 
dispewlio~ com que se não contára, e ct'esccram pelos 
de promptos soccorros ús populações da Cidade de 
:allcahé e do~ .Municipio,;; tle Santa 1\laria 1\lagdal{'na 
e S. Fi(L~I is, na Pro\-incia do lHo de Jancit·o, victimas 
das inundações alli havidas, determinaram a do§ 39. 

Este-; encargos aimh assim não influem no credito 
geral lixado pela citada Lei n. o i836 de 27 de Set~mbro 
de 1870, de accOrdo eom as alludidas disposições da de 
n.• 23~8 de 25 de Agosto do corrente anno, para as 
íle:~p11z1s deste ~linisterio, visto como só no ~ 20 do 
art. 2. • desta Lei nistem sobras superiores ao delicit, 
como se v1~ da tabella sob n. o 2. 

E dando o art. t3 da Lei n.• H77 de 9 de Setemhro 
de 1862 combinado com o ar L. 40 da LPi n. o Hi07 de 26 
de Setembro de i867, attrihuição ao Governo para ap
pl icar as sobra~ das economias feitas na execução dos 
Sl)l'Yi,:os que estão findos, de umas a out1·as rQbl'lcas 
da Lei do orçamento, quando os fundos votados t~m al
gumas deltas não forem bastantes para a" respnctivas 
despezas e ho1tvcr pressa dP satisfazel-a,;. tenho a honra 
de submettcr ;í a~signatura rle Yossa ~bg-estade Impe
rial o Hcct·eto junto pelo qual lica autorizado no 
mwrcicio de i872-1873 o transporte da quantia dí· 
:mi:61:l:l,)lt7 tirada do.~ 20 do art. 2. • da Lei n. o H~:!li 
de 27 tle Setemb1·o de i870 em vig-or no solm~<lito 
tlxercicio na fórma da referida tabella annrxa soh 
n." L 

lle Vossa l\lagestatle hnprr·ial, snbdilo fiel r rf'\'f'I'Plllf', 
-Jolin Alfredo Cnrrfn de Olil·eira. 

1'4HI'I: 11. 10il 



\CIOS DO PODER 

llECRETO N. 5~3~ - DE 15 DE OUTUBRO DE 1873. , 

.'>utoriza o )liuistro e SPcretario dn Estado dos Négodos do Im
perio, par.l applicar á~ despeza' dos~~ 18, 26 e 39 do art. 2. 0 da 
L~i n. o 1836 de 27 de St~t•~m!Jro de 1870, em vi~or no exc~·cieio 
de 11872-t873 pclo5 ne..:retos n.o• 2~3:S tle 23 tle Setembro de 
1871 e 2091. de 11 ele Janeiro do corrente anno, a quantia de 
:i7:S:6938U7 tirada das sobras do~ 20 tio art. 2. 0 da Lei n.o :1836 
•I•~ 27 d•~ 5etemhrn rlc 1870 ar. una dt?.dt)'. 

~ão sendo suillcientes as quantia~ votadas no art. 2." 
1!a Lei n. o 1836 de 27 de Setembro de :1870, em vigor 
no ex.ercieio de :187~-187:~ pelos Decretos n. o• 203ã d(~ 
2:~ de Setembro de IRil e ~091 de H de Janeiro do 
eorrentc anno, para os ~§ 18- Secretaria de Estado
~n- Instituto dos menino;; regos -- ,. 3!l - SoccoJTos 
publico~ " melhoramento do est:do ~anitario : Hei 
ror bem, ouvido o Ateu Conselho d.e Ministros, Auto
l'iz:tr, na conformidade do art. 13 da Lei n." H77 de fJ 
·1e Setembro de 1862, combinado eom o art. 40 da Lei 
n. o Hi07 de 26 de Setembro de :18ü7, o Ministro c Sc
·~:·etario de E"tado dos Nrgocios do Impcrio, para ap
plicar ao pagam~n to das despezas daquellas verbas a 
quantia de 37'i: 693,U i 7 til· a da tia~ sobras do ~ 20 do 
:u·t. 2. 0 da Lei n.·' 183fi de 27 dc Setcmbro !Ir' ·1870. 
·1dma c i ta dos. 

João Alfredo Corn)a de Oliveira, do l\leu C')nselho. 
\linistro c Secretario de Estado dos Negocios do lm
perio, a~sim o tenha entendido e faça cxeeutar. PJlacio 
.Jo Hio de Janeiro em quinze de Outubro de mil oito
··•Jrttos setenta e tres, quinquagesi mo se(\undo da In
•iPpendenria e do lmpcrio. 

C:(Jtn :J rubrica de Sua ~fagestade o Imperador. 



EXBCUTIVO. 

Demonstrat:ào elo estado dos creditos votados pam os para. 
grap/ws al1aixo mencionados pela Lei n. o 1836 de !!7 dr 
Setembro de 1870, em vigor no exercício de t87!- 1873 
P•'los Decretos n. os 2035 de !!3 de Setembro de 187t c 
~091 de H de Janeiro do corl'ente nnno, de accôrdo com 
•ls disposirões dos arts. 18 e ~~ rlfl Lei n. o 23~~ de ~;; ,,. 
l!]osto ultimo. 

~ i8. --Seeretaria de LMuli• · 

Crtldilo votado ............. . 
llespeza effectuada no l'h~-

som·o Nacional : 
t~om o pessoal .•......... 
Com o material, sendo : 
Impressões de avulsos, cnca · 

tlcrnação c compra de li vroc. 
Compra de moveis .......•... 
Expediente. inclusive paw•· 

mentfl 1\P. ;;ervcntes ... 

lleltc:ít ....•.. 

:l~; ;Z\}\)I)~J 

1-:"265800 

\i 26.-lnstiLutu elo~ i\leuiw.h 1j~·~•·· 

• ;reuiti! vot:do pela Lei n. 0 23~8 
de 25 de Agoslo ultimo, ap· 
plicavel na fórma do art. :!:2 
<is despezas desta rubrico ... 

Bespezas effectuadas no Tlk 
'ouro Nacional: 

Com o pessoal em folha.. . . . . 
Idem contractado ........... . 
Aluguel de casa e chacara oc · 

,:upadas pelo Instituto ....... 
':omedorias, despezas miudas, 

:duguel de servente~, etc ... 

~ Jii.-Soccorros Public:o~ 
<redito da Lei n." !3~8 de ~5 de 

;\gosto ultimo, applicavel 
ua fórma do art. 2:ll ás deo· 
uezas !!esta rubrica •...... 

1.).: ti;J~;}UUII 

~): t 70t)~Oti 

ti:"00600U 

19: ~H8ii02U 



\Cio~ 1.10 I'UDI:.ll 

fkti(Jl'l<l.' illllol'it;,uJ<Js Illl :\luni-
r~iviu da Curte.............. :11: i83(11Jíii 

r:retlitu~ distrihuido~ ;is ['n•-
''illl·ias : 

l·:-piritu ~ilnto ..... 
B<lhia •..........•.. 
~~·rgipe . . . . . . . . 
. Uagúa, ..•.......... 
! 't• I' 1101 lllfllttH ..... 

l'<lr<•hylw .......•.. 
Hi•J r;r~nde tlu :\orl<: ...... . 
':,•ti r~i.. . . . . . . . ...... . 
l'iauhy ...... · •. · . · · · · 
\lot ra~Jhão .•...•............. 
Paní ••...............•..... 
~anta Catlwrina ............. . 
~- l';~ulu ................ .. 
I' a r:Ju;i. . . . . . . . . • . . • . . . ...•. 
S. Pedro ..... 

'l: lllVtOUO 
;; : Uí3~Jtifl 

1 i: ao:.~.:on'' 
I;;: :Jil2,)~:?!1 
I:_,: ijliii,;J~II'' 
'I : "j~) ~j';!J ;) 

; : ~~~-5:::~., 
J:l:H'I:J.,J.:W 

~I !l~)flOil 

~~: ;iilii,~OOII 

t.'Jí: !J:!í~~Ui" 
i:75\11>UU!I 

:-;IJ!J;\0011 

fi: U\l!.L)flflll 

:!:fiOO~OUO 

::!:::!llti;)!JOIJ ".\finas Gcracs ..••....•.... 
.\ mazonas •................ I :1100:<0011 íi'ô:M,!Jj,o7::,7 

Delicit ................... . 

l'arn a~ •lespezas que csl!'jam 
por liquidar n sp, possam pa
gnr <111' u fim rlo c1crdein ... 

Allg'lll'clllo tfro •·redito .. 

:W : IJOU:)OUU 

l'~sle defidt ~e ui menor Jugo que o Miui~L•.!l'Íu do tmpt•f i<• 
f'úr indemnizado pelo da .\~Ticultur:•, Cummen:io ·~ Ul•r<J:. 
!'ufJiieas t.!as tlcspcZIIO,: (jlll' fez com"" irnmigr;ut!t.:=, ,, se pn•
eeda ao jo~o uc c6nW~ IJeccs:<ario. 

l:io d•J .l:•neiro em 1:; tk Onluhro dr· ltl7:L- .fn,j,, tf(l'rtln 
!.u11"P.Z de 1/fi,·t:il'l'f. 



J-;xu.:unvo. 

fJemonstJ'úfàU do t:lila.do do credito votadu para Lulto Publico, 
no ~ 20 do art. ~-o dn Lei n. 0 Hl~J6 de "1.7 de Setembro 
de fRiO. mn viqm· no exerci•~io de l8i2-i3 pr1os neartos 
n. 0 ' 2033 d~ :!3 de Sdcm~ro tfc 1871 I' ':!II!H de 1l de .Janrirt 
do .;o1Trntr. aunn. 

t:n:tlitu Yutad'-'·........ I J.;·,·~N!Iti!1011 

l<kn1 di·lril•t:itlo par~ !Jél'!'''-
lll•;ntu tl:Js congnw~ rloô Jl" · 
r•Jdl'): d:• I'rnvi111.:ia uo lii" 
•k .JaJH·irn, ruiJ tk.;pPza ;•i11· 
d;• nàu ~r ··•nJiwet'. . . . . . . . . ti.~. ~ilflt>Oflfl 

Ur:~pez;1~ l'•::diwt!<i~ 1111 Tllt'· 
<onro :\'at:iou~l. ..... ,.. lti:J: í~í'r/l:?~ 

ld•·1u idem ua~ Tlv.·~vurari11:: 

de Fazentl<•, st~gmdu os lw· 
I:Hil'etcs ••xi,;teule~ na SL'''I\" 

l;•ria •k E,.:lat!u............ -íHi: j/x.~:;n:; 
Para as tle,peza~ tJlle l'~le.ianJ 

por liquidar e ~B po~.;am I'''· 
g·ar :.ll{~ IJ fl[!l llo e~erei ~in 

Nns ThesotH<•rit'~ do F~:r.:•utla. 
N•J Tlles:mro N;~C'ional. ... 

0'\ll:fiUllijllllll 

:;o: onnwou ; ·~: :;oti;);ll 7 

liil• de .l;uwil'lll.'l!l 1:; rlt· Ut:lllhl"o d•· li'ii::.- .Tulin H(1 td" 
f.',ll'réa d~ Oli1·riro. 

'Pili'OY:l "Hegulallleutn t(IIC tia llll\a •n·:;:wiz;w;,., ''" 1;,-Jiln!f· 
tltJS Sm·dns-~lurlos. 

1-:sando da allt ihui1;;lo qtH' Me c•1ttien~ n par:•::•-I!J;: 
flllii:O, Jli!Tte i." do <tl'!, ':!.'' ob. Lt~i u.~ ~3~.8 d·>~i:) dr 
\gosto fiO COITtmle anuo, Hei por !IL~m Approvar ~> 
l;t•:_o:nl.llltelll'l qlll' d[i llf•\:1 Ol'~:II!ÍZa!·;"jn ;!fi ln-;JÍ!l!f() dn-



198 lGTú,; DO PúDEI', 

SUt·dos-Mut.los, ~ que eom este baixa, assij!nado pelo 
Or. João Alft·edo Corrêa de Oliveira. do Meu ConsPiho. 
~inistrú c Secretario de Estado dos Nt•gocios do Im
r,crio, que <Jssim o tenha entendido e faça PXrrutat·. 
Palacio do Rio de Janeiro em quinze de Outubro dt: 
1nil oitocentos ~etenta e Ires, quiuqua(!e<simo scguntlf 
''~ fndependeJtcia •· d•1 Imperir . 

.lo11o .ll{t'edo C01n'u de Uliveirú 

H~~ulanwnln dtt lustilulo dus Surdus-~ludo~ . 

. \d. 1. ,. u iu~titutu th' .Surtlu . .;-~Juuus ll'lll pur Jim UJ!lll:;· 

trar-lhr~ instrue•;ão littcrariH, e1JU!'at;ão moral P ensino pro
:i~sioaal, o qual ~er;i r'lgulado pm· in~!ruet;iiPs e~p1•ciaes, OI'· 
:!•lniz .. uus ,,~Ju JJóre•:lor •· élppn•valb~ Hd" r:nmmi:<:;ari•J d< 
l]ov-~·rno . 

. \rt. ~- '' :'t:rú Liirigitln l'''r 11111 JJire~:.tor ~aiJunliuaLiu ;11· 
.\Jinistro du (mperio, •Jlll' r•x••r•·rr:i :• in~J"~rção :iUJlfellW 1],. 
J·;.;ta!Jelu•:imeuto pt>r si ou por um Colllmissario de sua li•' 
tlleação, au fJUtiltodos O" empreg~uo.> serão su!JOrdinado~. ,. 
!UC ;isitarú o Iu:;titnto ."empre que <'Hteudcr eonvenieu!<'. 
!H'oe;_~dendu a todo~ os ~~:tru~s e iuqnerito,; que o hem do ~cr
v i~:u.t::j~~ÍI\ ::~~istiudo ao:-- ·~:\.~unr'~. i~~ Ji!úe~ P ~a~ rrrril.urill., ~· 
presHJJndn ao• ('.<HH~ur,;o~ d,\ que rr~lla o ali. ' 

Art. :.L" .\krn <lo llirl'r-t·w o [n~;i:I•U• ••·r:'i "" -··gniut ... -
·~!u~H·~__;g~'do~ . 

1. Capellão ,. J'HJÍ,::ioui' •.ll' ileligi:)••. 
J Prufe!':\:-::ore~~ t.h~ lingu:J~t'IH fl:~eri~t:~. 
I Hifo tltJ Jiw;ua;;eut articulatlt• •• ~ letlhiil ~"im.: c·~ laiJw~
-l Dito ue watllen~o~!ita,:. :~N'!fLtphi~·- ,. hbtoriH úll Hr:·~i' 
{ JJitull~:: d~,;e!1h>:·. 
L }led i--~v. 
1 J::~eriptur~triu e AgGHü·. 
i Houpeiro c Despcnsuiro. 
l ln,:pector (•ara cada turHi:J fi.·. ':!~i ;.!ILulil••''
l \ie~tm du '.'Vrnm•."! ir'~ 
,,'r, 1''":•)'1P-;-. 



O IJiredor, o Gapellão, os Professores, o Agent!· e o :\Iedico 
serão de nomeação do Governo.: os demais emprq;ndos seriifl 
nom~ados pE:'Io Uirector. 

Art. 4,. o Todos os empregado~ do Estabelecimento são su
bordinados ao Director, e cumprirão os deveres tJil<' lhe~ ~ão 
pregerirJtos no Regimento interno, organizado pelo mt•suw 
Birector e appro\'ado pelo Commissario do Governo. 

Art. fi." 03 rmpregado~ do Inst.itulo p!'rt~t>h!'riin o< n•nt·i
menlos mar,ad•s na tabella annexa. 

Art. 6.'. O Dirt••·lnr. o~ lnspPI'tOr!'~ f' fl i:Ollfl"iro r,..~i·ti· 
rãonnlrt<tituto. 

I:·\ PITFLO TI . 

[111~ I'IIOFf:<\l'ftRJ:<... 

\n. i .... O.-; Prore.ssort>s ti" lingnag-•:m ... ~1·.ri1>1a <f'r:i·• 11r•· 
:•léad•)s pDr concnrso Hntre os Repetidor,.s. 
~a falta dA Hepetidore~ com a idoneidade nrl'l'S~aria podr· 

riio R·'l' nonwados os que, hahilitndns p~ra Proi'Ps~or dro in: 
trnerão primaria do Município d~ Ci\rt~>. mnstr:ctrPrn pr•b 
pr:llka no Instituto durantr1 ~r1is meze<: fJllf1 rf'nrlf'm :1~ rnn · 
;!i~ü··s indhpensaveis ao rn~ino do snrào-mndo. 

Ar!, R. •· 0:; Professor('<> de mathl'mari•:as, rJ,, rr1ligião. d•· 
des mho, ~ó serão nomeados ell'ertivo>~ depois d,.. terem I'"· 
d lo interinarnentr dnrantr um anno as respectivas r':t•lf'ir:Jo.. 

Art. !1." o~ Profe . .;sorcs dn linguagem es•·ripta, de lingu:t · 
-~nm ortieulatla, de geographia e historia ~eriin eonsi•h•ratlos 
>ilaliei,,s depois de cinco annos t!c efl",o,,tivn ~ervif'n. 

O Profc%ui' nestas .~ondiçõ.·s só III'I'der:í o sr·u lu~ar por 
aetrs de immnralidadc, ou por máos trato~ aos alunuio~, I'"~' 
ineapaci•lade physira ou moral, ou se solfn•rtlm m:lis dro dU:J'-' 
\·ezrs a pena de suspensão imposta pelo art. 12. 

Art. 10. 0" Professores terão direito a uma g-ralifira{":ÍI> 
igual á 5. • p,rte dos vcneimt'ntns logo tJilC co1upletmn J;; 
1nnos de elf.•ctivo serviço, e á outra gratifieação f'IJIIÍ\'aleu
tH á rnetadt>do ordenado, se obth·erem lieença do Gliverw• 
para eontinuar no magis1rrio depois de 25 annos tambrm df' 
serviço ell'ectivo. 

Para contagem de elfectivo serviço se descontarão tod.1~ 
•s li"Pnças e faltas, com excepçãn das que fort'!m dadas por 
JW>th·o de serviço publico gratuito r ohri:ratorio por l.Pi __ ... 

Art. H. Us Professores terão direito <Í ju!Jilaçãll cnm r• _-·r> l t~ ~ ' 
.•r.Jenadn por inteiro nos~!) aiJn•)S de serri':o ~~tr.:t:tivn. ~" ,. , "\1-., \l~'' · ·' 
'·n!o o ,-,.neimento se servirem P"I' mais Hl :•nnn~. /- ~\:)r-

Os_qnl'. ti••rtren_ 1 i_mpossibi~ita._!o~ physir~a olllliOraln.~ 
•'<Hltinur.r a sPrvtr poder:•o .o:>t" nposrnt:11iu.:: 1·nn o ~Ir"· 
••arlo prnporl"ional. se ti>rrrm mais d•' lO :mn0-o d ~!iYI' 
.•r·; ir(•. r>nnta•lo~' na fórm~. dr• ar! i!Jf) :Jilf""'.''l•'Dt''. 0.:) .. ' '-.. 

r,~·,..., 



u: rw: no ron;:-n 

:\ri. J:?. Os Professores do Instituto, que por nev,ligenei:J 
n:t lllá rontade u:io cumprirem bem os -~·~us deveres, ins
rrPirHln mal us:'.l'll~ alnrrHw,:, r~xereentloa disdplina sem eri
t.'fl•• .• tl.·haudo •le <lar ~nla ~r·m 1·ansa justifi~:!IJ:t por ruai~ 
d•• rn•:< dh,: "111 ea•la nwz, on iufringiutlo •JUrWsl)ner dispo
,,,,;;:;c~ dl;q,; Beg-ula ruen to, nn dn n .. ~ÍIIII.'!ltn irt!PfllO, lka 111 
,.:uj.·itos ;i•: ,.,,!!:uinll·s P<'ll:1' · 

J .:' _A,lu•u(~:-:ta(~~~J. 

·'" U••;ori'!Jo·rtSiit>. 
:J. • àlnl ,,, ,, 11; :;o,,;noo. 
í.' .':·ll'!·•·n~ii" :In e-.:Prci1·in e Vl·lli'Ílllnnlo :~té li"<·~ llll'l':1~:'. 
:; " l'··rd·• da r·:dnira. 

~,.,., i•rit:t:·ir:•~ prrws sr~riín impr,-;1:1~ ,wlo nirr>:~tor: ~ 
prdrt:1 , .. ;,, t:·>ntrnis<:Jrio. <·a quinta ,;Ürtll'ntr> p•·lo (itl\'1'1'110. 

l'r•.>·-'•'·'•'1'·':·-IIH na •·niJI·aw::: ,. appli1·aç~n •lr•~ mnltns pPln 
:!i.''ilil'l llJ•,!{(I ji<JI' iJ!ll' !Ji'lll'l'"l' ,1 lri~J!I'I'lflr),'l d;l fiJ<(rtli'Ç'iíOI Jll'Í· 
fl:tri:t Pln r;·l:~~_-:f;) ;,,-~, t'r,,f~·· ..... OJ'I'.' da c~·,nl'. 

uns BLPI'TIIIIIH~>. 

AI'!. J:J. Uavcr:r no In~titn:o 11111 I:.~p.•titlor pnra cadn ea· 
1!t:ir~ li~ lin~n~1~:·pm PS!'ripta, t! um para a radrira rlr rnMhP· 
!ll::lt.ii·•J~. d,• '~''"'~Taphin t' hi~tnria . 

. \rt. 1'L (t, f•l'i'ft·nll•!nfl';;aos ln.~ar•·sdP llepr·liuor dr\·Pr;io 
,. dli!•.r prn1·'"' d·· •·onheciiJir•ntn rias m:~l•~ria.~ rleshwada" 
no art. 'ri do !:·•gn!:lnt<•llt<~ da Jn<tr·tt•·•·;i·, l·riJnaria 1• ;r,·nt•· 
·l:n·ia dn :\!unil'ipr•l da l'.ill·t•·. 

P:ll';l H' Jq_:::ll'•'' dl' ni'J!:·tidor fla t."::dl.'if n dn Jin:.tung-eHl l';;. 
··rip!.a .j, 1.·~ t! :!." :Janu., St•r:'t prd••f'idn "alnmnu do Jnsli· 
'"''' '1!1-' liv••r l••rminadn ""n l;tHi;•ll'o!ll rli~lirH·•·ii·'· r· rl'nnir 
" 1!,-,, 'in :I<~!•· ,. JH't••'t'difllPIIlr• nr;~nift·sra :tp!idão p;tra o •m~in••· 

.\rt. Li. 0.< 1\••Jwtid"r''s ~··rão nom(•:Hin,;: pPio 1\Iini:>~.ro l"'r 
proposta dlí Hir(•rtor, 1 I'>'Ítlir;io JJo ln~tiltlto, f! al1;r11 da ali
""'llt:w;:in •·nt 1~ommurn •·om os nlnntllll', J•l'i'I'PIJ•'riio 11 g-ra-
1 ili.-:ll,'iin li r• ~()(1,,001) Jl'll' annn. 

;\rt. IG. O,; J: .. •p:·tidorl'''· qu.1ndo ~nh<;~itnirem o~ Profe:
~·Jl·r>,: no~ SI'\\< impP•Jimr•utn.~ t<'l!!pnrario<. tPriio dirl'Íio " 
~ratiflcar5o do l'rnfr>><nr >ntJ~titui.fo. 

()'; l:r·p•~lilhl'"'' <f'I'~<J t!rsrH;dido.o S•Jhre propo~1:1 do {lj. 
l'l't'tor. quan<ln l'ilu lir"r•·m :1,; roudi•:iir·s morar~ illllispHn. 
,can•is a·J Prnfes,oJr "'' ;:unlns-mudo,:. nn fnl'•'rn pouco 71'· 
/(c.;o.J". !lO <'llliljil'il!J"illfl il<• .'>I'IIS lfe\·f'rl'.<.: • 

. \r!. li. n !i'lliJI" d1• 'I'I'Yit:o elr••r·til·,, dt• H··p••tidnr 
, '~ I !I)'",,., :1 ,·,:Hl:~tl" p:n·a jnhihr~·~-



F: \I~Cl!TI\' I I. Klll 

f;.'\ 1'11'lll.n IY. 

1111.; .\1.11\INOS. 

Art. HL O~ alnmnos Sf'l'ãn int;•J'II"' nU t·\l,•rnn,;. O nu
mero tio~ prinwiros é limitado a WIJ. 

Os interno~ r•aj!arão a llensão dn ;iOOt)OOO JIOI' a uno, e trarão 
.mxoval ma~·eatlo IHt Bt~gimento intern1; o-; ;•xternos s:iu 
::ratuitos. 

Art. 19. O Governo poderá mandnr :Hlmittir até 30 alnmno> 
.~orno pensionista~ gratuitos. 

Este favor sf'l'á eoncclfitlo de prefereneia : t." aos desTa· 
lidos, 2." aos n lhos tio prq nenns la Vn11ion·s residcn tes longl' 
tia Cilrtf:', :1." aos filhos ti•· militnres, '•·" aos de empregados 
pnblkos qne eontareru ma-is de tO nnrws de St~l·viço. 

Art. 20. Os alumnos nwntidos pelas Províncias serão con. 
~idt~ratlos eontrihuintt•s P rerPbitlos ir vist:J de rerluisição dos 
l'rr1,;it1Pni.Ps, rJUe :1 poderão fazer d irectamente ao Director. 

Art. 21. P:~ra Fer admittido no Instituto ti indispensavel: 
(trova r irlatle maior de nove annos, e rnflnor dt• :!~ :mnos, p 
"'r julg·ado no exame, a que se su.ieitará, que não sofl're mo
!t•i>lia contag-io~a nem incuranl, fJllP foi vaccinado e que a 
.-unln-nrndrz não destruiu as faculdades intollrctuacs. 

E.;t,. ''"anw srrá feito no Instituto pt>lo J)irertor P pelo .l'tle
tlit·o. 

Art. 22. O ~mdo-rnudo rjue vier das Provin!'i:1s será reen
viado :í cust:J de rpwm o tiver remettido para o Instituto, SI' 
vt•rilit'al'·~r que sofl'rr~ molestia eontaginsa e inennrvcl, ou 
•pw a nll·tl·•-rnurlez dt>struin nf'lll' a~ f:wnldadt~" intellec· 
11131'~. 

A r1.. 2:1. Serão cxeluidos do Institllto os alumnos que forem 
:tt'llllllllt'Hitl )S de alienação nwn:al, d•~ idiotismo, ou imbe

_f'itidatlt•; e de tJU3IfJUPI' rnolrslia iurnr·~vt•l, t• ;linda os qm• 
i'ort'lll i neorrigiveb. 

,\rl. :tft. Os alumuos gozarão dentro do Instituto de todos 
"' ~~nmHwdos f. v a 11 tagens, não h a vendo d istincção entre abas· 
tltdo~ n pohres, o!Js,.rv<HHJo-se ern sua Ptlnear;ão a mais pl'r· 
fpj 1:1 igualdade. 
Todo~ os alnrnnos são obrigados aos trabalhos manuaes que 

llw~ forem rlt>signarlos dt) r·onfnrrnid:~dc com o Hegimento 
illl••fl](). 

Art. 2:) Os :rltrrnnos que completarem ~eis annos de estada 
no lrrstituto s••rão despedidos aindn que não tenham cnn· 
t'lnido ~ua pdut~:trã•l Jitteraria. 

o r.ov•~rno, on\·irlo o Din·c.tor, podrr:'1 fawr PXt~t·p~·ão a 
.. s!n r·,.~ra, prorng-arHlo at•; dons annos a e~tarla uo lnstitnto: 

I." l'nra "' IPH'I'~tivPrPrn na~ eonrliri"t~•s dPt'Oilli>IPtar :r sna 
,., 111':1··:-,, d ""'r· o ''a [trorogat;ãn. 

;? . "'par~ th ('OillriftnÍIIft'S fJIIP O l'l'fjUt'l'f'I'PIII, 

1•\l:rl· 11. lfl! 



.~CTO:'< DO POOF.R 

::." l'~ra o~ que f••rem habei,; u;• otnr·iu~ em (jllt' trab:a
Jitan·HI. 

N•·nhnm :tlnmnu pnrén: P••tlerá JH•rnwnPI't"l' 1111 Jn,;titllt" 
J,•puis li I' t••r cornpletadu i8 annos de itladt·. 

CAPITFLO V. 

DA INSTRUCÇÃO LlTTERARJA, DOS EXA~IES F. PREMIOS. 

Art. 26. A instrucção litteraria consistirá no ensino d:. 
Jingua portugueza, tia arithmetica com suas applicaçõe~ 
praticas, comprehendido o systema metrico de pesos e me· 
didas, dos elementos de geo111etria e agrimensura; d:t gen-
graphia e historia do Bra,il. • 

Art. 27. O curso de estudo será de seis annos. A distri
l•nirãu lias materius, a ordem e o methodo por que serão en
,;imÍdas serão preseriptos no programma que deverá ser or
~anizado pelo Director, de accôrdo eom os Professores e su
jeito á approvação do Governo no começo de cad:1 annu 
lectivo. 

Art. 28. O ensino da linguagem articulada será ohrigato
rio só para os surdos-mudos accidentaes, menores de 12 
annos. Serão porém dispensados os alnmnos nactnellas con
dições se o medico do Estabelecimento julgar conveniente. 

Art. 2!!. As aulas abrir-se-hão no dia :l dr~ Fr•vr)reiro, I' ft" 
char·se-hão no dia Ui de Novembro. 

No uia irnmediato ao do fechamento das aulas eomecarãn 
os exames dos alumnos do 1. o ao 5." :um o. ~~~tns exames 
serão publicos e presidid1•s pelo J)irector. 

Art. 30. Terminados os exames dos ::~lu mnos do 1." :10 ã ... 
anno, todos os Professores reunidos sob a presidencia do Di· 
rector indicarão os alumnos que deverem passar para o~ 
armos subsequentes, e quaes os que estiverem eom :1 sun e:lu
cação concluída. 

Nessa mesma reunião cada Professor poderá propôt• até tr·es 
dos seus alumnos para sen•ru premiados. Dessa reunião H' 
lavrará acta no livro competente. 

Art. :.Jl. Havcr:í tres premios para os alumnos que mai:< 
se distinguirem. Estes premios consistirão em mmlalhas dt• 
ouro, de prata e tle hronw, cunhadas na Casa da Moeda, na 
1:onformidade do desenho~~ descrip;ão annrxa a este Regu
lamento. No regimento interno serão prrsr:riptas as condi· 
rües c o mo :lo de conferir os premios. 
· A distribuição dos premios ser:í feita em ~essão solemHP 
no dia e hora que o Ministro du Imperio designar. Nesse 
me:>mo dia e antes da distribuição dos premios ~erão feito~ 
os exanws dos alumnos do 6. • anno. 

Art. :12. As ferias começarão no dia da distrihuiçiTo dos 
pri~mio~. n terminarão no dia 2 de Fevereiro. 



E~'<ECUTI\"0. 

CAPITULO VI. 

DO ENSINO 1'1\0FISSlONAL • 

. \rt. 33. Serão estabelecidas no Instituto as offidna~ •JUC 
o Governo julgar convenientes. 

gstas officinas serão dirigidas po1· artist:IS dos Arsenaes de 
Guerra ou de 1\larinha, üU contractados pelo Dirt>ctor como 
fór mais conveniente. 

Art. 3i. Todos os alumnos sãoobrigadosaapren•leroofli· 
r:io ou arte que lhe fôr designada. 

Na Llcsignação do officio ou arte n tJUC os alumnos devam 
:'1'1' applicados o Director attenderá ao estado physico, 1: 
'l uanto seja possível, aos desejos da família do alumno. 

Art. 35. O maximo do tempo de trabalho dos :~lumnos 
nas o!Jlcinas será do f} horas por dia. 

O Dircetor exercerá severa vigilancia para que os mestres 
das officinas não abusem das forças do alumno, nem por 
qualtjuer mudo os maltratem. 

Art. 36. A acquisição de materia prima, o destino dos 
protluctos das oflicinas, e o modo de fiscnlisal-as serão pres
aiptos por instrucções especiaes. 

Art. 37. Aos artefactos das oflicinas se dará um valor, do 
qnal metade ·será escripturado como renda do Estado, c a 
ontra metade pertencerá aos alumnus que nellc~ tiverem 
trabalhado. 

As quantias t)ertencentcs aos alumnos ~crão reeolhida:' á 
Caixa Economica para lhes serem entregues quando deixarem 
o Instituto. · 

CAPITULO VII. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. :18. O Instituto fornecerá a todos os alumnus alimen
tat:ão, curativo, livros, objectos de ensino , c instrumentos 
para as artes ou officios; aos alumnos gratuitos fumet~Pr<Í 
ainda vestuario. 

Art. 39. O Governo dará aos alumnos que forem educados 
gratuitamente no Instituto o destino que julgar mais t:on· 
vcnicntc. 

Os t]Ue não tiverem destino d<~do pPlu Guvt•nw LIU os tJUf' 
ni'10 o tornarem por si OLL por seus panmte,.; e protcr.tore~ 
1leixarão o lmtitutod@trude Wdia~•lrp•d" dllemque forem 
rulgadus eum a sua cdurar.;ão •:ouduída. 



\LTO:- llO I'OUlR 

Art. '1U. O Direetor enviará com a autel:e!klll:ia IICI'e~~a· 
riJ aos Pre,;ideutes d:1s Proviucias IJUe tiVI'I'clll alullllllls 1111 
Instituto lllllôl rd;u;ãu nnmirwl tlu~ !pie dPVCIII dei\ar " 
EswiJeleeinwntu por terem conduido sua 1•d lll'''':ilo, ou por 
qualquer outro motivo. 

Art lll. Se os Pn',;itiC'Hlt'" niw liz••n·n• n·lirar o,: aluiiiiiU' 
das re,;peetiYns Provindas t.lPntl·u do pr;1zo d" tr··~ llii'Z•~~ 
depois da eomn•unieação que lhes tinr ~ido fPita Jll'lu lli
rectur, o Govl'rno podPr:í d:1r aos nWSIIIIJS alnn1no~ o 1lestiun 
que julgar conveniente, ou fazel-os re~ressar para •• l'ro· 
vineia por cn.ia conta teuha111 sido Pdlll'alios. 

Art. 'l2. E' absolutamente prohillillo o castig-o "'Jrporal. 
No Ht•g-irnento interno"' e,;tnh<'lecerãn as pPna:-: <!llf' l"'t!Pr;lo 
S3r impostas aos alumnos. 

Art. 113. HavPr;i 110 Institutu os segniut1·s Jivr1" · 
J." O 1lo matrkula, tio qual deve 1:ouqar· o 11uuw, a idiJd•·, 

a Jilia~·ão, ;1 natur:tlidadr. :1 natureza 1b ~nrdo·rrnlllP~, H w1 
ea~a das oh~L·rv:u;õ~.·s tnfl,l:-: 11:-; PSf'la l'f 1f i lllPill"~ ""'''',,sari' •:-
para a Pslatbtit::t. 

2. o O do assentamento dt"J,; "lllJll'egaum;. 
;L" O tia l'ttl'l'l!~pttnd•~rwi:l do IJir<'rlor •·onr " 1;,,, '''"'' I' 

a tllt~ritl:•dr~. 
'J ." ü do inn~utarin do~ 111<'\'t'Í' do ln:-:l.itlllo. 
:;."O :fo rcgi~tro tlf' conta.-<. 
\lérn de''''' hav .. r;í •·s qu•• fol'l'fll tll'l'''"""ri"·' I'''''' a liH·;,. 

I i,;:11'~n. 
T;•tlo:< ,.,,,., lilro~ --~rão :tlwr·to<, <'IICI'IT<Jtf•J> ,. rnltri•::tdtt.· 

pelo llin•f:tor ,. f':"'l'iplu r;~do·' I''JIII ni !itl1•z r· rr•g ularitl: ... k. 

I .\I'ITIL'I VIII. 

lllSI'fi~ILÜES TIL\'\f.:ITOR 1.1 s. 

,\ri. i'i .. \us :H'lllat$ Professore8 rlc liuguagl'lll Pseripla 
-": runlar;i o tempo tle ex•·r::icio !Jlll' j:·, t•'nr p;~ra os clll'i!o" 
tlns art~. 111 c t1 deste Regulamento. 

Art. "5. A ad rnin istração do pa trinron i o cnnti nua r á a earg" 
rio Dire1:tor ;~tú !JIIP por L1•i "".ia regulad<~. 

Ar!. -iH. Fi1:a r:;vng11do o llr-gul;lllll'filorr." ~~~~(i d1· 17 til' 
llt)WIII hro !I c I !l67. 

P;llacio do Hio ilP .l:llll'iro em li.i de Ou!ulol'l• tle 187:.1.
)nân .·1/(rr·l/o CmTt;(l d!' IJ/iuirn. 



EXEt:UTIIO. 

Tabella tlns ·n~nd1nentns clns c•mprt'gados dn Instituto 
dtts Surdos-lludct'l. 

f ll"llt!JiadO. l;ratitk;t~·ào. lot;tl. 

llin•ctor ... ~:Hon~oun liU0-~4!011 :J: 200o~f)flll 
t :aptdl:w f', Pr••fessor de 

Heligiã••· ............ I :UOH,)(IIJO I :OIIU<)Oflfl 
ProFessor de li n:;ua~t·m 

es•·r i pta .. . . . ... . ... . 2: OIHii\000 1 : oout<:ouu ;1: tlntJbUIIO 
llit•l tltl liw,~u<~~em al'l.i· 

eulatJa. o o •.••...•.... I :600,)00!1 HUO:)O!HI 2:1i,OIIbfl0fl 
Di Lo dt~ ma thema ti e a ,:,r•tr. I: liiiU!\flllfl Hf)IJ,)OIUI 2 : 'l ()(),~000 
J>i to dt· desenho .... .......... I ;tiiHI.)IIIIO J :llfiU,)OOII 
\led i•··••· ........... o ... ......... liiiii:)UOII lillObUOII 
E~rl ipturario-Ageute I : 6110 1)0!111 H006000 2: '•00~0(111 
ln'JI'-'~'LLir de alumuo~- .. ~1)1),\(}1)11 1!1!1;)11011 1·2110-)0011 
Houtwiro ~~ dt•speust~irn 8011.'\01111 800,50011 
~kslro.· rlt• !!ymnastit•;t .. fillll .• ~11no liii0.,\01111 

l';tltll;io •lo ltio dn .l:nwíro •·tn t:i •le t111111ftro rio• H:n::.-.lolin 
.ll{t'!'tfn t:ul'l fll "'' 0/irr.ira. 

Umlf'lo r dc·st'l'iJu:uu a que• se• r•·l'•·n· o ;ul, ;'I •h:stfJ 

R••c:uh•nu•ntu . 

. \ llll'd:tllt:. dt~ lllll'n 1!•111 d,. i"'''·' lí ;,:tallllllil.,, '''ll 111ntlulo 
,; de :?ti tnillinwt.ro~ . 

. '\~ faee tem u symbolo d11 E~piritn Sanl" •• a ie;_:Pwla-Fou.' 
,apíeutim-Studii Jll'eminul. 
~oro verso tem, eomo t'lllldo.'llli.l dt•. l'l'llld•J, 11111 livro allertn 

i• uma penna rlt• eserever; ua,; f•llha~ dulirru ~·~l:i a ínserip
';iio-Petrns 11 Braz. IIllfJ.-e pnr le~t'Utla tr111 :ts p;~l~vnls
lnstitnto dos Surrto~-1\ludo,: dn Br:~sil . 

.-b nt•••lalhas de IH'ata e 1le IJl'ltiiZe são dt• motlnlo ig-ual ao 
tln". dr~ o11ro c nmhadas nas IIIPSHws watriws; portanto,,·, 
ddl••rt'lll r!pstas 11a rptalirl;~tlP do nwt.al 11 no JWS•.I. 

l'ai:II'Íll do lliu ''" J:lllt'ÍI"III'III r:;"" llutultrn de IHi:; -/n•i" 
.1/f'n••lo 1:'"'~'';" ,,. llfircu·"· 

.. ;.·\,;,.:· 



.\CIOS DO I'OOUI 

llECHETO N. ;j~3!i- DE t:; DE OUTUBRO DE 1873. 

C:rea nm lugar de Juiz Municipal c tlc Urphâo~ no termo d•• 
Prata, na l'rovincia de i.\liuas Gcracs. 

Hei por hem Decretar o scguiult·: 
Artigo uni co. E' creado o lugar de Juiz l\lunicipa I 

c de Orphãos do termo do Prata, na Província de l\linas 
Gera c~ 

O Dr. )lauoel Antonio Duarte Lle Azevetlo, do l\leu 
Conselho, l\linistro e Secretario de Estado dos Neg·ocio~ 
da .Justiça, assim o tenha ententlido e fat;a cxeeular. 
Palacio do lHo de .Janeiro· em llllinw de Outubro de 
mil oito~.:entos seleula fl lres, qúmquagesimo segundo 
da ludcpcndcneia e do Impcrio. 

Cl)m a rubrica tle Sua l\lagesladc o Iwperador. 

Jlanocl :lntonio Duarte dr A:crcdo. 

IJECR ETO ;\I. ;_;~;17 - IJE }:) DE OUTUBIHl DE !Hn. 

t;uucctlc a .lost! Ju;lllllilll Autuucs autoriza•:ao por 30 armos para 
laHar minas 1lc cohrc c uutr·os mctacs e miucracs nas margens 
riu rio Capim c :.;eus allltH'IIIP~, ua !'ruviucia !lo Para. 

Allcndondo ao tJIW me retJUereu José Joaquim An
Lune:', Hei por Lem Conceder-lhe autorizac~ão por tl'inta 
annos, para la v r ai' minas de cobre e outros mclacs c 
mintwaes, nas margens do rio Capim c seus amuentes, 
na Província do Parú, sob as clausulas que com este 
l!aixam, assignadas por José Fernandes da Costa Pe
reira Junior, do i\leu Coni<elho, 1\linislro 13 Secretario 
ele Eslado dos Neg-ocios da Agricultura, Contmcreio e 
llhra::: l'ul,lir'a,.:. quc~ as~im o lenha c•ntendido c faça 
~'\Ceular. l'alacio elo H i o dC' .Janeiro em quinze dcüu
luhro dt• mil oilot:l'lllu:> sclnnla e Ire .. ;, quin•JUagesimo 
"''~lindo da lntlepr•wl••llcia e dq Imperin. 
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Clausulas a que- se refere o Deera-to n. '' :.43" 
desta data. 

I. 

Os trahalhos da lavra poderão ser feitros IJt'lll corwe~~iun:nio 
ou por um:. sociedade org-anizada dentro <•n ftira do Impe
rio e dever::ío começar dentro de dons :muos, eontados r1a 
expira~:ão du prazo marcado para a nwdit:ão l' rlenwrcat,:ão 
dos ternmos minrraes. 

li. 

Dentro do prazo de tres annos, contado desta data, o con
cessionario deverá apresentar ao Governo as plantas topo· 
graphica e geolog-ka do terreno onue liiJVe miut•r:u·, com os 
~·erlls tpte demonstrem, tanto quanto fôr possinf, tt super
posição das camadas, fazenuo acompanhar estes trabalhos 1! 1• 

amostras dlls diversas especie;; uas camauas dfJ trrht tJ do 
mineral. 

Na mesma occasião declarará se o terreno ~~ tlnvoluto ou 
particular, designando nrste caso o nome dos )JrO(lrio•ta rios 
a natureza P. uso das edilicações nelle existeutes. ' 

111. 

Satisfeita a exigencia da clausula anterior ser·lhe·hão ron. 
cedidos até t3. 721,4, hectares de terrenos devolutos on parti
''nlares adquiridos pelo concession:nio. A Jlropor,;ão entre o 
numero de hectares e o capital reunido e empn•gado rlfrcti· 
vamente nos trabalhos de mineração ser:í de nm hectare 
-para HSOI)OOO. 

IV. 

Os terrenos concedidos serão medidos e tlomnrl'ados do~nt•·o 
do pr.uo t!P. um anuo, contado da d:tta de sm1 enneP.'-~ão. 

A mediç:lo e demare:J~·ão dos mnsmos tf'l'renos ~f'rãn l'o•ita:-: 
á rusta uo roncessionario, t}Ue fica ohrigndo ig-nalmNtl<' :• <:n. 
lisfazt•r todas as dPSJil'Z:ts de n~rilkação por pnrle do G"· 
verno. 

v. 

Somdo devoluto o terreno, o liuvPrno I'Otllprnnwtto--so• a 
Vllndel·o :to 1:oneessionat·io \''•lo prPr.o fie ~ r~. o·:-~ da .'J ,""'8~ 
l'onforme permiltea LPi n.• iOI de lA li•• Sf•!t•mlorolfn JRtiO. 



VI. 

.\ liit•di•::io ,. tlt•IIWI'caçiío tio !t'ITellu ~o tlar:io tlirt·ito :i 1:1-
\T:l tio 111Íllf>l':11, Ut'pllb tjll•' 11 t'llflt't·.-;~in!l;trio prn\:11 fii'Lllll•· 
11 t_;t,\1'1'1101111 a f'n•.;jf!t•llt'Í:I tfa f'I'II\ÍIII'Í;I lflll' ,.;•· di' ,;1 t•lll('l•'· 

".atlnot·al,itai•·••IT•'"f"'""~'"''' :1 •·:~tl:t 11111 ""· t•·JTt'll'" 11wtli· 
d11' t' tlt•JII~l't':ltfll-'. 

Yll. 

Fintlo ,, praz,, ·11.! einn1 annos_, e.mtauo~ t.le~la t..i<lta, '' L'un· 
, ... ,~ionario wr•l•·r<i o dirt•iW aos teneno~ dt~ qtw não ~n al'lwr 
de JHI~S•'.· por não lt•l' ••lflpl'•'~ntln n rapiUJ! fll'l'l'i~o fl:11'3 <ua 
;ll''fUÍ<i~·:in t!Piinitil·a 

\111. 

~a forma tio lkt·rt•l.ll n." :Jt:lti tle 21 ti•• .Maq;u tlt• Hltif1, Sl'l':i" 
•·ttu:iitl•·•·at.Ios drt•t:t i \'31111'11 tt• í'lllfli'Cgat.los, I' portau '" t'lilll ti i
rt'iltt ;i propor~:iio c;;talmll'eida na •·fau~ula :l. •: 

I." o ctHio •lu~ trahallw~ t.le mt:<liç:io " doman:arão dtt~ 
,,.n·euo~, Jorautamento liP plnnta>, d··~pt•za~ 1(1• explor:H;:in ,. 
nntro> 1 rahal h os )JI'eliminan•s. 

2." O cn:;to do terreno devoluto ou partieular. 
:i. • A imporlanein dos iustrnrnr:ntns ,. Juaeltin:1< t!Pstin:l· 

•los aos trabalbos Llc mineratão. 
f~." A tlt:spezn efl'ec.tuatln eom o tran;:JH•rlt: de Eng-enhcir"'· 

•·IIlfJfl'~atlus e trahalhndort•,;. 
Fit:a t•nli•JJIIitlo tJUe c~ta tlr~peza ''"UI!Jrdwnde ~úmente a 

qut• pruvt•m dn transport•~ "" t:ws indivit.l.ntJS t.los lugnrf's t!P 
-11:1 r··~idt:ul'ia :-~t•• :• ndn;,, ,. nuHt'a us diarius, regulares 
1111 t·un,;tant••s. da mina par:• qnalqn·~r JlOYtJado tlll Yit'l'· 
\ ers:1. 

fi." .-\ t.!t•spcza das ohras ldta~ Pm v iqa tios trnhalho~ t.b 
mina, trnllcntcs a facililnr o transpol'tt· dP ~eus (Jl'OdLLcto;;, 
iut:lusin: '~'tradas de /'erro ou tlt• rot.lagrm, n hem assim a~ 
··asas de morat.lia, armazens, officinas t' nntros PstaiJPit•cimcn· 
t.» indispensavPis ú Emprt>za. 

ti. o O t·u,tu dP :JIIÍHI:les, lt~I'C•)s_. r·arro~·as e tJUai'StJUPJ' ou
tJ·os \'dtieulo~ t'lllJli'Pgatlo~ nus trahnlhr" das minn;; p tran,. 
port•• de sens prudurtos. 

7." O t•nsto dos trn balhos tJLW fon•1u PXrentat.lns t>ll~ rrl:wão 
á lavra on qnalqurr <IP>(li'Za fPila bona fid" para rrnlizar de
linitivamentl' t·.<ta mmrr:H;ão, lh':mt.lo entPntlit.lnttne o t·nsttt 
ti~,; plautaruPs fPit~< (li' lo ··unt·P~~ionarin n1íu 'Prá levado em 
,-.,nla do t·apiUtl 

IX . 

. \·· r•rovu~ tl;1' liypnth••;:e.-. do artigo :tii!Ptf'tll'lllt! 't·r~ .. 
. ,,fiiiÍfli•l:i·' f1uull fN~ ,. <J1WII(llo'l' :Jrtilit'ÍII ljllí' ft'tr t>lllprrg-:td" 
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em or,Jem a illntlir o li•lverno ou seus: JH:lD1latarios 1laní di
reito áquelle, em qualquer tempo que a fraude venha a ~er 
descoberta, a annullar esta eoncrssão. sem que o concessio
nario tenha dirrito a indemnização alguma. 

\. 

O conres;;ion:~ rio fira r r 'ron~a \'ri pPlos ,J,•;::ast r r' rpw "''f' r> r. 
rerem no~ trnh:.~lho!lde rninPr:u_:ão, ~r pr11vi••rt>m ''"''lllpa on 
inobse1·vancia das l!:lll!.eh~ e rt•g-r;•g aCtlll~•·lh:t•l:t~ pPI:Jt'\111'· 
riencia, fica n1lo snjri to, altim 1la 111 nll a 1lr 1006000 a 2:000\000. 
impn,;ta Jlelo Governo P t'nlorat.l:.~ l''<l't'lltirau!Pnt••. a Jtn>l';•r 
a sub~i>t~nrla dos indivilluos IJIW tl•~an•u1 impnssihilil:ulns ti•• 
trahalhar e 1las família~ •los que f::llt•rPI'I•Ill fl"l' t·au,.:a ,,,. tat"i 
d1•sastrr~. 

XI 

O roncrs,ion:trio snjeita-se :.í.;; instrnrÇões e rr~ui:llnt•nto' 
qtll' ft•l'l:m ""Pe•li1ln~ pnr:t :1 polida l)ns mina< 

xn 

o conccssionario remcttcrá ~mnestralmrn!l~ :liJ G11vnrno nm 
relatorío circumstanciado elos trnlmlhos de minr.r:11:.'io, <f'n•lo 
obriga rio a prestar• lhe qua.~.~qurr r.~I~I31'Pt·im••ntos !JlH' fnrPm 
pedi•los e a franqnr.ar o est3 ht•lecimcnto ao!! F.n~enheirns qn•l 
o Governo incHmbir de examinai-o, clando•lhes tod:r~ a~ iu· 
formações flll" PXig-irf'm parfl 11 hom I)Pof'mpenho (1:1 ('O!ll· 

mi::<ão. 

\:nt. 

O coures:t;innarlo obrig-a-se a pagnr ao Estado a taxa fix~ 
auaual de cinco réis por cada q,mqg\, elos terreno~ qnr. obti. 
ver, e o imposto de~·;. do rendimento da mina,liqnirlo rl:.:: 
despezas da extrar.çi\o qne annnalm~'nt<> rP:Jiiznt·, r.onforrnr 
prescreve o ar! 2:1, ~ t." ria J.ni n." l!'íll7 fi,,~~; rl•• Srtrmbro 
de tR6i. 

XI\. 

IJentro do terreno mct..lido e demarcado scr:i perrmttirlo ac 
eoncessionario extrahir qualquer mineral que enr.ontr . .,.~ 
independentemente de nova concessão, éom tanto que liffl ~' ~ R 1 · 
:JO Governo a descoberta que fizer, c sujeite-se a e· t_r~~ti~ ' · · '1 
sulas no que puderem sPr applicadas á nova 1 · I!(l'tlÇ:'\o o ct 
'lualquer outra que lhe diga respeito c e~t~·a-- i~r~ila en1 ~ 
··oncessões feitas prlo f:oyprnn para a <'Xtr. <;>âÓ'<h; ll!ÍOPnf 

b 
~ 0 .. 

oli'Qro erto. ( ' ' ,..!;: / 
J>,\11 rr " JIJ~ ~~~ , , -~ 

I \)'{\" 

r' r\·; 
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:-;,,,u JWrmis,:J•J !lu f;uvrrn", niiu potlerá o t•ouees;:ionario em 
<,·u;; ~urer~5<orc~ tli\·i•lir a mina qur lavrar. 

\.\'1 

Fira autorizada a a!Jertura tle caminho;; ou estradas para 
o sen iço da mineração ou para o transporte dos producto:s 
lias minas~~ o rstahriPt'imrnto tla nnvegaçãn a vapor por \H'· 
I!'WIIOS b3 rCO:'. 

Será lunuatla t! lll:lnlitla mna colonia •lt• immigr:mtes, con
redend•) " ,;,,rpruo as t•'lT:ts prt•t•i,-:t~, 11elo preço ndninw 
da l•·t. 

XYJH. 

Organi1.aila a companhia, 1~ntrarú o ronrcssionario com :11 

quantia de ~0;0001)000 para o Tht•.,onro Nacwual. t'lll lwnP
tii·io tLt in~I1'1H\'iio pnttli•·a. 

XIX. 

E~ta concc~são tornar-sc-ha nulla: 
1. • Quando o concrssionario deixar de rxecutar os tralm· 

lhos especi!icatlos nas presentes clausulas, dentro dos prazo,; 
nellaE lixados. 

2. 0 Quando a lavra do ferro e outros mineraes fôr inter· 
rompida por mais de seis mezes. 

3. o Quando fôr suspensa por mais de ao dias, !!alvo o caso 
de força n~aior devidamente. provado. 

Ainda nesta hypothese a suspensão dos trabalhos não ex
cederá o tempo que, a juizo do Governo, fôr marcado para a 
remoção das causas que a tiverem determin.ado. 

4. o Quando se der o caso da clausula 9. • 
. 5. • Quando houver reincidencia t.le infrac-;iío, a que estPja 
1mposta pena pocuniaria. 

XX. 

A infrac-;ão de qualquer clausula, para que não se tenha 
l'stabelecido pena cspet"ial, ~rr:í punirl:l rom a mnlta d~t 
t · ooonooo :~ ~: ooo,~oon. 
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XXI. 

E~. tas dausnlas oiJrigam a companh111 que o ~:oncf?:.>ionario 
nq.;unir.ar ou qnem quer qu" dtllle ohtenha a pre~eate ct•n
,·rs~flo, mwliante lit:cu..-a du Goveru<>. 

XXII. 

A eompaullia po•lcr:.i t1~r su:t ~t~de no pair. ou fora rlellc, 
rom tanto tJUC, p;q·a a i.lcdsão tios a~sulllptos rnl;~tivos á ·~m
J>rcza, tenh:t 1111 B•·asil nru reprcsentantn habilitado com ():; 
Her.e~S:ll'íns podcn·s p;•ra tratar"'· resolver din·etamcntn co111 
o Governo Imperial as questões r·m·~r~ent·~~; ficando cntrm
·didn que, quantas appal'Pecn•m entre clla e o Governo ou 
•·ntrn ella c 11s partieular!'s, serão tratadas e n·solvillas 1111 
Brasil, de confonnidatle c Jlll a respc{·ti\·a IPg-i,lat;ão. 

XXIII. 

t\ <; qucsl•J•}; t!lW se sus,,i ta r.,m r•ntrc o t;•Jn•rw • r a Em preza 
~eráo rll~olvidas Jlor arúitros. 

S•• as partes coutractantes não accortlarcm n'um mrsmr> 
ari.Jitro, cada uma nornear;i o sr,u, e estes comcr;ari'w ~ClH 
trabalhos por dcsi!<nar um tereeiro, eujo voto ~;cr;i •lPtiuiLi vu. 
~e não houver aer:ôrdo sobre o terceiro, c;ula arlJitro es!'n
lherá um Conselheiro de Estado e entre e;tc:; deeídini a 
~orte. 

XXIV. 

Ficam rcsalvados os direitos de terceiro, quér se derivem 
da propriedade da superficie do sólo, quér da prioridade d11 

-exploração, ou lavra do mineral, uo:; lugares que forem de· 
signados ao coucessionario. 

No l.0 caso, o proprietario da superficic do sólo só poderá 
ser della privado, mediante indemnização, satisfeita pelo 
concessionario, arnigavel ou judicialmente. 

No 2. • caso, serão mantidos os direitos provAnientes de 
concessões anteriores, provando o interessado que executou 
os trabalhos em virtude de autorização do Governo. 

Palacio do Rio de Janeiro em ta de Outubro de 1873.-
josd Fernandes da Costa Pereira. J1mior. 
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Attentlt·ndo :~u qLw 1111' rt'<Jllt.•rcu a Compauhia da~ 
ll•)eas de D. Pedro 11. Hei por ltelll Alterar as clausula::: 
do o,•creto ll." 'i.l\1~ tlt• t:l di~ J~:m:o dr 18í0, que concedeu 
aL)lo··iz;,~ãn p:1ra a coustnwção de dúca~ nas rnseadas da 
Sand•• P Gambú3 110 porto do Hio de Janeiro, de confor
lll id::H.le rum as dausulas qne rom este baixam, as~i~na
fia. por Jost'• Fernandl'~ da Co~ ta Prrrira Junior. do M:'n 
Cvnselho. Mini>tro c St•crrtario de E;tatlo dos Nrgocios 
t!a ~~.Tkultura, Commercio c Obras l'uhlicas, que assim 
•l tcriha enteudido c f ara e"<t'Cntar. P;llaeio do Ilio de 
Jartt•rro em quinze de Outubro de mil oitocentos se
tt>rtla .~ trcs, quitHp.tagrsimo se~unJo da lndcpenden{)ia 
c Ju I!llpt:rÍ!l. 

Curu a m!Jrict de Sua .\la~estade u Imperador. 

(.;lausulas a 'tue se refere o Uct.~reto n." :ici3S 
de Ui de Outubro d~ 18'13. 

I. 

Fica a Comp;mltia das llúcas tlt• H. Ptlllro li autorizada a 
construir dócas tle impm·tltt;ão e de exportação no porto du 
Rio :le Janeiro, ua pal'te eomprehcnditla entre a extremidade 
tll'cidental tlo ,\r~eual de "farinha c li pretlio tla rua tla Saude 
ll. o 130. 

Se no futuro o Governo julgar neccssaria a construcção 
de obras semelhantes na secção da enseada da Saude, com· 
preheutlida eu tre li rererido predio n." lJO e o terreno reser
vado para os diques do systema Edwin Clark, de que trata 
o Decreto n. • .\665 de 3 de Janeiro de 1871 , e bem assim na 
enseada da GamLôa, e não quizer mandal·as fazer por sua 
cunta, terá a Companhia das Dócas de D. Pedro 11 preferencia 
par!!. a respectiva concessão, se as propostas para esse fim 
apresentadas, quér em hasta publica, quer de outra maneira. 
não forem rnai3 vantajosa3 do que a propn::ta inicial do:t~ rCin
,., .. ".jr•!l HÍ"c 1~ 13 <i" V<:umJoro d~ f!<l'i?. 
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11. 

O ca)tital u:t companhia fica elevado a vintu mil eontos Ut! 
rei~. não pu tendo ser alterado sem autorizacão do GoYerno. 

Ill. 

U t.;ovemo coucet.le :i companhia o di1·eito de tlcsnppropria
~,"ão, na fórma dos Decretos n. 0 !66'~ de ~7 de OutuiH"O de t85;".i 
tJ n. o t74,6 de t3 de Outubro de t869, dos terrenos particula
res, predios c bemfeitorias adjacentrs á parte da enseada da 
Saude, que começa no predio n. 0 t30 da rua do mesmo nonw 
e se estende até a extremidade occidental do Arsenal de Ma· 
rinh:~, 11ue forem indispensaveis para as construcçõrs das dü
·~as c suas dcpendencias, á proporção que as necessidades da 
eonstrucção o exija. 

Os terrenos de marinhas serão aforados de eonformiualle 
•·om as J..eis vigente.<:. 

lV. 

As obras quo a companhia se propõe executar entre o Ar
lienal de Marinha c o predio n. o 130 da rua da Saude, consis
tirão no seguinte : 

§ l." Na construcção de um caes com todo o material nr
eessario ao embarque c desembarque de passageiros c merca
dorias, de fórma que tenha junto a si uma profundidade de 
l'ete metros pelo menos, referida ao nível das mais baixas 
marés, excepto porém na sceção eomprebcndida entre o 
heeco da Pedra do Sal e o predio n. • 130 da rua da Saude, quo 
terá profundidade de einco metros em toda a sua extensão. 

§ ~- • Na escavação da enseada da Saudc entre aquelles 
pontos para lhe dar a profundidade neceEsaria á tluc

_tuação, ·em toda a maré, de navios de calado de SEte metros, 
tendo as bacias de tal sorte preparadas, a largura necessaria 
para os maiores navios que frequentam o porto do Rio de Ja
neiro. 

§ 3. • Na construcção de pontes com as dimensões inilica. 
das na planta approvada pelo Decreto n. o 4783 de 6 de Se
tembro de i87t com todo o material neeessario ao embarque 
c desembarque de passageiros e murcadorias. 

As pontes deverão ser de alvenaria ou de ferro, conformo 
resolver o Governo Imperial, logo que a empreza tenha divi
dendo de 7 •J.em referencia ao capital effectivamente des
pendido. Em todo o caso, porém, deverão estar promptas, no 
prazo de lO annos, ao mais tariar, duas das mencionadas 
pontes de pedra ou de ferro, c as outras tres no prazo de ta 
annos, cabendo ao Governo o direito de mandai-as fazer á 
:·usta d~ companhia, ~e r~!a não rurnprir a prcs•:ntc cstipt!" 
!;tç~'-' nv pr~l'' marrarl••. 
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Fíl':• ''llt•'il<ltd•· t('.l" llt'Sk cas•• niw p•;•lera a •:ompanlua 
ti <H c !;"la r ,,,\ l•liUte..; ti<' m:H:ei r a 1J lll\ se I h e ru•rm i 1!•' 
n•n~tnJir Jl:li'J ~•'I'Yi•:o pruvi~ui'ÍO liuralllo_! O pr<IZO já in· 
dH:atlu. 

As p•mics d!'n~m mc.tir "111 l<JIIn '''''11 p••rimetro, ]Jrnfun· 
iiHI:lrle uutwa inkrior a >••tP. tndr""· l'"kritlt•s a11 uivei <l:t" 
I!I;)J'é3 mais hah.;•;;, ·~ n:~:• ••\tr•·mii:f:ldr•' ct" tnda,;, a rontur 
:1,• 100 mt'lr<>·.• di:;l.:nJt•~s ,[, r:a•:s, :1 profund id:q!P nxpn•:,..;;t li•· 
tHtVf': ntt"rr·:: rr·f· 1 r~r!,.,~ n'• rr1".::'nn nivt.l, d1•. 1n:na•ira fjU·· 
po~s:~n1 t,qi ~·h(l;~'t!' f. n!apnl~r·Jr navi~-:--: qn~~ t·~nhant e~tr~ L:l'" 
bdc. 

3 'i." :\'a eon:.:.trn,·c;ão fl1~ t,~J!t·.!irc~: ~·"h_rt~ :~..; JHHliPs c .d'~ 
rrandes :Jrmaz,~ns ""' tPITa pan dr·po::ll<.• da.< mert::lllona~ 
:pte tiverem <k s~ d•~m"rar IH~ rl•\•:as. 

§ 5.Q Na C()!llll'a~·ãn d•• material lixo í' tn nt~qui.>i(io o!o 
materi:tl uwvul. nc•~·~ss:n·io:; ao" ''~l'Yi•:o:; da·< d(•.:a~ 11:1,; t'OH· 
tlir:(•·:~ da< HlPlílon•, dl' L·•nd n·.,. 

v. 

A companhi:J t-1mhcm s11 obri::n a o!J!'erv~r o ~c;;uinte 
~ L" Construirá uma rnurnlha dt! altura de tJltatru metro~. 

llrmada de defesas para isolar o teiTeno das dóeas de todos 
cos circumvizinho~. de morlo que ~ó se possa entrar pela'; 
portas guardadas por empregados da Alfandeg-a. llo lado do 
mar as di versas pontr,s das dócas serão reunidas por me h• 
dc correntes de feiTo, trn•lo no meio p.•ntões dr, registros. 

§ !:.0 Nos Hll.lremos do terreno da nompanhia serão cn
trflgues ao domínio puulieo duas ruas de 20 metro< de lar
f;ura, pelo menos, em toda a sua extensão; 11 trcs das actuap,: 
traves~as, sitnatl<ls <'Ot.ro a rua da Sauclo c o nt:ll', sarãu 
alarg-adas de fórma que tenham 15 metros de largura. 

§ 3. 0 A praça 1\lunieipHI ser;i conservada até o prolonga
mento da rua novn, par:tllela á da Saudc e aberta pela com
Jlanhia, que dará á mesma praça uma ftirma regular. 

§ 4-. o Para desembarcadouros publicas a companhia 
ronstruirá nos c~tremos do caes geral, e em frente á.~ 
duas ruas de ~O metros de largura, escadas de can.ta · 
ria em numero nunca inferior a quatro em c~ da ponte, sc
~undo o systema das que existem no desembarcadouro pu.
blico da praça dos :Mineiros. 

§ 5. 0 As pontes que estiverem situadas nos extremos do 
caes geral serão construídas de fórma que cortem to(la a 
eommunica~ão por agua, do exterior para o interior d:Js 
!Jacias. 

§ tV Todas as obras serão construiria~ eom solidrt: c per· 
feição. de sorte que tllnham n cat·actcr de permanente. 

~ 7." Fica entr,ndirlo q1w ;ts despczas r:orn a abert.ura dr 
n()v;Js ru:-.~, alargamento rk nutras, sr.n rna•:adamisamen\•) 
c :tfi!rfTI""~'JITI~ntn rfa prao;:r <rrãn f·~Jtn;c (J''l:J '.'"Jnpanhi:r. 
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Os anuazens tias uóeas ~~onstruitlos pela com))~nhia (!ot.a· 
rão das mesma• ,·autagens ~~ 1':1vurcs ,•onredidos JlOI' Lei :ws 
armazens alfandegados e interpoqo~. uma YP7. que !'3ti<fa
~~~m as condi~ões dos regul:unentos llscaesr clativos a cslt·s 
a rmazcns. 

VIl. 

Antes dH principiar o serviço das dócas, a companhia su
jeitará ~ approvat,;ão do Gov.erno um re!!'ulame~to p:1ra u 
mesmo se1·viço, e estabelecera as regras ueees~ar1~s para a 
~~xaeta lisealisat:ão r! arn•earta('ãO das rendas tia Alfandrga. 

Vlll. 

A companhia será obrigada a rlar no cdilicio d:.s dócas :Js 
areounnorlarões ne!'essarias para n serviço dos empregndo,; 
da Alfandega, que forem Pll!'arrrgadtlS rle lht·alk&r u mori
uwn to 11:ls nwrr:ulori:ts. 

IX. 

Fica tambem obrigada a :J)JI'e>entar á approvação do Go
verno, trrs mezes antes de rlar com~ço aos trabalhos. a . .; 
tllantas fias constrnrÇil~s qne tiver1!m de ser executarias . 

. X. 

O!Jriga·se igualmente a ceder ao Governo sP.m indcmni
·zação alguma a porção de seu terreno que fõr necessario 
para a estação marítima da Estrada de ferro D. Pedro 11, 
quando esta tenha de ser pr:.longada até o litoral, se convier 
que o prolongamento vá a esse ponto, ficando entendido que 
se o Governo se utilisar desta concessão, prolongando a es· 
trada de ferro até aos caes c pontes da mesma companhia, a 
l'lsta caberá fazer todo o serviço de carga, descarga e arma
zenagem das mercadoria~ tran~portadas 11ela mesma estradn. 
nas condições do Decreto n. o ~~9~ de 23 de .Março de t870, 
salvo se os respectivos proprietarios preferirem ltJval- as pará 
outros pontos onde seja permittido o embarque. 

Exooptua-se o embarque do café, que continuará a fazer-sn 
no trapiche da Ordem ou onde mais <:onvier ao Governo, li· 
eando entondido que qualquer conces,ão que este faça ares
peito do embarque de semrlhantr !l'llnero ~I' r:\ Htrn~iva ao5 
trapil'hf'~ da l'nmpanhia. 
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XL 

A cnmp:mhia nhri::;a-;;1'! n r'mr•lnir no pr.no tle JIJ :mno<, a 
r·••nt~r da data da appruvação da nnv:• plantn, qnn dcver:J 
'r r apresentada no prriodo de seis mrZPS da prr~eniP. data,,. 
c1ue serü organizada de conformidade eom as ba~P~ rst:tlw-
1Prit1as precedentemcntr, as obras tio t'nf'>, ··~r~a\·n~ucs P ar
nwzcns, sendo estL•s de tres parimcntos >~'J.rlltHlo a plant:-~ 
CILW o Govrrno approvar, construido~ r·om matnri:lt'.~ IIP pri
meirn qualidade; no prazo ilt• 1:1 annos tod;:~ n~ pont••s "n" 
tle Hi ns outras obras constanlt•s da planta g-eral nppt·uyn,b 
]H' lo Governo segundo n estipulação tia ela um la -1. a, sob JH'na. 
além do que ficou estipulndo na mesma clausul:t rm rde
reneia ás pontes, de pngnr a multa de tO contos mensars ali~ 
IJUíl se completem i8 nnnn;:, salvo cnso de força mniot· jns
tifit'adn perante o Govr.rnn, rp1e jnlg-ar:'•dr~ sna procedPnria 
Jlnr Derreto, precetlf'ndo nndi,~nria da respt••·tiva ·Spe~·ão !lo 
Cnnse lho de Rstado. 

Se no fim de~te prazo niín eqivrrt'lll promptas to•l:ls a.~ 
ohras cnrlneuá a conf'essãn, firando no Gnvernn o tlirl'ito ti•· 
tomar a si a rmprrza nnllr. transferi l-a a ontra, a quem (l:l'" 
sar::io as ohra5 j;í rr·aliznda~, segundo avali.1rão que se fizpr, 
•••n caso nll:rum exr~edentr á despeza fJllt' sr ,,:nha ell"••rtnallo,. 
••mrnns ttl'~rla tlit:~ ;-tyalint;ão. 

XII. 

A rompanhia ter:í o direito de prrcPhrr pelo srrviço ti•l 
ra!'s tlas dócns e do embar(jtW c desemhnrque da armazena·· 
~·~m das mt•reatlorias e pnlo rmlJ:Jrqur• n •IPsemlJarque das h~·· 
~:lgP-ns. as mesmas tax:~s que foram ••stahrlrr•icla.; JIPla t•x
ti neta Companhia •!:Js rlt'.ras tln Alf:mdP!!n. 

xnr. 

Poderá emittir títulos de garantia ou warrants das mer~a • 
tlorias depositadas nos respectivos armazens. 

De cada titulo emittido poderá cobrar um quarto por rrnto 
do valor das mercadoria!'> nelle mrnrionada~. 

XIV. 

A tarifa dos artigos antecedentes será ronsidllrada provi· 
~oria e deverá ser revista dentro de um anuo, e depois da 
einco em cinco annos pela Praça do CommHcio desta CHpital 
~ approvada pelo Governo, mas não poderá ser modifir.ada 
tle modo a reduzir a renda liquida geral da companhia, 
~e não quando r. lia fôr maior de i!! • 1. do capita I empregado 
n~s ~'ln~frnrçõr~ tla.o o!)r~· f' n" ~1'11 m:~tl'ri:~lli"o "roclanl<' 
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XV. 

Serão embarcadas e desembarcadas gratuitamente quaes
quer som mas de dinheiro pertenoenles ao Est2do, a:,: malas de 
Curreio, os agentes omciaes do Governo, assim como O!! ro
lono~" ~n~~ hagn~ens. 

XVI. 

TcrãG livr~mente trDnsito, embarque e drsemharque du. 
r:mte as horas do sel'\'iço e expedi!!Dtf', p:t~sagf'iros «JUe po
.J;~rão ~~onduzir vnlnm•}S não excedt•ntPs :1 t ~ti litro~ P pt•sn,; 
niío mainrf's 111' :10 kiln!J;rammns. 

X. VIl. 

Stl o Governo julgar ~~onveniente ell".Jctnar o resgate da 
·~onces~ão, poderá faze l-o em qualquer ternpo depois dos ti 
primeiro' ~nno~ da d:~ta do Deereto n. • V•\1~ de 23 de 1\larço 
Jr 1870. 

O prec:;o t.lo rr,gate s.·~rá regulado de modo fJUe rllduzido a 
:Jpoliet~s dll divitla puiJiwa produza uma renda ecjuivalente a 
S "I o d: todo o eapiLal df<Jctivamente empregado na em preza. 

O Governo t•st~lu'IPrr·rú o modo de verifit:ar a importanria 
clt>S>f' r~ pi 1:11. 

X VIII. 

O Governo terá um EngenhPiro tlt! snn rnnftanra i'lll"arrt"· 
~;Hto da fi~ealisação da~ oh r as da eompanhi~, A até rinc~o pra
lirantP.s para ostud:~r o sv~toma dt' rono;;trnrção ,. adminis· 
t r~ção clP~~~s ohrn~. · 

XIX. 

l}tlandfl a companhi:~ não executar qualquer obra Qll ser· 
vi~'o, nas condiçõ~s estabelecidas, o Governo as mandará 
faz••1· :í r•n"ta tia nwsma rompanhia. 

XX . 

.-\ l>re;;ente ~onces~ão .dnrar:í 90 anuos contados da data do 
u.}~l"eto n." U9~ de ~3 r)p, M:m;n tle 1870. Finrlo.-; e liAS, pas· 
~arão para tl Estado, sem.indemnização al~uma, todas as ron~·· 
trn•·çõ•~s, n material fixo A ro•lante, e hem assim os terrenos 
•w•~npa:ltH pAla rompanhh. Nll caso tle e:ulnritlarlt'! Sí'I"<Í e~t:1 
obri~ada a liqnida1··se pelo modo qne fc'tr :u·t•ord::Hio rntn• 
t>lla t' n nov .. rnn, ~ não havPndo accôrrlo, p«'lo mndn tJllf' o,; 
r.~rhitros cl1witlin•m <\t•m :~ppPII:wãn, nlm•IT:ul.1 rm ""'" n P~so 
~ t•lau.,ul:t H. • 

1'\P.H: 11. IWI 
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XXI. 

A comp:mhia deverá formar um fundo de :lmortiw~ãn 
por meio tlf' quotas dPduzitlas de seu~ lucros líquidos, •·:11-
,·utado,; de modo qnt• rt•protlnzam sru l'!tpital no fim dos~~~~ 
J n nos tia •~ont•f'ssãn . 

• o\ l'nrrn:11;ãu dt•stf' fnlllln prineipi:H~. n rn:~i.; tnrobr, Hl nnnus 
tlo•plli~ tiP ennrlnida~ a.: of;rns. 

XXII. 

A companhia solidtar:í do Podei' l.l"g-islali\'0 Í'fiiÇ:io dt' 
direitos dr importa~ão par:~ todo o materi:ll tlf'stinado :i rnn· 
~trul't,:ão e tr~toalltll a s•u I'Hg-o t•m Yirlntlt• tia pl'r>St'lllt' í'Oil· 
l'tH·~ãn. 

XXIII. 

:\ llirrr,toria da companhia ter:í sua s1;dt• nf'sta Ct'.rtr " 
tratará direi'Lauwnlt~ eom o (;ovt•I·no Imperial. 

As q nestõrs 11 UI' se suscitarem t'IILI'e o GOYf'rno r a tompa. 
nhia a rf'spdto dr seus direitos t• ohrigaçõrs e não pndrrrm 
'"~' re~olvi•las df' rom111nm accfortlo serã~t der.ididas no Rra~il. 
,. 'em aJlpellaçãn, por ar:1itros, dos qnae~ um Sf'l'á de nomea. 
t•ào tio f~overno, nutro da t'Olllfl:Jnhi:~, e o Lf't'criro, que df'ri· 
:linl definitivamentf~, P~enlhido por accôrdo tlt> nrnhas as 
p:trte~ on sorLPatlo, ollt~I'PI't'tHlo rntla nma tlelln~ o nome ti,· 
um Con<;Pihf'il'o tln Eq~(j"· 

XXI\' e 

A companhia f'Titl'ndPr-~e-ha com a lllma. Camara l\lnni· 
nipal 11 rrspeito de terrf'nos ~~ prt~dios que a Pila lll'rtrnçam, ,. 
n;;io exf'rntar:í a~ ohras d.P tJUP Ir:~ ta a presente •·onrt's,;~n SPIII 
qtw prprrth lit'f'll(':l mnnicipal no f(llf' fttr Hf'.rp~snrio. 

xxv. 

Fir:~ Pntendido que o Uovernn não cnnredrr:i J eM:• 
t'nlllpanhia outro~ f:l\'Ofo'~ nlt!m dos lllPnt'ÍOO:li!Os na-; prt·· 
\li'DtPs l'!ansnla<; . 

. Pal:win do Hio t!P J:1nt>iro em Hi df' nutnhrn til' IRi:l,-Jt"r' 
Frrnmufl'.~ da (.'n.,·!tl h•rfira Junirw, 
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DECRETO N. ui3~ - o~ W DE ouru cRo DE 1873. 

Altera o~ 1." da clausula 12.•tlas auncxas ao Decreto n.""í28 
•lc 16 de 1\laio de 1871, IJUC concedeu autorização para o e~
tabeledmcnt•i de um cabo telegraphico submat·ino entre as 
•·hla•lcs do ltio de Janeiro c de Buenos-A.yrcs. 

,,., 
Altentlentlo ao que tue requereu a Companhia Tclc

graphica Platino-Brasileira, Hei por bem Determinar 
que o ~ t.• da clausula 12. • das anncxas ao Bcueto 
11." ~n~ de Hi de .Maio de 1871, rJUC concedeu aulorizar·.ão 
para o e~tabclecimcnto de um cabo telegraphico sulmia
rino entre as cida1lcs do Hio d1• .Janeiro c rle Bucno~
.\yres, seja suhsliLuillo Uo ~;cguinte modo: 

Findo o prazo de iO annos do pt·ivilcgio exclusivo t11· 
que trata a tlausula2.•, a empre:r.a trwá rq;o:r.o do caiJO 
por mais 20 annos sem privilegio algum; rcvertentiCt 
para o Estado a linha c lodos o,; seus pertences, ntOVI.'i!' 
tl i mmo' eis cx.isten tes no I mperio c nas agua); corre~
pondcntcs ao ~cu tcrritorio, sem indemnização alguma. 
ti nllo que seja este novo prazo . 

.Josú Fernandes tia Costa Pereira Junior, rio 1\lcu Con
;;cllto, Ministro c Secretario tlc Estado tios Negocias da 
Agricultura, Commcrcio c Of)l'as Publicas, as~im o tenha 
entendido c faça executar. Palal'io do ltio lk Janeiro 
em quinze de Outubro de mil oilocento» setenta c trc;;. 
•J ui nq uagt~simo segundo da lntlepemlcncia c do lmpct'io. 

Com a rubrira 1le Su;~ .\lagestatle o Imperador • 

.José F a na111lcs da Co~ ta. l'al'int Junior. 

-···· 
UECI\ETO I". ;j}iQ- IJt: t:j DE oun;sno IJ~ 1H73. 

Altera as clausulas t.• e 2tl. • das que baixaram com o Decreto u.~ &3~1 
de ':!3 dtl Julho do curreute auno . 

. \LLeudemlo ao ttue me rcrfucrcu a!As;,ociação k~ 
I i adora da Innuigração c 1Çolon isação, na rr~ll,iolli':l' !I" 4 
~.Paulo, Hei }JOI' 1Jelll l'cnnitlir que ~~Sí~cle\arlo . 
l'inro annos o prazo marcado 11;1 clausyf~~i·meit"<t tias 

( --..'; Q:-. 

~r! 
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que baixaram com o Decreto n." .~;:Jti! de '::!3 de Ju_lhu tln 
rorrenl!~ anno, c que a clausula v tgesuna sexta seJa suh
sti tu ida pela seguinte: • A associação p~rderã a su~venção 
correspondente a cada colono que tmportar fora das 
condições deste contracto, devendo neste raso entrar 
pa!·a o Thcsouru Nacional, dentro fi•· I rr·s mczcs, com 
:ua importancia. 11 

Ju~éFemandcsdal;o,taPcrcna.Junwr, du MeuCon· 
3,:Jlto, .Ministro c Seerdario de Estado dos ~egocios dJ 
Agrir,ultnra, C•Jmmereio e Obras Publicas. assim o tenha 
•:ntendido c faea exewtar. Palaeio tio Kio de Janeiro 
(~m quinze de Outubrorle mil oitocentu~ ;;eténta e Lrn, 
•ptinrtnagesimo ~r·gundo tia lndepcndenria c do lmpcrio. 

r;,lll :t rubrica de Su;~ i\lag'esta(k o ltnpcr;ulor . 

.!IJsc Frnwud's du Cosia P~t·cira Junior. 

IJECRETu ~. :;ut - "~ 22 o~ uuru11uo ut Hn:;. 

Cuncetle ao ccNew Londou :tlld Ut•asiliau Bauk Limilcd" auturizat;;llt 
l'al'a poder cstállele<:•Jr uma caixa filial c agencia ua Capital tia 
Provinda do P:mí. 

Attendeudoao IIIW me representou John Gurdon, ll<t 
q ua I idade de gercute tia sociedade anonyma incorporada 
t'lll lnglatcna com a denominação «New London awl 
Brasilian JJank Limilcda, á qual foi permittido l'uncciu· 
nar neste lmperio, por Decreto n." 503l do 1." de .\zosto 
do anno passado, Hei por bem Conceder-lhe a aulol"i
zação que pede para poder estahelecet· uma caixa filial 
e agencia do dito Banco na Capital tia Província do Par;í, 

O Vis:;onde do Rio Branco, Conselheiro de Estado Sc
naior do lmpet·io, Presidente do Conselhotlc 1\Jinistros. 
Ministro c Secr·etal'io de Estndo dos Negoeios da Fazenda 
e Pr!'sidentc do Tribunal do ThcsoUI'o Naeional. assim 
o tenha entendido c faça executar. Palario tio HiÓ tlc Ja
neiro em vinte e dous de Outubro de mil oitoecnto' 
setenta c tt:es, IJUÍnquage~imu segundo da lndcpcntlcnr:i<1 
c t.lu Impcno. 

Com a ruiJri(a:dc Sua .Magcstalle o Imperador. 

Visconde rio fl i o Bl'ancn. 
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DECRETO N. :jH~- Dt: ~';! UE UUIURRO UE 1873 . 

. 4.utoriza a iucorpora~·ãn 1lt: urn Banco Conuncn·ial e 
llypolhel'ario na Capital da l'n"ineia !lo Ceará . 

. \ ttendendo ao que me represtln tou o llr. Libera tn 
de Castro Carreira, c-Tendo ouvido a Secção dtl Fazend:t 
do Conselho de Estado, Hei por lJCm Conccdet· ao sup
plicante a aulorizacão que pede para incorporar nJ 
C1pital da l,ruvincia do Ceará um Banco Commercial 1: 
Hypothccario, com a condição, porém, de não podPr 
o mesmo Banco funccionar sem que seus estatutos se
jam approvarlos pelo Governo Imperial, c satisfeita~ 
todas as contlic;ões do Decretou." ::?ill de Hl de J)ezem
bro de t8130. 

O Vis..:onde •io l~io Branco, Cuu~cllwiro ele E~tado, Se· 
nactor elo I mper i o, Presidente do Conselho de l\li n islro:-:, 
~liniqro c Scnclario de Estado dos Negados da Fazeuda 
·~ Presidente do Tl'ibunal do Thesouro Naciona I, assi 111 
o tenha entendido e faca executai·. Palacio do lHo de• 
Janeiro em vinte e dous de Outubro de mil oitocentos 
~e tenta e Lres, quiuqua~esimo segundo da Independenria 
,. Llu lm per i o. 

Com a rubrica tlc ~ua ~lage~lci.dc o Imperador. 

Vi~condt• do Rio JJranc". 

o~:;cRETu ~. ;;u,:J- ut: ~2 v~:; o(jnsno u~:; t87:J. 

l'roroga 11ur mais o eis mezes u t•razo li utlo 11rlo Drrrclo n. • I8!J8 !1~. 1:: 
de Março do auno passado • 

.\Ltendemlo ao llUC me rcctuereu Fclh Emílio Luau.o•,. 
Hc1 por hem l'roroga r por mais ~e i~ mezcs, coutadus c !I: 
-:!3 de Agm;to ultimo, o prazo que lhe foi conrcd ido pelo 
D~creto 11." 4898 de 13 de·l\I:.rço do iiiiiiO passado, pata 
:a mcoqJoração da ..:ompanhia •tue lem uc levar a l'llcito 
~. constt·ucr;ão da r5trada de ferro de q !I" ,·. conccssiou;l-
1' 1 o pelo Decreto n." '!;'ií:; de 2:I c h· Ag-osto de· t~íO l'!llrc o 



ponto tnlninal •la linha de rarri~ de feno toneeditla à 
C•1111panhia Rio de Janeiro SLrcPI Hailway, no .\ndarahy 
l'eqtwno, c o .\llo da Boa-Yi~ta, n:t Tijuca, "'ndo c~le 
prazo ímprorogavclo 

.lo~e Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Cuu
'elho, ~linistro c Secretario de Estado dos Negocios d<! 
.\grirultura, Commercio e Uhras Pu h! iras, assim o tenha 
o•.nlendido c fat~a executar o Palaciu tio lHo de Janeiro 
•'m viul•~ e dous tlc Ouluhro de mil uitoeenlo~ setenta 
,. Ire~. quiuquagesimo scguudo da lwlepeutlPJH.:ia c do 
IIIIIH'I'ÍOo 

Com ~ rubrica de• Sua ~lagc-:ladc o ltupcradur . 

.1()~1' Ft'l'/11/lldi'.S tfrt co~tll l'r'lciro JuniUI . 

--
IJECHETU :'\. :i'tH -IH:':!'! IIE OliTBl\0 llf: ltlí3o 

.\prn·o,a it rt•fotlll~ •I'•~ ·~:--tdtUlu:-o ~la f:on11•anhia d•' \;n.,~a·~à·· 

l:ra~ill•inl . 

. \llt•Jitlelltlo au que JIIC rt·quneu a Colll(litllhia dr 
~aHtração Bra!'ileira, e 11a conformidade do parcrcr 
.Ja Sccçiiu do~ :\"cgocios do lmpcrio do Conselho de E'
l:tdo, C\aratlo em Consulta de quatro do corrrnte urczo 
Hei por hem Appt·ovat· a reforma rios seus estatutos. 
com as modilicat:ões que com este baixam, assignada~ 
por Jo.-:e Fcrnamles da Costa Pereira Junior, tio Meu 
Conselho, .Ministro e Secretario tle Estado dos Negocio;. 
tia Agricultura, Commcrcio c Oln·as l'ulJiíeas, que assillt 
11 lenha t·ntemlitlo e f;lf'a t':\ecular o Palacio do Hi11 
dP Ja1wiro em \in te P tiÚus de Outuhro de mil oi Lo
t·entos selcut<i c Ires, quin•tnage~illlt) segundo da lu
tlr·p••udcJwia ,. do Impcrio. 

Com a ruhrira de Sua 1\lagestadc o Imperador. 
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JtlodiHt>afbes a que se referr. o Dr.t>rr.1o 
n. o G<ILJLJ desta doCa. 

I. 

Ao at·t. 4. • acrescP.nte-q': • sujP.ila, port'•m, esta 
prorog:u.;ão ú ap(wovação do Govt'l'Do, e lieantlo I'D IPn
clitlo que o pra1.o de duração da companhia nãn Ps
tende o tio contrario rPiehratlo rom o me.~mo llovrrno. , 

11. 

~~~ ~ i. • do art. 29, drpoís da pal:l.vra -neressa
rio,; -tlig·a-sr : •nunca al(•m tlf.• um Lrn:o tio r~:~pital 
l'f'~lizatlo• (o mais t•omo est;'tL 

H I. 

Ntl fim tio art. :H tliga-se : • salr;t .1 di.;pn~i(Jo do 
:nt. ~:::i tln Codil!o Commercial. • 

IY. 

No at't. H em lugar de-um quarto tio capital so
,·ial, diga-s•~: «Um quinto tio capital realizado. • 

Palaciodo Riodelaneiroem 22tlP0ntnhrotiP tRi~.
Jo~i f?~rnrrnrlP.~ rlrr r:n~frr Pri'I'Íi'fl J,minr. 

•~sl:llulos da Companhia de Navegação Brasileira, a qui' 
sp, rrfert o Ot'r.rtlo n. · !)414 dr.sla lia la. 

CA Pll'ITLO I. 

OF.'iO)fl'iAÇÃO. FI 'OS, ~1::01'. E OIJR \f!ÃO 0.\ CO\IP.\ 'i li H, 

.\rt. L" A t:omJlanhia tl•~ Navrga~ão Rrnsil~ira. tll'nnmi. 
n:tJ'-~1'-ha-Cnmpanhia Rra~ill'ira ~~~ Navl'~nç:io a Vnpor. 

Art. :?."O n!Jjl't'to P. fim prinripal tia companhia t; t'onli
nnar n SHVi{'ll dl' navPg-nrão :1 vapor, dt• rnnrol'lllitlatle rom 
11 rontrat•tn t·t'IP.hratlo (" mllrn:<, fJliP VPnha a t'PII"'•rar) t'llflt 
<.1 Í:ll\'t'flllllmrJPrinl. approratlo por Hl't'J'PI<I n." ~~~~~~ dt• ~~ dt· 
11111nl1ro tlt> tHi:!. 



\CT0f; DO I•VDEI: 

Toda v ia a companhia poderá empregar seu material em 
s••rviç•.l publico ou par.tieular, ~explorar outr:~s linh:~s de 
n:wegação, q ne vetlba ailquirrr por aecô'l'do ou cessão dos 
respeetivos eoncessiouarios, e.~m tanto qne não seja prejudi· 
··~do o ~cu fim principal. 

Art. 3. • -~ séd<' da companhia é na f'iJad(' do Rio de .f a. 
nl'iro, onde reside a sua direcção geral. 

Art. ft. 0 O prno de dnração da companhia será de 20 
annos a contar da data da approvação dos presentes estatutos 
pelo Gov•~rno Imperial, podendo e~sc prazo ser prorogado, SP 
a..;sim o t·r~solver a assemhh;a geral dn,; :~t•duni5tns (nrt. '•!' 
,. ~L" do art. 5li). 

Art. 5." Ante~ tio prazo prcseripto pelo artigo ::~ntecedentt· 
n •·ompanhia ~ú puderá ser dbsolvida por deliberação da 
a,;,;emhlt'a geral rio,; :u:t:ioni,tas, quando rsta reenuheça qUP 
a sna coutiuua~·ão ,·. a•l''PI'"n ans inlt'l'l''"''' soPiaP> t:~rt. ~!I ,. 
~ '•.'' tk :nt. !iti J. 

Art. G." O f'apit:d tla f'Ompanhia é dr> !t.IJOO:OOObOOO dividi· 
olo Plll ~o.oon :w(ües de 200ôOOO cada uma, j:i r••alizndo~. 

Art. 7. • O r.apilal social JlOdt't':i ~er rlt~vado ao duplo ti•· 
:wtual 1•or meio •la r-missão de serir-~ .c;nee•'ssiv:~s tle a:·rür~. 
:i IIIPtlitla lflll' os Iins da companhia fnrf'm ampliados, prer:p
•t .. ntl" do•lihf'ra~·ão da a:-scmbléa gr>ra I ( ~ ti.'' ,,,, art. 29, ar L 
1l\l" ~'~-o do art. :i6}. 

Art. 8." llt•alizada a emi,:são tle 110\-~S :•rt;õe;;, a r::tlta tlt' 
pagamento de qualquer Jlrestaçào por partr> tios respectivn~ 
:<~thscrirltores, faz reverter em hcncfkio da companhia a> 
Jll'l'Staçü~s, que anteriormente hnuvrrPrn dfectuaào, salv" 
t·asos do• força maio•·. ou circnmstaueias attendiveis prova
dns ante a Directoria, nas quacs os possuidores pagarão ,, 
jnm da múra pela taxa dos descontos hallf·a rio~.'' a multa ti ... 
W "1. sohm a sonuna retardada. 

Art. 9. 0 Os aceioni'itas são rPsponsaYPis pr·ln ndnr nomin:ll 
•las sua~ arçõe;;. 

t\r·t. 10. A~ trnnsferencias de :wci:oes far-st•·hão no Rio tio
Janeiro por rndo tle termo Iavndu "nos li\Tns rla •·omrwnhia. 
assi!-:nado pelo proprit>tario," res,;ionarin, nn por q•u~ prt~· 
•·tnadnrrs t~om JHtdPres espedars. 

Art. l L EnHJnanto não sr. achar realizado toJo o capital 
nuntinal das nova,; ac~;õt>s, não poderão estas ser transferi· 
ol:l<, ~f'lll qtw m: n·~prrti\·ns er>~sinnarios sejam npprovadu.< 
)'•.•la Dirt'l'tnria. 

Art. t:t As eantela" :l•,tnnP" ti•· nrf'ii,., "•·riin snh"'itnida.< 
Jll!l' :"''."'"'' n nm•·rati:J~. · 



UECUTIVO. 

CAPITUJ.O III. 

D.' ADMINISTRAÇÃO GERAL DA COMPANHU. 

Al'l. 13. Os intrrrssPs ~eraes àa companhia são go•ridos 
por uma Din~rtoria, insvrcci~nados por uma. cummis~ão 
fiscal, e .inlgatlos ptJIA assenJblf'a gera! dos iH'CIOUJStas, em 
confonuiil:ule com o!< t•slatnlos. 

>~r.cç.l:o r. 

1111 [)in•rtrwia. 

Art. H. A n ro•r.toria ti r·.omposta rle cinr·n mmnhrn~. 
lut. t:i. Prí Ir s~r clllito Dirr.etor todo u :weiouista, qu:tl· 

quer lJlW s~ja o numero tlc acçõcs que possua t' a ~'~IH)(':t tb 
!iUa posse . 

. 1\ft. lti. A eleição da Dircctoria será procrs<:ada de con
ft•rrnidade com o art. tm, e por maioria absoluta tlfl votos. 

Art. i7. Não havendo maioria absoluta de votos no t.• 
escrutínio pwceder-se-ha a segundo entre os eandidlllos 
mais vot<Jdos, em numero duplo dos que tiverem de ser 
eleitos. 

Ne~te ~.o escrutínio a maioria relativa de votos, eu a sortt>, 
em caso de em patr, designarão os ele i 1t s. 

Art. t8. São inelegíveis as pe~soas juridicamente impe· 
didas de conunerciar; IJem como os inaividllos, qui não 
possu irem nrções proprias. . 

Art. i!J. Não podem exerrer conjunctamente as fnncçõe> 
de Director, sogro, ~enro, cunhado (durante o cunhadio), 
parentes por cansangninidade dentro do 2." gráo, c os soei os 
ostensivos de firmas sociaes. 

Art. 20. Se a escolha recahir ~obre pessoas impedid:1s por 
força do art. 18 a votação será considerada nulla; se o im· 
peuimento provier de alguma d11s circumstancias especifi· 
cadas no artigo antecedente a votação será considerada nulla 
sómentc com relação ao Director menos votado, ou não de
signado pela sorte, em caso de empate, procedendo-se em 
acto continuo á nova eleição. 

Art. 21. A nenhum Director é permittitlo dei nr de rxerrer 
o s m c~• rgo por mais de seis mezes, findos O$ r1 uaes será con
slderado resignatario. 

A disposição deste artigo não é applicavel ao Director, que 
se achar fóra da capital, em serviço da campanbia, r.l11ranta 
o <Jnal será considerado em effdcti vHade. 

PARTI lJ, 11» 



AC.TO~ no rontH 

Art. :!2. Na hypot he~e prevenida pela 2. • parte do artig-o 
antt·t·PtlPnte tp13lqner etnpate na~ rrsolu~õe~ tla Direetoria 
~··rú tlt·t·id itlo pP!o maior <tet:innistll da companhia, rPdtlentP 
no Hio tk .l:uwiro (ou por um dos srns immedi:llo$ no !'aso 
de i!ll(Wtiimento ou recusa), o qual será expressamente con
vrwado p:~ra PS>C fim. 

Art. 2:l. !'los rasos de impedimrnto rlr algum :los Din·c
tnre~, tlpntro tlo prazo fixado 11a 1.• p.1rtr· do art. 21, a Di
n·r·torill convitl:ná para ,n]J~tituil-o 11111 arrit~nista ila sua 
t·>cnlhn; o rxcrcicin porém do 'uhqituto ce:;sará, logo qw' 
n ilireet<'r snhstitnidn ~c :IJ•rr~Pnte. 

Art. ~'L Nos t•ngM tl!' illlp!'dimnHtn permancntt>, fallcci
lll"ll LO ou r• si«H<•cãn r]t> alrnun dns Din·t·tnre.<, a sua suh~t i
tuir:~o'f;~r-~t:·h; aiÍ1da ]~~'lo 'nwdo ilH.lir:Jt!o nn artigo antecc
dt•JÍtll; o t'HI'I'ii'Ín ]Wr"lll do Dircctor ~uh<tillll•• durará att\ 
a pri1ncira rnmiiin ••rdin~ria da a~S"IIIIdt'·a gr•r<JI, á qual 
<'lllltJI!'P Plt·~r·r o Din·r·lor dpfinitivo. 

Art. ':!:i. Nt•nhum Dirt•rtor t tJ',·t:tivo ou n!l,qitnlo podPrá 
~ntrar t:lll"'·"idPio ~··m f"''~uir t'f'!ll (liJO) :••·\:\•c,:, :ts quaes 
não l""l•·J:í :tlir•nar, :l!t'· qtli: ~Pjam :lJll"rov:uL•s as eontas da 
~nn ç-~':-:1:ln (art. 31). 

J\1'1. :CG. A Dircetorin rrnnir-~e-ha ordinariamrntc no P!'
n!plnri>~ ua •·ompnnhia Jtrlo menos uma vPz por 'emana,~~ 
r•xtraonlinariamt:ntl' ~Pmprui]Ut' o SIH'vir.n rla t'Oli\(':Jnhia o 
r.xi~-:ir; P a,; !"11:1S deliiH'raçõ"s ~~·rão con.'i•l<>rt11!as prorctlentrs 
Jli.lf 111:1 in ria dr YOtnf. 

l'odetll lttml"•m deJi!Jerar trl'S Dirrett,rcs, t·om l3nlo qn" 
st• adu·m at·t·on!Ps. 

Art. 2i. A-Dircrtoria pn•.lrn'tt•renr o ln1.::1r t11' Gl'n·nte, nwr
ranri<J·lhe oc. n·S]tl'rlivo:. •i••vert·~. attrihnir,'íi··.~ "n•lnun"ratão. 

E~l!' l':t!'f.;"l''"!'•r:í '''i' d• S1'11ipt·n!tado ]''r 11111 do> llirt•eto
n•: qnnn•!IJ a llir•·cturin o ja!gur• convr·Hi•·n:e :ws intt·n~~"<'~ 
lia co::lp:tnl~ia. :.;,) . ..::-:p c.'!~:o a :~~~f'lllhh'·a !!l'r.~t arl!ilrnrá :1 ~ua 
l't'HIUIIPI:l(t'l (art.. ;):;e~ :1." tlo :.11'1. ;;ti). 

ArL ::n. Tn.ln~ t·~ t!tlt'lllliento' ti•· rt•,:pnns:ovi:itlnlle ua 
C·Jmp.~ni.ia ,c1·ii•t tirmatlo·; por tlons Dirt~dtrrc~, pelo menos. 

Art. 2\l. Compete á Din·etorin: 
§ i. o EIPgc·r t•ntrc os seus membros o Prcsitlnl!P, n St•ere

tarin t• o Th< s"urdro. 
§:!.o C•.•HII'<~I'tnr a t~l'lmpra ou cnnstrnr<,:ITo clP l•:1rros a 

vapor. rt>.ltoqw·~. armazen~. ofih'inas e tutl~t o l•l:ti,; q1w tt.1• 
IH'rP.,S:trio ao :;·rviro da eompanhi:1. s :l." !'íotne<lr, su•:pender e dc:niltir tu~os ns <·mpr(l~·nllos 
(1:1 cPmpa111tia, hem eomo lix.ar··lhcs 0s nspt·ctivo; V<·Hl'i· 
1111'11 tu> P !i;t tll'tl~. 

§ IL" ]lp:,;oJ\·,,r:ícerc·a. <lc qua.rsqncr retJ1l"rin:cn1o> ou rc
l•l'•·'•~nta/Õ•·~ ao liovt•rno llii(Jl'l'l!l! ou a" Cttrpo LL·.~·blntivo. 

§ ii." Cekhrar c reformar tmlt·s os contractus eut11 o Gtt· 
VPrnn ltllJII'I'ial nn ellm parlicul:tn·s. 

~!i." l'nJJ·Ôr á assem!JI<\a g-Pral a lllelhor opportnnírlnde ,~ 
mo!ln fle augmentar o e:~piwl 'llf'ial (arts. 7 ."e Ml e§ /1." t],, 
art. 5G}. 

~ 7. • Cnnlr&hir 'JS cmprcstimns qne jnl::rar n1• ·r.<~nri.t.', 
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porlendo offllrecer em garantia o material da companhia, me· 
rlianr.~ as condições que lhe parecerem aceitaveis. 

~ 8. • Org-anil:a r os regulamentos in temos precisos, bem 
como as taiJcllas de fretes e passag-ens. 

~ !1." C J!tV•H~ar orilinaria r) exlraordinat·iamcnte ao;scm· 
hlt'•a-; ~~···t·:rus dos act:ionistas, prupôt'·lhcs tudo o qut~ julgat· 
d•1 iulttl\<-:o;o soeial, inclusive :1 reforma dos presentes e>ta
tu tos (art. 49 e§ 5. o do art. 56). 

§ 10. Approvar e apresentar á assernbléa geral(} rrtlatori'' 
ri ao; operar:ões e estado da companhia, iustruiuu eom o res
JII'divo Jwlanço e outros 11mwsquer documentos uc cunve· 
Hicntr• apreciação dos accioni~tas. 

§ 11. F flllliJ uear com a nece>saria an tieipação á com m i~~ão 
Hscal a r·s~ripturação da companhia, e mais tlocumentus a 
que se rdere o artigo antecedente, a fim de que esta possa 
r:nrnprir u disposto no§ 2." do art. 41. 

§ 12. Ottvira commi;sãJ fi;eal sempre que o julg~r ;•ou· 
v eu irn tt• aos interesses da e ore pa nltia (§ i. o do 3rt. fd). 

~ t:L Promover por todo.> o> meios a prosperi•l:Jue tia cu:u
panltia. (•x:ercendo geral e plena auministraçã,J, ]Jodendo 
rlemantlar c ser dernandaua, ficando para esse llm investida 
de ]Jn•leres :~mplos e plenos, incluindo os de procurador em 
cau~a propri:J. 

Art. 30. Os membros da Dirretoria são I'P~pnnsavni~ p:tr11 
com a eompanhia por perths e rbmnos cau~ados por fraurk, 
dólo, ma lida ou negli~rtH:ia cnlpo~a (§ 7. o do art. 5ti). 

Art. 31. A approvaçã'J c..las cotttas p•da. ass,·mhit'a •.!:rra! 
t•xonera a Dircctoria de toda e qa:ilqner r•·~p,m;;a!Jilidade 
r.om relação ao período de sua çeslão (Ht. 2:S). 

Art. 3:L A eleição da Direeto>ria far-sc-ha de donl' em dou 'i 
rtnnos, putleudn ~tlr reel•lilt's tu.ln< os membros, :seutlo poróm 
uhrig-:1 t11ri:t :1 reeleição du do!ls Directores. 

Art. :)3. C·nnpr.te ao Pn:sid••nte: 
l'aragraphn unico. Presidir aos trahalhns da Dired.oria, 

cujas act.:•s drwc a,;signar com o S•~en•tario; Sl'f nr~'ã•• r.lttlla 
para eom o Govr,rnu I:nveri;tl, e em todas as o·elnçües ol!kiaes~ 
fazer executar ll•!lmente e-:tes e:<tatuto,, os rJ~nlauwntos 
internos e resoluções da Directoria e da asscrnbléa geral. 

Art. 3!t. C •mpete ao Secretario: 
ParagTaJJho uuico. SuiJHituir intcrinamentn o Prcsitlentr, 

nos SI)Us impedimentos; fazer lavrar ~s act:•s lias ses,ÕtlS da 
JJirectoria, que deve assi~rnnr com o Presidente, e expedir as 
respectivas commuuicações. 

Art. 35. v,•rilicada a hypothcse da 2.• parte do art. ~7 o 
Directnr encarregado da gercneia assignará t) eXl}{'Uieute da 
companhia. 

Art. 3fi. Compr1te ao Thesonreiro: 
Para~rapho uuico. Heceber todas ns tlividas activasda t·.om

p:mhia e fazel·as entrar em um llaneo designado pela Di .. 
rcctoria, quando não tenham immediata applie:tção. 

Art. 37. A Direetoria resolverá á cerca tio m•Jtlo de su h:< ti
tuição do Secretario e Thcsoureiro, nos eas0s de <IUSl'IH'ia ou 
impedimento tewporario, 



~ t:cç.io 11. 

Da Cúmmissào {iswl . 

• ~rt. 38. A ~~ommissão fi~ral será composta de Ire~ mem · 
bros eleitos pela assembléa geral d'entre os ardoni~las qu~ 
J•ossuirem riO ou mais acções, e de conrormidade com o 
ar!.. 55. 

Art. 3!:1. Os membros da rommi~~ão liscal ~rrão eleito:> 
bieunalmente pela mesma asst>mhléa geral, IJUe tiver de ele
ger a Directoria; é porém permittida a reeleição uu a substi
tuição da totalidu,lc ou parte de seus membros. 

Art. ~0. No raso de vaga ou impedimento permanente de 
fJUulquer dos Fiscaes os membros restantes convidarão pllra 
~·ubstituil-o um :•ccionista, qne ~e aehe nas condições de ele
~ihilillade para o cargo etfectivo (art. 38) e esta substitui
rão durará até ao fim do respectivo biennio. 

Art. '!~. CnlllfH'te á commissão fiscal: 
§ I o Assi,tir '''Hll v~oto consultivo ás s!'ssões da Dirertoria, 

todas llS vl•ze,; que esta reclamar a sua presença e eunselho 
( ~ 12 do art. 2!1). 

§ 2 o J.~xaminar ns invrntarios e contas annnaes, e aprt'· 
~entar ~ assernbléa geral o respectivo pareeer sobre a sua 
J'egul:1ridnr!e, hem como<~:> observações, 'Jllfl lhe sng-gerir a 
roa relia gPral dos negoeio~ d:1 companhia (§H rio art. '.!9). 

Art 4,2. O parf)f'er de que trnt< o§~. o do artigo anteee· 
dentr d1•vná sPr •mtrrgun á Directori;1 r·om anlil'ipaçlio df'! 
~O db:;, I'~''" Hll'iltJS, tio de,ignado pHa a reunião ria a~sem 
lMa rcnl," nm de~er impresso c annexoaorelatorio. 

Da asumbléa gr.ral . 

A ri. 4:1. A ;~::o:f'mhléa geral será r·on,tituida pela reumáo 
rlos a•·•·•niJi''"" pos~uidon~s dr~ \!0 ou mais m·çõo;~ ~'~'"l~tra. 
das cr•m nnl•·•·•·dencia de 60 dias, prln lllf'nus. ' " 

t\ ranr,:;o dns <.rçõr•s nlito prrjudka r•s direitos confPrido·' 
noc 'J"·io:li:,:;,o; p.·lr• prr!,!'!lte arli!!:O,. snus ~~orr,.lativos. 

Arr. ~-!. Alt;m rir• di3jlfl-'to no§ 9. • 1ln :1rt.. 29 tem tlirr•it•' 
n p,!oJ ir ~ cou voc:1ção de as,rmbléas gr~rae~ ex!raordinnria:
lllll numtlro r:e ,Je~;ionisla~, que rl'prro~entf• pelo menos um 
'JUarto do e:qJital sodal, mostrando est1·s ardJnista~, f(llf' 
J•ollem fazer parte de taes reuniões. 

!"o ~~nso de uão ~·nem attendidos poderá a l'onvorarão sH 
fr-:t~ l.lil'f)o·t~rneute p...Jos peticiouarios. • 
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Art. ~5. Nosannuucios para a cunvuc·aç;"u, ti,· a~,c~mhh;<~~ 
;::~raes cxtraordinarias iudirar-se-ha HemprP o ohj•·c·ro !la 
reunião, c taes assembléas não podem tratar, nem tlelilwr;•r 
sobre ma teria estranha ao fim da reunião. 

Art. 46. Podem vot:~r nas assembléas geraes (excepto 
sobre eleição de Directoria): 

t. o 08 tutores por seus pupillos. 
:2. o Os maridos por suas mulheres. 
3. • Os prepostos de lirmas e corporações por seus intPres

sados. 
4. o Os procuradores d.~ accionistas por seus constituintes. 
Art. 47. Para que a assembléa geral possa cunstitair·sc~ 

lel!almente é necessario: 
i. o Que seja annunciada com oito dias, pelo menos, de au

tecedencia. 
2. o Que no local, dia c hora designados se aehe represen

tada :1 •1uarta parte, pe!o menos, do capital social, salva a rc~
tric;;ão do art. t,9. 

Art. t,8. Não se reunindo no dia annunci:~do aeeionistas, 
que representem o capital designado no artigo antcecllentc, 
convocar-se-ha nova reunião, e nesta poderão deliherar, 
umn hor11 depois da aununciatla, os accionist:ts que se acha
rem prnsentes ou representados, salva ainda a tlisposição do 
artigo seg-uinte. 

Art. f,9. Quando a reunião tiver por o!Jjeeto a reforma elos 
e~larutos (~ J. o do art. 2!1); aug-mento do r~:•pital (art. i." e 
§ 6." do art. 29); duração lia eompnnhia (arts. r,." e 5.", ·~ 
~ (!.• rio art. 56) ou fõrconvocada pelos accionistas (art. t,~), 
a a~s•~mbléa geral só poderá deliberar achanrlo-se represen
tada a 3.• parte, pelo menos, do capital social. 

Art. 50. A assPmhléa geral ordinnria ou nnuual para M 
fio~ indic~ados nos§§ t.• e 2. 0 do art. 56 de c:onf,Jrmiclade com 
os <~rt~.3:! e 38 tera lugar nos mezes de Ag-osto on Setemhro. 

Art. 51. A assemhléa g-eral será presidida por um accio· 
nbta possuidor de 100 ou mais acçucs, nomeado pela mesma 
ass~mbléa geral em cada reunião. 

Emquanto não fôr nomeado o Presidente. os trabalhos pre
liminares serão dirigidos pelo Presiclrmte da Directoria. 

Art. 5:!. O Presidente da asscmbléa geral nomeará os rc•s
Jlectivos Secretarios e Escrutadores. 

Art .. 53. A votação sera contada na razão !Ir um voto rmra 
r a da grupo de 20 acçues. 

Art. 5~. As deliberações da assembléa geral serão r·oosi
deradas procedentes, quando obtivBrem maioria absoluta tk 
'fotos do~ membros presentes on representados. 

Art. 55. A votação será pror~rssada por escrulinio sr·r·rrtP 
nas elei~·ões da Directoria e enrnmissão fisr,al; rrforrn;1 dn
est.atuto'; augmento de capital; duração da rnmp~nhia; r 
fóra destes rasos, a nqucrimento de quaiiJtWr ar-eionista. 

Art. 56. Compete á assemhléa geral: 
§ t. • Ele~er os membros da Directoria (ar!!'. t.J, J 6, f 7, ts. 

19, 20 e 55) bem como M da rommis~ão fi~··al (arts. 38; 
39 e 55). 
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~ ~.o Jul~~~cr a.; r.11ntas annuar.•s ante o re.Jat.wio rla Dirc~c·
tori:~ (~ 10 clu art. ~!I) t) parecer c.Ja eommi:<são fi>cal Ui~.· do 
art. ftl) 

~ 3." AriJitrar a remnnerJção da Dircctoria e Grrenr.ia 
(2. • parte~ do art. ~i). 

~ I~." Hesol\·rr :í::••rea da elcvac;ãn do cdpilal S'lcial (nrt. i." 
e§ 6." do art. 2'.1); c liurac;!io da c•nmpanhia (arts. ~.",~i • 
e ~U). 

~ !i." Votar a rd•1rrn:1 dos prrsrntes r>statntos (~ !1." do 
nrt. i!l c) art. f~()), ~oiJ dc)JlCnc!eneia th• nppruv:cr:io ultl.'rior tio 
G"vcrn'l Impc~rial. 

~ 6." HP>Ph'"'" :íc·r:rra df\ qn:Jlqner nssnmpto omisso, que a 
J)ir··r·tnri t snhnt•·tt:·:· :í 'lla eonsidrraçãiJ. 

§ 7." J)·'iiberar Silhi'C :J l'CS!JiliiS3hifidac]e dos lllPillUr03 da 
Direc:toria (~rt. :lU). 

CAPITULO IV. 

nos LFfnr•:c, !·T'>flO DE I\ESEI\YA, ADDICIO:'iAL E Dl\'IDENDOS, 

Art. !ii. D·l:' l11•·ros li<rui•lM, provenientes das operações 
rfl•:l'tir:11nentr. t·orJc:luidas c lirtuitludas em cada semestre, 
scrã•> rl•~·luzicln-<: 

1."-:;a i0°/,. para fnn•lo ri~ rr~c'r\'3. 
~.''-in n :!O ''In para funcloaddidon:rl dl'dPtl'rioratão. 
Do l'l';;tant<' f.rr-H•-Iw divid•·nclo aos aceionislas nos IIWZP' 

tlr· Janriro r .Julho dn eada anno. 
Art. GS. A f<&!'III~Ç~o, tanto do funrlo tlc rPs'!rV<t, romo rln 

:~rloli ·ion:tl, r·r•-<s:1r:i logo que" primeiro attinja :1 20 "/,.,r o 
s"c!llilllo a :t!) "/,rio •·npital ''Jt'.ial. 

Art. ii(l. O tun•Jo clr· ~'"'cn·n r' C\r·lusivamc•nte rl"~tina:Jo 
a ::arantir <) l'l'lltr·,c:···r a inl,.~rÍ'I:l•l•• d•: c·:rpital ;;,wi:ll cn11trn 
pr·rda.-;~Yt'llfll:JI'', P 11 fundo tln rlnt<'rior:u:ã ·,a g:rrantir a lllt'S

m:t int••g-rid:ul~ eontra a rlc.•pn•t·i;u,;ão JH'ogrc~:-siva do rnateri;d 
rl:t c•Jmnn n h ia. 

Art. ·íi1J. T:cnt0 o funclo rJ,) l'P~•'rva r~orno o~ dclir)inn:J! po
de• rã o sr•r •·IIIJ•l'•)~<lil•J:' 110 todo ou cru parte em fundos publi· 
r) os naeionaP;:. 

f:APITULO V. 

IIJ':ro~IÇÕES GEII.\E:,;. 

Ar!. Gl A c.nmpanhia poclpr;í ser SPg-nrarlora do ~l'U ma-
tPri:~l, SI' a Dirc•c.toria uão julg-ar ma i,; I'Oitvcmientfl ~rgur;Ji-•1 
n1 tnr~lirl:Jrf, nlll'lll p,1rt•: e111 companhia~ dr, ~:rguros u:wio
TJ !l": flll (•;'IJ';t}l~fltl(h. 
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Art. G2. Na rrimPira hypothese do artigo antecedente 
h a ver á u u.a conta uisLincta e ~~·parada do~ prrmios obtrdos 
pu r ess .Js H~~u r os. 

Art. ti3. Lnr.:o que o saltlu da conta d1• Sl'guros attinja á 
som111a de MJO coutos, sPI'á o exc.o•tl!'ute tli;;triLuido pelos ar.
rioui•:ta:> cnJHil .ti\•i.ten.to e.pet·ial. 

CAI'IITI.O \'I. 

lt!Sl'OSIÇÕES TIIA:"'~ITOJ\IAS. 

Art. Gf!,. Terminando rm Junho de Hli!) o manrl:ltn da 
aetual Dirccturia, pnoccder-se-ha á eleiçüo da sna Sltet:t s;ont 
ua prin~~;•ira ~~~.~llllllc~:J ger:~l snhsequer1Le a t•sle prazo. 

Art. 65. Apfii'O\';dos pelo GovPmo l111peri:d us prr•sentrs 
estatuto:.:, será convoeatla uma asseml.léa gt~rtJI I'XIr~IIH'oli
naria, :1 lim de proceder :'1 eleição Ja COJIIIllis.>iio liscal, e tu· 
mar tJnaiqne. outra delihPraç·ão que jul;:wr cunn·:oiPHk. 

Art. tiü. A llirecturia aetualliea autorizada rara irllpr
trar do G~Jvm·no Imperial a :q1provação •lt:s J•l'eM,Hl<S esta· 
tu tos, lonm eomnpara aetdtar as lliiH)rtirarõPs, que pl'hl liii'SiuoJ 

CnvPrnu forelll impostas. 
llio tlP Janriro, 22 dt• A~t!~to de {H7:1.--(S•·;!tli'Iu··,:~· a.' ;,.,. 

signaiuws.) · 

IJECHETO N. 5H5- DE 22 ttr' ont1nno m: l8i:l. 

A pprom u n•gimenlo iutemo o.! a l'rnçn do Cnmmcreio d:1 Cidade 

de l'clul:ts, na Pro1i11tia tlc S. l'e<lro do llio l;r:m<le do ~;ui. 

Attrndcndo ao qnc me refJurrcr:~m <li1·cr~os mc;nhro.;; 
1h Pr:t<,:a do C•llllllll'I'Cio da C d.Jde de l'1·lutas, na Pro
' inci:t de S. l't•dro do Hio Graude do Snl. e ILI conf'or
lllidadr~ do pare•·cr tia Sccr;:1o dos Nc.uo,·ios do l!!l!•t'rio 
do Consnllw 1h~ E.;Jado. I'Xar;,do c111 roJbult:t dl' 21 Ul.i_...,. __ 
:Sclemlnu ultimo, Ilci ·JHll_' bem Appronr o rc"·/ , (i u Afi · ··,\ 
Interno, que t·um este LJI.~J, 1.b relertda l'r . }, d\lll .1 

.Jo~ó F•_'rt_tantles ~J Custa _l'creir~• Junior/ l\..~~on
_,,·lho. ~lrii!Slro c S('ITClano dn }~;l:tdo, ·~.~1-'~ocws da 

I~ -· 
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Agrirnltura, Commercio c Ob1·as Publicas, assim o tenha 
entendido~~ faça t'Xei'Utar. Palacio do lUo de Janeiro 
,•m vinte c dous lle Outubro de mil oitocentos setenta e 
tre:;, quinquagesimo segundo da Independencia e do 
l!ll ['l~t'ÍO. 

Com a ruhrira de ~na Magcstad1· o Imperador. 

R~gimenlo para a l'rnra do t:ommercio da Cidade de 
l•etotas, a 110r. se rrl'w~ o Drt·rt•lo n," G11!) drsla 
dal:1. 

~~ÃP!Trr.n r. 

JliSI'OSIÇÕFS PRELIMINARES. 

Art. t." A Praça do Commercio de Pelotas se estabelecP 
para dutar o commcrcio desta praça com as seguintes vau. 
tag-ens, reclamad:~s pela importancia de seu gyro, e para pro· 
v oca r n rl~senvolv11nento e progr1~sso em todo~ os seus ramos: 

La Ofl'erecrr urn ponto de re1111ião para tratar de toda a 
da~sc de negodn,; lieito~. Para este fim a Praça estará aberta 
todos os dia,; niio sautifi,:ado~, das 8 horas da manhã até ás tO 
hora;:: da noite. no vnr:io: e das 9 da manhã até ús !l da noite, 
no in v~rno. 

:!."Formar nma corpora{'ãoeommerrial com uma Directo
ria, eleita pelos 'ens membros, munida por elles das facul
dades neccss:orins para os representar perante as autori
dade~ do p~iz c ,.Jev3r n estas, em nome do commercio, suas 
petições ou repres,•nt~çõr~s sobre assumptos mercantil c in· 
dustrial, em tpte sua vnz mereça ser ouvida. · 

3." Forneeer ao estaheleeimento jornaes e revistas nacio
naes e l'strang,,ir::ts, teleg-rammas c noticias de interesse com· 
merdal, tanto do Jlllperio, eomo dn fóra dclle. 

Art. :!." Terão Pntrarla nn pra(':t: 
t.• O Juiz tlt' Direito, o Jaiz Alunicipal e o de Orphãos, o 

Cnllt't~\•11', o Aclministr~dor da Mesa de llenrlas c o do Correio. 
!~." 03 socios uão comprehendidos no art. 6. 0

, e seus cai
XPiro~. no caso de intrreS>~ 11ar:~ os primeiros. 

3." As pessua . .; residentl's ft!r:; do lugar, :~preseutadas por 
11 w o;ut:iu. 



EXECUTIVO. 

CA PITUI.O ll. 

llOS SOCIOS. 

Art. 3." Pód~ ~,.r so~:io tia Pntça toii•J individuo uadonal 
•lU l'~traugriro, salvas as exccpçõt•s PStabelecillas no art. G." 

Art. 4." Todo o soeio pagará 20~000 de joia de entrada, " 
35000 m1'11saes por semestre, adia u tados. . 

Art. !'i." Todo o sociu tem voto nas asscmble~s geraes e 
póde st·r membro da Directori:~. 

Art. 6." A qualidatle de socio se prrdPrá nos seguinte~ 
casr•s: 

Por f;llta de pag-amento da~ quotas ; 
Por fallencia, atR r.olliJliP-ta rehaiJilitaçãn _; 
Por conducta offensiva ou indecorosa na !'raça; 
Por pr.nas infamatori3s ou quebra frauduh•nt3 derlar~da 

prlo~ Tribunaes. 

CAPITilLO Hl. 

D . .\ Ilii\ECTOI\1.\. 

Art. i! A Hirectol'ia s·~ romporá •lt· 1:; l!h'lldll'l!~ " :i sup· 
plentes. eleitos em assemoléa geral Jwr waioria de YotlJ,, 
·~m I!Scrutinio ~eaeto, scu1 distin~rãn de lliWionalitlatlP. 

Art. S. • Os W Directorns Hlegerão en trt~ si, por vo1açfí•1 
secreta, um Presidente, um Vire-Pre~idelltt•, um 'flu~sou 
rriro e um Secretario. 

Art. 9. o Do seio da Dir~rtori.1 se fonn~rá llll!!l rornmi;;:sãn 
permanente eleita em assemolé'l geral, composta d~ tres 
membros tJUe servirão de arhitros nas •Jue~ti1.•s r~OIIIlllcrciaes 
ou industriaes rm que se recorra á sua op!ni;io. 

Art. 10. A eleição se fará annualnli'ntt) no dia :JO de 
Junho. 

Art. H. Os Directores podem ser reelrilos. 
Art. t:!. No caso de fallccimento de algum dos membros 

da Directoria, esta elegerá um dos Hlpplcntrs, rm escruti·· 
nio secreto. 

Art. t3. A Directoria nomeará pessoas competentes para 
estabelecer as cotat;ões offieiaes, e tlesplmderá o IJlW julgar 
·~onvenicnte para relacionar-se com ns Praça;; do Jmperio e 
estrangeiras para troca de dados dn ~~~tatisti('a t•nnlfnPrrial" 
tleterminará a organização de seu:; trahalhos. 

Art. H. A Directoria em sua qualidade dr. I'PprPsr.ntante 
rlo Corpo Commercial, tem ol;rig:~{·ão de executar as delibe
rações das assembléas geraes, fJUilnto a petições nu rPprPsrn 
taçõ~s que a PrHçadctPrminl' "l1·nr :~.< a•110rirhtlrs. 

PUITR 11. 10~ 
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Art l!í. A Tlirrrtoria~:e rpunirá em '"'"''ãot·r•linaria Ju.~' 
t·ez•;:: pr:r 101 z 1; Plll SPf-~ào extranrdinaria torh!~ quantas VI' H'·· 
fôr neec>sario tm be1wfic:iu dos inten::;;;p,; tPrar~ da as~or.ia
no. Rcunilla a maiorh clr•s lll~lllhff"l", (I i•rrsidl·HI.I': potlelll 
;,';rir cs traballw~ 1• n:; f:~Jta deste o Vit'l•· Prr,:iJPntl'. 

Art. 16. O Prrsicl••nt•~ liirigP os trabalhos da Dirrr.toria f' 

•h a~sembléa; tem vnto Íf!Ual~tos ontrus mrmlt!"f1~ c ags1gna 
r.(lm o :)pcretario as onlcns r reprPsent:tçõPs da Pr:~ça. 

Art. 17. O Thr•sonreiro aq;ign:.rá os rPcihns j'Or tortas as 
r:~rccllao: ti•• l"f'ceita e pa!'ará as tl··~pezas :~ntnri:.atlas prda 
Dtreet.uria. lbrá t'(,nt~ totl<·s os ntPZP~ dn o:stMlo da caixa, 
llflff'.'Pilt.ando um b:ll:1111·etf• drlla<, f' lindo "tl'rnpo 1le suas 
frmcc;iLs entrPgar;) a ~"1.1 snc.r.·p;.cor o lin·n •·ni,;a c·om todos 
,,s doeit!Pt·ntn~~ ~ ~·t\d(\ ~ xj.;I~"T:H.·. •·td·r:1n{Jo d:~ tndn recibo~ 
p:1ra ~t·n rh::~h (1. 

_-\rt. U·:. o.';P·~l"l:!~·rio l:l';rn 11'' ~c·l:!;: 1!11:' SCS!·llP!' da Dirp~
toria c ass••mhléa r· ''Xf'P•i<~ :1.< .. nl·~u~ •tu•· ~·' .>t•:nniuam n~.' 
'f'SSÕ~> de ~mbas 

Art. !9. A flirPr.toria non:":trá todo~ os !TIP7.es al!lwnatí· 
Yamcntf< 11111 ilr· .'f<US m<:mhrn<, qur cXNL'.:rá o ~"argo de Di
r<:ctnr dr· 1111'7 .. com a' sr<guintcs obrigaÇÕPS : 

Fazr.r f!llf' ns rmprcgatlo.<: nnnpram tom o:; sru.<: 1lr.vcrr>' ,. 
<•xecu trm as orrlcn~ I! a Dir11etoria : 

•\dmittir sorios, antoriz~nrlt) o ThPsoureiro para rrrrlwr 
2 ~ ((Hot.a~ : 

Faznr olJ~P,rvar o n~gu!am1:ntn rm ti)II•JS os Ff'll~ pnntos ; 
Convrtrar e:o:traor,Jinarianll·nte a ltir,•etoria, ~e houver al

~nm as.onrnpto QUP. a isso obrigue. 
Art. 2'1. A llirP,etorirt nonwar:í um ·Guarda-livros e um 

PortPiro p.1ra a Prnça r os mai> rmprrg-ados fJI'Pch;os, detnr· 
minando ~r,ns n:spN~tivos or<lcnatlus. 

A& o!Jri:.:1•;i">"s do Guarda-livros ~ão as ~cçruintrs: 
Ter nrn rr::i<;tr•' da~ entradas clr. ~~alio mi·n explicaçilo !las 

x arq Lten•la.< a !('!'' !'ão deqinarJus; 
Ter ontro rP~i<tro d;J'' rntrada~ de frnr,to.~ da r·amp~nha. 
Ter outl"l: rcgt ;tro do;: 113\'ios t:ntraJos pr.la barra !lo Rio 

Granclf'., dedarawlo a tonPla~;·m e r11anifesto; 
Ter <,utr,, u·~·stro do<> na·,.ios sahid(·~ pel11 mesma hnrra. 

tleclarando a r·arga e •lrstino; 
Fixar diari:HnPnl!· f'nt taholr.tas os sr>guinte~ annuncios: 
Entrnrlas (lt~ gado, prrço~ de venda I' comprador. 
Bem cl,. frueto~ da ramt•Jnha. 
Telrj::rarnm:t!' r""''hid<·< 
Avisos oJli~iar·~ 
Prrços rorrrntPS. 
Entradas r 'ahitla.< r! r p; qnr.tf'<. 
Cotaçõr<;: t"h~ mctars. 
(;ambio~ P desr.nntos dr!'ta praça f> de> Rio Grande. 
A-rrecadar _jornars fl ma i~ papeis roncernente~ <i Pra~a. 
fH· um livro. ondr insrrvverão seu~ nomP~ os 1•isitanlt'~. 
{t Portrirc• l!'I":Í a' >Pruintr·~' ot>rigaçõe~: 
:\ rr • ç :da r a·, cha v··~ cta f'r 3Ça e sala do3 llS~ if•nan !P·• ; a!Jri I·~ 

t: ~! ~_'tl:~! ~l ;_,, iJVi :1':"· UtJ.r ... :~~da~ n~~tf: rrgülanlt'.U!u: 
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Ahrir a sal.1 aos a~signantcs e•n r! ia ou hora rxtraor!liuaria, 
•'IH~ndo o Presidente o tlr~tm·minar: 

C•nS·~rvar a Praça f' salas eom to,lo o a!'s~iu r arranjr1 rlc· 
!r•rminad o pela DirPclot·ia ; 

Cu111prir todas as mai, obri~:açõps qn'' a Dir~r·tnria !lu~ oro 
dP,n;rr. 

Art. 21. A Dirrr~tnria romprar:í lll!P linari~ cnmmf'r
··ial par<! ;l sala do" as'i~nant!':'. a q:t:tl C•'ll,,l:ll'a "'P'~r:ial· 
rnt~llt•• de ,.odic;o:<, tt•atad,•s" t!it't'i"nanns d<> r:nmmt•rdo. 
!'ali ta<, r•·!.":ttlament·"' 11 tarifas da•: Alfan,[i\f:·•s; trat~oi•,< ~obr•:. 
"''.f:tlfo."i, din-·itn tnarrtinlt), f' rnapp:.l::-, ~Po:~raphkq~, ~~··. t'1( 
ranfn P:-f,l..:. tl\·ros cPnlq ns registrns dr rJtte ~~· tr;lta llP tu·~~ 
•.'t'·li•rtt!· art1~n. ~star3P á 1!i~posit;ârJ •1~"• T.o,1q~ !•S ~·H:iq .. ~ .. llDil:a
m.•ull' para •:ottSUitas. 11~" ;,nuilo1wrmi!tidn ;;;nrJ.;•J n~nhuw 
a ,;dlida delles para f,:)ra du e:;tab·~le•·im··at'}, 

fAI'ITIJLO n· 

DA ASSEMBLÉA G~RAL. 

Art. 2'Jl. A a~sembléa ~Pral ~e reunirá em se;;:;ão orrlina. 
r1a, tt~•Ju; os annos uu dia ,30 ol~> Jnuh:J, parJ ldturil do rr:la, 
tur:o da Directona e eleição t!, ou:.r2 nove. . 

. \rt. ::!3. As as~emhléa,; oxtra,wdiuaria-; serão r.nnvr;cadas 
por •lnlihaação rla Din•.t;torie ou 11 peàid·J de :W S''r:.i:~;o,, o!ct.er-
minando o r•hj•·cto da reunião. • 

An. ~·'i.. Tant•J lS nr!linarias como ;n t>xtnnr:1inari~s 
~rriH• r:nnvoeatlas por nFjn <ie annnneio~ no~ jnr!J:ws r nos 
,;:tlii·•:; tl:1 Pra~:a t'Olll anti•·ipa('ão dt• -~ rli;;o;, rl''"tp,·nanrin n mo
tivo. 

An. ~W. -\s rP;;olu('ÕPS ria m:,ion~ 1rs son0;; {'onstituido• 
•'til <•ssPut!.déa ;:(tH'al serão nbri:~ativas para a Ullll•)fía e pH3, 
<1S f{tte não comparecaem a ella. 

CA P!Tl'Lf) V. 

DISrO:-ICÜE5 GEllAE>. 

Art. '26. A Directoria llstá facnltada para contractar por 
mPto de aluguel uma casa com as ar.:commodaçõ~s su1ll<:ien _ - __ 
pan a Praç:~, e suiJ.alugar as peças que lhe parecer -1iíi ll AR '.__ 
~·erlluas,. para escriptnrios parth:ulnre~. S•)jn rle r, . rets.,r'U\'',1 A 
eom p<mt!las, e te. C!C· MoiJiliar convenieuteliF'H t / { ~~ •JU"l , 
fi,"":eup:Jr a assot~Ult:an, e !ur!lOt(n· re.~ e~11Pl'í~!" ?i~*.MU'JS D.J 

tl(Pil':i!ÍOS IIPCI'8°3l'Íf15 para n ~··n·J~' int• r~!-•. -~'' c-, 
,- o 

I ·-.._; <) ;, 
I Cl::) <'t- -'/' 
I ;::;; ,...-.; / 

•' ,. ,'/ 
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A. r L 27. .\ llirtdtl!'i3 potll'r:í redt·r o l!wal da Pra(,'a a 
outras ··"ul(t:11lhia,; llll as~uciat;u~s para rt·uniõf'~. gratuila· 
lttt:H!t: utl p•11· alu~u·~I. t'ul!lurllle mdilul' t•lll<'nt.lwr. 

\rt. :!.'!. ll pr.'''•'lllt: :P~alalllt'lllu P'"l,:rá S!;r mot.lifieado 
,,q :tltPr:t•1o, ~.:~. n11tlo :t' uet·e,-,;i.J:H!t•-; Ut-'llJOllstr:ulas pela pra· 
ti·~t. Emtotlouea;u qualt(Uer altPraçãu Llc:ve ser t.letermi· 
H~ da e approvalla pela asseudtlb geral. 

Art. 29. Depois dt) ser u pre:;ente rt•g-nlamenlo apresen
tado e aceito pelos soci•;s, será elevatlo ao Governo para a com· 
l'etente avpruvação. 

AJ',TJt;o AllDICW:".\L. 

A~ c:~~:'' c·omntPrei:H·s que ti\·crrm firma social e fizerem 
parte da l'r:•ça tio Ctttlllltereio, serão t:on:;itlerados os seus 
weut!Jr,,s eutH<' utu 'úruntrihuinte," nas votaçues só poderão 
~er r.·pr,;;:,·u!ad~·~ l"'f um tlos !'r:us ~oci<•s, leu.lo e~te um so 
vuto. 

Llarrlo da r;rur•1, l'n~"irl"nt".--.Toru;uiln .In.••' df' A.~sumpt:tl'i, 
Vire-l'r(',;idt:lll<'.-l'nssll/onio .lfiutno da C1~•úw, Sccretano.
Frrllirisc.o Alima, Tl;esttUr<!iru. 

,;,;.l'gueuJ.se ~-~ :t)~irnatura~. dv:-: Hiret~lufl':'. 

IJECHETO :-\. :; H fi- DE 22 m: orna; no nt 1873. 

Il~sanncxa dn tcrrnn de llaiW!llirim o dn <::u·hnciro tic ltapc
mirim. na Prnviu.-ia tio Espirilo ~anl•'· ,. er<·a neste um ln;(ar 
clr· Juiz ~luuicipal c: tlt' Orph;w, 

Hei IJOr hem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Fica clesannexado do termo de [tape

mirim o do Cachoeiro de ltapemirim, na Provincia do 
Espiri to Santo, e creado neste um lugar de Juiz :Munici
pai e de Orphãos; revogadas as disposições em contrario. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte :le Azevedo, do l\leu Con
SP.lho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Justiça, assim o tenha entendirlo c faça executar. Pa
lacio uo Rio de Janeiro em vinte e dou> de Outubro de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da Independencia e do Imperio. 

Com a ruhrica de Sua Magestade o Imperador. 

,l!mrnrl Anrnnio D1wrtr dr A ::aerlo. 
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DECRETO ~- 5H7- DE ~9 DE OUTUBRO DE 18i3. 

Proro~a por trinta annos o prazo dq duraçao do Banco do Rio Grande, 
estabelecido na cidade de Porto Ale~re. 

AtlendPntlo ao qur. me represr.ntou a Dirrctoria do 
Banco da Província do Rio Grande do Sul. t•st~hdl'cido 
11a cidade de Porto AlegrP, e Tendo ouvido a Sceç:io de 
Fazenda do Conselho de Estado, Hei por ht•m Proroga r 
por trinta annos o prazo de duração do mesmo Banco, a 
conta r do L • de Julho do ronen te anno. 

O Visconde do 1\ioBranro. Consrlheiro dt> E..:tado, Se
nador do Im~erio, J>residente do Cun~wlho rlt~ 1\linistros, 
Ministro e ::;ecretario de E>tado dos Ne.gocio..: d:t Fa
zenda e Presidente do Tribunal do Thesonro N:t('ion·ll, 
as>'im o tenha entendido e faça PXPcutar. Palacio Jo H in 
de Janeiro em vinte c nove dr. Outubro de mil oitoeeu
to.•q;cteuta e tres. quinqttagesimü :O:t!gundo da lndepcu
tlencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagPsfatlt• o Impt~rador. 

r iscondr do lli•J Bnwco. 

DECHETO N. iiííS- llE 29 IH: Ot;TIJBI\IJ fiE Hli:t. 

Altera algumas das clausulas :muexas ao Decreto n.• 492!J de 2".'. 
de Ahrll do armo passado. 

Attendr.nrlo ao que me requereram o Barão da Lagóa 
Dourada, c outros, c Conformando-me eom o parec«;Jr da 
Seeção do~ Ne!!ocios do lmperio do Conselho de Estatlo, 
Hei por bem Alterar algumas das clausulas annex.as ao 
Deercto n. • 49%9 de 22 de Abril do anno passado, rela
tivo á' construcção de um'. porto artificial na cmeatla 
c).e Garg-:thú ao norte da foz dÕ Rio Parahyha na rrovin
c·ia do Rio tle Janeiro, de eonformídarlr, com a~ clausula>. 
rpw rom r:-te bai~am as~ig-nad:{s por .ToJ· FPrnandc~ d:i 



8~\8 .I.UOS DO I'OtiP:II 

Co;;ta l'<'rt•J;·a J•mwr. do )l~u 'Con->clho, Ministro e Sc
rr>'tari" ,Ir. E;;t:Hlo do-: Ncgocios da Agrieultura, Com
:n.~rci•• e O!•ra~ PubltGas, Cflll' a'"im o t•~nha entendido 
r. f:H"J C\Pt:lltJr. l'abo~io diJ Rio de Janeiro em 29 de 
Outuhm de m!l "itorcato~ srt··nta e trr5, quinquage
~irnv !'e:;und•) •la IIt•lcJ!CIId•·n ·i;1 e ilo lmperio. 

(\•m J rubrica de Su1 11 ,ge:;tatie o Imperador. 

Jrne Ftrrtande~ da Gosta Pereir.J J1H!ior. 

Clau.a;-.xJ.as to. '113-~ se refert) o Pecreto n. • 5<148 
d~~t~. ~nta. 

Fir::~ el"'":do a ceis mcz~;; o p:·a:ro de tre<; fixado na 
rl-!liS:.t!.J 3." thc annex;,s ::o De•:reto u." -'19.m tl~ 22 de 
Abri! do anuo ptss:dr,par:t o; conccssion:J.l'tos ou a Com
panhia quo orll,ani.:<Hem apre~e:ttar á approvaç3o d•> 
GoH~rnn o plano d~ tr_,das as obras que tivrrrm de 
<er exccutarJ.1:;, e ao df• rinro annos o prazo de treg lixa~ 
(h na d~usula 4.• pan ··nn :lus:io rll.' IHi'.~HIJ' nht'J5, con
ra.'ldo s~ da prr-ç;,~nic ,l:!r;~ o tpmpq ck dou~ ann•n 
:n<:rC!•ln 11:> ··lau· ula 2' d•J refendo Il• crf't0 para organi
: -'·';1'o (~~ ('t•~!l~·1nhi1. 

H. 

Fica substituid1 a clausula 5.' pela seguinte: o iucro 
liquido que exceder a 8 "lo será applicado parte, na razão 
d~ i "/,. á constituição do fundo de re-,frva, e o resto 
dlv;cl!tlo em d'''' pates iguaes, sen•10 mm dellas desti
nada á amortiz1ção do capital d;j t?r;q•rr;.:1, e ~ outra 
di~tribuida aos a·~ci0ni't~'. 

m. 

3, no fim dos 60 annos da concessão estiver amorti·· 
z:;rto G capit&l, re,crterã~) todas as obrils e o mataríal 
;!'~ "!11p:.·ez1 par:; o r.,t1do, sem índemmzaç.iio alguma. 
~·"., t:.::,lo ~~'e f-T17<"l, não ~~ tiver pff•·c\lJJrlo a amort1-



EII'CUfJVO. 

z1ção complet1, poderá a companhia usufruir por maif; 
:)() annos as obras realizadas na fórma do contracto, 
dando-se, findo esse tempo, a reversão pactuada. Se, 
porém, a amortização estiver feita sómente em parte, 
poderá o Governo indemnizar o que faltar para preen
r.himento do capital da emp1·eza ou concederá a esta o 
~ozo das obras por tempo proporcional dentro dos 31) 
annos da ampliação a que se refere o perior!o antece
dente. 

A ·cornp.1nhía poderá levar rlirectamente a ense~da de 
Gargahu entre os pontos de Manguinhos e Convivencia, 
e alli desembarcar soh a flscaiii'aÇã•) de um ;.~;ente do 
Governo todo o materi:t!, nuchinas e utensílios nec!'s. 
~ario' para a~ obras, em n:n·io:; cxrluslV::lmente .::.ne
gado' ru1n ess!'.~ oLjt•c·to.;. 

\. 

A companhia tr.r:i d1reit<• de d".<;;~ppropnar r;:. :er. 
rP.nos P t'diíicios de que ~:ecr··:;itar. de ~.ccôr\\1:. cem a: 
leis I' fi Y igor·. 

n. 

O Gonrno dar;i por titulo de afor:~mrnto os trrrenoo 
de marinhas dP que a f•mprPza prt>~isar {Jara a<. su:Js 
obr:~s. dt• ronfornwladr. ro!u a lrgisbç:io ngentt:. 

VII. 

A companhia terá n direito dP c<,brar tu1:-: iguae-. 
ás das dócas d:1 Alfandega da Córte, sujeitas à revisãn 
a que se refrre o Det~reto n.'' 17~6 de 13 de Outubro 
de tR6~. 

Pal~cio do Hio de J:meiro Pm :m rir Outubro de 1873 
~ .Toc;i Fernandes da CoMa Pereira Jumor. 



8í0 H~TU~ DO POI1ER 

DECRETO :"í. ;;rl'~9- DE 29 nF. ourun11.o nr. 187::. 

t:onrPdc á Companhia de Navegação Interna rio Porto da Ra
hia autorinr;ão para funcr.ion:ll" c appro~a seus e~ la lutos. 

Attrndendo ao que me requereu a Companhia de Na
wgação Interna do Porto da Bahia, devid:~mente rP
presentada, e na conformidade do parecer da Secção 
dos Ne,(locios do lmperio do Conselho de Estado, exa
rado em Consulta de 30 de Setembro ui ti mo, Hei por 
b1~m Conceder-lhe autorização para fttnccionar e ap
provar os respectivos estatutos com as modificações, 
que com este baixam. assi~nadas por José I<'ernandes 
da Costa Pereira Junior, do l\leu Conselho, 1\linistro 
e Secretario rle E~tarlo dos Negocios da Agricultura, 
Commercio c Obra~ Puhlir:1s, que assim o tenha en
tendido e faça exrwtar. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte e nove de Outubro de mil oitocentos setenta e tres, 
rprirHplagr•simo SP~undo da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubric:~ dr. Sua l\lagf•<:taolr o Imperador. 

I. 

:\'n ar!. ·~ 0

• Clll <:Cf!lliri:J ;i~ paf:tYJ":t~-C apprnvada 
ytr.la Ilirl·rt .. ri:t-Ji'l"""·ent:n·-,r·-e JWln (;oYHrno lm
pt~ r i :~l_ 

li. 

. No art. JO. ~o final, arrrsrentar-~c- publicada pelos 
Joruaes mats lidos. 

JJI. 

'\_o art.. tr~. no final,. arre~rrl'ltar-~P-r rom appro~ 
Ya,;ao do f.oYPrno Impertal. 

\o :trl. 
f' r•· idt'll tP 

IY. 

lfl. '11pprimir~~r desde as palanas :-0 
prP~idir:·t-:!1(·--~rrvir'ír· UP r·'tTI!tatlorr'. 



Y. 

No artigo 24, depois das palavras- a assembléa geral 
dos accionistas -ar.rescentar-sc- que será presidida 
por accionista que não seja Director nem Gerente, eleito 
por dous annos, o qual designará para Secretarias dous 
accionistas, sujeitando á approvação da reunião. 

VI. 

<\o rcfer·ido art. 2í, no final, dizer-se-:.~m quinto
em lugar de - um terço. 

Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Outubro de 
!813.-José Fernandes da Costa Pereim Junior. 

Estatutos da COmpaullia de Navegação Interna do Porto 
da Bahia, a fJUe se refere o D'ecreto 11. 0 5449 
desta data. 

FIXS E ORGAiiiZ.'-ÇÃO DA CO~IPAXIIIA. 

Art. L • A companhia organizada pelos presentes esta· 
tutos denominar-se·ha Companhia de Navegação Interna do 
Porto da Bahia, e sua séde será na Capital desta Província. 

Art. 2. o O fim desta companhia é prestar ao c'lmmercio 
maritimo, com (Jromptidão, segurança e economia, meios de 
t:arregar e descarregar tudo que por importação e exporta· 
ção conduzirem os navios a veln e a vapor, que visitarem 
:~ste porto. 

Art. 3. • Além do sarviço de que trata o artigo anteceden
te encarregar-se- ha tambem a companhia de l'omecer agua 
aos navios fundl'ados no porto; assim como reboque por 
vapor do :meoradouro da franquia, para os de carga ou des· 
carga, c reciprocamente destes fJ:tra aquelle, ou para tjual· 
quer mudança de ancoradout·o de navios dentro do porto ou 
f<im delle nas vizinhanças da barra. 

Art. !1," Os preços ou taxas pelos serviços prestados 
á na\·ega~ão e ao commercio mat·ittmo, de que tratam 
os arts 2." e 3. 0 , scriio estipulados em uma tabella, feita pelo 
GeretHe e approvada pela Directoria, c publieada pela ~·--:~--~~~ ... 
prcusa ; e só poderá ser alterada pela mesma fôrma ('.~~A R~ 

Art. 5. • O capital que constitue c fundo dPsta c n\\a~ ' 
de i.OOO:OOOS, dividido em duas series IJP. 500:00 ma; 
e estas se dividirão em 2.500 acções de 200;5 ea' r~~ , to1o o 
capital será rcalizavel pela lórma 'lllP v. ~ITJ(Ita no 
art. tO. :::; 

''-' Rn: 11. 1011. ~ !:!2 
lr::a 



Ar.Tos no ronr:n 

Art. G. o Pnra desempenho dos serviços, de que tratam os 
arts. 2."c 3. 0 ,a companhia·fará acquisição de tantos va
pores, alvarengas, Janclw~_. 8aveiros c materiaes respectivos 
para seu manejo c trabalho_. quantos forem precisos 11ara 
prestar ao commercio marítimo um scrviro com promptidão, 
segurança c economia, a que pelos arts. !! . o c :.1. o se com
promette. 

Art. 7. 0 Alt\m do mafrrialllurtuante, dl' que irata o ar
tir.:o antt~cPtlt•ntl~, poder:'1 a t·onlpanhia fazPr aeqnisi{'i'io dP 
pruprit~d:ules de outra qnal:1uer PSJJrtil', t•omo hr>ns d1~ raiz. 
etr., que se_jam nt•cessariu~ par~ C'l'll '"'rVÍ('O, nH•nos dr t•s
rravos, flUe não podrrlÍ vo~snir. 

Art. k." A qtwntidad,',qualilladP, lorariío, rspreic e natu
reza das propriedadrs lluetunntes I' li x.:1s, de que tratam os 
arts. 6. 0 ú 7. ", t\ a época ~~ fúrma de sua acquisição llc:un 
a arbítrio d:t llirceturia e Gereneia da t•nmpanhia. 

Art. U." Cun~idera-se org-anizada a eompanhia c habi
litada a l'ntrar em opcraç•!ir~. fiPJIOi..; da approvação dos pre
~entes estatutos pelos purlen' ~nmpetentes do Estado_, 11 qual 
s:mí solicitrul~. logo que houv,,r sub~criptorrs a LOOO acções 
das 2.500 rla f." scrie, de qu11 tr.1ta o art. !'i. •, depois dP. rea
lizados o~:; '·• 1leterminatlo., nn :JJ't. 1\2 das disposições tran
~itoria~ ri estes estatutos. 

Art. 11J. As Pntrnrlas do r~apit:;l da primeira srrie serão 
n•gulatl:~s pela Directnria e Gcrencia tia eompanhia, <IUP. 
farão ns chanwdas em prestações não maiores de tO% e com 
intervallos nunea menores de 60 dias e nviso prévio de 30. 

Art. 11. A (~poca da segunda emissão de capital será dc
~ignada pchl nsscmbléa geral dos accionistas. 

Art. 12. As acções serão nominaes, vassadas aos l)rimeiros 
subscriptores c transferivris por tr.rmo de cessão no escripto
rio da companhia, :l',;i~natln pelo Gerente, comprador e ven
d•'dor. 

Art. -13. Na fúrma do que determirw o art. 298 do Codign 
Cornmereial, nenhum aceionisla ,; responsavrl por mais do 
tJUe o v:tlor das acçues lJUe possuir. 

Art. H. A duração da cornpanhi-1 scr:í por 20 annos, con· 
tados da data da approvarão dos presentes estatuto~ pelos 
poderes competentes, podendo no fim dcJJcs continuar, se os 
accionistas o resolverem. 

Art. Hi. Findo o prazo da dur~rão da comp:mhia, e rrsol
vida a sua liquidarão, esta se farú, vendendo-se em hasta 
publica ou em particular, pm· junto ou em separado, todo o 
material e propriedades lia eornpanhi:l; e pago o pa~sivo, S!' 
dividirá o liquido que ftc:1r pelos a~l'ionistas, na projJOr\·:io 
tle suas acrões. 

Art. 16. A comp:~nhia entrarú em liquidação mesmo an
tes de expirai' o prazo de sua durarão, qu:IDdo prejuízos 
hajam alJsorvido metade lle seu ~apit:ol rPaliz:tdo, o que em 
todo o caso den1 ~rr re.<ulvido em :Jssemhlt;a gera! dos 
al•t·ionistas, wr ,·nt:l~:io, na fórma que V~Í tll'tcrm i nada 
llll :lr'!. :)2 



r..;.u.:cun v o. 

DA ADMINfSTRAÇ.\0 DA COI\!P.\NIII.\. 

Art. 17. A administr·a~~ão da r·ompanhia será entregue a 
tres accioui~las, 2leitos ~•nnualmculc c m assem!Jléa gr~ral, 
us quaes nomcarao um Gerente. 

Ar!. 18. Os IJirectorcs eleitos ~ão obrig-ados a ser nccinnh
tas da com[Janltill de cilli'Oilnta ae1•i)t:~ cada um, as quac' se· 
rifo inalienaveis durante o tempo 1Íe ~lta administrar•ão. 

Art HL O Dir·ector mais votado dos Ires, c, em iinald<!d•• 
de votarão, o mais velho r~rn idade, será o Presidente da I'Oill
paullia; o irnmcdiato scr:í o SEcretario, e o terceiro se cha
mará Ad~nnto; em igualdade de votação o mais velho será o 
Seeretanll. 

O Presidente prPsidirá as assemiJiéas g-entes dos accionb· 
tas, das I{Uacs o Seeretario lavrar:í as actas, scr·vindo o 
Ad,iunto de 2. 0 Secretario. O Pr!'sitlente ch:•m<~rü JJara a 
mesa a dons accionist;Js presentes, IJUc servirão de eseru· 
tadores. 

Paragrapho unico. Em falt11 ou auscw:ia de IJUalrJUer Di
reetor será ehamauo o immediato em votos na ulti111a 
eJeii'ÜO. 

Art. ':W. Os Uireclun·~ podem :'l'l' eleito> t\111 tudoc os ·:~1'>0>. 

D.\ DJHECT'JHl.lo 

Art. ~1. Cumpre ;i Direetoria: 
~ 1." Nomear o Gerente, lican<lu <1 rcspousalJilidar!c dt•sle 

a ser aff,)t:ta :í Uirectoria, com reeurso para a asscmblóa geral. 
§ 2. o lleunir-se pelo menos uma vez por mez, para auxi

liar o Gerente em tudo quautu este carecer de seus couselhns, 
}Jara o que se reunirú além disso sempre que pelo mesmo Gc· 
rente fôr convocada. 

~ 3." Examinar, quando llw :tprou ver, o estado da es
crÍpturação e caixa da r:ornpan!JÜI, a cargo do Gerente, heru 
como o material, tJuér lluctuaule, quér lixo, que constituir 
propriedade da companhia, c vigial' IJUe se const~rvc sempre 
em estado de prestar os serviros, aos quaes a I'Oili(Jallhia t' 
obrigada pelos arts. 2. 0 c :1." dos presentes eslat.utos. 

§lA:." Examinar os IJalan~~u~ que forem aprcs1HI!ados pelo 
Gerente, eonferil-os pelos liv-ros da escripturaçiio, vcrilic:~r 
a existcucia de todo o material e (Jroprit~uade da t•ompanllia, 
de fórma que a Directoria a~suma a rrsponsahilid:~de do La
lanço, sobre o rtual funi seu juizo c relatorio, IJUe scr;i ins
truido com o do Geren t•!. 

~ 5." Distribuir {HH' todos o;; aceiunistus o rclatorio t' eont<•:< 
do anuo lindo, tres dias pelo menos eom antcr~e:lenci;' tio da 
reunião da as;emhlr'•a geral ordinaria. 

~ ü." Convocara ;tssemiJléa ger:rl dos :w~ionisla'i por au
nuudos puiJiicos coJU autceetl,2nt·ia de duus ui as, pulo uwno>. 



.\G'l'U.' lJU rODI!.H 

~ i." Conhecer da necessidade e épocas da acquisi~ão do 
material c propriedades de que tratam os arts. 6." e 7.8 c dos 
meios de adquirir, assim como autgrizar a venda ou alie· 
nação de qualr)ucr propriedade movei ou fluctu:mte, que seja 
desnfcrssaria á companhia, interpondo sua opinião e voto 
sobre cs nju~tt s, que ficam pertencendo ao Gerente. A venda 
ott alit~na~ão das propricdadt·s immuveis que a companhia 
pos:;uir fica dependente de autorização da assembléa geral 
do~ accioni~tas. 

§ 8." A' Directoria lka o direito de suspender o Gerente, 
quando faltar a suas obrigações expressas nestes estatuto~, 
ou quando se tornar incompatível com os interesses da com
panhia, nomeando substituto; e de tudo dará parte á as
sembléa !-(era! na 1. • reunião, esclarecendo-a de seu acto 
com os motivos, que o provocaram. 

§ 9." Todos os actos da Uirectoria, de que tratam os para
graphos anteecdente~, serão lavrado!; em um livro c~pecial 
em fórma de a c ta pelo l. • Secretario e firmados pela Direc
toria c Gercn te. 

llU \dll:t;.YI E . 

Art. 22 .• \o Gerente compete: 
~ L" A execução dos arts.!!." e 3." tios Jlfe,entc~ e'ta

tuto,, em toda sua plenitude, elllJII'egandu todo zelo, activi· 
dade c vigilancia, para que aos navios surtos no porto se 
prestem os serviços mencionados nos mesmos artigos eom 
promptidão, ordem c regularidade. 

~ 2." Ter continua e attenta vigilnncia sohrc o material 
lluctuante c todas as propriedades da companhia, provendo 
a sua conservação e custeamento com zelo e eeonomia. 

§ 3." Receber c pagar tudo quanto con~titui1· receita e dcs
pcza da (~ompanhia. 

~ :1." Hrcolher a um hanco todas as som mas entradas na 
caixa, não podendo conservar em seu poder quantia supe
rior a um conto de réis, pagando as dcspczas com cheque~ 
sohrP o mc~mo hanco. 

§ 5." Ordenar uma escriptur:u.:ão regular por partidas 11•·
kadao, conservai-a em dia, de fórma que até o dia t:i de 
c:ada mcz aprc;;cnte á Directoria um balancete descriptivo 
do :wtivo e passivo da companhia relativo ao mez :•nterior. 

~ti." Proceder a um balanço geral no dia 3i de Julho de 
cada auno, que submetturâ á Dircctoria até o dia 31 de 
Agosto, acompanhado de um rclatorio dos trabalhos durante 
o anuo, que sa contará sempre do 1." de Agosto até 31 de 
Julho do anuo seguinte. 

~ 7." Fazrr lavrai" ns transfcrencia~ das accões em um 
livro e~pccial por meio de um termo que asslgnará com u 
VPnclrdor e o comprador. 

~ R." Fazer nrquisição por comprn, cnemnrncnda ou eon~· 
trw·•Jín w·•t;r l'lnvin•·ia "lt •.'111 ']ll:lii(LV;r i'<tl'te. 1c ;:ceünln 
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com a Directoria, de Lodo o material necessario t~o servieo 
da companhia, para habilitai-a a satisfazer as obrigaçõe~, 
(}Ue lhe impõem os arts.~-· e 3.8 destes estatutos. 

§ 9." Engajar, para o desempenho das obrigaç·ões a seu 
car~o, todos os empregados, que sejam neccs~arius )Jlll'a a 
regularidade e promptidão do serviço, arbitrando e eontrac
tando ordenados, sala rios, jornaes, ett:., assim como :llugar 
escriptorio, armazem, deposito, estaleiro>, ete., ele., dando 
de tudo conhecimento á Direetoria. 

§ t.O. Elaborar o reA"imento de servi~;o do trafego e a t:t
bella das taxas, de tfUA falia o art. ft.", o que tudo de\'e >t·r 
approvad()o pela lJirectoria. 

§ H. Organizar regularmente as diversas clas!'es de •:lll
pregados, distribuir o serviço de fórma, que tudo ~e faça 
com o menor numero possível. 

§ i~. Franquear á Directoria toda a escripturat}tO, rail..ii, 
t·orrespoudencia, art~hivo, etc. para todos os examt·~. tJUe 
ella fJUeiJ·a fazer; c finalmente fornecer-lhe totlus os tllltlo;; 
tl iufurma~ões, que ella careça, para seu rclatorio ú a~semlllt;<l 
1 era!. 

~ 13. Pre~tar uma fian~·a t.le 10:000,1;000 ;1 contt·nt•' d:t lli
rcetoria. 

§ tfl. Fin::~lmcntc representar a •·ompanlli<l ·~m parti~ul:u· 
11 em publico, repartições e estaçõe~ pui.Jiieas ,. uus triLunae~. 
onde n ~~ompanhia tenha de apparecer como autor2 ou ré. 

Art. ~3. Deverá o GPrentc no fim do t.• ~cmestre do anuo, 
rsto fi, em 31 de Janeiro de todos os annos, compulsar as 
fnrt:ns do eofrc da companhia, compar:mrlo a despeza com a 
r~c·eita, c se houver sobra disponível, distrihuir;i pelos accio
nistas urna porcentagem, por conta do dividendo annual, do 
qual se deduzirá, quando o pagamento deste tiver lul!'ar nu 
nm do anno; ficando entendido que esta disposição não prc
judka ao fundo, capital social, nem rnesmoac•s lucros,quandn 
haja necessidade urgente de ser empreg-ado para maior des
•mvolvimento do material da companhia; lficando tudo su
jeito á apreciação da Directoria, cujo voto semato deve ser 
indispensavelmente ouvido. · 

A:iSE~IULÉA GEHAI.. 

Art. 2'i. A asscmbléa geral tios accionistas se rcnnir;i t'l. 
dinariamente todos os annos no mez de Setembro sendo eoll· 
voeatla pela lJit·ectoria, na fórma do§ 6.", art. 28, ~ nlêmllt·,t·• 
nmnião haverão as cxtraordinarias, que a lliret:toria wu
vocar ou IJUC a est:t forem requeridas por accionistas em nu
mero pelo menos tle 25, e nue possuam mais de um tc·rr·o do 
capit~l l"f'tdizado. · • 

Art. !:!5. Dit-se por eonstituida a asseml1léa eorn a pre
~ença de 2i> at:eionista~. indnitH.Io o' Din!t~ton·:; ,. Gnn~nte, n:-
1'~''~"·-·ni~nld•.l tutll•S ll~<'i' tk lllll !"n;•J •I•• r·atdt;tl realizad". 
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Art. 26. Nào se reunindo numero sufficiente de acdo· 
llistas no dia e hora, para que !'orem convocados, a Dirccto· 
ria f"ra nova convocação, põ.~ra dous dias depois, e nc11ta 
re!tniiíu tJUalquer numero, que se apresente, além dos Di
r•:dores, tÍ legitimo para deliberar 

Art. '2.7 .• \ assembléa l{eral dos aceionistas tomará t:o· 
uheeimentu uo balanço c rclaturio, que lhe terão :SIIlu en
Yiadus em execn•;àu uo ~ 5." do <ll'l. :!I, e sú depois de <l!J· 
l'l'O\'ado o balan~~u, se paliará os dividendos. 

Art. ';.!8. ~a assemhléa geral ordinaria se elegerão os 
membros da Direetoria, quando tiverem completado u Lien
uio tlc sua adminbtração os que a tiverem cunvoc:•do; e an· 
nualmcnlc se tonwr:í conhecimento c se rcsolvcril sobre as 
)JI'upostas, que contiver o rclatorio .• sem que se possa resol
Vl'l', sobre outra qualt)uer malt•na, qun se oiTerecer; pu· 
tler:io pon;m ser apresentadas todas as indicações uu pro
postas tJIW a tJUalquer aeeionista sug~erirem os interesses da 
•·ompanhia, para se lli:<eutlrem c resulven·m em reunião e.\
traonlinaria, que será con\·ocada p;•ra tn•:,; dias ucpois ou 
J'Ltl'a •JU3Iulo lúr th·liberado. 

,\rl. :!~l .. \' assemllh'a ~era! du" ;u:cionislas cOIII]wlt: ap
provar a numea..-ão tio •.ici'I)Ulo feita JH'.Ia Dirccturia, na 
f•'n'IIJa dos ~~ I. u c 8. 0 du ilrl. ::!1. 

,\r!. 30. Os at:cionblas, ausPntes desta t·;q,it;d, !icrãu o.' 
unil:us, que 1•utlerão fawr-~e representar em ;~ssciiJIJiéa 
g·eral, por proeura~~ào, tJUe dcverú ser eunferi•la a outro <u.:
donbta. 

l)ara~r;q,ho uoieo. Exccptuam-sc os chcl'es cu gerentes 
de 1iruws wmmereiacs, que, em easo de auscncia, podem ser 
representarlos por quem em suas e;~sas os ~uhstituir . 

. \rt. 3l. Carb <H;cionista tem tantos votos, r1uanta< 
dnco acçõcs possuir, ou por outr:J, um voto por cada cinco 
:.wçõe,.;, que representar por si, on pur procuração; não tendo 
voto •1nem tiver mrnos de cinco acções, nem mais de cim·o 
Yotos, seja qual for o numero de ac~:õcs que possuir ou 
rcpn~scntar, superior dn 25. 

AI'l. :12. Tod<~s as vot<~ções da a~semllléa geral, IJUC não 
sejam approvaçõcs de contas ou objectos de mero expediente, 
mas que versem sobre matcri;1, que impul'lc alteração dos 
Jll'~sentes esl:ltntos, ou qualquer meJiua de importanda 
proposta pela IHrcetot·ia ou por qualquer :11:cionista nus rcu
niL•cs extraonlinarias, de que trata o art. :28 i11{inr, serão no
min:•e>, para que se verillt1ue a maioria dn capital. 

.\rt. :la. A assemhléa g-eral elcg-erú annua I mente uma 
''CJIIIIuisEãu de Ires aceionistas, que examin•} a eseriptura•.:ão, 
t•S ha!anços c o material da •·ompanhia e dê scu parecer sobre 
tudo. 

Art. ::L A ass•)mhléa geral tem o direito de suspender. e 
tlrmittir a Uirl'doria, ou qualquer de seus nwclbt·os, em rcu
uiâ•J ex!l·aordinari:l das que trata u art. 21:1, sendo jul~:.dos 
)JriWPdeules os motivos õJllt!gados para suspensiio ou de
rnbsão. 

P:n :•~·raplit~ nu i•·"· l\1ra que ::•·.ia :•t•l'rn\-;lt!a a ;;uspem;lo 
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ou tlemis~ão de qualquer Director, a mnioria de vat.os tlr.vr. 
ser contada pela maioria de capital, com exclusão dos Direc
tores. Semelhantemente se procederá, quando houver a as· 
sernbléa g-eral de tomar conhecimento da suspensão ou de
missão do Gerente para 11pprovar ou desapprovar este acto da 
Hireetoria. Se o Gertmte mr :lf'r.ionista fie:~ exrlnido d1~ volar 
110 l':lSO df'SW :li"IÍ~O. 

Art. :l:i. :Xn rlia :n d11 Julho de rada anno prorPdt~r:í o 
lierPntP a um balnnr.u ger:tl da companhia, e da· rerrita drtln· 
:~.irá, ahim das dt>~pezas ordinarias da administral;!àfl, comn 
sP.jam alng-ueis, salarios, sol1ladas, impostos, r.tt~ .• 6:000J qnt~ 
pHrt.ent~r.rão ao GerPnte e t. :2006 para 1•ada um dos llin•1'. 
torrs. 

Art. 36. Quando os dividendos r.xcedr.rem a 12 ~'ao anno, 
o Gerente levarit todo e~se excesso a fundo dn n~srrva, ll 
quando este chegar a 25 o I o do capital realizado, se dividirá 
da h i r.m •liante o mesmo excesso pelos acdonista~. 

Art. ;}7. Altím des;;e excesso, quando der·St\ deduzir-s,•
ha e a da anno do liquido parti vel 10 • I • para fundo de re
serva, d'onde ~ahirão ns despezas de rep:uo e construcção do 
material da. companhia, para que este se con~erve sernpr~ 
mn bom estado, e o seu valor no balan~o st>ja real; e Plll
quanto o fundo de reserva não comportar as despeza~ de rP
constrncção do material, ou qualquer excesso destas sobre 
aquelle, sahirão taes despezas da receitn ordinaria. 

DI>POSIÇÕES TRANSITOR IAS. 

Art. 38. São Oirt>ctorr.l< da l'omp:mhia durante o birnnio 
contado da data tia approva~ão dos presentp,s rstatnlns pt>ln 
podt~r competflnte Antonio tlt~ L~H·ertla, Christovão Rethero· 
.lost\ Lopes tia Silva Lima. "' 

Art. :J\1. Em falta ou ausencia de qualquer dr.ssr.s Dirr,·
tnres, durante o hiennio, dr. que trata o artigo antr.cedentl" a 
assemhlt'a geral escolhH:Í um accionista para prt•encheJ: n 
lugar vago. 

Art. t,o. Durante esse biennio assiste á assembléa gPrRI 0 
•lirl'íto, qne lhe confere o art. 3~. 

Art. fd. A' Dírectoria creatla pelo art. 38 compete imp•·
trar tio Govt>rno Imperial a approvação dos presentes estatu
tos, que SI\ CQnsitll'ram approvados pelos accionistas :)Ue os 
su1Js1~nwerem, logo quP. forem satisfeitas as contlíçíirs im· 
JJOSL3s no tina I do5 arts. 9." e ~2. 

Art. 1.2. Para sr.r accionista e install:ulor drsta companhia 
devr.r:í n pretPndr.nte drpositar no R:uwn )Jpn•autil, ou no 
rJtll' filr PSt'tllhirln pr.Ja Tlirt·l~tnrin, n~ 'i" I" tlt\ IJHP trar.a n ftn:~J 



tio :~ri. !l." ~obre o valor tlag ar~õc~, que ~u!J~crever; as,;ig· 
nando depoi~ o ori!rinal tlos presentes cst:~tutos. 

p,,rag-rapho unil:o. Os 5 °/0 ficam em deposito no banco até 
a approvar:ão do:: estatuto~, para depois serem lcv<tdos em 
ennta na primeira c~hamada de que trata o art. lO. 

Art. rl~L As acçõt~s só serão entregues aos accionistas 
depois de realizado o capital, c1ue representam, de 200~000; 
,.~rão, porém, transferíveis as cautelas das elwmadas de ca
pital, na fórma prescripta no art. i2, logo que ehcg-uem a 
:10 "f.,, ou GO.) por arçãu, e não antes. 

,\n. !ü. O nccionista, que deixar rle fazer :H en Iradas nas 
,·~rocas em que furem pedidas, incorre na multa tle i • /o ao 
Jncz, ,;obre a sonuna rP-tarclada durante sois nwzes, findos os 
qu:tc•s penler:í, em 1Jene11cio do fundo de resena da l'ompa
nhia, as entrJda,;, que tiver feito, salvo provando, a contento 
da Dircctorin, •:a usa .insta da demora. f)nr em c•:t~n nrnhnm o 
ahsolve da multade 1"/.aomez. 

fla h ia em 16 de Agosto de 1872. 
(~~~uPrn·<P :1<: ~--izn:l!nra~.) 

----.....---

DECRETO N. ;;~;iO DE 29 DE oUTI'IlRO nE ·l8i3. 

Concede á Companhia de seguros marilimos c terrrestes -Pelo
t••nst!-antorizarão rara fnnceionar e appt·ova seus estatutos. 

A ttcndrndo ao que me requereu a Companhia de se
guros maritiuws e tcrrestres-Pclotense-, estabclecilla 
na ridarle de Pelotas, na Província de S. Pedro do 1\io 
Grande do Sul, e devidamente reprm:entada, e na con
formidade do parecer da Secrão elos Negocios do lmpe
rio tio Conselho de Estado, exa t·ado em Consulta de 30 
do mez proximo lindo, Hei por bem Conceder-lhe auto· 
rização p:na funccionar c approvat· os respectivos es
tatutos com as modificações. que rom este baixam, as
~ignadas por José Fernandes da Costa Pereiu Junior, 
do Muu Conselho, l\linistro e Secretario de Estado dos 
!\'r~gocios •hl Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
que as~im o tenha entendido e faça executar. Palacio 
tlo Rio de Janeiro em vinte e nove de Outubro de mil 
oi Loccn I os scten ta e trcs, quinquagesimo ~cgTHHlo da 
lnclf'prndencia e do Impcrio. 

t:om a rubrica de Sua 1\fagcst~dc o Imperador . 

.Tn~P F~I'!IOilrli'S da co~fll Pl'ri'ÍI'rt Junim·. 
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Jtfodifi("BÇiwS a que Se l'efere O 0("("1"efO R. 0 

útJ:ióO desta data. 

I. 

No ~ri. 23, r.m ::;eg-uitla :"ts pntan~s-vintP ,·oto~
:HTP~r.rHiar-~P:-nrm por si Bf'm ,·orno JH'oeurador d.~ 
••ulro. 

n. 
X o ~1·t. 2R, rir pois tias pa l:~na;;- :~ssrmhlt'•a r.rr:~l--. 

:Jddilar-sf':-r:;;tantln l't'Jll't'SP.Jttatlnum rp1intn do capi
tal rt•alizado. 

m .. 
No art.. 30 c em outros em rrne h a a wqll'rs~:io-:·:~pi

t.al social-~uhstittJil-a pr-la-capil.al rr.ali7.ado. 
Pal:1r~io tio llio tfr~ Janeiro em 2!1 de Oulultrn dt' IR;:;. 

-Jo.~,; /<'1'1'/lfl.llrll•.~ ria Co.~fff l'rrrirff .Timinr. 

Estatutos da Compnnhi:t dr. seguros lert·cslres e marí
timos l,clolr.nsf', a f(UI' sr I'f•fr•l'f' o Dtm~la n." !HãO 
drsla d:tla, 

Art. t.• A rom[lanhia r!l'nnntinar·sn-ha -P·llol.t>n<:r-, 
tr•utlo :ma sé•le 11~ Cid:t•Je ti•~ !'dotas, l'mvincia d.- 's. Pedro 
do Sul, 1' se regerá p~los prcst'nl.r!~ •'sl:ttutos. 

Arr. 2." A companhia tlur:n·:i por rspaç.) dr vinte annos 
:·ontados ria d111.a em IJUr SI~ cff,•t,tnar o reg-i;.;tro dns prtJst•lllt'~ 
•·statutos. 

Pnrlerá ser di~solvi•la antes de findo ~;;tr praw: 
1." St) houver Jll'e.iuizos lfUt~ tcttiJ<llll ahsnrvitlo um trr('•l 

:lo s·~u ~~~~pita I c fn nrlo de f•'S•11'V:l ; 
;!.0 ]'\o~ e11sns prrvi~tns tio ad. 2l!"í rln f:ndicrn dr> Clll!l· 

m~rf'i•1, e mais V· i,: f'lll villor. 
A ··o.npanltia, por dclib,•raf,';jn d.1 a.;sl'rnltli•a g~>r:d, pnr:t 

f''~~ 11m ''OilVt)(~ada, JlfH!Pr:í pro;ro~ar "pral•J •Ir· ·.uJ tlnl'.l\':w 
•o·H·diantt• :1pprnr:u:ã1o dn l;•l\'t·f'lloo. 

r.~o~n: 11. to. 
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~aPITULO H. 

DO FDI nA COMI'A:\III.\ E J';.\TUIU;Z.\ DE SI;As lli'EnA.ÇÕI·:s. 

Art.. 3." A companhia tem par fim : 
Segurar contra todos os riscos maritimM, perda>', avarias, 

com a unica excepção uos provenientes do c:ommereio illieitn 
on cle r.ontrahando, de conformidade com os arts. 6R~ e G8t; 
do Codig-o do Commercio. 

Art. lJ,.• A companhia segurará ig-ualmente todos os risros, 
• prejuízos e peruas occasionados por incenll io, ou com o 11m 

de evitai-o, assim como por effeito de raio : 
J. 0 As propriedacles urbanas e rustieas. 
2.• Etlificios uo Estado ou de partkulares. 
3. o Trapiches alfandeg:Hil\S ou particulares. 
~. 0 Depositos de merf'adorias. 
õ. o Moveis, mercauorias e roupas existentes nos proprios 

-ed ificios. 
Except.uam-se : 
L • Os theatros c casas de espcctaculos, suas pertenças e 

dependencias. 
:!. o Armazem ou depositos de f a hricas de comhustiveis, on 

de generos inflammaveis, snns pertenças e tlependcncias. 
Art. 5.0 A eompanhia segurará ta miJem eontra quaesqucr 

avarias mercadorias transportadas por via ferre a. 
Art. 6. 0 Os riEcos principiarão c terminarão sempre ao 

'meio dia dos dias assignados pelo ajuste; porém, em caso 
nenhum principiarão antes do momento tia assignatura da 
apolice respectiva. 

CAPI'l'ULO IH. 

DO CAPITAL DA COMPANHIA, SEUS LUCROS, DIVIDENDOS E FliND0 
DE RESEI\ V A. 

Art. 7.° Cinco mil acções de '!008000 cada nma formam o 
fuBdo social da companlli3 de .1.000:000,)000. 

Art. 8. 0 O fundo effeclivo da companhia será de 100:0001), 
ou tO 0 lo realizados sobre o valor de cada acção, que serão 
realizados lã dias depois da chamada feita pela Directoria. 

Art. 9. 0 A companhia dará prineipio a suas operações 
logo que estejam realizadas as entradas dos !O o lo de que 
trata o artigo antecedente. 

Art. tO. A falta de pontual cumprimento ao accionista 
que não fizer elfectivo á eaixa da eompanhia os iO o 1. de suas 
1cçõe~, no prazo estipulado no art. s.•, depois de ter !.ido 
prevenido por avi~o< pu!Jliro~, P no ~ru domirilio, perdrr:í o 
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llirmlo ás acções que houver subscripto; exceptuam-se, po
r.Om, os casos em que occorrerem circumstancias extraordi
narias, devidamente justiftcadas perante a Directoria, a qu;~J 
apreciando-as poderá admittir o pagamento da importancia 
devida. 

Art. H. Havendo necessidade de effectuarem novas cha
m:ulas, o accionista que não entrar no prazo marcado pela 
llirectoria, será excluído immcdiatamente da companhia, 
sal v o o caso de força maior, perdendo a beneficio desta as 
entradas que houver feito, e os interesses que lhe possam 
pertencer, ficando demais responsavel pelos prejuízos que se 
derem em ri~cos ou seguros tomados até o dia da sua cxcht• 
são, e ns acçõ~s serão vendidas em publico leilão, e o seu 
prOtl.ueto levado ao fundo de reserva. 

Art. :12. Dos lucros liquidos da companhia verificados nos 
lmlanços semestraes, e procedentes de operações cffectiva
mente concluídas no re~pectivo semestre, se deduzirá 5o I.; 
para o fundo de reserva, e tO • 1. para a commiss5o dos Di
ref·torcs. 

Art. 13. Fica entendido que a commiss5o dos 10 "lo tocará 
aos supplcntes, quando c na razão de seu exercicio. 

Art. H.. O excedente dos cinco por cento para o fundo de 
reserva, 1\ dos dez por cento dos lucros líquidos, será divi
uitlo entre os aecionistas nos mezes de Janeiro e Julho de 
eadn anno a titulo de dividendot. 

Art. W. Quando o fundo de reserva attinja a cinrocnta 
por cento do capital realizado, o excedente ser~ distrihuido 
Jtelos aecionistas a titulo de dividendo, nas épocas estaiJele· 
eidas para a f1~itura destes. 

Art. iô. O fundo effectivo da companhia, e o fundo de rc
SPrva, serão depositados em um ou mais bancos desta Pro
vincia, a premio, ou em conta corrente, de modo que offe
reçarn facil retirada quando exijam os interesses da c:om
panhia. 

Art. :l7. Se, em virtude de prejuízos c perdas, o capital 
SOCial rt)r desfalcado, não pod!'r:Í haver diviucndos t!IUI]Uanto 
não ft'tr eJ:e integTalmentc restabelecido. 

Art. i8. A eompanhia não poderá segurar em um sú navio 
de vela mercante, mais do quo cinco por cento do seu capital 
sot·ial c reserva, c em navios de guerra e vapores, seis por 
t'l'nln. 

HPiativamente ao seg-uro terrestre, não poderá exceder a 
oito por r~ento do capital social. 

CAPITULO IV. 

Do.-: ACr::IOXJST.\~. 

Art. 19. G•msideram ·~P a1~1·ion i~ r as 1la rnm pa n h ia os pm•
~tudnn'' das rPspet~tivns :JI'Çill's qw~ sul·~~~ff'.Vt1ralll t•siPS e,. 
!alutr", ou os t'!'Sfi•'llaril'', uma \<JZ fJllt' rennalll •'1\1 fi e> 
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quesilt•i' k•::lf''. ,. a~ quali•ladl's n•enHIIllPtHI;ula:; pelo D"· 
crrt.o n. 0 ti7ii dn JO •k Janr~iro tle UH9, art.i'i. 0

, nlttma pa'rtr. 
As aq•õt•s qun p!'rt.•nt'PI't~!ll a fir111a ~ncial ~ó (JOderão tiCT 

T~l•rt~sf'ntatlas ••m ;tsSI'IItltl•'a gpral por 11111 tlo~ Stwi"'· 
Art. :!() .. \,,s an·ioni~ta~ ol:1 •~<llll)l:tllhia ,·~ (IPI'IIIilllfln 

YPtHinr, traspas>ar, on traw;fnril' suas :~t·•;i••''· 1~0111 tanto t]ll" 
'" t•••s-:iott:ll'ios spja m :1pproy a dos pnla Jli n·•·ttlT ia, to111~ ud• • 
~obre si n n•sponsahilidade, P tod;~s :ts ol•ri'!llt;"il•'S •los ..,. · 
iliHttes, as'i~narlflu uns,. outros Plll 11111 livro PS)H:t·ialot'OIIl· 
Jll'.!.f'llh'. !f•l'l!lllt'IIIIIIIS lll~lll!JI'OS da J)irl'l'loi'Í<I. 

f:nmtutlo o novo :Jt~•·inni~la n:in vnd,•ra Ylllar, stHII qne 
tPnha feito IIVI'I'h~r n••s livro~ ria r·omp.tnltia P<~a trall,fP· 
fl'tli'Ía sP.SSI'JIIa dia' pPlo HI•~IIIIS antes il~t l'!'lllliiio da a~S>'Ill· 
hl(ia ...-.. ral. E\l'eplu:•-~~~ a transtú'Pilria (1111' ht•r:tll~·.a . .; ou 
execução. 

Art. :!1 . ..\ fl'''lHlll.<ahilidatle tln;: ,.,,•rioni:'ta~ prla~ fr;up;. 
~tt:t;iu·~ da r'o111panl11;1 ni\n .;c l'~lentk a 111~ds do •1ue 11 v;~lrnr 
de suas rrSJII'.t~tiv as :1q~riL'". 

Art. 2'2. N·~nhtllll ;II'I'Íonista ('tHier;i p~ts.;IJil' ruais ti•• t'Pill 

at'ÇÍ)i~~, JIPill l!lflll()S de t'Íili'O. 

Art. ':2:1. C:11la t:ÍJif:n arr;l11•.s dão tliro·ito a 11111 voto, 111<1" 
nrnhnm :wt~Íiltli"ta IH•tlci:Í tPr IIIÚ' ti•~ 'intP votos. 

O :Jt:1:ioui,;ta qno• o fl.r por ~en llllllll'llltlivitlualt• ao llH':'III" 

tPIIIJlo l'tllno surir• tlt- qnalqner firma t•td!.~t,tiv:•, uàu potl~t:j 
rm •~asu de f'ltd~·iin da Din•etoria e st·us ~npplt~nt<•s, volal' 
~!'não depois de optar, onpor St'll lltlllllli.'IIIIW arrioni.,la, on 
cnmn ''wio tb firma eolkt·ti\'a ti" qtw t'az parti'. Ern ne· 
nhum ra>o po•II"I'Ú votar, u,;antlo t.ln :unha;: as qnalidadrs. 

Art. :!.i. Qn;tlqtwr nl.·t·ionistil póJI' t'llllll':tn~n·r tlll l;tzf'l'· 
se rf'prescnt<tr legallllt'Hte •·m a;;,;,•ntldtia geral JH•r outro 
accii•ni~t~. hf'm e•HnO aprr•q•.ntar llt)lla ;r~ prnpnst:t~ IJII" jnl· 
t:ar llll'is á companhi~, salnt t'a.-;n r(p rlt·i•::ltt tl•1 Hirt•t·ton·s 
">npp!Pnte:<, na l'ouForwidade t!o :~rt. 2." da Lt•i n." IUKI t)p ~:.! 
nl' At;o~to tlc l~(if) ·~ Df't'l't!t•• 11. 0 ~7ll de l~l d~ ll.·ZPilllrl'u Üll 
dito anno, art. :i." ~ 1G c art. 'l.i. 

C.\J'IITLII V. 

Art. !:!ti. f:un<tituc ass.,mbléa ger~l tln.; a•·•·ioni~t~~. a rf'tJ· 
n•âo de~lt~.;, •tllant!o convocada pela UireeLnrin, dtJ ,.,,llr, .... 
midade eom estes estatutos. 

Art. 26. :\ me,a da a~sembléa geral ·~ompôr-se-ha rlt• um 
Presidente c rlous Secretarios, que annualrn(•nte rorem Pkl· 
tfls por maioria ah>oluta de votos J•ara f'JI:t•rerr t;ws f':n·••o:; 
proeedeudrJ-."t' ;i el,,irão rm t'etlulas distitH'tas ,, dcdJinJt•; 
~<lrtr, nr• •:asn !]r, rrnpatc . 

. Art '!7. A ~sscmbléa 1;''1':11 ,q;j •'onvrwa.Ja pt:la Dtre,•Jn. 
n~ ,. puhlít:~d;1 c:;t;l r.-•n "'";•(lll 'JUatro d1as <~ule', IH'5 h•llv1• 
.~f ilL'Í''r r·trcuJaç~r.. . 



EXEt:lifJ\'0. (!'''> "-., ,., 

Art. 2fl. C•msidf'l"ar-sc-ha eonstitni1ht a a:-,;emiJit;a h••ral, 
Astando presentes tantos aceionista~ quantos rqweseutem uru 
ctuinto ou mais rlo capital social, menos para a eleição de IJi
r.wt.on•s n suppf,~ntrs, na IJUal é necessario IJlW n~pre~ent,~m 
n ur11:a m•luos dt• u 111 tP.rçn do c a pila I soei a I. 

A•·r.. ~~~- C)nantlo a ;J~~cm!Jh\a geral não JmtJ,•r ddihflrar 
por falta •l1~ uwmhro~. se f;mí nova convocação com .1s forma
lidades do art. '1.7, ilr.d81'ando-se os motivos •li'! la. l\e;;ta rr.u
uiàn "~ at'cionistas pr~scntrs, •pwlipwrque seja SI'U 1111111111'11, 
constituirüo a~SI'IIIhléa g-eral, salvo ~e o ohj1~do dl'.!la fúr a 
eleição de Oirectnres c ~npplonte~, 11m c:ujo eam prt·\·ale<:l'rá 
semprn 11 f( li•~ ~" at:h<~ ''~latnidnuo final do art.~~-

Art. :.10. A ~:<semltléa f.!'~ral ~~~ rrunir:'t exlranrdiuaria
ml'nl.•• s.~mpn• lfllP a flirr,,toria julg-:tr l'oiiVl'llii•fll" I'PIIVo
cal·a, ou lhe fôr exigi1lo t•rn r••querinwnto lltntivadu por ;11'

doni~tas que I'PJII'esfmtem um tlneiuw ou nwis do rapitaluc
mina I da sueierlacle. 

Art. :H. Se pa~~atlos oito r! ias clepni,; des,;a exig-rnda, a (lj. 
reetoría niio tiver eonvue:aln a assemhléa l!üral, potJ,~r;, .. 
os t'eiJnerente~ fazrl-o por annuneio,; assi:.:nadns por todo~, 
deelarautlo não terem sido attondidos pela refcritla Dirtw
toria. 

Art. :12. Em rcuniõcsPxtraorclinarias ~úse po1lerá tratar 
de oi!Jct:to wl:ttivamcute :í sua I'Onvn;:ação ~~de :tssttiiiJitu,; 
•111c tenh:nn lit:arl•1 pen1lent,~s t•m sr1si•es auteríon·s. 

Art. :1:L Aa,:scmbléa g-eral n:lltllr-se-ha ordiuariamPnte 
no me?. c! r. Janeir•l de eada :111no, 11ara srr apre~entatlo n mia
to riu ri:~ Direetoria. Apresentado que seja o rt~latorio Jtt•ssa 
rennião, pt·nc·~dcr-se-ha imnwdiatamente á Pleiçiio de um:t 
rollunissão de trrs membros para o exame tln ltalauc;o c ope
rações do anno findo. 

Art. :JrL Dentro 1lc t::S dias depois da reunião de que. trat:t 
n <~rt. a:1, a eommis~ão aprc!'untar:í o seu parPeer ;i assl'im
hlt:a ;:rral, para esse Hm convoe:Hia pela llít·e•:tnria, cujo p;t
reet•r será pttl.Jiirado eru uma folha tle drcula~·;io, c rt~nwttht.• 
:to (;o ver no. 

Compete :'t Dircetnria fornecer todos os livrM e iltu:nuwn
hl" St'lll reserva alguma á eomrnissãn, para e~elarc.·imcnto tJ,, 
cxanw. 

Art. 3ã. DPpoisd:~ :tprcsf'ntac;ão do pan:eerda cnn11uis~~~~ 
de exanw, SI'I":Í 1\llt~ suhmcttido :í apreeia(·ão da aS~I~IIII!l•;a 
geral, podendo os aedoHistas ·~xigir a~ inl'oruw•:iícs IJUC jul
garemnel·essnrias para P~dar,·•·•·r ~1\US voto~. 

Art. ;!6 Votado o pai'Ct'CI' da ~'OIItmissão, pror·plfcr·~l·-h." 
por esautinio secreto e maioria <thsoluta tlt• votos ;í !'lt•i•;:in da 
Dirf'r:tori<~, •l concluiria t'sla far-~r-ha pf'ia IIICSiti:J fúnua a 
CIPiÇãO do~ ti"I'S SUJIIJ(ell!PS. 

A rcrll'içào d•'S ltirectllres e supplcu!l's é pcrmittilla. 



s:n ACTOS DO PODER 

CAI'ITl!Lt_l n. 

Ar f. :li. A ··nmpanhia ser~ arlmiuistrada em todos os srns 
:lt:lo~ (HJI" unw llin•etoria r·ompusta tlr) tn•s nwntllfiJS, ekita 
Jl"r lllll :rn11o !J"I"'' ael'ioni~ta...:, eonf•Jrnw rlispõe o art. :16. 
Appro\'3rlos e rr·.~istrarlos rstr•s e~tatntus, a Direeturia exr:r
rr·r;·, s11a...: fnnr·r:fr"S :rtr' .l:llli'Írn tle 18i:: .. 

Art. :l>'. C•Jirtpde aos Birr•rtrJrcs a;si~nar toda a cnrrcs
l'nnrlt•ur·ta, P tlo•:lltllelll"s da cotllpanhi:l, deH•ntlo ser l'l'gis
ltarlns r'lll lin·o proprio. 

Art. :1\l. O llir,•r·tor qtw ~·· ~c:har irnpr.rli•ln dr 'r.rvir pnr 
mai.; rl11 rint•• tlias>er:í sttll,titllitlo (ll'losllpplente durante o 
~l'll ÍIII(H'I[ i 1111'11 [11. 

Ar!. ~O. C•lllljH'Ie ~ IJirr•rloria: 
l. '' E\r•eutar r: fazt·r ''"~'rutar os prr~cntcs cstatutM, r re

gnl:•r IIII!Or]n pratir:o r[,, !Pr<~r a ('f]'cito as suas disposir;ões. 
~-" l:nn\'t)l':ll' a ;IS'l'lltLka g:t•ral onliuari:ll' r·x.tnwnlina-

ria 1nr• Hlt'. ~ 
:1." t:"utr:-wt:1r I' Pstipuhr enm os ~rg-nratlos o prr.min dn 

~eg:un1, "s1ws r·.ondit;üP:<, cuja minuta dl'YPrú srr assi:<nada 
por rlous Ilir•·t:tnn·,;, e :, apulil:e por un1 dos llin:c·tores rm 
uomPda cotnp:mlti: •. 

!L" llar n pl~no li:~ r>tTiptnra(.'iio, diri:,.:·i!-a e fisr:ali~al-.1. 
0." Cnnqnrt'l't'r no Pscripturio nos dias utcis desde ás liez 

hor;~s da manhã at1\ rluas da tanle. 
1;." C•l!rtr:l!'t:•r o; CIIIJ!rl'gatlos d~ r:ompanlth, mareantlo 

~:''"' nrdt•flarlu,. 
'i." .\pr•·'Pillar ll•l m"z <IP Janeiro <l.~ f'aua :mno :'1 assem-

1<1,<:, ger:d lllll rPI.1tnrio mil!ttt:iosn da.< opera.,-ue:< da t·om
panliia tlllr:•nte ,, anHo lindo, :II'C\llll'ô\HÍiwlo do IJ:dallt;<' tf,, 
-""ll :lt'li;·ot: p:t,sil·n, t·n.it•s diH:untt:nto-; Sl'r;w ll.'ratlus aur<~· 
ult••,·iuH•nt" rlo Govt:rno, na fúrma da L:1i. 

IL" A llin:eloria é in solidum rcspons~Ycl por torlns c 
quar•.-:qut)l' netos de ~na gen'JH:in. 

!1." F'ittalnwni•J a Din·c:tnria liea antnriznrla para rxcrc·r•r 
livrr• e g··ral :llllltillistração eom pleno~ pntl,•rr•;;, Tl''S qn;ti'S, 
~r·m r•·s•:rv:l al~llllla, cunsitltJrant-!'~ enmprchendidos e ou
tor~'~do;; l11du.-:, lllt''lllO o;; pndP!'I'S rl1~ r;1n;;a prnpria. 

JO. H••pr''"'llt:'r a t'OIIIJWllhia em Jnizu, ou ftíra llelle, (H'r 
~i nll por St'll' prrwurarlim·;; . 

. \ri. IJI. E· nliri:carãn ilr,llil'l'r:tnr-r·aixa: 
(;IPII'd:ll' 11 di!liii·Íl'il: (1'!1":1' I' III:IÍS V;d<ll"I'S rJa l'f\lll(l3llhi<l, 

s:11·:1r ll'lras s~<l•rr "' '''!.!"tll':ldo;; por i111pnrte do~ (ll't'IIIÍI>' P 
,!pillif'fh.: d11:' :'t~·..:·\11'!':' l'ff.'f'IU:ldP.~ a pr:IZtl, <~ pngtll' t' l'f't'L'IIL'l' 
l <;do~ I i li' 1'""':1 J<l'l'ÍI'lll'l'l' ;'l ('!lfllJiô\11 hi:l. 

\ri. '•'!. -.;,, ''""'' dt• liljnid;lr.::·,,, da ,.,,mpall!IÍa rr•:;-nlar· 
·· 1:~ "'i li· . .' dl'l•Tllliil:t u ~~··di~o tio t:l'llllilL'l'riu e mai~ L•:is t'lll 
\ ! !" 



EH~f.UTH'O. 

llJSPO~IÇUil~ «ERA F.S. 

1)f'"" 
,J.).) 

Art. fi:J. E1ll easo de fallnncia de IJ!WirplPr :ll'f"il,nista, :1•; 
suas :H'Çues eonsidernr-se-hiiu Jn~o va!.':as; a c·nlllf':JHhia :1:-; 
tomará a si, e dentro de trinta dias as f:1r:i vc•ndc·r 1'111 pn
ldieo leilrio, guardando em deposito, :i orclPm clt~ quem de 
direito pertencer, o producto tlellas, clepnis !l!' dc·duzir a 
quota qne em proporção llw toc~ar, de cttuw;:quPr pn·juizo.-> 
verilicados até a data da falleneia do aceioni;:ta. 

Art. 6J1. Por morte tlc quaJ,pwr ae<:ioJJi,;ta, as sna~ ac··· 
(_;ucs pass:1rão a seus herdeiros, se estes pos:;uirt·m :1s garan
tias exigidas para ser ac:cionista, conformn a dontrina cln 
art. i\J; Plll ea;:o contrnrio a c'clllltJanhia a;: tomar:'1 a si, f:l
zendo-as venclcr em leilão publico, ;:egninclo-se a fúrma qui! 
se aehat' t•staiJeledtla no nrtigo nnterc·Ll('n!n para os casos d1~ 
fallent~ia. 

Art. li5. Totlos os sinistro;:, av;Hias grn:::sas ou p~rlit'ltl:Jrrs 
jn:;tifiea:las em re~rn, serão pag-as á \ista, sc~rn dt•:<eonto al
gum, até a quantia rle um conto de rc\is, e da h i para eima, tllll 
Jntra;; a prazo cln 60 dias, on :i vista c·um o tlc;;eun to tle ~"/.,,a 
juizo Lia Dirt•ctoria. 

Art. 46. As questões su:::citadas entre :1 companhia c os 
seg-urados serão decidillns amig-nvelmcnle; rrn c:;sn eontrn
rio, de confonnidade com n Cotligo do Cumnicrcin c 111ais LPis 
em vigor. 

Art. TJ,7. E' permittitlo o exame dns livro:; cl:l c~nmpanhia a 
todo o aec:ionista, no cseriptorio tia lllCSIIW, c na prc:;t'llt,.'a 
dos Direc:torcs, tjne são oi.Jrigaclos aos esrlarrcimPntos que 
pet!irem, menos tirar extractos. A Direetoria ~·~obrigada a 
d:1 r certidão do que requerer qunlquer acdunista. 

Art. 48. Para :1 eleição dos Dircctores e supplentes se oL
servará o seguinte: 

L" As ccdulas conterão interiormente o nome por rxtensn 
rias pessoas a favor de quem forem dados os votos e com e~ ta 
tlr,claração:-para Direetorcs ou para supplcntes-, c extl'
riormente, além desta mesma declaração, o numero de votos 
que tiver o accionista votante, designando, porém, qual o 
Dircctor-caixa. 

2. o Um dos Secreta rios fará a chama ela dos acdonistas pelo 
livro de registro delles. 

3. o O Presidente receberá a cedula, e antes de a lan{'ar na 
urna, declarná se é para Directores ou supplcntes, hem 
como quantos votos riJa contém, verificados pelo Secretario, 
:í vista do referido livro. Na eleição para a commis~ão tle 
que trata o art. 33, o que fira acima estabelecido para a tlc~ 
Directores e snpplentes. 

Art. 4,9. Os accionistas obrigam-se por ~i e seus herdeiro<: 
ao liel e inteiro cumprimento das disposições dr.strs est:l
tutos, o que validam com sua~ assig-natur:,, ou t!t- ~·pw lw"• 
tanlrs procuradorrs. 



ACTilS DO PODIP. 

1\rt. ;;n. ~<'nhuma rr-forma ou ÍnJIOV~f_'ão.l fio~ Jlri'So'lllo--: 
P<;tatul"s ~Pr;·, dada :í t•xo•t·u~·ãu Sf'lll pl'f;Via aulul'i71tf;áu 11 .. 
t;,,VPI'IIu, ~~ :wo~ila~'ão fHll' pai'!P du~ aeeionislas n·pn•st•ntan!P, 
pdoo uto·uus dt' ruetad•~ do t•apit:il. 

Art. ijl. 0..; nccionistas nomeam :10 soei o Thomar. .TosJ d.
r.anlpos para reqno•nn· ao Gnverno lrup••rinl a ineorpm·;o~'à<> 
da l'fllnpanhia e a approva~ão desti'S estatutos, podPrHlo o 
lllf·~rno nornP:Hlo aPt•itar :~s altera~:ues tfUP fnrPm urtlenada,: 
pfdu (;ovf~rnn, onviudu antes aos <~Ceionistas t'lll asst·mhlra 
•.!:l'l'al, se as alt.PI'af;i,~s versarem sohrt~ rnateria importante e 
vital; e ontro,.;iiH n~•ruerer no Trihnnal do Cnmuwrdo u ro•· 
~i~tru dos ,•statu to,:, tlo~plli> dr. approvado;:. 

Pelota;:, 2~1 de .Junho de !Hi:J. 

0;: aha ixn as!'ir.:narlosfleda ram rpw ncPitar,,m e approyar:~rn 
ns estatntoJS da Comp~nhia de sPguros marítimos e teiTestre . .; 
PPintmst, fia f'Íflad•~ rl•~ l'Piotas, compostos oJe tíl artig-os e da
taflos do dia 2!1 dn .Junho do •~orrente anno, assim mais Qllf' 
diio fH~Ius Jllesmos Pit:otutos plenos e (,:'f~l'at's poderrs ao acriol
uista Thomaz Joso) tk Campos, par:• requerer ao Governo [111-
l''~rial a ineor]Jorat;iio tia f'lllllpauhia, e approvat;iíollos •~sl:t
lu tos. 

Po•lota'. :!!1 oJo .l1111ho dP Jili:l.-(S•'~IIelii·W :1s assi~:n:1· 
tu r:'') 

DECitETO ~. :i'l:a -- llE 2fl m: OI!TI;JIIUJ llf: 1Hi~-

CnnrPd~ ft Comp~nhi~ Nacional tl~ Naw:.;acão a YafJOI', antoriDIÇliJ 
para funceionar e :tpJorol·a seus estatutos. 

Attrndentlo ao que me requereu :1 Companhia Na
ciot!al tleNave)!a•:ão a Vapor, tlevirhmcnte reprrsentadJ 
fl na conformidade do parecet· ela Secção dos Nrgocios 
do lmpcrio do Con~elho de E~tado, I'Xarado em Consulta 
de ~W do mcz passa1lo, Hei por bem Conceder-lho auto
rização para fnncciollar, e approvar seus r~stalutos com 
:1s mortificações que com este baixam, as~ignadas por 
José Fern:-~ndes da Costa Ptwnira .Tnrtior, tio Meu Con
••·lho. 'firliq;-o n Srcr•~tario ri•~ F.<;t:l'ln rins Ne(ror,ins d:1 
Acrft'ultnr.1. f:,,mmr·r,·i(l r Obr:" Prtlllir:,•:. •r'u1· :l':'illl 



o Lt•nha ententlit.lo e faca exrrutar. Palacio do: Rio dt:: 
Janeiro em vinte c nove tle Outubro de mil oitocentos 
setenta e tres, IJUinquage:;imo seguntlo da fndepen
Jcncia e du lruprrio. 

Com a rubrica de Sua 1\fa~esL:ulc o:Imp••r:uJor. 

Jo$é Fernamle.~ da Costa l'treira Junior. 

Dodlfteaç,t'tes a que se refere o Decreto n. • 
G4GI des'a data. 

I. 

No art. 6.". d.~poist.las pJlana~-Lrinta dias-acrt•s
een Le-se-publ icafio, pelo mPno~, trP.-; Vf·ze~, nos jor
nat·~ mais lido~ tle...:ta Curte. 

11. 

No art. 1!), ~ L"-;;Hpprimam-~~· :1• palavr:Js-r• da 
a~~Pmhlé:J .rr.•ral. 

111. 

~o art. ::!'~. :ICrt'St~ente-se-c sel'il presiditb por um 
a•·eiouisla lflll~ não seja mmuht·o da Uirrctor·i:t, no
meado por aeclama1;ão par·a cada se.~s:in 1111 e!Pilo p:1ra 
,;prvir· durante um 011 dousannos. 

Os_ SCC!'I'Iarios e Escr·utadorc:.: srrã? propostos pelo 
Pl'f'~ldentc P :tpprovado~ pelos arcronrs:as presente~. 

IV. 

No art. 25. substituam-se as palavras-que reprc
s•~ntern a terça par·te do eapilal-por e~;tas-quc re
prps,•ntf'm, pelo menos, um quinto do capital realizado. 

v. 

O vno de que fl':l!a o a1·t. 4n fica PIP~ado a __ _ 
a1111o~. ~ f'.~M~R 

Pala cio tio Rio de Jancii·n rm 29 de Ou!) • tt"'-~\~:1. A 
-lo.~t: Fernandet~ dtz t:o~fa I'P1'1'ira Ju~1ior: .. ,., i\.- .,. 

t•\nn: 11. ·ln'i C'\."-
, ,~, 

i~- C)C:>! 

! .~ -"1~~{1 



.\CTOS DO PtlOFR 

Esh1tutos da Com(lanhia Nacional de Navegação a Vapor 
a que s~ rel'cre o necrl'to o. o !Hãt de 29 de Outubr·o 
de f875. 

CAPITI'LO I. 

nHf;.\"\lZAt.:\fl E FI'\".;; 0.\ C<l~11'\l"lll\. 

Art. 1." lle JCC't"inlo ;, i." dispostt)o do eonvt•nio 
.tllllCXO ao Tlcrr<'lu n." 'i:!OO dt• 11 dt' J:11wiro ultimo, a 
Em preza B1·asi li' i r a dt· l'at(lll'tl':' a \" :tpor '" const i I IH' 

t'lll uma 'oeiPLlatlt• :tiiOIIYilla, sul1 o titulo dt• Companhia 
l'\aciollal tlt• NaYt·ga(ão a Yapor. que sn encarrt•garú t.la 
I'Xt·rnção dos st~t viGos conlractados JWia mesma cmprcza 
t·otll o Governo Imperial, l'Onstantes dos Decreto;; 11. "' 
t,;iJJ r r!:;;t:; dt• 20 dt• Al•ril c í dt• Junho de lHíO, am
pli:ttlos pelo acima referido. 

Art. 2. o Esta rompanltia pmler:'t tambem conlrarl:tr 
outras linhas de n:~vcgação :1 vapor, para concorrer ao 
dt•scnvolYimcnto tlu commr·rcio, c da mat·inha mercante 
nacional, mediante a concessão tln vantag-cn:-; t•m rn
l:lt:ão com as obriga<;õt•s que contrahir. 

Art. 3." Para satisfazer estes tins a companhia ad
fJUire o material da rmprcza, espccilicado 110 anuc:xo A. 
pela quantia tlc mil e duzentos contos tle réis, c man
dar;·, romlruir os vapo1·es novos que julg-ar nt•ces~ario:-, 
lendo t•m Yisla que elles sejam dotados dos ui Limos me
lhoramentos, P que preencham as cor.diçõcs do~ con
lraclos. 

Art. r.. o Esla companhia ter:'t sua séde na Côt·Lc, c 
durará prlo tempo tlt~ Sf'US contractos com o Govt'rno 
lm pt• r i a I. 

Art. ~)."Seu capital ser:'t tlt' dons mil·contos tlr r\~is .. 
dividido em dez mil aCÇÕ{'S dr duzen los mil réis c:. tia uma, 
do qual já se aclta rt•alizatlo mil t' tluzrHtos contos: po
dt'J';'t st•t·l'!t•vadu, na ltypolht'~t· prevista no art.~.", SP 

:t<sim J'Ur resolvido por numero de accionisl:ls quc 
n·prescntc tlous tcrr,:os do capital, deve11tlo as novas 
:1er,:iies ser reparlitlas tlc prefercncia t•ntrc os associados 
11.1 proporção das que j:í possuin•m. 

Art. ü.o As arçõcs para completar o capital acima 
~""I i pulado serão pagas em prestações, sendo feitas as 
,·Jt:nnatlas scgumlo as lll't~cssidadcs da companhia, pre· 
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cedendo aviso de trinta dias. No :~elo tia subscripção, 
porém, se entrará com vinte e cinco por cento tle seu 
valor. 

:\ri. i." Hrverte em henel1cio da companhia o cpw 
houvl'r anteriormente pago o :tccionista, que nãll rea
lizar a entrad:~ :1 que fôr obrigado 110 prazo 1las rha
madas, salvo apresentando á l>irecl.oria motivo jusl.ili
rado que o isente desta pena, c pagawlo as I{IIOlas 
demoradas com o premio de 12 "/ .. ao anuo a contar d1J 
LI ia ern que come,,;ou a fa I la. 

Art. H." Póde ser accionisla IJUalipwr pessoa, 1'01'
poração, ou associa1.:ão, com tanto que a lransfnr()ncia 
seja elfectuada nos cscriptorios da companhia, em livro 
proprio, e na presença dos interessados, ou 1le seu~ pro
rnradore.,, que assignar;io r·orn os G1•rcutcs o lermo rom
pelen te. 

Art. U." A respons<Jhilidadn dos aecionistas é limi
lada aiJ valor de sua~ a,·,~õcs. 

A rl. lO. As ;wfíns sni·ão assignadas pelo l'n·~ideule 
e pelo Secretario da Directoria. 

CA PI'IT LO 11. 

lJA .\llm~ISTRAf.;.ÜJ. 

An. ll. A ,·ompanliia ser:'~ admiutstrada por ln·s 
lli redores, eujas funcçõe=- dura r;lo tres anuos, potlellll u 
todavia :'iCl' rct~lci los, c por dous Gerentes noml·atlos por 
1~llcs. 

Art. 12. Para ser Director é nccessaria a posse de 
cem acçõcs, pelo mcno~, c para ser Gerente a tlc eiu
··o(JIII.a, as quat•s sr.J'ão inalieuaveis durante os rcsprc
tivos exercieios. c servirão rle eatH~ão. 

Art. 13. :\ eleição ((a Hireclori'a scrú feita pda as
semhlóa geral dos accionistas, IJUC desi~mará log-o o 
Presidente c o Secretario. 

Art. H. A Directoria deve reunir-se ordin<Jriauwult! 
todas as semanas, c exlraordinari:~mcntr quando fôr 
requerido pelos Gerentes. 

Art. W. Suas resoluções se tomarão por m.üoria de 
votos, t' serão registradas em um liVI'o de aetas, fir·
madas pelo; Dircctor\ls, e cseripta=- pelo Serrf'lario. 

Art. W. No impcJimenlo dn qualtJUnr rins llircrlorc:
o< oulrtJs dou~ ''srolh~'r;io um :-:ultstilulo. qur snviri• 
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até a l)l'imcira reunião da asscmiJii·a geral, c uo tios 
Gerentes servirão interinamente as pessoas que clles 
dPsignarem, se merecerem a approva•:ão da Dirccloria. 

Al't. 17. Compele ú Dirrctoria: 
~ t. o Rcprescn ta r a companhia em todo.; o~ ~c ns di

rcilos c intcrc5scs, lie:1ndo investida tle aruplo:-; podPrc~. 
para exercer linc c geral ;ulministração de conformi
d~de com este;; estatuto~<. 

§ 2. • Promonr junto tio Governo Imperial ou de 
qQalqucr outro Governo dos Estados por cujos portos 
fazem escala os paquetes, todos os interesses legitimo~ 
tia companhia. 

~ 3. o Convocar· us accioni~las para a reunião geral 
onlinaria na época lixada, c extr·aonlinaria quando 
julgue conveniente. 

§ &.. o Rcsoh'cr as con~ultas 'JUC lhe fizen•m os Gc
rrntcs. 

§ ;). o Autorizar os Gerentes a ell"crtuar as despcza,; 
que forem rnputadas extraordinarias. 

~ G. o Approvar· as nomeaçõe:e; feitas 1wlos Gerentes 
de Commandantes e Agt>ntcs. 

~ 7. o Comprar os bens moveis c immowis que forc:n 
neccssarios ao serviço da rompanhia, e alhear aquellc~ 
que se reputarem inutei~ ou desnece,sario~. ou t•uja 
substituição seja conYenientc. 

~ 8.~ Nomear· os Gereult•s, e t!emiltil-o~quall!lo derem 
proYas de incapacidade on malvn~ação, e Hlat-rar-lhes o 
ordt·nado. 

~ ti. o Propôr á <~sscrnbka os proj!'t~lus dt! augmeulo 
de capital, de dPsenvolvimPnlo da~ operaçüt•s da rom
panhia. de prolongação ü!l dis.-:olução da sucieLiatle, " 
,Je qualquer modilicação dos presentes estatutos. 

§ lO. Apresentar annualmente á assembléa get·al, ali! 
o mez de Novembr·o, o balanço e relator· i o::; du:; Gerentes. 

~ 11. Estabelecer c müditicar, dl• areordo eom o Go
verno c com as con,·enien.-ias do conunerdo c da com
panhia. :JS tarifas dos passageiro" e frf'les. 

~ i~. Toma1· contas ao.'> Gerentes tot.los os meze.", 
sobre balancetes por clll's apresentado~. e cxtraor
tlinariamente quando lhe aprouver. 

Art. 18. Ern rcmuuerat·ão de seus trabalhos cada 
membro tla Directoria tÚá a gratitic;tção annual de 
~:OOOEOOO. 

Art. t!l. Compele Jo Presitii'Hlt•: 
~ I." Pr•l"Í•lir ;í~ ~··~-íi··~ da llin·,·hq·j;, !' tLt :11':'i:'H1l>kc~ 

'.!•·ral. 



EXECt;Tl \O. ~til 

Arl. ~0. Compete ao Secrel<~rio: 
~ 1." Redigir c assig11ar as actas da~ rcuuitlt•s ua Ih· 

rcctoria e da asscmhléa gera 1. 
~ 2." Substituir oPresidentt• em sr.·u~ impctlimcnlo~. 
Art. :21. Os Gerentes da rompanhia ~ão o:-; llcle

gatlus th Directoria. Hcsiclirú UIJt ua Cllrll' t' uutro 
t'lll l\lonlt~viMo. O primeiro diJ·igir;i u sen·i,;n entre 
aquelles dous ponto~. e o St!gundo de~dP o limite tles~a 
linha até Cuyaba, dcn·ndo cotTCSJIOnder-:·e tlin~da· 
mcntc com a Uircctoria ~obre os ncgocios a >cu carg-n. 
Os Gerentes se rommtmirarão cntt·e si sohrP os dPiallll'~ 
do sel'Vit;o na expcdi~.ão dos paquetes. 

Art. 22. São <1tlt·ihuiri'il',; dos (:t·J·r·ntes 1'111 :;u;1s 
n·spedivas linhas: . • 

~ J." A gcrcncia e administrat;fto tlu~ llt'gocio,; da 
romp:mhia, com facnlllades para obrar, romo melhor 
entPndcrem em lwnelicio dclla. 

~ 2." Levar a dTeilo :1s J'csoltH/ícs d;1 lliredori:, 1.~ da 
assemblüa gera I. 

~ :L" Com lloll':!·ar.ào da Uin·t·! 11ria. Ira l:~t·v,n rom t>.~ 
podere,; publico~, ou.eumqUt'Jil coll\'Ít·r. 

~ L" Nom•~ar c dPmit.tir o~ emtJt'C:2:Jtln~ do~ r3n ip
torios da eompa n IJ ia, ~~ marcar-lhe,; onli)nado. as•;i 111 

como aos Commandanles e Agenlt'" dentro ou r,·,ra tio 
Impcrio; nesta parte ~ujeilo o arto :'1 appro\at:ão da 
Direr.toria. 

~ ~i." Dirigir a cscriplnr:H;fto d« rump:mhia. 
~ 6." HccPhcr ~~ responder a tud:1 :1 ronespondeJicia. 
~ 7 .• Fazt'l' o~ n·g-ulalllPlllos JlP('.es~arios para a hm 

t"WCU(iio tlo servit;o. 
~ H." Tomar conta~ <H!S Agentes 1111 tim de raJa HWl 

so!Jre halaucet.e~, o aus Comínandanlcs 110 li111 de rad;l 
viagem. 

§ 9. '' Autorizar a!' despews e os fomerimelllos ordi
naÍ'ios para o custeio das linhas. 

~ W. l\iand:11· p1·ocedcr aos reparos illllispt'll!;a\ eis 
uu.~ p:H(UPII'"' '-' cmhareaçõcs para qnt' po~salll fazer t'll'Pt'· 
livo sl'nir;o. 

~~ J I. Eslahclccer, tk ;JtXôrJo aos conlraclus, o dia e 
hora de p'artida dos 'a pores, assim eomo suas csc.:alas. 

~ 1~. Arrccatlar os fundos <la companhia. c collo
eal-os em um hant:o em conta corrcntr•. 

~ :13. Franquear á Din'cloria a cscriptmar::ln da 1'0111-
p:whi;~ s~li!Jll'e IJIII~ Pila cdgir. 

~ 1'1 .. \pri'~Pllhr :·, llirt't'l.11ria :tk Maio n Nt~vctulno 
1!1!1 !talauro st:llle~lral das ''lll.'l':lt;üt·~; da n1Hq•a11l1ia. 
dnl'Bd'l o :'t·:~uwtu .,.:· a•·u111pa11hadu du tt•latroriu tle 
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todos o.~ nt~gocios terminados, ou tratado:; 110 anno 
s::ll'ial lindo, rom mappas e~tatisticos que demonstrem 
o movimento eommr·reial do~ diverso~ portos, e 11111 
Íll\'t'Hlario geral com avali<ll;<lo dos Ult>is, navios c tuai~ 
eü~tenrias 'I li C compnzf~rcm o ar: 1 i v o da sociedade. 

CAPITULO 111 . 

. \rt. -;?::.A :t~;,;euthh'•a gt•ral ~t·t·omtwr;·, dos ;H;cion.ist~s 
da t'otllpanhia, e sua;: decisiies ser;lo tomadas por ma tona 
de YO!os, e con;:ideradas oln·ig-atorias. 

Arl. ~L Compõt• numero legal para suas resoluções 
a rt•prrs ·ntação de llll'latlc do r:tpital realizado. . 

Art. 2:i. A asscmldt\t geral dc'e rcunir-sr onlma
riamenle no cscriptorio da companhia uma vez por 
anuo. no mcz de Norembro, f' extraonlin:Jrianlet!le nos 
raso~ designados nestes cstaLultK ou quando fór solif'i
lado ;i Directoria por numero de areionislas que rt•prc
sentcm a terça parte doeapital. 

Arl. ':?li. As eouroeações serão ft•ilas por avisos 
publicados nos dia rios •·om oi lo 1!ia~ de anlieipação. I\' o 
caso tk tpre na primeira n~união n:io haja o Ulllllero 
dekrmiuado no art. ';:!j., se ritar:í noYamenle por meio 
dt• aun11nriosdurantn oito dias, e na sessão que r•utãost· 
pfft•t:Ltwr serão vúlitlas :ts resoluções que stJ tom:tr 
com trualtrucr IIUillcro tlc aceionislas presenlt•s, pori·m 
unkamcnte ~obre os assumptos t(Ue esLanJI! em ordem 
tio ti ia na referida pritueira convocação. 

Art. ~7. O direito de assistir :'t assetnitl,··;t ;!t~ral ,·, 
pessoal. e só pódc ser representado por outro acéionisLt 
t[Ut' u:lo Sl'j,lmemhro da Diret:lori:t, possui do t!e podere~ 
t'lll fórma. 

Art. 28. Nenhum projel'Lo que niio Lt•nha sido apre
~eulado ao Presidt:nte antes tle print:ipiar a st:ssão po
derá ser tomado em cousid,•rat:ão nella. 

An. 2!1. :\as reuniõt•s or:dinarias ser:\ o discutidos 
primeiramcnln osassumpLos determinados nos prcscttlr:s 
f'Slatutos, em seguida os pr·ojedos apresenl:Hio,; pela 
llirt•t:lol'ia. n por ui I ÍIIIO os dos :tl'l~ionislas . 

. \rr. ::o. Nas rtJIIHiüt•s exLraordiuarias ,,. lral;tr;t 
•·\dll .;, ;I!Jit'lll•· do~ pn!llo< m:~rrados H;t n•nVt•t'at; .. ill. 
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Art. 31. Qualque1· p1·oposta tendente a modiftrat· os 
estatutos não poderá ser delinitivamentc sant·ciotwda 
na mesma sessão em que se apresentar. 

Art. 32. E' da altribuit;ão da ao. sem hlt'·a g-t•t·a I di~
cutir e approvar os balanços, nomeando uma commis~ão 
especial tle tres accionistas, para verificação dt·; ronlas, 
a qual dará seu parecer por escripto. 

Art. ~3. A assemblt'~a geral i~ a unica rompt•leniP 
para 1lccidir sobre o augmento de capil:tl da colllpanhia, 
a~sim romo para resolVl'l' a prolong-açiio on tlissoluç;iu 
da soeit~datl!'. llP accôrdo aos arts. r;. •, 'd t) ft2. 

Art. :~L Q,; votos ua asSPillhlt'·a gPJ'al sprão ralt·IJ-
I:ido~ pela fMma seg-uinte : 

De ;; a 20 accões um .. 
De 21 a 'lO tÍ i tas dou~, 
De !1! a (i0 1li tas tt·cs, 

!' succl•ssivamenle na mr~ma proporção d1~ um voto 
por cada 20 :wr:ões, a li'~ to votos, que sc•r:'t o maximo. Os 
aceionistas IJ ue tiverem mrnns de cinco acçõrs tt·:m.~
f't·t·idas, Sl'.~unrlo o art. 8." 11 spis llii'ZPS antt>s do dia 
tia sessão, poderão reunir-si', a fim dP qut~ 11111 dt•llt•s, 
autorizado pelos outros, YOIP confot'lllf' a t·~t·:tl:l Psl:tht.'
IPI'ida HI'Slt' artigo. 

CAPITFLO IV. 

DOS DIYIOENDOS F: FUNIIO DF: RESER\'.\. 

Art. 3iL Para amortização tio capil.al da companhia, 
que sirva de compcnsaçãü ao dt)liJrioramento do seu 
material, sn deduzirá rada auno, tlo:1 lucros Iiquitlos, 
uma 11uola tlc r) •;., tio St•U valot·, a qtwl ronstitnir:'• u 
funrlo dP rescna c deYe ser colloc:ulo em um hanco de 
t'onfianr;a tia Dirt•r:toria .. formando o:' juros par!11 da 
renda da companhia. 

Art. :Hi. A credito da conla tle reparaç;io SI' lanraro't 
annualmentc 10'? .. dos lucros liquido~ d:~ roiiiJXlllÍiia, 
I'Oill appticação exelusiva aos conrenos importantes dc> 
tJUC earecer o malcrinl. Este fundo nunca SI' elcv:tti---:--......... 
ncima de 10 "/.do capital realizado. ~~ 1 AA,.. '-

Art. 37 .. ne.~olvendo a companhia ser se al19..r~~~n 11f1~ 
seus propnos vapores, de' e annua tm~ 0...\.<~·~et·var 
2 ij2 "/.tio valor de seu matt•rial. deduz· ~11bs lucros .., 
que realizar, abrindo i,:ua esst~ fim ut n~i·ipturaçi.io · 

~ ,~0o~) 
~ ç\ \., 



t'SIH'Ci~tl. Esta tplula sf'rá L~mhrm pos1a a juros en1 um 
hattco n ~·r~!·mar:·, parti' do fnndo cltl rr•sprva f•stahPlf'citlo 
no art . .1:1. 

Art. :m. Fdtas as tll'tlnc•:u•~.; autori·wths por e~Lrs 
t' ;Jatntus. us lnt~:·o . .; líquidos ser:lo dividido~ :'cnwstral
lllt'lllf• pc~lo' :tecionisla~, llc:IIHlo Slllll'lllt'lhlidol que :-t't 
farJo parte tio.; uivitkndos 115 IUt'i'IIS realizado,; I' IÍtjlli
t!ado~ no perimlo correspondente. 

Art. 39. Se o capital da companhia ftir rct!uzillo 
1'111 t:OllStll\llt'llCÍa lic pcnlas. no ÍlllCI'esse uella, SUSpCll· 
•kr-.;e-ha a tli5l!'ihnit;:ln lle diYitlendos alt'• que litllle 
t'lllllploto . 

. \rl. !lO. J'J·e;;ernrtllll t'lil lwnl'lit:io da companhia tts 
tlividt•ndo' n:io rt't'l:un:tdH.; 1111 Jll':t?.o dt• rinrn a11110~. 

CAI'I'ITl.n \. 

Al'l. 'd. :\ comp:lllhi:t . .;e dissolrcr:·t pela lt•rminação 
do prazo, on pt·h JWl·da dt• dous IPrt:•l~ do r~apital reali
zado. Nenhum accioni,t:t podt>r:\ pedir sua di,sollt<;ii<' 
l'úra deslrs dons caso:;. 

Arl. 't2. Para poolc-r-,:e prorogar o IPI'Illü dt! dtll'ação 
tia companhia, ou motlilicat· o,; 1':-:latulo,:. ,;c rcque1· 
Hllla tleci~iin da assrmhl,-·:1 ger:1l lt1111ada por lllllllt'I'O tlt• 
arciunist:1,; IJiW rPprr'f'lilt'lll doa~ tel·t.:ns do t·apil:ll da 
t·ompauhia. 

Art. '!::. No n,;o dt• li'IIIÍtLtt;<io a assPmLléa arloitr:ll :'1 
a fúrma ,·ow que ltaja de prot~t:dt~r-~e. nomeando para 
t·~,;e lim uma rommi,;~ão liquitlallora, t(lll' l.t:Jbalh:ná dt~ 
:lf'r·tlrdo :1os prt't'l'it.o.-' tia lc.!.d"lação commerdal. 

Art. H. Feita a liquidação e proposta a pal'lilha. 
~~·rão PSL!'s trabalhos aprcsentndos á asspm!Jlt":t g-f'!'al, 
ronvocatla i'\lr:wnlinariamt·n[t• J•:tl'a l'I'Sil[Yer· sohr,• 
:illa appt·ov:!('ão. 

CAI'ITI'Ltl Yl . 

. \rt .• 'J.;;, P:11·>~ install:w:io da r·omp:1nhi:L cuja~ OJtf'
rat;iit·s i'OIIH'•:arn do l ... ;,e Atro,;lrl tlo•.<ll' annn. 'r'!'iill 
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Dit·rctorcs no I. • ll'iennio, os accionistas: Francisco 
de Fi~neiredo, Antonio de Calazans 1\aythc, José Joa~ 
'luim Ferrcit·a de Valença . 

.\rt. -íG. ~'ica esta Directoda autorizada a requerer 
do Governo IrntJet·ial a approvação destes estatutos; 
podl!ndo aceil:tr as alteraviics e modilicaçõcs •tue o 
mc~mo Governo lhes fizer. 

Art. lf7. Tambem eslá :t me<;ma lJirectoria autori
zada a l'azct· as despezas ,lt• or~aHizat:Jn. ·~de incorpo
r:u:ão da eumvauhia. 

Hio tle Jatwiro. ':!8 dt~ Julho tlt~ Hrn. ·-- ISegut•m-se 
:.ts :.bsign:~ tur:.ts. 1 

:'· J:,' ,. Jl 

Coucctlc á Conpauhia Bontls :\larilinws :1 va~ttlr, a11torit:1çao , 
para fuuccionar ~ apprm·;: so:us e!>tatuln~. 

Attendendo ao que me requereu a Companhia Donds 
l\laritimos a vapor, devit.lanwute t·epresentada. c na 
conformidade t.lo parecer da Sect;ão dos Neg-ocios do 
Imperio do Conselho de Estado, exarado em consulta 
rle oito do corrente mcz, Hei por Lem Conceder-lhe 
autorizat;ão para funccionar e approvar seus r,statutos 
com as modificações que com este baixam, a~siguadas 
por José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu 
r.onselho, Ministro e Secretario t.le Estado dos Negocio:> 
da Agricultura, Commercio c Obras PLtulicas, que assim. 
o tenha entendido e faça executar. Palacio rlo Rio de 
Janeiro em vinte e nove t.le Outubro de mil oitocentos 
seteilta e tres, l{Uinquagesimo seguudo da lntlept'lltleuci.t. 
e do lmpcrio. 

Com a rul.Jrica de Sua ~lagestade o I m pt~r:~dlJr. 

José 

tHIIT 11. IOt' 
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ltlodifieaçi•es a que se refere o Decreto 
n.0 õ4:i2 desta data. 

I.• 

No final do art. 8. o aduitar-sc: sem que fiquem os 
ditos armazens com oE direitos que assistem aos alfan
drgados. 

No final !lo art. l~i a1lditar-~<~: nt>m por si nrm como 
procnraLlor LI c outro. 

Palario do nio ilr. Janeiro ~"111 2\l!le Ontuhrode l8i3.
.José Fenwnde.~ lia Costa l'erl'ira Junior. 

IMalulos da Companhia Bonds !larilimos n ,·apor, a 
que sr rcl'cre o Oecrclo n.o ã1~2 de 29 de Outubro 
de 1873. 

Art. L" A rompanhia anonyma Bonds Marítimo~ a v.1por 
estahelrcida nrsta Cürte, tem por fim fnzer navegar o porto 
do 1\io de Janeiro por lnnchas n vapor srgundo o systema do 
Constructnr Trajano Augusto de Carvalho, de dimensões e 
força apropriadas: 

Ao reboque de navio3 dentro ou fóra da barra; 
A' conducção de p3ssageiros a qualijuer hora uo dia ou da 

noite, a todos o& pontos da ballia; 
Ao embarque e desembarque de c::~rgas do commercio em 

5aveiros ou em quacsquer outras emtmrcações apropriadas a 
este serviço; 

Ao transporte de bagagens de passageiros, incumbindo-se 
a companhia de mandar huscal-as e remettel-as á casa. 

Art. 2. o A companhia durará por 30 annos e se dissol4 
verá antes de findar. se esse prazo: 

t.• Em virtude do que dispul) o art. 295 do Codigo Com
mercial. 

2. o Quando se verificar a perua do fundo de reserV>a e 
mais50 •;. do capital realizado. 

3. • Por de I iheração da assembléa geral dos accionistas, 
que prescreverá o modo pratico da li<]Uidação em qualquer 
caso. 

Art·. 3." O capital da companhia que poderá ser elevado 
por rleliberação rln assRmhléa geral e eom approv:J('ãQ do Go

'it'rno. ~rrá de ~t+ernlns t'<lltlo-: d1~ n;i, tlividitlo Plll trrs mil 
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a•~çõ"s de duzentos mil r•}is cada uma cmittido em uma ou 
duas serics, a juizo da Directoria. 

Art. ~. 0 A maneira de realizar-se o capital será por meio 
de nntradas nunca maiurtls de tO" I o do valor nominal das 
ac1:[h:s, com intervallo de sessenta dia~, pelo menos, e annun
cio prévio de trinta. 

Art. 5." Dos lut;ros lirynidos annuacs deduzir-se-hão: 
t. "-a "/0 para o fuudo de reserva, a lim de iudemniza

rem-se prPjuizos imprevistos c reeonstruir-Stl o capital. 
2. o- 10"/0 para o furhlo de deterioração, tlcstilla•lu á re

forma do material fluetuantc. 
E'tas dc•lucçõlls poderão ser elevadas até o dobro quan1lo 

os divi•lendos annuacs forem superiores a tO "/o do valor 
realizado das acçõcs. 

Art. 6. 0 Debaixo de pretexto nenhum poderão os fundos 
rle reserva c de deterioração e os respceti vos juros, que so 
lhes ad~umularão, ser distrahidos do seu destino e rtuandu 
atting-ircm a 50" f o• o primeiro do capital realizado e o se
gundo do valor do material lluctuante, cessarão as dcduc
çõcs para os mesmo~, passando os juros ljUe rciHlcrern a fazer 
parte da massa dos lucros partiveis. 

A asscmbléa geral, rwrém, poderá decidir que continuew 
com divcr~~ :tpplica(.'ão, fJUo deverá de~ig-nar. 

Art. 7." A quantia liquida de todas as rlespczas t1 •la~ de· 
ducções ditas constituirá o dividendo annual a distribuir 
entre os acr:ionistas, o que não terá lugar, havc11do desfal
que no fundo de reserva. 

Art. 8." A companhia incurnhir-se-ha tlc guartlar nm seus 
armaz€ns, por determinado espaço de tempo, salvo ajuste, e 
por conta e risco de quem p&rteneer, quanto aos casos de 
força maior, as cargas •JUC te11ham dcscmLarcado ou de ser
embarcadas. 

Art. 9." Para todos os serviços havcr:í taiJcllas, cst~bcle· 
cendo prl'ÇOS, c para aquelles, que não furem cspeci11r~adus, 
subentenue·sc rtue haverá ajuste prévio. 

Art. iO. E' accionista toda pessoa ou assodat;ão que pos
suit• uma ou mais :u·ções. 

Art. 11. O :tccionista, IJUC não realizar alguma das en. 
tradas no prazo marcado, perderá o direi lo ás antcrinres,sal v o 
provando caso de força maior perante a IJireetoria, de11tro de 
sessenta dias, e pagand:> o juro de 1:2 "/0 ao anuo, pela móra. 

Art. t2. Quanuo se verili•fUC o previsto no artil!"•J autc
cedenle, ou se extraviem a!"ções, a Uir•·•·torb cmittirá 110\'if:', 
tomando as pt·ovit.lellcias ueecssarias para mutllizar as per
didas. 

Art. 13. Cada acção será representada perante a compa. 
nhia por uma só pessoa, ainda que sejapartilhada por diver
sas, ou pertença a qualquer firma socral. 

Art. H. A trausrerencia das acções far-se-ha por quat· 
qner modo reconheeido em direito. 

Art. !1í. C1da dez ar.r;õe3 dâ::J direito a um voto. 0; accir.
nista~=, TlC po3snirem m~;:noê, c0rnquanto nõ.·J po~sam votar. 



.H Tos no roou: 

pndem tPm~r Jlarte na~ di.-a:u~~l>P.~; o~ que l'os>uirem m:~i:', 
«•j<t qu~l filr '' numcr11, ni"10 disporao dr: mais de ci111~0 votns_ 

Art. Hi. l\iio l'"'kró ser votado u :weiouista, que possuir 
Bwoos rle villtt) f~ eintu aeçl11•s. 

Art.17.lirn VPrioni,ta n1iopotlrr<í drl•·gar~<i~ns direito~ para 
.,., rndwlhos dn ass~n1hl<'·a g•:r-al. Sl"'lliifl n ontro aeeioni,;ta, e 
llllÍI'<llllf'lltH ae!J~nf!n-5•' llll>~llt•• da sér.1f' rla COITliJDilhÍa elll 
tlistaul'ia de que não P"'~" vir em vintr.\ r\ qnalro hor:~s. 

Art. 18. A a;o·;<~mldt:a gPral do.' ;Jt't\ionistas fP-nnir-;;r•-hn 
r>r•linariamrntr~ no !DP7. rl" .l:oncinJ, a fim dn s••rnm-lhr\ prP
<entt1' o rclatnrio ti"·' tr,obct!hos do annu findo e os r:ompe
t•·nle,; lwl:wçn_.;, 

Art. l~l. D-•pCJÍ" ''" litl" !'"'" G•~n·ntP 11 rr•.l:otnrin, clr:grr·SI\
f;.J uma t'OII!li\Í:.::<~" d·~ tn·,: nlellliJros, ;í qual snrão fadlit;ulo:; 
"' livrns e dtll'lllllt\Hto,·. nrig-irwl',:, Jlara ex< minar lt~ eor1ta~. 
:qorf'"·•·ntanrlo 'en part•t· ... r ''"lll :o IH'I'\'ithtle po,~ivel. NrsMI 
ort'iJ_,;;,o potlrr;i a I'<JIIIIItbC:io, nu qtwlqner a.~donista, prupür 
:lll:tuna proYirl•~lwi:} n•nYen1•·nte ;"1 ]toa manha dos negor:ios 
.ti;· e'ou:panliia. 

\ri. ~:l. llr·pnis rlné: lr~olo:dltr~:; rire que tr;;ta o artil!'o ante· 
<·r,JI'nl•·. P~''""·L''"'r-,,:-lw, It:'' 0pot::ts proprias, á eleição da 
ftir .. ,·tnri;o ,. tlo l;t'!"t'!lle. 

Art. ~l .~.lwrta rudo Prt:siticnlf' ria Din~ctorin a assem
hlc·;• r:~'r:t\ <::t·r:r\r:·, 11 qnr a d,.,,.. dirig-ir em toda5 as ilt'''''p~, 
d:OtJIP'IIr' :tllllll, t' bl'ln [tS:;illl Ulll ~Pl'fl;tario, para O üXfll'iiÍelllf' 

J'~"''l"ic-''· 'i•"·'''· •:l"i~íh':· 1::nla acrionbta vutJnte só di,porá 
df' 11111 ""'"-

Art. :n. :--;,. " 1;,-n•.nk •ll'ixar dr 1:onvor:ar a assrmhll\a 
;:r>t :d JI:Ora ;1 :q~:• r•·t11tião annual, poilel-n-hão fnzer a Di
r•:f'l,ri:t, n1I 1·inr" :ll"ri,o:ti''-"s vnt.:ontt•s rwlo menos1 que rc
l''''"''lll•.·rn a 'l"'>rl:\ p:•r11~ dn ~~apitai re:<lizado. 

Arl. :;?:1. ;\ ;,_,_-.•noloJ,;:, g-t·ralpodPrú st•r r~onvoca1la o;traor
rlin:ori:Hn•mH· rwl;: l>il'<'O:[III'i:o, Tli'IO Gerente ou á retjUÍÚÇ~IJ 
por Pf,,~ripto, r!cdt•r:•udo-s · IJ 111otivo. de aeeinnistas vul~n· 
tes que fl•pn:-wntem ''quarta parte du capital realizado. 

Art. 2L A aosr~tnhlén gPr:1l jul.!.!ar-s•~-h~ constituida, na~ 
!'<'o,sües ordinari:t,;, qn.'nHio Sf'. achem presrntes aecionistas 
votante~. r•~pre,;r·utando nm terço do capit:ll ~neial, P, na~; 
PXtr:~ordin:•rias, dou.' tert;o~. !lia,;, se nu dia mareado nã" 
t\nneorrer ess1~ numero), filr-~e-lta uovu cnnvoc:ttã•J para ft; 
di:ts mais tarde, e dcliberariio o~ que eompareecrem. 

Art. '25. o~ n:•gcr,io:< dll l'fllllpanhia ~Priio ndministrado:. 
JlOf llnl (jpfei!IP, "''"a lj_.;t•;tli..:;or;foli cl1· 11111:) J)irt:rtoria 1:•1111· 
Jln~tn de trr.,: IOI'Inbrns ,.,,_·it•'' ,r,- tJ-c,: f'!ll tn•s :11111"·'· s••nrlo 
t.ant.n aqtwlle, 1'1'!!1" "'''''", r•;-;.-.dhidu,: r•111n• os a1·ei"11 i 'i.<~~ (jll" 
t•nssn:nn r-in::r·,.nt:• , ... ,_.,,.s_. as qn:w" Jl;·w podt'l'iHJ ~r· r ;dienada:. 
•Jnrantf' P trit:!ll!Íf>" fif-~din ifiJpn-:it~Hl:t'-' l'lll :!l)!lllll ll~fi('IJ. 

,\rt. 26. O' lu~::• r•:.• rlt• Viff'"t'-'r c d•~ !,Jr:rruk ci!" iacompa · 
~·\•·i~ r.om qn~I'J'l"-1 nntr·,. 1·ar~n rl11 •·utnp~nhi:t. 

,".rt. 'ti. 0.; fltrç••torf'' ~yc .. Jhrr:!'1 rntr·· i, '"fll"ll•o IJ'l•; ... 
:~;·'·• (,ro..::~~iir· 



EUCUTIW • 8fi{} 

. o\rt. ':28. Compete á lJireeturi;~ uct·.i•lir <;uhre o:; sc~uinl.:;; 
ne~uwins: 

Cl'!ehnu;:io dP t~ontr:tcto:l; 
Alit•naç:io fllHif!'llll'nto dtl mate-rial lllldll:llltl'; 
c .. nvot~aç;i.rJ w<traonlin;~ria da assenthh'•a b"t•ral ; 
.Entracla~ tio cnpital soeial; 
_E,,·ollla do,; haneus oncle dt•pn~ilar-sl' o dinheiro; 
J'rnp•.tst~s a aprm.:entar 11•1 relatori••; 
Jlr·tllll't;;Jq dhS fll11ti11:< dt• rt·~t·I'Vll I' dt~tr;riurat;iiO; 
llltli:•:rr·Tt" tln divirlt•lllltt; 
.1'\r·~ori;,, irnprnvisltt~, da.r·onqr<'I.Pnr·i:t da as"l'nthl,;a grr:d, 

fJIIr', p<~r lll'g-••nt,.~, não rlr·t'IH lr'lltjlll :í ronvtwarãl'. 
Art. :!~l. A llir· .. <:tori" sr· n•,.t:rr:'t, 3t'lllJifU qu•~ o t;,•rt•ntn 

lt l't'lf!IÍSÍ!t~, a ;lt'liiiSI;Ii!;tl O Sllill't' l~fii!S:t~ O:IS priv;Jijy;rj 
itllrilouir;lir•s tlellt', poder11lu <•s~rttnir a n·spon:<aiHiidatln tia 
d t!(~Í~tltl. 

A n. ;;o. O G•Tcnte {• o rvt~lllt•r !Ir• lntlas as tlrl iber:u:ií••s 
da a'""llllllb geral c da f)iret:l.ori;t, a t>lljas rnuniíil's as~istid 
''·"11 v11to eonsultivo, tendo IJ"I' priva lhas ~ttri!Jui~·ürs 3$ sc
guiutcs: 

ll•~!lf'f~Pnt:tr a companhia, Clll lotl:ts as el'e:rsiüe~; 
ll•~l•·g-ar ern JWssoa~ eompel•·ntes :lig-umon alg-uu~ dos pn

rlcrr·~ rpt<) llt•~ 5ão eonferidos, semr•re •pw o iutere5~t! da eom
J•~nhia a~~i111 o 11XÍ!!ÍI'; 

Cr•nvrw;~r a a~sr!nÍhh':a g-Praltle nrnronuidade eon1 o dis-
J'O't" nos :n·t~. te e ~;t; . 

E\ per! ir os regul:Jweuto~ nct~l'~~~~~·ios ao !Jo111 antlamPIItO dt-' 
St'f\'Ít'O · 

Orl!'an.i.~:tr e alterar as lahcllas •le quo: f:• lia o art. !1."; 
H··~~ttl:q· o tttllll<!ro tio~ empreg-ado~, noHn•·•tl-os, demitttl·os-

1' rn:~r•:ar-lhP:< os vendntt>llln~, SUJ•-·itanrl '• pon\111, a e:;eollt:t 
t[,, f.;!Jar•l;o-livros á llpprov:H:<io da IHn·t~lrJJ'Ía; 

lh:p<1~i1.or ·~ rdir:u n:> t.liaht'iru~ da t'll!ll(J:tllhia, •:on~er
,-audo o<•t 5·:11 P"<lnr para de~pcza~ utiutbs •Jttantia uunca sn · 
JH'rior '' rJuiuht:utr•:< tnil n•i~; 

Orgaai7.ar ,_,, 1-t:tlaur: .. sso~ruestracs o) o rr_datorin annual; 
lli,:tril>uir o tHvide.ttrln ~e111estral; 
A~~i:!nar t•nrn o~ !Jin~t·t••n~s os tillliP~ tia . .; at·ções; 
Antoriz:tr r•realiwr~t>IJsua respuusaiJilitlade todas as des-

pr1:L"_. n•eeiliuu~nto<" p:~:.;;~meulnR; 
Hesuh·er sobre lorlus us nt•g-ncio.; não e,.;pf'cilicados e que JIOr 

sua "'""'"' imp.,rtanl'ia niin cotttpitam á assetu!Jiéa g-eral; 
Firmar todos os papei:', annuur·irts, c:trla:-:, eunl<~s, dt:. e: 

quanlt~ e'lust.it.u;t o rxpedit~IILP tia <tdtnini:;trar;âtJ. 
Art. 31. l'ara ~IILGLituir ;li;;urn d,-· f>..Jlls tn.,llll•rP.' i111pe· 

di do ternpora r ia 111 ~~~ t••. a IJil o:doria cha rua r:i lltll ;11·•:ion ;,. ta 
que esteja na> c•Jrtrlrçõt!~ d~ ~,.rtdeilo. IJandu-se pnrórn v.tg-a 
}JOr fallecime11to ou ausencia de mais do sei~ tu•:Ze~, prati_-___ _ 
car-se-ha o mesmo, Plegendo-se o suiJ:;tituto p~r:J eun· _ · - --
o triennio, na primeira reunião da assembléa gera -t~ínút~M~/l.l 
qu•; ~eja extraordinaria. . '\.. \1" '' 

Art. 32. ú G,,rente ~sra ~ub3titui1o por u / ~l4nista, 
c··~ v•r•,'l· .. · ·1·rc~~" r·o r."-" Í"S , ... !J "'"~.·. ~?~'iÍÍdJd<! ::LIA- ~...;,__, ...... , ......... ~.o.J. .... v ...,., .....,_ 0 -.J_ ..... ...;_, .; ... a ~ 

/ "· /~' 
I--
',...,.., 



8i0 AC-1 OS DO I'O!Jf:R 

Se o impetlirnento durar mais de seis meze.~, a Directoria 
n•mwa r:i para exereer ~s funcçõe~, um aceioni>ta no e a~? tle 
s•-r f'leitr•, até t~ primeira nmnião da assonbléa geral, atnda 
que extraorLiinaria, na IJUal se procederá á elei~ão de t{Uelll 
eourlua o trienuio. 

Art. :n. O Gerente o os Directores poderão ser depostos 
pda as,;cmhlt\a g-eral :1ntcs de lindos os tr!'S anno~, pro
Yando-so a sua má aúminbtra~ã01, e elegPr-se-bão outros para 
servirem o tClllJIO tiLte faltar para eomplctar-se aquelle 
prazo. 

Art. 3í. 0:; Dirrctorf's r n Gcicnte poderão ser reeleitos 
en~'luanto a a,;sc1r IJléa gera I julgar rJUe se I"Vé'lll bem. 

Art. :!5. O Gt>rcnte pen:eherá o ortltmado mensal de qui
nhentos mil rd . .; ~~ 'JtWntlo as aeções rentltH·em HI<IÍ$ de tO~~ 
annuaes rio V<d•·l" n•alizatlo, por rada unidade de aug-mento 
tPrá a ~ratifkaçâ•J tlc lO'~ do re~pucti v o vencimento, que 
não poderá elev;~r-,:c a uwis tle llozo eoutos de réis aunuaes. 
C:tola um dos IJiret:tores perceberá metauc tio IJUC couber al) 
(;eren te. 

Art. :w. Por exeepç:io do Ht. ~5 a primeira Directoria 
Pompôr-st -ha tios inll"holore5 ria itléa e incorporadores da 
t:OmJoauhiu, Luiz .\Ian:ciJintJ <la Cost;o, Constantino lloAmaral 
Tavares e Tr<tjano Aug-usto de Carvalho, cuja allministração 
l'rolongar-sc-ha até o lim do anno de 1877, lkantlo em todo 
l"aso sujeito~ ao lli;;posto nu art. 33. 

Art. 37. Em recompensa de seus trabalhos prelim inare~, 
terá caJa um tio~ incorpnr~nlures õO act:ões !Jenelidaria~, em 
Jllena propriellatJP, as quaes não ser;iu computadas no nu
mero d:1;; tn•,; mil tle tfllc trata o art. 3." 

Art. :J:l. l'n~~tantln-sc o f:IJnstruetor naval, Trajano Au
g-usto Lie Carvallw, a ser o In,peetor du materiallluctuante, 
a dar os plano>, se~untlo o seu systema, para todas as cons
trucções c 3 tist:ali,al-a:', !Jem como os eoneertM e reparos. 
terá emtJuanto servir, o u,;ufrueto llc 50 acções, ficando, 
porém, sujdto no tJIW Lli,;põ.; o art. :rL 

Art. 3\l. 01 ahai~o a~~ignatlos o!Jrig~m-se pelo numero 
de atçiícs 11ue sn!J~crevcm, sujdtam-se a todas as disposições 
do;; presentes c:;tatnto:<, que approvam, c concedem á Oirec• 
toria plenos poderes 1•ara requerer du Governo Imperial a 
npprov;1çãn tlns lllt:,;nws estatutos, c para aeeitar as alte· 
r;,~·i"ít:~ ou moditi<:~r:õ,~s r1nc o H1esn1o G<Jvcrno lhes fizer. 

Bi<J de Janl'iru, 7 tio: Ag-o-<1'• de lt!n.-(S~guem-se :15 a~· 
si;; na tu r as.) 



· EXEC.UTJYO. R71 

DECRETO N. tmí3- DE ã DE NovE1\mno nE t873. 

Approva, t·om alterações, os novos estatutos tia "Associaç5o 
Et·onomica Auxiliar,» l'untlatla ncsl:t Clii'Lt•. 

AltrndPnllo ao qnr, me rrpresentou a ))irectoria da 
'A•soc iarão l~conorn ica A nx i liaf-JJ fuwlatb n1•sta Cürt1', e 
'I'Pmlo ouvido a Seecãodt· Fazenda tloCon<:r·lho Je l~stado, 
Hei por hem, 1le c"onfonnidade eom :t !\linha lnqwrial 
Resolução de Consulta de 2!) do mcz pruximo p:t~~ado, 
Approvar o!'. noYos estatuto;:; pt•los quaPs dPYt~ 1'1'!-!YI'-se 
a mPsma a~sociat:ão; fazendo-se-lhes, porem, 11s ~<·guin
tes a I tcraçi3cs: 

I. 

Supprirnam-sc: 
o~ !J,, 0 tiO art.;)." c os arts. 53, ra, ;);;, ti6, ã7, Gü, 66, 

67 r,li8. 
Em lugar destes artigos acresccntc-sr, o seguinte: 
Artigo. 03 cmprcstimos hypothecarios a curto ou 

longo prazo serão rcgulatlos de inteira conformidade 
com as prescripções da Lei n. o u:l7 I]C 2\ de Setembro 
de iSü'l. e Decreto n." 3~71 de 3 de Junho de 18ti~. 

li. 

Elrvc-sc a '•.000:000~, prlo menos, o capital social de 
2.000:000~ fixatlo no at·t. 2. 8

; ficando a associação obri
gada a empregar em emprcstimos a longo prazo, feitos a 
estabelecimentos rut·aes, dentro flo prazo de trcs annos 
da da la deste Decreto, som ma não in[crior ú qliin la parte 
do fundo social, augmcntado como acima ~e pt·e~;crcve. 

O não cumprimento desta condição ~ujcitarã a as;;o
eiação a perder a faculdade de.. emittir letras hypo
thecarias c os favores outorgados no art. 13, § 12 da 
Lei n.u 1237 já citada. 
' O Visconde do Rio Branco, Conselheiro de E"tatlo, Se
nador <lo Imperio, Presidente do Cot1selho de Ministros, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fa
zenda e Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, 
assim tenha entendido e o faça executar. I>atacio do Rio 
de Janeiro em cinco de Novembro de mil oitocentos se
lenta e tres, quinquagesimo seguntlo da Indepentlenda 
e do Imperio. 

f:l)m a rnhrica de Sua l\lagesladc o Imperatlor. 

n.~condr rio Rio nroncn. 



-~ Cl'O~ ·DO POIIEI'I. 

l·:shtlulus 1li1 ,\ssoci:ttiin Eeonom if~a Auxiliar a que se 
reft•!e o llem•tu 11. u r;~:i:i. 

TIIT!O L 

A.rt. L'' A •. \.<<,wi:w~o I·:,·.,nnmi··~ .\tn:iliar• c\ uma sor.it'· 
•LHlt' illltdt\ 11101 q11t·. !•:li· :Jit'il, dt• an:~-~·~, ~t· ,·slallt•lt:r·e ua CiJ• 
piwl d11 Iuip,•ri•• tio 1\ra-d i'" r \t•!',i[lí> dt· 'fll :tliHu.< 'out.adus tlu 
Jia til! sua in,;t:tlla•::·, ... 

Art. ~-" U •·.apit:d d:t a,:.;,,.·ia,_.;l., ,; t.l•·· •!IJ:ltrn mil eout<•.> 
üe t'<)is (LOUO:UlJU:)iJOIJi diddid., •·nt 'Jil!ttt·,, •eri"" igual's tl.• 
dt'Z mil at·•:ü•·,;, tlt· Ct'lll 111il I···j,; t·:ada .t:n<a, '·' J)riuwira das 
quut•s e,t;í jú tli~tril>uitl;t. 

Art. :1." A etui,;,;iu elas litllras "'~rit·s s•aá fl'it.a quautlu a 
Uin·etnria úa ;,,,_.;ot·ia~·~u jnl:~ar <'~>ll\'t•uio•Utt•, u:lo st:udo :.~,; 
presta..-ue,; tuaiun·~ de fú ', ti,J \·alur ll•Jtlliu:tl de t·atla ;u:~'àu, 
uem o e,;pac_:o det·onitlu de uwa a uutra 111euur tlt• ;!I) Ji<.t::>: St• 
c.<~as outras sel'ÍL\S l'oretll ewiltitl<•S aeiwa ti•J par, u lue!'o 
ubti·lo reYPI'lerú etn f a \·o r Ju fundo de rl'st·rva tla :.s~ot:ia«'ãu. 

Art. !b" Se tl~<pois ,j,, •·miltitlas tnJ;.~ <tS <W•.'Õts a tl{pe
rienda tkmonstrar '-~ tli't:t•ssulade do attl.(llll'lll•J dt~ "''u fuudo 
capital, a assetui.Jka gt:ra I dos aceíuubtas resuh·erá a r e,. 
pdto o que tt)r mais coHveuientc. 

Art. 5. 0 O princip~l !im da assncia(,'ão•\ uempr,;stimo por 
longo prazo, pagarei pur annuidatles sut~ees::ivas; potler:í, 
purúm, além tle,sa operação l'uudauwntal: 

§ L" Emprestar sobre hytwthecas por um ou mais anuo~, 
com uu sem amurtizat:.ão, euuforute estipular-se. 

§ 2." Heci!I.Jer tlepositus em cutlla corrente Li e e:•pitaes, com 
ou sem juros, que serão empregados em emprestimos garan
tidos por letras hypolhécarias, e por a[JulictJs da divida llll· 
blica, e na co111 pra e desconto tle bilhetes do 'fhesonru a prazo 
uuuca maiur de \JO tlias. 

§ 3." Só com aviso prévio de GO dial'\ podtlrão ser l'etirados 
os depositos, o não excederão :í illlJIOftauda do ~:apitai l'l•a· 
lizado. · 

TITl:LO tl. 

Art. 6." Totlos e quar.squer indivíduos, uaeionat>s ou es· 
tran~drus, Jilttklll so·r :11· .: i•JIIi~t~:: da , .~ >·~•Jd~t•;5 u .!-;..:uuomit:<I 
A ti x iliar··. 



I:Xrt.t:ffl'il. 

Art. i. n A ~~nli'C!!:i das arçüt~S f:lf·'>•'·ll3 logo que SI' l'fr~r· 
tu:tr ~5 •;. do valor nominal de eada aeção. 

Art. 8. • 0,; accioni.;las qui', no prazo rnnrrallo pl'la JJirPr
lori:~, não rcaliz:tr••m as ~nas f'lltralla~, perdf'flio 1'111 f:~vot do 
fundo de rest\rvn da ns~o1·iarãn, :H 11110l:t~ das l'lltr:itl~s Qllt' 
até essa 1lata tiYcrem f1~ito, pot!t)IHIO :t hin•ctori:t di>l•l•r d:.~ 
:wçiif)S Qllf' ra)IÍI"!'III Clll COHIIIIÍSSII. 

Sãd éorilttttlo cJtceptnados os t•.:lsns fl,, força mair•r. r> snl•rf' 
m lfll:lrs n~solver:i o <~onst•lllo :~Jministratil'o ~~•JIIIO jnlgar d·· 
jnsri(':J ~ rqni•latlt~. 

Art. !1.0 As tramfo•rt'llf'Í:Is d:~s :11'('0••s r~r-sr·li1iO pnr (Ptlllll 

no l'l!spccth·n livrn da :i.;s,wia~·:io, ,. t'lll todos os tli:1s Ulf'i<: 
fif':~ndo, porHrn, susllf'll>as <lnrantt) os oito tlia> IJlle prPn·d··· 
rem :is 1'1'1111 iü •s das nSS;)m!Jiéas gerat•s nnlinarias. 

Art. tO. 0.; at~t·inubna,; tJnr po.;snirPm f O at'\.'Õt•s tl'rão 11111 
voto; dons votos os q1w pos.;uirr.m Yinte; trcs o~ r1nr pn,;
~mirem trinia; qniitro o~ qnr. po~~uirem qtwr<•nt~: P ns qn" 
fnrnm JIOSSHitlon•s r)e f'illt:OI'IIl:l Oll lll3i~ :IC{'Õ,•s lt'l'iillt'illl'll 
votos. . 

Art .. tI. Os nrrionislri~ sã11 rl'<:[lOII<::IYPis p••lns \'ninrl's rb< 
ar1,'Õ••s 'flll', ti•• t•ariforutitlaf!,. cnrn a~ suas inscript;ií•·', !l1t~" 
f'nl'•' 111 ri i, t 1 i h li i •f:t', 

i !TI Li) 111 

Art. 12. A ;t.<s,•mhlt'·a ::ii'l'nl da a;;sor•ia6í<~ ·''' l'diiiJI"I':'t d··~ 
at~t:ioubtas 'l'lt~ ~w;:snirem tlt!Z •llllllai,; ae~:õ.•s, <'nrn t:llllntplr~ 
;, l"'sst• tlellas st'ja, ~lf'lo menos, d'l quatro uH•zes antPs do di:t 
lixatlo para a reunião da assemhlét! geral. 

Art. !3. Ella se jul!:rar;i legalmPnt.e (~onstitnida para ''"· 
li hera r sohre o qne fôr tle sna 1:ompetenda <~OIII os :l!'f'io· 
nbtas nas condl<:õrs do art.ig-o antN·etkntf', o enjas aecôf's 
t·eprcsentem, pelo llleJHJ>. a rptinta parte do ··apitai rrali
?.ado. 

Art. H. Se na primrira eonvocacão não estivrr rrrn·· 
sentado o capital exigido no Htigo antecedente, far-~r..JJa 
nova convocação, e nesta julgar-se-h:~ r·onstitui!l:~ a nsst'lll· 
hléa l!eral eom quaesqner accionistas que, no dia, ln(.!:tr ,. 
hora designadM, se acharem presentes, e, dada a hypothr·"~ 
de não se :~char ainda representado o capital exigido no 
art. !3, potlerãovotartamhem osaccionistas qnP pn>~uin•m 
menos de lO acçücs, e cada um dos quaes tcr:i eu tfin 11111 .--~~
voto. / (', J~~~ 

Art. H.l. No fim de cada anno e dentro dos prinwiros ~/ ) ,,<\\ 1 

dias seguinte~, c no em que fôr dcsignndo pela Din•t• ·~~=Q~ \:\ 
"ü reunirá a asscmbléa geral desta ;~s<ociat;:ão par;~, "•~ }1..}) 
prrsente o rr.latorio annua I da Dirrrtoria :II'OillJr:l h :).(f-.''·" 
kll~ll\l g-r.ral tlf' tnrb< :t< nprnt;;"•r< do '1111ln flnd•• "\ 

J••.T'II 11 l!IJ 0-_, ' -- . 
I, rr"' <"'~J 

1 .. ,~-·' 
l•' 



,\rt. I!; AntP.' tlt> tPI'IIlinar e•atia tt·i,mniH. rrtlnir-,;t>-h:: 
!:ollllwttl ;o a.,S<'Iltillc'~a g·c'fal t•ara ~~ c•IPif'iio doe·o!lsl'lho a<llliÍ· 
J;Í,Jr;di\'11, a t!Uai tcr;i iU 0ill·. ll<J Jia C liura Lil:~igUJUUS peb 
Birre:loria. 

Art. 17. A assemlllt'a g-c·ral r]Psla a,,;ori~r:iir• se rcn!'lil:~ 
extraonlin:cri:wH·nl••, qunBclo o .•em l'n•sitlenl<) ou o seu cem
~··lho ilrlcninistrativo julgar JH'•:c·ssari" a hem <lus intcres~e:: 
c~ella, nu quando, fl;cra o mcs!lttJ ti111, fek exig-ida poJ' :weio
nbta~, eujas 3:<sign:otnras l'PJII'P'entcm mais <laii." pat•tc dn 
c·apital realizado. S•IIICJ ficn cle J:i cli:c:.:, d.~pois da entrega ela 
reprc·s·~nla!,;~O ú ll:n•:·tt.ri.q, ~'''" Diio tive•r fefto:c c:ollVtlc:lçàu, 
os n·que·n~ntt•s a t•<~d,•ràH f:czt.•r porannn11c:ir.' Jllthlic·os fJHI' 
toclos a~:-dgnaclo:::, e·om d••c:lar~r~in elo nã11 hal'c•r dia annuiC:o 
j sna t1xig-enria. I\ f~~ tas eonvol·~~~()es a a~~~euthL~·a geral uào 
JtiHic•rú tratar rle c•h}•e·to p;:tr:lllllit anela ronvoc·ac;ãn. 

Art. 18. :\-; c:uHYIIt';ll·:i'"'' ordin:crias ou c•xtr:cordin;trins SI'·· 

r;i" feitas pul' e·cHtvitc; 1"•1' I!''·' \'e•zc•,; pul:lic·;ccln nos jnrnac•s 
da t'Ôrtc•, ;;l'n•h '' printcir<.l rn111 antcn:d.~tli:ia de oi lu dias elo 
lixado para :1 n·unii'lo. 

Art. 1\1. A ai',emhl•'a gf'r:ll '"r<Í prr,;iclidn pelo l'rn;;Íilcnt•l 
1!a as~oí·ia~:u), ~~ 11:~ fa!t:} pt•:n \·ir·~_~-PrP.~iclt·~nlt~~ o :l~~iru sne
t:t><<iYalltl'Utc) 11:1 onkm eb votac:àe•. cl ~e·rviri\o de Stwretarii>S 
,. Escrutadores aqtll•llcs cios :wcio11istas J'l'l'sc•ntes ctuo furem 
110 ac:to e'SI:ollcitlos Jll'lo l'r~sidente. 

Art. 20. Tmlos os aeduni~t::~ puci'eriio nssislir nos trnltnlho:; 
da a,;sprnldcia gc1ral, mas tln mocln que• niio Stl c:ont'nnclntn f'.tllll 

JS membros que, na fcírma do :~rt. -12. lizerPrn Jl:ll'tcl dt'Jia. 
Art. 21. Sc•rão :rJmiltiJn,; :l vut:;r na a,;,;,•mblt'la ~~··ral ~~ 

11:1 cnnfot•tnill:HIB tios artigos :tlllec·edt>nte•s: · 
~ t." Os tutor<'" e c·uratlon•,; pu r ,;,,a,; p11 pillc•.: ,, I'UI':t .. 

trlatlos. 
~ 2." Os nwrid•·~ por :<n;;s mulheres. 
~ :1." 0-; pt't~p"S(o;,: tk lil'lli:C~ Oll !:Ol'illll':ct;iír,; _ 

,\ri. 2:t C >IIIJII'.t" ;í ~,;,;prnltlt'a :.:-••r;cl: 
~ I." Alterar on rl'l'un11ar ~~~ prest~lltt~s Pslatut<lfi. 
~~.o .Julgar~~" ennt;1s annu:u.•s. 
~:L" Eleg-c1r o~ rrH•muros tlu conscilw :Hiministrativo. ,. 

tcs ela r•Jmmi,:,::;o tlfll'Xanw de eont:r~. 
~ !i,." l\Psnlvet· Fnilre qunlqner olijPrto para qnn fek cel!l

vcw:~da pela Din•r:tori<t ou pelo conselho <Jclministrativo, nos 
limitrs cle sua compPtr:neia. 

~~i." Deliberar sdm~ :c res(<On,;;llJilitladP dm~ lllC?nlno:: da 
Dirr~r.toria. 

Art. :2:1. Qualqner propoqa trnclcnt" :í rdorma tle alg-uns 
dos artigo~ do-; pr!'.<PHI!:)o< e.<tatntus não poderá s..r tornada 
'll!l eonsideraçfíu, di~l·ntida e appl'll\':l!la na me:;uca ::s~em
hlt'•a ~ernl elil que clh fC11· aprc,;entad:t, o sim ua ;;rgninte. 

A r~ronna <lo~ l'>l:ttut"~· a rc·~potbabilitl:ctle tia Dirc'etoria 
c~ o au:mento do l'ntHltl e:apital sú poderão sc~l' votados em 
:t!'~emuléa geral em q un w.;k,i<llll reprl':<('ll uuos arima c lo dons 
torc:"s do seu t'unr!o c::Jpital; '"· pnrC·m.,·m tinas rnnYot·ar:üp,
C't'i!S('t'Utiva:;, uão SP realiZ31' a eondi•;iio tlus dous IL'r~·o:; tf,, 
li! ;~~ 1 , {:C·d(.'l~/J L! ... ar~~iC·Ui .. :!~:: prt.:~:..:.~:~·v :::t ~"~UUd:J t:un~;~~ 



!.\ECI'I'l\o, 

l':h;it•l d••ri•[ir S<" ClliiVÚIII Htl lliill (1'(1'1'111:1('-Sfl a,; disp•l'i•;ill'" 
1!11 ar(. n. 0 fltll! l'C.;O(\'l'I"Clll SI\J':Í f··~af, I' ohri;_;:l Ih <H'I",III
ItÍSf.a,; <lll,;llfl[I'S. 

Art.. 2'1. Na :Jf.'Pmblb g-eral•lns :wf'ionisL••. •'lll'!lll' t.in·r 
lu.g·ar n apre~eutaçào do rl'lalt•rin da Jlir,~··t"l ia,." l•alaur" 
J'l'spel't.ivo ao primeiro an1w tlas Oflt'rn~·õ·~' da assol'i:lç:in, '"' 
••le:.o;,\rão, <'• plnrali•ladl\ 1!1\ voto~. los tre' IIH'IIIIlr••s qu .. •l••.veut 
•·•nnl'''r a commiss<io 1le 1\Xnn:.- e v••rili<':ll;ã" d:1s cuntas, 
~:,•ndn o parel'l'f dessa Clllllllli:.:siio npr<''~'lltado 1'111 asse111hll-a 
;/<!l':tl; p:1ra 1'>':'11 fim I'SPI•r:ialuwnt.- l•mn·n,·ad:~, d11ntrn de ses
~··nta dias, erontados lia data f!., sna pf,•ií;àll: ''exercício d••s 
111\'lnhros úf'sta, c das futura~ l'.lllllllli>oi"l•'s d·· rxamc e veri
fi,•ar;~n de •·outa,:, tlurar:í !'"lo t.Putpo 1[11•\ f'unr:cionar a lli
l'•'<'l."rh. l\'11s an11ns 'uiJ:<•·qu..,llt";; :1 I'•Htunissão rle exame dP 
':ont~~.; ser:'! Plroit.:1 na u11·Stlla :t">'~'llliJiü~ :.tcrnl Plll'['in se pro
,.,~zler ;Í ekiçiíu do COibroliill aulllilliStl'ati\·o. 

TJTL: LO I\". 

\rt. -::l. P ~ov~·rtt(l (' :!dl!lilli-.:tr;ll';-HI tla,. .\. .... ~Hci:t•·:·tcl J·>-(1 
!l~>IIIÍf'a Attxili.tr" n·,i·lir;'t: n:t l'l'lllli;\,, dos ;"·,·ioní,;t:l< 1"1111:'· 
tilttidus t'lll :bsemllli'!a g"l'l'al, n:t l'llll:'C'Iho :odntini,;traliro 
nont••ado JHil' e<t:t de tn·s em tn~s annos, ~~ na l>lret·turia pl'lo 
IIIPSIIIO t!flflSI'iilO (',;I'Oihida. 

Art.. )1{;, 0<'11/tseifto adminio;trnt.h·n sPr:·, r•r11npnsto rir: nnvf' 
'''''tlll•rm·. tirados d'PIIll'•' t•s a,•.,ionist;•s qlH' se aellan•n1 no 
I';'''" do art. :m. 1\ tlesignarlos por maroria de votos em Pleieào 
ttwnnal ff'ita pl'la assmHIJI1'a g-<:ral. 

tl <'ollsldho ftllll'fÍonar:\ pnr I!S['ar;.•• <]1\ trt•s nntw~. ''logo no 
prazn de oito 1lias, depnis d1• sua l'ieir)íP, I'I'Hnir-~r·-lw p:tra 
•·seullwr s.m Pre,;iúcntr, Vice-t'rnsi<.knte, pr~tnr•.iro e seg-nndo 
S••,·rdarios, c para Jli'OVI'I' sohrt~ a Direetoria tln nssoeia~·:io 

Art. 27. Para que haja SIHnpre olnumr.ro rh1 nove mem· 
hros fnneeionando no eott~eliJo, deverão sPr el<\itos nove para 
o primeiro triennio e para os se~nintes seis, osqua()s, com os 
tn:s mr~mhros da Dircetoria antt'rior, que terão annualmentfl 
til'. ser substituídos e <ie passar para o conselho, cuwpletarãu 
o dito numero rle nove r.m eaún annn. 

Art. ~8. A Directoria da assocwr;ão compôr·sc-ha de tn·s 
IIH:ulbros, ~cn1lo lHII o !Jre,;ident<\ 1lo eonselho, t[UH tamlH~IIl " 
~or;i ria Direetoria, c os outros dous eleitos pelo mesmo elln
,.,.Jho tl',1ntm si. Os mcmhros eleitos pelo primeiro eonselho 
s•!rãn dispensatlus do cargo, pelo seguinte modo, que ~~ 
tamhnm nquelle r:omo ~e deverão ir eon:pondo as sr:
~nintns fJirectorias: nn fim rlo terceiro anno, r[UC ,·, o ri:• 
d•:it,:ão rlo novo ennsnllw, f'Stl' ~ortf'nr;i 11111 do~ tn·.-; llircr~tll
n:, 'Jil<: "er:i "ul.,stttui•l" pnr um nnyn- n•• lint ''" <JUal't" 
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anno l3tll'ar-st~·ha sorte sobre os tlou~ rl'stanlt ;:, e Sttbstituir
,e-h:' u qiw fôr tlesiQnadh pur outro nov:~~oneúte deito, db· 
f'Cilsantio-se no fim do quinto ailiiO o ultimo, qnn ignalrnentfl 
,;~•á substitnitlu por um novo lllt~mbro do ro1Belho. No lira 
do :;ex tu anno, e tlahi em diante, os conselhos então elcitr:~ 
devcrãtJ substituir annualmeute o Director mais antigo, pm· 
um dtl seus memLros, de maneira que ('aJa consrlho eleger<í 
1 res Direetores de seu seio, e nenhum Directur potler:í exer· 
cer o c a rgu ma i,; de cinco a n nos consecntÍ\'u,;. 

Art. ~!:1. Os Di redores dispensados pela sorte on pelo temp•J 
,,otlerilv ser reeleittls pa;.satlo nm anuo; e lira entendido qu•·, 
emquanto o Presidente da Directoria, uma Vl'Z eleito, nã·J 
fúr, na fúrma acima, dispensado, cvntinuará elle eoino tal a 
dirigir t·s trab:dhos tia as~ociaçãu. · 

Art. 31). A nomeação do,.; membros do conselho admin is· 
trativo ,ú IJUtlt•rit reraltir em arcioniõta~ qnü possui rem par a 
cima 1lc ;)I) arcões. 

Art. :Jl. c,;,upt"te ~o enn~elh•l ~tlmini-tr.1tivn, al(:rn d11 
dispvsto nu art. 17, deliiJPrar, soh propo!'la t!a Diredori<t, a 
re>twit·• da numea~·:lo oullt•mis~ão llo G-rrente, da approvaç:i•J 
tlu reg-itllt\lltll interno, do exame dos balanços mensae.o, se
m•:str;~t•s e anntlile~, e da tle~i::nação do divitlentln que, du 
rullftnutitlace com o an. l\1, tiver úu ser t!istribuido scmes
traimente pelo~ aecionistas, e bem assim deciLiir prudente
mente 'lll<H~stttter duvidas ou quPstõe:-:, quP ot·t·orrrrem entre 
t•s Oi l'tH:tore.", t) 'Jllt: lhe for e 111 consu I tad;t:; pelu Presidente, 
ou pela maioria da Di rpeturia. 

Art. 3::!. S:1o tlevHes e attrilmir'õcs da Dirrrtoria não ~ú o 
que tli:>(•ÜD o art. 3:3, ma,:, n t·m g·ei:al, a liul oiJ~crv<~llt:ia 
diJs pnl:ientes estatuto~, a exeeução tll: todas as delii.Jcraçõe .. ; 
tl11 CUII:wlhu, a org-anização tl<J regiHtt'lllO iutenw, a nomeaçãn 
t.' •lemis,-ãu dos Cllllll'l'~a•los, tle>b~tw~ãu Lle ordenados e gra· 
tilit:ações, e a do 'Jttantum das liauçns que a cada urn cumpru 
pn·star, t.', mais Jiartit.:ul<~nllentc, re~olva áct~rca tle todas as 
opt~I'<H;ües tJUe s•J tenham de elfcetua r na assoeia~·ãu. 
· .\rt. :l:L Alt\m de acharem-se ell'eetivúmt.'llte uu estai.Jele
,. imento da a>sociat;ãu duns membros da Oirectoria, para 
•·xamiuarem c verilicarem se as propostas apresentadas sa
tisfazem as condições exig-itlas nos presentes estatutos cum-
(ire igualmente á Directoria: ' 

§ 1. '' Heunir-se uma vez, ao mPno~, eada semana . 
• ~ 2." Não lleliLerar suhre trausacção alguma sem tlous 

voto~ de eonfot•midadc. 
~ :). " Fawr eou,;iguar na a ela as ddihcnH;õrs tomadas em 

su~s ~e~~ões. 
~ i. o Dividir entre si, tJ por t~lassl's, todos os trabalhos dtl 

f~taiJelcdtuento, tlc modo a poder wais facilmente eada um 
tlirigil-os c inspeccional-o,;. 

Art. :ií. As vaga:; ou impedimentos que sr, derem no con
~dho durante o ;<;eu exercício, serão preenchidas pelos seus 
:;npplrute~. na ordem tia votação ria as~emhléa geral, se r,;
flvereru nas t;nndit;íõrs tln :nt. :111; as v~r-a.< porém, dos 
"''''ll''f"' ,,,, Pirr··tnrí·t '"J';I" ['!'f'I'J!<"hi•l~'. "'" :i rrnni~n rl:J 
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primr·ira a'''"""''';a g-er:~l, Jl"f nedunislll> nas euwlif;ües do 
an. :I!), soh prntJül!ta <h IJirectnria ao con~clho. 

Art. :1:L O Prl~Sitlente c os d·m~ IJirectores não potlorã) 
()lltrar Cllll~x••n·i··io t.ltl suas fnneÇÕt\s, sem tlt~po-:itan~m nn 
eofl't! tia assol'i:~çijo cem aqõ~s; essas act;ões serão inali•·na
Yt:Í' emquantu •lurar o resiJectivn ex:crcicio, 011 até á t!t-lini
t li' a t um:11la de c•mtas de $113 gestão. 

Art. :l!i. Não poderu nesta assodação cxcreet· eonjnnda
lllt'llte carg-os a•llnini;tratirns o;; tlllt~ l'utem sngTo e gt'lll'll, ou 
··unhados tlurantc o cnnhatlill, os parentes Jllll' t•ou-an~niui
t.latle até o 2. o g-ráo, c os $ol'ios tle li nuas t:tHillll•H·ei.ws; IJUand", 
porüm, rcl'ahil't'lll iucompatin•isser:i prei'Pritlo" mais votatlo 
tlelles, 11n la''' tle empate dreitlirá a surtt·; os outros volad\Js 
scri1o s:_ilo'<tituiriPS pt'los immediatos em votos. 

Art. 37. o~ DirectOI't'~, em vista do maior dc~envolvimPnto 
•l~s opt\nuJíí'S da associação, e ~~~n~etJUCn te a ng-rnPnto •I•! tr;·
hallw e r<~,:ponsallilitladt>, venc••rão de honorario lli tuillt-siuws 
ilu rapital correspondente a 2.1JUO:UOO..)UOO. 

Art. 38. Os membros da IJirectario~ são rcspomavt•is pelas 
perdas e t.lamnos provados que causarem ao estaLJCiedmento, 
(Jroven i••n tes de fra Utle, dó lo ou negligencia cul!Ja vel. 

Art. 3!l. A • Assodarãu Economka Auxili<lr• potler;í, •lcpoi.~ 
rle haver rca lizatlo o seu fundo ca p1tal, adm itt ir um Gercu to 
IIOII!ea,fo pelo conselho administrativo, soh prqposta da Di
r.•ctnria, quando est~ o julgar indispensavcl, e cujas ohri:!a
!.'Ões lhe serão prescriptas no regimento in temo Lia llll'Sma 
~ISSOeiat;1io. 

Art. 4,0. Nãf! scriio já ma i.; admittidas trausarçüPs com os 
nwu11Jros 1la :Hiministral,'ão, OIL com firmas soeiap . .; t.ltl IJLIO 
dlcs fa~·am parlt•, soh fJeoa Llc rcsponsahilid:plc legal dos Di
rectorr~, além da perda em quo solidariamente ineorrcrcm 
lltJs seus cargos. Esta disposit:ãu é extensiva ao Gerr.ntc. 

TITULO V. 

!lAS OPERAÇÕES DA ASSOCIAç,\o • 

. ·\rt. ~I. A • A~~ociação Eeonomica Auxiliar•, devidamente 
autorizada de conformidade com a facnldarle eooeedida pelo 
~ 1- o do art. i3 da Lei n. o !237 de 2-i, de :'ietcmbro de 186!~, 
;lffeetuará ernpi'cstimos de longo fJfaio, p~gavcis por annui
itadcs suctlessivas, emittindo ti tulus eoni o nome de letras 
ltypotheearia~. · ' · 

Art. fJ.:!. As letras hypothec~rias ser~o Ilominativas ou ao 
portador, umas e outras, porém, deverão ser ass1gnatlas por 
tortos os membros da Oirectoria da assoc!iação, sclladas com 
osellndesta, ec)\:trahidasdeum reg-istro de talões. 
· Art. 4:1. A circumseripção tnrritori11lrla d.s~nei:lt;:i'inEco
nnluic~ Auxiliara, <lomn ~mlirtlalio de croditn real, ,; o mutli
•·i]•i·· JlPU.frn ·~ :.1 l'rroyiii"Í'\ '''! l\i" t!•: J:!ll"Í!'"· 
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.\rt. ':'1 .. \ llin·t:ltll"i<' mandarú pnhli•·:tr c~•llll ~ntc••'Pdeu1·ia 
o dia 1!11 t•:tg:Hilt'lllo du juro 1las ktrns hyputheeari:ts, 'llll1 
... ;._•r:Í ~PIJlfiStl':ll . 

.-\1"1. r,:; .. \,; lrtr:Js hypothecnri:ts ~rrão nnmrradas por 
Pl"tll'lil l"Plativ:: :tn :111110 da :"11:1 rmb··ão, c·nustando IIPII:~s o 
Jlll o, LI' I li Jl" ,. uwd11 t],, pag-a 1111'11 t•J, observa 11d u-~1' sPmpre q 111• 

"iull'!"l"alln entre a I;Jl"ra da c·ohr:111ça d:15 aunnid:llll'~ do.~ 
llllllll:tri"s, r. a''" pa;:·a!lll'lllll do~ jnros aos p•>rt:ulures das 
ktr:ts, 11:io s••.ia 1111'111>1" "" dnus n11•zes. 

-\rt. !;li. (I '"'"kin d:•s IPtras hypoLiirr·ari:Js, pn•vianwntt• 
:tl1111lllCÍatln \H'I"~ .i"rnat·:.:dt• lll:tiorl"it·,:ulat:iin. ~Pr:í 11111 aetn 
l•llldin>" sl)itiiiW', ,. der•~ rraliz:tl"·!''~-' nos llll'ZI'S cl•~ .l:l11riro ,. 
Jnllto d1• •::tola :1111111, '""111 ;;,-si,;tt'IIC'Í:l da :Hlmirli,tr:ll·iio da •A'· 
~··•:i:•~·;i,; E•·nttlltllk:' .-\n:-;.ili:n··, pr•"'''liPHdu·s•~ ao surl<'io pt•l•• 
IIIOrlo dl'll'l"ltlill:lllo llll :~rt. 1il tio B•·;.;ulameuto n." :l1il dP :; 
ti•· .ltudllt d1· tH:.'i. 

Art. ·'li. llt'c'lir• 11 •l i:t :Jilllll111"Í;IIlo para o l'P~é!":lll' elas IPtr:;,: 
liYl"'tltr•c:~ria,; ~"''''"'111 11s jrtl"rts d:ts f .. trns ·"'rtc·a•las, c:uj"·"' 
IIIIIIIPI"(rS fofl"lll pnld;r·arl••,, ,, '''ll ••:tpital lil":tr:"t :"1 clisl'n~;ic;i"11t 
dr· lflll'lll di~ dirt•Í(II IÚI". . 

.-\ rl. 'cS. A,: lr·t ;·as li \·pothP•·a ria> :nnn:·i.iz:11la:=: pPin ~nrt" in 
'~'1";111 llP :tl'l" d;t :tllllll"liz:u;ào sellada,; tt•!ll t> stlln tksig-n:Jdn 
l'''r:t :t.< :lll:tliii:H;ii<'>. fazr·IHI•t·SI~ nos l"C'>!ll'C'tivo;; tnliíDs as de· 
··l:tra..:<'''" dt• •·sl:tl"l'!!l anr11.tlladns n l'l'lirat!n;; da eircalação, " 
•"Til St·.Q·uiil:t 'I 'lr~i lll:td:ts 11:1 li"ll"llla !la IPi. 

Art. 't-!1. fl,: l'li:prr•;:tilltn.' liVpPlli(•C:Jríns pndt~rãn ser ftlitos 
""" HIIIIIwrios 1'111 dinli•·iro ,·,a t"lll letras hypolhPeilrias :w 
J>:ll', p<.>1frondn tamiw111 a< A.;sneiat:ãn Ecnnn111il'a Auxiliar>, 
"ll<'l~o··iar es,;a> lllf''lnas letras til' ae1·•"•nlo 1'0111 o hypnthrc:antC'. 

l'ar:JgTnphn unit·o. S>l o llllltunrin preferir l'ITdli'l' em cli
nh,.irn n nmprr·slin1o, '"'l'~ ~<1 nll•·•~tnar:i t•m rnnerl:t c:orrrntn 
"" j11t11 qnn "' ron\·,·a•·inn:tr. "·~•n t:Jira'" ns ll'tra~ prnv•·· 
IIÍ<'lll.••,; dt~,;tc l'lllf'l"•'~linll> "''!":lo llt.';;"riada~ pda a;;,o,·i;H:<i", 
'""li'",. qnandn 111.~ ,·onYi•T. 

,\rt. ;;t). (1, t'lll['l"t'SIÍIIIOO' <'frtW!llilc]n;; sol> f!' hypntlil'l'a;; Jl\'C· 
diap...; :1 l(lng" pr:tzn ~!~r:ln I'PI'IIIh,,lsavc~\i.~ pnr (lflHnid••de~ Jl"~as 
t'lll di11beiro r: ""llll':;tr:llmente no,; Illr~z•·=; d,~ .lanl'iro e Julho, 
,·,•mprehcndetuln r,,c,:;t,; :lllllllid:Hit'S o _jur", uma e•HIIIIIiss5o 
•·tn lwndido da,; t!espc•za,; da ndnlíni,:t.nH:iill, nunea maior de 
::! "/o ao annn soltrn o •·apitai sn,iPito a _juro, S•~ndo a poreenta· 
gn111 cl•~ :JIIlortizaçiio ú vonta•ln ,lo mutuarin, ma i~ l!.ll IIIPnos 
avultada I"OIÜIIl"liiD u prazo por elle,; es.:ulhido tlcsd.c 10 até 
:10 annos. 
Para~rapho nnirn. A annni•lntle relativa ao rapit:~l cm

Jil"t'st:ldo ~~.·r;i i!-[ual t!lll tndns os illlllos, "n·p:trtida por estP~ 
tlr. modo ifllt' prodnza a ternli11:11::•" da tlivitla no prazo Ut'· 
,.;i;:rn:ulo pelo tlü\'<'dnr. 

Art. iil. A pn·tixa~·ãn da;; t"']tlll'a' parn o pag:unnnto •1~.,; 
annui<l:ld<',; pr"~<ln s·~r :tlt•!l":tda, l"l!lllindu-,;n o d"VI'tlor no totl•• 
on 1'111 partr (pa~-:atnt·nt<J anl.i•·ipado) tliminuirHlu-,;e propor· 
:·i,ll:.,lmontn a ann11id:t~ln :i ••sta hypoth••ca. 

l'.tf:tf~t';tph<~ IIIIÍ<"·"· í)llartilo "~ pa::allll'llln~ anticipa,]o~ f". 
r'"!~ r''" klr.·,.· ~~~,'ptdh,·,·:•rb~. '~'.11· '--•'!·;t.r• l"''~'('hidi.'' ~,,,par, ~1 
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:•~·;ol'i:u;ão lo•r:í nolir'I'Íio dt\ lraVI'l' ,:obrt• o f'apital Jo•o·rnh•·l· 
~ado lllll:t Ílldt'IIIIIÍZ;t~~O, lflll' "''I':Í pa;,:a lll! lllL''IIIU at:lo, St'lldt> 
pré v i:HIIPHI•• fixa!lu pela llireetoria. 

Art. fi:!. No arto de htnar-,;e a r~eriptllra a A,;sod:ol,'~" 
K:onomka Auxiliai' reeelu•rit logo do lltllltl:lriol, ou dt'duzir:\ 
uu e:tpilal a annnidade n·speetiva :to L" !'en11·:>tn·. 

Aut•·s Lle S() t>fl>etuur o emprf•stirno, é o llltllllann obrigad" 
a apre,cntar ostlocnmentusquea Din·<'loria jul~ar indi'llf'll· 
~av<•is aprovar cu1 como u lll't•tlio sobre fitl<' pn·l<'ndn r·•·a
liwr o emprestimo, ú pnJpl'io·<~:~•lo: "ua """ :•<~lia li no· I' do•.,
elll ilarar.auu •le qua lrpH·r 11 ypotllf•t·a o11 I i 1 i~ i o. 

Art. ti.í. Se o tllllltlario não ""lblizn 11n pr:oro rn:n·,·:lllot 
110 s•·u eontracto, a irnpurtan•·i:t tia s;1a divida l.ypolll<·•·ari:•. 
ou 11ào lwja por algum tllotiVtl uloti•!o 1'111 lt'l!lf~' "PI'"rtltll" 
a rel'orura tio Stlll contraeto, a ns:;<wiaç:'io pod•·r;i t'ttll•···d,·r~· 
llw uma m;pera até seis ltiPZL:S, lindos o' tpl:JI'S, uu In~" tlo·["'i . .; 
tio vrncimento, sn não tiver lravrtlo 1:ssa t't>lll't'!'c;'tll, u~ar:i 
dos 111eius tJUe as leis lhe faL:ultam para alr:lllr:u o ~··u eii:
!Jol·.;o. 

Art. ti:S. Unicamente poderão st•rvir dn hypotht'!':t p:1ra "~ 
''rn pn•'Íimos eoneetlidos pPla • Ass,wia~·;'io EWil(ltllka :\li\ i
liaru ''' immnvl'i~ que tPnham ri'!ILiiriiPJilO n:rltl e dur:ulo,ll'l', 
lk:tnrlo PX!'Iuillo,;: 

1." (),; th•·atru,. 
::!." 1b fa!Jrkas. 
;J," As pedreiras no.; t'!'l:tltclPI'inwntos dn mirwr;,c·;õ., 
Art. ijG. A :.t,;sucia<_:.;io ]iOdpr;'t I'Xigir o l't'<'llliitd:<o ·do :<<'11 

l'apit.:tl antes tlu lPrmo ti': t~uutra<:tn, \'tl'r:'• tlin·ito a tllll:t i••· 
dt•nrn iz:tt;ão du 1 {) "/" ~oltr" o ''111 p n•st i 111o, q na ndo" llllllll:t ri• •. 
dt'nlro olu prazo de um lllc'Z, 11i'iu ol••lllllll'i:tr :i Dil'<'t'loria " 
:tlit•nariio lutai ou pan:ial tJIW tulllllt feito do imHwvel hy-
JHlllro·r<~riu. • 

~ 1." O mutnario fil'ar:i tamhrm sujt•itu á sarw(';iu tJp,;t,: 
arÍign ,,., h:ualmentn e uo me:<Bro prazo, nãll Lll'HÍlllrÍar :t:; 

deteriora~·õc:i qur, o itnntovel soll'rl'r, •• ~sim eunw toda~:~:; 
faltas que lhe diminuam o valor, perturht~tn a po~se dellt•, urt 
pollh:tlll ülll duvida O Sl'll UÍI'I:Íitt <ie jll'II]JIÍt•.tlaue. 

~ :L" A divida e a intlemniza\:'íu de qtw trata,.,,,. :trti~·,., 
:<~:rão rarnb•~ru cxi;;ivt·is ~e o dovedur tiver uco:ultado [, a,
soei;l('iio l'aetos por clle coHhccitlos t(lW prutluznm a dl'pro•t·i:o
t;ão d11 immovel, e que extingam; ou lto!'JWIIJ t!uvitloso" tli
I'Pito do devedor whre os imnwveis hypotlwcatlos. 

3 :L" O irnmovel hypotheeado, seuo!u suset'(JtivPI ole ill
t'üllfliar-se, ~rní seguru l'ontra o rugo :i nrsta dos 111111uari"". 

Art. ti7. Nu caso de siuistrn, recebida do sPguradur di
fPet:Jmeute !Jela •Asso•·i:Jção Eeouomiea Auxiliar» a inliPrn
nização, o mutnario terá obrigação de reetl iHcar a propri••tla· 
rll', potlll<,-a no I'Stadu primitivo uentro de um autw. a t·untar 
o!o dia da litjUidaçiio tio sinistro. ~--- -~ 

i'ar;1~rapho unieo. Durante este perindn a a!'soei· .. «('<Íll-p ~MIA n "" 
<l•rv:trá. a tirulo de g;Jranti.1, a Jl~trll' da intlt•ruu.··, (;L<{'~:<\'I._lJt\ llfl~ : 
~: 1 ri:-t ;>:ll·a o !'•l.!;'G:nrntn tl:1 ~nuuid:l<!,• nl]' :u ·'1..:.d)' t-Jo,··!ldi ~ 
("O'"l' -~'.' "'" 

- ·~ ~ 
.......... ç~". co ... ~ 

. ~-
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Art. ;;.'i. J:.-,•,Jiii•;[td::t a Jil't>pr·icd:uli: itil't•n,Ji~,Ja, a a~"wi:t· 
•:iin l'llll'l•g:ll·:i an rnnttwrlo a parte tla intleruniz:,c;~o n·thla, 
dt•tlnzil!llo G Sl'U neditu t~xig-ivPI. 

\'ara).(l':lflhll U llÍt'O. S", porém, :t té O fi lll tio :111110 () d~\'l'1Jor 
11;111 tÍVt'r f~ i to a I'Pt~difit::H;ào, OU ~'' <tlllt'~ til'~~~· lt'lllJlO liZPI' 
(•llki:tlrlll'lllt• eon~tat· :'1 a<:,;ori;lf'iio a Ul'lilu·r:l('âo tlt• niio n·t·tli
!i,.ar, ou'''· ll'ntln rt•t•t] jíf,·:ltl••: :1 :lS.,rwi:,\·:i·•· •:ntt'tlll••r tJIIt' a 
IIYI"•th"•·a n:in c>lfl'r,•c·c as llll'st!las '"' sutl\ci,•nt••s r.-·arantia~. 
•·tn cpt:dqlft•r tiP,;ks t·asPs :1 •.\ss•win~·ij,, Jo:,.,,nolllit·a :\nxili:1r• 
'"' pa~Jr:i pl'lll valor tl:t ind,•lltlliZ:ot::io do st·.~nrador, por t•lla 
rl'litla. tk lll·lo tjll:tllto ll11• f,)r tl~vitlo. 1'1111111 SI' f"'''' \1111 p:t· 
l!;alllt'llto antil'ip:tdu. 1111'111•> a inJ.t•tnniw\'ii" dt: que trata o 
para~rraphu llllit•o do :;rt. til. 

Art. ;;\l. A.; av:oliaçõ,~s •lo~ immnvl'is ofi',;rPI'i.Jos :'1 hypo. 
tllt'ea serão r,•ilns pi~lo;; Jll'rito.; da ·A-~ll( i~t::'to EI:Oflillllit•a'An
xiliar•, tOIII:tntlo-~e P"l' hn,;,. p:tra "' l'f''I"'''IÍ\'os \':tlorl'~ o 
tt~IIUÍIIIt:lllll Ji'f\lÍIIo, ll Jli'>'Ç•I \'l~llal tioS ÍlllliiiJ\'t'Í.", :l ll:lllll't'Z.I 
da c·onstrn•·r:iio e .1 lwalit.latip. 

Art. GO. ()~ l'lllpn·~timos lavpotiH'r·ari"s a l'llrln on longo 
prazo ~erão rc~ul:"l"s tlc int.·fr:l c·nnformidadP ,.,,11 a-< pro·s
<'l'itwi'''" da Lr·i 11." l::!:li dl' 2'~ llt• Sr•(l'tlll>r" .J,. 1:-lli\ "IJ,.,·n•lo 
rc • " :i '1 i I ,J,. :1 ,J,. J 1111111, i],, I Si;:;. 

TÍlTL'J \'I. 

1\rl. til. Ih tntalitl:ltle tios !urro' tJ,. t·ad;a st•nwstr'' qwi:!l 
tli·ilnzir·~t~-11:111 toda~ as tJ,•,;ppza~ n"ll'~ cw,·otTiola~.,. tlo salih• 
<(11'~ fit:ar, Ut'I)I)ÍS t!P. tiraLla a trh.:e~ima parto• para flltllln tlt• 
n·<>erra,s,~ tlivit.lirú '' re~tantc propurciuualmrnte por Lotlo:; 
fls acciuubln~. 

TITULO VIT. 

DO F li :'iDO DF. R ~SE!\\' A. 

Art. 6~. O fnndo c!~ rf!scrva cnrnpor-s,~-h.1 da trigt·~ima 
parte !los luero~, na forma do artig-o anterPt.lr,ntr, tia quota 
que, conforme o art. 3. 0 , possam ter as :IC'c;Ô~s de novo ernit· 
tidas, e cbs qne cahirem nm cornmi~so, de eonfnrrnidarle c~om 
o art. 8. o l:cssar:'l; porGm, a amortização logo que attinj:t a 
üO •• do fnntlo soeial. 

Al't 6:3. E' o fundo tlt> rr~rrv:1 e:~:dnslvamrntc clrstinntlo 
par a fnz,..r f<li~C ;ís llf'rdns do ea pita I ~ol'ia I on par:1 ~n hsti tull· '" 

A ri. fi'L Essn fundo tlf' rrr-,•rvn sc'l!lH'lllr ~rr:'t clh·id ltlo por 
1·1"lll\..; u' :tt·,·i ,ni.::.t~1·" qup Pnt:i~' P~i.::.tir11 lll. ,, 11111 ,·nnfq1'1nLI:~dtf' 



ao intel't':>.,c t[Ut~ t•.:ula at·~:~iu tiVt'l' no fim tio;; '•" anno~ do r~nn. 
tl'ai'!.O, Oll ifiWIII(II por lllOIÍVosjll~tifieado~ I~ Ílll(lft•Vi~tOI, 011 
JHJ .:a•o tl•: r•t·rd:t iln nH•I:tde dot·apilal, '" tlt'•r di;;_,olnrii" da 
a-~·wicll:in,· ;, qH;tl !>,·, t.•.'IÚ IJJ::.n· pnr llllit'orr:lithtl,• oi<J a•·•~ill
td·.l:c-. qut rl·,:r;•··i'h!j~:!l J;tai'-i fi, .. d•lli,;, lt'fl_'ll"'i dil r·~q,;r:ll ft•,iJ 

lll~HJ1' 

TITCL!l VIII 

A ri. íi:i. Far-se-ha St'lltt•stra!nJ•~nle um !J:datli:ete da~ npt•· 
rar:iin.s da a;;,;.wia~·.'iu, q1111 "'' l'<'lll<'!tnrá aoMini:;tro l't~SJII't'l i V li, 
•~ 110 fi111 de o·:11la ,tanr.o balall'.'ll ;_:·,·ral. fJII'' dd·,.riio SI' I' pll· 
hlk;do,;. 

Art. liti. E111 tutla3 ns liquiti:H;iH)S tios Clllfll'cstirnu~ hypo
IIJI'•~arios e sollre penhore~, o jur•• tio IIWZ prindpi<tt!o st•rü 
s.~mpre eoutado por inteiro. 

Art. fi7. A asscciação poderá eomprar ou pn.,snir os Pd i fi· 
1:ius tJIW fon~m necessarios para o seu est:Jlmlt~ciuwulo. 

An. litl. A Directoria representa o eorpu tia as~oda~·ão ~~~~ 
lotln~ ''' at:111s civis em tJllC rsla tr·HIJa de cmnparet:er ou 
f'llnedollaJ·: são, pnrtautü, seus llll~llllJrns pessoas compdt~lltes 
par a demandare1111~ serem df'lll:t rtt]a,bs, e nelles se t'll tr:ndern 
inVHStidos todos (J:; ptderes dt~ livre t' beral admiuistl'a{•ãu 
como em causa JH'O!JI'ia. 

Art. ü!L No easo •I e ser preciso á associação, pnra h a ver 
seu embolso, usar de meios judiciaes, todas as despezas oe
'''lrridas ou occasionadas serão a cargo das p:-trtes tflle a'! lllo· 
ti varam: esta clausula sení imposta 1103 contl':tl'to~, fi~:Jrtdo
S•'. "ma:cimwn lfUt', 11os hypothcenrin.', st•rú g:n·nntido pela 
uwsma hypotheca. 

Art. 711. Em Hus tle M:11·çu e g,~!rJIIILro de cada anno so. 
,·iale por auuuueios (JUIJiicos, a Uirecwria avisará aosaedu-
11 istas desta assoeiação de que em os mez;•s de Abril e Outnhro 
riu cadn nnnose lhes entreg-arão seusdividendos. 

Art. 71. O couselho, sob proposta da Directori3, tlepoi~ ola 
:lfJIH'oVa•;~o imperial da p•·esdute reforma dos c~tatutos da 
assoo:iaçiio, t:IJIIVid:JI·á mais dnus ar.cionbws p:1r:t Dirrelort'"· 
s1• fore111 uecessarios. 

l'ara)!raplw unico. Estes Directores, 113s l;pocas mareadns. 
:<Prão eleito;; ptda flirma e~ la belecitla nt>sles esta rutos, el1• ~ 
v:tndo-sn a ouz•J o uumero dos eonsrlheii'Os. 

Al'l. 72. A associação poderá remuucrar aos.m fundatlnt· 
I' ineorporaduJ'pnla fiÍt'UI:J IJUA o 1lcli1JerJr :1 :1ssem!Jit;:t :.:•~ral 
do.;; aceion ista~, c ou \·oca da e organizada JHI fríruw dl'lenu i. 
11ada no art. 2:J. 

Art. 7:1. Todos os casos omissos nPstes estatutos S•Jrão re· 
-·~nlados IH'lo rJUe dispõe a L•i n" 12:n t!P H!M, ,. f)p,·rrto 

I'AIITF n. Ht 
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n." 3~71 de ·1865, a cujo inwiro e fiel cumprimento em toda~ 
as suas partes se nbri~.1m :t ::tdmini~traçiío e accionistas da 
,, Associ:cção Economka Auxiliar • : sujeitan!lo-~e igu:tlment~ 
:ís tli<pnsiçües da L"i n.'' i08:l til\ :!2 de A~nstu de 18ti0. L' Uc•
•·rPtos ro.>g-nlatnent:trPs n." 2li92 dn f!t dH '\ovrmhro e n." 2711 
Jn 1\t de DC'zcmln·o elo !lito anuo. 4t1P llw fem•m appliean·i~. 
ainda qne não c~lc>.jam cxprt>,,:tnwnte inl'luirlo.< nos prr:-rntt>.-< 
,•-;tatutus . 

. \rt. 7!1. A :lSSúciaçãu perJerú a f:Jc~nldatlt> de emit.tir lt>· 
tr:~s hypotllrcaria,, e os favores outorg·atlos no art. i~, ~ 1:! 
da L<~i n ." 1:!:17 '"· dPntrn tlu prazn <IP tn•s anno~ c]pgtg·twtlo 
tln Dc•r.rl'lo n." t)Tj,;}:! d1• ii tlc .\nvembro e:otTt'lll.f', não tiver cm
prrgado em cmprrstilllOS a longo prazo fL~itos a c·stahelc!'i· 
tnPnto.-; nuaP.". pt!lo menos, a rrninta partr tln fnntlo :-:or·ial. 

IJECHETO N. ;'i't-5'~- DE ti DE i':O\'EllllUO DE 18i:l. 

Ht~organiza a Caixa lle Amortização c a Sec~·rw tli' Suhslituiçãfl 
elo) papel-llllll'tla. 

Usando da autorização conferida no art. 2. o da Heso
llll;ãu Legislativa n.o 210;) de 8 de Fcvet'eiro tlo correniP 
:ITlno, Hei por bem Decretar: 

Art. L" A Caixa de Amortizarão continuar[! a tlesem
l'enhar o scnir.:o ele tuda a diviÍla interna fundada pela 
Lei tlc· L'i !lc Novcmhro de 1827 c Dccrl'lo n." !~2~'t di' 
1:1 1le Setembro de f8üH; bem co1uo o concernentt• ;'1 
.~uhstituição, troco, resgate e consumo do pnpel-moetla. 
~~ ú et_nissão do Banco do Brasil, nos termos ela lt'gislaçãc' 
nm vtgor. 

Art. 2. 0 As classes, numero e vencimentos dos em
prt~gados da Caixa tlc Amortização serão os constanlt•s 
da taiJella anncxa; ficamlo supprimidos os lugares de 
Contador c Sellatlor ue apolices. 

~ I." O numero de seis L"" Escripturario;;, l[Ut' 

~etualmcnte são neeessarios, reduzir-se-Ita ao do quadro 
pPrmanenle, não se preenchendo as dnas primrir:1~ 
vagas qtw occorrerem nessa classe. 

~ 2." Um dos Thesoureiros, auxiliauo por clous Fi!' i,;, 
ler:'1 a seu cargo o pagamento dos juros e da amortizac:io 
tia divi<la fundatla; o outro, com seu Ajudantn, o st~r
\ iço uo papel-moeua do Estado e das notas llo Haneo 
do Bnsil. 



EXECUTI\"0. 

~ ;1. o Os· vencimentos lixados na referida tabel la serão 
abonados aos novos empregados a contar· do dia de sua 
vosso ü cxercieio, e aos que forem conservados em seus 
lugar·es desde a data da Resolução n. o 210;) deSde Fe
vereiro deste anno : fazendo-se o devido encontro com 
o t(Ull estes houvereÍn recebido a titulo de gratificação 
ox:traordinaria desde então ali"~ á data do abono tios 
novos vencimentos. 

~ 1. o Com a publieação deste Decreto cessarão IJUaes
•Jiwr gratificações por elle não autorizadas, que aetual
mente percebam os empregados da Caixa de Amortização 
c Secção de Suustituição do papel-moeda. 

Art. 3. o Depois da reorganir.ação da Caixa, as no
meações dos empregados serão feitas, observando-se a:-: 
~cguintcs regras: 

l! O provimento dos lugares fie 3. O' Escriptur·arios 
n Praticantes só poderá cfl'cetuar-se por meio de eon
~~urso, na fórma da legislação em vigor nas Hepartições 
de I•'az.enda, sendo o dos mais <'lllpregos da das.-;e d1: 
Escripturarios por acccsso. 

~." Os Thesoureiros, Ajudante do Thesoureiro do 
papel-moeda, Corretor c Ajudantes deste serão nomea
dos pelo Governo, sobre proposta da Junta. Os Fieis 
do Thesoureiro da divida fundada o serão pP[o mesmo 
Thesoureiro, com approvação do l\liuistro da Fazenda. 

::.a o provimento dos outros lugares , .. dt~ livre 
escolha do Govemo. 

:\ri.. 1.. o As nomeações dos empregados da Caixa serão 
feitas por Denoto Imperial. Exccptuam-sc : 

I." As dos Praticantes, Terceiros Escripturaríos, Por
Lniru, Carimbatlores e Contínuos, que o serão por 
Titulo do Ministro da Fazenda; 

~.o As dos Fieis do Thesoureiro da divida fundada, 
'lue o serão na fórma do ~ 2. o do artigo antccedent1~. 

Art. r5. o São unicamente obrigados á prestação d1~ 
lialll;a os Thesoureiros, Ajudanttl do Thesoureiro do 
Jli!pel-mocda, Trocadores, Conferentes, Corretot· c seus 
Aj utlantes. 05 Fieis do Thesourciro da divida fundada 
lambem :1 prestarão ao mesmo Thesoureiro, se cstP a 
exi~it· para sua segurança. 

O Tribunal do Thesouro lixará a importancia das 
liaw:as dos empregados que ainda não a tiverem pre: · • _ 
llrcec:.lendo parecer da Juuta Administraliv· - á~~MA D , 
•\ com ac~;õrtlo desta, poderá permittir ~ ~ ~~Pt.- 11.~ 'I 
gados. tJUC servem acl.ualmeute sem es· /rr~'tilltla, con- ) 
r imrem isentos de !la até tlelermin· .• ~ru eun trarie>. * 

.. <S' c., 
• -·· ..,<__) / ! 0'::1 -<~v~ 
\ r , \\ 



AC'l'OS lJO J'OlJKII 

\rl. li.'' U !'erviço da Caixa de Amul'tizat;tio coJilr
:ar;·, ;,~!I lwras da manhã e terminará :'ls ::da tartlc . 
. . \rt. i." No auono de vcncimcillos pl'las suh~li
tuições c ext•rcicio interino tios I'IIIJli'Pgados, I' 1:m tutlu 
4uanto fôr concernente ao ponto, tl"sconlu~. llcen.ç:K. 
suspt•nsões, antiguidades, :tct·esso.~, apo~entatlonas, 
posst• c gratificac;õt•s. ol1sen at·-st·-hüo as regras pl:"
·"criptas para os emprt·~·atlos do Thcsouru e Thcsourana.; 
ti e l•'azPntla . 

. \rl. H." Coulilluar;iu a ~··r pa:.:a~ lllt'll:':dulellll' (H'lo 
The;;ouJ o as tle.,pezas com os \Crtrilllenios dos t•nlpl't'
!-!:ttlos ,. cotn o ü\JlPUÍI'Illt~ da Caixa t!r~ Amortizat,:~o. 
depois d1• n:~minadas c a~,;ignatlas as contas JWiu .o\ju
dantc do lnspet~lor. t' por t•sle ruhJ·ir;idas. 

Uma I'L'la•.:ão dt! lot)as t·s•as tkspt•zas scJ·;·,, 110 fi1t1 de 
,·;ula trilllt'.'l.l't', lt~\atla ao eonhcrillleulo da .lurtl<l. •pte 
,:oiJre t•lla-; dt'\1'1;·, l't'(ltTSf•nl:ll' ao 1\fini<l ro o qne julgar 
('OilH'lliClliC' • 

.t\rt. !1." (l Conelot da Cai\a tl ~eu,; ,\jud::nlt''-. alt'·1n 
da respnBS;dJilidade ~eral que ca!Jc a todos os Pllljll'e
;!ado., pPio . .; SI'IIS ;.elos, serão parlirttlarmenlt' n·~t,oll
'a' eis pela ralidade lias lransfcreu<.,ias f(llt' lizen~P:, 
dnendo pagar por ~cus IJrns qualqul'l' prejuizo dt• l.n
,.,.iro. E~l<t I'I'~]JOIIS:thilidade, porí:m, dm·;tr;"t súmcrtl<· 
drz <1111105 COiltados llo dia li~ tr·ansfl'J PUI'Ía. 

Arl. lO. Ao lnsprrlor ··ompele a tliJ'I'cr;ão do l'X(W

di,•nt•· ,. t'\t'C111;iio das medidas que forem adoptatla~ 
t'lll Jt!l!l:i, lll'ill CII:Jl(J O flpspacltO tlt" llCg'OCÍfiS fJIJt' 
lll'llitunw rontc.,l.;Jrão ou duvid;J oll'ercrt_•J'l'lll. dando 
,·.ttnla ú Juuta, na s"ua primeira n•uniiit>, tlo que hou' t'l' 
dt•cidido em taes ea~o~, ~endo '" dt•ei~iit:s mcneiouada:
na ada respectiYa. 

Art. H. Sah·o a e\CCpt,;iio do artigo autccedt\lllP, 
todos os negocios Sl'J'àusuhm•Jttido~ pelo Iuspeclor, t:om 
~~m parecer·, á decisão da .Tnnt.a, prect•tlendo audit•ueia 
do Procurador Fiseal do Thesouro, quando \'Crsan·m 
sohre questões de direito. 

Art. 12. Cai.Jc ao Ajutlant.P du luspeclor, além d•J 
serviço tJUe por ll'i t:Olll(JI'lia :10 Contador da Cai~;~ 
tle Amortizar-ão I' ao Chefe oa :5et:cão tle Substituif'ãll 
do papel-moeda. a distribuição de· totlos os trabalÚos 
do cxpetliente lia Repartição (~ sua immetliala lisca
li sação. 

Art. l:J. O IIISJJCCLor ~cr:, subHilttitlo, t•ru sua~ 
falt.as ou impl•tliuwntos. Jlelu respet:l j,·o Ajwbui.P, ~~ 
,.~,,~ pelo empregatlo mais itlonPo tl'e!ll n· os de maior 
:·atr~L'ria, lJUC fór designado pela .luuta. 



EXELUTHO • 

. \ri. l í. A as:;ígnalur:• tln uota~ Ílll;ulllhe .. tl'••r:• 
Plll diante, IJ\du:;hamenle :10s emprcga1lo~ da Caixa. 
f'\f'epluados o ln:-peelor. seu A,iudanle f' o:; Conli
" IHK :'l enh u 111a gra ti lic;u)o pereeiH~I·;io os llli'~IIIOS t> m
pregados por e:'~e servh:o, que ser;i di.~l.rilmido 1'0111 a 
Jllaior i;;ualdade po~sinJI, "se.~·undo as l'f'I~Tas •pw forPIII 
presr.ripla~ 110 Begul<nneuto intcnw da HcJ•arlif;:io . 

.\ri. t:i. Ninguc111 p•Jder:·, fazer paJ·tf' da Junta Arlmi
IIÍsl.raliY;I da Caixa de A111orl.íz:u::!o ~c•n :-:,.,. f'3JIÍI:ilí:<l:t 
naeiflllal. ,. '<'lll po~suir, Jl!'lolllf'IIO~. l'iiH'fWHla 1''111111" 
"'' ri·i~ f~lll a polires, ''<'grmdo o nlot· Holllill:d de,;la::. (b 
HJPmhros da Junta ~f'i'ão f'<) li"''''' n<lo,; emquanlo ''"nr 
"'.i'\' i I' (' 1\). 

Art. Hi. A Junl:~ .\dmitJist.ralila cdPl•r:ll·:·, IIJJJ:r 
s,•ssão 11u di.1 2X rle cada mez, f', sendo •:str~ impcditlt•. 
1111 autt•rior. Alt'•m dc~ta~ i't'UI!itit•s m·dinarias, pitder:.ir• 
l•:tVI'I' a~ se.<~uf'.~ 1'\.lraonliuari:•s qne fun:m jJlTI~i:-:a:;. ;i 
reqni~if;iio dl' qualquer d(ls nwmbrf,s da .!unia t• por 
Ol'tit'lll do i\Jinisti'O, :1 t(IICJil t:OIIIJV'I.t~ l'f'llllÍI' a lllt'SJII;I 

.li!ltta Sl'lll!JI'!' 1[11'~ O jUI!-!lW COIHCIIÍCJJII'. 
Art. li. l)uarHlo o 1\linistr·o da Fat:!!Hda u:io pud"r 

compan't'f'l' ;is sf'SSÕ".~ da .lunla, tr:rbalJJará t·~la sob a 
pn~sitlt'llr-Ía do membro mai~ autig-o, ,. n·sohcr:1 o!' 
negocios que lhe forem apresentados pelo lnspt:rlor. 
~t·r:io, porém, as tlerisõt•;, depoi.- tlt~ assignadas veL1 
Jnuta, f/. an!•~~ tln puhlicada!'l, t'Otfllllllllicat!a;; ao uwsmo 
~lini:.:tro ~~om todos o~ papPis, a firo t..k serem por dlt' 
assignal!os os despacho;:, sn eoHcordar com as resolHÇÕI'~ 
tomadas. No raso contrarin, será a materia novamente 
1'\.aminada ~~ discutida c,m prt,~cnça do J\'lini8t.ro, eum
pr·iudo-:-:!! o que cutão f•3r tlelibrrado em scss:iLl. 

Art.. 18. Fieam snpprimidas as Caix-af' Filiac~. tk 
•!llt~ lra la a Ll'i llP li) de Non•mhro dn 1827, c Íllt'Uillbitlu 
tJ st•u ,.;cn ir,:o ás The~ouraria~ de Faze!ld:l. 

Art. l!l. J\s transf'creneia,: de apoliePs da t;õr le J!alil 

as Provindas, e viee-vers:~, st'J poderão ser rc•tut·rida~ 
nos Jll'irrteiros t]natro m~zes d,. t'ada smuestn·, c eom :• 
ncecssaria antecedenci;L para que <1S respectivas guia" 
pos~am ser aurescntadns até ao lim dos mezes llt~ l\laiu n 
~ovemhro. Ás que não forem apresentadas tle~Ítro <le~sl' 
prazo sú poder;io ~Pr r~onlempladas em folha no ~~~
mestre se.uuinte. 

An. '20. 0,; jnro~ d:::-> apolires ~er;io pa!!tts rw The
-~nuraria 1la Caixa de Amot·tiza•~·:Io e 11as de Fazeud~· das 
f'J'I:VÍIIf'.Ía~. 1'111 [OI]t_>S (IS dia~ U[.(•iS dos lllrZCS de .l:lllf)ÍI'O 

,. ,!ullw, :'J vista dos t..:UIIIJeeillleJII.o< tk •[UI~ l.l'~lt.a IJ <11'
t Í~!n st·gninte, dt~VC!Ido, Blll ras'-' tle duvitla. o Corrl'tm 



886 \ CTOS llO POLiiíH 

exigir tlu possuidor, niio sú a apresenlt~çãu das t~polit:es 
e a !JI'OYa de sua identidade ou da de seu procurador, 
mas aiwla o tlxame dos livros competentes. 

Art. 21. O possuidor ou seu procurador, depois dt• 
reronhecida a identidade dl' pessoa pelo f.:orretur, as
~i.~uarú seu uouw IJa r:olllJH!IJ>nte folha, e receberá 11111 
,·onlwdlllelllo, firmado pl'lo mesmo Gorrdor. A' v ist.a 
dc~se dot·umeuto, fará o Thesoureiro rcspt•rtivo opa
;.;-ameuto do" juros, fieando dispensado o earimLo da 
apulin~. 

Art. ':!':!. Ficam snpprimidos os livros de catalogo, 
dt• que trata o art. :H da Lei de W de Novembro 
de 1H27, oiJ:-wrvawlo-se, quanto ;i cscriplUI'at:<io da 
Caixa P da-; Tlicsourarias de fazenda, as lnsii'LICt.:õt•s 
11."' {;)'~de n de Junho c 19í de 7 dP .lulho de Hl70. 

Arl.. ~n. N;1o sn admittir;'l oppusiç;io, qut')r ao pa
o::auH!Itto dos juros, quér ús tran,;ferencias das apolice.'. 
scn;io 110 ra~o dl' ser clla feita pl'lo jii'OJJI'Ío possuidor, 
seja ~~<te nacional nu n-:t.ran,!..(ei•·o. N;io estão cow
prehenrlidas nt•slt' privilegio: 1.", as apoliees que o 
proprio pos~u idoJ' ti ver caucionatlo, q ua udo, por faltar 
ellt~ ú clausula da caw;ão, haja opposit;ão autorizada 
ltelo poder judiciari•1; 2. ", as apnlices que pertence
rem a exaetores ou l't~sponsaveis á Fawuda Nacional, 
par,1 garantia do E~tado. 

Art. ':!'L No ca~o de perda de apolir·e, a juslilic;u_:ào 
t!Xi.:!ida JlPia Lei constarú do :,:eguiulc processo: 

O possnidor aHI1UIIciará, duraute trinta dias, nas 
folhas pu!Jiicas de maior eirculat,;ão, a JH!rda da apo-
1 ir r, t:tllll dedar;u;ão do rcspet'li v o 11 UllltTO ~~ ser i e. 

Fillllo <I!JIIelle prazq, I't'qUerer;'t ao lnspecl.or a suusti
tuit,'<iO da apolire, jnnlallllo as gazetas em f!!l•~ os au
IIUIJcios tiverem sido puhlit;at!o~. 

O lnspei'lor mandará I'Cpetit· os allllllllr' , por tres 
nze,;, durante o prazo tle quinze tlias, e, iiiidos estes., 
remetterú :w Thcsouro o requerimento t:11lll as gazutas, 
a lim de ser ent;io dada outra apolire. 

As dispositjiics deste artigo s;io exlellsivas ;'ts Thc
sourarias de Fazem! a. 

Art. ~:). O processo da,; transferencias de apolit.:e~ 
da Ctirt:~ para a~ Províncias continuar;'t a fazer-se da 
seguiult~ fúrnra : 

O possuidor das apolices, ou o prt'lénratlor rompe
leutementc autorizado, requererá ao Inspector para 
l'l)l'eber ·os juros tle suas apol ice,; pela 'l'ht'sourat·ia da 
Prn\ inda; dedaramlo na petic;.ão •J~ llUIUt~ros e valores 
delJa..;. 



R'\ECL'TIH•. 

Depois de exame feito pelo Corretor, e de reeonhe· 
•·ido o t•equerente ou po~suidor, o Inspcelo1· mawl:l
r:, passnt· guia. rm que s•~ .:spceiliqtwm : o valor , 
numero •• juro;; tlr eada :.tpolirc•, e o ultimo ~;enwstrr· 
pago. Esse tlocumcnto será entregue ao 1wticiona rio, 
para que, á vista dcllc, o Thcsouro expe(;a suas ordens 
:'t competente Thesouraria de Fazenda. 

Nas transfcrcnl'ias, •Jil" se requererem das Proviu
rias para a Cvrte, observar-se-Ita o que llispi'il'm as 
mencionadas Instruecões d1• 13 de Junho de 1870. 

/l.s guias expedidas pelas Thrsourarias de Fazend:• 
;-;erão en\·iadas, ~~om A' i;;o tlo :Ministro da Fazenda, á 
Caixa de Amortização, para que se ahra nrsla Hr)J;ll'li~ão 
ron ta concnte ao possuidor. 

Paragrapho unico. Fica supprimida a copia dos 
termos dr transferencia rir~ true trata o art. !5.", ~ 2.'', 
do Regulamento n. 0 :lW ele Hi de Janetro de :1.8~2. · 

Art. 2fi. Nenhum requerimento para transferencia 
dr apolict•< por· succcssão, em virtude de herança on le
g-ado, por cessa~ão de onus ou outros títulos, será rccc
IJido na Caixa de Amortiza~ão, ou nas Thcsourarias 
tle Fazenda, sem ser datado c assignatlo, c sem que a 
parte junte, como documento, alvará do .Juizo I'Ompe
tentc, do qual conste o r·econhecimrnto legal de seu 
tlircito, e estarem satisfeitos os impostos devidos á Fa
zenda Nacional. O mesmo arontercrá com os reque
rimentos dos indivíduos que, por· terem attingido i• 
maioridade, pretenderem entrar na liVí'e aclministração 
das apoliccs que lhes tiverem tocado. 

Art. 27. Os requerimentos para transfereneias pro
venientes do suecessão, ou de outro titulo, em virtudl' 
de processo feito fúra tio Impcrio, deverão ser acom
panhados, não só dos docunwuto5 comprobatorios, mas 
taml1em de uma declaração, feita pelo competente Con
;;ul nesta Côrtc ou nas r~rovincias, de que foram preen
chidas to,Jas as formalidades da leg-islação rel'pecliva, 
a lim de ser ouvido o ProcurJdor Fiscal do TlleGouro, 
na fúrma do a1·t. Jl. 

Art. 28. Haverú na Caixa de Amortizarão dous 
cofres: um destinado á guarda tias som mas i·rcehi1las 
do Thesouro para pagamento dos juros Vl'nt:idoc;, "o 
outro para deposito das quantias pertencentes aos juro~ 
u:ro n~clamado~. ~---------.. 
_ Al't. ~!l. J.)o segundo cofre tiraJ:-sP-hão "!i1~t-,·M~R,{ '-, 

l.1as IICel'ssanas para pagamento dos Jlli'O.·s _ i"l\t\QfMrr:ao ·_·; 
•Jilt' estes forem senclo reclamados. O p aW,\il-0 se fará ·~ 
nns tnrt:as r quintas fPira~ e sahbado: ~HO horag da 

/~ (~ 
' "'-.) ') ( ---- -.. / r'") ·< • . 

I • ,• 1~;.)' 
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manhã :·,~ ::! da L:tl·tll', ou uo primeiro dia util qug :'i' 

~eç;nir, n-'r• :tl!nnn rios inrlk:.~rlo<: ,.;rja I'Priarlo n11 rlt• 
·.•n:tnl:t . 

. ·\rt. :m. C·tila lllll ,j,,_; di I·•·· •·ofr, .. ; lr·ra trr'~ ch:1\'• :'. 
ch:; qu:H"c Ulll:l ,;,•r;, g·uardada pt'ln Ajntbltl•• dfl In;,.· 
í"-~dor, nutra prlo Thr.snnrnir,,, P a tf'l't'c~ira por um do. 
prinwiros Escripturaríos, qtu• Wr dr.signatlo pela Junta. 

0 i':SITiptll!'ili'ÍO par:l cc.:.;t• lilll indic:u!n a~ . .;Íg'l1:ll'á as 
,·:tr~·as r des,:;Jruas d" din!wiro:.; ao Tlw,.;ou:c~iro, ~~ c:.tt•, 
··m nda um do..; dia~ aeima dr.cl:tt';tdo~ ~~ante,; de t'li

••'rr::do,.; "·' tra!Jalilo.: ola l1qtal'tit:~lo, prr•.;tar:'t r·ontas ti .. 
'lliP ltonw1· l'i'rrlJitlo ,. •le~pctHli•lo. 

Art. :n .. \ alJr•rtura dr.• rtu:tiiJUc·r dos cofres JaJ·
.-'e-ha selll['i'l' ua pn•st•nr::t dos ll'I'S da\-ii:Hiarios. uãn 
.tevrrulo nr·nhumt!.-stt•:; l'lllJH't'gadus l'l'tirar-se da rasa
forte, 'oh pena dr~ n·~pon<:ahi!idadt•. :·lll'!Wllllo ~c· n;io 
t'l'r·har o rcsnedi\ o tolrr. 

,\t·t. :~':?. Seis mrz,.s d·~poi:' dt· cada seutPslre, a Caixa 
t•nviar:'t ao Tlll'~ouro uma dl'!lll)ll:'!raçãn tia imporlaneia 
dos jurus n;lo r:•t·l:tm;uJo~ no prazo lt·p·:tl, tla..; quantia~ 
pa.Q"as durante os me~mus mezes, :1ssim por conta 
des"t~s juros, como rlos pt•rtP!ICCUtcs a semeslri'S :tll
t eriores, e, liua lmen L r, Lias somrn~rs empre!:!:atlas na 
,·ompra 1!1.• apolires, t!elt~rmiuarla pPio art. 'iH tia Lei 
n." ~iH tle :-!8 de Outubro de -18~S, I'Spr·t·ilieando-se o 
t•ret;o por qut· houvt·n•m sido arlqtliritlas as mesmas 
;tpolircs. 

Art. :n .. \ Junta .\1lministrali\~a propor:'! ao tio
' ernn a,; alli·rar:ue~ de 'lllll lli'L'Cssilarelll os a!'luat>s 
rt~gu la nwn los t~spr•cia(•,; da C3ixa de Amortiza~Jo t' da 
S:·t~l:ão de Snho:tituição, no intuito OI' simplilir':t!' n lis
,·alisar o st~t·viço: 10, lt'lllio t'lll viMa a:.: prl'SL·ntn;; dis
posit:ue;; e as da lcé(i;;lar,ão ant•~rior, na parto eitJ qut· s;· 
não opJIUZPI't•m a t•;;tp Hccrctn, as cotlificar:'t, citaudo o.~ 
:trlip;o~ das Leis, Dect'elos c Ordr.n~ de que entanarem . 

. \rt. :JL Fi1::1111 rProgadas .as 11 i::[HI~ it:0es ern I'Oil
ll'~ rio. 

tl \' tscotllle do Hio Brant·n, CoJL~I'I!Jeiro de Estado, 
Si'nadm· do lmperi,, .\lilli~tro e Secretario dP Estado 
do' :\fPgOt'io.~ da F:1zrntla. as;.;im o tenha c·ntcnrlido e 1'a1·a 
t'XPeutár. Palacio tio Rio dP Janriro ('lll einco 1le ~(,_ 
\~rmbro1le mil oitocentos e Sl'tenlac Lt'PS,I(Hinquag-P~Ímll 
'•''!IJn,Jo tia lwklJt'Htkncia ,. do lmperio. 

Col!l :t ruhl'il':' dt' :-;ua J'la.~~: . .;tade o Imperador. 

l'i~rmult> do lliu Jlrttnro. 
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•rahella do numero, elosses e ''enchnentos dos 
empregados da Caixa de Amortização, n que 
se ref'ere o Decreto n.• :;-'.IS-'.1 de H de Novetn• 
bro de I87'3. 
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I Inspector ................ 4:800fj 2:400!) 7:200jj 7:200,~ 
I Ajudante ...•...•...•.... 4:000!! 2:000,1 6:000/! 6:tKJOI) 
4 I. •• Escripturarios ••.•... 2: :100,~ l.: l.OO!( 3:200,~ !2:800~ 
4, 2. •• Ditos ................ l. :600%) ROO,~ 2:!!00,') H:llOO,) 
4, 3.•• Ditos •.. , ............ l:IJOO,~ 600,~ l.:!iiJII~ G:40IIf' 
li! Praticantes .............. 700,') 31lU~ l. :0110,~ 2:000[, 
2 Thesoureiros ............. :1: f100,~ l. :f~tiOf; 

Para quebras .•...•.. liUO:~ :;, lll{)!; 10:800i) 
I Ajudante do Thcsoureiro 

.d!l papel-moeda .•...... 2:1.00.~ l.::JOO,~ :J:GOO~ :J: (i()()'~ 
2 Fiets .....•....••....•.•• 2:000,~ 1.:001)~ :3:liUtl~ li:(ll)l)~ 
i Corretor ................. :l:200il l.:(iOO,~ /dl!lllt; '~: 800" 
3 Ajudantrs ••.•.......•.. 2:000,~ l. :000,~ :):OUUt~ \l:(l(l(l;j 
2 Trocadores ...•......•.••. :l:OOitil l:2lHI,"-.. 

Para quebras .•..•••• ,,.~)0,~ :1:!;'\:;J 7: -:?o:~·~! 
6 Conferentes .....•....•... 2:000,~ l :2:n:'; 

Para quebras ......... r.r.n.t; :u;:•n'. ::J :t1ílfl,'.' 
2 Carimbadorcs ...••......• 81)0~ IY:u:; L ~~I:J~· 2:/100:~ 
i Portl'iro ....•............ I :tiOU.~ so:1~; ~: ':n:~.r:. ~:.':ll:t:~ 
li! Contínuos .••....•....... 70(1J) :~~ lOt~ l: (!11!1,, -::O(J!!r,;, 

38 jt l:l:8flll', 

Rio de Janeiro, 5 de Novrrnbrn d•• lH7:l.-T"i.''''OJu/,• do n;,, lii'"'"'''· 

l'AIITF 11. 1U 



ACTOS DO I'ODI:H 

DECHETO X. :J.l:·i~- DE ti DE :-;ovr.~rnno nr. 187:l. 

Modifica, de conformidade com a Lei n.o 21~8 de 2.'1 tle ;\~nsl o 
ultimo, diVl~f'iO~ i 111post.of> anec;;íl:Hlo5 i"· las .\lfand<•g:ts. 

Cs:mdo rb antc•:-iz:1(io ronfrrid:J Jl'l ;,rt. 11, s;:; -!. 0
, 

~.". 4.", (i." P i"." d:t Lf'i n.o ::J'i::l rle ~;j de A~(IS1D 
nltinw, Hri pr1r hem IkcrctJr o srguinte: · 

Art. ! . " [I() l. '' dP .bllf;iro p1·o>:im0 fut:1:·o ('m dbntP 
~P~sar:\. nas Ai:·andeg:'s do l:npcrio a cobr::nra do:; 
direi lo; ;,.Joli,::r1:1.ws d': :-; ''/, n·r:1dr.:, pcl:l Lei n. o H I·} 
dH 27 d·· Sell'~·lllJro d.• ll'\i'l, ,_; rbs pr:t·cenla.;;·::n:. dt' ~t) ",'" 
c~~ 0

/ rJqo; 'tir;•itll'\ 'lt: cO!nlíH(J, lh~!rbs pl'la llr•solw:io 
n. 0 ~o':~:) dn :t) de S,;tPud_:ro df~ 1~):; J. - ~ 

Em ~ulFt!tniç:i:J :jljtli'il:ts tax::", '' f'Ht:jt:ant0 se não 
promu!g:1r a IIO\'a t::rif:•, r.,:,ra:·-,,··-lu. :1lí':li1 dos di
rPii0S de ill!J)nrt1'':;,, r·~I::Lele•·i•los n·1 l.a:·if':l em vi::rc•r. 
unl,'l p(.·!·cr:n!:J.g(·;n 1>,·-::~·~!h !~ :;oLq'r, ~~ il:l!;q:·t:~ucia ·dos 
r:H·,IJ~o.~ d i!···i t')~, pt·Lt ra ·;;c:cl sc.:~·uin~·· : ::0 °/,, pt1i'1 
êl:-' I11t':T:,,!:-:ri1.~ tariCld:1;;; Jl'! l':-\Z:lo d!~ ::') "/, ... e ~)0 ')n: 
:~:; ''/,. p:lr:t ;:.;; d:t c!.1·so lB. •, qun a:::li!:Ji;, .. :JIIn pa2'am 
:t norct·Hl:!~:·em de ':!l 'I.; c fJ,U "/., Jl''l':l tod '' ~s ontr~:; 
rrH.rea ~o: i::,;. A n·rt·rida ['orct•nt•l~·,.:!l dimi:!llir<i ~.;ra
dn•.lll!l.Cilt•· na pro:•or•::l" qac as fulur:.s Li!i:. de oi·c;:;
lll•'illo d··l• r:11i!:arc:•:. 

:\rt .• '." ]l:> tu·· r:1a ci~:t~ PP1 r]ia~Jie n imnosto de 
ant'<Jr::,·,r·u p:t-s: r:i :1 :.• r.;,. ~·ou r1·i., pr.r tondada me
tri~~~~ ·~{' :ir-·;nraç:i·), .·t:nd(J r~·dnzida a f\~ia IHe.!ida, pat·a 
o c1'•'.:lo éh i:'t'•'h(ll, :l t'lllPla:'·cnl dcs naYios que por 
nutr:1 ft',rnla ~r ;ll'll::n'r.l J!'iiiJC:tdl•'· 

~ L o SJo snjf'i:ns an !'ar.;:1menlo dc;;tc imposto todos 
ns naYios estraHgeirc,:, q:w derrm entrada nos porto,; 
do lmprrio, com carga ou sem riJa, venham ou n5o de 
porto estrang-eiro; cxceptnarl('S unic:,mentc: 

i.'' Os navios que gozarem de i<rnç:io cru virtude de 
rontractos suh~istentes. 

2. o Os de gurrra. 
3. o Os arrilmlo~ pnr qualquer circumst~ncia, devi

damente comprov~t.la, nos termos da legislação actual. 
~.· Os que transportarem colonos, para rrsidircm 

no lmperio, em numero excedente a cem, e de idade 
de 7 annos para cima. Não entrarão neste numero os 
passageiros de cam:1ra, ou os que forem arhnittidos :.i 
mesa do Capitão do navio, nem os indivíduos que por 
qualquer outra razão esper.ial não possam ser ronsidt•
r:l!lo·: cn!oflo<: propri:tlllt'lllr• ditns. 
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~ 2. • o, navios que não trouxerem cem eolonos, mas 
numero equivalente, pelo menos, a um por vinte tone
ladas mctricas, pagarão a ancot·agem com :~b:ttimcnto 
de duas tonelada~ para cada colono. 

§ 3.• Os que derem entrada por fr~nquia ou pores
cala, na f6i'ma do art. 665 do Ht~gulamcnto tle l!) de 
Setemht·o de 1860, não earreg-anrlo nem dcsc:JtTC!:("andu, 
pa.~ar;io o intpnsto de 20 réis por tonelada metrica em 
t;ada dia de demora nos portos. 

~ 1. 0 0.; que dentro de um anuo tiverem satisfcit0 
por seis vezes a ancot·agem de 200 rl:i~, rm urn ou mais 
portos, ficarão isentos do mesmo imposto tlut·:~nte .:ssc 
prazo. 

Art. 3. • São desLle j~ isrn los do pagamento dos di
rcito~ dt~ C\portação a madeira e quaesquer outros gc
HeroHle producção bra,.;ilt~ira, que forem ernpre;.rados uo 
('.únccrl•) e reparo de embarcações estr;~ugciras surta~ 
no~ portos do Imperio. 

Ccl'lllWle :ws lnspr.ctorcs das Alfandc~as, nos portos 
ntllk o~ n:n io~; cntrarelll ern fabriL:o, conceder a sobre
dtta !.,•·ur;.·~r.•, ~aho os l'l'Cill''OS legal's, c mediante as 
:1\'eri~uat.;•it~ nro•s,arias, 11fio ~ó para li:nitar a qualidade 
e qtt•i!li ia:1e dos watet iacs :l:ldos a despaeho com esse 
dPstillO, ,.,,:no la!JJbc;n para Yc~ritirar se o concrrto é 
e!l'er·.tuado no:; mesmos pol!'lo5. 

Art. '>.' N'l pt·ocr::'''O th al'r:>c:~clacão, ~uanh '' Yl'!1rl:1 
em lr~il;lu'lu:;;; ~~Jivatlo:; d :s c::.lhaH'ar~.ie~ Ilaufr:t~Eailas n:1s 
co~t;J,: do B ·a :il-SClii•> o ... ÍrrtflOstos L; mais dr•sp.-·z~l', qnn 
se du !uz:•;:l !10 prod::clo da rlita Yt~!!d:t, cobrad,•s n:1 
nz~;u do:> ""'t:;tl,~ oÜ!liClitn 1h imporhnci·t a q1!n tenl11m 
dirr·i::•, ::r.'U:Jdo ~ li':·.L0 l:(Io Yi2e:·1t~, o:; coi'rt·~ doEs
t:~olr;, :1:; :l:il<'t'Í·Lid··~ .iuJiciati:J.<: c os empreg:HJu:; qw~ 
tOHLlt'eln p.:r~:"~ n:r! dit·:s np·~r:Jç:;e~:. 

~'i::n s:• t'B !1girá datpdlc p:·oducto o sol·1o da for~·~ 
pu;3I:n, !l:J.; ~1soc. e:n qtce esta fôr emprc:~atla pan 
gu·n·1~a rio' ::.a!v:1do~. 

O Govrrno, pri:Js llepartir.õcs comprtcnte.,, experlid :Js 
instrur·çi>cs ncc.cs~arias para a boa execução do disposto 
ne;;te artigo. 

Art. 5." Os Inspectorcs das Alfandegas, a bem rla fa
cilidade do expediente, e semrre tJU') a aJilucneia Ul'sle o 
exigi r, poderão permi L ti r que as partes a prcscn tem 
suas notas de de~pacho completamente e~criptas c c:tlcu
ladas para o pagamento dos dir,~ilos tlevirlo". K'la eir
cumstancia, porém, não isenta as dit:1s not:ts das ~~on
f•)rencias ou exames q uc os Hegula tr!Pll t ')~ prP ·':mvcm, 
n~m y. n1r.··~nnc fi'll'!''S tlac rn:J!'1:. ··rn rrn·• inr •rrrrf';ll. 
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na [úrma 1la Ll'i, pelas diiTcrenças de qualidade e de 
l(ll:lllti<hd<~ qnc se crH~onlrarcm. 

~ J." :\s n Jl.as, as,;im organiz·tdas, tendo a verba da 
,·,rni'r'l'l'nci:J :t'i'Í.~nada p.-los Conferentes, irão á Secção 
,; 1 E.;rTiplnrac::u tlnicautentc para serem avPrbadas no 
[i'.TIII~C l'Cr:cita, ll 1) aC(OÜlJ pagamentO dOS UÍI'eÍfOS de
yjrJO'i. c pas.;:n:lo l1•go depois da ~ahida (\as mercadorias 
l''l:1 r·vi··J:r !1.: qw• t:·ata o art. 29, ~ 4. •, do Regula
lll~!lln "'' l:J di' Sclr·mbro dn UlliO. 

~ 2." Q; I11-:perl,,l'l'S l"'l'nlitlirão o prévio exame dos 
rolumcs. pnn::d' oa alle.:.;ada essa nrcessidade, nos 
!l'l'l'l 1s <lo ar!. ::2 rln !l:·creto 11." 3217 de 31 de Dezembro 
dr• ]:::;:;. pl·:,•r:do o•li:l·::rató :>"/.,.segundo as circum
r'.ltlll:i1~ d<1 r":c:J, a rnrllla de 1 1/2 "/o do qne trata o art. 
;; '1,:;, ~ ':!. ", Ih r:; l :11"' !\ :"~lllamen (o de I!} de Sdembro do 
;;;:;'l, r::t!111 :1 ,:i '!ll''ir·:io do~ ::I.'' do mesmo artigo. 

;\rl. li.· Ln:;: r,·\u.~:::da;·. a~ disposições em con-

IJ Yi<'"]J],• r!l\ 1\it> Bralli'O, Con~clheiro de Estado, 
;:,r·n ::!·,:· r!,J l:•w·ri '· Prc.,id,·nto do Conselho dP, l\linis-
1 r::;, :; ; ·:i< r; ,. :._;,•:·rt!l::rio dlJ Esta<lo dos Negocios da 
F:Lé:•:r i:! 11 !';· •.:id,•t:k do TriO!In:ll do Thesoul'o Nacio
rnl. :!.;:im n l:•nl:a f'llli'lHiido e faca executar. Palacio 
<!11 ;; in ! ,, .!:1 n:- ~ 1'0 em,. i IH'O de NovctÚ bro de mil oitocen
to.; <clrtlla I' li'l':;, qnimJua;:.·,•simo segundo da Indepen
df'n:·!a ,, d11 lmpcrio. 

Cr,m :~ rnhri1·:: de Sua .Magestade o Imperador. 

Vlsf'ondc do Rio Branco. 

DECRETO;'-;. :ií:.ili -DE :.; l>E NOVE~IBRO DE 1873. 

Contém providencia> diversas c medidas transitarias, para a 
( in >la Ilação das novas ·~claçõcs. 

Hei por hem, p1ra execução do Decreto Lrgislativo 
n." 2:JI12 de ü de Agosto do anno corrente, Decretar o 
'Cgninte: 

Art. 1.0 As Hel:u;õr.s de Porto Alegre, S. Paulo, Ouro 
Preto, Fortalcz:1 c Bc\f'•m começarão a funccionar no dia 
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3 tle Fevereiro de 187L As de Goyaz c Cuya bá no dia 
L o de l\bio do dito anno. 

Art. <:t.• Os Desembargadorc~ que forrm removitlos 
devem deelarar St' aceitam a remoç<io, dentro de 30 dias 
da noticia oflicial tlella. 

Art. 3. o o~ que arei ta rem a rcmoçiio potlerão con
tinuar com exrreicio na~ Rela~:õPs, em quP c~tiverem 
servintlo, até o fim do anno corrente, um11 vez que não . 
tique prejudicado o tempo intlispensavcl para o seu 
transporte. 

Art. !L• No intr.n:~llo tlo e"Prcido de uma para 
outra llcl:lçiTo os Jk<;t•mhargadores removirlos perce
baãu o scn ordt'II<H]o. 

Arl. :i. o o~ que u:in ~rrit:li'Cffi a remoç:lo, ou nada 
declararem, ou Lt•ndo-a :~ceitado, n:io entrart·m em exer
ciciu tlm novo.;; lug:,res ua ,-.poe:l Jixad:l no art. l. o, 
serão consitlera<lo.o avulso,;, n;io pt•rcelH'rão ordenado, 
nf•m se lhes contará :Jntiguidade cmiJUaut.o assim cs
tivrTcm fiJra do cx<Tcicio. 

E-;ta d!sposic:to, c ;1 do .1rL 2." ~;io applicavcis am; 
Jnizrsclc Diri'Íto. qnl' forem nornrallos [lt)'c:nbargadores. 

Art. tl." o~ Desrml.J 'rgadorc", q11e ~errt'lll aelual
mente os cargos de Presitll'ntr r ill' Fi,!·;; I do~ Tribunaes 
do Comrnercio, continuar;io a r\crcel-os até ulterior 
determinação: de.-endo, por.:•m. ns Fisr:1es e os Desem
bargadores adjuntos rios mesmo$ Triltunacs ter exercicio 
desde j;"t em suas Bnlar:C1es. 

Se forem rcrnoYitlÓs, proceilcr-sf'-1ra eorn elles na 
fbrrna rJns arts. 1." r St'!.!:Hintrs tlcstc Ucneto. 

Art. 7." Emq11ant.o n;io fôr promulg:Hlu Hovo Hegu
lauwnto para o~ Tribunacs do Cummcrcio. rcg·er-se-hão 
l)lle~. l'lll 'nas funr•:ões ad rn in i~tra Li \'as, pt• !J q 110 St~ aeha 
cstabelr't'itlo no Codigo do CorntnPrcio, nos Decretos 
n." 7:1!-\ de ~:i de Novernhro de 18:)0, n." l:i!J7 do Lo de 
?tbio de 18:i::>, e mais disposições em vigor, abolida a 
jurisdicção contencio~a que exerciam. 

Art. R.• As causas commerci:~cs, pendentes por appel
l~ç.ão dos Tribunaes rio ('ommcrcio, serão rernettidas, 
no r:starlo em que 'e acharem: 

1. o Para o Tribunal dr. Relação do dislriclo á que 
pcrtrnr.crcm, se ainda não estavam distrihuitlas. 

2. o Para a llelação do districto á que o Tribunal 
do Commcrcio pertencia, se já estavam distrihuillas. 

Art. 9. o Das appellações commerciaes, que vierem 
dos Tribunaes rlo Commercio, conhecerão tle prcfc
rencia os DPscmhargadorcs, aos quacs tinh:~m sido 
di~tribuidas, ou rpiP j:'t a~ houvrs>rm vi~to. 



Art. W. S•·rJo i:rtnlmente remcltidJs ás uov:1s 
Hd:~•;':O•·-·_ as ~pp•·llar;:!c; dvr.is, exi~tf~nt•!S nas Hrlaçütl:; 
:Jdll::•~", qu•· :línda nã•J tiverem sido distribuída~. 

A•. apptdl~ÇÕ•·s cíveis j3 di~triiJuitbs e tudoq os 
!U1is recur-;os c proc:esso~ Jll'IH!cutes t!a:; Rclaçõc.> 
:!l'I.TtW'i, :'f! r:! O 111'313 i jlll[':tdO'. 

Art. li. A' app:·ll:~çi',•:> rinís t' cnm:nr·J·ci:ll'S, que 
~·e intf:ipllz•·n·m de or~ ~:m dí:~nt•', :;cr;}o dirigidas 
p:.u-:1 a H·:LJ•;'to do i'C-'JH'Cti\·o rlistrirtn. embora decorra 
Waio:· Jli\IZO J•!l'il :1 ~;Ul 3prC~l'IJia~âú. 

Art. 12. O 11le~mo t.-: á lu-~ar col!l ns ;q1pellações 
crimin:l''·'· se f,;rr:•n intC'I'I"1'f-a . .-. dentro d·~ trinta dia> 
:•ntcc dt épo•:a li.~::da pa:·a -J in.~t;,JiaçJo <1~~ nuns Rc-· 
11ÇÕü'i. 

Art. l:l. o~ ~:;aic: n~ear:;:J~ cr!mitn·--", pro·:es:.o' por 
crilllf'S eomuwn~ e rk rc~l'''n.;ahilid:Hl<', os dt• hah•·a~
corpns e rünl1icto~ <!e juri:>dicçãu, Fnâo i atentados p<>
ral!11• as !~"h('Cn•; ::rlli:H'','t!é que as noY::s ~r in:::lallt'lll. 

Art. 1 ~ .. i~ rc' da.: commetTiJe,, qn<' não tiYcn·m
~irln di:.lrihuidas. st·r;i) Jn·o!vidas ao Snpremo Tri
JHin<~l dn Ju.-Lç:.>. p1!'a que designe a Rci:H;ão rnisora 
do feito. s,! J.l LOIIHI'PIH sido di~trib·1id~s pasf\ar:io 
p:~r·1 a Hcla(io da cid:Jdc, sódc do Trilwn:d do Com
mrrcio. 

Art. l;'J. 0:~ ~_é;graros commerciacs penrlcntcs de 
drdc;ão dos Prr~idt~!llC' dos Tribun<H'~ do Commcrcio 
sPr;io J'P!II<'tli•Jo~ ás ['.Plat;ur';; at'lu:!r•s para nellas ter 
lug-ar o ju!•(:•Jtlento. 

Art. Hi. Q; Clllbar!ros infrinrrcntrs dojuhra•lo, que 
RC Oi)J!IIZI':·••nl na t•xecut;5o dos acconlãos. S<'rão rrmrt
tidos, não ao Tri imnal qur os tiVPI' proferido, lll'IS :í 
llel:lção rlo t.Jio;triclo. em que a sentença se Pxeeutar. 

Art. 17. Fic:nn revvgadas as disposições em con
trario. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, fio J\l·~u 
Conselho, l\linistro r. Secretario de Estado dos Negocio:; 
da Justiça. assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em cinco de Novcmbrodt~ mil 
oitocentos setcnt:-~ e tres, quinqU3~Ce'~imo segundo da 
lndepend1~ncia c do lm per i o. 

Com a rul1ri~1 de Sua Mag-est1rte o lmper?.rlor. 



F.H~CIJliVO. 8!,;; 

nEcHETO N. ;m;i- DE G nE NorE.\tnno oE tsi:l. 

Di<põe sobrP. o numero, func~fH•s e vencimentos do5 empre
garlus dus Helacôes. 

Hei por bem, para execução do art. t. ", §~ 9." e to. • 
do Decreto Legi~lativo n." ~3~2 de 6 de Agosto do anno 
conente, Decretar o seguinte: 

Art. 1." A Secretaria da Relação da C6rtc se com
por;i de um Secretat·io, dous Amanuenses, dous Contí
nuos, dous Olficiaes t.le Justiça c um Porteiro. 

Art. 2.• As Ser:retarias d:1s mais Relações, exr.l!plo 
as de Goyaz e Cuiabá, comp6r-se-hão de um Secreta
rio, um Amanuense, dons Contínuos, servindo um de 
Porteiro, ~dons Officiaes de Justiça. 

Art. :L o As do Goyaz e Cuiabá ter;io um Srcrt'l.ario, 
um Continuo scnindo de Porteiro c dous Olliciaes dll 
.Ju~t iça. 

Art. 4." Ao Srcretario incumbo diri.!!ir os trabalhos 
da Secretaria, Iavt·ar as actas d~s sessÕI's e eonferen
cias, portarias, ordens e pt·ovisões do Tribunal, e o 
mais que lhe fór r!eterminado, on lhe estiver prcs
cripto no Rl'gnlamento das Uelaçõrs. 

Art. 5. • Os Amanurnses devem auxilhr o Secreta
rio, c substituil-o nos impedimentos dP rurta duração. 

Art. 6." 0.;; Porteiros, Contínuos o 0111ciaes de Jus
tiça farão o serviço qur, nos auditorias é proprio des
tes empreÇ("ados, da maneira por que ~e dispuzcr no 
Regnlamrnto das Relaç•ks ou lhes fôr ordenado. 

Art. 7. o Os Seerctarios serão nomeados por Drcrcto 
Imperial; os Amanuensos por Portari1 do Ministro da 
Justiça; e os mais empt·egados pelos Presidrntes das 
Helações. 

Art. S. • Além dos empregados rla Secretaria, haverá 
em eacla Hei ação dons E~cri vães, que ccrreverão por 
distribuição em todos os feitos do Tribunal. 

Art. U. o Os actuaes Escrivães privativos de appclla
ções e aggr:~vos dos Tribunacs do Commercio escreve
rão perante as Relações nos processos comrr,crriac~. 
e cumulativa_m~nte eom os Escrivães das Hclaç.ues nos 
pror;essos cnmmaes. --· 

Ar_t. W· .F\cam exti~c~as, quand? vagare :n~~\1.1 ~ ',~ 
vcntJas vttaltctas dos ofitctos de EsenYão 1 · a.tt"j$. dh\J1 ., ; 
causas ~~omml'rciat·s c da fnonda nado (~ .'l!r~nnda . 1 

!l1"-l1n''l:l. r-s0' #'~ 
/ o'-~ c)<> 
I --· () 1 ,....,..., r,.. 

' \.\ '// 
' ,,. ' ~)~~ 
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Art. 11. Os Escrivães da Relação gcrão nomeado,. 
provi!'oriamente pelos Pn'sitlentes ue l 1rovincia, c tle
finitivamenlc pelo Governo, na fórma estabelecida para 
o provimento dos ollicios tle Justiça. 

Art. :12. Nas primeiras nomeações que ~e tiverem 
de fazer de Escrivães da Relação, ficam reduzidos á 
metade os prazos do concurso e os mais fixados no De
creto n.• ~ü(i8 de 5 de hneiro de t8íl. 

Art. t3. Os empregados da Secretaria perceberão 
os vencinwntos marcados na tab(,'lla amwxa a egte 
Decreto, além dos emolumentos que lhes competirem 
pelo regimento de custas judiriarias. 

Art. H. Os Secrctaric.s, Amanuen"es, Porteiros e 
Contínuos d:~s Hclaçõcs tt1m dirPito á aposentadoria 
com tollo o ordenado, quando compiPiarem trinta 
annos de serviço, e P!'tiverem impossibilitados de 
continuar no exercício do emprego, pela idade ou mo
lcstia. 

Art. Hi. Serão :~pnsenf:~dos com ordenado propor
cionnl quando t ivrrem llPz :mnos pl'lo menos de serviço, 
c se acharem n~s condições do :~l"lil!"o antccctlentP. 

Art. Hi. Estas dispüsi1;õrs não exduem a possibili
tlndc da dt~missão, em lfHalrJUt~r tempo, do cmpregaJo 
da Secretaria que senir nwl. 

Art. lí. O Prrsidentt• d:t Brbr:ão po1krá impor cor
rcccionallllcntl) aos t'lll(1re:.:;~dt'~ da Sl'crdaria e aos 
EseriYãi)S as sr•!.mintcs penas: 

i." Heprehen<io. 
~-a Sn~Jll'll~<iU :!!:·· !:i dia~. 
A peua de ~iispens:io ~~·r:'t inlligida rom a penl:llb 

gratific:tção ou J,• lo:iu . ..: os Yl'llCÍIIIento~. 
Os EscriYiics r O!Eci:H•s de .Justira omissos no cum

primento de seus de\ nrs po:leriio ~cr punidos com pri
são corrrcrional que não pas~~~ de cinco dia~. 

Art. iR. A SPcrcl:~ri:~ tr:tiJJlhad. em todos os di:ts 
uteis, das 10 1tor:1s da m:tnhã :is 3 da tarde, s:tiYa pro
rogação por m·n.•s,;idacle do ôlTYir:o. 

Art. J!J. Ao empregado que fallar {t rq•:~rtição se 
desconfarú a gr:Jiilic:u:ão súmrntr, ou taml11'111 u orJe
nado, sc.'.rl!tlllo a f:: I ta fM mi não jnstifirada. 

Art. :::!0. Inqwrla em falt:1 o L'0111parccilllrnlo dcpoi" 
de enrcrr:H!o o ponto, s:tlro ob<;t:u:u!o insuperavel. 
ou a sa!1ida, sem permiss:io, antes de findo o expt•
dientc. 

Art. 21. O dcsennto rle ·1encimentos por f:tllas em 
:lias SlH'Ces~iro~ I'SIPJ1dP-s;• ... tqnri!Ps di:t.: fJ\11' n:tn forl'lll 
jp ..:rrrirn. 
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Art. 2~. Compete ao Presidente da Relação abonar 
a~ faltas tiO Secretario, c a este as dos mais empregados 
com recurso para o Presitlcntc do Tribunal. 

Art. :!3. Não soffrcrá desconto algum o empregado 
que faltar á repartição por estar servindo carg-o gra
tuita c obrigatot'io por Lei, ou por (lever do ollicio e 
ordem superior. 

Art. ::!~. Ficam revogadas as disposições em con 4 

trario. 
O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu 

Conselho, l\linistro c Secretario de Estado dos Ncgocios 
da Justiça, assim o tenha entendido c raça executar. 
Pnlacio do Rio de Janeiro em seis de Novembro de mil 
oiteccntos setenta e trcs, ttuinquagesimo segundo da 
Indcpcndencia e do lmperio. 

Com a rubrica de :5ua ~lagestada o lmpcnJor. 

Manoel Antonio TJua.rte de A:;evedo, 

?.UlTC I!. 113 
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Tabella dos n•nf>imentos. <lm;; c·mpri'~:Jclos <las Sl'("r('ta
•·i:ts •la '-!i Uclat;(Pcs~ a lJUC st• I'Cl"t..~J•c o Uct••·etu ••· 0 5·1:i": 
olcsta t!at ... 

5 
.... _ .... __ 

<rc 
wl 

,_;, 
t;• .., 
.... 
"' "' 

"' ... 
'"' ;... 
c:; 
to ===· 

e c 2 ·~ 
<:> ·....:4 r. ... 

'-' ti Elll'nr.t;.\Oth • :r. 

"' "' ~ 

.:::> i: '-' 
0.: "' c 

.., 
'-' 

"' ;.. 

i 
~enetario .................. ~:100,, I ::.!00:~ :::ocos i 

Alll:lllUeiiWS ................ !:00().~ !)00< 1:1)00~ 

!'ortL·irn... . . . . . . . . .... . . . . ;oo~ 

Co11tinuo,:........ ... . . •. . . . cíSO,~ 

Ofllr, iaes de J ustil,'a ........ . 

SecrP!ario.................. I :ti:JO~ 

Atn:tnurnsl~... . . . . . • . . . . . . . . gooH 

Coutim:os.................. ·I 80S 

\o que 'et vir de: l'ortciro ..• 

Ol1ici:.es de ~ a~ti~·a ....... . 

~ecretario .................. 1:2008 

Continuo, scnintlo dt~ Por-

300S I : O:!OS 

t.HOH 

~OU,'i 1 :~OOS 

4808 

360~ 3HU$ 

---1 
6008 1.: soos 1 

teiro .................... . 

jolliciat·~ dt· Justic;a .•••••.• 

.'JSOS 2~0~ ';20S 

360,~ 360[,: 
·- 2 

Pabcio do llio Ut' hneiro em ü de NovcmLro de
f8i3. --lllanoel Antoniu Duarte de A:credo. 
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DECBETO N. 5í5tl- ue 7 DE :"OVEUBi\0 DE 1873. 

D~,·Iara C~ftAI:iaes as comarcas sédr~ das Hclaçõrs creallas p~lo 
Decreto Legislativo n. 0 ~312-de 6 de Agosto tlo anuo corr~ult', 
c tia outras providencias. 

Hei por l.wm, para C'<.ccução <lo Decreto Lrgi,;l:iti vn 
11. • 2312 de li de Agosto do an no eorrcn te, e na conform i
dadc lio artigo primeiro <h Lei numero dons mil c trinta 
e Ires de 20 de Setembro de i8il, Decretar o seguinte: 

Art. 1. • São ucr.Iarada,; esprl'ine;; as comarcas d~ 
Porto Alrgrr, S. Paulo, Ouro Prelo, Cuyau:1, 4Joyaz 1 
Fortaleza c lklt'm. 

Art. 2. o E' derogarlo o Decreto numel'o ryu:llro mil 
oitocentos c vinte seis de ,·intc c dnn:> de Novembro 
de mil oito1:entos setenta c ntn, na l'arl'' em rpw dc
darou especiaes as com:1rr.a:-; dt~ l'~o tJ'AIIIo em Per
nambuco, e de Alcantara, no ;\Iar:lllh:io, lkandn rcst.att· 
rndn nos !'t'speclivos termos o lugar de Juiz l\lunicipal 
t' de Orphãos. 

Art. :3.• As comarca.' de Porto AlegTt', S. Paulo, Otlro 
Preto, Furtakza c Rdúm i Pr;io dous · J u ize~ dt~ Di rei to, 
do:; qu;tes um exercerú a Vara do' Feito.;; da l"azr•ntla 
tl a Comnwrdal, o outro a tle Orphão~ e a tia Provedori:.a 
de C 1pella,: e UPsitltws, e antbos a juri~di,·ção dvil B 

criminal cumulalivameule. 
E' mantida a Auditoria d1' GucrTa da cid:llle de Porto 

AIPgrc, com juri.:tlirção enmulativa nas cau~as crimi
nat•s. 

Art. 4. • Em cada uma das comarcas de Cnyab:'1 e Goya1., 
ha''<'r;·, um só Juiz de Direito~~ nm Jui:r. Suhslitulo. 

Art. ;')."Não se reputarão r:=:periaes as comarcas IJJCill

cionatlas no :1rt. L", CllltjUant'J não se in,;t;JIIarcm as 
noras Helações. 

Art. li." E' supprimido o lu~ar de 2. 0 Promotor Pu-
Llico da comarca de Porlo Alt'grc. · 

Art. 7. o Ficam revogadas a:; disposir;ücs em contrario. 
O Dr. Manoel Antonio Dttarln de A:r.cvetlo, tio )J,•u 

Conselho, l\linistro e Secretario de E.;tado dos Negodo,; 
ria Justi1:a, assim o tenha entendido c faça e'<.t'I'Ular. 
Palacio do Hio de Janeiro em :-;etc rlc Novembro de :l;.;.ll;.;.il __ ~ 
oitocentos selt:nta e tre~, <JUÍIHJUag-esimo se" í,i -· -~-
ludependcncia c do Imperio: _. "'~ ~,., \ji\MAR,.f ' 

Com a rubrica de Sua ~b;;e->tadc ~\.Yadur. .,. 
.lttmoel Anto11io JJrwr :~l:::ercdo. 

, c",· 
c~':.r:'J\ '\ , • , . I -.:::: 

~ 
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DI~CHETO N. !ií.ri9 -D~ 7 lliC :\OYID!IJRO llli: 1873. 

Coneede a Joaquim Cal'lleiro de ~lctulon<;a e .Joaquim fhiili-11 
~uaiva de r.an·alho permiss;io, pur <lons auuos, para ~~~

piorar minas ri!~ ('an:io de pedra ,. outt·o-; Htilll'fae-; no mu
uicipio de S. Fidelb, ua l'ru\'iueia do 1\iu de ,Janeiro. 

Atlf'ndcndo ao que me n·quf'reram Jo;~quim Carneiro 
de l\lclllloaça c Joac:uilll O\·idio Saraira de Carvalho, 
Hei 11or !Jcm Conceci~·r-Jhes permi,são por dous annos 
Jlara C'l:plor~r minas de carvão de pedra e outros rui
ncrac3 1.10 município de S. Fidelis, na Provineia do Rio 
de Janeiro, sob as ci:IUsulas IJUC c·om este baixam, as
signad~s por José Fernandes da Costa Pereira Junior, 
do l\leu Conselho, ~linistro e Secretario de Estado do~ 
Ncgorio'\ da Agricilltur;t, Commercio e Obras Publicas, 
que as5im o tenh:t t"IIII~IIdido c Lt<:a PXeeutar. Palario 
do Rio de Jant·iro em ~etc üc Novembro de mil oito
centos scteuta e trc,:. IJttin(jUagcsimo segunJod:t lndc
pendencia c du Impcrio. 

Com a ruhrica de Sua .Magestadc o Impcradcn. 

José Fcnwndt's da Costa /'errira Junior. 

Clausulas a que se refere o Decreto n. o 6469 
desta data. 

I. 

Dentro do praz,o de dous annos o~ concessionarioi4 
designarão os lugares em que tiverem de minerar, apre
sentando na Secretaria de Estado compelentc plantas 
geologica e topographica dos terrenos explorados, com 
os perfis que demonstrem, tanto quanto für possivel, a 
superposição das camadas miner:~cs. 

A estes trabalhos acompanhará, além de amostras dos 
mineraes c das variedades das camadas de tenas, uma 
descripç.ão minuciosa da possança das minas, dos ter
renos de domínio publico ou particular neecssarios á 
mineração, com designação dos proprieta rios, 1las ed i
ficações nellcs existentes c do uso ou emprego a que são 
dP~tin.adas. 
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Ontrosim intlirar:lo tJII:ll n meio m;~i,; ;tprnpri:~tlo p;tr:t 
o transporte do,; protlut"tus da Jninerat;;"io. t' qual a di.;
t;Jncia t>lllre cad! uma da-; mina,; e o,; pu\U~11Jo" 111ais 
pruximos. 

H. 
Satisfeitas as exig-encias d:~ clausul;t I.', srr-lhco--ha 

coneedida a nece~saria autorização para lavrar as minas 
por ellcs exploradas nu,; lu~ares de,;iguado-;, tlt• arrúrtlo 
com a 11Je5ma clausula, ~ob as eondiçõt>s tp!C o (iovt•rno 
Imperial julgar convcnienk imp6r-llws, no intert·s"P 
da minerado c em benclicio dos direitos do Eslatlo e 
dos partie~Íian~"-

Palario do H.io de Janeiro t•m7 dn Nnvemhru de IH7:L 
-Jost:· Fernandes ela C8sttz l'en~ira J11nior. 

nECilETO ~- ;;1no- uE 7 nE ;-;un:\IBRo n1: Hn:1. 

.Atlloriza a Companhia l'iorl~ Anu·t·ieaua 1\utanit:al (;ardt•n 1\ail 
. lt•Jatl a transferi r a~ suas ao.:•;íit'' a Ull~ct C:otnp<mhia :'i :t<:iuna I •: 
faz rliversa; alterat;ücs na-; COIH:e..;ijúo:s •JUII lhe t•'m sitio outor-
(;atla~. • 

Attcntlcndo ao que mt• l"Pf!Ua••ram o l're~idente tia 
Companhia Norte AmerieaiLt HoLtllit::d nanl~·11 llail 
Roatl, o Dr. 3lanoel ~farques dt• Sá I' João E\·angelista 

. Teixeira Leite. ouvida a 8t•ct;âo do,- !\'Pgueio~ do l111perio 
do Conselho de E,-tatlo e pn•st~Jltn o pa rt't~t·r da 111m a. 
Camara Municipal da Córte, H··i por ht•m Autorizar a 
mesma companhia a tr:Jn::;ferit· àqu .. llt'.' pelicionanos ou 
a Companhia Nacional ljlll' e!lt•s incorpOI·areut, as suas 
acções e alterar as elausulas daHonees~tks qutJ IIHJ têm 
sido outorgadas, de conformidade com a:' que •·om ··~te 
baixam, assignadas por Jo>:1; Ft;rnan<le:; da Costa Pereira 
Junior, do !leu Conselho, :Ministro e Secretario d•· Es
tado dos Negocias da Agricultura, Commt:rdo e Ohra, 
Publicas, fJUL' assim o tenha l'ntrn<liúr: f' faç1 nx•'rutnr. 
Palacio do Rio·de Jaueiro em sete de ~onanhn1 d•~ 111il 
nitoccntos sPtenla e tre.<, quinquagrsimn :'t·.~uudu da 
lndcpr•ndencia c do Imperit1. 

Com a rubrica de Su1 ~bgl'~t1dl' o Jmr··r:Hlor. 

Jo5<: Fernandes da Co~ ta I' aGi rn .Trmior. 
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Cl:tusulas :t ltuc st~ •·rl'twt~ o Dt~c•·cto n." úclGO 
desta data. 

I. 

O Gov~?rno lnqwrial roncedl' ú Cornpanhia :\orltl ;\lllt:· 
J"ÍLJHa «Botanir·al (iardmt Hail llo:ttl• :.111torizaçfío par;. 
transferir aq Bacharel Manol'l 1\LtrqlWS de Sú e Jo:lr• 
Evangdi~la Tei\.t•ira Leite•, ou á Cornpanitia Naciultal 
qtu• c . .;tn . .; or!!anizarr'lll, toda~ a:; ac.:ries daqt·tell.1 compa
nhia e direitos t(Ut' alü o pre~pnlt' llt•· foram onloqr:tdn.' 
JII!IO~ Jkr'J'etn» n."' li:l:lt}e 1':2 de Maf'l;n de u;:;(i, 2l!J,::?dr~ 
W dn Abril de t.s:iH. ~:il!i rir• ~H dl' J11nlto 1lr !~fiO, :lfi3:l 
<k 1:1 de Abril ~~ :n:::; de 31 rir' Ouluhrn de lHfili e 'll:l~ 
de::?~ d·~ 1\l:tt·,"·o ck H:HiH, r, Olltras tlisposir;líe:; relntiva;; o"t 
mc~Ina rollltJaHilia. 

li. 

E' permiti ido ;'t l:rHHpanhia \"acionai. que os rderitlo:,; 
Btrharl'l :\httlilcl l\larqttr•:; cL~ Sú , . .ltJ:\o Evangelisla Tei
x••ira Leite organiz:m~m. eslt'IHJcr sem privikgiu us 
trilho,; da emprcza do largo da l\l;Ji tio Bispo pelas ruas 
(la Ajwl:t e 1lu Parlo até L1wrem junn;ãlt com os do 
Ltr~o d:1 C:triot:a. 

{1..; t':tl'l'u~ da rontpanllia tll'~el'rão pela~ ruas da Ajutlõ.l 
c do Parlu e wbirã•J pela tia Guarda Velha. 

111. 

As liuhas do nnro ramal serão sill.!!t~las, a~senlatlas lk 
um dos lados Ja,; rua.;, de modo que u:lo prt•judiquem o 
tran~;ito, t(ut'!· de vt•itintlus, quér til' passageiJ us, lit'ando 
a largura dus pa:;:;eiu:; ~empre livre ú circulac;:io Jas 
Jlll:>s o as a pt'·. 

A snperlieit• :~ll(lt'l'ior Jns trilho . .; tlcver<i licar !lo 
mesmo nivel tia c:tlt:ada, 11P sorte qllt' 11Jo tlillictille" 
livn~ r.in:lll:tt;:lll dos Vt~ltii'Uios e animat~ . .;, tpu'•r lungitu-. 
di na I, 'l ué r Lran.wer . .;:dulell L e. 

IV. 

A companhi:t dará começo ás obras rlo noYo ran1.1l 
dt:ntro elo pr.1zo tle ;;eis m.:zes, e dercrá concluil-a; no 
ut' d· z. 
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Y. 

Alt'·m das dausulas llos Drcrrtos já rderidos IJllC não 
fnn·m a lter:Hlas pela pre~en te coJH'I~!'são, sPrão ot.Jser
\all:ts as Sl'l-!llilll(•s: 

I." (}briga-se a cmpreza a estabrlccer estaç.i:·s com
modas c assPia1las para passageiros e carg·as, uma na rua 
de Conçalves Dias on no l:trgo da Carioca, outra na praça 
do Dui]Ue de Caxins on nn run do Caltete, pl'lnimo tless:t 
prar:a, a terceira em Botafogo, c as outras nas extrl'llli
datlt•s das linhas do Jar1lim Botanico e das Laran~ciras, 
~l'ntlo os respectivos planos approvatlos pelo Governo, 
a quem serão presentes tlrntro do lH'azo tlc seis mezcs 
1la org-anização da companhia, e termina1ias as obras até 
dous aHHOS depois da referida approvação. 

2." Fica entendido que a empl'I'Za u:Io tem o direito 
de faze1· reclamações a respeito de linh:Js tlc carris de 
feiTO lJara transporte de cargas r p~~~:Jgeiros que cor
tclll as sua~, ou co na m em ruas para llelas, urna vez que 
se dirijam a pontos terminaes tlivet·so~. 

:3." Obriga-se a alar.c:ar a suas expensns no prazo de 
tlous annos cont:~dos da organização da rompanhia, a 
rua da Gu:.rda Velha ua p:~rte comprl'ltcndida entre o 
lnrgo da Carioca e o IJecco do Proposito, d1! modo qun 
não liqu1! ella com menos de sessenta palmos, podendo 
tlesnppropri:Jr as casas e terrenos parliculare~ fJUC forem 
precisos para esse fim. 'L • Obriga-se igualmente a fornecer no 1\finisterio 
da Agricultura, Commercio c Obras Publicas uma 
bomba de grande força e do melhor systema para ex
t inguir incendios. 

tl. • Obriga-se a construir gratuitamente carros apro
priados aos transportes tlas lJomhas de extingui1· in
cendios, os quaes, além de terem a cap:~citladc neccs
saria para a conducção do respectivo pesso:~l e material, 
p.~rcorrerão 11s linh:~s lla Qinprcza em tjualquer direcção, 
seu lo levados do largo da Carioca á Estação Central 
do Corpo de Bombeiros e vicc-nrsa, pelos trilhos da 
Companhia Villa Izabel, c pelos de outras emprezas, 
uma vez que sejam de bitola igual, se a referida Estação 
fõr mudada para ponto diverso. 

VI. 

A nmpreza contribUI\ com a qumtia de 300:000$()00, 
,;enJo 100:000~ pagos no prazo tle 30 dias da publicação 
üo presente Decreto e o resto 90 dias depois lla me$ma 
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puhlica•;ão, 1'0lll de~ tino, !OLI:OOfJ)O!lO á inst!'ncção pn
IJiio da Cill'll', IOO:OI)O;)OOU á eonstrw·ção tJ.e um editicio 
qHr ~irva dl' E,;l:\(iu CPntral rio Corpodc Bombeiros, 
,. HJO:OOO.SOOO ft 111111:1. t:amara 1\lunidpal para empre
pl-o~ t'lll 111elhnr;wwnto~ tio n·~fll'i'llvu munisipio. 

\'II. 

Ohriga-sr mais :1. rmprcza a entre~?ar annualmrnte 
:'i uw,;m:J. I lima. Camara dur:~nte os tO annos da pro
rogação du pr·azo 1lu pri•·ilegio e conep;;são, que lhe 
,·! outorgada na dausula t:L •, :1 • I. 1la sua nmda. li
quida, ,:om t1nto qne em caso nenhum contribu:1 com 
Illf!IIOS de H)ll:OIHIJ.:OOO durante a referida {Jrorogação. 

YIII. 

Finrlo o prazo tio privilegio já roncedido c da pro~ 
rogação ronstante da dau·'ul:~ 1-:.•, t•ntregará a em
preza :i l\lunici palidad.·. a •lliPlll virá a pertr·ncer sem 
indemnização, todo o material lho t! ro11autc con
sistente em t:arros, trilhos, animaes r uten;;ilio;;, ern 
estado de perft•ita eonserv:tçãll, tLmdo-s.~ dt• tal í'Ofltl 
plrna rerers5o ria •'lll!Jf•:za. 

IX. 

A P-mprcza renuncia 1 isrnrão df' rlireitos de im
port~r;:io para 11 rn:llerial de •iw· preci.:;ar. 

\. 

Obriga-~e tamlwm a snb:>tituir os trilho .. ~ qur set'VPlll 
actualmentc por outros de systema mais tuoderno e 
aperfeiçoado a juizo do Governo, devendo começar a 
substituição dt•ntro de um auno e terminar dt•ntro 
d~ cinco. 

:XI. 
Além de repat·os tle calçamento. a que já se acha 

obrigada, contralw a emprcza o dever de limpar as 
ruas em que estejam assentados seus trilhos, durantt:> 
us lO annos Ja }Jrorog-ação con~tantt~ da dausula se~ 
guinte. 

XII. 

E' oütorgada á rmprcz:t prorogação por to annos do 
pri \'ilcgio e. couc~ssiio que Jhe caLem pelos Decretos 
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n.•• 1733 de 12 de Março de 18i>6, 21~2 de to de 
Abril de 1858, 2616 de 28 de Julho de 1860, 3633 
de 13 de Abril e 3725 de 3f de Outubro de 1866 a 
-i132 de 28 de Março de 1868 e outras disposições 
relativas a mesma empr~?za. 

XIII. 

As concessões, de que tratam as pre~entes clausulas, 
são feitas exclusivamente á Companhia Nacional, qur, fór 
incorporada pelo B1charel Manoell\larques de Sã e João 
Evangelista Teixeira Leite, devenuo a mesma companhia 
ter sua séde nesta capital e começar a funccionar im
mediatamente depois da approvação dos respectivos es
tatutos, que serão para este fim aprcsentauos ao Go
verno no prazo de 30 dias contados da publicação do 
Decreto, a que se referem estas clausulas. 

XIV. 

A presente concessão ficará sem eft'eito se a Pmpreza 
deixa•· de dar cumprimento a qualquer das clausulas 
pactuadas. 

Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Novembro de 
1873. - José Fernandes da Costa Pereira Junior. 

"9ECRET0 N. 5·~61- DE 12 DF. NOVF.11BRO DE 1~73. 

I 
.A.ppro\·a ~ Regulamento para P-:tecução da Lei R. • 2296 ',de t8 

de Junho do corrente auno. 

Hei por bem Ordenar que, na execução da Lei n. • 2296 
de f8 de Junho do corrente anno, se observe o Regu
lamento que com este baixa, assignado por Joaquim 
Delfino Ribeiro da Luz. do Meu Conselho, Senador do 
lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Marinha, que assim o. tenha entendido e faça exe
cutar. Pala cio do Rio de Janeiro em doze de Novem
bro de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo 
segundo da lndependencia e do lmperio. ~-------.--_-_ 

Coro a rubrica de Sua Magestade o I ;d~ ... ~~MARA 
Y'l·· 

l1Jrrq11im !Jd(ina Rih, r~i'frn. 
UF.n; ll. tf.i ,' .:::5 

'r.:o I_ 
I ·"l:l 
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Ct•gulan; cut;; a que se relrre o necrelo n. o 5161 de 
U de Novemb1·o de 1873. 

Art. I. o n ar.Cf'O.SO aos posto~ de Officiacs de Marinha 
Sf't':t gndual e sucr(!~~siYo, de~dr 2." TenPntc ató AI· 
ut iran IP. 

Art. ~. 0 A~ ,·agas no posto tlc 2. 0 Tenente serão 
l•n•r·nr:ltidas: 
· § l." Pt·fos Gt1.1rdas·l\larinha approvados ms m;-ttcrias 
dn !1." ;1111tu da E:·wola de Marinh:~, logo depois de cem· 
pletarem ma i~ outro atmo de cmb:trqnc t'lll navios de 
~~llt·rra, dcsrontadas quacsrpwr interrnpçiies, por li
:'f'lll'.:t ou ontro moliYo. 

ft." N:t dl'!irirneia de G!•;-trtbs-~larinha, c se :~s 
ill'll'.;~id~d··~ do srrvirn 0 cxi!:!:ircm: 

1.• l't·!;h l'ilotosda ArmatLt,.hahilitados na Fórrnarln 
:~rt. g do lh·gulanwnto n. • !Jo7't0 de 2~ ;(e 1\hril 
de IH71, qno ~~ont:~rem, nesta qualirladr, t.rcs anuos 
de ~?Htbarqll,. em navios de guerra c nltiiJit·em provas 
!Jr:tlic~s dt) oh~ervaçõl's a,;Lronomieail, manobra de nr
t!lharia, tendo além disto t,om procedimento civil e 
H! i li I;! I': 

~." l'dns Pilotos d:t ,\r·matla habilitados 11a f(•rrn:t tln 
1rt. t:n do llegulamenlo supraritadu, 'file exltihircm 
a.; prova.'> praticas exigidas na ultima [Ktrl0 dn numero 
:~~tt<•::l'dt•nle, tiverem l;on prorcdilllcnlo ri vil e mi
litar, e wnt:1rem, 1lr•pois de obtida a respel'liva eart:1, 
riuco armo:; de ellll•arque em navio~ do Estado, sendo 
Ires ~~Hl uavio.~ de gnerra. Este prno fica limitado a 
tre; anuo.> de embarque, ern f[lt:ll:ptcr navio tio Ec.;
tado, para os Pilotos que houverem sitio Mestres dt~ 
L" clas~1l e tivl'rcm, como taes, senido ljllalro aJmos 
1:11l na vi,,s de guerra. 

§ :3." As pn)vas praticas mcncion:ulas nr. n." I. • do 
paragr.,plto aateceth~nte serão jul~!ada:; por urna com
mis.,ão COitl posta de OHkiae:; da ,\r-ma da e Lt'll(PS ua 
Escola de ~brinha, nomeados pelo Mini,Lro. O Qu:H·tcl
{1encral altestar;i o procctlitncnto civil c militai'. 

Art. :J. • O.; I. •• Tctwnte~ procl'dcnlc~ d.1 da~:;e r! I} 
l'iloto~. a que S(~ rcfero o n.' 2 d'J) :to do artigo ;tnte
,·e leuk, não pcderà•l ter 2ccc~s'• a J prJ~frJ de Capitão
TcnuJtl', ~mn se mostrJrem babili!.:.:lo:, I·'Jt' e-.: une, 
·:.: : "' ~''I ia t r: ma t1• ri 1 · 

.\I i; i h .I LI. 
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1\fachims de vapor. 
]~sles cxamr;; serão feitos n:~ Esrol:1 d(l l\ln1 inh:1. 
Art. 4." f~ condição es~end:ll para o acct·s~o, :~I{~ 

ao posto-de Capitão uc 1\lar e (;urrra, o sr>niço a lwrdo 
de navio-; de ç:uel'!'a ou de tran~portps do E-:tado . 

. ~ Vuico. O prazo mínimo d<'slc serviço, que n:io 
J•orlr•rá ser SIIJ!Jll'ir.lo par· outro tle qualquer natUI'f'Z:t, 
Si'rá, em ('ada um dos dilfen'ntes po . .;fos, d~ tn~s ::n11os 
a honlo tle navios de g·uerra, !lU do seis em transporlt·,.; 
do El\tado. Seu 0/lkial lil'cr prestado ser\'iços d:ts olt1:1~ 
'''(ICCÍf'S, addicimJar-~c-ha ao da primeira o tewpo do 
<h SPg"IIIIIla, conutdo pela mrbue. 

Art. ti." Os Capi tãe:; de Mar c Guerra sú pas~a rã•• a 
Chefes de Diri>ão tl<~pois tle haverem ~crvi1lo n:Hpwll·· 
JWsto tn•s annos, dos <}Uacs um, pelo menos, a !J<~rdo 
de uavio Je guerra. 

Art. G." O ~c.·esso cnl:rc os Offieiacs Gener:lCs podt~r:·, 
tet· luga1· se111 tlependenriade tempo de scniço nu po.-;fo. 
immt·diatanwnte inferior. 

Art. 7. 0 O po~to de Almirantf' não ~erá provido senão 
t•m raso PXIraordiuario ou por Slll'ri~·o rel<)\'anlf•. 

Art. 8." N:•s prumoçiies tio roqw da Anuada ohwr
var-se-ltãa a~ seguintes regT:Js: 

§ L" As vaga~ no JW~lo d.t> 2.• Tencnto serão pl'l'l'll
cliidas 11os termos do art. ~." 

~ 2. • As ra<:('as no posto Jc 1. • Tenente ~rrãn pro
-vidas na proporção tl•~ Lres quartos por anliguid:ule e 
um quarto por mereGiwcuto. 

~ :J." As vag-as nos po~tus de CapitJo Tt~ncnto, Ca
pitão de ~'ragata e Capitão de l\lar e Guerr:t sel':io pro
vidas metadtl por :~utiguitladc e metade por mern:i
lllento. 

~ fl." Selll!() im-par o numrro de vagas, a fracção scr:í 
cousitleratf.a unidade ua partr da antiguidade. 

~ ;;. "ToJos os tklll:tis postos serão conferidos 1•or 
ltWl't'CÍlllt'll lo. 

Art. 'J." São cowlicõcs de merecimento: 

\

lnlcllirrencia: 
" ' Zelo; 

L"· Valor· 
) [nstl·u:·ção ; 
\Disciplina militar. 

~. • B~o~ns serviços prestados n.1 pn I' n~ gnprr~. 
:1:.• Apresenlaç:lo de traball10s scientilko.'> n·lali>·o~ 

ao aperf•~içoameuto da ~brinha, e que re\clem !\Studo 
e :tppl icação . 

. !_" )l:tiur temr1o d~ ':omlllJJJdo dl' fpr'."'' naval ou 
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de navio, com boas informações do Commandante em 
chrfe, se o houver, ou do Ajudante General da Armada, 
;ohrt' o dr,rmpr·nliL' daF. cr nnni~sues. 

:;. o )laiot· tempo <lc serviço em cstado-maiar rle 
e:,jU.idl'a ou dr tlivisão, com boa5 infot mações dos 
r.~~:: .e c I i '-'Os Chefes. 

ti." 1\bior tempo ele seniço como Immediato, com 
reconhecido zl'(o pela fisc~lis:Jção, assr.io e disciplina 
do na rio. prov:11los estes requisitos pelas informações 
1lo Comrnandantc. 

7 ." 1\hior tcmp0 de embarque em navios de guerra, 
com l1oas infnnnaçilt'~. 

8. o Zelo rt~eonhccido na administração, em geral, dos 
rstaiwlecill!cntos de 1\Iarinha, e economia nas despezas 
dos narios. 

E;;tn.' condições deverão constar : 
1. o Da fé de oflicio. 
2. o Dos títulos ou diplomas scientificos. 
3." Da~ in forrnaçiks ~emestraes de conducta. 
L o Das ordPns do dia dos Commandantes das forças 

de t]Ualquer denominação. 
:;. " De informações especiaes. 
O Quartel-Gr,neral prestará annualmente informações 

minueio~as sobre o procedimento e habilitações dos 
Ollici~es da Armada, a fim de poder o Ministro julgar 
do men't'imento dos mesmos. 

Art. lO. A antiguidade para os accessos será contada 
da data do lkcreto do ultimo posto. Sendo esta igual, 
vrn:llt•cPr;i a dos po,;;tos succrssivamente inferiores até 
ú l'l'illlrira praça. Se forem iguaes todas as datas, 
dl'cidir:'i o maior tempo de .~erviço, depois a maior 
ida de, c, fi n:1 I mente, a sorte. 

A antiguid:ule relativa dos Gnardas-:Marinha, que 
furem despa..;h:Hfos na mesma data, será determinada 
de accônlo com o Hegu lamento da respectiva Escola. 

Art. U. Os Guardas-Mar·inha promovidos a 2. 0
' Te

nentes na nwsma data em que o forem Pilotos da 
.. \rmada, serão considerados mais antigos do que 
t~S! !'S. 

A r t. 12. 1'\ão se con 1 a r á para antiguidade do Offi-
ci d de MariHila o lt'mpo: 

l." D.' lit··~nça regi.,trnt!a; 
~.o Jk t'urtqq·imr·uto d:~ srntenca rondemnatoria ~ 
::_o li} .';i'rviçn e,~tranho f: llepat:tiçfio da M:ninha; 
'I. o O cxredentc a um annu que o Ollil:ial pas~ar na 

or-..:nnda cl::tssc por motivo rb enfermidade, salvo o de 
i~>·:ür-e. em combatr. 
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Art. 13. São exceptuados da regra estabelecida no 
§ 3. • do artigo antecedente, e como taes contarão anti
gui:Jade e tempo de serviço, para serem promovido~, 
uma vez preenchidas as condições tle embarque, os Otli
ciaes que exercerem os seguintes cargos ou com
mi~sões: 

De Ministro e Conselheiro de Estatlo; 
" Sen3tlor do Imperio c Deputatle (.Jeral; 
.. Presidente de Provincia: 

1\lissão diplomatiea extraordinaria; 
Commissão ou C3.rgo militar na Repartição da Guerra, 

trabalhos hydrographicos n tle conslruct;ão naval, ou 
hy,lraulica, por :onta tlo Estado. 

Art. H. Os Ollkiaes prisioneiros de guerra conser
varão seus direitos de antiguitlatle, se, regressando 
á Armada, reconhecer-se em Comr-lho de invqstigação, 
que o seu aprisionamento não fôra por motiyo repro
vado, assim julgado pela:; leis militam; . 

. ~ i. • Quando o Conselho de investigação dPclarar 
que o aprisionamento tivera lugar por motivo de im
pcricia, falta de vigilancia c de Pxeenção de orden~, 
cobanlia ou traição, respond~rú o Ofiicial a Conselho dt~ 
guerra, c se fôt' condemnado, não contará antiguidade. 

~ 2. • Aquelles que cahirem em poder do inimigo, 
praticando algum dos actos indicados no paragrapho 
unico do art. 15, poderão ser promovidos por mere
cimento, se por antiguidade lhes não tocar aceesso, 
com tanto que esses actos sejam justificados na fúl'lna 
da 2.• parte do dito paragrapho. 

Art. !5. Contar-se-ha em dobro para preenchimento 
dos prazos ucsignadcs nos arts. 'h" c ;v o tempo que 
os Olliciaes passarem em operações activas de guerra. 

O Quartel-General da l\larinha publicará as datas em 
CJUe tiverem começo e findarem as ditas operações. 

~ Fnico. O tempo de serviço que se conta em dobro, 
na hypothcse da primeira parte deste artig-o, será 
reduzido a um terço, isto é, contar·se-ha na razão do 
sextuplo para a promoção dos Guanlas-l\larinha, Pilotos 
e Otliciats quo se recommendarem por acções de rx
traordinaria bravura, ou por serviços que provem dis
tincta e superior intelligencia, dispensando-se para o 
mesmo fim, quanto aos OfTieiaes, as regras estabelecidas 
nos~~ 2. 0 e 3." do art. 8. 0 

Taes feitos ou serviços serão devidamente .rulg-:ulos 
e comprovados pela ordem elo dia do Commandante 
em chefe das forças em operações. se os farto~ se Jla!'
s:trcrn a sua vista, r, no c::~so contra r i,_., relo juiz~ de 
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11m Coll'i'lllo 1le inquirição appt·oy;~Llo pelo mesmo 
Comm~JH!anl~ em chefe. 

l)u;IIHlo o O!lir.ial [ll'l'lc!nrPT' a navio ou força qnc 
11:-io lt•JJiia Cunnnan1laniP c•m cllde. a onkm tio dia e 
:1 ;ql)il'tl\:H;io do juizo do C••Jt:'clho ~er~10 dadas pc•la au
loridad·· lllilitar t·omp•'li'llli'. 

A ortll'm tio d i;t óera logo pul,lic1cla pela imprpnsa. 
Art. !li. A;. cuntliçiit·s dt• tt•Jnpo potlnr~o ser di,pell

~atl;ts quantlu n1o liourer OlliciaPS llauilitados na fúnna 
tia L·i, I' r,·ll' lll'~elllt' Jll'l'CIICilt'l' <IS Yagas tJlll' se dt•J't'lll 
llll~ Jta\·im emPrl').tados t'lll npcr<IÇik:-; activ<ts tle gucna. 

Art. lí. Nenhum Ullicial po'ier1 St~r empregado 11os 
ÂlHilal's, Corpos Llc l\brinha, CapilaHias de Portos r~ l'lll 
outras C!illllllis,-õt•s e~lranhas :to serviço naYal acli\ o, 
:-;em hart'l' Jll't'Pilrhitlo as coJHliçiics de emban1ue exi
gidas p:~ra o act:c,so ao posto seguint1~. 

Arl. 18 . .1'\ão ,;cd considerado como scniro a bordo 
tlo,; na YÍIH tlt~ gut'ITa, li I' lU tios transportes·, para os 
etreilos dos arts. !L" c t).", o qnc for prestado nos 
Jla\ io . .; tlt·~~ll'Jllados on nos t(tte por ~PU estado, n;To po
tlentlo Jl:tYt'•;:Ir, l'lllrem l'lll concerto t)Ul' tlemamle mais 
(IC trillla dias. 

A ri. Hl. 0 . .; Lente,. Oppn~itorcs c Professores tla Esrn
]a de l\larinila, qtw furem Ol!it;iaes do quadro, eontar5o 
}IOI' iuLciru para anLignidadc o tempo do servit;o prt's
tatlo 110 <'Jtsino; u~o putlt~rão, porém, ~er promovidos s<'lll 
ter ,·ompll'lailo o tempo de etnb:ll"tiUC cxigitlo pl'lu~ 
<.trl~. !1. • e ii." 

Art. '20. !'ara ~enir rm tr:msportcs serão pr()
fcritlus o~ Olliri:Jes que j:t tiverem cumplclado uo res
}'CLliYo poslu Ire,; aliUus de embar<llte em uavios de 
gUPJTa. 

Art. '21. Nenhum O!licial tln t.• classe será empre
ga do, Plll lt•m pu de paz, nos cot-r<>ios ou paq uctes, embora 
:-;uln eueiunatlus pdo t~OVl'l'llO, ou em navios merealllt~s, 
:-;emqne lt'lllia scnitlo pdo Illl'liOS oito annos t'lll navio,; 
tia ArmaJa. dos quaes Lrcs no posto em que se .1cilar. 

O IPlll[l(l llt) cuJIJartpu~, qnh· ~q~nido, qul•r interpol::ltlo, 
110~ di los pat[tielt•s ou navio:> lllPJ'C,ll\l.t's, t!l!C exceder a 
(111alro anuo.;, ser~i ro!l~i,ler:Hb rumo de liccJH:a regis
trada. 

Art. 2:1. ,\q Y:I'!as, qne oecorrercm no quadro dos 
Ofliciaes da Arnt:l(\a, st·r~o preeudtido~s no ultimo mez 
do :nlllo ri1il, c:;.eepto erutenrpotlt;guPrTa. Nas que se 
•kreru, pot·ém, no po:i!u de ~." Tt~Itenle e :.iverem de 
ó.1;r Jll'OYid1.:i pl'!O.:i Gitardas-MtrillltJ ., {!l'L•Ce-Jct-~c:-lu 
I!<.') l 1 '11lll.•~ 1\u ~ l. • tlt> :til. ~.' 
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To1l.1s as promoçtics r, nomeações serão immctliata· 
menlo pnhlicada:; pela im~Jrensa. 

Art. ~3. Nenhuma prornoç;io tcr:i lugar scní ser ou
vido o f.omclho Naval, nns termos da lei 1lc sua ~.:reação 
c do rc~peclivo regulamento. 

Art. ';!'L N:io podem entrar rm promo(io: 
~ i." Os Guardas 1\l:lrinh:J, Pilotos e Olliriars da 

Ar!llada proce:,;,ados em Con~t·llw dn guerra, 110 fôro 
ro1nmum, ou em Conselho de inquiri1;âu por 1núo pro
Ci~dimcnto ltaLitual, os irrt•gnlannente au~ente~. 1\ os 
qu•· cstivet·cm na~-" classe: mas, se forem ah,olviJos. 
jn~t.ifirarem a :~uscHcia , on regressarem para a L • 
rla~se e Li,·erem si1lo pretrriLios na promoção publicada 
durante o tempo 1hl pt·oces;;o, ansencia ou inelusão na 
~-" rla~sn, serão logo promovidos wm a antiguidade 
tlaquell:~ pr-omoção, c aggregatlos ao qu:~tlro, enli}Uanlu 
não h ou vet· vagas. 
~~-·Os qneestivcremcumprindo srnlf'nçn. 
~ :1. • Os pt·isionciros de guerra, salvo o disposto 

no art. H, ~ 2." 
An. ~~i. Ficam prohihif!as: 
1." Qu:~ !quer promoção rom a clausula- sem Jlrrjui::o 

de anlignidade de quem tL tiver maior; 
;!."A concessão rlc gradua~.::lo no po;:.to superior, ex

repto ao mais antigo de raLia classe dos O!liciaes su
periores e Generae:>, quantlo w reeommemlar pelo seu 
marcimrn to. 

Art. ::ti. As rcclamaçõi~S dos omciacs que se jul
!';3J"elll injnstamr.ntc preteridos, em promoções por 
;Httiguidatlr, serão feitas, deutro do prazo de um anno. 
para os qne sr. acharem em p~iz estrangeiro ou nas 
l'rodncias de Mato Grosso c Amazouas. e dcni ro do 
de seis mezes, para os fJtW estiverem nas outras Pro
víncias do Imperio ou na Côrte. 

Esl:~s reclamações, devidamente tlocument.adas, serão 
:~presentarlas por intermedio do Quarlei-GencriJI ao 
!llinistro da 1\l:Jrinha, que as decidirá, depois de ouvit· 
o Con~clho Naval. 

Verific:Hia a proecdcncia tlc rpialr{ncr reclamação, rf'
snlHr-se-ha de accôrdo rom o fiu:d do~ 1. • do art. 2'~. 

,\rt. 27. O Qnartei·Gt•ru·r:d or!!anizar:·r urna t•;;e;rl:t 
p:1ra o ernbarqae d1~ todo~ o~ Ofilri:H·s :·;;qHTiorl's e stl
halt,•rnns. E~la f'~1·ala será n~vista al!rrlr:dllll'!ll.••, :qtpro
v:Hb pt•lo :\!inistro, depois d,; ou rido o CtlllSI'!lrn \ar:d, 
,. pu hliea'la pela i rnprensa. 

(•. f1J;j.-jw~ '(IIC <:i' .illlé':IJ"I•n! flt'''.i:uJj ':)dno: 1'1\111 :1 dif:l 
· ::!:, r:f' 1 !!:t 'll'qfll !:q !1·: .1. !"I'!·J..::!:t:·. r 1 :;~ r,·~!: I' !l':tlt-· 
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geiro e na~ Pro\·incias dentro de sei~ mezes , ~ na 
Córl.e dentro de tre~. 

~ :1.. o A base para a preferencia no embarque será 
a antiguidade, verillcada nos termos do art. W, ex
r.eptuando as nnmcar;(i1's para rommando, que continua
rJo a sr-r de livre escolha do MinistrG da J11arinha. 

~ 2." Logo que qna I quer Ofiicial completar o prazo 
de embarque, ~erit ~ubstituido por outro que, na mesma 
patente, não tiver a i n1la preenchido aquella r:ond ição. 
Se, porém, totlos os Officiaes de igu:.tl posto a tiverem 
sa ti sfei to. poderão ser conservados nas com missões em 
que ~c acharPm, segundo as conveniencias do serviço. 

~ 3. o O Official a quem. por escala, tocar o embarque, 
~Pr<i desdr~ log-o dispensado de qualquer cormnissão em 
que eqiVf•r cwprcgado. 

~ IL" Em tempo de g-uerra, oiJscrvar-sr-ha a dita 
•:~rala, tanto quanto f<ir' possin~l, pudr·udo u Ministro 
da Mariuha ewpregar os Ofliciaes cumo julgar mais 
r:onvcnientc. 

Art. 2H. As conuições dP tempo df' cmharqnc para 
o acccssu aos po~tos de i. o• Tenentes e Ollieiaes supe
riores não serão cxig-i:las cmquan to não decorrerem 
tres annos a contar de 18 de Junho proximn passado. 

Art. 2!). Ficam revogadas as disposições crn con
trario. 

Palacio do Rio 1lc Janeiro em doze ele Novembro 
dl" mil oitor·cntos sctcnU1 c tres. - Joaqttitn Del{ino 
1/ibeiro da Luz. 

DECRETO X. tir.G2- DE t2 DE ~OVEMBRO Dt 1873. 

Approva a,; plantas das! obras do porLo de Paranagn:í, na Pro~ 
vincia do l'araná, de conformidade com a clausula 3.• das 
annuas ao nccrcto n. 0 ü0ií3 de 14 de Agosto de :t872. 

Attcnrlcnrlo ao qur. me requereram Pedro Aloys Sebe
ler, José Gonçalves Pecego Junior e José Maria da Silva 
Lemos, concessionarios das obras de melhoramentos 
!la enseada do Gato. no porto de Paranaguá, na Pro
•tnr:i;l do Par:~na, Hei por bem Apprüvar, de confor
.. ::.'L~r~!f' rn·u a ci .. n·ula :L:> (~J~ ~nnr.,:_;' ::r.· lif·-rt-:(1 
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n. o ü()t;3 de t~ de Agosto do anno passado, os planos 
das obras que os mesmos concessionarios devem cons
truir naquelle porto, ás quaes se referem os seus 
requerimentos de 1. o de Maio e 19 de Setembro do 
corrente anno, archi vados na respectiva Secretaria de 
Estado. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior, do :Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocio~ 
da Agt·icnltura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de la· 
neiro em doze de Novembro de mil oitocentos setrnta o 
tre.~, quinqnagesimo segundo da lndc'(Jcndf"ncia e do 
lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o ImpNatlor. 

Jo!/1 Fe-rnandes da Co.5ta Pereira Junior. 

DECRETO N. ;aG3- DF: 12 DE :-;on:~mno oF. tRi3. 

i Rt~;;t:.hrlccc a Capitania 1\0 l'orlo rla Proyincia tle Ma lo Grosso. 

Hei por bem Restabelecet· a Capitania do Porto da 
Província de l\lato Grosso. 

Joaquim Delfino Ribeit·o da Luz, do .Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado 
•los Negocios da Marinha, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em doze de No
vembro de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo 
segundo da Independencia e tio Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\Jae-estade o Imper~dor. 

Joaquim Del{ino Ribeiro da Lu:;. 

P.lRTE 11. 1Hí 
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DECRETO N. MM- DE i2 DE NOVEMBijiO DE :l873. 

Concede á A~sociação Nacional TypograJ)hico-Lillcrarla autori
zaç;1o para funccionar e approva seus estatutos. 

Attendcndo ao que me requereu a Associação Na::io
na! Typographico-Litteraria, devidamente representada 
c na conformidade do parecer da Secção dos Negocios 
do Impcrio do Conselho de Esta:lo, exarado em Con
sulta de 10 de OutulJro ultimo, Hei por bem Conceder
lhe autorização para funccionar c approvar os res
pectivos estatutos, com as modificações, que com este 
baixam, assigna!las por José Fernandes da Costa Pereira 
Junior, do Meu Conselho, .Ministro c Secretario de 
Estado dos Negocios tla Ag!'i:::ultura, Commcrcio e Obras 
Publica~, que assim o tenha entendido c faça executar. 
l'alaeio do Riu L!c Janeiro em doze de Novembro de 
mil oitocentos setenta c trcs, quinquagcsim..., segundo 
Ja tndepc11dcncia P do Impcrio. 

Com a ruhric~ llt' Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

José Fanantll'.ç da Costa Ptnira Junior. 

JUntlifleações a •toe se refere o Decreto 
n. • ~404 tlesta data. 

I. 

Supprim!r-se o art. l';. 

li. 

Adtlitar-se ao art. 2ü o seguinte: 
Em c:~so algum, porém, admittir-se-hão votos por 

procur:~ção para a eleição tla Dircctoria ou do Gerente, 
nem para sua destituição. 

Palacio elo Rio de Janeiro em :l2 de Novembro de 
lSi:l.-Jostf. Fernandes da Costa Pereira Junior. 
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Estatutos da Associação Nacional Typographico· 
Litteraria. 

CAPITULO I. 

DA ASSOCIAÇÃO E SEUS FI I\>. 

Art. L" A associação denominada Typngrapltil:o-l-ittera
,.ia, tem por fim editar obras orig-inacs de autores hrasileiros, 
exercendo o commercio de livraria, typographia, litltop-ra
Jlhia, xilographia e autographia, com seus ui versos ncces
sorios, comprehendendo a compra e venda de manuscripto,; 
e de obras, que por seu merecimento devam ser reprodu
zidos. 

Art. 2. 0 0seu capital será de 500:0006, divididos em 10.000 
acções de 505000 cada uma, podendo ser elevado ao dobro se 
a Directoria assim julgar conveniente. A sua durarãiJ ser:"t 
de 50 annos. 

Art. 3. o Fica estabelecida a séde da associnção nnsta t:i
:lade do Rio de Janeiro, sendo gue haverá tantas ag-eneia~ 
quantas forem julgadas necessanas pela Directoria c apprll· 
vadas pela assembléa geral. 

CAPITULO H. 

DA ADMINISTRAÇÃO DA MSOCJ.\ÇÃU. 

Art. 4. o A assembléa geral dos accionistas leg-almente 
~onstituida com metade e mais um dos accinnistas aptos para 
votarem, elegerá uma Directorin composta de dnc~ membros, 
dos quaes o mais votado será o Presidente, P os que se SP· 
guirem em votos serão o Vice-Presidente, c o Secretario. 

Art. fi. o A' Directoria compete: 
~ i. o Convocar a reunião da assP.rnbléa geral. 
~ 2." Hepresentar a associação, já celebrando todos os seu~ 

~ontractos, já perante quaesquer autoridades, em Juizo ou 
fúra delle. 

§ 3." Nomear e demittir os empregados da Ç~1J ~ 
marcando-lhes ordenados. ~ r.~ AaA ' 

§ Tt. 0 Recolher em deposito a .um ou l'..~fli!frM o~ di-
nheiros da a~sociação. .- ~\) 

Art. 6. o Ao Presidente da Dirccto · ~~pele: 
§ t.. • Presidir as ~pssões da Direc tíJ~ 'llW tl'r:io 

pelo menos duas vezes 110r ::emana. , -....... 
,~ 

I --
1 f/) 
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~ ~." Hu!Jricar todos os papeis relativos ás despczas feitas 
pllÍa associação autorizadas quér pela Dlrcctoria quór pela 
:•~scmhléa g~ral. 

Art. 7. o Compete ao Vice-Presidente a attril.Juição do Prc· 
sltlento, na falta deste. 

Art. 8. • Compete ao Secretario dirigir todo o trabalho da 
e~cripturação da associação, escrever as actas das sessões da 
Hireetoria c assignar as communicações c annuncioE que 
furem determinados pela Direetoria. 

Art. 9.• Cada um tios mcmhrosda Dircctoria terá a gra
tifka~~ão fixa annual de :3:600ii000. 

Art. 10. Será o Gcren te ou o primeiro empregado a rar;.(O 
de quem lkarãu os trabalhos que lhe forem incumbidos pela 
Directoria, o Sr. E. Dupout, até que se torne inhabil lcf.{al· 
mente, com a gratificação annual nunca menor de :3:600b00U, 
tendo comtl beitcficiaria~ qOQ aq·ões, das quaes não podcr;í 
dispt'tr, senão depois de tres annoscontado5 do rxcrcicio da 
as~oriação. 

CAI'ITULU lll. 

P.\ .\:,OSE~IllLf:A !;EH.\L, 

.\rt. 11. A as~cmll!éa geral é a reunião de todos uu d1~ 
parte dus aeciouistas; julgando-se sempre legalmente reuni
da desde que se acharem presentes metade c mais um dos ae
donístas aptos para votarem. 

Art. 1~. Compete á assembléa geral : 
~ t .• Eleger annualmente os membros da llíreetoriu. 
~ ~. • Approvar ou não approvar as contas apresentadas 

annu:~lmcntc pela Direetoria em relntorio, o 1p1e terá lugar 
~emprc (leio menos uma semana ant<'s tlo dia marcado para 
a eleição da nova Directoria. 

Art. 1:3. Apresentado o relato rio pela Directoria a a:-;
scmbléa geral clegcr.í uma commissão composta de tre~ 
membros para sohrc clle dar o seu parecer no prazo de tre~ 
dias. 

Art. l!i.. Haverá annualmcntc trcs sessões ordinarías da 
<~ssemhléa geral: uma tJUe terá lugar em meiadu de l'iu
veml!ro em que a Directoria aJJre~entará o seu relatorio. 
outra em que a respectiva commis~ão de eontas apr·estmtar;í 
o seu J•are~.:er, c outra em o L" de Janeiro, em que terá lu"ar 
a eleição da Hirectoria. · " 

Art. 15. As fun~.:eões de eada Directoria durarão un1 
anno, podenrlo ser os" seus membros reeleitos. 

Art. 16. Haverá tantus se~~ões extraordinarias de asscm
hltia geral_ ~~~ant:~s forem convocadas pela Directori:~ ou por 
tantos accronrstas que representem um sexto do capital sulJ
seripto. 

Art. 17 .. \' assem!Jiéa geral compete rc8olnr o~ r.a~o~ 
nmi''iO' nos presentes estatuto~. 
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CAPITULO ll'. 

!lAS ELt.:tçlil::~. 

Art. 18. As eleições serão feitas por Côcrutiniu ~·~r reto an· 
nualmcutc e terão sempre lugar no primeiro tlia util de 
Janeiro. 

Art. 19. Só poderá fazer parte da Directoria aquelle :~c
donista que estiver quite, tlnalquer que seja o numero de 
suas :Jcções, c que receber maioria relativa de votos. 

Art. ::!0. A primeira Directoria eleita terá durat;ão por 
todo o anuo de 187~. 

Art. ~l. Logo que os presentes estatutos ~cjam approvallos 
c que ehegue isto ao conhecimento da actual Directoria pro
visoria, esta cunvot:ará a assembléa geral para o fi111 de se
rem eleitos os membros da Directoria, os tluae,, deitO~', 
t~OlllPÇarão logo no exercício de suas funcções. 

Art. 2':!. As actas das ses~ões de nssemhleas gerars c tla 
Direeturia serão approvadas no mesmo dia em que ellas ti· 
vt>rem lugar c serão assignadas não só pelos membros da 
mesa que dirigirem os traL:Jihos_, como pelo~ :tceioni,ta~ r1ue 
:1 quizcrcm a8signar depois llc discutidas. 

Art. 23. A m:tual Direetoria provisoria pre~itlir:i ''~ tra
l•alhos da primeira sessão tla asscmlJ!rla ~era I, t: tlar;i r'l:er
rid<o á Diroctoria que fôr eleita. 

Art. ~L As sessões da Directoria serão fr:mqucatl:ts aos 
aeeionistas, mas nas. discussões o votações 'ó podem tornar 
parte os seus respectivos membros. 

Art. 25. O Presidente da Directoria só poderá votar f'Jll 
easo tlc desempate e das decisões desta só haverá alJllcllarão 
l':tra a :r;;scmhléa ~era! nos casos previstos 11cstes estatuto~. 

Art. 26. O acdonistn 1111e niío pudt'r compan•t:er tem a 
f;.~euldade de se fazer reprc;;entar nas ~es~ões da assemblt;a 
.!~era! por seu procurador, tlcelarnndo na procurar;ão ''s seu~ 
podere~ cspeciacs. Só póde ser I•roeurallor dt~ aedonista au
:-cnte aquelle que possuir mais de tO art;õcs d:1 as~Ot'in<·ão. 

CAI'ITL"LO Y • 

. \.rt. "''. As entradas das acções serão ft·itas ;i razân tlr 
!O •; sempre que forem ellas reelamadas J!Cia Díreeloria t:om 
mtervallo pelo menos dt~ trinta dia~. c aviso prévio t.le oito 
t1ias publicado nos jornaes. ' 

Art. 28. Os accionistas que não fizerem ~uas entratlas ron
f,rme as ch;:~mada~, perderão sua~ ac~Õt':;, que ~crlío de novP 
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emittidas pela Directoria, salvo se por falta justificada a Di
rectoria espaçar por mais sete dias a recepção das entradas. 

Art. 20. Dos nccionistas inscriptos nos livros da socieda
rir•, pelo menos 30 dias :mtes da reunião da assembléa ger~r. 
!Prá c~ da um o direito de votar desde que possuir cinco ar:
r:l•es. Nenhum :~ccionista representar:i por !'i mais de 10 voto.< 
qualquer que ~eja o numero de suas ae{'Ões, a cada cinco ac
ções corrcspondendo um voto. 

Art. 30. Quando convocaua a assemltléa g-eral não se 
reunir no dia det;ignado numero legal, se fará nova convo
cação, com intervallo nunca menor de quatro dias, e ter:í 
lugar a sessão com o numero de accionistas que compare
Ct>rem c se tratará definitiv:.~mente do objccto da convoc:.~ção. 

Art. :H. A assomhléa geral será presidida pnr qualquer 
accionista que fôr acclamado na oecasião, que não seja pPr
tcncent@ á Directoria. Servirá de Secretario o mesmo da Di· 
rcctoria. 

Art. 32. As acrões serão nominativas c su:.~s transfcren. 
rias se farão por· termo lavrado nos livros da Dircctoria 
com a intervenção c assig-natura das p:.~rtcs contractantes ou 
dos seus lrgars proeuradorcs. 

Art. 3:1. Al~m das nfJirinas indispensaveis p:.~ra funccio
nar a as:;oei:.~~:ão, se fôr do intcress3 desta e assim jul::rntlo 
pela Direel.oria, formado o fundo de rescrvn c dado o divi. 
dcndoannual nunca mtJnordc 8°/oe as gr:llificaçõcsnestps 
estatutos marcadas, poder-se-ha fundar um estaltelt•eimnnto 
de fundição :le typos c tudo o mais que concorrer para o hem 
da assodação. 

Art. 31. Parn os empregos e parà quacsquer commissões a 
Dircetoria é ohriga<la a escolher de prefereneia pessoas que 
s!'jarn aecirmistas r que estejam notoriamente habilitada~. 

Art. 35. E' um dos fins da assoeiação cspa lha r a instrueção 
ao povo por meio ele leitura>, que poderão ser dadas pela 
ern<Jção de uma folha dc caracter Jitternrin, scientilieo, polí
tico n inr!ustrial, <:uja puhlicação se fará logo que assim o 
cntc·nrla a Diro'etoria e pelos modos que forem julgados ma i:-: 
eronomieos á assot:iação. 

Art. 36. Deve prineipalmentc ter em vista a rcdacção da 
folha a diffusão d1) l'onhecimentos geographkos c historicos, 
principalmentn do Brasil. 

Art. :l7. A Direetoria formulará todos os regulamento,; 
flUo julgar ne1:cssarios para o hom andamento c prospcridatle 
1la assoeiação. 

Art. 3R. A a'soeiação s1.\ scr:í t!issolvi<la, antes do S<'U 
prazo fatal, nos !'a,;os previstos nos art:<. :J:J c :lü tio Dcr:reto 
n." 27Jl de 10 dr~ lJczemhro de 18130. 

Art. 3!!. Os lut·ros li<[Uidos da associação serão repartidos 
do sc~ninte modo: 10 °/0 para fundo de reserva que se eon
sidrrar<i complrto logo que attinja á som ma de 50:000;5000; 
2 °/., vara gratilieação tios Dirr-ctores c Gerente. O restante 
ser:í para acudir :ís despezas julgadas necessarivs para a fun
rlat:ãrt l!o,_':<labeledmento de que falia o ar L 3:J, r, <~fora c.;t:t 
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disposiçã-o servirá para distribuir-se proporcionalmente pelos 
aecioni~las. 

Art .. \,O. Nenhum dividendo se fará cmqunnto o capital 
desfaleado por vcrdas não fôr integralmcnt11 restabelecido. 

Art. TJ.l. Compete :í Dircetori:-~ escolher os man u~criptos ou 
orig-in:-~es c obras que devam ser publicadas á custa da nsso
ciação, ucvendo annunciar a sua opinião a fim de vêr se dc~
perta reclamação para appêllo á as~embléa geral, IJUC nppro
v~rá ou não o juizo da Directoria. 

Art. !12. A reclamação de que falia o artigo antpccdcnte 
deverá ser apresentada do mesmo modo fJUC para J convo
r~ação de sessão da assembléa geral, c dentro do prazo ue W 
uias a contar uo annundo feito pela Dircctoria. 

Art. '13. Nas despczas gcraes da assoeiação contar-se-lia, 
além dos gastos de expediente e da gratifieação annual fixa 
do Gerente e Directores, a despeza que fõr ariJitratl:l para a 
creação e manutenção da folha. 

Art. ~~- Será nomeada uma com missão que se encarregará 
de requerer ao Governo Imperial a approvação dos presentes 
estatutos, de aeeitar IJUaesquer modifieaçõcs que nnllcs 
devam ser feitas, e que eommunicará o resultado á actual 
Dircctoria provisoria vara seu conheci meu to e ell"eitos da ins
ta Ilação ua associação, correndo todas as ucspezas por conta 
uos ~uhseriptorcs. 

Art. ~5. Servirá de :. utorização para funccionar a com
missão de que falia o artigo antecedente um officio uirigit.lo c 
assignado pela Directoria provisoria actual, composta dos 
Srs. Senauor Firmino Rodrigues Silva, Presidente; Br. Cae
tano Alves de Souza Filguciras, i. o Secretario; Dr. llcmique 
Alves de Carvalho, 2. • Secretario. 

Art. Mi. As operações da assor.i.,~ão terão principio Jogo 
que estiv1~r realizada a entrada de tO 0

/ 0 do capital. 
Hio de Janeiro, 21 de Agosto de t.873.-Fmnino Ilodrigues 

Silt>a, Presiuente .-Dr. Caeta110 ,tlvts de Sou.:;a Filyueiras.
llellrique Alvt~s tle Carvallto. 

y ...... 

DECRETON. M6:5- DE 12 DE NOVEI\IBRo D~ 1873. 

Approva as clau$ulas additivas ao contracto para a navegaçao 
no rio Araguaya. 

A t tendendo a o que me requereu o Brigadeiro Dr. José 
Vieira Couto de Magalhães, Emprezario da navegação a 
vapor no rio Araguaya, Hei por bem Approvar as clau
sulas adtlitivas ao contracto de 9 de Setembro de 1870 
para a referida navegação que com este baixam, a!'sig-na
das por José Fcrnamles da Costa Pereira .Junior, do Meu 
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Con!'elho, .Mini:<;tro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em doze de Novembro de mil oitocentos setenta 
e tres, quinquagesimo seguntlo da Independencia e tlo 
Im per i o. 

Com a rubrica tle Sua l\lagrstade o lmprratlor. 

('lausnlas a IIUt- s.- refere o De~r.-to n. o :i'IG:. 
destn clata. 

I. 

O rmprrz.1rio ol•riga-sc a rntrt-gar ;, pr~so:1 designada 
pelo t;oyerno. que poderá ser clle propl'io, dons dos ,·a
pores existenlt•s no Arngnaya, providos com utensílios e 
ob.irctm nPrcssarios para funccionar, e lJem assim a offi
rina c (·~talwlccimentos annexos que possue em Lcopol· 
dina, ficanrlo o Governo obrigado a pagar o;; referidos 
npon•s, uhmsilios, officina e estabelecimento~ mrncio
nados, no raso fJlH' >:e pPrcam 011 sr inutilizem •·m seu 
s••rvi\:o pelo valor que ron~tar dos inv•·titar·ios e rrriho~ 
ao IPrnpo d:1 ••n1rc~:~. 

11. 

Correm por conta do empt·ezario as despezas com um 
t•~mo de lH'S:'Oa 1 technico da machina, para serviço tio 
Aragnaya, a saber: um primeiro marhini~ta, um segundo 
Jito. um primeiro foguista, um segundo llito, um pri
meit·o marinlu•iro servindo de nwstn•, cujo<; venci
mentos são orçados na quantia mensal de ~201SOOO. qu•· 
s;Io os que ac1ualmrntt• pel'cebcrn na conformit.l:lllP do 
plano apresl'n 1 a do pelo em preza rio e que fica ar r h ivado: 
Sl~nllo esta importancia satisfeita pelo mesmo emprP
z:~rio no principio dt• cada exercício na estação publica 
que fôr designada pelo l\linisterio ua Agricultura, Com
mcrcio o Obras Publicas, sob pena de ser ella tleduzilla 
dos valorf's entregues pelo em preza rio em conformidade 
do dispn~ln n:t clau~ula ant.rrior. 
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111. 

O cmprezario obri!.';a-sc, por si ou por meio de uma 
Companhia, a estabelecer· serviço tlt• navc~aç:io a vapor 
alnixo das cachoeira,; do rio Tocantins entr·t· o porto do 
Par;·, c o primeiro travessão tias mesmas, dt•norninado 
dos -Patos-ou o ponto da ilha tio me . .:; mo rtome que, 
com a approvação d:r Presidcncia da Provinda do Pad, 
fôr julgado mais proprio para estac::io termin:d, dandu 
doze viag-ens t·edondas em catla :~nno no . .; tc~mpos c con
dições dos Yaporc,; pt·escriptos no contr:rdo de H de Sc
tL•mbro de 1870. 

IV. 

Tanto pelas uespczas que continúa a fazer no Araguaya 
rle que tratam as clausulas t.• c 2.", como pc~la.; que 
resultam da 3." pcr·cehcrá o emprezario :1 mesma sub
Yerrção de 82:000;5010 annu:~es, que actuJlmcnte lhe é 
p:rga, st•ndo-llw entrcgut~ em urna só pn:sta1::io llll'di:rnte 
lianca idonca 110 eourccu de cada cx.t'rerciu ru111 a u!Jri
g-açio de, 110 fim ddlc; ju~tilh:ar, com a aprcs,~rrtação 
dos competentes attcstados, ter· t.lado as doz1~ Yi:r~ens 
de lllrC trata a clausula antecedcntt~. 

v. 
As terras de que trata o at·t. 13 do citado contracto 

de 1870 ser-lhe-hão concedidas entt·r as devolutas da 
Província do Pará á escolha deite emprl'zario com a 
1ppro,·at;ão da respectiva PresiLlcncia, c a faculdade de 
c:urtar lenha lica transferida p:rra ;1 no\'a sc::~·ãu de na
vegação. 

VI. 

O emprez1rio obriga-se a começar o serviço segundo 
esta.~ clausulas até o fim do proximo futuro cxnrcieio · 
~P morrer· antes tle o conseguir, c permanewnuo (~ 
~wrvi1;u como actualmcnte é feito, assim continuar{•, 
salvo novo accôrdo coin seus surccssores. 

VII. 

O pr·esenté accôruo é considerado provlsor·io :~lé o 
fim do corrente exercício. Dentro desse pr·azo o Go
VCI'IlO podcrú contractat· com outrem (caso alguem ap. 
paret;a que se proponh:~ fazer· o serviço pela mesnu 

PARTil 11. 1tli 
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fúrma cstahclc,;ida no contracto Jc Setembro tle 1870, 
ou t•m cunJições mais favoravcis) , oll rC'seintlir o prc
~ente cnnlraclo. 

Fúra dcs."c prazo l'Otlerá exigir lJUe o conl.ractante se 
RUjPilt~ ~·ts conllit;iies Jo contracto de 1~70, se fôr su~
IWH~a a hcnç:io l],• llircitos rouccdiua :·: Província dt• 
;ilalo Gro~so c Plll todo o c:1so tcrit o din;ito dt~ l'l'"
:·inuir o :1ccúrdo ora pactuado '[Ltandu jnlg·:tr cOI1rt·
llit·nte. 

E\rt•plu:~:la.-: :1s hypolllc>:t·s que :wima ~c figuram, t• 
pr:tzll dP~lc contr:ll'to '\o mesmo do dl' St•!cml,ro de 18/ll 
1•:1ra :tll:ht'.~':tç:lodu Ara;.:·uaya. St;OGoiCI'llo ron!ral'lar 
,·um tillltTit: na liyputltc,;t! supra indicad:1, 11 cmprl'zario 
."'t!r;'t indl'lllllÍZaL!'' du v:Llur t!o seu mall'l'ial, armazt'llS ,. 
lilai:-:olnas quurc"puitam :·, II:IYL)g:t~·;Ju, ~Ci~Undu u qut· 
l'tirart~ordado cntn· o lllt'i'llll.l t:mprczariu ,. o Governo, t' 

t'lll falt:t tlt• acl·tln!o, St'.!~lllldt• o tJLW ftlr arLiti'adu no,; 
In mos do art. lí do contr:1clo de~ H de Setembro dt• 
·lSíU: se o Gon·rno r•·,.,rindir tJ nrc,~l'lllt• :11~cônto o cm
pn·zario ::t-rá imlt.:Jllll izado no,; lllCSlllO~ tnmos uma 1 ez 
ljlll) n:io annua :': rontÍiiUaç~o do scnit.:n de cunfur111 iLlalie 
l'otn o contracto de lSiO. 

Naltypothe~e tlesera resl'isãodccr!'tada ]:elo (;oycmo 
vigorar~~ dl'Stll~ qac st'ja communicada l'Sla tlcliberaç:io 
:'1 cmpr.~za: I(LtaJ:uo o seja. porém, por >:1' ]l!'Optlt' outra 
~~mpreza a f:1zcr 'J serl'it;o no;: lt'!'l!!ns d:1 primeira p:1rlt' 
1:a prtJ,;eHle rlau,l!la, Yigurará lãn dc•rn·t•sr:a :1 nova em
preza s:llisfat:a a indt•:Hnizacão supn indirada, sah o st~ 
lt'ilas as lll'Ct~s~:nias tliligl'neias ]l:tl'a L~s,:e fim, s,• Jll'(\\:11' 

perante o Uon•rnu que ell:i s1: não clft·t:t.uuu JlOI' n!lr1:l 
Ju emprezario: ncs,;c caso ,-igoLir:·l da da la e111 qtw o 
mcslllo Govet·no :1s:->im o communicar ao refet·idu cm
prczario. 

VIII. 

S:dvo as prcsentrs cstipnlaçiks on :1s que nt•cessari:l
llWnln dcr·orrcl't•m dnllas, u contral'lo dl' 11! de Sl'leml:ro 
dt~ il-l70conlinila t'lil iutciru Yigor, t•ntt·ndendu-~t· q11n .1.-: 
fant!d:ull's ut;lor.'-\-adas ú l'rl'~idt•Jil'!:t d:1 l'roYinc.i:1 dl' 
t:oyaz :-;~o tnnsfcridas ;'t du Parú. 

\'al:lrio do nio de Janeiro l)lll !:2 de NOVl'llllil'll .ft• 
!~\·i:I.--Ju.qf /,',•rwtllllt·.~ dt! Co.~lll {'t'J't•im .Jnuior_ 

--~--·-



.\pprn\";1 os novos eslalntos da ComtJanhia 1\in 1k .lauciro 
Strcct llailway. 

AllelldPtHln ao I(Un me requerl'tl a Companllia Hio dP. 
Janeiro Strcet Hailway, 1• na conformidade do pan·t:IT 
da Sec·1;:io do> Nt•,é:oc·io~ <lo lmprrio do Conselho dP E~
l.ado, w\ar:~do rm Consulta tl1~ ~ do mcz findo, Hei 
por lwm Approvar ,;cus rstalulos com a,; modifil'açõ:·s 
qtw l'OIIl m;lc liai\am, as~ign:u\as por .los!'· Fet·na:tele•:: 
da Co.~La PerPira Junior, do l\len Conselho, :\lini,;Lro" 
Sc•eT!'l:trio tlc Estado dos Negocio~ da 1\grirultura, 
Comuwrcio c Ohras Puhlieas, •Jlln assim o lenha l:n
tcllllido e f'aça cxt~cutar. Palacio do Hio de .Jauciro 
t•m doze de Novembro de mil oitocentos setenta e tres, 
• [Ui wpngesimo segundo da Independcncia e do lm
pcrio. 

Ce•:ll a rubrica ele Sua ,\lageslacle o lmpe•rador. 

:nudilicat•ões a cauc se ll'Cl't~t·c o Ut~c.ll't~to 
• n." ü466 desta data. 

i. 

\11 art. :L" em lu:.rar d~,; palavras:-eondit;(ll'.; dn 
co ui r a do., dt'. ai é o lim-d iga-se-elausulas das 1'011-

,·essõl~~ feita:; pelos lken:Los 11."' ~:lH:: de 2:J d·,~ .lunlto 
·le Hlfi!l o íi.W.i de l!l de~ Outubro de 1N70. 

11. 

~~~ :trl.. 'L .. e~lll lug,ll· das palavras:-ser:·l di' f' in~ 
"IH'Il I. a :11u:o.~, 1•lc. a Ló Governo lmpnria 1-d iga -.<:;r
dlti';Jr;·t ale·~ vinl1• 1' tn•s flt• Junho dn mil oil.ol'e'Itlo·; no
\'I'Hia I' quatro, data em IJlW lertllilla a eone1•ss:lo fl'ila 
pdo Decreto n." i:3s:1 de :?:l de Junho de 18ti!l. 

IH. 



.~CTOS DO I'ODEII 

IV. 

O ~ 1.' tio art. 7." lica sullslituido pelo seguinte: 
-A inuemnizaç<io do rcnt.limenlo por quantias IJIII~ llrllc 
hajam ~ido deduzidas para émprcgo em terrenos, cdifi
·io~ e outras dcspczas de r:.~pilal. 

Y. 

A 2.' p.trle do art. ~1:) •JUC começa pelas palavras
~e por{·m apresentar, etc.- deve ser supprimida. 

VI. 

No final t.lo art. ;)l supprimam-3c as palavras--c sem 
recurso. 

Palacio do Hio tlc Janeiro em 12 t.lc Novembro de 
187:1.-Jost: Frrnmulcs lht Costa Pereira Junior. 

[slatulns da Companhia llio de J:meii'O Street Uaihvay. 
a IJIIC se rei'ue o Decrelo n. • 6466 de t 2 de No· 
,·cmbro do t873. 

CAPITL.:LO L 

,\rt. 1." A Culli[Janhia-Hiu de Janeiru Street liailw:•y-, 
Jntoriz:•da para Juncdonar ua Capital do Imprrio pelo Du· 
er..ro n." lt38il de 30 tle Junho tle 186!) c Carta Iru[•erial de 7 
de Julho 1lo mesmo anuo, Jwssarú a dcnominar-sc-Compa. 
nhia •lc S. Christovão. 

Art. 2. 0 A séde da companhia será d'ora em diante no 
llio dt\ Janeiro, em eunrorrnidadc eom n delillernção ucslo 
sentido da m•~t·mliléa g••ntl 1!us acdoubla~, reklir<nla t'lll 
:\'t'\Y·Y•,rk ;1 :1 dP.Il!llhodo r·orn·niP auuo, lHi:L 

Art. 3." I:Pg•·r->'e-ha :1 t't>IIIJianllia Jll'lt•~ pn•srulrs Psla· 
(l!(IIS, dos IJll;ll'>' SI~ t'll(l'llill' f;IZl'l'l.'lll Jl<!l'(l: :IS I'OIIIli~·Õl'S doS 
eontr:11·1u.', ''111 virtudt• dos quaes foi iurorporndn. 

A rl. ·Í." O ti111 sod:tlt; o fJ ue se ar lia detinido nos t·ontraetos 
j:i r·itatlos. 

A tl:otr:11:ãu da I"OIIIJiallllia >l!f<Í r!!' 50 anno:-:, prnrogavcl JlPf 
dt·lil>era~.:ãu lia a,s,·mldéa gcru! dos 3t·eiunislas e ullcrrur 
:Jpprova~·ãu !.lo Governo llllperial. 



EXEWTIVO. 

Dis:.;olver·Sil· ha e li•tuidar-sc-ha na f•'•rma das prc:;cripçõc:; 
do Codig-o do Commcrdn. 

Art. 5." A suprema tlirct~çãn tlns n•·g-oein.' da •~ompanhia 
será exrrrida por uma Dinwtori:t comp11~ta ti•~ LIIHl'rt•sitlent•: 
c tre:< llirl't~tnre~; a atlministr:·ção e a exc•~nt;iio da., rlelilw
raçõe~ •la DirJt'torí:t, por um Gt~rllntP: tu•lo na ft'•ruta da~ 
tli:<posições dos c a pitu los s•?gn in te;. 

t;.\I'ITH .. U ll. 

DO F!; :'\011 :'•ICI I L. 

Art. 6." O c.:tpital soi:ial lkil dcv:tdo a qn,ttro mil t'llllln' 
r!t- n':i:<, dividido t'lll vinte mil aq:iH·' d•: ::on,)ono •·:~da u11w, 
cnmproht:llllídas Ill'sse nnnwro r" W.OOO j:i t•Juit.tiJ,1S no 
val<~r total rlc :J.OOO:OOO,)OtJO. 

Art.. 7. 0 A ellli~são da,; n·stante' t:ineo 111il act•ií•·:< ~Pr;í re
;:nJa•la pl'la ilSSI'IIIlilt;a .~·,.r:tl tln,; ;wl'ioni;fao; ,.;,111n '> I'Xi· 
gin·:n: 

l." .\ intlemniz;orií•J tia n:ntla pl'ia,; •ill<lllliasj:·, •'lll(ll•'•~:•tl:•c: 
em L•'fl'f'Um', mlilki••~ n ~ll<IL"ri:ws para uov:1s t·oHstrnt'!.:til's; 

2. 0 O tlesnnvolvimcuto, Pttprolon;.:<lltWnt•> das linhns: 
:J." A eapít:~lização de uma parte da rend:J li:(nítla, quando 

cx•~ctler a 15 "/.,. 
Art. 8." Nn 1." easo serão"' tit~:lo:; venditlus aos prl't,;o:; 

tl<~ mercado. 
No 2." caso vendido~, ou emittitlus ao par cntn~ o~ ;ll':·io

ni~tas, pro rata. 
No 3." tlbtrihuídos ao.<; aceieni~tn:; l'fll proporçiir. dos l(llf1 

jú po:;:;ui rem. 
"\r!.. !l." As 5.000aq·i"ws c],• qtw trata'' art. i." ,,,r;io dPO'dt~ 

a 'na emis;;ãoeiJUil'aratlas 0111 direitos ;·s li:i.OUO al'!naltlll'lltt~ 
em r·,ircnlacão. 

Art. 10.· A transf,·rcnr·ia tlas at·çüc~ :;e rralizar:'1 por at·tn 
l:mçatlo no:; n·g·inros da c:ompanhia com a~signatura do pro
prictario ou de seu bastante prot~urador, oh,rrv:l!Hln.;;P, as 
regra~ do llrercto n. o ~:!7;J3 de 23 de J:mciro tle 1R71, no rJtW 
forl'lll applicaveis. 

Art. ll. Cada arção é indivbíHI; Jl!':'lt'· sentidn, fJUI' niio 
podt'lll d~>IIS 1111 llHIÍS illtiiVÍl)llO!:' t'XI'ITf'l' tiirl'itO:< 1'111 Virtllfln 
do lôlt'SIIIII lÍlliJO. 

Art. 12. A eompanhia tl'r:'t sPmpre 11111 n·:~ístro Illllllítwl, 
no qual serão averbadas as transfen•u,ins ele ar~üt·s. So fim 
tln c:Jrla semc~tre st~ ]'nlllie:lr:i :1 rek•ç.iio r:r:r:tl dos :ll't:illlli.<t:t.'. 

Art. I:l. Os t:rctlorPS 011 lwnleiros tle aecirmíst:1s niio po
tlcriío Cllll'aso algum arrP:;tnr a:; proprictlatll'S da l'tliiiJiaUhi;t, 

c 'ú111entc o~ titul11:; que pcrtenrerem a seu~ tlevnlun·,, ou 
ao acervo su!Jrc o quo I tiverem arçiio. 



!l.!h \I.IUS JJO I'UDLI1 

1:.\PLTCLO Ill . 

. \ri, ! í :-;;·,., :I•' i··ai.-ta;-; ri:• ''•llnp;onllia 11.< 'I li'~ íiv~r··m IJ, 

,-··tt·. 1 itnl'" n~~i-:lr:"t"" nn livro I'I'~[ICI'lÍVP, "ll ;ovcr!J;Hia~ a~ 
Ir:• n~f··ro·n1·i:L' . 

. \ri. l."i. S · ::111-• :ll'f)n prrlcnc·r:r :o divc•r . .:o:', clo•,;ign;or;in 
''li<"' •.llll l!·,·ntr• -:i, •jltc . .;o•ja ÍW"'I'Íjl[ll c 1~\.l'l'l . .'a ''" dit·o·ito, cl!' 
,fi'I'ÍIIilÍ:·t;l, 

S•· JH'l'l••no··::· :1 utna llrma i'"o:h!, pú,f,. l'•';•rc.:ent~!-:• quai
'Jlil'l' dos ~ori. ·~ a u toriz:ulu a u:-:ar dn lirm:o. 

_\rl. (i." A n:::pnn:-:aldlidaclr• oln :H·donio:t;o \: limil:•cla an 
valor de ::na.'- :ll'el•c'"· 

Arl. 17. Siífl ;lir•·it11'-' dn at·r·iollbta: 
I." l\"''''ilf'l' 11" di\'iolt·nd11.: qn•· 1:w IPI':tl'•'lll, 
::." l'n•kr :'•)i' ·~lo•ilo nnnci!IH':Jo[o para qnalqtto'l' <in.' o·:~r;.:n·. 

d;t ''ll~pi'!'Za:o l'tllll ct:-. n·:.;tri~·rlí~··~ qu.t~ t'IH entro~ artig·D~ ~t·rün 
!llf'III'Ínll:tiÍ:I:' : 

::." E\<:r•:•·r i::ltll•':"·ia no:' lli'.~O•'ÍO.' :'oll't:ll':', nn~ lit11i:•···. r· 
l"'!a lo.ll'lll:t pr,:S•Ti;•:a 1111:< pr,.,:,•nlc> ••::tall!lo::; 

1t." lll•l•:r .:··~nnrl:~:: via,; du:-: lilnln,; :pli: ,;r· 1)\traviar•:ln, 
·-alv;~.: ;1~ f<~rtnalidadl'o:,•·auki:JSC 1:1\;1 de I'Il!iscão, quo~ l'f'ia 
llin••·tot'i:t fort•m prr~niptas; 

;j_" Faz• r-:-:r: n·pr,•;:.enl:H 11:1 ;Js<cmld<:.., ;.:,·r:d pnr pro,ur:~
dnr ,.,:11 lanl•• 'lll'' ,:r·ja ;u·cinni~t;J ,; rom .'1 te>lril'r·;lo dn 
art.' 't~. · • 

l'ara,!.;r:qi11n ttlli•:n .. \'-' !IIU!lwr•:~ 'no:ada:: ;:erfto !'l'prt•s••nt:t
ria~ por ::ell:' m:•ri:los; o,; !ll"illil'I'SP int,.rdietos porsens p;ti;:, 
t nton:s, ou l'tll':lllnrl'o:; 11::; acervos pro-ind ivi::n pl'!n,: l'~'sper
tivll:> in\·•·atari:.~nles; a,; :.;o,·iednde~, •:ol!lpnnhi:ts I) corpor:t· 
,_.,-; •. ,, p•1r ll'n tio:: :-:•wi•~". ::cu:.; 1;'-'l'CIIli:>, Dir"''·LUI'I'', ou pre
pusl"'·. 

CAl'lTlJLO I V. 

1\il. 1:'. i·.:lo-.!.1 :l('!'i!Uf'ira Pir•·•·l••ri:o •lo· 'liia!IIJ lll'llli'l"'· 
'''' fi'onn;l do ;ol't. ;;, ",a . .: l'llllc~·(,.;; do l'r••.-:i•lo•llll' illl!'ar:1o !!'f•:> 
;Jilll""• po•t .. ndo ;;er ro·l'll'i!.o: cada ;1!1110 ::o•r:·l ekiill on renit•it" 
lllll lltn·rlor; ."cndu e111 n•;.;ra suj,·Jt•J á prov:• .:., csat:tiuio o 
o11:1Ío: aut1::n, ou 1'111 r·a::ll dr~ i;.:ual auti:;uifiad•· o ljlli) a snri1: 
,j, .. ,l.~llal', de lillll(il IJllt'. a:: rnlli'IJÍ1.)3 d1• t:.otla llill do; ô't::ll pt~(,, 
1n~·n~~:~ tn·-.: ;lllllfr.:, f"Olll eX'''-'P~.;~u tln..: !'filll 1 ·ir·~· c!~~u·~ s·~ u;J 

f ~~r•' I!! r•···kitu~. 



EXECt:TIVO. 

Art. t9. As funcções •la Directoria são gratuitas ; snlvo 
sempre á assemhléa geral o direito de eunccdt>r-lhe retri
huição. 

Art. 20. Só pódc ser Dircdor o al'eioni<tn, dP pelo mr nos 
!iO ae~õc;-;, as IJIWI'~ durante o ~l'll l'\t'l'l'icio ,,:rã" in:dit'lla
vcis. 

Art. 21. Não podPm ~CI' ell'ilos para a lJin•,·turi:t, a ind~ 
qnn s;•janl a1:1:iunistas: 

·I . " 'o~ emprcg-ndo,; da cu111 pa 11 h ia ; 
2." O.< f•ll'lll't'"dure~ Jl'•l' praw de li'lltpo ajustado; 
~." ():; t'lltprdt,.iru~dco!Jras da Colll(l~llllti:t; 
·~-"As l"'''":'s li~~at!:t~ <i l'lllllpa:t!tia por qu:"'''llll'l' ,.,,11-

lr:II·LiL'-' tk l(ll•' :llltira111 11ll ''~JH'I'~:III \':tltl:,c:,·ns P•'l'lllli:lrias; 
~.~~ ():..: irnpt·dido . ...; d1· n··gt,l·iar, :-;,·~~lllldu a:-- di.'l"'··i1:ú~·:·~ dt1 

1:11dig11 Crit:linal. 
Ar!. ::!:l. O l're,idt:nf,•, ah':rtt t!u Sl'll \'oi•; I'Pllio llir,•,·tor, 

!I· r;', "d1• Mi1/.!'t'1'il nus 1·a~w; tk ernpaf.,, 
.\r!. 2:L ,\ llir,•c·Loria s1: r;:uniní ordin:tl'ialll•:llli: 11111:1 

\'PZ o·:HJa IIWZ; I'X(l':tlll'din:II'Í:illll'llll', IJU3lltÍII (Úl' l'lii!VIll':llla 
ju:!o PriJ·ddt!liLI). 

Art. 211. Para JlOdt'r d~:li!Jerar é llt·res,ario e IJasla ;, Jll'l'· 
·'''111'<1 di' lrt,s utcmiH'\l' da Dirertori:: . 

. Út. ::!!'i. Asattas da iHr1·rtoria serão tran,;,·ripta~ 1'111 li
vro t·:;pl'l·ia! '·' :1s.-:ignadas jJelo l're:<idi!llte ''por •ll!I,III :1.- II':IIL'· 
1'1'1!\'t'l'. 

Art. 20. Se faltar 11111 Dircetor, os l't'S![Jlltl's l'lllllinuarão 
:o l'ttniTiunar at1\ a prinH·ira st•:;sãu unliÍt:1ria tl:i assr•lfliJ!t.,a 
;:···ral, cru" proverú a vag·a. 

l·':llt:uuJo tlous ou nwi~, Si'l':Í pnra o Iue:;rno fim t'llliV~w:llla 
~·~:tr<Jul'dinari<JIIIU!llt; e sc'lllJII'I'da dt• tempo a dita :Js~elllhli'·a 
U"t'l';ll. 
, 0 llirt'dul', ljili: flUI' :it:ÍS IIJOZI'S t:Om•Ct'll!ÍVIIS tll'i\al' de 
1'\l'l'l:,•r o (':l!'go, c•uteruJ,~~~u qlH~ o lt~nl n·~i:-!·11:uJo. 

Arl. ':!.7. A Dire1·toria !t'lll plt•nos pudt•n•.-.: adnlinislrativo..:, 
int'111idos !ISt'llll':&llsa pl'11Jil'Ía; ~: igualllit'llle o Jin•ilo do• dt·· 
l<·;;al-os t'III qUt,lll julgai' eonYenieHte. 

Art. 28 . .Xiío pod1'IIl exerl'er eonjundalllt'lllt• u l'arg·o t],. 
Di rector: 

L • Pai c filho ; 
2." Sogro c genro ; 
::. • Jrm:ios c eunhatlos tlurnntn o cunhadio; 
'L" Soe Jus tia Inf'smo lirnw ~·n11111Wrei:Jin1t indu.;t:·i:d. 
,\ri. 29. :'\a falta dn l'r:·~idt•ni.L' 1':11':'1 sn:;s V•·Zt·s o llir,-,.l.,l' 

m:ds VI' I! to 1:lll ida ti,•. 
Art. ::o. ,\' IJirnc~toria no exerdcio úus ~l'llS ,,(,·n••s Ju•d•·r•·s 

t'•llll!H:li:IJJ as s,.g·nintcs attriiJllÍÇÕi:S, ll~:vendn :ín•r•·a tias st•·=·---
priHI•·iras ~c:r Sr'IIIJifoonvillo u Gerenlt:: u A 

1 ." Fol'liiUiai' us l'l'gl'lanlt'Illu.-; que jttlgar nc·e .<fril(~·l"l'lfiA 
S!'l'VÍI . .'II tl;l lliliJli'I'Z:l; . , ; \'~ \1 

::!." flt:g·ular o systema ele ''scnptural_'ão d:1 · (l{ft~~~i.' ; ') 
:L" Dnlilwrar qunlqupr aug-mcnw ilo•onl r:~'-'ou gratili-

e:l(,'U•'s, ou tlc numero de CIIIJII'c:ga~lo,.;, ,. !1 11 ~i"' :1s l'l'tlu,·- c, 
çi'ío"' tll' cJ,•spi'Z:l que fnrrm poss1v~·•s; , ~..._,. <:>() ;J 1-- ~"'t-ff 

1\ r"(,') <:'Jy_f?~ ~' 
\\, ~ \)0~/"" 

""-~.:::-=- - - J" 



.\t~TOS DU I'ODI•:II 

'•·o Nomrar o tiuart.la-livros c Caixa e arbitrar-lhes ven· 
l'inwntos; 

fi "E.;t:ullwr r>~ dt•ptt.<;itos tios fundos &la t'Olllpanhia; 
ti." Fixar nu lilll dP C:lll;& SPIII!'~ll't~ () uivitliJutlo iJilt! SI) tli!VU 

di,triltuir; 
7 "lktl'rlllinar :1 lll:t\1111:1 qu:1111ia •tU•~" (;,.r,·nlt.' t•Ú le t'uu

o:t:rvar l'lll rai\.a para :1.; d1·sp.·z;1S t'lll'rentl·.·;; 
H. o C •kbrar "' t:IJiltrat:t•ls 11111~ p:•s>a&n vir a s.•r IIPt!L'"'ario~ 

t:tllll" Gov1:1'1111ltnp•:ria 1, t'O:n a lllin.1. C:tl!l:ll'a :\lunit:ipal, ou 
ron·l otttra.; auturillallt•,;; 

~-" 1\1·:; •1\·1:1' a :•r·qubiçã1i 011 .llit•n:•ç:io de ht!IIS illlll!oveis; 
to. Coil\'IH'ar t•\traurdinariatll<'llle a assL'IILIJiti:t geral 

s.:1npt\'. t[ll•:" jlll.~ar nt·l:t·s,ario, uu quantlo o l'e•Jllererem o 
G.:n:nt:•, tlll :u:dunistas n·pre,;cntando[H'lo lllt:tws um dL•eimo 
do l'nntlo so::ial. O l'l''i\ll'fÍill"ntu será lllotivatlo, u expor:·, 
l'lll t:•rtnt,,; l'iaros """j1:t'lt1 tl.1 t'IIHVor:ação; 

11. iilas ,,.,,;:;,., onlinaria . .; da a,;s.•iultlt1a !.;1'1'al intt:rpt)r 
1'\-u!fido o ,;,•upar,•t:•·l' út·t•n:a •l" r<dat<JI'io t' t:1111tas tio G"
l't'llli'; 

I:!. :)u,;po'lllkl' o G,•r,·nt<', qllant!u jilll' qllalqnt·t· mo.lo ~e 
l'll:tVt'lll'l'l' tln '1111' o P\1~" o int<'l'•oo<:i:: da ass•wi:tçã", as~u
nd:tdll lo~·~~~~ Pr, .. :-:jd,•nt:.• lL" fanr«'Õt~ . ..; d:l !~t'!'t'll'·i:t P t·onvo. 
t·;1utlo ill.lllll'diat:•lll·':ill' a , .. ,,;·•ntld•~a :~··r .. d I':ILl tl:·lilwrar 
so IJro n ca~o ; 

1:!. lk..;o[ ver tLHia.; as lJ uestõe..; q UP exentllll'o'lll ;1 alç.ula tlo 
G"l'l'llll'" niiu Pst i ver•: li I I'C,;tii'Valias á a,;,;,:nlblt··a !~t·ra l. 

Art. :H. A11 l'n.:siLll'lllt.' t·ompdt:: . 
t."CunYot::ll't'Xlratll'tlinariauumle a llil't•ctoria quantlo o 

.inl;~ar util, "n 'I uanl111 Ih,, l'ur reqUt·riJo pelo Gat·nte t1l1 por 
l\111 IJin:etor; 

:!." C<~IIV<Il'al' a :1s..;1mllll•\.t g·1'1'al ordinaria na,; t':poeas prc,;
•-ripta..;; •: a ~·xtr:llll'dl!lal'i:• qu:1ntlu l'úr n·:-ul\'i1lo pela [)in:~: 
turia na t'únn:1 d11 arti.~" p1'1'1'<'tlünte; 

:1." l'n·,;itlir :h ro•un:õt•,; d:1 llln·eturia I' provisori:llllt'llln 
;,:; tia :1"'t'iiiltl1;a ::1'1':11, al1·· q111' t'.'l:ll'le.i:l a ,;11a 1111'"3; 

f1." As.,i:,;11ar a..; ill'la..; tla llil'l't'ltll'ia t'tJ:it'lllltra:"lu:<t[llt' ella 
•···kllrar; 

5. o A:<sumir a..; fnllt't,.'Õ :..; du :it!I'L'lll•-·, ~c este fôr suspünso; 
ü." Fiscali:;:Jr tod0s us trabalhos e .'t·rviços e exigir de 

qu::H':ii!LWI' t:lll[ll'f'!;atlu..; int'or111ações snhre t11dos C\S upgof'ios 
da t'ulll[lallliia. :'\ão pud•'r:Í pnrt'·m ft'\'ngar :1:' Pl'llens do Ge
l'<'llll', 11<'111 ~ll'ill'llti<-1' :1 'lia t''\l't'Ul;iit•. 

Art :l~. O Ger.~ntn ~~~r:i eldlLl p:da a;;semliléa g•~rnl &los 
at•eionh:ta,; e eontinuar:í emquanto IJem SPrvir" jnizu della, 
~:d v:1 a LI i,;p .. sição ilu a r!. 30, ~ t:t. / 
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Art. 33. Ao Gerente será vedado negociar por t~onta pro
pria, ou exercer emprego puhlico de qualquer natureza. 

Art. 3\. São suas attribuições: 
i." Executar as deliberações da Directoria, expedir em 

nome della as ordens respectivas, assim como no proprio 
nome as que derivarem do exercit.:io das attrihuições da Ge
rencia; 

!!." Emittir acções, ou cautelas de acções, com a rubrica do 
Presidente, quando as emissões estiverem devidamente auto· 
rizadas ; 

3." Dirigir a contahilidade c todos os serviços da empreza, 
nos termos d~.!stes estatutos; 

!h" Anecadar a renda, e elfectuar todos os pagamentos e 
despezas, sJivas as attrihuições da Directoria e da assembloo 
geral; 

5." Nomear edemittir os empregados com a restricção do 
art. 30, § 4. • Todos, sem oxcep~·ão, lhe são subordinados; 

6." Celebrar eontractos para execução de trabalhos ou for· 
nerirnento de objectos de consumo; 

7." Hequnrer qual11uer convocação extraordinaria da Di
re~~tori:t e da assembléa geral, na fórma do art. 30, §tO; 

8." Organizar os balanços e e011tas, que com o seu rclatorio 
devem ser sujeitos ao exame da Directoria, e com o parecer 
desta ao da asSc\mbléa geral dos accionisl as. 

CAPITHI..O YI. 

Art. :lã. A ~s,embléa ger11l ~er:í composta dos arrio
nistas inscri11tos como taes, pelo menos 30 dias antes de tJUal· 
t}Uilr reunião. 

A1·t. 36. Será convocada com anticipação pelo menos de 
oito dias, (JOr annuncios publicados trcs vezes consecutivas 
nos jornaes de maior circulação. 

Art. 37. Requerendo uma convocação extraordinaria ae
eionistas que representem um decimo do fundo social (art. 30, 
§ tO), se a Directoria indeferir o requerimento, ou no prazo 
de oito dias não tiver deliberado, os requerentes poderão 
fazer a convocação na fórma do art. 36 . 

.!\las só llOderão exercer este direito, se tiverem seus nomrs 
inscriptos como accionistas 60 dias antes da requisição feita 
á Directoria. 

Art. 38. A r.onvocação autorizada pelo art. 37 deve 
conter o teor da requisição feita á Directoria, copia de 
qualquer despaeho lfUC clla haja formulado, rxposição elara 
das cil·cumstancias occorridas e assignotura de todtl!l os rc· 
q UH e ll lA~. 

rHTI> 11. 117 
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Art. :~~- A as~~tnbl~a geral se julgarú 1'.onstituiJa l'!l!:rnt1f) 
pn'~entes accionisl:ls que representem um quarto das ac~õc!! 
emittitlas. 

Em falta dPsse numero o Presidente rará nova wnvocação 
M fórma do art. 36, declar:mdo que qualquer numero de 
arl'ionistas comporá a assembléa geral, o que efft>cUvamente
t•·rá lug-ar. 

Art. ltO. A as11emhléa geral se reunirá ordinariamente D<l' 
conwço do a uno civil; ao mais tardar até 15 de Fevereiro, 
para lhe ser presente o relatorio e contas do anno findo, e 
para resolver o que convier nos limites de suas attribui
ÇÕ••s. 

Extraordinariamente, quando fõr dcvitlamentc convocada. 
Art. ltl. R•mnitl.us os accionistns no lugar, dia e hora 

lllârcatlos nus annuneios tl.a convocação, será installada a 
assrtnbléa prlo Presidente da Directoria ou pelo Director a 
quem tocar substituil-o, c em falia de todos pelo maior ac
•:iunista presPnte. 

Art. f!:!. Em cada rennião ordinaria ou extraordinaria a 
as;emiJiéa grral, logo depois da approvação da acta da an· 
!Prior, elrgerá um Presidente c dons Secretarios. 

Art. ~3. Quando o parecer da Directoria approvando as 
l'flntas •lo Gerente ff1r unaninHlj a assembléa g-eral ptíde de
lilu~rar immcdiatamente, sem nomear commissão de conta~. 

Não lhe é ponim vedado nomeal·a, se o propuzer qual~ 
quer accionista; e deve faze l-o, se o exigirem repre!Jentan
tPs de um deeimo tlas acções emittidas. 

Art. ~~- A commissão de contas tem o direito de insti· 
tnit' quaesquer e~llmes sobre os livros e documentos e sobre 
a marcha de todos os ramos de serviço ou de administração. 

Art. "5. A arrcsenta~o á Dircctoria do parecer da com
missão de contas, ou a simples declaração de que o tem 
promptn, determin;~rá uma convoca~ão extraordinaria da 
assembléa geral, para ser lido, discutido e votado. 

At·t. 46. A vot3ção das questões sujeita::~ á discussão ge fará 
per capita, sempre IJUe a rsso não se oppoDIJ:J. algum accio
»ista. Basta a redamação de um para determinar a votação 
}Jor acções. 

Art. fJ7. A votação por acçoos pooe ser publica ou Jl(lr es
crutínio, como o resolver a assemllléa geral; em ambos os 
casos se procederá á chamada nominal, e cada membro de
clarará & seu voto, ou o escreverá em cedula não assignada, 
conforme fõr a votação publica ou por escrutínio. 

Por escrutínio se farão todas a~ eleições, JrUardado o dis
posto no art. 2. •, ~ t2 da Lei n. • 1683 de ~2 de Agosto de 
i860, quanto á eleiç~v dos l>irectores e Gerente. 

Art. flS. Os votos serão contados d(} modo seguinte : cada 
tleLena completa de acções dará direi!o a um voto; mas DfWl 
um accionista terá mais de trinta votos, qualqner qa.e seja 
o numero de acções <1ue repre!lentar por si ou por outrem. 

SP, porém, aprPsentar, além do limite prescripto, procura~ 
\"1"11:'' pa<s:u.Jas Vf•lu lllCllliS 30 dia~ 3'1l!P"l da fi'UIIÍ·ãct, poder::. 
t·~·~· r~,,,. e~~p..: ~~!L· lO Yl 1 t~·~ Jnni~ 
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Art. .\:!L Os acdunistas que possuírem de uma até nove 
aeções, podem assistir ás assllmbléas gerae11, propondo o que 
lhes parecer conveniente e tomando parte em todas as dis
cussões: mas não terão voto. 

Art. 50. Nas sessões extraordinarias não se tratar;í de qucs· 
tão alguma alheia ao obje~to da convocação. 

Art. ãl. As resoluções da asscmbléa geral regularmente 
convocada e legitimamente constituída, sendo tomadas den
tro da orbita destes estatutos, obrigam a todos os accio
nistas, embora ausentes ou dissidentes, sem reserva e sem 
recurso. 

Art. 52. Sãfl attribuições exclusivas da assembléa geral: 
t. • Eleger o !"residente, Oirectores, Gerente e a cornmi~são 

de contas; 
2. o Deliberar sobre os relatorios e contas, autoriz:IF quita

ções aos responsaveis ; indicar quaesquer alterações na mar
dia da administrarão; 

3. o Resolver sobre a demissiio do Gerente, quando a pro
puzer a Directoria ou accionistas que rcJJresentcm pelo me
nos um decimo do fundo social; 

4. • Deliberar sobre qualquer proposta inidada por um de 
seus membros ; 

5. o Ordenar exames ou inqueritos sem limitaç-;io :tlgum;~, 
podendo confiai-os a delegados especiaes, sejam ou não 
ncdunista&; 

6. o Fixar o vencimento do Gerente, e quando julgar con
venientca retribuição de que trata oart. 19; 

7. o Deliberar novas emissões de acQõcs nos limites dos 
arts.G.uc 7. 0

; 

8. o Autorizar a venda ou a distribuicão das acções, na. 
fórma do art. 8. o; 

9. o Uesolver novos augrnentos do fundo social, rerorma 
de estatutos, alienaQão da em{lrcza, sua liquidação ou am
pli<~ção de seus tins; salvo sempre os direitos do Governo e 
as prcscripções do Codigo Commercial; 

tO. Eleger em cada reunião ordinaria ou cxtraordi
naria um Presidente c dous Secrctarios que dirij<un os 
trabalhos. · 

Art. 53. As attribui,ções dos §§i. •, 8. o c !J.• do artigo pr~
ecdente só podem ser exercidas em sessão cxtraordinaria 
çouvocada ad /toe. 

CAPITULO VII:. 

DISPOSJÇUES GJI;RAE~. 

Art. M. Dos lucros_ liquif}os provenientes das oporaçôe5 
e.ff€ctivamente concluídas em cada semestre, deduzir-se- ha 
él.quota de 5"/. para a formação de um fundo de reserva 
exclusivamente destinado para reconstituir c ~mpararoca· 
J,liJHI ~odal con~ra flr.rdas cvr.nltt<les. 
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E,;la dflrlw·çfw scr:i rn,lnzida a~ ~~ % lo~o fJ!lll n fundo 
•h~ rt~serva suhir a toO:tJ00;50110; cessará quando atting-ir a 
tu "I. do fnn,fo soci:l!, e ~erá rcstabelecit.la no c:1so de desfal
'llle por pcnlas. 

An. ;;:;.A' vbta do restante do~ I ur-ros liqnHio~. a Directo
ria lixará u dividendo que deve ser distribuído aos aceionis
tas semestr:l!rnente. 

Parag-rapho unico. Não se fará porem distribuição :~lguma 
de dividendos emquanto o CIIIJital social, por ventttra desfal· 
eado em virtude de perdas, não fôr integralmente restabc· 
Ice ido. 

Art. ü6. Completo o fundo de rcsrrva, que príde ser rm
pn~gado em acções da companhin, ou em apolil-cs da divida 
publica, seus rcndinlf'ntus serão encurporados á renda geral 
Jtara aug'mento dos dividendos. 

Art. 57. Todas as contestações que snrl!'irem entre esta 
companhia c qualquer individuo, corporação ou autoridade 
sPràn, ~u nisso convir r a outra parte, subrnettidns ao juizn de 
arhitros, que serãn nonH~atlos ~~ proec!l .. riin na fúrma do Hc· 
gula meu to n." 3!!00 de ::!li LI r Junho de 1867. 

f .• O adual G1~l'l'lllr aprrsPnt~rá o rl'latorio e conl:tl!'Oral 
de sua ~estão atú 3(1 Llo Srtemhro' do eorrrntn ar111o de 1873; 
e ••stes dncumento~<, 1~0111 o par'~'·l'f da ;u~tu:d J)ireetoria c fia 
«'rnnmrssão de eont~s nomea1la a ;; de 'Ag-n.'ito ~~nrrrntc, ~crlio 
presrntes á a~scrn!Ma geral, convoeatla extraordinaria· 
mente, logo que estes e~tatutos sejam approvados pelo Go· 
verno Imperial. 

2. • Na mesma sessão se prorcder•í á elei~:io do Presidente, 
Directores e Gerente, podendo os actuacs ~erem reeleitos. 

3. • A primeira reunião ordinaria da nsscrnbléa geral srrá 
relebrada no começo do anno de 187:i, comprchcndendu 
1;; mezcs as contas então apresentadas. ' 

Os accionistas qa Conipanhia Rio de Janeiro Strect nailway, 
assil\'nados na lista adiante junta, aecitando o presente plano 
de reforma dos seus t~statutos, eom sete 1~apitulo~ e dncoenta 
e s10te artigos (alérn das disposições transitarias), outor:::-am 
;i netua I Directoria abaixo assigna1!a o~ nrrc~sarios poderes 
11ara impetrar do Govrnw Imperial a ~ua approvaçãó. 

Rio de Janeiro, 2!J dn Agosto de 18i:J. 

(Seguem as as,ignaturas.) 

_..... . 
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[JECRETO N. ti~67- DE 12 DE NOVUBRO o•; 18í3. 

Há Regulamento para a interposição tios· aggravos c 
appcllaçõcs cíveis. 

Hei por hrm, u~ando da attrihuição f(Ue me confere o 
ar!.. 10':!, ~ 12 da Conslilni<;ão tio lmpcrio, c para cxe
cueão da Lei 11. o ~w:~:~ de 20 de Setrmbr·o <le t87l c He
t•n:lo 11. o ~:wt de (j de Agosto do corrente anno, Decre
tar o seguinte: 

CAPITULO I. 

DOS JUIZES COliPETENTES PAR.>\ O JULGUIE;'o!TO DOS AGGI\HOS 

E AI'I'ELLAÇÕES. 

Art. 1. o Aos Trib~nacs rle R<~lação compele conhe
cer dos aggravos c appellações interpostos dos despa
dtos c senlencas dos J uizcs de Di rei lo. 

Ar L 2. o 1\.os Juizes de Direito compnte conltcccr dos 
aggravos c appellações inter·postos d1Js despachos c seu
tenras dos Juizes inferiores. 

A"rt. :J. o Interpõe-se o aggravo: 
~ L o Para a Relação do Districto: I das d<~cisõcs pro

feridas pelos Juizes de Direi to das com:\rcas espedar:->, 
no processo das causas de valor excedente ao da sua alça
<la, se Q aggravo não f6r sohre incompetencia do Juizo; li 
<las decisões proferidas pelos Juizes de Direito das co
marcas geraes no processo das causas que lhes pertence 
julgar, quando o despacho fôr sobre incompctencia do 
Juizo, ou de natureza tal, que ponha termo ao feito em 
primeira instancia. 

§ 2. o Para o Juiz de Direito de comarca especial, da 
decisão do Juiz de Paz sobre incompelencia tio .Juizo, ou 
prisão. 

§ 3. o Para o Juiz de Direi to de comarca geral: I <1m; 
decisões do Juiz de Paz nos casos do paragrapho ante
cedente; 11 das decisões do .Juiz l\lunicipal ou de Or
phãos no processo das causas que lhes compete preparar 
c julgar; Ill das tlecisões do Juiz l\Iunicipal e <le Or
ph:los no preparo das rausas que :to .Juiz dn Direito 
incumbe julgar, CJUando essa~ decisões não fon·m da:-; 
mencionadas no~ l. 0 , n." '::! de:-; te artigo. 

Art. L" Pcrtenrcm á ordt•m d;~s rlcri~tk~. •(IH' piil'lll 
l••nttn V! f••ilo, c (l~'vem H'l" ('rol••rida'· f'~'~"'; .lniz~"~ dP 
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Direito tias comart:as g-eraes nas cau,;as que lhes eom
pr-te julgar, as sentenças seguintes, quér dellas caiba 
ag-g-ravo, quér appellat;ão : 

1." De absolvição da instancia, se com ella julga-se 
perempta a arção. 

~- • Be rejeição in liminc de embargos do oxecutado ou 
do 3." embargante. 

:l. • De recebimento de embargos com contlcmnação, 
na assig-nação tlc dez dias. 

L • ))c denr,!!ação dn rPr.cbimento da appcllação, ou 
do recebimento tlella em um clft'ilo sómente. 

!L• Detlcsrrção da appellação. 
(i. • llc eoncrss;lo ou denegação de licença para casa

Jllílll to do mrnor. 
7. • De liquidação, r...:hibição c habilitação. ( Rcg-ula

nwnto n." 7:37 de ':!'ide Novcmhro tle Hli30, art. GGU ~* 1':!, 
f:JcH.) 

8." lk julg-amrnto sobre a procNleneia ou improcc
tlt~ncia do emharp:o. ( Heg. cit. art. liml ~ 18.) 

Art. ri. o Sempre que ft)r possível proferir-se decisão 
terminativa do feito em primeira instancia, o despacho 
serã do Juiz de Direito, ainda que na especie tenha-se 
de proferi•· simples intcrlocutoria. 

Art. 6. • All~m dos casos definidos no Decreto de Hi 
de l\1arço de 18i2, c mais disposições em vigor, dá-se 
aggravo de petição e instrumento, nos feitos cíveis, da 
sentença que julga ou não deserta a appcllação. (Decreto 
ll 0 .2342tle6deAgostodei873,art. Lo, ~8.") 

Art. 7. o o~ aggravos por incompetencia do Juizo, ou 
pri!lão (não do despacho que concede a detenção pes,:oal 
-Reg-ulamento n. • 737 de 25 de Novembro de i8:JO, 
art. 6!i9 ~ 17) terão effeito f'Uspcnsivo, ainda que inter
postos sejam por instrumento. 
· Art. 8. • Interpõe-se a appellação: 

~ 1. o Para a Relação do Districto, das sentenças profe
ririas pelos Juizes de Direito de quacsquer comarcas nas 
causas de valor excedente a 500$000. 

§ 2. o Para o Juiz de Direi to de comarca especial, das 
sentenças dos Juizes de Paz no julgamento final das cau
sas de valor at~ 1008, ou sobre locação de serviços de 
cq!onos. 
, ~ 3.". Para o Juiz de Direito de comarca geral, da~ 

sent.enças de Juizes de Paz no julgamento das causas 
mr.nciópadas no paragrapho antecedente, e dos Juizes 
Munieipaes o de Orphãos nas causas de mais de 100~ ah' 
;iOO,J;OIJO. · 
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Art. !1." Nas causas, que aos Juizes cJe Paz, 1\lunici-. 
p.1es ou tle Orphãos, e aos Juizes tlc Dirrito das comarcas 
geraes compete jul~ar, admittc-sc o aggravo ou appel
lação, por menor que seja o valor da demanda. 

CAPITULO 11. 

DO PfiOCESSO DOS AGGR.\VOS E APPEU.AÇÜF.S. 

Art. 10. 0.;; aggravos de petição c instrumento serão 
interpostos, processados e apresentados na instancia su
perior da maneira e no tempo determinados no Decreto 
tle Hí de l\larco de :l8~2. 

Art .. H. Não depende de drspacho tlo Juiz o agg-ravo, 
que fôr interposto no cartorio do Escrivão por termo 
nos autos. 

Art. :l2. Assim na interposição tlo aggravo de ins
tl'Umento, como na da appellação, é dispcnsavcl a ratifi
cação em autliencia. 

Art. :l3. A appellação qur se intcrpozer das sen
tenças dos Juizes de Paz, será processada na fúrma do 
art. 63, ~ 6." do Decreto n." !182~ t.le 22 de Novembro 
de :l87L 

Art. 14. Póde ser interposta perante os Juizr<; 1\luni
cipaes, ou perante os Juizes de Direito, a appellação das 
sentenças proferidas por estes nas coman·as gcracs. 
(Lei de 20 de Setembro de :l87:l, art. 23, ~ 3.") 

Nos mais casos a appcllação deve ser interposta pe
rante o Juiz, que houver proferido a sentença. 

Art. :15. Interposta a appcllação, c avaliada a causa, 
o Juiz que tivet· proferido a sentença rcceLerá a appel
lação, se fôr de rcceher, declat·ando se em ambos o,; 
rifei tos ou no tlevolutivo sómentc; e no mesmo tles
pacho assignará o prazo, em que os autos devem ser 
apresentados na instancia superior. 

Art. :l6. Não é necessaria a avaliacão: 
L • Nas causas até :lOOJIOOO e OOO~ooO, julgadas peJo~ 

Juizes tle Paz e Juizes .l\lunicipacs. 
2." Quando a causa contiver petlit.lo certo, de _ , 

estimação deu-se prova, ou não houve imp ~~~MARA 
Art. :l7. A expedição dos autos se fará in,- ~~n'fe · 

de . tra!'.lado : <. \.) ' 
J." Na appellação das !';en !rnças proferi .i.~lís .luizrs 

de Paz, se o Juiz Je BiJ·cito re~idir 1 ~;;o lugar. 

~~ 

'. 
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2." Na appella~ão das sr-nten~as dos Juizes Munici· 
paes, :.e o Juiz de Direi lo re<:Íllir· no mesmo termo; 
!'alvo se por fa,·or· da causa estiver expressamente dis
posto que nesse caso a appclla~ão seja recebida no etreilo 
di'\'Oiuliro ~úmcnle. 

:1." Na a ppl'lla1;ão das srn tenças dos Juizes· de Di rei I o 
das ,.r,ntarcas e~peciaes, ~alva a t•xreJII:ão do para
graplw aut1·rior. 

Em lodo caso não se e.xlrahir:'t trasbLio dos :mio~. 
sr~ a~ partes nb'o l'Onvierem. 

Art. HL N:t~ appe!lações intrrpo,tas tbs St'ntrnças 
dos JuiZI's )lunilipacs, apresentados os aulos no cartorio, 
o Escri,·ão que liH'r de servir perante o Juiz de Di
reito laHar:t lermo de n·eeiJimento uelles, e os Ltrá 
concluso' ao Juiz, que tlar·ú vista its partes por oito 
dia,;, e julgarú em ):;Cgunda in~lancia. 

Arl. l!J. Os a!!:g-r;nos c appl•lla1.:ues, que se inlerpn· 
Zl'l'elll para a Hcl:ll,'ão do dislrirlo, ~erão jnlg·:alos ua 
fúnua iudil'aJa no Ht•guiallll'llto das lklaífut'S. 

CAPITULO Ili. 

Art. 20. O pr:1zo dentro tio •lualtlnrm subir os :lUtos:·, 
instaneia superior, pan o julgaiw•nln da appell:u:ão, 
;;crú: 

L" De lO a ao dias, conforme a ~listanria da parocltia, 
si' a appellar,:ão ftir inlerpo.;ta de scnlnnça tio Juiz de Paz. 

2." De 30dias, se a :~ppella~:io fôr interposta drscntença 
profer·ida pelo Juiz Municipal do termo, em que o Juiz 
de Direito residir, ou pelo Juiz de Direito de comarca 
especial. 

3. 0 De 2 mezcs, se a sentrnça fór proferida por Juiz 
l\lunicipal de outro termo tia comarca. 

4." De 3 mczcs, se a sentenca fór ,-Je .Juiz rlc Dir·rito de 
qualquer comarca g-eral da P'rovincia em que a Hclação 
estiver, excrpto as de Goyaz e 1\Ia to Grosso. 

ü." De 4mezes, se a senll'llça fór 1le Juiz de Dirrito de 
qualquer comarca geral de Goyaz c de l\lato Grosso, 
ou de Província em que não estiver a Relação. 

Art. 21. Estes prazos decorrem da data da publicação 
do despacho, pelo qual fór recellida a appcllação; são 
communs a ambas as partes, uão se podem Jlrorogar ou 
restringir, nrm sr intrrromprm pela supcrrcniencia das 
f L'!' ia'. 
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CAPITULO iV. 

DA DESERÇÃO DA APPF.LJ,A.ÇÃO. 

Art. 22. Se l.lon tro do prazo assignado pelo J niz de Paz, 
na appcllação l.la srnten<:a por clle proferida, não se tive
rem expedido os autos para a instancia superior, será c i· 
tadoo appcllante para l.lizcr em 2!-, horas, que correrão 
em cartorio, sobre o impedimento que teve para o ~e-
guimen to da appellação. . 

Art. 23. Com a resposta do appellantc c provas m con
tinenti produzidas, ou sem c !las, o Juiz de Paz pr·oferir·á 
sua sentença julgando deserta a appcllação, ou assig
namlo novo prazo para a expedição dos autos. 

Art. 2~. Na l.leserção da appcllação interposta das 
sentenças do Juiz Municipal ou de Orphãos para o Juiz 
de Direito, ou do Juiz de Direito para a Relação, obser
var-se-ha o disposto nos arts. 657 a 660 do Regulamento 
n." 737 de 2ii de Novembro de t8;JO. 

Art. 2Zi. Consideram-se impedimentos attenlliveis, 
para ser o appellante relevado da deserção da appellação, 
os casos fortuitos, doença grave ou prisão do appcl
Iantl\embaraço do Juizo, ouobstaculo judicial opposlo 
pela parte contraria. 

Art. 26. Compete aos Juizes Municipacs o processo da 
deserção da appellação nas causas do julgamento do Juiz 
tle Direito até a sentença da deserção exclusivamente. 

Art. 27. Fica abolido o instrumento do di~ l.le appa
recer. 

CAPITULO Y. 

DISPOSIÇÕES DIVER<;A~, 

Art. 28. A' excepção l.las causas fiscaes, e das que 
versarem sobre hens de raiz, comprehendem-se na 
competrncia dos Juizes de Paz todas as causas cíveis até 
o valor de cem mH réis. 

At·t. 29. Nar. causas da compctcncia do Juiz de Paz, 
são inadmissíveis embargos á sentença. 

Art. 30. Julgada em segunda instancia a causa in
tentada no Juizo de Paz, devem ao Juizo inferior descer 
os proprios autos para nrllc r"<prdir-~r o man!latlo dP. 
CXPCUÇãO. 

1'\RTF. 11. 11~ 
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Art. 31. Do mesmo motlo se procetlerá nas cau~a~ 
julgadas pelos Juizes Municipaes, quando a sentença fúr 
de absolvição do pedido, e só houver condemnação de 
custas para executar. (Regul. n. o 737 de 2i"i de Novembro 
de 1850, art. 241-.) 

Art. 32. O processo summario estabelecido no art. 27 
da Lei de 20 de Setembro de 1871 para as causas de mais 
•IP 1005000 até ;;oo,;;ooo, que não forem inteutadas sobre 
bens de raiz, é extensivo a todas as acções desse valor, 
ciYcis, commcreiaes, da provrdoria, orphanologicas ou 
de ausentes, qu.:~r pertencentes á alçada dos Juizes 
de Direito das comarcas especiacs, qtu'•;· ela competcncia 
dos Juizes 1\lunicipacs e de Orphãos. 

Art. 3:l. Exceptuam-se desta rr:.gra os processos exe
cutivos, de assignação de drz dias, e os mais que têm 
por dirrilo fc'•rma peruli:-~r rlPrivarla ria natureza da 
;wção. 

Arl. 3'L Fic:-~m revogadas a~ disposições em con
trario. 

O Dr. Manoc·l Antonit~ Duarte de Azevedo, do Meu 
Conselho, 1\linistro c Secretario de Estado dos Nego
cios da Justiça, assim o tenha entendido e faça exccu ta r. 
Palacio do Rio de Janeiro em doze de Novembro de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
lndepemlencia e do Imperio. 

Com a rnhrira r! c Sua Magestade o Imperador. 

Jlfrinnrl Antonio ])um·te rlP- Azrrwlo. 

DECRETO N. ~i~68- DF. Hl DF. '\'O VEM~ RO nr. 18i3. 

l'mroga as disposições do Decreto 11. 0 3631 de 27 de 1\larço de 
tSiifl, que pennittcm ás embarcaç.ões estrangeiras a navegação 
•la_ cabotagem, até •1ne seja regulado definitivamente este 
serl'i~O.. 

Hei p'lr bem que continuem em vigor as disposições 
do Deereto n. o 3631 de 27 de 1\larço de 1866, que per
rnil1rm :i~ embarcações estrangeiras a navegação de 
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cabotagem, até que seja regulado definitivamente este 
sel'Viço. de conformidade com o art. H,§ 5. o, da Lei 
n." 2:l~8 de 25 de Agosto do corrente anno. 

O Visconde do Rio Bran::o, Conselheiro de Estado, 
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de 1\li
nislros, l\linistro e Secretario de Estado dos Nc!!ocios da 
Fazend<l e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional. 
assim o tenha entenditlo c faça executar. Palacio tlu 
Rio de Janeiro em dezanove de Novembro de mil oito
centos setenta e tres, quinquagesimo segundo da hHk
pendcnda e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

Visco11de do lll'o Jh·mtco. 

-···-
DECHETO N. 5~69- DI<: 19 I.H: NOV !<;)I.J!RU DE i87:J. 

Autoriza a cunhagem de moedas de bronze de iO réis. 

Usando da autorização conferida pela Lei n." 23i8 de 
~;;de Agosto ultimo, at·t. 7.", paragrapho unico, n." ~' 
Hei }JOr bem Decretar: 

Art. :l." Na Casa da 1\loeda se cunharão moedas de 
bronze do valor de ~O réis, para auxiliar a substituição 
tlas antigas de cobre. 

Art. 2. o As referidas moedas terão de peso doze 
grammas, e trinta millimetros de modulo; a sua liga, 
tolerancia, e mais característicos set·ão os mesmos mar
vados no Decreto n. o ~019 de 20 de Novembro de 1867 
para as moedas de 20 e lO réis do dito metal. 

Art. 3. • O Ministro da Fazenda dará as instrucçõcs 
necessarias para o recolhimento das moedas de cobre ~m 
circula(:ão, e lixará opportunameuto a l::poca em (l uo dei-
xarão de ter curso legal. ___ -· · -

Art. ~.° Ficam revogadas as disposic , 15in \li~MAR A) 
Lt·ario. . 7 ._. ~'t-. \1 ~ - ,1 \ 

O Visconde do Rio Br·ant.:o, Con t~~ ·de Estado, , ) 
:-lenador do lmperio, Prcsiden te d/ ~c lho de l\linis- 1 

i ((:) ~l I '- ,. / I C'r) \ ~<) I' 

" Í)~s'"~-· 
DfJS - :. 
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tros, Ministro c Secretario tle Estado tlos Ncgoeios da 
Fazenda e Presidente do Tribunal do The~ouro Nacio
nal, assim o tenha entendido e faça wwcutar. Palacio 
do Rio de Janeiro em dezanove de ~ovemhro de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da 
lndcpcmlcncia c do lmperio. 

Com a rubriLa de Sua 1\lagcstade o Imperador. 

riscondc do Bio Bl'attco. 

DECRETO N. MiO- DE 1!) D~ :"0\'E~tnno DE 1873. 

Conccllc á Companhia Pastoril, Agricola c ludustt·ial autot"iza· 
ção para funccionar, c approva seus estallltos. 

Attenth'ndo ao que me t'N[Uct·eu a Companhia Pasto
ri I, Agrícola c Industrial, c..levidamentc rept·esentatl<~, 
e na conformidade da .Minha Immediata 1\csolução de 4. 
do corrente mcz, tomatla sobre o parecer tla Secção dos 
Ncgodos do lrnperio do Conselho de E~tado, exarado 
t•m Consulta de 21 de Outubro ultimo, Hei por bem 
Conceder-lhe autorização para funccionar, c approvar 
o.; respectivos estatutos, que com este baixam. 

José Fernandes da Costa Pereira Juniot·, do !\leu Con
selho, 1\Iinistro e Secrelilrio de Estado dos Negocias da 
Agrieu I tu r a, f.ommercio c Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de 
Janeiro em dezanove de Novembro de mil oitocentos 
~etenta e tres, quinquagesimo segundo da Independeo
ria e do Imperio. 

Com a rubrica tlc Sua l\la~csladc o Imperador. 

José Fernandes rla Costa Pereira Junior. 
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Estatutos da Companhia rasloril, Agricola e Industrial. 

OIJJECTOS E t"l:iS DA ASSOCJ.\ÇÀO. 

Art. 1. 0 O abaixo a;sig-natlo propõe-s~ a organizar nesta 
Corte dentro de treg mezes uma companhia so!J a tlenomi
nação-Pastoril, Agricola e Industrial-, a qual eon~tituirá 
uma sof'it•tladc anonyma sujeita ús regras e di~pu,ições do 
t;,uligo Cummer~ial a respeito de taes sociedades, ~cntlo a sua 
sédo nesta Capital. 

Art. '2. • A mesma comJianhia desdt> que oiJlcnha au tori
zação legal nas Hepublic:~s Oriental do Uruguay c Argentin~, 
IJem eomo consig-a registrar suas condir;õcs de existenda na 
In;;l<tlerra, do conformidade com a legislação ing-ft•za, fnne
l'ionará tambem nesses paizes como sociedade anonvma por 
intermerlio de suas agendas. • 

:\rt. a.• O objecto e fim irnmediat,J da companhia é a 
at•quisição das propriedades ruraese inJustriaP:s tJUC po~sun 
o Banco Mauá & Comp. c suas rasas lifiacs c o llar5o de Ma uá 
nas Rcpnbficas Oriental do Uruguay c Argentina, qnc cons
tituem desde fog-o a ba~n das operações da eompanhia. 

Art. 'L o O objecto e Hm ulterior da companhia é fomentar 
no llrasil, Rcpuhlica Oricntnl c Hepuhfien Ar:.rentina tra· 
balhos agrieofas e de pastoreio, bem eomo industrias que 
tenham immedi:~ta rcfn~ão eom os protluetos dos c~tabclcd• 
tnenlus territorines c fabris que adquire. 

C.\I'IT.\1. D.\ CUMP.\1"111.\. 

Art. ii." O capital d:t comp:mhia será de !0.000:000,}000, 
representatloscm 50.000 acções de ~OObOOO cada uma. · 

Art. 6. o A responsabilidade dos aecionistas é liutitada ao 
valor nominal das acções, que serão transferíveis por acto 
lavrado no eseriptorio da sodcdade, assignado pelo vendedor 
c I'Olll prador ou por IJllcm os represente. 

Art. 7. o A companhia, aftím du registro geral tias ~uas 
ucçües ncstl eapital, poderá abrir um registro e transferencia 
das aeções que reprcsent:nn o capital Sllcinf em Lowlr('s, 11!'111 
<:ontn nas li<'JlllLiieas do Rio da Prata, tuetliant<! a~ t'aHtcl~•s 
<JIIe fort'lll adoptadas em l'CU rP-gulamento inlt-rnn. 

Art. 8.'' A eOIIIJianhia sú e111iltirá desde lo;.:o 110.tlOO :~tTIH'~. 
ficando a~ restantes 10.000 JWI'a ~ercm cmittitf:t~ <JUan(lu t) 
::~x hdr o tlesrmvolvillt<~n tu das ~nt•s operações. 

As entratlas se realizarão e111 prnst:wu:·~ •1" 2::i "t. r t'UIII in-
ll"rvalln nunca menor de :Jfl dia~. · 
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Art. !). " Para a emissão das acçlíes IJUe lkam reservadas 
será preciso convocação da assembléa geral dos accionistas 
feita pela Directuria por annuncios publicados com tre~ 
m·~zes tiL• antidpação, desi~nando·se expressamente o fim 
da convo•:ação, devendo achar-se representada em tal rru· 
niiio pelo uwno$ a maioria absoluta do capital sodal, e ~ó 
poderá ser autorizada a emissão destas acções por votos con· 
"orde~ que rcJH\'sentem pelo menos duns tcr~·o,; dos votos 
prc~cntes. 

Art. 10. A t·ompanhia poderá au~mentar ou diminuir n 
''UU capital, consulrando suas eunveniencias, sujeita esta fa. 
r.uldade ás disposil_'ões •lo artigo antecedente, obtido o ne· 
rr:-,:ario IJ~IIt'Jll<wit(l do Gnnrno Imperial . 

. \rt. li. Dr·pob tle ,;a tisldta,; as exigeueias legacs c suLs· 
t:riptas a,; ac•,:iJ,~s de que tral<t "art. 8. ",a Direeturia qne for 
t•lnita d:~rá pleuo;; puderes a 11ucm a represente nas Hcpu· 
lilieas Orieul<tl e Argentina para aceitar as escripturas de 
\ rmda da~ propriedades e valure.> designados nos inv·enta· 
rios que lhes serão presentes com !lata de ;Jl de Dezembro 
pruxinw futuro. 

Art. 12. O (ll·r~~·o e quantia que o llaueu Mauá & Cump. e 
o Barão de l\lauá aeeita111 pela venda, e tran~ferem á compa· 
uhia t!tJs valores e ui.Jjeetus rJue eonstarcm dos referidos in
YPntarios ,; •k oito mil contos de réis, pagos em dinheiro 
dTc.:tÍ\'u ou em ae~·l ... •s integralmente rPalizadas, entregue~, 
d''P"i~ •le transferidas <J,J Home da Ctlfll(Janhia, as (JI'IJ('ric· 
d:ult>~ e Yalure,; tle IJllt! dln faz aetJUisi~·ãu. 

Art. J:l. O Baneo :llau<i ,\: Comp. e o Barão tle Mauá sulitl<t· 
riaJllenle garant•·IH ;ws ~miN:ripiL•res tias ae«;líes que reprc
:-ot•ntam o t·apital suei~lr~omo minimn de exislencias nos e~
:alwlt•cimciitu.' qtw yeu•lem, os seguintes itens: 

77 1/:2 surtes Lle cstaneias de tenas principalmente desti
nadas 110 p11storeio ( c:~ila sorte tem duas mil e setecentas 
quadras c ~a da quadra dez mil varas hespanholas de super
ticie) : l'fllbtam t·~tes e~tal;elecimentos das estancias Sa· 
r:wdy, 1\Ielladu. Sauce, CJJTo, Arapey ( depat·tamento do 
Salto) ; .Xue\'O fl•)lllall, ~ova Hlanquea1la, Ianes, Aro111ita~ 
(departamento de Paysaudú) ; Galera, Boa-Vista, Morterns 
Alcgrb "Curupy (departamentos dt• Soriauu e J\len.:c1les) ~ 
Ul\ eem mil caiJetas de gado vaceum, sessenta mil ovellws e 
.ptatru 11111 ealJt''.~'" 1lt\ gado e:tv:rll:tr, com editieios, etHI'<II!S, 
Hlallf.:UCira~. r:eJT<ts dr• arame P todos o~ melhoramento:; qut: 

•·· :;ar.itlu Jlll,,uem e>~es magnitieos e~talwlecimento~. 
::!iO quallnt~ de terras dt'stinatlas á agrit:ultura na:; imntc· 

dia1:ue,; tl•~ :llonte' ttl1~o, a :,:rande cltanrueada nu Arrovo 
S;wr<t ( conti~ua a Pays<~ntlú ), et)Itl ~cus vastos etliticio~, uiit· 
··hiui,IJJ•J:' e t••rr;·uo~, '"ll'io •·,t:t a tíli'lhor ]'l''.IJ'I'ÍCII:Jde th:~"' 
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gcnPrtl na Republiea do lJruguay, rom exe~pção tia fabrica 
rio ~xtracto de carne em Fray Bento~: a grande fahriea de 
carne~ conservadas dPstinadas ao con~umo europeu, denu· 
minada -Nnevo Homan- ( co!<la do Urug-nay ), rnjos pro
duetos têm prompta venda no mercado dr Londre~. 

O moinho nas immediaçiies dr Canrlones, unir. o na Repu· 
hliea tio Uruguay movido por agua r~ n vapor, com todo~ os 
seu~ edif1eios; bem assim: 

60 leguas de terra n:J Repnhlica Argentina ( c:ula legua 
tem tt·es mil e seiscentas quadras quadradas) ; ~end~J rstns 
terras, porém, sem beneficio al~um por n:io SP acharem pn· 
voada~. 

At't. 14. Achando-se estes estahelecimento~ em condiçiir•s 
df1 rr•nda que repre~entam o capital ilf'sig-nado no art. J2, 
toda via tendo em vista que o~ paizes aonde ~e aeham situados, 
nern sf'mpre goznm ria tranquillid:-~rle que melhor [!'arante a 
rrprodncr:ão e renda estimada, o Banco ~lan<í & Comp e o 
Barão de Mauá garantem solidariamente aos suh~criptnres 
tias acçõcs qne ge emittirem um dividendo 1r.inimo de 6•; 
ao anno, durante os primeiros dez anno5 de exi~tencla da 
companhia; esta garantia cessar{• porém desde qu•l durante 
esse perior!o os dividenl1os reSLIItante~ dos lueros líquidos da.~ 
opt>rar(,P~ da compnnhia exce(lerem ao minimo gar:mtirlo. 

Art: tJ. Além das operaçõ1)S resultantes da compra qw~ ,;e 
propõe realizar. a eornp:-~uhia poderá negociar em tutlo 
quanto lhe convenha dentro da c~phera dos ohjeetos que ()H

tendam com o valor de suas propriednde~. fazendo nrquisiçãn 
p1.1r meio de compra, ou arrendamento por tempo r!dermi· 
nado, de outras propriedades e quaesqner valores. obtendo 
dos respeetivos Governos quaf1squer privilegios ou favort's 
que assegurem a melhor extraeção de seus productos. Ou· 
trosim poderá a companhia_ dispôr ~e qualquer de suas pru· 
prierladPs ou valores que na o eunvter t·onservar. 

Art. 16. A companhia ser(Í administrada ou dirigida por 
uma Directoria, composta de um Presidentf1 e quatro Dirt-c· 
tores, a qual a representará em todos os seus direitos e int••
resses, com plenos e illimitados poderes sem reserva de DP· 
nhum, sendo o Presidente o orgão da Directoria. No exer
cício de livre e geral administração que compete á Directoria 
nomeará ella e demittirá livremente todos os empregados' 
ereará agencias onde convier, delegando poderes amplos,.,~: 
pr,eiaes ou limitados, tendo os delegados ou agrmtes a Sl'll 

carg-o a fisralisação immediala das administrar;õPs lora('S do~ 
differentes estabelecimentos; mareará os ordenar! os ~' grati
ficações, expedirá o regulamento que indique os devert's que 
têm a eumprir os diversos empregados da companhia, e final· 
mente proverá o que fôr de mister para amparar os mte· 
r 'sses da l'ompanhia em qn:-~esquer f'tnrr~enei:-~s. 
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Art. 17. Os Birrrtore.~ seriio nomeado~ pela as;;embléa genl 
da companhia tl't>ntrc os accionisla~ qu:• po~snirem üO nu 
ma i~ arçürs. 

Para srr Dircrtor se Hig-r a possr dr ríO acçi:"•í'S da t•om
panllia. 

Art. iR. Emqun nto o Barão de .Mau á fltr possuidor dr 
nwtade das arçurs da eompanhia, será elle o Presidente da 
llirectorüt, ~alvo impedimento legal. Dando-se impedimento 
nu morte, a llircctnria esrolhcr:i ll'entre os seus membro~ o 
seu l'resiltentc. 

Art. 1\l. A Dirrctoria s~ retmir:i sempro qne houver as
snmpto solm~ que ileli!Jerar, e effcctivarnente o f3rÚ uma vez 
por rnez para lhe 'er presente a corre,ponrlenrin P informa
t;õ••s que mensalmente lhe de\'t~m ser tran.~mittidns pelas 
agencias. cont••ndo o,: tl1~talhr,: dns opera~ii~s de rada um dos 
est:thel!'t·imrnto~ tia eompanhin. 

Art. 20. As tlelihrrnriil's serão torn~das pela maioria dos 
Directore~ presr)nte~, exi~indu-se a presença de tres para 
constituir reunião legal da Direetoria, lavrando-se uma acta 
as~ignatla por todos o~ membros prrs1~ntes, das deliberações 
tomatlas. 

Art. 21. Nas rl'nniões em que tiver de resolver-se a venda 
de <Jnai!Jllt~r das piopriedn!les territorhws on fahris da com
panhia, h·•m r·omo a compra tle outras, L' intlispcnsavel a nna
nimidnile ou a presenra dos einco Directores. 

Art. 2.:!. Danilo·sc impedimento di'! nlgnm Director nos 
rasos em qnr~ fílr prcriso reunir Directoria plena será convo
cado o immedinto em votos, L' nssim snccessivamrntr no im
pedimr~nto tio mais votado. 

Art. 2:1. A a~5emhll·a geral dos accionbt3s é a reunião dos 
po~snidores tl•~ dez ou mais ncções da I'Ompanhia, devidn · 
lllt~nte r·onvocndos, dnndo direito a um voto cnda drz acções 
( .;alvtts :-~s disposiçõPs legaes). As dclihcrarões serão tomadas 
pela maioria dus votos presentrs. 

Art. ~H. ::ça assembléa geral dos ncr~ionistas reside o poder 
supremo dn societlade, r. esta se achnrá constituidn, e~tando 
presentes necionistns que representem uma decima parte do 
c::tpita 1 ,:nei:tl, trmdo sido legalmente eonvot~ada por annuncios 
nas follws puhlieas,eom oito dias pelo menos de antir~ipação. 

Art. 2:'i A nssPmiJiéa gernl ser:'! convnr:ailn pelo instituidor 
da enmpanhia. lo~o qnr formn snb~er iptas as ar·~i:"trs d•~ flUil 
trata n art. 12, e approvados os presentes estatutos pelo Go
Vo\rno Imperial, pr~ra eleger :1 primeira Directoria de que 
trata o art. i6. 

ÀrÍ. 2G. A IHrectoria convocará sempre que entender con. 
v.•nientP uma .asscmhlf;a gPral dos aecionistns, e effectiva
rnente o fará até.an dia W de Abril de catla anno para apre
,•·nl~tr n ~~~u rel:ttorin e balnnro gernl rla socirtlndll, n fim de 
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r.;sol\•cr a mesma ass!lmbléa geral o que enlendercon veuiente 
a Jl,..rn dos interesses sociaes. 

Art. ~i. Qualqu11r nunu•ro dfl accinnistas que repn•
~ente uma rit!csinw parte do eapital so•~i;d pn•li:r:í tamt.em 
em •JtWI!Jlter t•Jifi(JO r;dzir eonvurar~o •:xtr "'rdii,:tria tia as
sem!Jit;a geral do~ acciunista~j moti\·antlo e dc:oi;:t;:t!ldo r. ob
ject" tla •·ouvoe:tçi'io. 

Art. 21:!. Nas nmníões flxtraordinarias não se di~c·n:PJll 
outros aS:iUlll[llOS :tl•.\111 daqnelle~ que L!lOtÍ\·u:''" "ro11111· 
ração. 

Art. 2:1. Ni1 n:uniiio :tnnual Mdinari:t [ll'fll'f'd••r:i :• as
s-~mhlf··a ~~~~r:tl :i l•lt:i('ii", p11r maioria aiJsoluta oJ,, 1·"t"' pn·
scnfr-«, d;• lllll:t t'olfiiiiÍ5,ãO rle C<Htla~. qtll:, pro,·••tlí•lldo :t•J 
•·:>..[tfll<' da cont:lhilltl:~rle t: iufurm:t~'Ü<!S ti•• •!U•· "'lil·,·r 1(., 

po"'' a IJirecr..ria soi.Jre o an.!:tuti'Hlu r.lo:> w·;.:"'~io:> d~ ,;c,,·;, .. 
darlr, aprPsentar:í com a pos<irP.I ltr,vitlad•~ o '''ll p:tr<'l'l'l', ,. 
a Din>.•;tori:I convocal'á imlltedhtaruente outr:1 reunião da 
;,s>••miJh'a geral !Jara julgar as eoulas apresentatl:t;;. 

Art :JO. Approvarlo r• balau<:·• 1-:t:ral e satisfeita a n;:so•m
!Jléa g•;rnl 1la tPf!lllarillatll: das nperações da sol'iedaflP, ;í 
YÍ~ta tias inf•Jrtnaçõ.;s fJIW pmst~r a cornmissào de conta<, ,,. 
lfaraO por lindos OS lrU!J;lfhOS da lllt'Sill3 1oS3emiJI(•;t. 

Art. :11. Se rorv .. ntnra rorem tr.ni.lo-; an c:••nlu~c·inwnlo 
da 3S;cruflll1a g,•ral factos qrJP rlf't(•rrrrioem respntna!Jilid~:l•• 
por <•bLHus pr,JtL:ados pela Oireetoria, eolliiJt-l•; :'t :.s,,·r.nhlt'a 
geral a l•>i•l:tr meJi:ias diicazes I} Ué ac;~utdew us il't••r··~·,,,, 
d:J C0lll(l'Hthia, 

Art. ;rz. Os prl!sentPs eslatnr.os, •lepoi~ :k ''l•rrovad··~ pn.Jo 
G:n••:rtw lmperial, só JliHlerão s :r alu;rado-; l'l'r 1 •lf:·.;·;w da 
"''"!rrthiéa ~era! rl•JS aceionistas em lflW Sf' ;wht• l't'lii'I'S<!ill.ada 
a m;;i 1IÍót absoluta do f'apital soeial, [)rpr·edeudn annll!l'~"':; 
""m tres me.~es de anticipação, e por voto~ con•·r,rdp; d•• c! OU$ 
t.or'; s p·.•!v,; nH~no:; dos que s,; acltarelll lf'l're~•·ut;Jdo~ 

'' 1 ilJYinE\no r: no rn:no nr 1a:sr:nv 1 

Art. 23. D·JS lucros Jiquidos da sor.iedade se f:mi rlil·i
dendo semestralmente, sendo realizado no mez de Julho r!,~ 
cada a nno o de 3 o I o correspondtmte á g:~ r a n tia dr• IJ ue tra r a o 
art. H, e oqne ftl!' declarado até a reuuião anuual tHr!ina
r id da ;tsSt!mhléa g-eral dos accionistas compr;>IH~nllPrá " 
complemento dtH lucros lilJUidos a pplica v ris a di v itlendo d u
ranle ü <~nno SPt'ial. 

Art. :n. No DJnro llfau:í & C•1mp. do llio rlc Janeiro, ,. 
em qualquer de suas filiaes, no Brasil, Hio ria Prata e Lon-
dres, S<! pagarão os rneneiouados dividenrlos, ltl.[{O em ..... 
d;;clarados pela Directoria, sem com missão a , a.('~ MA IJ ~ • .. 

Art. :m. Dos lnerns líquidos quedem . · r'i.'f)-. '!lhbnçfl-1 
geral f1 conta rle lueros e rr~rdas das ope , ~ brs, s•.\ d,•
diJZirá anutJnlnHmt•• lfl o',, p~n fan . ..CI ,,.< .. rr:t. " lwm 

: C"\,"\. 1/ 
f'.IHTI' 1[. lf!l .' '~ C..,: 

/~ -~ / 
(_ ;::-;, •. ""?- ')' 

c ç?'.) ;./ 



~ssim !3 "I o dos mr.smos lucros serão rep:.trtltlos pela Dirce· 
toria 1'111 n·miiJwrariio de seu trabalho, sem prejuízo; rJIIl 
IH'IlhUIII l':t,o, da garantia minim:.t estaiJeledila !Jelo art. i'~. 

Art. :IG. Elevado o fnmlo de reserva a 25°/0 do capitnl 
rr::dizado, ee~'ará a a,·,·umularão, distribuindo-se pelos ac
rioni.'Uis a totalid~11k 1lo3lucros líquidos realizados . 

. \ rt. :rí. ,\ s.1rir••h11lr. dnrar:í rincoenta ;utnos, conta•lo,; 
•h data 1la a pprnPçâo 1los presentes estatutos pelo Governo 
!mpcrial, porlrndo ainda srr prorogada sua duração, se assim 
•·unvil'!' ao.' intrrr"'l's soeiaPs, mediante votação da asscm
ltlt'•a grra I rios aer Í(Jll i~ tas, p:1ra esse fim exnrrssamen te ccm-
1·ncadr•~. c obtido o ln~neplaeito do mPsmo Governo. 

Art. :H·L A 1lissolução ria sociedade poderá re~olver ·se em 
qualquer tempo por i..lcci,;Jo d:1 assemh)l\a geral dos aecio· 
nista,, eonYo•·n•l~• segundo dii'pÕ•~ o :trt. :12 e pela maioria de 
votos desi;~·na1ln lll'fSe artigo, obtida a ~ancção do Governo, 
"lu•Jil a''im Jws hypothe.'l'' legaes. 

!li o 1IP l'lnPiro. G I! r• Ontnloro ile t!li:l.-Ronin de Jlfauâ. 

DECRETO N. Mil -nt. Hl DE r-;orE~mno nt 1873. 

Concede privilegio por dez aonos a Jacob llebcrlein para ,, 
fahrico e vcnrla de freio~, Jlor clle melhorados, para Ioeomo
Iivas, wagões c outros vchiculos rle conducção. 

Attendcndo ao que me requereu Jocob Hcberlein e 
na conformidadc do parecer do Conselheiro Procurador 
da Corôa, Sober?n.ia e_ Fazenda Nacional, Hei por bem 
Concctler-lhe pnviiegiO por dez annos para o fabrico c 
venrla no Imperio de freios, por elle melhorados, para 
locomotivas, wagões ~~ o~tros vchiculos de conducção, 
:I e accúrd.o com~ t.lcscn pçao c o desenho que acompanha
ram <;CU requenmento de 7 de Agosto ultimo . 

. José Fernand.es da f.osta Pereira Junior, do l\leu Con .. 
~P\ho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
'"ri•·,tltnra. Commeroo r Obra' Puhlic;.<;, as~im o tPn!J:> 



EXECUl'l VO. 

e.ntcndido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em dezanove de Novembro de mil oitocentos setenta 
e trcs, quinquagesimo segundo da lndependencia c do 
lmperio. 

Com a rubrica de Stta .\b!!·est:ule o Imperador . 

.losé Fernandes ti<l Cusltl l'ercim Junio1 

UECI1ETO N. !j'JJ'!- HE l!} DE NO\'E,mno nr.t87:.l. 

Approva a modificação do art. 21 IIns estatutos da Companhia de 
scgut·us m:triLimus Couliança. 

A l!cJHlendo ao que me r('quereu a Directoria da Com
panhia de St'guros marítimos Confiança cstahclecida na 
.-idade Llo Hio Grande na Província de S. Pedro do llio 
(irallile do Sul, na confonnitiade da !\linha lmntctliata 
He~olnção de '~ do correu te mez tomatla sobre o pa rf't't•r 
da Secção dos Negoeios do Imperio do Con~dho dP E,;
tatln exarado em Consulta de 22 de Outubro ultimo, 
Hei po1· bem Approvar a modificação do art. 21 dos e~
talutos da referida companhia, fican!l:.J, nesta parte, ai· 
terado o Dcc1·eto n. • .}:):)3 dt~ ,~ de Junho de 1870, e 
substi Lu ido o segundo pcriodo do mencionado artigo pelos 
:->('IWintes: «A Directoria prrcehcril o honorario fixo dt~ 
4:000r5000 por anno que será dividido em partes iguap:; 
pelos trt•s Direetores c mais a commissão de 2 "lo do~ 
luaos líquidos llc operações cHectivamente concluilla~. 

« O honorario e a commissão serão pagos nas épocas 
fixadas para os dividendos.» 

José Fernandes da Costa Pereira Junior, do l\leu Con
selho, 1\linistro e Secretario uc Estado dos Ncgocios da 
Agricultura, . Commcrcio ~ Obras Publicas, assim o 
tenha entendido e faca executar. P;Jiacio do Rio de Ja
neiro em dczanove de Novembro de 111il oitocentos se
tenta c trcs, tJUinguagcsimo segundo da Jndcpendencia 
c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\bgestad(~ o Imprrat!or. 

José Fernandes dct Costo /'t·n·ira . .Junior. 



t·rr rP·~.l l'11r nrn :tn11o d prazo th::td•} na danc;qla. -.1 ·l r1nç aniH'\il' 

ao IJPrn·:ll 11 n ·1SH~· de ~·s Ut~ Ontubro dl~ 1{'1:"1. 

\tknd,•!t<IIJ :\1) I!U!' m:• rl'ljlleren n BH:ln da Jlnyoa d•· 
\" '' l.Íill, l'llllr•·'sicnariiJ dr1 [ll'ivihlgio p:u·a a cunslrncr;:íu 
dl' d.'w1o; "''''Ira' ultra' dn ll!Piltoramt·nlo' n~ r~nse~da 
•h Cr•nr·l'''• r;o ptll·tn dl' ~bcalu\ da Pru\·inri:l do !lio 
d:· 1'1rwi1·"· :lei por h:~m Prorugar por um ,onnu a cont:lr 
ti•: ~:; d·· Ur!!Lllrrr; lindo, o prazo dt: dou,;; li\.~11!1 11:1 chn
~111:1 ~.!.a da; :l!illli'\:1~ 30 fll'l'l"I'IO 11. o rl(;O:I dt: iB de Ou
l.tihiO ,J,; 1:~.'7l, [::1ra a organizaç5o da companhia qu" 
,,.,,, <),• r•~:rlit,·p· 3 rnnslruo;:'ío das l!li'Snt:Jsnhr:~s . 

.lo;:,-. Fnt·ti:Jtt:k; tl:t Costa PPrl'ira .Juni:1r, dn 'lr:u Con
~r·I!J". ,\lini<;tro n Si•rrelario de E<tado dos \egorios d:t 
.\:•·i-:ulltl:a, Cummercio e OIJras l'uhlicas, assim o 
t•:::!1a eni·•Iulidn e Lwa c~x.ccntar. Pal~u;io tio Hio dn h-
11•'11 o em dez:.tnove d~· :\'ovemltro de mil oitocentos SP
t•·nl·t c: Ire~. ifllÍIIl(Uag-c·simo ~l'r,nrHlo da lnrlepcndcnci:~ 
" elo lmpt•no. 

Scnlwr. -QII::lllln se prumul;:;nu o f)r•·retr• n.' Ll32! 
;h• ~:q dr· .Jnnl!o dn r'OtTf•nte anuo, rr·ui·g~!Ut.;IUdo fl 

, .. ,.n it:n das Capatazias ~~ Ui\ca da Alf:wt!cga do Rio 
:IP .bneiro, por ll:IH'rem ~ido, nesse dia, rescindidos 
•Jl'' t;nnlracfo;; eelebr:ulos eom a c~mÍipanlti:r '[11C tomár:1 
.:t si o mesmo serviço desde o J. • de Janeiro ele 1870, 
tnandnn-st~ •JIW. emquanto uma tahc;lla I'S.pccial njo 
n·~·tt1:1s.'P dctinili\-.11llf'lltt• a ro!Jr:lllp 1!.1 armazcn:tgem 
.Ja-; nH~I'C:lil:~ri:•'i rccolhid::~s ao.~ armazr:ns t: dqw~ÍtP~ 
pnltlieos 1a1·t. 7. • do llet:rcto rita:loL SI! observassem 
:ts disl'osi:;iics que vigor:nam nas áemais All'andcgas 
•lo lmpr~rio • 

. \~ principacs destas disposiçües são as rln art. 1:1 
Jq Dcrrrto n.• 'lrit() rir ':!0 dr. .\hril cln 1870. art. ~~i 
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d:1 Lr:i 11." (;;oi dr~ :;W de Sf'lclllbro dr· tHU'i", ~~arb. 
ti!L! ;1 tm.; do llegulauwntoll." :ttií7 de l!ldr.~etem
!JrcJ d.~ H·HiO. 

Cr:s-uu aSSllll, ~~ de,dt• então. a pr:1lira f•s!aLclecida 
pel:i P\lint:ta Cmupanhi:J da llt'H~a da Alf:llldt•g·a do Hio 
:le .1:\ueiro, de cobrar-'<~ a taxa de armnt•na!!t'IU .;egundo 
o peso das men:adoria~ I' n:io pelos direi to-; que est.1-; 
p1!!Hll, romo aliás fôra rlt>sdc lon!.!'o·; anu11s o sy,tem:• 
seguido ÍI!Yai·iarelmcnl e nas Hepal'liçiie . .; tiscac~. a que 
HIL: reliro . 

. \ ar!llazcnag-t)lll propnn:ionad:~. an pr"o da,; mere:J
d•,rias, conto a que tumassn pot· lJa~1: o espa1:o q;w 
"'t:1s occnpasscm nos anuazens. era e (: jnstilic:Hla no 
r:1~0 1h referida Companhi:1, lflll) n:io possuía dado.; 
p:1ra conhec~'r o valor dos ohjeetos qtw r••cdJia ~~m t.lt:-
1 osito, on a i111pol'lancia Jos direito.; a que :i Lei o; 
:;ujei ta. OtTci·ect', port'~m. esse systema o gT:Jllde iHCOII
vt~llientc, llllC tantas t·eclamaçües lcv:lltton entre o 
ro1n Illl'l'eio desta Côrte, de tornar a c ou tri bu irão t)\
cessiqmente om'n•sa para os gcneros lle poucr) valor 
"muito pcsauos, ao pa,;w rpH'. para as IHert:atlorias lin:1s, 
de elevado prer;tJ c diminuto peso, era Pxtrelllament .. 
IJHlli\!JW. 

O -lli•ereltl n. o HilS 1k r~ de Non~mhro ti•~ lHiO tcvt• 
t'm vi·;ta attenuar o notadtl ineonvcnir•ntt~. impondo 
:l Companhia d1 Dóca a obrig-ação de miti~ar as taxa~ 
da sua tahella, de morto 1(1W variassem t:unhem com 
a 'lualid:tde das men~adoria~, c ~~m nenhum r,~5n exce
d.:'"em :• to ''lo rios din•ito~ rltl imporlat;ã<l, 11H a 2:; o:., 
dt• valu1· dado ús que ti vesscm despacho I i vre. 

~h::. cst:~ obri~<Jção, á qur a Companhia Hunca pód•· 
~•ttent.ler satisfactoJ·iamcnte, pelas ditliculdatlcs t(Ue cn
~outrava na organização da tahella sob taes corHlições, 
::cria gravosa para as mercadorias sujeitas a maiore.~ 
:lireitos na tarifa, sempre que a taxa da annazenag-cm 
t'•nTcspondessc a lO "/o dos mesmos direitos. 

Assi.m, foi mister abandonar aquella pratica, c voltar 
:·, cobrança da armazenagem calculada sobre os direito::; 
de importação, logo que se dissolveu a mcncionad;t wm
p:m h ia. 

Comquanto prefcrivel ao que se arlopt;íra em t8íO, 
não é este antig-o systcma o mais perfeito, t:onfornu: 
o principio da justa proporcionalidade das taxas. 

Com ciTei to, por esse modo a:> mercadorias mais nnc
rarlas de direitos são as que pa~am maior armaze
nagem; as favorecidas pela t:trifa, c que por via t!P 
re~ra .'::io mais volumosa~ ~ pcsarbs, ra11~ando 111:1inr 
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trabalho em seu recebimento e cntrcg:~, lt~lll uma ar
mazpnagrm insignificante. 

Era, p11i,, preciso pr·ocnrar· uma nova f1'n·ma para a 
roltranr;a, no intuito de evitar tamanha de,;igunldadc: c 
c-:,;;, l't't'io eu ter sido encontrada nos estudos a que 
mandei procl'll1•r na Alfaudt•Q'a da CôrtP, para pmlcr or
ganizar a talll'lla uelinitiva, annuneiat!a no já eitauo Dc
l'n~to du :10 de Junho. 

O \alor ollicial 1las mcrcadorins, c não os direito>; a 
l(lll~ n,;f:!s <in sujt•il:ls, nem o seu pl'so, foi a 1Jas1• I!UC 

(l:ll'I'I'Pil m:1i,; nz.oa\'cl. 
N~1o t'\ idt'·:1 nova. A Lei 1le Hj de NovPmbro tll' 1831, 

art. ;jJ, ~ 111. t•stalwleccn-a na razão de 1 /~ "/ .. ,em eatla 
Jlli'Z de d1·mora, t!Ppois dos prazos de e,:tatb tine, l(lll: 

t~11tiio tillh:ltll a.' JlWrc~uloria,;: a Ld tle 8 de Outuhro 
tln U·n:~, art. :JO, ~ '1.", ele\ ou-a ao dohro (f/'~"/..): o llc
gnLlllll'llto tl1• ::!~de .Junho de 1831i conservou-a ~~om esta 
seQ"unda taxa: :1 L1~i n." 10\J tle tl de Outubro de ts:n 
rt·1;ou soJ,rc :1 II!I'SIIIahast• nmaarmazena~·.,m addicional, 
IJlll\ rl('l:i Lei de 20 de Ontuuro de 18:18, fui elevada 
tln 1 :h i "/., :1 2 1/:? ''fo, ou antes a :~ 112 "/0 , pois an
Hexou-sc-llw o expediente arldicional, que então se co
brava: finalmt•nte, o He~ulamento <le 19 de Setembro 
dn 18fi0, supposto repetisse a disposir:ão da Lei n. o 3GH 
de 18 de Setembru de 18't;:i, que substituiu o antigo sys
tcma pelo de 1 °/ 0 doi' dirPitos, conservou a base do va
lor ollicial para a roiJt·ança da armazena!!l'lll devicl:l pelas 
(ll•dr:t.~ I' Il!f'lal's preciosos, em bruto, htrra .. pó ou pi
nha, preparados, em obra ou em moeda (art. (i9~, ~ 1.''). 

Cunse~uinlt~l111'llte, o que ora se propCíe niio é mais 
do tfUI~ a :tppliração do systcma j[1 exper·imPnlatlo, sem 
rer.la m;_u:Cíe,; do eommcrcio, a todas as ffil'rcadori as -::om 
duas uniras excepções: as mercadol'ias dos navios arri
lmlos, tlc que tem sido sempre costume cobrar armaze
nagem pelo peso, visto que não são submeltidas a des
Jiacho de consumo, c a aguardente de producção do paiz, 
a respeito da qnal vigora ainda a dispo~ição do art. 2ii 
da Lei n. o Hiüi de 2ü de Set.cmlJro de 18fi7. 

O systema fll'a proposto, quando outra vau tag-em não 
off1~recessl', teria a de assentar sobre hase lixa, qua I é o 
valor ollirial das mercadoria~, que lambem sene para 
l'!'p;nlar a cuhr;uu;a do~ tlin·itos de illlporta1:ão c expor~ 
lar·ã11. 

,A outra IJ;ts(', a dos 1li rei I (>S de con~umo, scntln' ariavel, 
Ltr. que as men:a1!orias tarifadas 11as razões de :10, 40 
,. :io "/, tiqHPlll lUa is oner;.ttlas pela armazcna~em, cnm
l•!l"lftv:,uwllll' ('11111 a~ ~.t:t~ r;lt,ÜC''i de:;_ 111 c ~tl''/ ... 
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Ora. se a lei favorece a estas, impondo-lhes tlirciln,; 
mais brandos, não deve este favor csl.t~nder-se até ú ar
mazena~em, r[ue não é um imposto prorriamcnte dito, t! 
sim uma espccic de taxa de scg·ut·o pelo rt•cehimento, 
guarda, conservação c restituição dos V:Jlort!~ n•cr·hido., 
em tlcposi to. 

Finalmente, devo ainrll ponrlrrar qur a non tahrll:t 
uão ni aggravar o!> o nus do comnwl'l:io, mas di rninu i 1-o,; 
até certo ponto. Prcscntelllt'nte a :~rmazr!nag-cm Psl:·, 
sendo cobrada na razão tle 1 °/0 mensal dos direi tos, 11~0 
cxccdrmrlo o prazo de() mczt~s, e a partir deslt' ponto 
segue escala ascendente até 2 "/o c ~ •f., segundo a rlemora 
das mcrcat.lorias nos armazens. As mercadorias da razão 
de ti "f. são, em geral, sujeitas á armazenagem de 1% d11 
seu valor oficial. 

A nova tabclla estabelece, no primeiro semestre, O, 3% 
mensaes do valo r das mercador· ias, subindo a taxa !>emcs
tralmcnte 1/10 •t. até ao limite de 1 %, lirÍJitc só ap
plicavel aos Yolumes que se conservarem nos dcpositos 
alí~m de 2'1, mezcs. 

A taxa de 0,3 "1. corrcspontle : 
Para as m~rradorias d:t razão de ti "lo···· a li "lo dn~ rlii'Piln<. 

.. 

)) 

de lO"/., .... a 3 "!, 
tle 20 "/.,. ... a l,r; "/., 
de :JO 0 /o···· :t l o/ 0 

de 40 "/0 .... :t 0,7ij "/o 
rle tiU 0

/ 0 .... a 0,6 °/0 " 

)) 

Esta comparação demonstra que as mercadorias ela 
razão de 30"/., isto é, as que mais avultam na impor
tação, não soffrem alteração alguma, relativamente ao 
que hoje pagam de armazenagem. 

A maior parte das de;) "I o• c todas a!> de fJ.O "I o c tiO "1., 
lirarão pagando menor armazenagem. Sómcutc as tias 
razões de 10 e 20 "!. soll'rerão um augmento que, todavia, 
é insig-nificante, á vista do que as mesmas merca
dorias pagavam até á extincção da Companhia da Dúca; 
arcresccr.do que estas ultimas, em gera I, são das que 
mais pesam ou maior espaço occupam, como jú ohscnr'i. 

Eis, Srnhor, os fundamentos do Decreto, qtw jnnlo 
tenho a honra de submcttcr :i approvação de Vossa lU:t· 
gcstadc Imperial. 

Ahi considerei lambem, pela afinidade da m:~teria, a 
t:~hella das armazenagens dosgencros dcsc:~rrcg:tdns dos 
navios arribados, ora provisoriamente em vigor, e que 
parr~er~ muito devada; bem como a convr'nieneia dP 
rl'duzir a nllla s(t ta'\ a a~ rlu:ts fJlll' :trlll:thnr·lllt' <;t·t·ohr:tll! 
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JIClo ,Jesemharque das merr1<loria;; I! nberlura dns tn
lulllrs, na fúrma dos arts. 9." c 10 do Oeereto 11." ~::J~l 
dr :10 1leJunho ultimo. 

O nrl. ;;.• do presente Drcrelo rnanda nhserr:~r urna 
nora talwl'a para os n:nio.; arri!Jadus. contendo scuA 
si vcl modilit:açiio 110 preço da ~rmaztiJa!!Cnt; e o art. H.". 
reduzirulo a ulna só t~x::t as de desembarque e ahcrtura 
do~ Yolumes, aiL'lll de Lteilitar o calculo do impo.,to, diA 
minuc to r~. 11a la xa dr i O rs .. q ne ('~tão paga H do os' IJ

lnnws de pc>o ai(~ ii:) kilo.2Talllma~. 
A' Yista do expo:;to, p.;pero qul' as nova~ providenci:H 

trarão n•ciprwas Y~nf;Jgens para os IC!Silimos int(·n~S.-il'=' 
da Fazel!lla :'\acionJl e dl) rommercio. 

Sou, com o mai;; profundo n·speito c acatamento, 
Senhor, de \'os,;[) ?lfa~cstadc Imperial. muito l't'\"l~rentf~ 
:ubdito.- l'iscondc do Ilio !Jrw1ro. 

Rio de J:~neiro. 2fi df' -~hrPrnltro rle IH7:l. 

I::ilahelt)re no\as r.·~ra<; para a cohrauça da arn.:u:enagern, 
e da.; r:~x:~;; de rm~ar JUe e J··~(·rnh:lrtJnl', nas Alfander:1s ,. 
)les;ts de Hemla·>. 

Hei por hem, p:~ra cxeeu~ão do art. i: do n'creto 
11.'' !):J~l de :10 de Junho ultimo. fJUP do L" de JJnciro 
proximo futuro em di:Jntc se observem na:; Alf!tHiegao; 
n ~lesas de Henda~ do lmprrio, onde o serri.;o das Ca
patazias e armazenagens e~tiver a cai"I<"O da alllllilli$lra
ção publica, as seg-uiutes disposicues: 

Art. f. • As mercadorias depositadas no-; annazen-; 
pertencentes ás Alfandcgas c Mesas de Hcudas, ou por 
~~stas custeados, qualljtier que seja a proccdencia c des
tino das mesmas mercador· ias, estão sujeitas ao paga
mento de armazenagem; exceptuadas unic:unente: 

L o As mercadorias comprehendidas no~~~ 1.0 a to, 
25, 26 e 31 do art. ~-·das Hisposir:ucs Preliminares da 
Tarifa. 

2. o As moeda;; de ouro, prata 11 rlc qualf!uer outro 
metal; os hilhetcs dos lltuws de rircula;;ão P as letra;; 
hypothecari3s dos B1ncos de credito real. 

3. o As bagagens proprilmen te ditas, que nJo são 
~ujeitas a direitos de consumo. 

Art. 2 o A armazenagem é devida desde o dia da rn
tr~rh rh~ mf'rr:~rlnria' nos arrnazrns. pnntl'' P dPposifll'· 



EXF.r.UTIHl. 

até ao da sua s11hida, c, salvas as exccpções dos arts. !>. • 
e 6. o, será calculada sobre o valor olficial que as; mer
cadorias tiver11m na Tarifa, ou f(}r arbitrado na fórma 
do art. :170 do Rt>g-ulamento de 19 de Setembro de 1860; 
a saber: 

. \té G mczes, na razão de ... 
)• 12 )) )~ 
, 18 ,, 

21 

O, :l "1" ao mez . 
o 1°/ 
O'~ "I" , .., o 

O, {i "/
0 

Por todo o tempo excedente a 21 mezc;:, na razão dt> 
1 "lo ao mez. 

Neste calculo as fracçõcs !le mez contat·-se-hão por 
mezes inteiros. 

Art. 3. o As mercadorias despachadas, que, dentro 
do prazo de oito dias uteis, a contar da data do paga
mento dos direitos, não forem retiradas dos armazens, 
pontes ou depositas, por mero interesse, negligencia 
ou culpa de seu dono ou consignatario. ou prepostos 
destes, pagarão armazenagem em dobro: salvo se a de
mora, a juizo do Chefe da Repartição, fôr devida a em
baraços provenientes da affiuencia do scniço, ou a qual
quer outra cau!la independente da vontade do despa
chante. Neste caso não terá lugar cobrança alguma 
correspondente ao tempo da demora. 

Art. 4. o A armazenagem das mercadorias isentas de 
direitos de consumo, e não comprehendidas nas excep
ções do art. LO, será cobrada do valor que lhes fôr 
tixado nas respectivas notas de despacho, de conformi
dade com as regras seguiàas nos despachos ad valortm. 

Art. 5. o As mercadorias pertencentes a navios ar
ribados, que tenham :le ser descarregadas, pagarão ar
mazenagem segundo o seu peso, e pela fórma estabele· 
c ida na tabella anncxa. 

Art. 6. • A armazrnagem da aguardente de produ c· 
ção nacional será cobrada na ratão de ã o 1 o dos respec. 
tivos direitos por mez de demora, a contar :lo dia da 
entrada para o deposito (Art. 25 d1 Lei n.• HS07 de i6 
de Setembro de i867). 

Art. 7. • As mercadorias despachadas a bordo ou 
sob1·e agua, e que, a requerimento :las parteg, - - . 
comentimento do Chefe da Repartição, t · ~ ~íí\-. ~~ ~ fl· ~ 
transitar ou sahir pelos armazens, deposi~· · ~tltês · "" 
das Alfandcgas c 1\lesas de Rendas, se 1 emora-
rem mais de tres dias uteis, dever- ia,.,àr armaze-
n:.gem em dobro. · .. · 

I'AP.Tl' li. (í!O 
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Art. S." :\..:taxas tlt~nomin:Hb;; de embarque e tle~em
kll'lfl!C serão as !'Cguintrs: 

i'or \·olumc de pc!:o até :io kilogrammas..... ,)OGO 
Por dezena ou fracrão de tlezeua de kilo-

gramma, í!LW rxced,.r.................... ,)02() 
Nestas ta\as t~sUt comprehendida a da abertura dos vo

lumes, pelo que nada mai~ se exigirá sob e;;te titulo. 
Paragraplw unit:o. Exceptuam-se : 
1." Os volumes que constituírem bagagem de passa

geiros, propriamente dita, os quacs não são sujeitos a 
ta'<a alp:nma. 

2.'' (}; qne rontivrrem gencros naci(maes, destinados 
:·\ ~~xporta,_::in, o' CJUacq cont innarão a p;-tgar as tnas de 
!tO<' ~O rs. llli'TICÍOH:Ida;; no art. !1." tiO Decreto n." 5321 
'"~ :10 d(~ .Junho Hllimo. 

Art. !1." fif':tlll ro;\·o~·;ula~ as disposições em con
lruin. 

O Vi,;coHde tio Hin Brallco, Conselheiro de Estado, 
~~mador do Impcrío, Prcsitll'ntc do Conselho de l\linis
tros, .\linistro c Secrel:lrio de Estado dos Neg-ocios da 
Fazenda c Presidente do Trihunal do Tltcsouro Na
cional, assim tenha entendido e o fa,~a executar. Pa
lacio tio l\io de .Janeiro; em vinte seis de Novembro d1~ 
mil oitoccnto3 setenta c LI'es, C[Uinquagcsimo segundo 
1h lurlcpt~Hdcncia ,. tio lmpPrio. 
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•rabella da ormazenagean das anercndol'las P•~•·· 
tencent.es ao111 na'Wios arribados~ a 'IUe '""' ,.,._ 
t'er•e o Decreto n.0 U-~.,.. 4 destu «h•tn. 

:\IEilCAllO\UAS. 

Assucar ................................... . 
Bon:1cha em bruto, cuurus sa ''!a !los,·,. 

chifres ................................ . 
Cacào .................................... . 
Café ............................... · ........ . 
Caldeiras para vaptll' ..................... . 
Carvão solto ............................. . 
Carvão de pedra em tijollos e em hal'l"icas 
Cinzas •••.••••..•..•..•........•......•... 
Cobre em esta tio mineral ....•..•...•..•. 
Conchas •••••••••••..••.••.........•...... 
Ferro .................................... .. 
Guano ................................... . 
La ...................................... . 
Madeiras ................................. . 
Ossos ••...••.•.•.••••..•....•....•..•..•.. 
Pinho de resina ......................... .. 
Prata em estado minem! .•..•.......•..•• 
Sal. ....................................... . 
Salitre •...........•.....................• 

I 
Tt·lhas .•....•...•.•........••.........•... 
Tijolos ................................. .. 

I 
Tri~u em grão •••.•...................... 
Vinhos e mais liquidos aleoholieos ..... . 
Quaesqucr ouu·as mereadori;:s:.· ..•...•.... _ 

1.• 

l'AX .\~. 

=:_ I - :{8~1) ! 

I ~~~00 1 
::~(•••o 
::f·{Ãi;{). 

a.~:!<~o 
2.~Hú0 
:MSOO 
:t~OI)I) · 
;J!i'aOO! 
:lRiliJU I 
i)S201l I 
.-\~{j(HI 
:!!;;(){1 I 

:~q:;uo ! 
;j~IJI/11 , 
;)~flOII · 
!ikOOU ' 
~~.~:uno · 
:l;;\100 i 
ISõOO ~ 
\.~600 i 
:JS200 i 
28000 I 
:J~;oo 1 

As mercadorias ~erão cutre;:\ues e reccl!itlas 110 pu1taló 1lc" 
navios. 

Os navios &ao obrigados a all·acar junto ás vontes ou t·aes dos 
armazPns em !!UC tivct·cm de t.JcscatTe"·at·, c a trazer ao portaló 
C passai' tiCSLe Jlara O porão, COJll SCUS proprios apparclhos, as 
mc1 cadorias de seu cat-regamento. 

3.• 

As taxas fixadas na. tabclla comvreheu!lelll :ts 1(111' :~elu:tl
meutc ~c pag-am pelo scrvit.~o 110 tran5portc da~ mcn.:a(\urias dl·' 
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portahí para os armazcns c viçc-\·er·sa, c dã!l dlre!to a couser
l"arem-se as mesmas mercadorJas em deposJto ate tres mezrs 
compiNos. Jo'indo este prazo, a armazenagem, 11ue dahi em 
diante se vencer, será paga com o abatimento de 2.'S "/o das 
taxas lixadas, c repetida tantas vezes quantos forem os trimestres 
que decorrerem durante esse deposito, cons!dcrando-se v~ncido 
o trimestre começado, embora as mercado nas sejam retuadas 
ante!> de haver elle terminado. 

4." 

As mercadorias •tuc ti\·crem de ser ,·cndidas 110 por·to da arri
bada, por estarem avariadas, ou para ot;corrt'r ás dcspczas da a•:
ribada, pagar·au armazenagem propurc10nal ao tempo que cslJ· 
verem depositarias. 

O ouro, ou prata em pó, harra, pinha ou moeria. c lJUac,ttuCJ' 
outros ohjcctos de graudc valor e pequeno volume, pertencen
tes ao earregamento dos 113\"ÍOS, podcrao SCI' depositados em al
gum Banco, precedendo licença do Jnspcctnr da Alfaude~ra, c 
mediante as cautelas liscaes que este julgar ncccssarias. 

G.a 

(lu:mdo t) r·:u·ref.!"amento do ua,·io :trrihado constar 1lc uma sá 
mercadoria. ou de diversas, purl!m, todas sujeitas ás mesmas 
taxa10, se Jloderá fazer a mbrança destas pela ariJueação do navio; 
salvo se. por parte da Fazenrla ~acionai, ou rio dono ou con:;iií· 
natario (lo uavio, hom-cr reclamação em coutrariu. · 

No primeiro caso ubsenar-sc-hão as regras do Deaeto 11.o 3883 
de 29 de l\lan;o de 186i, IJIIC lhe foreru applicaveis. 

Ilio de Janeiro. 26 de ~ovcmbro de f8i3. 

l'iscuntfe do Rio BrallriJ. 

BECRETO ~. 5í7S - DE 2fj DE :\0\'J::~IRRO DI<.: 1~7:.1. 

fie clara a cntra11cia das Comarcas do Rio Tuno, Uio 1 :tmb:.P _ 
Barbacena, Trcs l'ont~s. Ba~agem c lliamantina, na l'ro,·ir;. 
cia dl' ~tinas Gcracs. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
At·tigo unico. Ficam declaradas de segunda entrancia a 

C?marca de Diamantina, e de primeira as do Rio Turvo, 
R10 Lambar~, B~rbace~a, Tres Pontas e Bagagem, crea
das na Provmc~a de Mmas Geraes pela Lei Provincial 
lJ. n ~f)(l~ dl' I~ tiO correo te mcz c annn. 
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O Dr. ~lanoel Antonio Duarte de Azevedo, do J\Ieu Con
selho, Ministro e Secretario de Est:tdo dos Negocios da 
Justiça, assim o tenha entendido e faça exewtar. Pala
cio do Rio de Janeiro em vinte e seis de Novembro de 
mil oi tocento setenta e tres, quinquagesimo segundo 
da lndependencia e- do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\fagestade o Imperador. 

Jlanod Antonio J)uart, d1• A :,·rcdo. 

DECRETO N. ãi7()- DE 26 DE NOYE~tnno m; t87:l. 

~larea o \'Cndmento anuual dos Promoturc. !'uiJiico,, tias Cu
marcas do Rio T11rvo, Rio Lambary. Uarbaccna, Tres I'OJJI:J~. 
Bagagem c Diamantina, na Proviucia de Minas G•~ra•·'. 

Hei por bom Decretar o seguinte : 
At·t. 1. o Fka marcado o ordenado anuual de 8006 aos 

Promotores Publicos das Comarcas do Rio Turvo, Rio 
Lambary. Barbacena, Tres Ponta~. D1gagem e Diaman
tina, ua Província de l\linas Gerat•s. 

Art. ~-o Os das Comarcas do Rio Lami.Jary e Barba
cena terão a gratificação de ~OOl\ ~ os das do Rio Turvo, 
Tres Pontas e Diamantina a de liOO;;; e o da Bagagem a 
de 800SOOO. 

O Dr. Manoel Antonio Duarte de .4.zevedo, do .Meu 
Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos Nego
cios da Justiça, assim o tenha entendido c fat,;a execu
tar. Palacio do Rio de Janeiro e~n vinte e seis de No
vembro de mil oitocentos setenta e tres, quintjuagesi mo 
~egundo da Independencia e do lmpel'io. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Jfanod A11tonio Duarte dr .4:-el•rJo. 



HlOS FJO rODE!\ 

DECRETO N. 5í77 -DE 26 DE NOVRM&RO DE 1873. 

Concede a A.ndrade & Santos autorização, por dous aunos, para 
c:~.plorar minas de estanho c outros metaC's ua bacia do riu 
Pcrlro Cuha~, no município rlc Xiririca, Proviucia de S. 
P.1ulu. 

Atlcndendo ao que me 1 rqucrcram Andrade & Santos, 
Hei por bem Conceder-lhes autorizaç5o por dous 
:lJlnos, para explorar minas de estanho e outros me
taes na bacia do rio Pedro Cubas, affiuente da margem 
·~squcrda do ribeiro de lg-uavc, na parte limitaJa ao 
norle pela estrada de Par·anapanema a Xiririca, ao 
sul pl'lo ribeiro de fguapc, a éste pelo rio Taqnary 
c a oeste por uma linha ima~inaria que, partindo do 
lugar denominado Sitio do Floritlo, vá na tlirecção 
norte até encontru a supramencionada estrada de Pa
ranapanema a Xil'irica ; sujeitantlo-se os concessio
nai'Íos ú ob~crvanciadas clausulas, que com este bnixam, 
:~s~ign::~tlas por José Fcmantlcs da Costa Pereira Ju
nior, do Meu Conselho, l\linistro e Secretario tle Estado 
dos Ne_gocios da Agricultura, Commcrcio e Obras Pu
blicas, tJUC assim o tenha entendido e faça exeeutar. 
Palacio do Rio tle Janeiro em vinte e seis de Novembro 
de mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
d~ lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagcstatle o Imperador. 

Josl Frwnandcs da Costa Pereira Junior. 

Clausulas f\ que se refere o DecJ•eto n." 841" 
desta data. 

I. 

Dentro do prazo de dons armos os concessionarios 
designar;io os lugares em que tiverem de minerar, apre
sentando na Scerctaria de Estado competente plantas 
gcologjca c Lopographiea dos tenenos explorado~, com 
o.~.per.Jis que demonstrem, tanto quaulo fôr posstvel, a 
superpósit:.ão das camadas mincr·aes. 

A estes trabalhos acompanhará, além de nmostras 
rln~ miueraes c. das Yari~"t.lades da~ canndas tle terra~, 



uma deseripção minuciosa da possança tias minas, ~os 
terrenos de dotninio publico (m pat'ticulat· necessanos 
á exploràção, com designação dos propt·ietarios, das 
edificações nelles existentes e do uso ou emprego a que 
são destinadas. 

Outrosim indicarão qual o meio mais apropria1lo para 
o transporte dos productos da mineração, c qual a dis
tancia entre e a ela uma das minas e os povoados mais 
proximos. 

11. 

S:~.tisft'i tas as exigencia!; da clausula L • ser-lhrs- h a 
concedida a necessaria autOI'ização para lavrar as minas 
por elles exploradas nos lugares desig-nado:>, dr accút·do 
com a mesma clausula, sob as condições que o Governo 
Imperial julgar conveniente impôr-lhe:>, no interesse da 
minrraçiio e em beneficio dos direitos do Estado e dos 
particulat·es. 

Pala cio LI o Rio de Janeiro em 26 de Novembt·o de t873. 
-José Fernandes da Costa Pereira Junior. 

DECRETO N. 5i-7R- DE 26 DE NOVE~tnRO DE 1873. 

Concrde á Companhia Cenl.ro da eJ.IlOrtaç:to da hcrv:t mate, nr
g:mizada na Capital da l'rovincia do Ril'l Gt·ao!le do Sul, au
l••ri7.aÇilo para funcciouar e appt·ova os l'l'~pectivos cstatutns. 

Attentlendo ao que me requereu a Companhia Centro 
da exportação da herva mate, ot·ganizada na Capital 1ta. 
Provincia do Rio Grande do Sul e devidamente represPn
tada, e na conformidade do parecer daSecc;ão dosNegocios 
do Imprt·io do Conselho de Estado, exarado em Consulta 
de :1 de Outubro ultimo, Hei por bem Concrdel' . ·~ 
tot·ização para funccio!l~r, e appronr· os-·:f.;;pp~MM?1 -.'\ 
estatutos, com a,; modJitcações •{111', coHt~~~fhJ:úxam, ,. \ 
a~signadas p01·José Femanúes da Co!)tá . · 1ra Junior, '• 1 do ~lrn Conselho. Ministro c Srrret:1~ 1 r Estado dos 1 

I· ~ c? 

(
/ ct)' ~() 
-- ..<:l' /-cn )' .·.· 

\ ~~<?'ç" 
\.\. oo<-, ~·· 

' ....-;:; 
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Negocios da Agricultura. Commercio e Obras Publicas, 
que asc;im o tenha entrndido e faça l'xecutar. Palacio 
do Rio dtdanriro em vintl• e seis de Novembro de mil 
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da ln
dependencia e do Imperio. 

Com :t rnbri<'a de Sua 1\Jagestade o Imperador . 

.Tnsl! FPI'7Jfl.íldf'.~ (la co.~f/1. Pereirrt. Junior. 

1\lodiftc.-açõPs a que se refere o Dtaereto 
n. o ú478 desta data. 

I. 

No art. Hi acrescente-se : não se admittirà votos 
por procuração na eleição da Directoria, commissão de 
contas e !lP.rrncia. 

li. 

;'o art. Hl snbstituam-st~ as palavras: um terço do 
fundo social-pela'! seguinte~:-um quarto, pelo menos. 
tio cJpital realizado. 

111. 

O art. ~ fica assim redig-ido : « A assembléa geral 
dos accionistas se reunirá sob a presidencia de um ac
cionigta que não seja membro da Directoria ou Gerente, 
nomeado por acclamaçiio para cada sessão ou eleito para 
servir dul'ante o anuo social. 

Os Secreta rios ou E~r.rutadores serão por elle designa
•los com approvação da assemb!éa g<'ral. 

Palacio d~ lHo de Janeiro em 26 de Novembro de 
1873.-Jo.~tl Ftrn:mdes da Co$ta Pereim lttníor. 
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F-slalnlns 1la a· sociaç:io annnyma-f:enlm de ExpDrlaçãn 
dj•Juwva mate -~stahclc~djla na pr:tca de Porto ~legrt~ 
{~;'llital d;tl,rnvincia de S. Pt~dru tio Ui o (~randt~ do Sul: 
:a 1111c st~ rd·m., o Uec~1·crn n: :;n~ dt•sl:t data. 

CAI'ITU.o I. 

Art. 1." Fie~ est.ah~lel~ill:t na l'idrulc 1!1' Porto Al••zr•• ··:1· 
pital 1la l'rt~vincia Llll S. l't~'lrn du llin :;randn 1lo Sul. um.t 
:tss"''i:n;ãn anonyma soh a ilt~tlnminal,.'ãotlt!-C•!Il tro un Ex por
la~·ãn d1! hcrva mal!!. 

A ri. 2." O fun1IO rarital 1la as~oeial_'ão ~rr:"t !11~ 200:000 .. ~ 
tlividi1los em r..oo a1·t;it"S ''~" ~1111 1~ e:11la uma. E-; te fundo pn
dPr:i SPf elevado a 400:000,) flUI' deliltCl':JÇão Ja a~srmbJi\:1 
geral dos at:ciouista~. 

Art. :J.o A sua tlnração srr:í de 20 annos contados da dnl:t 
tia aprrovação 1lestes nstatntos Jll~luGnvet·no fmperial. A a:;
soeiação poderá ser di>solvida antt s dr! f!XI'irar o intliea1ht 
prnn, no easn 1le reconhei!Cf-s,J 'lll<! não IHÍ'Ie prennl'lwr sen 
intnitn com vanta~em para os aecionista~. nu por rertla~ qun 
ahsorvam, além do rnntlo tlc I'<'~<' r v:~, .. )() "I" 1ln ~··n capit~l 
rt>aliz:ulu; ou no~ r-asos tlu art. 3:i d.u Ucercto n." 2711 tlfl 1!1 
de Dez<'mhrntle 1860. 

Art. t.• No casu de augmento 1le capital srriio preferido~ 
par:~ ns novas :ll'çõr,, que se ~~mitlirnm os aceionistas fund:~
dores dr.sta assoeiacãn ou seus snl•stitutos. 

Art. 5. o As prPsÍações não Jlfllleriio ser in reriore~ a 25 o In 
rlo valor nom i na I das at'ÇÕHs, nem pn<lerão ~r, r cxi~itlas com 
intet·vallo menor de :10 ili:1s. Sn!Jscriptas ~00 :~cções, a asso
cia~ão se jul~ará constittlill:J para todos os elkitos ligac.~. 

CAPITULO IL 

DOS Fl:"S DA A<;SOf!Lit;Ãn E SITAS OI'IW.\ÇÕE>. 

Art. 1\." A assn1~iarãn tem por li m: 
~ 1." C•)mprar, hcncfidar, vender c exportar lwrva IIJ3te 

:l1;sta Provinein. seu fim prindp:~l. 
§ 2." l'orlMú tambPm neg-rwiar por comrra n Vf'nrla e ex· 

pnrtação em to<los os II13Ís prn<lnrtos da Pr•JYÍI!I'i.~. 
:•IUTF 11. UI 
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~ :1. o ~~·nJn nr•···:<s:tritl, t:llllhPm p .. d,.rá importar IJtHWt;·. 
qtt•·r L!'<'lt•·l'fl~ ll<ll:inn:tl·~ ou t·.<trarl!,eiru'. 

~ .\. • :\ a.-,;;.,·i.··~·ii•J rrãiJ l''"lf'rá raz•·r tr:•n<ti'~·õcs •Jilc trnharrt 
IH• r kt!e a l':tll<;iiu dt! suas propri:•~ :t('<;ut"'. 

r:API1TI.II li! 

\rt '· l·: a····i.orii~:a '"""o 'I'"' ''il""'~'''v,.r ,.,,,., o•statu
to~ t' ptt.-..:--uir ;~~·~;IH'' tf,t;-:.ta ~·~~ul(lilllhla. 1111 11:-; t'l'!:i....;iuuario .. rl't'Lt· 
ul•····id••" "'!<lllldtl ao.; furrnula~ aq11i tlt•..:t·ripta..: . 

• \ri. X." ,\ l't''i''•H><allilitlatlf' d"" :u·o·ioui~ta..; pod:•s trnn;;at·
clll'~ da a.''"L'i:•~·iiu ui'lU ~e eutcu•lt• a rrrai . ..: dt• valur d,• ,,uas 
Jl'l.:Ot\~. 

Art. \1.'' lb acci<~lli..:W~ nã" pod•·rrr ,J,.,p,•tlir-~·· da :t.~.'i<ll'i:t· 
.::·, ... rna.-< é·-llt•·~ l'<'l'lltitti<l•• tr:l';pa..:.-:;~r, \'•utl•·r ou t:l'dt•r stras 
'llTti••s: C<lftlllltlll ·'i'JIIII'IJI•.~ lit·:u·iill tlt':'lllli'l':ldos \Ir, ,;tl:l ('!'..;· 

pun,;a!.ilidad•·. •: u . .; •:•;,;.-:illn:tri",; n·•·"rrltt.·t:idos :wt'ionista.~ 
[ll•llldo ""!•'" f.,r,~lll r ppr<~\·adu~ P"ln Din·l'toria, t', niio sendo 
1ppruratlo,;, lta1·•·rão dt•rrtr" de 8 dia.-; n·•·•tl'"" para a a,:~,~ltt· 
ld1·a g•·rat do.-: .:~cci<.Hti.'ta,;, qn•· l'<'solvt'rú a r~spf'ito. !'ara 
·,_,,,, l'l'ettr,;" -"t'I'Ú ella t·unv .. ,·atla dt•sd,· ltt~IJ pPia Directoria . 

. \rt. 10. A transh·nm··ia ,J,,, '"''."••~·~ d,.,-,.r:) ser ft•ita por 
t<~l'lltll <'llt Hmlivro p:1r:• i-;.-;n d,•,;tinadll, etii<Jilt' ''-"lPjarn lau
<':t<lo,; t>-"l<'-" r•.<tat.ntos P. "" ultrktlt'lll "" ,.,,,_sionaritt:; a tornar 
~~~llr1! ,j :1 l'<'."l"'n.-<abilitl<td~: do.·; cutl,•nlt->, a,:si~·n;~ntlo uns e 
otttro-< t:ullt a llir•••:tllria e~~ '1'1'111<• • 

. \rt. li. ~"<lia da lllllrlt: tlt: qlt'dqtwr :wl'ionbta, o.~ >Pn» 
h~~rdl'ir<•-; lo'riio o ,J;;-,•ito dnrantt• tiO dias tlt• npn:sentar lttn 

1111Vo :ll'ci•tni.-an l'lll sttl•'littli~·~" ''" f:dkt·i·l", suj•.-it~ndo-,:t~ :i 
<1.-it'l'lltill:tl'iin do art. !1." 

-.;., d··utr'u d,•,t•\ praz" n:Í<J tin·rl'lll f,.ito a :;uhstituiç;in, as 
a•·•;uP' ,,•r:lo \'t•nd i•la,: t:rn it:ilih pniJI it·o . 

. \rt. 1::?. 'lu ,·a,.:o •lt: fallel'irn"'ntu de qualt[ller accion;>ta, as 
31t:t> a•·•.:lí•'' ti,.am v:t~!:.s, I' S••J'iill vendida" <'!li lt•iliio publit-o, 
ccttrt·~:an<lo-..:•• :tth ~'~'''''"~'''' 'lllit·,menlt! u i111por!t! li<(itÍtlo da 
\'l'ft<l.l; rt•n•litl:"' ,•q:,,, uii11 s••r;io ''ntn·g-nt•s ao t·ompr:ulor 
~··111 <[lt" ''·ja l'f'<'llilh"''it!a a tli-;pu,;i<:ão .lo art. H." 

.. \rt. 1:1. O aei'Í~>ni..:ta ,·. ohri!.!'ad" a l'l':tlizar stws entra<la,.; 
<L·ntru do tt·mpn lll:ll't"ldo (h'Ía [)ir··•·tnria, uãu o fazerll(<J 
P•'l'tk :,, ~·nlr:ttl:u f(ll•~ li:oll\.1'1' f,.it11, t·omtwlo, r.m eirenm· 
<:1 :; .. i:1s ,. \ l.ra•tr•ii na ria-< t' i"'r motivos n·c••nhl't'itlos ptda lli
,,.,.; .. ri:t, .-<.•r:i a•ltnittith, p:~c:-:nuln pelu rut.:no:s o pn•ulio da 
taxa dq tl:l nt·n pf•la Irl{H';'. 

Art.\'._ li.; :H·c·i,•ni-;t:~..: ~•· ohri::nrn por ~i :10 inteiro •~ fld 
··:t'lli•!·inlt:alil t!1·sth ···..:t~ttltw, fau•nf!r, ""[lt'ei:tl renuncia e 
,; .. ,j,;,·r~t·'·' tlr' qnaJq;wr direi lo que !1:-nltarn on JlO"am vir:~ 
! r. i• ,r;, :rnt":dir a ''"~··rvart~·i:ti(PIIt•.s, eun<'•Jrtl:tntlo <IL'stlo~ já 
·!'i•' q :·11•\llt'l' ··rtllll''i:tf'iin <'lttr<• •i <ÍI·.,r,·~ J•· 'f'll inh•rp-;ce na 

,;._, <-1:\ clel·i,.Ji·l:t l'"l' :trltitr.•.:. 



I u:t:ITIHl. 

1:.\I'ITlJLO V!. 

Art. l;j_ A rrnniãn rio,; a,·,·ioni,t:•' •i•• 11111:1 nu lll:'Í' ~··•;··,,,,, 
J>nr ~i ou 1:omn prnrnr:dorf',; •I<· llitlf•'lll, ,.,n,ti!nir:i :t :.<'
S••IJihli•a ~nnll. Os Ynlo~ 1'111 a,:.,.nlld,··:t g•·r;il ~l'r~" ····nt:'''"' d:~ 
wan••ira ~~~~uintf': por <'a da nm~ :11'\,'Üo 11111 \ "'"• 11:'11> l'"•l··ndn 
tmlavia llf'lll 11111 an·iouisla '"r JII:Jis ri•• tfpz voto,;. 

Art. Hi. 0,; a•:t•ioni,;t~, :ltl,l'nt•·~. fóra lfp,;fa •·nnlan·:•, r11· 
r),~riin ,;r r rt~pr.:,:•·ntad"' na ;""''lnld•;a g·n:d. jH•r 11111 pr•H'It· 
r:~dor tamhPill a•·•·i•lTlÍ<W, r: esl•'· 11l•'•m dos ''''t" \·nt••-'. lllllll':t 
po•l•: rá trr ma i,; d ,. •h:;:, q unlq ner q n e ,;rj:• " ttllllli'f" 'k arr;l'"' 
ou a•:•;ioni~tas qnl' n·prP,;i:Hlf' 1'011111 pnwu rad11!'. 

1\rt. jj_ A' a,s,lniJJ,;a g·pr;ll eornprt": 
~ I." )),.Jj b••ra r !'nhn• t ndn q IH' fôr d" in t••rr'~'" •!:1 ''"'H' i::r;ão. 
~ '2." fl••formar ,.~tr•s t!'l~lltln!' ,;nlm· pr"J!">I:t d;1 llir•·r·t"· 

ria nu r)p alg-um an·i"nbta, 'njr:itnndo stw rl'r"rJn:J ú appro
y;w~" rio G l\'<'1'110. 

~- ;l." Ell'g"f'r a Jlin···tori:l (' 'llppiP!llf',, na r.·,rm:J ''"art. l!l, 
Art. IH. Torla' :1s riPlih,.r~ri"'~ ,,•riin lnn>ad;ts I'" la ntaJoria 

fie Yntns presentes t),. a•·rioni,t:l:; in;;aiplo:; 11:1 li-t:• S•ll'i:d, 
eom 60 •li~s, pPfo Jwnns, ,Jp a n t•·r·•·•lPnr·ia da i'<'llll i~''. 

Art. Hl. A as:;r•mlrl•;a Q"rra I rru n ir·se-lt:l nrd in:t r i:tllll'lliP. 
nns prinwiros 30 dias rl<' c'arl:l annn, p~ra lltP si'J' apr•'"Pntad" 
o rPiatorin da llin·l'loli:t, in:;trui.lor·om os ltal~nços ;tnHnaP:<, 
rrlativo ao nltimn r•xf'rekio, rleg-er por (•scrntinio senf'lo :1 
JJirrr·toria e snpplentP;;, r co1nmis,ãn de ,•ontas; e r~:~.tr:~nnli· 
Jl:lri:mH'ntr•, qu:mdor·onvoe:tda pPia llir<'r'toria. ntt :í rP•Jtti· 
'içãn dos acl'ioni~ta,; quP r••presi'Jlii'JJI um u•rro do fuudo 

' I SOCJ:I . 
Art. ';!O. Para lwvrr as,rmhl•'a ~era I lta,t:~ qnr por si on 

por proruração ,..qrjam n·prPS 'IJtarl:ts aq'ÕI's eorrl'sponrlrn
t••:; :í meti1rlr do r:tpital rmittido; nws p:~ra a reforma rios 
r~tatutos c PXOHI'r~-:iio dcDirrctorr,, dis-;olnção da s•wil'rladr, 
" nrrc,sarin que na assemhléa ~era I rstejam repre!'f•nt:~dos 
pr.lo rnenn~ dons trrr;o~ dn' arçÕPS rmittidao. 

Art. 21. TnrlaYia, não se reunindo :~rt'ioni<las em nnmrro 
snfli•·irnt.l", no< tPrmos do artigo antccf'dl'ntr, a Din•c!(1J'ia 
f;Jr:í nov~ r·on\'ocat;â<l com a clau~nla de rrpntnr·~l' cons. 
titniri<J a a~I'I'ITihlr;/1 g-rral eom os accinnistns fJlW cnmp:l· 
r"''I'!'Cin:" rldil!t~r:tr:i rom o nnnwro (jll•' romparcrrr. 

Art. :1:!. Aa.;semloltl.l I!Pf:ll rPnnir·s•~-IJa soh:~ prPsirlPBI'ia 
do l'r11si l••nl.ll •la lliJ't•ctoria, f[ll<' ll<'llii'<JJ";Í "''il' ;-;,·r:rf'!ari"5 
d"entrc o:; ar·ci•Jnista> presentes. 
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. -\ri. ::n. ~:1 p!ÍIIIPira rc·ttniir" annn:d d:• n.''''lllldi·a g•·ral. 
~l!làll t•IPÍltJS ll'l'S lllf'llilti"IO.' para f~>l'lllal"t'fll t'>l;t I'OIIIIIib,.i"a.,, n 
:i qual inr·unrlle 11 t.'\:tlnr~ dl' toda a r'st'l'iptrrr:rri"r". para qun 
::;,•r·llw-lr:'ro franJil•-'ad•ls ltHI11s w: li\'l·os d" ""-riplllrltl;ão ~ 
mais tl•lf'lllllfllllos p:tr;r tl:rr o so·tt pal'r'l't'l' :1 n·,:pr•ito. ;\;r fall;t 
•Ir alg-lllll """ rnemhro-; :':io r·str:s sultoliluiJus pelos imuw
•1 i;r t"" nn \'nl;tf:'ão. 

t:.\Pl1TLO Yl 

Art. 2'L o_, tn•s :rt'l'ion i-tas que rii'VPIII formar a Dire ·torí~, 
~l'r:io eleitos em as,;ctuhk•:r g-eral, art. 1!J, i'"r IIWi<~rÍ<I rk 
Yotos e111 esr·rulinio st•r•rl'fn, " nu llli'SIIW occa~:iii" e pPia 
llwsnHr fúrnra, >'nrão elr•itos trPs >Uppl•·rrtes para servirenr rra 
vaga, impetliHrento ou renuHt·ia dus llirpr·toro•s. 

Art. 2:i. Oannu adtniuistratil·o t·ontar-o:e-lta do t." de .la
ueiro ao fim tle Dezo>ruiJro, ur:ts pa•:r a prírneira lJireetoria, 
t'rHnmissão de contas, o anuo ;ulrrdnistrativo firulaní em Du
zo·BriJru dt• 11-lH. A adrrriuistr••rJo púd,. st•r reell'it:l • 

..\rt. 26. A' l>ír<'l'lnrin co111pl'le: 
~ 1." Nomrar u G ·n~lll•.~ e us mais ~tn['regndos por propns11 

olcsli•. 
~ 2 " Aprr~•·ntar n:r L" J't•nni;io :rnnnal tl:r :•~<Pmlllt;a 

~··ral um balanç" d;r~ trans:lf;\J••s do aliHII proxi11tu passatlu 
t' Ullt relatoriu daro do t•st:•d" da :r!'·odar·ão. 

~ 3." Couvoc:•r :ll'l~;;enrlrk·a l"t•r:d ordi;raria nn extrannli
!lari;·lllll'lllt•, qu~r~lo njul:~;rr a ht,lli da a>Sno·i:H;:Io. 

~ 1." Prol'iir :t reforma do~ pre~I'Uies t•stJtut••:-: lJUaudo o 
jul~o;~~r ai'Prtado. 

§:i. 0 ;'liomear sens t'orre;;p!OJHientr~ nos lng·:11·,., 1'111 que 
rnto·nder llCI'l':<sari•l, pari! o lll';,(Odu e •)JII'I'a~(l!'S tia as::•J
r·ia~·:lo. 

Art. ~7. An Gt~n~nte compete: 
~ 1." TO!Ja a <Jtl111inistração e expcdi,•nre dos IIPg'ni'Í"s da 

~~,n•:iaç:io, sng-undo as regr;~~ esrat,eJedti:Js lll'Sle:-~ estatutos 
I' d;•ei>l,ps IPg-aes da IJireetoria. 

~ 2." :\'signar todos os du~:umcntos e correspondenda da5 
tr;• n'arções da assol'iaçiio. 

~ 3." Apn~sPntar ;': LJirPetnria nos primeiros ~5 d i<rs n ha
l:tnr:o rrlativo ao 11xereieio liudn, fnrnt,c•mtlo-lht•, ,,ara o fl'
htori" nnnual, t•Jtlu:; o:; dado~ e informa•;ôes IJll'J Jlw fun·,n 
..... '"J·..:: !d;,, 



EXEGUTI\'0, 

~ 1. ° Fr:lflqncar ~ enmmi~são illl eX,111lP <ln l'lllltas todos 
o-< livros e tlut'lllll<'lllus.li:J a~,;.,d;~~~iiu, I' d:1r-lht! todos o' t•s
d:lrt•l'illll'lllns lflll' Jllll' Pila Jht• f'lll'l'lll pn•JitiiiS, 

Art. 28. O G••I'Pillt• JH'ft'1~lu•r:1 pela '11:1 l'I'SJIOil~ahiliii:Hlt~ o 
trah:dh" :1 q11a111ia do 4:000;)01)0 llllllll:!I'S e m:ds lO '~~uhrc 
o.> lurr''" liquidns. 

Jht. 2~1. O Gerente não pod1·rá tlc:nillir-st•PITI'I'Ih•miiPIIlC 
tle >'I'ILI!IIIIJI'l'~o, anlt!S tl4• prestar :'1 IJirt•t:lllria ~'·"'''~~ salisf:ll~
tori"~ d•~ ~llôl ad miui,;tr:wiitJ. 

Art. :)(1. Os or.1en:"l"s tJ;,s 111:1 is rmpn·ga:lo~ ~~·rã" proposiPS 
Jld" G"rnnte I! approv:11los pt:la llin)t·lori:l. 

Art.. 31. O Gen~11le anl••s ti•~ entrar em exaril:io prestará 
uuw li.lno;a de cium vezl's o seu honorario lixo. 

CAPITULO VII. 

DO FlNilU DE ll~:sr-:1-.VA. 

Art. 32. O rullllo de reserva é de~tina•in exdnsivarncnto 
para fazt•r faee á,; Ju•rdas do capital so•:ial, ou para suiJsti
tuil-o. N:i11 se podPr:Í fazer distrihuiç:iu de dividt:rulos em
IJll:lllto u eapital sudal, de~rakatlu eur virtude dt· perda,;, 
uão ft),· inteiramente rcsrahel~t:ido. 

Art. 33. DO$ lueros efl',·l:liraiiHJLIW littniLio~ de catla anno, 
SlJ deduzirão eiuco )JOf et·ntu para fundo de resl'l'\'a ,. o resto 
ser:i o ltH'I'u que se ft•r:.i divirlt·ntlos no m••z dt: Janniro. 

Art. 3~. A' verlJ:J de lnudo tiP n·~t·rva St:rii" h•1•adas as 
dividas que Jurem reputadas intcirantenle jJerúidas. 

CA l'ITU LO Vlll. 

Art. 3iJ. Na lil]nitlarão da sodt•d:ule, rtmnit!o o fundo tlc 
fl'~t·rva au capital li<JUÜ!o, ser:.i distrilJuido pelos at:CIU· 

uistas. 

DISPOSIÇÕES GEI\.\ES. 

Art. 3G. A Direetnria fiea nutorizatla pnra n·IJUPrPr aos 
poden:s tlu Estado qu:wstJlWI' medidas que jnlg<~L' convt•
nientes a bem da prospcridadt• da associarão o da PXportação 
du valioso ramo de herva lll:Jte. 

Art. 3i. A assoeiação poder;i possuir os IJt:ns moveis 
~nhmovent•·s ou tle raiz <pte l'lltPndt•r prcl'i:::L•~ para u hum 
êli!Llamentu dos w·:~t•t·iu' d;1 '.l'"'"'i;w;i,,. 



!)tifi 'cro:-; IJP ronr:ll 

Art. :r~. A Jlirer~torin lien autoriz:11l:t par:• r!Pnlallllar f' 

!::•r drmandada, c para exercer livre c ,::-crnl arlrninistr:u;ãn 
(~ piPno~ porlcre~, nos qn:ws rlr,vr•rn, Sf'lll rf'srrva al,::-nnw, 
rnn'i'lrr:• r-sn eom prehenf! idos r• outurg:Hlos todo~, IIIPSIII" 
ll' pndrrrs em cau'a pn•pria. 

1\rt. :m. A Dirrwt.oria P •·nmmk:iío df' r·•mtas prl'st~riír> 
'~'IIS St~n·ir;o~ ~ratuit.anwni.P. 

Art. f10. A as!>nriar:•o fl,·a snjrita :·,, rlio<pnsiçõ,.•s 1la Lr~i 
n." f083 de 2::! rJ,~ A~oo<ln ,J,. IHGI) ";"1s tio ll·ITI'ln 11." ~7{ I d" 
~~~ rln llP7.cmhrn do mrsnso annn, na pari"""' IJll" lt!P forrm 
:spplit':•v,.is, Pmhora niin estej:uu c'peeilic:•damonte lll•'n•~iu
narlas nPstes estatutos. 

Art. frl. Fie:s nonwarla 11111:1 rnn!lliÍ>>;in r·•11npn>:t:~ tlo.; 
Sro<. J•J~II Bapti.,;ta Ft•I'I'I'ÍI:l dt• ;\zt•\'1'""· .Jo:t<p;irrl r::ll'\';tll!o 
B:lslo' p Fran•·i,;cn r)p L•'IIHIS Pinto Filli", par:1 l't'!JIICI't'l'l'lll 

ao G•J\'I'fllo l111pl'rial a :Jil)lf'nv:tr:;io ;1(1,; pi'I'St~llli'S 1'>1.:1(111""· 
,. :JI'I'Ítar qnalrpiPf modifir·ar:~o 011 ,;uppr.·s:'~" qu" o Gn\'l'l'llo 
jul.c:-a r ennVl'llien te fnr·r-J l!Po;.-(S,·gur·rr•·"" a-; as.;igna tura>.) 

J)ECilETO ~- :;'~'i!l- nE 2fi nE :-;onmnno DE iRi:L 

Gnnceflt• nrivilcgin, nor !lc7. :snnns, a .Tnsti tl~ SilY:l Sertori p:~ra 
irrlroduzir nesta Ctirtc e na PrnYinci:l do lHo rlc .J:Jneiro o 
syslcma, de sua inven~ão, do fabrico de luvas de pellica. 

Atlcnrlr!:!rlo ao qur mr rrqurrcu Jo~~; da Silv:s SPrtori, 
c na conformid:Hll' do parcrcr do r.on~rlhrirn Prncur·a
rlnr da Conh, Sohrr:~nia r F:1zrnrln 1\"acionnL H1'i por 
hem Conr.1~dr·r·-llte pririlegin, por dr•7. :~nnos, para intro
duzir nesta Ct>rle n na ProYinri:t rlo Rio de .L!nciro. st•m 
pr!'juizo da import:1riio rslrangeira, o syslnm:1, rle ,.ua 
inrPnção. tio fahrif'o dP luns ele prlliea, a qtH' se n•fcrc 
r·m seu requerimento •Jp !'t til' .Julho rlo corrrntr' armo • 

.To~é Frrn:~nrlcs da Costa l1 crcira Junior. do l\IPU Con
«Piho, Ministro c SccrPI:1rio rlc F.st:ulo dos NP~orios da 
.\~TÍ<'Illtur:l. Commrrrio r Obra;; Pnb!ir:•~·, a<·ÍlliL' truha 
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t•nlcuditlo e faca e"{rcut:~r. P~tlario do Hio tle Janeiro 
em viute e sei:; ·de Novemhro de mil oitocentos setenta 
P trc~, quiiHJUagesimo :;cguudo da lndepcndcncia e do 
lnlJll'fio. 

Com a ruhrir·a rl1· Su:1 ~la~t·sl:tdc n lmprr:tdnr. 

Ju~i Ft'/'11!1/ttlrs da t;u,ttt l't•rl'ira J11niur. 

llECB ETO N. ;;liso -111: 2G nE :'-lon:111\l\o nE t~n. 

Cour,ede a lleul'it(IIC J:tc.,ues Desmarais privile~io, pm· 10 annos, 
para usar ti~ um;l•rurcssu de sua iuveuçãu, desliuadn a toruat· 
ÍIIIJIIIll'CSci\·el O S:lllg'llf! do gado I)Ue SI~ mata diari:tllll'IIIP e, rc
dUZÍ!Il]U-0 a pú, a(Hu\·cital-t> para estrume. 

Attendendo ao. que me rcrjuercu llenri<JUC Jar<Jues 
De:>marais, c ua conformitlade do parecer do Con"elheiro 
Procurado,· da Coróa, Soberania e Fazenda Nar:iuual, Hei 
por bem Conceder-lhe privilegio, por 10 annos, para 
usar dG u1u pruLcsso de sua invenção, destinado a toruar 
imputrcsr:ivt•l o sangue do g;.do <JUe se mata diariamcntll 
e, reduzindo-o a pú, aproveitai-o para estr·umc, segundo 
a cxposi<:ão t(UC ;1companJwu o seu re<juerimento de 20 
ue Agosto ultimo. 

José Feruandes da Costa Pereira Junior, do l\Icu Con
selho, )linislro e Secretario de Eslat.lo dos Ncgocios da 
AgTicnllura, Commereio c OLras Public<~s, assim o 
tenha entendido c faç..t executar. Palario do Hio de Ja
ueiro em vinte c seis de Novembro de mil oitocentos 
~etenla e tres, quimJuage:,;imo segundo da lwlepcn~ 
tlencia e t.lo Iwperio. 

Com a ruLrica de sua ~Iagestade o Impera lo r. 

José Fenumdt·s da Costa ]1ercira Junior. 
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nr.ctmrn N. ~i'tSI - llE :w llF. C'lll\ rmr.no DE IRJ:l. 

J>t•s:triiWX:t tln Tr~rmo ,,, •. J:t~·Hari!"·-mirim 11 do P.•rdw, n~ Pro
virwia do c,.;;r:r. ·~ cn':t n.•,;:,·. 11111 ln;;ar de J:liz M:ruidpal e ilc 
c lrplr<ios. 

IJ•·i pqr hrm fl,•crPiar· o st'.!~t:intr. 
:\rlko lllli•·u. Fir.• dP~:llllll~\ado do Tnrmn d1~ Ja~na~ 

rilw-rnirinto do Pon•iro. na l'r•1VÍ11da do l>arit,e c:rp:tdo 
ta~~t1~ o lug-ard1~ .l11iZ .\Iunieipaln de~ OrpltJos, revogad:ts 
as dispo,içiit•S 1:111 wutrario. 

ll Dr. :\lanoel Anl1111io ll:rarlc de ,\zc\·l'do, do :\f,•u 
Co:1s•·llto, Minis! ro e Si'LTI'tarin dc~ E,; Lado dos ~I'!!OI'ios 
da .lustira, assim,, tenha nnll'lldi•lo e f:H:a 1''\.l't'lll:tr. l'a
laciodo.HiodeJ;~twiro ••m dntec s1·is dt! Nor1·rnhro 1le 
miloitnr•~ntos setenta ·~ lr•·s. tfuin•ptt.C\·esimn ,,.g·rwdo 
da llldcpcndc~ncia ,. tio lrnp•~rio. 

Com a rubrica dP Sna ~la!\'l'slatlc n lmp•·rarlor. 

Jfwwcf Anlonio Dwtrll' dt! A::crcdo. 

DECHETO N. :n.s2- DF: :!G DE ~oYF.llnno DE tsn. 
l\la11da snhsistir 110 anuo 1lP IS7i a ilesign:~çãn fdla no Dccrnto 

11." :iti)fi 1lt~ 28 •lc 'l•nemhro •I•~ Uli2 •tnantn ;, ordem tla,subsli· 
tni1;:w reciproca tios .Juize~ de Oirdto tia Cilrte. 

Hei por lwm, p:1ra rxccucão cio art. 'L" 1lo Decreto 
n." í82í de 22 de Novernhr·o de 1871, que no a nno pro
ximo futuro de 187í os Juizes de Direito da CMtc 
suhstituam-sL~ reciproeamcutc conforme a ortlem csla
heleei•la n:t relação rpw acompanhou o Dcereto u.• !'if;i{i 
de 28 de Novembro de 1872. 

O Dt·. )[:wol'! Antonio Duarte de Azevedo, do l\lf'U 
Conselho, Jllinistro c Secretario de Estado dos Ncgocios 
da Justiça, assim o tPillra entendido c faça executar. 
Palacio do Rio de .Janeiro em vinte c• icis de Novemi.Jro 
de mil oito•~cntos setenta c trcs, rtuinquagcsimo se
gun:lo da lndepcntlencia c tio lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagcstndc o Imperador. 

1llanoel Antonio Dnartc tit? A:evedo. 



, EXEI'!UTIVO. 

DECRETO N. M83- DE 26 DE NOVEliBRO DE f 87:1. 

~r anda subsistir no anuo de 187<t a designação feita no Decreto 
n.• 4860 de 30 de Dezembro de 1871 quanto á ordem em qut~ 
os Juizes Substitutos da Cõrtc devem cooperar com os Juizes 
de Direi to e substituir-se reciprocamente. 

Hei por bem, para execução dos arts. :1. • c~-" do De
creto n." 4824 de 22 de Novembro de 1871, que no a11110 
proximo futuro de !874 os Juizes Substitutos tla Côrtc 
~ooperem com os Juizes de Direito, c substituam-sere
ciprocamente, conforme a ordem estabelecida no IJecrelo 
n,•q8GO de 30de Dezembro de :1871. 

O Dr. l\lanocl Antonio Duarte de Azevedo, do l\leu 
Comclho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncg·ocios 
da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
]acio do Rio de Janeiro em vinte c seis de Novcmhro de 
mil oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo 
ela lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Manoel Antonio Duarte de Azercdo. 

DECRETO N. 548<Í-DE 26 DE NOVEJtnno DE 1873. 

Concede a :Manoel Calbó e a Raphael Peralta privilegio, por 
dez armos, para fabricar vidros planos destinados a ,-idraças, 
espelhos, etc., segundo um processo de sua invenção. 

Attendendo ao que me requereram l\lanoel Calbó e 
Raphael Peralta, e Tendo ouvido o Conselheiro Procura~ 
dor <la Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por 
}Jem Conceder-lhes privilegio, por dez annos, para fa
lH·icar vidros pl.mos destinados a vidr·aças, espelhos . . _ 
segundo um processo de sua invenção, const ( <\j.l~lJ1· ·, 
.
senho e exposição que acompanharam os ea.'l~ 'iil\Jii -~ \ 
to <lc treze fie Ag-osto \lltimo. ~\-~ \1 

1 
\, 
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Jo:'é Fernandes da Costa Pereira Junior, rlo l\leu Con-· 
~rlho, l\linistro e Secretario ue Estado dos Negocias da 
A:.:rirnltura, Commercio c Ohr:~s Puhlira.~, assim o 
t•·nl1a entendido c faça executar. Palac:i(l do Hio de Ja
nrirn em vintr e ~Pis de Novcmb1·o dn mil oitocPntos 
.,,.,,,nt;l e trc~, quiHquagt>imo segundo fia lllllependcncia 
1· d•• lmpcr i o. 

Com a rubrica de Sua l\tage$:adc o Imperador. 

Jo.~r F~'nwwz,.~ dn Costn Perrirn Junior. 

nECP.ETO N. t;r~s:;-nE 2G uE NOVE)mno nE 187:1. 

f:r•n~r•l~' ao P.~rão 1lr Di:lm~ntino rermiss~o, por trrs anno~, 
p~ ra rx piorar minas 11~ ra1·v<to de pedra no districlo de Mi
randa, na Pro\'incia de r-talo Grosso. 

Attcndrn<lo ao que me requereu o Barão de Diaman
tino, Hei por lwm Conceder-lhe permissão, por trcs 
annos, pt!ra explorar minas de carvão 1le pedra no di:'
tricto de .Miranda, excluidü o territorio da colonia 
militar do mesmo nome, na Província de l\lato Grosso, 
sob as clausulas, que com este baixam, assignadas por 
.lm:é Fernandes da Costa Perein Junior, do l\leu Con
selho, Ministro e S1·cretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, &nnmcrcio e Obras Publicas, que assim o 
tenha entendido c faca executar. Pa\acio do Rio de 
laHeiro em vinte e seis de Novembro de mil oitocentos 
setenta e tres, qninquagesimo segunuo da Indepen
drncta e <.lo lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

José Fernandes da Costa Pereira Juni01·. 

Clausulas a que se refere o Decreto n.o :i'IS~ 
desta data. 

I. 

Dentro llo referido prazo o. concessionario desig
Tl~rá 0s lugares em que tiver de minerar, apresen
t:'''olo n:1 ~,..crrtaria 1lP Est:Hlocomrrtt'nlr pl:n1tasr,-rn-



EXECUTIVO. 

logica e, topo!!:raphica dos terrenos explorados, com O$ 

perfis que demonstrem. tanto quanto fôt· possível, a su
pt'rposição das camadas mineracs. 

A estes trabalhos acompanhará, alóm de amostras tios 
mineracs e das variedades das ca111atlas de terra, urna 
deset'ipçãominuciosa Lia possança das minas, dus tnrt·nos 
de domínio publico ou particular neccssario~ á mine
r:tçãu, com designação dos proprictarios, das etlifit~açõe<> 
nclles existentes e do uso ou emprego a que são desti
nadas. 

Outrosim indicará CJual o meio mais apropriado p:tra 
o transporte dos productos da mineração, e qual a dis
taneia entt·e cada uma das minas e os povoados mais 
}H'oximos. 

li. 

Satisfeitas as exigeRcias da clausula 1. ', srr-lhe-ha 
concedida a necessaria autorização para lavrar as miw1s 
por ellc exploradas nos lugares designados, de r~ccôrdo 
eom a mesma clausula, sob as condições que o Governo 
Imperial julgar conveniente impôr-lhe, no iuten•sse 
da mineração c em beneficio dos direitos do K;tado e do,; 
I'artieulares. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2G ti e Novembro tle l87:3, 
-José Fernandes da Costa Pereira Junior. 

DECRETO N. MSG- DE 26 DE Non:~mno DE 1873. 

Concede a Illanocl Leite do Amaral Coutinho permissão por lres 
:umos para explorar minas de' carvão de pedl'a e mercurio 
no municipio de Villa lllaria. e na fl'eguczia. do Livramento rio 
mu1licipio de Cuyabá. 

Attendendo ao que me requereu Manoel Leite do 
Amaral Coutinho, Hei por bem Conceder-lhe permissão 
por trcs annos para explorar minas de carviio de pedra 
o mercurio nos terrenos do município de Villa .Maria c 
na frcguezia do Livramento do município tle Cnyabá, 
conprehendidos entre a marg-em esquerda do rio Pa
ng-uay e a direita do Cuyabá, na Provifll'ia dn 1\lato 
{irm>so, sob as clausulas. qnc com rsle b:li'(:tlll, :t~sig
:l:u:{a< )'Or ,José Fernandes da Costa I'l'rcit<\ Junior, '-'-'-' 
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:Meu Cnr.~elho, Ministro e Secretario de Estado dos Ne~ 
l!:Oeios d~ Agricultura, Comrnercio e Obras Publicas, que 
;;s~im o tenha entendido c faça executar. Palacio do H.io 
tk Janeiro em vinte c seis de Novembro de mil oito~ 
,.,.n tos setenta c trcs, quinquagesimo segundo da In~ 
depcmlencia c do Imperio. 

Com a rubriea de Sua Magestadc o Imperador. 

José Frrnandes da Costa Pereira Junior. 

Clausulas a que se refere o Decreto n. • :i4SG 
desta data. 

I. 

Ilcn tro do refcritlo prazo o concessionario dcsig~ 
na1:'1 o-; lu.!Tares em que tiver de minerar, apresen-
1andú na ~1:~crctaria de Estado compctf'nte plantas 
gr·olo::i1·a c topograp!:ica dos terrenos explorados, com 
os prrli' que demonstrem, tanto quanto fôr possível, a 
:<ujwrpo,;i,:ão 1las camadas mineraes. 

A ~~stcs tr~1hal h os acompanhará, além !lo amostras dos 
mi11cr~:cs I) tl:ls variedades d~s camadas de terras, uma 
tl:~~cripç.ão minuciosa tla possança das min:~s dos terrenos 
de do111inio publico ou particular necessarios á minc
r;H;;To, com dcsignaç:To dn,;; proprictarios, das edificações 
ncllc,; e'~i~tcntr~.;; c do uso ou emprego a que são desti-
1l~Hbs. 

Outrosim indicará qual o meio lll::Jis apropriatlo 
Jl:lra o transporte dos productos da mincra1.:ão, e qual 
a dislaneia entre cada uma das minas e os povoados 
mais proximos. 

li. 

S1tisfcitas .'ls e:xi.'rrncias da clausula 1. •, scr~Jhe-IJa 
r.onccdida a neccssaria autorização para lavrar as minas 
por elle P:(plorarlas nos lugares designados, de acf'ôrtlo 
ro1n a mrsma clausnla, sob as condições fJUC o Governo 
Imperial .iulg-ax conveniente irnpôr-lh!\ no interc:;se 
tb minerarão o em beneficio dos direitos Llo Estado e 
d•1s partinilarcs. 

I':Jlacin do Hio rlc Janf'iro em 2(i de Novembro de 
1::7:~.- Jo~d .Fernandes dn Costa Pacin1 Juniur, 

...... 4 
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DECRETO N. M87- DE 26 DE NOVEliBI\0 DE 1873. 

Supprime a pistola como parte do armamento das praças de 
cavallaria que usam da ela vi na. 

Hei por bem Determinar que no armamrnto das 
praças de cavallaria, que usam da clavina, seja sup
primida a pistola, ficando nesta parte alterado o De
creto de 3 de Setembro de !82~. 

João José de Oliveira Junqueira, do l'tleu Conselho, 
Senador do Imperio, 1\Iinistro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Guerra, assim o tenha entendido c fJça 
rxecutar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e seis do 
Novembro de mil oitocentos setenta e tres, quinquage~ 
simo segundo da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica :le Sua 1\lagestade o Imperador. 

João José de Oliveira Junqueira. 

DECRETO N. õ~88- DE 3 DE DEZE~InRO DE 1873. 

<:onccdc á Companhia Inglcza S. Paulo Gas Company Limilcd, 
autoi·ização para augmentar com :10.000 libras sLcrlinas seu 
fundo social. 

Attendendo ao que me requereu a Companhia lnglcza 
S. Paulo Gas Company Limited, e na conformidade do 
parecer da Secção dos Negocios do lmperio do Conselho 
de Estado, exarado em Consulta de 28 de Outubro ul
timo, Hei por bem Conceder-lhe autorização para aug':' 
mentar com 10.000 f, seu fundo social. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior, do l\Ieu Con
selho, 1\linistro e Secretario de Estado tios Negocios !la 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 
tres de Dezembro de mil oitocentos setenta e trcs, quiu
quagcsimo segundo da Independcncia c do Imperío. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

José Fcmandcs dn Coola ['c;·cira Juuivr • ..... 
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DECRETO N. tH.S!J - DE 3 DE DEZE~IBllO )}E 1873. 

Çuncct!P á .\ssociação l\lcrcantil dE~ CampOi antori7:ação par~~ 
fuueciouar c approva us re:;peclivos estatutos. 

Allcndendo ao requerimento que me 1lirigiu a As
sociat;ão l\lercantil tle c~mpos, e na conformidade do 
J'arccer da Secção dos Negocias do Imperio rio Con
~dho de E~tallo, c~arado em Consulta de G de Outubro 
ultimo, Hei por bem Conceder-lhe autoriza~ão para 
funccionar, e approvar os respectivos estatutos, com 
as modificações, que com este baix.am, :~ssignadas por 
José FPrnandes !la Costa Pet·eira Junior, !lo l\leu Con
selho, l\linistro e Secretario 1le Estado dos Negocias da 
A!:.!ricu llura, Commercio c O!Jr·as Puhlil:as, que assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em trcs de Dezembro de mil oitocentos setenta 
e tres, quintJuagcsimo scgunuo da lnucpcndencia e 
do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

José Fernandes da Costa Pereira Jtmior. 

JUodilicafões a que se refere o Decreto 
n." :i-189 desta data. 

I. 

No art. 4!}, depois das palavras-todos os socios
~cresccntc-se: -quites para com a associação. 

11. 

No final do art. IH gupprimam-sc as pala vras:-ou do 
Ex.m. Sr. Prrsidente da Província. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Dezembro do 
1873. ·-José Fernandes d(t Costa Pereim .funior. 



E'<ECl!TIVOtii 

'Estatutos da Associacào ftlercantil de Campos, a que se 
refere o Decreto o. o !H89 de 3 de l)ezembro. 

C:\PITUW I. 

D.\ A!'SOCIAÇ:\.0. 

Art. 1. • Fica instituída nesta cidade de CampM do~ Goy~ 
taeazc~. uma sociedade que se intitulará Associação 1\lert~an· 
til de Campos e se comporá de todas as pessoas nacionaes e 
estrangeira~, que forem admittidas na conformidade dos pre
sentes estatutos. 

Art. 2. o Farão parte desta associação as pessoas que fo
rem, ou puderem ser classificadas nas seguintes categorias: 
i. • c a pi tn listas, 2. a commerciantes, 3. a banqueiros, 4. • cor
retores, 5. a leiloeiros, 6. a armadores, 7. • chefe de estabele
cimentos ruraes, 8. • chefe de estabeleciment06 industriaes, 
9. a incorporadores de companhia~, tO." Directores de banco. 

Art. 3. o As pessoas que, não pertencendo a nenhuma das 
categorias do artig-o antecedente, quizerem todavia gozar das 
'Vantagens que offerecer a casa da associação, poderão ins
crever-sE como assignantes da sala de leitura; mas nenhu· 
ma parte terão na direeção dos negocios da assoeiação, os 
quaes competem exclusivamente aos membros della, assim 
como ~ó a estes cabem os privilegios e regalias que outorgam 
Ciites estatutos. 

CAPITULO 11. 

DOS FINS DA ASSOCIAÇÃO. 

Art. "'·o São seus fins: 
§ i. o Investigar as necessidades do commercio, indnstrin 

c agricultura, attender ás su3s justas reclamacõcs c promo
ver seus interesses por todos os meios a seu aleanec. 

§ 2. 0 Representar aos poderes puhlicos sobre tudo quanto 
disser respeito ao commercio,industri:t eagricultura.j:i levan· 
do ao seu conhacimento todas as queixas e reclamações t!estt·s 
tres ramos da actividade nacional, já reclamando todas a~ mc
jidas que julgar uteisao seu desenvolvimento c pm;;;peritladt,, 
mornwntn r•om rPf••rf'nria :i ro;nan·~ rlP. t:alli!H'"· 
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~ 3. o Colligir todos os dados c elementos relativos ao mo· 
viincnto commercial, industrial e agrícola dos elfeitos ex~ 
portados e importados, porém quando as forças pecuniarias 
da associação o permittirem. · , 

~ 4. o Crear uma bibliothera commereial, agrícola e indus· 
trial, em relação com as forças pecuniarias da associação, e 
bem assim assig-nar os periodicos ê revistas mais acreditaJos, 
e que tratem de alguns dos tres ramos da actividade Im
ma na. 

~ ;.i, o Promover os meios mais adequados para que sejam 
reínettidos á associação telegrammas, pelo menos trcs vezes 
por semarw, do movimento e estado do mercado do Rio de 
Janeiro. 

~ 6. • Fundar um monte-pio, em beneficio dos membros 
da associação que cahirem em indigencia ou de suas famí
lias, quanuo clles falie_cerem sem lhes deixar meios de qut} 
}Jos:;am vi ver e 

CAPITULO III. 

DOS FUNDOS DA ASSOCIAÇÃO, SEUS nENDUfENTOS E APPLICAÇÕES.' 

Art. :J." O fundo ua associação compõe-se: 
~ i, o De metade das joias recebidas dos membros da as. 

sodação, e do seu rendimento. 
~ 2. o Do excesso entre a receita c despeza annuar,s. 
~ :1." De quarJsqucr outros rflndimentos e cvcntuaes. 
Art. 6." 0.-; fundos c rendimentos da asso~iacão siio des-

tinados exclusivamente aos fins dos artigos do ;:apitulo 8." 
Art. 7." Os rendimentos da associação eonsistcm : 
~ l. o Nos juros do capiWI rr.alizado. 
~ 2. o Nas joias c contribuições annuacs dos socios e assig

uantes da sala de leitura. 
Art. 8. o O flXccsso da receita c despcza e hem assim meta· 

dt:\ das joias dos membros que cntrar~m para a associação se
riio applic::ulos no fim dfl cada anno á compra de apolices da 
rlivida publica. 

CAPITULO IV. 

DA ASSEliDÜ:A GER,\L. 

Art. 9. o A assemhléa gera I é a reunião de todos os sodo~ 
'JUe eomparecerem no loeal das ses::ões nos dhs e horas que, 
para Psse fim, tiverem sido previamente desig-n:~dcs por :tn· 
niiiH'ÍII-: (IHI.(ir~tliiS Jl!IS jii'Ílli'Ífiat;,; !JCfÍOUÍCO:< da f'Ídaúc, 
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Art. 10. Não ~e .iulgará eonstituida a as~emuléa geral ~e· 
nãu quando estiver- reunido, pelo menos, uma quinta partr1 
dos soei o:, desprezadas as fracções. 

Art. H. A msemb/éa geral rr'nnir-~e-ha nuns vezes em 
ead:t anuo, senllo a i .• no dia iO de Janeiro para ouvir o 
I't~latorio da Virectoria, soiJre os trabalhos da nssud:tção, no 
n!luo Iludo, e nomear urna cnrnmissiio rrue r.xamin~. a., r·ont:~s 
r torne conlweimrnto dos actos da Dirccturi;l, n a 2.• n:J 
dia 21 para ouvir e votnr o parecer da commiúão r1e cnuta,, 
e de~~·r nova Direeçãu, e sendo dia de guarda, no in11nc· 
uialo. 

Art. i~. A asscmbl1\a g-eral extraordiuaria rrunir-~c·ha 
todas as vt•zes que a Oircrçiín o jul~uc nP1:r~sario, Olllfllando 
:1 rPtllliiío seja rer111erida a<J Pn•sidc•nte tia llin~eçãu por ::o so· 
l'io~. tlevr'!Hlo em nmiJOs os casos preceder ann.uucios nos w-
1 iodi1:o;:, iudican<.Io o tim da rrHllliiiiJ. 

Art. J:J. Nas assemhlé•as •Jrrlitwrias sónwnte ~f'. tratará 1lns 
oltjl'etos inrlien1Jns no ar!. i2. I\'" as cxtraorditwria~ serão nni:
C"<lllllm!e di~eutidas as ma terias por cuju motivo tiverem sitlu 
c:on V01~arbs. 

Art. H. Quamlo por falta rle numero não pnrlerrleliiJerar, 
:1 :t'o'l'llllJiéa f\·,~rnl sl'rá dr~ novo convocada, eonforme o c~ta
llell'eido no art. !l.'', e jnlgnr·sr)·/ta constituída com o llll· 
mero dr socins qne cOilt)':lrecnrPm. 

Art. W. As ei<'ÍÇ[k; 'erão fl'itns por e.-rrntinio S:'cretn. 
Q1r:llldo lwuver cmpat1: r! e votoó entro rlous dos lllr'illl!rno; vo
tados, pror:eder·,r:-lw :"i nov:J \"ola(::iO e e'uutinio :;r:r:J"Ptn rr:· 
Jati,·autenw a essr:s dons membro::, c dando-se novo r•mpatl', 
ser<\ a clr·i~ão dcddida pr;Ja s,)rte. 

Art. Hi. A nsscmblé:l g-t"ral tlecirlir:í dPfiniti\•am~nt>~ 
todas as proposta;; que lhe forem aprescutarla:::, rprr":r pr:la 
Din•cçiío, I{U!~I" pelos sueios nos casos do art. t:J, as,;im l:olllfl 
I"I'SIJIVel":i so!Jrc as re.prcsentarõcs que tiverem de SI'I" dirig-i
t!Js aos po1Jercs puhlieos. 

Art. -17. A assemhléa r.:eral disrntc o dror•i1lc ron1 torlos o" 
raso~ nnti>sos uns prrsrntcs estatuto~, rJuantlu seja J'ara is>o 
eonvoe,~tla pela llireéçãu. 

Snas tlelilieraçõ,•s, porém, que a Iterem qunlrrncr rli,:posir;ilo 
dos llfP,entrs t•stntutos, ficarão tlqtcntll!Ulr:s da appr.,r:H;â~t 
<.lo (;o\'erno !mpcrial. 

CAPITULO V. 
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Art. l\1. ~~~raso dn fJlll' em uma elt•ição st'jam nomca1lns 
mais do qur. trt>s mPmbnts brnsit .. iros, ou nwis tio qnP tn•s dP 
rrna l•pwr 1bs outr:ts n:lf•io!la liilnilPs estr<lllg-ei r:ts, s1~rão con
~idt~r:td 1s Ui redores o' tr••s Bra;;ilr,iros lll:ti> H•tal!n!', assim 
1'1111\n üs Ire·.; 111~is vot:1dns da< ref,·ri.fas JWt'ÍIIll:.lidadPs; prn
r•·•IPn•h-:'t! ;·, J\111·:1 Plt~i•·:'tfJ I•:tf'a pn•,.n,~hl'r a Yll!ra Jus qu.~ 
tiYt•l'<'lll sido 1'\l'inidrt,;. 

:\rt. :o. Hnver:i qnatro ~npplrnt.•s, rpw '"'r~n o;; illllllPtlia· 
1•1., •:111 vut~t,; aos •Jill: tiv,~r''lll ;;i·I•J PIPit"·' llirl't:lfll'!'.', f' qun 
't'l'ii0 1:harnados p:tt·a Jlf't'•'nf'iwr :1' falta;; dt•:'ks. pt•l:l onlt~lll 
da vot:lf'iín ~~ st·Q"Ull:lo :1 H:H'itt!lalidalll'. 

Art. 21. :\IJ 'c<hO tf,, n:io hay,•r snpplellt~s da n:lcinna
litlado do Dlreetor, ausente ou Ílllpet.lid••. :;n:í eharu:ulo 
pnla Dírf'f'Ç:io para pr•••:lli'.IIPr a Hla fnlt:1 nm ''"'io da na
cinnalidado dt' tal llin•t·tur, ~uj,itando·~t! r.-;t:t liiiiii•':H,';io :i 
appi'II\';J~·:iu da as.<t'fllhl(•a g·,·ral t'll\ sua Jtl'tH in ta n•uni~11. 

Art. :!l O car~·, t!l' Di redor,·, graluit••. O :-rwio lfll" :.;c• e,;~ 
l'i1~:ar tL~·p:~t'l't'•'i··n, ~-r·l!l (}!li~ :·q~~·~·~·lnte u:oli\PP:' .in~tithatln:-; 
d, Sll:t •'>'t~m:t, ptH!P:·:i ,:0r t•linlinado da as'"'·i:11;iiu ptda :1-;. 
'l!lllhlt;a ).:'~r" I, c.'lt't.'J•tu ,,. j:i tir••r '''t'Yidu ltl'l'krídu cargu dn
rutll•• \1111 annfl. 

,\rt. :!:l. A l.lir,•n;~n não !JrHl,•r:i deliltt•rnr s•·m qnt~ PslPjnm 
r••tuli•los •Jttalt'tJ tlu ".'a,; llll'llliJt'O> pP!u lllt,lt<.l:'. ::'tt<t~ dt•ei,õt·~ 
~~~rào tomadas por mainria :1h:<oluta dt) vut•·s dn;; lllt~fllhro;; 
pm:-Pntc~. E:n ras.J tlt: l'lll!lrtlt!" Fre:;iticnte tt•r<i n vnto t[,, 
ounlitlade. 

Art. 2'L A Dircet;iío rcnnir-se .. h:l rm ses:;;[o nt'tlinnria nma 
vez pelo met.os, emeada mez, PJII scs;;ão 1~xtraor!linaria todas 
af· Vt'Zt'S rttte o J'l'l:lanwm ns íntr•rpsst'S t.la as,ul"iar:in t•ll tio 
rnHIJnr:reio, índnstria ou ;1~ricnltura. 

Art. 'i'i. Cnlll(tt•trJ :í llir.·:r;-iio: 
~ 1. 0 NtJlllC:ll" ns l'tn!'ft'~'ados que julg:tt' lli'I'~S!':ll'ÍOS r~r:lt1 

sf'n·it,~o da a.,,;ucia(:ão, Li•·>p••tlii-o,; t! snltslituil-o,; por !outro'. 
quatttltl o jnl!!llt! ron\·,•ni••Jttl', <111~:1111'11!<11', Olltlíntinuir o ttll
tnn·o lit'iles, llxar-lhe.-: us ordt•rtadc•.-: ·~ t'OIII't•der-liltJ' grat.iti
t'<lÇÕc•s q~tantlo [onr ai:Innt st•rvi~·o PXtraonlinario a.; nter~t;alll; 
atllllini:;trar as rerulas tia a:;:;oeiaçãu. 

~ 2." Estalwleccr 3s pPtl:-ucs dé •JllC trata o art. iiR, n;lt) 
f'X~edcndu 2111 ca;;o algnm a ;-;ua important:i:t <~CL' n•ndiiHt·n
tos e snLras auur1.w,_, u não podendo di~traltir dtl t'~;pital e:;ta
bt•lr<Jitln no art. 5'~ qnantía algunw para t:d firn. 

~ :!." i'romover [Hll' totlns t•S meí"' a "''ll akance o,; inlt•
rv:;st·s tlo cornmr:-t:i"; indu.;triat' :t!!t'Írultnra, :u[optando para 
t~ ... ~~~ ti1n a~ nt,·did:l~ qud jul~rll' :H·t•riad:l:-:. :1~ qu:ll':-\ .~\·rão )p. 
vad;Js ao t:OlliH'cÍIIIt':llo tl:l <'S'~IniJ!c;:r gt·ral t'lll ~ua [>I'ÍIIII'Ít'.t 

l't'll !I iã•'J. 
~ !~.o ~l:lndar vir, ,]c onJt' ronvenlw, I Í\TO>. pcriodiros. 

preços corrcnti'~, e mais puLiicn~õcs 1111e P"~~am ser utcis ao 
1:nmu:crcío, industria e <lg-rieultura, tendo em vista, para 
t~!'a' 1·.ompra~, os rrcursos pPcuniarios da a~socíarão. 

~ :J." \'ronwvcr pe!os meu•<; adequados. contrnrtando r'.(lflt 
~ . ..l·t :H .,_.w;•·l:ll:• t ::1ait>r l'~tr:1nti:t <•fft!f'l'\:t tlt• ""'T•·;tabili.!atl,· 



E'<ECUTI\·o. !)/!) 

e circumspet~ção, para que sejam remettit.los :í associação, pelo 
menos tres vezes por semana, telegrammas, lll<Jneionando o 
estado do mercado da praça do 1\io de Janeiro, e lll~lll assim 
Jog-o que entrem os paquetes da Europa e Hio da Prata. Estes 
tolegTammas logo qut~ sej~m recebidos serão t:1Jll1wados L'lll 
qua,Jr,•~ na sala da a8sociacão. 

~ ti." Fortuar o re~ulam~nto intPrno ria a;:,oria,;ã'J, suh
m•;ttl'l·o ú approvar;ão tia assem!JI,;a ger:tl e r<·~nlver solm· a 
;uluti"ão thts pes:;uas que prctendérem t'az,•r parlt~ 1h :t,SI)· 
ciaç:io, nu que quizereut s~r as<i:.;naut<~s d~ qJa tk ld:nra, 
:;cHdn sua UP<:i,ão neste 1;a-,o )"11' 111eio de t·~ ·rutinio S<~•:;elo. 

~ 7." Cunvo~ar as ;tsse1u!Jkas gera~s or,liu~ri:~:; ,. n:tra"r
dinari:•,;. 

~ 8." D.tr inteiro e prompto ':umpri111ento [!-; n•:;oltu;(i,•s Ja 
as'·~uthlr'~a g·c;ral. 

~ !l." .\pre,•·ntar ú nssnmblé.a !'Cr<tl o r•>Jatorio annn~l 
dus tntlwlht•S da assot:ia~·fw e ;os coJllas d~t sua rccuil:• ·~ il<:s
Jil'Za. 

~ !0. 1'l'r livros cspeeiar>' para o lançanwnto das aetns il1l 
todas as reuniões, tanto da Uirec~âo como da assem!Jléa 
geral. 

Art. 2G. Fien subentendido que 30 l'rcsirlt.mtc compPtc 
toJuar a inkiati\ca e !lar as ordens connmientrJS para IJlle 
tenha t'XI'l'UÇão o artig·o antccetlente. 

Art. :!7. A Diree~ão, lo~o que clltrar em flllH'r;<i,•,;, nn
mcar;Í rl'enti'<J ''ms Jlll:!lllor{ls o Presidente, Viee-Pn·sitkntc, 
1." I) 2." St•crrt;nios e Tl!e,;,.ur•:iro. 

Art. 28. A Dirccr:ão nolltearú d'entre 'i uma eommis~i:o 
de trcs mentbros por escrutiuio ~eereto para <Jiltepôr par·e1:••r 
~ohre matPrias l:ommcrcÜH'S, industrial's e agricola:<, IJUt: lhe 
foreru sub11wttidas e c lia julgar rlc sua t:ompdencia. 

Art. ~a. A norucação de Presitlcnte rccahirá sempre solm~ 
um dos llt()lllhros lorasileiros. 

Art. :lll. Ao Presidente compete tomar inidativa rm I'Hio.' 
os :H:t.ns qnP forem relativos ;í A~sod.tr~o, dirigir to1los os 
tral•allt<ls das ~PS.'õe~, tanto da Dire1:rão, l'omo tl:t ass,•mhléa 
geral, P a.ssignar ;ts aditS ronjnlldauwnte 1:on1 os Stwn•tarir"'• 
t: lor,m assim todos os ollicios r1ue forem expedidos pela Sec:nl
ta ria. 

Paragrapho nniro. O I'rrsidcnt() ter{r voto c:omn mcmbrn 
da Uin~c~ào e mais o voto de 11Ualidadc conforme determi!la o 
art. 2:J. 

Art. :ll. O Vico-PrcsidcntcsubstitJll~ sempre o Pn~sidr:nte; 
no intpetlimt•uto deste, tlesempenhando tntlas as :;1uls fnuc. 
~·lll 1 S. 

A11.. :1::!. O I." S~crrtarin sub,;titrw o Vicr-l'resil!<·ur,. "" 
irnped illtt:nto d1•ste, nssigna as actas das n·unii:'''' tia :ts~ern
loléa .!.!<:ral. e tla.s sr.ssõts da Jlirecção, dirigr•, assigna '' P.\~ 
l"'de as ordcl!s e oíl11:ios relativo~ a todos os neg-o1:ios da a'· 
~(H~incãn. 

Art.:;.:. o 2." Sr>erf'tario ajurla, e substitui' ro J." ~'•'•TI'f;tri<• 
~'!li t,_~ Lt' :L' SllCIS fllll<'t;0i'.:', 



ACTO~ no l'lllll:ll 

Art. 31. O Thrsoureiro as;;i!.!;na os rt>cihns e rrais llo
''UilJelltus relativo;; ao movnneutu dos cofres, pag-a tulla~ :1s 
tlo>~p,·zas autorizada~ po~ln Uireeção, e terminado u tem_po de 
~n;:s funr{'Ue~, faz entreg-a ao lillVO Thol~Oill'l'iro dos livros, 
olf.,·unlento~ o do ~11luo vxi:'t•~llk, cubraflllo tk tudo u \'Uill

l'•~ku!e reriho. 

CAI'IITI.fl n. 

Art.:-~:;. l'otl,•m q•r ~''i~nn11te;; dn qla •lc lt>itura tl:-t ;J;;
~nn:u:ií••, ••mhnra uã•J l"'rli.'J.r:a!tl a ll••nltu::•n d:•,; t·att•:_:·Jrias 
•lo :trt. ':!.'', t11das :t,; [ws,;nas 'Jil•' a jai(o da IJire:·•;~u ~cjam 
.i tllg:ui:Js d i'-'Has de atllni,sâ•J . 

. \rt. :Hi. (),; :•,:-;j ~~~~llt"~ p.,,J,•r:'i" r.·nnir·>" no 'al?ío rlc lri
t.ur;t, ~Pinprr· I!Il~' Pile eqi\~1'1' :-tlt.:Tlo ~ trn::1r ::!li de =-'Ptl~ nP
çtwi"."; ll'r os jorn:H·s. ftlYist::~ ,. olll"!l:' P"l'ltliHTlll<':' {> l•i
ldio~lll'ra da :''"''·iat:~"; gt·z:tr tln,; ClllltTII<IIIidadPs que •>ff,•
l'•·•·••r.•nl ~:-: ;;;i)n.-·. ltlf',Jiant" :1 t'IIJ!lfiiJ11it.:~~~ !IIIIIIWI dt• l:!l.',(JOI), 
J>:tga nn prin~ipin d,! l'.1da annn, on G;; .-;e Dlltran·Bt llur(tllte 
o 'f'ltlt':'tm t)p Jnll10 n :H tle Jl,•zt.·lttbrn. 

An. :.:t. 0:: ~•>si.~n~nks nellltunta p<~rtfltf'rã0 nns rtr.l!nt·ios 
tb :ts<odnr:in, não potkntlo pttr l'IIIISt'IJll"li!:h vttt:tr lll'ltl ~c· 
n·n1 ntt:Hlns na;: nsselnblt'•;•~ gt'r:tf's, 11<'111 de tjnaltJllo:r llla
Il<'ÍI'a inl!••rir·>e em stws llt'liht·r:.rõ:•s. 

,\rt. :J8. O ,,,i~n!inte fjll<~ n'í•l i"'"t'P<ler rom n t)pyj,]n sr
rit·d:lll<l P r·nnvt•.nll'lll'ia <lPntr" dc. >al:t, e lfll•~ p<·rturl~:•r d•) 
qu::I•Jur•r rHanPira :t l<11a ordr~llliJlll'!ldL• tlnvl' ~<'111['1'<' r"ÍIWI', 
~er:í ntlyertido, prinH·irn e '"~l!nda \'PZ, pJr nm dos llirrc
tore,; rln !III'Z. E111 t·~s·t;: tln !'t·Íllf:idt·lwia pud.T:'t ,,., elirnirtado 
)li' la Direcr;'ín tlo lllllllf~ro •lns :t,;:;:i•l!Jalltt·s. S,·r:'t tautltern eli
IIIÍIIIIdo sr· uã•J pagar n sua contribuir:::iu ntt' o fim úu ?llurçu 
tio :mno :'1 <J rw c lia (lt'l'fl'llel'r. 

Art. :::l. 0,; soeif1> <lividem-:;c. em tluas cla~,;cs: 
~ 1. 0 Sof'ÍO:i rontribnintP;;. 
~ ::!. 0 Sorins ltnnorn ri'''. 
Art. r,o. Sr11:ios cnutriiJuintr~s >'?in tn•!n~ os IJUP :;e ohri!::-am 

:t ~:ontrilmir rom a quantia ()c• ~0-'000 como joi:1, " eom a 
aunuidade de ::!0-'000, parr, os f'Lifrl'.' lla ;~;;~ociação, pagas 
adiantadas no print:ipio de cada :tnno. 

Art. M. Socin' h<tJJorarins ~iio todo,; arptcllc~, qur pr•r ser·· 
vir:us prestado' :i n:;:~oeiação, :111 eommPITin, iutln>'tria ou ú 
:~crkulturn, f,•r•'lll jnlgntios dig·nos rle tal tli>tinerão pela as
.<rmiJiéa r;ernl; e .!:!'ozar:ío de tuuas as garantias úi~JH.msadas 
~~·~ s•wins enntrii.Jllintcs. 

Art. ld. Para ser sodo é rrnuisito cs:;rmcial pcrtcnecr a 
'Jilal']ll•_-r tlJê r<ltrgoria:< cstal.Jc!ef'itlus no ar!. ~. 0 
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Art. !~3. As pc>soas que prr.tenrlerem pertencer á a~socia
çãu devem jJarticipal-o á Direcçãu, ou serão propo~las JIUI' 
aJgn m ~orio. 

Art. 41. O socio que entrar no rl·~rurso do nnno r\ oll!·i
gadu :í 11uota total ua annuidade desse artnu, st• entrnr 11tú 
;JO dt• Junho; entrando dqJOis de tamiiiatlu o prillll'iro se
lllt'>tre pa!!:ará !0.)000. 

Art. .'J.5. A assemiJiéa geral, sohrc indira~ão ria Jlirt>rr:fio, 
ou qrwndo vinte ou mais socios o requeiram, pntkrú t'\dllir 
da a,soeiac:ão CJilalquer socio, que por seus adus ineorra na 
pena dt• PXelm·ãn. 

,\rt. ,'J6. A Direeção eliminnrá do seio da nssrwiac:iio, n<~illl 
c'.OIILO do nnmero tlo,; assi~r;;mt.:s da sala de leitura, todos os 
stwios e assi~·nantt•s IJilC fon~lll, pnr srntenr,a Jl'"'ada r·1rr jnl
~·ado, rondt)lllltados por crilliPS de estcllionntn, ktnr·;•
rota fraudulenta, mo·~da falsa, falsilicação ou outro., Sr'liW· 
]lt:>n l<'S. 

Art. fJ.i. O socio que prrtcrl'la <lt>slig-nr-sc rla a~.orwinr:iirl sr•r;'1 
ohri!f;l(lu a partiripar prcviamcnw a sua resolurão por e'
l'ripto, não o fazendo dl•ntro rlll prazo marr·arlo par:1 pa.~a
lll<'lltu da itllilllidade ser:í ennsidcraLlo soeio, e I'L'>punsavel 
pela qullln rPiativa a esse anno. 

Art. !t,3. O ~oeio que pur qualqtwr eventuali<JarJp niio pu
der dl'<•etnar '' pagarnentu no (tfJZtl lix~11lono nr!. ·H, d<'l'er:í 
rr•itliz:tl-o irnprell·rivelmt>n!r atr'• n tim de Mar{'n. S•~ o nã<J 
fizN, sr>rá o faeto levado ao conhrcimentn da llire•·•:iio.qnP po
llcd ri~1:al-o elo numero de socios, ~c não apre:;eutar rnõt·s 
IJlll' o jnqifJqucm. 

Art. MJ. Todos os ~ocios têm direito de frequentar a ~ala 
da ;ts><ll'i~~·iio; ter todos os jom:w~, livros e mais pulllir·a· 
cõ:•s pr•rtrncentes á mesma; tonwr conhecinwnlo dos nrto,; da 
llirwc,:iio; corllparectr ás reuniões da assc•nllJiéa gerai; votar 
~~ apresl'ntar por eseripto quaPsqucr propostas on indica
çõr•s qtre julguem de utilidade ao comrncrdo, i nu u,;tria e 
:Jgricultnra. 

Art. iiO. Os socios têm direito a :rjlrrsrntar d~itnnt<'s dr~ 
rpl:llt]llPI' onlra pr:rçn ou d,la·l••. :•,;sig1rando-'e rm 11111 livro 
)'ara r'"SC flui de,;tinarln. E,;la aprc~entação, rpw .'Ú pr11lr•r:·1 ~r· r 
ft·it:r Hllla vez e:rda aunn, durará a(J~nas 11111 lll•~z, p<tra cada 
inrlividno, •lnrante a qual os l·isilalltns tt•rão íngTI'~:<o na s.1Ja 
da assnr·htr:ãn c podcrãu ntilisar-sc de todas as puhlir::J(~uns 
•lu<' r•stiverem patent1:s. Fmdo o mcz sPriin rstcs vhitautcs 
obric::artns no pagamento <la quantia de, 6,5000, o que ll1r•s tl:ir:í 
o dirt•ito de frequentarem o salão por espa~~o tle mais Sl'is 
llli'7.l'S. 

Par:rgrapho nnico. Exeeptnam-se dosta regra os r·~pit.ãr•s 
de navios e ns retlactores rlc jorn;tcs, os (jt131:'' tc•riin ing-r•·:;:;o 
110 salão dl' lnitura, sempre que· EC aprrs<~nt:trem. 

Art. til. Totlos os soeios são elegíveis parn me111hro' cla Di
rrrc:ãn, dcvrmdo os socios q uantlo os eleger terem rHII v i:;ta a 
r·apadrlatl'' intellcctnal e a po~içJn social do eandidnt.n, p:tra 
a re~t;r•itahilidadf' rlc nma a'sor:i;J~~o por todo.~ l'~' mudrrs tli:,::
na tk ronsidcrar;ão. 



Ar!. ti~. A todos os socios assiste o direito de fazerem cnm· 
Jlrir rigorosamente os pn~srntes estatuto;; e o reg-ulanwnto 
intl'rno, eoadjuYallllo o,; Directores do mez, ou os emprega
tios da t·:tsa, qnnndu por ventara alg-um sodo se afaste drts 
n•gr:t,; qnl' a Lt~a ctlue:trão illlpüe a todos os membros t..le uma 
n•qtur;!l;fto re,;peitavel. 

CAI'JTU.O Yll. 

Art. :;:1. Para n•pro'st'nt:ll· a llirect;rio no:; Jwgocios qtwt i· 
t!Ltn<~s tla :tdmini,trarã", haH•rú rlous llirt·t·tures de mez de
~ignatlo-o l'lllllllJa li,;ta nr~anizada no prindpill rle eada anuo 
pela IJinwçiio, na qual :c•·rão irwluitlt•S todos os Directores, ca
lJPntlo" ~··rvieu a dous tlt•llt•s t)lll t·atla m•~z. 

1: tlllJII'Ic-IIJ•:, t'\t•t-n·r cunjumla un 'cp;tradamentc as se· 
~·llllll!':' fttl!('l'it~•;.;: 

· ~ I." ~·az•·l· t"tllll !JUP n" t'IllJII't',garlos t·nmprnm os >PUS dr
Yt·i·,·,;, daurlo-III··s ~··r11pn•, por e,;rripttl, as iu>'~rut·ções qUtl 
jul~al't'llt cPIIHIIil'llles JWI'a o fiel cUIIIJll'illlellto lbs ordens 
tia lli l't'l'l'â•J 

~ :!. "ÜecciH'l' ns rrprcst•ntn\Õcs, requerimrntos e mais pa
pei~ r·otHpetPnt•·nit'nte :J.'signaLios na conforrniLia<le do 
art.. t:l, "t•Htreg·a]-o;; ao s .. crl'lario, para serem apresentados 
:'1 llirPr·r·âq na prin1eira ~p;;são. 

~ :!." Conrurar a llirt~t~ão para ;;essão extraordinaria quan· 
t!11 ai:.:UIII ea,;our;.:·,·ntr•p rrnprevistu o n~dan1ar. 

~ !~ .• , lJm do,; dons llirPetorns do mez deve tHll torlos os dias 
Ht••i,.: ronlpnrr·ct•r na ~ala da associat;ão, e ahi demorar-se pelo 
Illt~IIl'S Ullla hora. 

!'API1TLO VIII. 

Art. 1)1. Constituirá capital do lllllllte·pi••: 
~I." n protlucto "'' IO.;,IJI](I rt'lirado da joia dcraJa."OC'ÍO. 
§ 't." A-o soLras t!os r•~ndituentos anllltat>S. 
~ :l." Os jnr••s do t•;q,ital 1'111 rlcpo:.;itn. 
~ !1. ·• QnaPSIJliPr outros n•nd irncn tos eYcn tnaPs. 
Art. 5il. A ;tSS<~i"iar:~lll snrt"nrrrrá com asquanti;l,. man·~

dJ' nn art. :lKn" :-:1wi11~ qn•~cahin•Jn PIH ÍIHli~~f-\tu•i:l, on :t~ f:l
mdia' rlaqtit•ll•''; qu'' f;tlle•·Prttn c n~t•t lhe:' clri\;!l'o"lll nwio; 
!"' J 1 ;1 ...... ,, u·; !t·tt t ~~ r~·u1 
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Paragrapho unico. Por família entende-se a vinvn, t'm
fJU<tnto ~e conservar nesse e~tado e honesta, c os orphào8, 
~entlo mulheres emqunnto solteiras e honestas, e sendo ho
meus até a idade dr. 1.3 anno~. 

Art. ~6. As pensõrs on socP-orros stí ~erão di-;trihnitlns (],,_ 
pois do ohthlas as provas dn fl,mcstidatlt~ c moralid:tdt• dos 
pretentlentes, os quaes deverão aprcstlnlar: 

~ 1." CtH'tidào <.te id~de c estado. 
~ 2." Attrstat!o assig-JJ<lllo pdo mrnos por Ires ~rlf'ios, dt'

rlarantlo 3:; r·irenmstaneias em rpJt) ''~ at:lwm o., l'l'lj!WI'I'nlt·~-
Art. ~7. Depois tlr. apresentado-; o,; tlt~cnml'nto:; d1• IJI!t' 

trata o artig·o antecc,Jeut'-' a Direc\:ãn nomeará um dos Sl'll~ 
mrmhros para colher as inforuwçõrs neres,:arias a I'L'SIH)Ít•J 
1lo prPtendentr, e em vi::ta do relatorio aprr•sPntad", deli· 
l~t'rará ~e deve ou não conceder a pen>ão pedida. 

Art. 58. Os socios e suas famílias têm direito ás S<'gninks 
pemões: 

~ 1." Tcn:lo sido soei o de li a 10 nnnos, 25$000 por mez. 
~ :?. o Tendo sitio socio tlc lO a Jfi anrws, :l::l,\0110 por me7.. 
~ :l. 0 Tendo sido socio nwis de W annos, !j.O,)OOO por wez. 
Ficam todavia restrict:Js estas pemões ao estallelecitlo nn 

§ 2." do art. 2;;. 
Art. 5V. Fit:a exprrs:;amcnto entenditlo que o sndo fJUt~ 

se desligar, ou aqucllc que ftlr drsli~atlo tia assol'iar;ãn p1~rde 
'ot.lo o direito a qualquer pensão para si e sua famil ia. 

Art. 60. A Direcção poder:i, qnantlo para isso fôr solici
tada c julgar justo, conceder esmolas ás vi uvas c orphãos tlo.~ 
socio~. ainda quando não se acharem comprehcndidos na~ 
contliçõcs dos artigo~ antecedentes, se dellns cvitlcntemcnt•\ 
forem rncrecetlores; porém tacs esmolas só se farão qnando 
as forças do cofre perrnittirem e JlOr nma só vez, c não po
derão exceder tle cem mil réis ( 1006000 ), cada uma. 

CAPITULO IX. 

Dl>POSIÇÕES GEfL\E>. 

Art. lil. A Associação Mercantil dn C:~;npos dnrar:i pelo 
!P-111po 1lll :lO annos a contar tlesflc o dia em quo forem ~p
llrovatlos pelos poderes cornpetentps cs prescntf's estatuto~. 
11s qnaes pntlPrão ser modilicados todas as vcz,•s t(IW uma 
terça partr~ dos sncios julgar conveniente, licando todavia as 
JRotlilil'açõrs depenrlentes da approva('ão do Governo Impc • 
rial on do Exm. Presidente da Província. 

Fintlos os 30 annos poderá continuar a assodação, con
vin•lo ni~so os socios; e serão novamnnte snhmettitlos f)stcs 
•·~tat.utos á app!'ovação do Gov!'rnn Irnprrial 011 rio F.xlll. 
l'l't'<i.J!'nlt) da fl'l·nvinr·ia. 
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Art. G2. Se por qualquer circumstanei:l não puder a :J~
~od:wão prPt'Ilf"her o;; fins pnr~ f(liC é destinatl·t e tiver d•l 
~··r di..;<olvitln, o f":l)IÍllll f(IW hnuYer ern 1:ofrc ;;orá llistri
hnido p••r l•;;talielcdntPlltos pio~ dt•sta drlnrlt', a aprazinwntn 
d:1 llt:dllria dus sodD:i rennid11s na ~onfortnidatle dos arts. lll 
,. 11 . 

. \rt. G3, Q•wntln o r:1pilal 1h :l<:!'tWin~iio o permittir, e fi\r 
Cflll\"t•ni•·ntc :1 l'fiiiiJ'f:i dtl nm prr·din para f"ODlllltH!itladc !la 
a:<,;rwiat;ãn, n llirt~Cf.:iiD cun\·o~rarú a:;semiJiéa geral para auto
riz:lr a t"•>Jnpra. 

Art. G'1. :\a prirnrira rPnni:ío flP mnis tlr fJ\larent:l ,:rwins 
ftl'ar:i ro!lslitnid:l a a;;,:<wi;u;:lo, a qllHII'IP:f•'r:í a sua Dir1·r~·.'in, 
qtH• Lll'H'l;, irn[•l'll':lr "'ill dellll•fa a nppro\'::tt;ão lkstes c:<ta
t 11[11;;. 

r::qa primeira Diret·c:iio ftUli"Pionar:í nté Janl'irn tle IRiJ, 1ll'· 

Y!'lld" (ll•rt"•m ~l[ll't''''lllar ao~ ;;nl"in~ n ~rn rPiaturio em Ja
l\I'Íro ll•· 1~/'t, :·o:nn dctt•rmirta o~ 1)." dn art. 2.J. 

C~mptt:', :n. llu .lnll10 tln 1Si3.- (S:·~nt'tll-.'•' ~L<> :J."."Íi,'ll:t· 
tnrn,; ) 

nECHETO ~. ~·'l\lJ- DE :; J)E lll·:zcm:no DE 187::. 

Apprnya a rcf•Jnna dos I'Sintntns da r.ompanltia dt• seg-uros 
E;perallt;a. e..;ta!Jell:ci•la ua C·qJital 1la l't'OI"Íilt'ia 1lo ~l:t

rani!Jo. 

AI lcndrn:lo ~o qn" me rr·qnercu a f:omp~n!ria dr f'f'

gnrt'" E.;perança. :•.;t:tlw!erida na capital da prnvinei:t 
tio l\I:Hanh:io u dcl"idamenle l't'Pre,;cnlatla, c· na I"Oil
formidadc do p:m•c,:r da· Sc::ç:iÔ tiO.<; Negorios do ltn
pcrio do Coibl'ilro tlc E.;l:\llo, c"ararlo crn Consulta rk 
2~ do mcz ut' Outubro ullitJJO, Hei por bem Appro
Yar a rdor111a dos rcspcctinls rsl~tutos, a rrnc sere
fere a art:t da sc•,;s,"io do:; dr) FcYt'!'l~iro ultimo . 

.Tos!l Fcrn:lllllc~ da Co,l:l Pc'r••ira Junior, do l\lcu 
Conselho, Ministro c Sccrd:~rio dt• E:>lado dos Ncg·o
cios da A~ricullura, Conlllll'l'cio c Obras l'ubli•:as, 
a~sim o lenha entendido n fara cx•'cutar. Palaeio :lo l~io 
de Janeiro :•m tr.·~ de IJ,•zer.nhro tln mil oitocentos sn
tnnta c trcs, •rnin•Ju:t.gcsilllo segundo da InuepcJitlcncia 
c do lmperio. 

Cfl!'l :1 rnh!·ira :Jn Sna l\la':!·e;:t::~'lo 0 ImprrJtlor. 



El EtUl'I\'U. 

Reforma dos estatutos da (;ompanhia de seguros Espe· 
•·unra, a (JIIr, se rt~fl'l'e o Ut~crclo n: !)~90 de :i do 
etliTrnle. 

C:\ I'JTijLO I. 

liA f.11~lPA1illiA. 

Art. L" A Comp:mhia de SP!.(nrns t~nja int~Ol'!JtW:•ção foi 
autorizada !Jelu Decreto 11." 4762 de 21 de Julho de t~i1, eon· 
tiuúa a d!~nonJinar·~f'. Espt~raJJÇa, tendo a sua séde JJPsta ci
IÜJdede S. Luiz do Maranhão t! Stentlo o seu em!JI01lla a li· 
gura tln um:1 mullwr com uma :1neora. 

Art. 2." O fi111 da t:OillJlauhi:J fi efl'~duar sc:;:-uros mariti· 
mus, 11uvia•!se terres1res, Jlelo 111odu estipulado nos jJrt~sen
tes •~sta tu tos. 

Art. 3. 0 A eornpanhia durarú 20 a 'lHO> contados da data 
da ap!Jruvaçào destes estatutos pelo Governo l111perial. Ter
minado,; elles aiut.la continuará se o mesmo Govt~mo lhe con
codcr prorogaçãu, sendo esta rctJUerida por tantos :tt;t:ionista~ 
quantO$ rfJpresentem pelo menus a metade do capital sneial. 

Para:rrapho unieo. Antes de findos o~ 20 annus, mareados 
Jlara a duração da compauhia, JHlder:"l tllla S•~r llissolvi,Ja e 
entrar em litjUidação por causas JH'evistas na Legislação Com
lllercial ern vigor no Imperio. 

Art. 4." A eompanhi• continu:uá a fnnt~eionar t:om oca
pital de 1.000:0005000 at:tualmrntc lllllittido r•111 virtude do 
referido Det.:reto, podeuúu JIOI"ÚIII elevai-o a ':!.000:000;)000 
fJUando ftlr r·onvenientc. 

Art. ii." O fundo ell'ecti v o r!n ro111 pan h ia ser~ tlc tO "I o so
IH·e o valo!' nominal das aeçõJs r!mittida~, e sPr:í preeuchidn 
pelos accionistas todas as vezes que for desfalt:ado em eonse
quencia de prejuízos. 

Art. G." Além da entrada mencionada no art. 5." Jiuderá 
a Direcçào exi).{ir mais as que necess:u·ias ~e torunm, •nas 
nunca além do capital rrl!Jrescntado por cada a•·çào. E;tas 
novas entradas serão, porém, restituídas aC'ls accionistas e 
não se farão divideut.los em a restituirão >tl não completar. 

Os cnnviteti para as entradas serão JHthlie;tdns nus jornar.~ 
mais litlos desta r:apital, com anteccdencia de la dias ao mar-
cado para n entrada. · • 

Art. 7." Além do capital efT,Jetivo dt.lt!UC trai:.; o art. 5." 
tl'\rá a companhia um fundo de l'PS•~rva at:cumulado por meit1 
da poreeutagcm se!Uestralmente retirad:1 dos lu•·ros litptit!tts 
JJa fórma di . ..;po:lta no art. H.", ht!fll como tlu a;.:-in fia, an:õ ·s 
:jllt'S" I'Uiittirrm rln IJ,j,• f'lll f!iant .. 

I'AJITii fi. 1~\ 



ACTOS DO PODEI\ 

Art. 8. • Os fundos disponíveis da companhia serão arrr· 
~adados nos cstabelecimeutos bancarios desta cidade, perce
bendo juros sempre que seja possivel. Se t:~es estabeleci
~uentos não tomarem dinheiro a premio pelo menos equiva
lrnte :~os juros dos fundos publicas, podeni a Direcção da 
companhia empreg-ar os refertdos fundos disponivilis em 
apuliee~ das dividas publicas geral e provincial e em acções 
de bancos dPsta Provinda. 

Art. ':J. o ;';o lim de cada semestre se fará dividendo pelo~ 
accionistas dos lucros liquidas realizados durante o mPsmo 
semestrr, depois de abonad3 a porcental!rm destin;~da á rP· 
muneração uos Directores e nwb a de 10 o I v para fundo de 
rescrv:~. 

J•aragrnpho unico. Log-o porém que o fundo de reserv:1 
attingir a 10 "1 o do capit:d nominal emittido, Llividir-se-hãL' 
pelos a!'rionb;ta~ tüllos oo; ln<'ros lit1Uid!ls semt>stntr,;. 

C.-\PllTLO 11. 

Art. lO. Os premi os :los seguros serão fi x:~uos pela Direc
c;ão Lia companhia. 

Art. :1.1. Em nrmhum navio de vela inrluindo casco, mas
treação e apparelho, carga e frete, poderá ~ r:ompanhia to
mar risco excctlente a cincoenta r·ontos de rt;is e o dobro nos 
v a pores. 

§ 1. o Nas 11polir~C'S de seguro ~e fnrá a rleel:lração qne a 
romp:~nhia não se n•sponsabiliza pelos pmjuizos resultantes 
de rebeldi:~ dos mestres ou equipagens d:~s t"mbarcaçües, d·~ 
pirataria e de outros ri~cos que convenha cxecptnar. 

§ ~." Em nenhum barco de vela de navegação interna ou 
flu via! se tomarão por uma só vez riscos excedentes :1 vinte 
contos de réis por barco e carga, nem mais de se~senta contos 
de réis nos transportes a vapor, sua c:~rga e barcas de re
boque. 

§ 3." A companhia poderá abrir apoliccs permanentes 
para Eeguros marit.imos em vaport'S, navios, ou ban:os flu
viaes não designados, não excedendo o valor de cad~ urna a 
quantia Lle quinze cnntos de réis em cada cmlJarcação, sem 
prejnizo dos limites fixados no § ~.o 

§ ~.o Estes limites poderão ser alterados pelos accionistas 
em ~ssembléa ger;. L 

§ 5." A companhia tomará ri,;eos provenientes de fogo e 
mesmo de raios sobre prctlios solidamcnté construiu os, esta
belecimentos comnwrciaes, armazcn~ alfandegados c de de
positas e ~uas <lrpendencias, tendo-se em ~ttenção, quanto 
:'"s premio-;,~ natnr<'7:1 rlnc; Tlll'f!'llllnrias r a nr:uparãu Llu~ 
... J i f) . i." . 
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~ 6. o o maximo do seguro r,ontra fogo em um só pre
dio, incluindo-se o que nelle se achar, será de cem conto11 de 
réis. 

Art. !2. As duvidas que >ll snsdtarem entre a companhia 
e qualquer accionista, ou PDtre ella e terceiros serão deci
didas, todas as vezes que fôr possível, por meio de arbitra
gem, condição que, quanto aos segurados, será t)stabelecida 
nas apolices de seguros. 

CAPITCLO llf. 

lJOS ACCIO.'>ISTAS. 

Art. 1:3. Poderá ser acdonista da companhia qualquer 
pessoa legalmente habilitada para contractar, ou qualquer 
tirma commcrcial, que adquirir acções e gozar do credi-to 
puhlico. 

Nenhum accionista, porém, poderá possuir mais de trinta 
:H'ÇÕCS. 

Art. H. Todo accionista tem direito de votar c ser vo· 
tado em assemfJiéa geral, tendo um voto de i a 5 acções, 
duns de 6 a fO e tres de H para cima. 

Ern sua ausencia do termo da séde da companhia poderá 
fazer-se representar por proeurador, uma vez que este tam
lJem seja accion ista. 

Art. Ui. O accionista podcrit vender c transferir a outrem 
as suas aeções, com tanto IJUC o cessionario esteja nas condi
ções exigidas pelo art. 13, c st·ja pela Direcção unanimemente 
;lppl'ovado. 

No r-aso contrario a t~ompanhia tomará a si, pelo preço· 
do mercado, as aeções que o accionista quizer alienar, po
dendo vendei-as tluandu e pelo modo que julgar mais eon
vrn ir-nte. 

Havendo alguma diverg-encia quanto á approvação dn r~rs
~ionario, scní convocada a Com missão de exame, e reunida 
esta á Direcção, decidir·se-ha por mnioria de votos. 

Paragrapho unico. Haverá um livro destinado unicamente 
Jlal'a este serviço, e nenhuma transfereneia se effectuará sem 
uma proposta apresentada por cscripto pelo transferente á 
Direeção, lavrando-se um termo da transferencia, assignado 
pelos r:ontrar,tantes c pelos Direr.tores. 

Art. 16. Os accionistas serão obrigados a entrar no prazo 
de quinze dias, depois de serem prevenidos por avisos pu· 
}Jiico~, com as quantias q.ue lhes forem cxi~ddas em virtude 
do que se ae~a est_abP.Ieci_do nos arts. fL" e 6. • •. sob pena de 
serelll exduJdos Immedwtamcnte da companh1a, Jll'rdendo 
rm beneficio desta as entradas que houverem fr,ito, c tieando 
ainda responsa v eis pelos prejuízos que se derem t'lll riscos 
tomados até o dia de sua exclusão. 

Art f7. O a•·ciouista 7ur. st\ au~cntar on rr~idir fr"tra tio 
t•'nu~'~ da ~étlr da ~"IIIP~Il·Jia devera n0me;1r um prcwurad(l! 
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nellc residentt•, a contento da Direrção, o qual ser;i i'lmrrll~
neamentc seu li:ulor, :~ssnmiudo para emn a enmpanhia toda :o~ 
as ohri::ações rio aet:ionista ljue representar, do rtue as>iguará 
trrmn em livro proprio. 

Art. IH. Ao nrdonista que se ausentar sem satisfawr o di~
po;:ro no nrtig-n ilntet:eclentt•, ou a quern lcgallflt•ntn o reprl'· 
~,.ntar, olliciará a Llirreçiio, mart·antlu.·lht> o pra7.o ti•• noventa 
dias para r!ispt!r rle Sll<lS ae•;ões, tintlos ''' f(H<ll'' serão vPndi
das pPia ft'lrllla regulada no art. :!0. 

ArL 1\l. c,.,,ar:í o interesse dn ttnalrtnnr :wt:ionista tia 
rnmp:~nhia nus seguintPs easos: 

~ 1." Pnr falll't:imento. 
~ :2." Pnr sm<pPn.são dl' direitos dvis. 
>\ :1." Por faiiPnf.·w. . 
~ rl." Por nãn eumprunrntn rl:ls eondit;~i''" imr'"'tns por 

,., trs rsta In IM. 
Art. 20. As art:õcs pcrtcn~entrs :1os a~rinni~tas romprPiwn-

11i1!os nas dispMi~õcs rio artig-n nntrt"PdPntr, bem t·omo ;~s 
que a I'Ompanhia houver dn r~mittir no fntur" para au;!mcnto 
dnt·npital, srrão vcndi1Jas, Jli'~'I'Cdcntlo annnnt·im< puhliendns 
pr.ln csp:u:o dP oito tli:tS nos jnrnnes de maior dreul:u;ão desta 
<'it!:u!P, a lim de qtw os pretendentes a tnes ne~õcs ;rprrsen
tPill suas propostas por intorrnedio de CorrNor,.s gPraes, 
,1twndo os houver, ou direetamentc :í Dirce1;fio tla I'Oilii.Jil· 
H h ia nn falt:1 do CorrrtorPs, c findo o dito prnzo ~Prão apl'l'• 
l'iad~s as propostas em sessão da Dirccçãn e da t·onllni~são 
Fi."·al, se!llln entrPgues ns aeções a quem maior prPÇil oiTt~n·· 
t·er, uma VPZ qtw e~teja n:~s eondi{·ões exigidas pelo nn. 1:1. 

11 prtlllurto liqnidu nas at:r;ões pertenerntt•s aos at·t~ionistas 
no l'nsndn art. Hl r srus paragr:1phos, scr;i pa:~o atJilelll d, 
tltrPito pPriPill:rr. 

Art. 21. E' permittirlo a qualrplPr :w~ioni.qa rx~minar a 
rst,riptnrar,:,,. da rornpanhia na prcsen~a da Virecção, IJllc 
Jhc tlar:i os ""clarel·irllentos exigidos. 

Art. 22. Todo o Hl'donista por si e sem: sn,~crssorrs on 
t·r~sionario:; renuncia !Hir<l ns easns !'lrl que h;1ja !In sPr de
m;~nd:Hio twl~ llirel'ção d:1 cnmpanhin, ao privilegio dt• .st•n 
fúro, ",,:ol>rig-a a vir rPsponder no da llll'slll:l t•ompanltin, 
isto é, no Juiz•.' e.;pecial do Commerdo dl'sta l'apit.: I. 

f:APirt;LO IY. 

Art. 2:1. A rnmpanhia srr:i adrninhtr:uin por nmn J)irpr·~iio 
llc trps :u:dunistas, eleita hicnnalmeutP na f(,mw do :1rt. lj,2, e 
,.njo titulo Sl'r:i a acta d11 se~sãn da nssPmiJI,··n ~l'fnl ua qual 
ti1·rr lu~:~r :1 "lr•içiio, :wt:1 flllP rlevPrá ·'''r :t.~~i:.!"lllltl;~ pl'in . .; 
·•·Tiortit'l~s pr~"s~ntP,; ~"' p·gi,tr:lll:' no Tribunal rln l:nJnllll'l'· 
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cio. Os Dírectores escolherão d'entre si Presidente, Secreta
rio e Thesoureiro. 

Art. ~4. As apolices de seguro c mais documentos passados 
pela Direrção em nome da companhia devem ser fJelo menos 
firmado, por dons Directnres. 

Art. :25. No impedimento, excedente a 30 dias, dr •Jnalqner 
DirPctor, chamar-se-ha um supplente na ordem da votação, 
,. f'sle véneerá, durantP. o seu exercício, a couunissão a qut~ o 
Director por elle suiJstituido tiver diretto. 

Art. 26. Cada um dos Directores deverá possuir 10 nrr:õc': 
que serão inalienaveis emqunnto durar o seu exercício. 

Art. '2i. lneurnhe :í Dirccção: 
~ :1. o Or~anizar o He~ulamento in terno da •:ompanhia c 

fixat· de ael'ôrdo com rstrs t•statutos as condições soh as quaes 
~e devem efl"et:tnar os ~e~uros tanto marítimos como terres
tre~. submcttendo tudo ;í approvação dos accionistas em as
~cmbléa UPral. 

§ 2. 0 Nomear agentes nos differentes pontos para onde fo
rflm destinndos os objPctos segurados nela companhia, en
viando-lhes procuração com as instrucções que julgar ciJn
vcnirntes aos interesses da mesma. 

§ 3. • Nomear e demittir os emprrga.-Jos da companhia 
marcando-lhes ord~nados e as fianç:~s que devam prestar. 

~ '~ • Apresentar :í assembléa geral, nas reuniões ordina
ri:cs de Janeiro eJrlhode cada anuo, um relatorio circum
st.ancido das operações do re~prctivo scrnPstre, acornn~nhado 
do halanço, sendo este e aquP!IP,IJPm corno o parec:er da Com
mis,;iio rlf' exrcrne, impressos e Llistrihnidos pl"los aet:i.mi~tas. 

~ :J. n Br-presentrcr ll companhia Clll juizo c ftira dellc, por 
,i, sPns agente~ e procttrlldorcs. 
~H. o Exercl)r livre e geral administração no~ negocios da 

t"flfllJlanhia, de accôrdo com os presentes PSt.atutiJs, para o 
tJUP, llw s:io concrdit.los plenos poderes sem reserva alguma. 

Art. :.!8. Fiea a Direcção ~ntorizada a indemnizar as perdas 
rraliz:~das em ohjectos se~uros pela rompanhia, sempre que 
jnlgar o segurado com dirri·o incontestavel ~ indrnmização; 
I' no caso contrario 11 recusa;·o pagamento, procurando t:om 
tndo evitar pleitos jutlieiaes, e empregamlo sempre os meiof 
qur a prndencia acomelhar, parrc qne toda~ a~ duvidns f' con
t•~stnrões ~ejam decididas por arbitro~, na c•mforlllidadc do 
art. J2. 

Art. 29. Em rcmuner~{'ão do ~en trahalho vrner.rá. a Jli
rccr:iío uma commissão de fO ''1 •• dednzidos dos lucros li
rrnidus~cmcstraes, e que serão divididos igualmente pelos 
respeetivos membros, tendo porém r:ada Director jus :í com
missão mínima de 1:000,5000 annu;;;mente, que será Jlrr.en
rhit.la :i ·~nsta dos interesses sociaes quando não fôr sufficient,~ 
para es~P fim a refrrida porcenta,::-em. 

Art. 3G. A Direcçãose fôr convl)niente aos intrrrs~r~ da 
rompanhia terá ag-encias para sPguros nas priucipac:; dtLHlr~ 
n vi !las rlesta e da Provincia do Pianhy. 

A r r. :lf. Não podPrá scr Dirr.rtor n arl'ion i.<I:J rrnl' fi· r 
:Jg"Pilf" rl~ <]ttalrfltcr c·ornpanhi;l l}p or~nrns nP:<In ri.J:Hk. 
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CAPITULO\'. 

H\ C•J\nliSS:\0 FJ~t:AL. 

Art. :12. Srrú P!eita l>iennalmPntr~ umn Commi~são Fi,wnl, 
~ornposta de Ires at:cionistas, ;, qual compet~ nlt;JII das a_ttri · 
ltuiçõ,•s t!rsir:nadas 11us arts. J5 e 20 examiuar n ~~:;cnptu
ração da r·•)JIIpnnhin, os J,;llanços apresentados semestr_?l
mente pela Direrr:io aos atTionistas, a marcha d;1s operaçoes 
tia mesma t~ompanhia, e ~e foram !ielmeute 1':\ecutados ~s 
l'statnto:< e ao; dr•ei,ür; da as,;emldéa geral, devendo a DI· 
recção franquear-lhe para esse fim todo o estabelecimento, 
dando-lhe os cselarccimento,; qu•~ forem exigidos. . 

Art. :n. ~as r••nuiõ"s ordinarias da nssembléa g-eral dara 
a Commi>;-;iio Fisr·al conta tio rr·sullatlo dos seus trabalhos por 
meio dn 11111 relatnrio eircnrnstaJH:iado, emittiniu o seu juizo 
s11i11·e o P,;tn1lro da l"fllll panhia. 

~·\rt. :l'L :'\'' iJiljll'tliruPJJ!n '11' qualquer membro da Com
mi;;~~u, ~~~r;i sn!J,;tituido por· outro aceionbta que houver 
ohtido votos na ultima elt•it:iio, scguintlo-sc a ordem da 
'otat:iio. 

CAPITliLO YJ. 

Art. ;;;;_ Constitnf' a assemhh;a geral da companhia a 
rnunião de aecionistas IJlle rcvresentem a maioria absoluta 
do I' a pita I stwia I PTIIÍ ti i tio. 

Art. 36. A l:OIIVtW<lÇiio da :rssembléa st~rá fPita ao respPr
tinJ Prcsidcn te pci;; Di recção, devendo aquellc faze l-a constar 
aos aedonistas por annuneios publicados, ao menos por tres 
YPZ"s, nns folhas de ma i:< rirrulação desta cid:Hle. 

An. 37 . .Não se reuuinrlo o numero de at:t·ionist:Js exi
gido no art. 3i), no dia~~ hora desig-nados, farú o Presidente 
da assemhló:J nova convocação, () ne~ta seg-unda reunião fi
rar:í constituída a assrmhléa g-eral com os mrmbros que se· 
aeharrm presentes uma hora depois da marcatla· nos annun
l"io~. Ext:l'ptuam-sc o~ ca>os em rp1e haja dr tratar de altc
raç·âo dos Pstatntos ou de rlis,;oinção da companhia, no5 qnans 
~(,se deliberará e~tanrln prnsrnlrs aet:iouistas que n~pn•
'''ntern rlnus terços dn ::apitai s•Jr·ial pelo monos. 

Art. :H. A IIJI'>a tia as:<Pmblra gPral será cnmJHlsla riH 
PfP"Ídf'fl(f'. \'if•p.f'J"P.;;it!PIJIP f' dOU5 ::'Ct"J"('f3!"Ít\', •! lk:-lC 0

• ,. 

IJJ.IJ'- Vnf;fd11 :f'J";Í P f'rllll•'Jrl)• 
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o Impedimento do Pre~illente sed preenchido pelo Vice· 
Presidenlt>, "o de ambos pelo L" Secretario e na falta tlestn 
pelo :p No imprdimento dos Secreta rios o Presidente esco
Jher:í d'entrt~ os accionistas presentes qurm exerça os res· 
pecti vos t~:t rf!os. 

Art. :l!J. A assrmbléa grral reunir-se-ha ordinariamente 
no~ mrzes de Janeiro e Julho de caLI<~ anuo para tomar ~~untas 
<Í IJirecção e julg-ai-as, e extraonlin:~riamcnte toLla~ as vezPs 
11ue a uw.,nw Direcção o julgar necessario ou IJIIalldo lhr hir 
requerido por ac~ionistas qut• r••present••n: a quarta parte 
do capital sudal crnittido, derlarando-sc o ob,ieetu da reunião. 

Art. ~0. Quando a Direeçiín <ldxar de fazer as t'onvo
cações da asstHnbléa geral de qtw trata o artigo anteccdrntr, 
esta falta ser:í suppritla pelo Presidente da mesma as~embléa. 

Art. <li. Nas reuniões extr:tordinarias uão será pcrmit
tida a tli~eus~ão ou \'Otaçiio soiJre o!Jjectos ;Jiheios ao tJUC der 
t'au;;a á ma eonvoc~t~iio. 

Qualquer proposta IJUC t'ntão fi'lr :lprP~Pntarla tkar:"t adiada 
para st~r discutida e votaria ua proxim:~ I'Plllliiio onlinaria. 
011 em outra esp.:cialmente cunvucatb para es;;c liru por dt•
libcraçiin da assem!Jiéa geral. 

Art. ~2. Dll dons t•m dnus :mno;; a :~sscmblün L!"t'r:tl na 
reunrão onlinaria de Janeiro procederá, por Pserutinio sn
creto e maioria rPiativa de votos, ci eleição :la IIH'Ea da as
sembltla, de tres Directorcs, de rlon~ supplentes dos lllt'SIIlo:; 
e dr, tres membros da Con11nis:<ão Fiseal. 

Art. ~3. Deverá ser rerleito pelo Iucnos um r! os Direl"lores 
que se ~u:harHIII em exercicio na t':pOl'll da eleição bienual. 
Art.~~- No caso de err:pate na vota;ão para os cargos de 

IJUc trata o art. 42, decidirá a EOrtc. 
Art • .Uí. As decisões na assembltia geral são por maioria 

rrlativa de votos. 

CAPITULO VII. 

DISPOStÇ.\o TRANSJTOR L\. 

Art. 46. Os membros da Direcção actualrnente em exer. 
f'icio, c que foram eleitos em virtude das di.-;posições dos es
tatutos approvarlos pelo Decreto n." 476~ de 26, de Julho de 
Hlii eontinuarãrJ a exercer 11s respectivas funcções até o dia 
~H de Jnneiro de f.874,em que se tem de fazer a nova clci
.,,ão.- (Seguem-se as assignalllras.) 
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c::merd•• :i Sof'ir.dadf' ~l:tranlH'usr. Promotora da •~olonisaçào au
lf>riza•::w para IIII:I:"i"nar í' appruYa us n:sp,•dinJs rstatut'"· 

Attendendo ao que 1111' requereu a Soricdatlc .l\l:lra
uheu,;c: Promotora da Colonisação, dnridamrnle l'P(If~'
~l'!lLada, c na conformid:1dc: do parecer da Sec•:ão do:; 
Negrwios do Imperio do Conselho de Estado, exarado 
em Consulta de ';!:~ de Outubro ultimo, llei por lwm 
Concer.lcr-lhc aul"rizat;Jo para funrcionar, e approvar 
os rc:-pr·ctivos estatutos corn :;s modilica<.:.ue~. que com 
este baixam, assigrwdas J• . · José Fernaude.~ da Gosta 
Pereira Junior, do l\lt·u Conselho, :Ministro c Secretario 
de Estado dos Nr~ocios da Agricultura, Commet·cio c 
Obras Publicas, qnl' as~im o tenha entendido ~ faça 
PXecutar. l'a!a1:io du I\ i o d1~ Janeiro em tres de Ik
zcmllro df' mil oiloecuto,; sc~l~·nta 1: trc~, quiuquage
:;imo ~eguildo d:J lnd(•pcnd••nci;t t' elo Inqwrio. 

Com a rtibrica tle Sua l'L,:;c.~t~dc• o lmpcratlor. 

Jo.~1; Fernandes da Co.~ta Pereira Jnnior. 

lUodifi~ac;ites a que se refere o De•!rrto 
n." :;491 desta data. 

I. 

I\' o art. 4. • dn·c-sc acrescentar • na ronformidadP 
do art. 3'L ,, 

I!. 

O § 7. • do art. !i." deve ser suppri millo. 

III. 

O art. l2 fic.a suhstitnitlo pelo st~guinlt': <<O I'n~si
<lcnte c o Vice-Prnsidcnte ser;lo nomeaJo,_ pelo Prcsi
;Jcnlc ela l'rovin•·i:t P por r·IIP r·nn::;•Tnrln; r·nHJU~nln 
'''II! q·rvin·m. 
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IV. 

No art. 23 deve-se declarar que a assembléa geral 
c.los accionistas será dirigida por Presidente escolhido 
po!" arclamação ou escrutínio. 

v. 
No art. 37 deve de::larar-se que a dissolução da so· 

ciedadc só terá lugar findo o prazo de sua duração, mar· 
callo no art. 7.", salvo sP houver grandes perdas que 
desratquem o capital em dous terços e de modo que a 
em preza não possa preencher os seus fins. 

VI. 

Na -disposição transito ria- do final dos estatutos 
substituam-se as palav1·as c Presidente da Província • 
pela palaVI"a-Governo-e as expressões « o mesmo Pre
~ i dente convocar:\ >> por estas « serã convoc:tda. » 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Dezembro rl1~ 
18i3.- Jo.~r. Ft•nulnde.~ da Costa Pereira. Jnnior. 

Estatutos da Sociedade laraobeose Promotora da Colo· 
nisação a que se. relert; o Decreto u: !i.f9t de 
3 de llezembro. 

CAPITULO I. 

D.-' SOCIEDADF., SF.Tl rHI, CAPITAl. E DURAÇÃO. 

Art. l. • A Sociedade Maranhense Promotora da Colo
nisação tem por fim promover e auxiliar a immigraçlo 
de colonos agrícolas estrangeiros para a Província, pro
cedendo de accôrdo com a legislação em vigor. 

Art. ~-" São considerados socios todos os nacionae -~----... 
~s~ran~ei~os, que entrarem. pa~~ a sociedade co ~*M\ f/4 "\ 
JOta nao mfenor a dez mtl rets e uma co bufçld · ,, 
annual de dez mil réis pelo menos. ~/ '\-.. > • 'I 

Art. :J. o Os. s~cios são eff~ctivos ou co . · • dentes, 1 
r~onforme rcs1dtrem na capllal ou no · tfi: r, ambo~ ~.., / 
porP-m terão iguar~ ~H rei tos e liPVerP~ ,~::. : )>' 

P\llH 11. 12ti. I ~· 

~e; 
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Art. L" ús socios poderão intervir na t!ir·ecção e 
marcha dos negocias da sociedauc com o direito ue 
propôr á Directoria qualquet· medida convenieute ao 
tim tia socied;1tle c de rerpwrcr a convot~ação ela assem
bl~··a geral. 

Art. 5." O fundo ~ocial será formado-I.• com o pro
tlucto das joias, e contribuição dos socios; 2." com os 
donati\os c lt~gatlos ft:itos, •tuér pelos membros da so
i;iedatle, qnh· por pessoas a esta estranhas; :3." COlll 
as subvenções que a sociedade obtiver, tanto do Go
verno provincbl t:omo tio ~era!; 1." com o producto da 
venda da~ terras da sociedade aos colonos que as pu
derem comprar; :1." com os juros dos dinheiros da 
sociedade; li." com :~s terras devolutas, que pelo 3o
rcrno lhe forem concedidas a bem da wlonisação; 7. • 
com o producto de qu;1esqut•r tr·ansarçõrs lieitas. 

Art. U." Em quanto o fundo :->ocial realizado não tiver 
applicação, s~·r[t depositado em qualquer estabeleci
meu to b:lllcario da Província. 

Art. 7. o A sociedade durará vinte a unos, podendo ser 
pro rogada sua duração, se a asscmbléa ~c·ra I tios socios 
assim o resolvPr com approração do Gun~rno. 

CAPITULO li. 

li'~ OI'ER 'ÇÕE~ Dl SOCIF.DADE. 

Art. s.• Os meios ~~ :n operat:ões qtw a sociedade dere 
c>mpreg-ar para realizar o seu lim são: 

§ i." Convidar, engajar c transportar os colonos, 
quér por conta propria, quór por cncommcnda da Pro
víncia ou de particulares, segundo as clausulas e con
dições do engajamento, que ofTcrecercm nos seus res
pectivos pedidos. 

§ 2. u Compra r, afora r ou obter do Governo terras a 
fim de distribuil-as com os colonos por meio de afora
mento, arrendamento ou venda. 

§ 3. o Ter em lugar apropriado para o desemh1rque 
dos colonos as accommodações precisas par a re,·t'lwl- os 
~·m sua ehegada, fomecendo-lhes habitarão e alimento 
:itfi que tenham destino. • 

~ L o Manter corrcspondencia com os nep-ociantes 
dos paizes d'ondc mais convier trazer colonos, a Jim de 
oh ter lk.;tc lnodo as informa•~õcs que forem precisas, e 
Lt•r, scud" possível, agt>nte<: seus nm: mesmos paius. 
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~ 5, 0 Indicar e aconselhar, fundada na sua cx:pc
riencia, os meios e condições mais apropriatlas para fa
cilitar· a immigt'at;ão estrangeira c a fund:u;ão tle rn
lonias na Província. 

~ ti. o l~azcr a publkat:ão tlc ~u:~:; operaç,-,,,, e do-; n~
sultatlos co[hitlos com a colonisac:ão maranht·lt.-il', tor
nantlo-o.' amplamente cnnhecitlos, tanto tlcutro do lm
perio como em todos o;; paizrs cl"ontle tenh:tlil Yindo 
immigr·antl's. 

Art. !1." E111 todas as suas opt'r:Jçõe~ a sol'it·tLtdL', :!l
tento o ~e11 lim beneficente, niio ter:·, em 'i-:la 1111'1'11 

algu11t. 
Art. 10. As tlcspezas com os colonos aU· o :;eu tlt•,. 

embarque nesta capital cotTeriiu todas por conta da 
sociedade e dahi em diante por t:onl:t d;· t{UPIII tivt·r 
feito o pedido dos colonos. 

CAP!Tl LO lll. 

ltA LJIIIECTOIII.\. 

Art. 41. A administracão da so~:ietlade será wnliatla 
a uma Directoria co!npostâ de um Presidente, um Vict~
Presitlen te e seis Directores. 

Art. 12. O Presidente da Provinda será o Presidente 
da sociedade c de nomeação sua o Vice-Pt·csiden te. 

Art. 1:3. Os membros da Directoria e seus supplentes 
serão escolhidos d'entre os socios, que forem nego
ciantes estabelecidos nesta capital. 

Art. 14. Os seis Directores c os seis suppleutes serão 
eleitos e substitui,Jos na fôrma dos ~§ H e 1:1 do art. 
2. o da Lei n. o :1083 de 22 de Agosto de 1860, sem com 
tudo prejudicar as reeleir~ões. 

Art. HS. Eleger-se-ha tambem uma Comrnissão Fiscal, 
eomposta de tres membros encarregada dos exames dos 
livro~. da escriptur[Jção e contas da Directoria da so
ciedade. 

Art. iü. 05membt·os ua Dir·eetoria escolherão d'entre 
si, por clei,;ão, o Secretario, o Thcsourciro c o Agente 
da sociedade. 

Art. 17. ToJos os ~argos da Dircctoria serão cxcr· 
c idos gratuita mente. 

Art. Hi. A Dircctoria fará por mez uma sessão 01·· 
dinaria ,. as extr:wnlinaria~ 'tne julgar COHYenientes. 
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Art. Hl. Us uegocius ua sociedade seràu deduhlo,: 
por maioria absoluta de votos dos membros presente~, 
tendo o l'rcsidcntc, além •lc seu Yoto, o de qualidadP 
no:; casos dt• empate. 

\rt. 20. Para que a Dirccloria possa dclii.Jerar, basta 
tjue estrjam presentrs a metadn e ma i::; um dos seus 
membros . 

. \rt. 21. No impedimento tios Dirct~tores sc1·ão cha
undus os rc.-;pectivo~ wpplentt~s na onkm da lola•.;ão. 

Art_ 22. Compele ;'t IHrcctoria: 
~ L • Fazer os contraclus e ajustes autorizado,; pelos 

estatuto~ 1•a r a o i ransporte c emprego do,; colorws. 
~ 2." Solicitar do liovm·uo geral e do provincial us 

favores c ·~onccssiíes proprias para obter os fiH;; tla 
sociedade. 

~ 3." Nomear e demittir os empregados c agcult>~ 
tia SOGicdadc, llxar-liJCS oruenauO C pOI'Cl'lllagCllS, ({IH! 
li•~arão dependentes da approvação da a;;semldéa gt·ral. 

~ -i." Fiscalisar a eseripturarão e tudo que di.<ser n·s
peilo á marcha da sociedade c oi)scrvaneia tlus esta
tutos. 

~ !j, o Representar a sociedade pcrantt~ as justiças do 
paiz c defeuder por lodos os meios licilos os direitos ua 
sociedade e os uos colonos cullocauos sou sua protecção. 

~ 6." Fazer as despczas ex traordinarias que forem 
precisas, dando conta oppor tu namcn te ;, 3S~cm!)léa gc r a I 
da sociedade. 

~ 7. o Dt>ridil' tutlas as qucsWes ·~ regular todos O' 
uegoeios, que não forem n•scrvaflos á assemi.Jléa geral 
da sociedade, c que não contrariarem aos estatutos. 

~ 8."Assiguar os contl·actos feitos em nome da socif'
dadc, c as communicações •1ue por sua import:lllcia 
niiu uevam ser ~ú assignadas pelo Secretario. 

~ U. o Organizar e apresentar á as~emlJii•a ger:!l o 
rebtorio dos trabalhos do anno decorrido, :1 exposição 
de qualquer a~sumpto, que deva ser submeltidu á sua 
deliberação, quér em sessão ordinaria, quér em extraor
dinaria, c o resumo da receita e dcspeza cxtrahirla 
Lias contas do Thesoureit·o. 

Art. 23. Compele ao Presidcutc- L" dil'igit· ostra
balhos da Dircetoria nas suas sessões unlinarias e 
cxtraonlinarias; convocar a mesma Directoria para 
e);tas e distribuir os trabalhos pelos seus membros; 
:! . o con ,·oca r as sessões annuae;-; P as extraordinaria~ 
•la a:;~emblüa geral dos sol'io,; t' dirigir as :mas Ui.~
''11'00"~; :1." exen:er as ma i" allriiJUi•.:õc:-:, que lhe cou
t•·! ··•n ,,, !'Statutu~. 
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Art. 2L O Vice-Presidente substitue o Presidente 
em todas as suasattribuições e é substituído por qualquer 
dos membros da Directoria, que o Presidente designar. 

Não estando em exerci::io tem as mesmas attribuiçue~ 
tlos J)irectores. 

Art. ~m. Compete aos Dire•~tores-L•compan~ccr :is 
sessões ordinarias c extraordinarias da llirectoria, n
pondo nellas seus Yotos e opiniões, rm tudo •JIItl estiYcr 
ao cargo da mesma Uirectoria; 2. u executar em com
missões ou isoladamcn te os trabalhos, que lhes forem 
distribuídos pelo Pre:.idente; 3." Pxerccr interina
mente os cargos de que forem incumbidos ua fórma 
dos esta tu tos ; ~. • coadjunr os funccionario~ uo c um
primento de seus deveres. 

Art. 26. Compete ao Secretario: -1. 0 ler, lauto 11as 
~essões da llirectori;~ como nas tia asscmlJióa g-eral, o:-: 
n~latol"io~, otlldos ou eartas, requisiçt'ies, JH'OI•o;;ta~ c 
qu;JI)squcr communicaçõcs, que lhe forem feitas; 2. • 
redigir, expedir e af>signar as cattas, otlkios e quaesqtwr 
t:ommunit:aeões em nome da sociedade t:uill a reslriet;;io 
do art. ~2"§ ~.o; 3. o lavrar as actas t.lu,; LralJallws ua:< 
"essõcs tanto da Dirce to ria como da assemlJlüa gera I. 

At·t. ~7. Na f;tlla ou impedimento do Secretario ser
' irá um dos Dirce tores por •lcsignação da Di redor ia. 

~\rt. 28. Competu ao Thesoun•iro: 1.'· anecatlar 
todas e lJUarstjuer sommas, bens ou títulos a que;, so
ciedade tenha direito; 2. o recolher o" üiuheiro~ db
tJOniveis da sociedade em estabelecimentos banrnrios, 
f!lll letras vencendo juros: a .• fazer os pag·amentos que 
ddenninat· a Directoria; ll." propôr, t.l.c conrormidade 
t'.olll os estatutos, quaesqucr meio~ fiei tos de au~mcnlar 
os haverr.s da sociedade; rJ." apre~cutar ;i Di1·~ctoria 
un1 ltalaneetc lrimensal demonstrativo do estado da 
eaixa da sodedadc c seus recursos; fi." apresentar 110 

fim tio auuo social ao Presidente as co11tas tias tl!'spez:J;; 
do anno lindo e o orçamento do armo futuro 11ara ~ereu1 
submetti1os á assembléa geral. 

Art. 2!). No impedimento tlo Thcsoureirn terá lugar 
•J <.li~posto no art. 27 em relação ao Scne la I' i o. 

Art. ao. Compete ao Agente: 
::; l. o Ex.ecutar as instrucções que pela Dit·eclori:l lhn 

!'orem tlatla:'. 
~ ::!. o Promover tlc aecôt'do com ella a realizarão 

das operal}ões soeiaes. ' 
~ :J." Het.:dter a~ eucommeudas tle r•tlutHr> ,. pruvi

dnll:iar para que sejam sati:;fcilas. 
·'· i,,, Pi! i!!ir ,_, l >:;l•;dhn •h" ''!llJ'rL':;ad .. -: ,. i•I'<'J•<'I!' :·1 
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Directol'ia tutlo que fôr tendente a melhorar a marcha 
do serviço. 

~ ü." Representar a Directol"ia em suas reclamações 
tlcntro c fóra do paiz. 

§ 6. • Desempenhar totlas as attribuições, que pela 
mesma Di r ccloria lhe fo1cm dadas, saI ,-o aquellas que, 
segundo os estatutos, por dia propria deram ser exer
cidas. 

Art. Jt. Compele :i Commissão Fisr.al examinar os 
livros da escripluração e corllas da Directoria, fazendo o 
competente relatorio para apresentar á assemhléa geral 
ordinaria na fôrma do art. 3~. 

1~.\PITCLO I\'. 

Art. :l::?. A a.;semuléa geral se rcunirú onlinariamenlt• 
uma vrz po1· armo no dia do auuiversario tla installaçãu 
tla snciedadc para : I." ouvir u relatorio da Directol'ia 

· I ido prlo Sractario, impresso c distribujjo pelos socios, 
o qual conterá a exposição de todas as occunencias do 
anuo lindo; 2. o eleger a non Dirccloria por escrutínio 
seacto e pt'la fúnua estabelecida no art. H: 3." eleger 
a Commi.-são Fiscal por· escrutínio secreto;~.· decidir 
as (JUestões tpte for·crn de sua compcteucia e as que lhe 
forem suiJmettitlas (Jela Direeloria. 

Art. 33. Os sucios ausentes podem ser representados 
por procuradores, lllJS não srrão admittidos a votar por 
esta fúnua. 

Art. 3't .• \ eonvoca~ão da assembléa geral tornar-se-ha 
obrigatona desde que fM requerida por urna drcima 
JJarle dos socios ciTvctivos. · 

.\rt. 3ii. Para que a assemiJiéa geral possa deliberar 
IJ3Sla IJUe esteja presente a quinta varte dos socios 
eJfecli\ os. 

Art. :::u. Pertence :'t assf;lllldt~a Cfl'l';tl tJUalrluer· deli
ucrar.ão ~Of•r•~ a r1•fo!'Jll;t dt.•S I'Sf.aiU!.Ih t• t.fissoJul'iiO da 
sucie~lade. · 
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CAPITULO V. 

DISPOSIÇÕES GER.U:S. 

Art. :n. llesolvent.lo a societlat.lt• a .~aa dissolução 
stw;i t1istl'ibuitla entre os sorios pro rata a somma que 
ex.isti1· em caixa, dcn~ntto a liquida(âo trr !uga1· dL· 
accôrdo eom o Governo no caso de ser a sndcd:ulc por 
el!e subvenciona11a. 

Art. as. Com exeepção ao disposto no :~rt. 1. • po
dcr;l a sociedade mandar· vir um ou outro artífice, 
devendo neste raso concorrer com a metade de toda 
:1 despeza. 

Art. :m. Nos ca>os omisso3 nos presentes estatutos 
serão adaptadas as regras c estylos admit tidos nas 
associações desta uatureza, quando não estivcr·cm o> 
mesmos casos previstos na Lei n." 10M3 tle 22 de A1!usto 
tle 18!)0 e no Decreto n." 2ill dt~ 19 de lkzemLro do 
11wsmo anno. 

DlSPOSI('í.o TRA~SITORIA. 

O presente c~boço de estatutos tlepois de approv:ulo 
pPia reunião das pessoas que se pl"opõem a fundu a 
societlat!e, ser:'t pelo Presidente interino, que nessa 
reunião deve rã ser aeclamado, submel tiJo á appro
vaç:1o do Presidente da Província na fórma do art. ~. • 
~ L" da Lei n. • 1083 de 22 de Agosto de 1860, e 
Jogo que t'ôr obtida a approvação, o mesmo Presi
dente convocará a assembléa geral dos socios para 
proceder á eleição da Directoria definitiva e da Com
missão Fiscal. 

Maranhão, 5 de Junho de 1871. - (SI'gúem as as
signa t nrás.) 
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flF.CflF.T() X. :ii92 -DF. :1 DE HEZE~lBRO HE 1873. 

CnnePde ao Dr. 1\odrigo Octavio dr Oliveira )lerwzes e Manoel 
.\drodalo dr Souza prrmissão por trrs annos para explorarem. 
ptlr si un por· nv•io da rowpanhi;t qur organizarem: minas de 
l':l!T:in d~ pPdra P ontrus mineracs, rxistentes n;l ilha de que 
-;;lo propripfarios. drnomiuada- S. Gon~alo do Funil- sita na 
•·<>marra d" Xanrrth. na Provi no· ia d3 B.1hi:1. 

~\ttrndcntlo ao qui' me requcret·am o Dr. Rodrig-o 
Ocla\·io d1• Oliveira .1\lrmezcs e l\lanorl Adt>odato de 
Souza, llf'i por hrm Conceder-lhes permissão por trrs 
annos, para explorarem, por si ou por meio da com· 
panhia quf) organizarem. minas de carvão de pedra e 
outros mineracs cxistentrs na ilhn, de que são proprie
tarios, denominada -S. Gonçalo llo Funil-, sita na 
comarca de Nazarrth, na Província da Bahia, sob as 
dausulas fJUf' com este baixam, assignadas por José 
Fernandes da Costa Pereira Junior, do Mru Conselho, 
Jllinistro I' Seerntario de Estado do;; Negocios da 
Agricultur;~, Commercio c Obras Publicas, que assim o 
t1~nha entendido ~~ faça executar. J'alacio do Hio de Ja
ncit·o 1'111 tres de Dezembro de mil oitocentos setenta 
(' tre~. ryniuqnagesinto segundo fl:l Jndependenria c do 
lrnperio. 

Joçr; Frnwnrlf•s drl Co.~ta PPI'r.ira Jnnior. 

l~lsusnlas a caue se refere o Deea•eto u." :»19~ 
desta data. 

I. 

Dentro do prazo de tres annos os concessionarios desiR"
narão os lugares em que tiverem de minerar, apresen
tãndo na Secretaria Je Estado eompctente plantas 
geologicas e topogTaphicas dos terrenos explorados, com 
os perfis que demonstrem, tanto quanto fôr pos.~i v e!, a 
superposição das camadas mineracs . 

.-\ estes trabalhos acompanharà, além de amostras dos 
mincraes e das variedades das camadas de terras, uma 
d••.,rripç5o minncios1 da po,s:mça (b~ minas" dos ter-



rn,cr,rrtvn. 

rj:nos etc dominiQ pubHco ou particular, neça'l.~rios á 
fiXploração, com designação dos proprietill'iO.<;, di1S. ed4-. 
íicações nelles existentf's, ~ do uso ou emprego~ que 
~ãn dc~rinadas. 

uutr·osirn indi::ar:io qn;tl o rneio mais aprt)priaclo 
p11ra o tran>:portc do~ productos da mint•raçti•i, e qual 
a distancia entre c:~tla urna das minH e rH povo·ulos 
mais proximo~. 

11. 

Satisfeitas ;1.' 1'\Í!!cnl'i:~~ da cltlt"lll.t :lfllt•,·ior .-~·r
liles-ha eorw~rlida a' ne:·cs~ar·ia auioriz:11)io p:1r:1 lan :1r 
as minas por cllf•s exploradas. no~ lug:•n•s dl'~i.•.r;tatl(•s, 
tle accôrdo com a IHNilla clausula, sob a;: t•ondi!:iit•s IJUt· 
o Gover·no Imperial ju!.trar COII\C!lieute impc)r-11:""· 110 
interesse da mincr·at:ão e r•m lu•Jicficio do• din•il.o.~ do 
Es1:1tlo c dos particulare~. 

Palacio do Hio de J;,neiro em:~ de Oezt•mh;·o tfe 1~7:J. 
- Jo.~é llf!rnrmdt•s da Co.çta Perl'ira Jmti.o;·. 

BECRETO ~. ::i4.93 - m: lO oE OFZOIIlJ o n~; IH7:J. 

Approra al;:uma; :diPJ'a~·iíl's feitas '"'' t··l:•lntos tln ll:ttii·fl 
:-i:ti'ÍOUal. 

Alleude!lllo :10 IJUC me repres:·ntuu a llirr~toria do 
Bmco Nacional, t' de conformidade com a l\liuha Im
perial Resolução dé 26 de No\'cmbro proxi111o pn~~ado, 
Tomada ~ohr·e parecer da Sec1;ão de Fazenda do Con
selho tle E.;tado, Hei por bem Approrar· as seguintes 
:1ll.erações feit:~s nos estatuto.> tio mc.'Hllo IJaneo pPI:I 
:a.<~wmhléa gera I de seus accion istas. 

L" O l•:ti!CO poderá comprar c vender. por conta 
propria ou alheia, melars prrcio~os, apoliccs da d -
vida p11hlira ge1·al ou prorincial, e poderá em liqui
dação tle suas dividas activas receber e conservar. 
dnranle o tempo que for conYenicntc, quaesquer ti..: 
t ulos, Yalores e hypothecas. 

Além destes casos o banco não podPrú emprehender 
outt·as oppt·açõcs hypothrcaria~. 

P.liTll 11. 126 
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2. •o banco poderá fazc1· caução aqui, ou em qualquer 
praça estrangeira, de titulos e -~"alores para garantia 
ei:pecia 1 de seus r.aq rws e mais tran~acções. 

3. • O honorario tia Dircctoria, emquanto nâo se 
re:tlizar metade do capital do banco, ~cri! de 4.8:000$000 
por $emestrc, repal·t~~~-~~ n~m, ig~I~ldadc em proporção 
d~ tempo de seu cxcr r tcro; tlt pn1s do que a a~sernbléa 
geral do~ accionir.Lns rpsolvr!dt o que fôr mais conve
niente_. 

O Visconde :lo Rio Branco, Conselheiro de Estado, 
Senador do lmperio, Prrsirlenle do Conselho de 1\li
IÍisti'os, 1\linist.ro c SPen:tario de Estado dos Negocios 
da Fazenda e Presidenln r! o Tribunal do Thesonro Na
cional_, assim o tenhb entendido e faça exeeutar. Pa
lacio do Rio de J:-tneiro em dez de ])ezcmhro tlr mil 
oitocentos setenta n trrs, qninqna~c,imo srgnndo ria 
IndepPndrneia P do Imp:•rio. 

Com a rubrica de Sua ~Ia~·,,stade o Imperador. 

riscmule do Rio Rrnnro. 

-·~· 

UECREl'O N. :i'í!l'i-DE lO DF. n~:zr::;mRo DR 18?,3. 

Marca o 1terl'ilorio e(limi es rla :JO•a)rrc~nezia de Nossa S~
nhora da Conceiç;io tio En, ca:.o :;oHli r7t~áiiêsTn~1.rté. · 

IIei por bem, em exeeuçrro do art.. L o <lo Decreto 
n ... 233ã de 2 de Ago~to ultimo, e Tendo ouvido o Reve-
rendo Bispo Diocesano, DI!Crrbl': · 

:·Art. 1,0 A nova freg-nrzia et·eada nesta Côrte, !IOb a 
denominação de No~sa Senhora da Conceição do Enge

. ·nhô'-Novo. e tiralla das tle S. Christovão, Inhaúma e 
.Engenho_ Velho, lerá o tcrritorio e limites seguintes: 

Pelo:lado da freguczia de ~L ChristoYão: o Alto do 
Pedregull)~;·l)a rua de S. Luiz Gonzaga, no lugar em 
que se acha:o 1narco dos terrenos da Quinta Imperial, 
sel};u1nrlo-!H~:poi· aqnPIIa rua r pela fie BPmfica até ao 



ponto de divisão com a freguezia de Inhaúma, c com
prehendendo-se ambos os lados da:-> mesmas r·u~•s; 

Pelo lado da fregn~zia rle lnhauma: a Praia Grande e 
a Pt·aia Pequena, comrr·e!ten•h·nrlo-~t' a·nbos o~ larl"s 
das ruas; a estrada M Santa Cl'ltZ até ao rio ~'a ria, pPio 
lado e~querdo; a rna do Engenhn di· D!'n\.ro at.é á rn·:,ça 
de D. Jeronyma, c dcs'.•' ponto a!l' ao fim da eslra·la de 
lgnacio Dias; dahi em cli:lnf~' F<orvi' á dt~ limilt~ a linha 
confronlantc das ter-r:l" do C·m;:riF:Ia M ·yer. qne ficam 
pertencendo á nova frpr~'''·zi:l: e •1o :il•o rh !llontanha 
em que estão as terr:;s drJ rr<'"'mo C·l:nat i~ta sn.~uir·á a 
linha pelas agnas ver·ten 1:'f; ti···;:, rnruttan!Ja al.t~ ao seu 
limite com a sert'a do' Pr ·{o.;; Fonos: 

Pelo lado dn freguez\a rln E·!~rn;•n \'r.lhf): sc~~uin•lo
se as vertontc~ •h dita scr•·a elo' p,·etqs l''wrof;_ actual 
limite entre as fr••guc.~i''" d:• l..k!ú:·na e du .En·~•'nlto 
Velho, eontinuad a linha t! • li•:J!t·· d1 "'·''a freguczia 
até á g-arganta da serra do {,bl.lii'I.IS, tiUI' t'(lll~litnia o 
limite entr·c as fn'~uezia~ d0 En~cnho VPlhf) f' de Jaca
repaguã; d'ondc, dcseen1h-~e a serra (lo Engenho Novo, 
servirão de limite~ as ''crtentPs rle:;la ~rrra t' as da 
montanha que cireuncla o valle do Cahuçu até ã gar
ganta em que, reunindo-SI~, llnaliza a PStr:!da do An
darahy Grande c eom•·ça ~ ru.;1 do Barã1) do Bom RetiJ·o; 
e deste ponto ~og-uir·:·t a linha de limite ywlo alto da 
montanha fronteira, servi a !lo r.nt:io de d ivi!'.a os limites 
da fazerula do Macaco, do lado do En~e11ho Novo, até ã 
ponte do Maracanã, continuando pelo:~. limite~ dos ter
renos do Carneiro ai é ao 1narco do Alto do Perlregulho. 

Art. 2." Ficam revn;~a:l:ls a:> di~po:>i1;õcs em con• 
trario. 

O Dr. João Alfredo Corr·•\a de Olivcil'a, rlo Meu Con
selho, Ministro c Sccret:~rio de E"tado dos Negocio;,; do 
Imperio, assim o Lenha cnlcndido c faça executar. Pa
Jacio do Rio de Janeiro em U>'Z de 1kzembro de mil 
oitocentos setenta C l.r.C:>, quinquagi'SÍillO SC,jUOdO da 

lndepcndeneia e do Impnrio. 
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DECRETO N. 5~9:i- DE W o;: JJF.ZEltllno liE 18i3. 

Ooncetle á Comp:tnhi:t-ltnp~>rial Braziliau Collieries limited
permissão por ln!'\ a unos para l:tnar !111 i na' d•• ··a rY;io rlr ['!'dra 
e rJuaesqucr oufrc" .iazi~os '-':triJIJnif"r''" no lltUIIÍf:ipio diJ 
Triumpho e no lu~ar drnomin:td\l Arroh> do~ Halo~, 110 tuu· 
ui1~ipio 1!1\ S. J,•rony/1111. ua I'I'IJI'Ítlf'ia d•· ~- l'••drn rio lli(l 
liraude do Sul. 

Attenllcndo ao fJllt' me l't'tfiH!I'!'II a- Compa111tia lm
peri:tl Ilrasilian Collir•rie: limitetl- Hei por bem 
Conceder-lhr• pcnn i~s~n !'OI' I r c . .; :I li !lOs par a la rrar minas 
de carvão de prdra e qnae~quer outros jazigos car!Ju
niferos no mun'r::ipio rio Triumpftu e no lugar denomi
nado Arroio dfJ> Hatos. no lllU11iripio tle S. Jcronymo, 
ua Provincia de S. Pedro do Hio Grande do Sul, sob as 
claUS'llas que baixaram rom o Ocerrto 11." :J7J:; de 6 de 
Outubro de 1866. 

José Fernandes da Costa l'er-eila .Juuior, rln M•·n C•Jll
.<;elho, Ministro e Scaf't:a·io d1~ E~latlo dos Negoeios rJ» 
Agdcultura, Commerdo r Obra~ l'u hl ira~. as> i lil o lenlut 
entendido c faça cxecut:tr·. Pa!:1cio do Hio de hnl'iru 
em det de Oezemuro rlc mil oiloccntos st•lflllla e tn;~, 
quinquage~imo ~egunrlo da lntlcpcntlen,·ia r· do lm~terio. 

Com a rubrica de Sua Magest.a!/t• o ltuprr,.dor. 

DECI\Eto N. :;r,us- DE 10 DE o~::zE,wnu rn: tsn. 
Considera justificado o caso de força maior f{Ue Iuotivou a de

mor!t do paquete Cecilia no porto de Ilumaytá na viagem redonda 
começada em 5 de Abril e concluida em 13 de !\!aio do corrente 
anno. 

Tendo o paquete Cecilia r..la linha llu\ iJl de .Uatu Gro-su 
excedido na viagem Cl)cctatla em 5 de ,\bril r! condu id<~ 
em 13 de Maio do conenle anno tres dias do prazo fi
xado na clausula 6. • do contracto approva lu pelo De
ereto n.o 4535 de 7 de Junho de 1870, e estanr..lo w;ri
ftcado que no excesso do prazo estão in• lu ida:; 'l:j horns 



too:; 

de quarentena imposta no porto de HumayU, Ht>i por 
bem, sobre parecer da Secç:1o do~ ~eg-ot•io..: do lmJH'rio do 
Conselho de E> tatl'•, t•xarado em Con<lti I a d,• 25 ri<' Julho 
ultimo f' deareôrdo com a r.!an~ula ~;j," do criado con
trario, Cnrtsidl'rar jusrificatln o caso dt· f.,n;a maior, lflll' 
motivou a demora do :dludirlu paq•Jt'lt' 1111 ji'JI'lo tlt• Hl:
lllaylá, dur;l!lt:· 3' rcfe;-idas 'fi hor:t.·:, licanln sujt.'ila :1 

rospcctiv:t l!ill{JI'CZ3 ~~·~men!e ao pagamento da IIIUIIa 
corrt•spolldt·nte aos ouln~:; doas pr<tt.''~ romplcrn~ dt) 1~ 
horas, e:1da um. 

José Fernandes da Co:ta p,.,.f'ira Jllnior. t!n :\leu Con
~elho, ~liui~lrr• P Se~rt'larill tlf' Estado dos Negoeios da 
:\grirnltura. C•lllllll"l'cio e O!•t·a.-: l'r1lllir:ls. a'o-:int o tenha 
erllcndi.ln r• faca PX''rU!ar. Pahcio tlo Hio d•· Janeiro 
t'lll d,•z dt• Dt'Zl;llll•ro tle 111i! oitoceulos S!,lt·nta (~ tn·~. 
qninqu:tgc~;imo ~··~~nndo d~ lodrpendenria t• du lmpt'rio. 

Com a rubrica de S1ta ;\{a;~e,;tade o Imperador. 

J,Jsé Fenwude,; da Costa Parira Junior. 

ÓECRETd :'\. ;j'(.!l; -- OE 10 n1: m;r.~;~HlRO DE l8i:l. 

Con,:··<ip ;i C•.Jntpanhia da Estrad:t d,. ferro ri•: Juni'lially a. Campinas 
:llltvriza•;~u para f'lf'\':11' o , •. :u I 1111do ~nri:d t1t: o.OOO:OO(ll!OOI'l 
;, J ().f)()!): (l(lllf!OOO. 

Allt•lldemlo ao tJU<' UH' rCtjUercu a Cornpauhia da E'
tratla tle ferro de Junuialty a Campinas, devidamente 
r eprcsen ta da, e na couforrn iuatle tio Jt<~l'et'eJ· da Secção 
do,; Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado 
em Consulla tle 7 de Outubro ultimo, Hei JIOl' bem Gon
eeder-lhe <JULoriz<Jção para elevar o seu funtlo socbl 
de 5.000:000.5000 a 10.000:000~000. 

Jos~ Fernandes d<J Casta Pereira Junior, do Meu Con
sellw. 1\linistr·o e Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Gomwcr·cio c Obras Publicas, assim o tenha 
entenclido c l'a"a executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dez de DezémJJro de mil oitocentos setenta e tres, 
IJUÍnquagesimo segundo Ua lndcpeiiUCIICia e do fmpei'ÍO. 

Com a rubrica de Sua .Mage~tade o Imperador . 

.IoM! Fenwudes dn Co,•tn Petcira Juniot. 
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DECRETO N. ~).',.98 -DE to DE DEZE~IBRO DE 1873. 

Concede á Cumpauhia lnf!lcza-Wes{Cro :lrul Brasilian Tclegraph 
Company Limiletl-autorizaçâo para fnnccionar no lmpcrio 
com os rcspccli\"os estatutn~. 

Attentlentlo ao que me l'Ctlucreu a Companhia ln.deza 
-Weskrn :JJILIJlra~ilian Tcle!:_!raph Comp;Jny Limitcd-. 
devidarnentP. r~'pre<:t'll!ada. e na cultformidade do pare
cer da St•rção do,; ~r·'!ocin" do lrnperio do Conselho de 
E,;L;1tlo. 1''\arado em Cnn..:ult:r d·· :n dt• Oaluhro ultimo, 
Hei no r ht)lll Cont:l" kr -lht• a u t o!·iz tção par a funt·cionar 
no Imp:·rio t:onr ~~~ r,.sp:·r·tiYo-~ estatutos; lk•rndo, 
porúm, o~ :11:to-.: qnP nrati1·:rr lltl R··•..:il s11jeitos ás Leis, 
lte!!ulameuf11,; I' Trilll!ll'!C" Hr.1..:ilr·iro< 

.liJs(· Fcrn~nd••s d:r CIJ'I:t Pt•rr·ira .Tunioi', do )leu Cl)n
selho, 'lini-'lro ,. :-;.•rr·t'lar·i,l d:• E;;t ttio du:; i'i:·.~·odos da 
Agrit:uitur.r, CO!lllllt'l't'ÍO e o:Jl':!S Pnh!iL 1'. a..:,;im o knha 
enkwlido e fa1~a ~~xr•cular. Pahcio dt• Hio de .l.rneiru elll 
dez -de lkzemliro de mil oilrw;•nlt~s setenta<' Ires, tjllin
quagcsimo sr•gundo da fndcpr·ntlt•nei:r e do Impcrio. 

Com a rubriea de Sua Magestade o Imperador. 

Jos1i Fenwndes rl11 CIJ~to. Pcrrirrr Junior. 

DECRETo N. iJ199 -DE to DF. DEZEMcno nE t8i3. 

Concede a Cumpauhia-Ferro-carril tlc Theresopolis-autoriza. 
ção jlara elcYar o seu funrlu social de 303:000$ a 500:000SOOO. 

Atlcndcndo ao qut' mo reqtwreu a Companhia-Ferro
carril de Theresopolis-, devidamente representada, e 
na conformidade do parece1· da Secção dos Negocios do 
lmpcrio rlo Conselho de Estado, exarar lo em Consulta dr 
:l!l deüutubro ultimo, Hei por bem Concrdcr-lheauto
nzação para f11,.,-ar o ~·~u fundo ~orial de :100:000b 
,, ~;fiO: ()nO,\fli)ll 
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José Femanues da Costa Pereira Junior, do ~leu Con
~elho, Ministro e Secretario <leE~tado uo~ NPgoeios da 
AR"ricultura, Commercio c Obras Publicn~. a~si111 o tenh<~ 
entendido P- faça cxrcutar. Palar.io tlo Hin tlr Janeiro 
em dez de Dezemhro de mil oitocPnlo~ ~rtenta e tres, 
qnilHfU:Jgr~imo ,;r.'!untlo J:-~ lndt•pPndenri:t I' do lrn
pt•rio. 

Com a rubrica de Sua 1\bg-rstadr n Jmprrarlnr. 

José Ft>rnande.~ da f: os ta Jlt'l"eira Junior. 

DECRETO N. m;oo -nE to nE nEzE:unRo nF. t8i3. 

Ap)lfov:t o ronlracto para exploração e estudo~ 11:l linha ferrta 
til' Porto AII'(HI' 3 r rlll{lla Yana. 

Hei por hem Appronr n conlr:tcto r!'leiJrado com o 
Conselliciro Chrisliann Benrdiclo Olloni, o Bacharf'l 
Cartano Fnrquim dt~ Alnwida t~ o Eng·cnlll'iro Her
culano Vclloso Ferreira PP1111:t para <•xplor·açues c c~
tudo~ rrlaf.ivo~ ú projeclada liuha fer-rea, dn que trata 
a Lei n." 2:397 de 10 de Sclemhro do corn'nlc anno, 
na parte qu1' se dirige dr~ Por·to A~w~re a Fru\;U:tyana, 
~0!1 as clausnlas que com c~tc banam, assignadas por 
José F1•rnande~ d:1 Costa Pcl"t·ira .Junior, do 1\leu Con
selho, .Mi,:islro I' Secret;1rio rlc Estado rios Negocios 
da Agricullur·a, Commtorcio c Ohras Puhlic:ts, qur. assim 
o tenha entendido e lar:a executar·. Palacio do Rio de 
J:tnciró em dez de Dt'zem!Jro de mil oilocenlos ~elenta 
c tres, quinqnagesirno seg-undo tia lntleprntiPnci:~ e do 
Imperio. 

Com .1 rubrit"a de Sua ~lagestariP o Imperador·. 

José Ft•rnanrle.~ da Co.~tn Pl'rl'irn Juni()r. 
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Clausulas a que se refere o Decreto n." G~O 
de .. ta data. · 

I. 

Os emprezarios C:m.'t'liwiro Chrbliano Benedicto 
Ottoni, Hr. C·tdano Fnrquirn d" Aluwida ~~o Engt•nhei~·o 
Herculano Yelloso Ferreira Po•nJta nbd!.!·am-se a orga· 
nizar a ~uas P\JIC!li'as o ~errio;o da~ 1'\(tlura•:iíf'S e e.;. 
Ludos de Uilla t.•stJ ada de f'cno tjlte, parliwlo da Cidaue 
dt~ Por lo Ale!.il't', "'' dt· urn ponto fron!t~i rn a e! la na 
maJ·!!;Pnt direita uo rio fjnavha. 'j tPJ'illÍII:tl' t;a Cidadt• 
dt• l'rtll!U;ty:llt:t. · 

11. 

A estrada r•Jn.;tarú dt• quatro SI'CI;i'ies, :>cndo a pri
meira de Pt)rto Alt•gr" ci Gidad1• da Gachoeir:J, pa.,sando 
por Santo Amaro 1· Hio l':!rtlu, on peh~ immediat;ties 
Jestas Cidades; e a quarta da Cidade do) Alegrete ú de 
Uruguayana. A:.!." t: :J.a scct;ues scr5o comprdll'rHiidas 
na distancia cntrt~ Gachorira ~~ Ale.Qrde, pa;;samlo ou 
por S. Gabriel on por Santa Maria tia Boca do l\Ionlr, 
'<C!ltlo uma nu nutra da~ duas Cidade' o trrmo rl:t~ 'I'CI~ÕI'~. 

I li. 

Para h:t}ililar o (;,,,nllo :t fazer r..:e1>lha e'lll'•' as 
duas dir·t•cçiles 110 [•óll!!o o]p 1 i'la I'COil!J!Ilio·n I' !'>'ll'alt,· 
gic.o, e <J do·sig·n:t r a loo;:d idade mais t'üll\ en it~il te p~ r;t 
enlroucauwHto da liuln qw· deve partir da Cidadtl do 
Rio Grande, os t•mprl':wrio' pror,·ller:'io a um rcconhr•
cirnenlo prl'!illiÍIWI' lli'Sl:IS rJuas tlÍI';'t:o.:i'io• . .;, ÍllStituiudu 
o~ estudo> qne forem nece.s.,arios para potler confron· 
tal-as, propollllo a qu1: :.·wllwr lht~s part•r:c•r, indil'<Jndo o 
lu.Q"ar rh l'lltru:tr.lla:::llo ,. :tt:l e..:t•ntan·lo e:n Indu o ra'o 
um esbo,·o (opocrr;,p:,j.·,, oh~·dtJa:> linha,;. 1111t l'l'latorio 
justilic:tt.ii'O. 1· U' d.o;··:::::.·:J!n_.; em qu1• ba~";ll't'lll a :-;ua 
dt'runu ... tr:l'_·~iu. 

(\'. 

Este r·t•con!wcimo•nto _;;;· f'ar:·, <imH!tat~elmPn:l' l'fl!ll a 
in.--talhe;io dos l''illJos de trat'O n:t 1.'' e í. • <I'L'Cti:•,, de 
mndo 1f!Ít• rdo .... au!.~llll'tlle o ·,.ral.•• marT:tdo Jni·:t apr·p~ 
't'lll:t<~ãn do-: plauo~ d(•fiuiiÍ\os. Apr<''t'!ftada, p.Jrhu, :.1 
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proposta motivada de que trata a clausula 3. •, rep11tar .. 
se-ha approvada, se o Governo nada resolver no prazo 
de 30 dias. 

V. 

Pelo reconhecimento preliminar da linha que Mr pre
ferida o Governo nada pagará, ficando este trabalho 
comprehendido nos de que tratam as clausulas seguin
tes. O reconhecimento da linha abandonada será pago á 
razão de 200$000 por kilometro. 

EfTectuar-se-ha este pagamento integralmente logo 
:JUe esteja feita a escolha. 

VI. 

Os emprezarios farão todos os estudos technicos 
necessarios, e apresentarão planos definitivos de toda a 
linha em condições que habilitem para enretar a loca· 
ção e as construcções da mesma. 

VII. 

As explorações e estudos a que se obrigam os em
prezarias consistirão: 

~ 1. o No reconhecimento pr·eliminar da 2. • e 3. a 

sec<;ões prescripto pela clausula 3. • 
~ ~.o No trat;ado de uma linha de ensaio em toda a 

extensão, que se aproxime o mais possível da dire~triz 
da via ferrea, medindo-se as distancias com a maior 
exactidão, e tomando-se não sómente os angulos de 
deflexão das linhas com o theodolito, como tambem o 
rumo magnetico de cada uma dellas. 

§ 3. o No nivelamento longitudinal de todos os pontos 
da linha de ensaio, usando-se para esse fim dos instru
mentos mais exactos convenientemente empregados nos 
trabalhos de est1·adas de ferro. 

~ 4:. • No levantamento de secções transve1·saes em 
numero sufficiente para a determinação da configuração 
do terreno em uma zona não menor de som para cada 
lado tla linha da estrada. 

§ r;. o Na determinaçiio da latitude e longitude dos 
pontos mais notaveis situados nas linhas estudadas, ou 
nas suas proximidades, empregando-se nas observações 
instrumentos da maior exactidão. 

§ 13. o No apanhamento dos dados e informações sobre 
a população, cultura, riqueza, mineralogia •· outras 
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clircumstandas inlt~rcssanles das zonas que têm de :>er 
st~rvidas pela via Lle communicação pr·ojectada. 

~ 7." Na construcção de plantas e perfis das linl~as 
estudaLias e na organização de on:amrntos c memonas 
dt•<cri pt i v a.~ tios project os. 

Ylll. 

Exel'ulatlas Pstas explorações e estudos, os empreza
rios apresentarão ao :Ministerio da Agricultura, Com
rncrcio f' Obras Pu!JI i c as os seguintes documentos : 

1." ]'/anta da linha na escala de t.:MJOO, assigna
hrH!o ao longo tle!la uma zona de pelo mrnos 80 mcü-os 
dt• largura para cada lado do eixo, e indicanLIO : 

11-os !!r á os c r a i os das curvas ; 
IJ-a conli~ruração do terreno, por cunas de niYel em 

d istaneia de :l metros : 
c-as divi,as tias propriedades territoriaes; 
d-a na tu reza do terreno. campos, ma tos, alagadiços, 

rndtas, de. 
~-" Pt>rfillouyiturlinltl na escala horizontal de l :'1:000, 

" VPrtica L de 1: !!(JO, na qual estejam indieatlas : 
a-as curras r os alinhamentos rectos; 
h-a quota tlc catla declive; 
,.-as altUi'as tle catla ponto culminante sobre o nin~l 

lu prramar no ponto de partida. 
:v Pt'l'fis tra11scersae.~ na escala de I :200, quantos 

hastem para os calcnlos das cubaçõcs, com todas as 
dimensões cotadas. 

i." Orça./íWilto es]Jecificado em qne sejam explieita
mt·ntc menrionad:~s as quantidades de cada trabalho, 
11,; preços e~pel"ilirados, e separatlos os seguintes itens: 

a-planos <ielin i ti vos cujo valor será o li os pre\;OS 
e si. i pulados n:t H.i." eondirão ~ 

b-lora1:ão, dirrcção technica da constru::ção e allmi-
ni~tração; 

c-construccão do leito e ohras d'artc corrcntrs: 
d-obras d';Írtc notaveis: 
e-superstructura com seus pertences: 
(-t'st;tções, orçadas cada uma em separado com os 

arcessorios HPcessarios; 
g-ollieiuas, dppositos de machinas e gyratlo1es: 
h-telegrapho electrico; 
i-material rodante, mencionando explicitamPnte u 

IIUlllcro tle loromotiYas (' dt• vehicnlos íll' tnrlas :1~ 
c la . .:.~e~. 
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õ. • Planos getaes de eada uma das ot11·as d'artc no laveis 
na escala de t. :200. 

6. • Tabellas separadas, rcprcscn tando : 
rt-as estações ::om as distancias respectivas; 
b-os bociros, com as dimcnsõc~ de cada um, posição 

na linha e quantidade de obra: 
c-as pontes, pontelhões c viaductos. com in:licação 

das principaes dimensões, posit;ão na linha c systcma 
de eonstrucr:ão; 

d-os alin.hamen tos rcctos e t'Ill cun·as t·om 0' r a i o~ 
respectivos; 

c-as linhas de nivcl e as rampas com a~ c\lensõe:.
c taxas de declividade ; 

f- as quantidade:; de escavação que se dncm fazer 
par·a executar o projecto, transporte médio de ma
teriaes que cumpre remover, sua classilica~ão apro
ximada. 

7." Cadernetas a,uthenticrls das notas de todas as opc
ra~;úes feitas no terreno, tanto topographicas como 
astronomicas, devendo taes notas ser tomadas com me
thodo c clareza, para que possam ~er facilmente Yt•ri
licadas o 

8. • 1llcnwria jlestificatirn em que se indique o caraell~r 
de cada uma das eonstrucçõcs, o grão de importancia 
de eada uma das estat;ões, noticia das naveg·açtin~ llu
viaes que a ellas interessem: e todas as mais oh~crva
ções que parecerem uteis. 

IX. 

Serão estudadas as liuhas para duas hilolas, uu1a 
larga que não excederá á da Estrada dt· fel'l'•l Do Pe
dro 11; outra estreita, não meuor de 1 metro entre os 
trilhos, apresentados os traços com documento~ sepa
rados. 

No traçado da linha de bitola mais larga, o raio JJti
nimo das curvas poderá descer a :180'", e os dt•clivcs nw
ximos em terrenos difficeis poderão elevar-se a 0,0200 

No traçado da linha estreita de um metro de ui tola 
o raio mínimo das curvas poderá ser de fOO"', e os tle-
clivcs maximos em tcnenos ditliceis poderão dcvar-::.;sc;;..' ~-...... 
a 0,0300 /-"''R 

E' de toda a vantagem IJUC as cur·vas fo1·t • ~·ra~~\1111 f 
mínimos li quem em uma mesma secção , ti~\~~ a l
tento o emprego que se poderá fazer de , á~<tlt~1s ma i' 
Iwssanlcs e esjwciaes para o Sl'l'ril:o de o;; &~fiiiJ. . • I~~". 

~~ /;;::; 
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Fica, porém, entendido que os declives maxii!JOS não 
serão, em nenhum dos casos, empregados conjuncta
mente com os raios mínimos. 

Na via larga o declive maximo só será admittido em 
curvas de raios superiores a 250 metros. 

Na via estreita o tleclive maximo só poderá ser em
pregado em curvas de raios superiores a i50 metros. 

A largura da plataforma dos aterros e cavas será de 
i"'J)O para a via larga e 3"'.50 para a via estreita. 

Os taludes lias cavas serão os necessarios, segundo a 
na tu reza das terras. 

X. 
Quando se apresentarem duas ou mais uirecções que 

olfercçam apparcntemente vantagens proximamente 
iguaes para o estabelecimento da via ferrea, quér de 
bitola estreita, quér de bitola larga, os rmprezarios 
farão em cada uma drllns os estudos a que se obt·igam, 
e submctterão ao Ministro os respectivos planos e ot·
çamcntos, mas os trabalhos só serão pagos na razão do 
traco preferido. 

XI. 

Quaesqucr variantes nas linhas do reconhecimento, 
ainda que abranjam grandes extensões, não serão con
tadas para os pagamentos. 

XII. 

As con1l ições technícas de todas as secções terão a uni
formidade que fôr possível para que a mesma loco
motiva possa percorrei-as. O entroncamento será feito 
de modo que um trem passe facilmente da linha do 
norte para a do sul e vice-versa, e possa circular em 
ambas com velocidade e carga aproximadamente iguaes. 

XIII. 

E' livre ao Governo em todo o tempo, mandar Enge
nheiros tle sua conliança acompanhar os trabalho~, a 
lim de examinar se f:ão exeeutados com prollciencia, 
melhotlo e a precisa actividade. 

XIV. 
Começarão os estudos no prazo de trcs mezcs, conta

dus ut data deste contraclo, e deverão e~tar eoneluidos 
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em dezoito mezes, ao menos quanto IJaste para fixar·-so 
o custo kilometrico da construcção, na fórma da t8. • 
condição. Para o resto dos planos concedem-se mais seis 
mezes, comprehemlidos no prazo para a construcção, 
marcada na condição 36. • . 

XV. 

o~ planos podem ~er apresentados parcialmente ~ara 
qualquer porção da linha, não menor de 20 k!lo
metros. 

XVI. 

O preço destes estudos flca arbitr·ado em 59:i,~ para a 
bitola larga, e em 255_,~ para a estreita, por· kilometro 
medido na planta respectiva, comprehcndidas totlas as 
explorações e trabalhos, emlJora tenham sido estud~das 
outras linhas; de modo que, em nenhum caso preVIsto 
ou imprevisto, o Govcr·no pagará mais tio que os dito~ 
preços de 5955 e de 2n5S por kilomctro de linha que ~c 
tenha de construir, medido na planta rc~pectiva, não 
sommados os desrios. 

XVII. 

A apresentação dos planos de qualtruer parln da linha, 
11a fúrma da 8. • condição, dá direito de receber nove 
decimas partes do valor cor·respondcn te, considerada a 
outra decima parte como deposito ou caução até a con
clusão dos Jllanos de todas as linhas. 

XVIII. 

Logo que o estudo dos planos delinitivos comprchen
der mais de metade das linhas deste contracto, o Go
Yerno poderá applicar á totalidade dellas o custo médio 
por kilometr·o demonstrado pelos orçamentos, nos quaes 
estará mencionada explicitamente a verba-Beneficio da 
em preza. E o.,; em preza rios responderão por toei a a 
construcção, se lhes fóradjudicada por este custo médio 
que não será alterado para mais ou para menos pelos re
sultado~, quaesquer que sejam, do estudo das restantes 
linhas. 

XIX. 

Datlo o caso da condição precedente, o pagamt>Hto dos 
plano~, 'JilC o Governo eomplclará lo,~'l fJl!C cllcs ~c eun-
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cluam, ficará comprehendido no custo total da conslruc
ção; c as quantias pagas por conta daquclla verba serão 
g-radualmente descontadas nos pagamento::; feitos na 
fórma da 31. • comli•:ão, em proporção dos kilometros 
concluidos. 

X.\. 

Se o Governo resolver a eon:'truc,:ão por adminis
tração, ipso {'acto tirarão annullatlas as condições ~3." 
,. seguintes deste l'ontr·aeto, com excep«;ão da ~:L • 
IJa parte l(Un fôr applicavd aos estudos tlelinitivos. 

Se julgar convcnieute abrir cuncunencia de emrwei
tciros os signatarios do presente con tracto terão em todo 
caso preferencia na fórma da proposta que o Governo 
julgar mais vantajosa, em relac;ão ao preço, natun~za 
das obt·as, garantias c o mais que eonYenha á prompta, 
cconomir:a e regular construcção da estrada. Em qual
quer das hypotheses completará'' pagamento dos planos 
ua fónua da lfi." rowJi1:ão. 

X.\.1. 

~o rasn de atljwlieaç.ào á outra crnpreza, s11 u;ío r~ti
wrcru eompletos o,; planos rl«' totlas as S«'CI;«"íc~, 111as ~ó
mente os de algumas dellas·, os emprczario~. alüm do 
que lhes for devido pl'los traiJalhos eoncluidos, s«J lerão 
direito aos trcs llUintos rlo preço estipul.tdo se aprc
"'~utarern <t plant<t e perlillongitudinalrelativos ú parlt' 
nJo concluída, eom a~ especificações e:ügidas nos * 1." c 
~."da condirão s.• para os estudos completos. 

Porlerão tambem eonlinuar· até concluir os e~tmlo.;. 
se uis~o ~.:onvicr o Goremo Imperial . 

.\XII. 

Todos os planos apresentados se presum1rao appro
vado~. se não houver decisão do Governo ató 60 dias da 
da ta da apresentação na Secretaria da Agricultura. 

XXIII. 

As obrig;u;ões dos emprczarios der i v a das das clausulas 
precedentes e relativas aos estudos, planos c orçamentos 
das linhas fr,neas deste contracto, não serão em caso 
algum transferíveis. As seguintes, isto é, as que dizem 
respeito á construe1;ào, podcr·ão ser tranfcridas nos easos 
e pela fórma pre~cripta nas rondi(:õcs ~1. ··a '11. • 
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XXIV. 

A construcção começará da cidade de Santo Amaro ou 
abaixo desse ponto, em lugar a que se estende franca 
navegação Am todas as estações, c seguirá em dirccção á 
Caehoeira. 

O Governo marcará a •!poca em que os trilhos deverão 
prolongar-se até Porto Alegre, se não preferir que a 
construcção comece dessa cidade. 

XXV. 

Os trilhos serão de aço nos desvios das estações, c tanto 
o peso dr:llcs, como dos de ferro das linhas, ser a cspeci
Jicatlo nos orçamentos apresentados, assim como os ma
tnriae.q para carla uma das construcçiir<;. 

XXYI. 

Construit·ão um telcgrapho clt'ctt·ico, communicando 
cn Ire si todas as estaci'ies das vias fetTcas e mais 
outros pontos das mesinas linhas, que o Govri'Oo po
derá designar. O preço pat·a cada uma nova rstação 
telegraphica será fixado por accôt••lo das partes, na 
oecasião d1\ se approrarem os orçamentos. 

xxvn. 
As linhas serão sing•~hs. o.~ limitrs de cun-as ~~ tJ,,_ 

clives, bitola, numero 1le estações e de desvios, c com
primento destes, marcados nos planos approvados, 
serão obt·ig·atorios. 

Se no decurso da constr·uccão se reconhcccr a ncces
sidwll' de augmentar o comp.rimento dos dcsv i os, ou 
de construir· outros, por eada kilometro addicional pa
gará o Governo dous tcr·ços do prer.o kilomet rico Ps
tipnlado. 

NoYas nsta<:õcs serão objccto de ajuste~ ; e poderá o 
Governo, ~e o prefer·ir, adjudicai-as a outros ~~mpre
zat·ios. 

XXVIII. 

Na loeação, os emprezarios poderão altcrat· o~ ali
nhamentos approvados, com tanto que : 

-1. o Xão prejudiquem as condições technic:~s fi\ atlas, 
isto é, os limitei" de raio de cnna c taxa~ dt• :l••din's 
con~tantrs dos planos approndo~;; 
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2. o Não alonguem distancias mais de i.OO metros em 
cada h i lonwt r o ; 

3. o Nada reclamem, em caso algum, por urna :~Ite
ração de orçamento, que resulte de f~cto seu; e bem 
a~~im não se altere o preço kilornetnco por qualíJner 
a Iteração nas cuba,;ões para mais ou para menos. 

XXIX. 

O,; signatarios de;;tc contracto são responsavcis in 
soli'lnm pelo seu desempenho. até :1 concl•tsão dos 
planos dctinido:> na COU(lição 8. a Igualmente pela cons
trncção no caso de approvação dos orçamentos, salvo 
se preferirem o 3. 0 dos expedientes apontados na ~l." 
con1lição. N:io p<ide qualquer tlellcs exonerar-se nem 
ser atlmittido um novo socio, sem prévia autoriznção 
do Governo. 

XXX. 

Se fallecer algum do;; emprezarios, os sobreviventes 
tlentro do prazo tle liO dias submettenio ú appt·ovação 
do Governo o nome da pessoa que o deve substituir, 
e com os outros emprezal'ios assumir a responsabi
liuatle pelo contracto. E corno quér que regulem seus 
intercssPs sociaes, o GovPrno, em nenhum caso, terá 
obrigação algnma para com os hrrdeiros do fallccido. 

XXXI. 
Enceta1la a construcção, no fim :le cada trimestre 

fará o Thesouro um p:tgamcnto conespondcnte ao tra
balho feito, a saber: por ralla kilometro acabado o 
preço kilometrico estipulado, com dctlucção do que 
anteriormente houver siuo pago prlo mesmo kilo
metro, inclusive a quota respectiva das despczas preli
minares ; por toda a mais linha em construcção a 
quantia que corresponder proporcionalrncnte ao traba
lho nella feito, avaliatlo por Engenheiro, que o Go
verno designará. 

Attcnuer-se-ha igualmente ás machinas e material 
importado, embora ainda não esteja utilisado na cons
trucção ou no trafego. 

XXXII. 

Concluída ca1la uma das secções e dotada com o 
material rouante c correspondente ú sua cxtPnsão será 
e11trP!.rue ao Governo. 
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XXXIII. 

I};; f'lll prl~Z:ll·ío~ potlrrão C'mp:·f'.!!'~ r no;; r r~ In! h o~ da 
con.strueção as lorornoti\'a;; f' whirlllo.; (jll~' irl!porta
l'l'lll, ante'~ de enlrt'_Q'al-os ao Gorl'rno. ,·orn t:mto que 
não conduzam vi.1jan!.1'S ou eargas lln frrlr, t• t'lllt'f'
g-uem dt>pois o tr·eJn ro1lantc em perfeito e~tado utl 
conservação c viaiJilidadc. 

Em cada secção, (jUC já c~tivrr ncf'ita, IPr:in di
reito an transporte livre tio seu pessoal f' material 
UC COIISll'liCÇàO. 

XXXIY. 

As linh~s ~t'r:io snnpritlas de trem rodantr rn rwopor
çiio, de, para c:ula -100 k i lomctros, cinco loronwt i r:rs ; 
catTuagpns de riajanlPs llc Lrcs class,~s, rujas lol:II.'ÕP~ 
somm:ulas admittarn duzrnlas pcswas: eanos tlr, di
,.~~rsas rspN~ips para lllPrradorias , capn1.r,s tl1· trans
porta r simul tancamcn te tluzcn tas toneladas mctrica,;; 
ditos para anima1•s, qun acrommodf•m até cem cabeças 
<le gaJo nccum, t:avallar ou muar. 

XXXV. 

Para toda a linha s~ construir:i, nos lu~rarrs que 
fort•nt apropriados, tlepositos cujas capacidadt•s som
madns possam :1urigar dous quintos rias nweltin.'l:'. c 
vphiculos de toda a cspecie, c uma offir·ina dr• rr
par:Jç;io que não sr•ja inferior :'1 rpiP a E">l.rada de ferro 
D. l'etlro H possue no Engenho llc Dentro. 

XXXVI. 

O prazo srrá de tres annos nar:1 ronstrucçiio, ~on
chtsão c entrr~a dos primeiros HiO kilometros, e, dalli 
em diante, um anno para cada 80 kilomctros; com 
ü "!. de premio pat·a os 20 primeiros kilometros que 
excederem, c 10 •;. dahi em diante. 

O nrimeiro prazo começará trcs mezes depois da 
ad jmlicaciio. 

i>eJos p"rimciros 10 kilomelros rrue faltarem p:tra com
pletai' o numero marcado rm amhas as hypotlu·ses sPrá 
imposta aos Pmprezarios uma multa de ri •;.,, c dahi 
em diante 10"1 •• até a metade do mesmo numero; fi
cando sujeitos lambem :i rescisão do rontr:trlo, :1 juizo 
do Govr·rno, qu:~ndo h:rja r·•(('t',;~u dt•sle I i lll i 11'. 

P.\llTF 11. i:!S 
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Passados os primeiros tres annos, o Governo pod1~r.l 
nigir que o assentamento da superstructura se faça si
mui taneamente em diversas secções, correndo por conta 
do Thesouro todos os transportes de matrriars que rsla 
medida tornar necessarios, desde o termo da navegaçãt• 
tnaritirna, ou dos trilhos já collocados na i.' st>eção. 

A. r.omtrucção addiciona t assim obtida n5o será ohjerto 
de premio, nem levada em conta para :Jlliviar a multa, 
no ca~o de f:Jltarem na La secção os 8() kilnmrtros e:ti· 
!lidos pela condi~ão pn~cedentr. 

XXXVIII. 

Os emprezarioa ficam obrigados a paJ:;ar aos propri('
tarios dos terrenos atravessados pela via f('rrea todas as 
indemnizações a que tive•·em direito na fórma da Lei. 

Assim responderão sempre pelas bemfeitorias que 
estragarem, e pelo valor do solo, quando o proprietario 
provar com documentos authenticos, que o primitivn 
titulo de domínio directo ou util expressamente o 
isentava de prestar-se ás servidões publicas. 

Cede o Governo gratuitamente os terrenos nacionaes 
que forem necessarios occupar com o leito da estrada, 
estações, officinas, depositos P- mais accessorios precisos 
ao t.rafrgo. 

XXXIX. 

As construcções, objecto deste contracto, são decla
radas de utilidade publica, ficando outorgado aos emprr
zarios o direito de desappropriação, qut> ser :i exercido 
na fórma do Rr~ulamento n. • t664- de 27 de Outubro 
de J85.~. -

XL. 

Gozarão mai~ os emprezarios das seguintes nn
ta~ens: 

Isenção de direitos de importação de qualquer espe
rie ou denominação para as suas machinas, ferro, com
bustível, material de ronstrncção P trrm rodante. 

XLI. 

Os em preza rios tt~m opção de construir a estrada: 
t. • Por si proprios, formando firma social ; 
2." Por IDI'in tfp 11ma ~oriPrlarl~> -Pm romm:milita; 
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~-" Organizando companhia anonyma e ta·ansft'rin
do-lhc o eoutracto. 

A opção será feita na or.casião de apn·~entarem o~ 
plano,;, e antes que o Governo sr~ com promett:t pela 
atljudkar:ão das constrnr·çõ•'S. 

XLII. 

Em r.tttahpwr •las dua~ primeira~ h~·potlw.,c.> rh f'OO· 

diçào (ll'f~I:Pucntc, a Plllprez:t pre,;tar;i a liaur:a ou cauçãfl 
q ne o (jo\l~rllo a rhi I. r ar an :1 pprov a r o~ nrç:un"n to.,. 
J\'f'.;te r.a~o eontinuarão em pleno ,.i~·or as ~9." r• ::o.• r vil· 
diç()f' . ..:. 

X.1 :;.• hypolhfl~f' tod:t a n•spou;;ai.Jili<ladr· ,,. lr:ru<f, ... 
rir[t :·t rnm('allhia rw~.ranizad:1. 

XLII L 

~r: frir prefl'rida cvmpanhi:t anonym:.1. u< r':'lalllfr>' 
sPr:io ;rpr·es•:ut;HJo~ eonjuuclamcnlt: ,.,JIII o~ un;amentw; 
a rJtlf' se n•ferc a IS. • rondkào. e a deliherar::io dn G·•
'"i-uu sohn: ei!Ps sPr;í tornada ~imullallr':lfll•:rrlr• rnm :. 
;1l'fli'UVat.:<1o do..: plano.; •: li\aç:io du [llTI,'" kilolllPiri•·o. 

\LI\. 

A rompaullia u:io snia ohrigad;1 a nenhum p:watll''lll" 
pr\~\ÍO sob qualquer Jórma ao,; empre;r.arios. u~ 'lu:w,. 
JWla cess~io que fizerem do stm contracto, súuwntc po
t!Pm reAervar-se as sflgUÍHte> nntagern, al(•m 1ln Sf·u 
direito ao valor dos planos JIO!' elles Jenutado.s e soiJ :l 
sua exdu~iva responsabilidade: 

L • líma quota do lucr·o Jinal, si' o houYt•r. dt•pois dt• 
amorti:r.3das a-~ aeções com o jui'O ,je 7 "i,. rao anno; 

2.• O tlireito de form:uem a primeira D.irectori:a, qu•· 
não durará mais de trcs annos, podendo srr rptfeit:J; 

::. • Opç:in para o qur cr'~sar de ser Dir•~ctor, rnu·,. '' 
s1m rlireilo á quota linal dos lucros, ou uma ifldl'!lllliza
ç:io immediala dl'tra·min:Hla por :tl'dll·do rom a llir•~clo· 
l'ia ou por arltitros. 

\L\'. 

(.lllt'•.r aw progr·•~sso du,; r.,;tutlo< Jll'•·lirlliuar•·;, •Jilt'l' 11!'· 
da nllrslrner;;io, o (iorerno pn·~tarf1 ;a Plll~>l't'!.d tvtla a 
prol.eer;ão, e, rto c a~··• de reqn i si t;âo do~ em 1-'''"la r iw::, f tr:• 
·-:i!ll•lCar ~lJtnJif!a, <fll!~ ç-:trant~m :1 ~··!él!r~nç;l do!'~· :r··•;, 
p)·~ J•J(""'r•::7 ~1~-H~~~:,,F~--· !'··fn J'r•· !d•.·qt,· d ~ Pr~··:p11' 1 i PU.
". ! ,·!.&I:- 11:: !t! I. ~ I p (1 ~ r llt r r,, •.. , I I (I .... 
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XL\'l. 

Se o Governo 'jnlgnr conveniente cnrarrrgar o~ cm
prezarim do.~ e:;tudo,; C I'Xplorat;iies ua linha frrrl'a, 11:1 

p:trlc rrn que da eiJadc do Rio Grawle ueYP prolon!!ar· 
~P alt'· reunir-~e :'t dn IJIH' trata c,;te contrario, JW cidad1~ 
do :\li'.!.!Tde, em S. Gabrinl 011 l'lll outro ponto qnc f(\r 
t•,;rülllillo, olJJ·i~alll·SI! o~ llii'Sil1o,; empl·rzario~ <I f:t:r.rr 
t:u·.~ e . .; I udo:: e e\plorat;õ,~s ~ohn•. a~ bases c com as con
tliçõe< que tiram c,;tipulada~, Scllllo 1•roporcional o 
}ll'azo. 

XLVII. 

Ao, dnvitlas ou c·ontl'sta~ÕI'S que sP snsritnrrm sohrl' a 
intelli!.!encia 1la.-; rlau,qla.; do !JI'I'SrmlP contral'lu st>rão 
tlt•cid idas por ar h i tro,;, notncamlo rnda p:11·tc o seu, 1: 

~wndu o \l'rt:ciro llOillC:IIlo por ar.:1lnlu "" a111has. 
Ca<o niio ltaja ac1:t'ml,l para a IIOIIII'aç.ão rlo !Prcriro 

arhitro, ra1h p~t·l!' apt'I'SI'Hiarú 1hns 110111rs dr. pc·ssoas 
n~conltt•ridamenlc qnalilicadas, e a sorte d1·rir1id. 

l'darin do llio de Jatwiro em 10 de llt~zcmbro tlr• 
!Si:). -.los/ F·TIIil/t'lt·~ dtJ Cn~/11 i't'l"f'ÍI'!I J11nior. 

JJEClmTO :\'. :;·;ot -OE l Í Dlc DEZE11IH<O DI: 1Sí3. 

He1·lara a enlrall•_,ia da e"tnan·a 1!11 Bom Jar•lim, ua l'roYiuda 
tle l'eruatlllin•:o. 

Hei por hem llt•tTdar o ~pc;·ninle: 

Ar:t~o unico. Fica tlt•,·larada tlt• prinlt'ira Pnlr:lllria 
:1 COIIJarca do Bt1m Jardim. l'i'l'acla na Prnvincia 1le 
Pnrnamhuco pela Lei H." tmn ue :!'a: de .!\laio dcst1~ 
;l!lllO da respectiva A~sPmhléa. 

O llr. l\bnoel Antonio Duarte t!P Aw1·pdo, tlo .Meu 
Con~Pllw, l\Jinislro e SL'Cl'l•larin tk E~tado dos 1\'C"O· 
cios da Ju~lit·a. assitll o tenha entPndido e far:a c~e
cutar. P:daciÕ t.lo B.io de .lalll'ÍI'O l'IH d,·;r.asetl~ ~I e nc .. 
zemht·o ti•• mil oilocrnlt•s selt:nt:t n Ire.<, quinqua
gt•simo st~gundu da lndependcnria e do lmpcrio. 

Com a rubrir;1 de Sua :'tbgestade o Imperador. 

Jf,ttlw·l A11tnnin IJuotf•· ·lt cl:crctln .. 



EXECUTIVO. fO~t 

DECHETO N. ;'j:iO~ -DE f7 DE DEZE~IIlRO DE 1873. 

1\farca o vcncimrnto annnal tio Promotor Publico tia t•oman-a tio 
Dom Jardim, ua Provinda de l'cmamhnco. 

Hei por bem Decretar o seguintt~: 
Artig-o unico. Fica marcado ao Promotor Publico 

da comarca do Bom Jardim, na PrnYineia Jt~ l'~·rnam
Imco, o vencimento annual de 1:'tOO,<OOO, St'lldo HOO) 
de ordenado c GOOr)OOO de gralilira<,:ão. 

O Dr. l\lanocl Antonio Duarte uc Azcvrtlo. do i\l~·n 
Conselho, i\linistro e Secretario dt~ E~tado dos Nt•go:·io,; 
da Justira. as~im o lenha entendido c f;H~a r•\t'l'lltar. 
l'al:lf:io rio Hio de Janeiro em ôt>za,;t'lt: de "ue~t'mhro dn 
mil oiLO('(~ntos sctr•nta r tre~, quinquagcsi111o s1~gundo 
da lnôepemleucia e do Impcrio. 

Com a rubrica ôe Sua l\Iagestade o Imperador. 

lllmwcl Antonio Duarte dr• A::arrlo. 

DECHETO N. ;):)03- DE f 7 DE DEZEMBRO DE I H/:L 

AppruY~L os estatutos da Socirdade Allrn1ã de Auxilio Mutuo 
drllOJIIi!la!la « COII!'Ol'llia "· 

A t t enrlentlo ao que me rcnrcscn tou a Di rer'lnria da 
Socied:Idc Allr'lll.t de Au\ilio 1\lul.uo dr•iJOminada 'Con
eord ia • c ConforllWIHio-nw t:OIIl o pa rt~t:t'l' da St•ct;:lo 
dos Nr•gocio~ do lmperio do Conselho de E . .;!:-tdo, r•xarado 
em Cousulla de 18 de OutuiJro ultimo, Hei por h\'IIL 
Appl·o,·ar· os rcSJH'elivos estatutos ôi,·ididus em treze 
e a pi lu lo,; e Ut'zasete <trligos. 

Oualtfllt~r alteração IJIIt'. se fizer nos lllt>~mos estatutos 
~·(J poderá ~rr po~ta em cxcru~,;ão dl'puis de approratla 
Jlclo Goremo Imperial. 

Do qw• ~<' pa~sar:í earta <fliC lhe scrrir:í de · 11 ~ -\ 
scr:'t ~<'i latia rom as Armas Jnqwriacs. '/' \,~~ f\R,.1 

n Dr . .lo:lo Alfredo Cor!'l\a dt• 111irei ~ ,tr~'ll'll Coll
«•lll••. Jiirwlru c~~ 'tTCianu ·lt r: LtL él"');<:='i)l"'UL'Ill· dn 



lmperio, a.•sim o tenha entendido e fa'."" e'i.t:wut:~r. l'•· 
lac:io do Hio tk Jant•iro Clll tlcz~sett- de n.~wlllht•o dt: 
111il oitoccnto~ setPnta e tre~, quinquagPsimo segundo 
da lnclepentie!lcia e do lmpet·io. 

Com a rubrica 1\e Sttll !lla~cstafiC o lmpt•rador . 

.lodo Af(rrdn Cílrrr·a de fllirrim. 

[statnlus da Sodr.datlc d1~ 1\nxilin ~lulnn tlcnnmitmda 
• t:uncnrdia •. 

A Socieri:JOI•· fnri!IOII-'" stJh n nnuw -~ Cntlcnroli;~
r n ""u 1i111 i· au'\iliar-st~ mutualltt:l\k t:ll\ r.:.,;os d,· 
Hlolr~tias e fallerimt~lllos. 

C.\I'!Tl' LO I. 

Art. t.·· l'ara ,.;1\r;io ;ulmit!P-~t· qualqlll'l' 1''''·'"·1 '(li'' 

f:tllc allern;lo. t:nm mais ti~ W ;u111o" dt· idarh:" n:i" 
1'\Ct't(l~llrlfl it tk ;jl) llllHOS; ÍII!I"Ui!Uzida por dtotl.< S(II'Íth 

,. munida dt: um altrstado de sawle pas,.;ado ('t:lo mt•cli•·•l 
inclieado pl'la sodPdadl'. Em f'aMJ dt:f'pidmHia., a .o;ocu·
dade resoh e r á sobre a acpitaf';lo de uoyo,.; ~ot~iu.,. 

Art. ~-· E' lixada a joia tÍtl entrada ('lll t::?,>OOO :til'• a 
idade dt) ;~;; anno~, 1~111 ~(J.;;Oí)ll de;;:; a!•·~ .w anuo.< I' t'tll 
:lO,SOOO na idad1: do• 'tO até !'i() annos, t(Ue deH·rit ser 
]':tl!a na orcasi;in da atlu-tiss;io. 

Art. :l." 
I. A contribuição mrnsal ó 111· lbOOO qtw dt•ver:i St'r 

Jlaga na reunião da prinwit·a quarta-feir:t tlc cada rue/.. 
ll. O sorin qu•l tlercr tre~ mezt.·~ de !'lia c·ottlrihuiçâo 

n:io tem direito a pt·Ptenc;õc·~ sohrP a :;nciedad,: uo c.hfl 
d.~ molPstia: I' f~fllrJuanto n:io estiver ~ali~ldta c-;la 
rontrihniç~o. 

111. Se IJIIahpu•r -;rwio e~tiYI'f' em atrazo de Ir,~..: mr;~(';-;, 
r, se não oh~tantc-:~ adv,•rt~wia prh·ia IJI!P lhe f:tça n 
l're,:idf•utr· no correr do qu:~rt•J me1,, u:io cumprir eom 
;o..; •;ua~ nbrigao·l'oe~. o'.Ofl~iti•T:Jt·.~e-h·• o:nr;jr\ •"i.:pt•lli•.l'• 

r·~r.• .~~.r r~~·:Jdq,;tt,dr t"'!l ·l,· ~, .• j~!~:q .·.:· d~ !i .......... ("_.~~ 
r ~ 1 1 l, ~ 1 i · (" .~;,.. c, ( 1 <' :, 1 t . 2 . 



P.Xf.t:U'II\'0, 

.A. ri. 4." Só um mt•z depois de sua t'ntrada pótle o 
~ncio reclamar f'Occorros da eaixa e só seis mezes de
pois ~e deve considerar ~ocio t>fTectivo, sob a clausula 
de que neste intervallo não apresente molestia :~lguma 
chroniea, senão ser-lhe-hão restituídas tanto a joia 
como as mensalidades, ficando a sociedade exonerada 
de totla c qualquer reclamação ulterior do mesmo. 

Art. 5. o Qualquer socio que se declarar doente é 
obrigado a apresentar um atteslado de ~eu medico as
sistente, designando o começo e o nome da molestia, 
atte:;tado que deverá ser enviado, ao mais tardar no 
quarto dia, ao Presidente da sociedade, que enc:nre-
1-(ará ao vis i ta dor, que tem por obrigação ir ver o 
JoPnte uma vez por semana, de renwtler-lhe eontra
f~uitação, o dinheiro estipulado para alimentação: re
ceber:'t tambem tal dinheiro, aquelle que não Jwcessitar 
de tratamento medico c se estiver incapaz de tratai' 
de sua profissão temporariamente, mas em caso tal de
Yerá apresentar uma declaração assignatla por tn•s 
socios pelo menos, certillcando a época do eomeço P 

da tluração desta sua incapacidade de serviço. Se se 
puder provar que o visitador tenha faltado com a 
execução destas suas olwigaçi'les acima ditas, incorrerá 
~ntão em uma multa de quatro mil réis, :i disposição 
do Presidente, pois que neste caso eompetc a rste a 
supradita obrigação. 

Art. 6. 0 O Presidente tem o direito, no c:~so em 
que se possa convencer que um dos socios simule t~star 
doente, que desfalcou a caixa da sociedade de um modo 
deshonesto ou 1ue o mesmo trabalha, recehendo ali
mentação como doente; de guardar tól.es dinheiros atú 
que a sociedade resolva e o socio em taes circum
stancias tem de sujeitar-se de novo ao art. 5. o, se o 
Presidente assim julgar conveniente para fazer valer 
:1s suas reclamações, ou póde ser tambPrn expulso tia 
~ociedade na seguinte assernblóa geral, 

AuxJIIoa e entcerros do& &Oeloa do aocl~·dad..-. 

CAPITULO H. 

Art. 7. o Para as rnolestias venereas, etc .. por culpa 
prApria, não ha soccorros; cxceptuando unkamcnte, 
);C tal molestia tiver fim fatal, então Sf'rá o sorio Pllt.Pr
l:arlo rom o :nnilio fl:t ,:cwiPii:HIP. 



10:!'~ \CTfl~ no l'fiTJFII 

?tlo!P~ti.1;; f[llP durarrm nwnos dr rynatro dias n:lo 
serã11 tnm:Hia~ em con~idcraçâo. 

Art. H." Cada dor'nlt' n'CI'lwrit dur~nk os primeiros 
tre,; lllt'zr·~ 111il c quinllentos 1 é i.; diariallll'llle, nos trt'S 
St'C:Uilli:•S llH'ZI~S l!lii r(~is C dPflOIS dr.;lt'S 't'is lllf'ZCS l[liÍ
!lhCil!O-: r(•is por dia. mas sr'Jmentt• p!'lo lt'mpo 1'111 qun 
a qu:llllia em r:lixa fôr da Ílllporl:lllt"i:t dn nm conto 
dn rt;i,, ~~ 110 casn ronlr<Jrin t'· llt'Ct~s.;arin suspender-se 
e-: te~ so•·t'OJ'I'os por aic:·ullt ll'lll(lO cmqnanlo :i quantia rm 
caixa attinja :lll'lclla somma, cnntinnando enlrl'lanlo 
a spr ~oeit~. Se t'.->la qtLtnlia fôr dt•.;pcndida em parte, 
obrigam-se o.; sncio.; a augmenlar a sua contribuição 
St'I!IIIHlo :1s cireum,;l:llleias. 

Art. 0. • O socio if!W mudar seu domil'ilio ou mo
r<Jda do 1\io tk .JaJwiro 011 de Nictliero.v por tempo 
curto 011 n.1ais espaçado, r·ontin(Ja a Sl'l" ~oeio cmqnanto 
cumprir r:nm a.; ~~,;fiJ'lll:ll;iit•~ do~ :1. ", m;1s !Prú sú
menlr a pretender da sOt'.il'lladP a quantia de cem mil rl·is 
}101' t'lla 1'.->lipulada como auxilio .!c t•ntPrro tanto dos 
socios d:l•Jni co;no dt• r~·;r;t.· quantia que ser;'t pa~a Si'lll 

descnnlP alg-um lo!.!·n IJIIP sl'ja reclamada com apresen
tar;lo da ecrlidão de ohiln. 

Art. W. No rnlerro de um sGcio espPra-sP que todos 
os socios que se achan~m no raso, se aprt'SI'ntem; 111as 
sem falia alguma dercrá a J)irectoria estar presente 
para :tcompanhar o rorpo á sepultur<J, com a faculdade 
de podt•r JH'dir :1 um outro socio para sn!Jstituil-a. e 
no ra:'o contrario inrorrerá n"uma multa de uous mil réis 
a faror da sociedade. 

l~.d1nin i,.tra\•:ào. 

CAPI1TLO Ili. 

Art. :11. A :Jtl!l'linisfr:J(ãn compõe-se dn um Presi
dente, 1 Yice-Prc,;idcntc, 2 Yogacs e um Yisitador de 
doeu tes. 

Art. i2. O Presidente c o Yice-Prcsitlentc são eleitos 
pelos meiuhros da soeicdatle, por um anuo, por eleição 
dirccta na IJUa[ Jlt'ccssitam ambos da maioria aiJsoluta 
dos votos tios 'ocin,; pro·~cnlt''i, com faculdade de 
J'Pclcit~ão (!e pois do armo lindn. 0 . .; dou,; vo~al·s serão 
t.'leitos por maioria de Yolos c súmente por seis mczcs. 

Art. 1:1. O Prc~idente, Qltr. tem ao nH·~mo tempo :1s 
fllllr'r;i"í,.s de Tllo•soun·iro, diri!,.l' as as~t'Hlldi·:ts, n•,·dJe 



Exrcrnrn. 

a.~ ~ontribni<:ões mens:-aes •· fará todas as despezas da 
soci~dadP, prest:mdn contas tl•1sta sua gerencia no fim 
do :mno. SPndo-lhr PXi!üdn .~ •·llP. obrig-ado a cnt•·e1rar 
o. ,;:~Ido ~la !'a.ix:Í Plll f[HalrpH'I' tempo :'t sodedadP. , 

Em casos dl' fallP('imenlo~ tem ~11•• lambem a tomar 
a ~"11 carg-o a ~epnltnra •loilrfunto, recebendo por is,;o 
da •·aixa •la sociedade a quantia dP rinco mil J'i·is por 
1'3da Yt:z. 

o..- tliulwiro.' tlepositados no banco ilr>rrm ser postos 
em nome do Presidente da Sodedarle Allllmã • r.on
··ordi:~. • 

Art. H. O \'ice-Presidente tem a seu cargo o proto
colo das assemhléas mensaes, os tlocumen tos solm~ o 
dinheiro rlPpositado rm seu poder, sendo por rlles res
ponsa\"el r obrigado a mostrar on ••ntrt•g:~r os mc~mos 
Jog-o quP !'l•'.iam Pxigidos. 

Se sr> I'PIIOYar uma letra, sú ~P p{Jde ajuntar a c lia as 
quanli:J~ •pw se achan•m em rai\a al•'•m dr trezentos 
lllil l'l'i'. 

Art. t:i. o~ vogaes tt·m <lr> :~.,sistir a todas as as
srmiJl(·:~s, <lf',·em ajudar ao Pr.~sitlentc na confecção~~ 
coiJr:mça dos rrcihos das contribuiçües c têm mais a 
obri!l"ação ri c examina r a pr••st:~ção de contas scmestraes 
an tr~ rfr, deporem ~rus empre~os. 

Arl. Hi. O visilatlor dos dornte' trr:'t a cuidar das 
:mas obrigações dnranl•• um !JIPZ, Yi~itanúo os doen!Ps 
uma YC7. por semana e lcY:~r-llws o:. auxílios, para alinwn-
1 aç:lo rolit·:lllrlo t'C1~ihos, pn~shlldo iufonu:~ções \ eridicas 
, .. .-in•~Pr:~s ;w f'n•sir!Pnle. tla molcstia tlo socio soccot·
rido. Em caso df• fallPcimcnlo compete a eliP rP
IIlrlter os convitPs aos soôos para o enterro, rece
ltrndo por isso da cai:·u da sociedade a quantia de 
··inro mil rí·is por cada w;,. Sú póde ~er dispensado 
do emprego tl1>. Yisitador aquellc LjliC não pud(•r fazer 
reclamações it c:~ i xa dos sóccorros. · · 

Ar I. 17. A asscmbl•'•:~ geral annual. terá lugar na 
primeira quarta-feira do mez de Janeiro; sendo ne
ccs!:'ario que esteja presente, pelo meno~. a metade do~ 
socim~, p:~ra podrt· eleger a Hirectoria. Se não se der 
t~ssc c:1so >:CJ'á couyocada uma segunda assembléa, que 
póde votar •lctermuwdamcntc ~eJa •Jual fúr o numero 
rlos so1·ios prc~enti'S. (Sr!!UClll·Sf' as assignaturas .. l 

l'lllTf IJ. 1:!~· 



DECRETO N. W04 ...... o r. 17 DE DEZE:\!Rfto tu;: t8i:1. 

C Jucede ~ Nicolas de Leon privilegio por to annos para fabricar 
~ah:lo (lhPnico. flOr urn prOCf>~SO d!' ~Ua ÍfiYI'Il\::lO. 

Attentlentlo no fJTW llH' rrtJurreu Nicola!'l de Leon. e 
11:1 r·onformitlarl•• tlo parreer do Consrlheiro Procurador 
da Cortia, Soberania c }'azrnda ~acionai, Hl'i por bflm 
Conct~dcl·-lhc privilt•gio por to annos para fabricar 
,;aLão ptwnico po1· um processo 1lr sua invPnção, cons
f:llltt• da r:tposi~ãoq1w acompanhou o scn reqnrrimcntn 
dr 12 de .\vosto ultimo. 

J,J,,,·~ Fr~rnantlc~ da Costa P~reira .Junior, do Meu 
Conselilo, :\linistrn c Secreta !"i o de . E;;tado dos Nego
cios da AgTicultura, Commercio e Obras Publicas • 
a~sim o tenha entendido c fara executar. Palacio do 
Rio de Janeiro Pm dezasi'Le dê Dezemhro de mil oita
centos sPtenta f' 1n•,.:, qniniJilage;;imo ;;rgnndo tia ln
tlrpentleneia ~"do lmperi•J. 

f:l)!ll :1 ruhrir·a dr• Sua )Jagestade o lmprratlor. 

1\ECl\ETII .\. :;~;o:i- nE li tn: 111:zntR'PI:l nf. lt-!i:l. 

l:!Ju.reàe a llorrj,: .'\. Kolm ~ :< Jo<t> Luiz Cuim:~rã(•s privill'Jin 
por Jt"Z aunos para u<ar Lh~ quatro machinas de sua invew;ao 
destinadas a lirl}par, !JOiir, r.-tirar. enrolar, fiu, !' doh1·ar retr<Jz 
•~ 1io Je !ri P algodlio. · 

Attendendo ao que me requereram .Morris N. Kohn 
P. Josê Luiz Guimarães, e na conformitlade do parecer 
c! o Conselheiro Procuradür da Coro:~, Soberania e F a
zenda Nacional, Hei por bem Coneed•.•J·-IItes privilegio, 
por· dt'Z annos, par:1 U!>ar de quatro macllinas de sua 
inYenção, destinadas a limpar, polir, PSticar, enrolar, 
l.iar e dobrar retroz e fio de lã e algodão, segu11do as 
:iPscripções e os desenho:; que acompanharam o seu re
qnPrimento flp Yinte r setP dr Janr·iro nltimo. 
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Jo.>é }"ernanues da Costa Pereira Jur1ior, do Meu Cou
selho, ~linistro c Secretario de Estado dos Negocios da 
Agr·icultura, Commcrcio c Obras Pu!Jiicas. assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em dezascte de Dezembro de mil oitocentos ~r
tenta e tre:::, quiu•1uagesimo segundo da ludcpeodencia 
c do lmpcrío. 

Collt a rubrica de Sua Magestade o Imvcrarlor. 

---
!l!lenlaut·. 

O Gonlruo està aulorit.auo para iuuovar u ro11Lradn 
eclcbratlo com o D-mt:o elo llra::;il em virtude Lia tei 
uc I~ de Setembro de t8t.it.i. 

O pensamento da Lei lle t'i de Setemut·o ultimo é ha
bilitar o Bam~o pna pt·cslat· mais impot"tantes auxilio.; 
a lavoura nacional, ampliaw.lu suas operações liypotho
ca rias sobre as b1ses lia Lei de 2~ de Setembro de 18tH, 
que regula a or·g:miza~ão das sociedades de ct·cuito real, 
e rucdiaHle couclições menos onerosas do que as dos cou
tractos actuaes. 

A Llli de 186() mandou :-:eparar da autig-a carteira 
lesse Estabelecimento :.m.ooo contos ern titulos dos 
mai~ proprios para l'C conn:rte•·cm cru ohri~açócs hy
potl•c·~a•·ias, mas parte dps~e:; titulo:; licaraur sem valor 
reaL e nem tutla a sua impol·taucia liquic.la foi ell'ccti
nurt.·ntc empre:.ratla e1n Hovo . ..; elll!JI'e . .;tinws tl<.Hjllcll;t 
ualureza .. \ diritla hnJOtlweari:l, em JU Lle Junho pru
\.Íillu vassadu. data uo ultimo balanço, puuco excedia 
de 18.000:000~; entt·etantn que do fundo destinado ;1 

essas op•·raçõcs haYia dispouivclmai.> de :>.OOU:OOOb, e 
destes cerra de ~.500 l'lll!li'Cg"atlos em <~polires ua uivhla 
puhlica. 

Tendo presente,; c~tc,; facto:>, o Legislador tle H!7:J 
lixou em 2ü.OOO:OOU1~ o minamo do capital ela caixa hy
W)Lhrcarh do Bancu, t!elenuiuai!Jo que seja esta somu1a 
,,n···wl!i·Lt cum Jpulic•_·~ o;tuw·:da corrcn1e 1.\J o•,crtcira 
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f!Outmereiai, l'tlintegrando-sc du Hlc.suw motlu sempre 
t~iw ~otfra diminui•:ão em consequencia de prejuízos su
}WJ"V elÜCIItCS. . · ·. . . 

A mesma Lei- de IHtm. decretada q uanuo eram criticas 
as drcumstancias do Balwo, e eonúnha. sobretudo 
prover ao. resgate de sua circulação fidueiaria, não th.ou 
o IWl\imo •lo .i11ro nem o da amortiza•:ão dos euipres
timu,; coustil.llirlos suhr·c hypotheeas dl' ]Jens ruracs. O 
Occrelo de 22 dr Julho de 1Hü7, que deu regulamento ú 
Heparti•:ão Jlypothecaria, estal!elect'll f_'OIÚO maximo úo 
.iuro o do desconto das letras rommernztes, o qu(• quer 
dizer !J "( ... na gt~tn•ralítladr: c eOJ!lO limite t.la amorti-
zação, H "f .. . 

A 110\ is,;iuJa I!· i, otfcrcreHdo ao flanco a 1 autagem de 
re:-:gat~r ~uas BUlas t•m e~eala menor. r·estringiu· a (i 0/n 
n juro do,; eoutractos ft•itu!': coru os propriet:n·ios agTi
:·ula:', c a ~i "i .. a taxa de seus pagalllentos anHuae~. A 
'IHIIUidade, que, ew .~er:tL era de 17 "/.,, pa;;~ar~ a ~er 
de I l ":'u · 

.\ll· hoje a ret.irad:t d:t~ IIO.la-< du Banco tem ~idu 
feita auuuallllPIIle na proport;:i.o de ;; "1

,, com quanto o 
~;OVCI'IlO putlrsse elevar esl:t l:l\a :~té H 0:u• A (ll'OJlOI'(_~;iu 
ora eoucetlida é de ~ 1 '~ 0

. "' ralculada sohJ'C a lllt'SIIJa 
importaucia da emissão n:stau!t.i ém lHfifi, isto(·, soltr·,· 
·~:;. tiOO: 000 .< 

Como cunsetJUeueia deste JJOYO farur da Lt>i. t' da 
olJrigat;ão de cmprrslar '' lougo prazo, espaçou-se por 
111ais l 'J. anuo~ a tlurat"~;lo do Jlauro, a ;Jual de outro 
modo al'abaria t•m IHSii. 

Ptll' 11111 lado, sendo ('•~r·i ~-.. ~o fon;ar o CIUJII'C.!.!'o Jus 
~:j,()IIII:OOU-'- em vrazo Iuuilo ''li!"! o t~ f:tt:~l. :~t tenta;; a~ 
·~aranlias tle IJUe de\ t'l!l ~í~l' I'C\'eslidus o~ euJpr·e;;lilllu~ 
ltypothccario:,:, e a irreYitan~l demora du ;;ru proce~so: 
por outro lado, deveutlo a Le1 assegnr:~r sua liele\ecução 
110 toea11te ;i. ~onnua das vautagem prume!litl:ts ú in
:lustria agrícola, aduplou o Legislador um ah itre ra
zuavPI entre o dem;~,;;iadu rigor e a aiJsoluta routianea. 

Este alvitr·e consiste na elevação da taxa t!u rei'~:ttc 
das notas do llal!CO• Clll rclat;ão {~ soJ~IHJa que faltar iíara 
que os cmpresltuws llypolhceanos a Ja,·oura Jll'rf:u;au• 
o minimu de ~:LuoO contos: suhre ;.llgaristllo ig-ual ;í 
difl'ereut;a entre este eap~tal_e a ÍIIIJ:ot·tanda ti:J!ll!elle.• 
•:uul r a dos o I' f~:'.~ a te "' · I a r a, 11au 11a prul'or•.::l o dt; i 1·:! "/ .. , 
lll;jS lia tl1~ 1-i "J.. 

flt'q';~rlt•. (I;J\t'-1'{1 lllll illt:CIIIiiO para qnt; tol::llif'O u;ito 

•nntr.tia,aules amplil' ~r:us ;;u\Jijro,; ;', 1:'"'"!1',1, pl'!t• 
:ti•'IJ•j.' Jl•: a•JUelk llllJJt!·. 
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Se· o Banco não annui~sc ús rcfedtlas cotuJições, a 
quota· da ex.tinct:ão gradual de suas notas dever.ia ser 
fixada em ~ %. maximo autorizado pela Lei de 1~ de 
Setembro de 181i6. 

As condkões da Lei tlc 17 tle Setembro for;.~m acei
lai'i ; c ouvida a Sect;ão de Fazt•nda do Conselho de .E~
tado sohre o projecto tle noYo contraclo proposto prlo 
llrrsidentc daquelle Estalwleeimento, llf•Jll como so!Jt·n 
a~ ememlns fJUC me pareceram collvcmienles. e as 
obsenar.fies fJUe estas suscitaram por parte do llll'smr• 
Banco, formulou-se a final o Acct3nlo que ora ll'nho a 
ltonra tle submetler :lO e\allle e ctppron•::ln d1~ Yo~-a 
~lag'cstade Imp!·t·ial. 

Todas as disposições da V_·i estão ahi t''Cti!JIUiu":'
lllcnte respeitadas. 

Não sú foi muito altendido o pren•ile ••qt••l:ial do 
Legislador na Jhac:;ão do capital destinado ao,.; t'llll'rr·o,-
1 ituos soure hem; ruraes, como proeHron-sc~auguwnlar 
os I'Peursos tia cai.\a llypolheraria por uma derogaç:io 
do art. ~-·tios estatutos de 1870. 

A Lei e os estatutos tle l~li6 man·aratll pttr limite do 
fuutlo tle resena do Halll:o 30 °/0 de todo o !'4'11 rapilal 
realizado, mas a reforma de 1870 t~le\'ott a :io •· .. 
aqurlla garantia. 

Hoje pódc-sc Yoltar aomaxiuw da Lei de t:! de S•·
IPtubro de 1866, e reforçar com os 20 ",'. re~tante~ o 4':1-

pi tal das OJH:'rat:õcs hnwthcrari;~s. 
E' Yc:rdatle que, obrit;"<Hlo o fundo de J·es•·rva a culn ir 

~~~ prejuízos euwrg·enles das trau~ae•:{íc•s atltJHaes du 
ll:mco, púd4' de sem· tlaquefle lll:l\: i 1110 U!'poi;,; tk a 1-
liugil-o, e sendo 111ister iutegral-n. 11ão st:tlar:i, t•IILI'4'

tauto. o desc~jadu accrPsdulO ao capital fixado para ;t 

caixa IJ~polhccaria: 111as os t:'fl'eilos desta C\enlualitladc· 
são a LleBuatlos pela rcstrit;ção do qwrutum dos di' i
detidos, «flW uão !JÓlle excedet" de to "f., ~q~uudo o llteSIIJO 

art. H.• dos estatutos de 1870, restriq:ão que t:outinúa 
a subsisti r. 

A s:lllcção tia Lei. para cou~cguir-se o clleetiru c~lll
prl'go dos 2:J.OOII roulos em bencfirio da la\·oura. r., i 
;•pplicada do modo maii' dlkaz, couciliaudo-~e a ,·aútela 
requerida pelo Banco, fJUC tc·mia eompruuwlter-~c 1'": 
IJIIJ pt aw llll~llot·de trc~ annos, c:um o ÍIJicre:-=se puiJiirn 
'I"'' dn1' :·urr•·~pollder :w illljiOI'Iallle faYoJ' ora .,~..,....--. 
did11:t !':;se t·:~t:dwlecillll'llln. ./ - (' ~M~fi f 

O Bauco_ kr;·,_ 1~111 annu _p:.tr:t ,.,ttllpl ir" fj~!III!\1' thdc- ,, 
rltu;llc'l ~fi>J'O~H:ae da L••t. !.!U_tal!d" d -l~1n\~ l:11ur dH 
,,.~~:11•· •li' >11:~>. li"l"' 11:1 1·;;/,:~IJ de': -~·,~ -•·. '"'"'.''''· 
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f.iuJu cs::c pri1ueiro anuo, uão tiver n~alitado os viute 
e cinco mil contos Jc cmprcstimos hypotllecarios, no 
anuo SC(!IIÍIItc a t1X~ do r•·s~;Jtc, sourc a diffen·nça, 
S<:r:i •k 't 0 /u, lliJ ;;, " de (j 0 /o c d•J 't-. u 311110 em diautc 
de H ''/ ... 

A cin:unH..:rip::~'J tcrritori:.d para a,; npe;a~õ~s IIY· 
pullll.'e::rias ó crm..:idcran·IIIIC11 te a[lrgada. 

Aetualm:•utc ~ú eumprdt:~rl!le '·' muuieipin dJ f:ôrl•', 
:1 Prorilli'ia d•.1 !tio t.L .bu!'iru t' os IIIUHiripios limi-
1 rophPs d1• S. l'.•nlu, "i nas tit·rat•s c E;piritu S:111lo: 
p.~lo An:ürdu ••,;tend••-st• a totlos O' muuici!'iu.; desta,; 
l'rovint:ia-;. e ã~ "" I'Jrauá ~~ S1nta Calha riu 1. \:lu re
I'IJ:'aria o t,;u,enw 111:tiur •.ir··•uuscrip•)o. 111as a ad
llliuistra<,::ln do B:l'wu u:iu julc;-"u is-u p•·~:lka\el. :JI· 
lcgan lu cuu.;itf•?I':J•;•Jt.o;; purHiero•a:;, c pcdiu ~·,·r Ji~t•en
s:Jda de Ullla f:•eultlade qtH' f'UJcria acarrl'!ar-lhc quci\a~ 
de CSJ!CI':tll<.:a,; lll:lllograila<, :lU IIH''lllll lelll(JIJ (jllC Ui f. 
liculla,;<e, t:iln.'t,. :t or·ganiz:wiTo de outras soricdade,; 
I'J:::II'S • 

.\ lloJ\ :1 L•.' i estcudeu a,; ~ua~ h,·ni:.;ua,; dispusit;li•> 
:11Js Clll['i'l':'lÍII!O,, r•·alizadu::; an!eriunnenlt: so!t hypll
tltcca de cstahelr•t:irneulos ''.!~riru!a:;. E,;!a ,-;,datar pru
videJli'Ía '~ t'ollsa.!.;TaJa 1111 JtaragrapliO uuiru do art. 7." 
do presente ;\reôrdo, l'ermittiudo-se •pw rne,;mu o,; de
vetlorc,; j:i Ílll'tll'SO:> l~lll falt:r de fJOfllUalidade po,;saut 
apruveilar-s•· d:•s Jl(l\:tS CU!Hii.-;.õt·~, Jtl'la fórma q11e 
··oun·Ht:i~m:!I'CIII ,·uut o crt•.tor, rumu o prerira a k· 
~!·i~la•·:io Yi'.!'•·n!t'. u11 1'111 lo'rmu,; llt:ri,; fa1ora\eis. 
, CniJstituid·• a Heparti1,:iiu H:vpulhecaria do Banco tlo 
Brasil t'lll Jl'-'l'fl·ila inslitui•;:iu de crcuitu real, l'Uil· 
loruw u..: J•riw:ipius d:r Lei de ~'I li•· Sl'lemhro de lHfi't, 
•Ta •:he~.ada a twr:l~i;io tk u!rlizar-s•· da facnltl<~tle 
1(11•~ lhe ··~Ln·a g<~r<tlllida p,~Jo art. i." dus c~tatulo . ..: 
d·: ll:llilj, a dt• e1uittir letr;1s lrypollll'earias. 

Ue J'l'itu. L• Bmcu ,.~,~ propuo.~ a cutr:tr 11e"sa ordelll 
"'' oper;t~;üc.; tk eredi to, por llll'iL• da~ qu:ri'S putler;i 
I •t:l'l' ClllJHT~limu~ até <JU tknlplo do rapital da rai\:1 
l1yputlrct.:aria, u1ua \t'l tfllt' t'OlhÍ!Oa a! trair ir UIIJ:I 
p:trte do~ •:;qtilac~ di>pt!llin·i,; p;.tra e.;~.;oo-; titulo~ di' 
P•'IJII''!tns 'alun•.;. as:->al gar:nt!iJu:,;, lflll' \ellrelll jurn 
, .. :::iu lr;l!lsl'i'rin:i-; •·orno o:-> lJillrdt·~ do Thesouro, ru
dcndu ll'r ;•km dis~u <1 pti'.'!WI'lÍ\a dt~ 11111 Jll'l'li!Ío t'lll 
<t1:1 amortizac;iu ;JiliiUal 1101' sorteio . 

. \ emiss;';o ·das li'Lras hYJ•OliH·t:at·iJs apeuas culllt'ÇI 
a ,·:.'r ensaiada •:nlre 11ús pelo llatll'O Predial desta 
t:lorl•~; ,. ll•'llhHrua a:,,n..;:lf';w hra,ikira n·dá rm 'ttll
·11•.'·, ... li•! \.111L1j~t ;l~,·~~lllfl .. P HI!J··n •l'• B1.1·1~ !:·11·1 ~r.·r··· 
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ditar esse instrumento economico, naclonalis:tntlo-o, 
por assim dizer, no lmprrio, cuja lavour·a o solidla 
~~ •~ompr.n>arit abundanl•~mPnte os sru~ servi•;os. 

A Lei 1lc 2'' ll1l Sntemhro de lHO~ autoriza o llnl
prl'go tios fundos das socieclaclc'S de Cl'flclito rllal, c 
at(• os srns deposilos, rm apolicPs tia tlivida do Es
tado e rm hilhcles do 1'hrsouro. Collor:mclo-sr a HP
nartição Hypotlwcar·ia rio Hanco sob o reg-inrPn d:~tptcli:J 
Lei,'' permi:~~ão IJIIP. tinha, Jlor· seu~ l'slalulo~, para 
•lmpreg-ar o fundo 1JisponivPI llPs~a cnix:J c'rn apo
licc•s, fica extcnsÍ\'<t não sú :~os ltilhelr'> do Thr•sour·o, 
un; Iam hem ús nroprias lrtras hypoll!l'earias. qnr, 
se!!·nnclo a citad:~ Lei de 18Wi, podem clhperrs:H, ,·, vnH
t:JrlP do~ mutuarins, os cmpr·p,stimos P.lll nunu·rario. 

E.;tr rrnprcgo das letr·as hypothccarias sc·rú mais um 
mrio lln fnrtalt>cer·-llw~ o rt·t>dito r animar a ~na l'ir
cn !aciio. 

Segnin1lo o exemplo da Socicdadr-Cr(~dit Foncier de 
France-, entendeu a administrat:ão do Banco que, por 
moth·o cl0 or·dem e rl'~ularitlacif~ da f'Script.nração, 
:;ua:; lrtras hypolhe~aria.~ não deYcm \'I'IH'rr juro ~~·n~n 
tln semestre l'Cj:\'Uinte ao da emis8ão. 

Alt'·m de autorizado pela mencionacl:r assoei;J•.:iio r'
trangeira, pareceu este ~ystema ~em inrtm' mr ien te :·, 
Sect.;iio de Fazenda do Conselho de Eslaclo. sal\ o o lfll'' 
11•1~sa pl·opria.expcriencia possa en;;inar a l'.~se rrspeilo. 

São lt<t pr·t·juizo para nenlrnma das partes intt'n~ssadas 
11a t.rans:~cção: nem para O:'; qtw rc'l'chrTern da Hcpartif;:in 
tlypotlleearia es~cs titulo:-:, nr'lll para a dita Heparlic;;io 
•rllanclo rrupr·e~tar na me;;ma e.<Jweie. :\n prirnPim 
c·a~o, 11 1-:.<la!Jelecilllenlo pa~a. a quem ll1e rompr:n a 
letra, o juro do ll'lllpo rp1r~ faltar p:1ra eomplelar-sl' n 
~~~mrstr·p, tl::t t~llliss:1o, e a,;sim 11iio ha 1·c·rü juro a pag-:~r· 
anr.r~ do .~.~mestre SI'.!..!:Uin!e; uo "~'.~·11ntln ct~o, cl:'!·sl~ a 
operação inrc•I'S:l, o rnutuario. que recrbr :1 letra c'OIIIO 
emprf•stimo, pag·a :í Repartição Hypothr.:·aria o juro r.on
l.ado dc,;st~ dia até ao lim do semestre rm que i· feito o 
c~on lr:JCto 

O Dearto e Hc~ula meu to de 22 tle Julho dnJ8(ii \'ri! a m 
Pmprestimos hypol.hf•carios inferiores a IO:t){)O,)OOO ou 
supc•riore~ a t20:00UMJOO. Aqul'lle minimo tinln .~lia 
raz:io dn ser m ;~arantia precarb de~ rstahrlecimrntus 
a~ricola~ de t;io diminuta imporl:1nci:l. Não oiJ~tauiP, 
porém, como a tlita rrstricr,:ão l'oi censurada 110 Senado, 
por nirnjarnenlc rigorosa par:1 com a pequena la\oura, 
julgou-se c·onn-niente supprimil-a, :lg'c)J":l 'I''" ""dota 
IJll'lltor a nrpartiçiio llypothee~l'ia, ,. n Bt!li'CI irr.:pil';( 
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ha,;tant1• runtiança por ~ua solidrz P JWia e-.:pt'rierwia dt• 
~na atlmini~tração. 

O maximo •I~ 120:000i~OOO foi manlitlo, para a m:Ji: 
t:\li'll .:11~ NJHilal.i\a •li~Lriltllit:iin dos auxilio-; do H:uwu; 
I' não ~er:'t de rPrt.o ~~onsidt>rarlo muito n~,.;lrit·to, 1lrsd1~ 
lflll' se attonda i1 n•gra legal t]llC prohihc mnprc~l.imo,; 
nccrlrnte~ da mctatlP ou lrc,;; f]Uilrtos rio Yalor do~ 
ltt~ns llypothet·aLlo::-:, sc.!.!nHt.lo .'iio est.Ps rnraes ou urbanos . 

. \ natureza e e"< tensão das uoYas operações e:dgf'm não 
,;t) a comp!Pta separação do~ capi taes e lias re;:;ponsaiJil i
ti;Jde-: das tlua~ raix.as, commercialo h~·pothecat·ia, ma,; 
la miJem que ú l\eparti1;ão dt• hypolhf'c:l;:; se applit]Uem a,; 
tlisposiçi'ie=- fio art. 1:1, ~~ t~ c W da Lei de lRôff, qut· 
••xceptuam da fallen1'Í:J commPrri:.tl :1' ~ociethHies 1lt• 
neil i to rea I . 

Tacs são, St•nhor, :-~;; aiLPraçücs feita~, pelo Arctinloa 
que me retiro, nos actuar.~ I'~! a lutos rlo lhneo do Brasil. 
Ell:l~ rerelwram log·o o seu nat.ural flt•scn\·otvimenlo) 
logico, e foram rl'digidas em conncx:lo Jwcessaria com 
outros :1rti~os 1lo~ JIH•smos estatutos, Plll que nada~~· 
innorou, ou que a pena~ for·am modilic:Jdos rm sua fórma. 

Tenlto a hnnr:-t dP sor. ~rnhor, rom n mais profundo 
respPi to, 

lJe Yos~a 31agcsla!lr 1 mprrial, 
mnito I'CYt'l'!'lltf! snhLlilo. 

l"i~rnwl{' dn Rin llrauro. 

llF.CH F.Tfl !'i. :;:;or; - nE ':!fi· DE Tllmnumn m: 1~i:t . 

. \ppr·oya P rnnflr·ma o al'rúrrln de 2'~ tln corrrutP nwz, rpJrhr:ttln 
Pntrr o ~linistr·n tia Fazrnrla e o Rant·n do Hra~il. 

llf'i por IJCm Appt·oyar c Conlinnar o :11.:cônlo de 2~ tln 
•~orron te mez, eelebrado pelo l\liu istro t.la Fazenda colll 
o Presidenlt' c os IIIPillbros do Conselho Director tlo 
Banro do lkasil, pa 1·a W'<PCUI;ão da Lei n. • ~'100 de 1 i 
de Setcmhro de 18i::, I' rtue bai:'l.a com o pn•sentP 
Jlerroto. 

O Yi's·1:onde .do l~io Branco, Conselheiro tk Estado, 
~~·nadnt· •lo 'Intprrio. l'rr.;;iflrnle do Consel11o de l\fi
n i..:troo:, \liniqro P ~t'tTPf:1rio tlr E'l~dro dn..: 'i'P'!nrin.; 
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tia Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro 
Nacional, assim o tenha entf'ndido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte e ~eis de Dezembro 
de mil oitocentos setenta e trrs, quin~ruagesimo se-
gundo da Independencia c do Impet"io. 1 

Com a rubrica de Sua ~lagcstade o lmpcr:~dor. 

risconde do Rio llfrmco. 

Jleeõt•do eeleltrado eut••e o t•overno e o 
Daueo do Brasil, pat•a exee11çi1o da 14 .. i 
u.o 2.&80 de :1' de Setembro de :18,3. 

Aos 2\ dias do mezfle Dezcmb•·o do anno de 1R73, 
nesta C<lrte c muito leal e hcr.oica cidade de S. Se
bastião do Rio de Janeii'O, e na sala do Tribunal do 
Thesomo Nacional, entt·e o Illm. e Exm. Sr. Vis
conde do Rio BriHJCO, l\Iinistro e Secreta•·io de Estado 
dos Negocios da llazenda, e os S1·s. José !\Tachado 
Coelho de Castro, Visconde de Tocantins, Dr. José 
.Fernandes Moreira, Conselheiro João ~lanoel Pereira 
da Silva, Commendadorcs João Baptista da Fonsüca o 
Antonio José dos Santos; Presidente e membros do 
Conselho Director do Banco rlo Brasil, plena e compe
tentemente autorizados, foi accordado que o con
tracto de H rle Outubro de 1866, celebrado entr·e <• 
Governo e o Banco, fica innovado, para execução da 
Lei n. • 24.00 de ~ 7 de Setembro de !87:.1, na fórma que 
expressam os seguintes artigos: 

Al't. 1. • O Banco do Bras i I, cuja d ura~:ão é pro ro
gada até 31 de Dezembro de 1900, continuará dividido 
em duas Repartições distinctas, posto que sob a 
mesma administmção, a saber·: a Commercial e a 
Hypothecaria. (Leis n.• 43i9, art. 1.", § I. •, e 11. "2i00, 
m·t. '2. •) 

Art. 2. • O fundo da Caixa Hypothecarin, destinado 
especialmente a emprestimos sobre bens ruracs, não 
~erá meno1· de 2.5.000:0008, e deverá se1· logo precrJ-
ehido em moeda corrente ou apolices rla Divi _ , 
b.lica, retirada:> da carteira commercial, • 9-ttcmAfl.~ '\ 
tando para aquelle computo os actu \(}~I'BS'Sin ,., ' 

.l!quida,~ão da Rcpartjc_:ão Hypoth•·ca · "'-~\· c.• i.WJI), . 1
• 

":: .. ;;';,! \~, ri'' ,.,.i;} 
I CO <?<)7 
;;, \I~-_.,-:·· .. ,'' 



-~ 1 o" o rundo de rescrvn, de que lnll:l (I :lff o R o n dll .... 
t'statutos approvados pelo Decreto n." ~;iüli de f O ck 
1\gosto de uno, fica limitndo a 30 •/, do cnpilal reali
:wdo do nanc·o, augnwntando-se I'Olll os ':!O o " n·,.; . 
rantrs o fnudo especial dn Caixa Jlypotht•t'<ll'in. 

Sempre que, por motim de prejuízos \'f•rilicadt1S 
lia I'OIH'illll_:a de títulos em liquid:uJw, () ruudo tk 
l'f'SI'f\·a desePr dnqucllt~ mnximo. suspc11der-se-ha u 
dito augmcnto do fuudo espeeial da Caixa llypolhP
t·aria at1~ que se integrem os :w 0

/ 0 ; ohsenatH.Io-"c 
1'111 todo caso o que dispõe o eilado art. 1'1." elos esta
til tos de 18'i0, f!Uillllo ao maior dividendo que püde 
ser distribui do annualmcnte aos acdonist:1s. 

~ 2." Nenhuma parte do fundo de uma das duas 
CaiXas, Commercial c Hypothccarin, poderá ser ap
plicada a OJ.leraçõcs L•a outrn, excepto [HJra o cumpri
mento do que se prescreve no presente artigo. ~Leis 
n." t:H!>,nt·t.1.•, ~f.", c n." 2.í00, art. 2.") 

~ 3.• Depois de comertirlo em emprestimos o 
fundo destinado ú Hepartiç:ão Ilypothecaria, qual
quer desfalque que solfl·a essa cnixa será preen
chido do mesmo modo qn•~ se determina na primeira 
pnrtc donrt. 2." 

~ í." O fundo disponível da Caixa Jlypothecaria, 
que não pudct· ser logo empregado em empres
timos á la,·oura, pode1·ú sel-o provisoriamente em 
apoliCL'S da Divida Publica, hill!etcs do Thesour~1 
~ncional •~ l!'tr<ts !Jyputhe•~ari;ls dn proprio Banco, 
ou de outro cst;~hckeimenlo de •·n~dito real. (Leis 
n.• IJl!>, art. 1S, u 11." 1:1:!1 de 1HGI, art. 1:1, ~ Hl.) 

~ri. :J." A propor•:iío marcada no art. L",~ 6.", da 
Lei n. • 1 J'•!> de ,12 de Sete111Lro de 18GG, par a o resgall~ 
das notas do nnueo, qnc ainda r~xistem em eireulaçào, 
liea reduzida a 2 1/2% <lllntliles da sua primitiva im
portnncia; e niío poderá ser alterada até ao fim do 
.prazo da durat:ão do Estabelecimento, designado no 
art. 4 .", devendo dentt·o desse prazo achar-se ex
tincta a referida eirculação. (Lei 11." ::HOO, art. L") 

Se, porém, findo o JH'imcit·o Hnno, contndo do '1.0 

de Janeiro de ,J Rii, o flanco não tivet· empregado 
effectivamentc em cmprestimos á lavom·a, sob as 
condições dn l.ci n. • ':HOO de 17 ti c Setembro de 1873, 
pelo menos 2:j. 000 contos de réis, a proporção de 
'.2 1/2 "/0 , para o resgate de suns notas, será elc\·ada a 
!A. %sobre a diflcrcn~a entre aquclla som ma e a dos 
litn-: rrnprr.::tirnn.;;. Finrln o .;rznndn <mnn :1 rnr·,;n1:1 
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proporr.~w scrit de 6 "/.,e dn quarto armo em tliante, 
dt~ 8 "/.;calculada sobre a intlicatla dill'ereur:a. 

~ I~" No resg-ate das stl:ls notas o Banco do Bra~il 
dará prcfereneia ús que restarem dns caixas filinP~ 
da Bi1hin, Pemaml.mco, Maranltüo e Parti. (Cilada 
l.Pi 11." 2lOO, art. !!." § 4.") 
· Art. L" .\s operat~úes da llepartit:üo Ilypolht~eat·h 
!'UIISiSiiriío: 

1." Em cmprcstimos sobre llypotheeas de irurun
\ eis rtli'<ICs ou urhanos de longo prazc, ou de fi) a t:i 
illlrJOs. pa~aveis por allllllidades suceessin1s. 

t." Em CIIIJll'eslilltos sobre hypolhccas de Íllllli•J
n:is ruraes ou uriJanos a eurto prazo, ou por rlli~IIIJS 
de 10 an11ns, com ou sem nmortizaçüo. 

:1. • ~a c111issào c ncgoeiaçüo de letras hypollleca
ri;ls, fnndadas sobre os emprcstirnos de lo11go prazo, 
11a fcirma do art.. t:J da I.ei de 21· de Setemht·o dt\ 
IH6í. (Decreto de lO de Agosto de ISíO, art. i.i\1, e de 
':.'~ dt• Julho de -1867, arl. 2.") 

.\r!. ;;, " Nos emprestirnos, ;rssim dn longo •~o111o 
de t·urto prazo, senlo observadas as regTas t:urrlidas 
li\IS seguintes paragraphos: 

~ 1." A f:in:umscripc:<io t.err·itorial destas opt~rat.:;, .. s 
!'OIIlJH'nltcnderú o l\Iunicipio da Ctlrlr~ e as l'roviucias 
do Hio de Janeiro, Espil'ito Santo, l\lirws t.iel'<ll'S, s. 
Paulo, l'aran;í c Santa Catharirw, s;llva a faeuld<ldt~ 
de admitlir, por· exeepçüo, hypollteeas de imutmús 
~ituados em outros pontos do Imperio, com o fim dt: 
rl'forç;u· as garantias dos títulos de dividas ~~xistcut!'s 
nas carteiras do Banco. (Lei n.• 2WO de 1R7:!, art.~.", 
Decreto de :n de .Julho de 18<i7, art. ·1.", Dt~t:reto dt: 
;; de Junho tlc 18tíii, arts. 2.• c 3.") 

~ 2.• Os enrprcstimos não podcriio terlugarscu;io 
soltr·,~ prirneira frypothecn, constituída, eedida ou su
brog-ada, conforme a Lei n. • iz:J6 de ·1861 c Heguln
mcutos expedidos para sua exceuçüo. (Decreto r r." 3171 
dn ISti:;, art. 48.) 

~ :1." 0~ Clllpl'eStimos destinados ao pagamento 
dt: hypolhe•~as anteriormente iuscriptns sü leriio lug·ar 
qtralldo poressc pagamento a hvpotheca ecuid;t 
n•uha a ficar em pt·imeiro lugar e sclu eoncunencia; 
com tanto 1flW fique em poder· da Reput·tiç;io Hypo~ 
ltrccaria a quantia nccessaria pam pag-ar o princip;ll 
da di\'ida, juros vencidos c por veneer alt\ á .-~poe<• 
do pag'<llllt~lllo, c a somtna pn~d,;;a par·n as tk~pezt•,:-; 
d;J ""''l'll!..!'ilt.:;-lo. íl)l't'l'l'lf\ de· l~li'i. õll'f. f 'I.: 



Assim Iam hem licará retida em poder da dita ne
parLi~,;;io a qunntia precisa para pngar o principal e 
.JUros das rlil·idas, euja garantia hypothecaria hnju 
de ser distractada pelos respecthos eredores, para 
lhe ~crem os mesmos immoveis hypothecados. 

~ .L" O prazo dos emprestimos, em cast• algum. 
•~xeederá o prnzo da dur·;H;iío assignado ao Banco no 
art. t." deste Hegul;unento. 

§ :í." NPnlnnn Pmprestimo exet~derú a metade rio 
ntlor dos imr;;o,·eis ruraes, P n tres quartos do dos 
ÍllllllO\"CÍS urbanos. (Lei de 186!), art. 1:J, ~ 5. 0 ) 

§ 6." Nt~nhum emprestimo poderú ~~~r de import:m
~~ia superior a 120:000HOUO. (l)ecr·eto de ·1861, nrt.3") 

~ í." Serüo excluídas da hypot.hcca, par·a os em
pre:-;timos llypolhecarios, as propriPtlade~ de rendi
mento preeario e as de valor venal de diflidlreali
Z<H.:<io. l)teerctos dn HiGi.>, fll't. 7 .", ~:i.", c de 1867, 
ttrl. !]_") 

~ }; . "As propostas ou pedidos dos CIH presti mos con
ter<'tu a d1~sigua~,::·to dus inlluov.~is e sr~us r·eudin~t•ntos, 
4·.om avaliaçiw e:;pccial de cada arti~o, e serão aeom
panlwd<ts de lodos os dot~umcntos e inforrnaçôes 
qu<~, 11a fórnw d<t lcgisla<_;üo em vigor, justifirJuem o 
direito de hypothc~:ill'. 

O cnntraeto nito serú firnwdo sem que sn verifique 
"avalia\:üo pelo processo desig-Itado 110 art. GR dos 
·~slalulos app1·ovados pelo Decreto 11.'' r..;J()() de IR70, 
e :-;u precnclwm as formalidades prcse1·iplas no Hc
g·ulanJenlo interno dn Hcparlit;<io Ilypolhecarin. (Dc
crdo dt~ HHií, art.;~.") 

~ !1." Todas as de~pczas cll't~duadns prla Hcpar
lit:flo llypollu'c<II'ia. para t1S cxanH~s e avaliat:úcs dos 
iiillllOVeis, scrüo ft:itas por· conta de q1wm llouvpr· re
querido o ernpn;stinw, ainda quando este nüo tenha 
lugar. ~lkerelo c artigo eitado, ~L") 

~ 10. A falia de pagamento, 11a cpoca devida, da 
fm.!sl<H~ão u~l i pulada uo contracto, ou seja de ju r·os 
ou de <t!I~OI'liz<H;üo do capital, da1·ú ú Ucpartiçüo Ily
pothecana o direito de eobrar pela mom o juro que 
fôr com·encionado, e igualmente o de reclamar o 
reembolso da totalidade da divida. (Lei de 24 de Se
lelllbro de 18lii, art. 4. o,§ U. 0

, c Decreto de ~867, 
art. 8. g) 

A!'t. ti. o !\'os eont!'aelos, que cclcbi'Hr, poderti a 
Heparti~:ão Ilypothcearia impôr as coudit,:õcs sc
Cilrnt,.s: 
, f.' I'ornJr<'•: ~xt~ivcl tuda" Lltüd''· c o mutu<~rlll 
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SIIJellO a pngar uma inderrmiza~;iío de ;; % de sua 
i111porlaneia, se no prazo de um mez 11ào denunciar 
11 alienação total ou pareial que tenha feilo do im
movei hypolhecado, as detcl'iornrões que este soffrer, 
•~ os successos que lhe diminuaii1 o nllot·, e pertur
hem a sua posse, assim como se oceullar factos por 
elle conhecidos, que pn.Hinzam a cleprcei;u;;io do 
imrnovel, e extinguam on tomem 1luvidnso o SPII di· 
reito de propriedade. (Decretos de 181i:), :Ht. 7. ", e 
de 1867, art. 9. ") 

':!.• Obrigar-se o muhw1·io n sPgmnr· n parte Pdi
licada da propriedade coutra os riscos de inct~tldio, 
sempre que Isso ftlr possivPL devendo sc1· o segu
rador indica rio JlCia Heparlit)lO llypollu~rarin, e 111~111-
tido o seguro dmante todo o JH'azo do empreslimo. 

A Hepartit,:i'lO H)·pothecaria puucriltamht•ln rello\'ar 
o seguro, pagando o pre111io, que levarú ;í conta do 
mut•JaJ·in. (Det~J·cto de HW7, ar·t. 6. ") 

Art. 7. • Nos empt·c~limo.'i hypolhccarios ans la
vradores nüo se poderá exigir juro SUJwrinr a 6 "/ .. no 
anuo, nem amo1·tiza~:ão anuual maior de !) % da pri
mitiva i mport.aneia ela divida. As presta~J1es de jur•Js 
c a morlizaçüo serão pagas por semesln~s veucidos. 

Par·agt·apho unico. Os ClllJli'Cslimos realizados pelo 
Banco até á datn do (ll'esentc Hc,gulamenlo, sou ga
rantia de hypolheca de estabelecimentos ngricolns, 
ficam sujeitos ú disposit:ão deste artigo, alargado o 
prazo como fôt· ajustado com os muluario_.;;, uína vez 
que estes se prestem ao nccessario aeeônlo sohrc o 
modo de satisfazer· a obrigação imposta JJo ~ 10 do 
art. ;). " 

Art. R." l'\<ts opcrac;ücs OU colltrae!os de longo 
prazo, alt·~m dos preceito_.;; t't>nsignados nos artigos 
autct·iores, serão o!Jsen a das as seguintes regras es
pêeiacs: 

1." Cb cmpre::;!iruos hvpotiH~carios scriio feitos em 
dinheiro, ou em letras hypothceal·ias ao par, ú cs
eolha du mutuario.(Lei de 18tH, art. ·I:L §f I, Decreto 
de i86'l, arts. 21, ':!2 e ~:J.) 

2. • Os emprestimos l1ypotheearios serão pag<n eis 
por annuidades successivas, ou por anticipat:à•.l. (Lei 
de t8t.H, art. i3, §* 7." c !l." 

:1. • As annuidades serão c:aleuladas de modo que 
a amortiza~{fto total se realize em 10 HIIIIOS peln 
menos, e em 25110 maximo (Lei de HHli, art. i:~. 
~ 7. 0

); c~omprehcndPnio o jurn esl.ipnlado, a qunta 
de illi!OI'fiz,;tt:ii•J C ;1 port·•~IJttr:•!111 rj;1 adlllilli'.l!';lt:;,p, 
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qut~ niw t~:XI'ederà a O,:! ''lo para o~ emprcstilllth 
ruriles e a O, í "lo para os urbnuo~ (t~itadu art. 1:l. 
~~ 8." c \L.); c serao paga:; em dinheiro c por se
me~t t'es venddos . 

.\.;'Os pag-amentos por ilnticipaçü<J poderão ser tlc 
fflda a di1id<1 ou parciaes, reduzindo-~t· 110 segundo 
t'il~ll propon~ionalnH·nte as illlllttidac\t>s, e ell'ectu;~dns 
t•tn dinlll'iro tl'll ern letra~ hypothct~ariils ao par:~~ 
d<~riHJ ;i Heparti~:;'w ll,vpotheearia o direito de t..:obrar 
llll mr~sttw acto Ulllll iudeutuização, que llllllt:a PX
.:edt•r:·l a utu por cento da sorn.ma etrcctivanHmlt~ 
l't't~tnil•dsada. (L+>i de 18(H, ilrt. ·13, § \1.", Deereto dt~ 
18fii. arts. :n '' :Ji'i. l 

:;.a A arretnatac;ito ou adjlldit~<H;i'to tios immon~is 
l'"ra J'iiC::illllt~IJto da Hcpartit~<io llypotlH~caria, nos 
t•tnprestiruus de ln11gn prazo, st•rú isn11ta do imposto 
.. k ll'i\IISI!IÍSs;'lll. I.L•:I dt~ IHlií, ill'l. n. ~ 1:!. 't 

Art. \1." .\ emissiw das letras hypothecarias ttão 
JlütlPro'l t~X,;t•der ú sor11rlla do Yalor nun1i1tal Jos em
presli!IJos tln longo pr;•zo, nem ao decuplo do e<t
pit;ll da J\,'parti,Jto Ih pnthecaria: assim c~omo o 
l11t;tl du \;d11r uorlli!lal das que cirntlarem 11üo f)\

ced•·rú il ~olltlllil IH~Ia qual o Eslahciecimeuto hk 
t'l'l~dor lllll' taes ernpre~\llltos. (Lei de 18tii, art. ·1:1, 
~ ti.", llenl'lo de 18\i:i, arts. íO c .HJ.) 

~ t." ,\~ ktras ltypolheearias teriw a sua llllltJe
ra•J"• dt· onk11t, que serú relativa ao anno da sua 
l~tllis,;;-tu; s,·r;lo 1'\traliidas tk 11111 livro especial de 
l<tUu. ,. "~"i.~·n;HI<.s por 11111 rncrnhro tln Conselho 
ll~~:~:r·ltll' '', \H'Iu l'n~~idt~llle do Ballt:tl. (Decreto tk 
l Sil;,, ill'f. ·~S. I 

~ :!.." Serúo lltHilinatinls, e como tacs transrnri
Yt~is por cndos~o, mas s1í con1 dleitn de er!ssiw 
civil, ou ao portador, ~~ Lransl'eriveis Jll'la simples 
tradit:ito. (Lei dt~ l81i\. art. 1:1, -~~ :!.. 0 e :L", IJccretu 
de I8Li:i, arts .. \I a H.) 

~ :L" As lt~lras ltyputhcearias e a sua trausf,~rent·ia 
sf•r;iu isetll.<h do scllo prnpon:iou;ll. 1 Art. I :1, ~ I:.! 
da Lt~i de 18Gí.) 
. ~ .\." Deverito espc~eiticar o c;(lpital. qtw llllllt'a serit 
IIJierior a 100~000 1 L1·i ele l81ií, arl. 1:1, ~ í."), o~; 
pn·us qtw H~ltcen~!ll, o tenqw ~~ o 111odo do pag·a
tllento das mesmas, quf~ serit pot· semestres \'Crt
' ·idus. (!Jeerettl dt~ I ~fi:), :.n'fs. 3;; e i)(j.) 

~ :i." :-:,,~. il t'lllissiw das lctr<~s, ;llt•.m das t·ondi•.Jws 
.lf·tm:t t'-,IH~l·ifk;•d;ts, rdkn~r t;r a t11·. pn·mins pnr 
····!·l··i·•. " i:l'l'"rt:nwi:• ·k~l•.·,; ,. :1 ... q;t •li--tril•'li•:o.t" 
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~cr;lo marcadas pelo ConsciJJO Dir·cclor, c deverão 
coustar tnmbem nas letras. 

§ 6. • A data do pagamento dos juros dns letras 
deverá ser combinada com a dos pngarnl:'lltos das 
annuidades, de maneira a mediar o intcrvallo de 
trps IIIPZCS, pelo nwnos, durante os quaes a fi, pnr
ti~:ilO Hypotllccaria pos!'a cobrar de seus den;dorc~; 
••" annuidades com as quaes deve paga1· os Juros. 
i Lei dP 186'•, art. 1:1, ~ 9.", Dcereto de 18G!i, art. :;7.) 

~ 7." As lell·as hypothecarias nito tet·üo (··poca lixa 
de pagamento, mas serüo pagas pot· Yia de sorteio, 
que terú lugar no dia tlesignndo pelo ConseiiH'I lli· 
l'L'dor, u111a Yez em cada anno, c na pt·esmH:a dP um 
memlJI'O do mes111o Cuns(~\lto, pelo modo e para"~' 
Iins p~;tn!Jeleeidos nos arts. iil, ;j2, :n e lil do l:I'~U-
Iamento de :3 de .Junho de ISG5.) ·-

~S." De todo o proeesso do sorteio e annull:~ç:üo 
das letras hypothet:at·ias lavrar-se-lla nela em liHo 
especial, Je que serú emiada cópia ao l\linisterio da 
Fazenda. 

~ !1. 0 As letras ernittidas dentro Jo semestre s<'• 
darüo direito aos juros do scmesu·e seguinte; mas o:; 
portadores ou subscriptores pagarão de nwnos a 
somma equivalente nos jmos eontaJos do dia da 
.;missüo até ao veneimento do primeiro CVI'JIIul se
mestt·al, o qual serú destacado da letra. 

Em conformidade Jesta dbposi~:ito, nos seus em
pt·estimos a Hepar·tição Hypotheearia receberá logo 
do mutuario, ou deduzirá do capital que este tenha 
de r·ecehct·, ojm·o cot'J'cspondente aos rnezes ou dias 
que deeorTerüo desde a data do contracto até :w fim 
do sernestr·e em que o mesmo eontracto se fizct·. 
\Art. zi do Decreto n.o :H71 de 3 de Junho de 18ü:i.) 

,~ I O. Os portadores das letras hypolhecarias po
derão depositai-as no llanco, recebendo deste um 
certificado nominativo, que set·virá de titulo para a 
cobrança dos jtHos. Por este serviço perceberú a 
Hepartição Hypothecaria a commissão de 1/8 "f.. 

Ar·t. 1 O. Os portadores das letras hypothecarias 
só t~~rão acção contra a Repartiçiio IJypothcearia. 
~tet de :1864, art. 1~. § l:J.) 

Art. li. A Repartição Hypolhccat'ia poderú lu,..._. __ _ 
de seus devedores, por meios conciliatorios, / ~'"'~ ARJ '· 
que lhe forem hypothecados. ~ ~' J ' 

_ Paragraph<! un!co: <;>utl'osim, pod~rá v~~ ditos , ' 
hrns, por metos JUdrctaes, nos segur S<.,.~os: / 

l .'' Pnr Yi:.l dP :lrljurJi,•:lf_:iln. n:1s "· .r.~fH•.; •1:1:; :11'- ,!::.' ,!. 
/o\" {:-)} 
I - :0.<._ /t = <?~ ,{/ . \)<c-/ 
~~ 1]0~:--'·ç-

-::~-· 
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f:iies hypolhecarins que lhe compPtern pel:-~ Lni de 24. 
de St'lernhro de t8G.~ e Regulamento n." :H:i:l dr: 26 df~ 
Abril de 186!>. 

2. u l1or via de I ieil:l!~iio, nos r.nsos de rPmisgiio 
rt~querida pelo adquir·t:nle do imnr~vt~l llypolhee:-~do. 
11os tPrntos dos a ris. :!0!1 e :wo do !'I lado Hegulmn('ll
to 11." :H!i:1 de l~!Fi. 

Art. i2. :'\üo com indo á flPpnt·tit.:fro Ilypnllwc<Jria a 
:teqttisit:iio pelos rneios cu11ciliatorios, llelll a eXI'· 

CII<_:ÜO judicial, [lOdi)I"Ú I'C(jltei"CI' O Sl~l)llt'Sll'll dos 
imJJIO\"eis lrypotltecados, para pngnr-se pelas J't~11das 
dos IIH~srnos por algutu dos 11wios se.~utntes: 
~I." Com·ertc·ndo-se o sequestro e111 deposito em 

poder· do den~dor, ülirigando-sn este, como deposi
lario judicial, a t~ntrl!gat· os fructos n rendiruentos, 
deduzit.Jas as Jespezas que l'orctn ajustadas entre clle 
e a Bepartit;ão llypotiwearia. 

~ '.:!." Courcrtendo-se o sequestro em anticltres(', 
requl'rcndo a Hepar!l~Jw llypotltecat·ia a emissi"to na 
pu:;se dos !H~ns para os adtuinistmr alf~ no pagamen
to das ••nnuiJadcs, juros t) despezas da adrninistra
t,;ão. (Dee1·cto n." 3 ill de 18o:i, arts. 70 e 7·1.) 

Art. I ;L A Hepartir,;üo Ilyputhecal'ia do ll;tnco niio 
é sujeita á falleneia cornrnercial, sendo-lhe appli
eavPis as disposições da te~ i n. o t:f27 de 2~ do Sc
temLt·o de ·18ti.!., art. 13, §~H e 13. 

Em testemunho do que, e para constar, se lavrou 
o presente Accôrdo em duplicata, que vai assignado 
pelos solm~ditos Exm. Sr. Visconde do Rio Branco, 
l\linistt·o (ia Fazewla, e Srs. José .Machado Coelho de 
Castro, Viseondc de Tocmrtius, Dr·. José Fernandes 
lltorei•·a. Consclheii'O João 1\Ianoel Per·eira da Silva, 
Cornmendadores Joiio Baptista da Fonseca c Antonio 
José dos Santos, Presidente e membros do Con
selho Hit·ector do Banco do Brasil, e sellado com 
as armas do Irnperio. E eu José Severiano da Rocha, 
Olleial-maiot· da Secretal'ia de Estado dos Negocios 
da Fazenda, o subscrevi. 

Visconde do Rio B7'anco . 
.Tos é 1Y.achado Coelho de Castro. 
Visconde de Tocantins. 
José Fernandes Moreira. 
Joüo Jlanoel Pereira da Silt:a . 
.Antonio José dos Santos. 
,1~"'~') Bcptist~ r/é(. FOi?S(;CC!. 
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üECHETO 1\. Ui:iUi -DE 2ti DE DEZE!IlllllO liE i8i3. 

Promulga a Lonvcnçãu Postal (:elebrada eu1 ~t de Julho úc !870, 
entre o Imperiu õu Brasil c a Rrpublica Argentina. 

Havendo-se ..;ouduido ,. :t-si!.';rl:tdo ll•?5Lt Côrtí·. nn 
•lia :!I de Jntho de JSiO, uma Conven~_;:io t•.ntrf' Pflll
peri'l d0 Brasil c a Hrpnblira Ar·g-pntin:. p~•ra o fim tlt· 
rat'ilita r r rc~ntar a troca d r, t'OtTr~ponlit'rwia rnlre O:' 
dons paizc~: Lrndo :-:ido essa Conn)n'";lo wutuamcnlt' 
ratificada e tt·ucadas as ratilicar.ões a 11-i do r.otTt'.nlf• 
rncz: Hei por bem Mandar que s-eja ohscnarla c cum
priua inteiramente como nella >e contém, lit'ando porém 
entendido tJUC, como se declarou na acta da tl'ot'a •ll.'
t·aLilicações, o fanll' conct)tlido )JCio art. :~." :·, t'OtTt'S
pondenria ol!icia! de ambos os Governos com as ;;uas Le
g:,çõns, ~~ extensiro ans Agentes Consn/arr' do,; dnn~ 
Estados. 

O Visconde de Caravella~. do Mett Cunsdlw t' do de 
Estado, Sruauor du llllperio r. .Biinistn, I' St't'l't'lario 
:le Estado dos Ncg-orios Estrang-eiros. assim o lenlra t'll-. 
tc!){l!do 11 far:a executar. ·~xpcdintlo os dr;:parlws lll'ee;;

sarios. Palacio do Hio de .Janeiro t'fll vintr,r ~f' i' tlt' He
zcmhro de mil oitocentos setenta nrre~. qnilltJU:l.!!l'simo 
~~·grmdo da ln::lependencia ,. do lmprrio. 

Com a •·uh1·iea tle Sua l\lag1·-;l~•de "1lllJ11'1".1tlol·. 

Vi~courf,• de Cann:r•llas . 

.:.'iús, D. Peu1·o 11, por Gra1;a de Ocus e t:nauimc 
Ar.clamaçiio dos Povos, Impr,rado1· Constitucional e Dr,
fl•nso•· Pt~rpr.tuo do Jlt·asil, etc. 

Fazemos saLer a todos os que a prrsmllt' Carta dt' t:ou
lirm:u:ão, approvat;:ão r. r:~tilicat;:ão ri1·em fJlll' aos Yintt• 
,, um dia.~ do nwz de Julho tlr mil oilocrntos r :;ctenta 
·'~' t'ondnin n assignon nesta Côrtr. do Hio tlt' Janeiro 
t'IIIJ·r nt'ts "S. Ex. n Sr. PrNlidt~nlnda JIPpnhlira Ar
'.!:nntiua, pelo~ respeclivos Plcnipotenciarios munidos 
·los competentes plenos;poderes, uma Convewão Postal 
.lo teor seguinte: 

Sua l\Jagcstadc o Imperador do~Brasil n s.;Ex. o Pre
..;iflt>nte da Rcpublica !h~t·ntina. tlrsr.jamlo t>.~rr·pi lar por 
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tlii'Íu dt· UI: I :I Con 1 l'llção Posl:d a~ bu:1s t·cl;wií<'S l(llt' 
nistem c·Hll'l! os dow; Estados, nomParam Jlara este li111 

seus Plcuipotcnr,iarius: 
~na Mau:estatle o Irnnerador· tio Brasil o Sr. João Mau

r·icio Waiídt·rlcy, lhrfio •l•· Cot•·gipc, l\lemiH·o do ~I'U 
Con,;ellle, St•lJ;ldor e G!·a11dc do Impt·rio, Co1rtmenda<lor 
tla Ordem da Ho,;a, Ministro c :-;rL~retal'Ío dt• Estado dos 
'legado~ <la '\Taril!lt:1 I' inlPriHo dos "''·'!·orio~ E~lr:lll
•feiros: 

E ~. E". o Prt•,;ideu te 1la HP(HI hl ir:1 \rg:'lll in a o Sr. 
J:riL:ad .. iro lit•ncral D. Wt·nce~\;'to Paunero, En1 iado E-.;
traord!n:tl'io t·l\linistro l'lt·Hipotenei:Jrio !1:1 dil:t Hl•ptt
IJI ica. 

Os qnaes, depois de trocarem seus rcspel'lhos plenos 
poderP~, que foram achados l'lll boa e t\I~Yiob fúrma, con
' it~r:uu nos artig-os seguintes: 

Art. 1." Entn• a Atlministt·r:io do.,; Correio,: tlo Im
'"'rio Jo Brasil e a Admini~lra!·ão elos CorTcio,; da H!'
;,uhlica .\r.!lt·ntiua llaY<~r;'t uma .. troca n•t·iprora ~~ n:.:
g·ubr dt• corr .. ~pntHlcncia por intet·nlCilio do~ Coneio~ 
lf~lTt'Slres ,. m:~rilimos tlos dous paizr.~. 

Art. '1." Toda :t corrc~sponden::ia, 1lo quP trata o 
at·t. L", e os jornat':' c imprc~sos coJJiidos nas malas lil'
verão ~er previamente frauqueados mediante o paga
llll'nto das ta-...:as !t•nitol·iae~ do paiz d1• Ht:t proced!'n
ria ,. não podt•rão ,;o!J prete\lo alg-um sl'r sujeitos no 
paiz tll' ~I'H destino :1 uma la-...:a IJUalqu<'r, 'Jlll' n·caia n:1 
JII'S"O:t :J f!UPJ:l S:!o tll',·{i!l:Hio~. 

Art. ::." ,\ eorrt~:;pond•·ncia ollit·ial tlo~ t:oYi'l'lltl~ de,: 
doa . .; p:; izo·,; t·om ,:;na~ H'S[WI'I i\ as Lt•!.!·:troll'.'· ,, r in'- I ,., .. ~:t. 
11;111 I'St:'t ".l!jt'll:l :1 fi-;lfli{W':lTlll'll[ll I' !;Pr:': t'ilii'P~·.Ilt' Jj\ l'o' 
do• pr•rln 11.1 naiz de Si.·ll tll'~tino. 

;\rt. L" O;; CulTf'ÍOS do Brasil ;• ua HP['Ulllir:t Ar
!l.úlll iua ··~!alwlt·L"cr:lo tlt~ commum accünlo e de con
furmidaLie co;n a>' cot1 1 cnçiics em vir:or uão st'l as eon
olicões a que .-;cr:·t sujeita a troca reciproca Lle mala~ 
feéhat\as, ou tlc ;;orrc~pontlcncias a ntl,;~ts do~ ou para 
ns Jtaizes. a '[UC o Br:~.'tl r a Ih'Imhltca Argentina 
pol''allt ,;en·ir 1\P intcnneJiari"s: mas ta111ltcm a., la\as 
:\1) porto• a que lkar:'t ~Ujt>ila a cotTe,;potall'ncia lro
rada Pnt re os tlous paizl's eonlr:Jclantc,; por meio t\(,s 
!'aqueles tia lteal Comt•anhia Hritanniea P da Companhia 
, \:t s Jlrssa!f"I'II'S lmJJerialt•!i ou de 'l na esq uer outros Y:qJor~'s 
'l'H' e'\ijam pagamen~o do transporle maritinw da,; llt:das. 

Art. :-i." As Aununistrações dos Concios dos dons 
paizc' pnt\Priio tt·oear eorrespo111lencia re::!·i~tl':Hla (Cf'l'-
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tificada) de conformidade com as respectivas larifas 
em vigOI', fl essa correspondencia só ser:i entregue 
mediante recibo~ passados pelos destinatarios ou por 
seus lcgi ti mos rcpresen tantP3, sendo esses n•ci bos de
volvidos á Administra(âll rclllrtlPntc para rpw possa 
pron1· aos interessaclos a entrega. 

Art. 6. • As Atlminislrações do:' Correio,; n:in l'I'Cc
herão CIJm destino rle um para o outro pair. r:on
trac~lanle, on em transito. ouro, prata ou qnaltJUer 
outro oftjecto que esteja sujeito a direitos dr~ Alfan
tfcga. 

Art. 7. • Para melhor cxr·eu~ão deste ajnsli· a.-' Admi
Histr:~ciics dos Coneio,.; dos rlous Estados farão dn com
munt :Írcôrdo um regulamento, o qual poderá ser morli
licatlo sc·m pre rJUe isso seja Hccessario. 

ArL.8." A presente Conve111;ão scr;i posta c'lll C\Cctu.;ão 
no dia que fôr m:~rcado pelas d11as Administrar.:ões do~ 
l.:orroios do Brasil c da Hcpublica Argl•ntina, n conti
nuará Clll vigor até tfUC uma da~ duas parte;; eontrac
lantP;; annuncie á outra, corn um anno de anticipação, a 
sua illlen~ão ue dal-a por terminada • 

• \rt. 9. o A presente Convenção será ratificaria e as ra
tilic;u~ílcs ''cr:lo trocada!" no Hio !lP .lanriro com a maior 
hrevitlade possivd. 

Em fé do que nós os Plcnipotent:iarios :le Sua 1\l:;_,;·es
lade o Imperador do Brasil c de S. Ex. o Presidente da 
Hepublica Argentina assignamos c ~ellanws a dita Con
'enr:ão. 

Feita 11:1 Cidarlr• tlo lHo t!P Jauciru aos vinte c um dia~ 
do mez de Julho do anuo LI o Nascimento d~ Nosso Senhor 
.lt!~us Chri,;to de mil oitoccnlos r .~etenla. 

\L . S. \ Btu·üu dn Cote!lifll'. 

1,L. S.) W. Pannero. 

E sendo-nos presente a mesma Convenção, cujo teor 
fica acima inserido, c I.Jem visto, considerado c exami
nado por Nós tudo o que nella se contém, a Approvamos, 
Ha tilicamos e Confinnamos, assim no todo como em cada 
um dos seus artigos n estipulações, e pl'la p1·c~ente a 
Da mos por firme c valiosa pa1·a produzir o seu dcYido 
eJJnito, l'romctlendo em Fé e Palavra lntpcrial r:umpril-a 
inviol:~velmente e fazel-a cumprir e ohscnar por 'fl!al
'fuer morto que possa ser. 

l•::n lt~stemnnlto n firmcr.a do •r1w lizr·lllu~ pa:.;~ar :1 
pr•·.~··nlt• C;1rl:1 pttt· .~.·,, .,,,:i·~llaola. si'[L!d:1 •:"til " ..:o;llr• 
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"!'ande tias aJ·nw~ do Imperio e referendada pelo Ali
~istro c Secretario de Estado dos Negocio:; Estrangeiro~ 
abaixo assignatlo. 
D~da uo Pabcio do Hiu de Janeiro ao,.; .... dias do 

llle7. de .... do auno du Nascimento de No-;:;o Senhor 
.ft·~ns Christo dt• rnil oitocenln< ~denla ~~ Ire<. 

DIPEBAIJOH t:IJ.\1 IWBl\IC \ E I;U.\ll[J.\ o 

l'isconde de Caravetlas. 

Terwn dt! lr~ra das rat ilicarõcs da Conven~ão Postal 
edcbratla entre o Imperio e a"HepuiJiira Argentina em 
21 1lc .Julho de 1870. 

o~ aLaixo-a,-sÍ!!,'Itado~;, l\linistro c Secretario de Estado 
dos Negocios Estran~ciros do Brasil c o Encarregado ut' 
:\'t~!;ocio< intl'rino tia l\ctHJblica Argentina, tendo-se 
reunido nesta Secretaria de Eslndo para proecderem á 
tro•:a da,.; ratifieações •la Comcnção Postal a~signada 
twsta Côl'lc em 2ll!e Julho dü 1870, haH!Ildn examinado 
,. t:onrcrido euidado~a mcn te as allutlidas r a tifica1:ões. 
q1w adwrarn intciramcnlü conformes, verificaram;, sua 
troca I'Oill as form:llidades do estylo, 1leelarando 11csst: 
at,;lo que o fn' or, 1~oncedido pdo ar!. :1." da referida 
Com ew:ão :"1 eone~pondeneia ollirial dt! ambos os Go
vcmos eom ;1~ ~uas Lcg-açfic", ~~extensivo aos Agente~ 
Consulares dos dons Estados, devt~ndo a corrcspon
dcneia ollicial enm Pstes empregados ser i,Q"ualmenle en
trep;uc isenta de porte no paiz de seu destino. 

Em teslelllUJliiO do IJUC os auaixo-assignados lanai':.Jill 
o presente I ermo que as~igna r a m Clll d u pliea ta, sendo 
um em portugurz c outro em h espanhoL c sellaram com 
os sem r e~ w~e ti vos se llos. 

Scaelaria •k E->tado dos ~egoeios Estraugeiro;;.
Hio de .Tarwiro ans IH dias domrz de OczcmbrP tlc J87::. 

J., -~. -.Jog,~ 1JI. Priu ~. 
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Senhot·.-A Lei n.o23-i8 de 25 de Agosto de !873 votou 
para todas as despezas do Ministerio da Guerra, no exer
rido de t872-t8i3, a som ma de J.:l .803:920,)56i, tendo 
~ido antes concedido pelo Decreto n.o 5090 de 21 de Se
r c·mhro de 1872 o rreditocx t1·aordinariode 3. 73iJ:4Hi89.í9 
para occorrcr ás despezas urgentes c não prevista~ 
da:; rubricas- Conselho Supremo .Milita1·, Arsenaes de 
Guerra, Corpo de Saude c Hospitaes, Quadro do Exer
cito, Uiversas dcspczas I) eYcntuacs e Hcpartiçõ1~s fie 
Fazenda, perfazendo ambos os credito~ o 1 o tal d1• 
1!). 5:39:3361\513. 

Apezar de não estar ainda perfcitameule eouheciua 
I ou a a despeza ell'cetuada por conta do referido exerci cio, 
'critica-se, cnt1·etanto, pelos dados existentes na Hc
pal'tição Fiscal deste 1\linisterio. que em diversas rubri
cas da Lei do orçamento ha sobras na importaucia d<· 
:!.O::!:l:088~653, lt;ndo sido a Jespeza Hi.fiW:i;)'::!~~O~, ,. 
reeonhece-se por outro lado o rkficit de L7:l8:!1t0,5~W:3 nos 
~~ti. o, 7." e W do c1·edilo ordiuario, do que rc::;ulta um 
•a Ido p•·o,·a vel de ~8~: 168:5300, como se v1; da lahclla 
11.

0 2. 
No credil.o exlraonliuario ha nus~~ H.", H.'' c t:i as 

:-;o!Jras dci97:153r5iH9e nos~§ 2.• c7." c Hepartições de 
Fazenda o dcficit de 29:85tM6·~, ~eudo a despeza ue 
2.Uü8:1l:J~ü9í, o que prouuz um saldo, tamhempro
vavel, de 767::1026355, como se vi: Lia tabella 11.

0 :1. 
Heunindo-se as quantias dos dous nedilos, ordinario 

e cxtraordinario, verifica-se <jUC a uespeza total do 
exercício foi de 18.!J,87:865$798, que as soi.Jras importa
ram em '::!.140:~77~238, c os deficits em 1.089:006#523, 
havendo portanto um saldo provavel de 1.051:1.706715, 
eomo consta da tabella n. o 1. 

Accrrsce que se calculam como ellcc ti v a meu te Jespen
ditlas todas as quantias distribuídas ás Thesourarias de 
Fazenda dasProvincias,na importanria de 7.~i:m:271~730. 
t(Uanrlo nem todas estavam despendidas. 

Ha tambem, para melhor fundamentar o juizo feito 
sobre a sobra de 281: W8t5360 do credito ordinario, o 
l';wto de que ao :Ministerio da Guerra devem outros l\ti
n iqcrios alguma~ intlcmnizações no exercício de que 
me orru po. 

Em n de Ahril ultimo ti v e a honra de apres • -v-- · ---) .. 
assignal.ura de Vo!<sa ~lagcstade Imperial o t~ttt)sJ.tiAR .( 
:;25:: para eJTectuar as transfereneias qu · \O"ôhsião .. 
nramnecessarias: estando, porúm, a.lle ~t.~;rçamen- . ' . 
to, •!Ut~ então regia. pois era o de t871 /~~) postcriur- r I 
.nnnt;• ilH>dÍÜ•':ldn t•<>J:i f.t•Í ]n "~'~'' 1~'),·, ··i·~t'll11' i (/ jj 

' .,, q'/ 
i t:lo Á 1' :: 
i;;; ,..'(-0' 

f\(• 
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mistet· annullaJ' as referidas transfercneias que tinham 
por base um orçamen Lo que deixou de ser applicavel ao 
exercieiu de 187~ a 1873. 

Yf•nllo por isso propr11· a Yossa l\Inge:;Latlt~ Imperial 
Haja por lwrn, !los termof:d1 L('i, Autorizar qur. se tr:~ns
tiram do~~~ H." e lO .. a indicada qunnlia de l.08!1:00ü,~52:: 
para as JHCIIt'iOIJ<ttlas verbas dcfieientes d11s ~~ 2. •, fi.", 
i.", lii e Heparlit;iics de Fazenda. 

O delieit de 1.7:18:U.:W82U3, tJUC st~ veriliea nos§~ fl. • 
i." e 1:) do Cl'etli I o ordinario, proYt\.m : 
No~ li. "-úa elevação tlc pret;os na ma teria prima, 

t'.>peci:dntentt• para fanlamento e cquipamcuto, e do aug
men to do~ jorn:w-; do La !Jora Lu rio do Gun !JÍn lw, a-;sim 
como da~ ol)!';ts proYt'Hientr>s ainda tlo ineeudio dt• part1· 
do' ,_•LiiliciCJ . .; do Arsenal Lle IJut~rra Ja Córlt·, P do concerto 
dt• arlllamcnlo: 
No~ i. "-do r~,;tal!dccimenlo dos Hospitaes l\lilitares 

da.~ l'l'll\ in;·ias da Bahia, Pern:llitbuco ~~ l\latu t:rosso: 
~o~ I;j-do I ransportc tle tropa~ Lia Côt'll' pat·a as PI'O

'· illl.:ia.~ r~\ irH-\r~rsa, de al11g·w·is de casas para ljllarteis 
·~para llillerentt•s Hettarltt.:il<J;; de~le 1\liuislet·iu,-e da 
qtisfa1;Jo dt• srrvit;os urgentes f.' não previstos. 

U Llelicil d1) ~W:H1il-5Hi~, I(Uf' se veriliea uo~ ~~:!."c 
7." e B"partit;í'íc' de Fazelllla do credilocxtraonlinaríu, 
]li'OCCd<•: 

.\o ~ 2."-do~ 1 ,:ncimenlos aiJo!lado;; ao~ Antlilurcs 
que fuHcciouaram na HcpuiJ!ie:t do Para.gtta\ : 

Xo §i. "-.la l'kv:u;ão dos prq:us das d!das lurrwci
das :ws llu;;pi la I•,; .. c tlo,; 'enc:inwnlos de t..:arnpanha pag-u,; 
aos Ulliciaes do Corpo de Saude na mesma llepublica; 

Nas Repartit;ões Llc Fazenda-ti,• ~ú hanr-s1' ealt..:ulauo 
a desjwza para um semestre. 

Em vista Llo CXIJOslo, tenho a· houra de ~ulmteltcr ;·, 
assi;;natura de Vos-a 3lagestadc lllllll'l'ial o Uct:relu 
junto, auloriz:tndo a transfcrt'llt~ia de 1.08U:OOG.)~i2:l, 
a ti111 de drtiapparl'ccr o dl'licit reconhecido, ficallllo an
uulladas as trausrerew:ias autorizadas pclt~ Deereto 
n." :.i-t:;:: tf, B 1k .\.IJril ullimo. 

De Vos.~a l\fa~·,·stadc Imperial., suhdito fiel ~~ I'C\t'

rcnll', .lodo Jos1i de Ulitcint Jwt~tlteira. 
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DF.GRETO ~. ;mm~ - DF. 31 DE. OE1.1::11RRO DE f 871. 

Autoriza o ~lini~!ro r Secrr,tario rlP Eslarlo tlos 1'\Pgorios _tla 
(;uPITa para applkar :is tlesprzas cor11 tlin·r~as rniJrir'as do 
PXl'reiciu de 1872 a 1873 a quantia dr 1.089:006N;2:t tirada das 
snhras vrrilicadas no al"!. fi." da Lei do on::uuentodo rw~ollll' 
•·>en:icio, I' armulla. as fr:tnsfcri'Tirias arrtnr·iz:1da' i"''" fl,.,.rf'(n 
11 " :;:m3 "" !l 11 .. ,\lll'il tlc ·t87a. 

Não ~endo suflir,ientes as quaHU:·ts r<ll.adas 110 arl. H." 
:la Lei 11." 23'18 de• 2:Jde Agosto de 1H7:!, nem o credito 
'\:lraor<linario concedido prlo Hccreto 11. o 5090de 21 de 
Setembro de 1872 pnra os~~ 2. 0 , fi.", i." c Hi c' HCJ<a!'
tições de Fazr·mla do ex!·rckio de 1872 a 18í3: Hei por 
bem. na conformidade do art. i3 da Lei n." ·f 177 dt~ 9 de 
;;eteÍnhro de 18ü2, e Tendo ouvido o l\lcn Cow•elho de 
Miuistros. Autorizar o l\Iinistro e Secretario de Estado 
do:> ~\eg-ocios cb Guena a appliear ao pag-amento das 
:lcspezas dos refm·idos par;1graphos a quantia de mil oi
lenta e no1 e conto,; seis mil quinhentos villlt' e lre,; 
rc'•is, tirada das soiJras dos ~~R. • c lO do me;;mo t'\«'1'

:-.ir-io e distriiJuitla na fúrm~ da Talwlla «JUe com nstP 
baixa. oiJsenando-se as formalidades indicadas uo men
cionado art. 1:1, e ficando annullaci;J~ ;1~ transferen
<.:ias 3utorizadas pelo llra!'lo 11." íí':!:;:: de !I clt~ Abril 
ultimo. 

João José de Oliveira JunqueÍI'a, do l\leu Conselho, 
~cnadot· do Imperio, Ministro ~~ Secretario ele Estado 
dos Negor:ios da Guer!·a, assim o IPnha c•ntc'tJCiiclo ,. 
far:a W\f'eutar. Palaeio do Rio t.lc Janc~irn c•m lrinla ,. 
nm tle llf'~emhro de mil oitorentos setenla ~~ II'C.", 
c[Uintpl:c.rtPsimo ~r:::-mHlo cb Jn,JP}Wflllf'llf'i:t t' do !m
prri(l. 

CP ::1 a rubrica de Sua 1\Iagesladc o Imperndor . 

• t()((O .Tosrl de Oliveim .lii1UJ11Cirtr. 



Tabella distributioa tt que Sl' re{e:re o lJet:rt'lo d~·stu tlutu. 
al't. 6. o da Lei n." '2M8 de ~5 de Agosto de 1873, e 
Decreto n.'' 50:.10 de 21 de Setembro de 1tli:-!. 

; '2." Conselho Supremo ]Uiiitar •' 
Audttores ............... . 

f1." At·st•naes rle Guerra e arlllil
Y.ens rJ,. ~rtigos Jwllicos .... 

-~ i.· Corpo de S:wde L' Hospi tacs: .. 
~ t:i. Divers~s dcspf•z:ls e cvPntnat•s. 

Hepartir;Jr~ dr• Fazr~nda ..•... 

O:lti: ~ Ot.i;)20t 
132: U7,~217 
29 2: lifi~.'-H2 

::21: 791:)-'t(i:! 

J . 081}: (.106,)!":>2:: 
Palacio do Hio t!c Janeiro em :n dr Dnzr.mhro rlc 

I Hi:l.- .loiin .lo.~t: 1if~ 111ireirn Junqurira . 

. ..... _ 

JIECH ETO ~. !i~09- llE :H llE DEZE'\IHI\0 nE 1.87:). 

ApproY~ a plau1a da <.·s!ratla tle eanis dP feJT<? entrt) o p,•l]n'
gulho f' o Arraial tia l'r.ulw. na Frl'guczia ti•' lraj:l. 

Atkntlenuo ao que me rr:quereram .los{: Antonio Gui
marães de Lt•mos, Filhos ~\: Comp., Hei por hem Ap
provar a planta da Pstrada dn carris de ferro entre o 
Petlregullto e o Arraial da Penha na Frcguezia de lraj:í, 
1le que são concessionarios pelo Decreto n." :iOOI tle :3 tlr 
.Julho do anuo pa~satlo, a qual acompanhou o seu rcqtH'
rinwnto de ~m de Novembro do concnte anno, qtw st• 
acha archivado na respectiva Secrdaria de Estado. 

José Fm·nandes da Costa Per e i .t Junior, do Meu Con
selho, Ministro c Secretario de Estado tios Ncgociog da 
Agricultura, Commcrcio c Obras Puhlicas, assim o tenha 
entrndiuo t• faca executar. Palacio do Hio tle Janrirn 
t•lll trinta e um tle Dezembro tle mil oitoetmlo~ SP!ent:l 
,. tres, qniurptagt>simo segundo tia lndcpendi'JII'ia e"" 
llll(IPl'ÍO. 

Com a rubrica de Sua Magestade o lmprrador • 

.To.~r! J.'I'I'IWfUles da Co~ta Pereira. Juniot·. 



DECRETO ~. :;:ao- me :H o r<: nE7.r·:"'mo nE t8i3. 

o,·,::la rtceilactixaa tlespPzadali!Jna. Camara ~luukipal par:1'' 
exercieio tle t8a. 

Ifci por bem, ue conformidade com o di~pos'o no 
art. 23da Ll'i n." 108 de 2U de :\laiu u.~ IR'~O, .\pprurar ~ 
~lantlar tJIH' se execute pda rn:nwira ahaí\CI dt·clarada o 
Orr:amento tia lllma. Carnara 11unicipal par:.~ 'J <'Xt'l rí<.·ío 
de lHi~. 

R«"ceihl. 

,\rt. f." E' orratb a r'acnita t'lllllO\'I'I'rnlns oit,•nt;, r 
111~is contos oitocentos trinta e dous lnil oitwt•fltn~ 
t rrn ta c trcs rí•is.. . . . • • . . . . . . . • • . . . . . !I/) li:~:~:! ~~:~:J 

A sal1cr : 
~ I. • Imposto sohrc o consumo ua agu:u·-

dcntc ..•......•..•............ 
~ ~. • Dito sobre outras bebidas Pspiri-

tno~as •....................... 
~ 3. • Dito de policia ................ .. 
~ 'L • Ilito tlr scg-es c carros .•.......... 
~ ti." Fúros de tenenos das sesmarias da 

Camara .•...•..........•...... 
~ fi.• Ditos dn marinhas r mangues ..... 
~ 7." Ui tos de armnens .........•..... 
~ 8." Bitos de tavernas ............. .. 
~ U." Di tos dtl carroças ............. .. 
~ JO. Ditos de carros ............... .. 
~ H. Ditos de quitandas de scccos ..•.. 
~ f~. J.audPmios tle terrenos da Cam:~ra .. 
~ 13. Di to~ ele marinhas c mangues ....• 
~ H. Rendimento do matadouro ......• 
~ Hi. Dito da l'raça do Mer·cado ...... . 
~ Hi. Rendimento de afer·ição e r:t-

rirnbos ...................... . 
~ f 7. AI va!·ás <1 e licenças para casas cln 

negocias c outros ............. . 
§ f R. Pl'cmios de depositas .......... .. 
~ 1!1. Taxa sobre a vcntla Llc peixe pela 

cidade ............•....•.....• 
~ 20. 1\lulf.as por infracção de po:;tul'as. 
~ ~I. llitas roli<'i:tl'~ ................ .. 

"IUTJ; 11. 1:1:! 

ti i :n:nsw:'~ 
~'~; :ii2,\~!J:: 

HJL!Il í;~Of!í 

;i: I !):l~!i:lt 
!~:OI 1 1>~:i:! 
2: 80:-!,)0S~l 
f: 't!JH,,Hfiti 
2: H::!li,~iHi 

lll,>11i0 
i,)!li·l!l 

!j{): 0011.<1){ 111 
'!O:ooo;5ooo 

f lfi: 000,)1!00 
1 f 2: ri!); .~!)tJII 

10: ono \IJO( 1 



w:;o \C:TOS DO PODER 

~ ~:!. Lircnç:ls p~ra fc~Lividadc~ ...•... 
~ 2:~. llitas a mascntr . .; ••••.•••..•...•• 
'- ~~~. Dil~s a llr~pnchnnte~ .........•..• 
~ 2:>. Hrnd~ rle proprios munirip;l('s ...• 
~ ':.W. Lor:1~:lo d1; IPtTrnos para toldos vo-

lattll'~ . . • . . ...•....•...••..•• 
~ 2.i . .11 rrrnd:l!llt'ntos de terrenos de ma-

rinh:Js ...•.......•.•...•..•.. 
~ 2f·l, !JlH'::idnr;~..;dc lf'I'I'C!IOSJII'OI'CIJÍCIJ-

Ir'-: dr> ~l'l'tl:IÇI-H'S •• , ••••••••••• 

% 5!! .. \1 !'f!JI'IJ!'<:, "., • ,., , • • •,,. •,.,. • 

~ :10. llt··-lil· Í(:"ie~ ~~ l'Ppo,içõrs ........ . 
~ .':1. 4 fdl!':;P{':t da diYid:J é\CIÍYa ........ r 

, :!:! . .l•·rt·~ d;, apolirrs .............. . 
(; :r:. 1'<'1'•1Prtr:s de !!rnrros wndidos •.. 
~ :!'•. ~,)r!! ia' :1 r·mpl·l'itriros .......... . 

:L,_ -'"i"·' dt• li rrr•nns dendutus roncc~ 
I! 1: 1 1~ • ••••••••••••••••••••••• o 

9&!1MJOO 
22:000;)000 

450,,000 
12:001)6000 

8: fiiO,)OOO 

H :C\ll$0~0 

802,):180 
:1:2~06000 

-19: :l8t,;420 
8:5:17 ,)!')t);) 
3:80%000 

7:38-'-300 
\J!! Lh:330 

3336300 
" :~;: ::·1.1 dt• tfll l'f'Tlos :1rn·nd::Uos pela 

C:•'IJ:ll':l.. ..... .... ..... .. .... !J 
\' ~r;, Jnn1-; prla n1Pra de dinheiros .... ,. 2H3~5200 
~.:. ::~. Prl!lali\11'··..... .. . .. . . . . . . . .• {)00!~000 

:1~1. Slido J'rov:n cl.................. 86:1)Hi52Jl 

.\r!. ':!."E' ll\~tb r~ dcspr·zr~ para o referido rxPrcicio 
('111 nr,vr·r·r·ntr:s trinta !' cinro contos qnatrLwentos 
l'ntr~rq·l!'miloitncentos trint:1 c tres rl·i~. 

~ I." Sl'rrrlnria .................... _ 
~ 2." Cont:~dori:J ..................... . 
~ :1." Tllrsnnrciro, FiPI, Procurador. Ad~ 

vorrado r E::crivJo d:. receitr~ r 
tlCS}'I'7.:J ••.•..•••••••••••.••••• 

§ 4." Directoria dP nhras .............. . 
~ !'i.• FisraPsl'_rruanlas ...•..•.•.•••... 
§ ti." Empreg-ados Llo matadouro, com-

prrh!'nd idas as gra ti lic;lçücs de 
trrs cmprPgados da li:-:calisaçiio 
da matanç:~ dos cnrnriros r por
co~, fr'>ra tlo l'stabclPcirncnto, 
ntrnsis, fH'IJilf'JlOS concertos, ele. 

§ 7." Emprl'l':ulr)s aposrntados ........ . 
~H." Fóros dr trrrPnos occupados prla 

C:~rn:~ra •........•.......•..... 
~ fl." Novos calçamrntos ..•.........•• 
~ !U Con't'n'~~ão dn..; existrnte~ .... _ 

2:J: ~00,~000 
t ,~: 000;)000 

ifl:07!1S722 
H: 3::! I ,,!)91) 
't9:ouo;,;uuo 

I ~ : 000:)000 
8:0ü7:,<:1U:-. 

1 :msor.o 
200: 000/)( lO! I 
t :lO: flOO[J~IO 



E'\Et:unvo. 

§ 11. Mdlwramento e fOU&ervação de 
pra~~as ...•..•.•.............. 

~ !2. Aterros e c.lesaterros .......•.•... 
~ t:l. l'ollll~s c pontilhõtls •.....•.•..••. 
~ 1 í. C:'tl·s e muralhas, cumpnlileddidll 

o da pnç 1 de lJ. Pedro 11 ...... . 
~ 1:). Cou~enação do:; provrios llllllll-

cipaes ...........•.•.......... 
~ Hl. A!Jerlura e alargamento de ru1~ e 

pr.1ças c desappropriaçues ..... . 
~ 17. Di la da lagôa de Hodrigo d1l Frei,.ts. 
~ 1~. l':té\':tltWiltoda tlivid.J passiYa •..... 
~ t:J, Casta,; a que está sujeito u coft c 

mtwieipal ................... . 
~ 2~). lkspez l:i j ud it:iae:> ............... . 
~ ~ 1. Porcenlap-em á AI fa nJega e HecelJe-

doria do Hio de Janeiro ...... . 
~ 2:t. llPstituiçõ.;s e repusiçõ.;s ........ . 
-~ 23. Lnpre~sões e pulJiicaçõJs ........ . s 2'i. E\pi'diente: p:tpcl, livros, etc., e 

sPrventcs para limpeza c as.seio 
do Paço da Cama r a ........... . 

~ 2ri. LilllJleza e irrigação Ja cidade ... . 
~ 21i. lJiL1, cun~erv:tçCio c policia dos lili· 

jadl'iros e latriHas ........... . 
~ 27. Tomhartt.~nto .................. .. 
~ 2H. Cu,;teiu da escola de S. Sebastião .• 
~ ';W. Dito da e3cola de S . .Jo.,;é, actjuisi-

('ão de mobilia, ett: ........... . 
~ :iü. Alu:!nel do predio unJe func<.:ioua 

a C tmara ................... . 
§ 31. Eveutuacs .............•...••... 

r. o:; I 

I :i: OI 1: HOOO 
20:01)05000 
t:i: OOU;)UO:J 

:;?:; : OiliJ$001) 

1'1: 01n>on:> 
I i 'lO~~ 1: li) 

~r;:rt;::~i~~•'ll 

1 (): llil: ),~000 
:.! : OOíJ,)OOil 

!>: ooo.soon 
I i : IJOil VIOO 

l ::l: il00,)000 

13 : ( lfXl.~llOO 
l~iO:I)(l:l-)000 

r;: 1 ru,~;~m ; 
fi: 01) ))f):)l) 

I~~: 111 1< l ;o. li I 

;; : 7 ()() .)OWJ 
1 'I: !I:JJ,)fioJ 

Art. 3. • Ficam revogadas as disposi,;.ih:" l'lll l'oa
trario. 

João Alfrl•do Corrêa de Oliveira, do ~ku C<lfi~Piiw, 
Ministro e Secretario de E-;tado dos Ne<.:o,:ilh do 1111-
pcrio, assim o tenha enlenJido e faça ·, '\ll•:nL;tr. l'a
lacio do Hiu de Janeiro em trinta e Ulll d:· ll .. ;: 'llill! n de 
mil oitocentos setenta e tre;;, quinquagro:·., 111" ~~·!.:uudc 
t.la Independencia e do ImpJrio. 

Com a rubrica de Sua ~bgcstade o linJ•Pr:td·•r

Jolio Al[1·edo CJrréa dt' Olit (ir1! 

-·-



llECIIETO :'\. ;j;jll -DE 3f DE DEZElllllllO DE f87:J. 

A h r•· ~'' 'linisf,'l'io do Irnpr-rio um credito ~upp!Pmrnfar d•· 
lowoon,<;ooo para ,r,..~p,..zas t~orn o rl't~r,nseamcnlu da i'''fiUla~:in 
dn llllp~'riu no excrl'ieio de 18i2-18i;l. 

:'li<io ~cndo :-:uffirienlc o crrtlilo de t~OO:OflO,)OOO r·on· 
;;i;:nado p!'la Lri n. o i82B de tl de Setemhro d1l IHín 
para df'~Pcza~ •:um o rcl'cnseamcnto da popul;u;ãn dn lru
J••Tin; lh•i pnr hem. usando da autoriza•;:in conferida 
na '2.' p:1rtc do~ L" do art. L" 1ta dita LPi. c ouvido o 
1\len Conselho Je Ministros, AIJrir nm credito supple
wrnt 1r da irnport~ncia de 100:000.)000, para cobrir o 
I'Xres~o de d1~spezas já verificado r oceorrrr ás que cs
trjam por pag-ar 110 exercido de 1872-187:1. 

O !Ir. João Alfrrdo Corn\a de Oliveir:1, do .Meu Con
c;elhn, l\linist.ro e Ser'l'rtario d1~ Est:1do dos Negocio.; dn 
lmpf'rin, :1s~im o LPnha ru!tmrlirlo e f:u:a C'(CI;utar. 
l'aLtrin do !tio de J1neiro rrn trinta c um de Dc-
7.Plllhro d•' mil Oili•Gf'llfOS sl'trnla C ll'CS, f!UinqllagcsilllO 
<rg:JIJd•' d:1 ludl'peudencia e do lmperio. 

r.,_~m :1 rubri•:a de Sua 1\lag-e~t.ad,~ o l:ntwrador . 

.Totio .ll(rcdo Corrót ,,. Olu•ciro. 

Rrfn!'IIJ.l J Sr•:rd;tri:t rk Esfa,],, t(os .\'Pg-oeios oLt A;;rir.ultur,l, 
C•)JJtJJtrrl'io r Obras l'ubliras. 

lis.1ndo ria ;liJtoris:~ção concedida pelo art. R.", ~ 1.". 
n. o I. n ria LPi 11. o 2:J'lH de 2~i r\ c Agosto r\ o corren l.e a uno, 
!lei por brm Dcaeta r o ~egu in te Hcptlamen to : 

C.\l'ITFLO I. 

Jl.\ 0n1;.\:'>IZ \.,;.\o DA SECfiETAI11.\. 

Art. 1.' A Secretaria de Estado dos Nrgo•~ios d;t 
.\ zrirult u r a, Cotnllll'l'l~i o e Oh r as Pu hlieas ú- di vi ri ida 
n;l, quatro ;::cguin te;:: llircctori:t~: 

r>nlral. · 



lia _1\gricultura. 
llo C11mmcr·cio. 
JJa~ Ohras Publicas. 

EUGUTIVO. 

Ar!. 2." A Dircctoria Central terá· 
1 flir·ector. 
2 Chrfes de Serção. 
3 Primeiros Officiacs. 
2 Segnndos Officiacs. 
!j, Amanuenses. 
i Porteiro. 
f Ajudante do Porteiro. 
i Continuo. 
!1, Correio:>. 
Art. 3." A Dircctoria da A3ricultura terá: 
f Director. 
:"1 Chefes de Sec1;ão. 
2 J>rimeiros OIJiciacs. 
3 Seg-undos Olliciaes. 
f Anianurnse. 
1 Praticante. 
1 Continuo. 
Art. L" A Directoria do Commcrcio ter;\; 
J Ilirr~clor. 
2 Chl'fcs dl' Scr1'âo. 
t Primeiro Offirial. 
I Segundo Offirial. 
:1 Arnanucnse~. 
:.1 l'ra ticantes. 
1 Continuo. 
Art. tj." A Dircctoria das Ouras Publicas terá_ 
i nircctor. 
:1 Chefes de Srrção. 
2 l'rinwiro~ Olliciaf's, 
·~- Seg-undos Olliciacs. 
2 Arí:anuemes. 
2 Pra I iean tes. 
J Continuo 

CAPITCLO 11. 

ll'JS TflAJL\LIIOS COlDIVNS ..\s DIIIECTOIIL\S. 

Art. fi." A todas as JJircctorias, na parte relativa 
.1os ~rni•:o~ do sua rompcfr·nl'ia, irt<:umhc: 

~ I." O re;:i·' I I'" •la "li I r:.da d1• todo> w; r•:q11' i~. 



~ 2.• O rc!!i,;tro, IJUI' cxtracto, dos uegocios; com imli
ra\;io do pruL·csso t!UC fore111 seguindo, c das decbucs que 
tircrcm. 

~ :l." A on~anizaç:io do lf'tndro dos CIII[H'I~g·adus c Úl' 
.~1'11' vc·nnmt;ltlos, com as oh<,·na<;<i.~~ relatiYa.' ao cxcr
ci•·io c procedimento dr• catlt um dellc.-;. 

~ 'L oU Íll\l'lltario dos moreis c de !JIIac.-;qucr outros 
u!Jji'C tos. * :.i." A preparação da.; ha.;cs p tr:-~ os 1:ontractos. 

~ f). o A IJI'.Q·aniz:tt::lu do urca!lll'lllü c d:t lalwlla U<! 
dislriiJllir:T'' dus erc.!itu.; alJ,~rtus para u:; diH•rsus ser-
' Í(ll". 

~ 7. o ().; lr:ilt tlhos pt·l'limin'll't'S para ~lll)r!ura de 1.:1'1'-

élito . .; C'i:ll"il<lrtlinarius, c Lran<porte d,• s,d11·as de UIILI:i 

]'ara nutra.; 1 l'rlt:ts. 
· ~ H." 1\ Jisc;tlisa~ão das dt•:::pezas onlcnada.' pdo jli
llislro. 

~ !I." As rt•r I itliics. 
~ 111. O imlit"l' das Lei . .; c lll:t:i'ue.; do ljon·rao. 

CAI'lfVLO lll. 

Art. 7 ." .\ lli!Tt'[ttl'i:t Cr~nlral é dividitLt em dtt;:~ 
Ser(;D,·s. 

A' 1." St)!'\;iu ineumlw: 
~ 1. o llttTIJcr t' dislri!JIIir ]tt)las Dtrcctorias o.; pa

peis que eulra!'l'lll Jl:t s.·t:relart;t. 
~ :!." He1:eh:.!r das Uirccton;ts r· fazer cltegar ú pre

'enr:a do l\Imistro os paJlci,.; lJUC por cslt~ li verem Je 
ser d1•spachado.;. · 

~ :~ o Tr:.ti!S!Ilittir as llircdorias as ordens do Mi
nistro. 

§ rL" Het!i~ir o I'XpeJit•nte que tin•r de ser a~si
lnwdo pelo i\Iiui~tru uu l:ur este suhmctthlo a dcspadw 
ltuperial. 

~ ;j. o A ropia dos parecrres do Conselho de Estado, 
rel:.tti vos aos 11cgocios do i\Iiuistcrio soLre os qu:.tcs fór 
consultado. 

~ fi." O regiqro, por cxlracto, dos mesmo., pareceres. 
~ 7 ." A :;'l~tnl" do archivo c tia biblio!h·:ra cb S.)ne

ltl i:t. 



F.XF.f.UTJ\'0. 1u:;:; 

A' 2.' Serção compete: 
~ t.n PropM a aherlnra do~ crrclitos snpplcmcnlarcs 

c rxtranrdinarins r o tran,:portc das sobras d1• urnas 
para nnlras vrthas. 

~ 2." Propôr lurlo fJU1nto interessar ;'t fisralisação I' 

~conomia dos dinhl'iros do Estatlo. 
~ :Lo Organizar· o orçamento gc•ral do l\linistrrin, P 

prop<'r a distrihniç:lo das quotas \'otatlas para os dilie
n•nlr< srniços da competenc~a drsll'. 

~ 1.° FaZI'I' a e<criplnração úc todas as 11!-spi'Zas or
~lc·nadas, ()(' manl'ira qnc rm qu;rlquer lf•Jnpo <c pos,:a 
sah('r a irnporlancia dera-h uma. 

~ :'i." Hl'digir os cnnlractos, guiando-se pelas notas 
mini.q_rndas prlas ))ir('rlorias n·spt•clins. 

~ li." O asscnt:~mcnto !los proprios nariona''' ''mprc
gatios no serviço do l\linistf'rio . 

. \rt. 8." Ao Chefe da Directoria CPntr:ll inrnmhn 
on,.anizar e suhmrllrr ú consideração do 1\Iini.".tro, aló 
o rlia Lo dP 1\l:lrçn, o rl'latorio qtw JHlr·f•s!e deve srr 
'lpresi'Jttado ;"t Asscmhlt:oa Ger:1l Legi';Jatira l'lll rada uma 
t.lc suas srssões. 

Art. U." A Directoria tia A~ricullura ~·· dividida em 
tn·s :-;!'rr:fir•s: 

A' 1: Sec\ão incumbr: 
~ 1." o~ r•st:Jhrlerimcntns ~grirohs. 
~ 2. o A iutrollur-ção I' ml'!horariii'Htn d1~ r:1~as dn 

1111rll;]CS. 

~ :1." A'?. rxposiçõPs :lg-ri·~olas. 
~ 'Lo A ;]Cquisi1;ão c distrilmição dt• plantas c sc

Jlli'llll''. 
§ :;." o., Jardins llotaniros c Pas~rin:-: Puhlicos. 
~ fi." Os In~tituto~ Agrícolas, Sociedade Brasileira ue 

Acclimação c quaesquer outr:1s Associar;õcs flUI' s1~ pro
ponh:Jm o melhoramento e progresso úa lavoura, e em 
grral luuo quanto interessar á inllustria agrícola no 
lmpcrio. 

A' 2. a Secção incumhr : 
~ L o A execução da Lei n." 20í0 de 28 tle Setembro 

dr 1871, e tudo IJII:lnto em relação ao o!Jjl'cto da Jn!'SJJJa 
Lri prr1en1::l ao Minislerio da Agrieul!ura. 

~ :!." A mPdiç:io ,. d1~marrat:ão das tl•r.ras publica'?., n 
rrf!:i,:Lro das te1m~ possuitlas, a legitima(ão e rer:tli
d:Jção 1l:ts possPs. sl'stnarias c outras concessiii'S do (~o
Ycrno on d:t Administr:tijão Provincial, c a ronccs.são, 
drscJ'ipçãn, dislril·niç:io 1• \'Crlll:t das l1•rras ]'CI'II'III'I'!lli'S 
"J{) I·> I :11111. 



.\t:TOS 110 POTIER 

A' :.l.' Srcção íncumbt~: 
~ Lo A colonisa.ção, mcnM na parte I'Pl:lliv:t :ís co-

lonias mil i lares n penacs. 
~ ~-o A immi~.!Tado. 
§ :1." A calt•d;cse"e dvilí-:ar.·ão tln~ inilíos. 
:1\.rt. lO. A Hircelfli'Ll do Commercio ,·. dividíd:J em 

•luas Sect;i'íf'S : 
A' L" Secção incnmlw: 
§ t..• Os llf'é!'Ot'ios corJ<'r•rnrntcsaoCommrrdo,sa]Yos 

ns da compciPn•·ia tios :Mi11istrrios da .lu~tica I' Fa
;:t•nt!a. 

~ 2." As proYiil•·nl:i:Js n~latiras ao systcma Lll' prsn~ r 
mcdid1s. 

~ :L o Os correios t<'ITr;:;tres r marítimos. 
~ ~- • A llaYegat:ão :-:ullvPncíonada ou anxilí:1da pdo 

E~t:ulo. 
~ ;;. " Os telegraphos. 
E ú 2. o :::;c,~ção incumbe: 
~ 1.• Os díYrrsns nmos tlr inrlnstria t' o sru <'nsino 

prulis~ional. 
~ 2." Os esta hdecímcnlos industriacs m:mtiLlos ou 

:wxiliatlos jwlo Estado. 
% 3. • A c:ollt~r•:ITo ~~ r~ posição dos produr:tos indus

trbcs. 
~ !!. 0 O l\lu,cu Nacional. 
~ 5. o A Soeiedatle Auxiliatlora da Industria Nacional 

r outras rla mesma natureza. 
~ G. o A mineração, t'xrcptuada a dos terrPnos dia

mantinos. 
~ 7. o O e~:~me dos est:~tutos tias companhias ou so

rieílades rei a ti v as a quaiiJUrr ramo de inJustria sobrt~ 
os qnaes tiver de ~er ouvido o Conselho Je Estado. 

§ 8." O exame das invcnçties ou melhoramentos in
tlustriaes, cujo privilegio fôr impetrado e dos requcri
lll'-'lltos a n·~peito de prcmios por introllucção de in
,)nstria estrangeira. 

Art. 11. A Dirertoria daf H'as Publicas é dividida 
('fi tres Secções. 

A' I. o Secção incumbr : 
~ L • As estradas e caminhos r.ommuns e de rodagem. 
~ 2. o Os carris de ferro. · 
~ :.1." As estradas de ferro. 
A' .2. • Secção incumbe: 
~ L" As obras pnblieas ~r,rae:. no Munit·ipiotla Ctli'IP., 

<' 11:1s Provin•·i:!s. r~t't'plo :1s militan•s I' as dl'~tin:~rh·; 



E~Et:UTIVO. UJ:ií 

;,o ~1'1'\'ÍI~n rspccial 1ln rada um 1lo,:; ~lini~tt•rio~. qu,··r 
s1~,iam f1•itas ú custa do E,;tado, qul•r por ellf~ auxiliadas. 

~ ~. 0 Aspontl'~,calçadaseuutrasronsrt·ucçõt~sf'ivk 
~ 3." .\. illuminat;ão puhlira. os l'sgotos na exlitH'I;:io 

dos Ílll'l'tulins no l\luniripio da Cürl1'. 
A' :1. • Srrção innnnhe: 
~ I." 0,; trabalhos para a navegaiJilitlatle de rios. s 2." Os canat•s. 
~ 3.• A al•er·tura, tlesohstrncção ~~ mellioram,•ttlo tle 

portos I' haliias. 
~ 4,." Os rát~s. as tlúcas e onlr:ts obras liydranlil'a..;. 
Art. l~. A Directoria de Ohr·as Publicas LPI!l a Si'll 

car·g-o a g-uarda, ronsl'rvnr,ão e atTt'radação dos instru
mentc•s forncei1los JWio l\linislt•rio para os Si'I'VÍI:os d:1s 
rommissões de Engenheiros. 

NPnhum instrumento serú rntrrgnl' sl'tn qne o EllgP
nheiro, que o recebt•r·, :~:.signe termo na llin·t~lori:t, 
ohrig;tntlo-se a rrslitnil-o logoqnP lf'rminar a sna t·om
m issão, ou n~sponsabilisantlo-;;e Jl''lo l'i'SJII'rlÍ \lt valor 
uu raso dl' pt~rtla por sua rnlpa. 

C.\Pl'lTLO IV. 

11.\ ORDEll, TDII'O E t•IIOCESSíl llo :-;EH\ ll_:tl. 

A ri. t.:L O trahalho nas tlivrrsas Hircctorias wmrça
rú {ts U horas da manhã, e findará ú.-; :.1 da lard1•, emtutlo,; 
os tlias uteis. 

llan•ntlo mgr-ncia, aillucncia de ncgocios ou atr~:-;u 
de serviço, a hora tio encerramento potlerú ser esp:~çula, 
ou os empn•gados obrigados, a inda mesmo nos dias d" 
~rnanla ou feriados, ou nos dias uleis fúra tlas horas "" 
Írabalho odinario, a comparecer· na Secretaria, quando 
11ara este fim forem avi. ·los pelo respectivo Dirc,:t.or. 

:\.rl. H. A fórmatlC';rocesso relativo aoexpedient1• 
ser·ú em g-eral o seguin~e: 

Nenhum papPI~.:oncernrnte a twg-ocio de que o 1\lini.~
tro deva tomat· conhecimento suuirú á pre,;ença UI~Sll·: 

i." Sem nota ou signa I do registro de entrada; 
2. o Sem extr·acto, e infornw;ão da. Serç;lo, a IJIW pr·r-

trnccr, hem t:OillO O parceer tia mt•snta, quanto f~ 
cessario, rererindoos pr·t•eedt·ntt~s. nl'stylos d· rrat~~~RA )' 
ção; de,:t'tHlo awmpa_n~al-ll os papris r·ou.VI',. ~to.l!~~p:tr:.t .···.) 
p,;l'i:Jrt'l'lllll'rllll rdt•l'l'ao rio lll'~:~•··lo .!1• •11. ~~\lt":ILII' 

I . li i' I' 'I • .,., . "'-." . I 
•. \ ~ • • • ._•o) ~... (,..-, /) 

.... . () 
.· --....: ~/ ,' ::::::: •<~·/ I 
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:L" St'll1 o-Yisln-do Din'clor, o qual, allt~ndt•ndn 
á infonua(ão c ao parr•cr.r da Serção, cxpenrler~t .o mais 
r1tw cunrier, interpondo ao mesmo tewpo seu Jntzo. 

CAPI'ITLO L 

Ar!. I:;. CnmpelP a rarb um dos llirrr.lorcs: 
L o Dirigir e in~pccciouar os tralJalhos ua rcspcctira 

li i redor ia. 
'2. o Mantt>r a onlrm e regulariuarle rlo servi~o. rm 

rumprinwnlo das dispo~içrks deste Regulamento, pelos 
llll'ios que nf'lle lhe ~;lo facultados. 

3. 0 Designar os cmpn•gados que r!cYerão :mxiliar a 
St•ct;iio onerada por :Jllluenl'ia dn trahall10s, podendo re
llltt\'1'1-os dt• 11111a para outra Sect:ão, t[lialluo o exigir o 
ht'lll do scnit;o. 

·Í. o fiar direrção a toda a correspondcnria official. 
A corre~pondenda re<>ervada e conlidencial será aber-

1:.~ pela Directoria sC.mrnte quando para i:;so l10uver ex
pressa autorização do ~lini~tro; e a que versar sobre nc
gocios urgentes sera immediatamentc levada á }:resen
t;a de3IC. 

;j, o Hl'tluisit:lr, em nome do Ministro, de qualquer 
;~utoritlade ou funceiona!·io, com cxcepção tios l\linistros 
dt~ Estado. Con~clheiros de Estado, Secrctarios de Ca
maras Legi~lativas. Bi~pos, Prcsidentrs fin Províncias 
t' tk Tl'ihUJ!at's, r I lima. CJmara l\lunicipal, as in
fonnaçtJes c parct·ere., uecessarios para instrucção c 
dt't'i.<io do~ ne~odos. 

11." ,\ssig-1wi; a corresponrlrncia que constar de sim
pie~ COflllllllllÍC:lt;tics C I'Clllcssas, W<GCplo a que ft\r ui
rigida aos funccionario.-; indit:a1los 110 pal'agrapho an
terrdente. 

i." Cnmmunirar ao:-; Chefes das outras Dirrctorias os 
trabalhos que tivt•J't'lll relação com os neq-ncios a rllas 
pertcnerntes, t' pre~tar-ll~r•s as informações neassarias 
para hoa execução dn scn·iço rpw competir a cada um. 

H. o Dar posse e dl'ft•rir j11ramento a St~US suhnrd i
nado.q, 

!l." Preparar os prnjr:rto;; dr. re.!!nlamentos c instruc
t;··,.,qlil' forem l't'l:tlint.: :10.' n••gnl'ins da rr•<:pPI'Iila 
))j lt't' I OI' ia. 



F!XECUTIYO. 

lO. Org:mizar c suhmcltcr á aprccia<:ão do l\linistro, 
att'· o dia i5 de Fevereiro de cada anno, um rclatorio 
circumstanciado ácerca dos ncgocios da sua Directoria, 
no qual fornecerá os dadog c inforrnaçõeg prrcisa~ para o 
<JUC tlevr ser presente á Assemblt'·a GPral Legislativa. 

Art. Hl. Aos Chefes de Sere à o incum he : 
1. o Executar, fazer cxecutár c insprrdonar os traha

lhos pci'Lenecntes ús respet'Liras Src<:õcs. 
2." Coadjuvarcm-sl', prestando-se reciprocamente as 

informaçõc;; que forem ncressarias. 
a. o Organizar· c ilprr•scntar ao Din•ctor, att'~ o 1lia I." 

dP Fevereiro Je C'tda anuo, um minut:ioso relato rio a 
re.~pcito dos nrgorios que tiver·~~rn corrido {H'bs su:J~ 
Secções, rluralltc o anno antrl'ior·. 

ti. • Advertir c rcprehcndPr os Pmprep:ados tbs n•spP
cth·as Sec<:nf's, que faltartm ao cnmprimcntor.los sru<~ tlf'
verrs, on não executarem as ordens supi•riort's, e rr•pre
sentar ao Dirrctor quando o caso exigir applicação dt• 
pena disciplinar mais severa. 

ri. o Informar e dar parecer ilObl'P os nrgocios flPl'IPn
centrs :·t sua Secçiio. que tiw·rem Je ser· levados ao co
nheci men tu do l\linistro. 

Art. 17. AosOiliciaes,Amanuen!'csePraticantr.'ic:the 
flescmpenhar· os serviços que lhes forem distribuidu,; 
pelos Clwfes das rrspecti v as Sccr:üt•s. 

Art. 18. Ao Porteiro compeli': 
J.. • A h rir c fechar a Secretaria. 
':L • Cu ida r da segurança r~ as~riu da e asa. 
:1, o l'eeltar· e dar destino á correspondencia omcial. 
r._ o E"cre\'rl' os despachos no liVI'o da porta, t)UC de-

l'er:í estar· sob sua guarda. 
~i." lu~peccionar o serviço dos Contínuos c Corn·io,;, 

c tom~ll·-lltes o pon lo. 
ü." Scllar os diplomas c títulos CXJWLlic.los prla SrcrP

tar·b. 
7." Comprar· os olJjectos nccl'ssarios para o sPrvir;o 

das rlivt•rsas Directorias e lr'r' soh sua guarda e respo:t
:c;ahilidade os do r:xpctlirntr, fornreenJo-os ús Sr•et;iif',;, 
mrrlian te pedido dos rrSJli'CI i \·os Chefes. 

Art. J!l. Ao 1\judante iwumiJc roat!junr o Por
trirn, hem corno snlhtituil-o r·m ~~·u.; itUJ•L'dinll'rtllh 
ou falta.;. 



10GO Af.IO~ IJU •·uttER 

C.\PITULO \'1. 

D.\S '\O~IE.\ÇÕEi', HI"IISSÕES, SUilSTITriÇÕES E EHRCICJ& 
I'\ I'EHI\0 UOS E~lriiEG.\DOS. 

;\rt. 20. Sf'rão nomcarlos por Drn<'llo os Din·,~rorrs, 
os Cllcfl'~ dl' Sec:;ão, o~ L"' c ':!."s Ulliciacs; c por Porta
ria do :\linistro tndo.' os outro.; crnprcg-ados. 

~ 1." A nouwarão do,; IJircctorcs e dos Chefes de Scc
r:ão sr•rú de livn· ·c,collla do no,·erno. 

~ ':!." A do,; Oniciaf'" tcr·ú lugar por accc~so, prcfrrin
do-;;e os emprl'g-ados de categoria immcdiatnmcntc in
ferior, que sr mostrari'Jll mai:~ irloncos ~~ zelo.;os. 

~ 3. o A dos Arnanucw,cs c Prnticanles dcpewll'rá du 
r·oncurso, ou exame de halJilila•;iio. 

1\rt. 2!. Ningur·m Sl!rá llotncadoPralieanlcscm pro
Yar sua f(llafid:H]C d1• cidadão lirasileil'!'), idade superior 
:t IHanno,;, cltnlllfH'oredimento,aprcsenlando para este 
tim allcstaçtlcs do se11 l';trollt", t.las anloridadr,; polieiap,; 
da rr·~JII'r.t i 1 a frc~IH'Zta ou d1~ pcs:-;o:Js couhecidas, lll'lll 
romo folha I'Ol'l'ida. 

O cxam1' para o lugar de Praticante Ycrsar;'t soLrc as 
,;l''.(l!Íiltes lllataias: 

~ 1. • Calligraphia. 
~':!.o Granuualica naeional. 
~ :!." Aritltmetica até a lltcoria tbs propon;õcs inclu

sinmenle. 
§L" Francr·z. 
Para o lugar tJe Am:mucnse ex igc-:'r a idadP dr• 21 

:n1nos .rompletos e cone urso ou n;.me soiJre as seguintes 
llla !c na~: 

§ 1." Calligraphia. 
~':!.o Gramma tira nado na!. 
.~ :3. o A ri thmetira e geometria. 
~ L" Hedacçào oJiirial. 
~:;.o i<'ranccz. 
~ lj. o lrt ~j I cz. 
~ i. o llisloria c g'l'O!l'raphia dollrasil. 
.\rt. 22. Scr;io prdcritlo;; para os lu;,!'ares llc Ama

nu~nsc da Dircr·_foria da Agricultura :ufLICIIes IJUI', :L.; ha
hthtar,:ões mennonada-;, reunirem a de traduzir a lin'.(ua 
;I! Irmã, c para a das Obras Publi•·as os que souberem 'de
~cnlto topogr:tJtll i•:o. 

Para~rapho unim. S•·r:lo di,pr•nsarlos de ronl·ur:;u os 
'lU(' nc•'UJ•n•:m em outra- H•Tarti•;üc~ ('lllprr;su~ •"-' 



EXECUTIVO. t06f 

igual categoria, para osquaes tenham sido nomeados em 
virtude de approvac:ão, obtida em concurso, nas ma
terias dr qur se trata. 

Art. 23. o~ Directores, Chefes de Sr<'(5o, L •• e 2. •• 
Ofliriaes que tiverem mais de :10 annos de• f'll'eclivo scrvi
c;o ua Secretaria s(l poderão ser dl'mittillos no caso de 
condemnac;ão por qu;tlquer dos crimes cspecilic:~dos nos 
arts. H>7, IO!l, !70, i7:J, 17~, ·f7ií, 171i, Ií!l, 1!1':!, 193, 
~2':!, 22!i, 2:ií, 258, 2M, 265, c 26!), ele rc•wla(ão de se
gredo, de traição, abuso de confianc:a, insuhonlina(ãO c 
eon,;tantc irn•gularitlaclc de procedimento. 

Art. 2L Serão suiJslituidos em sPus impedimentos c 
fa I tas : 

1. • O Director pelo Chefe de ScC'f;ão rrue o Ministro dl'
signar, ou em faltadestc, pelo mais anligotJUcseachar 
presente. 

2. o 0:; Chefes de Scc(ãO pelos 1. o• ou 2. "' Olliciaf'S da 
mesma Secc;ão, cruc forem designados JW[n JíirPrlor. 

3." O Porteiro pelo ~eu Ajudante, c este pl'!o Continuo 
fJUt' o Cheft~ da Directoria Central designar. 

Art. ':!ii. Compelirão ao suhsliluto todos os vrnd
meutos llo empreg-o, se o sub:;tituitlo n;'lo tiver direito a 
clles durante o impedimf'nto, c no r;.~so contrario, alhn 
do ordenado que propriamente lhf' t:aheria, a gralili
caç:io que devia pel'lencer ao su!J~Li In ido. 

Art. 2ti. O empregado que exnret~t· inlt•ritumcn!tl 
lugar vago perceberá lodos os vencimentos deste. 

CAPITL'LO VIl. 

DOS Yl!NCDIE~TOS E DOS UESCO'iTOS POU FALT.\S. 

Art. '=.7. Compelem aos empregar! os os Yrncimenlos 
marcados na ta!Jella :utnc•xa a este lôegulawento. 

Art. :-!8. Não terá direito a vencimento algum n 
empt·egMlo, que, aintla mesmo com autorização do 
1\liuistro, deixar o exercício do seu lugar na Sccrc
laria pelo lle tJUalqucr eommiss;io alheia ao serviço do 
1\linisterio da Agricultura. 

Art. 2!1. O eutpr('gatlo, !JUr faltar ao serviço, sof
frerá perda total, ou desronlo e111 ~cus Vl'ncimcn tos, 
ronfornw as regras gpguiult•s : 

§ I." O que faltar ~em rau'a jtt,lilirad:l tu•r.ilcrá 
todus o< VL'll"Íilll'Ulu,.;. 



ACJ'OS IJO I'ODER 

§ 2." O f{tle faltar por motivo justillcaLlo perderá 
súuwnte a gratificação. 

São motivos jnstilicados: t.• molcstia; 2. 0 nojo; 
:J," gala de casamento. 

~ 3." Ao empregado, que comparecer depois flc en
cerrado o ponto c dentro da hora qnc se seguir :í 
lixada para o prinripio dos trabalhos, justificando a 
demora, descontar-se-ha sómente metade tl::l grati
Jh~arão. 

~·!L" Ao que retirar·seeompermi~são doDirector, 
llllJa hora :mtrs de findai' o expediente, dcscontar
~t·-ha, l:ITnbem, metade da gratificação. 

~ :;. " (I que comparerer Clt:poi:-; das to horas, cm
l•ora justiliqnn a demora, on n~tirar-sc ante!' tias 2, 
airula qne por motivo altendivel, descontar-se-lia toda 
a t:ratilirar'ão. 

~ ti." Ao. que comp:~recer depois de rnccrratlo o 
ponto, ~f'lll moti\·o ju>tificado. descuntar-st·-ha igual
Illl'lllt• lotla a gratifiração. 

~ 7." Ao que ~ahir sem permissão do Dircctor antPs 
dl' termina rem os lra l1a lhos drarios, desconta r-~e-hão 
todos os vpncimPntos. 

~ 8." O dPsconto por falias interpol:~tlas n:io com
prl'IH'!Hler:t os dias santos ou fPriado.~: serttlo, porém, 
SIH'crssira~ as faltas, romprehender;'t todos os dias. 

~ !J. o As faltas conlar-se-hão pf'io li no do ponto, 
no qual a~~ignarão lodos os cmpre!!ados, qu,··r no pri
JJWÍI'o fJil:trlo dll !Jnra dPpOÍS da Ji'l:ada p~ra O !'Oillt'~ll 
do~ traiJallw,, qu···r depois que o IJireclor Llrclaral·o'> 
trrm i nado.,. 

~ JO. O pnnfo ser:'t eJH't'!Tado pelo Chefe da respt'
clira Directnria, 1'. ;lt•pois d1~ encerrado, nenhum em
)H'f•gado pod1•rá as~i!!nal-o sem permissão de seu ChL•ft•, 
nos lt~rmos drsln Heg-ulamcnto. 

~ 11. Compl'le aos Directorcs jtisl ilir~ar, de confur
midadn com o presente Uc.!!ulamento, as falt:ts dos em
}Jreg-ados tias rcspenivas Dirt•ctorias, devr•ndo, por·i·m, 
dcelarar no respectivo attestado m motivos da justi-
1icat·ão. 

A·rl. 30. N;in sotrrcrú desconto o rmJll'egado que 
faltar á Secl'l'laria: 

J." Por l'star encarregado pelo Ministro de qualrjuer 
trabalho ou commi~s;1o. 

'::!." Por '1'1'\'it:•J t!;t :-;,.,'l'l'laria, rnm :tllforiz:11;ãn do 
11 i l't'l' I o r. 

::." I'"" <t'l'vir ,·;tr;:-w :~r;ttuilvs , .... t.ri,c•;ilori'Y "'n 
' i ;-IIJ,L· dt• f..pj. 
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CAPITCLO VIII. 

DAS LICENÇAS. 

Art. !H. Em nenhum raso ~rr:"1 concedida lirrnça 
com todos os vencimentos, e sim conforme as seguintes 
n~gras: 

~ i .• Provatla a molestia o empregado tcr:"t tlircito :í 
licnnça aló um anno; sendo, com ordenado inteir<• ató 
Sl'is mezes, e, de então em t.liante, sómente com a 
metade. 

~ 2. • Por qualquer outro motivo não será roncetlida 
J icença, que excet.la a seis mezes, senão com descon 1 o da 
quinta putc do ordenado quando exct•tler de tlous nw
zes; da terça pnte se fôr tle dous a quatro mezt~s; t'om 
o tle duas terças partes, quando o prazo fôr de mais tle 
quatro mczcs. 

Ar L. 3:L O tempo das I irenças conced itlas com orde
nado, suas refor111as ou prorogações dentro do anno ci
vil será sommado para o fim de fazer-se o desconto tle 
tjue trata o artigo antecedente. 

Art. 33. Fintlo o pl'azo maximo tl:t licença ou lken
ças, nenhum vencimento recdJCrá o empregado, nem 
poderá obter rcnoYação ou prorogação de I icença ~em 
voltar ao eflcctivo exercicio do eargo, c nrlle permane
cer por tempo pelo menos igual ao do prazo da ultima 
licença. 

Art. 34. Ficará sem efTeito a licença, se o Pmprcgado 
não começar a gozai-a dentro do prazo de um mez, con
tado da data em que fôr puiJiit·ada na Secretaria. 

Art. 35. Não póde obter licença o empregado que 
não tiver tomado posse e entrado no cx.ercicio do seu 
cargo. 

Art. 36. Se ao empregado licrnciado competir sim
ples gratificação, 2/3 tlesta serão con::iderados como OI'

denado para os efTeitos da lirença, nos termos do art. ~8 
tio presente Hegulamento. E~ta disposição vigora 
ta miJem para o caso de dcscon to por faltas. 

h~ 
/~,,:>' ,f'} 
(
i :::· -<,1·. j/ 
. r;-n ~~:; 
'· ')~//;;; ... 



.\CTO~ DO POOF.H 

CAPITULO IX. 

D \S A PO~F.:'iTA ÇÕES. 

Art. :li. 0;; rm(H'rg-atlo;; da Serretaria só poderão srr 
<1 po~entado~ no . .; scgnintr·~ casos: 

f. o D1~ inhaiJilitação para de~empenhar as obria-açõcs 
tio car·.uo (!OI' motivo de molrstia on t!P avançada itlaJe. 

2. 0 Por as~im o t'Xi!!ir o st•rviço publico. 
Art. 38. A aposeulação será coru·edi1la com onlr.na1lo 

por inteiro ao l(tte contar :w ou mais annos de s1•rvir:o; 
c com oniPnado proporcional ao tempo rpw t~ll"i•cliva
lllt•nte tivr•r ~et·vido ao IJIW r·ontar mais de 10 e meno=
tlt• ::o annos tle ~erYico. 

Art. :m. Para a ajJOS!'HL1ç:Jo r!'g-nlará o onlen:Hio do 
ultimo lugar qur o c111pregado tiver servido, uma VI'Z 
tpre ronte nelle tres annos de elfectivo cxt•rcirio, r•x
l'!uidas as faltas que n:Jo forem por serviço ohrigatorio. 
Os que uão estinrcm rwste caso ser:Jo aposeuta:los com 
ordenado correspontleute ao ullimo lugar, tfUC tiverem 
cxt~rcido. 

Art. 'lO. Sl•riio contados para a aposcntação não só 
os serviços ua Secretaria, como tami.Jcm os ifUC o t'IU· 
pr·r•gado houver prestado: 

Lo Em qnaliJUCr outro t•mprc~o publir·o de nomea
r:ão do Govemo, c estipendiado pelo Tlll'~ouro Nacional. 

2. 0 Em nmpregos estipendi:ulos tl1~ Heparlit:ões Pro
vinciacs c da Illustris;;irua Camara l\Iuuicipal da Côrlf•. 
O tempo de scn'it;o IJI';;Las Hepartiçiks serú addidonadu 
sóml•ntc pela terça parte do que o empregado coular 
na Secreta ria. 

3. o No ExPrcito ou na :\farinha N:tcion::~l, se não rivrr 
sido jil contado o resp1•ctiyo tnmpo para reforma militar. 

~.° Como addiuo {J Seerl'taria úo Jrr.perio ai é no Lr'IHIHl 
da promulgação do Decreto rcgu!amcn !.ar n. o 23üH de ;; 
de "'Iart;o tle H)()!J, srgumlo a úi~posiç:Jo do art. !t'i- du 
mesmo Jkercto, c :í Scn·t'laria da Ag-rintl tnra. 

Art. 41. Na li1JUida1:ão do lt•mpo tle servir;o obser
var-se-Ita o seguinte : 

J. o Quanto :10 scrriço prcslatlo na Secretaria ou em 
empregos gerac~ n;io se dPscontará o lempo das inLI'I'
ru pçiks pc lo cxcrc i c i o de IJunestjllt't' funrr;ões pu I ti it:a:> 
Clll virtnúe dt• nonwaçãn do :\linisll'rio da A~rirnl!ura, 
dt• l'lt'ÍÇtO Jlfllt 1Jiar l!ll::dt• pr•TI~I\U d;•),•'Í: ~1'1 :L ltOI"Í'III, 
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descontado o tempo das faltas por molestias, excedente 
de 60 dias em cada anno, e o de licenças e faltas não 
justificadas. 

2. o Quanto aos serviços prestados em outras Reparti
ções, a ttender-se-ha sómen te ao tempo de exerci cio no 
emprego, excluído o das interrupções por qualquer 
motivo. 

3. o A liquidação dos sei'Viços prestados no Exercito 
ou na Armada Nacional far-se-ha seguudo os preceitos 
da Legislação l\Iil i ta r. 

Art. 42. A~ disposições dos artigos antecedentr~ com
prehendem não só os empregados nomeados na época da 
organização da Secretaria, como tambem os que ante
riormente exerciam empregos publicos; ma~ em caso 
algum, será tomado para base da liquidnção rlo venci
mento da inactividade o prazo mnximo de 25 annos 
estabelecido na Legislação anterior ao Drcrdo n. 0 2368 
de 5 de 1\larço de :1.859, e sim o actualmentc fix;1do. 

Art. 43. Perderá a aposentação o emprpg:1do que fór 
convencido em qualquer tempo, por sentençn pa~sada 
em julgado, de ter, emquanto se achava no exercicio do 
seu emprego, commeltido alguns dos crimes indicados 
no art. 22, ou praticado acto de revelação de segredo, 
de traição ou de abuso de confiança. 

CAPI1TL.O X. 

D\S PE'íAS DI~CIPU'íARRS. 

Art. rl~. Os empregados da Secretaria são sujeito~; ás 
seguintes penas disciplinares, nos casos de negligencia, 
desobediencia, desrespeito aos seus superiores, falta de 
cumprimento de deveres, e não comparecimento sem 
causa justificada por oito dias consecuti ,·os, ou por 
quinze interpolados durante o mesmo mez, ou em 
dous seL~"uidos : 

1." Simples advertencia. 
~-o Reprehcnsão. 
3." Suspensão até oito dia:>, com perda de todos os 

ven~imenlos. 
Estas penas serão impostas pelos Directore~, com re

curso voluntario para o Ministro, podendo a primein 
~··r tamh11m ~ppli!':~rl:~ pPios Chrfes de Srt'Çi'i0. 

~.\!\I f li 
, .. , .... , 
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Art. 4~. O 1\linistro poderá, pelos mesmos motivos, 
~uspender do exercício a qualquer empregado até tres 
mezes. 

Art. ML A suspensão, e~cepto a preventiva, parares
ponsabilidade do empregado, ou a que resultar de des
pacho de pronuncia, determinará verda de todos os 
Yencimentos. 

Na hypotllesr da ~u~pcmão preventiva o empregado 
deixar{t de receber a gratilicação, e na de pronuncia fi
c:Jrá privado, além disso, de metade do ordenndo, atú 
:-;cr n final rondemnado ou nb~olvido nos termos dos 
:trls. Wti ~ !1.". ~' li!~ do Cmligo uo Processo Criminal; 
reqituilHio-se :t outra metade, dada a aLsol\·it;ão. 

CAPilTLO XI. 

!10 J: . .\1'.1\EIE !IIJ "1\!STflO. 

Art. 4i. n :\lini~tr0 podPr:í cl1:~mar para o serviço do 
sf•u f!abint•tr, t·mpregados da Secretaria ou pc~soas cx
tranllas a esl:t Heparl.il;<'io, com tanto que o total das 
Jt•spezas r·nrn as J'('SJH'Ciivas gratilicaçiks não Pxreuam 
:.JIIItUallllt'lllt' a ii:OOil,\000. 

C\I'IITI.O \11. 

lll<l'll~l~ij~:,..; t:J:II.\ ES. 

Art. !l8. o~ empreg-ados actnae::;, qnr. não forrm in
cluídos no quadro, Cüntinuarâo adrlido:> á Secn•taria. 

Art. 49. 1\:ão se concrderão mais as gra tificarõcs au
torizadas pela regra 7 .•, do art. ~8 do Decreto 1Í. 0 27!l8 
ue tü de Fe,·ereiro de lflül aos empregados que, de
pois de 30 annos de scn iço pui.Jiico, continuarem no 
e~ercicio de seus lugares. 

Serão, vorém, couserraclas e contempladas nas res
pectins aposeutaçi'ies, ns gratilicaçi'ies j:, coucetlidas 
Je conformidade com a mesma regra. 

Art. tiO. A~ Direclorias ~ão Repartições <listinctas e 
indPprnrlt•ntrs r•JJ!rt· >i, Í!UJllt•di:llamcnle 'llhonlilla11:is 
;lU .\li Jl i <[J'II 
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Art. õl. As communicações que actualmente se fazem 
sobre as nomeaçõ.:ls, remoções, demissões, aposentações 
c licenças serão substituídas d'ora em diante pelas 
publicações feitas no Dim·io Olficial, e as de posse ou 
exercício pelas verbas ou declarações escriptas nos res
pectivos títulos, ou por attestados de exercício, quando 
não constem do mesmo Diario. 

Art. 52. Fica dispensado o registro : 
:l. o Das Leis, Deeretos, Hcsoluções de Consu I L~, He

gulamentos, Instrucções e Circulares que forem expe
didos, os quaes serão classificados e encadernados. 
Exceptuam-se desta disposição os Decreto~ de nomeação 
c demissão, e os que concederem vencimentos c apo
scntações. 

2. o Dos Avisos, Ordens, Officios e Portarias, e das in
formações, representações e pareceres, cujas minutas 
serão tambem classificadas c encadernadas. 

Art. 53. Ficam revogados os Decretos n. "' 274.8 de 
16 de Fevereiro de i86t, e 4167 de 29 de Abril de i868, 
e quaesqucr outros em contrario. 

José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Con
selho, l\linistro e Secretario de Estado dos Negocias 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio da 
Janeiro em trinta e um de Dezembro de mil oitocentos 
setenta e tres, quinquagesimo segundo da Indepen,
dencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua ?tlagestadc o Imperador. 

Jos,f Fmwndc~ da Costa Pereira Junior. 
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Tallella dos vrncimentos qne competem aos empregados daS e· 
cretaria de Estado dos Negocio,ç da Agricultlll'f!, Commercio 
e ObraB Publiras, a qne SI' refere o nrt. 26 destr, Regula
mento. 

I g '" I o 
E!lfPRI:GADUS. ... ... ;r. 

{4 

~ 
lo: 
Q 

:;;, 

I "' ;r, c 

-

'Í Dircetorcs .. -··· i.í:~oogooo 

i O Chefes de Secção 4:2008000 

8 1. "' Ollici:t('S ... 3:000SOOO 

10 2. o• Offieiaes •. .. 2:600$000 

10 Amanuenses ..... 1:500.~000 

6 Praticantes ...... ~osooo 

1 Porteiro ......... 1:600$000 

1 Ajudante .....•.. 1:200$000 

4 Contínuos ..•.... 1:00fl$000 

4 Correios ......... 1 :ooosnr0 

ô 
'~ ;,; .. ... 
::: 

TOTAl . ... -.. ... 
"' "' 

2:600SOOO 8:000$000 

1:200SOOO i.í:-iOOSOOO 

1:000$000 r.:ooosooo 

soosooo 3:400$000 

-'00800012: ooosooo 

320$0001 9608000 

soosooo 2:400$000 

onosooo11 :soosooo 

400$000,1:~008000 

400$00011:4008000 

SO!UIA. 

32:000800 o 

5i:OOOSOO o 

00 

o 
00 

00 

000 

00 

000 

32:000$0 

34:000$00 

20:000$0 

lS:760SO 

2:400$ 

1:80080 

õ:GOOS 

5:600$000 
-

193:100$000 

Os Correios terão mais !50.'JOOO por anno para cavalgadura e 
arreios, e os que estiverem de serviço il)OOO por dia. 

Palacio do Rio de Janeiro er:l 31 de Dezembro de f873.
Jo•i Fernandn da Costa p,r~ira Jrmio,·. 
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Senhor.- Pelos exan'fes a qUe se :icab~ dé procedér na 
Contadoria d:i Marinha, reeonhrcru-se que as qu~ntias 
votadas no e'<t·rcicio de 187':'! a 1.873 pelas Leis n. os 1836 
e 2:H8, dt• 27 de Setembro de 1~70 e 25 de A!!osto 
ultimo, e Decreto n. • 514,2, de 20 de Novembro de 1872, 
para as despezas do Ministerio a meu cargo, não são 
sufficientes; dando por isto lugar a um t.lelicit de 
~!.4,25:503~587, o qual apparece nas verbas seguintes : 

§ 6. 0 Intendencia .........•....•.•. 
§ 9. o Bat~lhão naval •..........•.. 
§ 12. Ar~enaes .................... . 
§ H. Força naval. •..........•..... 
§ 16. Hospi taes ......•............. 
§ 20. Ohras •..•••.•............•.. 
§ 21. Despezas extraordinarias e 

eventuaes ..•..•.•.•...... 

to:711i)87 t 
60:622$962 

t .0~7:40'1.5037 
t .072:~9íiS8i'iO 

37:570~952 
97:18~;)&~2 

99:512~~93 

2. ~2~Ui03$587 

Justificam este excesso de despeza as seguintes 
causas: 
No~ 6. o Intendencia .-O maior numero de trabalha

dores que foi necessario chamar-se para o serviço ex
traordinario do Almoxarifado, e o vencimento dos em
preg-ados atldido!', na fórma do Regulamento n. o .&.364. 
de I~ de Maio de 1.869. 

No ~ 9. o B 1talhão Naval.- O pagamento ás praças de 
semestres vencidos. 

No§ 12. Arsenaes.- As encommcndas para a Eu
ropa, de objectos indispensaveis; os concertos dos na
vios, tanto no Arsenal da Cõrte, como na industria 
particular; o fornecimento de materiaes necessarios 
áquelles concertos, ã construcção do encouraçado Sete 
de Setembro, da corveta Trajano e para outras que se 
projectam. 

No ~ U. Força Naval.- A acquisiçlio na Europa de 
armamento, comprehendendo artilharia, diversos arti
gos bellicos, munições navaes, etc., a conservação e em-
prego de navio da esquadra no Paraguay, Rio da Prata 
e em differentes viagens de instrucção. _ _ _ 

O maior consumo de combustível com as tfiãlll MAl, 
bordo, que não só por isto determino"', ~illét'at\:!l · '1.-f 
accrescimo de despeza, como pela elev. ç~~preço de )' 
~emelhante artigo. elevação que ten a~tinuar. , 1 

·~- I 
-- ()c, j 

! :o . \ "/~4 
' _ _... 



WiO \Cl'OS IJO f'OlJEft 

No§ W. Hospitaes,- O supprimento de utensis e 
medicamentos ás enfermarjas estabelecidas no Paraguay 
c em Santa Catharina. 
No~ 20. Obras. -O maior desenvolvimanto na con

slrucção do etlificio para Almoxarifado, e na dos diques 
da ilha das Cobras; a mudança do A1·senal do Cerrito e 
a collocaç.ão de di versos pharóes. 

No § 21. Despezas extraordinarias e eventuaes. -
As tlilTerenças de c:ambio, ajudas de custo, passagens e 
outras tlespezas devidamente autorizadas. 

Dando-se, entretanto, em outras verbas do mesmo 
exercício sobras no valor de 998:316~516, como se vê do 
quadro demonstrativo junto, póde ser autorizada a 
transferencia destas sobras, da quantia de 986:006$737, 
}Jara algumas das rubricas alcançadas, ficando o deflcit 
assim reduzido aos paragraphos- Arsenaes- e- Força 
uaval-, sendo preciso ao primeiro a concessão de um 
eredito extraordinario de 367:000$000, c ao segundo o 
snpplementar tle 1.0i2:496,58ü0, pelo que tenho a honra 
de respeitosamente apresentar á alta consideração de 
Vossa Magestade Imperial os tres Decretos juntos, que 
tra lam dos mencionados creditos e transferencia. 

De Vossa Mal!:estade Imperial muito reverente sub
di Io-Joaquim Del/i no Ribeiro da Lu~. 

Córtc em 31 tle Dezembro de 1873. 
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Tabella da.~ quantias que det•em Sl?r t1·ans{eridas da.ç Vl'rluu 

. abaixo d11claradas, para fazer desapparecel" o deficit reco
ttltecido nas rubricas-lntendeucia e accessol"ios-, -Bata
lltlio Natwl-, - Arsenaes-, (em parte) - llospitaes-, 
-O/iras- e- Despeza.ç Útraordinarias e erentuars- du 
e.rercicio de t8i2 a 187:1. 

l'at·a a rnbrira- Intcntlenci:~ 
e accessorios. o o .. o ..... o o o 

no § t. •-Secretaria de J.:s-
talloo.o ... , ... o o,o.ooo••o• 

])o ~ 2. •-Cousclho Naval •.• 
Do § 3.•-Quartel-Gcucr:tlo .. 
.Uo ~ 4. 0 -ConsclhoSupremo 

1\lilitaro ................ .. 
Do § 5o •-Contadona •.•••• o 

Para a rnbrica-Ratalhão Na-
,·al. ......... o ............ . 

Do§ 1:lo-Capitanias de Pu r-
tos .. o .• o .•. o. o o o. o. o ..•... 

lln § 1Zí.-Na ,·i os dcsanuadr" 
Do·~ 17 .-Pharócs .......... . 
Uo § 18.-E-;cola de Marinha 

1:6008000 
j :8008000 
1:000$000 

3:000gOOO 
3:3ft,~!lil 10:ift~8il 

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
3 I : 622,~!162 

!iOOH(){)(l 
13:0008000 
15: 50080011 60; 6228002 

60:622$1162 

Para a rnbrica-ArsctHICSo .•..... o .... ••o ........ ti80:10~S037 
llo ~ 5.•-Coutadoria ...... o :J:IlOOSUOO 
Uo § !lo •-coq10 da A nn:ul:t. 

ele .................... o... H:OOO.~O<Jil 
Do ~ 10o- Corpo de lmpe-

riat~s lllariuheiros .......... C.f.G: ~01$03: t:RO:iOi$037 

Para a rulll'ira-llospitaes .. 
llo ~ J l.-4:omp:mhia tlt~ lu-

validos ...... o .... o ...... o. 
llo ~ IS.-E~t:ol:1 ele ~larinha 
fltt ~ J\1.-lld onuados ... o ••• 

l':~•·a a rnh1·ica-Obras .• o ••• 

llo ~ H."-Corpotla .-\nuada. 
eLe ..................... .. 

!lo ~ 1\1.- Heformatlo~o ... o. 

3:1l00S000 
2.~: :51l2s:! t!l 
S: iífiSS7:J:l 3-;": i)70S!J:í~ 

!I í: JR ·~~:!:! 
~:Ot~lXIJOIJ !l':':tS'IH2:! 

!17: fRI$'12:! 
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DECRETO N. 55!3 - DE 31 DE D!ZEBIBilO DE f873. 
," ' 
' Autoriza o Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da !fa-

rinha a transferir de umas para outras rubricas da despeza 
do mesmo ~linisterio, no exercício de 1872-1873, a somma 
de 986:000,~737. 

Sen!lo insufficientes tanto os creditos Yot~dos no 
art. 5." da Lei n.• 183ü, de 27 de Setembro de 1870, que 
rr!!CU provisoriamente no exercicio de 1872-18i:J. em 
virtude da~ Hesoluções proro,!!alivas n.•• 2Q:l5 e 2091 de 
23 de Sclcmhro dr 11:17! e H de Jant>iro de 1873, altt·ra
dosnostntidudoart. 22d;, Lei n.• 2348, de25deAgosto 
ullimo, e ainda o credito PXtraortlinario, abcl'to por 
Decreto n.• 514.2 dP 20 de Novembro de 1872, para as 
dcspezas das rubricas-IniPndencia e accc,,orim:-Ba
talh:io n;H a 1-A r~enaes- llospi lars- Obras-c o~·~pezas 
extraordinarias e evrntu:H•s-tlo l\lini~terio d:1 Marinha. 
do f•xercicio de 1872-1873: H1•i pot· brm. Annnllando 
a transferencia de que trata o De('reto n." 5:82 de ~6 de 
Ahril do rurrente anno, e na fúrma do art. !3, da Lei 
n. • !177 de 9 de Sl'trrnLro de 1862. Tendo ouddo o Con
selho dt~ 1\linistros, Autorizar a lran~fpr·rnf·ia para :t:l 
ditas rubricas, da somma de 9'6:0066737, que deverá 
sahir dos~§ 1.", 2. 0

, 3. 0
, ~.·. 5. 0

• s.•, iO, 11.13, !5, li, 
!8 e 19, das citadas Leis n.'·' 1836 e 2348, e ser di~tri
l>uirla prlo modo indicado na taiH'IIa que com este baixa, 
:~ssignada por Joaq11im IJidfino Rib1dro da Luz, do Meu 
Con~rlho. Senador do Irnperio, Ministro c Secretario dt> 
Estado dos Nl'~ocio.: da Marinha, que assim o tenha en
lrlldiclo e faça ~xecutar. Palacio do Rio de Janeiro em 
tl'inra e um de Dczl'mbro de mil oiloc<•ntos i'ett'llta e 
tres, quinquagesimo segundo da Independencia c do 
lmperio. 

Com a rubrica de Stz:t .Magestadc o Imperador. 

Joaquim Dclfi.no RifJeir·o da l.u:. 



EXECUTIVO. 1073 

DECRETO N. ããl ~ - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1873. 

Abre ao Ministerio da Marinha ó credito extraordinario de 
367:0008000 para occorre.r ás despezas da vcrba-Arsenaes-do 
exercicio de ::1.872-1873. i 

Não sendo suficiente o credito votado no art. ã. o 

da Lei n. o 2348 de 25 de Agosto ultimo, para as des
fJCzas da verba-Arsenaes-do Ministerio da .Marinha 
no exercício de 1872-1873, cujo credito foi attendido 
neste exercício, em virtude do que dispõe o art. 22 
da mesma I .. ei; Hei por bem, na fórma do § 3. • do 
art. 4. o da Lei n. • õ89 de 9 de Setembro de 1850, e 
Tendo ouvido o Conselho de .Ministros, Ab1·ir ao mesmo 
.Ministerio um credito extraordinario de 367 :OOOcOOO 
ãquella verba, além do que já foi concedido por De
creto n. • ãU~ de 20 de Novembro de 1872 para a 
mesma rubrica. Deste augmento de despeza dar-se-l1a 
conta á Assembléa Geral Legislativa, para ser oppor
l.unamcnto approvado. 

Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, do 1\lcu Conselho, 
Senador do Imperio, .Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Marinha, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta c 
um de Dezembro de mil oitocentos setenta e tres, 
quinquagesimo segundo da lndependencia e do Im
perio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Joaqmm Del{ino Ribeiro da Luz. 

DECRETO N. 5ãHi-DE 31 DE DEZEMBRO DE 1873. 

Autoriza o credito supplementar de 1.07i:496N850 para as des
pezas do Ministerio da Marinha, na rubrica-Força Naval- do 
·~iercicio de ,i87i a 1873J 

Sendo insuficiente o credito votado no art. 5 • -- .\ 
Lei n. o 2348 de 25 de Agosto ultimo, para as de asr::dhM A flA 
rubrica- Força Naval - do Ministerio da elablt 'rio 
oxercicio de :1.872 a 1873, cujo credito foi a e~dt'\tó neste 

f .laTI 11. l3:J ~·', 

"· :' Q:::;·' 
(;n 
I 
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exercício, em Yirtude do que dispõe o art. 22 da mesma 
Lei, bem como o concedido por Decreto n. o 51~2, de 20 
de Novembro de :l872: Hei por bem, de conformidade 
~om o art. 12 tla Lei n." :l:l77, de 9 de Setembro de :l862, 
c Tendo ou v ido o Conselho de Ministros, Autorizar o cre
dito supplcmen ta r de :1.072: ~!.lü;)8~0, áquclla verba : ck
-vendo-sc dn semelhante augmrnto de dcspeza dar oppor
tunamen lt~ con 1 a á Asscmhléa Geral Legislativa, para ser 
approvado. 

JoatJUim Delfino Ribeiro da Luz, do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Ministro c Secretario de Estado dos 
~egocios da :\farinha, assim o f('nha entendido c faça 
.executar. Palado do Hio d<) Janeiro em trinta e um tle 
Dczcmhro de mil oi to centos :o:etenta e tres, qu inquagt•
.suno segundo da 111!\ependcncia c do Imperio. 

Com a ruiJric:J. de Sua ~bgest~Hlc o Imperador. 

Jonquim Del {i no ·Ribeiro da Lttz. 

DECRETO I\. ;jtjl6- DE 31 DE DEZEllllRO DE 1873. 

Drsign:~ a onlrm ~'nJ IJUC devrm ser cxlrallidas as loterias ll" 

anno de Hl7i. 

Hei por hem, de conformitbde com o art. 2. o, § 8. o, d:t 
Lei n. • 10U9tle 18 tle Setembro de 181)0, que na extracçãt) 
das loterias, distribuídas pata o anno de :187~, se ob
serve a ordem marcada na relação que com este baixa 
assignada pelo Visconde do Rio Branco, Conselheir~ 
de Estado, Senador do hnperio, Presidente do Con
selho lle l\linistros, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal do 
'"'fhesouro Nacional, que assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta e um !Íl· 
_Dezembro de mil oitocentos ~etenta e tres, quinquag<·~ 
. .simo segundo da lndepcndencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

J'isconde do Rio Bra11co, 
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ll~loçiio dal!llot:t~•·los que t.o.."an ele Kf~•· •·xll·ahfdn,.. 
no anuo de 18,-~. 

t.• A tl2." a favor do :Montepio dosSeni<lort:s do 
Estado. Decreto n. 0 1226 de 22 de Agostode JSH~ e 
l~ei n. o iü81 de 18 de Agosto de 186!:1. 

2. • A 22. • para patrimonio do llo<>picio 1le Pt'dro 11. 
Decreto n. o 87:; de :lO de Setembro de HlJ6. 

3.• A to.• para as obt·as da 1\latriz de S:mL\nna da 
Cúrte. Decreto n. o 1693 de W de Setembro de IR<m. 

!L • A 4. • a favor da Irman,lade de Nossa Senhora da 
Batalha, crecta na :Matriz 1le Sant'Anna tia Cürtl'. Dt•
crelo n. o HIU9 de 23 de Agosto de 1871. 

!i. • .\ 8. • para as obras tla ~la triz rle Nossa Sruhora 
da Gloria do Município da Curte. Decreto n." 2001 de 
23 de Agosto de 18ii. 

6. • A 113." a favor do :\lontcpio dos Sei'Vitlorcs <lo 
Estado. Decreto n. 0 l22U de 22 de Agosto de 18tH c Lei 
n." i681 de i8 de Agosto de 186!:1. 

7 ." A 13." para crcação do fundo de (emaneipa~iio. 
Lei n." 20~0 tle 28 de Setf)tnhro de 1871. 

8. • A !L • a favor da Irmandade do San ti" si mo Sa.:ra
nlCnto da Frcguezia da C:mtlelaria, como administra
dora do Imperial Hospital dos Lazaros. Decreto n." 1 i:l3 
.de 6 de Outubro de 1869. 

9. • A 7. • para as obras da Matriz do Santíssimo Sa
cramento do :Município <laCôrte. Decreto n.o 2007 dr 
.30 de Agosto de 1871. 

10. • A i. • para as obras da Igreja de Nossa Senhora 
rJa Penha da Cidade do Recife. Decreto n. o 2:Ji() de Hl 
de Julho de IR73. 

H. • A ta. • a favor do )lontepio dos Scnirlores do 
Estado. Decreto n. • 1226 de 22 de Agosto de 18ü'l e 
Lei n."1681 de 18 de Agosto de 1869. 

12. • A !7. • para as obras do Hospital da Santa Casa 
de lliscricordia da Côrte. Decreto n.• 1693 de :1.5 de Se
tembro de 1869. 

ta.• A 9. • para as obras do Hospício de Pellro li. 
Decreto n. o 2036 de 27 de Setembro de 1871. __ - - --... . 

u.• A i. • para as obras da Matriz :Si ~~oC:éa\iA,f )' 
tis ta da LagOa. Decreto n. • 23 . -dó~~o1 ' lle Julho .-{ \ 
.de 1873, ,~\ 1 

I <i)/' ~~ / 
,· -.....; C:> / 
,Q:) ()/ 

~ " ~-j\~j? 
' DOS O~,/~ 

~ ... ~.:::-::--------:: ~ 
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H.i. • A W. • para :~s obras do Hospício de Pedro 11. 
Decreto n." 2036 de 27 de Setembro de :1.87t. 

W." A 71." para melhoramento do estado sanitario. 
Oecreto n.• ;)98 de 14 de Setembro de :1.850. 

17. • A H;J. • a favor do l\lontepio dos Servidores doEs
tado. Decreto n.• 1220 de 22 de Agosto de :1.86\ e Lei 
n.• Hi81 de 18 de Agosto de :1.869. 

1R. • A H. • para c reação do fundo de emancipa\ãO. 
Lei n.• 2m0 de 28 de Setembro de 1871. 

19. • A 1.• para as obras da Igreja de Santa Luzia da 
Côrte. Decreto n.• 2:39~ de !Ode Setembro de 1873. 

20. • A t.• para as ohras da Matriz do Divino Espírito 
Santo da Côrte. Decreto n. 0 2332 de 30 de Julhode 
187:3. 

21. • A HG. • a favor do Montepio dos Servidores do 
Estado. Decreto n.o 1226 de 22 de A!.!:osto de 186~ c Lei 
n." :l.li81 tlc 18 de Agosto de l8G!J. ·-

22. • A 1. • em hend1cio da Bil.Jliotheca Fluminense. 
Decreto n. o 2350 de 27 de Agosto de 187:3. 

23." A 1.• para as obras da nova Matriz de S. Chris
tovão tia Côrtc. Decreto n. o 2:329 de :30 tk Julho de 
1873. 

24." A t.• para as obras da ~Iatriz de S. Salvador da 
Guaratiba, no l\lunicipio da Côrtc. Decreto n.• 238f.i de :J 
de Setembro de 1873. 

2;.i. • A I. • para as obras da ;\[atriz de Nossa Senhora 
do Desterro de Campo Grande, no 1\lnnicipio tla Ctirte. 
J)ecreto n. o 2387 de :J tlc Setembro de 1~73. 

26." A W2. • cujo beneficio tlevc ~c r repartido pela 
Sant~ Casa de Miscricordia da Côrtc, Expostos, Hecolhi
mento das Orphãs, Collcgio de Pedro 11 c Seminario de 
S. Jost"~. Decreto de 23 de l\laio de 1821 e Portaria de 
12 de l\laio de 1826. 

27. • A 78. • para as obras da Casa de Correc~ão da 
Côrte. Decreto de 29 de Outubro de 183J. 

28. • A H7. • a favor do :Montepio dos Servidores do 
Estado. Decreto n. o 1226 de 22 de Agosto de :186í e Lei 
n. o lü81 de 18 de Agosto de 1869. 

29." A 15. • para creação do fundo de emancipacão. 
Lei n. • 2040 de 28 de Setembro de 1871. • 

:10." A 18." para as obras do Hospital da Santa Casa 
rle ~lis;ericordia da Clirte. Decreto ll. 0 1693 de 15 dP 
Setembro de :l86U. 
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3l. a A 72. • para melhoramento do estado sanilario. 
Decreto n. • 5!J8 de li de Setembro de 1850. 

32. • A H8." a favor do l\lontepio dos Servitlor·es do 
Estado. Decreto n. o -1226 de 22 de Agosto tle 1861 e Lei 
n.• 1681 de 18 de Agosto de -1869. 

33." A 10. • a favor da Irmandade do Santíssimo Sa
eramento da Freguezia da Candelaria, como adminis
tradora do Imperial Hospital dos Lazaros. Decreto 
n.• 1733 de 6 de Outubro de 1869. 

3~." A 1." em beneficio da Capclla de Nossa Senhora 
da Conceição da Lagôa. Decreto n. o 2H8 tle 2í de Se
tembro 1lc 1873. 

35." A f. a para as obras da l\latriz tle Nossa Senhora 
da Candelaria da Côrte. Decreto n." 2327 de :30lle Julho 
de 1873. 

36." A 35." a favor do Hospital da Santa Casa de :m
scricordia da Côrte. Decreto n. o !H de 2:> de Ou tubrn 
de 1839. 

37.• A fl9." a favor do Montepio dos Scnritlorcs tlo 
Estado. Decreto n. 0 1226 de 22 de Agosto de !Hfi~ c LPi 
n." 1681 de 18 de Agosto de 1869. 

38." A 16." para creação do funtlo lk eman1·ipat;io. 
Lei n.• 20í0 de 28 de Setembro tle J871. 

39.• A l." para as obras da l\lalriz dtJ Sant'Anna da 
Côrte. Decreto n." 2330 de 30 de Julho tle 1873. 

íO." A 11." para as obras tlo Hospício r\c l'e1lro 11. 
llccrcto n.• 20:36 de 27 tlc Setembro de 1871. 

41." A 120." a favor do Montepio dos Scrvitlort•s do 
Estado. Decreto n." :1220 de 22 de Agosto de IHfiíe Lei 
n.o IG81 de 18 de Ago~to de 18Gil . 

.i2.• A 19.• para as obras do Hospital tla Santa Casa •le 
lllisericordia da Cõrte. Decreto n." 1693 de t:; lle Se
tembro de 1869 . 

.\:J.• A 4." para continuação das obras do Hospício de 
Pedro li e manutenção dos alienados. Decreto n." 1818 
de 27 de Setembt·o de 1870 . 

.\'L • A 12. • para as obras do Hospício de Pcdr·o I r. 
Decreto 11. 0 2036 de 27 de Setembro de 1871. 

45." A 2. • para as obras da Matriz rle Nossa Senhora 
da C:mdelaria da Côrte. Decreto n." 2327 de 30 de Julho 
de 187:J. 

46." A 73.• para melhoramento do estado ~hitario\i~J i '· 
Decreto n." ü98 de U de Setembro de l8~p. · 

j. 
l 

I' . ' 
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4i.• A 1:-!l.• a favor do Montepio dos Servidores do 
Estado. Jlccreto n." 1226 de 22 de Agasto de 1864 e Lei 
n.• W8l de 18 de Agosto de 18{i!). 

i8.• A li." para ct·1~ação do fundo de emancipação. 
LI" i n.• 20!t0 de 28 de SctcmLr·o de :1871. 

H.l.' A 2." para ~~ ohras da l\Iatriz de Sant'Anna da 
r:,lrte. Decreto n." 2~30 de 30de Julho de 1873. 

!.'iO.' A 2." par a as oh r as da I~rrja de Nossa Senhora da 
Penlia da Cidade do Hecife. Decreto n." 23W de 16 de 
Julho de 1873. 

:11.'· A. !1." 1nra ns ohras da l\Iatriz de Nossa Senhora 
da Gloria do Município da CLirtc. Decreto n."2001 de 
23 1le Agosto de 1871. 

:i2.' A 2.' em bcnrficio da Bihliothcea Fluminense. 
Ht•cn~to n." 23:io dr 2i de A~oslo de 18i:J. 

~i:3.• A 7!1." para as ohras da Casa de Correcção da 
Côrte. Decreto de 29 de Outubro de 183:). 

~i.' ,\ 122." a faYor do l\lontepio dos Servidores do 
E..:t:Hlo. D,•crcto 11. 0 122fi de 22 de Ag-osto de 18üí c Lei 
n." 16~1 de IH de Agosto de J8fi9. '· 

!.'i~.· A 10." para as ohras da 1\IJtriz de Nossa Sl'nhora 
ola Gloria do ,\lunieipio da Ctn·te. Decreto n. o 2001 dtl 
;:?:: de Agosto de 18il. 

:m.> A HV para cn~a1;ão do fundo de emancipação. 
Lei n." 20~0 de 28 de Setembro de 1871. 

!.'i7.• A 20." para as ol11·as do Ho~pilal da Santa Casa 
dp 1\lisericortlia daCMte. J)t'crl'to n.• Hi!l3 de Ui deSe-
1o.•m!Jr·o de 18fi9. 

rí!:l." A :123." a f:n·nr do 1\Iontt'pio dos Servidores do 
K>tado. llccreto 11. o 1~21i de ~2 de Agosto de :1.8fi1 c Loi 
n." lliHl de 18 de Agosto de 1869. 

:S\J." A 13." cujo beneficio deve ser repartido pela 
S tnta Ca:::a de l\lisericorrtia da Côrtc, Expostos, Beco
Ih imento das Orphãs, Collegio de Pedro 11 e Semi na rio 
d1~S . .Jo,:é. DerTl'tode 2~ de l\faiode 182lc Portaria 
tlP 12 de "hio de :1.82G. 

tiO." A 8." para as olH":lS tla 1\latriz do Santi~simo Sa
fTamento do l\lunicipio da Ctortc. Decreto n." 2007 dn 
::o de Agosto de 1871. 

lil.• A 2." em beneficio da C~pclla de Nossa Senhora 
da Conceição 1la LagCoa. Decreto n.o 2~~8 de 24, de Se
ff'mhro de 1873. 

fi~.· A 2.• para as ohras da noYa 1\htriz de S. Chris-
1-t rã o da Côrte. Decreto n. o 2:129 de 30 de Julho de 1873. 
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63.• A 2." para as obras da Igreja de Santa Luzia d:t 
Côrte. Decreto n.• 2394 de W de SetemiJro de 1873. 

6í." A 3. • para as obras da Ig-reja de Nos~a Senhora 
da Penha da Cidade do Recife. Decreto u.• 23W de f6 
'le J ui h o de 1873. 

():i.• A 3. • para as obras da Matriz rle Sant."Anna da 
f:ôrte. D1•creto n."2330 de 30 de Julho de 187:!. 

Wi. a A 1 .• em beneficio da l\latriz de No~sa SPnhora 
~la Gloria da Côrte. Decreto n.• 2HU de 2í de Setembro 
de 1873. 

ôi. • A 2. a para as obras da l\blriz do Dh-ino E;;pirito 
:'anta da Curte. Decreto n.• 2:332 de :lO rle .Julho de 
J 87:l. 

63. • A 2. • para as obras da 1\latriz 1ln Nossa Senhora 
•lo Desterro de Campo Grande, no l\lunicipio 1h Côr·te. 
necreto n.• 2387 de 3 de Setembro de 1873. 

H!J. a A ii. • a favor da Irmandade de N assa Senhora 1la 
Batalha, erecta na Matriz de Sant'Anna da Ct'irte.· De
aeto n. • H)!)!) de 23 de Agosto de 1871. 

70. • A 2. • para as obras da 1\latriz de S. João Baptis· 
ta da Lagôa. Decreto n.• 2328 de 30 de Julho de 18i3. 

Rio de Janeiro em31 de Dezembro de 1873.- Vi.scond~J. 
do Ria Branco. 

Senhor.- O Conselheiro Director Geral ela Contabili· 
•la de do Thesouro Nacional demonstra,na exposit;ão e ta
hella~ annexas, que diversas rubricas do art. 7. o d:t 
Lei de 27 de Setembro de 1870, n. o :1.836, em vigor no 
cxercicio de 1872 a :1.873, conforme os Decreto~ de 23 de 
Setembrode :1.871 e H de Janeiro do corrente anno, fo
ram dotadas insufficientemente para as despczls que por 
ellas corriam, ao mesmo tempo que os serviços tle outras 
verbas deixaram sobras. Importa o deficit das pi'Ímeiras 

· tJm i .ri27:023,5210, e o excedente das segundas em. 
~. 619: 9971>760. 

Permittindo os arts. :1.3 da Lei n.• H77 de 9 _ .n..1U.'R "· 
t.embro de 1862 e 40 da Lei n. • 1507 de 26 de I:!Íllbl\!1"m"' ,4 
de :1.8f37 o transporte de souras, o que disp!t' 3~6er-
tura de creditas supplementares ou ex á iiíarios, 
•'onformamlo-me com a citada exposição t o a honra 

" I ........... ~' 

! Cb 
~~ 
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de offerecer á approvação de Vossa ?tlagestade Imperial o 
Decreto junto, que autoriza o transporte da somma de 
t.ã27:0~382f0, tirada das verbas dof: §§ 3. 0 , 16 e t7 para 
as dos §§4.",ã.",6, 0 ,7.",8.", 9.",12,13, 18et9 do 
art. 7. • da mencionada Lei n. • 1836. 

Sou, com o mais profundo acatamento, Senhor, dt• 
Vossa .Magestade Imperial muito reverente subdito.
Yisconde do Rio Branco. 

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1873. 

DECRETO N. fl~l7 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1873 . 

.Autoriza n transporte r! e 1.!>27:0238210 rlas verhas dos §§ 3. ". 
:16et7paraas dos~~ 4.•,ã.•,6.•,7.•,s.•,9.•,12,13, 18c 111 
do art. 7.• da Lei n." 1836 de 27 de Setembro de 1870, rjtw 
vigorou no exercido de 1872-73 em Yirtudc rios Decretos 11."' 

2033 de 23 de Setembro de 1871 c 2091 de 1J de Jaueiro destt· 
anuo, no l\liuistcrio da Fazrnda. 

Verificando-se serem in.mfficientes as quantias Yo
tadas nos ~§!h", 5.", 6.•, 7.", 8.", 9.", 12, 13, 18 ~~ 
19 do art. 7." da Lei n.• l83ü de 27 de Setembro Ul' 
1870, em vigor no exercício de 1872 a 1873 pelos De
cretos n. •• 2035 de 23 de Setembro de 1871 e 20!H 
1le H de Janeiro deste anno, para as despezas a qttt• 
~c referem os mesmos paragr.aphos; Tendo ouvido o 
Conselho de Ministros, Hei por bem, de conrormillatle 
-com os arts. 13 da Lei n. • :1177 de 9 de Setembro dP 
!8G2 c 1:0 da Lei n. • Hiüi de 26 de Setembro de 1867, 
Autorizar o transporte da quantia de Lr527:0237)2l0, ti
rados das verbas doq ~§ 3. o, 1li c 17 do referido ilrt. 7." 
para as acima indicadas no exercido de 1872-1873; 
sendo a mesma quantia distribuída segundo a tabella 
junta, assig-nada pelo Visconde do Rio Branco, Conse
lheiro de Estado, Senador do lmperio, Presidente do 
Conselho de .Ministros, Ministro e Secretario de Estadt• 
dos Negocios ja Fazenda e Presidente do Tribunal do 
Thesout·o Nacional, que assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Ui o de Janeiro em trinta c um d1' 
Dezembro de mil oitocentos setenta e tres, quinquagc
simo segundo da IndepcnJen:.:ia c do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua :Magcstadc o Imperador. 

Visconde da Rio Branco. 
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Tabella das vel·ba& do art, 7. e tl!l Lei n. e 1836 de !7 de Se· 
tembro de 1870, em vigor no e.xercicio de 187!-73, na {órma 
doa Dec1·et71 n. u !035 de. 23 de Setembro de 1871 e 2091 de 
11 de Janeiro do corrente anno, que carecem de augment" 
de a edito, e que são supprida~ pt>las sobras dos §§ 3. •, f6 t 
17 do mesmo a1·tigo da Lei, na (órma do Decreto n. • 5517 
tfesla data. 

ExEr.crrao llE 1872-1873. 

Para o§ \.•-caixa da Amor· 
t ização e Filial da Bahia . . . U:!: 200b000 
Tirado,;: 

Do § 3. •-Jnros da divida ins-
cripta, etc................. 60:0001)000 

))) ~ Hi.-Dcspezas eventuaes, 
t'tl:. . • • . • . . . . . . • . . . • • • . . • . . 82: 200;)000 

Para o ~ r;. • - Pensionistas € 
nposentadrs..... ... . .• . . . . . l02:3i:!b~~3 

Tira•Josdo§t6.-Dcspczas i 
even tuae~, eto~ .•.....•.....•..•....•... 1 lO~ ::J;;!.~H:l 

Para o ~ 6 "-Empregados tlr 1 
repartições cxtinetas........ 18:2~1,5782! 

Tirados do§ {6.-De s p c z a~ 
cvcntuacs, t>lc......... ... . . ...... i IN::!l3.~i~~ 

Para o § 7. "-Thesouro :'iacio· I 
na! c Thcsourarins de Fa· 
ZCili]a.............. . . . • . .. 2~8:86\f.\O:.i 

Tirados do§ 16.-D e s p c z as 
evcn tua e:<, etc ............... , .....•.. 

Para o~ 8. •-Juizo d~.s Fritos 
da Fazcnt.la................ 8~:~83;)000 

fira dos do § 16.-D e s p e z as 
evcntuac~, etc ......•.................. 

Para o~ 9."-Esta~õesde arre-
cadação ................... G\5:859bõ80 
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Tiradils do§ 17.-Prcmios, dcs
contM de letras, etc .....•.. 

Para o§ 13.-Ajudas de custo. 

l"irndos do§ !7.-Premios, des· 
contos de letrns, cte ....... . 

Para o § 18.-J uro~ do cmprcs · 
ti mo do eofre dP orphãos .... 

Tirados do~ ti.-Prcmio<, dcs· 
contos d11 letras, e te ....•... 

Para o~ l!J.-Ouras ......... . 

Tirados do§ 17 .-Premio'.• des
r·ontos de h~tras, etr~ •...•... 

10:000$000 

100:000~000 

I .'lO: 000;)000 

:w: 000;)000 

I O: 010,)000 

toO: 000;)000 

iiiO: 000;)000 

Palacio do Hio de Janeiro em 31 de Dezcmhro de 1873.
nscotlde do l!io nranco. 

JJECRETO N. ;;;)18- DF. 31 DE DEZEliBRO DE 18i3. 

I:<Jnccdc á Sociedade Auxiliadora de Agricultura de Pernam
lluco, autorização para funceionar c a pprova o~ seu-; res
ru•rl i \"IJS P>la lu f os. 

Attcndcndo ao que me requereu a SoeiedaJe Auxilia· 
olora de A~Ticullura de Pr•rnambuco, devidamente re
pre,;entada, e na conformirlade do parecer da 3eer;ão dos 
Xegocios do Imperio do Conselho de E~tado, exarado 
rm comulta de dezoito de Setembro ultimo, Hei por 
h~~m Concede1·-lhc autorização para funcdonar, e Appro
var os respectivos estatuto-;, ~ob a;; elau:;nlas que com 
Pslc b1ixam, assignarlas por José Fernande5 da C·lSta 
Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro~~ Secretario 
tle Estado dos Negocias d:1 Agricultura, Commert'io c 
Ollras Publicas, que a~sim o tenha rntendido c faça 
!''<ecular. Palacio do Hio de Janeiro em trinta c um de 
llezembro de mil oiloccnto:; setenta e tres, quinquage
-imo segundo da Indcprnuencia c do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

José Fernande.s da Costa Parira Janior. 



EXECUTIVO. :1.083 

~~·nhor-O art. 12 da Lei n. o t t 77 de 9 de Setembr11 
.Je 1862, dispúz que a faculdade de abrir creditos sup
plcmentares só pudesse ser exercida a nspcito daquella~ 
YeJ·bas do orçamento em que as dcspezas eram varia
' e i~. 

As uo orçamento do Ministerio dos Ne~ocios E~tran
!!Ciros, que se acham nesse caso, são as seguintes: 

Ajudas de custo, extraordinarias no exterior, c cx-
1 r:wrdinarias no interior. 

D;"t-se. porüm, um deficit na ver1J:1- Commissõcs dí' 
limites c liquidação de reclama0õcs do r.:xercicio de 
iHi2-t873. 

A Lei n". 23i8de 2:; de Agosto de 187:J, applicavcl 
ao referido exercício, concedeu a essa ,-crha a quantia 
•1 ·~ . . • • • • • • . • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • . • . . • 1 ~o : ooosooo 

,\s despezas (pagas c por 
pagar) que correram pelo 
_'iinistcrio dos Negocios Es-
trangeiros, importaram em 87:38~.;.;;:;~ 
r. as que fez o 1\linistcrio da 
tl-ucrra por conta do de Es-
trangeiros, com a commis-
"iio encarregada da dcmar-
eação dos limites entre o Im-
perio e a Rcpublica do Para-
!!Uay, cuja indemnização re-
d:nna, subiram a .......... WG:9o:;bUO 

------ 2~~:287:~GG2 

lia, pois, um deficit de ••.......••...••• H~:287~6G'! 

Não existindo sobras nas outras verbas do orçamento, 
I orna-se ne~essaria a abertura de um credito cx:traor
dinario para sapprir o mesmo deficit. 

Submettendo á approvação e assignatura de Vossa 
}lagestadc Imperial o Decreto junto, concedendo ao 
Ministerio dos Negocios Estrangeiros um credit'l de 
.f H:287b662, para ser applicado ás referidas drspezas 
•la verba de Commissões de limites e liquidação de r e
,. bmações do exercício de :1.872-1873, tenho a honra de 
·~r. SPnhor, de Yossa i\bgcstade Imperial, sub~{to.obc• 
olu:nte. . r,\ - '? 

Visconde de Cararell11s. 
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DECRETO N. 5üt8 A - DE 31 DE DEZP.lJDRO DE 1873. 

Concede ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros um credito 
extraordinario de ffi:287/j602 para cobrir o dclkitrrue existr• 
na verba do § 7. 0 do art. \."do excrcicio de 1872-!873. 

Não tendo sido previstas na Lei do Orramento para 
1872-1873 as despezas occasionadas pela commissão 
de demarcação de limites cntr·c este Impel'io c a Repu
blica do Paraguay, c sendo insullir.icnte o credito dr· 
I30:000b000 que a Lei n. o 2:148 de 2ii de Agosto do cor
rente anno, applicavel ao exercício financeiro de 
1872-1873, consignou para as despezas da verb:1 dn 
§ 7.• do art. i. •, na 1fUal dit-se um deficit de 114:287,)66~, 
Hei por bem, Tenuo ouvido o l\Icu Conselho de 1\Iinis
tros, e de conformidade com o que disrõc a Lei n. • 58!1 
de !} rle Setembro de ts:m, Determinar que se abra 
pelo l\lmisterio dos Negocio;; Estrangeiros um crcdit•• 
extraordin~rio da importancia do mencionado delicit, 
devendo s1~r incluído na proposta que opportunament" 
ftir apre~cntada ao Corpo Lcgisbtivo para a devida 
approvacão. 

O Visconde de Caravcllas, do :.\leu Conselho e do 1k 
Estado, Senador· do Imperio, 1\Iinistro e Secretario 
:le Estado dos Ncgocios Estrangeiros, assim o tenha en
tendido c faça executar, expedindo os despachos neccs
sarios. Palacio do Rio de Janeiro em trinta e um d1~ 
IJczcmllro de mil oitocentos setenta c trcs, quinqUJ
g-csimo Sl'gundo Ja lndepcndcncia c rio Imperio. 

Com a rubrica 1le Sua .1\lagcs La de o Im pt>rador. 

l'isconde 1le Carardlas. 

Senhor.- A Lei n. o 23'i8 de 2~ de Agosto de 1873, ap
plicavel ao cxercicio de !872-1873, consignou para as 
:lespezas do§ Ü. 0 do art. ~. 0 a quantia de 80:000~00!1 

Tendo, porém, ellas de importar em 88:3335478 
:H-se um deficit de.................... 8:3336~7S 

Para suppril-o cumpro o dever de submetter à appl'O
\ação c assignatura de Vossa 1\lagcstadc Imperial, em 
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:;onformillade do que determina o art. 13 da Lei n.• H 77 
~1e 9 de Setembro de 186~, o Decreto junto que manda 
:.pplicar ás despezas da referida verba a quantia de 
S:333~\78, tirada das sobras que existem em outras do 
mesmo exercício de 1872-1873, sendo ~:333~'1,78 da do 
§ i. ·-secretaria de Estado-; 3:000b000 da do ~ 2. •
Lrgaçõcs e Consulados-; e t:OOOl>OOO da do ~ 3. ·-Em
pregados em disponibilidade. 

Tenho a honra de ser, Senhor, de Vossa 1\lagestade 
Imperial subdito obediente. 

Visconde de Caravcl/as. 

l>ECRETO N. 5:Sl8 0- DE 31 DE DE7.EllDRO DE 1873. 

A•th'Piza o l\linistro e Secretario de Estado dos Npgoeios Estran· 
geiros, para applicar ás despczas da vcrba-Extraordinarias 
no exterior-do exercício de f87~-f873 a quantia de 8:3331~i78, 
tirada das sobras das verbas-Secretaria de Estado-, -Lcga~;ue~ 
e Consulados-e-Empregados em disponibilidadr. 

Não sendo sufficien te a quantia que a Lei n. • 23'1,8 dr 
2ti de Agosto de t873, applicavel ao exercício de 1872-
l8i3, concedeu para as despezas extraordinarias no ex
terior; Hei por bem, Tendo ouvido o Conselho de Mi
nistros, e de conformidade com o disposto no art. t3 da 
l,cin.• H77 de 9de Setembro de 1862,Autorizar omeu 
Ministro e Secretario de Estauo dos Negocios Estran
geiros, para applicar ás ditas despezas a quantia de 
8::33354.78, tirada das sobras das verbas-Secretaria de 
Estado-,-Legações e Consulados-e-Empregados em 
disponibilidade-do mencionado exercício de 187':!-73, 
observando-se as formalidades prescriptas por Lei. 

O Visconde de Caravellas, do Meu Conselho e do de Es
tado, Senador do Imperio, l\linistro e Secretario de Es
tado dos Negocios Estrangeiros, assim o tenha enten
dido e faça executar, expedindo os despachos neces
~arios. Palacio do Rio de Janeiro em trinta e um dr 
Dezembro de mil oitocentos setenta e tres, quinqua
gesimo segundo da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua ?tlagestadey-HtrP.éFãd~M-- , 
/_, ,r\1\ {!' v'1 A~ " 

risc.oo~n r:>;C\~ifNít,~llas ·;;.f) 
__...._f_,? \ I 

~~ c , o=> 
·~ * ~- _ _,..oü\?-~ 
~"~ 



ADDITA~fENTO. 

nosf"lit n. que se ref"ere o Deer .. to n.• :;ai~ cl.-.1~ 
de .Junho de 187'3. 

I. a As casas serão edificada~ nas condit;õcs hygienical' 
que forem prescriptas pela Junta Central tle Hygienc 
l'ublica, nos lugares que por clla forem indicados, com 
tanto que o espaço destinado a cada individuo não tenha 
meno~ de üO a 60 metros cubicos de ar atmospherico. 

2. • As casas serão alugadas por uma mcnsa I iuadc 
modica, ou vendidas aos mesmos operarios, mcuiante 
reembolsos, segundo um commodo syslcma cJc amor
tização. 

3. • A companhia se obrigará a observar rcstricta
mente os regulamentos da Policia, dando diariamente, 
se fôr preciso, os nomes das pessoas que pernoitarem 
nestas cagas, não consentindo que morem ncllas pessoas 
suspeitas e mais que o numero prefixado. 

4. • A companhia se obriga a promptificar, drntro de 
doze mezes contados da data da publicação do Decreto 
que approvar seus estatutos, alojamentos para mil 
pessoas, e dentro de dezoito mezes para cinco mil pes
soas. 

5. • A companhia deverá ter a sua séde nesta Côrte e 
será incorporada dentro do prazo de seis mezes contados 
da data em que ao supplicante fôr concedida a autori
zação que ora requer. 

Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Junho de 1873, 
quinquagesimo segundo da lndependcncia e do.lm~ 

(" ~, í\~ CAM,i~ , 
José Fernandes da Costa Per.,!'~' :~«nior. . ( ) 

..... I ':"; ) 

( ;:; <)-=-/ 
'. ~~~/~' 
'.\ ' ~\} ' nn · r,ç ,.-
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f'o!lf'f'\:1n dt~ ll'i:->.. JlrtJÚ~tir~, <lf'('ÍSiies, r.irl'ultlres., 
port;:1rias, (1 fdl'il'-, oHlr1us c a\isos ~ohrc tcrrt~nos de 
rn:siuh:t'. colLid~·~ c onf(•Jt.1do:o; pelo r·apitão de rngf' ... 
nin·iro" !'t"'dru ~iurf'ira da Co:-ta I.iuw. (De 4 de Dezembro 
oi.< IG7~ ao 1. 0 I!" .lull:o li•· !St>ll ): - I~Gn ........... . 

--addi:arl.1 :•t•' G de l>tlrlllbru <k tsr.:,.- 18ô:• .•.•••• 

(~ontl"''n•li,• dtl rPr-lrt•ln~ia p~tr:t n:;o d::tl.i r~rol:ts primm·i:t~ 
pt·lo (!r . .J. cl1~ Ln:~:o.iP.-fR,i;,, ......... w. ............. . 

{'~nnJt!'JHiin r:a lli~.lorin an'i:.a, por Ca}·'t P Poi~~on. adop
f;ldo JIPio 1"1111!--<'\ilo r:--al ~~.1 ur.ivrr.;idadl~ flP Parb, para o 
t'fl~i·,n dos <·olh'~!io~ . PiH''-' c outros rsLliJrlrcinH'illns da 
iu ,truc('ito J:tlillwa. lllll!HJ:uln tradulir r adoptado p;tra nso 
do_.; :dtllnll~r ... do il!.jd'ri:!l eolle~io de Pedro ll.-18!0 ••.•. 

(:o~niH'Ut~;~, da l·i~t 1 ·!·i~l roni;Hiíl, pnr I><' Ho7.oir c llnrnont, 
~di. 1 ,tar~o Jn'!·J cn:•~"\:~n rl'ai da unn·ersid:ldf~. rlc Paris, para 
o ,~íl:-inn dt~.;;; rnt;{·~~i~~~ f!'iU'~ r nuu·o~ f•stahrlceirnrntos de 
in:-irll!'',';.:o pub!ira,mantlndo traduzire t1doprado para u~o 
do~ alnn1:w-> ri•J imí~'~r!al t·olkgio de Prdr() 11.-HHO ....•.• 

('omplt·HH"nto t!os t'I!'IliCiltos dr al~Pbra d~' Lilcroix, postns 
t'ra lin~na~!l'lll p:~ra nsn ()os alumuos da real acatl('nJia rui· 
litar tlP!'>ta t'ÚI't,•.-1813 ................................ . 

("<>n ... itl•·t·:;c~-:;,.s rolilli1as ao IJrnPplar:ilo.-1~72 •.....•..• 
(:ansull:r.s do Crl!l"'lllO de Estado ~ohre nrgorios rcclesia~-

tico~. Tomo 1.1)-l~t;!J .•.....•.... , .................... . 
Torno 2. 0 -1X70 •• a ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tr1mo 3. "-lHiil .........•... ,, .. , .....•....•... , . 
(;onsu!ta"' da C.rr·ç;io de fazenda do const•llw ti~ Eslarln 

Vol. 1."---I~üi .•.••.•.•...••...•••.............••.. 
-- Yol. 2. 0 --1870 .................................. .. 
-- V oi. 3. 0 --tRiO., •..••........•••.•...•....... , ...•• 
-- Vol. •·"-1871. ................................... . 
-- Vol. !>. 0 -1~71. ................................... . 
-- Vol. 6. 0 -187! .................................. .. 
(:onstJtniçclo moral e deveres do cidadao. Com cxposiçao 

da moral publica, conforme o espírito d.t c:ouslituiçno do 
tmperio, por JMé da Silra Lisboa,-18~i., ......•...• 

Co-&flulçiõo polllic;\ do Jmprrio do Brasil. ( l:arta de 
lci de 2!> Março de 1824 ) ........................... . 

Coacr .. taç:\o da historia c c~nsnra de Mr. rradt sobre 
RUCCCSSOS do Brasil, pelo Darilo de Cayrft,-18~5 .. .,,., 

(~"!'l'l'«ponrlrnC'!la entre o minisll•rio da f~r.E"nrl.1 r' a Ir• 
ç;,~,,., em l.or:rl:Ti', Ctlller•nwntr ao emprrstimo tontra
iric~n <'lll !•>fi:•, l' pnhlic;lf:a por orr!rm tlo 111m. e Etrn. Sr. 
'"'"""ih:.•'rr• ,r.o;1o da ~iha Carrão, minio;tro e srcrrtarin 
de r'tado dn".i.tH'gorios da fazonda.-ttH:G .•..••.•..•..• 
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D•creto n. 30~9 de 1SG3, sobre o registro dos easamen-· 
tos, nascimentos e obilos, t~lc.-18U~ ...••...•...•.•.. 

Decreto n. 5135 de 1R72, anpro1·a o regulamento geral 
para o elemento servil.-18i~ ••.....•....•.••....•.... 

Dis,.ortaç~o sobre as plant~ts do Bra~il qn•• pod'''" <lar 
linhos proprios para lllliitus US<h <la soeied:l!le, c supprir 
a falta do ranharuo; iuda~af!as de ordrnt !lu prin('ipe rc~-
gentc nosso senhor, por i\lanocl Arruda da Carnara, doutur 
em meuiriua.-1810 .................................. . 

Elem<'ntos de astronomia para uso dos nlumnos ola nc:l
dcmia real milit:tr, ordenados por Manoel Ferreira de• Aranj•• 
Guimar;les, sargeuto-mór do real corJlo fie eugo•uhciru' f: 
lente do quarto anuo da referida acatlcmia.-17 H ••.•.... 

Elementos de meennica, redigidos para u:;o fl:r csrola milit.tr 
por José Saturnino da Costa l't•r•·ira, Sf'IHHI•n· t!o irupPriu 
e lente da me~maa cscola.-1842 ..................... . 

Ensaio sobre o processo civil por mr.io de ju:·dos c juiz,s 
de direito.-18a5 .................................... . 

Êpbcmer·ide<~ do imperial observatorio a!A.ronomico pur.1 
o annu de 1862.-1861 ................................. . 

-- para l!Hi9.-IS61! •••..•••••••.•••••..••.•.•••..•.••. 
-- para 1870.-1869 .•.•••••••.••...••••••..•....••.... 
Es.,ola do lanceiro ou instrucçfio para os corpos de lan

ccit·os sobre o exercício, manejos e mauobmli de lanca.-18á0 

Estudo,. do bem commurn e economia poli tira, ou scirnria 
das h~is naturaes c CtYis de animar c diri~ir a l!f'ral in-
dustria, c prumo1·er a riqueza nadunal c prosperidade d" 
Estauo, por José da Si li'& Lisboa, do conselho de Sua ~la~cs-
tade, deputado da real junta do comm .. reio, desumhnr
gador da casa da supplicação du reino do Brasil.-18~0. 

Exercicio de bayoneta.-1853 ........................ . 

EXJIOsição sobre a largura das estradas de ferro por Fairlie. 
-1870 ••.•••••.•••.... •••••••••••·• ••••..•......•...•• 

F'ormulario pharmncentico para mo dos ho~pitacs c l'n
fcrrnarias militares do Brasil, redigido pur mna commiss<lo 
('ompo,ta dos doutores José Ribrtro de Souza Fontes, Luiz 
Dandeira de Gouvêa, Augusto Candido Furtes de Bnsta
maute Sá c Antonio Corrêa de Souza Costa, por <miem de 
S. Ex. o Sr. conselheiro Joilo Lustom da Cunha Paranagnil. 
ministro e secretario de estado dos n~gol'ios da guerra, sobre 
proposta do 1.• membro da rommi~sao Or •. losé 1\ihciro 
de Souza Fontes, cirurgillo-mór do exercito, cilere do corpo 
de saude.-1867 ..................................... . 

Geologia elementar applicada á agricultura c indu5tria, com 
um diceionario dos tcrmbs geolo!(iros, ou manual de r-eolo-
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~ia. Por Nereo Donbéc, profcs~or em Paris. Tratlmid~ · 
da 4.• cdiçao.- 1846.................................. 2S5~--

Drdrogrnphlc dn Haut-San-Franciscu e dn Rio das Velhas ~ · · C'~ ~f A .,"'-
ou rcsultats ao point de nae bydrograpbiqne d'un vo _. ~ (' ~ í'l' \J 1 •/f,( 
ell'cctné dans la province de l\Iinas Geracs,~or 1\~~ c ' 
]jai>. Ouvrage publié par o~drc du gouverocmcnt , -_~1\rl' 
ct acompagué de cartcs lm·ees par k'autenr awc ~~)Q!Iw-
ratiou de 111M. Eduardo Jose da Moraes t!t Jh!~ll'r• dr. 
~ouza Mello Netto.-1~65, ................. ·(:_·~·- .• . . l~ffOO~ '§'~jÍ 
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.3<;-iH·'"t t•il'PH'flf:in's de p!J~~ica :-J·~uuclo o prw:!I':IIIUH:r d1t 
l'>!trdo do i'lllkgio de l'('dro Jl, d~· J~)~di, pa1a lho dn,..; 
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ltlcm•rra da origem, progressos c dccadcncia do quinto do 

ouro na JJrovinl'ia de lllinas llcraes, por José Antonio da 
Siha Maia.-1827 ••.•.••.•..•....•.•..•.•....••••••••. 

lU''"w•·ia rconomica sobre a plantaç~o. cultura c preparação 
do chú. Esnipta por Fr. Leondwdo Sacramento.-18~;, .•. 

ll~Plnm•ia rconomi('a sobre a raça de ga,lo lanigrro da capital 
tfo Cparil, esl'ripta c ull'rrPt'.ida ao priucipc r(•grnt~ nos:'o 
SI'I!~IOI" pelo trnPIIll~ t'oruuel Jo<lo tla Si h· a Fcijú, naturalislit 
da IIIP"na capitania c sol"io COITC>JHHidcntc d;1 real aca
tle111ia ti<J> sl"it•neias de Lishoa.-1811 ••................ 

ltlcnwrht rstatistica da proYinria de Goynz, dividida pPios 
julgados dC' suas duas CPmarcas c na fúrtua do elPncho 
t·ari;Hio pela secretaria du imperio.-18;::> ....•.••..•... 

lth•mnl'ia sobre a cancHa do Rio de J.1nciro, oiTcrcl"ida no 
prin!'ipc do llrasil nosso senhor pelo S<"nado da c:amara da 
tncswa cidade no a uno de 179~.-180U ...•.•.•..•.•••.• 

ltlcmm·ia sobre o !WZ illnminante cxtrahi<lo do ranão de 
pPdra, ou de nmtí~rias gordurosas, por Mi;.ruel dP Fria>·~ 
Vtbi'IHlf~PI!os, tenente t·oront'l de engenheiros, e nu•mhn' 
roiTI''JIOIH.Icnte do instituto historico c gPographico lmrsi-
leiro.-18'.7 .......................................... . 

ltl••mm•;:t sohre as principacs cansas por que deve o nr.1sil 
rr;JSsnmir os seus direitos c rt•uuir «s suas provindas, 
oll'npeida «o prinripe imprrial por Il. J. G.- l'l;wo da 
rcgelll~racão do Brasil. -1 s 12 ••• .•••••••••••••.•••.••..• 

llletalh.,.gia. Cornpcnrlio para mo da 2.a cadpira rlo fi.• 
a uno da escola militar.-1848 ...•.•...••••.•••.••. , .••. 

OHh-ios c instrurçõps da dirrctoria grral rlo rontrnl'ioso, 
r·olli;:idos por ordc111 do pronu·ador tiscal do thcsonro na
t·iorwl " dircctor geral do contenl'ioso o consclhriro .losé 
Carlos de Alnwida Arc~s. To1110 1.• 1~50 a 1H5l.-18G7 ..• 

-- Tomo 2. 0 1855 a 18li0.-18GH ....................... . 
-- To1110 ~. 0 18lil a 18G:i.-18Gü ...................... . 
-- Tnmo \. 0 1801>.-1~67 .............................. . 
-- ToUitl ~~n 18()7 .-lSGS ................................ . 

l''"l'"'"" cathrcismo historiro, rontr1Hio rrn compendio a 
11~:-.tnria ;o;a~r;ula e doutrina t~hristãn., fOIIlposlo em fraru·rz 
)"''" .\htHHic Flrury, c l.nHlnzido ••rn portu;:urz, de onh•m 
do ;:o\l'r!IO imperial, por Joaquim .lnsé da ~ilvrira, rli
rr•r·tor tia cseola de prinH'iras l<'lras da côrte e seu mu-
tliripio. !'ara uso das lllt'Stnas cst•olas.-lS~G~ ......... . 

l'r'llJWSt:t r relatorio do minist.rrio da fazrnda, aprr~rnt;Hio 
;i ;t:':-'<'IHhl(·a geral lrgislatira na 4.a scsslio da dccima le-
gislatura. -l~liU ..................................... .. 
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:-sono 
IHe!'cn·m:l •·leitora! da llinamarca c Portugal.-1871 ....•• 

l!t<•!!l"wntn pnH"isional pnra o srrviço <' rlisr·i!•iina •los rw'
' i o:-; da tlnn;~da n·al, f!IW por onJern de ~na 1\Ta.!!estadc 
t!1'V" st•r;. ir de rc~ulamPnto tiOS f'OIIIIlHtrHiaut~s da esqu· ·'·"---=~,_._ -._ - ....... 
,. r r. li;,, ria IIICSi!lil senh<Jr:1. NIJ\amrnl.e rr•impr · J(o~ • t r. A M ~ LJ '\ 
onl<-m d:· :-'ua I•lJgestarle o lm[H-rador.-18:>;;_";·;\;'~··'·., 1.\ RbliiJ·· ··11~ 

f:<·~~Hl:,m.-n•u cl:! •-r<•ditn real. (ll<'<TPfn i!Íi,f.\;),. \ "" 
!t!rl!r·t d'" J•;rí \,' "-l''~i-~ .. . . ··<i\.... -~írlll 
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RegulamNito para a disciplina e excrcicio d11s re~imcntos 
de ca\allaria do exerei<o de S. A. n. o príncipe regente 
do reino unido de Portu;,al, Brasil e Algarvc, e para as 
obrigaçúes e srniço particular aos otnciaes, omriars infe. 
riorcs e soldados, feito J.I<Jr ordem do 1111~suw senhor pelo 
marechal general ~larqucz do Campo Maior, lonll.leresford, 
cummandaute em chefe do exercilU de l'ortugal.-Jô~~.. 3SOOO 

Re~ulantNtta tias hHJOlheras. (Lei 11. 0 1237 de :?·1 de Se-
tembro de 1SG1 c decr('[o u.0 3453 de :!G de Ahril de 
1Sti5.)-I~G~............. ......... ..................... !!3000 

Regulamento do imposto do sello e de sua arrrcad;Jção, de 
l81i0. (Decreto u.o 2713 dr 2u de Dezembro de 181>0.)-1860. lSOOO 

-- de 18üiJ. ,Decreto n.o H5t de 17 de Abril de 1869). E 
decretos n."' '•3:J!J, 43lG, B:,5, e 4356 de 20 e 23 de Março, 
e 17 e ~i de AI.Jril de l~ull e rcspertivos regulamentos. 
-ISG\1 ........................................... ,.. •• l$000 

-- de 1870. {IJrcrcto u.o 4õO:J de :J de Ahril de 1870.)-18i0. l,~llliCI 

R('~nlmll!'llto da junta de hygicnc poblica. {llerr·cto 
u." :1'!~ tk '.!'l dt• SPte:uhro de 18:">1 e outros, e diyersas 
deci,;;cs n rC>)Jl'ito. )-1~6~.... . • • . . .. . . . . . . . .. . . • . . • . . • 1 SOO() 

R('~n!amt•nto das alfnndr~ns c m,•sas dr rendas. (Deueto 
n.• ~•.i li de 1\J de St•tt•rubru dr 1Stin.)-18GO......... ... • • 2S~OO 

-- aurrotado com todas ns leis, drcrctos e decisões do 
f!O\'t•ruo que o tem :rltrrado e c'plicado desde n sua pu
Liicav~u até llr'Z!'Illhro de 18fiá c com as disposiçücs an
teriores que. niud~l bC arhUo em ,;gor, rernontnndo ao 
rrgularrH•rrto de 22 de .Juuho de 18:a;, por Elcutcrio Au
gusto de Alfah~lle, bacharel cru direito, omcial do con-
t!~uciosu do tllcsouro uacionai.-18GG .••. ,.............. 48000 

JlegnlanH'nto para os arscnacs de guerra.- 1872.. •. . • JfiOOO 
lh•gnl:utwntos p;rra a ordem do juizo no processo eonr· 

lllt'rcial para os trihunacs dn t·ornmcrrio e para o prorr"o 
d;rs <Jtlf.'hras. (Ll••~rr·lus n.'" i37 e 738 de 'ta de Nu\cmhro 
tlc 1Soo.;-ts:,:.. . .. ... . . • . . . . • . . .. •.. • .. • • •• ... . • .. . . l$500 

Jlelat;ll'io da commissiio cnearn•gada pelo govcmo impe
rial, por avisos do 1. 0 d11 Outnbro e ~8 de De~ernbru de 
ISfi't, de prot·rdrr a um inqu<'rilo sobre as causas prin
dp;ors e at·ridcnlaes da crist•. do wez de Setenrbro do 
lllt'SIIIO <IUll'J.-ISij~, ................................ ., 55000 

llel:aflwio so 11re o me!lwr.1mcnto de pesos r medirias e mo
IH'Iario, aprcsl'utado 110 111m. e Exrn. Sr. Cnndido José de 
Araujo \"i;nuw, ministro e srcretario de estado da repar
tição da fazenda, pela commiss;1o para cst<' fim uoureada 
por decreto de 8 de .l;ntPiru de 1SH.-18J~... .. . .. . . • • 2$000 

Rel:lt<ll'io da rom:nissão de iuqurrito ua alfandcga d.1 cl>rlc 
sohrc ns ccn~urtts e accusnçües feitas :í adn1inistruc;üo da 
Jnflsllla alfandl~ga na ca.tnara tJos clefJntados c ua imprrnsa 
em o aunu dll J8fl2, com a rollecç;lo clrrouologica d.os 
documentos rl'lati\OS aos factos ccusurados.-186~...... 1,~~00 

ltelatorio !JllC devia ser presente á asserui.Jiéa geral lc;:is
latho na 3.• sr•sstío da li." legislatura"'"'" ministro e -se
cretario de estado dos nego rios da agrinr ltur·a, commercio 
e ohras publi~ilS Pedro rle Aleant~r·a llcllcganle. Acornp;r
nlrari<J tio rPiatorio apresentado ·ao mesmo ministro ~os 
1~ 11<' ~larço de 1863, pelo tlirt~t:lor da dircctoria de obr;rs 
ru hfir·.~, ~ nar~~,~~ao ~lanod tia r~un!:ta Ga!rau.- 18'd. . • 1:~r,on 



j 

RelaH•rio da commissllo de inqucrito nomearla por Rfi~o 
do nliuisterio da fazenda de 10 de Outubro rh' 18!,9. (Sobre 
v a rios pnnt~s em relação ao meio cin:ulautc. )-1 86!l..... 4SOOO 

RclatoJ"io da ~~posição internadooal de 1862, aprrsrntarlo 
a ~na· Mage:;tade o lmp~rarlor pelo conselheiro Cnnalh•' 
?>lor<'it:~, prcsidl'nte da commissao brasileira. (Um volume 
ril'amr te eucadí'rnado, acompanhado de um atl;u; rios 
dcscnh a t!UC se rcfcrc.)-18ti3...................... 15~000 

ll.ehltori:, ~eral da exposição nacional de tsr.t c rrlatorios 
dos juri~ c~pedoes, rolligidos e publil'ados por deliberação 
da ctJmm·.ssiio dircctora pelo secretario Antonio Luiz Fer
namlrs dt C,unha. Acllmpauhad(l dos documentos olliciaes 
e cataloy.Js.-1862.......... ... .. . • . .. .. • .. .. . . .. .. .. . 5SOOO 

Relator;., sobre o melhoramento do meio circulante, apre
sentado á a~sembléa geral legislativa rclo ministro c sr
CI'rtario tle estudo dos ncgocios da fazenda em a scss.1u 
e.xtraurdinaria de 1833............. ... • ... .. • • . • • .. • . • • ISOOO 

llel:ttorio da ~slrada de ferro dl' D. Pedro 11 do ·t.o scmes!rt~ 
do anuo de l8ü6, apresl'utado ao !IIm. c Exm. Sr. eonst'
lhciro 1\I:HJoel Pinto de Souza Dantas, ministro c secretario 
de cstarlo dos negocios da agricultm·a, commt•rcin e obras 
pnhlicas pelo Dr. Iknto José Ribeiro Sollragy, úircctor da 
liJl'>ma estrada. -lll66.............. .... . . • . . . .• • . .. .. . tg;,oo 

Rl'.pe1•torio ou índice alphabctiro da reforma hypothPeat'i<t, 
c suhrc sociedades de credito real. (Lei n.o t2a7 de~ I de 
~etcn;hru de 1864 c decretos n.•• 3b3 de 2!ô de Abril r:~ li 1 
d~ 3 de .Junho de 18li5.) Por .A. M. Perdigão i\lalhciro.-
l~ti~.............. ................... ......... .•. .... 3800[) 

Riqnl':.r.a do Brasil rm madeiras de ronstrnc~/io c rarpin
taria. Oll'erccido a S. 1\1. Imperial por llaltlw7.ar da ~iha 
Lislwa.-IM23....... .... . .. .. .. .. .. .. • • .. .. • ... .. .. . • . S~OO 

S(\phismas anarchicos. Elame critico das diversas d~rla
raç<ies dos direitos do homem c do ritlad;1o, por ~Ir. 
Bt•tllh.1m. Trmlu1.ido em linp:u.1::rrm e ofTerceido 11 as~em
ble<t gernl constituinte e legislativa do lmpcrio do Brasil, 
por H. P. 8.-1823..................... .... ........... 8500 

S,-stt•ma de instrurçM pnra a infantaria ligeira. Olferrrido 
llllS IIUH>S ollkint•s du elcrcito (lOr Bernardo Antonio Zng:tlo, 
•:oroucl de infantaria.-1850. ..... . . .. .... . ... . .. .. . • . • . 28000 

Sy!l'tf'ma mctrico. Tabellas para a conwrsJo das mrtli•las 
mctricas nas que lhes correspondem "" systcma usual de 
pesos e mcdirhs do Brasil, e vice-versa.-1866 .......... . 8160 

Tarifa das alfandrgas do Imrerio do Brasil. (Decreto n •0 :!&Ri 
de 3 de Nowmbro de 1860.)-1860.... .... • .. .. .. • .. .. . !>900fl 

-·- de 1869. (Decreto n.o Ui!! de 22 de 1\lar~o de t!IG!l.) 
E rch1torio da commissão encarregada da organizaçao da 

T:~~~:a~a~:::.~~~ ~e· ;e·r·r~· ~~: ·~: ·;;~;~~~;.-·(~;c~;~ ·~ .·~~M:-~-- ·· 
de 3 llc leverc1ro de I8u3.)-1863 .............. "'(.f"'-1t~'-' 11q~ 

1]wo•·ia das marhioas de vapor, acompanha ~~ ~!- J 
rnpc::lo de Cilda parte; e d11 c'positno dn!' pr' ·i • cir-
cut~l>tat~cias c restilta~lns prati,·os relativos á s , · ~$ rnrr;ão 
c dlrPcça"; a econonna do combusttwl; dos ~!c cnt~r 
t-'lplosnP~,f'tr .• etc., ctr.- tH{l ....•......• .. ~:,.... ... .. ~sooo 
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Ta•at:uJo elr•mrnt;tr de physita·, Jwlu abbadr llauy; 
flonorario d;t i~rrja mrtropolilõuw til' l'llris. ·mbr~'c!':tlllo 
l••gifio ,,. honra, do instituto das t'f'i('nei;ts r :u-tt·s; 
dr rnineraltJp;:iit no nnl~t·u rle llisturia na Jurai~ da 
rf'al d:~s ~dt'nci;ts, <~ dn sot·ifld;adc dos iutl:tg:ul ort•s d:t 
tur.,1;1, rk lkrliru, rJ;r uuiH•r.<idarlc inrrJf'ri;l! lfp ~1-ilrw; .il 
~ut•ied(lfll~ de Hli!H'r:llo.!.!i.1 flp .lt•wt; da !'orirdadl' it:diar-)1 
ffa:-o :O.I'if'rl'.·ias ~ tla sol'iPdade lia lava di1s sriPnriib ,;,\ )J;;J·p•l 
rtC". ~Pt .. mndtt edi,·;in. Hf'\i,ta f' t>on~id,•r·:n<'lmt'lllt.:: <tH;..'II'!' 4. 

t;~tb. Tr;rduzid;r r•m \UI(!ar. Tonw 1. 0 :_1:)111_ .••.•.•.• ~- .• 

'J':•:tfado sdli'" i! ~:liria da f~.rnr f' da n1~1ntri!.!a j~a Trl:lrd.l. 
•~ tio I!Jnc!H dP ror:1r' ao fnHJU :t cal' IH~ de~ Yal'ra c'lll I h_nt~ 
hurgo. Trilduzido do dill:un:u·qn('z ptn T. C. J;rnun \~~-r-. 
;:.manl. ~Pntil honli'Bl d:1 caruar:1 do rri d,~ J)inarnarc;; (~ 
JIH'rllhro dP di\t'r:·;as soriPdad,·s ~~·Jpntilii';Js. Pari~. l~i:1 ;. 
Tradut.i,Jo do fra11rPZ por um I~rasilt•iru. Paris, 1:-)::?.i.-1 S:.\ i. 

'l't·at:uln r](• tri~<IIIO!III'tria, p<•r ,\. ~!. Le;!cnt!re.-lSII!l ...• 

'l'r:tl:uln dr trigonornrlri•l r;:phcri<·a, por Franri"<'n :\li;.:<:<'l 
Pin·~, lente t!e a~ii-OÚo111ia C' iWYP:,!Oçüo, r:~pif;!o d(' n~::r ~" 
;.:urrril da Jrll1õJd,1 n;~cioual r• inq~t•rial.-l»tJI; ...•....... 

'J'r:tití- d'astrorromir. apJ•Iiqlll'" rt dr gi·nd(·sir pr:1tiqnr r<o;n
Jll'f'llallt l't'\flO!"<~' dl'!\ iiH0lhorks ~11ili:•s d:HIS re:.pfol'i.lfi;Ja 
du !tio dr ~. h"<HH'i~~·o ('t Jll't'l.'~d(~ d"uu rtlport. Rll ;.roll.\1'1'
nrJllf'lll irnp•'•ri:d drr Bn'sil par Lrnrn. Liais, ;~stronon1r "" 
l'ohscr\"atoirc irnpl'nal tk Par~~~ en rnission Sl'iPutifiqn(', 
auteur de l'espare relrst<•, •·te, etc., dr.-tSG7 ........ 

l'sos do parlamento In::;l<'Z ..•.•••.. , •••..•.•..•.•.•.•.•• 

,-i-.ra-. dos pontos. mais irupnrl.:nJtrs ria r•,tr.1d:r <Ir f:·rro 
dP P. Pt~dro l[ dt·~<"fi,~ a r;:;tariw da etn·tl' iltr~ a do Cn~:J
lJH'ITin, <' planta~ das JHlnt;·s subrt• os rif)~ ~anl',\u?J:I, 
!'>ana Farllili;J, Hio ti;.- ~I orles, l'ir;rhv c Parai!\ ha. l'u
ltlie;rç;io fpit;r por ord('IIJ do rninisterio d:. af:;·inrltur;J, 
rniJIIIJPreio <' •JIJ!"il:-; publi,.,,, pPio illlprri:ll insfitnfn i!rli..;~ 
ti<'~>. Hiu de Jaueiro.-Cada rolltrç,io de 30 \i,ta> ...... . 

-------·--·· --··· ·---~- ·-----------
;;lo\ 1!1' .I:~JI!'~I·~ - "j \I'(''!'): i;j·o ""'~ 11"i•::l ! 

~sooo 

H~IJII 
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