
Reg1/.lamenlo para execução da [ei N.' 601 de 18 de Selem
bro de 18;;0, a que se refere o Decrelo desla data. 

CAPITULO I. 

Da lIepartição Geral das Terras Publicas. 

Art. 1.' A Repartic~o Geral das Tenas Publicas, creada 
pela Lei N.' 601 de 18 de Setembro de 1850, fi~a subo.rdl
nada ao Ministro e Secretario d'Est~do dos Ne~oc,)os!lo Im
perio, e constará de hum Director (,eral das Terras P\lhltc~s, 
Chefe da Repartição, e de hum FIscal. 

A S""rélaria so comporá de hum Ottldal Maio,', dois om
eiaes, quatro Amanuenses, hum Porteiro, e hum Continuo. 

Hum Ottlcial e hum Amanuense serão habeis em dese·
nho topographico, podendo ser tirados dentre os Omeiaos do 
Corpo de Engenheiros, ou do Estado Maior de 1." Classe. 

Art. 2. 0 Todos estes Empregados serão nomeados pol' 
Decreto Imperial, excepto os Amanuenses, Porteiro, e Con
tinuo, que o serão por Portaria do Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias do Imporia; e terão os mncimentos so
guintcs : 

Director Geral, quatro contos de l·éis ...... 1 •. 0001)000 
Fiscol, dois co.ntos e quatrocentos mil réis ... 2.400~000 
Omcial Maior, tres contos e duzelitos mil réis. 3. 200:t)OOO 
omciaes (cada hum), dois contos c quatro-

centos mil réis............................... 2. r,.OO;'!lOOO 
Amanuenses (tada hum), hum conto e duzen-

tos mil réis ................................. " 1 .. 200~OOO 
Porteiro, hum conto de réis ............... 1..000))000 
Continuo. seiscentos mil réis.............. 600",,000 
Ar!. 3.' Compete á Hepaltição Geral das Terras Publicas: 

§ 1.' Dirigir a mediçilo, divisilo, e descripção das terras 
devolutas, e prover sobre a sua conservaçilo. 

§ 2.' Organisar hum Regulamento especial para as medi
ções, no qual indique o modo pratico. de procoder á ellas, 
e quaes as informações, que devem conter os memoriaes, de 
que trata o Art. 16 deste Regulamento. 

§ 3.' Propor ao Govern6 as terras devolutas, que deverem 
ser reservadas: 1.' para a colonisaçilo dos indigenas: 2.' para 
a fundaçilo de Povoações. abertura de estradas, e quaesquer 
ol1tras servidões, e assento de EstabeleDimentos Publicas. 

§ 4.' Fomecer ao Ministro da Marinha todas as informa
ções, que tiver ácorca das terras devolutas, que em raz~o de 
sua situação, e abundancia de madeiras proprias para a COllS

truCÇão naval, convenha reservar para o dito fim. 
§ 5.' Propor a porção do terras medidas, que annualmente 

deverem ser vendidas. 
§ 6.' :Fiscalisar a distribuiçào das terras devolutas, e a 

regula.ridade das operações da venda. 

~ 
7.' Promover a .COlonisação nacional, e estrangeira . 

. 8.' Promover o registro das terras possuidas. 
. 9.' Propor ao Governo a formula, que devem ter os 

titulos de revalidação, e de legitimação de terras. 
§ 10. Organisar, e submettcr á approvação do Governo o 

Regulamento, que deve reger a sua Secretaria, c as de seus 
Delegados nas P,·ovincias. 

§ 11. Propor finalmente todas as medidas, que a expe
riencia for demonstrando convenientes para o bom desempe
nho de suas attribuições, e melhor execução da Lei N.' 601 
de 18 de Setemhro de 18GO, 0 dc,te Regulamento. 



Arl. "o ,. Todas." ordl'lIs da Ikparlit;ão Gemi das Terras 
Publicas relativas á medição, divisão, e deseripção das terras 
devolutas nas Provincias; á sua conservação, venda, e dis
tribuiçiiO,; á colonisação nacional c estrangeira, serão assigna
das pelo Ministro e Secretario d'Estado dos Negccios do Im
pcrio, c dirigidas aos Presidentes das Provincias. As infor
mações porêm, que forem neccssarias pura o regular anda
rrocnto do serviço á cargo da mesma Repartição, poderão 
ser exigidas pelo Directm' Gel'al de seus Delegados, Oll re
quisitadas das Autoridades, incumbidds pOl' este Regulamento 
do registro das tenas possuidas, da medição, divisão, con
servação, fiscalisação, e venda das terras devolutas, e da le
gitimação, ou revalidação das que estão sujeitas á estas for
malidades. 

Ar!. 5.' Compele ao Fiscal: 
§ 1.' Dal' parecer por eseripto sobre todas as questões de 

lerras, de que tl'ata a Lei N.' 601 de 18 de Setembro de 
18,,0, e em que estiverem envolvidos direitos, e interesses 
do Estado, e tiver de intervir a Repartição Geral das Terras 
Publicas, cm virtude deste Regulamento, ou por ordem do 
Governo. 

§ 2.' Informar sobre os recursos interposlos das decisões 
dos Presidentes das ·Provincias para o Governo Imperial. 

§ 3.' Participar ao Director Geral as faltas commettidas 
por quaesquer Autoridades, ou Empregados, que por este He
gulamento teem de exercer funcções concernentes ao registro 

. das terras possuidas, á eonservação, venda, medição, de
marcação, e fiscalisação das terras devolutas, ou que estão 
sujeitas á revalidação, e legitimação pelos Arts. 4.' e 5.' da 
Lei N.' 601 de 18 de Setembro de 1850. 

§ 4.' Dar ao Direclor Geral todos os esclarecimentos, e 
inl'ormações, que forem exigidos para o bom al'ldamento do 
serviço. 

Ar!. 6.' Haverá nas Provincias huma Repartição Especial 
das Terras Publicas nellas existentes. Esta Repartição será 
subordinada aos Presidentes das Provincias, e dirigida por 
hum Delegado do Director Geral das Terras Publicas; terá 
hnm Fiseal, que será o mesmo da Thesonraria; os Offi
ciaes c Amanuenses, que forem necessarios, segundo a amuen
cia do trabalho, e hum Porteiro servindo de Archivista. 

O Delegado, e os Officiaes serão nomeados por Decreto 
Imperial; os Amanuenses, e o Porteiro por Portaria do Mi
nistroe Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio. Estes 
Empregados perceberão os vencimentos, que forem marcados 
por Decretb, segundo a importancia dos respectivos trabalhos. 

ArL 7.' O Fiscal da Repartição Especial das Terras Pu
!lli"as deve: 

% L" Dar parecer por escriplo sobre· toda, as 'luestües 



de terras, de que trata a I"ei N.' 601 de 18 de Setembro 
de 1850, e em que estiverem envolvidos interesses do Estado, 
e tiver de intervir a RepartiçãO Especial das Terras Publicas, 
em virtude da Lei, Regulamento, e ordem do Presidente <Ia 
Provincia. 

§ 2.' Participar ao Delegado do Chefe da Repartição Ge
ral, a fim de as fazer subir ao conhecimento do Presidente 
da Provincia, e ao do mesmo Chefe, as faltas commettidas 
por quacsquer Autoridades, ou Empregados da respectiva Pro
vincia, que por este Regulamento teem de exercer funcções 
concernentes ao registro das terras possuidas, á conservação, 
venda, medição, demarcação, c fiscalisação das terras devo
lutas, ou que estão sujeitas á revalidação c legitimaçãO pelos 
Arts. ".' e 5.' da Lei N.' 601 de 18 de Setembro de 1850. 

§ 3.' Prestar ao Delegado do Chefe da Repartição Geral 
todos os esclarecimentos, e informações, que forem por elle 
exigidos para o bom andamento do serviço. 

Art. 8.' O Governo fixará os emolumentos, que as par
tes teem de pagar pelas certidões, copias de mappas, e 
quaesquer outros documentos passados nas Secretarias das 
Repartições Geral e Especiaes das TelTas Publicas. Os titulas 
porêm das terras, distribuidas em virtude da Lei N.' 601 de 
18 de Setembro de 1850, somente pagarão o imposto fixado 
no Art. 11 da mesma I"ei. 

Os emolumentos, c imposto serão m·recadados como renda 
do Estado. 

Art. 9.' O Director Geral das Terras Publicas, nos im
pedimentos temporarios, será substitui do pelo Oficial Maior 
da Repartição;. e os Delegados pai· hum dos Oliciaes da 
respectiva Secretaria, designado pelo Presidente da Provincia. 

CAPITULO u. 

Da medição das Terras Publicas. 

Art. 10. As Provincias, onde houver terras devolutas, 
serão divididas em tantos districlos de medição, quantos 
convier, comprehendendo cada dislricto parte de huma 
Comarca, huma ou mais Comarcas, c ainda a Provincia in
teira, segundo a quantidade de terras devolutas ahi existen
tes, c a urgencia de sua medição. 

Art. 11. Em cada districto haverá hum Inspector Geral 
das medições, ao qual serão suhordinados tantos Escreven
tes, Desenhadorcs, e Agrimensores, quantos convier. O Inspe
clor Geral será nomeado pelo Governo, sob proposta do 
Direc!or Geral. Os Escreventes, Desenhadores, e Agri mcn
sores serão nomeados pelo Inspedor Geral, com approvação 
do Presidente da Provinda. 



Art. 12. As me!li~ües serao feitas por lenilorios, que 
regularmente formarão quadrados de seis mil braças de lado, 
subdivididos em lotes, ou quadrados de quinhentas braças de 
lado, conforme a regra indicada no Art. H da Lei N.' 601 
de 18 de Setembro de 1850, "segundo o modo p"atico pres
cripto no Regulamento Especial, que fo~ organisado pela Re
partiç~o Geral das Terras Publicas. 

Ar!. 13. Os Agrimensores trabalharão regularmente por 
contracto, que farão COm o Impector de cada dislricto, e no 
qual se lixará o seu vencimento por braça de mediç"o, 
comprehendidas todas as despezas com picadores, homens 
de corda, demarcação, &c., &c. 

O preço maximo de cada braça de medição será estabe
leCido no Regulamento Especial. 

Art 14. O Inspector ha o responsavel pela exactidão 
das medições; o trabalho dos Agrimensores lhe será por 
lanto submcttido; e sendo por elte approvado, procederá á 
formação dos mappas de cada hum dos lerrilorios medidos. 

Art. 15. Destes mappas fará extrahir tres copias, huma 
para a Repartição Geral das Terras Publicas, outra para o 
Delegado da Provincia respectiva, e outra que deve perma
necer em seu poder; formando a final hum mappa .geral 
do seu districto. 

Art. 16. Estes mappas serão acompanhados de memo
riaes, contendo as notas descriptivas do terreno medido, e 
todas as outras indicações, que deverem ser feitas em con
formidade do Regulamento Especial das medições. 

Art. 17. A medição começará pelas terras, que se repu
tarem devolutas, 'e que não estiverem encravadas por posses, 
annunciando-se por editaes, e pelos jornaes, se os houver 
no districto, a medição, que se vai fazer. 

Art. 18. O Governo poderá com tudo, se julgar con
veniente, mandar proceder á medição das terras devolulas 
contiguas tanto ás terras, que se acharem no dominio par
ticular, como ás posses sujeitas á legitimação, e sesmarias. c 
Concessões do Governo sujeitas á revalidaç~o, .respeitando os 
limites de humas, e outras. 

Art. 19. Neste caso, se os proprietarioB, ou posseiros 
visinhos se sentirem prejudicados, apresentarão ao Agrimensor 
petição, em que exporão o prejuizo, que sofTrerem. Não obstante 
continuará a medição; e ultimada ella, organisados pelo Ins
pector o memorial, e mappa respectivos, será tudo remet
tido ao Juiz Municipal, se o peticionario prejudicado for poso 
sUidor, ou sesmeiro não sujeito á legitimação, ou revalidação, 
e ao Juiz COlllmissario creado pelo Art. 30 deste Regula
mento, se o dito peticionario for possuidor, ou sesmeiro su
jeito á revalidação, ou legitimaçãO, Tanto o Juiz Municipal, 
COlIJO <) Commi"ario darnt' vista ao, coppoentes por cinco 



dias pai'" deduzil'cm seus embargos, que serão decididos, os 
deduzidos' perante o Juiz Commissario nos termos, e com o 
recurso do Art. 47; e os deduzidos perante o Juiz Municipal 
na fórma das Leis existentes, e com recurso para as AQto-
ridades judiciarias competentes. . 

Art. 20. As posses estabelecidas depois da publicação do 
presente Regulamento .não devem ser respeitadas. Quando os 
Inspeetores, e Agrimensores encontrem semelhantes posses, 
o partieiparilo aos Juizes lIfunicipaes para providenciarem na 
conformidade do Art. 2.' da Lei supracitada. 

Art. 21. Os lnspectores não terão ordenado fixo, mas 
sim gratificações pelas medições, que fizerem, as quaes serao 
estabelecidas sob proposta do Director Geral das Terras Pu
blicas. com a\tenção ás difllculdades, que orferecerem as terras 
a medir. 

CAPlTI;LO 11 L 

Da revalidaciio, e legitimação da.s terras, e modo pratic,) de 
e.'rtremar o dominio public.o do particular. 

Ar!. 22. Todo o possuidor de terras, que tiver titulo le
gitimo da acquisição do seu dominio, quer as terras, que fi
.zerem parte deHe, tcnMo sido originariamente adquiridas por 
posses de seus antecessores, quer pOI' concessões de sesmarias não 
medidas, ou não confirmadas, nem cultivadas, se acha ga
r&ntido em seu dominio, qualquer que for a sua extensão, 
por virtude do disposto no § 2.' do Ar!. 3.' da Lei n.' 601 
de 18 de Setembro de 1850, que exclue do dominio publico, 
e considera como não devolutas, todas as terras, que se acha
rem no dominio particular por qualquer titulo legitimo. 

Art. 23. Estes possuidores, bem como os que tiverem 
terras havidas por sesmarias, e outras concessões do Governo 
Geral, ou Provincial não ineursas em com-misso por falta de 
cumprimento das condições de medição, confirmação, e cul
tura , não tem precisão de revalidação, nem de legitimação, nem 
de novos titulos para pOderem gozar, hypolhecal', ou alienar 
os terrenos, que se achão no seu dominio. 

Art. 24. Estão sujeitos á legitimação: 
~ 1.' As posses, que se acnarem em poder do primeiro occu

pante, não tendo outro titulo senão a sua occupação. 
§ 2.' As que, posto se achelll em poder de segundo OCClI

pante, não tiverem sido por este adquiridas por titulo legitimo. 
§ 3.' As que, ach.ndo-se em poder do primeiro occllpante 

até a dat.a da pUblicação do presente Regulamento, tiverem 
sido alienadas contra a prolübiçào do Art. 11 da Lei n.' 601 
de 18 de Setembro de 1850. 

Ar!. 25. Silo titulos legitimos todos aquelles, qlle segundo 
() direito s~o optos para transferir o d()minio. 



Art. 26. Os escriptos particulares de compra e venda, ou 
doação, nos casos em que por direito são aptos para transferir 
o dominio de bens de raiz, se considerão legitimos, se o paga
mento do respectivo imposto tiver sido verificado antes da pu
blicação deste Regulamento: no caso porêm de que o paga
mento se tenha realisado depois dessa data, não dispensarão 
a legitimação, se as terras transferidas houverem sido adquiridas 
por posse, c o que as transferir tive,' sido o seu primeiro 
occupante. 

Art. 27. Estão sujeitas á revalidação as sesmarias, ou outras 
concessões do Governo Geral, ou Provincial que, estando ainda 
no dominio dos primeiros sesmeiros, ou conccssionarios, se 
acharem cultivadas, ou com principio de cultura, e morada ha
bituaI do respectivo sesmeiro, ou concessionario, ou de quem o 
represente, e que não tiverem sido medidas, e demarcadas. 

Exceptuão-se porêm aquellas sesmarias, ou outras concessões 
do Governo Geral. ou Provincial, que tiverem sido dispensadas 
das condições acima exigidas por aeto do poder competente; 
e bem assim as terras concedidas á Companhias para estabe
lecimento de Colonias, e que forem medidas e demarcadas 
dentro dos prazos da concessão. 

Art. 28. Logo que for publicado o presente Hegulamen!o , 
05 Presidentes das Provincias exigirão dos Juizes de Direito, 
dos Juizes Municipaes, Delegados, Subdelegados, e Juizes de 
Paz informaçãO circumstanciada sobre a existencia, ou não exis
tencia em suas Comarcas, 'fermos e Districtos de posses su
jeitas á legitimação, e de sesmarias, ou outras concessões do 
Gov,Çrno Geral, ou Provincial sujeitas á revalidação na fórma 
dos Arts. 24, 25, 26 e 27. 

Art. 20. Se as Autoridades, á qJJcm incumbe dar taes 
informações, deixarem de o fazer nos prazos marcados pelos 
l'residentes das Provincias, serao punidas pelos mesmos Pre
sidentes com a multa de cincoenta mil réis, e com o dobro 
naS reincidencias. 

Art. 30. Obtidas as necessarias informações, os Presi
dentes das Provincias nomearão para cada hum dos Munici
pios, em que existirem sesmarias, ou outras concessões do Go
verno Geral, ou Provincial, sujeitas á revalidação, ou posses 
sujeitas á legitimação, hum Juiz Commissario de medições. 

Art. 31. Os nomeados para este emprego, que não ti
verem legitima escusa, a juizo do Presidente da Provincia, 
serão obrigados a aceita-lo, e poderão ser compcllidos á isso 
por multas até a quantia de cem mil réis. 

Art. 32. Feita a nomeaç.ão dos Juizes Commissarios das 
mediçües, o Presidente da Provincia marcará o prazo, em que 
deverão ser medidas as h,nas adquiridas por posses sujeitas á 
legitimação, ou por sesmarias. ou outras concessões, que estejão 
por medir, c sujeitas ri J'cvnlidnç,ão, marcando maio!' ou mel.0r 



prazo, segundo as circumstancias do Municipio, e o maior 00 
menor numero de posses, e sesmarias sujeitas á legitimação, c 
revalidação, que ahi existirem, 

Art, 33. Os prazos marcados poderão ser prorna",l~ pelos 
mesmos Presidentes, se assim o julgarem conveniente; e neste 
caso a prorogação aproveita a todos os possuidores do Muni
cipio para o qual for concedida. 

Art. 34. Os Juizes Commissarios das medições são os com
petentes: 

1." Para proceder á medição, e demarcação das sesmarias, 
ou concessões do Governo Geral, ou Provincial, sujeitas á reva
Iidação, e das posses sujeitas á legitimação. 

2.° Para nomear os seus respectivos ,Escrivães, e os Agrimen
sores, que com elles devem proceder ás medições, edemarcações. 

Art. 35. Os AgrimeQsores serão pessoas habilitadas por 
qualquer Escola nacional, ou estrangeira, reconhecida pelos 
respectivos Governos, e em que se ensine topographia. N. 
falta de titulo competente serão habilitados por exame feito 
por dous Oliciaes do Corpo de Engenheiros, ou por duas pes
soas, que tenhão o curso completo da Escola Militar, sendo os 
Examinadores nomeados pelos Presidentes das Provincias. 

Ar!. 36. Os Juizes Commissarios nao procederão á me
dição alguma sem preceder requerimento de parte: o reque
rimento deverá designar o lugar, em que he sita a posse, ses
maria. ou concessão do Governo, e os seus confrontantes. 

Art. 37. I\cquerida a medição, o Juiz Commissario, ve
rificando a circumstancia da cultura elTcctiva, e mOl'ada habi
tual, de que trata o Ar!. 6." da Lei n." 601 de 18 de Setembro 
de 1850, e que não são simples roçados, derribadas, ou queimas 
de matos, e outros actos semelhantes, os que constituem a 
pretendida posse, marcará o dia, em que a deve começar, fa· 
zendo-o publico com antecedencia de oito dias, pelo menos, por 
editaes, que serão alixados nos lugares do costume na Freguezi., 
em que se acharem as possessões, ou sesmarias, que houverem 
de ser legitimadas, ou revalidadas; e fazendo citar os confron
tantes por carta de edictos. 

Ar!. 38. No dia assignado para a medição, reunidos no 
lugar o Juiz Commissario, Escrivão, e Agrimensor, e os demais 
empregados na medição, deferirá o Juiz juramento ao Escrivão, 
e Agrimensor, se já o não tiverem recebido; e fará lavrar 
termo, do qual conste a fixação dos editaes, e entrega das 
cartas de citação aos confrontantes. 

Art. 39. Immediatamente declarará aberta a audiencia, 
e ouvirá a parte, e os confrontantes, decidindo administrativa
mente, e sem recurso immediato, os requerimentos tanto ver
baes, como escl'iptos, que lhe forem apresentados. 

Ar!. 1>0. Se a medição requerida for de sesmaria, ou outra 
concessão do Governo, fará proceder á ella de conformidade 



com os mmos, e confrontações designados 110 lilulo de con
cessão; com tanto que a sesmaria tenha cultura elTectiva, e 
morada habitual, como determina o Art. 6.' da Lei n.' 601 
de 18 de Setembro de 1850. 

Art. 41. Se dentro dos limites da sesmaria, ou concessão 
encontrarem posses com cultura elTediva, e morada habitual, 
em circumstancias de serem legitimadas, examinarão se essas 
posses tem em seu favor alguma das excepções constantes 
da segunda parte do § 2.' do Art. 5.' da Lei n.' 601 de 18 
de Setembro de 1850; e verificada alguma das ditas excepções, 
em favor das posses, deverão ellas ser medidas, a fim de que 
os respectivos posseiros obtenhão a sua legitimação, medindo-se 
neste caso para o sesmeiro, ou concessionario o terreno, que 
restar da sesmaria, ou concessão, se o sesmeiro não preferir o 
rateio, de que Irata o § 3.' do Art. 5.' da Lei. 

Art. 1>2. Se porêm as posses, que se acharem nas ses
marias, ou concessões, não tiverem em seu favor alguma das 
ditas excepções, o Juiz Commissario fará proceder á avaliação 
das bemfeitorias, que nelJas existirem; e entregne o sen valor 
ao posseiro, ou competentemente depositado, se este o não quizer 
receber, as fará despejar, procedendo á medição de conformi
dade com o titulo da sesmaria, ou concessão. 

Art. !,3. A avaliação das bem feitorias "se fará por dous 
arbitros nomeados, hum pelo sesmeiro, ou concessionario, e 
o outro pelo posseiro; e se aquelles discord"arem na avaliação, 
o Juiz Commissario nomeará hum terceiro arbitro, cujo voto 
prevalecerá, e em que poderá concordar com hum dos dous , 
ou indicar novo valor, com tanto que não esteja fóra dos li
mites dos pl'eços arbitrados pelos outros dous. 

Ar!. 44. Se a medição requerida for de posses não situa
das dentro de sesmarias, ou outras concessões, porêm em ter
renos, qué se achassem devolutos, e tiverem sido adquiridas por 
occnpação primaria, ou havidas sem titulo legitimo do primeiro 
occupante, devem ser legitimadas, estando cultivadas, ou com 
principio de cultura, e morada habitual do respectivo posseiro , 
ou de quem o represente, o Juiz Com missa rio fará estimar por 
arbitros os limites da posse, ou seja em terras de cultura f ou 
em campos de criação; e verificados esses limites, e calculada 
pelo Agrimensor a área nelles contida, fará medir para o pos
seiro o terreno, que tiver sido cultivado, ou estiver occupado por 
animaes, sendo terras de criação, e outro tanto mais de ter
reno devoluto, que houver contiguo; com tanto que não preju
dique a terceiro, e que em nenhum caso a extensão total da 
posse exceda a huma sesmaria para cultura, ou criação igual 
ás ul\imas concedidas na mesma Comarca, on na mais visinha. 

Art. 45. Se a posse, que se honver de medir, for limitada 
por outras, cujos posseiros possão ser prejudicados com a esti
mação do terreno occupado, cada hum dos posseiros Iimitro-



pileS nomeará hum arbitro, os quaes, unidos ao nomeado pelo 
prímeiro, cujo terreno se vai estimar, procederão em commum 
á estimação dos limites de todas, para proceder-sp. ao c.,lculo 
de suas áreas, e ao rateio segundo a porção, que valla hum 
posseiro tiver cultivado, ou aproveitado. Se os arbitros não 
concordarem entre si, o Juiz nomeará hum novo, cujo voto 
prevalecerá, e em que poderá concordar com o de qualquer 
dos antecedentes arbitros, ou indicar novos limites; com 
tanto que estes não comprehendão, em cada posse, áreas 
maiores ou menores do que as comprehendidas nos limites 
estimados pelos anteriores arbitros. 

Art. 46. Se porêm a posse não for limitada por outras, 
que possão ser prejudicadas, a estimação do terreno aprovei
tado, ou occupado por animaes se fará por dous arbitros, hum 
nomeado pelo posseiro, e outro pelo Escrivão, que servirá 
neste caso de Promotor do Juizo; e se discordarem estes, o 
Juiz nomeará hum terceiro arbitro, que poderá concordar com 
hum dos dous primeiros, ou fixar novos limites; com tanto que 
sejão dentro do terreno inclui do entre os limites estimados pelos 
outros dous. 

Art. 47. Nas medições, tanto de sesmarias, e outras con
cessões do Governo Geral, e Provincial, sujeitas á revalidação, 
como nas posses sujeitas á legitimação, as decisões dos arbi
tros, aos quaes serão submetlidas pelo Juiz Commissario todas 
as questões, e duvidas de facto, que se suscitarem, não serão 
sujeitas a recurso algum; as dos Juizes Commisarios porêm, 
que versarem sobre o direito dos sesmeiros, ou posseiros, e seus 
confrontantes, estão iujeitas a recurso para o Presidente da 
Provincia, e deste para o Governo Imperial. 

Ar!. 48. Estes recursos não suspenderão a execução: ul
timada elIa, e feita a demarcação, escriptos nos autos todos os 
termos respectivos, os quaes serão tambem assignados pelo 
Agrimensor, organisará este o mappa, que a deve esclarecer; e 
unidos aos autos todos os requerimentos cscriptos, que tiver ha
vido, e todos os documentos apresentados pelas partes, o Juiz 
Commissario a julgará por finda; fará extrahir hum traslado dos 
autos para ficar em poder do Escrivão, e remelterá os originaes 
ao Presidente da Provincia, ainda quando não tenha havido in
terposição de recurso. 

Art. 49. Recebidos os autos pelo Presidente, e obtidos 
por elIe todos os esclarecimentos, que julgar necessarios, ouvirá 
o parecer do Delegado do Director Geral das Terras Publicas, 
e este ao Fiscal respectivo, e dará a sua decisão, que será pu
blicada na Secretaria da Presidencia, e registrada no respectivo 
Livro da porta. 

Art. 50. Se o Presidente entender '1ue a medição foi ir
regular, ou que se não guardou ás partes o seU direito, em 
conformidade da Lei N.' 601 de 18 de Setembro de 1850, e 



!lo presente Regnlamento, mandará proceder á nova medição, 
dando as instrucções necessarias á correcção dos erros, que tiver. 
havido; e se entender justo, poderá condcmnar o Juiz Com
missario, o Escrivão, e Agrimensor a perderem os emolumentos, 
que tiverem percebido pela medição irregular. 

Art. .51. Se o julgamento de Presidente approvar a me
dição, serão os autos rcmettidos ao Delegado do Dircctor Geral 
das Terras Publicas para fazer passar em favor do posseiro, ses
meira, ou concessionario o respectivo titulo de sua possessão, 
sesmaria, ou concessão, depois de pagos na TIl€souraria os di
reitos de Chancellaria, segundo a taxa do Art. 11 da Lei N.· 
601 de 18 de Setembro de 1850. Os tit.ulos serão assiguados 
pelo Presidente. 

Art. 52. Das decisões do Presidente da Provincia dá-se 
recurso para o Governo Imperial. Este recurso será interposto 
em requerimento apresentado ao Secretario da Presidencia, dentro 
de dez dias, contados da data da publicação da decisão na Se
cretaria; e sendo assim apresentado, suspenderá a execução da 
decisão, em quanto pender o recurso, que será remettido oID
cialmente pelo intermedio do Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do Imperio. 

Ar!. 53. Os concessionarios de sesmarias que, posto tcnhão 
sido medidas, estão sujeitos á revalidação nor falta do cumpri
mento da condição de confirmação, a rêquererão aos Presi
dentes das Provincias, os quaes mandarão expedir o compe
tente titulo pelo Delegado do Director Geral das Terras Pu
blicas, se da medição houver sentença passada em julgado. 

Ar!. 51.. Os eoncessionarios de sesmarias que, posto tenhão 
sido medidas, não tiverem sentença de medição passada em 
julgado, deverão fazer proceder á medição nos termos dos Arts. 
36 e 40 para poderem obter o titulo de revalidação. 

Art. 55. Os Presidentes das Provincias, quando nomea
rem os Juizes Commissarios de medições, marcarão os salarios 
e emolumentos, que estes, seus Escrivães, e Agrimensores deverão 
receber das pmtes pelas medições, que fizerem. 

Art. 56. Findo o prazo marcado pelo Presidente para me
diç,ão das sesmarias, c concessões do Governo sujeitas á revali
dação, e das posses sujeitas á legitünação, os Commissarios in
formarão os Presidentes do estado das medições, e do numero 
das sesmarias, e posses, que se acharem por medir, declarando 
as causas, que houverem inhibido a ultimação das medições. 

Art. 57. Os Presidentes á vista destas informacões delibe
rarão sobre a justiça , e convcniencia da concessão de novo prazo; 
e resolvendo a concessão, a i:ommunicarão aos Commissarios 
~.Iara prc:-!eguirem nas medições. 

Ar!. 58. Findos os prazos, que tiverem sido concedidos, 
os PreSidentes farão declarar pelos Commissarios aos possuidores 
de terras, que tivérem ddxado de cumprir a obrigaçno de as 



1,;.fazer medi , (\ue e!les teem cahido em commisso, e perdido r o direito a serem preenchidos das terras concedidas por seus 
titulos, ou por favor da Lei N. o 601 de 18 de Setembro de 
1859, e d sta circumstancia farão as convenientes participações 
ao Delegad do Director Geral das Terras Publicas, e este ao 
referido D rector, a fim de dar as providencias para a medi
ção das terI s devolutas, que ficarem existindo em virtude dos 
ditos comm ·ssos. 

CAPITULO IV. 

Da medição ,(as terras que se acharem 110 dominio particular 
por qualquer titulo legitimo . 

• 
" Art. 59. As posses originariamente adquiridas por occu-

pação, que não estão sujeitas á legitimação por se acharem 
aclualmente no dominio particular por titulo legitimo, podem 
ser com tudo legitimadas, se os proprietarios preteuderem obter 
titulo de sua possessão, passado pela Repartição Geral das Terras 
Publicas. 

Art. 60. Os possuidores, que estiverem nas circumstancias 
do Artigo antecedente, requererão aos Juizes Municipaes me
dição das terras, que se acharem no seu dominio por titulo le
gitimo; e estes á vista do respectivo título a determinarão, ci
tados os confrontantes. No processo de taes medições guardar
se-hão as Leis e Ucgulamenlos existentes, c de conformidade 
Com suas disposições se darão todos os recursos para as Au
toridades judiciarias existentes. 

Ar!. 61. Obtida a sentença de medição, e passada em 
julgado, os proprietarios poderão solicitar com ena dos Presi
dentes de Provincia o titulo de suas possessões; e estes o man
darão passar pela maneira declarada no Art. 51. 

Art. 62. Os possuidores de sesmarias, que, posto não 
fossem medidas, não estão sujeitas á revalidação por não se 
acharem já no dominio dos concessionarios, mas sim no de outrem 
com titulo legitimo, poderão igualmente obter novos titulas de 
sua propriedade, feita a medição pelos Juizes Municípaes noS 
termos dos Artigos antecedentes. 

Art. 63. Os Juizes de Direito, nas correições que fizerem, 
indagarão se os Juizes Municipacs são activos, e diligentes em 
proceder ás medições, de que trata este Capitulo, e que lhes 
forem requeridas; e achando-os em negligencia, lhes poderão 
impor a multa de cem a duzentos mil réis. Esta multa, bem 
como a dos Artigos antecedentes, serão cobradas executivamente 
como dividas da Fazenda Publica, e para esse fim as Auto
ridades, que as impuzerem farão as necessarias pm1icípações aos 
Inspeclores das Tnesourarias. 



CAPITULO V. 

Da venda das Terras Publicas. 

Art. 64. A' medida que se for verificando a medição, e 
demarcação dos territorios, em que devem ser divididjas as terras 
devolutas, os Delegados do Director Geral das Terrils Publicas 
remetterão ao dito Director os mappas da medição", e demar
cação de cada hum dos ditos territorios, acompanhados dos respe
ctivos memoriaes, e de informação de todas as circumstancias 
favoraveis, ou dcsravoraveis ao territorio medido, c do valor de 
cada braça quadrada, com attenção aos preços fixados no § 2.' 
do Art. 14 da Lei N.' 601 de 18 de Setembro de 1850. 

Art. 65. O Director Geral, de posse dos mappas, memo
riaes, e informações, proporá ao Governo Imperial a venda das 
terras, que não forem reservadas para alguns dos fins declarados 
no Art. 12 da Lei N.' 601 de 18 de Setembro de 1850, tendo 
attenção á demanda, que houver dellas em cada huma das Pro
vincias, e indic.:tdo o preço minimo da braça 'l,,!adrada, que 
deva ser fixado na conformidade do disposto no Si 2.' do Art. 
14 da citada Lei. 

Art. 66. Ao Govºrno Imperial compete deliherar, como 
julgar conveniente, se as terras medidas, e demarcadas devem 
ser vendidas; quando o devem ser; e se a venda se ha de fazer 
em hasta publica, ou fóra deUa; bem como o preço mini mo , 
pelo qual devão ser vendidas. 

Art. 67. Resolvido pelo Governo Imperial que a venda 
se faça em hasta publica, e estabelecido o preço mini mo , pres
creverá o mesmo Governo o lugar, em que a hasta publica se 
ha de verificar; as Autoridades perante quem ha de ser feita, 
e as formalidades que devem ser guardadas; com tanto que se 
observe o disposto no § 2.' do Art. 14 da Lei N.' 601 de 18 
de Setembro de 1850. 

Art. 68. Terminada a hasta publica, os lotes, que anda
rem nella, e não forem vendidos por falta de licitantes, poderão 
ser posteriormente vendidos fóra deUa, quando appareção pre
tendentes. As otTertas para esse fim serão dirigidas ao Tribunal 
do Thesouro Nacional na Provincia do Rio de Janeiro, e aos 
Inspectores das Thesourarias nas outras Provincias do Imperio. 

Art. 69. O Tribunal do Thesouro Nacional, recebidas as 
otTertas, convocará o Director Geral das Terras Publicas, e com 
sua assistencia fará a venda pelo preço, que se ajustar, não sendo 
menor do que O minimo fixado para cada braça quadrada, se
gundo sua qualidade, e situação. 

Art. 70. Se as otTertas forem feitas aos I nspectores das 
• Thesourarias nas outras Provincias do Imperio, estes a sub
metterão aos respectivos Presidentes para declararem se approvão, 
ou não a venda; e no caso affirmativo convocarão o Delegado 



, do })irectOl' (;eral das Terras Publicas, e com sua assistencia 
ultimarão o ajuste, vel'Wcando-se a vel1da de cada hum dos 
lotes nos lermos do Artigo antecedente. 

Art. 71. Quando o Governo Imperial ,i!lIgue conveniente 
razer vender róra da hasta publica algum, 01, alguns dos ter
ritorios medidos, a venda se verificará sempre perante o The
souro Nadoual nos termos do Art. 69. 

CAPITULO VI. 

Das terras reservadas. 

Ar!. 72. Serão rcservad~s tcrras devolutas para coloni
sação, e aldeamento de iudigenas nos districlos, onde existirem 
hordas selvagens. 

Ar!. 73. Os Inspectores, c Agl'imensorcs, lendo noticia da 
cxis!encia de taes hordas nas terras devolutas, que tiverem de 
medir, procurarão instruir-se de seu genio e indole, tIo numero 
provavel de almas, que ellas contêm, e da racilidade, ou dilllcul
dade, que houver para o seu aldeamento; e de tudo inrormarão 
o Direclor Geral das Terras Publicas, por intermedio dos Delega
dos, indicando o lugar mais azado para o estabelecimento do 
aldeamento, e os meios de o obter; bem como a extensão de 
terra para isso necessaria. 

Art. 74. A' vista de taes inrormações, o Director Geral 
proporá ao Governo Imperial a reserva das terras necessarias 
para o aldeamento, e todas as providencias para que este se 
obtenha. 

Ar!. 75. As terras reservadas para colonisação de indi
genas, e por eUes distribuidas, são destinadas ao seu uso
fructo; e não poderão ser alienadas, em quanto o Governo Im
perial, por acto especial, não lhes conceder o pleno gozo deIlas, 
por assim o permitlir o seu estado de civilisação. 

Art. 76. Os mesmos Inspectores, e Agrimensores darão no
ticia, pelo mesmo intcrmedio, dos lugares apropriados para a 
rundação de Povoações, abertura de estradas, e quaesqucl' ou
tras servidões, bem como para assento de Estabelecimentos 
Publicos; e o Director Geral das Terras Publicas proporá ao 
Governo Imperial as reservas, que julgar convenientes. 

Ar!. 77. As terras reservadas para rundação das Povoa
ções serão divididas, conrorme o Governo julgar conveniente, 
em lotes urbanos c ruraes, ou somente nos primeil'Os. Estes 
não serão maiores de 10 braças de frente e 50 de rundo. Os 
ruraes poderão ter maior extensão, segundo as circumstancias 
o exigirem, não excedendo porêm cada lote de 400 braças de 
frente sobre outras tantas de rundo. 

Depois de reservados os lotes que roram necessarios para 
aquartelamentos, fortificações, cemiterios, (róra do recinto das 



Povoações), e quaesquer outros estabelecimentos e servidões 
publicas, será o restante distribuido pelos povoadores a titulo 
de aforamento perpetuo, devendo o foro ser fixado ~ob pro
posta do Director Geral das Terras Publicas, e sendo sempre 
o laudemio, em caso de venda, - a quarentena-o 

Art. 78. Os lotes, em que devem ser divididas as 
terras destinadas á fundação de Povoações,' serão medidos com 
frente para as ruas, e praças, traçadas com antecedencia, 
dando o Director Geral das Terras Publicas as providencias 
necessarias para a regularidade, e formosura das Povoações. 

Art. 79. O foro estabelecido para as terras assim re
servadas, e o laudemio proveniente das vendas dcllas serão 
applicados ao calçamento das ruas, c seu aformoseamento, á 
construcção de chafarizes, e de outras obras de utilidade das 
Povoações, incluindo a abertura e conservação de estradas dentro 
do districto que lhes for marcado. Serão cobrados, adminis
trados, e applicados pela fórma que prescrever o Governo quan
do mandar fundar a Povoção, e em quanto esta não for ele
vada á categoria rle Villa. Neste caso a Municipalidade pro
verá sobre a coLrança e administração do referido foro, não 
podendo dar-lhe outra applicação, que não seja a acima men
cionada. 

Art. 80. A requisição para a reserva de Terras Publicas, 
destinadas á construcção naval, será feita pelo Ministro e Se
cretario d'Estado dos Ne~ocios da Marinha, depois de obtidos 
os esclarecimentos, e informações necessarias, seja da Repartição 
Geral das Terras Publicas, seja de Empregados da Marinha ou 
de particulares. 

Art. 8:1. As terras reservadas para o dito fim ficarão sob 
a administração da Marinha, por cuja Repartição se nomearão 
os Guardas, que devem vigiar na conservação de suas mata., 
e denunciar aos Juizes Conservadores do Ar!. 87, aquelles que, 
sem legitima autorisação, cortarem madeiras, a fim de se
rem punidos com as penas do Art. 2.' da Lei n.' 601 de 18 
de Setembro de 1850. 

CAPITULO VII. 

Das terras devolutas situadas nos limites do Imperio com 
Paües estrangeiros. 

Art. 82. Dentro da zona de dez leguas contigua aos li
mites do Impcrio com Paizes estrangeiros, e em terras de
volutas, que O Governo pretender povoar, estabelecer-se-hão 
Colonias Militares. 

Art. 83. Para O estabelecimento de taes Colonias não he 
necessario, que preceda a medição; porêm esta deverá ser feita, 
logo que for estabelecida a Colonia, por Inspcctores, e Agri-



mensores especiae§, á quem serão dadas inslhicçllés particu
; lares para regular a extensão, que devem ter Os -(éri·itorios, que 
forem medidos dentro da zona de dez leguas, bem como a ex
tensão dos quadrados, ou lotes, em que hão de ser subdivi
didos os territorios medidos. 

Art. 81,. Deliberado o estabelecimento das Colonias Mi
Iitares, o Governo marcará o numero de lotes, que hão de 
ser distribuidos gratuitamente aos Colonos, e aos outros povoa
dores uacionaes e estrangeiros; as condições dessa distribuição, 

,e as Autoridades, que hão de conferir os titulas. 
Art. 85. Os Emprezarios, que pretenderem fazer povoar 

quaesquer terras devolutas comprehendidas na zona de dez le
guas nos limites do Imperio com Paizes estrangeiros, impor
tando para ellas , á sua custa, colonos nacionaes ou estrangeiros, 
deverão dirigir suas propostas ao Governo Imperial, por inter
media do Director Geral das Terras Publicas, sob as bases: 
1.' da concessão aos ditos Emprezarios de dez leguas em qua
dro ou o seu equivalento para cada Colonia de mil e seiscentas 
almas, sendo as terras de cultura, e quatrocentas sendo campos 
proprios para criação de animaes: 2.' de hum subsidio para 
ajuda da empreza. que será regulado segundo as dilficuldades 
que ella otTerece,·. 

A,·t. 86. As terras assim concedidas deverão ser medidas 
á custa dos Emprezarios pelos Inspectores, e AgrimenSores, na 
rórma, que for designada no acto da coneessão. 

CAPITULO VIII. 

Da conservação da. terras de.olutas e alheias. 

Art. 87. Os Jnizes i\lunicipaes são os Conservadores das 
terras devolutas. Os Delegados e Subdelegados exercerão tam
bem as funcçôes de Conservadores em seus districtos, e, como 
taes, deverão proceder ex-officio contra os que commette
rem os delictos, de que trata o Artigo seguinte, e remetler, 
depois de preparados, os respectivos autos ao Juiz Municipal do 
Termo para o julgamento final. 

Art. 88. Os Juizes Municipaes, logo que receberem os 
autos mencionados no Artigo antecedente, ou chegar ao seu eo
nhecimento; por qualquer meio, que alguem se tem apossado 
de terras devolutas, ou derribado seus matos. ou nelles lan
çado fogo, procederão immediatamente ex-o/fieio contra os 
delinquentes, processando-os pela fórma, por que se p"ocess~o 
os que violão as Posturas Municipaes, e impondo-lhes as penas 
do Art. 2.· da Lei n.· 601 de 18 de Setembro de 1850. 

Ar!. 89. O mesmo procedimento terao, a requerimento 
dos proprietarios. cont ... os que se apossarem de SlIas terras, 



c lIellas uernllarem matos, ou lançarem fogo; com tanto que 
os individuos, que praticarem taes actos, nilo sejão hereos 
confinalltes. Neste caso somente compete ao hereo prejudicado 
a acção civil. 

Art. 90. Os Juizes de Direito, nas correições que fizerem, 
investigarão se os Juizes Municipaes, poem todo o cuidado 
em processar os que commeLterem taes delictos; e os Dele
gados e Subdelegados em cumprir as obrigações, que lhes im
poem o Ar!. 87; c farão efTectiva a sua responsabilidade, im
pondo-lhes, no caso de simples negligencia, muIta de cincoonta a 
duzentos mil réis, e, no caso de maior culpa, prisão até tres 
mel'f's. 

CAPITULO" IX. 

no "egistro das terras possuídas. 

Ar!. 91. Todos os possuidores de terras, qualquer que 
seja o titulo de sua pr~priedade, ou possessão, são obrigados 
a fazer registrar as terras, que possuirem, dentro dos prazos mar
cados pelo presente Regulamento, os quaes se começarão a 
contar, na CÓrle, e Provincia do Rio de Janeiro, da data fixada 
pelo Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio , e 
nas Provincias, da fixada pelo respectivo Presidente. 

Art. 92. Os prazos serão 1.', 2.' e 3': o 1.' de dois 
annos, o 2.' de hum anno, e o 3.' de seis mezes. 

Ar!. 93. As declarações para o registro serão feitas pelos 
possuidores, que as escreverão, ou farão escrever por outrem 
em dois exemplares iguaes, assignando-os ambos, ou fazen
do·os assignar pelo individuo, que os houver escripto, se os 
pOSSUidores não souberem escrever. 

Art. 94. As declarações para o registro das terras pos
suidas por menores, Indios, ou quaesquer Corporações, serão 
feitas por seus Paes, Tutores, Curadores, Directores, ou en
carregados da administração de seus bens, e terras. As decla
rações, de que tratão este e o Artigo antecedente, não confe
rem algum direito aos possuidores. 

A rt. 95. Os que não fizerem as declarações por escripto 
noS prazos estabelecidos, serão multados pelos encarregados do 
registro na respectiva Freguezia: findo u primeiro prazo em 
vinte e cinco mil réis, lindo o segundo em cincoenta , e findo 
o terceiro em cem mil réis. 

Art. 96. As multas serão communicadas aos Inspectores 
da Thcsouraria, e cobradas executivamente, como dividas da 
Fazenda Nacional. 

Art. 97. Os Vigarios de cada hurna das Freguezias do 
Imperio silo os encarregadas de receber as declarações para 
o registro das terras, e os incumbidos de proceder á esse re-



gistro dentro de suas Freguezias, t'azendó--o por si, ou por es
creventes, que poderão nomear, c ter sob sua responsabilidade. 

Art. 98. Os Vigarios, logo que for marcada a data do 
. primeiro prazo, de que trata o Art. 91, instruirão a seus fre
guezes da obrigação, em que estão, de fazerem registmr as ter
ras, que possnirem, declarando-lhes o prazo, em que o devem 
fazer, as penas em que incorrem, e dando-lhes todas as ex
plicações, que julgarem necessarias para o bom cumprimento 
da referida obrigação. 

Art. 99. Estas instrucções serão dadas nas Missas con
ventuaes, publicadas por todos os meios, que parecerem no
cessarios para o conhecimento dos respectivos frcguezes. 

Art. 100. As declamções das terrás possuidas devem eou
ter: o nome do possuidor, a designação da Freguezia, em que 
estão situadas: o nome particular da situação, se o tiver: 
Sua extensão, se for conhecida: e seus limites. 

A,·t. 101. As pessoas obrigadas ao registro apresentarão 
ao respectivo Vigario os dois exemplares, de que trata o Art. 
93; e sendo conferidos por elle, achando-os iguaes e em regra, 
fará em ambos huma nota, que designe o dia de sua apresen
tação; e assignando as notas de ambos os exemplares, entre
ga"á hum delles ao apresentante para lhe servir de prova do 
haver cumprido a obrigação do registro, guardando o outro 
para fazer esse registro. 

Art. 102. Se os exemplares não contiverem as declara
ções necessarias, os Viga rios poderão fazer aos apresentantes 
as observações convenientes a instrui-los do modo, por que de
vem ser feitas essas declarações, no caso de que lhes pareção 
não satisfazer ellas ao disposto no Art. 100, ou de conterem 
erros notorios: se porêm as partes insistirem no registro de 
Suas declarações pelo modo por que se acharem feitas, os Vi
garios não poderão recusa-las. 
. Art. 103. Os Vigorios terão livros de registro por clle. 
abertos, numerados, rubl'ic,ndos c encerrados. Nesses hvrús lan
çarão por si, ou por seus escreventes, textualmente, as decla
rações, que lhes forem apresentadas, e por esse registro co
brarilo do declarante o emolumento correspondente ao nume"o 
de letras, que contiver hum exemplar, a razão de dois l't'fiCS 

por .letra, e do que receberem farão nolar em ambos os ex
emplares. 

Art. 104. Os exemplares, que ficarem em poder dos Vi
garios serão por elles emmassados, c numeradQs pela ordem, 
que forem recebidos, notando em cada hum a folha do !i no , 
em que foi registl"ado. 

Art. 105. Os Vigarios, que exil'avia"em alguma das de
clal"U'iões, não fizerem O registl"O, ou netle comrnetterem erros i 

que alterem, ou tornem ininteliigiveis os nomes, designação, 
extensão, e limites, de que trata o Art. 100 deste Regula-



mento, serão obrigados a restituir os emolumentos, que 'ti
verem recebido pelos documentos, que se extraviarem de seu 
poder, ou forem mal registrados, e alêm disto solTrerão a multa 
de cincoenta a duzentos mil réis. sendo tudo cobrado executi
vamente. 

Art. 106. Os possuidores de terras, que fizerem decla
rações falsas, solTrerão a multa de cincoenta a duzentos mil 
réis; e conforme a gravidade da falta poderá tambem lhes ser 
imposta a pena de hum a tres mezes de prisão. 

Art. 107. FindQ!; os prazos estabelecidos para o registro, 
os exemplares emmassados se conservarão no Archivo das Pa· 
rochias, e os livros de registro serão remettidos ao Delegado 
do Director Geral das Terras Publicas da Provincia respectiv.a, 
para em vista delles formar o registro geral das terras pos
suidas na Provincia, do qual se enviará copia ao supmdito 
Director para a organisação do registro geral das terras poso 
suidas no Il'lperio. • 

Art. 10ú. Todas as pessoas, que arraucarem marcos, e es
tacas divisorias, ou destruirem os signaes, numeros, e decla
rações, que se gravarem nos ditos marcos, on estacas, e em ar
vores, pedras nativas. &c., serão punidas com a multa de 
duzentos mil réis, alêm das penas á que estiverem sujeitas 
pelas Leis em vigor. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Janeiro de 185r.. 

Luiz Pedreira do Coulto Ferra;. 


