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COLLECçl0 DAS LEIS DO UlllERIO DO BRASIL. 

1855. 

TmlO 16. PARTE 1. a SEcçlo 1. a 
·;.WS _ 

DECRETO N.· 807 A-de 9 de Janfro d't! ]@55.: • 
.. :,- ".-

Crea varias Collegi08 Eiiito"'~ie~ ·álgum~8 Pl'o'CÍncias. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute à 
ResoluçãO seguinte da Assembléa Geral Legislath·a. 

Art. 1.0 O Decreto n.· 671 de 13 de Setembro de 
1852 será cumprido com 8S alterações seguintes: 

S t.· Na Provincia de ~linas Geraes fica0 pertencendo ao 
Collegio dn VilIa de I)iranga os Eleitores da Freguezia de 
Dores do Turvo; e ao Collegio da Villa do Patrocínio os 
Eleitores da Freguezla de Santo Antonio dos Patos .• 'ica creado 
na mesma Província hum Collegio Eleitoral na Villa Leopol
dina. composto dos Eleitores da mesma Viii o , e dos das 
Freguezias e Curatos, que se contêm no Municipio respectivo. 

§ 2.· NIl Provincia de Pernambuco fica creado hum Colle
gio Eleitoral na Villa de Barreiros, composto dos Eleitores 
da Freguezia da mesma VilIa. e dos da de Agua Preta. 

S 3. 0 Na Provincia de Mato Grosso fica0 rrendos tres
Collegios Eleitoraes: 

1. o O da Cidade de Mato Grosso, composto dos Elcitores 
de Freguezia da mesma Cidade. 

2. o O da Villa de Paconé. composto dos Eleitores das 
Freguezias do Municipio da mesma Vma, extincto o Collegio 
de S. Luiz do Paraguay. 

3. o O de Miranda, composto dos Eleitores das Freguezias 
de Miranda, e Albuquerqtíc ~ ettincto o Collcgio de Nossa 
Senhora da ConceiçAo de Albuquerque. 

Os 1<:leitorcs da Freguezia de Sanl' Anna da Para'fryba. 
ficA0 pertencendo ao Cotlegio da Cidade de CuyaM. 

§ 4.0 Na Provincia da Parllhiba do Norte fica creàdo hum 
Collegio Eleitoral na VilIa do Ingá. composto dos Eleitores 
das Freguezias dÓ' Ingá, e Natuba. 

§ 5.· Na Provincia do Pará fica creado hum Collegio 
Eleitoral I\a ViUa deCiflUa, composto dos Eleitores da Fre· 
guezia da mesma Viii a , e dos da Freguezia de Salinas. 
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S 6.· Na Provincia do Rio de Janeiro fica0 pertencendo 
ao Collegio da Villa de Saquarema os Eleitores da Freguezia 
de S. Sebastiao de Araruama. Fica creado hum Collegio Elei
toral na VilIa de S. Fidelis, composto dos Eleitores das Fre
guezias do Municipio da mesma Villa. 

Art. 2." A divisA0 de Collegios Eleitoroes feita pelos 
Presidentes das Provincias de Goyaz, Espirito Santo. Alagoas. 

:~ :.: .. .e .Piauhy, em virtude do Art. 63 da Lei de 19 de Agoslo 
.• ; .. '; ;':~~ 1~~ .1if't .alJ~d" pela mane!ra seguinte: 

§" 1.· .. S,. ?rvy.lnela:.d2 .qo1az ·fitao creados dous Collegios . .. .. . . ..-Eleltoraes : • . •• ~ : ••. _ 
1. • O da VilIa do Pilar. composto dos Eleitores da Fre

guezia da mesma Villa, e dos das Freluezia! de Crilás, e 
Amaro Leite. 

2.· O da ConceiçM, composto dos Eleitores dessa Freguezia. 
§ 2.0 Na Provincia do Espirito Sanlo fica creado hum 

Collegio Eleitoral na VilIa de Sanla Cruz, composto dos Elei
tores das Freguezias das VilIas de Nova Almeida, Santa Cruz , 
e Linhares. 

§ 3.· Na Provincia das Alagoas fica creado hum Collegio 
Eleitoral na VilJa da Mata Grande, composto dos Eleitores 
das Freguezias da mesma VilIa. 

S 4.0 Na Provincia do Piauhy fica creado hum Collegio 
Eleitoral na Villa de S. Raimundo Nonato, composto dos 
Eleitores da Freguezia da mesma VilIa. 

Art. 3.0 Na Provincia do Paraná fica creado hum Colle
gio Eleitoral na VilJa de Antonina. composto dos Eleitores da 
mesma VilIa, dos da Villa de Morretes, e Freguezia do Porto 
de Cima, separado do de Paranaguá. 

Art. 4.· Na Provincia de S. Paulo fica creado hUQl 
Collegio Eleitoral na VilIa de Parahybuna, COJDposto dos Elei
tores da mesma VilIa, e dos da VilIa de S. Luiz, e Freguezia 
do Bairro Alto. separado do de Jacarahy. 

Art. 5.° Fica0 revogadas as disposições em contrario. 
Luiz Pedreira do Coulto Ferraz, do Meu Conselho. 

Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido. e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em nove de Junho de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lui; Pedrttra do COUllo Ferraz. 
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COLLECÇÁO DAS LEIS DO IMPERIO 00 BRASIL. 

1855. 

TOllO 16. PARTE 1.- SEcçÃO 2.-

t, 

DECRETO N o 808 - de 23 de Junho de 1855. 

Autorisa o Governo para CORCeder Carta de Naturalisaçiio 
de Cidadão Brasileiro ao subdito Francez Padre 

Nicolau Gmnaine. 

Hei por bem Sanccionnr e Mandar que se execute a 
ResolUl;lio seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. unico. O Governo he autorisado para conceder 
Carta de Naturalisac;.ão de Cidadão Brasileiro ao subdito 
Francez Padre Nicolau Germaine; ficando revogadas póra 
este fim as disposições da Lei em contrario. 

Luiz Pedreira dó Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio. as
sim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte e tres de Junho de mil oitocentos 
cincoenta e cinco. trigesimo quarto do Independencia e do 
Imperio. 

Com 8 Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutro Ferraz • 

..... 
DECRETO N.· 808A-,de 23 de Junho de 1855. 

Contêm varias disposições sobre a naturalisação dos estran
geiros actualmenle estabelecidos como colonos. no. diver
sos lugares do Imperio, ainda não reconhecidos Brasileif'Ol. 

Hei por bem Sanccionar e Mondar que se execute aRe
SOlUça0 seguinte do Assembléa Geral Legislativa. 

Art. t. o Os estrangeiros actualmente estabelecidos como 
colonos nos diversos lugnres do Imperio. ainda nAo reco-
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nhecidos Brasileiros, serllo havidos como toes. assignando 
per~nt., a respectiva Cnmara. ou Juiz de Paz. termo de 
declaraçiJO de ser elisa sua vontade. e de fixar seu domi
cilio no Imperio. 

Declararão tambem qual sua antiga patria. religião, 
estado e numero de filhos. 
, .. Art. ~.. A Autoridade que receber as sobreditas de
c1arações. lavrado o termo. dará delle copia authcntica á .par
te; e os Presidentes das Provincias. á vista della. concederão 
gratuitamente os respectivos titulos de naturalisntão. rece
bido primeiro o juramento de fidelidade á Constituição c mais 
Leis do Imperio. 

Art. 3.· Em rela\~o oos colonos que vierem porn o 
Imperio da data desta Resoluçao em diante, obsenaNe-ha 
a disposiçlio do Artigo i7 da Lei N,o 601 de 18 de Setem
bro de 1850. e Artigo 3.° do Decreto N.· 712 de 16 de 
Setembro de 1853. Todavia o Governo he autorisado á dar 
o titulo de natllralisaç.iio antes mesmo do prazo da dita Lei 
aos colonos que julgar ~ignos dessa conce!lsão. 

Art. 4. 0 Os pnes, tutores, ou curadores de colonos 
menores nascidos róra do Imperio antes da naturnli~a~ão 
de seus paes, poderao fazer por elles a declaração de que 
trata o Artigo 1", e obter o respectivo titulo, salvo aos 
menores o direito de mudar de nacionalidade quando maiores. 

Art. 5.0 A disposi('.lio desta Lei. npplicavel sómcnte 
aos colonos, não deroga as demais disposições da Lei de 23 
de Outubro de 1832. 

Ar!. 6," Fica0 revogacJas 8S disposições em contrario. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. do Meu Conselho. 

Ministro e Secretario d'Eslado do~ Negocios do Imperio, as
sim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em dezesois de Junho de mil oitocentos cincoentll 
e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ~Iagcstade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Couuo Ferra::.. 
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COLtECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOlIO 16. PARTE t.· SECçAO 3.· 

DECRETO N." 809- de 27 de Junho de 1855. 

Approva a Penlijo annual de trt'zenlo& mil réis. concedida 
á Marque~a de Jacarep6guá. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolu\;ão seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. Unico. Fica approvada a Pensa0 arlnual de tre
zentos mil réis, que pela Resolllç80 de Consulta do Con
selho da Fazenda de tres de Fevereiro de mil oitocentos 
vinte e cinco. e Decreto do mesmo mez e anno, foi con
cedida ao Brigadeiro Francisco Maria Gordilho Velloso de. 
Barbuda, MarqueI de Jacarepaguá, em remuneraçAo de 
serviços mililarelS, pari se verificar 00 pessoa de sua 
mulher D. Marianna laurentina da Silva e Sousa Gordilho, 
MatqUeZ8 de Jacarepaguá. 

Luiz Pedreira do Coutto FerraI, do Meu Conselho, l\1i
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palocio do Rio de Ja-
~eiro em vinte e sete de Junho de mil oitocentos cincoenta 
e cinco. trigesimo quarto da Iodependencia e do Imperio. 

Com 8 l\ubrica de Sua Magestlld~ o Imperador. 

Lui~ Pedreira do COl.ltto FfJ'raz. 

---
DECRETO N.· 809 A- de 'l1 de Juuho de 1855. 

Âppro'OO a apountadoria concedida a Joaquim dos Reis 
Pe''flIB, Sacr'Ísta dA lJUperial Capella, com o or

d.enado annual de du.;mtoB mil réis. 

Hei por bem Sanccionar c Mandar, que se -execute 11 
I\esolu~iio sc{;uintc da Asscmbléa Geral J.cgislalivlI. 
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Art. 1.0 Fica approvada a aposentadoria concedida por 
Decreto de dezoito de Janeiro de mil oitocentos cincoenta 
e quatro a Joaquim dos Reis Perne~, Sacrista da Imperial 
Capella, com o ordenado annual de duzentos mil réis. 

Art. 2.· Revogão-se as disposições em contrario. 
José Thomaz ~abuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em vinte hum de Junho de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco cle Araujo • 

••• 

DECRETO N.n 810- de 27 de Junho de 1855. 

Abre ao Governo hum credito de 1.2tO~OOO para paga
mento do que se deve ao Primeiro Tenente Reformado 

do Exercito Manoel Soares de Figueiredo. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
seguinte ResoluçãO da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. Unico. He aberto ao Governo hum credito de 
réis hum conto duzentos e dez mil, a fim de pagar-se ao 
Primeiro Tenente Reformado do Exercito Manoel Soares de 
Figueiredo os solllos que se lhe devem como Segundo Te
nente d'artilharia do mesmo Exercito desde o primeiro de 
Janeiro de mil oitocentos e vinte sete até trinta e hum de 
Julho de mil oitocentos trinta e hum. 

O Marquez de Caxias, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra, o tenha assim 
entendido e faça executar com os despachos necessarios. 
Palacio do Rio de Janeiro vinte e sete de Junho de mil 
oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo quarto da Independen .. 
cia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marq'u'Z de Caxias. 
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DECRETO N.o 810 A - de 27 de Junho de 1855. 

Declara que os O/liciaes da Guarda Policial das Provincias 
do Pará e do Amazonas, que não forão contemplados na 
organisação da Guarda Nacional das referidas Provin
tias, tem direito a str reformados. 

Hei por bem Sanccionar, e Mandar que se execute a 
Resoluçlio seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1.0 Tem direito a ser reformados em conformi
dade da Lei numero seiscentos e dois de dezenove de Se
tembro, e do Decreto numero setecentos e vinte dois de 
vinle cinco de Outubro de mil oitocentos cincoenta , os 
Omciaes da Guarda Policial das Provincias do Pará e do 
Amazonas, que nlio tiverem sido contemplados na organisa
çlio da Guarda Nacional das mesmas Provincias. 

Art. 2. 0 Fica0 revogadas as disposições em contrario. 
José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Minis

tro e Secretario d' Estado dos Negocios da JusUça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte sete de Junho de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José T1wma: Nabuco de Araujo. 

Digitized by Google 



.. Digitized by Google 



1 

( 7 ) 

COLLEcçlo DAS LEIS DO ll\IPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 16. PARTE 1.- SECçlO 4.-

DECRETO N.· 811-de 30 de Junho de 1855. 

Âutor1'sa o Gorerno a conceder quatorze mezes de licença 
com todos os vencimentos ao Doutor Ântonio Polica"o 
Cabral, Lente CatMdrat1'co da Faculdade de Medicma 
da Bahia, para ir á Europa tratar de sua saude. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resoluçao seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. Unico. O Governo fica autorisado a conceder qua
torze mezes de licença com todos os vencimentos ao Doutor 
Antonio Policarpo Cabrill, Lente Cathedratico de clinica medica 
da i"aculdade de Medicina da Bahia, para ir á Europa tratar 
de sua saude. . 

Luiz Pedreira do CouUo Ferraz, do Meu Conselho, Minis
tro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em trinta de Junho de mil oitocentos cincoenta e cinco. 
trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Digitized by Google 



( 8 ) 

COLLECÇÃO DA.8 LEIS DO U1PERIO' DO BRASIL. 

1855. 

h'\J\TB 

DEcnrTO de Julho Je 

rd 

AWlz4?fisa li dOll' mEnOS dé licetlç-a, com 
reSg3ê:fZivos o:rdenadÇjs, Juir de ICtl 

Marcós Antonio de tHacedo, para tratar d~ sua saude onde 

Hei por bem Sanccionar e Mand~r ql~e. s~ clecule a 
RUSOkUçllÇj da GefKkk Leç-i:'14%tlva. 

Art. O nOfe,Yk<F he flvdorisÇjtRo a ,oncedf?±' dOiiSt 
annos de licenç41, com os respectivos ordenados, ao Juiz 
de l)Ireitü do Ic,'±, Ma,zif?dt Mach'dü, pom trah, 
de soa soude onde lhe CKJOviol. 

Art. 2.· Fica0 revogadas as disllOsições em contrario. 
José 'fhomüü Nabuh'tl dü nraoj(l do Jl±3u Cünselhü 

~linistro e Secretario d'E!ltado dos NegodQs da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça elCecut41r. Palacio do Rio de Ja
neitK:P em duatm de Jülho de mil üitocentü'4 cincz±nnta 
cinco, trigesimo quarto da Independencia e do lrnpcrio. 

José noma: Nabuco de Araujo. 

DEcnnTO 81n do de hulho 

Hei begkú Satledünar Mandcr que 'ie eeê:eute 
ResoluçllO eeguinto da Gemi LegisI1'iRiva. 

Art. unico. O Governo fica autorisado para conceder 
de dzi didaddo Bra,dldro 5ubdih'i Pm~~ 
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siano Carlos Frederico Adio Hoefer; ao Doutor Frederico 
José Carlos Rath, subdito AltemAo , nos subditos Inglezes 
Saolltcl SouLham, Haworth Soutllam, e a José Bouis, de 
na~ão Franccza, revogadas para este fim as disposições em 
contrario. 

I.uiz Pedreiro du Coutto FelTaz. do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'F..stadll dos Negocios do Impel'io. as
~im o tp,nha entendido e fara executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em quatro de Julho de mil oitocentos ciocoenta e 
cinco. triges~m!l quarto da lndependencia e do Imperio. 

Com a Ruhrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luz Pedreira do Coutto Ferra.,.. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 16. PARTE 1.- SECÇÃO 6.-

DECRETO N.- 814 - de 7 de Julho de 1855. 

Approva a aposentadoria do Bacharel Francisco Antonio 
llibeiro no emprego de Procurador Fiscal da l'hesouraria 

de J'azenda da Provincia·da Bahia. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
seguinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa. 

ArL Unico. Fica approvada a aposentadoria concedida, 
por Decreto de 19 de Maio de 1855, ao Bacharel Francisco 
Antonio Ribeiro no emprego de Procurador Fiscal da The
souraria de Fazenda da Provincia da Bahia com o venci· 
mento integral deste emprego, e do de Procurador dos 
Feitos da Fazenda; revogadas para este fim quaesquer dis
posições em contrario. 

O Marquez de Paraná, Conselheiro d'Estado, Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secretario d'F..stado dos Negocios da Fazenda e Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido 
e faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em sete de Julho 
de mil oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo quarto da In
dependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Paraná • 
• 1. 

DECRETO N.o 815- de 7 de Julho de 1855. 

Ãutorisa o Governo d conceder Carta de Naturalisação de 
Cidadão Brasileiro ao Doutor Cesar Peniani. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute , 
Resolução seguinte da Assembléa ~er~l Lesislativa. 
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Art. 1. • O Governo fica autorisado á passar Carta de 
Naluralisa~.ão de Cidadão Brasileiro ao Doutor Cesar Persiani, 
Cbatholico Romano, natural de Bolonha na ltalia. 

Art. 2.° Fica0 revogadas as disposições em contrario. 
Luiz I'edreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 

)linistro c Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, as
sim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em sete de Julho de mil oitocentos cincocnla e 
cinco, trigesimo quarto da Indepeodencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ~Iagestade o Imperador. 

lMi, Pedreira do Coutlo F",raz,. 
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COLLECÇÃO D1S LEIS DO IMPERIO 110 Bl\ASIL. 

t8ô5. 

TOMO 16. PARTE 1. a SECÇÃO 7." -
DECRETO N.· 816-00 la de Julho de 1855. 

Âutorisa o Governo a eslabelecer o processo para a desapro
pri~ão dos predios e terreno. que (orem nocessarios para 
a constrocção das obras e mais seroiços l,ertencm'e., á Es
trada de (erro de Dom Pedro Segundo. e ás outras estradas 
de (erro do Brasil, e a marcar as regras para a illdem
nis~ão dos proprietarios. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar qne se clecote a 
Resoluç.'iO seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

ArL t. o O Governo fica autorisado a e!'tabe1ccer o pro
eesso para as desapropriações dos predios e terreno!! que tilrem 
necessarios para a construcção das obras e mais servi';(I~ 
pertencentes á Estrada de ferro de Dom Pedro Segundo. e ás 
outras estradas de ferro do Brasil, e á marcar as regras para 
as indemnisações dos proprietarios. 

O processo será summarissimo, e a avaliação para a in
demnisaç.'io , no caso de falta de aecordo entre os proprietarios 
e os agentes das respectivas Companhia!!, feita por cinco ar
bitros, dous nomeados pelo proprietario, dous pelo agente 
da Companhia da estrada de qne se trata, e hum pelo Governo. 

Não poderllo ser arbitros: t D os socios da Companhia: 
2. o os proprietarios dos predios 00 terrenos que houverem 
de ser desapropriados. 

Art. 2.0 Fica0 revogadas 8S disposições em contrario. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha eDtendido e faça executar. Palado do Rio de Ja
neiro em dez de Julho de mil oitocentos cincoenla e cinco, 
trigesimo quarto da ludependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

L"j~ Pedreira do Coutto Ferra::.. 
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DECRETO N.· 817 - de 10 de Julho de t855. 

Approva a pensão annual de duzentos e quarenta mil réis con
cedida ao Forriel reformado Frarlcisco Pereira da Costa. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. Unico. Fica approvada a pensa0 annual de du
zentos e quarenta mil réis. concedida ao Forriel reformado 
Francisco Pereira da Costa. por Decreto de viote e tres de 
Janeiro de mil oitocentos cincoenta e cinco. sem prejuizo 
do soldo que percebe, devendo contar-se desde a data do 
referido Decreto; revogarias as disposiçõ~s em contrario. 

Luiz l'edreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio. 
8!1sim o lenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em dez de Julho de mil oitocentos cincoenta e 
cinco. lrigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz . 

.. 

DECRETO N.,· 818 - de 10 de Julho de 1855. 

Approva a aposentadoria concedida ao Juis de Direito Ma
noel JtHMjuim de Sá Mattos. com o ordenado aMual 

de hum conto e duzentos mil réis. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1.0 Fica approvada a aposentadoria concedida por 
Decreto de doze de Abril de mil oitocentos cincoenta e tres 
ao Juiz de Direito Manoel Joaquim de Sá Mattos. com o 
ordenado annual de hum conto e duzentos mil réis. 

Art. 2.· Revogao-se as disposições em contrario. 
José Thomaz Nabuco de Araujo. do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justira. assim 
o tenha entendido e faça executar. Palaeio do Rio de Ja-
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neiro em dez de Julho de mil oitocentos cincoenla e cinco, 
trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. , 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N.O 819 - de 10 de Julho de 1855. 

Approva a aposentadoria concedida ao COllselheiro Bernardo 
d$ Sousa Franco em hum lugar de Destmbargador da 
Relação do Rio de Janeiro, com o vencimento annual 
de hum conto e cem mil réis. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1.0 Fica approvada a aposentadoria concedida por 
Decreto de vinte cinco de Maio de mil oitocentos cincoenta 
e tres ao Conselheiro Bernardo de Sousa Franco, Juiz do 
Civel da Capital do Pará, em hum lugar de Desembargador 
da Rela~ao do Rio de Janeiro. com o vencimento annual 
de hum conto e cem mil réis. 

Art. 2.· Revogllo-se as disposições em contrllrio. 
José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario d'Estado dos Negociol da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em dez de Julho de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

10.; Thomaz Nabuco de Aratfo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIt. 

1855. 

T0110 16. PARTE La SEcçÃO 8.-

LEI N.· 820 - de 14 de Julho de 1855. 

Fixa a Força Naval, para o anno financeiro de 
1856 a 1857. 

Dom Pedro Segundo, por Graça de Deos, e Unanime 
Acclamação dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Brasil: Fazemos saber a todos os Nossos Subdi
tos. que a Assembléa Geral Legislativa Decretou, e Nós 
Queremos a Lei seguinte: 

Artigo Primeiro. A Forta Naval para o anno finan
ooiro de mil oitocentos cincoenta e seis a mil oitocentos 

.~ cincoenta e sete constará: 
§ 1.0 Dos Officiaes da Armada e das demaIs classes, que 

for preciso embarcar, conforme as lotações dos navios, e 
estado maior das Divisões Navaes. 

§ 2.· Em circunstancias ordinarias de Ires mil praças 
de marinhagem e de pret dos Corpos de Marinha, embar
cadas em navios armados e transportes; e de cinco mil em 
circunstancias extraordinarias. 

Artigo Segundo. O Governo continua autorisado para 
completar o Corpo de Imperiaes Marinheiros, o BatalhA0 
Naval, e a Companhia de Imperiaes Marinheiros da Provincia 
de Mato Grosso, conforme os respectivos Regulamentos. 

Artigo Terceiro. A Força acima mencionada será pre
enchida pelos meios autorisados no Artigo quarto da Lei 
numero seiscentos e treze de vinte e hum de Agosto de 
mil oitocentos cincoenta e hum. 

Artigo Quarto. Fica o Governo autorisado para orga
nisar o Corpo dos Officiaes de Fazenda e regular o seu ser
viço a bordo dos navios de Guerra. 

Artigo Quinto. Fica o Governo autorisado a conceder 
ás praças da marinhagem alistadas em conformidade do Arti
go terceiro do Decreto numero mil quatrocentos e sessenta 
e seis de vinte e cinco de Outubro de mil oitocentos cin-
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coenta e quatro o fa\'or concedido no Decreto de onze ele 
Dezembro de mil oitocentos e quinze, e Lei de tres de 
Maio de mil oitocentes e cinC'uenla, ás pruçns do Batalhão 
Naval, e ao Corpo dos Imperiacs Marinheiros. 

Artigo Sexto. Fica o Governo alllorisado a concede .. 
aos Olliciaes da Armada, qu~ se embarcarem em Vapores 
de qualquer Companhia NlIcional regularmente organisullu, 
os mesmos favores e vantagens de que gosão os Officiacs em· 
barcados DOS Vapores das Companhias Brasileira de Paquetes 
e l'ernambucana. 

Artigo Setimo. Fica0 revogadas quaesquer dispositões 
em contrario. 

)Iandamos, portanto, a todas as Autoridades, a quem 
o conhecimento e exeCUtA0 da referida Lei l'ertellcer, que 
a cumprão, e fa\~o cumprir, e guardar tão inteiramente 
como nella se contêm. O Secretario d'Estado do!! Negocios 
da Marinha a faca imprimir, publicar e corr~r. Palllcio do 
Rio de Janeiro em quatorze de Julho de mil oitocentos 
cincoenta e cinco, tJ"igcsimo quarto da Independcncia e do 
Imperio. 

HIPEl\AOOn Com Rubrica e Guarda. 

João !lauricio Wanderley. 

Carta de úi, pela qual Vossa Magtstade Imperial 
Ma/lda e.:;uUlar o /Jecl'eto da Assembléa Geral l.egislativa, 
ql&e lloUt~ por bem Sanccionar, para regular a Força NatvJ 
'lo aKno financeiro, que /ta de correr do primeiro de Jul/lo 
de mil oitocentos cincoenta fi seis alt! o ultimo de Junho 
de mil oitooentos cincoeflla fi sete, na (ónoo acima declarada. 

Para Vossa )Iagestade Imperial Ver. 

Joaquim Maria (te Sousa, a fel. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

Sellada na Chancellaria do Imperio em 19 de Julha 
'Ile 1855. 

Josino do Nascimento Si.I\'3. 
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Foi publiradJ 8 presente lei nesta Secretaria d't:~la"o 

410!> Negocios da )Iarinba em 20 de Julho de 1Kã5. 

FrancillCo Xavier Bolblempo. 

Registrada a n. 41 Verso do Livro t.· de Cartas de 
Leis. Secretaria d'Estado dOI Negocios da Marinha . em 21 
de Julhq de 1855. 

Joaquim Maria de Sousa 

LEI N. o 821 - de U de Julho de 1855. 

Fixa as FtWça. di úrra para o amw fintMeeira de 
. 1856 a 1857. 

Dom Pedro Segundo, por Graça de Deos, e Ullanimo 
Acclarnat.ao dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Brasil: Fazemos saber' a todos os Nossos Sub
ditos, que a Assembléa Geral Decretou, c Nós Queremos 
a Lei Belwnte: 

Artigo Primeiro. As Foroas de terra para o anno finan
ceiro de mil oitocentos eineoenta e seis a mil oitocentos 
ciocoenta e sete constar8o: 

S 1.0 Dos Omeiaes dos Corpos moveis, e de guarniçllo, 
dos Quadros da I\epartiç.ao Eccle:siostica, Corpe de soude, 
istado maior de primeira e segunda eluSge8, PAJgellbeiros 
e· Estado maior General. .. 0) 

5 2.0 De . dezoito mil Praças de pret de Linha em cir
eanslancias ordinarias, e de vinte e seis mil em circuos
tanciu eltraordinarias. 

§ 3.0 De mil e quarenta Praças de prel em Companhias 
de Pedestres. 

Artigo Segundo. As Forças fixadas DO Arti80 preceden
te eemplelar-se-hIO pelo engajamento voluntario; o, na 
iasufficiencia deste meio, pelo recrutamento, em conformi
dade das disposições em visor, 18* elevada a seiscentos 
.. réis a quantia que exime o recrutado do semço. 

Os que se alistarem l'oIuntariamente senirlo por seis. 
annol t e os recrntados DO\Ie 8nnos. 

Os volontarios percebera. huma. grati6cotAo, que nAo 
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exceda á quantia de quatrocentos mil réis i e concluido o 
seu tempo de servi('o terlio huma data de terra de "inte 
duas mil e quinhentas bral.'as quadradas. 

AJligo Terceiro. O contingente necessario para com
pletar as ditas Forças será distribuido, em circuostancias or
dinarias, pela Capital do Imperi., e Provincias. 

• Artigo Quarto. O Governo fica autorisado para desla-

... 

car alé quatro mil Praças da Guarda Nacional • em . cir
cunstancios extraordinarias. 

Artigo Quinto. Fica tambem o Governo autorisado pa
ra conceder ás Provincias o numero de recrutas para preen
chimento dos Corpos de Policia, nllo sendo este meio ex
cluido pelas respectivas teis Provinciacs, que regularem a 
orgallisaçl1o de toes Corpos. 

Artigo Sexto. Fica o Governo autorisado a organisar 
etrectivameote os Corpos Pl'Ovisorios de GuarniçãO que creou 
nas Provincias da Parahyba, e Paraná. 

Artigo Setimo. O augmento da quinta parte do soldo 
concedido pelas teis numeros seiscentos quarenta c seis, e 
seiscentos quarenta e oito de ·trinta e hum de Julho, e dezoi
to de Agosto de mil oitocentos cincoenta e dous nos Offi
ciaes da primeira classe do Exercito e Armada, será com
putado para os vencimentos de reforma, pensões de meio 
soldo, c do monte pio, ficando para este etreito revogada 
a clausula final dos Artigos quinto e decimo primeiro das 
referidas Leis. 

Ho extensiva aos Omciaes da segunda classe do Exer
cito e Armada a mencionada disposiJ;.i\o, a qUtlt todavia nAo 
pod4!l~ aproveitar aos Omciacs que forem reformados por 
irretit'faridade de conducta, ou faltas graves cOlltrarins á 
disciplina militar, na conformidade do paragrapho segllDrlo 
dos Artigos quarto c nono {las Leis cle trinta e hum de 
Julho, e dezoito de Agosto de mil oitocentos cincoenta e 
dous. 

As disposições desle Artigo terlio vigor rlesrle a publi. 
ca('~o da presente tei. 

Artigo 8. (I Fic~o revogarias as disposições em ~ontrario·. 
)Iandamos por tanto a todas as Autol'idlldes, a quem 

o conhecimento e c'(eCIl(.Ao da referida Lei pertencer, que 
a cumprAo, e façiiO cumprir e guardar tlio inteiramente como 
nella se contêm. O St~('retario d'Estado dos Negocios da Guerra 
a faça imprimir, publicar e cOlTor. Dada no Plllacio rio Rio 
de Janeiro aos qnAlor7.0 dias do mez de .Julho de mil oito-
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cenlos cincocJ.l(a e cinco, trigesimo quarto da Independeneia 
e do Imperio. 

UIPERADOR Com Rubrica e Guarda. 

de pehe qual lFlz"216Stadf: Imperial Mf:da 

executar o ,foe:~:doda Assanblé~e ~~~:I pa~: l~~:: t:'ke~: 
18521 182121 

Para Vossa Magestade Imperial Ver. 

Barn>25 , o fc~z. 

hheemaz hitbue{ft de ArkftHjO. 

Sellada na Chaneellaria do Imperio em 19 de Julho de 

Josino do haseimento dilva. 

«'oi a pmsente Lci n~t PecrHÉHria 
d'Estado dos Negocios da Guerra em 20 de Julho de 1855. 

Lib:rnáo A15pHSto 

DECRETO N,q 822 - de 14 de Julho de 1~55. 

Âtúoriw o Governo á conceder Carla de Naturalisação de 
Cidatllw Brzrdeiro diversos individuos 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
segeeiwite Asscrrzliléa Grzral teegislatirzrz~ 

Art wmicü, O Gü~ürno autmisado u:HAra cmteeder CZAr· 
ta de Naturalisação de Cidadao Brasileiro a Ino Edwin 
Ilübert~ Gn:%Éshermz% GeorhH , fiHhditoIS 

primdro refiáckftnte do Ikcife , ftle , 
c o segundo nesta Corte; a Chrisliano J~milio Hess, J)j-

!~~~~~~:H~~;d~%:nk3~:ic:;ftf:~~ Po,~I%ft 1~;~~~~: ,Ll~~;%);:~~r;~ftS;li~ 
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No Grande 40 Sol; .. Padre Joio Baptblla Roccat&gliata, 
oatural de Genova; e a Carlos Taoiére, subdito Francez; 
revogadas para e!'te fim as disposições em contrario. 

Luiz Pedreira do CouUo Ferraz, .0 Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'.:Stado dos Negocio. do Imperio • as
sim o teBba enteDdido e rOta executar. Ilalacio do Rio de 
Janeiro em quatorze de Julho de mil oitocentos cinc:oenta 
e cincQ, trigesimo quarto da Independendo e do Imperio. 

Cem a Rubrial de Sua Mages&ade o ImperlClor. 

Luiz Pedreira do Coutto F11ITaz . 
• 1. 

DECRETO N.o 823-de .4 de Julho de 1855. 

Autorila ° Governo a m_ar a.-ctiros Mleda"tel Martim 
Leocadio Cordeiro, e Luiz JOIé Pereira da Silva Manoel 

fi ma'rieula di diverBOI .""'" m_tOl. 

Hei por bem Sanecionar e Mandar que se execute a 
Resoluçao seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Arl. •. • O Go\'eroo fica autorisado para .. andar ·admittir 
o estudante Martim Leocadio Cordeiro a elame das materiu do 
terceiro anoo medico, e tambem á matricula do quarto, se 
ror approvado. 

Art. 2.° Fica tambem autorisado para mandar admittir 
o estudante Luiz José Pereira da Silva Manoel a exame das 
materias do quarto aouo medico, e lambem á matricula do 
quinto, se ror opprovado. 

Art. 3.· Para.s ditas matricules os releÁdOl estdantes 
devem justificar previamente que tem rrequentado as aulas 
tios annos respectivos, e que 010 tem dado hum numero 
de faltas maior do que o mareado DOS Estata_, revogadas 
para este etreito 8S disposições em contrario. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu ColUlelho, Minis
tro e Secretario d"'Estodo dos Negocias do Imperio, assilll o 
tenha eateadido e raça elecutar. Pal.cio do 1Ue de Janeiro 
em quatorze de Julho ele mil oitocentos CiRooeata e cinto , 
trigesimo quarto da Indcpendenoia e 40 Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do C.guuo Ft,·ra~. 
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f85õ. 

'fOIIo a6. PARTE 1.& SEcç109.& 

DECRETO N.· m de 18 de Julho de 1..". 

Redu o tempo tU lerviço para OI Captllãu do 6~ 
.".em prortIOVidoI áS gr~ doi I*toe 

de Tenente e -Capitão. 

Hei por bem Sancekmar. e lIaodar 'tlue se execute a 
ResoIufIo seguiüe da AIII8IIlWéa G.erall4itlativa. 

" Artigo Uaieo. O tempo de serviço e~ para 08 
CapeI&Ies do F.Ierclto serem promovidos ti graduat,iiel doi 
postos de Tefteale e Copitae tlea re6luddo ao tempo deter· 
minado para as promoções dos Officiaes de 88ude ás gradua
ções dos metIDOs poetaI. 

O Marquez de Caxias, do Meu Conselho. Ministro e 
Secrelerio d'&tado dos Nl"8OCios da Guerra, o tenha assim 
entendido e expeça os despachos necessarios. Palado do 
Rio de JaReiro em 18 de Julho de mil oitocentos cincoenta 
e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubt!iea fie Sua lIagesta4e o Imperador. 

IlarqwJi de Caaâ ... 

••• 

DWU.'TO 'N.o i25 - deUJ de Ju.lho de 1855 . 

..4 W"0va f) p!!"ilegio ttDeltUivo e o aurilio f*W'iario de 
-12.000~ tlRnuaes, concedido, por Iherflo de 14 de 
OfItubro de 1854· ti ÂgoeMção S-ergipenlt, parti () se,.
.,i~ tU re. por Barca, de vapor _8 d'ffmntu 'barrai 
da Provinct8 <4e Sfrga,e. 

Hei por bem SaooMaar e Malldar q.c se el.ecute a 
3 &esolUl;to seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 
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Art. t. e Fica approvado o privilegio exclusivo e o au
xilio pecuDiario: de doze contos de réis annuaes, ebncedidos 
por Decreto de quatorze de Outubro de mil oitocentos cin
coenta e quatro á A.ssociaÇ3o Sergipense, para a creaçao 
do serviço de reboque por meio de Barcas de vapor nas 
difrerentes barras da Provincia de Sergipe, debaixo das con
dições que I!companhao o mesmo Decreto, com as seguin
tes modi(jca~.õ('s. 

1. a Huma das Barcos de vapor será apropriada 00 reboque 
das embarca~.ões· de carga no!! difrereotes rios internos da 
Provincia. 

2.· O prazo paro o serviço da segunda Barca de vapor 
póde ser prorogado até dous nnnoS. 

Art. 2.0 Ficâo revogadas as Leis em contrario. 
Luiz Pe4reira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio,' 
assim o tenha entendido e faça executar. Palaciodo Rio 
de Janeiro em dezoito de Julho de mil oitocentos cincoenta' 
e cinco, trigesimo quarto da Independencia do Imperio. 

Coom a Rubrica de Sua ~Iegeslade o Imperai.lor. 

Luiz Pedreira do Comto Ferras. 

-----.. .. -
DECRETO N.· 826 - tle 18 de Julho de 1855. 

Ãutorisa a Irmandade de Nossa Senhora do Rosario da Ci
dade do Desterro, Capital da Provincia de Santa Calha
rina, para continuar a possuir as quatro propriedades 
de casas que tem na mesma Cidade, e para adtjuirir ou
t.-os bens de raiz atl o valor de oito contos de rli.. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resoluçllo seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. t. o A Irmandade de Nossa Senhora do Rosario 
da Cidade do Desterro, Capital do Provincia de Santa Ca
tharina, Hca autorisada para continuar a possuir as quatro 
propriedades de casas que tcm na mesma Cillade, e para a4~ 
quirir outros bens de raiz até o valor de oito contos de réis. 

1rt. 2. o Esta concessao hc reita com a clausula de se 

Digitized by Google 



( 23 ) 

converterem taes belHl cm Apolircs da Divida Publica ina
Jienaveis, reaJisada nos prazos marcados pelos competentes 
Juizes de Capellas. e reservados sómente os terrenos e pre' 
dios que forem precisos para o servil,;o I)roprio da Irmandade. 

,\rt. 3.0 Fica0 revogadas as disposições em contrario. 
Luiz -Pedreira do CouUo Ferraz. do )Ieu Conselho, AIi

nistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim 
" o tenha entendido e faça etecular. Palacio do Rio de Janei

ro em dezoito de Julho de mil oitocentos cÍlicoenta e cinco, 
lrigesimo quarto da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lui: Pedre;ra do CouUo Ft!1·raz . 

•• 

DECRETO N. o 827 - de 18 de Julho de 1855. 

Âutorisa o Governo para mandar matricular no sexto (inflO 

(la Faculdade de Jledicina da Bal!r'a o estudante 
Benardo José Alfonso. 

Hei por bem Soncclollor e Mandar que se execute a 
ResoluçAo seguinte da Assembl~a Geral Legislativo. 

Art. Unico. O Governo fica autorisado pora mandar 
matricular no sexto aono da Faculdade de Medicina da Bahia 
o estudante Bernardo José Affonso. revogados as disposições 
em contrario. 

Loiz Pedreira do CouUo Ferraz, do Meu Conselho. Minis
tro e Seerétario d'Estado dos Negocios do 'Imperio. assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do llio de Ja
neiro em dezoito de Julho de mil oitocentos cincoenla e 
cinco I trigesirno quarto da IndepCI:dencia e do Imperio. 

Com n Hubrica de Suu ~Iugestade o Imperador. 

l.ui .. Pedreira do Coutto Ferraz. 
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COLLECçio . DAS LEIS DO IMPERIO 00 BRASIL. 

1855. 

'10110 ti. PARTE l.a SEcçÃO lo.a 

DECRETO N.- 828 de 21 de Julho de 1855. 

Aucori,a o Gootrno P.G,ra mandar pauar Carta de naluralüaçt;o 
de Cidadão Bnu,leiro a Joaquim José Ta\1dre. e outros. 

Hei por bem Sanccionar e Maodar que se elecute 8 Re
soluç,ao seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. Unico. O Governo bc a1!lorisado para mandar pas
sar Carta de naturalisaçAo de CidadAo Brasileiro aos subditos 
Portuguczcs Joaquim José Tavares. e José IIenriques Trin
dade; aos subclitos Francezes Frederico GuiUtcnoe. JuliAo 
Braconnot, Joio José Prosper Pbiligret, e Felippe Hypolito 
Aché; ao subdito BritaDico Guilherme Philipps. residentes 
nesta Córte; a08 subditos Portugueres Domingos Monteiro Ri
beiro de Alvarenga. residente na Capital da Provincia do Pará; 
Manoel Igoacio Machado, residente na Capital da Provincia 
do Marallhlo; e ao Doutor Custodio Luiz de Miranda, resi
dente na ViIla de Rezende, Provincia do Rio de Janeiro; 
dispensadas par. este fim as disposições da Lei em contrario. 

Luiz redrein do CouUo Ferraz, 00 Meu Conselho , 
Ministro e Seeretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de JaReiro 
em vinte e hum de Julho de mil oitoeeRtos cineoeata e 
cinco, trigesimo quarto da Indepen4eaeia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do CouUo Ferra:. 
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DECRETO N.o 829-de 21 de Julho de 1855. 

Autorisa o Governo a conceder hum anno de licença com 
todos os vencimentos ao Lente da Cadeira de Pathologia 
interna da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
o Doutor Joaquim Josd da Silva, para tratar de lUa sau
de onde lhe convier. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resoluçao seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. Unico. O Governo he autorisado a conceder hum 
anno de licença com todos os vencimentos ao Lente da Cadeira 
de Pathologia interna da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, o Doutor Joaquim José da Silva, para tratar de sua 
saude onde lhe convier; revogadas para isso quaesquer disposi
ções em contrario. 

LlJiz Pedreira do Coutto Ferraz, do ~Ieu Conselho, Minis
tro e Secretario d' Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenba entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro 
em viote e hum de Julho de mil oitocentos ciocoonta e 
cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio., 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO lMPElUO DO BRASIL. 

U~55. 

TOMO 16. PARTE 1.- SEcç1.0 11.-

DECRETO N.- 830-de 31 de Julho de 1855. 

Ãutorila o Governo para mandar matricular no 6.0 afino da 
Faculdads de MedIcina da Côrte o alumno João Baptista 

dos Guimarães, no presente anno lectivo. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se elecute a 
ResoluçAo seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. Unico. Be o Governo autorisado para mandàr matri
cular no 6.0 anno da Faculdade de Medicina da Côrte o 
alumno Joio Baptista dos GuimarAes, no presente anno' 
lectivo, ficando derogadas para este caso sómente as disposições 
em contrario. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Minis
tro e Secretariô d'Eslado dos Negocios do Imperio, assim o 
tenha entendido e fata executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em trinta e hum de Julho de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubric.a de Sua l\fagestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ftrraz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 16. PARTE .. " SEcçlO 12.& 

DECRETO N.o 831- de 4 de Agosto de 1855. 

Approva a Pensão de doze 'r.1.il réis mensaes c0f&C6did{.J ao 
Marinheiro Jacintho Cardoso da Silva. 

Hei por bem Sanceionar e Mandar que se execute a 
Resoluç8o seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. Unico. Fica approvada a PensA0 de doze mil réis 
mensaes concedida por Decreto de quatorze de Setembro 
de mil oitocentos cincoenta e tres ao l\larinheiro do lan
chA0 de guerra numero hum, Jacintho Cardoso da Silva, o 
qual ficou reduzido ao estado de completll cegueira em 
consequencia de huma explosllo no paiol da polvora do 
mesmo Lancha0, em seniço na Provincia de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul. Esta Pensão será paga desde a data do 
Decreto que a conCerio: revogadas para este fim quaesquer 
disposições em contrario. 

Luiz Pedreira do Couto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, as
sim o tenba entendido e Cata executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em quatro de Agosto de mil oitocentos cincoenta 
e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Couuo Ferra:. 
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DECRETO N.o 832-de 4 de Agosto de 1855 . 

..4pprOM a Per&lão annual de duzento6 e quarenta mil réis 
concedida ao Guarda Nacional Honorio José Nogueira. 

Hei por bem Sanccionat e Mandar que se execute a 
ResolUçlO seguinte da Assembléa Geral.Legislativa. 

Art. Unico. Fica approvada a Pensllo annual de du
zentoi e quarenta mil réis concedida por Decreto de vinte 
e tres de Fevereiro deste anno ao Guarda Nacional da pri
meira Secçlo do Batalha0 de Artilharia, Bonorio José No
gueira que perdeo o braço e olho direito por occasillo da 
salva que teve lugar em Nicterohy a oito de Dezembro 
do anno protimo passado, revogadas para este fim quaes
quer disposições em contrario. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Nogocios do Imperio, as
sim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em quatro de Agosto de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da Independenda e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coulto Ferraz . 
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COLLEcçlo DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 16. PARTE l.a SEcçÃO t3.-

DECRETO N. o 833 - de 8 de Agosto de 1855. 

Âulorisa o Governo para mandar admittir ao exame da, 
materias do 5.· annn da Faculdadt! de Medicina da Ciír
te ao alumno João da Silva Pinheiro p'reire, matricu
lando-se no 6. o anllo lectivo, no caso de ser appr(1)ado 
fIO referido exame. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
ResoluçAo seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. Unico. Be o Governo auloritlado para mandar ad
miltir ao exame das materias do 5.° anno da Faculdade de 
Medicina da Côrte ao alumno Joilo da Silva Pinheiro Freire; 
matriculando-se 110 6.0 anno da mesma }<'aculdade, no presente 
anno lectivo, no caso de ser approvado no referido exame; 
ficando sem etreito para este caso sómente as disposições em 
contrario. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Minis
tro e Secretario d'&tado dos Negocios do Imperio, assim o 
tenha entendido e raça executar. Patacio do Rio do Janeiro 
em oito de Agosto de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz . 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOXO 16. PARTE 1.- SECçlo 14.-

LEI N.o 834 - de 16 de Agosto de 1855. 

Autorila o Governo a di&tribuir a.. quantia.. "otadas, como 
indemnisação da.. presa.. das guerra.. da lnd.ependencia 
t do Rio Prata, a fazer effectioo a pensão que foi con
cedida ao Marques do Maranhão, e a pagar OI soldos, 
que se lhe ficárão de1Jendo, como Primeiro Almirante. 

Dom Pedro Segundo, por Graça de Deos, e Unanime 
Acclamaçllo dos I'ovos, Imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Brasil: Fazemos saber a todos os nossos sub
ditos, que a Assembléa Geral Legislativa Decretou, e Nós 
Queremos a Lei seguinte: 

Artigo Primeiro. Fica o Governo autorisado: . 
§ 1.0 A distribuir, como indemnisação das presas das 

guerras da Independencia e do Rio da Prata, pelos Offi
ciaes do Corpo da Armada Imperial, ou seus herdeiros, que 
á mesma indemnisação tiverem direito, até a quantia de 
seiscentos e vinte quatro contos de réis, salvo as deducções 
que forem de justiça. 

§ 2.0 A prescrever a fórma do processo, que se deve 
seguir na partilha da somma, de que trata o paragrapho 
antecedente. 

S 3.0 A mandar pagar ao Marquez do Maranhllo o soldo, 
que se lhe ficou devendo, do tempo que servio o Imperio 
no Posto de Primeiro Almirante. 

§ 4.0 A fazer eft'ectiva ao mesmo Marquez a pensllo, 
que lhe foi concedida por Decreto Imperial de vinte e sete 
de Julho de mil oitocentos e vinte e quatro. 

S 5.0 A mandar pagar ao Chefe de DivisA0 Graduado, 
Bartholomeo Bayden, a quantia de tres contos quatrocentos 
e seis mil quinhentos e setenta e sete réis, correspondente 
á quota que lhe pertence de huma presa já liquidada. 

Artigo Segundo. lIe o Governo autorisado a fazer qual
quer operação de credito que julgar conveniente, para haver a 
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quantia com que verifique o pagamento, de que trata o Artigo 
primeiro, quando pela renda ordinaria nao o possa Cazer. 

Artigo Terceiro. Ficâo revogados as disposições em 
contrario. 

Maodamos, portanto, a todas as Autoridades, a quem 
o conhecimento e execuçao da reCerida Lei pertencer, que 
a cumpri0, e façao cumprir, e guardar tao inteiramente 
como nella se contêm. O Secretario d'Eslado dos Negocios 
da Marinha a Caça imprimir, publicar e correr. Palaeio do 
Rio de Janeiro em dezaseis de Agosto de mil oitocentos 
cincoenla e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do 
Imperio. 

IMPERADOR Com Rubrica e Guarda. 

João Mauricio Wanderley. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial 
Manda e:x:ecutar o Decreto da ÂlSetnbléa Geral Legislatt1Ja, 
que Ilouve por bem Sanccionar, autorisando o Governo a 
distribuir as quantias votadas, como indemnisação das pres(JS 
das guerras da Independencia e do Rio da Prata, a (aJtr 
effectiva a pensão que foi concedida ao Marque: do Mara
tihão. e a pagar os soldos, que se lhe ~cárão devendo, como 
Primeiro Alm1'rante, na (órma acima declarada. 

Para Vossa Magestade Imperial Vêr. 

Hermenegildo da Cunha Ribeiro Feijó a fez. 

José Thomal' Nabuco de Araujo. 

Sellada Da Chancellaria do Imperio em 20 de Agosto 
de 1855. 

Josino do Nascimento Silva. 

Foi publicada a presente Lei nesta Secretaria d'Estado 
dOIl Negocios da Marinha em 21 de Agosto de 1855. 

Francisco Xavier Bamtempo. 

Registrada a n. 42 V. do Livro 1.· de Cartas de Lei. 
Secretaria d'Estado dos Negocios da Marinha em 21 de 
Agosto de 1855. 

Joaquim }Iaria de Sousa. 
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-
COLLECCÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL • . 

1855. 

TOMO 16. PARTE 1.· SECÇlO 15.· 

-
DECRETO N.- 835 -de 18 de Agosto de 1855. 

Autorisa o Governo a mandar pagar ao Conego Pedro No
lasco de Amorim Valladares. e3>-Thesoureiro da Capella 
Imperial, o ordmado annual de quatrocentos mil rlis • 
que tem deixado de receber desde a extincção do referido 
emprego. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. unico. Fica o Governo autorisado a mandar pagar 
ao Conego Pedro Nolasco de Amorim Valladares, ex-Thesou
reiro da Capella Imperial, o ordenado annual de quatrocen
tos mil réis, estabelecido pelo Decreto de "inte e hum de 
Março de mil oitocentos e nove, e que tem deixado de re
ceber desde a extincr.ao do referido emprego; revogadas para 
este fim as disposições em contrario. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justit.a, assim 
o tenha entendido' e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em dezoito de Agosto de mil oitocentos cincoenla e 
cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thrnnaz Nabuco de Araujo. 
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COLLEcçÃO DAS LEIS 00 IMPERIO DO BRASIL. 

J855. 

'1"0]10 16. PARTE 1.a sttçlo 16.-

DECRETO N. o 836 - de 12 de Setembro de 1855. 

A utorisa o Go"erno á conceder Imm anno de licença com seus 
vencimentos ao Juiz de Direito João Ãntonio de Sam~ 
paio Vianna, para tralar da sua saude onde lhe convier. 

Hei por bem SanccioDar e Mandar que se execute a 
Resoluç.ao seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. Fica autorisado o Governo á conceder 
hum anno de licença, com seus vencimentos. 00 Juiz de 
Direito João Antonio de· Sampoio Vianna, para tratar de sua 
saude onde lhe convier; revogadas para este effeito as Leis 
em contrario. 

José Thomaz Nabuco. de Araujo, do Meu Conselbo, 
!linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Jnstiç,a, 
ossim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em doze de Setembro de mil oitocentos cinooenta e 

. cinco, trigesimo quarto da Iodependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

• lost! Thomaz NGbNCo de Araqie . 

.... 
llECRETON.O 837 -de 12 de Setembto de 1855. 

Alítonsa o Governo para admitt'" o estudante Antonio Josj 
de Sequeira e Silt>a a fazer aclo das materitu do 3. o an~ 
no da Faculdade de Direito de S. Paulo. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar. que se exeCtlte a 
Resoluçao seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. O Gov.erno he autorisado para admittir 
a razer acto das materias do terceiro anno da Faculdade de 
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Direito de S. Paulo o estudante Antonio José de Sequeirll 
e Silva, revogadas para este fim as disposições em contrario. 

Luiz Pedreira dó Coutto Ferraz, do Meu Comelho, Mi
nistro e Secretario d'Eslado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça exccutar. Palacio do Rio de Ja
netro em doze de Setembro de mil oitocentos cincoenta c 
cinco, trigesimo quarto da Independcncia e do IlI)pcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lui, Pedreira do CO'lltto Ferra::. 

-
DECRETO N.O 838 -de 12 de Setembro de 1855. 

ÂUlori,a o Governo a conceder favores á Companhia que no 
intervallo das Sessões do Corpo Legislativo lomar paI' 
empreza huma estrada de ferro entre a Cidade de Santos 
e São João do llio Claro, na Província de S. Paulo. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute 8 
Besoluçlio seguinte da Assembléa" Geral I.egislati\'8: 

Art. 1.0 Se nos intervallos das Sessões do Corpo Legisla
tivo se orgaoisar alguma Companhia que se proponha a cons
truir huma estrada de ferro entre a Cidade de Santos e 
S. Jollo do Rio Claro. na Provincia de S. Paulo, o Governo 
he autorisado para fazer-lhe extensins. na parte que for 
applicavel, as condições do contracto c~lebrado com Eduardo 
de Momay e Alfredo de MOrDay, sobre 'a construcçllo de igual 
estrada entre a Cidade do Recife e a Villa d'Agua Preta. 

Art. ~. o Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Luiz Pedreira do Goutto Ferraz, do Meu Conselho. Minis

tro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em doze de Setembro de mil oitocentos cincoenta e cinco ~ 
lrigesimo quarto da Independeneia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lui:c Pedreira dQ Couuo Ferraz. 

... 
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DECRETO N.o 839-de 12 de Setembro de 1855. 

Aulorisa o' Gouerno a garantir á Companhia que se organisar 
para a construcção e costeio de huma estraaa de carros de 
Petropolis á margem do Rio Parahiba, hum minimo de juro 
até dous por ce'ito addicional á garantia concedida pela 
Lei Provincial do Rio de Janeiro N. o 51 de 25 de Outubro 
de 185~. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
ResolucAo seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1. o Fica o Governo autorisado a garantir á Com
panhia que se houver de orgaoisar, em virtude da Lei Provin
cial dI) Rio de Janeiro numero cincoenta e hum de vinte 
e cinco de Outubro de mil oitocentos e ciucoenta e quatro, 
para a construcçlio e costeio de huma estrada ... de carros, 
que, partindo de PetropoJis, se dirija á margem do Rio 
Parahiba, hum minimo de juro até dous por cento addicional 
á garantia concedida p~la referida Lei Provincial, sendo sempre 
hum por cento de~tinado a formar o fundo de reserva. 

Si. o Quando a Companhia tenha lucros superiores a dez 
por cento. o excedente será igualmente destinado ao fundo 
de reserva, cessando a responsabilidade do Governo, e a pro
prieda1e da estrada logo que o fundo de reserva iguale ao 
capital garantido. 

S 2.0 O capital a que se refere a garantia nlio excederá 
dê tres -mil contos de réis. e o prazo da mesma garantia nlio 
poderá exceder de vinte annos. 

Art. 2.- Revoglio-se as disposições em contrario. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho. Minis

tro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio. assim 
o tenha entendido e faça executar. Patacio do nio de Ja
neiro em doze de Setembro de mil oitocentos cincoenta e 
cinco. trigesimo quarto da Independeneia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do CouUo FlTr~. 
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COLLECCAO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. . . 
1855. 

TOMO 16. PAME .. - • SEcçÃO 17." 

LEI N." 8·W-de 15 de Setembro de 1855. 

Fixando a DespeztJ e orçando a Receita para o exercicio 
de 1856 -1857. 

Dom I)edro Segundo t por Graça de Ocos t c Unanime 
Acc1amação dos Povos t Imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Brasil: Fazemos saber a todos os nossos sub
ditos que a Assembléa Geral Decretou c Nós Queremos a 
Lei seguinte. 

CAPITULO I. 

Despeza Geral. 

Art. f." A Despem Gorai do Impcrio para o exercicio Ile 
1856-1857 he fixada na quantia de ..• 33. 785. 380,1t82;) 

Â qual será distribuida pelos seis diversos Ministerios na 
rórma especificada nos Artigos seguintes. 

Art. 2.· O Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios do Imperio he autorisado para despender cpm os 
objcctos designados nos seguintes paragraphos a quantia 
de ......... .... ... .... ... ...... ... 5.312.539.j7;OOO 

A saber: 

1." Dotaç.'io de S. 1\1. o Imperador .. 
2.° Dita de S. M. a Imperatl·iz ..••. 
3. o Alimentos da Princeza Imperial a 

Senhora D. Isabel .....••.. ,. 
A. o Ditos da Princeza a Senhora D. Lea-

poldin3 ...•........ " .... ' .. 
L5.o Dota\;ao da Princeza a Senhora D. 

Januaria, c aluguel de casas .. 

8OO.000;,tiOOO 
96.000~OOO 

t2.000;eOOO 

6.000;TtOOO 

102.000;rtOOO 
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6.· Dita de S. M. a Imperatriz do 
Brasil, Viuva, a Duqueza de 
Bragança ................... . 

7.0 Alimentos do }>riocipe o Senhor 
n. Luiz ...•........•....... 

8.· Ditos da Prioceza a Senhora D. 
Isabel ........•........•.... 

9. o Alimentos do Principe o Senhor D . 
Felippc .... ~ ............... . 

10. Ordenados dos Mestres da Familia 
. Imperial. ............ " .... . 

t.. .Sccretllria d'Estado ..••...•..... 
12. Gabinete Imperial ............. . 
13. Coóselho (l'Estado ............ . 
tA. Presidendas de Provincias .•..... 
j 5. Camaras dos Senadores e Secretaria. 
16. Dita dos Beputados idem ....... . 
i7 • Ajudas de ·cuslo de vinda e volta 

dos Deputados ............•.. 
j8. Faculdades de Direito .......... . 
19. Jo'aculdadcs de Medicina .......•. 
20. • Academia das Bellas Artes .•.... 
21. Musêo ......................• 
22. Hygiene l'ublica ..............• 
23. Empregados de visitas de saude dos 

portos ..................... .. 
2& • Lnzaretos .............•..•.•.. 
25. Instituto vaccinico ...••...•..... 
26. Commissão de Engenheiros .....• 
27. Canoes. lJOntes, estradas. e oulras 

obras publicas geraes e auxilio 
ás obras provinciaes •......... 

28. Correio Geral e Paquetes a vapor. 
29. l\eparlição geral das terras publicas, 

medição destas c colonisaç.ão •. 
30. Catechese e civiUsaçlo dos Indios. 
31. Colonios Militares ............. . 
32. Estabelecimento de Educandas no 

Pará ............•.......... 
33. Archivo Publico ............. · .. 
34. Evenluaes .....•.............. 

5O.000~OOO 

6.000~OOO 

6.000t7tOOO 

6.000tl'tOOO 

5. OOO.tj" 000 
41.600,rtOOO 
1.900~OOO 
lt8.000~OOO 

23 1 . OOO.j'! 000 
238.100,rtOOO 
316. 540!]tOOO 

50.700~OOO 
147. 920t7jOOO 
J 88. 138;:t000 
. 26. OUJtOOO 

9. OOO;1! 000 
23.500~OOO 

20.000"'000 
120 . OOO.tr;OOO 

U..780.rrOOO 
6. 946.jtOOO 

400.000;rrooo 
1.379.000~OOO 

564.000:r1'OOO 
AO.OOO;rz,OOO 
6O.000·mOOO 

2.000,mOOO 
6. 820 JI: 000 
30.000~OOO 
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NO MUNICIPIO DA CÓRTE. 

35. Instrucçao primaria e secundaria. 
36. Aula do Commercio ......•..•.• 
37. Instituto dos Meninos cegos ..••.• 
38. Dibliolheca Publica ...........•• 
39. Jal'dim Dotanico da Lagoa de Ro-

o drigo de Freitas ............ . 
AO. Jardim Dotanico do Passeio Publico. 
A t . Instituto Historico e Ge~graphico 

do Brasil .... ' ." ...... " ..• 
42. Imperial Academia de Medicina ... 
43. Sociedade Auxiliadora da Indostria 

Nacional ... ~ ...........••..• 
4& • Hospital dos Lazaros ..... ' •.•• 
45. Obras Public3s ' .......•....... 
46 . Exercicios fi ndos .....•.•..•..•• 

91.000~OOO 
9.900.:1000 

t 5. OOO·j7'OOO 
12.638.:;bOOO 

13.06&:t'OOO 
3. 949 q;; 000 

A .OOO:;rOOO 
2.000~OOO 

4.000;:;000 
2.000.1;'000 

100.000~OOO 
.:;b 

Art. 3.° O Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios da Justiça he autorisndo para despender cgm os 
objectos designados nos seguintes paragrnphos a quantia 
de... .. . . .. .... . .. • . . . . .... .. . ..•. 3.002.472,jp212 

A lIaber: 

1. ° Secretaria d'Eslado ........... . 
2.0 Tribunal Supremo de Justiça .... . 
3. o Relações............. ...•.••.. 
4.° Justiças de primeira Instancia ... . 
5. o Policia e segurança publiea ..... . 
6. o Pessoal da Policia .••..•.•..... 
7. o Guarda Nacional. ....•......... 
8.° Telegraphos .................. . 
9. o Bispos, Calhedraes, Relaçlio Me-

tropolitana, l>arochos, Vigarios 
geraes .e Pa:ovisores.. • . • . . .. . 

10. Seminarios episcopaes .....•... , 
11. Capella Imperial e Cathedral do 

Rio de Janeiro .••...•.....•. 
12. Tribunaes do Commerdo ....•.•. 
13. Represslio do trafico de Arricanos. 
14. Sustento de presos '0' ••••••••••• 

15. Evcntu8cs ............•.•..... 

36. 6OO·~000 
t 05. AOO.t!'OOO 
270.886~672 
728. 220,mOOO 
12"-.000';::-000 
130. OOO~OOO 
165.621~500 
31. 600~400 . 

551 .3&5t1b500 
A6.700~OOO 

64.7tOt1bOOO 
20. 820.tt'OOO 
25.000;m000 
5.000~OOO 

. 10.0001'1"000 

Digitized by Google 



( 39 ) 

NO HUNICIPIO DA CÓIlTE. 

iH. Culto publico ................ . 
17 . Corpo Municipal Permanente •..•. 
t8. Casa de Correcçl1o e reparos de 

Cadêas ..................••• 
f 9. Conducçfio e susteR to de presos 

pobres ...................... . 
20. Illumina~ao publica .•.........• 
21 • Exercicios findos ......•.••....• 

4.77titt6AO 
2fJ1.796r1J')500 

64.000;rt'OOO 

20.000i]'DOOO 
300.000;JtOOO 

~. 

Art . ..&.0 O Ministro e Secretario d'Estado dos Ne· 
gocios Estrangeiros he autorisado para despender com os 
objectos . designados nos seguintes. paragraphos a quantia 
. de •.•••..•• ' ...• '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588. 720;rt087 . 

A saber: 

f.· Secretario d'Estodo ............ . 
2. o Legações e Consulados, ao cambio 

de ~ .••••..••..........•• 
3.· Empregados em disponibilidade, 

idem ....................... . 
4. o Extraordinario no exterior. idem. 
5. D Ditos no interior, em moeda do 

paiz ...................••.•• 
6. • Exercicios findos .............. . 

.&7.345r1J')088 

392.775.j'tOOO 

8. 599,Jf) 999 
11 O. OQO;ztOOO 

30.000;rtOOO 
;m 

Art. 5.· O ~linistro e- Secretario d'Estado dos Ne
gocios da Marinha he autorisodo paro despender com 0& 

objectos designados nos seguintes poragraphos a quantia 
de •. • • • . . . • . . . . • • • • • . . • • • .• . • . • . • • A. 537 • 282~883 

Â saber: 

1.· Secretario· d'Estado •.•.•....•. , . 
2. D Quartel General da Marinho ..... 
3. o Conselho Supremo Militar ....•.• 
4. o Auditoria e Executoria ••...••.. 
5. o Corpo d' Armada e Classes annexas . 
6. o Batalha0 Nava~ ..••..••....•... 

• 

33.000~OOO 
'4. 816;ft>425 
3.600.jtOOO 
3.090;rtOOO 

361.606;ztOSO 
27. 679,m980 
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7. o Corpo dc Imperincs l\larinheiros .. 
8. o Companhia de Invnlidos .•.••.•. 
9. o Contadoria ....•.••............ 

10. Intendencias e accessorios .•. '" . 
11 . Arsenaes ...•..••...•.•........ 
12. Capitanias de portos ..•......... 
13. Força Naval e Navios de transporte. 
14. Navios desarmados .•..••....... 
15. Hospitaes .......•............. 
16. Pharoes, ficando elevado a 800"" 

o ordenado do Administrador do 
Pharol de pérnambuco .....•.. 

17. Academia de Marinha ......... . 
18. Escolas •.•..........•......... 
19. Bibliotheca de Marinha ........ . 
20.' Rerorrnados............ . .... . 
21 . Material .......•....•.....•... 
22. Obras' ..... " ... , .....••.... " 
23. Despezas extraordinarias e even-

tuaes .•. ' .................. . 
2-". Exercicios findos ..•.•....•. _ •.. 

83.6t7.tt,OOO 
7.490,J't500 

29.800.".000 
44.561~000 

702. 596.jt570 
76. 638.7t951 

943. 83t,zz,150 
28,598:];000 
23.792.'!Z 000 

27. t82:tt200 
25. 120;r;000 
1.30,HtOOO 
1.222ü.618 

47. 629,j'1)615 
1, A9t :H82.Jj:)794 

31.0.000J7:000 

228. 224~000 
;m 

Art. 6. 0 O Ministro c Secretario d'Estado dos Ne~ 
gocios da Guerra he aulorisado para despender com os 
objectos designados nos seguintes paragraphos a quantia 
de ........•........... " .. .. ... ... 8.693.017.jt368 ------

A saber: 

1. o Secretaria d'Estado e ~epartições 
BnDelas •••••••••••••••••••• 

2. o Contadoria Geral .....••.•.....• 
3. o Cooselho Supremo Militar •..•.•. 
4. o Pagadoria das Tropas ..•.....•. 
5. o Escola Militar, Observatorio As

tronomico • Escola de Applicaçao, 
• Cursp scientifico. e Escola dos 

Corpos .....•..•...•... " ... 
6. o Arseoaes de Guerra, armazeos de 

artigos bellicos. e Conselhos ad
ministrativos •.•. ' ..•........ 

7. o Hospitaes .......•..•.....•.• , . 

89.076~650 
36.440~000 
35.090;rx.OOO 
11.940~000 

107 . 653~250 

1.523. 065~200 
190. t6t~600 

Digitized by Google 



( 41 ) 

a.O Commandoi d'Armas e Inspecçl.ú 
dos Corpos, ficando augmentada 
com mais 1Qctb788 mensaes I 
gratificaç80 de exerciclo e caval
gadura, e etapes dos Comman
dantes d'Armas das Provincias .. 

9. o Officilles do Exercito e Reformados. 
10. Força de Linha ....••... " .... 
11 . Corpo de Saude ....•..•....... 
12. Repartiç80 Ecclesiastica ..•...... 
13. Gratificações, forrageos, etapes. 

ajudas de custo e gratificaç'ões 
diversas ...............•.•.. 

14. Invalidos ...•..•......•...... 
f 5 . Pedestres. . . . . . . . . • . . .• . ..... . 
16. Recrutamento 6 engajamento ... . 
17. Fabricas .....•...••.•..•...... 
18. Presidio da Ilha de Fernando.' .. . 
19. Obras militares ............... . 
20. Divel'!!8s despezas e eventuaes ... . 
21. Exercicios findos .............. . 

M.980m'700 
912. 499:ft028 

3.939.454tt300 
180. f7t;rt>750 
35. 262iftOOO 

235.661 t1t300 
60 . 166.tb040 

193.2~8.:tJ')250 
3OO.000J'tOOO 
126. 738;j'])050 
28.801;fb250 

420 .OOO.ttOOO 
202. 608~OOO 

:m 

Art. 7.· O Ministro e' Secretario d':&Itado dos Ne
gocios da. Fazenda he autorisado para despender com 08 
objectos designados nos seguintes paragraphos a qaantia 
de .•........ , ................... ,. 11.651.349,m2'75 

-----r------
A. saber: 

1.. Juros e amortisaç4o do divida ex-
terna. calculados ao cambio de 21. 3. 8~. 44O~OOO. 

2.° Juros da divido interna fundada. 3.4G1.796~OOO 
3.° Ditos da dito ioscripta antes da 

. emiss40 das respectivas Apolicc9, 
e pagamento em dinheiro das 
quantias da mesmo divida menores 
de 4OO;ft', Da f6rma do Art. 95 
da Lei de 24 de Outubro de 
1832 .•......•.... ". .....• 20.00011:000 

& •• Caixa d' Amortisaç8o. filial da Bahia. 
e Empregados no resgate e sub· 
stttuit,AO do papel moeda . . . . . . 38. 980~(J 
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5.° Pt!llsionilitas do Estado ......... . 
6.- Aposentados .......•........... 
7. • Empregados de Repllrtições extin-

., etas ....................... . 
8.· Thesouro Nacional ............• 
9.· Thesóutarias .................. . 

10. Juizo dos Feitos da Fazenda ..... . 
11. Alfaodegas .•..................• 
12. Consulados ................... . 
t 3. Reçebedorias ................. . 
14. Mesas de Rendas e Collcctorias .. 
15. Casa da 110eda .............•.. 
16; Officina e Armazem do papel sellado. 
17. Typographia Nacional. ......... . 
18. Officina de Apolices •........... 
19. A dministraçAo de Proprios naeionaes 
20. Dita de terrenos diamantinos .... 
21 ; Ajudas de custo OI) Empregados de 

Fazendo .................... . 
22. Curadoria de ACrieanos livres ..•. 
23. Mediçao de tCl'renos de marinhas. 
24. Premios de letras, descontos de 

assignados das AICandegas, com
missões, corretagens e seguros. 

i5. Juros dos emprestimos do Corre 
de OrpIJlos ................ . 

26. Reposições c restituições de direitos 
e outras ....•............... 

27 . Córte e conducção de páo-brasil. 
28. Obras ........•............... 
29. Gratificações ....... ° ••••••••••• 

30. E\febtuacs .................... . 
3 t. EiercicÍós findos .............. . 
32. Pagamento dos bens de defuntos 

c ausentes .....•.....•..... 
33. Ditos de depositos de qualquer ori-

gem ..• : .................. . 

528. 365;a 20S 
360.797;r; 406 

45 . 911;ft 666 
334. OOO.j! 000 
501 . 258;ttOOO 

62. 940J:' 000 
1.181.149JtOOO 
174.036~OOO 

94-. 570:/j 000 
247.686~OOO 
IH .600;tt'OOO 
ff1. 480,71 000 
50. OOO·Z; 000 
3. 360.jjOOO 

21. 002·'1! 000 
11.078~OOO 

12.000;ttOOO 
1.900~OOO 
3.000f]'tOOO 

tOO.OOO1tOOO 

80.000~OOO 

5O.000~OOO 
40.000~OOO 

200. OOO~ 000 
10.0001':000 
20 I OOO.1r.OOO 

;m 

Digitized by Google 



... 
( 43 ) 

CAPrrULO 11. 

Beeel" Ger". 

Art. 8.0 A Raceito Geral do Imperio be orçada n. 
quapUa de ......................... 34.000.000~OOO 

Arl 9.· Esto~cceita sel'á effectuada com o producto 
da Reoda Geral arrecadada dentro do exercicio da presente 
Lei. sob os titulos abaixo designados; 
1.· Direitos de imporlaç6o para consumo. 
2.· Ditos de baldeario e reclportaç6o. 
3. ~ Ditos idem para a Costa d' Africa. 
4. • Etpediente dos gelleros estrangeiros navcgad()j por 

cabotagem, livres de direito de consumo. 
5.· Dito dos ditos do paiz. 
6.· Dito dos ditos livres. 
7.· Armazenagem. 
8. • Premios de assignados. • 
9.· Ancoragem. . 

tO. Direitos de 15 por cento das embarclu;ôes csLrangeu..s 
que passa0 a nacionaes. 

1 t . Ditos de 5 por cento' na compra e venda das embar-

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
i!. 
22. 
23. 
240. 
25. 
26. 
~. 
28. 
19. 
30. 

cações. 
Ditos de 5 por cento de exportação. 
Ditos de 2 por cento idem. 
Ditos de 1 por cento idem de ouro em barra. 
Ditos de l por cento dos diamantes. 
Etpediente das capatazias. 
Renda do -torreio Geral. 
Dita da Casa da Moecla. 
Dita da Senhoriagem da prata. 
Dita da Typographia Nacional. 
Dita. da Casa de Corr~o. 
Dita da Fabrica de polvofa. 
Dita da de rerro de Ypancma. 
Dita dos Arsen~s. 
Dita de Proprios nacionaes. 
Dita de terrenos diamamfn08. 
Foros de terrenos c de Marinha!'. 
Laudemios. 
Sisa dos bens de raiz. 
Decima urbana de huma legua além da «lemarcaç-6o. 
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3t . Dita addicional das corpora«;õea de mao morta. 
32 ~ Direitos novos e velhos e de Chancellaria. 
33 ~ Ditr,s das dfilefttfis dos Gfissda :rtfidonaL 
34. Dizima da Chancellaria. 
35 JOÍi:%S das Ordens honorJficas. 
36 Matdsulas Fasuldades de Disdo de Medi4~iDIt, 
37. Multas por infracçao de Regulamentos. 
38 SeUfi do 6su e pmprcio?:zi)l. 
39. Premiüs depo53itrw53 pzdzlIco!l. 
40. Imposto dos despachantes e corretores. 
'-. Emühnmenbl'S 
42. Imee"to sf,h'Se de w:&w."gcontrw ~ & 
43. Dito sobre casas moveis, roupa, & c. rabricaoos 

em &w.aiz ol?"?',an ... ,·7,',, 
44. Dite gobre b[,rcos intrwrior. 
45. Dito de 8 por cento das Loterias. 
46 Ditü de 8 pCJr dog das m4[sm4[4[. 
47. Dito sobre minera«;ao. 
!8. Dito sobre datas mineraes. 
4g Ta 4[[% dos efigraVü4[, 
50. Venda de páo-brasil. 
51 Cobrança da divida activo. 

I'ECULlABES DO MUNICIPIO. 

52~ DizimeI!. 
53. Decima urbana. 
54. pagte53 de s,fficios~ 
55 Emühzment4)g de 
56. Imposto sobre casas de teil&o c modas. 
'lll Dil,) de eOn)4[h"h"AO 
58 Dite do de )4[nsumü~ 
59. Meia sisa dos escravos. 
60 ~ Sellü de heg[,nças 
61 . Reüdimeot4[ do eg4[feto. 

62. Ctmtribuiçao para o Monte-Pio. 
63 ~ Ind4[I3:misadPes. 
64. Juros de capitaes nadonaes. 
65. Venda dé generos e preprios nacionae!l. 
66 Reeeita e'?5':5':It1a~~ 
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D5POSITOS. 

1.· Bens de defuntos e ausentes. 
2. • Premios de Loterias. 
3.· Salarios de Africanos livres. 
4. o Depositos de diversas origens. 

Art. 10. O Governo fica auloris~o para emittir Bilhetes 
do Thesouro até a somma de oiro mil contos de réis como 
anticipaçlo de Receita no exerclcio desta Lei. 

CAPITULO lU . 

...... 1'.,. Ge...., •• 

A.rt. 11. A. compra e venda de bens de raiz, cujo 
valor exceder de duzentos mil réis, será feita por escriptura 
publica. sob pena de nullidade. 

A.rt. 12. Os navios que transportare.m colonos para 
t quaesquer portos do Imperio, serlo isentos desde já dos 

direitos de ancoragem, ou terlo buma reducçlQ dos mesmos 
direitos na razio de sua tonelagem, e do numero dos 
colonos. 

O Governo filará esta proporçlo segundo julgar mais 
conveniente, bem como as cOlldições, que devlo satisfazerem 
os referidos navios para empregarem-se no transpo~te de colo
nos, e as multas em que os infractores incorrerlo, com tanto 
que nlo excedio 00 dobro do frete por cada bum dos 
passageiros. 

Art. 13. Os direitos de ouro, que paga a Companhia 
de Mineraçlo do Morro Velho, na Provincia de Minas Geraes, 
serao redusidos de oro em diante na ralao de hum por 

, cento em cada hum anno, até' que o referida Companhia 
fique no mesmo pé em que se acha à MineraçlO nacional, 
revogada para este efl'eito a segunda parte do Art. 32 da 
Lei do Orçamento N· Si4 de 28 de Outubro de 1848. 

Art. 14. As Apolices dos Empreslimos até o presente 
decretados pela Assembléa Legislativa Provincial do Maranhao 
gosarao d08 mesmos privilegios, de que golllo as das Pro
vincias do Rio de Janeiro, e de Minas Genes pelas Leis 
N." 317 de 2t de Outubro de 1843, e 514 de 28 de 
Outnbro de 1848. 

:\rt. U. O Governo be autorisado: 
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1.· A substituir o systema de cobrança do imposto sobre 
aguardente de COllsumo estabelecido nas f.eis de 30 de 
Novembro de 1841, c 21 de Outubro de t843, por outro 
de melhor arrecadaçao. 

2. D A alterar o syslema de arrecadaÇilo do imposto do 
8ello, estabelecido nas Leis de 2 t de Outubro de 1843, 
18 de Setembro de 1845, 15 de Junho e 6 de Setembro 
de 1850, e 17 de Setembro de 18ãt. 

Art. 16. Fica outrosim autorisado o Governo: 
§ t. D A fazer todas os despezas necessarias para a prom

ptn realisaç80 da obra do porto de Pernambuco, podendo 
para esse fim realisal' as operações de credito, que mais 
convierem. 

§ 2.0 A despender com a ~r8Cj1o do Palacio Archie
piscopal da Bahia a quantia de dez contos de réis. 

Ao rt. 17. O Governo filrá remover do Forte do mar 
da Capital do Provincia da Bahia para hum lugar mais 
conveniente o deposito de polvora ali etistente, ficando o 
dito Forte n curgo do Ministerio da Marinho. 

Art. 18. As despezas aulorisadas por esto e outras 
J.eis promulgadas no corrente anno sem a decretaçllo de 
CURdos correspondentes, scrM pagas pelos mesmos meios 
votados para pagamento das que silo contempladas com 
quantia deftnida nas rubricas respecti\'os. 

Art. 19. Ficllo em vigor todas as di!lposições da Lei 
do Orçamento antecedente, que nAo versarem particular
mente sobre a fb:açAo da Receita e Despeza, e nao lh'crem 
sido elpresSBmente revogados. 

Art. 20. Fica0 revogadas as Leis, c disposições em 
contrario. 

Mondamos por tnnlo 11 todas as autoridades, u quem 
o conhecimento da referida l..ci pertencer, que 11 cumprfto, 
e façao cumprir e guardar too inteiramente como nella se 
cont~m . O Secretario d'F..stado dos Negocios da Fazenda 
a faça imprimir, publicar, e correr. Dada no Pala cio do 
Rio de Janeiro aos quinze de Setembro de mil oitocentos 
e cincoenta e cinco, trlgesimo quarto da Indcpcndencia e 
do Imperio. 

IMPERADOR Com Rubrica c Guarda. 

Marqt(e~ d~ Paraná. 
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Carla de Lei pela qual Vossa JI"eslade l,nperiQ.1 
Manda erueular o lhcreto da Assembléa Geral LegillatiVCI f 

lJlIII . Houve por bem Sanutouar, orçando a Receita, , 
fixat.do a n"pna Geral do lmperio para o e.xercicio cU 
1856-1857, e dando outra providencias como nella" 
thclars. 

Para Vossa*Magestade Ver. 

José llnlaquia!l Baptista Franco a fez. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

Sellada na Chancellaria do Imperio em 18 de Setembro 
de 1855. 

Josino tIo Nascimento Silvu. 

Fo~ publicada a presente I.ei na Secretaria d'Estado 
005 Negocios da Fazenda em 19 de Setembro de 1855. 

José Severiano da Rocha. 

Registrada a n. 36 ~ do Livro das Cartas de Leis e 
Decretos do Poder tegislativo em 20 de Setembro de 1855. 

Antonio de Castro Lopes. 

DECRETO N.· 841 - de 15 de Setembro de 1855. 

lhàara válidas a matricula que na Eschola de Medioina da 
Bahia. e a approVCIção que. na do Rio de Janeú'o obtet'lJ 
110 onno de 1854 o estullantlJ Antonio Ft'rllandes d(& Cos
ta Junior. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a 
Resoluçfto seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo Unico. A matricula, que na Eschola de Medicina 
da Babia, e a approvaçAo que na do Rio de Janeiro obte
ve em 1854 o estudante Antonio Fernandes da Costa Junior, 
510 dlidas, e devem produzir todos os seus ctTeitos, em 
conCormidade com tlS disposiçõe!l dos Estatutos, que região 
naquella época, revogadas 8S disposi~ões em contrario. 
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Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e Searetario d'Estado dos Negocios do Imperio, assina 
o lenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janei
ro em quinze de Setembro de mil oitocentos cincoenta e 
einco, trigelimo quarto da Independenclae do Imperio. 

Com.. Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto FerraI. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOIIO 16. PARTE La SECÇl0 18. a 

DECRETO N.· 842- de 19 de "Setembro de 1855. 

Altera a Lei de 19 de Ago,'o de 1846. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute I 
ResoluçllO seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Art. 1.0 A Lei de 19 de Agosto de 18A6 será obse"ada 
com as seguintes alterações: 

§ 1. 0 Os Membros das Juntas tle QualificaçAo, e os das 
Mesas das Assembléas Parochiaes, que tem de ser tirados 
d'entre os Eleitores, e Supplentes, conforme a disposiçAo do 
Artigo 8.·, e seguintes da dita Lei, serfto eleitos, dous pelos 
referido," Eleitores, e na sua falta pelas pessoas designadas 
no Artigo 10.0 , e dous pelos Supplentes, e na sua falta 
pelas pessoas designadas no Artigo 12.0 , podendo os votos 
recahir em quaesquer Cidadaos da Parochia que tenhlo 8S 
qualidades para Eleitor. 

§ 2.· A eleição dos Secreta rios e Esemtadores dos Cone
gios Eleitoraes continuará a ser feita por escmtinio secreto. 
votando porém cada Eleitor em dous nomes sómente. Serio 
Secretarios os dous mais votados. e Escrutadorea os dous 
immedlatos em votos. 

S 3.· As Provincias do Imperio serlo divididas em tantos 
Districtos Eleitoraes quantos forem os seus Deputados á Assem
bléa Geral. 

§ 4.· A. primeira divisa0 será feita pelo Governo t ouvidos 
os Presidentes das Provincias, e só por Lei poderá ser alterada. 
Na divisa0 guardará o Governo as seguintes bases: 

1.· As Freguezias, de que se compuzer cada Distriete 
Eleitoral, serllo unidas entre si sem interrupçAo. 

2. a Os dltrerentcs Districtos Eleitoraes de cada Província 
serlo designados por numeros ordinaes, e igules, qUanto 
for posaivel, em populaçllo de pcssoas nvres. 

§ 5.- O Governo de!!ignorá para cabeça de cada Distrlcto 
Eleitoral a Cidade. ou Vllla mais çenlral, onde se reunirlo 

~ 
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em hum só Collegio no dia marcado para a eleiçAo dos 
Deputados á Assembléa Geral, e no edificio. que o Governo 
lambem designar, todos os Eleitores do Districto; e depois 
de observadas as formalidades para a organisação do Collegio • 
e as mais de que trata o Capitulo t.· do Titulo 3.· da Lei, 
proeederAo á eleição de hum Deputado. votando cada Eleitor 
por cedula nlo assignada, e escripta em papel fornecido pela 
MellO. Recolhidos os votos em escrutinio secreto. contados 
e apurados, ficará eleito Deputado o Cidadão que obtiver 
maioria absoluta de votos. 

§ 6.0 Se ninguem obtiver maioria absoluta de votos, 
proceder-se-ha immediatamente a segundo escrutinio, votando 
cada Eleitor unicamente em hum dos quatro Cidadlos mais 
votados no primeiro escrutinio. Se ainda no segundo escrutinio 
ninguem obtiver maioria absoluta de votos, proceder-se-ha 
immediatamente a terceiro, votando cada Eleitor unicamente 
em hum dos dous Cidadlos mais votados no segundo escru
tinio, e ficará eleito Deputado o que obtiver maioria absoluta 
de votos. No caso de empate decidirá a sorte. e aquelle 
contra quem ella decidir será declarado Supplente. 

§ 7.· Fóra do caso da ultima parte do paragrapho an
tecedente, finda a eleição de Deputado, proceder-se-ha á 
eleiç.ao de hum Supplente. observando-se a respeito della 
o mesmo que fica determinado para a eleição de Deputados. 

§ 8.0 Tanto para o Deputado. como para o Supplente , 
servirá de Diploma huma copia autbentica da Acta. dis
pensada a remessa da copia destinada á Camara da Capital 
pela disposiçãO do Artigo 79 da Lei. 

§ 9.0 O Governo. nlo obstante a regra estabelecida no 
paragrapho 5.·, poderá subdividir em mais de hum Col
legio os Districtos em que pela disseminação da população 
for muito difficil a reunilo de todos os Eleitores em hum só 
Collegio, com tanto que nunca a distancia do lugar em que 
se reunir o Collegio seja menor de trinta legoos de sua ex
tremidade. 

§ 10.· Quando o Districto tiver mais de hum Collegio, 
reunidos os Eleitores em cada hum delles nos edificios 
designados pelo Governo, e observadas as formalidades in
dicadas no paragrapho 5.·. procederlo á eleiçlo no fórma 
do mesmo paragrapho, devendo porém a cedula de cada 
Eleitor conter dous nomes, hum para Deputado. e outro 
para Suppiente, sem que se faça essa designaç.Ao .. Rec.o
Ihidos, çootadose apuradOi os votos, se lavrará a Acta. 
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qoe será no mesmo aclo transcripta no livro das notas do 
Tabelliao do lugar, e assignada pela Mesa e Eleitores que 
o quizerem, sendo obrigado o dito TabelliAo a dar logo 
traslado a quem o requerer. Desta Acta continll8rão a ser 
extrabidas as tres copias de que trata o Artifro 79 da Lei, 
sendo porém remettida á CamaraMunicipul da cabeça do 
Districle a que era destinada á da Capital da Provncia. 

§ .1.· A remessa das Actas nunca deixará de ser feita 
pelo Correio, dentro do prazo, e com todas as formalida
des preseriptas no ArUgo 79 da Lei, ainda quando por 
duplicata hajlo de chegar particularmente ao seu destino 

S i2. o Trinta dias depois do marcado para a eleic,:ão a 
Camara Municipal da cabec,:a do Districto, reunida com os 
FJeitores do respectivo Collegio, que serDo convocados, 
fará com elles a apurac,:.ão, procedendo na fórma dos Ar
tigos 85. 86 e 87 da Lei. 

O Cidadao que reunir maioria de votos será declarado 
Deputado, e Supplente o seu irnmediato, ainda que só 
tenhlo maioria relativa. Os Diplomas serllo expedidos pela 
Camara Municipal na rórma do Artigo 88 da Lei. 

S t3. o O Cidadão que for eleito Deputado por mais de 
hum Districto terá opção do Districto que quizer reprpsen
tar, e será substituido pelo respectivo Supplentc, e nll 
falta deste proceder-se-11a á nova eleiçao . ,A opçAo será 
feila dentro de tres dias depois da veri6caç80 dos poderes; 
c na falta della a preferencia se regulará pela disposic,:ão 
do Artigo 124- da Lei. 

S .1"'· As Provincias do Rio de Janeiro e Sergipe darao 
mais dous Deputados, e mais hum a de Piauhy. '. 

S t5.· A elei(Ao dos Membros das Assembléas Provinciaes 
será lambem feita por Districtos, guardando-se a respeito 
dei la as mesmas regras estabelecidas para a eleic,:ao dos De
putados, e alterando-se o seu numero da maneira decla
rada DO poragrapbo seguinte. 

S 16.· A Assembléa Provincial da Dobia terá 42 Mem
bros, a tres por Districto; a de Minas Geraes 40, a dous 
por Distrieto; a de Pernambuco 39, a tres por Districto ; 
a de S. Paulo 36, a quatro por Districlo; a do Ilio de 
Janeiro. tantos quantos derem os seus Districtos á razão 
de 5 , exceptuados o Dístricto ou Di5trictos da Côrte. e 
seu Município; a do Ceará 32, a quatro por Districto; 
8§ de S Pedro e Maranhllo 30, a cinco por Districto; a 
do Pará 30, a dez por Districto; os das Alagoas e Parn-
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hiba 30, á seis por "Disti'icto; a de Sergipe 24, a seis 
por Districto; a de PillUhy 24, a oito por Districto; as 
de GoJaz, Rio Grande do Norte e Mato Grosso 2"2, o 
onze por Districto; as de Santa Calharina, Espirito Santo, 
Amazonas e Paraná 20. 

§ ,17.· Nos Provincias que tiverem hum só Districto EJei
toral, o Governo dividirá pelos Collegios do mesmo Dis
triclo o numero dos Membros, de que se compuzer a As
sembléa Provincial, elegendo cada Collegio o numero só
mente dos que houver de dar. 

§ 18.0 Os Districtos ou subdivisões do Districto que de
rem até quatro Membros á Assembléa Provincial darAo dous 
Supplentes; os que derem cinco até seis Membros, darlo 
tres Supplentes; os que derem sete até oito, darlo quatro 
Supplentes; e assim por diante. 
~ 19.0 Fica revogado o Artigo 111 do Lei. 
S 20. o Os Presidentes de Provincia, e seus Secretarios, 

os Commandonles de Armas, e Generaes em Chefe, 08 IDspe
clores de Fazenda Geral e Provincial, os Chefes de Policio, 
os Delegados e Subdelegados, os Juizes de Direito e Mu
nicipaes, nlio poderão ser votodos para Membros das As
sembléos Provinciaes, Deputados ou Senadores nos Collegios 
Eleitoraes dos Districtos em que exercerem autoridade ou 
jurisdicçAo. Os votos que recahirem em toes Empregados serau 
l'eputados nullos. 

Art. 2.· Ficlo revogadas todas as disposições em eon
trario. 

Luiz Pedreiro do Coutto Ferraz. do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palocio do Rio de Ja
neiro em dezenove de Setembro de mil oitocentos e eincoenta 
e cinco, trigesimo quarto da Independeocia e do Imperio. 

Com a Rubrico de Sua Mapstade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferras. 
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I.NDlf:E B& f:OLL~~lo D&8 LEIS. 

DE 

1855. 
TOMO XVIII. PARTE 11. 

N.· i.SU.-Decreto de 3 de Janeiro de 1855. -Ap
prova o Contracto eelebrado com o Gerente da 
Companhia Brasiléira de Paquetes de vapor 
para a innovaçao do que regnla. o serviço dos 

U.G. 

mesmos Paquetes.. • • . • . • . • . . • ... • . •. .., 1 
N.· 1.516. -Decreto de 3 de Janeiro de 1855.-Crea 

nos Termo! reunidos do Rio Bonito e Capi
vary, e no de Saqu8.ema ,. da Provncia do 
Rio de Janeiro, os lugares de Juizes Muni
cipaes e de OrphAos, e regula a jurisdict.ãO 
dos demais Juizes Municipaes e de Orphllos 
em todos os Termos da mesma Provincio, 
em consequencia da Lei Provincial N.· 720 
de 25 de Outubro de 1854... •••.•••.. .. 9' 

N.- 1.5t7. -Decreto de 4 de Janeiro de t8S5. -Crcll 
huma Companhia' de Aprendizes Morinheiros 
na Provlneia 00 Pará:, e monda observar 
o Regulamento- respectivo. ....•...•. " . . . • 10. 

N.· I.Si8.-Decreto de 4 de Janeiro de 1855.- Dá 
Iteva organisaçlo á Guarda Nacional dos Mu
nieipi08 da Capital, Piler, e Jaraguá da 
Provincia de Goraz ...•..•••.••..•..•• " t 7 

N, ••• 519-. - Decreto de 4 de· Janeiro de 1855. -Dá 
DOva organilaçao á Guarda Nacional dos ~Iu
nicipios das ViIl86 ft. Bomftm, Santa Luzia. 
e Formesa da Imperatriz da Provinda de-
Goyaz... ...... ... ... . .. .. .. .. .... . .. . 18 

N.· •. 520. - Decreto de 5 de Janeiro de 1855. -Se
para o Termo de ViIlo Novo da Rainha do 
de Jacobina, na' Provincia da Bahia; cerca 
nelle o lugar de Juiz Municipal que aeeumu-
lará 8S Cuneções de Juiz de OrphAos. . . . . . . . . . t ~ 

N.· 1.521. - Decreto de 5 de Jaoeiro de 18:». - De-
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clara de f.· Entrancia a Comarca ele Manjó, 
na Provincia do Pará. . . • . • . • . . . • . • • . • . • .9 

N. o f .522. - Decreto de 5 de Janeiro de 1855. - De
clara de 1.· Entrancia a Comarca da Pal-
ma, ereada na Provincia de Goyaz........ 20 

N. D 1.&23. - Decreto de 8 de .Janeiro de 1855.
Autorisa a incorpOratlO e approva os Esta
tutos da Companhia anonyma - Empreza 
Provincial de Transportes. - • • • • . • . . • . • • 21 

~ •• 1.52.\. -Decreto de 8 de Janeiro de 1855.-Con
cede a VUlote o Companhia privilegio elclu
sivo por cinco annos para o tàbrico, impur
lação c introduq.Ao· DO lmperio de Cechos 
48 armas de fogo, oeeull05 por meio de 
bum .novo machinislllO.... . . . • . . • • . . . . .. 26 

N.o l.á25.-Deereto de 8 dcJ_neirode 1855.-Auto-
risa o Ministro e Secretario d'Eslado dos Ne
gocios da Jmtiça a dispendor. com. lllu
minaçAo Publico, e por conto do elcrcicio 
de j 854 - 1855, mais a qoooUa de I\s. 
j59.318~65.t... . . . . . . . .. . . . • . .. .. . . . .. 'n 

N.O 1.5"26. - Decreto de 8 de Janeiro de 18.)5.
Marca os vencimentos dos Carcereiros das 
Cadêas de algumas Villas da l"'ovincia de 
Goraz. • . . . . .. . . . . . . .. . .• . . . . . . . . . . . • . . 28 

N.o 1.527.-Decreto deS de Janeiro de 18,i5. -Marca 
o ordenado do Promotor Publico do Comarca 
da Palma, na l'rovincia de GOJa! .••• ' • • . . ,. 

N.- 1.528. -Decreto de 9 de Janeiro de 1~;;. -Marca 
o ordenado do ('romotor l'nblico ela wmarca 
de )Jarajó. na )'rovincia do l'arlÍ......... 29 

N.- L529.-Dccreto de 9 de Janeiro de t855.-Crca 
no Termo de Cabrooo da Provincia de Per
nambuco o Lugar de Juiz Municipal, que 

_ aecomulará 85 functiJcs de Juiz de OrpMos. ,. 
'- N.O 1.530. - Detreto de 10 de Janeiro de 18:>5.-

Dá providencias .pora cessar o abuso de serem 
transportados escravos, de hUID86 Provincias 
par. outras, som passaporte............. 30 

:N o 1.531. - Decreto de '0 do Janeiro de 18;)5.
Isonto 005 Elilnngeiros do titulo de resi
dencia. c permUte que ellcs villem dentro 
do Imperio com o passaporte que trouxerão, 
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e, na falta delle, com o dos Ministros, 
Consulesoll Vice-Coosules respectiTos, tendo 
o .- liste - da Autoridade Brasileira.. . • .. 31 

!li.. 1.532. - Decreto de 22 de Janeiro de 1855.
Restabelece o vencimento annual de oito
eentos mil réis aos tres Directores das Sec-
ções do Mnseu Nacional desta Córte, que 
por Decreto de 5 de Novembro de i8.i3 se 
bavio reduzido a duzentos mil réis..... . . 3' 

~. t,533. -Decreto de 22 de Janeiro de 1855. -Con
ceele a Archangelo Fiorito privilegio exclu
sivo por cinco annos para o Cabrico de mas-
sas alimentares...... . . . • • . • . • • . . . . . . . . 35 

~.o t.53.\.. - Decreto de 23 de Janeiro de t8ã5.
Altera o Curso de estudos da Escol. Mmtar. 36 

N.- 1.535. - Decreto de 23 de Janeiro de 1855.
Crea. hllm batalhão de Engenheiros....... 37 

N.- 1.536.-Decreto de 23 de Janeiro de 1855.-Crea 
buma Escola de ApplicaçAo do Exercito, na 
conformidade do Regulamento, que com elle 

N.· 

N.-

bait.a. ..•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
1.537. - Decreto de 23 de Janeiro de 1855.

Dá nova organisação á Guarda Nacional dos 
Municipios de S. Joio da Palma, Conceição 
do Norte, e S. Domingos da Provincia de 
Goya%. • • . • • • . . • . . . . . . . • . . • • . . . . • . . • . . 51 

1.538. - Decreto de 23 de Janeiro de 1855. - Dá 
nova organisatão á Guarda Nacional dos 
Municípios de Porto Imperial e Natividade, 
da Provincia de Goyaz. • • • .. • . • . . . .. . ... 52 

1.539. - Decreto de 23 de Janeiro de 1855.
Deva á cathegoria de SeCçAO de Batalha0 a 
Companhia avulsa de reserva da Guarda Na
cioDal das Freguezias da Sé, e Pedro 2.0 da 
Provincia de Matto Grosso. ••••.•..... . . " 

t.5W.-Decreto de 23 de Janeiro de 1855.-
Reune ao Commando Superior da Guarda Na
cional do Municipio de Maragogipe da Pro
vincia da Bahia, o Batalhllo de Infantaria 
8vul~o .do Mllnicipio da Tapéra da mesma 
ProvlnCl8. • •..•.•.....•.•.•.. " . • • .• " 53 

1.5\.1. - Decreto de 23 de Janeiro de 1855. -Dá 
DOU organisaçtio ú Guarda Nacional dos Mu-
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VI 

N.· 

OIClplOS das Villas de Catallio, e Santa Cruz 
da Provincia de Goyaz. . •.••••..•..•••• 

1.M2. - Decreto de 23 de Janeiro de 1855.
Dá nova organisaçAO ao Coosenatorio de 
Musica •.•.........•..•.........••...• 

N. ° 1. 5&3. - Decreto de 27 de Janeiro de 1855. -Crea 
huma Companhia de Aprendizes Marinheiros 

5.f. 

» 

na Provincia da Bahia.................. 58 
N.· 1.5". - Decreto de 31 de Janeiro de 1855.

Augmenta os ordenados dos Promotores Pu
blicos dos Comarcas do Ouro Preto. e do 
Rio das Mortes, na Provincia de Minas Ge-
raes .•.....•... ,. ...... ,. .... ,. .. ,. .... lO. 59 

N.o 1.5.t.5. - Decreto de 31 de Janeiro de 1855.
Crea mais hum EsquadrAo de Cavallaria da 
Guarda Nacional nas Freguezias da Muribeca, 
Santo Amaro do Jaboatllo, e São Lourent;o 
da Motta, do Municipio do Recife •.•••.•• 

N.O 1.546. -Decreto de 3 de Fevereiro de 1855. -Faz 
extensivo aos processos julgados em gráo de 
revista nas Relat.ões do Imperio a disposiçao 
dos Arls. 20"" e seguintes do Regulamento 
n.O 399 de 21 de Dezembro de 1844..... 61 

N." 1.547. -Decreto de 3 de Fevereiro de 1855. -Con
cede ao Bacharel Francisco Antonio Pereira 
l\ocha privilegio exclusivo por dez annos. 
para estabelecer no Porto da Capital da Pro
vincia do Bahia buma cale o haler ou pa-
tent slip •••..••••••..•....•.•....•.... 

N." 1.5"-8. - Decreto de 7 de Fevereiro de 1855.
Crea bum Commando Superior de Guardas. 
Naeionaes DO Comarca de Santos. Provincia 
de S. Paulo, desligando do Commando Supe-
rior da Comarca da Capital a força qualifi-

62 

cada nos Municipios de Santos, S. Vicente 
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Dá nova organtsaçQo á tiuardll Nacional dos 
Municipios de Castro e Guarapuava, da Pro
vincia do Paraná.. . • . . . • • . . . . . . . . . . . . .. t3,~ 

N." 1.562. - Decreto de 21 de Fever8iro de 1855.-
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ena crea hum outro Commando Superior. 531 

N.· t.645. - Decreto de 2U de Setembro de 1855.
Declara tle L' Entrancia as 2.·, 4.' e 6." 
Comarcas creadas na llrovincia da llarahiba. 532 

N.· 1.6.\.6. - Decreto de 29 de Setembro de 1855.
l\Iarca o vencimento do Carcereiro da Cadêa 
da Villa de S. l.<'idelis, na })ro\'incia do Rio 
de Janeiro............................ ." 

N.· 1.647.- Decreto de 29 de Setembro de 1855.
Crea na Freguezia de Santo Antonio desta 
Córte huma Escola do j .• gráo para cada 
hum dos sexos........................ 533 

N.· 1.6\.8. - Decreto de 29 de Setembro de 1855.-
Crea a Reparti~âo especial das Terras Pu-
blico!!, na llrovincia das Alagoas. .•. . . . . • » 
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:oi. t .649. - Decreto de 6. de Outubro de 1855.
Cre. Conselhos economicos nos Corpos arre
gimentados do Exercito, e approva o ltegu
lameato para· a sua gerencia.. ......•.• 535 

:s o 1.650. -- Decreto de 10 de Outubro de t855.
~Iarea o ordenado dos Promotores Publicos 
tias novas Comarcas de Tury-Assú, e Caro-
lina da Provincia do Maranhao........... 54.1 

~ .• 1.651. - Decreto de 10 de Outubro de 1855.
-carea os ordenados dos Promotores Publico! 
das 2.·, 4.- e 6.- Comal'C8S da Provincia da 
Parahyba ........•.. " . '.' .... '. .... . . .. » 

~.o 1.652. - Decreto de 10 de Outubro de 1855. -
Marca os ordenados dos Promotores Publicos 
das novas Comarcas do Parnahvba, do Ja
guar}", de Baependy, e do lodaiá, na Pro-
vincia de Minas Geraos. . ............ " 54.2 

~ o 1 653. - Decreto de 10 de Outubro de 1855. -
Separa o Termo do Jardim do do Cralo, 
na Provincia do CearlÍ; e crea nelle, reunido 
ao de Milagre!l, hum Juiz Municipal. que 
accllmularlÍ 8S fnnc-\,ões de .Juiz de Orphaos. 5.\3 

N.· 1.6:14. - Decreto de tO de Outubro de 1855. -
Separa os Termos de Sonto Amaro e Maroim 
do do ltosnrio do (~atete, na Provincia de 
Sergipe, e crea nelles hum Juiz Munir,ipal, 
que accumulará as funcções de Juiz de Oro 
phios ... , . .. . . . . . . .• . . . . . . . . • .. . . . . . . » 

N" t ."5.~. - Decreto de 10 de Outubrn de 1855. -
Reune aos Termos de ltapicuflÍ e Iguará o 
de Anajatuba. 00 Provincia do Maranhan.. 544 

N.o 1.656. - Decreto de 13 de Outubro tle 1855. -
Altera o lugar designado pelo Decreto N.O 
1.331 de 13 de Fevereiro de IBM para 
séde de huma Colonia militai·.......... .545 

N. o 1.657. - Decreto de 13 de Outubro de 1855.
Equipara o Emprego de Ajlldante tio Pro
curador fiscal do Thesouro Naciollal aos de 
Sub-Director das ltend89 Publica!1 e Conta-
dore!! do mesmo 'fhesouro.... . . . . . .. . . . » 

~ .• 1.658. - Decreto de 17 de Outubro de 1855.-
Faz extensiva a gratificação de soldo dobrado, 
nos termos do Art. 4.0 da Lei n. o 648 de 18 

Digitized by Google 



xvm 

de Agoslo de t852 ás praças do Exercito, 
que tendo acabado o seu tempo de serviço, 
nelIe continuão sem engajamento. ... . •.. 547 

N." 1.659. - Decreto de 20 de Outubro de 1855.-
Crea na Provincia do IUo Grande do Sul 
duas Pagadorias filiaes da respectiva The
souraria de ~'azenda'- . . . . . . . . • . . . . . . . . .• 5.48 

N.· 1.660. - Decreto de 20 de Outubro de 1855.
Marca os ordenados dos Pwmotores Publicos 
das novai Comarcas da Feira de SaJlt' Anna, 
e de Caet.eté, na ProviBcia do Bahia •... 549 

N." 1.661. -Decreto de 20 de Outubro de 1855.
Crea 110 Termo de Sant' Anna do CamisAo 
na Provincia da Bahia o Lugar de Juiz !Iu
nicipal, que accumulará a5 funcções de Juiz 
dos OrphAos. .. . .. • . . . . • . . . . . • . . . . . . .• 550 

N.· 1.662. - Decreto de 20 de Outubro de 1855. -
Declara de 1.· Entrancia as Comarcas da 
Feira de Sallt' Anna, e de Caeteté, creadas 
na Provincia da Bahia................. » 

N." 1.f:63. - Decreto de 24 de Outubro de 1855. -
Declara como deve ser entendido o Art. 3." 
do Decreto n.· 641 de 10 de Outubro de 
1849 .............•............ " ..•. 551 

N.· 1.664. - Decreto de Z1 de Outubro de 1855.
Dá Regulamento para execuç80 do Decreto 
n. o 816 de 10 de Julho do corrente anno, 
sobre desapropriações para construcç8o de 
obt'ns e serviços das Estradas de ferro do 
Br~IIÍI •.•..•.•.••.•.. ' •.•....•.•.•.... 552 

N." L66ã. - Decreto de 3 de Novembro de 1855.
Extingue o lugar de Juiz de Direito do Civel 
da Cidade do Recife, da Provincia de Per-
nambuco. . . .... ' .....•.•..........• " 557 

N." 1.666. - Decreto de 3 de Novembro de 1855.
Autorisa a Companhia de ilIuminaçao a gaz 
Ai augmantar novamente o seu fundo social. • 

N." 1.667.-Decreto de 6 de Novembro de 1800.
Autorisa a incorporaçlo e approva os Esta
tutos da Sociedade que se dirige a estabe
lecer e manter huma COIIIpanhia drama&ica 
no theatro de SAo Francisco, ou em outro 
qualquar desta cc\rte. .• . . . . . • . . . . . • • . .. 559 

Digitized by Google 



XIX 

N.- L668. - Decreto de 6 de Novembro de 1855.
Crea Imma Cadeira de primeiras letras para 
meninas no 1. o Districto da Freguezia do 
Engenho Velho .........•...•........ '. 563 

N.- 1.669. - Decreto de 7 de Novembro de 1855. -
Autorisa a incorporaçao, e approva os Esta
tutos da Companhia de seguros de Yida, 
estabelecida nesta Côrte, sob a denominaçAo 
de-Tranquillidade o • • ••••••••••••••• " 58-'-

1\" •• 1.670. -Decreto de 7 de Novembro de 1855. -
Separa o Termo de Bom6m do de Queluz; 
e o de Caethé do de Santa BarbulI; e crea 
em cada hum delles, e no de Leopoldina, 
na Província de Minas GerlteS, o Lugar de 
Juíz Municipal, que accnmulará as funcções 
de Juiz de Orphãos .................. '. 568 

No- 1.671. ._- Decreto de 7 de Novembro de 1855.
Dc600 qoaes slio as armas, cujo levamento 
constilue aggravaçllo de deserção das praças 
de pret do Exercito, c determina que os 
réos de deserçllo e de auseneia, indemnisem 
as peças de equipamento e fardamento nllo 
vencido qne houverem desencaminhado por 
occuiao da perpetroçAo daquelles crimes... 569 

N.· f .&72. - Decreto de 10 de Novembro de 1855. -
Dc1lllnnexa o Termo do Desemboque do do 
Aratá, na Provincia de Mlnas Geraes ..... 571 

N.- 1.673. - Decreto de 10 de Novembro de 1855.
Crea no Termo de Canindé, da Provincia 
do Ceará, o Lugar de Juiz Municipal, que 
accl1mulará as runcções de Jniz dos Orphllos. ») 

N - 1.674. -Decreto de 10 de Novembro de 1855.
Autorisa a incorporação e approva os Estatutos 
de homa Companhia qne fie pretende orga
nisar nesta Córte, com n denominaçao de Pha-
rol Agricola e Industrial. ............... 572 

14.· 1.675. - Oecreto de 1.4 de Novembro de 1855.
A.utorisa a incorporaçAo e approva os Esta
tutos d. Companhia - Esperança M.roohense 
do Tabaco manufactllrado - para o e~tRbe
lecimento de buma fabrica de tabaco na Pro-
vincia do Maranhllo .................... 5'8-

14.0 1.676. - Deerelo de tA de Novembro (le 1855. -
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Hedara quaes os Juizes que .Icvem servir de 
adjunctoll nos casos de suspci(.ão posta ao 
Juiz dos Orphlios da eÔrle.............. 586 

N. o 1.677. - lJecrcto de U. de Novembro de 18:)5. -
eonccde a Perretier e Gouy privilegio cIclu-
sito por dez annos para o fabrico e venda 
de machinas por elles inventadas e aperfei
çoadas, destinadas 1\ secear e descascar café. 587 

N.· 1.678. -Decreto de 2\. de Novembro de 185.3. -
Desanncxa os Termos de Mamanguape do do 
ltilar; de Campina Grande, do do Brejo de 
Arêa; c do Piancó, do de Sousa, na Provin-
cio da Parahiba do Norte; c crea em cada 
hum delles o Lugar de Juiz Municipal, que 
aceumulorá as funcções de Juiz dos Orphilos. 588 

N.· t.67H. -- Decreto de 2.\. de Novembro de J855.
Dedara de 1.' Entraneia a Comarca de SIlo 
José de ~lipiblt, creada na PrOl'incia do Rio 
Grande do Norte ....................... 589 

N.· 1.680. - llecreto de 2.\. de Novembro de 1855. -
Approva os .... ormularios para diversos Pro-
c.essos estabelecidos pela Legislo(.ilo Alilitor. ») 

N." t. 68 t. - I.ecreto de 28 de Novembro de 1855. -
. Estabelece o numero de Professores adjuuclos 

que devem tcr as I~scolas })ublicas de ios
truc~.ãO primaria do Municipio da Córlc, em 
relação ó sua frequencia........... .... 629 

N." J .682. -llecreto de 28 de Novembro de 1855.
Altera algumas disposições do Regulamenlo 
dos Correios, que baixou com o Decreto 
o. o 399 de 21 de lJczembro de 184.&.... 630 

N.· J .683. - Decretos de 28 de Novembro de 1855.
Abre ao Minislerio do Imperio hum credito 
extraordinario de i5.000.jjOOO para occorrer 
ás despezas com o Imperial Instituto dos me
ninos cegos, no exercicio de 1855--f856. 631 

N.· t.68~. - Decreto de 30 de Novembro de 1855 -
Marra o ordenado do Promotor Publico da 
l~omarca de S. José de Mipibú, crcada na 
Provincia do Rio Grande do Norte....... 632 

N.· 1.685. - Decreto de 5 de Dezembro de 1855.
Fixa definitivamente as gratiftcatõelil que, á 
titulo de ordenados, perc .. bem o~ Empre-
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gadoll da Secretaria do Tribunal do t.:om
merdo da t.:apital do Imperio........... 633 

~ o t .686. - Decreto de 5 de Dezembro de 1855. -
Fixa 8S grati6ca~ões que devem perceber os 
Empregados da Secretaria do Tribunal do Com
merdo da Provineio do MaranbAo........ 631. 

~ ~ 1.687. -Decreto de 5 de Dezembro de 1855.
Autorisa o credito supplementar de réis 
20!.116~320, para occorrer ao deficit pre
sumivel no corrente exercicio em diversas 
rubricas, na fórmn da Tabella que com este 
ba.xa ...... ' .......... , ...•.......... 635 

~ .• L6&f. -Decreto de 12 de Dezembro de 1855.
Autorisa a incorporaçao e approva os Esta
tulos da Companhio de seguros e riscos ma
rilimos, 6 de seguros contra o fogo, esta
belecida na cidade da Bahia, sob a denomi
na~ão de Providencia. .' . . . . . . . . . . . . . . •. 636 

~ o 1.689. - Decreto de t5 de Dezembro de 1855. -
Crea na Provincia de l)emambuco hum lugar 
de Juiz MUllicipal, que accumulará as func-
ções de Juiz de Orphãos do Termo da E~cada. 645 

~ .• 1.690. -Decreto de 15 de Dezembro de 1855.
Revoga o Art. 7.0 dos I~statutos da Academia 
da Marinha de t9 de l-'evereire de 1849, no 
parte em que manda que passe a ter quartel 
fóra da Academia o Aspirante, que não 
obtiver approvaç.Ao plooa. ... . . . . . . . .. . . . » 

N." 1.691. -Decreto de t9 de Dezembro de 1855.
Crea na Provincia de Goraz diversos lugares 
de Juizes Municipaes, que accumularão as 
funcções de Juizes dos Orphaos .. ' ...... , 647 

!'f.o 1.692. - Decreto de 22 de Dezembro de 185:>.
Altera o S 1.0 do Art. 3.0 dos Estatutos do 
Cdi'(a filial do Banco do Brasil, na Cidade do 
Rio Grande do Sul.................... 648 

N.- •. 693. - Decreto de 2i de Dezembro de 1855.
Autorisa a incorporaç.ao, e approva os Estatu
tos do Companhia -Industrial Moranhense -
para o fabrico de sabão e velas stearinas, 
e puriftcaç.to de oleos e outros prodoctos.. 649 

N.o •. 69.'- - Oecreto de 2'- de Dezembro de 1855.
Altera algumas dispos~ões do Regulamento 
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interno do Correio da C6rte, que baixou 
com o Decreto n." 639 de ~ de Setembro de 
1849 ................................ 65' 

N." 1.695. -Decreto de 2.t. de Oezembro de 1855.
F..stabelece no pé de igual força todos os sete 
Batalhões de Fuzileiros do Exert:ito, appli
cando pera esse fim o augmento que teve a 
do 1." dos ditos Batalhões pelo Decreto 
n.· 1.07.& de 30 de Novembro de 1852 ... '. 656 

N." 1.696. - Decreto de 2'- de Dezembro de 1855. -
Autorisa a incorporll(lO, e oppro.a os esta
tutos da Sociedade Hramatica Froneeza .. ~. 657 

N." 1.697. - Decreto de 26 de Dezembro de 1855. -
Declara os lugares em que devem ser creodos 
os Conservatorias do Commercio nos Pro
vincias de S. Pedro do Rio Grande do Sul, 
do Paraná, S. Paulo, e Piauhy.. . . . . . . .. 661 

N." 1.698. - Decreto de 26 de Dezembro de 1855.
Autorisa o Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios da Justiça o dillpender, com 8 Se
cretaria d'Estado, e por conta do exerci cio 
de 185!-1855, mais a qanntia de Réis 
19.950~59.t. ....................... " 662 

N." 1.699. - Decrf'to de 26 de Dezembro de 1855.
Autorisa o l'finistro e Secretario d'[stado dos 
Negocios da Justiça a dispender com os Te
legraphos, e por conta do e'(ercicio de 1 S5! a 
1855, mais a quantia de 11.724~t64... » 

N." 1.700. - Decreto de 26 de Dezembro de 1855.
Autorisft o Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negoclos do Justiça a di!lpender COlO a Guarda 
Nacional, e por conta do exercicio de 1854-
1855, mais a qUllntia de Rs. 17.506~580. 663 

N.· 1.701. - Decreto de 26 de Dezembro de 1855. -
Autorisn o Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios da Justiça a dispencler com a Co
peUa Imperial e Cathedral do ftio de Ja
neiro, e por conta do exercicio de 1854-
1855, mais a quantia de Rs. 3.773~872 .. 66.t. 

N." 1.781. -Decreto de 26 de Dezembro de 1855.
Autorisa o Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios da Justiça a dispender com a con
duct.lO e sustento de presos, e por conta 
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do cIercicio de 185! -1855, mais a quan-
tia de Rs. 3.977#460 ...•..•.•.......• 664 

N.· 1.703. - Decreto de 26 de Dezembro de 1855.
Autorisa o Ministro e Secretario d'Estado 
dos Negocies da Justiça a dispender com a 
Casa de Correcçiio, e reparo de Cadêas, e por 
conta do exercicio de 1854-1855, mais a 
quantia de Rs. 7i.460~342 ............ 665 

N. o 1.70"-. - Decreto de 26 de Dezembro de 1855.
Autorisa o Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios da Justiça a di8peoder com as Re
latões, e por conta do exercicio de 1854-
1855, mais a quantia de 316~836 •••..• 666 

N.· 1.705. - Decreto de 26 de Dezembro de 1855.
Abre ao Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios da Justiça hum credito supplemen-
tar de 25.000~OOO, para occorrer ás des-
pezas no excrcicio de 1855 - 1856 com a 
repressão do tra6co de Africanos .....•.••• 667 

N. o 1.706. - Decreto de 29 de Dezembro de 1855--':' 
Orça a Receita e 6xa a despcza da m. m. Ca
maro do Municipio da CÓrte, para o anno 
Municipal do 1. o de Janeiro a 31 de Dezem-
bro de 1856 .•......•....... , ......... 668 

~.o 1.707. - Decreto de 29 de Dezembro de 1855. -
Promulga a Convenção celebrada entre o Bra
sil e Portugal para puoir e reprimir o crime 
de moeda falsa. • . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. 672 

N. o 1.708. - Decreto de 29 de Dezembro de 1855.
Prescreve a fórma do processo, que se deve 
seguir no parlilha da somma concedida pela 
Lei O.· 834 de 16 de Agosto do corrente 
Dllno, como idemnisoçllo das presas das 
guerras da Independeocio e Rio da Prata 
aos Officiaes do Corpo da Armada ou seus 
herdeiros, que á mesma iodemnisoção tive-
rem direito........................... 677 

~ .• 1.709. - Decreto de 29 Dezembro de 1835-
Approva o Regulamento para a AdministraçãO 
Geral da Fabrica de Polvora da Estrella... 680 

N.- 1.710. - Decreto de 31 de Dezembro de 1585.-
Declara que nos Provincias da Bahia e Per
nambuco sejto dous os ~scrivães especiaes do 
Juizo de 1.a Iostaocia do Commcrcio ....• 692 
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~ .• 1.7ft. - DCl"relo de 3t de Dezembro de 1855.
Abrindo ao Ministerio da Fazcnda bum cre-
dito supplementar de 279.901.:7'177 para as 
despezas do exercicio de 185.\. - 1855. . . .. 692 

N.· 1.712. - Decreto de 31 de Dl'zembro de 1855-
Autorisa o credito supplementar da quantia 
de Réis 3.498.782~412 para o exercido de 
1854- 1855, na fórma da Tabella que com 
elle baixa..................... . ...•.. 694 

N.O 1.713. -Decretode3t de Dezembro de 185.~. Autorisn 
o credito supplementar de 2.096.33t ~237, 
para as despezas do Minislerio da Marinha 
DO exercido de 185'--185;; ............ 695 
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COI.LEeçÃO DAS T.EIS 00 UtIPERIO DO BRASil •. 

t855. 

TOMO 18. PARTE 2.& SECçlo 1." 

DECRE"fO N. o 1.515 - de 3 de Janeiro de 1855. 

AJ)prOl!a o ContrtJCto celebrtJdo com o Gerente da Companhia 
"1J,·auileira de PtMJU6l.eS de t1apor para i1movaçào do q." 

regula o serviço dos mumos Paqllttu. 

Hei por bem Approvar o Contraclo que em data de 
dous do corrente mez foi celebrado por Luiz Pedreira do 
Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado 
dei Negocios do Imperio, com o Gerente da Companhia 
Brasileira de Paquetes de vapor para innovação do que regula 
o serviço dos mesmos Paquetes entre a CÔrte e diversos portos 
do Imperio, tanto do Norte como tio Sul, sob as condições 
que com este baixão assignadas pelo mesmo .Ministro e Secre
tario d'Estado, vigorando o Contraclo anterior, a que se 
refere o Decreto N.o 767 de 10 de Março de 1851, até 
que o presente seja approvado pelo Poder J...egislativo. Palacio 
do Rio de Janeiro em tres de .Janeiro de mil oitocentos 
cincoenta e cinco, trigesimo quarto da Independeneia e 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ~Iagestade o Imperador. 

Lui; Pedreira do COtttto Ffrraz. 
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Condições a que se refere o Decreto desta data, CO'lJl as qooe., 
a Companhia Brasileira de Paqueles de vapo,' propúe-SI 
a fazer conduzir as malas, olficios e dinheiros do Governo, 
tanto para os porros do Norte como para os do Sul, 
tm Paquetes de vapor das dimensões e da {orça esptri/icadcu, 
conforme o novo Conlracto assignado em data de 2 do 
corrttllf'. 

1. a As viageos para o Norte serilo dua~ mensalmente, 
partindo os Paquetes desta Capital alé a da Provinda do 
Pará, com escala pelos portos da Bahia, Maceió, Pernlllll
buca, Parahiba, Rio Grande do Norte, Ceani e Maranhão. 
ficando os Paquetes comtudo isentos da obriga('Ao de entrada 
nos da Parahiba e Rio Grande do Norte, sempre que nlo 
for isto pralicavel por falta de 8gua, e pela constrnctilo e 
toneladas dos Paquetes, fazendo conduzir por escaleres as 
malas e passageiros destinados aos dollS citados portos. 

As viagens pam o Sul lerlio lambem lugar duas veleS 
por mez, partindo os Paquetes desta Cnpital até Montevidéo, 
com escala [lor Santa Catharina e Rio Grande do Sul, e 
quando haja neccssidade no serviço publico, tambem por 
Santos e Slo Francisco, em cujo caso o tempo de viagem 
redonda poderá exceder ao prazo marcado nestas condições. 

2. • Os dias das partidas dos Paquetes desta Côrte serao 
provisoriamente marcados de aecordo com o Governo, deven
do observar-se a tal respeito a maior regularidade. 

3. a Os Paquetes destinados a fazer o senriço da linb., do 
Norte serllo de 600 a 800 toneladas, devendo destes ao menos 
tres ser de 700, e dahi para cima, e da força necessaria 
para conclllirem 1\ vittgem redonda, ao mais tardar, no prazo 
de 3'" dias. 

Os destinados á linha do Sul terlo pelo menos 400 
toneladas e a força necessaria para completarem a viagem 
redonda em 20 dias, devendo para ambas as linhas ter 
commodos para passageiros de ré e de prÓa, de sorte que 
os ultimos. em cujo numero se incluem os recrulas. sejlio 
transportados debaixo de coberta enchuta. 

Sempre que o Governo quizer mandar tropa para alguma 
das Provincias, a Companhia disporá os Paquetes de fórma 
que todas as praças possão ir debaixo de coberta enchuta 
até o numero que permittir a lotação do respectivo Paquete. 

4.' A Companhia deverá ter no Rio Grande do Sul hum 
pequeno, Vapor, para conduzir para Porto Alegre a corres-
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pondencia e passageiros, tendo a força suficiente nlio S6 
para voltar 80 l\io Grande do Sul a tempo de o Paquete 
desta linha em sua volta de Montevidéo não ter necessidade 
de demorar-se naquelle porto mais de 6 horas, como tambem 
para sahir a barra a fim de conduzir a correspondencia e 
passageiros quando por máo tempo, falta de agua ou qualquer 
outra circuostaneia os Patluetes da linha nAo possão entrar 
no porto . 

. ó~· Se por ventura acontecer que alguma vez convenha 
80 Governo. ou á Companhia, 911e os Paquetes toquem em 
algum outro porto t poderá isso ter lugar com accordo de 
ambas as partes contractanles. 

6. a A Companhia será obrigada a ter para cada huma 
das linhas, do Norte e Sul t hum Vapor de soilresalente. 
nAo só para assegurarem a regularidade de serviço J como 
lambem para serem postos á disposi<;ãO do Governo, se por 
ventura delles precisur, mediante accordo entre as partes 
contractnntes. 

7.& Com quanto não seja exigido que 09 Paquetes tenMo 
IfOr sua conslruc~çao proporç.ões para serem armados com hum 
peso de artilharia equivalente ao de Vapores de iguaes dimen
sões da Marinha de Guerra, deverao' comtudo estar l18bili
tados para receber algumas peças a ~eu bordo t a fim de 
que o Governo, quando houver urgencia, possa lançar mllo 
delles como transportes armados, rcsponsabilisando-sepelos 
seguros sobre riscos de guerra, e precedendo ajuste sobre 
e preço do fretamento, o qual, havendo discordaocia, será 
determinado por arbitros. 

O Governo fará e18minar 08 Paquetes, logo que chega
rem, por huma Commiss&o a fim de ver-se se podem preencher 
esta coodit.ao, quando haja nec.essidade de lançar mlio deUes 
para o fim indicado. 

8.· Os Paquetes da Companhia gosarlo em todos os portos 
do Imperio das meSlDas vantagens e privilegios que tem as 
fimbarcaçóes de Guerra Naeionaes. ficando oomtudo sujeitos 
aos Regulamentos policiaes J e á fiscalisaçlo· das Alfandeg8J 
dos portos para onde levarem passageiros 00 cargos. 

9.a Nao será permiltido aos Paquetes da Companhia demo
rarem-se n08 diversos portos mais do que o prazo estipulado 
em huma Tabella approvada pelo Governo. 

tO. & Os prazos de demora marcados na referida Tabella 
deverao contar-se do momento em que fundearem os Paq·ue
tes, qu~r scjaem dia util, quer em domingo ou dia saDto~ 
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e fica entendido que o madmo do tempo de demora nao 
he obrigalorio. devendo os Governos das Provindas despaehar 
antes daquclle prazo os Paquetes. sempre que sejll possh-el. 
com especialidade em Pernambuco, Parahiba, ~Iaranhao e 
Pará, para que possOo aproveitar a maré. 

11.· Quando occorrer demora maior, a qual nunca terá 
lugar por parte do Governo sem ordem por escripto do Presi
dente tia respectiva Provincia ao A~nte que nella tiver I 

Companhia. ou ao Com mandante do Paquete no impedi
mento ou falta daquelle, a parte que occasionar semelhante 
demora pagará oi outra a· quantia de 250-)tOOO por cada 
prazo de .2 horas, que a hora da partida eft'eetiva exceda 
á da partida ordinaria; salvo se por parte da Companhia 
Ie der a demora, e ella provar que a isso foi obrigada por 
força maior_ 

A mesma pena e pela mesma fórma terá lugar relativa
mente á sahida dos PlllluetclI fIo porto do Rio de Janeiro. 

-. quando esta nlio se realisar no dia marcado_ 
Comtudo o Governo nBo ficará sujeito á referida pena 

se a demora for causada por sedi~o, rebellião ou·qualquer 
perturbação da ordem publica que tiver occorrido em qual
quer dos porlos das duas linllas, dependentes do mesmo Go
verno. 

Só se contará cada prazo de 12 horas, para o imposição 
da multa estabelecida nesta condição. 'quando o excesso de 
demora passar de 3 horas. 

12.· A Repartição dos Correios deverá ter as suas malas 
sempre promptas a tempo de não retardar II vingem dos 
Paquetes além da hora marcada para a sahida. E qualldo 
por culpa sua haja demora. solfrerá a dita Reparliçao li 
multa de que trata a condiç40 antecedente. 

13.· Se em coosequencia de ser necessario examinar 00. 
mandar concertar o fundo de algum dos Paquetes da Com
panhia, este se demorar em qualquer porto que mais convI!
niente seja para proceder áquelles trabalhos ( em quanto nlo 
houver na Capital do Imperio machinas proprias para elles ) • 
além do tempo que fica determinado. não facará a Companhia 
sujeita á multa da Condiç.ao 1 t _. pela demora. hum a vez 
que previamente tenha pedido e alcançado «!o Governo Imperial 
autorisnção para eUa. 

U.· As Alfandcgas e Consulados dos portos em que os 
Paquetes tem de tocar. expedirão os despachos necessarios 
parA se .proceder ao de!lembarque ou embarque da carga ou 
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das emcommelldas que elles transportarem, ou tiverem de 
. transportar, com .,referencia á descarga ou carga de (IUalquer 

embarcação, e sem embargo de domingos ou dias santos, 
ou por qualquer motivo feriados, admitlindo por conseguinte 
os Consulados a despachos antecipados a cargo, e as encommen
das que por ventura .nhão de ser transportadas pelos Paquetes 
da Companhia: e os Presidentes das Provincias lhes prestario 
toda a 'protecção e auxilio de que por qualquer motivo necessi
tarem, para continuatão de sua viagem dentro do devido 
tempo, e cumprimento do contraclo com o Governo, pagas pela 
Companhia .as despezas nos casos em que estas tiverem lugar. 

15. & Os Commandantes dos Paquetes conduzirão de lerra 
para bordo as malas e os omcios do Governo, e quando chega
rem aos portos onde tem de tocar, os levarilo ás Administrações 
dos Correios respectivos, ou os entregarão aos Agentes destas 
que se apresentarem devidamente autorisados para recebe-los. 

Os Commandantes passarão e exigi rio recibo dos molas 
e olflCios que entregarem e receberem. 

16.& A Companhia obriga-se a diminuir os preços das 
P8iSllSCns e fretes, tornando (na linha do Norte) aqueUas 
mais baratas do que os que se pagão na dato desta concessão 
aos Vapores Inglezes até Bahia e Pernambuco, fazendo a 
reduCÇIo proporcional dali até o Pará, segundo a tabella 
que for organisada com approvação do Governo. 

17.- Obriga-se tambem a Companhia a fazer conduzir 
gratuitamente, e em cada viagem simples, 6 passageiros 
d'Eslado) sendo destes 3 de camal·a e 3 de convez, não sendo 
porém obrigada a dar comedorias a nenhum delles. Estes 
lugares serão sempre dados de preferenda: 1.0 aos soldados 
que tiverem baila, mulheres destes e recrutas que forem 
isentos do serviço militar: 2.0 aos empregados publicos nomea
dos para as diversas Provincias, ou removidos de humas para 
outras, preferindo-se os que nilo tiverem ajuda de custo para 
a viagem: 3.· aos colonos e pessoas miseraveis: devendo o 
Aviso que ordenar semelhantes passagens declarar a qual das 
condições ácima especificadas pel·tence o individuo a quem 
se concede a passagem. 

A mesma Companhia fará transportar gratuitamente 
quaesquer sommas de dinheiro, que o Thesouro Nacional 
ou as Thesourarias das Provincias tiverem de remetler 
de hum para outro porto da escala dos seus Paquetes. 

18. a Os Paquetes poderão transportar por conta da 
Companhia 05 paslIageiros e a carga q·uc se lhe offerece-

I 
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rem. tendo porém sempre o Governo a prererencia para
o transporte de seus p;issageiros • praças de pret • mu~ . 
nições de guerra e artigos bellicos ( com excep('Ao da 
polvora e materias inOammaveis), e pagando á Compa
nhia hum frete de menos 10 por D/D do que os parti
culares. 

19." A Companhia será obrigada a conduzir recrntas 
ou quaesquer presos. provendo o Governo Imperial á 
sua necessaria guarda. 

20." O Governo poderá permittir que os Officiaes da 
Ilarinha de Guerra commandem os Paquetes da Compa
nhia, ficando porém a cargo desta o pagamento das gra
tificações que convencionar com os referidos Officiaes , 
os quaes perceberão da Fazenda Publica sómente o soldo 
das suas Patentes, sem prejuizo de suas antiguidades. 

21.· Os Paquetes que a Companhia vier a adquirir. 
seja qual for o lugar da sua construcção, serllo Ilaeionali
sados Brasileiros, da mesma mRneir~ que os que .na já 
possue, e como taes ficA0 isentos de pagar imposto algum 
por transferencia de propriedade ou por matricula; a res
peito de suas tripolações se praticará o mesmo que se 
pratica com as embarcações de Guerra NacioDaes. 

22.· Em consideração á condutçlio das mallas.· offi
cios e dinheiros do Governo, e outras vantagens no novo 
fAlntraclo estipuladas, o mesmo Governo pagará , Compa
nhia no Thesouro Nacional a quantia de vinte sete eon
tos de réis ( 27.000.7tOOO ) por cada viagem redonda aos 
Portos do Norte, metade da qual lhe será entregue logo 
depois da sahida do Paquete em Letras do Thesonro a hum mez 
de prazo, e a outra metade em moeda corrente, depois que 
o Paquete, tendo completado a viagem, voltar ao Rio de 
Janeiro. 

Por cada tiagem redonda na linha do Sul a Compa
nhia receberá do Governo a prestação de oito contos de 
réis ( 8.000.jpOOO ) em moeda corrente no fim da dita 
viagem. 

23." Quando em consequencia de sinistro, ou de in
conveniente de força maior, o Ppquete nao completar a 
viagem redondo, o Governo pogará sómente á Companhia 
a quantia correspondente á distancia navegada até o pon
to em que tiver havido sinistro ou embaraço para a eon
linuatAo (Ia viagem. calculada a mesma distancia pelo AU

mero de milhas navegadas em rclatlo ás precisos para que 
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le diga - completa - huma ,"iagem redonda, as quaes Helio 
desde já fixadas em 4.860 para o Norte, e 1.&90 para 
o Sul. 

2".8 Se tantos Paquetes da Companhia ficarem por 
qualquer acontecimento imprevisto inhabilitados ao mesmo 
tempo, de maneira que nlo possao os restantes fazer regu
larmente o numero de viagens a que se obriga a Compa
nhia, esta fretará Barcos de vapor para supprir a falta 
dos seus. com iguaes dimensões (se os houver ) , ou 
em sua falta o mais approximado possivel, a fim de re
mediar a falta dos que se acharem inhabilitados. 

25. a Se durante o tempo do novo Contracto o cus
to do carvão commmido annualmente pelos Paquetes da 
Companhia em todos os Portos do Imperio exceder ao 
preço medio de 25·7i.'000 por cada tonelada. o Governo 
pagará annualmento á Companhia huma somma addicional 
equivalente a tol excesso, multiplicado pelo consumo 
estipulado de 21 mil toneladas. 

A fim de que a Companhia possa provar o custo exa
cto do combustivel, será obrigada a apresentar as factural 
de todos os carregamentos que por ventura tiver recebido 
para os Portos onde tem depositos ( ao que se juntarlo 
08 direitos de importaçao ) , e os Contratos de fornecimen
to nos Portos em que for supprida por este meio. 

Para isto ficará sujeito á approvaçlo do Governo qual
quer Contrato para fornecimento de carvão que a Com
panhia pretenda fazer por preço maior de 2'-JI'OOO. 

26. a Nos casos de declaraçãO de guerra entre o Bra
sil e qualquer Poteneia , durante o predicto Contrato. 
o Governo se obriga a indemnisar a Companhia do premio 
do seguro dos seus Paquetes pelo risco de guerra sómen
te, ficando porém como até aqui a cargo da mesma Com
panhia o seguro pelo risco maritimo. 

27.a O novo Contrato substituirá ao Contrato vi
gente logo que a Companhia tenha prompti6cado o ma
terial preciso para preencher as condições nelle exaradas. 
podendo começar o serviço. de aecordo com clle, em qual
quer das duas linhas que por ventura se prompti6que pri
meiro sem dependencia da outra, obrigando-se a Compa
nhia a principiar o novo serviço em ambas as linhas den
tro do prazo de 18 mezes depois da assignatura do novo 
contrato até cuja época ,-igorará o Contrato existente, 
precedendo por~m approvnç1io do Poder Legislativo. 
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28.' O novo Controto durar" pelo prazo de 9 annol 
a contar da data em que se der começo ao serviço. pela 
fórma no mesmo Contrato eXllralla. salvo se antes disso 
o (joverno tomar a si a execuçAo deste ralDo de serviço 
publico em llaquetes de vapor do F..stado. o que todavia 
nAo poderá fazer sem que bum anno antes previna a Compa
nhia de que pretende tomar essa resolução; podendo neste 
caso. SP. assim lhe convier. contratar com a Companhia 
a compra de seus Paquete!!. e de todo o material empre
gado neste serviço. 

29. a Se por ventura o Governo Imperial quizer com
prar algum ou alguns dos Paquetes da Companhia. ou fre
ta-los. poderá faze-lo mediante accordo entre as partes con
tratantes. e caso nAo possao chegar a este acoordo. o Go
verno nomeará hum arbitro. e a Companhia outro. e estes· 
nomearão hum terceiro. se por ventura não puderem sem 
isso chegar a hllma decisão. á qual se submetterá tanlo 
o Governo Imperial como a Companhia. 

O mesmo succederá em todos os casos em que as par
tes contratantes n80' concordarem. 

30.' Para segurança das condições do novo Contrato 
por parte da Companhia conservar-se-ha no Thesouro Nacio
nal a quantia de dez contos de réis em Apolices da Divi
da Publica) que a Companhia ali depositou. e que perde
rá. sem dependencia de Processo Judicial) no caso de 
faltar á execuçAo de todas ou de cada huma das mesmas con
dirões. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Janeiro de 
1855. - Luiz Pedreira do COtfUO Ftrraz. 
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DECRETO N.o 1.5t6-de 3 de Janeiro de 1855. 

c,~: d~o'~S::;~:"~~a t da Pr:~incia %:##;:70 e d:1a~~;:,' o: 
Lpl{ltireS . d!5 MpiPPicipaz','i. e d!5 OryOOf!.5, e 'i'!5gula 
a jzzrisdícçao dos de mais dUlzes lOumcipaes e de 0,.
phãos em todos ~o~ Termos da mesma Provincia. em 
Ciftfrk!5!5que#?f!22i &4 4.el N.O Ou~ 
tubro de 85.4. 

dUClldf!nbo á pi($Vn ilinisão da do 
Rio de Janeiro, feita pela l,ei Provincial numero setecentos 
e ,'inte. de vinte cinco de Outubro de mil oitocentos cin
coenln c q?ftfrkKro. Hfli pOi hem Uecreb,'i o SÜhEEiote 

Art. t. ° Fica creado hum Lugar de Juiz Municipal 
que nc,cumulnrá as runcções de JU,i,~ d~~ ~rphaos no Termr: 
de , c üutro d(p EUO ü1omlo. 

Art. 2.° Fica desnnnexado o Termo de Mngé do da 
Estrella e reunido no Nicterohy o de C!5binnry d/f d+' 
Cabübrio, renftfrkzl0 do ltiü Bonito, este dl1 
Itaborahy; o de Maricá do de Snquarema e reunido nos 
fIe llaborah/' e SifuifutO A2iklnio dr· Sá o dü Manboozüib12 
110 Itabürühv reUll1,Z 'z ao düi Rei§:. 
. Art. 3 o ~s ~e~mos da F.strella , e de l~agoahy ('00-
hmlü5~lO sob jllR'i21NJcçãü de aC[ü%ieS Jmres. 

Uhr:maz hribUCfz Arifuujü, d/f sileu Ur:nseUbfi, Mi~ 
nistro e Secretario d'Eslado dos Negocios da Justiça, nssim 

~ei~~:ll~m e~::l:lt~~°.Jr:n~ar~'i ü~~~;~~::~c:~::::i~ineül1i!!O dn::: 
trigesimo quarto da lndependencia e do Imperio. 

Com UllbriC::/l de 

Josh 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPD\IO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.° SEcçl0 ! .• 

DECRETO N.o t.5f7-de 4 de Janeiro de 1855. 

CrIa huma Companhia de Aprendizes Marinheiros na Provincia 
do Pará, c manda ooservar o Regulamento respectifJo. 

Hei por bem, Usando da autorisac:Ao dada no § 2.° do 
Art. 4.° da Lei N.o '753 de 15 de Julho do anno proximo 
passado. Crear buma Companhia de Aprendizes Marinheiros 
na Provincia do ParlÍ. conforme o Regulamento que com 
este baixa, assignado por José Maria da Silva Paranhos, do 
Meu Conselbo, Ministro e Secretario d'Estado dos Negoeios 
da Marinha, que assim o tenha entendido e fac:a executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em quatro de Janeiro de 
mil oitocentos e eincoenta e cinco, trigesimo quarto da In
dependeneia e do Irnperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Maria da Silwz ParanAo •• 

Regulamento para a organilação, colllmando, c administração da 
Companhia de Aprendi". Marinheiro. creada pelo Decreto 
de.ta data na Provincia do Pará. 

Art. 1.° A Companhia de Aprendizes Marinheiros ereada 
na Provincia do Pará será organisada pela maneira seguinte: 

Commandante {Capitlio Tenente ou Primeiro Tenente da 
Armada)... •• • • • . •.• • . •. ••• • •• •• . • • ••.. ••• . .••• • •• • 1 

Tenentes (Primeiros ou Segundos ditos) .••••.••••••• •. 2 
Eserivlio -da Armada. • • • • • . . • . • • • . • • • • •. • • • • • • • • . • • • • • 1 
Encarregado. • • • • • .. . • • • • • . • . . • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • 1 
Mestre ... " .....•...................... " .. ".. . ... . ... 1 
Contramestre. . • . • . . . • • • • • • • . . • •• • . • •• . . • • • • • • • • • .• • • 1 
Cill8rdiAes .•......•.•. " ..•...•......•. " . " " ..• " . . • . . . . 2 
l\lestre d'Armas...................................... 1 
Marinheiros de Classe Superior. •• • •. • •• . • •. . . • . .• •••• 8 
Aprendizes Marinheiros .••......•••.••...•.•.•••..•... 200 

218 
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Art. 2.0 Os Omciaes Marinheiros e os Marinheil'os de Classe 
Supel'ior serão tirados do Corpo de Imperiaes Marinheiros, e 
esr.olhidos d'entre aquellas praças que se tiverem distinguido por 
sua aptidão e comportamento. 

Ali. 3. o Haverá na Companhia dous PiCaros e dous Tam
bol'es, tirados d'entre os mesmos Aprendizes, e que serão en
sinados em terra, ou a bordo de algum dos Navios de !}uerra que 
estacionarem no Pará. 

Art. 4.· A Companhia será composta de duas DiviSOes, 
que se denominartlo primeira e segunda, constituidas pelo 
modo seguinte: 

1. a Divi,ão. 

Tenentes. • • • • • • • • • • • • • •• • • • • 1 
Mcstt·c. • ..• • •. • •• • •••. • • • • • • 1 
Contranleslt·e ••.•••..•••. , •••• 
Guardiães ••.•••••••.• , • . . • . • 1 
)(arinheirosde Classe Superior.. 4-
Aprendizes Marinheiros...... 100 

107 
~-

2. a Divisão. 

1 

t 
1 
4-

100 

107 

Art .. 5.° Cnda Divisão se poderá lormar de duas SecC;õcs., 
compostas da rorça seguinte: 
Alestre, Contramestre ou Guardião. • • • . • • • • . • • • • • • • . • • 1 
Marinheit·os de Classe Superior... . • • • . • • . . . . . . • • • . • . • • • 2 
Aprendizes I\larinhciros .••••.••••••••••••.•.••• , • • • • . • 50 

53 

Art. 6.· A Companhia será aquartelada em hum dos edi
ncios do Arsenal de Marinha, ou a bordo de algum Navio que 
para esse fim ror destinado; devendo ser considerada filial do 
Corpo de Imperiaes Marinheiros. 

Art. 7.· O Commandante da Companhia Ilcará immedia
lamente sujeito ao Inspector do Arsenal, e tanto elle como as 
demais praças observario, quanto ao desempenho de seus de
veres, as disposições do Regulamento de 5 de Junho de 1sr.5, 
annexo ao ))ecreto N.· 411 A da mesma data, em tudo 
quanto rorem compatíveis com a dilTerença de circumstancias 
e das localidades. 

Art. 8.· Para ser admittido na Companhia como Aprendiz: 
Marinheiro he nec.essario: 

1.· Ser Cidadlio Brasilcil·o. 
2. o Ter a idade de 10 á 17 annos. 
3. o Ser de constituição robusta, e propria para a vida do 

mar. 
Art. 9.0 Tambem poderão ser admittidos os que tendo 

.ti" 
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menos de 10 annos de idade se achal'em com sulJkiente des
envolvimento physlco para começaI' o apl·endizado. 

Art. 10. O numero de aprendizes marcado no Art. 1.0 
será preenchido: 

1.0 Com menores voluntarios ou conlraclados a premio. 
2.0 Com os orphãos, e desvalidos que, tendo os requisitos 

dos Arts. ~. o e 9.0 J fOl"Cm remettidos pelas Autoridades com
petentes. 

Art. 11. Os contraetos do alistamento dos menol'cs serão 
feitos com os paes, tutores, Oll quem suas vezes flzcl". 

Art. 12. Para facilitaI' a acquisição dos menores se esta
belecerão. nos Districtos da Provincia onde o Governo julgai" 
conveniente, Secções mines formadas conforme o Artigo 5.·, sob 
a inspecção de hum OlJicial da Armada. que poderá ser tambem 
encarregado do alistamento respectivo. Nesses lugares I'sla
cionará huma Embarcação do Gucrm para servil' de Escola 
li Secção filial, c igualmente de Quartel se tiver as acoJllllJoda
ções pr(,'Cisas. 

Art. 13. Os Aprendizes que assenlarem praç.a nas Sccçt;es 
filiaes serão conservados neHas o tempo que for julgado sulH
ciente, para se irem gradualmente acostumando li vida do 
mar, e á separação de suas ramiJias, S(mdo então remeltidos 
para a Companhia aquarlelada na Capital da Provinda. 

Art. 14, O tempo de serviço dos Aprendizes será contado 
na conformidade do Artigo 31 do Regulamento de 5 de Junho 
de 18~5, anncxo ao Decl'eto N.O 411 A da mesma data. 

Art. 15. A instruc~~o militar dos Aprendizes l\Iarinheil'Os 
começará por aprenderem a entrar em rÓI'ma, perfilar, \'oIVflJ' 
á direita e ÍI esquCI'da, mal'char a p:.rsso OI'dinario c dobra
do, &c" até á eseola de pelotão; o manejo das anuas bJ'all
cas, a nomenclatul'a da palamenta, cal'reta e peças de artilha
ria. e o uso quo tem cada hum destes inslmmcntos, 

Art, 16. A instrucçilo nautica cOllsistirã em aprendel'cm 
os misteres relativos á al'le de Marinheiro, como fazer pi
nhas, costuras, alças, nós, &c" coser panno, entralhar, &c~, • 
e J finalmente, apparelh:lr, e desapparelhar um Navio, 

Esta instrucção poderá ser adquÍl'ida na Casa do Appa
relho e na das Velas do Arsenal, ou a bordo de algum dos 
Navios, que estacionarem na Província, 

Art, 17. Os menores aprendel'Ao tambem a ler, l'scrl'ver, 
contar. riscar mappas, e a Doutrina ChrisUI. servindo-Ih('~ 
de Mestre o CapeJlAo do Arsenal. ou hum OIDcial Mal'inhciro. 
que tivCJ' as habilitações necessarias. 

AI't. 18. O Commandantc da Companhia. e os Officiacs 
encarregados das SecçÕt's filiatls farão a distl'ibuiçào do tempo 
para os dilTerentcs exereicios (l liçócs, marcando as homs c a 
duraçilo de cada hum, (l subnwltcrão á appro\'açâo do lns:
{lccloJ'o detalhe (lue fizerem. 
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Art. 19. Sempre que ror possivel, terão os Apl'endizes 

exercicio de nata~ão, tomadas aquellas cautelas ordenadas pelo 
Regimento provisional da Armada em taes occa&iões. 

Art. 20. O serviço do Qual1el será reito do rórma ana
logo ao que se pratica a bordo dos Navios da Armada, com 
aquellas modificações ou amplia~ões que o local exigir. 

Arl. 21. O Inspecto!' do Arsenal, medianle pl'evia in
telligencia com o Commandante da Estac:llo, autorisará o 
Com mandante da Companhia a destacar pam bOl'do dos Navios 
da mesma Estação até o numClro de vinte Aprendizes Marinheiros, 
escolhidos d'cntrc os que tivcrem permanecido no Quartel por 
tempo de hum anno, e rOl'cm mais robustos e adiantados, 
pal'a alli continuarem a receber a illstl1Jeção pratica da al'te de 
l\JarinheiJ'O. Estes destacamentos, depois de algumas viagens 
ou cruzeil'Os, se recolherão ao Qual'lel, revezando com outros, 
de sorte que todas as I'eferidas praças receblo successivamellte 
a mesma instrucção. 

Art, 22. Não terão lugar os destacamentos, de que tl'ata 
o Artigo antecedente, se os Apl'endizes puderem razer as suas 
pequenas viagens ou cMlzeiros de inslrucção a bordo do Navio 
escola, ou de outro destinado I,ara esle serviço especial. 

Art, 23. Os Aprendizes MalinhcÍI'Os que tiverem com
pletado dezcseis annos de idade, e contarem ires pelo menos 
de instl1Jcçilo no Qual'tel da PI'Ovincia, e nas viagens ou cru
zeiros acima indicados, serilo remettidos para o Quartel Ge
I'al do Corpo na Capital do Imperio, onde concluirilo sua 
educação militar e nautica. 

Art. ~. A cscl'iptul'ac:.Ao da Companliia c das Secções 
filiaes consl8l'á dos livros seguintes, que sel'ão todos rubl'icados 
pelo Inspector do AI'senal: 

Hum Livro de Soccorros para cada Divisão, ou SecçãO fi
Iial, conforme o modelo n,O 1. 

Hum para receita e despeza da mesma Companhia, con
rorme o modelo n,O 2. 

lIum pal'a alardo, e dous para registros. sendo o pl'imeiro 
destes para as OI'dens, e o segundo para os omcios, 

Art, 25. Os Livros de Soccol'ros das Divisões, e o de 
receita e despeza, assim como os de alardo c registros, scrilo 
escripturados pelo Escrivão da Companhia, que os deverá 
trazer sempre em dia, podendo seI' coadjuvado pOJ' algum 
Omcial MarinheiJ'O. ou qualquer outra praça para e~ fim 
habilitada, quando seja necessario. 

Art, 26. O Encarregado desempenhará as funcçoos de 
Quartel-Mestre. sendo como tal incumbido de lodos os recc:
bimentos necessarios p8..a o sustento e serviço da Companhia. 
e da competente dish'ibuic;ão, mediante as ordens do Com
mandante, 

Art. 27. O pagamento dos vencimentos da Companhia 
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será feito por meio de folhas e prets mensaes, formados 
pelo Escrivão, á vista dos Livros de Soocorros respectivos, 
conferidos e rubricados pelo Commandante. As ditas folhas 
e prels serão remeltidos pelo Inspector do Arsenal á Th<sou
raria da Fazenda, para esta mandar fazer os competentes 
pagamentos. 

Mt. 28. Os Livros de Soccorros das Secções filiaes serio 
.. .scripturados pelos Escrivães dos Navios respt'ctivos, onde os 
houver, e os vencimentos abonados por bordo, mediante as 
folhas e prets formados pelos ditos &c1"Ívães á vista daquelles 
Livros. 

Art. 29. Se alguma Secção filial nllo tiver hum Navio 
destinado para Quartel ou escola, fará as vezes de Encarregado 
hum Marinheiro de Classe Superior, e de Escrivão o Official 
Marinheiro respectivo, ou, caso este nAo tenha a precisa 
idoneidade, quem for nomeado pelo Inspector do Arsenal, 
mediante proposta do Official que tiver debaixo de suas 
ordens o vigilancia a mesma Scr,çAo. Os competentes paga
mentos serão nesse caso feitos pela Collectaria de Rendas (je
raes mais proxima, á visla das folbas e prels que para esse 
fim lhe deverAo ser apresenlados. 

Art. 30. As rat;õcs, fardamentos e outros quae5{luer oh
jectos necessarios á Companhia serio fornecidos pelo Almoxari
fado da l\larinha da Provincia, mediante pedidos feitos pelo 
Escrivão, e rubricados pelo Commnndanh~. 

O quo for mister supprir a cada huma das Secções 
mines correrá pelo Navio que lhe servir de Quartel ou escola, 
se o houlor, e na sua falta, corno pelo p,'esidente da Provin
cia for determinado, cingindo-se o mais possivel ás disposiÇÕC5 
do presente Regulamento. 

Art. 31. O Encarregado prestará contas na Thesouraria 
da Fazenda no fim do anno financeil'O. para o que apresen
tará na dita Repartit;llo, até ao dia 20 de Julbo, o Livro de 
receita e despeza pertencente ao anno findo, Com os docu
mentos respectivos. 

A"L 32. As conlas, de que trata o Artigo antt'cedente, 
compl'ehenderão em separado a receito e despeza das Secções 
filines, sendo pal'a esse fim remettida, de tres em tres mezes, 
pelos Officiaes encarregados das Dlesmas Secções. ao Inspectar 
do Arsenal, huma demollstracçllo, acompanhada dos docu
mentos que a comprove, e que será organisada pelo &crivA0 
respectivo, ou quem SilOS vezes fizer. 

Art. 33. O l-:scrivilo deverá tombem apresentar na Tho
souraria os Livros de Soccorros. todas as vezes que t'sta Repar
til:ão os f'xigir e for necessario pam a conferencia das folhas 
e pl'Cts de pagamento. 

Art .. 3'.. No primeiro ou segundo dia de cada mez, o Ins
pector do Arsenal, acompanhado de hum Escripturario da 'flle-
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souraria, que para esse fim requisitar, passará revista do mostra 
ó Companhia, á vista dos Livros de Soccorros respectivos, e re
melterá logo á Thesouraria a relaçAo com todas as notas ne
cessarias, para aUi poder ter lugar a competente fiscalisaçAo. 

Art. 36. O Commandante da Companhia remelterá, nos 
primeiros dias de cada mez, ao Inspectol' do Arsenal, tres 
mappas do estado da mesma Companhia e Secções filiaes, 
com o diodo das lições e exercicios feitos durante o mez 
anterior, dos quaes hum será transmitido ao Presidente da 
Província, e outro ao Commandante Geral do Corpo de Impe
riaes Marinheiros. 

O~ Officiaes encarregados das SeC(.~es miaes enviarAo ao 
mesmo destino os mappas e diarios parciaes respectivos no 
dia primeiro de cada mez, para se poder formar o sobredito 
mappa e diario iteraI. 

. Art. 36. O Com mandante da Companhia perceberá os 
vencimentos e vantagens de Comandante dê Navio de Guerra; 
05 Official's, EscrivAo, EllcalTegado e Aprendizes Marinheiros. 
assim da Companhia, como das Secções filiaes, terAo os ven
cimentos marcados nos Arts. 64 e 65 do Regulamento de 5 
de Junho de 1845; os dos Officiaes Marinheiros, Mestre d'Armas 
e llarinheiros de Classe Superior serAo os mesmos que lhes 
competirem a bordo dos Navios de Guerra. 

O CnpelUlo, ou a praça que servir de }Icstre de Escola, 
perceberá a gratiOcaçAo mensal de dez mil réis. 

Art. 37. As praças da Companhia e Secções filiaes, quando 
enfermas, serlo tratadas no Hospital da Santa Casa da Mise
ricordia da Provincia, ou em outro que seja preferivel, pa
g8Ddo-se a despeza pela Tbesouraria, mediante conta rubricada 
pelo Com mandante da Companhia, ou pelo Omcial encarregado 
da Secção miaI. 

Art. 38. As faltas de subordinação e disciplina serAo cas
tigadas correccionalmente ao prudente arbitrio do Com mandante 
da Companhia. ou do Omcial respectivo nas Secções filiaes. 
A prisllo simples, a solitaria, a privação temporaria de parte 
da raçAo, e guardas ou sentinellas dobradas serão os castigos 
applicados aos Aprendizes Marinheiros. As outras praças ficA0 
sujeitas aos Artigos 4e Guerra da Armada, e ao Regulamento 
Geral do Corpo. 

Os crimes de outra natureza sel'AO processados e punidos 
segundo a Legislação Criminal do Imperio. 

Art. 39. O Aprendiz )Iarinheiro que desertar e for captu
rado, ou se nAo apresentar dentro de tres mezes, será remettido 
101$0 para o Quartel central na Côrte, sendo conservado preso 
até a occasião da partida. Se, porêm. apresentar-se volunta
riamente dentro de tl'es mezes depois da deserção, continuará na 
Companhia, sofTrendo neste caso o castigo correccional que o 
Commandanle da Companhia julgar justo. 
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Art. 40. O Commandanle, Omciaes, Omciaes l\farinh .. i

ros e Marinheiros de Classe Superior serão substituidos. pa,·a 
voltarem ao senico naval aclivo, ou para algum outro destino. 
todas as vezes que o Governo julgar conveniente, atlendendo-se 
sempre, salvo o caso de absoluta necessidade, á conveniencia 
de nio serem mudadas ao mesmo tempo todas as praças de 
huma mesma c1l1sse. 

Art. 41. Os Omciaes Marinheiros e Marinheiros de 
Clas..o;e Superior exercerllo na Companhia e SecçOes OJial's as 
funcçOes respllCtivamcnte correspondentes dos Infllriol"Cs e Cabos 
do Corpo de Imperiaes ~rarinhciros. . 

Art. 42. O Inspector prover,i 80S casos omissos no pre
sente Regulamento com as disposições concspondentes ou ana
Iogas do Regulamento Geral do Corpo de Imperiacs Marinheiros; 
r. quando isto nlio St'ja elequivcl. recorrerá ao Presidente da 
Provincia, que poderá resolver como julgar mais conveniente, 
participando-o li Secretaria d'Estado. 

Art. 43. O mesmo Inspector remetterá todos os annos, 
até ao dia 15 do mez de Janeiro. á Secretaria d'F..stado, por 
intermedio do Presidente da Provincia, hum relatorio cir
cumstanciado sobre o estado da Companhia e Secç~s fiJiaes, 
indicando as medidas que julgar conducentes ao seu melhora
mento, e bem assim. qualquer lacuna ou defeito que a expe
rienda tenha mostrado neste Regulamento. 

Palario do Rio de Janeiro, em .,. de Janeiro de 1855.
José Maria da Silt'a Paranhos . 
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DECRETO N." 1.518 - de '" de Janeiro de 185.1). 

Dá nova organisação á Guarda Naeional dos J/UJNcipios 
da Capital, Pilar, e Jaraguá da Província 

de Goyaz. 

AUendendo á Proposta do Presidente da Provincia de 
Goyaz, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.0 Fica creado nos Municipios da Capital, Pilar, 
Jaraguá da Provincia de Goyaz, hum Commando Superior 
de Guardas· Nacionaes, o qual comprehenderá no Municipio 
da Capital buma Companbia avulsa de Cavallaria, e outra 
de Artilharia, ambas com a design~.ao de primeira, bum 
Batalha0 de Infantaria de oito Companhias do serviço activo , 
com a design~.ao de primeiro, e huma SectAo de Batalha0 
de duas Companhias do serviço da reserva, com a desigu8taO 
de primeira; no do Pilar, hum Batalha0 de Infantaria de 
quatro Companhias do servit.o aclivo, com a designaçlo 
de segundo. e huma Secçao de Batalha0 de duas Com
panbias do servit.o da reserva, com a designatAo de se
gunda; e no de Jaraguá, hum Batalha0 de Infantaria de 
quatro Companhias do serviço activo, com a designatAo de 
terceira, e huma Companhia avulsa da reserva com a de
signaçllo de primeira. 

Art. 2.· Os Batalhões, «I Companbias avulsas terlo as 
suas paradas nos lugares que lhes forem marcados pelo Pre
sidente da Provinc.la na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco d'Araujo, do Meu Conselho, ~Ii
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e fac:a executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em quatro de Janeiro de mil oitocentos cineoenta e 
Citlco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

José ThOt1l4: Nabuco d'AraujQ. 
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DECRETO Na. t.5t9-de 4 de Janeiro de 1800. 

Dá nova organisação IÍ Guarda Nacional doi Município. 
das Yilltu de Bomfom, Santa Luzia. ,FormOfa da 

Imperalriz da Provincia de Goyaz. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Provincia de 
Goyaz. Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.° Fica creado nos Municipios das Villas do Bom
fim. Santa Luzia. e Formosa da Imperatriz da Provinda 
de Goyaz. hum Commando Superior de Guardas Nacionaes • 
o qual comprehenderá no Municipio de Bomfim. hum Es
quadrao de Cavallsria com a designa(ao de primeiro. e 
hum BatalhA0 ele Infantaria de seis Companhias do 8e"iço 
acUvo. com 8 designat.io de quarto. e buma Companbia 
avulsa da reserva com a designação de segunda; no de 
Santa Luzia hum Batalha0 de Infantaria de seis Compauhias 
do serviço actiYo. COOl a designat.ão de quinto. e huma 
Companhia &fulsa da reserva. com a designaçao de terceira; 
e no da Villa Formosa da Imperatriz. hum Batalha0 de 
quatro Companbias do seniço activo. com a designaçllo de 
sexto. e huma Secçao de Companhia da reserva com a 
designaçao de primeira. 

Art. 2 n Os Corpos terllo as suas paradas hOS lugares 
que lhes forem marcados pelo Presidente da Provincia. na 
conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco d' Araujo. do Meu Conselho. Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justi~a, assim 
o tenba entendido e faça exccutar. Palacio do Rio de Ja
neiro em quatro de Janeiro de mil oitocentos cincoenta o 
cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mogestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco d' Araujo. 
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COLLECÇlo DAS LEIS 00 UIPElUO 00 BR1SIL. 

t855 

TOMO 18. PARTE 2.& SECÇÃO 3.& 

DECRETO N.· 1.520 - de 5 de Janeiro de 1855. 

Separa o Termo de Villa Nova dtl Rainha do de JOt:obi,lIJ 
na Provincia da Bahia; e crea mUe o lugar de Juiz 
Municipal que accumularâ as (Uflcções de Juiz cU Orphão.t. 

Fica separado o Termo de Viii. Nova da Rainha do de 
Jacobina na Provincia da Bahia; e haveriÍ nalla hum Juiz 
Municipal e de Orpbaos, revogado ne$ta parte o Decreto nu
mero quinhentos e setenta de vinte oito de DeEembro de 
mil oitocentos quarenta e oitA>. que as reunio. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos NegociOi da Justiça, assim 
o tenha entendido e faca exccutar. Palucio do lliodo Janei-
1'0, em cinco de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e ciRCO, 
trigesimo quarto da Indepcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de ÁrauJo . 

... 
DECRETO N.· 1.521 -de 5 de Janeiro de 1855. 

Declara de 1. a Entrancia a Comarca de Marajó fUI Pro
vincia do Pará. 

Hei por bem Declarar de primeira Entrancia a Comar
ca de Marajó, creada pela Assembléa Legislativa da Provin
cia do Pará. 

José Tbomaz Nabuco d' Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, as
sim o tenha entendido e raça executar. Palacio do Rio de 
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Janeiro em cinco de Janeiro dê mil oitocentos cincoenta e 
einco, trigesimo quarto da Independeneia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo . 

.... 
DECR.ETO N.- t.522-de ti de Janeiro de 1855. 

Declara de i. a Entrancia a Comarca da Palma, crtada 
na Província d.e Goyaz. 

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

José Thomaz Nabuco d' Aranjo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocias da Justiça, assim 
o tenha entendido e fa~,a executar. Palaeio do Rio de Ja
neiro em cinco de Janeiro de mil oitocentos cineoentn e 
einco, trigesimo qnarto da Independeneia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Josl Thomaz Nabllco de Ãraujo. 
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COLLEcçÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO RRASIL. 

1855. 

TOMO t8. PARTE 2." SECÇÃO 4." 

DECRETO ~.o 1.523 - de 8 de Janeiro de 1855. 

Âutorisa a incorp07'ação e approva os Estatutos da Companltia 
anonyma - Empreza Provincial de Transportes.-

Atlendendo ao que Me requereo João Rodrigues Chaves, 
na qualidade de accionista Gerente da Companhia nnonyma 
que se pretende estabelecer nesta Cõrte sob a denominação de 
- Empresa Provincial de Transportes -; e de conformidade 
com a Minha immediata Uesolução de 5 do corrente mez, 
tomada sobre parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Con
selho d'Estado exarado em Consulta de 14 de Dezembro ultimo: 
Hei por bem aulorisar a incorporaçilo da mesma Companhia, e 
Approvar os respectivos Estatutos que com este baixA0. Luiz 
I)edreira do Coutto ]<'erraz, do Meu Conselho. Minist.·o e Se
cretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do lUo de Janeiro em oito 
de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo qU,arto 
da Independencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do COl/tio Ferra::. 

E_.tuao. da COlupaullla - Empre7A Provluela. de 
TrIUI"porte.-a que se refere o Derreto de.ta data. 

CAPITULO I. 

Da Companltia. 

Arl. 1.0 SI 1." Fica instituida nesta Ct\ .. te do Rio de Ja
neiro, por virtude destes Estatutos, huma Companhia anonyma 
sob o titulo de - Empresa Provincial de Transportes. -

§ 2.0 Sua duraçilo será de dez annos, contados do dia em 
que seus Estatutos forem deOnitivamente approvados pelo Go
verno .. Este prazo poderá se.. prorogado por deliberaçilo da 
.~sscmbIN Geral dos accionistas, expressa c exLraordinariamen-
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te convoctldn para esse efFefto. e eom appmvartlo do Govemo 
Imperial. 

Art. 2.0 § 1.0 A Companhia tem por fim, e propõe-so 
a transportar quaesquer generos e mercadorias nacionaes ou 
estrangeiras do lugar do estabelecimento, que será fundado 
na Fazenda denominada do Macaco ( que foi comprada por 
conta e he propriedade da Companhia) situada á margem da 
estrada do Presidente Pedreira, para o porto da Pavuna, e 
vice-versa, ou para outro qualquer, quando aquelle se julgue 
menos conveniente. 

S 2.0 A ter no estabelecimento hum sortimento regular de 
generos reputados de primeira necessidade, e que se reconhe
ça ser de vantagem para a Companhia e com modo para os 
fazendeiros, comtanto po\'ôm que nesto giro se nilo empate 
quantia maior de trinta contos de réis, salvo resolu~.ão da 
Assembléa Geral. 

Art. 3.0 O transporte de que trata o Artigo antecedente 
será feito em carros puchados por animaes. ou em ontro 
qualquer vehiculo que se reconheça mais nntaJoso à Com
panhia. 

CAPlTUW 11. 

Do capital da Companhia. 

Art. 4.· O capital da Companhia será de oonto e trinta 
contos de réis, dividido em duzentas e cincoenta acções de 
quinhentos mil réis cada huma. 

AJot. 5.· O capital poderá ser augmentado por meio de 
nova emisslio de acções do mesmo valor. se o progresso da 
Empresa o exigir, e com approvaçilo da Assembléa Geral do.s 
accionistas. 

Art. 6.0 Quando tenha lugar a emissão de que Lrala o 
Artigo antecedente, serilo preferidos os accionistas na pl'O
porção das acções que possuirem. 

Art. '1.. As aoções só são transferiveis por aclo lançado 
nos registros da Companhia, com assignatura do proprietario 
ou seu procurador. 

Art. 8.0 O capital será \'ealisado metade, no aclo em 
que forem subscriptas as acções. e o restante nos prazos que 
forem designados pelo Gerente, precedendo aviso prévio de 
15 dias pelo menos, Os pagamentos serão feitos no Rio de 
Janeiro no escriptorio do corFespolldente encarregado, dos ne
godos da Companhia. 

Art. 9.· Os accionistas, que nlIo eft'eiLoarem suas entra
dai com a dovid. pontualidade, deixarAo de ser considerados 
como taes, e perderão em benefioio da Companhia as prestações 
anteriormente l'caJisaclal; exceptolo-se por~Dl os casos em que 
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occorJ'erem circunslancias ex lraordinarias, que serilo apreciadas 
pelo Conselho de Gerencia. 

Art. 10. Os accionistas, na fórma do Artigo 298 do 
Codigo Commercial, só são responsaveis pelo valor de suas 
acç(!cs, de que podem dispor livremente, preenchendo as re
gras estabelocidas nestes Estatutos. 

CAPITULO 111. 

DOI accioni.tas. 

Art. H. Pódo ser accionista da Companhia toda a pes
soa nacional ou estrangeira que possuir acçôes, seja original
mente como proprielaria, seja como cessionaria, com tanto que 
neste ultimo caso se preenchllo as formalidades do Artigo '7 •• 
destes Estatutos. 

Art. 12. Os accionistas de quatro ou mais acções podem 
votar e ser votados para os cargos de eleição da Companhia; 
mas só poderio fazer parte do Conselho de Gerencia os que 
possuirem oito ou mais acc:.ões. 

CAPITULO IV. 

Da .4lSembléa Geral. 

Art. t3. A Assembléa Geral será composta dos aecionis
tas que se acharem como tacs inscriptos pelo menos 15 dias 
antes de qualquer reunião. 

Art. 14. A Assembléa Geral será presidida pelo Presidente 
doColIsclho de Gerencia, e na sua falta pelo Membro mais idoso 
do mesmo Co~lho, elegeAdo-sc o Seel'ctario d'entrc os aecio
nistas que composerem a Assembléa Geral. 

Art. 15. A Asscmbléa Geral ficará constitui da e poderá 
deliberar, representando os accionislas, que se acharem reu
nidos por si ou como procuradores, ao menos a quarta par
te das acçôes da Companhia, salvo porêm para augmento do 
capital ( Art. 5.0 ), prorogação do prazo ( S 2.0 do Art. t,o) 
ou reforma dos presentes Estatutos; casos em que devem estar 
representadas duas terças partes das acções emittidas. 

Art. 16. Os acoionistas terão hum voto por cada quatro 
acções até o numero de trinta e duas, e excedendo este nu
mero terllo mais hum voto por cada dez acções que possuirem. 
Só poderilo dar procuração, para os representar, a quem for 
accionista. 

Art. 17. O accionisla, que volar por procuraçlo, deverá 
declarar o numero do lleçC'les proprias, e das do accionista re
presentado, para regular-se por sua somma o numero de votos 
nos termos do Art. 16. 
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.\rt. 18. Compete á Assembléa Geral. 
1.· Eleger annualmcnte o Conselho de Gerencia, o que sel'á 

r~ilo por escrutinio secreto, declarando os votantes em suas 
cedulas quantos votos repr'l'sentlio. 

2.· Eleger pelo mesmo modo seu Secretario. ( Art. n l. 
3.· Ouvir os relatorios do Conselho de Gerencia, e Com

missll.o de exame, quando tenha lugar, e discutil-os. 
4.· Tomar conhecimento de todas as propostas que lhe fo

rem presentes e disserem respt'ito aos interesses da Companhia 
seja em sessão ordinaria, seja extl'aordinaria, comlanto porem 
que a deliberação sobre mater'ia iniciada de novamente não 
Sf.'ja tomada na mesma sessão. 

CAPITULO V. 

Da administração da Compallllia. 

Art. 19. A Companhia será representada em todas as 
suas transacc;ões pelo accionista Gerente Jolio Rodrigues Cha
ves, que terá plenos e amplos podel'os, sem reserva alguma, 
salvo os caiOS expressamente detel'minados nos presentes 
Estatutos. 

POl' morte ou demissão do Gel'Cnte será este substituido 
pOl' hum Administrador nomeado pelo Conselho de Gel'encia • 
que nesta hypothese ficará convertido em Dh'ccÇão, e assumirá 
as funcções c direitos que os presentes Estatutos conferem ao 
mesmo Gerente. 

Art. 20. O accionir.ta Gerente fica obrigado a conservar-se 
proprietario de dezeseis acroos. que serão inalienaveis. E assim 
cada hum dos !\Iembros do Conselho de Gerencia conservará 
pelo mesmo modo oito acções quando a Administrarão lhe Acja 
incumbida. 

Art. 21. O Conselho de Gerencia será annualmente eleito 
pela -Assembléa Geral de accionistas ( § 1.0 Artigo 18) por 
maioria de votos; constará de tres Membros que nomearão d'entre 
si o Presidente e o Secretario. 

Art. 22. Ao Conselho de Gerencia compete: 
1. o Aconselhar o Gerente lia direcção dos n{'.gocios da 

Companhia. 
2.· lnspecciollar e fiscalisar tudo quanto entender necessario 

no intel'esse da companhia, para o que lhe serão franqueados 
os estabelecimentos. e sua respectiva escripturação. 

3.° Substituir o Gerente nos seus impedimentos, e nomem' 
quem o substitua nos casos do Artigo 19. 

4. D Convocar a Assembléa Geral ordinariamente no mez de 
Julho de cada anllO, e extraordinariamente sempre que julgar 
conveniente, ou lhe for exigido pelo Gerente, ou pOI' acciollistas 
que 1'~prCsimtcm pelo meno.'l hum ter~o do capital da Companhia. 
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Estas c01nocaçtlcs so fardo por annuncios com vinte dias de 
allteccdellcia para os casos ordinarios. 

5.· .\pl·esentar á Assembléa Geral sua opinião SObl'C o rela
torio e contas que tiver recebido do accionista Gerente, reservan
do-se a mesma Asscmbléa o direito de proceder a novo exame 
por huma Commissão de seu seio quando o julgue conveniente. 

Art. 23. Ao Gerente compete: 
•. 1.. O.'ganisar de accordo com o Conselho de Gerencia a 

TabelIa dos pl'etos dos generos e mercadOl'ias, assim como 
quacsquer l\egulamentos; e pela mesma fórma alterai-os quando 
julgar conveniente. 

2. U Admiltir os necessarios empregados, marcar-lhes os venci
mentos, e demitti-los quando assim julgue preciso. 

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

".. Dar conta semestralmente ao Conselho de Gerencia do 
estado da Companhia, e suas necessidades, minislt'ando quaeaquer 
esclarecimentos sempre que o Conselho exigir, especialmente 
para os fins de que trata o Artigo 22 §§ 4.° e 5.· 

5.· Deliberar de accordo com o Conselbo de Gerencia a 
conveniencia e quantitativo dos dividendos, e as épocas em 
que devem ser feitos. 

CAPITULO VI. 

Disposiçõe, Gemes. 

Art. 24. O accionista Gerente, em compensaçllo de seu 
trabalho, terá buma gratiOcaçao na rado de dez pOl' cento 
dos lucros líquidos de cada auno, comtanlo porém que nuuca 
perceba menos de seis contos de réis ( 6.000~OOO) ar1l1ua~. 

Art. 25. O accionista Gerente administrará a Companhia 
emquanto esta existir. e só poderá ser destituido, se por factos 
notoriamente prejudiciaes aos interesses da mesma Companhia 
se evidenciar venalldade, deleixo, manifesta jm~uria, ou culposa 
Violação das condiçôes da Empl'ez&. 

No caso de sua morre sua viuva, e na falta desta seus 
filhos, perceberia dous contos de réis ( 2.000~OOO ) annualmente, 
nos annos que decorrerem depois do seu fallecimenlo até expirar 
o prazo de dez annos designado no Artigo L· § 2.· Se alguma 
moles tia o obrigar a desistir de seu cargo, terá direito a esta 
gratificação de dous contos de réis ( 2.000~OOO ) com as mesmas 
condições que se .dão no caso de fallecimento. 

Art. 26. Todas as eventualidades, oilo previstas nestes 
Estatutos, serão resolvidas conforme os precedentes e decisões 
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de associaçiles semelhantes, c como aconselhar a razlo e o bom 
senso. 

Art. 27. O dividendo será feito dos lucros·liquidos que se 
verificarem (Artigo 23 ~ 5. O), deduzindo-se {Jrimeiro dez por cento 
( 10 por % ). ou seis contos de réis ( 6.000~ ) para o nccionisla 
Gerente, e quinze por cento ( 15 por 0j. ) para fundo de reserva. 

Art. 28. As quantias. que forem assim convertidas em 
fundo de reserva, sertto depositadas "encendo juro em qualquer • 
estabelecimento de credito de reconhecida confiança. 

Art. 29. Quando este fundo e seus juros accummulados 
exceder a cincoentn por cento do capital realisado, ccssnrá a 
deducç.ão nos lucros ordenada no Artigo 27. 

Art. 30. A Companhia não podt>rá ser dissolvida senio nos 
casos expressos no Artigo 295 do Codigo Commercial. 

Art. 3t. No caso de qualquer das hypothelics 8 que se 
rerere o Artigo antecedenlt~ os terrenos qlle nessa ('pocha forem 
de propriedade da Companhia, deverão ser de preferencia distri
buidos cntre os accionistas na proporção das acç~s que possuirl~m. 

O modo pratico de levar a elTeito esta disposição será 
:lprcsentado pelo Conselho de Gerencia á Assembléa Geral, p:lra 
abi ser discutido, e drfinitivamente resolvido. 

Hio de Janl'iro 2:l de Julho de 1854.. - Como Procurador, 
Bernardo l\i~iro de Carvalho • 

.... ----
DECRETO N.- 1.ó2'--de 8 de Janeiro de 1855. 

Concede a Villolc e Companhia privilegio exclusivo por 
cinco annas para o fabrico, importação e introducção no 
lmperio de {echos de armas de fogo, oecultos por meio de 
lmm noro machinismo. 

Attendendo ao que Me requerÔrlIo VilIote e Companhia, 
fabricantes de armas de fogo, estabelecidos nesta Cidade i c 
de conformidade com a l\linha immediata Resoluçao de 5 
do corrente mez, tomada sobre parecer da Secção dos Ne
gocio5 do Imperio do Conselho d'Estado exarado em Con
sulta de 21 de Dezembro ultimo: Hei por bem conceder-
1hes privilegio exclusivo por cinco annos para o fabrico, 
importaçlIo e introducçlIo no Imperio de fechos de armas de 
fogo, occultos por meio de hum machinismo da invenção 
do primeiro Supplicante, conforme a descripçAO e o modelo 
que apresentllo, e ficâo coml'ctentemente archivodos, po-
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dendo todavia o Governo Imperial mJludar Cabricar os re
feridos fechos, onde melhor convier. para ali armas desti
nadas ao Exercito Brasileiro. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Nego
cios do Imperio, assim o tenha entendido c Caça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em oito do Janeiro de mil oito
centos cincoenta e cinco, trigesimo quarto da Independen
cia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do COltUO Ferraz. 

-I. 
DECRETO N.- 1.525 - de 8 de Janeiro de 1855. 

A.utorisa o Ministro e Secretario d' Estado elos Negocias 
da Justiça a dispender, com a lllumillação Publica J 

e por conta do e:urcicio de 1854 a 1855 J mais a quan
tta de Rs. 159:318,m654. 

Sendo insufficiente a quantia votada no paragrapho 
dezesete do Artigo terceiro da Lei de Orçamento em vigor, 
para as despezas com a llluminac40 Publica, Hei por bem J 

de conformidade com o paragrapho segundo do Arligo quar
to da Lei numero quinhentos e oitenta e nove. de Dove 
de Setembro de mil oitocentos e cincoenta. e Tendo Ou
vido o Conselho de Ministros J Autorisar o Ministro e Se
cretario d'Estado dos Negocios da Justica a dispender. além 
da quantia votada, mais a de cento cincoenta e nove 
contos trezentos e dezoito mil seiscentos cillcoenta e 
quatro réis; do que dará conta ao Corpo Legislativo na 
sua proxima reuniao, para ser definitivamente approvado. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do }feu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justica , as
sim o tenha entendido e faca exp.cutar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em oito de Janeiro de mil oitocentos cincoen
ta e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua }Iagestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de ArauJo. 
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DECRETO N.o 1.526-de 8 de Janeiro de 1855. 

Marca os vencimentos dos Carcereiros das Cadéas de algu
mas 'Villas da Provincia de Goyaz. 

Hei por bem t na conformidade do Artigo oitavo da 
Lei de tres de Dezembro de mil oitocentos quarenta e 
hum, Marcar aO's Carcereiros das Cadêas das Villas .... or
mO'za da Imperatriz, da Boa Vista, de Silo DO'mingos t e 
da Conceiçao do Norte, o vencimentO' annual de oitenta 
mil réis á cada hum; e o de sessenta mil réis aO' da 
Cadêa da Villa de Corumbá, todos da Provineia de Goyaz. 

José Thomaz Nabuco de AraujO' t dO' Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos NegociO's da Justiça, as
sim o tenha entendidO' e faça executar. PalaeiO' dO' Rio de 
Janeiro em O'itO' de Janeiro de mil oitO'centos cincoen
ta e cincO', trigesimO' quarto da Independeneia e dO' Im
perio. 

Com 11 Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Arau,jo . 

• 1. 

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

Marca o ordenado do Promotor Publico da Comarca da 
Palma , na Provància deGoyaz. 

Hei por bem Marcar ao Promotor, Publico da Comal'
ca da Palma, na Provincia de Goraz, o ordenado aDoual 
de oitocentos mil réis. 

José Thomaz 'Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'l.:stado dos Negocios da Justiça, as
sim o tenha entendido e faça executar. Palaeio do Rio de 
Janeiro em oito de Janeiro de mil oitocentos cincooota 
e cioco, trigesimo quarto da Independeocia e do Inaperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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COLLECÇÁO DAS LEIS DO IMPEl\10 DO BllASIL. 

1835. 

-

TmlO 18. . PARTE 2.- SECÇ10 5.-

DECRETO N.O 1528 - de 9 d~ Janeiro de 1855. 

Marca o ordenado do Promotor Publico da Comarca de 
M"rajó ,na Província do Pará 

Hei por bem Marcar ao Promotor Publico da Comarca 
de Marajó, na Provincia do Pará, o ordenado annual de 
sei!!centos mil réis. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do ltleu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justita , as
sim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em nove de Janeiro de mil oitocentos cincoenla 
e cinco, trigesimo quarto da Independencio e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N.o 1.529 - de 9 de Janeiro de t855. 

Crea no Termo de Cabr0i6 da Provincia de Pernambuco o 
Lugar de Juiz Mnnicil'al que accumulará as funcçõts de 

JUIZ de OrphiWs. 

Haverá no Termo de Cabrobó da Provincia de Per
nambuco hum Juia Municipal e de Orphaos. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, as
sim o tenha entendido e faça executor. Palacio do Rio de 
Janeiro em nove de Janeiro de mil oitocentos cincoeota 
e cinco, trigesimo quarto da Independencio e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua &lagestade o Imperador. 

José 1'Itomaz Nabuco ele Armifo. 
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• 
COLLECçio DAS LElS DO UIPElUO DO BHASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.· SECÇÃO 6.a 

DECRETO N.O 1.530- de 10 de Janeiro de 1855. 

Dá providencias parLl cessar o abuso de serem transportados 
escravos, de humas Provinct'as para olttras, sem 

passaporte. 

Hei por bem, para execução da Lei numero duzentos 
sessenta e hum, de tres de Dezembro de mil oitocentos 
quarenta e hum, Decretar o seguinte. 

Art. 1.. Os Capitães ou Mestres de Navios. que. contra 
a disposic;llo do .. \.rtigo setenta do Regulamento numero cento 
e vinte de trinta e hum de Janeiro de mil oitocentos 
quarenta e dons, transportarem escravos de humas Provin
cias para outras sem passaportes, som'erão a multa de 
vinte a duzentos mil réis, e .prisão por oito dias, sem prejuizo 
das penas criminaes em que incorrerem, e ficando os escravos 
retidos até ser provada a propriedade de quem os remetteo 
ou recebe0, se não forem pessoas conhecidas. 

Art. 2.0 A referida multa e prisão serllo impostas 
pelas Autoridades policiaes do porto de sabida, trajecto, 
ou entrada. pela mesma fórma por que so procedo no caso 
do Artigo oitenta do dito Regulamento. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dez de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz N abllco de Arauio • 

.. 
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DECRETO N." 1.531 - de 10 de Janeiro de 1855. 

Isenta aos Est/'angeiros do titulo de residencia, e pennitte 
que tUe.'I viagem dentro do Imperio com o passaporte que 
trouxerão, e, na falta delle, com o dos Ministros, Con
sult's ou Vice-Consules respeclivo~, tendo o - visto - da 
Autoridade Brasilei/'a. 

Hei por bem, para execução da I.ei n. o 261 de 3 de 
Dezembro de 18"-1, e em virtude do Art. 102 § 12 da Cons
tituiçãO, Decretar o seguinte. 

Art. 1. 0 Fica0 derogados os titulos de residellcia e 
delles isentos os F..strangeiros, que vierem ao Imperio. 

Art. 2.0 Em cada huma das Secretarias de Policia, 
crear-se-ha hum livro que servirá para o registro dos Es
trangeiros, que entrarem ou sahirem do Imperio. 

Art. 3.0 No acto da visita da Policia declararlio os Es
trangeiros o seu nome, estado, naturalidade, profissao, fim 
a que vierao, quando vierão e para onde vão residir. Nos 
lugares em que não houver visita da Policia, a sobredita 
declaraçiio será feita perante o Chefe de Policia, Delegado, 
ou Subdelegado dentro de 2'- horas, depois do desembarque 
sob a multa de 10 a 5O~OOO, imposta pela Autoridade 
competente. 

Art. 4.0 A declaração, de que trata o Artigo antece
dente, nlio deroga a obrigaç.ão que aos Commandantes e 
Mestres de embarcações mercantes incumbe o Art. 85 do 
Regulamento n.O 120 de 31 de Janeiro de 1842. de de
clararem, em relação por enes assignada, o numero, nome, 
emprego, occupaçIJo e naturalidade dos passageiros que trou
xerem com passaportes ou sem elle. 

Art. 5.· As declarações do Estrangeiro e do Mestre 
ou CapitAo da embarcação serão transmittidas logo á Secretaria 
da Policia pelo Encarregado da visita, ou pela Autoridade 
que o receber. 

Art. 6.0 O Encarregado da visita da Policia, o Chefe 
de Policia, ou Delegado e Subdelegado a quem o r~tran
geiro se apresentar, examinarno o seu passaporte, e achan
do-o sem duvida, Ih 'o -entregarão com o - visto - datado o 
assignado. 

Art. 7.0 Se houver duvida sobre a legitimidade do 
passaporte, ou vier sem elle o F..strangeiro, o Chefe de 1)0-

licia ,. Delegado, ou Subdelegado deverá permittir odes--

Digitized by Google 



( 32 ) 

embarque, se nAo houver materia para suspeitar que lIe 
malfeitor; se for porém suspeito e não apresentar a seu favol' 
allestado do Ministro, e na falta delle, o do Consnl, ou 
Vice-Consul respectivo, o Chefe de Policia, Delegado ou 
Subdelegado obrigarão o navio, que o troule. a reexporta-lo, 
dando conta disso ao Governo na Córte e Presidente nas }'ro
vincias. 

Art. 8. o Para o F.strangeiro viajar de hl1ma Provincia 
para ontra, e dentro dellas, he bastante o passaporte com 
que entrou no Imperio, tendo o - visfo - da Autoridade com
petente, com a c1ausula-l)ara a Provincia de. . .. O-l-islo
deve ser datado. assignado. gratuito e repetido tantas vezes 
somente quantas o Estrangeiro sahir de lmmn Provincia 
para outra. 

Art. 9.0 Se porém o Estrangeiro tiver vindo sem pas
saporte, ou perder aquelIe com que entrou no Imperio, 
valerá para o mesmo fim com o - "isto - da Autoridade Bra
sileim, na fórma do Artigo antecedente, o passaporte do Minis
tro, ou do CODSnl e Vice-Consul respectivo, na falta daquelle. 

Art. 10. O Estrangeiro que no Imperio residir por 
dous aIlDOS, tendo algom estabelecimento e boa conducta, 
ou for casado com Brasileira, póde viajar livremente como 
Brasileiro, obtendo do Chefe de Policia o attestado de alguma 
.las ditas condi~'ões: cste attestado he revogavel por mudan('a 
de circuIDstancias. 

Art. 1 f. Nilo havendo Agente Diplomalico ou Consu
lar, 00 sendo o Estrangeiro refugiado, colono, ou nAo estando 
no caso do Artigo antecedente, o passaporte será p8J88do 
pelo Chefe de Policia, Delegado ou Subdelegado, sendo sem
pre gratuito para o colono ou indigente. 

Art. 12. São competentes para conceder passaporte, 
ou o -visto -, de que trat&o os Artigos antecedentes, qs Mi
nistros d'Estado, ou Officiaes Maiores das respectivas Secretarias 
na Córte; os Presidentes ou seus Secretarios, nall Capitaes 
lIas Provincias; os Chefes de Policia. Delegado ou Subdelega
do no lugar do embarque ou da sahida. As attribuiçõe8 que 
por este Decreto competem ao Chere de Policia, Delegado 
e Subdelegado nllo s40 cumulativas, IDas serlo exercidas 
pelo Delegodo no lugar em que não residir o Chefe de Policia. 
e pelo Subdelegado aonde nao for 8 residencia do CheCe de 
Policia ou Delegado. 

Art. 13. A' vista dos Artigos antecedeDtes, fica0 deroga
dos, na parte respectiva, os Artigos do Regulamento n. o 
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, 20 ,IH 31 de Janeiro 11e 1852. que se referem 80S titlllos 
de resitlencia e aos passa portos para QS Estrangeiros viajarem 
dentro do Impcrio. 

A disposicüo do Artigo 87 do cilado Regulamento com
Ilrehcnde aos Estrangeiros. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
llillistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
() tenha cntenuido, e facu executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dez de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigesimo quarto da lndependencia e do Imperio. 

-Com a Rllbrica de SUIl ~Iagestade o Imperador. 

José Th.lmUl:' Nalnlcn tk Araujo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.- SECÇÃO 7.· 

• 
DECRETO N° 1.532-de 22 de Janeiro de 1855. 

Restabelece o vencimento annual de oitocentos mil "/is ao. 
Ires Directores das Secções do Museu Nacional desta Ctir
te, que por Decreto de 5 de Novembro de 1843 se ha
via reduzido a duzentos mil réis. 

Hei por bem, em virtude do § 21 do Artigo 2. o da 
Lei N.o 719 de 28 tle Setembro de 1853, Ordcn81' que, 
do 1.° de Julho ultimo em diante, fique re:rtnbeleeido o 
vencimento annual de oitocentos mil réis marcado pelo Re· 
gulamento N.· 123 tle 3 de Fevereiro de 1842 aos tres l>i
rectores das SeccÕes de Anatomia comparada, e Zoologia do 
Muzeu Nacional desta Córte, de Botaoica, Agricultura, e 
Artes Mechanicas; e de Numismatica e Artes Liberaes, Ar
cheologia • usos e costumes das Nações modernas, o qual, 
por Decreto de 5 de Novembro de 184.3, se havia redu
zitlo a duzentos mil réis. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Minis
tro c Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e Caça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em vinte e dous de Janeiro de mil oitocentos CiD
coenta e cinco, trigesimo quarto da Independenda e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz. 

Digitized by Google 



( 35 ) 

m:t;RETO N." 1.533- de 22 de Janeiro de 1855. 

COPlcede a Archangelo Fiorito privilegio exclusivo por cinco 
annos para o fabrico de massas alimentares. 

Attendendo ao que Me representou Arehangelo Fiorito, 
e de conformidade com a Minha Immediata Resolução de 
dous do corrente mez, tomada sobre parecer da Secção dos 
Negocios do Imperio do Conselho d'Estado exarado em con
sulta de 23 de Novembro ultimo: Hei por bem conceder 
ao supplieante privilegio exclusivo por einco aDnos para o 
fabrico de massas alimentarei por hum processo por elle 
aperfeiçoado, c empregando farinhas do Paiz. conforme a 
descripçao e desenhos que apresenta e fica0 competentemente 
llrchivados. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 
~linislro e Secrotario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o lenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro elD vinte e dous de Janeiro de mil oitocentos cincoenta 
e cinco, trigesimo quarto da Independeneia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coullo Ferra;:. 
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COLI.ECÇÃO DAS LEIS DO BIPEIUO DO BRASH •. 

1855. 

TOllO 18. PARTE 2." SEcçl0 8." 
Ii 

DECRETO N.o t.534-de 23 de Janei'ro de 1855. 

Altera o Curso de estudos da Escola Militar. 

Hei por bem, paTa etecl1çlo dos Artigos terceiro e 
quarto da Lei numero seiscentos trinta e quatro de vinle de 
Setembro de mil oitocentos cincoenta e hum, Decretar () 
scguinte. 

Art. 1. o O setimo anno do Curso de estudos da Escola 
Militar, creado 'Pelo Artigo primeiro do Decreto numero 
quatrocentos e ",ulitro do primeiro de Março de mil oitocen
tos quarenta e Cinco, passará a denominar-se quinto nnDO 
da mesma Escola, ficando desligadas destas as doutrinas 
militares do quinto e sexto annos dc que trata o referido 
Artigo, e na fórma do Decreto n. O 1.536 desta data. 

Art. 2.0 A segunda Cadeira do sexto nnno daquelle 
Artigo passará a fazer parte do novo quinto anno. 

Art. 3. 0 Para os alumnos da Escola Militar, que se 
destinarem aos Cursos de Artilharia e de Estado Maior de pri
meira classe, será dispensada a terceira Cadeira do terceiro 
anno, e substitui da pela segunda do quarto anno. 

Art. A.o O Curso da Escola Militar ficará constando de 
cinco annos de estudos, pela fórma designada nos Artigos 
antecedentes, applicando-se a este Curso os Regulamentos 
em vigor sobre o regimen interno, conferencia dos gráos , 
e provas respectivas. 

Pedro d' Alcantara Bellegarde, do Meu Comelho, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negoeios da Guerra, o tenha assim 
entendido, e expeça os despachos necessarios. Palacio do 
Rio de Janeiro vinte e tres de Janeiro de mil oitocentos cin
coenta e cinco, trigesimo quarto da Independeneia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Pedro d'Alcantara Bellegardt. 
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DECRETO N.· 1.535 - de 23 de Janeiro de 185;). 

Crêa hum Batalhão de Engenheiros. 

Usando da faculdade concedida pl'lo Artigo quarlo da 
Lei numero setecentos cincoenta e dous de quinze de Julho 
do anno prolimo passado; Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1.0 Fica crendo hum Batalha0 de Engcnheiros de 
quatro Companhias', organisndo conforme o Plano a cstc 
junto. 

Art. 2.° Os Omciacs combatentes do E..;tado Maior e 
os subalternos das Companhias nao fazem parte do quadro 
do Batalhão, e servirllo por CommissAo de qualquer das 
armas scientificas do Etercito. 

Do!! ultimos porém poderá ser empregado em cada Com
panbia bom que não pertença áquellas armas. 

Art. 3.° O preenchimento das primeiras quatro vagas 
de Capitão será feito com Offitiaes tirados de qualquer das 
armas scientiflcas, depois entrarao os Capitaes deste Billalhilo 
em promoção com os Officiaes do Corpo de Engenheiros . 

. -\ rt. A. o Nao serilo admittidos Cadeles no Batalhão de 
Engenheiros. 

Art. 5. o Os quatro Sargento!! mandadores em cada Com
ranhia serao mestres de obra; dous de madeira, hum de 
ferro, e outro de pedra, e na mesma proporçao serllo divididos 
os soldados artifices. 

Art. 6.0 Os vencimentos dos Officiaes do Batalhão de 
Engenheiros serão os de Commissao activa; e os das praças 
de prel aquelles que pela Legislaç.ao se aCha0 ou forem 
estabelecidos para o Corpo de artífices, com excepçiio dos 
segundos Sargentos mandadores e dos soldados trabalhadores, 
que 'encerlio estes o soldo de Infantaria, e aquelles o de 
mil réis diarios. Conforme os trabalhos em que se occuparem 
as prat.as de pret, se lhes arbitrarão gratificações especiaes. 

Art. 7.° O deslocamento do Batalha0 se poderá fazer 
por Companhias ou Secções. para os lugares onde se tornarem 
nccessarios os seus serviços. 

Art. 8.° O Quartel do Batalha0 de Engenheiros será 
na Escola de applicatAo do E"ercito creada por Decreto n.O 
1.536 desta data, ficando subordinado ao Direclor da mesma 
F..scola. 

Pedro d' Alcantara Bellegarde, do Meu Consclho, Ministro 
e Secretario dT>stado dos Negocios da Gucrrn, o tenha assim 
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entendido, e expeça os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em "jute e Ires de Janeiro de mil oilocE'ntos 
cincoenta c cinco, trigesimo quarto da Independencia e do 
Imperio. 

Com o Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Pedro d'''''cantara Rell,garde . 
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Plano da organisaçtio do Batalhilo d' Engenheiros a que se 
refere o Decreto n.°1.5:J5 desta data. 

Estado Jlaior. 

f.oronel ou Tenente Coronel Commandalltc. 
&Iajor ....•..•.•...•........•.•.•.. 
Ajudante ....•••.•.... , .•.•...•.•• ' . 
Quartel ~Iestre ..•....•...•.... , ...•. 
Secretario ...............••....•.... 
CapelJao o •••••• o o ••••• o • o •••••• , ." 

t ." Cirurgião. o ••• o ••••••••••• ' ••••• 

2." Dito ... " o ••••• o •••• o o ••• o o o' • 

Estado Jlenol'. 
Sargento Ajudante ....•..••.•..•. o ••• 

Sargento Quartel Mestre o • o • o ••••• o •• 

Espillgardeiro . " .. o ••••• o ••••••••••• 

Coronheiro •• , •...•.•..• " ........•.. 
Selleiro ....•..•..•••••.•.... ' ..•... 
Ferrador ... ' •.••..••. . . •.•.• . .. o •• 

Artífice de fogo .•....•....•.. ' ..... . 
Corneta mór ...•..••........••.... o 

Huma Companhia. 
Capitão. o o ••••••••• o • o •••• o ••• o •••• 

1,- Tenente .. o' o" • o o ••• o, •• o •••••• 

2 .• 1 Tenentes o " •••••• o • o ••• o o •••••• 

1. o Sargento .•.•.•••...•..••• , •. " ' • 
2.·· Ditos ....••...•• ' ...•..•••.•.•• 
2.·' Ditos mandadores ..• " ......•...... 
Forriel ..... ,. o .' ••••••• " •• o .' •••• 

Cabos d'esquadra................. .. 
Ditos conductores ••.•.....• o •••••••• 

Soldados artífices .•. , •......•... " ..• 
Ditos trabalhadores .....••••......••. 
Ditos conductores o •••••••••••••••••• 

Cornetas •...•..••.•.•..•....... ' .•. 
Recapitulação. 

F.stado llaior e ~fenor o ••••• o ••••••••• 

A Companhias. o o ••••• o o •••• " ••••••• 

:-------
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Palacio do Rio de Janeiro em vinte e tres de Janeiro 
de 1855. - Pedro d' Alcantara Belll'gardl'. 
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DECRETO N." 1.536-lIe 23 de Janeiro de 1855, 

Crea huma Escola de Applicação do Exercilo, na conformi. 
dade do R,gulatneldo, que com elle baixa. 

Usando da autori!\oção concedida pelo Artigo terceiro 
do Decreto numero seiscentos trinta e quatro de vinle de 
Setembro de mil oitocentos eincoenta e hum, Hei por bem 
Crear huma Escola de Applicat,:l1o do Etereito. onde se ensi
narao theorica e praticamente as doutrinas militares do quinto 
e sexto nnno da E.·cola Militar, da qual fiCa0 desligadas, lia 
conformidade do Regulnmentu que com este baixa. assignado 
por Pedro d' Alcantllra Bellegarde. do ~Icu Conselho, Ministro 
e Secretario (I'Estado dos Negocios da Guerra, que assim o 
tenha entendido, e façn execular com os despachos necessarios, 
Palaeio do lUo de Jlllleiro em vinte e tres de Janeiro de 
mil oitocentos cincoenla e cinco, trigesimo quarto da Inde
pentlencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

p,.dro d' A lcal/lara IMlega,.df'. 

Ileglllamelllo para a E,çcola d,! applicariio do Exercilo. 

CAl'lTrT,O I, 

Art. t," O Curso theorico pratico das doutrillas militarc!! 
(~ollstllrá de dous OIIllOS. compl'ehcndenllo cnrla hum onze 
mezes IcclÍ\'os e de exercicios, contudos do 1.0 de Mnrc:o. 

Art. 2," Emqllunto ullo tiver lugur o internato tios IIlnm
nos ela ESl'ola Militar, determinado pelo Decrelo n." 634 
.Ie 20 ,lo Selembro de 185 t, se estabelecerá na Escola orn 
crcOlla, e sómentc para os alumnos militares, huma aula 
provisoria para o ensillo tias mathematicas. 

Art. 3." Halcrá no mesmo estnbelecimento buma lIula 
preparntoria de leitura, escripta, grammatica portllglleza, 
arithmetic!l até complexos indusive, noções elcmentares de 
geometr:a pratica e lições sobre os de\'eres dos Officiaes infe
riores. Os alumnos para esta Escola !lerão tirados das pru\'Os 
de prct que Mo tcnhao mais de vinle annos de idade. c 
pela fórma que ror dett'rminuda pelo Hoverno. 
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Art. !.. Aos Lentes e aos alumnos da Escola de Applica
\'âo ficúo competindo as mesmas vantagens que por Lei são, 
ou forem concedidas, aos da Escola Militar, dando-se as mes
mas circunstancias. 

Art. 5. 0 A Escola he sujeita 110 regimen militar,. e 
considerada como praça de guerra. 

Art. 6. o Só os Olliciaes e praças do Exercito e Armad~ 
pollerão ser ndmittidos como alumnos internos da l:Scolh de 
.\pplicação. Outros quaesquer individuos só o poderllo ser tomo 
e~ternos, e por especial licençll do Governo. .. 

CAPITULO n. 

l/aferias do ensino. 

Art. 7." As doutrinas do ensino thcoriro seroo: 

§ 1. o Aula provisoria. 

1. o Arilhmetica 
2. o Algcbra elementar. 
3" Geometria e1cmclltm·. 
4.· )letrologia. 
5.· PrinciI)ios de Geometria analytica a duns dimensões. 

comprehendenclo 11 Trigonometria plana. 
6.° Explica('-ão e uso das ta boas de logaritthmos. 

§ 2.· 1.° anno militar. 

1." Topographill militar. 
2. o Tactica. 
3. o Castramentação. 
4.0 Estrategia. 
5.· Fortifica('llo de companha. 
6.· Elementos de slatica e dynamicn. com npplicllção 

a balislicll no vacuo. 
7.· Historia militar, c noções do direito dlls gentes e de 

Legislação militar.· . 
§ 3.· 2.0 amw mil~tar. 

t.· Balística no meio resistente. 
2.' Fortificaç~o permanente. : 
3. • Ataque e defesa de praças, e fortificação subterronea. 
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4.· Architectura militar. 
Art. 8.° Os objectos do ensino pratico serDo: 

§ 1.° Exercicios. 

1. o Descripçllo, nomenclatura. manejo e uso das dilTeren-
tes armas e machinas de guerra. 

2. o Pyrotechnia militar. 
3.° Pratica da balistiea. 
4. ° NalaçAo e equitaçao. 
5. o Evoluções e manobras das dilTcrentes armas. 
6. o Levantamento de plantas, nivelamentos e reconheci

mentos militares. 
7. o )farchas. acampamentos. embarques e desembarques, 

e construcçAo de pontes militares. 
8. o Trabalhos de fortiftcaçlo de campanha. 
9. o Ataque e defesa de postos e de praças. 
10. Pratica do serviço de paz e de guerra: administraçllo 

dos Corpos. 
§ 2.0 De.enho. 

1.0 Desenho linear. 
2. o Desenho de paisagem. 
3.· Desenho topographico. 
A. o Desenho de architectura militar e de machinas de 

guerra. 
Art. 9.0 Os exames das doutrinas dos annol militares 

serlo feitos na Escola de Applieaçlo, e os da aula provisoria 
na Escola Militar. 

Art. 10. A approvaçlo de eack anno dos estudos da 
Escola de ApplicaçlO deve abranger a de todas as doutrinas 
theoricas e praticas, estabelecidas para o ensino do dito 
anno. 

CAPITULO m. 

Peuoal da Escola. 

Art. 11. Para o ensino theorico e pratico da Escola 
haverá: 

Dous Lentes Cathedraticos e bum Substituto; hum Pro· 
fessor de Desenho; tres Inslruc\Ores de 1. a classe, tirados 
das armas scientificas; tres de 2.'; hum Offieial encarregado 
da aula provisoria de malhemalica; bum )Iestre da aula 
preparatoria, e os outros que forem necessarios. 
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Art. 12. Para n administraçlíO da Escola de Applir.açllo 
baverá: 

t. o Bum Director, Orncial General, que tiver pertencido 
ás armas scientificas t ou Orneial Superior que pertencer ou 
tiver pertencido ás mesmas armas. 

2.· Hum Vice-Director, Olncial Superior. que será o 
mesmo que commandar o Batalha0 de Engenheiros. 

3.0 Hum Ajudante do Director de patente menor que 
a do Vice-Director. 

4. o Hum Secretario da Escola. Official subalterno ou 
Capitao. 

5. o Hum Almoxarife • OfflCia) subalterno. 
6. o Hum Quartel-mestre, hum Agente. dous Cimrgiões 

e bum Capella~, que serllo os <WS mesmas denominações se .... 
vindo no Batalha0 de Engenheiros. 

7.0 Os Omciaes inferiores necessarios para coadjuvarem 
o serviço. 

8.° Os Guardas e serventes precisos para o seniço das 
aulas, e mais dependeneias da Escola. 

Art. 13. Os Lentes Cathedraticos e o Subtituto serão 
desde já escolhidos entre os acmoes Lentes da Escola Militar. 

Art. 14. As nomeações do Oirector e Vice-Director, 
dos Professores, dos Instructores de 1.· classe, e do Secre
tario 8eraO feitas por Decreto. 

Art. 15. As nomeaQÕes dos outros empregadosserllo 
feitas pelo Governo. Exceptulo-se os Guardas e Serventes que 
serao nomeados ou escolhidos pelo Director. e por elle despe
didos quando convier. precedendo approvaçilo do mesmo 
Governo. 

CAPITULO IV. 

Do CM'fJo Acculemico. 

Art. 16. O Corpo Academico se comporá: 
1.· Dos alumnos internos da Escola. 
2.· Dos alumnos da aula preparatoria. 
3.' De Batalha0 de Engenheiros. que ficará aDDeIO á 

Escola. 
&. o Dos destacamentos du oukas annas do Exercito que 

o Governo, julgar conveniente. 
Art. t7. Os alumnos serlo divididos em Companhias 

e Secções das 6litferentes armas, e individualmente considera
dos addidos ao Batalhão de Engenheiros. 
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Al't. 18. Haverá hum livro mestre para os nlumno!\ 
da Escola, e os mais livros precisos para os respectivos assenta
mentos, sendo os das Companhias de alumnos estabelecidos 
.sobre o mesmo systema que os dos Corpos do Exm·cilo . 

. CAPITULO v. 

])as .obrigações dos Empregados. 

Art. 19. O Director da Escola he a primeira autoridade 
do Estabelecimento; suas ordens são terminantemente obriga
torias para todos: exerce superior inspec~ão sobre a execUl:iio 
dos programmas do ensino, e todos os mais ramos do servi~·o 
da Escola; executa e faz executar o presente Regulamento 
e as ordens do Governo, e preside os diffcrcntes Conselhos. 
Nos seus impedimentos elle he substituido pelo o mais gra
duado ou mais antigo dos seguintes Officiaes: o Vice-Diredor ou 
Commandante do Batalha0 de Engenheiros, e os Lentes que 
forem Officiaes superiores. 

Art. 20. O Vice-Director tem especinlmcnte a seu caqw 
o com mando dos Alumnos, a policia da Escola, c a vigiluncia 
sobre o malerial do Estabelecimento. 

Arl. 21. Os P,·ofessores e Mestres desempenharúo lIS 

funcções proprias pelo modo porque forem reguladas nas 
instrucções e programmas do ensino. 

Art. 2"2. O Ajudante do Direclor transmitte aos difTe
rentes empregados as ordens derivadas do mesmo Director ; 
assigna e publica as Ordens do dia da Escola. 

Art. 23. Os lnstructorcs de 1.' e 2.· classe, tem a 
seu cargo tudo o que toca ao ensino pratico de exercido 
na fórma das inslrucções e programmas respectivos, e sob 
as ordens do Dircctor. Os da 2." classe são especialmente 
incumbidos de adestrar os alumnos nos exercicios da Escola 
de soldado.e de pelotão, no manejo das ditTerentes armas. 
Os Inslruclores podem ao mesmo tempo exercer os logares 
de Oiliciaes no Corpo Academico. 

Art. 24-. O Secretario da Escola tem 8 seu cargo a 
escripturaçlio da Escola, a Bibliotheca, e i\.rchivo. 

Art. 25. O Alrnoxarife tem sob sua guarda, e em 
estado de boa arrecadação, e conservação os instrumentos e 
todos os objectos relativos ao fardamento, armamento, equipa
mento, utcnsilios, munições, palaml'nta~ e petrerho~ de 
guerra. 
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Art. 26. Os Guardas tem por dever cuidar no asseio 
c arranjo das aulas, coadjuvar o Almoxarife, auxiliar os 
exercícios praticos, c cumprir os mandados dos· Professores 
em objecto do serviço. 

CAPITULO VI. 

Dos exercidos praticas. 

Art. 27. Haverá para os exercicios e manobras peças 
de campanha e de bater. obnzos. fuzis c todas as mais 
annas, petrechos, palamentas, munições e equipamentos que 
forem necessarios; bem como os instrumentos e ferramentas 
proprias para os exerci cios militares e para os trabalhos 
lopographicos. 

Art. 28. Haverá para os exercicios de equitação o 
numero de cavallosprecisos. nao excedendo a trinta promptos 
para o serviço. 

Art. ~J. O~ exercicios praticos serao feitos na conformi
dade dos programmas organisatlos pelo Conselho de Inslrucção, 
~ approvados pelu Governo. A execuçllo destes programmlls 
será auxiliada pelo ensillo das competentes noções theoricas 
que os alumnos nao tiverem ainda adquirido. 

Art. 30. Os aluml:os das armas de Engenharia. Arti
lharia e Estado ~Iai(lr de t.. classe; depois de concluirem 
o estudo dos dous annos militares, e da mesma sorte os 
das armas de Infantaria e Cavallario, depois tle fillalisarem 
o do primeiro anno militar, poderao ser obriga tios á continua
t~O dos exercicios praticos por mais tempo até 6 mezes, 
conforme o juizo e sob proposta do Conselho tle Instrucçao , 
com'indo nisso o Governo. 

Art. 31. 'fodos os alumnos militares do 1.0 • 2. 0 e 3. o 

annos da Escola ~lilitar terão no tempo das ferias os seus 
exercicios praticos na Escola de ApplicoÇãO .. do Exercito, á 
qual 6carao addidos por todo esse tempo. 

Art. 32. O Governo poderá mandar praticar na mesma 
Escola os Officiaes subalternos dos Corpos e armas do Exercito 
quando julgar conveniente. e por prazo que não exceda a 
hum oono. 

ttrt. 33. Os alnmnos approvados nos Cursos da Escola 
e os Officiaes que o forem nos respectivos exercicio!! praticos, 
na fórma do Artigo antecedente, serão despensa dos dos exames 
praticas exigidos no Regulamento de 31 de 1\larço de 1851 • 
para as promoções até o posto de Capitão. 
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Dos Conselhos. 

Art. 3.t.. Na Escola de ApplicaÇIlO do Exercito haverá 
tres Conselhos. 

§ 1.0 Conselho de Instrucrão. 

o Conselho de Inslrucçllo se comporá: 
t. o Do Director da F.scola, como Presidente. 
2. o Do Vice-Oirector. 
3. o Do Lente Cathedratico e do Substituto. 
4. o Dos Instructores de 1.a clnsse. 

§ 2. 0 Conselho Economico. 

O Conselho Economico se formará·: 
1. o Do Director da Escola, como Presidente. 
2. o Do Vice-Director. 
3." Do Ajudante do Director. 
4. o Do Quartel Mestre. 
5." Do Agente. 
6. o Do Almoxarife. 

§ 3.0 Do Conselho de Disciplina. 

O Conselho de Disciplina se comporá: 
1. o Do Director da Escola, como Presidente. 
2. o De hum dos Professores, por escala. 
3. o De hum dos Instructores de t. a classe, tambem por 

escala. 
4~· De dou\ Officiaes do Corpo Academico, &ambem por 

elCllla. 
Art. 35. O Secretario da Escola assistirá a todas as 

réuniões des ires Conselhos para redigir as Actas das Sec0ie8. 
Art. 36. Os tres Conselhos se reUftirllo ordinariamente., 

em dias distinctos, dentro dos dez primeiros dias de cada 
mez, e extraordinariamente sempre que o ordenar o Direclor 
da Escola. 

Art. 37. Ao Conselho de InstrucÇllo compete formar 
no fim de cada DDno as listas dos alumnos habilitados para 
os exames, e determinar segundo estes c mais provas theoricas 
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e praticas dos alumnos approvados, os gráos de merecimento 
de cada hum por ordem numeral. Outrosim compete ao 
mesmo Conselho consultar sobre tudo que for relativo á ins· 
tru~ão e ensino theorico e pmtico dos alumnos, bem como: 

§ 1.· A designatão de compendios provisorios, e a indica ... 
tio dos meios de se organisarem compendios deIBnitivos, e 
instru~ões praticas para o ensino escolastico. 

§ 2. 0 A organisaç4o de programmns circunstanciados para 
o ensino theorico e pratico, extremando as materias do ensino, 
relativas a cada humo das armas. 

S 3.· A distribuirão do tempo para o ensino. 
S 4.0 A organisaçi1o dos programmas para os exames. 

ÃrL 38. Ao Conselho Economico incumbe: 
S I o Administrar os fundos de rancho dos alumnos. 
S 2:' Conhecer o estado do Cofe e da Escola no fim de 

cada mrl, fazer os orçamentos, e verificar os documentos 
de despeza. 

§ 3.· Consultar sobre todos os objectos concernentes ao 
material do Estabelecimento. 

S 4.· Organisar as instrucções que devem constituir o 
regimen interno da Escola. 

Art. 39. Ao Conselho de Disciplina compete: 
S 1.0 Consultar sobre os meios apropriados para maa

ter a policia geral, a ordem interna, e a moralidade no. 
Estabelecimento. 

S 2.0 Tomar conhecimento das faltas grafes commQt~ 
tidas pelos alumnos, nesta qualidade. 

in. 40. As penas correecionaes impostas aos alu ..... 
DOS serlo, conforme a gravidade das faltas, as seguintes: 

t." ReplehensAo particular. 
2.· Reprehenslo motivada em ordem do dia da ~ 

cola. . 
3.0 PriIIo por bum a quinze dias, Oll DO quartel da 

residencia do alumno, ou na prisao oommum, que pan 
C)5 alumnos será o Estado ~Iaior do Corpo Academico. 

4.· Espulsao da Escola. 
Art. 41. As penas de reprehensao e de prislio por 

hum a oito dias poderão ser impostas pelo Director da 
Escola, ou em seu nome pelo Vice-Director; as outras so
mente o poderao ser pelo Conselho de Disciplina: ficando 
depeodente de confirmação do Governo a que importar ex· 
puh.ao da Escola. 

Art. 42. O Vice-Director tambem poderá reprehen· 
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der pat·ticularmente e mesmo determinar a prislio em seu 
nome, por espilçll lltle não exceda a vinte e quatro ho
ras, nos casos de faltas leves contra a disciplina. 

Art. 43. A pena de prisão mIo dispensa os alumnos 
do serviço escolastico. 

Art. 44. No processo para imposiçao da pena de ex
pulsãO será ouvido verbalmente ou por escripto o alum
I~O arguido; não se allmiltindo advogado ou procurador, 
6 somente no caso de impedimento absoluto se lhe nomea
rá hum curador. 

Art. 45. O Conselho de Disciplina não poderá deli
berar sem que estejão presentes todos os !leus membros. 

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

Art. "7. Todas as disposições regulamentares e de 
execuç.ão permanente relativas ao programma de estudos e 
exercicios, economia e regi me li administrativo, processo 
de fiscalisaç.ao, e medidas policiaes e de disciplina, formuladas 
pelos Conselhos, ficA0 dependentes de confirmação do Go
verno, execepto nos casos terminantemente expressos neste 
Regulamento. 

Art. 48. O Direclor da Escola he o unico responsa
vel pelas medidas que mandar eT(ecular; o accordo com o 
voto dos Conselhos, que lhe he licito adoptar ou não, de 
IIcnhuma sorte póde salva-lo da responsabilidade. 
~ Art. 49. O Director da Escola he o unico orgão om
eial e legal que põe em relação immediata o Estabeleci
mento com o Ministro da Guerra. Em caso algum se ad
mitte correspondencia cm nome collecth·o de' qualquer dos 
eónselhos com o Govreno ou com qualquer Autoridade pu
blica; devendo o Director, sempre que fizer subir li pre
sença do Governo as propostas dos Conselhos, dar a sua 
opinião sobre cllas. 

C.'P1TllLO YIII. 

Dos 'rcllcimentos. 

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

O Director terá a gratificaçao de commissllo activa de 
Engenheiros, e mais oitenta mil réis por mez . 
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o Vite-Director a que lhe compete como Comman
danle do Batalha0 de Engenheiros. 

Os Professores, e o Substituto, vencimento igual ao dos 
da Escola Miltar, e mais sessenta mil réis mensaes. 

O Professor da aula provisoria de IIl6thematica, o da 
aula preparatoria, e os Mestres, terao as gratificações que 
o Governo arbitrar. 

O Ajudante do Director, gratificação de c:ommisslo 
activa de Engenheiros. 

Os InsLructores de 1. a classe Item. 
Os ditos de 2.' dita, gratificação do Estado Maior de 

.. " classe. 
Secretario da Escola. Item. 
Almoxarife Item. 
Of6ciaes inferiores coadjuvadores doze mil réis por mel, 

alêm dos seus vencimentos ordinarios. 
Os Guardas quarenta mil réis mensaes. 
Os serventes trinta mil réis mensaes. 
Os alumnos Omciaes soldo addicional e etape. 
Os ditos praças de pret os vencimentos relativos á 

suas graduat,ões, estipulados no Artigo 14 do Decreto 0.0 

404 do 1. o de Março de 1845. 
Art. 51. Os vencimentos de todos os Empregados e 

Serventuarios da Escola, e a importancia de despezas de 
costeio ordioario, serao pagos pelo cofre da mesma Escola, 
o qual será supprido pelo Thesouro. á vista das folbas 
mensalmente apresentadas. e com as formalidades que fo
rem estabelecidas. 

Art. 52. Para as referidas despezas de costeio ordi
nario haverá supprimento onticipado em cada mel, á vista 
de pedidos feitos pelo Director da Escola. que remetterá 
com o pedido para o mez seguinte os documentos de des
peza do mez fiodo. 

CAPITULO IX. 

Das fa.zas de matricula e contribuição de alimentação. 

Art. 53. A taxa das matriculas será de quatro mil 
réis aonualmente. podendo o seu pagamento ser efTectuado 
por descontos proporcionaes, em tempo que nao exceda a 
.4 mezcs. Esta tala he especialmente destinada ao augmento 
da BibJjotbeca da Escola. . 
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Art. 54. ;\ mesada para manutenção com que. alêm 
da etape. devem concorrer os alumBos internos será fixada se
mestralmente pelo Governo sob proposta do Conselho Eco
nomico. ElIa será paga por meles vencidos, descontando
se por inteiro dos respectivos vencimentos no ncto do recebi
mento. 

Art. 55. Exceptullo-se de todo. ou de metade do pa
gamento de que tratllo os ArUgos antecedentes. os alumnos 
á que se reCere o Artigo 3. o S 1. u do Decreto n. o 63i de 
20 de Setembro de 1851. 

CAPITULO X. 

Disposições diversas. 

Art. 56. Os Empregados da Escola, á excepello dos ser
ventes. e bem assim 08 alumnos militares. trajarlio os uni
Cormes que o Governo designar. 

Art. 57. Aos alumnos internos se dará quartel, ali
mentos, luz, serventes ou camaradas. o que tudo será conve
nientemente regulado. 

Art. 58. SIlo obrigados a residir dentro do Estabeleci
mento, além dos alumnos da Escola J os seguintes empre
gados: 

O Viee-Director . 
O Almoxarife. 
Dous Iostructores. 
Os Guardas e Serventes que o Director julgar Ilcccssarios. 
Art. 59. Fica absolutamente prohibida a residencia de 

Camilias no interior do F.stabelecimento da Escola, nem se 
admittirão creados ou escravos ao se"iço particular dos alum
nos aquartelados. Aos empregados. com residencia obriga
da no interior do Estabelecimento, se prestarãO os moveis indis
pensaveis. 

Art. 60. No principio de cada anno o Director da 
Escola apresentará ao Governo hum relatorio abreviado do 
estado do Estabelecimento nOIl seus tres ramos, doutrinaI, 
administrativo e disciplinar. eomprehendendo a conta dos 
trabalhos do anno findo. o orçamento das despezas para 
o anno futuro. e a proposta dos melhoramentos. modifica
cões ou reformas, que. de combinat;.Ilo com os respectivos 
Conselhos, julgar convenientes para a boa marcha dos traba.
lhos do Estabelecimento. 
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Art. 61. O Governo poderá rever o presente Regula
menlo, e fazer-lhe as 'Iterações cuja utilidade tiver sido 
reconhecida. 

Palucio do Rio de Janeiro em 23 de Janeiro de 
1855. - Pedro d' Alcantara Bellegarde . 

• 

DECRETO N.· 1.537 - de 23 de Janeiro de 1855. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional dos Municipios 
de S. João da Palma, Conceição do Norte, e 

S. Domingos da Provincia de Goya:; . 

. !ttendendo á proposta do Presidente da Provincia de 
Goyaz. Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.0 Fica creado nos Municipios de S. Jollo da Pal
ma, Conceiçao do Norte. e S. Domingos da Provincia de 
Goyaz, hum Commondo Superior de Guardas Nacionaes, o 
qual comprehenderá no Municipio de S. Jollo da Palma, 1 
Batalha0 de Infantaria de 4 Companhias do scrvieo activo, 
com a designaçãO de 9.0 , e 1 Sect.ao de Companhia da re
serva, com a designoçao de A.·; no da Conceição do Nor
te, 1 BatalhA0 de 4 Companhias, com a designação de 10." 
do serviço activo, ficondo addidas ao mesmo BatalhA0 as 
praças de reserva; e no de S. Domingos, t Batalha0 de 6 
Companhias do serviço activo, r.om a designacao de 11.0 , 

e I Secção de BatalhA0 de 2 Companhias, com a designa
çAo de 3." do serviço da reserva. 

Art. 2.0 Os Batalhões e Companhias terllo as suas pa
radas nos lugares, que lhes forem marcados pelo Presidente 
da Provincia, na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justica, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em finte e tres de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mogestade o Imperador. 

Jos~ Thomaz Nabuco de Arauj() .. 

. .tI" 
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DECRETO N.o Ui38-do 23 de Janeiro de 1855. 

Da nova organisação á Guarda Nacional dos Municipios de 
Porto Imperial e Natividade, da Provinda de Goya:r.. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Provincia de 
Goyaz, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.° Fir.a creado nos Municipios de Porto Imperial 
e Natividade, da Provincia de Goraz, hum Com mando Superior 
de Guardas Nacionaes, o qual comprehenderá, no Municipio 
de Porto Imperial, hum BatalhA0 de Infantaria de quatro com
panhias com a designação de setimo do serviço activo, e huma 
secção de companhia avulsa de reserva com a designaçllo de 
segunda: e no da Natividade hum Batnlhllo de Infantaria de 
oito companhias com a designação de oitavo do serviço activo • 
huma companhia avulsa de reservlt com a designação de quarta, 
c huma Secção de companhia do mesmo serviço com a designação 
de terceira. 

Art. 2.° Os Batalhões e companhias terllo as suas paradas 
nos lugares que lhes forem marcados pelo Presidente da Provin
cia, na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Minis
tro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em vinte tres de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

JOIé Tlwmaz Nabuco de .Araujo . 

• 1. 

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

ElIva á Cathegoria de Secção de Batalhão a Companhia 
aou18a da reserva da Gvarda Nacional das Freguezias 

da Sé, e Pedro 2.° da Provincia de Malto Grosso. 

Attendendo á proposta do Presidente da Provincia de 
Matto Grosso; Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. i.o Fica elevado á Calhegoria de SecçAo de Ba
talhA0 de 2 Companhias, com a designaçao de 2.·, a Com
panhia avulsa da reserva da Guarda Nacional das Freguezias 
da Sé, e Pedro 2. ° da Provincia de Malto Grosso. 
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Art. 2.0 A referida Secção de Batalhão terá a sua 
parada no lugar que lhe for marcado pelo Presidente da Pro
vincia na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em vinte e tres de Janeiro de mil oitocentos cincoen
ta e cinco, trigesimo quarto da Independenda e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo . 

• 1. 

DECRETO N.o t.ã&O-de 23 de Janeiro de 1855. 

Reune ao Commando SU1!erior da Guarda Nacional do 
Munícipio de Maragogape da Província da Bahia, o 
Batalhão de In(antaria avulso do Municipio da Tap/ra 
da mesma Provincia. 

Attendendo á proposta do Presidente da Provincia da 
Bahia. Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. Unico. Fica reunido ao Commando Superior da 
Guarda Nacional do Municipio de Maragogipe da Provincia 
da Bahia, o Batalha0 de Infantaria avulso do Município da 
Tapéra da mesma Provincia. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Ja
neiro em vinte e tres de Janeiro de mil oitocentos cincoen
ta e cioeo, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rl1brica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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DECRETO N.o 1.5.U - de 23 de Janeiro de 1855. 

Dá nova organisação á Glwrda Nacional dos MunicipiOl 
das Villas de Caaalão, e Santa Cruz da 

Provincia de Goyaz. 

Altendendo á proposta do Presidente da Provincia de 
Goyaz; Hei por bem Decrelar o seguinte: 

Art. 1· Fica creado nos Municipios tias ViIlas de Ca
talão, e Santa Cruz da Provincia de Goyaz, 1 Commando 
Superior de Guardas Nacionaes, o qual comprehenderá no 
Municipio de Catalão t Batalhllo de Infantaria de 6 Com
panhias, com a designaçao de 12.0 do serviço activo, e 
1 Secção de Companhia da reserva, com a designaçao de 
5.·, e no de Santa Cruz t Esquadrão de Cavallaria , com 
a designação de 2.·, 1 Batalha0 de Infantaria de 8 Com
panhias, com a designaçJlo de 13.· do serviço aetivo, e 1 
Companhia avulsa da reserva, com a designação de 5.· 

Art. 2.0 Os Corpos acima referidos terao as suas pa
radas nos lugares que lhes forem marcados pelo Presidente 
da Provincia, na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenho entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em vinte e tres de Janeiro de mil oitocentos cincoeo
ta e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José T/aoma.; Nabuco de Araujo. 

-
DECRETO N.· 1.542 de 23 de Janeiro de 1855. 

Dá nova organisação ao Conservatorio de Musica. 

Attendendo á conveniencia de dar-se maior desenvolvi
mento ao Conservatorio de Musica creado nesta Côrte pelo Decreto 
n.· 238 de 27 de Novembro de 1841, Hei por bem Alterar o 
plano annexo ao Decreto n.O ft.96 de vinte e hum de Janeiro 
de 18.\.7, e ordenar que d'ora em diante se observe o que com 
este baixa, assignado por Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, de 
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Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do 
Imperio, que assim o tenha entendido e faça executar. Palario 
do Rio de Janeiro em vinte e tres de Janeiro de mil oitocentos 
ciDcoenta e cinco, trigesimo qualto da Independencia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Llli::: Pedreira do Coutto Ferra:::. 

PLANO. 

Art. 1.° O CODsl~rvatorio continual'á a admittil' gratuita
mente as pessoas de hum e do outro sexo, que se <Iuizcl'Cm dedi
car ao estudo da Musica. 

Art. 2.° Terá desde já as seguin1t~s aulas: 
De rudimentos de l\Iusica, sollejos, e noções geraes de 

canto pal'a o sexo masculino. 
Das mesmas materias para o sexo feminino. 
De canto para os alumnos de hum e do outro sexo, sendo 

as respectivas aulas em horas diversas, 
De regras de acompanhar, e de orgio. 
Duas de instrumentos de sopro, 
Duas de instrumento de corda. 
Art. 3.° Alêm destas aulas serão erradas a de composi~no 

e outras, segundo fOl'em permittindo os recursos do ConservatOlio, 
e exiltindo os progressos do ensino. 

Taes creações só terão lugar por Decreto, e sobre proposta 
do Director ouvidos os Pl'Ofessores. 

Art, 4,° Os Professores actuaes continuarão no exercicio 
das respectivas aulas em quanto convier, 

Os das outras serão nomeados por Portaria do Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, sobre proposta 
do Director, 

Feitas porêm as nomeações dos Professores das aulas creadas, 
e das que se crearcm, serão providas por concurso as que va
garem. 

As formalidades destes concursos semo reguladas nos Es
tatutos de que trata o Art. 15, 

AI1, 5.° Os vencimentos dos Professores serão marcados 
por Decreto sol1re proposta do J>irector, em attençào á impor
lancia das materias, e ao numero de liçcJes, que tiverem de 
dar em cada mez. 

As gratificnções do Continuo, ou de qualquer outro Em
pregado que haja de Cl'car-se poderão SCI' designadas por l)or-

, 
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taria, huma vez que nenhuma dellas exceda a 3001000 por 
anno. 

Art. 6.0 O patrimonio do Conservatorio consistirá: 
O Nas 22 Apolices que já possue da Divida Publica. 
2. o No producto das Loterias concedidas pelo Decreto n. o 

238 de ~ de Novembro de 1841, e que, salva a excepção 
adiante declarada, continuado a ser convertidas apenas ex
trahidas em Apolices da Divida Publica Geraes ou Provinciaes. 

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

Art. 7.0 Das Loterias, a que se refere o Artigo antece
dente, o Governo poderá exceptuar até 3, cujo producto será 
applicado ás despezas indispensaveis á reorganisaçAo do Conser
vatorio, sua manutenção e costeio nos quatro primeiros annos. 
contados desta data, e á construcção de bum edi6cio, ou pelo 
menos de salas ap.opriadas ao ensino. 

Art. 8.0 Findos os quatro annos do Artigo antecedente. 
o pagamento de todas as despezas do Estabelecimento será dedu
zido dos juros de suas Apolices, e de suas rendas especiaes. 

O saldo, que por ventura se veri6car, será convertido em 
ApoUces, ou em letl"as de Estabelecimentos, que olrereçAo vanta
gem e segurança. 

Art. 9.° O Conservatorio terá hum Director, bum 'lhesou
reiro, e hum Secretario. Haverá tambem hum Continuo que 
servirá de Porteiro, nomeado pelo Director, com approvação 
do Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio. 

Art. 10. Ao Director compete: 
1.0 A 6scalisação das despezas. 
2. o Promover a extracção das Loterias. 
3.0 Orçar com os Professores, reunidos em Junta, a receita 

e despeza do Conservatorio para o anno seguinte, e submetter o 
orçamento até o dia 15 do mez de Dezembro á approvação do 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, que 
poderá modifica-lo, como parecer conveniente. 

4.° Organisar e enviar ao mesmo Ministro, durante o mez 
de Janeiro do cada anno, o balanço da receita e despeza do 
anno anterior, acompanhado das respectivas contas documenta
das. 

5. o Propor ao Governo as medidas ou providencias que forem 
necessarias ao regular andamento e progresso da InstituiçãO. 

6. o Tomar contas ao Thesoureiro de tres em tres mezcs. 
7. o Presidir ás reuniões dos Professores, quando julgar con

veniente; convoca-los para ouvi-los sobre qualquer objecto con
cernente ao Conservatorio. 

8. o Inspeccionar o ensino de todas as aulas, e a maneira por 
.que os Professores e Empregados desempenhA0 suas obrigac;õcs. 

9.° Assignal' a folha dos vencimentos dos Professores. 
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10. Expedir as ordens do pagamonto c quaesquer outrasrl'a 
laU,as aoseniço do Conger.atorio, e assignar a corresponden
cia omcial. 

Art. 11. Aos Proressores reunidos em Junta competo: . 
1.° Fazer ao Governo as propostas de que trata o Art .•. ". 
2:0 Propor ao Governo, do cinco em cinco annos, o no

me de algum alumno, ou artista nacional quo se haja distin
guido por seu talento transcendente, a fim de ser mandado á 
Europa aperreiçoar-se na Musica. 

3. ° Indicar, sem prejuizo da disposiçlo do S 5.° do Artigo 
antecedente, as medidas que julgar9m convenientes ao melhora
mento do Conservalorio, e formular o Projecto de Estatutos, a 
que se refere o Art. 15. 

Art. 12. Nos casos do ~ 2.· do Artigo precedente o proposto 
será enviado para a Europa a custa do Conservatorio , se osto tiver 
meios para isso. 

Em caso conlrario o Governo antes de expedir as ordens 
para a respectifa viagem solicitará do Poder Legislativo os rundos 
he~rios para a pensllo que deva ser marcada. 

Art. t3. Ao Thesoureiro incumbe arrecadar todo odinhoiro 
pertencente ao Conservatorio. 

Te-lo sob sua guarda o responsabilidade. 
Pagar as despezas que forem ordenadas pelo Director. 
Terá asssento na Junta dos Professores. sempre que for artista. 
Art. 14. O Secretario, ainda quando nAo seja Professor; 

assistirá ás Juntas dos Professores e escreverá as aclas do qUA 
nellas se passar. 

Fará al~m disto a escripturaçilo e a correspondencia do 
COllservatorio. 

Art. 15. A Junta dos Professores organisará e submelterá á 
approvaçllo do Governo os Estatutos do COllservatorio , providene 

ciando de harmonia com as disposições dos Artigos anteeedentelt 
sobre tudo quanto for concernente ao regimen, disciplina, e 
economia das aulas, methodo do ensino, admissllo dos alumnos. 
exames, e premio destes; bem como ao processo dos concurso!! 
para o provimento das aulas, e a maneira de se regularem as 
condições e propostas para as viagens .i Europa dos alumnos ou 
artistas de que trata o Artigo U § 2.°. 

Art. t6. FicA0 revogadas as disposições em contrario. 

Lui= Pedreira do C,ullo FerraI. 
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COT.LEcçÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2,- SEcçlo 9.-

IlEr.RETO N.o j .543- de 9:1 de Janeiro de 1855. 

CrM In~ma Companltia de Aprendizes Marinheiros na 
Provincia da Bahia. 

Hei por bem, Usando da autorisaçfto dada no paragrapho 
segundo do Artigo quarto da Lei numero sétecentos e cin
coenta e tres, de quinze de Julho do anno prodmo preteri to, 
(~I'ear huma Companhia de Aprendizes Marinheiros na Provinda 
da Bahia, conforme o Regulamento, que baixou com o 
Decreto numero mil quinhentos e dezesete, de qualro do 
corrente mez, para outra igual Companhia na Pro,incia 
do Pará. José Maria da Silva Paranhos, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretal'io d'Eslado dos Negocios da Marinha, o 
tenha assim entendido e fac;.a executar. Palacio do Rio de 
;raneiro em vinte sete de Janeiro de mil oitocentos cincoenta 
e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio, 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

JtJ.é Maria da Silva Parados, 
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COLLECÇÃO D.-lS LEIS DO IMPERlO DO BRASIL. 

1855. 

1'0)10 18. P.1I.TB 2.· SECÇÃO 10." 

DECRETO N. o 1.5U - de 31 de Janeiro de 1855 • 

.Augmtnla OI ordtnados dos Promotoru Pliblicos das Co
tnarClU do Ouro Preto, e do Rio das Mortes, 'na Pro
~neia tk Minas Gerau. 

Hei por bem Elevar á novecentos mil réis cada hum 
dos ordenados dos Promotores Publicos das Comarcas do 
Ooro Preto, e do Rio das Mortes, na Provincia de ~liDas 
Genes. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho. 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justic.~, as
sim o tenho entendido e faça executar. Palaeio do Rio de 
Janeiro em trinta e hum de Janeiro de mil oitocentos 
cincocnta c cinco t trigesimo quarto da Indcpendencia e 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco d~ Araujo, 

.. -
DECRETO N.o 1.5\.5 - de 31 de Janeiro de 1855. 

Crea mais hum Esquadrão de Cavallaria da Guarda Na
cional nas Freguezias da Munheca, Santo Amaro do Ja
boatão , e São Lourenço da Maua, do Mun'icipio do Re
cife. 

AUendendo á Proposta do Presidente da Provincia de 
Pernambuco: Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1.0 Fica creado mais hum Esquadrllo de Caval
Jaria da Guarda Nacional nas Freguezias da Muribeca, 
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Santo Amaro do Juboal30, e Sao Lourenr.o da Malta, do 
Municipio do Recife. 

Art. 2.0 O referido Esquadrao terá sua parada no 
Jugar que lhe for marcado pelo Presidente da Provincia 
na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, as
sim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em trinta e hum de Janeiro de mil oitocentos 
cincoellta e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador .. 

JOIê Thomaz Na'lJuco di Araujo. 
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COLLEcçio DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.- SECÇlO 11.-

DECRETO N.· 1.546- de S de Fevereiro de 1855. 

Fas ezlmIivo aos procusos i~ados em grão de revilta 
fIaS &laçõu do lmperio a dt~osiçã.o dos Arts. 204 e 
If91Ãntu do R'fIUlammto n. o 399 di 21 de Desetllbro 
di 1844. 

Convindo que os processos julgados em gr40 de revista 
DaS RelaçOOs do Imperio, os quaes na fórma do Art. 17 
da Lei de 18 de Setembro de 1828 de,cm ser remettidos 
G-Offit:io 80S Juizes recorridos, sejAo recebidos nos Correios 
sem pagamento adiantado dos portes, Hei por bem que 
para este fim se faça extensiva aos referidos processos a 
disposiçlo dos Arts. 204 e seguintes do Regulamento n.O 
399 de 21 de Dezembro de 1844; relativa aos autos cri
mes em que 510 partes a justiça ou réos notoriamente 
pobres. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, o 
tenh8 assim entendido e raça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em tres de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta 
e cinco, trigesimo quarto da Indê'pendeneia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferras. 
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DECRETO N.- 1.54.7 -de 3 de Fevereiro de 1855. 

Concede ao Bacharel Francisco Antonio Pereira Rocha 
privilegio ea;clwivo por dez antws. para estabelecer no 
Porto da Capital da Provincia da Bahia huma cale 
a haler ou patent slip. 

'Attendendo ao que Me requereo o Bacharel Francisco 
Antonio Pereira Rocha, e de conformidade com a Minha 
Immediata ResoluçAO de vinte de Outubro do anno pro
xl mo possodo, tomada sobre parecer da Secçio dos Negocios 
do Imperio do Conselho d'E!;tado exarado em Consulta de 
doze do referido mez: Hei por bem Conceder-lhe privilegio 
exclusivo por dez annos • para estabelecer no Porto da Ca
pilal da Provincia da Bahia huma cale a haler ou patent 
.lip, sob as condições que com este baixA0 assignadas por 
Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario d'FBtado dos Negocios do Imperio, ficando o 
mesmo privilegio dependeute do approvaçAO do Poder le
gislativo. O mesmo Ministro e Secretario d'FBtado ossim o 
tenho entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em tres de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigesimo quarto da Indepeodencio e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua ltlagestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do CouUo FerrtD. 

Condições com 9U6 he concedido ao Bacharel FranC;$co An
tonio Pere.ra Rocha o privilegio exclusivo, a que 

.6 refere o Decreto desta data. 

i.· A MIe a haler será construi da com dimensões toes 
que facilitem a entrada de embarcações de cem toneladas 
de 10tat.Ao até hum a fragata de linha. 

2.· Os dez annos do privilegio serAo contados do dia em 
que o concessionario declarar que se acha prompta a cale 
a haler. 

3.· Se passados dous aonos e meio, depois do dia em 
que transitar a Carta de privilegio, DIo estiver a cal. a 
haler completamente acabada, ficará de nenhum elTeito o 
mesmo privilegio. 
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4.- Em nenhum ca~o poderá o conce~sionario exigir de 
cada emoorcoÇao, pelo aluguer dll cale a haler e eoncerlo 
daquella, maior preço do que o fixado em homa labella, que 
será organisada pelo Governo de accordo com o mesmo con
ressionario, tendo-!le em consideração para essa ftxoçAo o 
trabalho manual e o aluguer da cale a haler. 

5. • Os navios da Marinha Imperial terilo sempre pre
rercoeia na cal. a haler, para os reparos de que carecerem, 
e se lhes fará hum abatimento de dez por cenlo em rela~.ao 
ao preço que for estipulado para os navios mercantes. 

6.· O Governo Imperial se reserva o direito de fazer 
eonstruir no Porto da Capital da ProTincia da Bahia huma 
ou mais cales a haler, para uso privativo da Marinha Im
perial. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de :Fevcreiro de 
'85:). - Luiz Pedreira do Coutto FeT'raz. 
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COLLECÇÁO DAS LEIS DO IMPERIO 00 BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.- SECÇlO 12: 

DECRETO N.' 1.548 - de 7 de Fevereiro de 1855. 

Crea hum Cornmando Superior tU Guardai .rvacionau na 
Ccnnarca de Santos. Pro"incia de S. Paulu. desligando 
do Commando Su,-mor da Comarca da Capital a for
ça qualiMada nos Municipios de Santos, S. Vicente e lta
nhaem, da referida Provincia. 

Altendendo á Proposta do Presidente da Provincia de 
S. Paulo, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.' Fica creado nos Municipios de Santos, S. Vi
cente • Itanhaem, Iguape, e Cananéa, da Provincia de S. Pau
lo, hum Commando Superior de Guardas Naciooaes, o 
qual comprehenderá nos tres primeiros ~Iunicipios hum Ba
talMo de Infantaria de 6 Companhias, com a designaçao 
de 3.' do serviço activo, e huma Secçao de Batalha0 da 
reserva com a designaçao de primeiro; em Iguape huma 
Secçao de Batalha0 de Artilheria de 2 Companhias, com 
a designaçAo de segundo, hum BatalhA0 de Infanlaria de 
6 Companhias com a designaçao de trigesimo do serviço activo. 
e huma Companhia avulsa da reserva com a designaçao de 
vigesima, e em Cllnanéa huma Secç.ao de Companhia de 
Artilheria com designaçio de primeira, huma Secçao de Bata
lha0 de duas Companhias com designaçAo de 3.' do ser
viço activo, e huma Secçio de Companhia da reserva com 
a designaçao de nona. 

Art. 2.' Os Corpos terAo a suas parados nos lugares que 
lhes forem marcados pelo l'residente, na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, as
sim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
.laneiro em sete de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta 
e cinco. trigesimo quarto da Independencin e do Imperio. 

Com a Rubrica de Saa Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuoo de Araujo. 
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DECRETO N. o 1.549 - de 7 de Fevereiro de 1855. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional do Municipio 
de Barcellos da Provincia do Amazonas. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Proviocia do 
Amazonas, Hei por bem Decretar o seguinte: 

..\ rt. t. o Fica creada no Municipio de Barcellos, da 
Provincia do Amazonas, huma Secçllo de Batalha0 de 10-
faotaria de 3 Companhias do serviço activo, e huma Sec
ç.ao de Companhia de reserva. 

Art. 2.0 Os Corpc)S terllo as suas paradas nos lugares 
que lhes forem marcados pelo Presidente da Prol'iocia, 
na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, as
sim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em sete de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta 
e cinco, trigesimo quarto da Iodependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de AI·a"io. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO lMPERIO DO BRASIL. 

1H55. 

'10MO t8. PARTE 2,- SEcçÃO 13.· 

- DECRETO No- 1.550 - de lO ele Fevereiro de 1855. 

Autorisa a incorporação e ~rova OI El>'alntos da Com
ptmhia dt S'9t"'OI Marittmos - lndemnisadora-

da Cidade do Recifo. 

Attendendo 80 que ~fe requerllrlloos DiFCctores da 
Companhia de· Seguros Marítimos que se pretende estabele
cer na Cidade do Recife, sob a denomillllç8o de Indemoi
sedora, e de eonfonnidade com a Minha Immediata Reso
luçao de 9 de Dezembro ultimo, tomada sobre parecer da 
Secção dos Negocios do Imperio do Conselho d'F.stado, exa
rado em Consulta de 23 de Novembro antecedente: Hei 
por bem Autorisar a incorpora~.ao da referida Companhia. 
e' Approvaf os referidos Estatutos, que cem este baixão. 

Luiz Pedreira do Couito Ferraz, tio Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios do Imperio. 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Uio de 
Janeiro em dez de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e 
einco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ftrraz., 

EstaMos da Companhia de SeguI'ol - Indemnisadora. -

CAPITULO I. 

Da Companhia. 

Art. 1.0 A Companhia denomina-se Indemnisadora, e 
terá por emblema a vista da entrnda do porto desta Ci
dade do Recife de Pernambuco. aonde he domiciliada. 
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Art 2.0 - Seus fins são tomar sobre si riscos mariti.,. 
mos e de fogo, legalmente permitlidos, mediante hum pre
mio convencionado. 

Art. 3. o O Capital da Companltia be de 400:000 trOOO, 
divididos em acções de 1:000 ~ 000 cada huma. 

Art .&. o A Companhia compõe-se dos proprletarios 
destas ar,ções, pela mesma approvados na fórma do Art. 
42, e dará principio a suas operações logo que telll\a dO
cionistas pela importancia do capital, e forem estes .Esta .. 
tutos approvados pelo Governo. 

Ãrt. 5.0 Assim que estiver efTcctuado o disposto 110 
Artigo precedente. se realisará buma entrada para a caitll 
da Companhia de 10 0/. dils aeções, cuja importaneia cons
tituirá o fundo ell'ectivo, e permanente da Companhia. 

Art. 6. 0 Os rendimentos deste fundo, que serllo appli
cados a desconto de letras, ou de outros papeis de credito f se
gundo o Art. 34, assim como as sobras dos dividendos 
annuaes, em conformidade do Art. 7.0 , formarlio o fundo 
de reserva da Companhia, com o qual, e conjuntamente 
com os lucros havidos, se oceorrerá, no caso do chega
rem, aos prejuizos; e quando nlio, a falta será immedia
tamente preenchida pelos accionistas, em porporção do 
SUIUi fiCções. 

- Art. 7.0 No fim de cada anno se dhidirá proporcionai
mente pelos accionistas os lucros liquidos dos Seguros, 
que nao excederem de 20 % sobre o capital efTectivo, 
por que as sobras terão a applicaçao ordenada no Art. 
Ulterior. 

Art. 8.0 A Companhia durará 10 annos, a conlar da 
appFovaç4o do Governo; findo este prazo poderá ser proro
gado, se a maioria dos accionistas assim o resolver; e al
cançar do Governo a necessaria proragação; mas oeste caso 
be- livre áqueHe que nao se eODformar de retirar-se da Com
panhia em tal occasião. 

Art. 9. o A Companhia será de facto, dissolvida, logo' 
que tenha tido prejuizos que abso'rvAo o seu fundo, de re
serva _ e mais bum terço de sou capital; tanto neste caso 
ClOIIIO, no, Artigo precedente, fica subentendida a neceasarm 
U.uidaçao. 

Art. 10.0 A Companhia não' tomará risco -marilimo 
maior de 6 uI. de seu capital em cada naviO' de vela mer
cante, 011 de tO % sendo de guerra ou a vapor ; assim 
eoatO 4e ineendio superior a 10 % em cad« prediQ; e a 
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somma tolal dos riscos nunca excederá á importancia do 
fundo capital do Companhia. 

Art. 11.0 A Companhia será representada por huma 
Direcç80 composta de tres accionistas, á quem servirá de 
procurarAo a Actll de sua eleiçllo, sendo assignada pelos 
:accionistas presentes, e registrada no Tribunal do Commercio. 

Art. 12.0 As duddas que se suscitarem na Compa
nhia, tanto entre eIla e accionistas, como entre eUa e ter
ceiros, nao podendo ser concluidas amigavelmente. sê-Io
Mo por arbitros nomeados pelas partes. segundo o Codigo 
Commercial do Brasil. Esta condição será exarada na Apo
Uce. 

Art. 13.0 A Companhia poderá receber o pagamento 
dos premios dos seguros á cima de 100,j!OOO em letras 11 

p"azos razollveis. sendo o sello destas. e de outros quaes
quer documentos da Companhia, pagos pelas partes com 
quem contractar. 

CAPITULO 11. 

Dos Accionislu. 

Art. U. o Be aceionista desta Companhia. quem for 
habilitado para contractar, gozar de credito publico. pos
suir de cinco até dez acções somente, e for approvado 
pela Assembléa Geral da Companhia por tres partes de 
seus Membros ,DO aeto da jnstalla~o. e depois provisoria
mente pela Direeçllo. mediante huma fiança a seu conten
to até a reuniao da Assembléa Geral, que approvará Otl 
nlo. 

Art. 15." O accionista tem direito a votar e ser vo
tado em todos os actos da Companhia, tendo hum voto por 
cinco acções. estando presente; e, em sua ausencia do 
termo desta Cidade, por procurador, que será accionista 
tambem, e seu responsavel conforme o Art. 18. 

Art. 16.0 O accionista nllo póde despedir-se da Com
panhia, mas sim vender e transferir suas acções, com tan
to que o cessionario esteja nas circunslancios do Art. 14, 
da mesma sorle approvado, e tome sobre si a responsa
bilidade e obrigações do cedente , por termo que ambos as
signarao com a Direcçao em hum livro especial. 

Art. 17.· Os accionistas silo obrigados a recolher prom
ptamente á caixa da Companhia 10 o;. do valor de suas 
acç.ões. logo que for eUa approvada pelo Gorverno, sende 
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previnidos por aviso publico feito pela Direc~ão: os que 
nlo realizarem esta entrada serilo excluidos. Da mesma 
sorte deverao entrar com os quotas que lhe forem pedidas 
pela Direcçao, para cumprimento do disposto no fim do 
Art. 6.0 , sob pena. quando o nao fizerem, de serem 
excluidos immediatnmente da Companhia, perdendo a be
neHcio da mesma os entradas que houverem feito, e os 
interes!les que lhes pasSA0 pertencer, ficando ainda respon
saveis pelos prejuizos que se derem em riscos tomados até 
ao dia de sua exclusAo. 

Art. 18.0 O occionisto que se ausentar, ou morar f6ra 
do termo desta Cidade, por mais de tres mezes, nomeará 
hum procurador aqui residente, á satisraçilo da Direcçao, 
o qual será igualmente fiador c sujeito para com a Com
panhia a todas as obrigações e encargos inhcrentes ao accionista. 

Art. 19.· As acções dos acciollistas comprehcndidas 
nos seguintes casos: 

Morte natural ou civil. 
Fallencia declarada ou nAo. 
Falto ele cumprimento do que lhe impõe estes Estatutos; 

ou outros motivos que mereçllo sua elimina~.ao da Compa
nhia em Assembléa Geral com a votaçAo da maioria de todos 
08 accionistas. 

Serlo vendidas em leilllo publico pela Direc~ao, depois 
de deduzidas as despezas, e ficarllo depositadas na caixa 
da Companhia, para garantia dos riscos pendentes até o 
data da transferencia; mas logo que estes cessem se entre
gará o liquido prodllcto a quem de direito pertencer, fi
cando o accionista origit!ario eliminado da Companhia. 

Art. 20.0 O accionista nao he responsDvel por quantia 
maior do que oquella que representa o numero de suas 
acçôes. mas he responsavel até ao complemento dellas. 

ArL 21.° Todo o accionista poderá examinar os livros 
da Companhia, na presença dos Directorcs, que lhe darllo 
os esclarecimentos pedidos. 

CAPITULO 111. 

Da Direcção. 

Art. 22. 0 A Gerencia da Companhia hc exercida por 
buma Direcção composta de tres accionistas, eleitos em 
conformidade do 1rt. 40. 

Digitized by Google 
, I .. 



( iO ) 

A.rt. :23.· O impedimento tios Directores será supprido 
pelos ~us Supplentes. eleitol! segundo o mesmo Artigo. 

Art. 2-".· Os Directores nio poderio dispô r de suas 
acções em quant~ estiverem na administraçAo da Companhia. 

Art. 25.· A DireCçAO compete executar e fazer cxe·· 
cutar estes Estatutos. dirigir e zelar os interesses da Com
panhia. fazendo as despe18s precisas. e firmar os docu
mentos della, usando da formula - Pela (:ompanhia Indem
nisadora - antes de seus nomes individuaes: estes docu
mentos para serem válidos deverão ser assignados pela maio
ria da DirecçAo. 

Ârt. 26.· A DirecçAo organisará as condições com que 
se Mo de effectuar os seguros tanto maritimos como de 
fogo. e as submetlerá á approvat;AO da Assembléa Geral 
da Companhia. 

Art. 27.· Os Directores, por sua assignatura, são respon
saveis pelos abusos que commetterem na Gerencia da Companhia. 

Art. 28.· A Direcç-ão poderá nomear agentes nos dift'e
rentes portos para onde se dirigirem, ou forem parar ob
jectos segurados; enviando-lhes procurações com instrucções 
e ordens, que julgar a bem dos interesses da Companhia. 

Art. 29.0 A DirecçAo estipulará os premios pelos riscos 
que tomar, attendendo ás respectivas instrucções; mas 88 
for marítimo attenderá ainda, ao tempo em que se vai 
fazer a viagem. o porto do destino, estado do navio. ca
pacidade do Com mandante , e mais circunstancias; fica en· 
tendido que a Direcçao póde recnsar tomar qualquer risco , 
quando assim enlender que deve praticar. 

Art. 30.0 Fica a Direcc;Ao autorisada á pagar as perdas 
que se realisarem de objectos seguros. julgando que os se
gurados tem direito á índemnisaçilo, assim como no caiO 
contrario a recusar o pagamento, submettendo a reclamaQão 
á decisio. ou julgamento de arbitros como no Art. t 2. 

Art. 31. Q A Direcc;i\o proceJerá no fim de cada anno 
a hum balanço geral do estado da Companhia. o qual de
pois de ter sido submettido á veri6cat;IlO da Commissão de 
elame, será com o parecer desta apresentado em reuniao 
ordinaria da Assembléa Geral dos accionistas no dia 25 de 
Janeiro de cada anno, acompanhado de hum relato rio cir
cunstanciado feito pela mesma DirecçAo; dando conta de 
sua gerencia e operações da Companhia no anno decorrido. 
Este relatorio será impresso com as contas e o parecer dA 
Commissúo, parl\ ludo ser distribuido pelos aeeionistas. 
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Art. 32.° A Direeçllo convocará por Avisos publicos, 
e mais formalidades dos Arts. 37 e 38, 8S Assembléas 
Geraes dos Iccionistas, tanto ordinarias como extraordina
rias, em conformidade dos Arts. AO e 41. 

Art. 33. 0 Cada Director vencerá huma commissllo de 2·' .. deduzidos do importe dos premios dos seguros que 
se realisarem ,. em quanto servir, a qual commissão será. 
do Supplente quando substituir O Director. 

Art. 3l.. o Da mesma sorte perceberiio os Directores ou 
Sopplcntes, como commisslio e garantia. a oitava parte 
dos juros das Letras 'lue descontarem, pela importancia das 
qulles serao responsoveis. Quando porém algum Director ou 
Sopplentc se nao conformar com o desconto de alguma Le
tra, assim o fará declarar em hum livro para i!'so dc~ti
nado, a 6m de Jjvrar-se da responsabilidade; nlio tendo 
nesle coso parte na commissiio e garantia respectivas, que 
6carlo pertencendo aos garantidores. 

CAPITt'LO IV. 

Da Commissão de exame. 

Art. 35.0 Compele ú Commissao de cxame verificar o 
balaaço apresentado pela DireC(.ao, com a escripturaçAo da 
Companhia, e examinar o estado de suas operações, o 
comprimento destes Estatutos e decisões da Assemblée Ge
nI, para o que D mesma DirecçAo lhe franqueará todo o 
&tabelecimento, e lhe dará os esclarecimentos que forem 
eüpdos. 

Art. 36. o Estes trabalhos, . que devem findar tres dia. 
aotls da reunião ordinaria da Assem),'éa Geral, a Com
lIIissIo de exame 08 levará 80 conhecimento della por ~io 
de iam relatono, Rndando com a soa. opinilo ácerca dOi _(8. trabalbos. 

CAPITUW v. 

Da AssembUa Geral. 

Art. 37.0 Constitoe Assembléa . Geral da Companhia 8 
reunião de hum numero de accionislas, 1\0 escriptorio da 
€ÃmJpanhia, que reprcseDte maior parte do capital da mes
.. , sendo previamente con,ocado pela Direcçlio ou pelo 
Presidente da mesma Assembléa Geral, em conformidade 
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destes Estatutos, por meio de tres aununcios etn dias dife
rentes na folha mais publica desta Cidade. 

Art. 3S.· Nilo se reunindo numero exigido no Artigo an~ 
tecedente no dia e hora designado, far-se-ha segunda con· 
vocaçllo para hum dia proximo com a mesma formalidade, 
e então se julgará constitui da a Assembléa Geral com os Ac
cionistas que se acharem presentes, huma hora depois da 
designada nos respectivos annuncios. 

Art. 39.· A Mesa da Assembléa Geral será composta 
de hum P.·esidente e dous Secretarios. 

Arl. 40.· No dia 25 de Janeiro de cada anno reunir· 
se-ha a Assembléa 'Geral em sessllo ordinaria, lembrada pela 
Direcção em annuncios publicos, para o fim de tomar con
tas a esta. approval-as ou nlo, e eleger por escrutinio 
secreto. á pluralidade de votos, a Mesa da Assembléa Ge
rol. e a Direcçllo. devendo ser reeleitos 00 menos hum dos 
Directores. dous Supplentes, e os tres Membros da Com
misslo de Exame. a fim de funccionarem 110 anno seguinte. 

Art. 41.° Reunir-se-ha a Assembléa Geral extraordina
riamente, quando a Direcçllo a convocar, ou o Presidente 
da mesma Asscmbléa Geral. que a isto he obrigado a reque
rimento de hum numero de 8ccionistas que represente lm
ma quarta parte do capital da Companhia. 

Art. 42.· A Assembléa Geral na sua primeira reunillo 
extraordinaria procederá á approvaçao ou rejeiçlo, por as. 
crutinio secreto, dos assignatarios de acções que tem de fi
car accionislas da Companhia, conforme o Art. 14. Nos 
annos subsequentes, quando se fizer de mister approvar as 
transferenclas das acções, a Direcç8.o convocará eonvenien· 
temente a Assembléa Geral para esse fim. 

Art. 43.0 A Assembléa Geral, depois de confirmada a 
Companhia, se reunirá ainda para discutir e approvar as 
condições, que. para regular os seguros da Companhia. 
lhe serlo apresentados pela primeira Direcção, assim como 
as propostas para as despezas ordinarias da Companhia. 

CAPITULO VI. 

Dúposiçi)es Geraes. 

Art. 44.· A Direcção só tornará riscos de fogo quando 
o numero dos pretendentes for tal, que convenha â Com
panhia tornar esses sl'guros. 
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Art. 45.· A alteraçao QU reforma dest~ ~st.tutos sc\ 
poderá ser deliberada em A.s$embléa Geral, a requerimento 
ou votat.ao de hum numero de acciooistas, que represente 
dous terços do capital da Companhia. 

Art. 46.· Ao inteiro e fiel cumprimento das disposi
ções destes Estatutos se obriga0 os accionistas por si e seus 
herdeiros, ou successores; renunciando quaesquer direitos 
que tenhao ou passa0 vir a ter; para impedir Bua Qbser
yaneia ~ o qlle CazellJ váli40 com .s suas proprias assipa ... 
toras. 

Recif~ de Pernambuco ~ de Janeiro de 1855. - T. d~ 
!quiQo. Fonseca JUDior. - Albert Foret D41ll0n. - J. J. 
1'acsso Junior. 

• 
•• 1' 

DECREtO N.· 1.551 - de 10 de Fevereiro de 1855. 

MaRcia ®urvar RaI Provincial o Regulamento, que bai
~u eo,m o Decreto n.· 1.3M de 5 de Fevereiro doan ... 
pas~ , relati"!J aos M ackinistas e áI BarCa8 de Va~ 
1V~onael. . 

Hei por bem Ordenar que nas Provincias se observ~ G 
l\eg.,.lamcoto. que bai~ou corq o Decreto numero mil tre
Jentos viole e quatto de cinco de Fevereiro. do a~no p.u
INldo, na parte relativa á habilitaçao dos Maéhinist~. e·á;J 
vestotias das Barcas de Vapor Nacionaes. com as lostrucçõe,! 
que a este acompanha0; assigoadas por Jose Ma~ia da Silva 
Paranhos. do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Es~,tp 
4°s Negocias da Marinha, que assim o tenha ~nte.ndido, e 
raç. ~ecútar. Palacio do Rio dp JaneirQ. !!Rl c;le~ de Fe
vereito de r,nU oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo quat
to da Indepen.denciá e do lmperiq •. , 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperadot; 

hsi Maria da· SilM P~ranhp •. 

.. ' 
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l1W1'UCfÕeI, a que se refere o Decteto desta data, 6 se
gundo ai quaes deve ser observado nas Provincial o 
Regulamento concernente ds Barcas de Vapor Nacio
fta8S, que navegão dentro ou fóra do Porto do Rio 
de Janetro. 

Art. 1.° Todas as Barcas de Vapor Nacionaes que na
vegarem no interior das Provincias, entre os seus portos, 
ou entre e~tes e os de outra, deverao ter a seu bordo hum 
Machinista approvado pela fórma determinada no Titulo t. ° 
do Regulamento n.O 1.32& de cinco de Fevereiro de t854. 

Os Presidentes das Provindas, ouvindo os Inspectores 
dos Arsenaes, e n. Calla destes, aos CapitAes dos Portos, 
marcarão hum prazo razoavel dentro do qual deverao os Ma
chinistas das Barcas empregadas em a navegação interior 
apresentar os seus titulos de opprova~,ao, se aiuda os 'não 
tiverem. 

Art. 2. 0 As Barcas vestoriadas pela Commissão respectiva 
dos Arsenoes, ou outras Estações da Marinha, como adian
te se declara. não serilo sujeitas a novo exome em outro 
qualquer porto t exceptundo o da (Õrle. salvo o caso de 
grave accidente occorrido durante a viagem, ou de denuncia, 
segundo a qual o estado do casco, machina ou caldeiras 
torne de imminente perigo a sahida da Barca. 

Neste ultimo caso será feita o vestoria ex-offi.cio. e t 

sendo verificodo que a Barca carece de reparos. o ln!lpeclor 
do Arsenal, o CapiUlo do Porto, ou a Autoridade a quem 
competir, na falta daquelles, dará parte ao Presidente da 
Provincia, que providenciará em conformidade do sobredito 
Regulamento. 

Art. 3.° A CommissAo de exame ou vestoria será com
posta, nos portos onde ha Arsenal, do Ajudante do Ins
pector encarregado dos obras do mar, de hum Engenheiro 
de machinas de vapor que esteja ao serviço do Estado, e 
na sua falta, do de qualquer estabelecimento ou fabrica par
ticular, nomeado para esse fim pelo Presidente da Provincia 
&obre proposta do Inspector do Arsenal, e do Constructor ~ 
ou do Mestre que suas vezes fizer. 

ArL 4.· Nas Provincias ou portos onde nlo ha Arse
oal, mas somente Capitania, será a Commissão composta 
do CapitAo do Porto , ou seu Delegado, como Presidente, 
de hum Engenheiro Machini!lta, c na falta deste de hum 
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Mestre caldeireiro de ferro, ou ferreiro, sendo a nomeaçAo 
do liegundo perito feita pelo Presidente da Provincia sobre 
proposta do Capitilo do Porto. 

Nas Provincias ou portos onde nlio ha nem Arsenal nem 
Capitania, servirá como PrcsÍllente da Commissao o Orneial 
da Armada que estiver empregado em serviço especial da 
Provinda, ou o Com mandante de Navio de Guerra que nella 
se acbar estacionado, e na falta destes, algum Orncial de 
Engenheiros do Exercito, ou algum CapiUio de Navio mer
cante que tenha a necessaria aptidlio, nomeado pelo Pre
sidente da Provincia. 

Art. 5.· O Orncial que presidir á Commissllo el8mi~ 
nadora, se esta nao tiver hum Engenheiro l\lachinista, eu .. 
minará nao só o estado do Navio, como tambem a machina 
e caldeiras, serviudo-Ihe de auxiliar o Mestre caldeireiro ou 
ferreiro. 

Art. 6. o Nos lugares onde se der a necessidade de 
taes vestorias, e nao for pos!livel formar a Commiss80 
como acima se prescreve, o Presidente da Provincia proverá 
a essa falta, como julgar mais acertado, cingindo-se quanto 
seja possivel ás presentes Instrucções. 

Art. 7.· Os emolumentos, que os interessados deverAo 
pagar pelas vestorias que se fizerem em suas Barcas, sAo os 
mesmos que se acha0 marcados no Regulamento de 5 de 
Fevereiro de 18M .. 

Art. 8. o As attribuições, que o citado Regulamento 
dá ao Inspector do Arsenal de Marinha da CÓrte, compe
tirao a quem suas vezes fizer nas Provincias, e em confor
midade dos Arligos antecedentes. 

Art. 9. o As certidões dos termos de vestoria, onde 
nao houver Secretario, serao passadas pelos Officiae" 'lue 
presidirem ás Commissões respectivas, sem que por isso 
accumulem os emolumentos dos dous serviços. 

Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Fevereiro de 1855, 

José Jlaria da Silt'a Paranho" 
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(. DECRETO'N.o 1.552. - de ·10 de Fevereiro de 1~5. 

Estabeltce Iluma Capitania .do Porto M Cidade da 
,Parndhilitl da Prooineia do Piauhy. 

Hei por bem. na conformidade do Decreto numero 
tl'eZentos cinooenta e oito. de quetone de Agosto de mil 
oi~entos quarenta. e cinco. Estabelecer huma Capitania do 
Porto na Cidade da Pamahibo da Provincia do Pianhy . 
.José Maria da Silva Panmhos. do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocias da Marinha. o tenha 
assim entendido e raça executar. Polacio do Rio de Janeiro 
em dez de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e cinco. 
«igessimo quarto da Independencia e do Impedo. 

. . 
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Maria da Silva Par4nw. 

•• 

bEe8~'TO N. o 1.553 - de 10 de Fevereiro de t85S. 

Estabelece as gratificações dos Profeuorel de Conm'VtJcon. 
de MtUica. 

Hei por »em que para 11 elOOuOlo do Artigo 5.· do 
Decreto N. o 1.542 de 23 de Janeiro proximo findo, que 
deo noya' orglDisaç8o ao Conservatorio de Musica, .scjlo re
pl~d08 os vencimentos dos ProCessores do meslllO Cona-
nlorio pela seguint4) maneira. . 

Art. 1. o Os Professores que, segllDio os Estatutos 
.to Coftservatorio de Mlls;ca ou Instrucç6ti do GoverlJo , ti
verem de dar tres lições por semana vencerlo a grati6caçAo 
• set~tes e vinte mil. réls por anno. 

Art. 2.· Os que, segundo os mesmos Estatutos ou 1ns
tmeçõcs, Corem obrigados somente a duas lições por se
mana perceberllo a quantia de quatrocentos e oitenta mil 
réis por anno, tambem a titulo de grati6caçAo. 

Art. 3.· Fica0 revogados os disposições em contrario. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho. 

Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio. 
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mim o tenha entendido e raça elecutar. Palacio do lUa 
de J.aneiro em dez de Fevereiro deUlil oilocei'toB :ein
coenta e cinco, trigesimo quarto da Independenéia e do Im
perio. 

(:GID .. Rubrica de Sua Mapstade o Imperador. 

, . 

Luiz Pedreira do CouUo Ferraz. 

t ,; • ~ •• J 

,. I . . .. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.- SEcçlO 14.-

DECRETO N.o 1.554 - de 14 de Fevereiro de 1855. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional dos MunicipiOl 
de Franca, Batataes, e Casa Branca , 

da Provincia de São Paulo. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Provincia de 
sao Paulo; Dei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1.· Fica creado nos Municipios da Franca, Ba
tataes, e Casa Branca, da Provincia de Silo Paulo, hum 
Commando Superior da Guarda Nacional, o qual compre
henderá no Municipio de Franca hum Esquadrao de Caval
laria com a designaçãO de 8. 0 , hum Batalha0 de Infan
taria de seis Companhias, com a designaçllo de 31.· do 
serviço activo, e huma Secção de Batalha0 da reserva de 
duas Companhias, com a designaçllo de 12.-, no de Ba
tataes hum Batalha0 de Infantaria de quatro Companhias, 
com a designaçãO de 32.· do serviço activo, huma Com
panhia, e huma SecçãO de Companhia da reserva, tendo 
esta a designaçãO de 10.- e aqueIla de 2t.-, o no de 
Casa Branca hum Esquadrllo de CavaIlaria. com a designaçAo 
de 9. o, hum Batalha0 de Infantaria de seis Companhias. com a 
designaçao de 33.0 do serviço activo, e huma Secçao de Batalha0 
da reserva de duas Companhias, com a designaçAo de 13.-. 

Art. 2.0 Os Corpos terao as suas paradas nos lugares 
que lhes forem marcados pelo Presidente da Provincia. na 
conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Aranjo, do )Ieu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, as
sim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em quatorze de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta 
e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thoma; Nabltco de .4.talljo • 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.- SECçlo 15.-

DECRETO N. o 1.555 - de 17 de Fevereiro de 1855. 

Ábrindo ao Ministerio da Fazenda hum credito supplemen~ 
tar de 69.500JrOOO para as despezas da Casa 

da Moeda no exercicio de 1854 - 1855. 

NAo sendo suffieienle a quantia de 57.000.t;OOO, que 
a Lei n. o 7 t 9 de 28 de Setembro de 1853 consignou pa· 
ra a despeza da Casa da Moeda no elercicio corrente de 
18:>4 - 1855; Hei por bem, tendo ouvido o Conselho de 
Ministros, autorisar o Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
goeios da Fazenda, a despender mais no mesmo exercicio 
a quantia de 69.500.1!'000; devendo este credito supple
mentar ser levado em tempo competente ao conhecimento 
da Assembléa Geral Legisllltiva. 

O Marquez de Puraná, Conselheiro d'Estado. Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Minis· 
tro e Secretario d'Eslado dos Negocios da Fazenda, e Pre
sidente do Tribunal do Thesouro Nacional ~ assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
dezesete de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Paraná. 

,. ... 
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DECRETO- N.· t.55&-de t7 de Feverefl'O de t88t. 

Approva o Regulamento do Collegio de Pedro SegundíJ. 

Conformando-Me com o que propoz o Conselbelro d'Estado. 
I~spector Geral da Instrucçao Primaria e Secundaria do Municipio 
da Côrte:. Hei por bem ApPfOYar, e Mando que se 6bsene. 
para exeeuçio do Art. 78 do Regulamento annem ao Decreto N.' 
t.331 A de 11 de Fevereiro de 1854, o Regulamento do Collegio de 
Pedro SeglJAdo, que· oom cete baixa., assiSnado poc: luir. Pedreira 
do Coutto Ferraz, do Meu Conselbo, Ministro e Secretario 
d:~l4do dos. N~QIJ do lmperio, que att.9im o tenha e ..... driM 
e faça execllt4r. Palacio do Rio de Janeiro em 4e~te de 
Fevereiro do mil oitooonlos e cinooenta e cinco ~ trigesimo 
quarto da Independencia e do Imperio. 

Olm a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luis Pe4lrriro do COUUQ Jlerfl4'S • 

• ~ .... p_ • ............ (4U ..... 
...... ~d •• 

TITULO 1. 

UP."ULO u .. oo. 

Art t... OI!J estudP.tqMe fónna. Q CW'ffq 4. ep.htp ~. ~I~ 
8io de P~,o i."', 4jv~~ .. 8Q 8IJl _~ de 1. a ~ ~ ~. ~ 
classe. 

S 1,° Oli ~a f,a classe ~: 
Grammatica nacional; 
Latim., comprebendendo grammatica, versllo para a Ungua 

~ioft81 de trechos de autores designados pelo Conselho Director , 
conslrucçlo de periodos curtos, e tbemas; 

Franeez; 
Inglez; 
Explicação desenvolvida dos Evangelbos, e DOÇ'Ões de moral; 
Arithmetica, e Algebra até equações do 2.° grão, Geo-

metria c Trigonometria reclilinea; 
Geographia c historia moderna: 
Corograpbla e bistoria do Brasil: 
Sciencias naturaes, nos tt"rmos do Art. 79 do Decreto de 17 

de Fevereiro de 185~; 
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Desenho c musica; 
[)anr'a e flxercicios gymnaslicos, 

S 2,0 'Os da 2,' classe são: 
Alta lalinidade c vel'são para o latim de trcschos dOli cla&sicos 

portuguezf',s : 
Grego; 
AlJemão; 
Geographia c Historia antiga; 
Gcographia c Histol'ia da idade nll'clia: 
Philosophia racional e moral: 
Rhetorica e Poetica; 
Italiano. 
Art, 2,° Os estudos da 1," classe fin'muo hum curso especial 

dividido em quatro annos, 
Ao estudante approvado nas matel'ias deste CUl'SO, dar-se-ha 

hum titulo, segundo o modelo n, o 1. 
Para o titulo de Bacharel em letras, he necessario o curso 

completo de eetudos de 1,· e de 2,' classe, dividido em '1 
annos (Art, 80 do Decreto de 17 de Fevereiro de 185~), 

Art 3,° O estudo de desenho, musica, dansa, e o de 
Italiano, nllo são essenciaes para se obtet' qualqucr dos titulos 
do Artigo antecedente (citado Artigo do Dccreto), 

Art, 4,° As materias do ensino serão distribuidas pelos 
din~rsos annos do Collegio, do modo seRUintl': 

ESTUDOS JlA 1.' f.',.\~!'F., 

1," anno, 

Lcitura e recitação de porlugucz ; 
Exercicios ort.hographicos; 
Grammatica nacional ; 
Arithmetica; 
Grammatica latina; 
frallcez, comprehendendo simplf'Slllcllte leihll's, gramma

lica, e versno facil, 

2.° anno, 

Latim, versllo facil e construccão de pm'iodos cm10s, com 
o fim especial de applicar e rccordar as rcgras granunat.icaes; 

Francez; vel'são, themas, e conversa; 
Inglez, leitUl'a, grammatica, versão f8Cil; 
Continuação de arithmotica e algcbra até equaçGes do 2,° 

iráo; 
Scienc'as aturaes{1. 1 Cadc!ra-Zool~gia e BotaDica; 

I n 2,- Cadcnra-Physlca, 
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3.· anno. 

Latim: versão gradualmente mais difDcil, elercicios gramma-
ticnes, e lhemas ; 

lnglez: versllo mais difficil, e themas j 
Francez: aperfeiçoamento do estudo da )jngua; 
Geometria; 
., { 1. a Cadeit'a - Mineralogia c Geologia; 

SClellclas naturaes. 2.' Cadeira - Chimica ; 
Explicaçllo dos tormos technicos necessarios para o estudo 

da geographia; 
Geogl'aphia e historia moderna. 

4.· anno. 

Latim; versão e lhemas; 
Inglez: aperfeiçoamento no estudo da lingua. e conversa; 
Trigonometria rectilinea; 

(1.' Cadeira.- Repetição de Mineralogia 
S " t o Geologia; 

ClenClas na uraes) 2. a CadeiJ'a _ Repeliçllo de Physica o 
\ Chimica; 

Continuação da geographia e da historia moderna; 
Corographia brasileira e historia nacional. 

ESTl"DOS DA. 2.· CLASSE. 

5. t anno. 

Latim: H'rsão para a lingua nacional de elassicos mais 
d.fficeis, e lhemas; 

Allemão: leitura, grammatica, versão facil; 
Grego: leitura, grammatica, versão faeU; 
Philosophia racional o moral; 
GE.·ographia e hlstoria antiga; 

6.° anno. 

Latim, continuação das materias do anno anterior; 
PhiJosophia; systemas comparados; 
AUomão: versão mais dimcil, lhemas facl-is; 
~.·('go: vel'são mais difficil, themas faceis; 
Rhetorica: regras de eloque{lcia e de composiçlo; 
Geographia e historia da idílde média; 
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7.° antlO. 

Allemão: apel'feiçoamento; 
Grego: aperfeiçoamento; 
Eloquencia pratica: composição de discursos e de narra~GS 

em porlugucz, e quadro da liIteratura nacional; 
HistOl;a da Philosophia; 
Latim: composição de discursos e de narrações; 
It.aliano. 
Art. 5.· O tempo do ensino c a sua distribuição por horas, 

serão regulados por huma tabella que todos os annos será, no 
mez de Janeiro, submeUida pelo Reitor, por intermedio e com 
parecer do Inspector Geral da Instrucçi'io Primaria e Secundaria, 
á approvaçiio do Minislro e Secretario d'Estado dos Negocios do 
Imperio. 

Art. 6,· A explicação desenvolvida dos E"angelhos, e o 
ensino religioso compelem ao Capellão do Collegio. 

Art. 7,° O ensino da dansa, e os exerci cios gymnasticos 
terão lugar durante as horas da recreação. 

O da musico e o do desenho serão dados nali quintas·feiras, 
quando forem feriados. 

Os respectivos Professores dividirão os seus discípulos em 
turmas, que possao dar alternadamellLe as lições das referidas 
artes. 

Os ditos Professores serão obrigados a leccionar quatro horas 
entre a manhll e a lorde. 

TITULO 11. 

Dos Alumnos. 

CAPITULO J. 

Malf'kula" t'antagens, meios disciplinares e ferias. 

Ar .. 8.· Do dia 15 alé o ullimo de Janeiro estarão abt'rtas 
as matriculas na Secretaria do Collegio, 

S 1.. As matriculas serllo feitas pelo Secretario em livro cspe
eiàf. rubricado pelo Reitor, quo encerrará com sua assignatura 
85 respectivos Lermos. 

§ 2.· De cada termo deverá constar: o nome, naturalidade, 
idade e filiação do alumno; bem como as suas condições do 
admisslo, a saber: se he Interno " meio pensjonist~ ou externo, 
e se ho da classe dos gratuitos ou não. 

Para eslc fim, o pae do alumno ou quem suas vezes fizer. 
deverá apresentar ao Reitor: 

Certidão de idade do alumno; 
Certidão de ter sido vaccinado com bom exilo: 
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Conhecimento d~ haver pago a taxa da rnata'icula, caso não 
esteja Ilaj; condições do Artigo 88 do Decreto de 17 de Fevereiro 
de t85~, o que aliás deverá provar com o competente documento. 

O prazo mal'cado na 1,· parte deste Al'tigo não comprehende 
os alurnnos do 1.· anno, cuja matricula póde ter lugar durante 
todo o tempo lectivo. 

Art. 9." O atumno para continuar a seguir as classes do 
Collegio não precisa de novo termo de matricula, bastando 
para isso que seu pae ou quem suas vezes fizer, apresente ao 
Reitor o conhecimento de haver pago a respectiva taxa. 

Arl. 10. O Iteitor, no principio do anno lecUvo, dará a 
cada hum dos Professores huma lista dos nomes dos alumnos, 
divididos feios annos respectivos. 

Art. 1. Os atum nos serão considerados pensionistas de 
t. a classe, pensionistas de 2.· classe, meios-pensionistas e edemos. 

§ 1.0 Os pensionistas do 1.- classe, residirão no Collegio, 
e terão: 
Repetidores para 3S hOl'os de estudo; 
Medico e botica, nas enfermidades; 
Alimentação sadia c abundante; 
Banhos de asseio todo o anno e outros especiaes no veliio; 
Roupa lavada e engornmada regularmente duas vezes por sem anil ; 
Cama, cuja I'oupa se mudará pelo menos todos os sabbados. 

S 2.0 Os pensionistas de 2. a classe terão as mesmas vantagens 
enumeradas no Artigo antecedente, excepto a roupa lavada tf 

engommada, que deverá ser á custa de suas famiJias. 
S 3.0 Os meios-pensionistas , desde a hora em que se abrirem 

as aulas, até o sahir dellas, serão equiparados aos pensionistas, 
quanto á alimentação, recreio, estudos, e banhos de verão, 
se houverem durante o tempo em que elles se acharem no 
ColIegio. 

§ 4.~ Os atumnos externos só terão direito ás explicações dos 
respectivos Professores. 

Art. 12. A tabella do quanto deve despender cada alumno 
serA a seguinte: 

Por matricula IInnual, quer seja pensionista, quel' meio pen-
sionista, quer externo, •.• , •. , •.•.. , •.•.•. , , •. , • 12i)OOO 

Por pensão trimensal paga sempre no principio 
do trimestre: 
Sendo pensionista de 1.a classe................. 100~ 
Sendo pensionista de 2. a classe ...•. , . , , • , .•... , '15'000 
Sendo meio-pensionista ..•.••...... , ...•.. , .... , 3'1&500 
Sendo externo., .••• , .•.•. ,. , .. ,." .•. ,...... 2~~ 

O que sómenle quizer frequentar a aula de Italiano o poderá 
fazer, declarando isso mesmo no aeto da matricula, e pagando 
a quantia de 6jOOO 110 principio de cada trimestre. 

Art. 13. O alumno da 1. a classe devertí ali cntral' para 
f) CoU"gio trazer o seguiute enxoval: 
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DUflla casaca do panno vel'de ordillal'io com bolões atOaroU6s; 
Seis jaquetas de duraque pl'ulO; 
Dez colletes de fustc10 branco; 
Quatl'O collcws de sarja de lã preta; 
Seis pares de calças de bl'im CI'Ú trançado sem listras; 
Seis pares de calças de brim branco trançado sem listras; 
Tres calças de "anno preto ordinario; 
lIum cba~ preto; 
Hum bono de panoo azul com pala; 
Doze pares de ceroulas compridas de panno de linho; 
Vinle e quatro camisas lisas de morim com dous botões de 

matlrepel'Ola no peito; 
Seis camisas compridas de riscadinho com dous botõus til.: 

madreperola no peilo; 
Oito lençoes de panno de linho sem babados; 
Quatro fronhas, dito dito; 
Seis toalhas de mão, dito dito e franjas; 
Duas colchas de chita com babados; 
UURI cobertor de papa encarnado; 
Quatro guardanapos de algodão; 
Vinte o quatro lenços brancos de assual'; 
Quatro lenços de seda pt'cta; 
Quatro lenços de cassa branca lisa; 
Tl'inta e dous pares de meias curtas de algodão brancas; 
'l'tes pares de suspcnsorios de meia de algodão; 
Uuma escova de facto o outra de sapatos; 
Duas eSCOVaS de limpar dentes; 
lIum pente fino e outro de alisar o cabcllo; 
Seis pares de sapatos grossos; 
Dous pares de bolius finos ; 
Huma tesoura de unhas; 
Huma bacia de arame de palmo o meio de diametro; 
Huma bacia do louça branca; 
Hum par de ceroulas de baetilha branca. 

Este enxoval será dado em tres prestações na fÓI'ma qUR. 
101' estabelecida pelo Reitor do Collegio, c será renovado á 
proporção do uso, á custa do mesmo Estabelecimento, 

Art. 1ft, O Governo poderá mandol' admitlh' gratuita
mente, ouvido o Reitor do Collegio, até 20 alumnos internos 
(Art. 90 do Decrete do 17 do Fevereiro do 1854), dos quaes 12 
sol'io orphãos reconhecidamente pobres. 

Alêm destes serRo preferidos: 
t.o Os Olhos do Pl'Ofessores publicos, quo tiVCI'CIll servido 

bem por dez annos. 
2,· Os alumnos pobres que nas oscolas primarias se tenhão 

distinguido por seu taleuto, applicação c moralidade, 
Art. 15. Poderá tambcm o Governo, ouvido o ReUol'. 

mandai' admittii' gratuitamente até 12 meios-pensionistas, profe-

.6'" 
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rindo os meninos das classes acima referidas, os filhos de Olliciaes 
do Exercito e da Armada até a patente de Capitães ou 1.011 

Tenentes, e os dos Empregados publicos em geral que tenhão 
mais dez annos de serviç.o. quando fOI'em sobrecarregados de 
familia e pobres. 

Para alumnos externos gratuitos serão tambem preferidos 
os meninos pobres das sob.-editas classes. 

Art. 16. O alumno gl'atuilo que fOI' reprovado em qualquer 
anno perde o seu lugar no Collegio, excepto se o Reitor informar 
que por doente não pôde ter a necessaria applicação, 

AI'L. 17. Os meios disciplinares para os alumnos do Collegio 
serão os seguintes: 

1.0 Reprehensão fÓl'a da aula, 
2, o Reprehenslio dentro da aula. 
3. o Tarefa de trabalhos nas horas de recreação, 
4, o Prislio com tarefa de trabalho em cellula. 
5, o Communicação aos paes para castigos maiores. 
6.· Expulsi'lo do Collegio, 

Art. 18. Os trcs primeiros meios disciplinares declarados 
no AI'Ugo anteccdcnte, podcm ser impostos pelos Professores, 
e pelo Vice-ReitOl': os ultimos somente pelo Reitor, á requisição 
dos Pl'Ofessores, ou por bem da disciplina do Estabeleciment.o. 
Prccederá porém sempl'e para a expulsão do alumno autorisação 
do Inspector Geral da lnstl'Ucç.io Primaria e Secundaria, a quem 
o Reitor immediatamellte deve dar conta dos motivos que a 
tornem neccssaria, 

Art. 19, SeI'lio feriados no Collegio, além dos domingos 
e dias santos de guarda. 

Os de festividade nacional marcados pol' Lei. 
Os de luto nacional declarados pelo Governo. 
Os de entrudo, desde scgunda até l'fIlarta feira de cinza. 
Os da semana santa. 
As quintas feiras, nlio havendo outro feriado na semana. 
E os dias que decorrerem desde o encetramento dos trabalhos 

do anno lectivo' até o dia 3 d~ Fevereiro seguinte. 
Art, 20. Perdel'ã o anno. e ficará inhibido de faEer o 

respectivo exame, o alumno que der 45 faltas nllo justificadas 
nas diversas all~as, ou 135. ainda que justifteadas. 

CAPITULO lI, 

Exames, premios e coUaçao do gráo~ 

Art. 21. No dia 31 de Outubro fechar-se-hIIo as aulas 
do Collegio· e se aonunciarão os exames que devem começar 
logo nos dias seguintes. 

Art, 22. 05 e~mes serllo feitos sobre pontos tirados á 
sorte peloS' Examinandos, d'entre os de hum progamma orglmi-
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sado pelo Conselho Dh'cctor da Instrucçlio primaria e secundaria, 
o qual deverá comprehender: 

1. o Para os exames do 4. o anno, as materias que constituem 
o curso dos estudos da 1." classe. 

2,· Para os do 7,0 anno, todas as materias que fórmio o 
curso de estudos da 2,' classe. 

3, o Para o dos outros annos, somente as materias ensinadas 
em cada hum delles, 

Art. 23, Os de línguas consistirão na traducção de trechos 
de autores classicos. 

Os de mathematica; na demonstração ou resoluçiio de theo
remas ou problemas de geometria e lI'igonometria, e no desenvol
vimento theorico e pratico de opel'ações arithmeticas e algebricas. 

Os de sciencias naturaes; na e"posÍl:ão de alguma ou algumas 
das doutrinas que o alumno tiver estudajo, 

03 de philosophia e rhetOl'ica no desenvolvimento de algum 
ou alguns pontos da disciplina de que se tratar, 

Os de historia c geographia; na exposição de algum período 
bistorico, dos factos gOl'aes que tenMo relaçllo com o mesmo 
período, da posiçllo geographica do Paiz ou Palzes de que se 
tratar, e Onalmente de principios goraes de geographia astrono
mica e terrestre. 

Art, 24, Os exames do &. •• e do 7. o anno do curso collegial 
serio feitos por escripto, . 

§ t,· Haverá além disso huma prova oral, que nos das 
linguas, versará: sobre a leitura: sobre a g1'8mmatica: e se for 
da lingua latina e do 7,· anllO, sobre a mediçllo de versos: 
e nos das outras doutrinas, sobre os pl'incipios geraes que tiverem 
relação com o ponto que tocar ao examinando, 

S 2.· Cada examinando terá duas horas para preparar a prova 
escripta. 

Art. 25, Os alumnos, que no mesmo dia tiverem de fazer 
exame por escripto da mesma materia, serao examinados em 
hum só ponto, Para esse fim serão collocados em mesas separa
das, e inspeecionados pelos Examinadores, a fim de evitar-se 
que se auxiliem mutuamente, ou flue huns observem os trabalhos 
dos outros. 

Art. 26, Os alumnos do 4. 0 e do 7.· anno serio interroga
dos em cada materia pelo respectivo Professor, e por outro 
Examinador nomeado pelo Govel'no, e julgados por huma Com
missão composta dos ditos ExaminadOl'es, do Inspector Geral 
da Inst,uc~ão primaria e secundaria, que serã o Presidente da 
Commissllo, do Reitor do Collegio , e de outro Membro do Con
IClho designado pelo mesmo Inspcctor, 

Art. 27. Findo o tempo marcado para o exame por ei
cripto, apresentarão os alumoos as respec&ivas provas, no estado 
em que se acharem, assignando cada hum o seu nome logo 
em seguida da ultima linha que tiverem cscripto. 
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. Estas provas serlio rubricadas no alto de cada meia folha 
pelo Presidente da Commissio, e depois com igualdade distri
buídas pelos Examinadores. 

Art. 28. No dia immediato, reunida a Commisslio na 
sala dos exames, e antes de outro qualquer trabalho, apresen
tarão os Examinadores as provas que lhes tiverem sido distri
buidas, notando em cada huma por escripto os erros, que 
o respectivo alumno houver commettido, e declarando tambem 
por escripto, qual a sua opinillo ácerca do merecimento de 
cada prova. 

Art. 29. Os Membros da Commisslio, examinando todas 
as provas e combinando-as com os apontamentos tomados sobrl'! 
os exames oraf'-S do dia IInterior, pronunciarilo o seu juizo 
sobre cada alumno, á medida que for lido o seu nome pelo 
Presidente, votando por escrutinio secreto, e por espheras bran~s 
e pretas. 

A totalidade ou maior numero de espbel'as brancas do que 
de pretas, approvão j a totalidade ou o maior numero de espheras 
pretas reprovão. 

Quando todavia a Commissio tiver approvado o alumno 
por unanimidade de votos, repetir-se-ha o escrutinio, e neste 
caso conferir-se-ha a nota de approvado com disLincçllo ao alumno 
que obtiver a totalidade de espheras brancas. 

Art 30. Os exames do 1.·, 2.°, 3.°, 5.· e 6.· annos 
serão vel'baes. 

Nelles servi rio de Examinadores OS Professores dos respecti
vos annos. e de julgadores huma Commissio composta de hum 
dos mesmos Examinadores, e de outro Professor do Collegio , 
designados ambos pelo Inspector Geral, e do Reitor que a 
presidirá. 

O exame de cada alumno durará pelo menos huma hora, 
tendo lugar a votação pelo modo prescripto no Artigo anteceden
te, logo que terminar o respectivo exame. 

Art. 31. Conclui dos todos os exames, fará o Inspector 
Geral organisar a lista dos alumnos approvados e reprovados 
em cada anno. com a declaraç.lo. no 1.· caso, de suas res
pectivas notas. 

A reprovação em qualquer das materias obriga o alumno 
a estudar novamente o anno a que pertencia, se pretender 
proseguir no curso de estudos. 

Art. 32. Organisada a lista referida no Artigo antecedente, 
a Com missão de que trata o Artigo 27, revendo novamente 
os trabalhos dos que forem approvados com distinCção no 4..0 

e no 7.0 anDo. c bem assim altendendo ás inrorma~es que 
lhes forem ministradas pela Com missão que tiver julgado os 
exames dos outros annos, conferirá aos tres alumnos mais dis
tiDclos de cada anno, por ordem de merecimento, hum 1.0~ 
hum sa. o, c hum 3. 0 premio. 
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() prinwi. premio consistirá: em hum livro de encaderna~ilo 
dourada, c em huma corôa entretecida de louro e café. 

O segundo premio: em hum livro de igual encadernação. 
O terceiro premio: em hum livro de encadernaçAo menos 

rica. 
Neste julflamento a Commissão terá em muito especial 

consideração as informaç~es do Reitor, do Vice-Reitor, e' dos 
l'rofessores do Collegio, sobre o procedimento, applica~ão c 
assiduidade dos alumnos. 

Art. 33. Os nomes dos demais alumnos que forem appro
vados com distincção, serão proclamados pelo Reitor no acto 
da distribuiçãO dos premios. 

Art. 34.. A solemnidade desta distlibuiçilo e da coUação 
do grão continuará a ser feita como até agora. 

TITULO 111. 

Dos Pro(p.ssorf's. 

C.-\PITrLO rXICCI. 

Arl. 35. O Governo distribuirá por Decreto as cadeiras 
do Collegio pelos Professol'cs "ClUBes. que Julgar d"ver ('.ouser
var, e preencherá pelo mesmo modo até o l1razo dp hum anno 
as primeiras vagas que se derem. 

As outras vagas serão providas por concurso, precedendo 
8S mesmas solemnidades to requisitos especificados uos Artigos 
12 a 15. 17, 18 e 20 a 22 do Decreto N.o 1.331 A de 17 de 
Fevereiro de 1854, e nas disposições das Instrucçôes de 3 de 
Janeiro do corrente anno, approvadas por Portaria de 5 do 
mesmo mez. 

Art. 36. Em igualdade de circumslancias pr,,(cririlo pura 
o provimento nas cadeiras: 

1.· Os Repetidores do Colleg'io. 
2.° Os Bachareis em letras pelo mesmo CoUegio. 
3. • Os Prof8lsores publicos. 
4.· Os Professores parliculare.lJ. que por mais de cillco annos 

tenbilo exercido o magisterio com 'reconhecida vantagem para 
o ensino. 

5.° Os graduados em qualquer ramo da inslrucçllo supe
rior do Imperio. 

6.· Os que se houverem distinguido nos elames de que trata 
o Art. 11.2 do Regulamento de 17 de Fevereiro.-

Art. 37. Competem aos ProCessores do Collegio os di
reitos e vantagens marcados nos Artigos 24. 26 a 32, 88 • 
95 e 9'1 do citado DecretO de 17 de Fevereiro, e são seus deveres: 

§ 1.0 Comparecer nas Aulas e dar liçOes nos dias e horas 
marcadas, e no caso de moJestia participa-lo ao Reitor. 
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o nllo comparecimento priva da gratificação .rrespondentc 
ao dia ou dias que o Professor houver faltado. ainda que sejn 
por motivo justificado, salvo o caso de serviço publico obrigatorio 
IJor Lei. 

A falta de participaçlio sujeita-o ás penas do Art. 1 f5 do 
referido Decreto de 17 de Fevcreiro, nos termos alli declarados. 

§ 2.0 Examinar por meio de perguntas. e chamando os 
alumnos á liçllo, se 'elles estudArão ou nio. 

S. 3,0 Marcar sabbatinas regularmente, communica~do ao 
Reitor no fim de cada trimestre quantas tiverAo lugal' dUl'ante 
esse prazo, 

S !t. o Habituar os alumnos, por meio de themas e exercicios 
escriptos. a esse genero de prova para os exames. 

S 5.0 Observar as instrucções do Reitor para a policia interna 
das Aulas. . 

S 6.0 Examinar os alumnos do Collegio. o satisfazer a todas 
os requisições que lhes forem feitas pelo mesmo Reitor para' 
bem do ensino, ou para esclarecimento das Autoridades 
sueeriores. 
~ 7.° Os Professores do CoIlegio OcAo tambem sujeitos ás 

obrigações. penas. e processo estabelecidos nos Arts. 33. 56. 
82, 115 a 119. 124 até 131 do Decreto de 17 de Fevereiro 
de 1854·. • 

Art. 38. 0& Professores serão substituidos nos seus impe
dimentos até 15 dias por quem o Rei tol' designar, sendo prcferi
dos os Repetidores. sempre que for possivel. 

Se o impedimento se prOlongar por mais de 15 dias, a 
substituiçlo &crá ordenada pelo Governo, sobre proposta do 
Inspector Geral, servindo entretanto provisoriamante o sub
stituto designado pelo Reitor. 

TITULO IV. 

,Dos Repetidores. 

Art. 39. He obrigação dos Repetidores IIOxmar e dirigir 
08 estudos dos alumnos internos do Collegio de Pedro 2.0 , 

explicando-Ibcs os pontos 'dimceis das liçOes marcadas para D 
dia, e ensinando-lhes o melhor melhodo de as comprehenderem. 

O Reitor do Collegio poderá designar para substituir os 
Professores nos seus impedimentos temporarios os Repetidores. 
que para isso julgar habilitados na conformidade do Artigo 
antecedente. 

S 1.0 O numero dos Repetidores será provisoriamente o 
seguinte : 

Hum para grego e allemllo. 
Hum para latim. 
Hum para scicncias noturaes . 
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II um para matbemalicas. 
Hum para francez e in8lez. 
Hum para philosophia c rbelorica. 

§ 2.· O Repetidor de sciencias naturaes será lambem prepa
rador das materias do ensiuo, e encarregado da conservação 
dos gabinetes. . 

Art. 40. Os Repetidores devem morar dentro do Collegio, 
c terllo direito á mesa, acbando-se presentes nas horas para 
isso marcadas pelo Reilor. 

Em quantb nIlo for possivel destinar-se-Ihes aposento perce
berão de ,ratificação annual 6OO~. Tendo-o porém, seri essa 
gratificação reduzida a 400,. Alêm disto receberllo a quantia 
de 2~ em cada dia que leccionarem em lugar dos Professores, 
ou o vencimento da cadeira que o Professor deixar de perceber. 

O Repetidor de sciencias naturaes terá de mais ~ de 
gratiflcaçllo. 

Art. 41. Os Repetidores trabalharlo com QS alumDos o 
tempo e as boras que o Reitor determinar. 

S 1.0 No Collegio deverilo respeitar o Reitor e o Vice-Reitor, 
considerando-os sempre como seus superiores,. e observar 81 
ordens ou instrucções que por elles lhes forem dadas. 

Na direcçAo e systema dos estudos guiar-s&-hlo pelas ios
trocções dos Professores. 

§ 2.· Dentro das salas de estudos, servirão de IospeetOres 
dos alumnos, e farlo com que haja da parte destes o maior 
respeito e attenção, devendo nessas occasilJes: 

Manter o silencio e a disciplina: 
Impedir as distracções e a falta de applicaçAo; 
Vedar a leitura de livros nio autolisados; 
Dirigir o estudo dos alumnos de maneira que 010 os dis

pense de empregarem seu natural desenvolYimento e esforços. 
VeriDcar se os alumnos estudárllo as lições com proveito. 

§ 3.0 Os Repetidores flcão sujeitos IÍs penas Impostas aos 
Professores do Collegio. quando incorrerem em faltas, podendo 
alêm disso ser suspensos com privação dos vencimentos de 1 
a 3 dias pelo Reitor, e de 1 a 15 pelo Inspector Geral. 

§ "'.0 Podem ser demittidos pelo Governo, quando com
metterem faltas contrarias á moral; quando fomentarem a in
subordinação ou derem máos exemplos aos alumnos; e quan
do advertidos e suspensos reincidirem por mais de duas vezes 
Das faltas commettidas. 

§ 5.0 O titulo· de nomeaçio dos Repetidores será expedido 
por Portaria do Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios 
do Imperio. . 

§ &.0 Haverá DO Collegio hum livro de ponto, onde serio 
Dotadas as vezes que faltarem. 

Art. 42. Para a nomeaçAo dos Repetidores abrir-se-lIa 
hum concurso pela rórma ~uinte: 
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~ 1.0 Será annunciada a inscripção por 16 dias, nas folhas' 
pULlicas diarias desta Côrte. 

§ 2.0 Durante esse prazo, os quo pretenderem inscrever-se 
apresentarão seus requerimentos ao Inspeotor (;eral da Instrucção 
primaria e secundaria, juntando: 

Prova de idade maior de dezoito annos, 
Atte&tados de moralidade, 
Consentimento de seus paes ou de quem suas vezes fizor • 

se não tiverem ainda attingido a maioridade. 
Documentos que abonem sua aptidio liIlerllria. 

§ a. o Decorrido o prazo marcado no § antecedente, e 
encerrada a inscripção, designará o lnspecto!' Geral dia para 
o concurso, (lue sorá tambem annunciado pelas folhas publi. 
cas diarias. 

. Art. 43. Os pontos para os exames, o pl'Oces.'W dos mes
mos, e o modo de os julgar, serilo feitos segundo o dispos. 
to nos Arliges 22 e 23 deste Regulamento, 

Art. 4t... Torminados os exames, a CommissAo, por in· 
wrmedio do seu Presidente, proporá ao Go\'OJ'DO pela ordem 
do merecimenro relativo, os oandidatos que tiverem sido ap· 
provados, remettendo-Ihe ao mesmo tempo as provas escrip· 
las. e todos os documentos dos exames. 
, § 1.0 Se nenhum dos candidatos for approvado, o Ins. 
pactor Geral' fará abrir nova inscripçao. cujo prazo será de 
hum mez, se ainda assim ninguem se habilitar para ser pro. 
posto ao Governo, ou se nenhum candidato se apresentar. 
o Ministro do Imperio designarA, sobre (Jroposta do Inspector 
Geral, quem sirva interinamente este cal'SO. 

§ 2.° Neste ultimo caso, abril'-sc-hilo novas inscripções de 
sois em seis mezes, até quo os ditos Jugares sejAo definitiva. 
mento pl'eenchidos (lor concurso. 

TITULO V. 

lJa Dire(~ção do Colltgio, 

Art. 46. A alta inspacçilo do ensino lU} CoUegio oom. 
pele ao Inspector Geral. . 

Art. ,.6, Ao Reitor incumbe: 
1,° A Oscalisaçllo immediata das aulas. e do proeedimento 

que dentro dellas tiverem os Professores e alumnos, e bem 
assim toda a policia indispensaTel li regularidade do ensino. 

2. o A direcçilo economica do Estabelecimento. regulaAdo. 
se para isso, em quanto outra COIISI se nllo ~lerminar, pe
las disposições adoptadas até boJe, 
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Art .• 7 .. IncUlJIbe-lhe tambem dar in!!ltnroçÕt'S aos Pro
fes!ores sobre a policia interna das aulas, e aos empI'egados, 
sobre a policia, economia e vigiJancia do &tabelecÍlDenlo e 
d9s dormitorios. 

. Art. 48. FicA0 fAvogadas as disposições em contrario. 
Palacio do Rio de Janeiro em 17 de FevcI'eiro dé 1855. -

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

DECRETO N." 1557 -de 17 de Fevereiro de 1855. 

Approo" o, novo Regulamento para os Cemiterios ptlblicos 6 
particulares da Cidade do Rio de Janeiro, serviço dos 

enterrOl e taxas (unerar.ias.' , 

Em virtude do' disposto no § 2.· do Art. 1." 'e no 
Art. 7.· do Decreto N." 583 de 5 de Setembro de 1850, 
e no Art. 1.° do Decreto N." 775 de '2 de Setembro de 
18M: Hei por bem que nos Cf:miterios publicos e parli~ 
culares da Cidade do Rio de Janeiro, e no serviço dos 
enterros e tnas funeraria!l se observe o Regulameútó que 
com este baila, assignado por Luiz Pedreira do Coutto 
l1'erra~ , do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado 
dos Neaocios do Imperio, que assim o tenha ~ntendido, e 
raça elecatar. Palacio do IUo de Janeiro em dezesete de 
Fevereiro de mil oitoc~ntos clncoenta e cinco, trigesiino' 
quarto da Iodependencia e do Imperio. ' 

Com a Rubrica de Sua ,Mogestade o Imperod~r. 

Lui: Pedreira tIo COl/tio Pff'ra:. 

fl I. 
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lleplamento pa .. a os Ce_lterlOliJ pubUeos 
e f.4lrileulares da Cidade do Rio de .... 
ne ... , 8e .. vI~ dos ente ...... , e ta1'" fu
ne .. a .. las, a filie se refe .. e o Dee .. eto des'. 
data. . 

CAPITULO 1. 

Dos Cemilerios publicas e particulares. 

Art. 1.0 Quatro Cemiterios silo destinados para sepultura 
dos individuos que fallecerem na Cidade do Rio de Janeiro; 
a saber: o de S. Francisco Xavier na Ponta do Cajú; o de 
S. Joao Baptista na Freguezia da Lagoa. o 'dos Minimos de 
S. Francisco de Paula em Catumby, e o dos Inglezes na 
Gamboa. . 

Art. 2.· Os dous primeiros, cuja fundaçllO e adminis
traça0 foi commettida á Santa Casa da Misericordia. nos 
termos do Decreto n. O 583 de 5 de Setembro de 1850, 
silo os llnicos considerados publicos, e destinados para se
pultura geral das pessoas nao privilegiadas. O terceiro e 
quarto silo particulares: no terceiro só poderllo ser sepul
tados. os Irmaos da Ordem 3.· de S. Francisco de Paula, e 
no quarto somente o,s Inglezes. 

Art. 3.0 Todos os Cemiterios serao cercados de muro~ 
ou de grades de ferro d' altura pelo .menos de dez palmos, 
em quanto estas obras se nllo puderem fazer com huma 
tapagem de outra natureza, que véde a entrada de pes
soas e animaes. 

Art. 4.· As Irmandades que estavam na posse de ter 
jazigos poderllo tambem ter Cemiterios particulares, desti
nados privativamente para sepultura de seus Irmllos, e por 
ellas administrados; com tanto que os estabele-;IIO dentro 
dos Cemiterios de S. Francisco Xavier, ou de S. Jollo Ba
ptista. depois de obtida da Administração da Santa Casa da 
Misericordia a concessLo dos terrenos Dlc.:ssarios. 

Art. 5.· Com a mesma condiçao poderao ter Cemite
rios particulares as pessoas de culto diverso do da Religilo 
do Estado. 

Estes cemiterios. e os do Artigo antecedente, quando 
concedidos. poderio ser divididos por meio de cercai, pe
quenos muros, ou grades de ferro, guardando-se o que 
for disposto no respectivo plano . 
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Art. 6.0 Os Prelados Diocesanos c os Mosteiros os po
derão tcr nos termos. dos SS 1.0 e 2.0 do Art. ;.4. o do De .. 
ereto n.O 583 de 5 de Setembro de 1850. . 

Art. 7.0 Cada hum dos quatro Cemiterios referid08 no 
Art. 1.· e os particulares de qtJe trata0 os Arts. 4." e 5.· 
quando etrectivameote se estabeleça o , deverá ter hum Ins
pector ou Administrador especial responsavel pela observan
cia das regras e condições das sepulturas, e dias inhuma
çi)es e exhumações de cadaveres. 

Art. 8.0 Nenhum enterramento se poderá fazer, tanto 
nos Cemiteri08 publicos como nos particulares, sem previa 
autorisaçlo da Autoridade comptltente, escripla no attes
tado original do Facultativo que certificar o obito. 

Os Administradores dos Cemiterios, que sem a dita 
autorisaçao derem sepultura a algum cada ver fóra do caso 
previsto no Art. 10, serlo punidos com a pena de dez dias 
a dous mezes de prisAo, e com a multa de 50 a 2OOt1J)OOO, 
sem prejuizo do procedimento criminal, que lambem deva 
ter lugar por este facto. . . 

Art. 9.- Os Facultativos do obrigados a declarar, n08 
attestados de obito que passarem, o nome e cognomes, a 
naturalidade, idade, condiçlo, estado, profissao, e mo
rada do finado; a' molestia de que falleceo, e o dia e 
hora do fallecimento. 

Art. 10. Se algum corpo for levado aos Cemiterios 
sem ser acompanhado de documento das Autoridades com
petentes, ou for encontrado depositado dentro delles, ou 
á8 S088 portas. o Administrador respectivo dará immediala
mente parte lO Fiscal do Districto, retendo as pessoas que 
-conduzirem o corpo, se forem encontradas nesse acto; e 
o dito FisCal omciará logo á Autoridade a quem competir 
para proceder ás diligencias necessarias. 

Art. H. Se eSsa Autoridade se demorar, e o corpo 
se achar com principio de putrefacçao, será este sepultado 
-em cOTa separada,. por fóma que, sem perigo de confun
dir-se com outro, possa ser exhumado. se a Autoridade 
assim o ordenar. 

Art. 12. Nenhum corpo será enterrado antes de se
rem passadas 24 horas depois do ra'llecimento, salvo se 
entrar n. Cemiterio em estado de dissoluçlO, ou se por 
causa de epidemia ou contagio a Autoridade competente 
ordenar o enterramenlo immediato. 

Os enterramentos feitos antes das 24 horas, fóra do. 
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casos acima referidos, sujeitab os Administradores dos Cc-
miterios b penas do Art. 8.· " 

Art. 13. Em todos os Cemiterios haverá hum lugar 
apropriado para deposito dos cada veres , os quaes serRo ahí 
conserndos, enIo poderao ser sepultados, ainda quando 
haja decorrido I) prazo do Artigo antecedente, sem que 
apresentem signaes de deeomposiçAo. 

Etceptuao~5e as época.s de epidemia, . e os casos em 
que se reconheça ter a morte provindo de enfermidade 
epidemica ou contagiosa. 

Art 1!. No caso de indicio d~ morte violenta podem 
as Autoridades policiaes, se o julgarem conveniente, orde
nar que o enterramento seja feito em cova separada, ou 
oomOl'ado por mais 2~ horas, se esta demora nRo for pre
judicial á slIlubridade publica. I: 

Art. 15. As COVIJS para os enterraMentos 'dos pessoas 
adultas deverlo ter, tanto nos Cemiterios publicos como 
nos particulares, 7 palmos de profundidade, com a largura 
e comprimento sufficieotes; devendo haver entre ellas hum 
intervaUo pelo menos' de dons palmos de circumferencia. 

A terra que se lançar sobre os caixões ou corpos de~ 
verá ser socada da altura de quatro palmos. para cima. 
e antes dessa terra se lançará huma camada de cal do 
peso de huma libra. 

As Covas para os etlterramentos de pessoos de idade 
,menor de 12 aonos terllo seis palmos de profundidade. e 
cinco se forem para crianças menores de 7 annos de idade. 

Art. 16. As vaUas terao 9 palmos de largura. 9 de 
profundidade, e o comprimento relativo ao numero de ea
daleres de hum dia; de modo que possIo ser logo intei
ramente fecbadas, e nRo continuem abertas até o dia se
guinte. 

As vallas nlo conterAo mais de buma camada de ca
daveres. 

A terra que os cobrir deverá ser bem calcada,. e 
antes della se lançará tambem huma camada de cal na mes
ma proporÇ3o da que he exigida no Artigo antecedente. 

Entre humas e outras mediará sempre o espaço l>elo 
menos de tres palmos. . ' 

Art. 17. Antes de expirado o prazo de 5 In nos nao 
he permittida nos Cemiterios publicos e particulares, esta~ 
beleaidos e que se estabelecerem lia Cidade do Rio de Ja
neiro, a abertura de sepulturas ~ carneiras, e tumulos; 
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seja para o fim unicamente da edracçAo do! restos mor
taes, seja para depositar outros cadaveres. 

O Pro,·edor da Santa Casa da Misericordia poderá, nlio 
obstante, reduzir o prazo acima referido a lres annos, 
quando os cadaveres forem de crianças menores de 7 annos, 
e os paes, ou os que suas vezes fizerem, requererom 11 

sua exhumação para fleposito. 
AI·t. 18. As valias não poderAo servir para novos en

ferramentos sénAo depois de passados 7 annos. 
Art. 19. As ossadas, que forem extrahidas das covas 

ou valias, nlio poderão ficar elpostas sobre a terra, di~per
sas ou amontoadas: em cada Cemiterio haverá bum lugar 
separado onde se sepultarão á proporção que se forem de
senterrando. 

Art. 20. Nos casos em que o Justiça ordenar a aber
tura de sepulturas e valias antes dos prazos dos Arts. 17 
e 18, tomar-se-ha. de accordo com a Junta Central de 
Bygiene Publica, as providencias precisas para evitar os 
inconv<!nientes que possãO resultar á saude publico da aber
tura antecipada. 

Art. 2l. O Governo poderá prolongar o prazo (los 
Arts. 17 e 18 no caso de que assim o exijllo a presença 
de epidemias, ou outras occorrencias extraordinarias. 

Fóro deste caso. estando findos os prazos estabele
cidos. as Administrações dos Cemiterios poderllo ordenar li 
abertura das sepulturas e valias, independentemente de 
autorisaçAo. 

Art. 22. Todas as sepulturas separadas. sejAo terreas, 
carneiros. ou tnmulos. deverao ser numeradas. lançando-se 
o numero de cada huma no livro dos assentos dos cnter
ramentos, por fórma que a todo o tempo se possa saber 
o corpo que foi nello enterrado. 

CAPITULO lI. 

Dos Cemilerios publicos de S. Francisco Xavier e S. João 
Baptista. 

Art. 23. Be livre ás pessoas a quem pertencereltl os 
funeraes escolherem o Cemiterio que mais lhes convier. 

Art. 2~. Haverá nos Cemiterios publicos CapelIas des
tinadas a receberem as pessoas que ahi quizerem orar ou 
mondar celebrar mis!!os commemorativas por alma dos finados. 
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Nestall C!lpellas do prohibidas as cncommendaÇÕes de 
sepultura, e em geral todas as ccremonias que perteDr.ao 
:ao miniBterio parochiat.· 

Art. 25. Os enterramentos nos ditos Cemiterios se 
farllo em valias ou em sepulturas particulares concedid·as 
pela. fórma adiante declarada. 

Art. 26. As valias serao de duo!! classes: a 1.· des
-tinada ás pessoas livres, c a 2.- aos escravos. 

Nas vaUas da 1.. classe serão enterrados grDtuitamenle: 
1.° os pobres que fallecerem nos 1I0spitnes da Santa Casa 
da }lisericordia e suas enfermarias: 2.° os que morrerem 
DOS hospitaes e enrennarias do Governo: 3.0 os que falle
-cerem Das pr~ões: 4.° os padecentes: 5.° todos os corpos 
que rorem remettidos pelas Autoridades policiaes: 6.' todos 
-(lS indigentes quellao tiverem adquirido sepultura parti
&olar. 

Nas valias da 2. a classe 'Serão os enterramentos sujeitos 
-ao donativo da Tabella respectiva, pelo que toca aos escra
vos, se seus :senh.ores não forem indigentes. 

Art. 27. As sepulturas particulares serllo concedidas 
por 5, por 20 ,por ~O 80008, -ou perpetuamente. 

Art. 28. As 'concessões assim feitas nllo poderao ser 
transferidas a terceiras pessoas por aqueHes que as ob
tiverem. 

Qualquer estipulaçlio noste sentido ficará rmUa. 
Art. 29. A supert'ioie do terreno das sepulturas por 5 

annos será de 10 palmos de comprimento sobre ~ de lar
gura DO maximo. 

Estas sepulturas smo occupadas pela ordem da sua 
-abertura sem ioterrupt1o, ,e separadas humas das outros 
por ,hum intervatio de dons palmos ·em circumferencia. 

Duas destas sepulturas nllo podado por pretexto algum 
ser unidas por hum só cercado. 

Poderio hafer tambem sepulturas de 6 t /2 palmos de 
comprimento sobre 3 1/2 de largura para menores de 7 
OODOli. 

Art. 30. As sepulturas rpor 5 annos nAo serão con
cedidas em caso algum com Bntecipnçao, isto he, antes 
tio faHecimento do individuocnjo cadafer deva 'ser deposi
tado ·em alguma dellas. 

Art. 31. 1'Iao se poderao reunir em huma sIJ sepul
tura dous corpos. ·'todavia, precedendo aotorisarao do Pro
ndor da Santa Casa da Misericordia, poder-se-hIlo 1epoltar 
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duas crianças irmãs, ou mlli e filho, ou filha. recem-nas
cido, se o cnterramento de ambos puder ser feito no mes-
mo dia. , 

Art. 32. Nenhum mausuleo, monumento, ou carneiro 
poderá ser levantado sobre as sepulturas concedidas por 5 
a lIDOS. Será porêm pcrmiltido collocar sobre ellas lapidas, 
cruzes, grades de madeiro ou de ferro, que não clcedllo 
a 5 palmos de altura. o oulros emblemos que possllo ser 
tirados facilmente, quando findarem os 5 annos da con
cessilo. 

Poder-se-ha igualmente plantar peqnenos arbustos ou 
flores sobre ellas. nunca porêm arvores. 

Art. 33. As concessões de sepulturas por 5 annos po
derllo ser renovadas por despacho do Provedor da Santa 
Casa. Esta renovat.llo porém não poderá ter lugar senllo 
quando os terrenos, a que ella se referir. continuarem 
a estar applicados a concessões da mesma especie. O preço 
da renovaçllo será igual ao da primeira concessllo. 

Art. 3A. As Administrações dos Cemiterios poderl1o fa .. 
zer construir em algumos das quadras destinadas para as 
sepulturas de 5 annos os carneiros que julgarem conve
nientes, os quaes terao preço especial, tendo lugar a· res
peito delles a disposíçiO do Artigo precedente. 

Art. 35. As ordens para concessão de sepultura em 
carneiros, em sepultura rasa ou em vaUas, serllo expedidas, 
salva a disposiçllo dos Arts. 31 e 33, pelo Escriptorio da 
F..mpresa «'uneraria. sem dependencia de despacho do Pro
vedor da Santo Casa. 

Art. 36. As concessões para sepulturas de 20 ou de 
40 annos, e para sepulturas perpetuas serão fdtas pelo 
Provedor do Santa Casa. precedendo licença do Governo 
Imperial, expedido pela Secretaria do Imperio, somente 
quando as concessões pretendidas excederem á 16 varas qua
dradas, ou 400 palmos quadrados. 

Art. 37. A superficie do terreno concedido perpetua
mente por 20 ou por 40 annos não poderá ser menor 
de 50 palmos quadrados, quando destinado á sepultura de 
adulto; de 25 palmos quadrados, quando for para sepul· 
tura de criança menor de 7 annos. c de 12 polmos quo· 
drados quando destinado a deposito de urna. 

Nenhuma concessAo porêm excederá a 4QO palmos qua
drados, salvo precedendo licença do Governo Imperial. 

Art. 38. O preço' destas concessões· será estipulad~ 
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de conformidade com a Tabclla n.O 1, 1110 excedendo a 
concesslo a 400 palmos (IUadrados. 

O Provedor da Santa Casa poderá, por excep\'.ão, con
eedcr maior supcrficie, precedendo permissao especial do 
C~o\'erno; e neste caso o preço do terreno que exceder a 
.&00 palmos quadrados de(lendcrá de ajuste com o mesmo 
Provedor, ouvida a Mesa da Santa Casa. 

Art. 39. As conces~ões de terrenos para o estabele
cimento de Cemiterios particulares das Ordens 3. ao e Irman
tlalles, c de pessoas (Iue professarem religião diversa da 
tio Estado, e que podem ser fdtas dentro do recinto dos 
Cemiterios publicos, estão fóra das regras acima e:-tabele
cidas, e dependerao inteiramente de ajuste com o P.rovedor 
e l\lesa da Santa Casa, sujeito á approvação do Governo. 

Art. 40. Os terrenos concedidos lIerão entregues 80s 
Concessionarios pelo Administrador do Cemiterio respectivo 
em presença do titulo de concessão, do qual entregará o 
Concessionario huma copia 4uthcntica ao Administrador 
que dará recibo della. 

A entrega não se reputará definitiva senão quando o 
medidor tiver demarcado com estacas os limites do terreno 
concedido. 

Art. 41. O Provedor da Santa Casa de!lignará os ler
renos que de\'crllo servir para as concessões perpetuas, e 
para as de 20 e 40 annos. 

Art. 42. O:! terrenos assim concedidos scrao occupa~ 
dos. lIuns após outros, sem intcrrup\"!o; de sorte que o 
espaço para lal fim designado se encha antes que as con
cessões Sl'jllo levados a outros. 

Toda\'ia as concessões até 2:> palmos quadrados nao 
serlo feitas senão em lugares em que o possa o ser sem 
perda do terreno. 

Art. 43. Os terrenos que forem bOI'dados por aleas e 
avcnidas só serllo occupados por scpulturas que tenhão pelo 
menos cem palmos quadrados. 

Arl. 44. Cada concessão será separada das que lhe 
ficarem proximas por hum cspaço de tre:! p .. lmos na parte 
superior e nos lados, e por ciuco na parte inferior. 

1rt. A:>. A OCCUpat.ão dos terrenos concedidos será 
f"ita, em geral, seguindo linhas rectangulas, de modo a 
aproveitar o terreno o mais possivel. 

Art. .\6. Os terrenos concedidos, que não forem occu
pallol! immediiltamcllte depois da sua entroga, dc\'crlio ser 
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marcados, dentro de ires dias, com signal duradouro e vi
sivel, que indique a extensao da superficie e a duração da 
concessão. ~ ~ 

Art. n. Toda e~Qaf4oer concessilo que não for mar
cada no prazo do Artigo' Po"tecedente poderá ser dada n 
outro concessionario, sendo h>d;t'i~r".o seu dono indemni
sado com outra igual, quando vCl'Ília:i~c,ll)ma-]a. 

Art. 48. Os signaes destinados "a' '1J;~eJlrem visivel
rnente as concessões deverão ser conservados. eonsfllntemente 
pelas f/lmilias sobre os terrenos concedidos, a fim ·~c. evi-
tarem os enganos que possao occorrer. • .. .',:'.o. 

A administração dos Cemiterios nlio he responsave1;,C"'" 
los inconvenientes que resultarem da falta de conservaç.4o 
destes signaes. 

Art. 49. Nenhuma sepultura concedida por cinco nn
nos poderá ser convertida em concessão perpetua, ou de 
20 e 40 annos, salvo se os terrenos ern que estiverem essas 
sepulturas vierem 11 ser designados pelo Provedor para con
cessões perpetuas, ou por aquelles prazos. 

Art. 50, As concessões de 20 e de .&0 annos poderao 
ser renovadas quantas vezes forem requeridas, mediante o 
prer:.o fitado na Tabella n.· 1. 

Art. 51. Depois de fl!ito o primeiro enterramento em 
huma sepultura perpetua, ou de 20 ou de 40 annos. 
nenhum corpo poderá ser ahi posteriormente depositado 
sem despacho do Provedor li vista dll concessão. 

Art. 52. Seja qU1I1 for o pretexto, nenhum enterra
mento se fará nas sepulturas de 20 ou de 40 annos no de
curso dos ultimos cinco annos da concessllo. 

_trt. 53. As sepulturas de 20 ou de 40 annos que não 
fnrem renovadas pelos concessioUllrios, seus procuradores 
011 familias. serao reputadas abandonadas, e a Administra
ção do Cemiterio tomará posse dos terrenos concedidos no 
estado em que so acharem. 

Arl. M. Para que a posse tenho lugar, o Provellor, 
n quem o Administrador do Cemiterio participará achar-se 
findo o prazo da concessilo, ordenará que pelos jornoes 
mnis lidos seja feita essa decloraçlio, para que os interes
sados faça.o demolir 011 remover as construcções e monu
mentos no prazo de tres mezes, aelo este que lerá lugar 
na presença do Administrador do Cemiterio, ou de seus 
guardas . 

. \rt. 5i). Findo o prazo de lrcs mezes do Artigo ante-

F' 
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cedente, se os interessados nao tiverem cumprido o seu 
dever, 11 Administraçao do Ccmiterio. com ordem do Pro
vedor, mandará arrancar, demolir",: e remover as construc
ções. monumentos, ou outros.·..q~c:squer signaes fonebres 
e tomará immediatamente:pô:>se aos' terrenos. 

Art. 56. As pedras 0j. :srades de ferro. e outros siguaes 
duradouros que (w'tJtl.. éitráhidos das sepultura~. ficarilo du
l'unte hum anDfl ...... t&t!;posiçao das familias a quem perten
cerem. alo qU8.:s; 'com despacho do Provedor, poderão re
cebcp.·. 8foS~. objectos no estado em que se acharem, pa
g~':'iirtle mil réis pelas despezas de sua demoliçao c 

.' :·coiis'ervaçao . 
• ','.: •• :" Art. 57, Os restos mortnes que estiverem nas sepul
•. :. :' turas de 20 ou de .&0 annos, e que findo o prazo Dllo 

forem reclamados, serao enterrados em valias especiaes 
mais fundas que 8S ordinarias, 

Art. 58. Se porem as sepulturas, cuja concessllo ti
ver acabado, encerrarem restos de homens celebres que nlo 
tiverem representantes, poderio estes restos ser eucerrados 
por ordem do Governo, e a requisiçao da Camara Muni
cipal J ou sem eUa. em urnas, e transportados para li Ca
pella do Cemilerio, onde occuparllo lugar dislincto. 

Signaes exteriores perpetuarllo o nome dos mortos, que 
merecerem esta honra. 

Art. 59. Nos Cemiterios publicos haverá huma casa 
para deposito provisorio dos corpos que tiverem de ser enter
rados em sepulturas perpetuas, ou de 20 e de 4-0 annos, 
que nao se acharem ,ainda construidos. Os corpos serao ahi 
collocados em llichoa numerados segundo a ordem da en
trada. 

Art. 60, Nenhum corpo poderá ser levado a este de
posito seDlio por ordem especial do Provedor, a qual nlio 
IICr,í dada sentio para os corpos de que trala. o Artigo ante
cedente, e que se acharem fechados em caixões de chumbo 
soldadcs e encerrados em outros de cedro, vinhatico, ou 
outra madeiro superior. 

Art. 61. O tempo que esses corpos poderão perma
necer no deposito será designado pelo Provedor em cada 
caso especial. 

As familias obrigar-se-hao a receber, no fim do prazo 
que for marcado, os corpos para serem sepultados nos ter
renos que lhes tiverem sido concedidos, c, não cumprindo 
esta obrigat.ão, a Administraçao dos Cemilerios fará sepul-
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ta ·101 nesses terrenos, do que se lavrarú lermo na pre
sença de testemunhas. 

Árt. 62. As famitias que desejarem fazer conduzir 
hum corpo para o deposito entrarao para o cofre da Em
presa com o ql1antia de 20 ;jjl000. 

Art. 63. O Administrador de cada hum dos Cemite
rios publicos terá hum livro de registros, que indicará o 
movimento da entrada e sahida dos corpoll assim depositados, 
numerando os nomes dos mortos, s~gundo a ordem da 
entrado. 

Art. 6&. Haverá tombem nos mesmos Cemiterios livros 
distinclos, numerados e rubricados pelo Provedor da Santa 
Casa para nelles se fazerem os assentos dali pessoas que nos 
mesmos Cemilerios se enterrarem, pela ordem numerica e suc
cessiva do dia, mez e anno em que os enterrllmentos tiverem 
lugar; com declaraçãO do nome e cognomes do finado, e de 
todas as mais individuações que constarem da nota, que silo 
obrigadas a apresentar as pessoas que fizerem os pedidos de 
enterramento mencionados no Artigo 92 e designal:Ao do 
quadro em que o ellterramellto tiver lugar. 

Esta disposiçao comprchcnde os enterramentos em cova8, 
valias, carneiros, tumulos, 011 mausuleos de propriedade par
ticular, e até mesmo os dos Cemiterios particulares, que exis
tirem dentro dos Ccmiterios geraes. 

CAPITULO m. 
Disposifões geraes ácwca dos Cemitwios Publico,. 

Art. 65. As horas em que as portas dos Cemiterios devem 
estar abertas, c a ordem e portas por onde devem entrar os • 
enterros serão designadas pelo Provedor da Santa Cosa, de- . 
pois de cercados os mesmos Cemiterios. 

Art. 66. He probibida a entrada nos Cemiterios ás pes
!!Das embriagadas, 80s que c~tiverem fomando, aos mascates e 
quitandeiras, ás crianças nao acompanhadas por suas familias. 
aos collegiaes em passeio ás peS908s que levarem eles ou 
outros animaes domestieos, e a ~das as que não estiverem 
decentemente vesUdas. Os contraventores incorrerlo DI muita 
de 5 a 20;jjlOOO. 

Os paes, mais, tutores, curadores, mestres, directores. 
ou protectores responderAo pelas contravenções praticadas por 
seus filhos, pupilos, discipulos, ou protegidos. 
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Art. 67. Os indivilluos que dentro do recinto do!\ Cemi· 
terios nao se portarem com todo o respeito, ou que infrigirem 
qualquer dos disposições dcste Regulamento, serlo conduzidos 
pelos Guardas á porta do Cemiterio, e delle expellidos. 

Art. 68. He prohibido: 
t . o Escalar .os muros dos Cemilerios, e as grades Oll cer

cados das sepulturas, andar sobre os bancos de relva. subir 
ás arvores, aos munumentos, mausuleos, ou carneiros, dci
tar-se sobre a relva; escrever qualquer cousa nos monumen
tos, pedras tumulares e arvores; cortar ou arrancar as Oores 
plantadas sobre as covas, e causar qUlllquer deteriora~,ao nos 
sepulturas. 

2.° Tirar os cadaveres dos C,emiterios, salvo nos casos de 
elhumação competentementl'! autorisada. 

3.0 Violor as sepulturas, monumentos e tumulos. 
4.° Lan~ar immundicia em qualquer parte do Cemiterio. 

ou conspurcar os monumentos e sepulturas. 
5.° Vogar pelos caminhos de separaç40 das sepulturas, ou 

parar ahi sem necessidade. 
Qualquer violaçao destas disposições dará lugar á multa 

de to a 50JtOOO, e, segundo a gravidade do caso, á prislo por 
oito dias até seis mezes, ao prudente arbitrio da Autoridade 
que a impuzer. 

As mesmas penas serao impostas, sem prejuizo dc outras 
em que possáo tcr incorrido, aos coveiros ou outras quaes
quer pessoas que tirarem os roupas, mortalhas, ou outro ob
jeclo com que se acharem os cadaveres. 

Art. 69. Be igualmente prohibido collocar sobre as covas 
cousa que po!lsa tentar a cobiça dos malfeitores, e ser facil
mente extrahida. 

A Administraç40 dos Cemiterios nlo responderá pelos roubos 
de taes objcctos. 

Art. 70. Toda a pessoa que for suspeita de ter tirado, 
sem autorisacao regular, qualquer objecto pertencente a huma 
sepultura será conduzida pelos Guardns á presença do Admi
nistrador, e, verificado o facto, será presa e entregue á Au
toridade policial competente. 

Art. 71. 'fodas as contravenções que se derem no recinto 
dos Cemiterios serlo provadas com o testemunho dos Guardas: 
e quando houver lugor a imposiçAo de multa e prisão, será 
isso requerido pelo Adminbtrador do Cemiterio 8 qualquer Au
toridade a quem competir o julgamento das contravenções das 
posturas. 
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As multas serio julgadas em favor da Emprezll Funeraria. 
As indemnisações por deterioraçAo serllo requeridas pelos in
teressados á Autoridade competente. 

CAPITULO IV. 

Da cO",'mcçãe dos wrnulos, plantações, collocações de signaes 
funerario8 e inscripções. 

Mt. 72. Todas as pessoas que possuirem nos Cemiterios 
publicos terrenos concedidos perpetoamente. por 20 ou por 
40 annos. poderao fazer levantar nelles mausoleos ou mo
numentos. 00 construir carneiros para suas familias. 

Art. 73. Quando se construirem carneiros com cata
~umbas acima do nivel do solo. nenhuma poderá ter me
nos profuudidade do que sete palmos. e nenhum (:orpo será 
nenas depositado senlo encerrado em caixão de chumbo for
rado de madeira. 

OJ carneiros deverao estar sempre recha,los. e as suas 
portos abrir-se:hllo dentro dos limites da concessllo. sem que 
por pretexto algum se estabeleça a entrada abrindo sobre 
os caminhos ou espaços livres. 

Art. 74. Os Administradores dos Cemiterios inspeccio
narao os trabalhos das construcções. de maneira a preve
nir os perigos que possao resultar das más construcções. e 
tudo o que possa ser nocivo ás sepulturas prolÍmas. 

Para este fim o 'concessionario ou emprezarlo nlo po
derá dar começo á obra sem o participar tre!! dias antes ao 
Administrador. e receber d'este licença por escripto. 

Art. 75. Nos casos em que os limites da con~o 
sejlo excedidos. se o constructor nlo se quizer limitar ao 
terreno concedido. o Administrador suspenderá os trabalhos. 
requerendo, se for necessario, a intervençao da força pu
blica. Os trabalhos nlo poderIO continuar senlo quando o 
terreno usurpado tiver sido regularmente concedido. 

Art. 76. . He prohibido lavrar ou cortar dentro dos 
Cemiterios publicos as pedras para a construcçllO de monu
mentos. Os Guardas nlo deixarlo entrar para o Cemiterio 
senlo os maleriaes já promptos para serem assentados. 

Art. 77. Os materiaes destinados ás cGnsttocções, e 
a terra proveniente das escavações serlo depositados em lo
lar marcado pelo Administrador. 

Art. 78. Os andaimes necessarios para os trabalhos 
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das construct.ões deverlo ser assentados de maneira que nlo 
sejllo nocivos ás construcções prolimas, nem ás planlações 
elistentes sobre as sepulturas. 

Art. 79. Quando do trabalbo dos constrnctores resul
Ul" algum estrago ás sepulturas visinhas, o Administrador 
lavrará auto. que reJDelterá ao conccssionario interess8'Jo, 
para requerer o que julgar conveniente em reparação do 
estrago. __ 

Art. 80. No dia de finados, e nos Domingos e dias 
de guarda não será permittido trabalhar nas conslrucr,ões 
que se fizerem nos Cemilerios publicos. Com tudo as fomi
lias poderio trabalhar por suas mAos nos pequenos jar
dins , que tiverem nas sepulturas dos seus parentes. 

Art. 81. As plantaç.ões deverAo ser feitas, scm el
cepçllO, dentro das concessões, c de\'crAo eàtar dispolltas de 
maneira que por sua projecçllo nllo deteriorem iaS ~epultu
las visinhas, nem embaracem os caminhos. 

Art. 82. Toda a plantarllo que for reconhecidll noci
va, deverá sar arrancada logo que a Administraç.ao o requi
sitar. 

Art. 83. Nenhuma inscripçlo ou cpitaphio Berá posto 
nas cruzes c pedras sepulcraes, ou monumentos, nem ad
mittida nos Cemiterios publicos sem autorisaçllo especial do 
Provedor. 

Art. 84. l'ara se obter esta autorisarlo apresentar-se
ha requerimento ao Provedor, no qual se deve declarar o 
Dome da pessoa quc requer, suas relatõcs com o fallecido, 
em cuja sepultura quer pôr a inscripçao ou epitaphio, a 
data da conccssllo da sepultura e a qualidade della, e fi
nalmente as palavras da inscripr,ao ou epitaphio. 

Art 85. Se o Provedor entender que a inseripr10 ou 
epitaphio, que se lheapresenta, ofende á moral, á Anto
ridade , a qualquer oorporaçllo ou cidadllo, ou á memo
ria do finado, ou que está muito incorrota, Degará a au
torisarAo, pondo no requerimento o despacho seguinte - Re
forme. 

Art. 86. Se o requerente nllo concordar na reforma 
do epitapbio ou inscripç!o, poderá recorrer do Provedor, 
por simples petiçao dirigida ao Ministro do Imperio, que 
d~idirá de60ilivameule se a inscripç.ao ou epitapbio deve ser 
admittido tal qual ~e apresenta, ou ser sllbstituido por 
outro de conforinidade com o despacho do Provedor. 
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CAPITULO V. 

Dos uehiculos de oonlllccção de cadaveru, cai3:ões, armações, 
, mais objectos do serviço dos enterros. 

Art. 87. O serviço dos enterros da Cidade do Rio de 
Janeiro, na parte relativll aos vebiculos de conducçao de ca
deveres, caixões, armações e mais objectos proprios dos 
salas martuarios Oca dividido em duas classes. 

A 1.· constará de l1uma unica ordem; e a 2.· de seis 
ordens de serviço na conformidado das Tabel1as n.o" 2, 3 
e 4, e das observ8~ões a ellas annexas. 

Art. 88. As taxas fiudas nas referidas Tabel1as e oh
serva~ões nlo poderIo ser exercidas, sob pena de multa de 
100 a 200~. 

Se o excesso for commettido por algum empresa rio , 
o producto da multo reverterá em beneficio da Empresa Fu
neraria; e se for commettído por esta, reverterá em favor 
da IIIustríssima Camara Municipal. Estas multas serlo im
postas pelo Chefe de Policia, com recurso para o Ministe
rio do Imperio. 

Art. 89. 011 objectos dg cada classe e ordem nao po
dcrlio ser augmentados, nem substituidos por outros, excepto 
n08 casos prevenidos no Art. 51; mas as pessoas encarre
gadas dos fllneraes poderAo dispensar dos objectos mencio
nados nas Tabellas aquelles que julgarem desnecessarios. O 
preço fixado para cada classe e ordem será diminuido ou aug
mentado na proporçao do valor dos objectos que forem for
necidos. 

Art. 90. A Santa tapa da Misericordia, a cujo cargo 
se acha a Empresa Funeraria, póde fazer por Agentes seus, 
ou por sub-empresarioll, todo o fornecimento dos objectos 
respectivos, ou parte delle; mas em ambos os casos debail() 
de sua direcçao, fiscalisaçAo e responsabilidade immediata. 

Art. 91. Os pedidos para os fornecimentos dos fune
raes deverlo ser apresentados por escripto no Escriptorio da 
Empresa Funeraria ao Agente ou Agentes para esse fim no
meados, com antecipaÇlio de 6 horas p~lo menos. No caso 
de epidemia este prazo poderá ser modificado segundo as 
necessidades. ( 

Art. 92. Os sobreditos pedidos de fornecimeDto serao 
escriptos por duas vias em Tabe])as impres8s, fornecidas 
gratuitamente pela Empresa Funeraria, e nelles designará:· 

" Ih 
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t.· O nome e cognomes do Onado, a SUl naturalidade, 
condiçAo civil, idade, estado, e profissao; a molestia de que 
falleceo, e o lugar e numero da casa de sua morada ou on
de o corpo se achar depositado. Se for indigena engajado 
deverá esta circunslaocia ser declarada; se for escravo, a na
çAo a que pertence, e o nome do senhor; e se for lIfrica
no livre, o nome da pessoa ou Repartiç80 I quem Olf seus 
se"iços tiverem sido concedidos. 

2.· A classe e ordem das Tabellas por que se hlio de fazer 
os fornecimentos, com declaraçao nominativa dos objectos que 
forem dispensads, oficando entendido que devem ser fornecidoll 
todos os outros que nAo forem designadamente dispensado!!. 

As duas referidos vias de pedidos serllo ambas assigna
das por pessoa que se responsabiJise pelo pagamento dalÔ 
despezas, e pelo Agente da Empresa Funeraria responsavel 
pelo fornecimento: a t.· dellas ferá entregue a essa pel!soa, 
e a 2.· ficará com o Agenle. 

Art. 93. A Empresa Funeraria e seus sub-empresoriolÔ 
encarregados do serviço dos enterros sao obrigados a forne
cer todos os objectos relativos aos mencionados pedidos. 
sem alteração nem substituição, salvo nos casos declarados 
no Art. 95; I} quem assignar esses pedidos, bem como RII 
pessoas ou famitias a quem pertencerem os funeraes ,s8u 
solidariamente obrigadas ao prompto pagamento das despe
zas á vista dos respectivos pedidos; e só poder80 recusar
se ao pagamento, no todo ou em porte, se todos os oh
jectos fornecidos, algum ou alguns denes deixarem de ser 
da classe e orllem designada!! no pedido. Se o pagamento 
se fizer antecipadamente, terá lugar a competente rechlmaçAo. 

Art. 94. Para que 8 recusa ou reclamaÇliO possa ser 
admiltida, he indispensavel que as partes interessadas, no 
aelo da apresentaçAo dos objectos, declarem á pessoa que 
os apresentar quaes os que nAo acceitAo por nllo serem da 
classe e ordem ou qualidade designada no pedido; isto na 
presença de duas testemunhas dignas de fé. 

A Empresa Funeraria, independente de reclamaçAo, fis
caUsará os fornecimentos feitos pelos .sub·empresarios , para 
etreito de requerer que lhes seja imposta a muIta de que 
trata o Art. 88, quando faltarem aos seus contractos, e fi
zerem fornecimentos de qualidade inferior áquelles a que silo 
obrigados; e· os Administradores dos Cemiterios terllo por 
obrigaçao notar t testemunhar t e participar ao Provedor to
das as inrracções commeUidns pelos sub-empresarios. 
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Art. 95. A Empresa Funeraria be obrigada por si, ou 
por seU16 sub-Emprell8ri08, a conservar eft'ectivamente dispo
niveis os objectos designados nas tabella8 annexas a este Re
gulamento, que forem necessarios para satisfazerem a t.odas 
as requisições de enterramentos que diariamente se apre
sentarem, lanto em drcunstancias ordinarias como em tem
po de epidemias; com declaraçao porém de que. durante 
estas, poderá supprir as exigenchls da primeira Classe com 
objectos da primeira ordem da segunda, e estes com os da 
segunda ordem da mesma Classe, sem que todavia possa 
exigir maior preto que o correspondente á Classe e ordem 
que eft'ectivamente for fornecida. 

Art. 96. Fica concedido á Empresa Funeraria o prazo 
de seis mezes para fazer apromptar os objectos da primeira 
Classe. de que nllo estiver ainda provida i e entendido que, 
durante o dito prazo, nllo será obrigada a fazer fornecimen
tos por essa Classe, ainda quando sejllo perdidos. 

Art. 97. He prohibida a conducçao de cadaveres em 
redes. pannos, esteiras, ou cailões abertos e descobertos, 
dentro da demarcaçao desta Cidade. sob pena de huma mul
ta de 20.7D para a llIustrissima C.amara Municipal paga da 
Cadêa pelos conductores dos cadaveres. 

Ârt. 98. A Empresa Funeraria he obrigada a estabe
lecer vehiculos de conducçao, e caixões apropriados para 
a boa execuçlio da disposiçao do Artigo antecedente; de mo
do que ella nllo se torne mui onerosa li!! classes pobres. 

Art. 99. .4. mesma Empresa fornecerá conduC(lio gra
tuita aos indigentes, qua, por nlio poderem ter sepultura 
particular, tiverem de ser enterrados nas valias gratuitamen
te i e bem assim aos que fallecerem nos Hospitaes da San
ta Casa da Misericordia, e suas Enfermarias externas, nos 
Hospitaes e Enfermarias do Governo ou nas prisões, e aos 
padecentes e corpos que forem remettidos pelas Autoridades 
policiaes nos casos em que tenhllo de ser sepultados nas 
valias como indigentes. 

A conducçlio gratuita dos corpos remettidos pelas Au
toridades policiaes entende-se a que tiver de ser feita para 
os respectivos Cemiterios, e nllo para outros lugares. 

Art. 100. As Tobellas das taxas das sepulturas, e dos 
objectos do serviço dos enterros, deverllo estar collocadas per
manentemente dentro das Capellas dos Cemiterios, por fór
ma que possao ser vistas por todos os que as queirao con
sultar. 
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Art. tOI. A nenhuma Irmandade, corporoç§o, issos
siaçAo ou pessoa be permitlido ter Cemiterio destinado a 
sepulturas de cadaveres no Cidade do Rio de Janeiro, ex
ceptuando-se os Cemiterios publicos e particulares designa
dos no presente Regulamento, e os que forem concedidos 
na fórma deite, e das disposições dos Arts 4.° e 5.° do 
Decreto N.· 583 de 5 de Setembro de H~50. 

Os que contravierem a presente disposiçló incorrerao 
nas penas declaradas no Mt. 3.· do mencionado Decreto. 

Art. 102. Nas Igrejas e Capellas da Cidade do Rio de 
Janeiro nao serAo admittidos depositos de cada veres e de 
restos mortaes; salvo sendo de pessoas do Família Imperial, 
ou das designadas nos §§ t. o e 2. o do Art. 4.0 do men
cionado Decreto. 

Os que contravierem esta disposiçao serllo multados em 
2OO~OOO em favor da Empresa Funeraria, e serao obri
gados a fazer conduzir os cadaveres, e restos morlaes para 
08 Cemiterios publicos, pagando os despezos. 

Art. t03. He prohibido a qualquer pessoa ou corpo
roça0 nAo autorisada pela Empresa Funeraria fazer o forne
cimento de caixões, vehiculos de conducçao e tudo o mais 
que for relativo ao servito dos enterros, regulado nas Ta
bellas annexas a este Regulamento. salva a disposiçAo dos 
§§ 2.· e 3.° do Art. 5.° do Decreto N.o 583 de 5 de Se
tembro de j 850, ficando declarado que na excepçAO do § 
3.· do mesmo Artigo devem entender-se comprehendidos so
mente os vehiculos de conducçAo que consistirem em car
ruagens, carros, ou seges, empregadas eft'ectivamente no 
uso pessoal de seus proprietarios; e na classe dos demais 
objectos do serviço funebre não serAo contemplados os cai
xões, nem armações de urnas ou eças, ou ontro qualquer ob
jecto que possa conhecer-se que foi preparado premedita
damente para o serviço dos enterros. 

Os que controvíerem ao disposto neste A rUgo incorrerlo 
na multa de 100 a 200~OOO, e perderão os objectos for
necidos, tudo em favor da Empresa Funeraria. 

Art. 104. As Administrações a quem competir a di
recção dos Cemiterios particulares, se concederem terrenos 
para sepultura de pessoas que nAo possao ser enterradas DOS 
ditos Cemiteri08. ou para deposito dos restos mortaes das 
referidas pessoas, pagarlo em beneficio da Empresa Funera
ria a multa de 200~OOO, além da quantia que tiverem 
recebido por semelhantes concc~es. 
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Todas as multas determinadas neste Capitulo, serao im
postas pelo Chefe de Policio, com recurso administrativo mas 
sem suspensão poro o Ministro do Imperio. 

Art. 105. Continua em vigor a Tabella annexa 80 De
creto N.· 901 de 16 de Janeiro de 1852, que regula 8 ta
-xa dos caixões dos cada veres das pessoas de crenças diver
sas das da ReligiAo do Estado. 

Art. t06. Fica revogado e subslituido por este o Re
gulamento opprovado pelo Decreto N. o 796 de tA de Ju
nho de 1851, continuando em vigor sómente, na parte re
lativa á transmissao dos sepulturas concedidas até a data da 
publicat.tio do presente Regulamento. 

l)olocio do Rio de Janeiro em 17 de Fevereiro de 1855. 
Luiz Pedreira do CouUo Firras. 
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DAS 

Tas .. d ... epult ..... , ar .. a~.e8, ealx.es e 
vehleulo. de eondue~ na Cidade do ... 

de .lanelro e "e". 8uhurhl08. 

Tabella N. o I. 
TAXA DAS SEPULTURAS. 

Sepulturas em vallal. 

Sendo possoa livre .•.•.•.•..• , ..... , •....•.. 
Sendo escravo de pessoa nao indigente •• , ..•... 

Sepulturas razas por tempo de 5 ann08. 

Para pessoa maior de 7 annos. 

Sendo conduzida em vehieulo da 1.' Classe ou da 1." 
Ordem da 2." Classe.,... . . , ...• , ........• 

Da 2." e 3." Ordem da 2." Classe ..... 
Da 4." idem, .. , .' .... , .•...•..... 
Da 5." idem .•.... · ... , •.. ',., .. , .. 
DI 6:" idem •. , ......... , ......... , 

Para criança menor de 7 annos. 

Sendo conduzida em vebieulo da 1.- Classe ou da 1.-
Ordem da 2." Classe .. , ..••............. , •. 

Da 2. - e 3. - Ordem da 2.' Classe .... . 
Da 4," idem ............... ' ...... . 
Da 5.- id ..... " .• " ....... , •.•... 
Da 6." idelll .... , •...•••••••••...•. 

Sepulturas em carneiro,. 

GraUs. 
2,,000 

30,,000 
20,,000 
15.)000 

8HOOO 
6~OOO 

25iiOOO 
15,,000 
10bOOO 

6bOOO 
4~OOO 

Seodo pessoa maior de 7 annos e por tempo de 
5 Inn08 • . . • . . • • . . . . . . • . . . .• . . . . . • . • . . . . 8O~OOO 
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Sendo pessoa menor de 7 annos, pelo mesmo 
tempo. • . . . . . . . . .• . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . • 6ObOOO 

Sepulturas perpetuas. 

Terreno até t 00 palmos quadrados, por palmo 
quadrado .........•..•.........•...•.•••. 

Dito de t 01 a 200 palmos quadrados, idem .... 
Dilo de 201 a 300 palmos quadrados, idem •••. 
Dito de 301 a 400 palmos quadrados, idem •••. 

Sepulturas por 40 annos. 

8bOOO 
10.)000 
116000 
12hOOO 

A terça parte do custo das sepulturas perpetuas, ou sejao 
concedidas I'ela primeira veJo ou renovadas pelo mesmo es
paço de tempo; sendo porém renovadas por 20 aonos pa
garao a 6.· parte. 

Sepulturas por 20 annos. 

A 5.· {larte do custo das sepulturas perpetuas, pela 1.' 
vez. 

E pelas renovações pelo mesmo espaço a 6. a parte do 
dito custo. 

TabelIa N. o 2. 

t. 1I CLASSE. 

ORDEM UNIC.o\. 

ADULTOS. 

Sala mortuaria. 

Artnaçlo dos vlos interiores das portas e janellas 
com portadas de veludo preto, guarnecidas de 
galão e franjas de ouro entretino, e saneraa cor-
Tespondentes: cada portada............ . . . . . 8,,000 

Altar com Espaldar, de seda preta de ouro entre-
fino, frontal do mesmo guarnecido de galao e 
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franjas entre6nas, e banqueta correspondente 
com todos os seus pertences, não sendo menos 
de seis castiçaes com vellas novas de libra... . 36.)000 

Iça de talha dourada e almofad8.!l de veludo pre
to com bordados 6nos, seis tocheiros, c estes 
cada hum com tres arandelas douradas em fórma 
de candelabro com tochas novas .•...... ,.... ~O.)OOO 

Caixões. 
N.o 1. 

Caixão do madeira coberto de seda preta bordada 
de ouro fino, forrado de setim branco superior, 
guarnecido de duas ordens de galãO de ouro 
fino de 22 a 2'- linhas de largura, com seis 
argolas de metal lavradas e cadeado dourado 
entregue em casà do finado, sendo até 60 po-
legadas ............ " . . . . . . . • . . . .• . . . . . .. I.80jOOO 

Por polegada de excesso... . . . . . . . • . . 6.,000 

N.o 2. 

Caixlio de madeira coberto de veludo preto forrado 
do setim branco com duas ordens de galão en
trefino de ouro de 32 a 36 linhas do largura, 
com seis argolas douradas, e cadeado tambem 
dourado. entregue em casa do fiuado. sendo 
até 60 polegadas ...........•.•..••...•... 

Por polegada de excesso •. ' .•........ 
Habito de qualquer ordem com capa do liIa ou 

alpaca .................................. . 
Vestir o Corpo ••......•.. " ..••.•......••.. 

VehieulOl. 

8.)000 
6.)000 

Carro de columnas com estrado ricamente doura
do, o téjadilho pela parte interna coberto de \'e
ludo preto com huma cruz de ouro, almofada 
coberta com panno preto com fr,njas e galao 
de ouro, puxado a quatro cavaDos rica e cor
respondentemente ajaezados e cobertos de luto. 
com cocheiro vestido de veludo preto, e com 
chapéo redondo de pello ..••...•.•....... " 180~OOO 

Carruagem de vidro para estado, pUlada a quatro 
animaes com mantas pretas agaloadas. com co-
cheiro correspondentemcntc vestido .... ,..... 36.)000 
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COllpé para o Parocllo e SachristAo a dous 8nim8e~. 2l..)OOO 
Seis criados a cavallo, fardados como o cocheiro 

do carro servindo de estribeiros ao lado do carro 
e com obrigação de ajudar a collocar o caixlo 
no carro e a desceJ-o no Cemilerio .. '. . • • . • . &0.)000 

DONZELLAS • 

• 'ala mortuaria . 
• 

Arma~".ão dos vãos, Altar, Eça, & c., idenlieas
ás dos Adultos, e pelos preços ahi estabeleci
dos com a unica dillerença de ser a CÓr roxa 
em lugar de prela. 

Caixões. 

N.O t. 

Cai:t!lo de madeira coberto de seda roxa de ouro 
fino, forrado de selim branco superior, guar
necido de duas ordens de galão de ouro fino 
de 22 Il 24 linbos de largura. com seis argo
las de metal lavrado e cadeado dourado. entregue 
em casa da finada, sendo até 60 polegadas .. &80;)000 

Por polegada de excesso........... . 6.\000 

N." 2. 

Caixno de madeira coberlo de veludo rOlO. forra
do por dentro de selim branco e guarnecido 
de duas ordens de 8alao enlrefino de 32 a 36 
linhas de largura. com seis argolas de metal. 
e cadeado dourado. entregue em casa da fina-
da. sendo até 60 polegadas .•.•.•.•.•••.. ' 2OO.fll90 

Por polegada de excesso............. 3~OOO 

Vestuario. 

N.O 1. 

Tunica c a competente capa de selim superior. 
barras de veludo guarnecidas com galao 6no 
de 22 a 21 linhas de largura e rcndaa da mesma 

,~ 
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qualidade, sendo de Nossa Senbora da Concei
ção , Carmo e outras, com as competentes capas, 
entregue na casa da Onada, sendo até 60 p0-
legadas. . . . . . .. . . .. . ................... . 

Por polegada de excesso •.•.. " ..... . 

N.- 2. 

Igual ao N.- 1 éom guarnição, porém, de galão 
e rendas entrefinas, sendo até 60 polelJlldos .. 

Por polegada de excesso ..••.•.••.... 

Vehiculos. 

Os meSJDOS dos Adultos, e pelos preços abi men
cionados. 

ANJOS. 

Sala mortuaria. 

Armaçlio de vãos, Altar, e Eça identicas ás dos 
Adultos, e pelos preços abi mencionados com 
a diO'erença de ser a côr carmezim. 

Cai3:ões. 

N.O 1. 

Caixão de madeira coberto de veludo carmezim 
guarnecido com doas ordens de gallio de ouro 
fino de 18 a 21 linhas de largura e forrado de 
setim bronco superior com quatro argolas, gar
ras, e cadeado entregue em casa do OQado, 
seD~O até 30 polegadas ................... . 

Por polegada de excesso.... . ......•. 
Coln de damasco carmezim bordada a matiz com 

franjas de ouro: aluguel .........•.......• 

N.· 2. 

Caixão de madeira coberto de veludo encarnado 
ou carmezim, c forrado de setim branco, guar
necido com duas ordens de galiío entretino·lde 
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18 a 21 linhas de largura, com quatro argolas, 
garras, e cadeado dourado, eotregue em casa 
do finado, sendo até 30 polegadas ......... . 

Por polegada de excesso .........•... 
Colla, a do 0.- 1 ...•.............. 

Vestuario. 

N.O 1. 

Tunica de setim superior, copa ·de veludo forrnda 
de selim, barras de veludo guarnecidas de galão 
de ouro fino com palma, capclla e penteado 
correspondente, sendo até trinta polegadas .... 

Por ,iolegada de excesso .....•....... 
Vestir o Corpo .........•.•.......•...•..... 

N.O 2. 

Igual ao do N. o t com o ~allio e renda entrefina, 
sendo alé 30 polegadas ............•..•.... 

Por polegada de excesso ..•....•..... 
Vesti r o Corpo .....•..••.............•..••. 

VehiculOf. 

Carruagem de vidro puxada a quatro cavaIlos 
correspondentemente ajaezados e cobertos de 
gala, e tudo o mais em relac;ao com o coche 

90.)000 
2~500 
8.)000 

1 j2~OOO 
3.~OOO 
6,)000 

70.~000 . 
2~OOO 
6,)000 

de adultos ..• ' .' ...... ' •..••.. " ; •... , ... 100bOOO 
Coupé para o Parocho e Sachristao, a dous aoimaes. 20hOOO 
Seis criados fardados correspondentemeote em re-

laça0 aos de adultoS.. . . • . . . . • . • • . . • .• . . • . . 4O~OOO 
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Tul,elhl N. o S. 

2.a CLASSE. 

1.- ORDEM. 

ADULTOS. 

Sala mortuaria. 

Arma~,ão dos \'áos interiores das portas e janellas 
com portadas de damasco preto e sanefas ~or· 
respondenles, tudo guarnecido de galão entre-
fino: cada portada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.)000 

Altar com fronlal de veludo preto e espaldar de 
lhama, pernas e sanefas de veludo corresponflen
tes, tudo guarnecido de galao de ouro entretino, 
Crucifixo e seis castiçaes prateados com vellas 
novas de meia libra.. .. . . . . . . • . . . . . . . . .. . . 18,)000 

Iça dourada com almofada de veludo prelo, e seis 
tocbeiros tambem dourados com tochas novas. . 28.)000 

Caixão. 

Caixão de madeira coberto de veludilho preto, for
rado de setim branco e guarnecido com duas or
dens de galão entrefino vulgar de 36 a 40 linhas 
de largura com seis argolas douradas, posto em 
casa do finado ..... " . . . . . . . • . . . . . . ....•. 

Habito de lila ou alpaca de qualquer Ordem .••. 
Vestir o Corpo ..........•........ : •.......• 

y,hiculos. 

Coche com columnas douradas, com sanefas e ce
cheiro fardado de preto, puxado a quatro ~
vallos ricamente ajaezados .•...... ' •....•.. 

O mesmo coche puxado a quatro bestas ...•.•.. 
f:arruagem de luto puxada a quatro bestas ..... . 
Carro para o {'arocho e Sachristao, puxado a duas 

beslas ...•. , ... , ....... ~ ................ . 

90.)000 
8.)000 
6,)000 

80.)000 
70~OOO 
24.~OOO 

16,)000 
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Cinco criados fardados, hum no assento da almo
fada com o cocheiro, e quatro a cavallo para 
acompanharem, e ajudarem a collocar o caitúo 
110 carro e a descei-o no Cemiterio...... . . . . 25,)000 

DONZELLAS. 

Sala tJlortuaria. 

Armação de vllos, Altar, e Eca, identicas á dos 
Adultos com a unica differeuça de ser a cor roxa 
em lugar de preta. 

Caixão. 

Caixão de madeira coberto de selim roxo de pri
meira qualidade, forrado de selim branco e 
guarnecido com duas ordens de galão entrefino 
vulgar de 27 a 30 linhas de largura com seis 
argolas douradas, posto na casa da finada.... 85<\000 

Vestuario. 

Vestido de mó branco de algodllo bordado de pri-
meira qualidade. véo da mesma fazenda orna-
do de renda eutrefina, palma e capella corres
pondente, e cinta de seda larga de fita...... 36.~UOO 

l'ehiculos. 

Os mesmos de Adullos. e pelos preços nhi men
cionados. 

ANJOS. 

Sala mortuaria. 

Armaçllo de vllos, Altar, e Eca, identicas a dos 
Adultos pelos preços ahi mencionados, com a 
differenca de ser a cÔr carmezim. 

Caixão. 

Caitllo de madeira, coberto de veludilho ou setim 
carmezim de primeira qualidade, forrado de Ie· 

./ 
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Um branco,· guarnecido com duas ordens de 
galão entrefino vulgar de 18 a 20 Imhas de 
largura, com quatro garras, e quatro argolas 
e cadeado dourado, posto em . CASO do finado. 52.)000 

Colta de damasco carmezim com franja de ouro; 
alugud. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . • 6,)000 

Vestuario. 

De S. João Evangelista, Conceit.ao, Carmo, S. 
José ou outros semelhantes, tom lunica de selim 
branco de boa qualidade, capa de veludilho, 
guarnecida de gaIao entre6no de 18 a 20 linhas 
de largura, e renda, palma, capella, e pentea
do e o mais que he do est!lo ..•.•.......• 

Vestir o Corpo ........•.•........•.......•. 

Vehiculos. 

Carruagem com cocheiro fardado de gala e os 
animaes ricamente ajaezados. 

Sendo puxada a A cavallos .•..••.•.•• 
a 4 bestas ........•.... 

Carro para o Parocho e SachrisUl.o, puxado a duas 
bestas ...........•....•....•.•...•.•.•... 

Cinco criados fardados de gala, lIendo quatro a 
cavallo, e hum na almofada com o cocheiro. 

2.- ORDEM. 

ADULTOS. 

Sala morluaria. 

42,,000 
6,,000 

60,,000 
50,,000 

16bOOO 

25.)000 

Arlhat.âo de vãos interiores das portas e janeUas 
com portadas de belbutina preta guarnecidas 
de galão entrefino vulgar, e sanefas correspoD-
dentes: cada portada ......•..•....•. '. .• .• 4.>000 

Altar de frontal de belbutina preta com espaldar 
de lhama, pernas e sanefas correspondentes 
guarnecidas de galão entre fino vulgar, Crucifixo 
e quatro castiçaes prateados com velas de meia 
libra principiadas a servir.................. 20;)000 
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.:ça dourada com almofadas de belbutina preta c 
seis tocheiros tambem dourados com tochas prin-
cipiadas a senir ........ ; •.. '. . . . . . . . . . . . . . 2O.'iOOO 

Coi$ào. 

Cabro de madeira coberto de bclblllina preta for
rado de selim branco e guarnecido com huma 
ordem de galBo entreODo vulgar de 26 a 28 
linhas de largura, com seis argolas de metal 
dourado, posto em casa do filiado .•... ' .... 

Habito de qualquer Ordem, de liIa ou alpaca com 
capa. . . . . . . . . .. • •...•..•..•.......•.... 

Vestir o Corpo ........•................... 

Vehiculos. 

Coche de columoali pintado de preto com, guar
ni~.õcs e Hletes dourados, e sanefas, puxado 
a quatro bestas correspondentemenle ajaczadas, 
com o cocheiro fardado de preto........... 50,,000 

Carro puxado a duas bestas para o Parocho e 
Sachristlo .•.........•.............• '. • . . . 18bOOO 

Cinco criados fardados como os da primeira 
ordem .••....•.. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 25HOOO 

OONZELLAS. 

Sala tnot'luat·ia. 

Arma~Ao dos vllos, Altar, e l~ça identicas ús dos 
Adultos pêlos preç.os ahi mencionados, com 
a ditreren(.1I de ser 8 cAr roxn em lugai' de 
preta. 

Caixão. 

Caixao de madeira coberto de selim roxo, forrado 
fie metim 00 tat'etá t.rIlIlCO, guanecido com buml ' 
erdêm ·de 8.110 entra8no vnlgar do 2-' a 27 
linhas de targllra, COM sois argolas douradas, 
poMo DaC8sada tinada •••..• · .. , .. ,....... GO~OO() 

, I. 
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J'estuario. 

Vestido de 6ló branco de algodllo liso de pri
meira qualidade, véo da mesma Cazenda, guar
necido com renda entre6na vulgar, palma, 
capella correspondente e cinto de fita larga 
de seda • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • . • • 26HC'MKJ 

Vehiculos. 

Os mesmos de Adultos e pelos preços ahi men
cionados. 

ANJOS. 

Sala morluaria. 

Armação dos vllos, Altar, e Eça ideoticas a de 
Adultos e pelos preços abi mencionados, com 
a dift'erença de ser a CÔr carmezim. 

Caixão. 

Caixão de madeira coberto de setim earmezim ou 
encarnado, Corrado de taCeM branco, guarneci
do com huma ordem de galllo entrefino vulgar 
de 18 a 21 linhas de largura I com quatro 
argolas douradas, posto na casa do finado .•• 

Colu de damasco carmezim: de aluguel .•.•.. 

VesCuano. 

O mesmo que o da I.· ordem, sendo porem o 
galllo, da largura de 12 a 14 linhas de largura. 

Vestir o Corpo ...••.•.• , .••.••.....••..... 

Vehiculos. 

Carruagem puxada a 4 bestas ricamente ajaezadas. 
Carro para o Parocho e Sacbristao pUlado a 2 bestas. 
Cinco criados competentemente fardados como os 

.ta 1. a ordem...... . ................... . 
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3. a ORDEM. 

ADULTOS. 

Sala mort1Ulria. 

Armaçlo dos ,aos interiores das portas e janellas 
com portadas de damasco de la preta, guarne-
cida de gallo palheta: cada portada......... 3~OOO 

Altar e espaldar frontal de belbutina preta, cor
respondentemente guarnecido, Crucifixo e quatro 
c:ast~çaes com ,elas de meia libra começadas a 
servir • • • • . . • • . • . . • • • . . • • . . • . . . . . . . . • . . . . 16~OOO 

Iça preta com frisos dourados, e quatro tochei-
ros tambem com frisos dourados com tochas 
principiadas a servir......... . • . • • . • . . . . . . . 16,,000 

Caixão. 

Caixlo de madeira coberto de belbutina preta 
forrado de morim branco, e guarnecido com 
huma ordem de gallo palheta superior de 18 
a 20 linhas de largura, com seis argolas de 
metal amarello, posto na casa do finado ..... 

Habito de lila sem capa •••••••......•••••.... 
Vestir o Corpo ••.•..••••••.••••••••....•••. 

Yehiculos. 

Cocbe de columnas pintado de preto com guarni
çlo e filetes dourados inferior ao da 2. a ordem, 

32,,000 
5~OOO 
5,,000 

puxado a quatro bestas com cocheiro fardado. 40bOOO 
Carro puxado a duas bestas para o Parocho e Sa-

cristlo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 12t\OOO 

DONZELLAS. 

Sala mortuaria. 

Ármaçlo de ,aos, Altar, e iça, identic8s a dos 
Adultos e pelos preços abi mencionados, com 
a difl'erença de ser a c6r roxa. 
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Caixão. 

Caixao de madeira coberto de belbuUon ou de 
tafetá roxo, forrado de morim branco, e guar
necido com huma ordem de gal60 pnlheto supe
rior de 18 a 20 linhas de largura, com seis 
argolas de metal amarello, posto na casa da 
finada .......•.......•••...•.........•. '. 30,>000 

Vt'stuario. 

Vestido de escorcia branca da primeira qualidade 
,00 dn mesma fazenda ornado de renda f;!ntr~":' 
fina vulgar, palma e capella, e cinto de fila 
larga. . . . . . . . . . .. . • . • . . . • . . . . . • . • . . . . . . • • 1 ,\,)000 

Vehiculos. 

Coche. c carro para o Parocho. os mesmos de 
Adultos e pelos mesmos preços. 

ANJOS. 

Sala mortuana. 

Armaçao de vãos, Altar. e Eca. como o de 
Adultos e pelos preços ahi mencionados, com 
a differença de ser a cor cannezim. 

Caixão. 

Caixao de madeira coberto de tafetá carmezim 
ou encarnado de boa qualidade, e forrado de 
metim branco e guarnecido. com huma ordem. 
de galao palheta superior de 18 a 20 linhas, 
com quatro argolas 00 JDetel amarello. posto 
em casa do finado .••.• · .....•.......•.••.• 

Calxa di damasco carmeam com, Il da 2.- ordem. 

Ves'uariQ. 

O mesmo da 1. a ordem, de 'afetá gu,rRecido de 
galão palheta de 15 a 18 linhas de largura.. 2k~OOO 

Vestir o Corpo............................. r,.)ooo 
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Vehiculo8. 

Carruagem inferior á da 2. a ordem purada a dou 
bestas .................•.............•... 

Carro para o Porocho e Sachristao ...•.••...•.• 

4.- ORDE31. 

ADULTOS. 

Sala mortuaria. 

Armação de ,Aos interiores de portu e janelles 
com portadas de baeta preta, guarnecidas de 

2(bOOO 
12.>000 

galllo palheta, cada portada . . • . .. ...••...• 2.)000 
Altar, F,spaldar c frontal correspondente com 

Cru~610 e quatro castiçaes com velas em 
melO uso .•.•. ·•••....••.•..•.•••.••.••. 121000 

~a preta guarnecida com 8alAo palheta, com quatro 
tocheiros pintados de preto e frisos amarellos, 
com tochas em meio uso................. 12.1000 

Cai3'i.io. 

Caixão de madeira coberto de motim prelo, forra· 
do de morim branco, guarnecido de 81110 pa-
lheta de J 6 a 18 linhas de largura. com seis 
argolas pretas, entregue em casa do armador. 

Habito de liIa ordiDaria sem capa ....•...•.•.• 
Vestir o Corpo ........•..•.•......•........ 

Yehiculos. 

Carro de columnas pintado de preto com frisos 
amarellos pUlado a dous animaes ..•..••.•.. 

Segc para o Parocho e o Sachristio .......•...• 

DONZELLAS. 

Sala m&rltuJ,.ia. 

Armatllo de v8GB, Altar, e Eça. indenticas a de 
Adultos pelos preço. ahi mencionados, com as' 
diferenças de ser a côr rOla. 

Digitized by Google 



( .26 ) 

Caitmo. 

Caido de madeira coberto de metim roxo Corrado 
de morim branco e guarnecido de gal40 palheta 
de 16 a 18 linhas com seis argolas de metal 
amarello, entregue na casa do armador...... 17 bOOO 

VestUaNo. 

Vestido de escorcia branca pouco inferior ao da 
3.- ordem, véo da mesma qualidade ornado 
de renda entrefina vulgar. palma e capella . . . t3~OOO 

E sendo habito de Nossa Senhora do Monte do 
Carmo. ConceiçlO ou Dores, com capa...... 8~OOO 

Vehiculo. 

Carro e sege para o Parocho os mesmos de Adul
tos e pelos preços ahi mencionados. 

AlUOS. 

Sala mortuaria. 

Armaçlo de vllos, Altar, e Eç.a, identicas ás de 
Adultos, pelos preços ahi mencionados com a 
dift'erença de ser a CÔr carmezim. 

Caixão. 

o mesmo que o de donzella, porem de cor car-
mezim entregue em casa do armador.. . . . .• . t 7-,000 

Vestuario. 

o mesmo que o das outras ordens, sendo porem 
a fazenda de algodllo .•••..•.•.•.••.•...•• 

Vestir o Corpo • '. . .•..••••...•...........•• 

Vehiculos. 

Carro de columnas pintado de encarnado com 
frisos amarellos.. . . . . .. . . .. . •..•....•..••• 

gege para o Parocho c o Sachristao .....•.•..•• 
13~ 

6JOOO 
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5.· ORDtM. 

ADULTOS. 

Caia:ão. 

Caixlo de madeira coberto de metim preto, forra
do de branco, guarnecido de gallo palheta in-
ferior , com seis argolas pretas, entregue em 
casa do armador .....•....•.•..••......•• 

Habito de baeta ......•.....•.............•.. 

rehiculo. 

Sege de duas rodas do padrao ultimamente adop-
tado .•...•... , .•.. , ....•••.•. , ....•.••. , 7d800 

DONZELLAS. 

Cai:tão. 

Caillo de madeira coberto de fazenda de 11 ou 
de metim roxo, forrado de branco, guarnecido 
com gallo palheta inferior, com quatro argolàs 
pretas, entregue em casa do armador. . . . . ... t OdOOO 

Vestuario. 

Habito de Nossa Senhora da ConceiçAo, Monte do 
Carmo, ou Dores, sem capa................ 6NOOO 

Vehiculo. 

Sele de duas rodas, conforme o padrlo ultima-
mente adoptado......... . • . . • • • . • • . . . • . • • . 7 d800 

ANJOS. 

Cai~ão. 

O mesmo que o da 5. a ordem para donzellas, e 
pelos preços ahi mencionados, sendo porem a 
cÔr carmezim. 
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YeBlwl1'to. 

Carmo, da Conceição, Dor.,. ou de menino do 
Coro, guarnecida de renda n.· 2 e 3 .•.••.. 

Vestir o Corpo ...•...•..•..•........•....... 

V,hiculo. 

Sege de doas rodas, do padrllo ultimamente adop-
tado ..... ' ..•••• " ..• , ., . •.• . . . .. . . . . . . . . . 7N800 

6.· ORDE.W. 

ADULTOS. 

Caixão. 

Caixão de madeira coberto (}e metim ou baeta 
preta, forrado de branco por dentro, guarne
·cido com hum friso estreito de galllo palheta , 
ou de lã amarella, e quatro argolas pretas. 
entregue em casa dG armador .•...••.•..... 

Habito de baeta .....•.....•.......•......... 

Yehiculo. 

o mesmo da 5.· ordem ...........•....•..... 

DONZELLAS. 

Caixão. 

Caixão de madeira coberto de panninho rOlo. for
rado de branco' por dentro, guarneeido com 
hum friso estreito de galão palheta ordinario, 

7b800 

.ou de lã amarella com quatro argolas pretas. 8.)000 

Vehiculo. 

Sege de duas rodas, como a da 5.· ordem ..• 
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ANJOS. 

CaixãQ. 

o mesmo de donzellas e pelo preço abi menciona
do, com a dilferença de ser a cór carmezim. 

r Yehiculo. 

Sege de duas rodas pelo padrAo ultimamente 
adoptado .•....••. " . . . . • . . . . . . • . . . . . • • • . . 75800 

Tabella N. o 4. 

ALUGUEL DOS CAIXÕES E CO~DUCÇl0 DE CADAVERlS 
NA CARROCIl'{HA. 

Caia;ão de madeira ptntado de preto. 

Seodo para pessoa livre, que não possa ter sepul-
tura particular, e tenha de ser sepultada em valia. gratis. 

Seudo para escravo de pessoa DaO indigente. . . . . . 1 ~OOO 
Condueç3o em carrocinha de pessoa livre que tenha 

de ser sepultada em valia.... . • . . . . . . . . . . . . gramo 
Dita de escravo de pessoa MO indigente........ 2b1OOO 

N. B. Todos os cadaveres para os quaes se obtiver se
pultura particular, olio poderao ler a conducç.ao e caixlio 
desta Tabellll. . 

Observações. 

1.& Fica0 eupprimidas as armações nas CapeUas dos Cemi
terios, visto flUe os corpos IIÓ poderio ter encommend~o 
80lemne na casa dos finados, nas suas respectivas Parocbias 
oa nas Capellas das Ordens terceiras e Irmandades. 

2. a Os preços fixados nas Tabellas são para 08 eIlterros 
das pelBOlS que fallecerem no local comprebendido dentro 
dos limites da Cidade nos Freguezias actualmente existentes. 
As que forem porém para local excedente áquelles limites, 
sendo todavia dentro das Freguezias de S. Joio Baptista e 
de S. Francisco Xavier, pagarão mais: 

, ~ 
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1. o Armação de Salas mortuarias e Altar... 5 por 0'. 
2. o Eças e tocheiros ..••.•. " .•......... ' 20 :li 

3. ° Caixões das 1.· e 2.· Classes e os das 
tres primeiras ordens................ . . . • 5 » '.0 Vestir os Corpos ..................... 20 )t 

5.° Vehiculos de conducçlle ............... 20 » 
3." Fica0 sujeitos ao pagarvento de 10 por % dos ve-

hiculos os enterros das pessoas que residindo na Freguezia 
da Lagõa, se forem sepultar no Cemiterio de S. Francisco 
Xavier, bem como das que morando na Freguezia do Enge
nho Velho forem os corpos conduzidos para o Cemiterio de 
S. Joio Baptista. 

'." Os sub-empresarios da t." Classe c os das tres pri
meiras ordens da 2." Classe serão obrigados, o mais tardar 
quatro horas antes daquella para que o enterro estiver des
tinado, a apromptar e pôr em casa dos finados as arma
ções das Salas mortuarios, eços com tocheiros, caixões e 
vestimentas, ficando os infractores sujeitos á multa imposta 
em seus contractos. 

5." Os Vehiculos de conducção se deverão achar á porta 
do finado á hora fixada para o enterro, e se exceder a 
vinte minutos fica o sub-empresa rio sujeito a hwna multa 
de 15 por cento. Os mesmos vehiculos nAo poderão espe
rar mais de meia hora á porta da rasa d'onde tlahir o 
enterro, salvo no caso de encommendacao solemne, e entAo 
poderao ser ahi demorados ouLra meia hora: por todo o 
tempo que exceder. se pagarão cinco por cento na razao 
de cada meia hora. 

6." O preço estnbelecido para os vehiculos se entende 
ser para a condtlcção do cadaver da casa do finado para 
o Cemiterio a que se destinar, sendo a encommendação 
feita em casa dos finados; quando porêm a encommenda('ao 
deva ser feita em Igreja, ou Capella, para onde deva ser 
conduzido o cadaver para d'ahi ser levado ao Cemiterio, o 
dito preço será augmentado com t O por cento mais, livres 
de outra qualquer porcentagem, ainda mesmo que os ve
hiculos hajAo de demorar-se á porta das Igrejas e Capellas 
mais de meia hora. 

Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Fevereiro de 1855. 
Luil Pedreira do Coutto Ferrai. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.- SECÇÃO 16.-

DECRETO N. o 1.558 - de 21 de Fevereiro de 1855. 

Declara que na disposição do S 7.° do At'ligo 1. o do De
ereto N.o 870 de 2"2 de Novembro de 1851 está com-
prelwndida a attribuição das Thesourarias imporem as 
multas de que trata o Artigo 36 da Lei n. o 628 de 17 
de Setembro do mesmo anno. 

Usando da autorisaçfto conferida ao Governo pela Lei 
n. o 563 de '" de Julho de 1850: Hei por bem, Declarar, 
que na disposiçao do § 7.° do Artigo 1.0 do Decreto n.O 870 
de 22 de Novembro de 1851 , se acha comprehendida a 
attribuiçAo das Thesourarias de Fazenda imporem as multas 
de que trata o Artigo 36 da Lei n.O 628 de 17 de Se
tembro de 1851, ficando ás partes o direito de recurso 
para o Tribunal do Thesouro. 

O Marquez de Paraná, Conselheiro d'Estado, Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios da Fazenda, e Presiden
te do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o lenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte hum de 
Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo 
quarto da Independeneia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marque: de Paraná. 
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DECRETO N.' 1.559 - de 21 de Fevereiro de 1855. 

Âtcgmenta o vencimento do Carcereiro da Cadêa da filla de 
Santa Cruz, e marca o do Carcereiro da Cadêa da filla 

de Canindé na Província do Ceará. 

Hei por bem Elevar á sessenta mil réis o vencimento 
do Carcereiro da Cudêa da Villa de Santa Cruz, e }Iarcar ao 
Carcereiro da Cadêa da VilIa de Canindé, amb'8 da Pro
vincia do Ceará o vencimento annual de cem mil réis, na 
ooDrormidade da Lei de treze de Dezembro de mil oito
.cenlos quarenta e hum, Artigo oitavo . 

.Ioaé ThomaE Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistre e Secretario d' Estado dos Negocios da Just~1l. assim 
o tenha entendido e raça executar. Palncio do Rio de 
Janeiro em vinte hum de Fevereiro de mil oitocentos 
einceeota e cinco, trigesimo quarto da Independeocia e do 
Imperio. 

Com 8 llubriea de Su.a Magestade o Imperador. 

JoséTlumuu: Nabuco de Âr.ljo. 

DECRETO N.o 1.560 - de 21 ele fevereiro de 1855. 

Dtí lIOtlC ~iMJÇão é Guardo N"cio1l4l dos MtmieCfio. di 
1JuriIiba, SiiB J~ tHI Pinluw. e PriAcipe Ga Pr .. ,. 

do Paraaá. 

AüeadeMo á PrDp05ta do Presidente da PrOTÜloia do 
Paraná, Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1.0 Fica creado nos Municipios de Curitiba, Sio 
Joaé dos Pinhaes, e Principe da Provincia do Paraná, 
hum Commando Superior das Guardas Nacionaes, o qual 
comprehenderá no Municipio da Cidade de Curitiba hum 
Corpo de Cavallaria de quatro ~quadrõcs, com a deslg
naçlo de 1.0 , hum Batalha0 de Inrantaria de quatro Com
panhias, com a designar.ao de 1.' do serviço activo, huma 
Companhia, c huma secçio de Companhia avulsa da re
servil, ambas com a designaçto de 1.·, buma Companhia 
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e ÇiliHna litlitlitçl\o Comm'nhia ""ulsa 'Ue Ca""Haria "om 
designação de 1. a Ilil "F~~guezi;' de liuassú ,"""huma "~Com-
panbia, e huma secção de ComH8nhia avul3a de Infantaria 
com a dp"pnaçA" de do Bd~'viço ibi"tiN "a F%~4'guezi,q 
de""Votuv~;~~'a, h~m Esquadrii;~de Ca;;llari~ ;"vuls~ ~~om ~ 
desiçoação de I o hUin:Hh secçilü de Cümpanhia dER liziesmü 
armi, com dessiCdk8ção de 2" humn sec~Enü de CümpH~ 
nhio avulsa da reserva com a designaçllO de 2.' da }<'re-

de CFlmpo"h"go,t~,ªcuad,H4) tle çom 
de " hmüFl seEEçhhO dhh d" mesmhh 

arma, com a designação de 3. a, e huma sccçlio de Com
panhia anzdsa InfanfFlria, hh4,m di, a dü 

tlfe tr~eSer,hh 118 Ff+'gue:r.iLt da h,lmeirhh, no ~114) 
José dos Pinhaes, hum Corpo de Cavallaria de dou!' J~r 
quadzõcs a d" o, :seeçllo Com~ 
poahia da HicsmH rirmo, <:oro a dt'lii~na{!'io tle 4,", hllma 
Companhia avulsa de Infantaria, com 8 dc~igna~I\O de 2.' 
do ;%kirviçn ,ia rPll'"'VIl· no PrinE"ipe Emm dE? 
Ca,ªal~ria~ ,ie d~Il~" E;quad,ões com"~ "desig"ll"ação de 3. 0 e 
huma Companhia, e huma secçao de. Companhia avulsa. 
da metlmH s:trmhh, üsta eüm a d43sigmsE;},o d,; d,,', }ilUclhz 
.oom a de 2,', e buma Companhia avulsa ~e lllfautari~, 
oom? de~!gnaçAo de 3~,: do ser~iç~ d~ reserva."~ 

iUt. f+, Oe Balnhi4f+}s, mais i",Hirpoií 3erio SUiíH 
pílradas 008 lugares que lhes forem marcados pelo Presi
dente da Província. na conformidade da Lei, 

lIosé de Are,zjo ,lteiE , 
niBtto e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça. 8Siim 
o tenha entendidi, e faz~a ee}cutar" dQ Rio dii 
Ja1Kkeieo ViRif+ hUZih de de {dtif+:::entoií 
ciQCOe~ta e cinco. trigesimo quartQ da Indeperulencia e ® 
lrnhe,W. 

Com .a Rubrica _ de Sua MJg.estade o Imperador. 

José Thomãe Nabz4eih de 

F 
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DECRETO N.o 1.561 - de 21 Fevereiro de 1855. 

Dá nova organi$lJÇ!o á Guarda Nacional dos Municipio. 
de Castro e Guarapuava, da Provincia do Paraná. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Provincia do 
Paraná. Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.0 Fica creado nos Municipios de Castro e 
Guarapuava, da Provincia do Paraná. hum Commando Su
perior de Guardas Nacionaes, o qual comprehenderá no 
Municipio de Castro hum Corpo de Cavallaria de dous Es
quadrões. com a designa,,;.llo de 4. 0 , huma Companhia da 
mesma arma com a designaçao de terceira na }<'reguezia 
de Jaguarahiva, hum Esquadr&o .Ie Cavallaria com a desig
naçao tle 3. 0 , e hum a secçAo de Companhia da referida 
arma com a designação de 6.-. na Freguezia da Ponta 
grossa, huma Companhia avulsa, tambem de Cavallaria 
com a designac;ao de 4.·, na Freguezia de Tibagy, huma 
Companhia de Infantaria da reserva com a designaçao de 
5. -. na Freguezia de Ponta grossa, e hllma secçao de 
Cumpanhia da mesma arma. com a designaçAo de 9.·. na 
Freguezia da Cidade, e no de Guaropuava hum Esquadrio de 
Cavallaria , com a designat;ao de 4.0 , duas secções de 
Companhia da mesma arma, com as designaç,ões de 7.· 
e 8.-, sendo esta na povoaçao de Palmas, e huma secçlo 
de Companhia da reserva, com a designaçao de 10.-

Art. 2. 0 Os Batalhões, e mais Corpos terão as suas 
paradas nos lugares que lhes forem marcados pelo Presi~ 
dente da Provincia. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. do Meu Conselho, Mi· 
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte hum de Fevereiro de mil oitocentos 
cincoenta e cinco, trigesimo quarto da Independencia e 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Armfo. 
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DECRETO N.· 1.562 - de 21 de Fevereiro de 1855. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional dos Municipios 
de Paranaguá, Guaratuba, Morretes e Antonina da 

Provincia do Paraná. 

Attendondo á Proposta do Presiàente da Província do 
Paraná: Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1.0 Fica creado nos Municipios de ParaDaguá, 
Guaratuba, Morretes, e Antonina da Provincia do Paraná, bum 
Commando Superior de Guardas Nacionaes, o qual com
prebeoderá no Muni~ipio de Paranaguá buma seCÇAO de Ba
talha0 de Artilharia, de duas companhias com a designa
ÇAo de 1. a, doi!! Batalhões de Infantaria de seis companhias 
cada hum, com as designações de 2.· e 3.· do serviço acti
v.o, sendo este formadQ das praças alistadas na Freguezia 
de Guaraqueçaba, e aquelle das qualificadas na Freguezia 
da Cidade, huma companhia avulsa da reserva com a de
signaçAo de 4. _ , e 2 secções de companhias do mesmo ser
viço, com a designaçao de 4.- e 5.-, no de Guaratuba, 
buma secçao de BatalhA0 de Infantaria de duas companhias, 
com a designaçao de 1.- do serliço activo, e huma seCça,o 
de companhia avulsa com a designar.Ao de 6.- do serviço da 
reserva; no de Morretes hum BatalhA0 de Infantaria de qua
tro Companbias, com a designaçao de & •• do serviço aclitO, 
e huma secçAo de Companhia da reserva com a designaçao 
de 7. a; e no de Antonina hum Batalha0 de Infantaria de 
quatro Companbias, com a designaçAo de 5.· do serviço acti
vo, e huma secçao de Companhia da reserva com a desig
naçao de 8.-

Art. 2.0 Os Batalhões, e mais Corpos terDo as suas 
paradas nos lugares que lhes forem marcados pelo Presiden
te da Provincia, na conformidade da Lei. 

José Thomaz NabllCO de Araujo, do Meu Conselbo, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça ex·:cutar. Palacio do Rio de Ja
neiro em vinte e bum de Fevereiro de mil oitocentos cin
coenta e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

~- I ~ 
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COLLECçlO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.- SECÇÃO 17.-

DECRETO N." 1.563-de 24. de Fevereiro de 1855. 

ÂpprQ1Ja o Regulamento para a execução dos Artigos &..0 e 8." 
(lo Decreto N." 806 ck 23 de Setembro de 185&. relativo á 

abertura da rua do Cano. 

Hei por bem Approvar o Regulamento para execução dos 
Artigos ""." e 8.° do Decreto N.· 806 de 23 de Setembro de 
185t. que autorisou a Illm. - Camara Municipal da Córte a in
corporar buma companhia para o fim de fazer abrir a roa do 
Cano até o Largo do Paço, e dar-lhe maior largura em roda 
a sua extensão, o qual com esta baixa aasignado por Luiz 
Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario 
d·F..stado dos Negocios do Imperio, que assim o tenha entendiao 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e quatro 
dê Fefereiro de mil oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo quarto 
da Independencia e do Imperio. 

• Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luil Pedreira do COllltO FerraIC. 

Ileplameoto I,ar. exeeu~llo ,108 "\'rt". ".0 e 
8.° do Decreto 0.° 808 de 8S .te Setem

hro de .86.&. 

Art. 1.. A companhia que for organlsada para abrir c 
alargar n l'ua do Cano, ~m conformidade do Art. 1.0 da Lei 
n." 806 de 23 de Setembro de t85~, apresentará, no mais curto 
espaço de tempo que fOI' [lossivel, á Illm,· Camara Municipat 
o -plano da obra em todas as suas partes, e a respectiva plaD&a 
em todo o comprimento da rua. 

Arl. 2.° A esta plant.a acompanharão outras de cada hum 
dos predios da dita rua no seu estado ildual, e bem assim dos 
terrenos das casas e quinlacs das outras ruas que lhe ficarem 
proximamente parallclas ou lI'ansvcrsaes, e que forem nccessarios 
para darem ás novas edificações daquella o 'fundo de 15 braças, 
se esse fundo parecer con~ni~nte pnra ('ommodidade c aformo-
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lIellmento dos edificios. Os predios se assigllalarii() por seus nume-
ros; e em rela~Oes Bn!leXaS se designarllo os nomes dos proprieta~ 
rios, a sua qualidade, e mais eircumstaneias que devia ser 
aUendidas, declarando--se a extensão dos terrenos das ruas paralle
las e transversaes que devem ser desapropriados. 

Art. 3.0 A Ilhn.- Camara Municipal, logo que receber o 
plano e plantas de que trata o Artigo antecedente, os fará expor 
na Casa de suas Sessões por 20 dias ao conhecimel:'~O dos 
pl'Oprietarios, que, durante esse espaço, poderão ahi examina
los -o apresentar-lhe suas reclamaçOes e observações; e assim o 
mandará annuneiar pelos jornaes. 

Art. 4.0 Findos os vinte dias, a Camara, ouvindo a dous 
Engenheiros ácerea das reclamações que lhe tiverem sido feitas, 
dará a respeito dellas o seu pal'eeer ao Governo, fazendo levantar 
plantas das modificaçOes que lhe parecerem dignas de aU ~I\ção, 
e remettendo-as com todas as oulras planta.; e planos á Secre
taria d'Estado dos Negocios do Imperio. 

Art. 5.0 O Governo, depois das diligencias e exames que 
julgar indispensaveis, approvará ou alterará por Decreto o plano 
das obras projectadas, admiUindo ou rejeitando as modiOcaç.ões 
propostas. 
~ Art. 6.0 Approvado por Decreto Imperial o plano das 
obras, entender-se-Mo desapropriados em favor da companhia: 

S 1.0 l:od?S os prcdios da rua do Cano com seus respectivos 
quintaes. a exccp~ao daquelles Il que se refere o Art. 27. 

§ 2.0 As partes dos terrenos das casas ou quintaes das outras 
ruas que ficarem proximamente parallelas ou transversaes á rua 
do Cano, e que tiverem sido comprehondidas no plano, para 
darem ás novas edificações da referida rua do Cano o fundo 
de 15 braças onde esse fundo for conveniente. 

Nenhuma Autoridade judiciaria ou administrativa poderá 
admittir reclamaçao ou contestação á desapropriação resultante 
da approvação do plano por Decreto Imperial. 

Art. 7.a A companhia não tomará posse dos predios e terre
nos desapropriados sem que preceda a respectiva indemnisação. 
. 6 processo de indemnisaçAo ser .. promo~ ido pelos Agentes 

da companhia perante os Juizes do Civil da CÔrte, no caso de 
nAo poderem os ditos Agentes convencionar amigavelmente com 
os donos dos predios, ou de serem elles menores ou interdictos. 

_ Art. 8.0 Para se instaurar o processo perante o Juiz do Cive), 
os Agentes da companhia lhe req!lererAo em separado a citaç~o 
de cada hum dos proprietarios, e de seus Tutores, ou Curadores 
caso sejAo menores, para effeito de nomearem dous arbitros que, 
com os dons nomeados pela companhia e com o designado pelo 
Governo t procedio á avaliação do predio ou terreno, no caso 
que não queirAo acceitar a quantia que os Agentes deverllo olJerecer 
em nome da companhia pal'a essa indemnisaçilo. 

O requerimento deve ser instruido com os seguintes docu
mentos: 

,. ,,
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§ 1.° Copia do Decreto que approva o plano das novas edifica
ções da rua do Cano. 

S 2.° Copia da planta especial do predio da rua do Cano, 
ou dos terrenos ou parte de terrenos das casas ou quinlaes das 
ruas paraJlelas ou transversaes áquella rua, se se tratar de 
indemnlsaQão de taei terrenos comprehendidos no plano. 

S 3.° Atlestado do Engenheiro encarregado da direcçAo das 
obras "ublicas, que certifique ser o predio ou terreno de que 
se trata comprehendido DO plano approvado por Decreto Imperial, 
e ser exacta a planta que deUe se apresenta. 

S 4.0 Declaração dos dous arbitros que oomearem para com 
os do proprietario e o designado pelo Governo procederem á 
avaliação da indemnisação, se a offerta não for acceita. 

§ 5.° Certidão da decima que ~m pago o predio no segundo 
semestre do anno financeiro de 1853 a 185ft.; e, caso nlo tenha 
pago a decima nesse semestre por nlIo ser devida. certidão da 
ultima anterior e da primeira posterior quo houver pago. 

Art. 9. 0 Os proprietarios ou seus tutores e curadores, a 
quem for feita a citação. serão obrigados a declarar, dentro 
de 5 dias depois da citaçllo, se acceiLlo ou nlo a indemnisaçãO 
olTerecida; e, no caso de a não aceitarem, declararão a quantia 
que pl·etenderem. e nomearão logo dous arbitros, quo deverllo 
proceder com os da companhia e o designado pelo Governo à 
avaliação da indomnisação, se o Agente por parte ,da companhia 
não se conformar com o pedido formulado pelo proprietario. 

Art. 10. Os Tutores e Curadores dos proprietarios que os 
tiverem serão autorisados por simples despachos do Juiz dos 
Orphãos a acceitar 8S olTertai de indemnisaç,ão que acharem 
uteis a seus tutelados ou curados. 

Art. 11. Se o offerecimento da companhia, ou o pedido 
do proprietario for aceito, recebida por elle a quantia; ou 
depositada se recusar ou nDo puder recebe-Ia. o Juiz do Civel 
mandará passar mandado de posse em favor da companhia, que 
será executado sem embargo de quaesquer embargos, c senirá 
de Titulo á mesma companhia. 

Art. 12. Se nem o offerecimento da companhia, nem o 
pedido do proprietario for acceito. os arbitros nomeados se reuni
rilo sob a presidencia do Juiz do Cível no dia e hora fixados 
por eUe, e em sua presença farlo a avaliação da indemnlaç60 
devida, observadas as regras declaradas no Art. 17. 

Art. 13. Feita a avaliaçlo e recebida pelo proprietarfo a 
importancia deUa, ou depositada se recusar ou não puder recebe
la, mandará o Juiz passar mandado de posse na fórma declarada 
DO Art. U. 

Se as indemnisaçõe5 nlIo exooderem as offertas da companhia, 
a8 partes que as tiverem recusado pagario as custas do processo; 
se porém forem superiores será a companhia condemnada Dal 
custas. 
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Art. 14. Os proprietarios das casas e terrenos, tanto da 
rua do Cano, como das que lhe fica0 proximas, parallela ou 
transTersalmente, ou seus tutores ou curadores, que quizerem 
inscrever-se como Accionistas da companhia até o valor dos res
pectivos predios, na conformidade do disposto no Art. 5.0 da 
Lei n.· 806, dirigirlo á Directoria da companhia huma declaração 
por escripto; podendo isto ter lugar ou no aeto de assignarem 
a eseriptura de venda, quando esta for amigavel , ou na occasiilo 
em que o Juiz do Civel expedir mandado de posse em favor 
da companhia. 

Nu 1. - hypothesc será sufficiente buma simples communica· 
Çio á Directoria, declarando o numero das seções pretendidas. 

Na 2.- será preciso fazer huma requisiçllo ao Juiz do Pro
tesso por meio de petiçllo. A Directoria he obrigada em ambas 
as hypotheses a satisfazer immediatamente ás requisições na con· 
forrnidade dos seus Estatutos. 

Findas as diligencias Ilcima determinadas não tarao mais 
lugar semelhanles reclamações. ............ 

Art. 15. As pessoas que forem nomeadas arbitros pela 
eompanhill. , ou pelos proprietarios, nilo poderio recusar o encar· 
go , salvo sendo Empregados Publicos " ou tendo algum impedi
mento dos declarados DO Art. 8.8 do Decreto N.o 806. 

Art. 16. Os arbitros que nlo forem escusos pelo Juiz, e 
que nlO comparecerem para procederem no dia fixado á avaliaçlo 
dos predios desapropriados, poderio ser compellidos a cumprir 
o seu dever com multa até ~OOO e prislo até 8 dias. 

As multas e prisões serllo ordenadas pelo Juiz administra· 
tivamente. 

Art. 17. Para proceder á avaJiaçilo das indemnisal;õcs, os 
arbitros observarllo as seguintes regras: 

1.& Nenhuma indemnisaçllO poderá ser menor do que o valor 
de vinte annos do rendimento do predio, devendo ser calculado 
esse rendimento pela decima que houver pago no 2.· semestre 
de Um3-54; e caso nlo tenha paGo decima nesse semestre, 
pela certidlO do que pagou no semestre anterior e no posterior, 
tomando-se o termo medio. Se nlo houver pago decima do 2.· 
semestre dç 1853-5", nem decima posterior, regular--se-ha o 
preço sómente pela ultima decima paga, . salvo o caso de se 
ba'Verem feito no predio obras importantes depois desse pagamento. 

2. a Nenhuma indemnisação será elevada a maior quantia dó 
que importarem os ditos 20 annos de rendimento, calculado 
pela decima, e mais 10 °I. dessa importaneia se o predio estiver 
aloglldo eos proprietarios fÓrem maiores; se porém os proprieta
rios fÓrem menores, ou morarem nos predios que tiverem de 
ser indemnisados, ou forem corporações de mão-morta, ou os 
predios estiverem no ultimo caso da regra 1. &, a iódemnisaçllo 
poderá ser elevada 8\6 20 °/0 acima dos 20 annos de rendimento 
calculado pela decima. 

F 
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Se os predios forem de corporações que nllo paguem decima, 

ou pertencerem 30 Estado, a avaliação no primeiro caso se fará 
sobre a baie do aluguel do predio, com a porcentagem devida 
a juizo dos arbitros, não excedendo a 20 0/.; no segundo caso, 
será a avaliação feita por estimação, precedendo informação de 
dous Engenheiros e dous mestres de obras designados pelo Juiz 
do Civel. 

Se o terreno que se houver de indemnisar pertencer aos 
predios das ruas parallelas ou transversaes á rua do Cano, calcu
lar-se-ha o seu valor p<'!lo rendimento de 20 annos do predio a 
que pertencer, com addição da porcentagem de que trata a regra 
anterior, e dividir-se-ha a importancia desse rendimento pelo 
numero de braças quadradas do terreno que tiver o predio, 
assignando-se para indemnisaçlio do terreno desapropriado a quota 
que lhe pertencer, segundo sua extensão. 

Art. 18. Se os proprietarios dos terrenos ou quintaes das 
ruas parallelas ou tl'ansversaes á rua do Cano se sentirem gravados 
com a indemnisação parcial assim o declararão; e neste caso, 
se os arbitros entenderem que a desannexação desse terreno 
arruina ou inutilisa o predio a que pertencia, avaliarão a indem
nisação de &odo o prediol segundo as mesmas regras, e a com
panhia será obrigada ao pagamento total do seu valor, e o pre
dio lhe ficará pertencendo em sua totalidade. 

Art. 19. As novas edificações da rua do Cano começarllo 
do Largo do Paço, ficando considerado 1.0 quarteirão o espaço 
que medeia entre esse Largo e a rua da Quitanda; 2.° quarteirão 
o que vai da rua da Quitanda á rua da Valia, e 3.° o que vai 
da rua da Valia ao Rocio. 

Art. 20. Em toda a extensão do 1.0 quarteirão a rua será 
alargada, e os novos predios serão construidos na fórma da 
planta dentro de 6 annos; sendo os primeiros tres para cons
trucção dos predios do lado do Sul, e os outros para os do 
lado do Norte. 

No 2.° quarteirllo a rua serll alargada e os novos predios 
construidos dentro de r. annos, contados do dia em que findarem 
os 6 annos estabelecidos para o t. ° quarteirãO; sendo os tres 
primeiros destinados para a construcçlio dos predios do lado do 
Norte, os segundos dos do lado do Sul. 

No 3.0 quarteh'iio serão as novas construcções conclui das em 
igual prazo, contado do dia em que findar o que fica estabelecido 
para 2.0 quarteirllo ; e este será sudividido na fórma estabelecida 
para o 2.° quarteirllo e para o mesmo fim. 

A Companhia pagará a multa de t.OOO~ a 4.0~ por ca
da semestre se nos prazos acima prescriptos não terminar a edifica
ç1io dos respectivos quarteirões. 

Art. 21. As novas construcções podem ser feitas pela com
panhia ou pelas pessoas a quem forem por ellas vendidos os pre
dios ou terrenos em que devem SelO construidos. 

Digitized by Google 



( tU ) 

Tanto a companhia como essas pessoas silo obrigadas a 
conformarem-se com o plano e planta, e serão compellidas, 
pelo Engenheiro a quem o Governo incumbir a fiscalisaçio e 
exame da regularidade das constrocções, a demolirem o que 
houverem construido contra o plano, que deverá ser fielmente 
executado. 

Art. 22. Alêm da demolição e reconstrucção, a companhia 
e as pessoas a quem vender os terrenos serão sujeitas a huma 
muita de 500;'; a 2.000", por qualquer alteração que fação nos 
planos, bem como pelos defeitos da construcção. 

Art. 23. As multas serão impostas, á requisição do Enge
nheiro, pela IIIm. a Camara Municipal, com recurso para o Mi
nistro do Imperio, e cobradas executivamente, como as que se 
impoem por infracção de posturas, tendo o seu producto a mes
ma applicação que tem o desta. 

Art. 24.. As multas recahirão immediatamente sobre a 
companhia, que será responsaveJ á Illm. a Camara rtlunicipal, 
podendo todavia a compnnhia rehavê-Ias das pessoas a quem 
tiver vendido os terrenos se por culpa destas tiverem sido impostas 
as referidas multas. 

Art. 25. Para pagamento das multas a companhia deposi
tará no Thesouro ~acional a quantia de 50.000l')000, que vencerá 
os juros de 4. por cento ao annO. 

A' proporção que o deposito for sendo de,falcado por paga
mento de multa a companhia o completará, para que nunca 
seja menor de 50.000~OOO. 

Art. 26. A indemnisaçll.o dos predios da rua do Cano, e 
das transversaes e parallelas, poderá ser feita simultaneamente 
em todos os quarteirões em que se considera dividida a referida 
rua; afim de que a companhia entre na posse de todos os predios 
o mais breve possivel sem embargo dos prazos estabelecidos, 
unicamente destinados a facilitarem as novas construcções, enio 
a embara~arem a indemnisaçil.o dos predios c sua occupação pela 
companhia. 

Art. 27. Fica reservada ao Governo a faculdade de conser
nr no dominio do Estado os predios pertencentes aos proprios 
nacionaes que existirem no perimetro sobre o alinhamento da 
nova rua, mandando fazer nelles as obras neccssarias de con
formidade com os planos. Neste caso a companhia ficará obrigada 
sómente: 1.0 , á indemnisaçilo da parte dos ditos predios que 
for demolida para ser occupada pela rua; 2. o, ás dcspezas da 
demolição, e ás que forem necessarias para evitar a ruina dos 
predios cuja parte for demolida; 3.0 , a fazer na rua as obras 
exigidas, segundo o plano. 

Art. 28. As disposições do presente Regulamento são igual
mente applicaveis para quando se tratar da execução do Art. 
i2 da Lei N.o 806 de 23 de Setembro do 185,., que autorisou 
tambem por igual modo o alargamento e regularisac;~o da rua 
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dos Latociros até o Largo da Carioca e d'ahi ao da Ajuda pela 
rua da Guarda Velha, quer eS!I{lobra seja feita pela companhia 
da rua do Cano, quer por outra que para este Om se haja de 
incorporar. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2~ de Fevereiro de 1855.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

-.... 
DECRETO N.O 1.56& - de 24 de Fevereiro de 1855. 

Approva os Estatutos organisados para a Companl&ia Ni· 
cterohy e lnhomerim. 

AUendendo ao que Me requereo o Conselho de Diree
ção nomeado pela Assembléa dos Accionislas das Com· 
panhias reunidas de Nicterohy e Inhomerim; e de con
formidade com a Minha Immediata Resolução de 17 do cor· 
rente mez, tomada sobre parecer da Sec~Ao dos Negocios 
do Imperio do Conselho d'Eslado, exarado em Consulta 
de 15: Hei por bem approvar os Estatutos organisados para 
a Companhia formada das duas referidas com a denominação 
dc- Nicterohy e Inhomerim -, os quaes com este bailA0 
assignados pelo sobredito Conselho de DirecçAo. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Minis. 
tro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido, e faça executar, Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte e quatro de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta 
e cincol trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferras. 

Estatutos da Companltia de na1:egação a vapor de Ni
terohy e lnhomerim. 

CAPITULO I. 

Objecto e bens da Companhia. 

Art. 1.° A Companhia Nicterohy e Inhomerim, formada 
pela rusao das Companhias de Nicterohy e Inhomerim, tem por 
6m continuar a etplornr as linhas de navegnr.ao encetadas 
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por ambas as Companhias; bem como qualquer outra que 
convenha aos seus interesses. 

Art. 2.0 A Companhia durará por vinte annos. Findos 
os privilegios de navega~llo, de que ora goza, requererá a 
sua renovaçllo: se nenhum delles for renovado, poderá a 
Assembléa dos accionistas resolver a continuaçllo ou a dissolu
ção da Companhia. como mais convier aos seus interesses. 
guardando a disposiçao do Art. 295 do Codigo Commercial. 

Art. 3.0 Constituem sua propriedade os privilegios con
cedidos ás Companhias de Nicterohy e Inhomerim, a saber: 

1. o O privilegio concedido á Companhia de Nicterohy pelo 
Decreto n. O 1.011 de 12 de Julho 1852. 

2. o O privilegio concedido pela Assembléa e Governo 
Provincial do Rio de Janeiro para a navegação a vapor no 
rio Inbomerim, durante o espaço de trinta annos, conforme 
o contraclo assignado com o mesmo Governo em 19 de Maio 
de 18&2. 

3 a O privilegio concedido pelo Decreto n.- 1.012 de 
12 de Julho de 1852 á mesma Companhia de lnhomerim 
para a navegação de Bolafogo. 

Art. A.a O seu fundo de 4OO.000!'OOO. valor do mate
rial e escravos das duas Companhias, sendo 250.000;zrOOO 
o da Companhia de Nicterohy, e 150.000.jbOOO o da Com
panhia de lnbomerim, o qual será dividido em 1.600 8cçôes 
de 250;zrOOO transferiveis de huns á oulros possuidores. Este 
fundo poderá ser augmentado quando a conveniencia o de
monstrar, e a Assembléa dos accionistas o determinar. 

Art. 5.a A Companhia será representada pela Assem
bléa dos accionistas, e administrada por bum gerente, sob 
a inspecÇlio de bum Conselho de Direcção composto de tres 
Acclonistall. 

CAPITULO lI. 

Da Auembléa dos accionistas, e da Administração da 
Companhia. 

Art. 6.0 A Assembléa dos Accionistas compor-se-ha dos 
Ilocios que possuirem cinco ou mais acções, averbadas no 
livro das transferencias bum mez antes de qualquer reunilo. 

Art. 7.° A ordem da votação será de hum volo por 
CiRCO aeções, e assim até cincoenta acçôes; dahi por dian
te qualquer que Seja o numero de actões nao dará direito 
seRIo a dez votos. 
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Art. 8. o Os accionistas que tiverem menos de cinco 
8cções poderão assistir ás discussões, mas nlio tomarlio par· 
te nas deliberações. Os accionistas habilitados para votar po· 
derlio por procura~ão delegar seus poderes a qualquer ou· 
tro accionista, e~te porém, mesmo accumulando poderes, 
nlio poderá ter mais de dez votos. . 

Art. 9.0 Será constituída a Assembléa dos accionistas 
logo que se achem representados hum terço das aeções da 
Companhia; não se verificando o numero prescripto, se fará 
nova convocação, e no dia e hora designada poder-se-ha 
deliberar qualquer que seja o numero dos aecionistas reu
nidos. 

Art. 10.0 O Presidente do Conselho de Direcç<1o diri· 
girá os trabalhos da Assembléa dos aecioníslas: o Secreta· 
rio do reCerido Conselho lavrarú as aetas; e as decisões se 
tomarlio pela maioria de votos presentes. 

Art. 11.0 A Assemblca dos accionistas elegerá por huma 
só lista, e á maioria de votos. hum Conselbo de Direcçlio 
composto de tres de seus Membros, o qual nomeará hum 
Gerente para a Companhia, que no seu entender reuna to· 
das as qualidades necessarias para tal fim. 

Art. 12.0 O mais votado dos tres Membros será o Pre· 
sidente. que accumulará as Cuncções de Caixa da Compa
nhia, e o menos votado será o Secretario. 

Art. 13.0 O Conselho, como fiscal, tomará cODtas ao 
Gerente sempre que lhe aprouver. 

Art. 14.0 O Conselho poderá suspender, e mesmo de
mittir o Gerente quando julgar. á unanimidade de votos. 
que nllo deve continuar a exerrer tal cargo. 

Art. 15.0 Só accionistas de vinte acções pelo menos se· 
rllo eleitos Membros elo Conselho de Direcção; suas fUDcçÕC$ 
durarão tres annos. mas poderlio ser reeleitos. 

Art. 16.0 O Conselho de Direcçllo se reunirá quando o 
julgar necessario a bem dos interesses da Companhia, e 
todas as vezes que o Gerente carecer de ouvir o seu parecer. 

Arl. 17. o São attribui~ões do Conselho: 
1. o Resolver sobre a celebração e refórma de contratos. 

construGÇÕes de pontes, exploração de qualquer linha de 
navegaçllo. acquisiçlio de barcos ou de outra qualquer pro· 
priedade. alienaçliO dos objectos improprios para uso da 
Companhia; e a respeito de quaesquer medidas que devao 
ser propostas á Asscmbléa dos accionistas. 

2. o Convocar a reuniao da Assembléa dos acciolÜstas. 
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3.· Preslar n sua opinião em qualquer negocio propos-
to pelo Gerente. . 

4.· Fh~tipll18r os dividendos e o fundo de reserva semes
tralmente, . conforme o Art. 32. 

Art. ·iS.· No impedimento" de qualquer dos Membros 
do ;Conselho, em occasilio de ser reunido para funccionar, 
será convidado para supprir a falta o immediafo em ,·otos. 

Are. 19.0 • ~SAo attribuiçõcs do Caila, além das que lhe 
competem como Presidente: 

1.° Uiriglra escr.iplur.açilo da Companhia, cujo archivo 
estará sob sua guarda. 

2.· Receber os dinheiros da Companhia, que deverao 
ser-lhe entregues pelo Gerente. 

3.· Dar a· premio nos bancos ~s quantias que não forem 
I,reci!los para as despem!! correntes, c o ·fundo de reservo. 

4.· Subscrever os termos dos transfercftCios de acções. 
5.0 P"gar IIS contas e despezas da Companhia, depois de 

conferidas "eio Guarda li ... ros e rubricadas pelo Gerente. 
Art. 20.0 O Caixa será responsavel pelos \'alores que 

tiver em seu poder. 
Art. 2l.° Selo Ilttribuições do Gerente: . 

1. o A gercncia c a administraçdo de todos os negocios 
c operaCões de, Companhia, .com poderes para obrar como 
melhor enleodllr ~m. bene6cio della, salvo os que forem da 
compelcncia do Conselho de Direcçao. 

2. o Levar. a el'l.'ito as deliberações do. Conselho. 
3. o Assignar 09 oootractos e corre"pondencias, guardada 

a disposi(,io do § 1.0 do Art. 17.· 
4.° Nomear e demiltir os empregados, c marcllI'-lhes os 

vencimenliJS. 
5.~ Faler· regulamentos adequados li boa administração 

e fiscalisaçao' da Companhia, ·eprovcr da melhor f'Jrmll aos 
seus interesses. ' . 

Art. 22.0 Poderá o Gerente assistir ás reuniões do Con
selho de Direc~lAo, para que for convidado., porém em no
nllllm caso fará'parte do mesmo Conselho-

Art. 23.· O lIerente apresentará á ÁSsembléa dos aceio
nistils. na sessilo ordinaria de cada anno o balanço da rceei
tn c' despeza , fechado noJim do DnDO social anterJor, acom
panhado de hum relatorio sobre o estado da CompnRhim. 

Artó 2~.o Nojmped;'me~to do Gerente servirá interiM
menle hum dos empregados por eUe de!lignado, . sob S\Ia 

responsn bi lidarl e. 

.r 
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Arl. 25.0 lIe prinltivn altribuic;iio da AssemLlén dos 
arrioni!'tas: 

1. o ."-Iterar os Estnlulos. 
~.. lMcrminar o augmclIlo do fundo da Companhia. 
:1. o I1rger, nas cpocas marcadas, o Conselho do Direcc;llo. 
!. o Tomar onnunlmente conhecimento da administroc;Ao 

da Companhia. , 
5.° Nomellr~ommissõe8 de namequando as julgar nc

cessarias. ' 
Art. 26,· Haverá ,llOma sesslo ordinari, da AS!lemblén 

dos nccionistas no dccurso do me,. de Janeiro de rada anno , 
e extrnordinarws quando f()rem convoCadas pelo Conselhó de 
HirecC;ão, 011 n pedido de ncchmistas que repre~ent(>m hum 
terço tias acc:õcs da Companhia. Nas sessões extraordinaritl" 
só se tralará do objecto da sua convococ;ilo. 

Art. 27. 0 As convocações serlo feitas por tres \'l'll'S 
I;OS jornne.'l mnis lidO!l, e com antcripRc;Ao convenil'nte. 

CAPm'l,O 111. 

m'poJiriifS GtnU!l. 

Art. 28." O Gerente perceberú huma quota ele JMlr
r~ntagem sobre (I rendimen10 bruto da .companhia, qlle 
!'crIÍ l'stipulada pelo Conselho' de Direcç.l6. 

Arl. 29.° O Caixa terá hum laonorario, que ~rá 'ba
.10 pela Assembléa dos accionistos nas eporBS cm que for 
feita R cll'iC;lio do Conselho, e antes do ~ conheter o re
sultado do e!lcrotinio. 

ArL 30.0 A!\ dcspe,.8s de escriptorio e cxpediente serAo 
feoU8!! á custo cla f,ompanhia, que d~erá ter, hum Guardo-livro!!. 

Art. 31. 0 A elei(-Io dp Conseiho de Dil'CCtI~,se fará 
Ile tres ('m tres annos, contando-se a· primeiro época de 
Janeiro corrente. 

Art. 32." Dos lurros liquidos que apresentarem os bit
Jançoslicmeslrnes, quo serDo fechados no flm dos meles de 
Junho e lIezembro de ('.lida anno, se dedazirá o dh'idendo 
" arbitrio do COD5elho de Uiret'.Ç30, 'sc«nndo o Art. 17.· 
§ /,.0; nAo ('Irodendo porém a t2 por 0'. do actunl valor 
do material da Companhia, emquoftro o fundo de reserva' 
não for equivalente á oitava pane desse velor, que he de 
eincoenta contos de réis. 

Art. 33.0 Pelo fuUerimento de qualquer 8crionisto pIS· 
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58 para os seus hertleiros, não só o dlrt.'ito ás acçiJe5 e lu
cros respectivos, como tamhem o direito de "otar. guar
dadas as disp~iÇÕ'es dos Arts. 7. Q e 8. 0 do Cap 2;0 

Art. M. o Os accionistas nAo l!ão rL'sponsavcill além do 
valor de suas acções, que já se acha· rcalisado. • 

Art. 35.· As Companhias' rellni(las obrigA0-se no fiel 
cumprimento de seus contractos, (luar com os lioH!fIIOS (lc
ral e Provincial, quer com os particulares. 

Art. 3G.-Em qualquer occasião 'lue se resoh'er a dis
soluçlo da Com,ianhia, será ella eO'ecluada segundo os dis
posições do CodigG Commercial. 

Art'. 37.0 Estes Estatutos , depois de npprovados. só 
poderao ser alterados por decisão da maioria ahsoluta da ,\sscm-
bléa dos accionislas. . 

C.\.PlTliLO IV. 

Disposições . T,'atlS;ro,.ias. 

Art. 38. o Logo que for verificodo o balanço, as res
pectivas Dirc:ctorias de ambas os Companhias furllo II pl'O
rata dos IlIcros ou prejuizos, que resultarem, pelos seus 
respectivos acciooistas, de malloiro que o actual valO1' do 
ulatcriaJ com quo cada huma das Companhias concorre 
para a, (usa", fique isento de toLlo e tlUalllucr OIlUS para 8~ 
Companhias reunidas. . 

Art. '39." Para realill8r-Se a Cusio das duas Compa
nhias de Nietcrohy c lnbomerim proccdcr-se-ha cour(~rmc 8:; 

oondit;õe5 segbilltes: . 
1.- .. Comptlnhia do' Niclerohy entrará para a (:ompa

nltill Nicterohy' -ei Inhomerim com' todo scu material, no 
"r de :dUlento!Jcincoenta contos do réis. avaliados )Jelo 
modo seguinte: 
Ba1'C8ll: Santa emz. .. 50.000~ 

« S. Domingos.~. ·35.000,;7> 
Cl Nieteroby •• '" 3.&.OOO;m 
(( Ponta da· Areia 30.000JP 
« RestauratAo. " u..OOO.m 

" ---'""':'- 163.000.1J) 
Pontes e· utensiliOs ..•.••••• '. • • • • •. 50.000:i:" 
22 prêtos (não incluindo hum fugido). 27.000·2j'l 
2 (;a)deir8~ de sobresalenlc........ 7, OOO,:"j) 
t 5 ac~ões ,Ia Companhia, .. , • , . . • . . a. OOO~ 

---'-- ~50,OOO~ 
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2.· .-l Companhia de IlIhomcrim entrarlÍ iguII
mente com todo seu malerial no vator de cento e 
cincoentn contos de réis pela rórma seguinte: 
Barcos: S. Clemente.. GO.OO6.J1> ' 

(( Pclropolis .•.. 32.0{lO~ 
l( Botafogo •..... 12.00Q~ 
(( .Inbomerim com 

o novo' casco •. 27 .OOO~ 

1. :! pretos......... . " • • . .• . • . . • 
Pontes ................................. .. 

131.000;m 
12.000·7]) 
7.000!1J') 

----- 150.000m 

Rs.' !oo.ooo;m 

Art. AO. o Approvodos que sejAo os presentes F..sta
lulos por coda l1uma das Companhias separadamente. 
havercÍ huma reuolao dos accionistas de ambas, sob 11 presi
dencia do Presidente da Companhia de Niclerohy, eu de lnho
merim, á fim de eleger-se o Conselho de Direcção., que tom 
de funecionar &tê o ultimo de Dezembro de 1857; compu
tando-sc os volos pela ronna estabelecida nestes Estatutos. 
segundo o qual cada duas acções da Companhia de lnhomc
rim representarlÍ tres acrões da nova Companhia . 

. ~rt. ALO O primoiro cuidado do Conselho de Direcc;ão 
será solicitar a 8pprova~ão do Go,erno Imperial l'Ma estes 
Eslalulôs. que serao registrados 110 'frilmnal' do Commercio. 

Art. 42.0 As direcções dIIs duo. Compqnhias ,restafAo 
contas aos seus respectivos acciomslas do resultado da liq\1i .. 
da\~o até a data em que os preseotC8 Estatutos forem a.,-. 
provados pelo Governo Imperial. 

Art. 43. o .I.ogo que estes Estatutos obtiverem 8 appro:
varão do Governo Imperial, as duas Compaabias faneciono
rAo em commum, e o Conselho de Direc\'flo precederiÍ li 
subslilui~ao geral tias acçàes, segundo as bases aqui esta
belecidas. 

IUo de Janeiro 27 de Janeiro de 1855. - Jeronimo 
José Teixeira Junior - Antonio Alrcs da SU'8 }liuto Junior. 
- A. Lchcricy. 
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DECHETO N.U 1.;)65 - de2\. do Fc"crcil'O de t85:> • 

.Al'Pr01:a os Eslalulos da Sociedade Estatística do JJrasil 
estabelecida nesta Cfkte. 

Attendendo ao que lIe requereo a I\lesa interinnda. 'So
ciedade E!;h)tistica do· Brasil ostabelecida n~ta Côrlc, e de 
ronformida'de com a llihha·lm.oodiata Uesolutãode 17 do 
corrente IDCZ, tomada sobrep8'reccr da Secçlio dos Negocios 
do Imporio do Conselho d![stado, exarado em Consultado 
25 de Janeiro ultimo: lIei por.bem Approvar os Estatutos orga
nisados pata a rererida Sociedade, os quaes com este, baiDio. 

Luiz }>cdreirn do CouUo j'erraz, doJIeu Conselho, lli
nistro. e. Secretario d'Estado . dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e raça el:ecutar. Palacio do Rio de Ja
neiro em vinle quatro dc 'l<'c\'creiro de mil oitocentos cin
cocnta c cinco, trigesimo quarto da lndcpeudencia e do Im-
perio. . 

Com a ltubrica de· Sua Magcslade o Imperador. 

Luiz l"odreira 40 Coutlo Ferraz. 

Estatutos dll Socicclade Estatística do Brasil, fundada 
IIJb a lmlllediata l'rotccção 00 Sua J/aljestude ' 

a Imperador a Senltar Dom l'ccl,.o Sr.yundo. 

c.\,mJ LO I. 
; . 

DOI':fim da: Soeif(lade. 

Art. t." A Sociedade Estatistica do J)rasil tem por 
objedlJ -ooUlcr,: sY1llematisore' putAicar eS faclos- que devem 
constiluir tt eslatistita gera. do Impel'io. 

Art. 2, o Para este fim estabelecerá nas Prolincias cir
culos filiacs ou correspoódentes; promoverá. o ensino da 
economia polilica c da estatística; e publicará trimestral
mente huma revisla. 

1rt. 3.° Logo que a Sociedade lenha organisado tra
balhos systematicos ácerca da eslatislica geral do Imperio, 
ou de algum de seus ramos, deverá Jlublical-os em vo
lumes e~Jlcciae~. 

~ 
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CAPITULO 11. 

Da organisação da Sociedade. 
\ 

Art. A.o A. Sociedade se comporá de a.lembros elre
clivos, bonorarios e correspondentes. O titulo de ·Membro 
bonorario só deve ser conrerido como buma grande distinc
Çclo: o de l\lembro elfectivo, depors de organisadas as Sec· 
ções, será precedido do algum trábolho estatístico do can
didato: o ele ~Iembro correspoiuleilte será concedido ás pes
soas nao residentes [10 Côrte, que se interessarem pelos 
trabalbqs estalisticos. 

Art. 5.0 Os Principcs da Furnilia hitperial, que se 
dignarem do pertencer á Sociedade, seio considerados Pre
sidentes Honororios. 

Tombem o poclerlio !ier os Cheres das Nações l;:stran
geiras. 

Art. 6. 0 A Sociedade elegerá annualmcnle: hum l»re
sidente. dons Vice-Presidentes (hum primeiro e outro se
gundo ), dou.'4 Secretarios (hum geral e outro acljuntl» e 
hum Thesourtliro. 

Art. 7.0 Dividir-se-ha, por emquanto, a Sociedade em 
treze Secl;ões, a saber: de territorio; de populal;ão; de co
lonisoçlo; de instrucçlo publica; de agricultllra; de indus
tria; de commercio; de novegaç'ao ;de rendas publicas; de 
justil;.8; de torça militar; de administração publica; de es
tatistica comparada. 

Art. 8. 0 A designação dos Membros, que devem ser 
inscriptos em cada huma das 5eecões, será reita pelo Pre
sidente da Sociedade, tendo em atleutão as habilita~ões 
especiaes dos Sodos. e. os . desejos por .clles manirestados, 
consultundo para esse fim, sempre que for possivel, áquellcs 
tlue se acharem aUsentes. i 

Art. 9.° Cada. hum. dessas .Se~ões t(lrIÍ bum l'rc
sidente e hum Secretario, eleilos8nnualmente pelos l\lem-
bros respectivos.. . 

Art. 10 .. As SecçQes se podem subdivitlir em com
missões espcc.iacs para facilidade do trabalho. 
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CAPITt1I.O In. 

Da Direcção da Sociedade. 

Art. 1 t. A Direcç.ao da Sociedade compelirá a hum 
C.onsclho. composto dos Funcionarios do Art. 6.'. e dos 
l'residentes e Secretarios das Sec('ões. A Presidencia l10 Con
selho comlletirá ao Preside:lte da Sociedad~. 

Art. 12. O Conselho runccionará ordinariamente huma 
\'CZ por mez, devéndo estar reunidos pelo menos dez }Iem
bro!' . 

.\rI. 13. Ao Conselho compete: 
§ 1.0 A Direcçl10 da Sociedade. dan(10 instrucções para 

se preencher o fim de sua creaçJio, resolvendo as duvidas 
das SeO('ões apresentadas por intermedio de seus Presidentes, 
di~tribuiDdo por cllas os trabalhos, e discutindo-os a final, 
quando das Secções voltarem preparados. 

§ 2.' A concessAo dos titulos de Alembros eR'cctivos ou 
correspondentes. sob propostas das Secçõe!l . 

. S 3. 0 A approvllçAo para Sooios honorarios de flabios 
.lislinclos. OU de individuos. que tenbAo Ceito scrviçóS -re
levantes á Sociedade. 

S 4.'. O governo cconomico, 8 aulorisa..:.8o de qnaesqucr 
dcspezas necessarias. e a tomada de contas a'o Thesoureiro. 

§ 5.' A nomeaçAo de quaesquer empregados, sob pro
posta da mesa, daodo--Ihcs regimento ou instrucções sobre 
~us deveres. 

Art. H. Compete lambem ao eonsclho organisar n.~ 
ql1c~tÕ&l de concurso aos premios que se fundarem, e jul
gar as memorinsou trabalhos desse m~!'mo COIlC\H'SO •• 

C.\PITULO I". 
Das Seeçóe.9 . 

. ~rt. t 5. . As Sccr.àcs trabalharilo em conCerencia, todas 
as vezes que o julgarem necessario, e pelo menos duas 
vezes mensalmentc. 8 fim de tratarem do estudo e discus
são das respectivo! materias; da preparação dos trabalhos 
estntisticos. que tem de ser presentes ao Conselho; e de 
qU11l'luer 8ltSUmpto sobre que tcnltao de representar-lhe para 
o andamento daquelles trabalhos. 

A ri. 16 Quando houver matcria quc illterelOse 00 
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mesmo tempo a t1ua~ ou mars Secrões, estas ~e reunirão 
para discutirem em rommllm. })r('sitlirá nestas ort~asi(,e~ o 
mais \'elho dos respeclivos Pre!õic1elltcs. 

Arl. 17. As Secrões devem proceder á ele irão de seus 
Presidenles e Secretarios no ullima conferencia do mez de 
No\"embro. 

Art. 18. O regimento interno das Sccr('C!s será ,lado 
pelo Conselho Jlirect()r. ' 

, t.\lllTfLO \'. 

Arf. 19. As Assembléos Geraes só lerão lugor. or
dinariamente. nos primeiros dias de Dezembro, e poderão 
durar até Ires dias consecutivos ou interpoladamente. 

Arl. 20. Nessas Assembléas se procederá: 
§ 1.0 Ao exame das decisões do Conselho sobre n au

torisaçiiO de despeJas. Este'ctame será feito ti vista de Intm 
relatario, ~ do balanço npre!\entado pelo Conselho. .' 

§ 2.0 A adopçao por .cdamar80 dos }Icmbros honora
rios, appr!lvados pelo Conselho, 

S 3. o A adopçao de quaesquer medidas, que nao C!lti
verem na ~lçada do· Conselho. 

§ 4." A elci(ooe instollaçio dos OO\'OS Cu nccion a rios. 
Art. 21. l)ara se obl'rrcm as Sessões da A!lscmbléa Ge

rol, devem estar presentes, pelo menos, vinle e quatro 
lUembros. 

Art. 22. Além das AS!lembléas Gemes ordinorias c ex
traordinarias, ha\ erlÍ hl1ma Sessao'lIolomne annual 00 dia 
onniversario da inallgllraçao da Sociedade. 

Art. 23. Nesta Sessio o Secretario geral lerá o re
latorio dos trabalhos da Sociedllde durante o ultimo anno, 
terminando pela. nna)yse das memorins apresentados no con
curso aos premios, com n declara(.fiO das que forão pre
feridas, e dos nOlllt"s de seus autores. Em seguida o Pre
sidente da Sociedade conferirá os premios, e mandará ler e 
distribuir os novo~ progrommas. No fim da Sess80 o Se
cretario geral proclamará os nomes dos Membros honorarios. 
iltl(lptados na ultima AIISembléa. 
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CAPITULO VI. 

Das obrigações e direitos dos SOciOl. 

Art. 2.&. Os Membros effectivos ficlio sujeitos li huma 
contribuirão semestral de cinco mil rék No neto de sua 
inscriprão, como Membros, pagario huma joia de dez mil réis. 

Art. 25. Estas quantias e quaesquer outras, que a 
Sociedade puder alcançar por suas puhlicac;ões, por donativos 
particulares, ou por Decretarões dos 110deres do Estado, ser
virllo parll occorrer ás despczas do eXllctliente, do pagamento 
dos empregados, dos premios que se fundarem. da compra 
de livros, e da impressllo das revistas e mais obras. 

Art. 26. Qualquer l\lembro poderá assistir ás Sessões 
do Conselho; propor ahi e discutir, sem voto, o que jul
gar conveniente Ilara desempenho do fim da Sociedade; ler 
na bibliotheca respectiva, e consultar as aetas c os manus-
criptos nllo reservados. _ 

Art. 27. Todos os ~Iembros da Soc.iedade tem direito 
a receberem hum exemplar de qualquer publicarilo feita 
por ordem della. 

CAPITULO VII. 

Disposições Geraes. 

Art. 28. A Sociedade trabalhará desde quinze de Março 
até quinze de Dezembro. O tempo que medeia entre aquel
las duas datas será considerado de ferias. 

Art. 29. O!l nomeados para o primeiro Conselho de Direc
Çlio servirllo até Dezembro de mil oitocentos cincoenta e cinco. 

Art. 30. Qualquer reforma nas disposições destes F.s
tatulos será iniciada no Conselho e (depois de approvada) 
sobmeltida á consideração de hum a Assembléa Geral e ex
traordinario. 

Art. 31. Os presentes Estatutos, assim como qualquer 
reforma ou altcrar.ão, que houver de ser adoptada pela So
ciedade, subirlo á presen(.8 do Governo Imperial, de quem 
se solicitará a opprova\~o, antes de se imprimirem e dis
Iribuirem. 

Rio de Janeiro 28 de Dezembro de 1854. - ~farquez 
de ~Iont-alcgre, Presidente. - Bernardo Augusto Nascentes 
d'Azambuja, 1.. Secretario. - Joaquim Antonio d' Azevedo, 
2." Serretario. 
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DEcnETO N,· 1.566-de 2~ de Fevereiro de 18:>5, 

Ãulorisa a incorporação, e appro"a os Estatutos da Com
panhia denominada-Associação Colom'ai do Rio NOt:o. 

Attendendo ao que Me requereo o Conselho Fiscal da 
Companhia, que se pretende estabelecer nesta CÔrte sob o 
titulo de - Associaçao Colonial do Rio Novo -; e de confor
midade com a Minha immediata Resoluçao de 17 do corrente 
mez, tomada sobre parecer da Secçao dos Negocios do .Imperio 
do Conselho d'Eslado, exarado em Consulta de 25 de Janeiro 
ultimo: Hei por bem Autorisar a incorporaçao da referida 
Compllnhia. e Approvar os respectivos Estatutos. que com este 
baixa0, Luiz Pedreira do Colltto Ferraz, do Meu Conselho. 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido, e faça execut.ar. Palocio do Rio 
de Janeiro em vinte e quatro de Fevereiro de mil oitocentos 
cincoenla e cinco, trigesimo quarto da Independencia e 
cio Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedr.eira do Coutlo Ferraz. 

&tatutell da A •• ..,~ (Alo.lal d. RI. ~.v •. 

CAPITUI.O I. 

Da organilaçOO da AlSociação. 

Art. t. o Fica estabelecida a primeira lIssociaç80 colonial 
de agt'icultura nas margens do Rro Novo. da PrOlincil 
do Espirito Santo, em terrenos daquella localidade, adqui
ridos por compra feita á Caetano Dias da Silva, fundador da 
mesma al'sociaçao, 

Art. 2. 0 A Ãssociaç3.o se denominará - Associaçao Colo
nial do Rio Novo; - o seu fundo he de quinhentos contos de 
réis, representado por duas mil e quinhentas acçõcs de du
zentos mil réis cada hum a , traósf('riveis de huns á outros 
possuidores, precedendo as formalidades designados no A r
ligo 22: este fundo poderá ser augmenlado, quando em 
!ssembléa Geral dos accionislas se julgor conveniente. 

Digitized by Google 



( ISS) 

AtL 3 o A Associaçlo Coloni.l agrícola do Rio Novo 
tcm por fim: . 

§ 1. • Promover os seus interesses, estabelecendo D cul
tUfa de café. e outras accessorias nos terrenos, de que trata 
o Arligo 1.., e outros que venha a possuir. 

§ 2.. Importar familias estrangeiras para habitar os mes
mos terrenos. divididos em prazos de quarenta mil braças 
quadradas para cada família I ai quaes familias e as naeio
naes, que Corem uleis, e se quizerem engajar, como as es
trangeiras t ficnrilo proprietarias de toes prazos, mediante favo
raveis condições que se estipularem. 

Art. 4· A Associação Colonial agricola do Rio Novo terá : 
S 1.· Hum Director. 
S 2.· lIum l'rocurador Commissario. 
§ 3.· Hum Conselho Hscal composto de hum Pre.'1idellte, 

bulO Vice-Presidente e hum Secretario: estes tres emprega
dos CormarAo a Mesa da Assembléa Geral. 

§ 6. o Haverá tambem tres supplenLes para substituirem 
os ~Iembros do Conselbo Fi8Cal em seus impedimentos. 

CAPITULO 11. 

Do Director , Procurador Commwario. 

Art. 5.· A residencia do Director será no estabelecimen
to colonial, e a sua eleiçao será sempre feita em Assembléa 
Geral dos aeeionistas, mas na actuaUdadc be reconhecido 
Director o acclonista Caetano Dias da Silva, por ser Cunda
dor desta primeira em preza da colonisaç~o no sul da Pro
vincia do Espirito Santo. A sua elonernçllo, assim como a 
dos que lhe succederem, só poderá ter lugar em Assembléa 
Geral dos accionislas com o DUmero de voLos, que repre
seotem douli terços, pelo menos, das acções cmiUidas nessa 
occasi30. 

Art. 6.· Ao Director compete: 
§ 1.· Representar na localidade e na Córte a Associaçao 

Colonial do Rio Noyo. 
S 2. o Assigoar convenientemente a escriptura de vendil 

das propriedades que cede á Associaç30. 
S 3.0 Nomear os empregados necessarios ao bom andamen

to da empreza, e marcar-lhes os ordenados que hao de ven
cer por conta da AssociaçãO. 

S .&. o Fazer a acquisiçlo de colonos nacionaes e estran-
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geiros, como for possivel, por todOIl os meios á seu alcance, 
por si e por intermedio do Procurador Commissario, á pro
porçllo que forem ficando promptos 08 prazos, de que tra
ta o § 2.0 do Art. 3.· 

S 5.0 "'azer o costeio annllal do estabelecimento colonial, 
mandando os pedidos lIecessarios ao Procurador Commissario. 

§ 6. 0 Engajar ou contraclar os precisos trabalhadores, 
nacionaes ou estrangeiros, como for possivel, para coadjuvarem 
1I0S serviços do estabelecimento os forças escravos da Associa
Çlo, quanto ao prompto preparo dos prazos, de que trata 
o S 2.° do Art. 3.· 

S 7.0 Promover tlldas as culturas simultnneos, qlle for
necerlo productos e rendimen tos accessorios, e a ettracçüo 
de madeiras; e isto sem prejudicar a cultura de café, uni
ca adoptada como principal do estabelecimento. 

S 8.° Propor á Assembléa Geral dos accionistas, por in
termedio do seu Presidente, todas as medidas e providen
cias que julgar uteis á em preza colonial. 

§ 9.0 Apresentar annualmente em relatorio o estado da 
Associação e o balanço justificado da receita e despeza; assim 
como o fundo social, a massa dividenda e a de reserva. 

S 10. Dirigir e administrar, como entender, toda a 
empreza colonial e as dependencias que vier a possuir. 

Art. 7.0 O Director Caetano Dias da Silva dirigirá e ad
ministrará gratuitamente toda a empreza colonial e dependen
cias que venha á possuir, em quanto nlo houver hum lu
cro superior a seis por cento ao anno do capital desembolsado: 
logo, porém, que baja renda superior áquelle juro, lhe 
pertencerlo quinze pOl' cento da I'enda excedente no acto 
de cada dividendo aos accionistas. 

Art. 8.0 O mesmo Director, Caetano Dias da Silva, 
em altenção a ser fundador da Associação, aos serviços 
que se propõe a prestar gratuitamente, na fórma do Arti
go antecedente, aos serviços gratuitos de sua familia no 
que toca a arranjos domesticos. ao sacrificio de residir com 
sua familia no estabelecimento, onde falta0 todos os co
modos da vida, e ao grande trabalho que necessariamento 
ha de ter para crear hum estabelecimento de tanta magni
tude , be considerado Director permanente; mas no caso 
de sua exoneração. ser-Ihe-ha paga a quantia de seis con
tos de réis. por cada onno que tiver servido sem venci
mento. correspondente á esta quantia: no caso, porêm 
de alguma somma haver "roduzido em seu favor a por-
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centagem de quinze por cento t de que trata o Artigo an
tecedente, só se lhe pagará a importancia que faltar para 
completar os ditos seis contos de réis: o mesmo se prati
cará em favor de seus herdeiros no caso de seu ralleei
mento. 

Art. 9.0 Compete ao Procurador Commissario: 
§ 1.0 Receber todos os generos do estabelecillJento co

lonial, remettidos pelo Director ou seus encarregados, e 
fazer venda delles pelos melhores preços que puder alcan
çar, enviando-Ihe conta da venda. 

S 2. 0 Remetter ao Director e a seus encarregados, 
por elle competentemente autorisados, o que constar de 
seus pedidos. 

§ 3. o Conr,orrer com 8ua iufluencia commercial no Paiz 
e no estrangeiro para acquisiçAo de colonos uleis ao 
estabelecimento colonial, firmando com os mesmos colo
nos, ou inlrodllctores destes, quaesquer contractos, ou
vindo e seguindo sempre as ordens do Director a lal 
respeito. 

S 4. 0 Representar o Director, por si e por ~eus 
substabelecidos, em quaesquer pendencias judiciaes, a que 
elle Director lenha de assistir por conta e em nome 
da A:;socinçao. 

§ 5.0 Dirigir avisos aos accionistas, quer pelos jor
naes publicos, quer por cartas individuaes, para que se 
reunão no dia que lhe for indicado pelo Secretario da 
Assembléa Geral. 

S 6.0 Fazer a transrerencia das aeções em livros com
petentes !1empre que se lhe apresentarem, como dis
poem os Artigos 22 e 23. 

S 7. 0 Assistir ás reuniões do Conselho Fiscal sem
pre que para ellos for convidado: o mesmo praticará 
para com a Assembléa Geral dos accionistas. 

S 8. o lUandur e~crever ou e~crever clle mesmo a cor
respondencia qne nllo for reservada do Conselho Fiscal, 
e as Aetas da Assembléa Geral dos aceionistas, em li
vros destinados a taes escripturações, submettendo-os de
pois á assignatura da Mesa na rórma do Artigo 30.0 

§ 9.0 Ter em boa ordem e guarda todos os livros, 
quaesquer titulos e documentos pertencentes ã Associaçao: 
de taes livros, titulos e documentos assignnrá carga em 
livro competente á cargo do Secretario da Assembléa Ge .. 
rol dos accionistas e Conselho Fiscal. 

". . 
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§ 10. Executar com precisa0 todas as ordens do O.· 
reetor, que tenderem a negocios da Associação. 

Art. 10. O Procurador Commissario será da nomea{~'1o 
do Director, devendo tal nomea.;M recahir em accioni~tll 
commerciante bem conceituado: a sua eloneraçAo lcrá lu· 
gar por acto do mesmo Director, que a communicará ao 
Presidenle do Conselho Fiscal, assim como a nova 1I01lle8· 
ção que fizer de oulro Pocurodor CommislÕario. 

Arl. (I. O Procurador Commissario recolherá li qual. 
quer dos Bancos, ou Casas Bancarias estab"lecidas lIesta 
CÔrte, que mereça confiança e que der maior juro, todos 
os Cundos coloniaes que apurar, abrindo titulo de debito 
e credito entre os mesmos Bancos ou Casas Bancarias, 
para eslar sempre em dia com o fundo existente. 

Arl. 12. O Procurador Commissario terá escriptura
ção especial da Associação, em livros lambem espe
ciaes, abertos, numerados, rubricados e encerrados compe
tentemente, de fórma que passe de hUDll á oulros procu
radores. Elle sefli diligente e prompto em apresentar esses 
livros ao Conselho Fiscal, como dispõe o Arl. 15, para 
que o mesmo Conselho exerça a fiscalisaçAo que julgar 
necessaria, e satisfará o mesmo Conselho com todas as 
explicações que delle exigir. Por todos os serviç.os que o 
mesmo Procurador Commissario prestar á AssociaçAo terá 
cinco por cento do rendimento pr Iveniente da venda de 
generos coloniaes da AS80ciaç~0; e pela acquisiç~o de colo. 
nos terá a mesma vantagem, que perceberem oulras casas 
commerciaes. 

CAPITULO III. 

Do Conselho Piscai. 

Art. 13. Ao Conselho Fiscal 6ea pertenccndo: 
§ 1.0 Solicitar do Governo Imperial 11 approvação dos 

presentes estatutos. e todos os favores e isenções tenden
tes a promover o bom resultado dllsta primeira empreza 
colonial na Provincia do Espirito Santo; obrando de accor
do com o Director. 

§ 2. o Solicitar do mesmo modo dõ Governo e Assem· 
bléa Provincial do F.spirito Santo quaesqller favores e iscn· 
çi>es, que julgar vantajosos á Associação; obrando igual
mente de accordo com o Director. 

§ 3. 0 Celebrar com o Dircctor o conlracto de compra e 
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\'('ndn das propriedades que o mesmo Dircctor cede á As
sociação, estabelecendo nesse acto a fórma do seu embolso, 
de aecordo com o disposto nos Arts. 27 e 28 destes esta
tulos. 

§ 4. o Deliberar como julgar conveniente sobre tudo que 
lhe for proposto pelo Direetor, recorrendo á Assembléa 
('..eral dos Accionistas sempre que se nAo julgar habilitado 
para resolver definitivamente. 

§ 5. 0 Auxiliar o Director por todos os meios a seu 
alcance pora que a Associot.ao Colonial Agricola do Rio 
Novo caminhe á suo prosperidade. 

Art. U. O Conselho Fiscal, além das attribuições 
do Artigo antecedente, tem o direito de vigiar sobre todos 
os interesses da AssociotliO, e por conseguinte sobre a con
ducta do Direclor. A' vista desta importante atlribuiçao, 
quando o mesmo Conselho entender que o procedimento do 
Direetor be em oppositão aos interesses da Associaçlo 
Colonial Agricola do Rio Novo, poderá fazer-lhe sentir 
em reservado o que jlllgar conveniente; e se o Director 
com sua resposto e explicoções nAo satisfizer o mesmo Con
selho, e os motivos do reparo deste continuarem, poderá 
entao convocar a Assembléa Geral dos accionistas, para 
que resolva sobre o caso, como entender: quando se dê 
semelhante occurrencia, poderá ser exonerado o Director de 
conformidade com o Art. 5. 0 dos presentes Estatutos. No 
caso de descobrir-se falta de deveres no Procurador Com
missario, poderá o Conselho FillC8l inteirar della o Director 
para que providencie, como for jnsto, e á bem dos inte
resses da Associaçao Colonial Agricola do Rio Novo. 

Art. 15. O Conselho Fiscal, sempre que julgar con
veniente, poderá inteirar-se do estado do estabelecimento 
colonial, visitando-o e da Associoçlo em geral, examinando 
a escripturatAO, que á respeito deve existir em poder do 
Procurador Commissario, o qual, em virtude do que dis
põe o Art. 12. lhe franqueará a mesma escripturaçAo, 
e lhe dará, olém das notos que della exigir, as explica
ções que desejar. 

Art. 16. Por intermedio do Conselho Fiscal chegarão 
ao conhecimento ela Assembléa Geral dos accionistas todas 
as communicações e correspondencios do DirecLor da Associa
ção Colonial do Rio Novo. O Conselho Fiscal será eleito na 
primeira reunião dos acciollistas em Assembléa Geral, come
çará a funcrionar desde logo, c servirá por quatro annos; 
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sendo o mais votado Presidente, o segundo Vice-Presidcllle 
e o terceiro Secretario. 

Em ncto successivo se procederá á ellli\~o de tres sup
plentes. para substituirem os Membros do Conselho Fiscal 
em seus impedimentos. 

A rt. 17. Ao Presidente do Conselho Fiscal compete: 
§ 1.· Presiilir o mesmo Conselho em seus trabalhos or

dillorios c cxtraordinorios, que lerão lugar sempre que jul
gar convcniente á Associoçao. 

§ 2.· Convocar e presidir a AssembJéa Geral dos accio
nistas em Janeiro de cada anno. para ser-lhe presente pelo 
Dircctor o estado do estabelecimento Colonial e Associnçiio 
em geral; e o balanço juslilicado da receita e despeza au
nua, como dispõe o § 9.· do Art. 6.' 

§ 3.u Convocar e presidir a mesma Assembléa sempre 
que occorrerem negocios, que só pOl' clla devão ser deci
didos. e algumas dns circunstancias previstas no Art, 14. 

§ 4.· Abrir, numerar, rubricar e encerrar todos os livros 
da Associat;ão á cargo do Procurador Commissario, Secreta
rio e Dircctor, quando esta diligencia ou formalidade nllo 
pertença á outra autoridade, de conformidade com 8S Leis 
em vigor. 

Art. t 8. Ao Vice-Presidente fica0 competindo todas as 
aUribuições do Presidente, que as cxercerá em seus im
pedimentos. 

Art. 19. Ao Secretario compete: 
§ 1.. Previnir por carta ou verbalmente o Procurador 

Commissario para fazer os avisos competcntes aos accionistos, 
a fim de reunirem-se no dia que pelo Presidente lhe for 
designado. 

§ 2.° Lavrar as actas e registrar a correspondencia re
servada do Conselho Fiscal e Assembléa Geral em livros para 
isso destinados. 

§ 3.0 l\edigir as actas que nlio forem reservadas, para 
que o Procurador as faça lançar no livro competente, como 
dispõe o § 8.0 elo Art. 9." 

§ 4.0 Ter a seu cargo e em boa guarda os livros da 
Associaç.ao. 
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CAPITULO IV. 

Art. 20. He aceionista da Associaçlo Coloniul Agricola 
do Rio Novo qualquer indl,idiIo, corporaçao ou associaçAo 
nacional ou estrangeira, que possua l1uma ou mais acções 
quer tenha concorrido pora· a iostallatlio da AssociatAo, 
quer as houvesse adquirido por ceSsa0 feita posteriormente 
á mesma iRstallaçAo. 

Art 21. Tem direito a hum volo todo o aceiePi!ila 
que possuir cinco arç6es. mas lIenhum individuo poderá 
ter mais de vinle votos. qualquer que feja o aumero do 
acções que pOStt'U8. Só podem Ber Alembros do Con.elho 
Fiscal e Sopplentes. Direetor e Procurador Commissario. 
os accionistas que podem votar; mas o accionista que nAo 
póde votar. por ter meDOS de cinco acc;ões. tem o direi
to de ser convocado para a Assembléa Geral dos aecio
nistas. e de tomar parte nas discussões. 

ArL 22. As actões transferem-se por endosJo. datado 
e assignado pelo cedente, ,mas esta transfcrencia se notará 
110 livro competente. que a Associac;ilo deverá ter á cargo 
do l'rocurador t.:ommls9Ilrio: sem a transferenciil ser notada 
no referido livro. nenhuma actão com o simples endosso 
pederá concorrt'r á dividendos. 

CAPITULO V. 

Dos (um16s sociaes, rt.el·"as, balanços e dir:itleudos. 

A.rt. 23. O fundo social permanente e real consiãle 
no valor das propriedades da Associação em geral, au
gmentado cnda 'Ilnno oom o valor das beRlfeitorias encra· 
vadas , que serdo avaliadas annualmente. para fagurarem 
no respectivo balanço. 

Art. 2.t.. O fundo de reserva consiste: 
§ t. o Nas qllsntill!i por chamar de cada actão , d8~ 

dUll:1 mil e quinhentas que representão o fundo social. 
§ 2. 0 Nas quantias d~stinadas ao costeio do estabel~

cimento, que ficorem depositados nos Ba'\.Cos .ou C8IIl5 
bancarias, na fórma disposta pelo .o\. .. t. 11.0 destes Esta
totos. 

Art. 2:;. As massas difillendas consistirao no cumulo 
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de lodos as rendas do estabelecimento, reservadas as quan
tias neccssarios para costeio do mesmo estabelecimentu: de 
toes massas todos os nnnos DO mel de Janeiro se farao divi
dendos pelos accionistas. 

CAPITULO VI. 

Art. 26. As primeiras quatro entrada. para a caiu 
da Assoclaçio serio de 12 c meio por eento, ou linte e 
cinco mil réis por ada acçAo; sendo a primeira na época 
da sua installaçao, ou na data em que se firmar a escri
ptura de ooquisiçllo das proprieclades. de que 'ralao os Arts. 
1.· § 2.0 do Art. 6. o. § 3. D do Art. 13.·, a segunda ~is 
meles depois da primeira; a terceira seis mezes depois da 
segunda; a quarta seis meles depois datcrceira: o rundo 
restante será chamado na mesma proporçAo, em valor e 
tempo. ou em menos quantias, segundo forem as necessi
dades do estabelecimento. 

Art. 27. Da total importando da primeira chamada 
se deduzirlí o importe da sila e mai:! despezas preliminares, 
e a 80mma orçada Ilora costeio do l'slabelecimento colonial 
durante o anno· á correr, a juizo do Director, c 8 quan
lia que restar será Ilpplicada 80 primeiro pagamento das 
propriedades cedidas á Associoçao pelo seu fundador. 

Art. 28. Da lolol importancia da I'cgundo chamada 
se deduzirá o importe de alguma despeza exlraordinaria, 
que tiver sobrevindo, c a restanle quanlia será applicadn 
para segundo pllgamellto das propriedades: o mesmo se fará 
com IJ terceira e quarta chamadas, para completar o pa~o
mento de duzentos contos de réis, porque cede á Associa
ção o seu rundador as propriedades, de que se tC'ata no 
Artigo •. 0 Esles fundos ~rlio arrecadados nas épocas desi· 
gnadas pelo l'rOCllrador Commissario, o qual procederá IÍ 
respeito das sommas deslinodas 80 costeio do estabelecimen
to, e outras que sobrarem do pagamento das propriedades, 
como dispõe o Arl. ti. o dos presentes .~statutos. 

Arl. 29. O 8ccionista, que bavendo fdto 11lIma ou 
mais entradas; deixar de concorrer ils 8ubsequeutes. e sendo 
novamente avisado a não realistr no prazo de trinta dias. 
perderá em ruror da A~socioçAo o direito ás quantias com 
que ih·er contribuido. c ficará risc.ado de accionista: se 
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por~m quirer fllzer novas entradas igoaes ás verificadas 
por outro~ aceionistas, correspondentes ás aeções que tiver, 
Ocará rehabilitaoo accionista e com direita aos diTidendos 
que tiverem lugar d'abi por diante. 

Art. 30. Pam haver sessAo em .\.ssembléa Geral dos 
accionistas serao bastantes tontos accionistas. quantos repre
sentem metade das oCfões- emittidas e mais huma; mas se 
convocados huma vez se nlo reunirem J terlo lugar as de
libera~ões na reuniao seguinte com o numero que compa-_ 
recer , defendo as oetas ser assignoda!l pelos Membros da 
Mesa: para que nenhum accionista possa allegar Ignora0-
cio desta dlsposiçao, será inserido este Artigo nos annun
cios e avis08 que se fizerem. 

Art. ;).. Se o Direcror fallecer ou se escusar, proce
der-se-ha á elei(40 de quem o su~tilua: ti sendo por mor
te do actua!, se praticará o que dispõe o final do Artigo 
8.° dos presentes Estatutos. No caIO porém de auseoda tem
Jloraria do Director por 9ualquer circunstancia, elle, sob sua 
responsabilidade J deixara á testa dos trabalhos coloniaes quem 
legalmente o represente e execute suas ordens. 

Art. 82. As aeções seria Qssignadas pelo Presidente 
c Secretario do Conselho Fiscal. 

Art. 33. Dos productos do Estabelecimento Colonial 
IItilisará o Diredor os neccssarios para manter-se e a sua • 
famitia. 

Art. 3,1. Serllo substituidos por trabalhadores li-vres 
todos os escravos quc pertencerem á Associac;Jo Colonial 
Agricola do Rio Novo; e esta substituiçao se começará logo 
que seja pos'Iivel: em tal caso o producto dos escravos MtIt
stituidos será considerado como porte da massa dividendo 
do anno em qlle sc fizer o substitniçao. 

Art. 35. A AS5ocioçllo Colonial Agricola do R-io Novo 
liquidor-se-ha no Om de trinta anROS, se ontcs nao for 
dissolvida: a sua dissoluçao antecipada só poderá tcr lugar 
nos casos marcados DO Artigo 295 do Codigo Commerciol ; 
clla poderá continuar além dos trinta annas, se assim re
solver a Assembléa Geral dos oceioaistas com a approvaçao 
do Governo. 

Art. 3tJ. Nenhum accionista he responsavel por valor 
superior 00 das acções que possuir; satisfeito tal valor fi
clio findos os seus compromisssos. 

Art. 37. Todos os generos do estabelecimento serão 
ctportados para este mercado do Rio de Janeiro, para se-
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rem vendidos á diligeneia do Procurador Commissario por 
conto d,a Associatlio Colonial Agrícola do lUo Novo; mas se 
algunS de taes seneros tiverem otrertas no estabelecimento 
pelo Commercio vi!linho mais vantajosas ou com a mesma 
,antagem dos desta praça importadora, o Direclor os pode
rá vender por conta do Associatoo: tombem fica autorlsa
do á vender no estabelecimento e a pennuur; como for 
mais conveniente, os productos que houver t sempre que 
a etle recorrlo os habitantes visinhos eaFecidos; o de tudo 
dará conta á Assembléa Geral dos acciornlltas nas suas reu
niões annuDC8. 

Art. 38. Os livros oecessarios 00 Procurador Commis
sario, 00 Secretario do Conselho FISCal e ao Dircclor, serão 
fornecidos pela caita da Associaçlo. 

Art. 39. Nos casos omitlsos nos presentes Estatutos • 
providencio"á o Conselbo .iscal sob proposta do Direclor. 
e vigorará o que se resoIYcr, até que dessa matoria se tra
te em Assembléa ·Geral dos acdonistas. 

Art. 40. Os presentes Estatutos poderio ser modifi
cados quando a Assembléa Geral dos aecionistas o julgar con
.ooieote. Para ser tomada em consideração qualquer mate
rio, que lenda a reformar os Estatutos, he neceI!lorio pro
posta do Direclor, ou indicaeao do Conselho FiSCl.l: fam-

• bem buma indicat.80 de 8cciooistas. assignados na mesma 
indicaçlio, em numero que constitua hum lerço da Asso
aaçAo, obriga li considerar-se a modi6coçAo em A!lSCIJlblén 
Geral. 

Art. 41. Ficar80 approvooos os presentes Estatutos da 
Associaçlo Colonial Agrícola do l\io Nevo, logo quo eUes se 
achem HMgnados por hum numero do aecionislas que re
presente duas mil aCfõcs. 

Art. 42. Apez8r do disposto no Ar~o 3~., a Asso
ciação 0110 Oca Inhibida de fazer alguma acquisiçliO de es
cravos, quando, para mais prompto desenvolYimento do es
tabelecimento, o Director o julguu necessario. 

Rio de Janeiro 31 de Outubro de 1854. - Felippe Jo
sé Pereira Lcal, Pre8ideate. - Luiz Maooel Bastos, Vice
Presidente. - Joio José dos Reis, Secretario . 
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DECl\F.-rO N.o 1.567 - de 2\. de Fevereiro de i 85;). 

Atitor;sa a Atlmini.,'rnção da Santa 6asa da Af;ser;cord;a 
desta C.1rle para flmdar, mecliante Imnt noro emprestimo, 
a divida que contraltio jara oeeorrer ás despezas extra
ordÍltc&r;as que let:e de razer com a fundação e aclminis
tração dos cemiterios, serviço dos enterros, e ereaçcio de 
ellfermarias para tratamento e soecorro da pobreza. 

Attendendo á represclltaç .. 'o que Me dirigio o Provedor 
da Sonta Cosa do ~liscricordia desta Córte, ponderando a 
economia e vantágens que resultnrão paro este pio l:stabe
Iccimento, se fundar-se, mediante hum novo emprestimo, 
a divida que conlrahiro para occorer ós dcspezns ettraordi
narias. que teve de fUler com o fundação e admnislração 
dos Cemiterios desta Córte, serviço dos enterros, e crca
C;.ao do enfermarias paro tratamento e tloccorro do pobre
za, em ,'irtnde do Decreto N.o 843 de 18 de Outubro de 
1851: Hei por bem Autorisor a Administração da dita Santa 
Coso paro effectuar 8 medida por elln proposta, remindo 
o actnal por hum novo emprestimo até a importaneio de 
quatrocentos e cincoento contos de réis. reoJisadu por emis
são de ApoUces que venç.llo o juro de seis por cento ao 
anno, e 'enhão o amortisação annuol de hum por cento. 
pelo meDOS, do capital primitivo, devendo hypothecar ás 
obrigações do mesmo emprestrmo, não s6 os rendimentos 
do Emprezo funerario. como os dos predios que o Santa 
Cosa possue, se aquelles não forem sufficientes. "uiz Pe
dreira do Cootlo }<'erraz. do Meu Conselho, I\linistro e Se
cretario d'Estado dos Negocios do Imperio. ossim o tenha 
entendido e raça executar. Polacio do Rio de Janeiro em 
vinte c quatro de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quart? da Independencia c do Imporio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Lu;z Pedreira do CouUo Ferraz. 
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DECRETO ~.o 1.568 de 2~ de Ft>vl'rt'iro de 185:;. 

Approt'a o llf'gulnmmto rompltmentar dos Estatutos da.. 
Faculdadrs de Direito do Imperio, para a rxeCtlçào do § 
3.0 do Art. 21 do Decreto N.°1.386 de 28 de Jbril de 185'~. 

Hei por bem Approvar o Regulamento compll'ml'ntar dos 
Estatutos das Faculdadl's de Direito do Impl'rio, para a l'Xl'ru
c,:ilo do § 3.° do Al't. 21 do Dl'crl'to :\".0 1.386 de 28 de Abril 
de 185\., o {lUal com I'ste baixa assignado por Luiz Pt'drl'im do 
Coutto Ferraz, do ~[ru Conselho, Ministro c s.'crl'tario d'l~s
tado dos Ncgocios do Im}lerio. que assim o tl'nha entendido 
e fa«;a executar. Palaclo do Rio de Janl'iro elll vinte e quatro 
de Fl'vereiro de mil oitocentos cineocnta e cinco, trigl'simo 
quarto da Indepcndeneia e do lmperio. 

Com a RubriMl dc Sua Magrstade o Imperad()r. 

Lui:: Pedreira cio CouUo Ferra::. 

RegoIamento colnplenaenta.. .,. E.hlCate8 
dauJ Fae.ddades de Direito, expedido na coa
tormldade do li 3.° do Art. fi. do neereto 
~ .. •. aso dc .8 de Abril elc .SÓ.,l. 

CAPITULO I. 

Dos exalllJS preparatorius. 

Art. 1.0 Nus cpocllas marcadas no Art. 55 dos E:;ta{u{m~ 
terão logar os exames preparatorios, servindo de cxaminadol"lls 
em cada materia o Professor da respectiva Cadeira c SIlU substi
tuto, c na falta de qualquer dellos quem o DirectOl' designar. 

Art. 2.° O Estudante que quizer inscrever-se para estes 
exames, deverá requerel-o ao Director da }'aculdade, datando 
e assignando o requerimento, e juntando certidão, ou outro 
documento, do qual conste ter estudado a materia sobre quc 
tivel" de wrsar o exame. 

Art. 3.° O Dil"cctor irá despachando os requerimentos, 
á propol"ç.ão que os for recebendo, ~ mandar.í pelo Secmtnrio 
formar huma rela.,;ão dos Estudan~t's que forem admittidos, Sl'gun
do as datas dos despachos. 

Quando os despachos forem da mC!~ma data, scguir-se-ha 
na collocação dos nomcs a ordem alphabctica; salva em ambos 
os casos a prl'fel"l'ncia dl'elamda na 2.' pal·te do Art. 53 dos 
Estatutos. 
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Art. 4. o Ruma t.opia desta relação será afixada nos geraes 
e na porta da Secretaria. com a designa~ão dos dias om que 
terão logar os e,ames. -

Art. 5.0 Nos dias designados. o Presidente do exame 
chamará os Estudantes pela ordem em que seus nomes estivc" 
rem collocados. 

Art. 6.0 Os Estudantes que não t.omparccerem á chamada 
ficarão para o fim de todos os exames. sendo os seus pomes 
c§cript68 em huma lista supplementar. 

Art. 7.· Os exames serão feitos sobre pontos tirados á 
sorte pelo primeiro Estudante de cada turma. 

PIlra este fim cada hum dos Professores das aulas prepara" 
torias entregará na Secretaria, até o ultimo dia do Incz de Outu" 
bro. o numero de pontos que for marcado pelo Director. deven
do organisal-os d'entre as materias das respectivas Cadeiras. 

Art. 8.0 Estes pontos. depois de examinados e approvad08 
pelo Director. com modiftcações ou sem ellas. serão numerados 
e escriptos em Livro proprio pelo Secretario que lançará os 
numeros correspondentes em buma urna. cuja cbave ficará em 
seu poder. 

Art. 9.· Os exames de Latim. Francez e Inglcz constarão 
da versão escripta para Portuguez de bum trecho de pro.o;a e 
de outro de l'erso. di6tados ao examinando. sr.gundo o ponto 
que houver tirado. 

Serão os Estudantes examinados lambtm na leitora e na 
8ualyse grammatical de parte do ponto de prosa. e na medição 
de l'ersos. se o exame for de Latim. 

Art. 10. O exame de Rhelorica e Po~tica consistirá na 
analyse escripta de hum trocho latino de prosador e na de outro 
de algum poeta I e alêm disto em perguntas sobre os principios 
geraes desta arte. 

Art. 11. No exame de Historia e Gcographia os Exami
nandos farão a eXp05itão por cscripto de hum periodo histo
rico, e da geographia do Paiz. ou Paizcs de que se tratar. 
com refereneia especialmente ao Jogar, ou Jogares em que os 
factos se tcnhao passado. 

Serão tambem perguntados sobre os factos que tenhão 
relaçAo mais immediata com aquelle periodo e sobre os prin
cipaes pontos de Geographia em geral. 

Art. 12. O exame de Philosophia consistirá em disserta
çiles escriptas sobre alguma das que~tões importantes da scieneia, 
devendo os Examinadores argumentar sobre o objecto de taas 
dissortações. . 

Art. 13. No exame de Arithmetica e Geometria terá logar 
o desenvolvimento theorico e pratico das operações arithmeticas, 
e a demonstratão por escripto de bumo. ou mais propolliçdes 
geometricas. 

Responderão alt~m disto os Examinandos ás questões que 
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tiverem ligação co... os respectivos pontos, e que lbes forem 
dirigidas pelos Examiaadores. 

Art. f4.. Os exames serão feitos sem auxilio al~'lIm extorno, 
elcepto os do Linguas, nos quacs se podC'rÀo ministrar aos 
Examinandos somente os livros quo contiverem os pontos dados 
para traduc~ão, e os respectivos diccionm·ios. 

Art. 15. Qualquer dos cumes preparatorios poderá ser 
feito por turmas, que não excedão ao numero de 12. 

Art. 16. Tirado o ponto e entregue ao I)residente dos 
exames, cada Examinando irá IICntar-se junto de huma Jnl'Sil 
separada das dos outros, e hum dos ExaRlinadores lerá o dUo 
ponto em TOZ alta para que aquelles o esere,-ão ao rnt'Smo 
tempo, havendo para isso sobre cada mesa os necessarios 
preparos. 

Art. 17. EtlCripto o ponto pelos Examinandos, o Prcsi
dente o mandará ler por cada hum deUes, distincta e separa
damente, para verificar a exactidão das copias. 

Art. 18. Os pontos que forem sahindo no sorteio serão 
guardados á parte, e só tornarão a entrar na urna quando 
os restant~ ficarem reduzidos a tres, repetindo-se huma e 
outra cousa tantas vezes quantas Cor de mister. 

Art. 19. Os Examinandos terão para a prova escripta do 
seu ponto o prazo de duas horas, marcadas por ampulheta, as 
quaes pl·incipiarão a correr do momento .em que o ponto Cor 
conferido na Córma do Art. 17. 

Art. 20. Os oxam"s serão julgados por huma Commissio 
composta dos Examinadores, do Presidente de que trata o Art. 
56 dos Estatutos, de hum Commissario nomeado pelo Presi
dento da Provincia, e de bum dos Lentes da Faculdade de
signado pelo Director. 

O l'residente da l)ro,-inda, em taes nomea«:ócs preferh·á, 
seu1llI·C que for possh-el, os Lentes da ~·a(~uldadc. 

Art. 21. O Presidente da Connnissão providenciará de 
modo que se corte compMamentc toda a communic8f;ão dus 
1~xalllinandos entre si e com qual'Iuer dos assistentes, em quanto 
aquellt's não cntrt~~nl'em o seu trabalho. 

Art. 22. .senllllm dos Examinandos poderá retirar-se da 
sala, sob pretexto algum, sem obter li,·.ença do Presidente da 
COllllllissào, que nesse caso o Cará acompanhar por pe."SOll de 
sua confiança. 

Succedendo q\l(' algum prattque o cOlllrario, o PI·esidente 
notarlÍ essa circulllstancia no ,-erso do respectivo f('qm~rimt'nto, 
(', datando a dedaração que fizer, a assignará de rubrica com 
os Membros da Commissão. 

Art. 2:1. Findo n tempo 1I10l'codo para o exame escripto 
fará o PI·csid.enw sinal, peJo loque de huma campainha, e OS 
l~xall1inandos aprescntarão as respecth-as pro,·as no t'Stado 010 
que se achal·em, assiguando cada bum o seu nome logo em 
seguida da ultima Iinhu que th-el· escripto. 
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Estas provas Sl'rão rubricadas no alto de .:atla meia folha 
pelo 1)I'csidmlte da Com missão , e depois dish'ibuidas com 
igualtlade pelos Examinadores, 

Art, 24. No dia illlluooiato, ou 110 mesmo se for possivel, 
reunida a Com missão na sala dos exanU.1S, c antes de outro 
qualqucl' trabalho, apresentarão os Ihaminadol'es as prOl'as 
que lhes th'el'em sido distribuidas, . l1ot.mdo em cada huma 
os erros cornmetlidos, e declarando por t'scripto qual a sua 
opinião ácerca do merecimento de cada prova. 

Art. 25. Os Membros da Commissão, l'xaminando todas 
as pro"as e combinando-as com os apontamentos tomados sobre 
os exames oraes, pronunciarão o seu juizo ácerca de cada 
estudante, á medida que for lido o seu 1I0me pelo Presidente, 
"otando por escrutínio secreto, segundo o methodo adoptado 
no Artigo 6&.. 

Art. 26. O Presidente, á l)rOporção que findar a vota
ção sobre cada Examinando, ,'eriHcará com os outros 1\lem
bros da COlllmissão o resultado, e escrcverá no verso do res
pectivo requerimento - App"ot1ado plenamente -, Approvado 
simplesmmte -, ou -Reprovado -, conforllle o escrutínio, e 
datando o que escrever assignal'á de rubrica com os ditos Mem
bros, 

Art. 27. Os requerimentos dos Estudantes, que tiverem 
a nota declarada na parte 2, a do Art, 2-2, ou alguma das 
indicadas no Artigo antecedente, serão rcmettidos á Secretaria 
para se lavrarem em os competentes livros os termos de appro
vac;ão, ou de l'eprovac;1io. 

Com alies serão lambem remettidas as provas escriptas 
dos exames, depois de rubricadas pelo Presidente, as quaes, 
encol'pclradas nos requerimentos, serAo archivadafl na SPcreta
I'ia pOl' hum anno. 

Art. 28. O Estudante que for reprovado, 011 que - ten
do-se retirado do exame antes de acabar a lua prova - não 
justificar pCl'ante o Director que o fez por molcstia superve
niente, não será admittldo ao llIesmo exame senDo em huma 
das epocas fixadas pelo Art, 55 dos Estatutos, <Iue se seguir 
immediatamente, 

Art. 29. Terminados os exames, fará o Director orga
nisal' pelo Secretario a lista dos alumnos approvados em ('ada 
materia, com as notas da approvac;uo, a fim de ser enviada 
com outra dos reprovados ú Secretaria d· ... :stado dos Negocios 
do Impcrio, renwllendo na mesma occnsião copia de ambas 
aos Dircctores das outras Faculdadf'S e ao Inspector (~('ral de 
Instrucção prirnm'ia c secundaria do municipio da CÔrte. 

ArL 30. Com as certidões de approl"ução em todos os pl'e
paratorios, serão os alumnos adllliltidos á matricula, com tanto 
que nlio haja mediado mais do que o espaço de dous aunos 
'mtl'e o primeiro e o ultimo exame que tiverem feito, 
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:\ I'\. :11, Se só eomparccerem quatro ~Iembros da C(lrn
l\Iis~.io, e não for IlOssiyel substituir logo o (Iue faltar, poderá, 
não obstnnte, hawl' o exame. 

Se n lillta rorem for de algum dos Examinadores, SCl',í (,5tC 
substituido por hum dos outros llembros da Commissão, ou por 
quem o Dil'cctol' designar. 

Se faltar mais de hum Membro da Commissão, o Di
rcctor providenciará para que seja remediada a sua falta. 

No r.nso de serem só qnatro os l"otantes, se houver empnle 
110 julgamento, importará isto simples approvac:io. 

Art, 32. Jl\05 exames de preparatorios adoptar-se-hão os 
meslllos liHOS approvlldos para os exames geraes da Capit<\1 
do Impcl'io. 

CAPITULO 11. 

Das matriculai, 

Al't. 33, As matriculas scl'ão annunciadas por Edita('~-afi
xados nos logares mais frequentados da Faculdade, c publka
dos pela imprensa oito dias antes das epochas determinadaiJ 
nos Estatutos, 

Art, M. Só serão admittidos á j.. matricula os F..stu
dantes que se apresentarem com despacho do DirL'Ctor, o qual 
s() o coneederá - no primeiro anno áquellcs que })emnte elIe 
tiverem satisfeito, por meio de requerimento, ál condiçOes exi
gidas no Art. 60 dos Estatutos; - e nos seguintes aos que ti
verem pl'Cenchido pelo mesmo modo as do Artigo 6t. 

Art. 35. O Secretario, logo que lhe for apresuntado des
pacho do Director mandando matricular algum F..studante, 
abrirá termo de matrh:ula no respectiw livro, fazendo lI1en
c:ão do seu nome, paes, naturalidade, idade u documentos tlxi
gidos, e o assignará com o matriculado, ou Sl'U procu"lldor, 
no caso do Art. 63 dos Estatutos, e depois archivará o reque
rimento com os documentos, 

Art. 36. Os termos de matricula serão lavrados SIIcl'esiva
mente c sem que fiquem linhas em branco de perm"io I."ntre 
('Urs. 

Art. :17. Se dous, ou mais :Estudantlls se apresentarem 
simultaneamente, com despacbo do Dil"cctor de data igual para 
se mat .. ir.lllarl~m no mesmo anno, guardar-se-Im na sua matri
culu a pl'ecoorncia determinada pela ordt>m alphabl'lica de seus 
nomcs, 

Art. 38. Finda a primeim matricula, o Secretario fal'á 
lIuma lista gOl'aI dos matriculados em todos os annos, com 
dcclara"ão de sua filiação c naturalidade, e a fará imprimir 
lIem demora, para ser distribuida pelos Lent.cs. 

Tambem mandará imprimir com antecedencia caderne-
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las pal'daes, contendo o numero ~e paginas que parel'er 
sllmci"nt~ , no alto das quaes escreverá os lIomes dos ma
triculados, precedidos dos nmneros que lhes correspondl'rem 
segundo a matricula, e ficando em branco o re!lto de cada 
pagina para que, dividido pelos dias de cada mez do anno 
lectivo, poS.58 servir de aSst'ntamento das faltas e notas relativus 
ás lições. sabbatinas e moralidade. 

As cadernetas acima referidas serio distl'ibuidas pelos Len
tes, Bedeis e Continuos. 

Art. 39. 1\'0 dia determinado pelos I~atutos para !;I' fe
xarem as matrir.ulas escreverá o Secretario - em sl'guida ao 
ultimo termo - o do encerramento, e o assignará com o Dirl'
dor. 

Art. 40. No mez de Outubro se procederá á segunda ma
tricula. lia confonnidade do Art. 65 dos Estatulos. prece
dendo os annunt'Íos deu'rminados no Art. 33 do presente He
gulamenlo, e fazendo-se o competente termo. o qual lam
bl'm só poderá tOer assignado por procurador com despacho 
do Direl.'tor, justificadas as circumstancias do Ali. 63 dOi ml'l'i
mos Estatutos. 

Art. 41. As matriculas Sl.'rão lançadas em livros I'spe
cines para cada anno, com termos de abertura e de l'IlCI'rt'a
mento lavrados pelo Secretario e assignados pelo Directol·. 

Os lançamentos serão feitos na margem esquerda do res
pc'ctivo livro , ficando em branco a margem direita pam lan
çar-se a 2.· matricula, e qualquer observação que possa OCl'()rrm" 

CAPITULO 111. 

Das habilitaçtJes para os aclos dos dilferentes URnos da Facul
(/ade. dos pontos para /JUfS, e da tksignação dos Lentes para 

cada alUlO. 

Art. 42. Para o assentamento das faltas dos Estudantes, na 
rónna prescripta no Art. t t t dos Estatutos, os Dedeis Oll Conti
nuos a qU<.'1n pertenoor este serviço farão IIIcnsalmellto huma 
caderneta, com tantas paginas em branco quantos forem os 
dias lectivos do mez; e - depois de annunciarem em ,·oz alta 
os nomes dos Estudantes ausentes -lançarão na pagina do 
dia os numeros dos que faltarem, e entregarão no fim da liI;ão 
a dita cardeneta ao rl'spl'Ctivo Lente, para ser examinada ~ 
corrigida e rubricada. Depois disso passarão as notas das fa'" 
tas para a cademeta impres.~. 

Art. 43. Os referidos emprl'gados nada mais escreverão na 
primeira caderneta do que o seguinte: no alto da pagina, o 
dia e o mez, e logo abaixo, em nova linha « Faltárilo á pri
meira chamada os numeros 6, 14, 25, 36 e H» (isto he I os 
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numeros dos que faltárão). Depois escreycrá em nova linha 
«Faltárão á ultima chamada os numeros 14 e 36, &c.» 

O Lente, antes de rubricar a dita caderneta, porá hum 
signlll no fim do ultimo numero. 

Art. 4.4. .:ncerradas as aulas e reunida a Congregação 
no dia 22 dl1 Outubm, ou no ant('rior, se aquelle for D0-
mingo 011 f('riado, para o fim determinado no Art. 73 dos J<:S-
13tutos, o 8l>cretario ap .... .st'ntará huma lista das faltas dos Es
tudantes em cada hum dos annos, organisada na fórma prescripta 
nos Arts. 131 c 133 dos citados Estatutos. 

Aprescntarií, al~m disto, outra lista dos que tiverem dei
xado de exhibir c.onhccimento do pagamento dll taxa, ou de 
assignar o termo do ('nccrramento da 2.· matricula. 

Art. 45. Em pn'scnça das referidas listas, e conferida a 
primeira com as dos Lentes e Bedeis, a Congr«:>ga~ao d('cidir,i 
quaes dos Estudnntes aproveitárão o anno, e estão nos termos 
de serem admittidos a acto. 

Os actos for-se-Mo pela ordem das matriculas •. sendo pro
hibidas as trocus de logares entre os Estudantes. 

Art. 46. Concluidos os trabalhos determinados nos Arti
gos antecedentes. a Congr«:>ga..:ão designará a ordem dos annos 
para os actos e os Examinadores, tendo em atlen..:ão o que 
dispõo a ultima parte do Art. 73 dos Estatutos. 

Art. 47. Designados os Examinadores. cada hum dos 
Lentes das Cadeiras da Faculdade apresentará e sujeitará á 
approvação da Congr«:>gaçllo os pontos em que devão ser exa
minados os seus alumnos. 

Os pontos para as dissertações, de que trata a 2.· parte 
do Art. 75 dos Estatutos, serllo apresentados pelos Lentes das 
Cadeiras dos tres ultimos annos. 

Art. 48. 05 pontos deverão recahir sobre as materias ex
plicadas durante o anno, e ser dispostos de modo que, tanto 
quanto for po!lSivel, huns não oft'ereção maiores dimculdades 
do que outros. 

Depois de approvados serão numerados e registrados em 
livros especiaes ~Io Secretario, o qual além disto fará croulas 
inteiramente iguaes, contendo numeros correspondentes á or
dem em que se acharem inscriptos no dito livro. 

Estas cedulas serão fexadas por elle dentro de huma um". 
cuja .chave flcarà em seu poder. 

Art. 49. O SecMario organisará, pela ordem dos annos 
e antiguidade das matriculas, huma lista geral dos Estudan
tes habilitados para aeto. 

Essa lista será afixada na porta da sala em que se hllo 
de tirar os pontos. e della constarão os dias em que cada 
F~tudante devf' faz('r aelo. 

Art. 50. Os pontos St'rão tiradoll á sorte. sob a prf'Si
dencia de hum dos Lentes examinadores, que allemarão entre 
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!li este serviço, 24 horas ante .. da designada para come~arem 
os actos, lavrando-se disto termo no Lino a que se refllJ'e o 
ArUgo ii('guinte: 

Os Estudantes do 3.0 , 4. 0 e 5.0 anno, all\m do ponto do 
exame, tirarão outro para dissertação, que sf'rlÍ f('ita ('m lín
gua vulgar, e cuja doutrina defenderão, sendo sobre ella ar
guidos pelo Presidente do aeto. 

Art. 51. Haverá hum livro especial para os r('gistros dos 
ponto!l tirados á sorte em cada hum dos annos, no qual o 
S.'cretario ('screverá, na occasião do sorteio, pela ordl'lll das 
datas e sf'paradamente, o nome do Estudante e o ponto que 
lhe tiver tocado, do qual lhe dará huma copia por elle assig
nada. 

O I.ente que presidir a este aelo rubricará os r('gistros, 
e o Secretario communicará immediatamente os pontos aos 
I<:xaminadores. 

Art. 52. O Estudante que não COmpafl'c('r para tirar pon
to quando lhe compelir, na fúrma prescripta 110 Art. 50, 
Ikará para depois de todos os do S{'u anno; e será admit
lido, na sua vaga, o que na lista dos habilitados se seguir 
ao ultimo dos do dia. se se achar pl·esenro. 

Art. 53. O Estudante habilitado para acto, achando-se 
impossibilitado de o elTectuar antes das ferias, será admiti ido 
a fazel-o depois dellas, e antes do encerramento da 1.' inalt'i
cuIa, se assim o resolver a Congregação, perante a qual justi
ficará previamonto o motivo que o inhibio de fazer o dilo 
aeto em tempo competente. 

Art. 54. O Estudante que, depois de tirado o ponto. 
não comparecer, julgar-se-ha como se tivesse perdido o anno, 
excepto se justificar perante a Congregação supervcniencia de 
molcstia grave, e ror por ella att('ndido, mandando-o admit
til' a tirar novo ponto e fazer aeto depois de todos os do seu 
anno, ou na epocha declarada no Artigo antecedente. 

A justitlcaç.8o deverá ser dada antes de encerrados os tra
balhos do anno, ou, ao mais tardar, até 8 de Março do anno 
seguinte. 

Art. 55. Veriflrando-se alguma das hypothl''scs dos Arti
gos unteriol'C!!, o Scrrelal'io fará me'lIção de lia no lino dos 
pontos, á margem do respectivo termo, ou em seguimento 
delle. 

Em qualquer das referidas hypotheses, bem como na do 
Art. 66, serão J<:xaminador('s os mesmos Lentes que o terião 
sido se o exame tivesse logar na oceasião competente, excepto 
se se acharem impedidos. 
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CAI)lTULO IV. 

Da {úrma dos actos e das votações. 

AI·l. 56. Finda a segunda matricula, e terminados os 
trabalhos prcscriptos no Capitulo antecedente, coult'çarão IIS 

aetos, presidindo-os alternadamente os Lentes Cathedratiros nos 
respecth'os annos, ou os Substitutos que tiverem feito suas 
vezes, si nenhulII daquelles achar-se presente. 

Art. 57. Em todos os actos começará a argumenta~ão pelo 
Lente mais moderno; examinando o PI'esident~, nos ados de 
cada hum dos tres ultimos annos, depois de todos os outros. 
Nos assentos, por(~m, o I)residente precede aos Lentes mais 
antigos, e estes aos mais modernos. 

Art. 58. ISo primeiro e segundo anno serão dois os exa
minadores, competindo somente ao Presidente manter a ordem 
e fazer observur os Estatutos e o presente Uegulamento. 

Os aetos destes dous annos serào feitos pol' turmas de 
quatro Estudantes, cada hum dos quaes, todavia, de\'e tirar 
ponto distincto. 

Os Estudantes de cada turma serão examinados por es
paço de duas horas e quarenta minutos, tocando a cada exa
minador ,'inte minutos. lSos outros annos os actos serão feitos 
singulannente. 

Art. 59, No 3,0 e 4.. 0 anno sel'io tres os Examinadores, 
e quatro no 5,· anno; argumentando sempre o Pl'esidente na 
dissertação, a qual serti lida dentro dos ultimos 20 minutos. 

Nestes annos caberá a cada lIum dos Examinadores tam
bem o espaço de vinte minutos. 

Art. 60. Se hum dos Examinadores deixar de concor
rer a qualquer acto, o Director nomeará e fará chamar im
mediatamento outro que esteja desimpedido, para substituil-o. 
Não o havendo, ou faltando t~mpo para ser chamado, argu
mentarão os restantes. 

Se faltarem, porem, dous ou mais, e não se puder supprir a 
sua falta, então o Estudante, ou 'Estudantes que por essa causa 
não fizerão o seu aclo quando lhes competia, serào admitlidos 
a tirar novo ponto, logo que para esse fim se apresentem na 
Secretaria, sem todavia se augmenlar por isso o numero dos 
Examinandos do dia. 

Art. 61. Terminados os actos de cada dia, o Secretario 
irá á sala respectiva, levando comsigo o livro dos termos; e, a 
poliaS fechadas, os examinadores votarão por escrutinio secre
to, com espheras brancas e pretas, sendo-Ihes presentes ncs.'Ia 
occasião as notas dos Lentes do al1l10 a respeito dos Estudan
tes examinados. 

Recolbidos os volos em bUlOa urna, scrá esta aberta pelo 
Presidcnte do aeto, para \'cl'ificar-se o seu resultado. 
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Feito isto, o SC{'mtario laVraI'li inllnroiatarmmtc o tcrmo da 
del'Ístio, o qual será assignado pelo l).'csidcnte c pelos Exami
nadores, 

.\11, 62, Nos exames por turmas, proccder-se-ha li vo
ta~[1O sel)aradamente a respeito de cada hum dos Estudantes 
que as compuzl!rcm, 

Art. 63. Nenhum Examinador deixará de votal·. Nilo St'r
virá de examinador o lente que for parl'nte do estudante em 
linha ascendente ou dt'SCendcnte, ou {'JIl linha transwl'sal até 
o St'gundo grão. 

Art. 64. A totalidade, ou o maior numero de espheras 
brancas, apprO\'ão. 

A totalidade, ou o maior numero dc esphems pretas, rl~
provão. 

O pmpate torna simples a approvação. 
Quando todavia o alumno for approvado por unanimidade 

de votos no primciro escrutinio, serli estc repctido c {'onfe
rir-se-ha a nota de-approvado plenamel/te -ao alumno que 
obtiver a totalidade de espheras brolll'as, e a de - approvado 
simplesmente -ao que tiver huma ou mais cspheras pretas. 

Art, 65. Os aetos serão feitos wm inteira publicidade. 
Os espectadores se conservarão em silencio c com () devido 
respeib, 

Art. 66, O Estudante que, tendo principiado o seu acto, 
se retirar sem o concluir, considcrar-se-ha reprovado, salvo 
o caso de molestia justificada perante os Examinadores, até 
o dia do encerramento dos trabalhos da Faculdade no anno em 
que se der tal occurrencia. 

Nesta hypothese, a Congrega~ão o mandará admittir a 
tirar novo ponto e a outro exame no fim de todos os actos 
da Faculdade, ou, se a molestia se prolongar, no anno St'guinte, 
do dia 1.0 ao dia 15 de Março. 

Se o facto tiver logar em aeto do mez de Março, só será 
rec4'bida a justificaçlO se for apresentada a tempo de poder o 
Estudante tirar novo ponto e ser examinado até o dia 15 do 
mesmo mez. 

CAPITULO V, 

Da defesa das thelJcs para o Grão de Doutor. 

Art. 67. O Hacharel que obther appro ... a~ão plena no 
acto do 5. 0 anno, e quizer obter o griÍo de Doutor, reque
rcr.i ao Dircctor que o mande inscre"cr para defendei' thescs. 

PaI'a este fim, instruir,. o seu r<'fllWrilllt'llto: 
1.0 Com a cm1u de Buchal'cl, ou com a publica fól'ma 

desta, justificando a impossibilidade da aprescllta~ão do ori
ginal. 
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2." C:om folha cOlorida no lugal' do seu domicilio. 
Art. 68. O r('qu("'inll'nto Jlura a illsc"i~ão scrá entregue 

ao Scel'l~tal'io, e este J,assará recibo delle ao portador, de
dnl'ando o nome do pretendente, os documentos aprescntadfls 
e o dia e hora em que forão entl'l~gues. 

Arl. G!). Para a inscripção de que se tmta, e para a 
escl'i)ltuJ'at:ão de tudo o que diz respeito a doutoramentos, 
hal'el'á hum livro especial rubricado pelo Direclor. 

Art. 70. Feita a inscripção, o Director mal'Cará o dia e 
a hora elll que se hade reuni!' a Congregação, a fim de 
designar quando deva ter lugar a apresentação das theses e 
nOlllear a Commissão que as tell1 de examinar e approyar, a 
qual será composta de tres Lentes. 

Art. 71. A Com missão de"erá, no prazo de tres dias, 
contados do recebimento das theses, interpor e rcmcUer o 
seu parecer por escripto ao Director, a fim de que este o 
faça constar ao Doutorando. 

Al't. 72. Se o Doutorando nllo se conformar com o juizo 
da Comrnissi'io poderá recorn'r por meio de requerimento ao 
DirectOl·. Este immediatamente convidará os dous Lentes mais 
antigos entre os que não tiverem f('ito parte da 1.' Commissão , 
e com ('11('S tomará conheciuwnto do f('curso, r('SOlvendo a 
questão dclinitivam('nte, e comDlunicando logo ao Doutorando 
a deliberação para ser observada sem mais r('curso. 

Art. 73. R(~cebidas as theses pelo Secretario, e commu
nicado por elle immediatamente o seu recebimento ao·Dire
ctor, será com'ocada a Congregação para proceder-se em ses .... ão 
publica ao sorteio dos Lentes que devem nellas argumentar. 

Para o referido sorteio basta a presença de mais de 
quatro Cathedraticos e de mais de tres Substitutos; mas se, 
depois de sorteados os quatro Cathedraticos e os tres Substi
tutos, exigidos no Art. 85 dos Estatutos, ainda sobrarem dous 
ou mais Lentes em cada huma das classes, será tirado á sorte 
mais hum Cathedratico e hum Substituto, para supprirem, 
aquelle a falta que se possa dar de hum dos Cathedraticos, 
e este á de hum dos Substitutos primeiramente sorteados. 

Art. 74.. Para o sorteio determinado no Artigo antece
dente o Secretario apresentará tantas cedulas quantos forem 
os Lentes presentes, e - escrevendo em humas os nOlllcs dos 
Cathedraticos e em outras os dos Substitutos - as passal'á ao 
Director que, lanc:ando aquellas em huma uma c estas em 
outra procederá ao sorteio. 

Art. 75. ApP"O\'adas as th('s('s spri'io ('stas imprcssas a 
('xpt'llsas do Doutorando e entr~gues j (; ('x('IJI)llares a() N'CI·l'tario. 

O fl'olltpspicio deve cont('r simpl('snwnt(' o SI'U obj('cto 
(' fim, (' o nome do autor. 

AI·t. 76. Se as th('S('s, d('pois d(' impf('ssas, não combi
narem ('m doutrina com o original apl'royado, o Dirl'ctor não 
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t"OnSl'nUrá quI' SI'Jao dl'O't'ndidns I' mandnrÍl intimar () SI'U 
.Author para f('formal-as, reimprimindo-as ií sua custa. 

Se as allcmr;ões forem notavt'is, de modo que indiqul'rn mó 
fé, o Directo)" levarà objecto ao conbt"Cimento da Congrej:(llr:ão, 
a qual ulêm do que lica disposto poderá resolver que o Douto
rando sl'ja l"el'rehcndido Pl'lo mesmo DiI'cctor (Icrantc eUa, ou 
adiar a defesa das lheses pelo prazo dc 3 mezes a hum allnO, 
conforme a natureza e gmvidade das alterações. 

Art. 77. Se forem dous ou mais os Doutorandos, logo que 
se concluir o sorteio dos Lentes para-argumentarem ao primeiro, 
proccdCl'-sc-ha ao sorteio para o segundo, pelo modo determi
nado nos artigns antecedentes, e assim por diante. 

Ali. 78. Concluidos os trabalhos determinados nos al'fi
gos antel'iores, o Direetor, r .. zendo immediatamente passar 
edital em que se declare o dia em que cada candidato ha 
de defender as suas thc.c;es, c o em que ha de apresentar-se 
para tirar o ponto da dissertação, o mandarú logo afixar no 
lugar do costume e publicar pela imprt'nsa. 

F(~ito L'Ito, se procederú á distribuição das lhases por todos 
os Lentes tirados á sorte, na rórma do Art. 73. 

Art. 79. A defesa das theses terú Ioga)' no oitavo dia 
depois do sorteio dos Examinadores, ou no immediato, se 
aquclle ror feriado. _ 

O candidato deverá comparecer na Secretaria da Faculdade 
tI·cs dias antes do em que tiver de defender as suas thesc!I, 
;ís oito horas da manhã, para o fim de tirar o ponto da 
dissert8.~ão na presenl;a do S<>cretal'io, e sob 11 prCllÍdencia do 
I..Mte mais antigo que terá de arguir sobre clla. 

O ponto será tirado d'entre os que, em numero cor
respondt'nte ao das materias que sc ensinão na. Faculd.:tdc, 
li\"erem sido apresentados pelos respl'Cth"os Lentes, na con
formidade do Art. 83 dos Estatutos. 

A dissertat;ão será lida pelo Doutorando, na priml'ira 
hora do dia marcado para a defesa das thescs, c entregue 
logo ao Presidente do aeto. 

Será alêm disto impressa, li custo. do mesmo Houtorando, no 
caso de ter sido approvada; e distribuida por todos os Lentes, 
antes do dia da collação do grão. 

Art. 80. No dia determinado para a defesa das tbeses, 
os Lentes que estiverem em cO'ectivo exercicio, e os jubi
lados presentes, precedidos do Direetor, se dirigirão ás nore 
horas da manhã á sala dos aetos grandes, com as insignias 
do seu grão, e subindo ao Doutoral o Direetor tomará o 
primeiro assento do lado direito da cadeira presidencial, que 
será occupada pelo Lente mais antigo d' entre os sete primei
ramente sorteados para csso aeto, seguindo-se os outros Lentes 
ao Director t c guardando-se a disposição do Artigo 57, quanto 
á precedencia. 

Digitized by Google 



( t78 ) 

Art. 8t. Logo que 08 Lentes ü"erem tomado assento 
no Doutoral, o candidato do dia será inlroduzlde na sala 
pelo Porteiro; e recebido pelo Secretario li porta della, este 
o acompanbará ao logar que lhe he resen'ado ao lado direito 
da mesma sala, e perto do Doutoral, onde estará bumn mesa 
decentemente ornada: irá depois sentar-se no lado opposto, 
junto de outra mesa, sobre a qual haverá huma ampulheta 
de meia hora para regular o tempo dos argumentos de cada 
Examinador. 

Art. 82. Acabada a defes..'\ das theses e a da di~ertaçlio, 
sahirão da sala os Doutorandos e os assit.1entes, e, fechadas 
as portas, os Examinadores e o Presidente do acto proce
derlo á votaçlo por escrutínio secreto, cujo resultado o Se
cretario lançará no respectivo livro por termo, que será assi
gnado pelos Elaminadore3 e pelo Presidente. 

Na votação seguir-se-ha o systema prescripto no Art. 6.1. 
Na declaração do resultado Dnal, o Secretario usará sem

pre de buma destas formulas: - A.pprovado plenamente - A.p
provado por tantos t'olos , em primeiro ou em segundo escr«
tinio- Rtprovado-, conforme for o numero e a qualidade dos 
votos. 

Art. 83. No dia sl'guintc ao da deresa das th.eses do pri
n:elro Doutorando, ou ao immrdiato se aquelle for feriado, 
será arguido e julgado o SE'gundo, se o houver, e assim por 
diante até o ultimo, observando-se a l'espeito de cada hum as 
formalidades acima declaradas. 

Art. 84. No casO de não serem as thes!'s approvadas 
pela Commissão, não será o Doutorando admiUido n arlo, 
sem que apresente novas thcses que mereção approvação. 

Nenhuma these será approvada contendo doutrinas con
trarias ao systema do Governo do Paiz, ou á moral publica. 

Art. 85. O Doutorando que for approvado deverá, antes 
de receber o gráo, entregar na Secretaria da Faculdade 50 
exemplares impressos das suas tlleses, e outros tantos da dis
sertação. 

Art. 86. O Director remelterá ao Governo pelo menos 
quatro exemplares das ditas theses e dissertações, e á outra 
Faculdade de Direito hum numero sufficiente para que possio 
ser distribuidas por todos os Lent!'s, e fiq\lem alguns ('xempla
res arehivados na respectiva Bibliotheca. 

CAPITULO VI. 

De I'ormulario para a col/ação do gráo de Bacharel. 

Art. 87. Publicada na Secretaria da Faculdade a relat.lo 
dos que tiverem de tomar o gráo de Bacharel na rórma do 
Art. 92 dos Estatutos, comparecerão clles no dia immecliato, 
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ás 10 heras da manhA, na sala detJtlnada para a collaçio do 
grão, na qual serão admiUidos pelo Secretario, que Cará a cha
mada de todos declarando os nomes dos que se acharem pre-
sentes. . 

Art. 88. Este acto será presidido pelo Lente ma;s antigo 
do 5.0 anno, ao qual compete conCerir o gráo na presença 
dos Lentes examinadores revestidos das Insignias doutoraes e 
do Secretario, que lavrará o competente termo, o qual será 
assignado pelos ditos Lentes. 

Art. 89. Feita a chamada, o graduando mais antigo, 
ncomp • .'tnhado do Secretario, pedirá ao Presidente do neto, em 
seu nome e no dos outros graduandos, o grão de Bacharel. 

Em seguida o Sl'cretario lhe aprpIWntará O Livro dos San
tos Evangelhos, sobre o qual prestará, de joelhos e em TOZ 
alta, o juramento constante da Connula annexa a este Regu
lamento. 

Cada hum dos outros, pela ordem dos aetos do anno, se 
apmximará da mesa em que estiver o referido Livro, e re
petirá de joelhos a seguinte formula - Assim o juro. -

Art. 90. Prestado o juramento, o Presidente do acto 
chamará os graduandos e lhes conferirá o gráo pondo sobre 
a ('a~a do primeiro a borla da Faculdade, e usando da se
guinte formula-Em virtude da autoridade que me concedem 
os Estatutos desta }<'8cnldadc, confiro ao Sr. F. o grão de Ba
charel em Direito-: chamará depois o 2.0 e os que se lhe 
seguirem até o ultimo, e, collocando a borla sobre a cabeça 
de cada hum dclles, dirá-e ao Sr. F. &c. 

Art. 91. Feita a collaçAo do gráo, hum dos graduandos, 
que houver sido escolhido por seus companheiros, recitará 
hum discurso analogo ao objecto, o qual deverá ter sido por 
elle previamente apresentado ao Presidente do acto, que só 
consentirá na sua leitura se nada tiver de inconveniente. 

A este discurso responderá (I Presidente do acto, em huma 
breve alloouçAo tambem analoga ao obJecto do dia, e dará 
por terminada a ceremonia. 

Art. 92. Será permittido aos graduandos mandarem, a 
expensas suas, ornar a sala dos gráos e collocar bandas de 
musica nas immediaeOOs da mesma sala. 

Art. 93. Durante o juramento e a co1lal;l0 do grão, os 
Lentes e espectadores conservar-se-hão de pé e guardario o 
maior silencio. 

Art. 9\.. A falta de comparecimento no dia designado 
para a collação do gráo Cará perder a antiguidade do gra
duando, excepto se th" cr sido proveniente de acommettimente 
de molestia, justificado perante a CongrtgaçAo. 
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CAPITUW VII, 

Do Formulario para (J eoUação do gráo de Doutor, 

Art. 95, Os distinclivos do gráo de DoutOl' siío o anneI, 
o capcllo e a borla. 

Art. 96, O annC'l ser.i de ouro e de pedl'a encarnada no 
centro, como até agora, 

O capcllo constará do figurino que for expedido por A viso , 
da Secretaria d'Estado dos l'iegocios do Impcrio. 

Art. 97. Na co Ilação do grão de Doutot' obs<'rfar-5C-hllo 
as seguintes formalidades, 

Art. 98. Designado o dia llC'lO Dirtx'lOl' Rfisar-sc-118 disto 
á Congregação e aos Doutorandos, -e se for possivrl-sc ex
pedirão cartas de convite oos Doutores que constar cxistir('m 
na Capital, aos Clwfes de llepartições e l)cssoali gradas, para 
que compareção a csta solcmnidade. 

Art. 99. O Doutorando c!ô(.'olh('rú bum I.entc pnra sl'r
vil'-lhe de Padrinho, o qual o acompanhará em todos os netos 
desde a sua chegada, 

Art. 100. Ao clwgar â porta pl'jncipal será o Doutorando 
recebido pelo PorfRil'O, Redeis c Continuos que o a('ompanha
rio até huma sala, onde (}Speral'á prla hora marC'dda pam a 
eoUação do grão. 

Art, 101. A' hora designada diribrir-se-bito íl rsta sala o 
Dircctol' e todos os I.entcs, prec('didos do POI'tciro, Bffieis, 
Continuos, Secretario e mais empregados da faculdad('. () 
Doutorando os ,'irá encontrar á porta c ahi reunidos segui
rão para a sala dos gráos. 

Est-d. sala dererú estar decentemente ornada. 
Nella havcni, no logar que for mais ronl'enicn1e, huma 

mesa com assento de espaldar, para o Presidente do acto, c 
f'om duas cadeira~ do lado esquerdo, sendo l1uma para o Dou
torando e outra para o Padrinho, quc lhe dará sempre a direita, 

Os Doutores das I~aculdadcs do Imperio, das Ar.ndemias 
e Universidades estrangeiras que comparecerem com as respe
ctivas insignias, tomarão assento promiscuamente logo abai
xo do Lente Substituto mais moderno, se entre elles não 
houver algum ou alguns que scjlto Lentes de qualquer das 
Faculdades: estes os precederão sempre, guardando enb'C si 
a ordem da respectiva antiguidade. 

Na mesma sala, alêm dos banr.os ou cadeiras geraos para 
os Estudantes e espectadores, haverá assentos especiacs pRl'a os 
convidados. 

Art. 102. Tendo todos tomado assento, fará o Secretal;o 
a leitura do termo de approvaçlio: em seguida o Doutorando 
recitará hum dis.urso analogo á solemnidade do dia, e o termi
nará pedindo o gráo que lhe deve SOl' conferido. 

Digitized by Google 



( J81 ) 

l?6te discurso será prel'iamen1.c apresentado ao Dircctor, e 
a sua leitura só poderá ter logar depois de approvado por elle, 
1)(11· não conter doutrina contraria á Constituição ou á moral e 
.i disciplina da Faculdade. 

Alt. 103. Findo o discurso, o Padrinho do Doutorando o 
levará pela mão e o apresentará ao Dircctor. 

Este. (lepois de deferir-lhe o jummento constante da for
mula annexa a pste Hl'gulamento , lhe ornará o dedo com o 
annl'1 competente e lhe conferirá o grão, pondo-lhe a borla 
sobre a cabei,:.a e revestindo-o do capello. 

A formula da coUação do gráo de Doutor será a mesma 
que a do g.·úo de Bacharel, com dilTerença do lIome do grão. 

Art. 10\.. Em scgllida o Doutorando abrac;ará o Director 
c todos os Lentes, e h·á sentar-se logo abaixo do Lente mais 
moderno. O padrinho dirigir-lhe-lia hum discurso, congratu
lando-se com elle pelo resultado feliz d& seus esforços, e 
mostrando-lhe a importancia do grão que acaba de receber 
e o uso ((ue na sociedade devo fazer de suas letras. 

Art. 103. Concluido ('ste discurso, o Dircclor declarará 
Onda a ceremonia e o novo Doutor será acompanhado até 
a porta do edificio da Faculdade pelo mesmo prestito com 
que tiver ido da sala de ('spera para a dos grãos. 

Art. 106. De todo este acto se lavrarcÍ hum termo, que 
Sl'rá assignado pelo Dil·cclor, pelo Presidente do Acto e pelo 
padrinho, e subscripto pelo Se::retm·io. 

Art. 107. Repiques de sinos, quando os houver na Fa
culdad", annundal'líü a chegada dos Doutores, o seu tr8jecto 
para a sala dos grãos e a sua l"Ctirada. 

Scrã pcrmittido aos Doutorandos mandarem collocar, a 
expensas suas, bandas de mnzica na sala dos gráos e em suas 
imediações. 

Art. 108. Se concorrer mais de hum Doutorando no mes
mo dia. Sl'rio todos recebidos pela mesma maneira que o pri
meiro na sala de espera, á pl·oporçlio que forem chegando, e 
d'ahi h·fio juntamente para a sala dos grãos, 

Art. 109. Neste caso o discurso de que trata o Art. 102 
será recitado pelo Doutorando que para este fim for nomeado 
pelo,; outros, o qual pedh·á o grito para todos os graduandos. 

O juramento será deferido em primeiro logar ao mais an
tigo, qU3 o prestani por extenso, dizendo os outros simples
monte-Assim o juro-como se manda praticar na collação do 
gráo de Bacharel, e o grão de Doutor será conferido succes
sivamenle a cada bum dclles pela ordem da antiguidade da 
defesa das thcses. 

Art. 110. Dada a hypothese dos Artigos anlec'.edenles, 
proret'irá o discurso de que falIa o Art. 104. o padrinho que 
(OI' escolhido pelos Doutorandos. 

He applicavel a estes a disposição do Art. 94-. 
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CAPITULO VIII. 

Dos CtJncurso. para o provimento dos logare. de 
LPntes Substitutos. 

8ee~ •• 

Da instripçtfo para o COlleU/'SO e formalidades 
que tJ devem acompanhar. 

Al't. 111. Haverá na Secretaria da Filculdade hum livro 
cspedal para a inscripção dos concurrentes aos logares "agos 
de Lentes Substitutos. 

Neste livro o Secretario lavrar,i para cada concurso hum 
termo de abertura, e outro de encerramento no tempo proprio, 
os quaes serão assignados pelo Director. 

Art. 112. Sempre que se houver de preencher algum 10-
f!ar de Substituto, mandará o Director, assim que th'er conhe
cimento da vaga, annunciar concurso por editaes. que serão 
afixados nos lugares do e~tylo, e publicados ('.orno determina o 
Art. 36 dos Estatutos. declarando o dia em que se houver de 
abrir a illscrip~iio e o prazo para o seu encerramento. 

Art. 1 t:r. O prazo da abertura ao encerramento será de 
seis mezes contados da data em que se fileI' o annuneio }l.'\rn o 
concurso, devendo o Director, immediatamente que se dei' 
qualquer vaga, communical-a ao Governo e li Congl·cgac:lIo. 

Art. 114. Se o rcfCl'ido prazo expirar durante as ferias, 
conservar-se-ha nbcrta a inscripção nos tres primeiros dias uteis 
que se seguirem ao termo dellas, procedendo-se ao encerramento 
no terceiro ás duas horas da tarde. 

Art. 115. O Candidato que quizer insrre,·er-se. irá á 
Secretaria assignar o seu nOllle no Ih"ro acima indicado, e 
entregar os documentos especificados no Art, 37 dos Estatutos, 
a fim de serem presentes ao Director, 

Na mesma occasião poderá o Candidato entregar quaes
quer documentos que julgar convenientes, ou como titulos de 
babiUtaçAo. ou como prova de serviços prestados ao Estado, 
á humanidade. ou á sciencia. passando-lho o Secretario hum 
recibo, 110 qual declare o numero e a natureza de taes docu
mentos, 

Art, 116. A inscripção poder-se-ba fazer por procurador, 
se o Candidato se achar a mais de "inte leguas de distancia 
do logar da Faculdade, ou se tiver justo impedimento. 

Art. 117. Se o Director duvidar da validade de algum 
documento essencial, convocará immediatamente a Congregação 
para deliberar a seDlelbante respeito, como prescreve a parte 
final do Art, 37 dos Estatutos. 

Art. U8. A delibcrllc:Ao da Congregação será sem dePlora 
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transmiUida pelo Secrelal'io a todos os Candidatos, e publicada 
pela imprensa. 

Art. 119. Os cditaes, de que trata o Art. 112, serllo 
repetidos em cada hum dos ultimos oito dias do prazo da 
inscripçllo. 

Art. 120. No dia fixado para o encerramento da ins
cripção, reunir-se-ha a Congregaçllo ás duas horas da tarde, 
e, lidos logo depois os nomes dos Candidatos e apresentados 
pelo Secretario os documentos respectivos, decidirá por maioria 
de votos, em escrutinio secreto, se estilo 110 caso do Art. 37 
dos Estatutos. 

Nesta occasillo lavrará o Secretario o termo do encerramento, 
o qual será logo assignado pelo Director. 

Art. 121. O Director rará extrabir pelo Secretario duas 
listas dos Candidatos habilitados pela Congregação, huma das 
quaes mandará publicar, e a outra remetterá ao Governo com 
a eIposi~no do que tiver occorrido durante o processo das 
habilitações. 

Art. 12'2. Findo o prazo das inscripções, nos t('rmos do 
Artigo 36 dos Estatutos, nenhum Candidato será mais admittido. 

Art. 123. IIavendo mais de huma vaga, repetir-se-hIlo os 
annuncios para novas inscripc;t'ies, findos tres meles da data 
da abertura do concurso anterior. 

Art. 12&.. Se, terminado o segundo prazo, ninguem se 
houver inscripto, proceder-se-ha na conformidade do Art. 46 
dos Estatutos. 

8eefílo li. 

Dal t/aeses fi da di'lIerlaçdo. 

Art. 125. Reconhecidas as habilitações dos Candidatos, 
cada Lente Cathedratico e Substituto que estiver regendo alguma 
aula apresentará na mesma sessão da Congrega~io, em que isto 
tiver logar, nove pontos pelo menos sobre cada matrria da res
pectiva Cadeira. 

Art. 126. A Congregutão nomeará em seguida huma 
Commissão de tres Lentes Catbedraticos e dous Substitutos para 
escolher, d'enh'c os pontos apresentados, cinco sobre cada 
materia, e formular os que deverião apresentar os Professores 
que não tiverem comparecido á sessão. 

Art. 127. No dia seguinte a Commissão 8ubmetterá á 
Congregação os pontos que houver escolhido; e, approvados 
ou substituidos por esta, o Directof marcará dia para a apre
sentação das lheses, com o pralP de hum mel. 

Art. 128. Immediatamente o Secretario omciará aos Can
didatos, remettendo-lhes copia da lista dos pontos, e declarando-
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Ibes o dia em que devem ('ntregar as thes«'s impressas, em 
numero pelo menos de 100 exeml'lur('s. 

Estas theses constarão de tres proposif;lies d'cntrc os pontos 
approvados sobre cada materiú das Cadeiras da Faculdadí', e de 
buma dissertac:ão ácerca de hum ponto qualquer, á ('scolha 
do Candidato, d'entre os que tiverem sido adoptados pela Con
gregação. 

Art. 129. No dia Hxado, o Secretario larrará hum termo, 
que o Director assiguttrá, declarando qllaes os Candidatos que 
entregárlio suas tbeses. 

Art. 130. Serão excluidos do concurso os quc constar do 
termo do Artigo antecedente não as tcrem entregado no dia 
marcado, sah'o o disposto lIO Art. IJ8 dos Estatutos. 

Art. 131. Logo depois de la\"fado o termo do Art. 129, 
o Secretario entregará a todos os Candidatos as thcses dos seus 
competidorcs, e remeUerá bum cxemplar a cada Lente. 

Omciará igualmente aos Candidatos participando, com ante
cedencia pelo menos de 48 horas, o dia, logar e hora em 
que deva elTectuar cada huma das provas por que tC\'e de 
passar. 

Art. 132. Oito dias depois da aprescnlac:ão das thcses, terá 
logar a sua defesa. 

Art. 133. No caso de só haver hum Candidnto, será este 
arguido por 5 Lentes, pela ordem de sua antiguidade, argumen
tando cada hum por espac:o de meia hora, marcada por 
ampulheta. 

Art. 134. Se forem dous os ConcUl'rentes, argllir-sc-hão 
estes reciprocamente por espaço de duas horas, tocando llUma 
hora a cada bum. Se forem tres, serú o prazo de meia bora 
para cada Candidato. 

Art. 135. Se o numero dos Concurrentes for maior de 
tres, será o concurso prorogado durante os dias seguintes, 
observando-se a regra estabelecida no artigo antecedente, de 
modo que nenhum dos Candidatos seja obrigado a arguir ou a 
defender a sua tbese por mais de duas boras e meia. 

Art. 136. Se o numero de Candidatos excedcr de seis. 
serão sorteados 5 para a arguição do cada tbcse. 

Para isso o Secretario, sob a inspecf;ilo do Direclor, 
lançará os nomes dos concurrentes em buma urna, da qual 
o defendente extrahirá cinco. 

Art. 137. As sessGes de arguição e defesa das"tlleses nunca 
poderAO durar mais de cinco horas, não se comprebendcndo 
os pcriodos de descanço que a CongregaçAo julgar nccessarios. 

Art. 138. Quer a defesa, quer a arguição serlo sempre 
feitas segundo a ordem da- inscripçllo dos Candidatos e em 
presença da Congregação. 
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Da prova escripta. 

Art. 139. Dous dias depois da defesa das theses, reunida 
a Congregaç.ao, seguir-sc-h a na organisação dos pontos para 
a prova escri pta o mesmo processo que para as thcses, c.om 
as seguintes alterações: 

1. a Os pontos só serão dados pelos Lentes Cathedratioos 
e pelos Substitutos qlJe estiverem regendo Cadeira. 

2.· Scrao formulados em numero de 30 pela Commisslio 
de que trata o Art. 1 ~6, no mesmo dia da Sessão da Congrega
ção, a qual votará sobre todos englobadamente, e oom especiali
dade sobre qualquer substituição proposta. 

Art. 140. Numerados pelo Director os pontos approvados. 
escreverá o Secretario os numeros correspondentes em pequenas 
tiras do mesmo papel, iguacs em tamanho e fórma, as quaes, 
depois de dobradas, 5Orlo lançadas em huma urna. 

Art. 141. Lançará em seguida os nomes dos Lentes que 
se acharem presentes em outra urna, da qual o Lente mais 
antigo extrabirá oito, que se irão escrevendo á proporção· que 
forem tirados. 

Art. 142. Serlo logo depois admittidos os Candidatos: 
o primeiro na ordem da inscripção extrahirá hum numero da 
urna dos pontos, e, lido pelo Direetor em voz alta o ponto 
correspondente, o Secretario dará buma copia delle a cada 
Candidato. 

Art. 143. Recolher-se-hto immediafamente os Concurren
tes a huma sala onde haverá a Legislação do Paiz, e terlo 
o prazo de quatro horas para dissertarem sobre o ponto dado, 
deixando em cada meia folha de papel huma pagina em branco. 

Art. 144. A eada hora desse trabalho assistirio dous Len
tes. dos oito sorteados, na ordem em que estiverem seus 
nomes. segundo o Art. 141, a fim de fazerem observar o 
silencio necessarlo e evitar que qualquer dos concurrentes sir
va-se de livro ou papel que lhe possa ser de adjutorio. ou 
tenha communicaçilo com quem quer que seja. 

Art. 145. Terminado o prazo das quatro horas. serlo 
todas as folhas da composição de cada hum rubricadas no 
verso pelos dous Lentes que tiverem assistido ao trabalho da 
ultima hora, e pelos outros Candidatos. 

Art. 146. Fechada e lacrada cada huma das composições. 
e escripto no envoltorio o nom& do seu autor. sel'ilo todas 
encerradas em urna de tres chaves, hum. das quaes será guar
dada pelo Direetor. e as outras duas pelos dous Lentes a que 
se refere o Artigo antecedente. 
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Art. 147. A urnll será lambem cerrada com o Sello da 
Faculdade, impresso em Jacre sobre huma tira de papel ru
bricada pelo Director e pejos dous referidos Lentes. 

Da prova oral. 

Art. 14S. Dous dias depois da prova escripta reunir
se-ha a Congregação, e seguir-se-ha para a prova oral o mes
mo processo indicado nos Arts. 125, 126, 127 e 128. 

Art. 149. A prelecçno terá logar, em plena publicidade, 
24 horas depois de tirado o ponto, dando-se aos Candidatos 
o espaço de meia hora para fazeJ-a, guardada a ordem da 
inscripçio, e não podendo os que se seguirem ouvir a expo
sição dos precedentes. 

Art. 150. No caso de haver mais de quatro Candidatos, 
a lição far-se-ha em duas, ou mais turmas, que tirarão pon
tos diversos. 

Art. 15t. A divisão das turmas se fará por sorte no 
dia, em que a primeira houver de tirar ponto. 

Art. 152. A turma designada peja sorte para segundo 10-
gar, tirará ponto no dia da preltlcção da primeira, seguin
do-se em tudo as meslllas disposições e havendo para ella 
novos pontos organisados na conformidade do Art. 125. 

Seefilo V. 

Do julgamento. 

Art. 153. Concluida a ultima prova, reunir-se-ha a Con
gregação no primeiro dia util. Em sua presença abrir-se-ha 
a urna das composições escriplas, e recebendo cada Candi
dato a que lhe pertence, a lerá em voz alta, obsenando
se a ordem da inscripçiio. 

Art. 15<\.. O Candidato que nessa ordem se seguir ao 
que estiver lendo, velará sobre a fidelidade da leitura, fiSC8-
Usando o primeiro inscripto a do ultimo. 

Art. 135. Finda a leitura, retirar-se-hilo os Candidatos 
e expectadores, e terá logar a votaçAo do modo seguinte. 

Art. 156. Distribuir-se-hiIo pelos Lentes huma porçAo de 
ceduJas em branco e tantas series de tres cedulas impressas 
quantos forem os Candidatos, contendo cada huma destas series 
o nome de hum delles, e devendo ser humas e outras de 
igual tamanho e do mesmo papel. 
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Art. 157. Feito isto, passar-sc-ha á votação do pre
Cerencia sobre aquelle que deva occupar o primeiro logar 
na lista que tem de ser apresentada ao Governo, lançando 
cada Lente na urna o nome do Candidato que julgar neste 
caso, ou huma ccdula em branço, se a nenhum considerar 
habilitado. 

Art. 158. Se houver maioria absoluta de ccdulas brancas, 
enlender-se-ha que nenhum dos concurrentes está habilitado, 
e dar-se-ha por terminada a votaç!o. 

Art. 159. No caso contrario será coJlocado no respectivo 
lugar aqueJle que obtiver maioria absoluta de votos. 

Art. 160. Se nenhum dos Candidatos reunir essa maio
ria, correrá o escrutillio secreto sobro os tres mais votados; 
e se ainda assim não se der maioria absoluta proccder-se-ha a 
terceiro escrutínio, somente sobre aquelles que no segundo hou
lerem obtido pelo menos a terça parte dos votos. 

Se na terceira votação ainda não apparecer maioria abso
luta, ficará entendido que nenhum dos Candidatos está habi
litado, sal\"O o caso previsto no Art. 162. 

Art. 16t. Designado o concurrente a quem compita o 
primeiro logar na lista, sl.'guir-se-ha o mesmo processo para 
a designac:ão dos que devem occupar o st>gundo e o terceiro. 

Art. 162. No caso de empate de dous Candidatos, por 
haver cada hum obtido metade do numero de votos, passarilo 
ambos por novo escrutínio, e será incluido na lista aque))e 
que obtiver maioria. 

Se esta, porém, nllo se der ainda no novo escrutinio·, 
serão os nomes de ambos coJlocados no respectivo logar da 
dita lista. 

Art. 163. Finda a vota\:~o, o Secretario lavrará em acto 
successivo hum termo rererindo todas as circumstancias occor
ridas. 

Art. 16,.. No dia se,guinte reunir-se-ha a Congregac:âo 
para assignar o omcio de apresentaçlo dos Candidatos. 

Art. 165. Este omcio será acompanhado de copia authen
tica das actas do processo do concurso, das provas escriptas, 
e alêm disto de huma informação particular do Director sobre 
todas as circumstancias occorridas, com especial mençllo da ma
neira por que se houverilo os concurrentes durante as pro
vas, de sua rcputac:!o litteraria, de quaesquer titulos de habi
litação que tenMo apresentado, e dos serviços que por ven
tura hajão prcst..'\do ás Sciencias, ou ás Letras, á Humanidade, 
ou ao Estado. 
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CAPITULO IX. 

lia (ál'ma, ,olemnidatles e durarão da, Sesstie. da Congregaçtio. 

Art. 166. A convocação dos Lentes para as Sessões da 
Congregação será feita por omeio do Direetor, com antece
dencia, pelo menOi, de 24 horas, salvos os casos que não 
admittlio drmora. 

Neste oOJeio se communicará o fim principal da reunião, 
quando nlio houver inconveniente. 

Alem disto, sempre que fOr passlvel. o Direetor declarará 
anles de terminarem os trabalhos da Congregação o dia e hora 
em que deverá ter logar aproxima Sessao. 

ArL. 167. No dia e hora designados. 0& Lentes se aprc
IC.'ntarlio na sala destinada para as Sell6ÕCs. 

Se acontecer que até meia horcl depois da marcada nllo se 
ache presente a maioria dos que t'.stiverem em elTootivo exercicio, 
o Director mandará o Secretario lavrar huma açt8, que será 
assignada por ene e pelos Leott's presentes, ("ontendo os no
mes dos que, t('ndo sido a,"isados, faltart'm eom JURa causa, 
ou sem f"lla. 

Art. 168. Se antes de asltignllda a aeta, ou ainda dt'pois, 
completar-se o numero legal. proceder-se-ha na eonformidadc 
do Artigo seguinte, sempre que o ubjeeto for urgente, ou o 
Diredor julgar conv('nienle que se celt'bre a Sessao neS6C mes
mo dia. 

Art. 169. Reunida a maioria dos Lent('s em clTectivoexer
cicio, tomará assento o Director, na caococeira da mesa e em 
cadeira de espaldar, e os oulros Lentes na ordem seguinte: 

O Cathcdratico mais antigo oocupal'á a eJtr61llidade do 
lado direito proxima ao Direclor; o seu imrncdiato CIO anti
guidade a extremidade do lado esquerdo; e assim por diante 
até o mais moderno dos Catht>dralioos. 

Seguir-se-hilo 08 substitutos, conrorme as respectivas anti
guidadcs. 

O Stlcl'ctario SCRlar-se-ha na outra cabeceira da' mesa. 
Art. 170. Em seguida o Director fará tomólr nola dos 

Lentes que nAo tiverem comparecido, e dec:lal'Ul\í aberta a 
~. 

Arl. 171. Feito isto. procederá o Secretario á lcitura da 
neta da ultima Sessão, a qual. depois de discutida e appro
vada com emendas ou sem ellas, será assignada pelo Director 
e pelos Lentes presentes. 

Dahi passará o Directof a expôr em "resumo o objccto 
da reunião, e, pondo-o em discusslio, dará a palaua aos 
Lentt>.s pela ordem em que a pedirem. 

No caso de contcr o objccto partt's disUndas, podcrá 
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qualqu('r Lente rt'querer que cada uma St'ja discutida e votada 
separadamente. 

Art. 172. Durante a discussão nenhum Lente poderá falar 
mais de duas vezes sobre c.ada materia, salvo se tiver por fim 
requerer que se mantenha a ordem dos trabalhos, ou dar algu· 
ma explicação. 

No primfiro caso limitar-seMha a reclamar em poueas pa· 
lavras o cumprimento dos Estatutos, Rt'gulamentos e Inslruc· 
ções, ou a propÕr e desenvolvpr alguma questão de ordem, 
sem discuth' a principal; e no st'gundo aos termos razoareis 
de uma t'xplicaçlio. 

Art. 173. Finda a discussão de cada objt'cto, o Dirt'ctor 
o porá á votação, na f6rma do Art. 18 dos Estatutos, prin· 
cipiando pelo Lente substituto mais moderno. 

Art. 174. Xas qUl'stões t'm que for pa11icularmente inte
ressado algum Lente, poderá este assistir á discusslio e nella 
tomar partc; abstl'r-se-ha, pOl'em, de votar, devendo nessa 
occasião rl'tirar-se da s31a. 

Ar1. 175. ~as discussÕ(>s, assim como t'm todos os actos 
da CougregaçAo e da Faculdadc, os Lentes pl"Ocedl'rão com a 
maior urbanidade c consideração, não só pal'a com o Di· 
I"'dm', que por sua parte será o primeiro a dar o pxemplo 
110 cumprimento de toes deveres, mas tamoom para cum os seus 
collegas, individual e collectivamente. 

O Director chamará á ordem o Lente (Iue se Mastal' desse 
preceito, e se o n1l0 puder conter, depois de adverti-lo por 
duas vezes, lhe declarará que se deve retirar da sala, e em 
ultimo caso levantará a Sessão, dando de tudo conta cir· 
cUlllstanciacla ao Governo, 

Art. 176, Cada Sessão poderá durar até duas horas, salvo 
se a Congre~ação resolver prorogal-a. 

Art. 177. Esgotado o objecto principal da Sessão, cada 
Lente terá o direito de propor, se restar tempo para isso, o 
que lhe parCCl'r intert'ssante á boa execuçAo dos Estatutos e 
das ordens do Governo, ao desempenho do sen'iço da Facul
dade. ao progresso e aperreiçoamento do ensino, e á rerorma 
ou repressão de abusos introduzidos ou praticados por algum 
dos Lentes, Emprt'.gados, ou Estudantes. 

Art. 178. . Se alguma das quesUies propostas não puder 
ser decidida na mesma Sessão, por falta de tempo, ficará 
addiada; marcando neste caso a CongregaçAo o dia em que a 
discussão deva continuar. e avisando-se para isso os Lentes 
em elTectivo exercício que nllo estiverão presentes. 

Art. 179. O Secretario deverá lançar por extenso na aeta 
de cada Sessão as indicações propostas c o resultado das \"0-
taçOes, e por extracto os requerimentos das partes e mais pa· 
pcis submettidos ao conhecimento da Congrega~ão, c 00111 as. 
sim as deliberações tomadas por eIJa, as quaes serão alem disso 

I" 
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transcriptas em fórma de despacho nos proprios requerimentos, 
para serem archivados, ou restituidos ás partes, segundo o seu 
objecto. 

Não obstante esta disposição, poderá a Congregação man
dar inserir por extenso os papeis que, por sua importancia , 
entender que estilo no caso de ficarem assim registrados. 

Art. 180. Para evitar a interrupção das aulas, exames e 
outros actos academicos, del"erilo as Sessões da Congregação 
ter logar á tarde, e mesmo á noite. 

Exceptuão-se os casos extraordinarios, que nllo admittão 
demora. 

Nesta bypothese, o serviço da Congregac;ilo preferirá a 
qualquer outro da Faculdade. 

CAPITULO X. 

Da forresp(Jndrncia e da posse do Di,·cctor, dos Lente, c ma;, 
Empregados. 

Art. 18t. A correspondencia entre o Direclor e os tentes 
será fcita por meio de omcios; a daquf'lle para com os Pro
fessores de preparatorios e Empregados, por Portarias. 

Art. 182. As communicaçOes e avisos entre o Dil'ector e 
os Funccionarios acima declarados far-se-ha sempre por escripto. 

Art. 183. O Director tomará posse e prestará juramento 
do seu cargo perante a Congregação. 

Logo que tiver apresentado ao Prcsidente da Prol'incia o 
titulo de sua nom('ac;:ão o reml!tterá por oIHeio ao Director em 
exercicio, o qual convocará a Congregação para o primeiro 
dia util, e participará ao nomeado a hora em que d('verá com
parecer para tomar posse, e ser-lhe deferido jUJ"amento. 

No dia e hora indicados, recebido o novo Director á porta 
do cdilicio pl'lo Secretario e mais Empfl~ados, e li porta da 
sala das Sesslies da Congregação pelo Director em exercício e 
Lentes presentes, tomar.i assento li direita do Presidente da 
Congreguc;:ão, e - lido o rritulo Imperial pelo Secretario - prc
stará juramento, do que se lavrará termo, o que será assignado 
por elle e pelos Lenb's presentl's. 

Tomarà logo depois o logar que lhe competir. e dar
se-ha por terminado o neto da posse que será communic.ado 
ao Governo c ao Presidente da Provincia. 

Art. 184.. Os Lentes prestarão juramento nas mãos do Di
reetor, em sessilo da Con~r('gac;:ão que será convocada para 
este fim, em dia e hora designados p('lo Director. 

Art. 185. Si não poder reunir-se. em qualquer dos casos 
dos artigos antecedentes, a maioria da Congregação, verificar
se-ha não obstante a prcshu;ão do juramento e a posse com 
os Lentes pl'CSClltcS, qualquer que Sl'ja o seu numcro. 
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Disto se Cará ml'ntão na aela e se dará parte ao Gov('rno. 
O Lente nomeado será recebido á porta do edifteio pelo 

Porteiro, Dedeis e Continuos, e na da sala das Sessões da 
Congrega~ão pelo Sel'retario. 

Prestado o juramento, e lavrado o termo que será assignado 
pelo Director e pelo novo Lente. irá este tomar assento na 
Mesa da Congregaçllo, no logar que lhe pt'rteDcer. 

Art. 186. Os Professores de preparatorios e os outros 
Empregados da Faculdade prestarlo juramento e tomarão posse 
pcranto o Director, do que se lavrará termo que será assignado 
pelo nomeado. 

CAPITULO XI. 

Dos Empregados da Faculdade. 

Seeeãol . . 
Do Secretario e do Olficial da Secretaria. 

Art. 187. A Secretaria será dirigida pelo Secretario, de 
conformidade com os Estatutos e Regulamentos da Faculdade, 
e debaixo da immediata inspecção e das ordens do Director. 
Nella haverá tudo o que for necessario para o prompto desempen
ho do serviço que lhe he proprio. 

Art. 188. A Secretaria estará abl'rta desde 3 de Fevereiro, 
em todos os dias que não forem feriados, desde o começo até o 
11m dos trabalhos, e nas quintas feiras, em que nllo houver aula, 
das 9 da manhã ás 2 da tarde. 

Exeeptua-se quando houver objecto urgente, caso em que o 
Director poderá prorogar o senil:o pelo tempo que for nl'CCssario. 

Art. 189. A Secretaria continua ... .i. em etTectivo s~niço, 
ainda depois de encerrado o anDO lectivo, emquanto assim for 
preciso para que a sua escripturação fique toda em dia. 

Art. 190. A hum dos lados da porta da Secretaria haverá 
hum" caixa propria para se lançarem nella os requerimentos. 

A sua chave estará em poder do Secretario, que a mandará 
abrir huma vez por dia. 

No tempo dos exames e matriculas, porém, será aberta 
pelo menos tres vezes em cada dia. 

Os requerimentos despachados serão entrl'gucs aos interessa
dos á porta da Secretaria, salvo quando pela natureza do seu 
objecto deverem ficar archivados. . 

Art. 191. No outl"O lado da porta haverá huma taboa 
pendente. da parede, Da qual se hão de amxar os Editaes. 

.I' ,~ 
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Exceptuão-se os casos ('SpeClaes ('m qu(' o Diroctor julgue 
conveniente designar outro 4ogar. 

Art. 192. O servi..:o da Secretaria deve estar sempre em 
dia, sendo registrados em livros para isso destinados todos 
os Avisos e Ordel's Imperiaes, os Omcios dirigidos ao Director, 
e os deste a quaesquer Autoridades, ou particulares. 

Para a guarda e conservação dos Avisos e Ordens do Governo, 
officios, petições, documentos, memorias, livros, sellos e mais 
objectos pertencentes á Secretaria ha"erá nesta as estantes e ar
marios necessarios. 

O Direclor só terá em seu poder hum livro de regisb·o 
para sua lembranc:a e governo. 

Art. 193. Não será permittido o ingresso na St>cJ'ctaria 
aos alumnos, nem a pessoas extranhas, senão em caso do 
necessidade, com permissão do Secretario. 

Art. 194. Fica0 a cargo do Secretario, além do Sf'rvic:o 
interno, e escripturaçllo propria da Secretaria, a guarda, 
conservaçfto e arrecadação de todos os moveis e mais objectos 
a ella pertencentes. 

Art. 195. O Secretario fará e copiará em livro para isso 
destinado, sob titulos distinctos, o inventario de todos os 
objectos da Secretaria, do uso e serviço das aulas, exames 
preparatorios, actos academicos e concursos, e em geral de tudo 
quanto for destinado ao serviço da }"aculdade, e"ceptuando 
sómente o que pertence á Bibliotheca. 

Art. 196. Os moveis c mais objectos que estiverem róra 
da Secretaria e da Bibliotheca, ficão a cargo do Porteiro, o 
qual dará ao Secretario huma relação delles para n organlsaçtlo 
do inventario. 

Art. 197. Compete ao Secretario exerc('r a policia dentro 
da Secretaria, fazendo sahir os que perturbarem o silencio. 
e dando parte ao Director dos acontecimentos que tiverem logar 
dentro do ediftcio da Faculdade. 
. Art. 198. O Secretario será auxiliado no desempenho de 
suas obriga~ pelo OmciaI da Secretaria, incumbirá o asseio 
da sala e de suas dependeneias aos Bodeis, Continuos. e Senen
tes, os quaes lhe 540 subordinados e devem executar as suas 
ordens, que todavia setão dadas com atten..:lIo á natureza e 
qualidade do objecto c á cathegoria do emprego de cada hum. 

Art. 199. Todas aS funcc:.ões e encargos que pertencem 
ao Secretario, passarão para o Olficial, quando ('ste o substituir 
nos seus impedimentos e faltas. 

Art. 200. Na Secretaria haverá os livros constantes da 
Tabella annexa a este Regulamento sob n. o 1, para os fins 
nella declarados. Be além disto permittido á CongregaçAo crear, 
sobre proposta do Director, os que a necessidade exigir. 

Art. 201. A cobrança dos emolumentos, a que se refere 
o Art. 149 dos Estatutos, será regulada pela Tabella n. o 2. 
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Art. 2Oi. As certidt1f!s pasadas na Secretaria só conterio 
o que tiver sido requerido. 

Art. 203. Quando algum E. .. tudante qllizt>r tirar OI ori
ginaes de Cartas de lIacharel em Letras, ou de tituJos de 
approvação obtidos nos exames geracs da Capital do Imperlo, ou 
outros documentos cssenciaes, annexO& aos requertm~nt08 de 
matricula, podel~ha fazer, deixando cl'rtidlo no .rchlvo da 
Secretaria pela qual pagará 0& emolumentos taudOJ Da Tabella 
reslJcdiva. 

Da Bi6IiotA~, Bi"UOlhtMJrio, Ajudmút t Por/,i.fé. 

Art. i94. A BiblloU1eca da Faculdade se.-á r~n , dtbaixo 
cta immediata iDSpec(iO do Dlreet.or, pelo BibllotlMlcario, R 
quem incumbe, além dos deveres que em geral lhe impoom 
os Estatutos e de outros especiaes abaix.o declaraMI, v .. lar in
cessantemente sobre .o bom arranJo, clRSSifica(ã.o. conléNatão e 
guarda das obras de que .. Ua se eompo«>m, c eX(\l'Mf a poll_ 
em seu recinto, mantendo o silencio Ilecessario para ni.o serem 
perturbadas as p<>ssoas que, dl'centemente vl'stidas, fo ..... m aU 
instruir-se. 

Art. 205. PeJ1(>ncc lambem ao Bibliothecari.o dtterminar 
a ~ripturaçA.o e 9 trabalh.o Interno da Bibli.otheca, que per
tencer ao seu Ajudante, dando-lhe as necessarias instrocçnH. 

Art 206. A Bibllotlu'ca eshm\ obl'rta desde os 9 horas 
da manhã até 81 2 da tarde, c dtsde as :; at6 111 7 da 
tarde de todos. OI dias do anno, exceptuad.os os domingos e 
dias santos de guarda, os de r(~ta e luto nacional, (Iuinta 
feira .de Endbenças, sexta feira da Paixão, e os qUê ck>correm 
de 20 de Dezembro até o dia de Reis. 

Art. 207. Haverá na Bibliotbf!t3 o numero de mesas 
c assentos necessarios para eommodidade das pt'SSO08 que a 
frequentarem, n.o intuito de se Instruirem por moio da leitura 
e eopiarem O que lhes aprouver, para o que se lhes minis
trará tambem tinta e pennos, se o pedirem. 

Para estes fins e para as mais neceS8idades d.o sertiço 
indicadas pelo Bibli.othccario e reconhecidos pclo Dirt'4:tor, 
ou pela Congregação dará o ml'smo Dif('clor as providencias 
precisas. 

Art. 208. O Bibltotheeario organisarú sem perda de tem
po o catalogo dos livros, impressos, monulICriptol e mappas 
que houver na Bibliotheca, dividindo-os em cloS8f'8, ~tndo 
for o ram.o da sciellcia , disciplina, arte, ou materia de cada 
bum, e incluindo ('m cada classe todas as obras, qUft lhe 
pertencerem. 
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Art. 209. O catalogo dos livros será lançado em livro 
para isso destinado, numerado e rubricado pelo Director, por 
ordem numerica relativamente ás obras. Descrever-se-ha de
baixo do mesmo numero cada exemplar da obra, de que hou
ver mais de hum, deelarando-sc 1\ edição e o numero de 
volumes de que se compõe cada obra, ou cada exemplar 
della, se lhe falta algum volume, c qual elIe seja, se he 
encadernada, meio-encadernada, ou em brochura, e qual seu 
estado. 

Art. 210. Os Uuos, depois de feito o catalogo, serão 
collocad08 em estantes por sua ordem numerica, havendo 
em cada obra hum pequeno rotulo, ou cartão indicativo do 
numero que ella tem no dito catalogo. 

Art. 211. Em quanto durarem os trabalhos da 'organisa
ção do catalogo e do arranjo dos livros, o Director - se for 
nccessaria esta providencia-designará alternadamente algum 
dOi Lentes da Faculdade que estiver deaoooupado, para auxiliar 
o Bibliothecario com suas luzes e conselbo. 

Art. 212. O Bibliotheeario, logo que tiver terminada a 
oscripturaçlo do catalogo, remetterá huma wpia delle ao Di
rector, o qual a apresentará a Congregatão na primeira Sessão t 
e a fará imprimir em tantos exemplares quantos forem necessa
rios a fim de serem enviados ao Governo e dis&ribuidos pelos 
Lentes de ambas as Faculdades devendo ficar alguns arehivados 
na Bibliotheca e na Secretaria. 

Art. 213. A Congregação nomeará huma Commissão, 
composta de dons Lentes Cathedraticos e de hum Substituto, 
para formar, á vista do catalogo impresso. hum. lista dos 
livros proprios das sciencias da Faculdade, que , por não 
existirem ainda na Bibliotheca, devão ser comprados de pre
ferencia. 

Art. 21ft.. Approvada a lista de que falia o Artigo antece
dente. pela Congregal;ão, com os additamentos, diminuições 
e substituições que julgar convenientes, o Direetor a remettcrá 
ao Governo, com hum ou mais exemplares do catalO!o impresso, 
para resolver a compra de livros constantes da mesma li8&a, 
sCiundo a autorisação que tiver do Poder Legislativo. 

Art. 215. Impresso e distribuido o catalO!o pelos Lentes , 
o Director nomeará huma oommissão composta de hum Cathe
dratico e dous Substitutos, para o conferir com 08 antigos 
que houver na Bibliotheca. ou na Secretaria, e com qoaes
quer documentos que lhe digão respeito, a fim de conhecer~se 
o numero de obras extraviadas e em que tempo, organisando 
depois huma lista destas, segundo o que achar. 

A mesma Commissão conferirá tambem o catalogo impresso 
com as obras depositadas nas estantes da Bibliotheca. 

Art. 216. O Bibliolhecarlo organisará de quatro em quatro 
annos h um novo eatalogo, accrescentando ao ultimo, nas 
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classes o logares competentes, as obras que a Bibliothe~ tiver 
adquirido nesse período. 

Este novo catalogo será la~ado no mesmo livro em que 
foi o ultimo, e remettido por copia ao Dírector, para proceder 
e fazer proceder nos termos dos Artigos jOO e 5Cguintes. 

Art. 217. A~m do livro declarado 110 Art. 209 haverá 
na Bíbliotbec:a mais quatro, a saber: bum para o registro 
da correspondencia do Bibliolhecario com o Dírector. ou com 
outras Autoridades. ou particulares; outro em que se lance. 
por ordem das datas. a entrada das novas obras que a Bi
bJiothcca adquirir durante o periodo da durac;ão do catalogo 
de que trata ° Artigo antecedente; o ter.ceiro para os assentos 
e notas necessarias a respeito da entrega e rcstituic;ão dos 
livros que o Director mandar oOieialmente que se remetta 
para a sala dos exames, ou dos actos. ou para a Secretaria 
da Faculdade, ou que se entreguem a algum Lente, OU pro
Cessor, p8M&ndo recibo, ou ao estudante, que por seu. ta
lento e applic.1ção merecer que algum dos seus Lentes o re
commende oOleialmente ao Dircctor para Ibe ser concedido 
ease emprestimo, de que tambem passará recibo; e o quarto 
para o inventario dos moveis e objectos da Bibliotbeca, exce
ptoados os que forem comprebendidos no eatalogo dos livros. 

Art. 218. No fim de cada anno o Bibliothecario remctterá 
ao Direotor huma lista das obras que a Bibliothooa houver 
durante elle recebido, e buma relac;lo circum.taneiada das 
que deverem ser encadernadas. A lista se ajuntará ao catalogo 
impreuo archivado ne. Secretaria, e a relação será levada ao 
eonheeimento da Congregação para decidir definitivamente se 
devem ser eneadernadas taes obras, podendo mandar previa
mente bum ou dous dos seus membros examioal-as. 

Art. 219. Nenhum livro, folheto, impresso, manuscripto, 
ou mappa, que pertencer á Bibliotheca, sabirá para fóra della 
aenão por ordem escripta do Director, DOS termos e' com as 
clausulas do Art. 511'7. 

A auteriaÇlo concedida no citado Art. 21'7 não eompree 
bende por ft)rma alguma 08 manuscriptos e livros raros. Qual
quer destes livros ou maouscriptos terá DO principio da t.a 

pagina a nota-não 5Ilhe. 
Art. 22&. He probibido tirar livro das estantes o revolver 

OI CoIbete8, impreuos, ma.uscriptos e mais papeis pertencen
tes á Bibliotheca. 

Quem OI pretender ecNlsultar deverá diri8ir-se ao Biblio
&Ileaario, ou ao Ajudante, e entregar-Ibe hum bilhete assJgna
do por seu punho, em que declare o nome fio autor da obra, 
ou o 180 obJecto, e OI nuOlefOS dos volumes de que precisar, 
os quaes, inda ·a CODlAllta, serão novamente postos no· seu 
Iopr, e Nltituido o bilhete a q1lom o deo. 

Art. 221. Os livros, folbetos, impressos, manascriptos 
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e IIJappas da Bibliolheca, serão marcados com o sello da 
Faculdade. 

Art. 222. Ao Porteiro da Faculdade be lambem incum
bido o asseio da Bibliotbeca e dos seus moveis. 

Art. 223. O Ajudante auxilia ..... o Bibliotbecario em todos 
os seus deHlres e fun~, e o substituirá em suas faltas. 
ou bnpedimentos. 

8eefAo m. 

Do Porteiro, B~deis, Contirmo, , S~r1ltf"~'. 

Art. 2~. O Porteiro terá as ehaves do edilieio da Facul
dade, e as de suas dilTCl'cntes divisões, que lbe forem confia
das pelo Director. Tanto elle COIfto os seneates deverão com
pareeer no mesmo ediücio, para cuidarem do asseio das aulas 
e mais partes da casa o dos seus moveis, buma hora aMes 
da que tiver sido mareada para começo do aer,~ da Faculdade. 
, Art. 225. Terá a seu CaJ'BO o relo8io da Faculdade e tudo 
o que for concernente ao usoio das aulas, á "tHrda e con
servação do edifieio elD geral. assim como de todos os moveis e 
objectos quo neUe houver, excepluados 08 da Secretaria e da 
Biblio'heca. Pa.ra 8sae fim os scnentes lhe aio subordillados 
e obrigados a fazer o que lhes detemlinar. 

Art. 22G. Tamhem lhe pertence o fornecilDento das coa
su nocessarias para a execul,;ão desee seniço., coa0 V8IS04l
ras, espaoadores. &0., a provisio d'llBt18 po\avol e dos valOS 
nec:eIIIIIrÍ08 pan o deposito dolla em logar apropriado )lftl'a o 
uso geral, e em logares rcscnados para uso do Direetor, 
J,eqtes e Empl'e8ados. 

No ftw do cada mes dará ao Director a conta do quo 
despender com '!I5eS objedos para, depois de apprQYBda por 
eUe, ser-lhe paga na Thesouraritl Geral da Provincia. 

Art. m. O Porteiro oDClU'l't'Prá lleIDanalmeate a hum 
des Contiauos da guarda da porta prioeipal do edilcio. do re
rebimento, goarda e entresa de ckapoos de 901 e hengatas 
dos Estudantes. 

Art. tiS. O Porleiro, assim como ._Iquer ~gndo 
da Faasldade, que Tir algum Eftadaote eseI'eYer. desenHr ott 
pifttar qualquer objccto nas paredes ou portatl. do CIIÜkIO t ou 
emalluU);lBOwl.lI8ndtal-os. _ ............... de pNp06ito. 
o partid... c1rcumstaaeiadameate ao DiIedor para .....,.. 
como for oo.YCnienw, eu repreMn~ e :s.-nte,. GIl i .... 
poado-Ihe a pena. plislo por hum -.; oito dias,~8n_ 
Itr o C8!0; e se eRe for tão grave fI'l8 mereça alaiG.. ,...0', 
levaodo-o ao oonhecilnonto .. Coe8lepfio, a qui poIitrâ 
iJapOr até finte dias de pri5lo. 
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Art. tiD. No primeiro dia dos exercieios das aulas, os 
Dedeis, e no impedimento destes os ConUnu08 que forem de
signados pelo Director, logo que os Lentes subirem ás luaS 
Cadeiras, assignarão aos Estudantes os logares que lhes fioio 
pertenooodo individualmente, regulando-se pela respectiva 
caderneta e pelos numerol correspondentes aos que devem 
haver BOI bancos; marcando buma falta aos que não estiverem 
presentes. 

Nos outros dias lootivos irão á hora dC8ignada peLos Esta
tulOS fazer a cbamada, e marcar as faltas dos ausentes. 

Art. 230. O Lente dispensará taes faltas áquelles que 
comporeeerem dentro do primeiro qnarto de hora, para o 
que o Bedel se apresentará de novo nesse momento, e far6 
a chamada dos que faltárão no principio da hora. 

Quatro dispensas, porém, desta natureza, 8f.'ja qual for o 
moUv&, equivalerão a huma falta. 

Art. 231. Os referidos empregados appareoorio frequen
Les vcaes á porta das aulu, pera testemunharem e eertiftcarem, 
de ordem do respectivo Lente, os aCODtecimeDtos DOtaveis que 
tiverem logar dentro deltas, ou em parte tão visinha que 
perturbem o silencio. Farão além disto todo o serviço que 
oceorrer, e lhes for determinado pelo Director, por algum 
dos Lentes, pelo Secretario, ou pelo Porteiro. . 

Art. 232. Al6m dos dous Bedeis e ·dou. Serventes, ha
verá cinco Contínuos ~ incluido o das aulas preparatorias. 

O D&mefe de serventes poderá ser alterado com permissão 
do Governo quando o exijão 811 neooISidadea do serviço, e se
rão ~os pelo Director mediante os salariol que o Gol. 
DO marear. 

Art. i33. Nos impedimentos temporarios do Porteiro, o 
Director nomeará hum d8S Bedeis, e na falta deRes h •• 
Contimao, pan. luh5Wuir aquelle Rntpre88do. 

CAPITULO XII. 

DfI polici8 "CtJtleMitfl. 

Art. iM. Se algum LeDte 00& àetos da Faculdade deixar 
ele ca.prir o preeeito do Art. ta· .. Regutamento ser-lhe
hlo applicadas as penas dos Arts. 109 e 110 dos Estatutos .. 
·NOII ..as dos Artigos aDtececlea&es, a Collgregaçlo deverá .,ir o Lente que respoRderá por escripto, 110 prazo de oito 

diu, í a4lCWlllÇlo qae lhe for feita; e. depois de ou'9ir a JIaIIIIl 
c.--wio de tres de seus membros, .eIiIIenrá como for Justo. 

Art. 235. Dentro do ediRcio da Faculdade nliO lIe ~ 
tido. ter o chapeo na eabeça. 

Nio . be ipatmente permiUido fulDU, Dem riIear ou eaero. 
ver nas paredes. 
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Os Bcdeis e Continuos advertirilo em termos urbanos aos 
que infringirem a disposiçllo do Artigo, e se não forem at
tendidos, tomarilo nota do facto, e o oommunicarilo ao Dire
ctor para providenciar. 

Art. 236. Ninguem poderá entrar no ooifteio da Faculda
de com annal de qualquer natureza, e IÓmente serlo toleradas 
88 bengalas, precedendo permisslo do Director, por motivo de 
enfermidade. 

An. i3'1. Os' que transitarem pelos Geraes, ainda me&
mo no inlervallo das aulas, o farlo sem que perturbem o sI
lencio. 

Art. 238. O Porteiro, Bedeis e Continuos velarlo na 
manutenção da ordem dentro do OOi6eio da Faculdade, pro
curando advertir com civilidade aos que a pertobarem. 

Se SU88 advertencias nio forem bastantes, tomarfo os 
nomes dos pertubadores, e darão parte do ocoorrido immOOla
tamente ao Director, e em sua ausencia a qualquer Lente, ou 
ao Secretario, a fim de empregar os meios convenientes para 
o restabelecimento da ordem, observando o disposto no Art. 
118 e seguintes dos Estatutos. 

CAPITULO XIII. 

»o. eftf'cic:i6. pratieo. dtJs aulGl. 

Art. 239. AI prelecções dos Lentes serlo dadas sobre 
compendios certos e determinados, compostos pelos mesmos 
Lentes ou adoptados d'entrc os que já correm impressos; 
precedendo em todo o caso approvaçãO da Congregação, a qual 
poderá dar prererencia a outros, se _Im o entender conve-
JÚeIlte ao aproveitamento dos alumnos. ' 

A escolha dos compendios sel'á commanicada ao Governo, 
e dependerá de sua approvação dimnitiva. 

Art. 240. Nas prelOOÇ(les darão os Lentes todas as ex
plicações que forem necessarias aos alumnos, tanto para mais 
tacU comprehenslo da matem de que tratarem, como para o 
seu desenvolvimento, para a correcção de qualquer doutrina 
errenea, ou menos conforme aos PfO!I'eIIIOS da sciencia, e para 
o coabecimento dos dUlereDtes systemu que poII8Io laner ao. 
bre o assumpto. 

Art. 24J. Quando os Estudantes nlo comprehenderem 
algum ponto, poderio propor as duvNas que lhes 0CI88I'
terem ao Leate, verbalmente ou por escripto deatro da aula, 
OB em easa do mesmo Lente, pedindo-lbe para isso penaiI1IIo 
previamente. 

O Lente explicará o objecto, reaolvendo as' duvidas no 
mesmo dia ou no seguinte, salvo se preferir pnlar a reso
luçlo deltas para a primeira sabbatina. 
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Art. 242. Os Cathedraticos-quando impedidos--habili .. 
tarllo 08 Substitutos com os esclarecimentos necessarios sobre a 
marcha do ensino da respectiva Cadeira. 

Art. 243. O Lente da cada cadeira dará annualmente 
aos seus discipulos dous pontos escolhidos, d'entre 8S mais im
portantes doutrinas que lhes houver explicado, para disserta
ções por escripto em lingua vulgar, as quaes serlo feitas o 
entregues no prazo de mez e meio. • 

Estas dissertações, depois de examinadas pelos respectivos 
Lentes, serão remettidas por cnes até o fim do anno IectiTO 
ao Secretario, que as archivará por ordem dos annos. 

Art. 24';'. O Estudante que nlio entregaI' a lUa disserta .. 
ção no prazo marcado no Artigo antecedente, sem justa causa, 
a juizo do respectivo Unte, será considerado como tendo dado 
10 faltas. 

Cada Lente Catbedratico apresentará á Congregação, no 
1. o dia util do mez de Março, para ser por ella approvado, 
o programma do ensino da soa Cadeira. 

Este programma, depois de adoptado, com modificaçOeS 
ou sem ellas, nlo poderá ser alterado senão por deliberação da 
Congregação. 

Art. 2t.5. O Director deverá remetter ao Ministerio do 
Imperio até o dia 8 de Abril huma copia dos programmas ado
ptados para as diversas aulas, e dará parte de qualquer mo
diftcaçllO que nos mesmos se fizer. 

Art. 246. Os programmas approvados em bum anno p0-
derio servir para os annos seguintes, se a CongregaçAo, por 
si ou por proposta dos respectivos Lentes, nllo julgar necessario 
alteral-os. 

CAPITULO XIV. 

DisposiçlJes gerae •. 

Art. -247. As disposi~.oes do Art. 91)· dos Estatutos não 
-comprebendem , para o desconto das gratlficaç6es, os Lentes 
cujas faltas forem provenientes de serviço publico gratuito e 
obrigatorio por Lei, nem os que, tendo vindo á Faculdade para 
exercerem qualquer aeto, o não puderem fazer por causa que 
lhes nllo seja pessoal. 

Art. 2&.8. As disposições do citado Artigo 95 , as dos Ar
tigos 96, 97 e 98, supprimidas, menos quanto ao Secretario, 
as paluras -as sessões dasCongregaçlies-e as dos Artigos 99, 
100 e 101 silo applicaveis 80 Secretario, Bibliothecario e mais 
Empregados da Faculdade. 

Art. 249. Haverá para a verificação das faltas destes Em· 
pregados hum livro de ponto que estará em poder do Secretario, 
e no qual serão no~dos os que nllo comparecerem li hora, 
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ou se r~irarem sem Iicen~ antes de findarem os trabalhos. 
As faltas do Secretario scrllo Oscalisadas immediatamentt' pelo 
Director. 

No edifido da Faculdade hal:crá hum relngio de torre ou 
de parede, para regular as horas do serviço das aulas. 

Haverá além disto huma sineta maior e outra mais pequena 
para os signaes do começo e fim das aulas. 

Estt's signaes serilo repetidos em quanto durarem os tra
balhos das aulas de preparatorios. embora ({lnhilo Ct'I8S8do os 
das aulas da Faculdade. 

Todas as horas serilo marcadas por seis badaladas da sineta 
maior, e 05 quartos por buma, duas, ou tres badaladas da menor. 

Art. 250. No ediftcio da Faculdade, além das salas para 
as aulu e das divisões neeessarias para a Secretaria 8 pan a 
Bibliotheca, para os trabalhos da Congregaçllo, para descançe 
dos Lentes, e para prisão dos alumnos, haTerá huma sala pro
pria para a Collaçio dos grãos e mais aelos so1emncs. 

Art. 251. O Porteiro deverá marear as faltas do Secre
tario, Bibliotbecario e seu Ajudante, do OOieial da Secreta
ria, dos Dedeis e Continuos. 

Art. 252. O Director communicará taes faltas á Consre
g~ mensal. 

Art. 253. Reputar-se-ha falta a entrada depois da bon .' 
oompetente, ou a sahida antes della. 

Esta disposiçAo nilo se entende com o Secretario, que for 
Lente. na hypothese do Artigo 153 dos Estatutos. 

Art. 25~. Os Lentes Cathedraticos e Substitutos, nos actos 
80Iemnes da Faculdade, usarAo, além da Beca dos Deeemhar
gadores, das insignias doutoraes. 

Art. 255. Silo actos solemnf's da Faculdade; 
1.· As visitas de Sua Magestade o Imperader, oficial-

mente annuneiadas á Faculdade. 
2. o A collnc;.lio dos gmós de Doutor e de Bacharel. 
3." A posse do Director e dos Lentes. 
4.· A collaçllo de premios 

Art. 256. Si se der no ediOcio da Faculdade qualquer 
oeeurrencia que exija hnmediata provideneia, deverá esta 
ser tomada a bem da manutençlo da ordem pelo Lente ou 
Substituto que !Ie achar presente segundo sua antiguidade, e 
na falta delles pelo Secretario, mandando-se porém logo aviso 
ao Director para comparecer. 

Art. 257. Os Lentes-ou qualquer pessoa-que compu
serem compendios ou obras para uso das aulaa e os que melhor 
traduzirem os publicados em lingua estrangeira, na conronni
dade do Art. 72 dos Estatutos, tem a 1.a impreSBlio á custa dOi 
corres publicos, e além disso privilegio e:cclusivo por 10 annos 
c hum premio até dous contos de réis, a juizo do r.overno, 
conformp o me~cimento da obra. 
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~ Q privilegio não inhibe a adopçiio e venda, com permis

sao do Governo, de melhores compendios que por ventura ap-
pareçam. . 

Art. 258. As solemnidades com que devem ser conferidos 
premios aos alumnos que mais se destinguirem, sua qualidade, 
a maneira e as circumstancias em que poderão ser concedidos. 
dependerlo de instrucções especiaes, que serio expedidas quando 
se der eX8CuçAo ao que a tal respeito dispõe o Art. 163 dos 
Estatutos. 

Art. 259. O Director fará tirar copias da mamoria histo
rico academica, de que trata o Art. 163 dos Estatutos, a fim 
de remette-Ias ao Governo e á outra Faculdade de Direito. 

Mandará outro sim imprimir, para ser distribuida pelos 
Lentes de ambas as Faculdades, e por quem o Governo deter
minar, a referida memoria, depois de approvada pela Con
gregaçAo. 

Art. 260. O DiJ'ector, o Secretario, Bibliotheeario e seu 
Ajudante, e o Oftleial da Secretaria usario do ves~. conS
tante do figurino que for approvado por Decreto. 

Art. 261. O Porteiro, Bedeis e Conlinuos usario da ves
timenta de que usão os Porteiros e Continuos das Relações. 

Art. 262. Ficão revogadas as disposições em contrario. 

Palacio do Rio de Janeiro em 24 de Fevereiro . de 1855. 

Lvi= Pedreira do CotUIo F~rrc, 
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Tabella 11.0 I 

em .... e 8e deel ... iIo .. U ..... de e.e .... tu ... -
~, .ue devem h.ve .. n. Secreta .... d. 

Faouldade, de.tlnado8 ........ abaixo 
Indlead ... 

1. ° para as actas da Congregação. 
2.° para os termos de juramento c posse do Director, Lentes 

e mais Empregados. 
3. ° para o registro dos Diplomas dos mesmos Empregados. 

para o registro dos Avisos do Governo Imperial. 4.° 
5.° 
6.° 
7.° 

8.° 
9.° 

10. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
~. 

par!&. o registro dos offlcios do Governo Provincial. 
parir o registro dos Editaes do Direetor. 
para o registro das Portarias do mesmo e da sua corres-

pondencia com os Empregados. 
para os termos de exame em cada preparatorio. 
para os termos de abertura de matriculas em cada anno. 
para os termos de encerramento de matriculas em cada 

anno. 
para os termos de matriculas nas aulas de preparatorios. 
para os termos de sorteio de pontos em cada anno. 
para os termos de aelos em cada anno. 
para o registro das Cartas de Bachareis. 
para o registro das Cartas de Doutores. 
para o registro das thescs para Doutoramentos. 
para os concursos das aulas da Faculdade. 
para o registro de pontos para as theses. 
para os termos de defesas de theses. 
para termos de concurso ás Cadeiras de preparatorios. 
para a correspondencia do Director com o Governo Imperial. 
para» » com o Governo Provin-

cial. 
23. para » com o Inspector da Tbe

souraria. 
24. para » 

25. para 

26. para » 
diversas Repartições. 

~. para inscripçAo para defesa 
dizem respeito. 

" 
» 

com os Lentes da Fa
culdade. 

com os Professores de 
preparatorios. 

com os Empregados de 

de theses, e termos que lbes 
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28. 

29. 

30. 

31. 
32. 

33. 
a. 
35. 
36. 
:rI. 

38. 
39. 

,"O. 
41. 

42. 
43. 
U. 
45. 
46. 

47. 
48. 
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para inscripçio para concursos ás substituições da Facul
dade. 

para termos de admoestações e outras pennas impostas aos 
Estudantes. . 

para termos de admoestações e suspensões a Empregados 
da Faculdade. 

para. apontamentos das faltas dos Lentes da Faculdade. 
para apontamentos das faltas dos Professores de prepara-

torios. 
para apontamentos das faltas dos Empregados. 
para registro das memorias bistorico-academicas. 
para copia dos catalogos das obras da Bibliotbeca. 
para wrrespondencia do Bibliotbecario com o Director. 
para memoria das obras adquiridas depois da factura do 

ultimo catalogo. 
para memoria das obras emprestadas. 
para inventario de tudo que pertence á Faculdade em ge

ral, exceptuada a Bibliotheca. 
para registro de inventario dos moveis. 
para registro dos livros e papeis. que pela Secretaria 

silo entregues á Bibliotbeca. 
para lançamento do inventario do Arcbivo. 
para lançamento de despezas de expediente. 
para Diario. 
para registro das licenças concedidas pelo Governo Geral. 
para» » » pelo Governo Provin-

cial. 
para registro de Diplomas de todos os Empregados. 
para registro de termos de juramentos e graus. 
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Tabella 0.0 2 

em .... e se lixa. .. elhe.ameaCo!J .... e se de-
YeIII paaa .. na 8eere ....... a Faeuldade. 

Por eertidllo de exame preparatorio ...•... '........... J500 
» de âcto de cada anno da Faculdade...... J500 
" de eume para doutoramento............ 2J000 
" de examo em concurso ás Cadeiras de pre-

p~ratorios . • . . . . . .. . . . . . . .. ~OOO 
" de exame em concurso ás substituiçOes da 

Faculdade .••....•......•.. ~ 
Por ractura de Carta de Bacharel Formado. .• • . . • . . . .. ~ 
Por factura de Carta de Doutor. . . . . . . • . . • . . . . .. . ... ~ 
Por certidão de qualquer objecto, pela 1.- pagina .••. 1~ 
Por cada pagina que se seguir... . . . • . . . . • . • • . . . . . .• J500 
Por titulo de colação de premio ..................... 1&000 
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Formulas para os juramentos a que se refere 
este Regulamento. 

DeDIr.ee'-... 

Juro a08 Santos Evangelhos ser fiel ao Imperador, obser
var c fazer observar a Coustitui~ão c as Leis. os Estatutos 
e Regulamento desta Faculdade cumprindo quanto em mim 
couber, as funcçOes de Director da mesma Faculdade. Assim 
Deos me Ajude. 

De. Len"". 

Juro aos Santos Evangelhos ser fiel ao Imperador. guar
dar a Constituição e 8S Leis, os Estatutos e Regulamento 
desta Far.uldade. e exercer as func90es de Lente com todo o 
zelo e dedicaçiio. promovendo o adiantamento dos alumnos que 
Corem conDados aos meus cuidados. Assim Deos me Ajudo. 

Do Secretario, Blbllotheearlo e m .... Empre
,,&do •• 

Juro aos Santos Evangelhos cumprir Del e religiosamente 
as obrigaçOes do cargo de ....•. desta Faculdade. Assim Deos 
me Ajude. 

Para o pau de Baeharel. 

Juro aos Santos Evangelhos defender a Constituição do 
Imperio. e que no serviço das minhas lettras, cujo emprego 
me concede o grau que vou receber, nlo me deixarei guiar 
senlo pelos principios da justiça e da honra, procurando con
correr sempre para a felicidade do Brasil, quanto couber em 
minhas forças. Assim Deos me Ajude. 

Pa .. a o pau de Deuto... 

Reitero o juramento que prestei, quando me Coi conferido 
o grau de Bacharel, de dell"ender a Constituição, &c. (o mai, 
como no juramento do grau de Bacharel). 

/ 
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lodelo de Cartas de Bacharel. 

No alto. - Em Nome, e sob os Auspicios do Muito Alto 
e Muito Poderoso Principe o Sr. D .••• (O nome do Imperador) 
Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil. 

Mai. abaixo. -Faculdade de Direito da Cidade de •••• 

No Corpo da Carta.-Eu F ..•• (o nome do Director e seus 
Titulos) Dirootor da Faculdade . 

Tendo presente o Termo de aptidão ao grau de Baeharel, 
obtido pelo Sr. F.... filho de .•.. nascido em ..•. , e de lhe 
haver sido conferido o dito grau no dia.... de.... de ...• 
pelo Presidente e Lentes que o examinárão e approvárilo (ti 
qualidade de appro"oçllo); e em consequencia da Autoridade 
que me he dada pelos Estatutos que regem esta Faculdade, e 
do que neltes me he ordenado, mandei passar ao dito Senhor 
F. . •• esta carta de Bacharel em sciencias sociaes e Juridicas, 
para que com ella goze de todos os direitos e prerogativas 
attribuidas pelas Leis do Imperio. S. Paulo (ou Recife) ...• 
de •••• de •••• 

(Sello pendente) O Dirootor da Faculdade. 

O Presidente do Acto. 

(Assignatura) 

( Assignatura) 

O Secretario da Faculdade. 

(Assignatun) 

Nas cartas de Doutor - usar-se-ha da mesma Fórmula
com ai seguintes alteraç&ls - depois do lugar do nascimento 
- diga-se - Bacharel em sciencias sociaes Juridicas por esta 
Faculdade (ou por aquella em que tiver tomado 6 grau de 
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Bacharel-; em lugar das palavras que o examinárão e 
approv árlo diga-se c lhes haver sido conferido o dito grau 
no dia.... de.... de.... depois de ter delJendido theses. e 
sido approvado unanimemente, ou por maioria de votos. (de
clarando-se nas costas da carta o numero de votos que appro-
várão, e se em primeiro ou segundo escrutinio. . 

A palavra Bacharel mude-se para :poutor. 

Ambas as cartas devem ser selladas com o sello grande 
da Faculdade. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO 00 BRASIL. 
1855. 

TOMO 18. PARTE 2.· SECÇAO 18.· 

DECRETO N.o i.ó6U - de 3 de Mal'ço de 18ó6. 

Approoa o Regimento de custas judiciarias mandado orga
nUM pela Lei n.· 60A de 3 de Julho de 185 t • . 

Hei por bem, em virtude do Art. 102 § i 2 da Cons
tituição, e para execução do § i. ° do Art. i. o da Lei n.· 
604 de 3 de Julho de 1851, appl'ovar o Regimento de 
custas judiciarias que com este baixa, assignado POI' José 
Thomaz Nabuco de Araujo. do Meu Conselho, Miuisb'o 
e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça. que assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em tres de Março de mil oitocentos cincoenta 
e cinco. trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz; Nabuco de A.rauio. 

Repmeate da. eu.tas Judlelarla. a que se 
refe .. e e Deerete a.O :I.M8 da data deste. 

P&IlTE I. 
Dos Magistrados. 

TITULO I. 

Emolumentos dos Juiz;es d~ 1.· lnstancia no civel. 

CAPJTULO I. 

Dos Juiz;es de Paz. 
ArL i.o Das causas que couberem na sua alçada, 

e das mais de que lhes compete conhecer e julgar, terão 
de cada sentença final...................... i.)'J>OOO 

. Ali. 2.' Em tudo ° mais terão os mesmos emolu
mentos que forem lDarcados para os Juizes Municipaes 
e Juizes do Civel. 
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CAPITULO lI. 

Dos Juizes Municipaes e Juizes do ci"el. 

AI't. 3.- Das sentenças proferidas sobre o ponto prin
cipal da causa. qUCl' s~ja ol'dinaria, summaria ou exe
cutiva, e sobre cxcepções perelDlltorias, receberão os 
emolumentos pela maneira seguintc: 

Nas causas cujo vaiO!' não exceder da quantia de 
500~ • • • . . . . • . . . • • . • • • • . • . • • • • •• •••••••• t ü]")OOO 

Desta quantia a 1. 000t7J). • • • • • • • • • • • • • • • 2~OOO 
De t.. OOO.jZ) a 2.000;m................. 3.."..,000 
De 2.000;m a 4.000;jp................. 4~OOO 
l~ dahi para cima...................... ót7J)OOO 
Se pelo julgamento da excepção peremptoria não findai' 

o processo. não haverá a'epetição destes emolumentos no 
julgamento final, e os autos se farão conclusos com o pre
laal'o feito para a excellção pcremptoria. 

Art, la.· Das sentenças definitivas proferidas sobre 
embargos de tel'ceiro , senhor e possuidO!'. ou prejudicado, 
e sobre artigos de pa'eferencia 011 rateio, tel'ão os mesmos 
emolumentos marcados no Artigo autecedentc, regulando·se 
a I'espeito dtlquellas I,elo valor dado ao objecto a respeito 
do qU4I1 se tiverem 0Pllosto os embargos, e qtlanto a estas 
pelo liquido recolbido a del,osilo Oll valor do objecto adjudi
cado sobre o qual se tiVCl' disllutatlo a pl'cfca'encia ou l'ateio. 

Art. 6,· Das que Corem profel'idas sobre embal'gos 
oppostos ã sentença ou á sua execução (qualquer que 
,eja a natureza delles), soba'c Artigos de liquidtlção, ou 
liquidação por arbitros, terõo a mctade dos emolumcntos 
lia mesma ordem e llorpol'ção marcada para as sentenças 
delinitivas. _ 

Art. 6.0 Quando houvel' reconvenção, o Iledido desl.'l 
se juntará ao da acção Illra se calcularem os ditos emolu
mentos, porêm, havendo no processo assistentes, ou oppoen
tes, não haverá accl'escimo algum de emolumentos. 

AI't. 7.- Das sentenças proferidas sobre exeepções 
dilatol'ias , justificações incidentes ou prcparatol'ias, artigos 
de aneotado, de habilitação e outros incidentes, tanto na 
acção como lia execução, qualquel' que seja o valOl' e 
natureza da causa,......................... l.mOOO 

Art. 8.- Das sentenças sobre justificações llara embar
go ou sequestro, e mandado de detenção..... 2~OOO 
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E da senlcnça linal sobre a ~~bsi5tencia ou insubsisten
da do embargo, sequeslro ou detenção, terão a mesma 
quantia, qualquer que seja o valor da causa. 

Art. 9.· Das sentenças sobre quaesquer outras justifi
cações, das que se til'ercm de proferir eln processos em 
que nao hou"er des!gnação de nlof. das que julgarem 
desi~t,"eia ou composições nmigaveis, fianças, l,rote5-
tos, contra-protestos t e das que homologal'ClD qualquer ( . 
~cto. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . • . . . • . . . • • . . t. w:-000 

Arl. 10. Das sentenças de cQnc.lemDação de preceito. 
qualquer que sl'j~ a quantia confessada........ t '.ftOOO 

Art. i t. Das sentenças de absolvição da inslancia e 
~as que se proferircm na ~eção "e juramento d'alma. 
qualqiler que ~('j~ o pedid~................... õOO 

Art. 12. Das l,artilhas judicialmeute feitas, perce
~erão, até 1.000w • .. • • • •• • .. • .. .. . • . . .. • • 2~OOO 

Alé 3.000t1b............................ /a JtOOO 
.Até 6.000;m........................... 6~OOO 
Até iO.OOO~ ................... ' . • .. • • 8;rtOOO 
E 'dabi para cima, qualquer qqe sf'ja a importancia II"'J 

do monte mór nunca mais de ..•••..•.•••.... 10\11)000 
. ~ O mesmo tel'ão da sobrepartilha, assim como da 
~onta ou calculo, quando bouver hum s6 herdeiro. 

Se 110rém a IlllI'tilha ou sobrepartilha for amigavel, 
levarão a metade dos ditos emolumentos. 
. E da eUlcnda da partilha ou sol»repal'tilba nada per-
ceberão. 

Art. 13. A estes emolumentos sómcnte tcrão direito 
aqucllcs Juizes perante quem sel)(~uver feito a l,al·tilha 0,\ 
sobrepartilha judicial; aquellf's que sómente a julgarem 
perceberão.. . . . • . . . . . . • . . . . • . . • • • . • • . . • • . . . 1 ;,rOOO 

AI·1. ih. Dos m:mdados de preceito, ou outros quaes
(Jucr mandados e simplices precatorios. . . . . • . • . • . 200 

Art. 15. Das cartas llfecíltol'ias, (lualquel' que sf>ja 
o fim a qlle cllas se dirigirem.................. ÕOO 

Art. 16. Dos t'c1itaes e :tlvarás de relietos.... 300' 
AI·t. i 7. De (lualquer jllramento que deferirem, por 

pessoa. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Porêm ao inventariante para pl"ineipio do inventa-

rio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {;fI 000 
Art. 18. Das inquil·ições de t~stemunhas ou infol'

J!I:mles, e' dos depOimentos das llutes, terão }lO I' cada 
deplohnento ••••....•••••.•.•.. ' . . . •. . . .. • . . .• • 1100 
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Porêm oada perceberão pelo jUl'IlIuento que lhes defe
rirem. 

ArL t9. De qualquer exame que pel'atlte elles se fizer 
80S seus auditorias......................... 2;ttOOO 

Art. 20. D,IS cartns de pel'filhação e legithria'çli9. oli 
mopção, e de insinuaç'ãO de dO'ação ...•.. ;.. h;ttJOOO 

E das provisões de opere demolicndo e outras quaes-
ffo'cr. , •• ~ . • • • • . •• • ••••..•• : ............. ; 3;tpOOO 

Art. 21. Dos livros, cuja abertul·a. encerl·tllnetlto, 
ao.ração e rubrica lhes competir, terão por cada fo-
Iba •••..•.......•....•.•.•.......• lO. lO. . • • • . . • . 8'0 

Exceptuão-se os livros dos Escrivães que llcl'ante elles 
servirem, dos quaes nada perceberão. 

Art. 22. Do sello dds sentenças, cal'tas, alvarás e 
provisões nos lugares onde não ba ChaDcellaria... 300 

Art. 23. De cada objecto ou lote arrematado, (Iuer 
seja moveI, semovente, ou de raiz: • 

Aré óO;t»...................... . . • . •• . . . 200 
Ate tOO.tb ••••••.•••.• , • • • • . • • • . . • • • . • • . hOO 
Até óOOttb~ •.••••.•••••••.••••.•.•••••• , i ;ztOOO 
Até t. OOO,']t). '. • •••. '. . • • • • • . • • • • • . • .• ... 2·;n,OOO' 
Até 2.000;rb ............................. S,mOOO 
Até &.000.",............................ A.j'I)OOO 
Dahi para cima .•.•...•...•• ó ••• '. • • • • •• 5f1P000 
No caso de adjudicação' tei'ãO o .iieslDo', ca1clllandO'-se 

SOMe a avaliação della . 
...trt. ~l... De cada Vestoria ou diligenéia a' que forem 

deotro da Cidàde ou VilIa, não sendo ex-omeio. • õ;mOOO' 
Sendo fól'a da Cidade ou Villa, ou no mar.. 8;rt)OOO' 
E além disto os emolumentos que I)les competirem . 

pélos aetos que pralicnl;en\, é dandO-se condução fornecida 
pela parte que tiver interesse no andamento da causÍl. 

Art. 25. Se á diligencia for em disltlDeia que nló 
exce<hl de duas leguas do lugar da J'esidencia dos J nizés, 
não terão cousa alguma a tilulo de caminhe; se exceder, 
vencerão caminho á razão de t;m p(hol cada legua na ida, 
e outro tanto na volta. 

ArL 26. Se a ditigencia não se puder ftnalisal' em 
bum dia, trabalhando-se até o pôr do sol, levarão Jlor estada 
de cada dia............................... 8i]1)OOO 

Arr. 27. Se sahircltt de sUás résideticias pàra nials 
de buma diligencie J o caminho sé Mntaióá' su~céssiva1liente 
de bum p'on\o n outro pela estrada mais eurta. 
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Art. 28. Se por qualquer cauSo', que não st'ja por 
facto on omissão do Juiz ou do Escrivão, se não elTectuar a 
diligencia , depois de lerem esles sahido de suas casas. ven
cerão os emolumentos na fôrma do ArL 2.." 4:0100 se a 
diligeocia se tivesse efl'ectuado. 

Art. 20. Quando o JlIiz se lransportar ao ml'Smo 
IlIgar para praticar mais de bUlO acto 00 diligencia relati
vos a diversas causas 011· pessoas, as custas do caminho 
serão entre ellas rateiadas, e as de - estada - se dividi
rão lambem pclas ditas pessoas em l>roporção da demora 
do aeto ou diligcncia respectiva. . 

CAPITULO m. 

DOI J "ires de orpllilo8 e ausente6. 

Art. 30. Da assignatura das cartas de emaocipac;iio 
ou supplemento de idade.................... 2~OOO 

Provistles de tutella.................... 3fltOOO 
Alvará de supprimento de Jicença para casamenlO ou 

de autorisação para csse fim................ A;;tOOo 
Ditos de autorisação de qualquer outro objecto 1 fl'rOOO 
D,o julgamento das contas de tutella...... 2fl'rOOO 
Art. St. Como Juizes de ausentes. nas arrematações 

dos bens de que tem porcentagem, somente receberão 
por ametade OI emolumentos marcados para os Juizes 
Municipaes; e nas arrecadações que COIDO laes forem fazer 
não vencerão mais do que bUlO dia de estada, além do 
caminho. 

Art. 32. Aos Juizes de orpbãos nunca se poderá 
contar maior estada que de tres dias, qualquer que sf'ja 
o excesso desse numero de dias que gastem em cada inven
tario fôra de suas residencias. Em tudo se regularão 
pelo que vai marcado para os Jnizes MUllicil>aes no Capi
tulo 2.· 

CAPITULO IV. 

Dos J uius dos feitos da fa:rxncla. 

Art. 33. Em todos os actos que praticarem, CID razão 
de seus empregos, e sentenças que l)rOCerirclD. lerão os 
mesmos emolumentos mal'cados para os Jnizes Municipaes 
e do Civel , porém aquelles Juizes quc perceberem porccn-
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tagens ou com missões da Fazenda puhlica receberão por 
ametade os emolumentos das al·relll:,latÕes. 

CAPITULO V. 

Dos Proredor~s de ('opellas c resíduos. 

Art. 3&. Da abertlll'a e cumpra-se dos testamf'ntos 
e codicillos.. • . . . . . • . • . . . . . . . • . . • • . • • . . • • . • i ~OOO 

Art. 35. na tomada das contas de capellas: 
A tê 200;tbOOO.......................... i ~900 
Até &OOJtOOO............. • • • • • • • • . • • • • 2J1"OOO 
Até i .OOO.j'tOOO •••••••••• " ••••••••• " • • • • • 3~OOO 
Até 2. OOO~OOO ..•..•.•.••.•....••.•. " 5~OOO 
E dalJi para cima...................... 6;tpOOO 
ArL 36. Do julgamento das contas do teslamen-

to. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2~OOO 
Além de 1 °I. do residuo, nos casos em que o bouver. 
EID ttldo o mais se regularAo pelo que 1'8i marcado 

para os Juizes Municipaes; pOJ'êlD nas an'ematações dos 
bens do evento, de que tem porcentagem, receberão amelade 
dos emolumentos. " 

CAPITUJ.O VI. 

Dos Juizes de direito. 

Art. 37. Das decisões sobre aggravos de" petição 011 

instrumento.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2f1l)OOO 
Dos julgamentos das appellações de que traia a Lei 

de H de Outubro de 1837................. 3;mOOO 
Art. 38. De tomarem contas aos tutores e testamen

teiros, o mesmo que estA. marcado para os Juizes de 
orpbãos e Provedores de capellas e residuos na tomada 
dessas contas. 

De reverem as contas já tomadas ~ nada levario. 

í' I,," 

Digitized by Google 



( 214 ) 

TITULO 11. 

Do., emOluJ1Jl'1l10s 7/a pal·te criminal e polid/ll. 

CAPITULO I. 

Dos Juizes de paz, Drlegado., e Subdelegados de poli(:ia e 
Juize, Municipal's. 

Art. 39. De assistirem ~ fOI'mação do corpo de delicto 
dittcto ou qualquer oull'o exame............. 211;'000 

A qualquer busca, não sendo ex-omeio... h;tpOOO 
Art. 40. De qUlllquel' juramento que derel·irem. por 

cada pesf\oa.... . . . . . .. . ........... '. . . . . . . . . . .. 200 
Sendo porêm ao queixoso ou denunciante, I,or cada 

hum. • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 600 
Art. U. Dos interl'ogatorios dos réos e inquirições 

de testemunhas levarão de cada Inul1............. óOO 
Nada porém terão )"Jelo jll!('amento, nem pela acareação, 

quando houver. 
Art. 12. Dos julgamentos de fiança...... 2~OOO 
Ditos das suspeições ............. ~. " •. ' 2~600 
Ditos DOS crimes cuja decisão final lhes com-

pete. . • . . . . . • . • . • . . . . . . . . • • . . • . • . . • . • • . • . • 2t7t000 
ArL 113. Da pronuncia, 011 improcetlencia da queixa. 

ou denuncia, Oll procedimento ex-omcio.. • • • . . 2;tp000 
Da sustentação ou revogação dessas decisões. o mesmo. 
Art. U. Das sentenças que obl'igarem ou não a termo 

de Irem' yi"el' ou segurança, de cada hum dos obrigados Oll 

*iG obrigados" •.... ' •. ' •.• '. • • • • • • . • • • . • • • • • . • • 1 ;tp000 
De toda e qualquer decisão que ponha terlllo ao 

processo, ou sobre prescl'ipçio ou jnlga1ldo' a ac~o ~rem-
pta ..... • ' ...•...... '. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . • 2~OOO 

Da que sómeote julgar o'lançamento, tendo de' con· 
tinuar a acclIsação por I)a rle da J ostiça. . . . • •. t t)'bOOO 

Art Mó. Do julgamedto da graça de perdia,· mo-
dificação ou commutação de pena: 

Em crimes afiançavcis. •..•.••...•.••.•.• lJ~OOO 
Em crhnes inoflaoc;aveis.................. S;mOOO 
De quacsqoer mandados ou gllias •.•.••.••.• ' 200 
E dos Editacs ou Alval'âs quacsqllcr........... 300 
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CAPlrvr.O li. 

Dos Chefes de Policia. 

ArL 46. Quando Jlor si elel'cerem as aUl'ibuições 
(Iue coml,ctem aos Delcgado~, Subdelegados e J uizcs Mu
lIicipacs, terão os mesmos emolumelltos marcados llafll 
estes no Capitulo autecedente, 

CAPITllLO m, 

DOI Jui:ç,s de Direito. 

Art. 47. Das Sentenças prorel'idas sobre recursos que 
.,ora clles se tenhão illterpastQ .••••• · .•••••••• S;ZPOOO 

Ditas sobl'e Apellações., ~ , ••.••..• , • , •.• , A;ZPOOO 
A,rt. A8, Do juramentq deferido aos Jurados, de cada 

Jur~do. . • • . • • . . •• .• . • • • • . • • • • . • • • • . • • • • • • •• . •. 200 
DOlJ quesitos feitos aQ jury •••••••••.•• '.' 2;rpOOO 
Edas Sentenças proferidas sobre decisões do jury 4;fbOOO 
Art. 49, llas Sentenças e actos que p"nticarem nos 

processos de responsabilidade, nos de que trata a Lei 
de 2 de Julho de ~8óO, e em todos os Du,is casos não 
especific .. dos DeUe Capitulo, terão Os meslDos emolumentos 
Ularca~s para os JUilCS .1luJlicipac8 DO COllilulo I. desle 
~ilulo. 

CAPITULO IV. 

Dos AudÚores de Marinllll. 

ArL 50. Nos Processos cujo conhecimento e decisão 
tinal lhes compete, pel'ceberão os mesmos emolumentos 
loarcados pm'a os Juizes Municipaes e de Dircito DOS crimes 
cuja decisão fim, I lhes cOfflJ)etc... . . . . . 

E quanto às nrrematações, de que tem pol'eentlÍgem, 
receberão ametade dos emolumentos do Al't. 23. 

CAPITULO l'. 

Disposições !lel'aes. 

Art. 51. Quan~Q.a Mut1icipalidade for condelDnada 
nas custas, sómente pagará ameladc destes emolumentos; a 
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outra ametalle pCI'dcrlio os Juizes, Escrivães e mais Em
pregados que os tiverem vencido. 

TITULO 111. 

Da, Relaçõe,. 

CAPITULO I, 

Da, Cau$tl8 Cil'eis, 

Art. 52. O preparo das CauSe's Civeis que tiverem 
de subir á conclusão do Tribunal se regulará da maneira 
seguiate: 

Nas Causas até o valor de 500;:pOOO...... 2:t/)AOO 
Até t. OOO;mOOO ••••••••••••••••••••••• '. A;rrSOO 
Até 2.000~000 ........................ 7"'-'200 
Até A. OOO;rpOOO. ••••••••••••••••••••••• 9""600 
Até 6. OOO;J'tOOO. ' •••••••••••• " • • • • • • •• t 2tT;OOO 
Até 8. OOO;rpOOO e dahi para cima........ t5~OOO 
Art. 53. Dellois de julgadas as Causas, sendo os accor-

dios embargados, ametade destas quantias, quel' s'13 bum 
00 mais elllbargantes ao mesmo accoJ'dão. 

ArL 54. Dos aggravos de instrumento e dias de appa
recer, qualquer que seja o valor da Causa..... 4~800 

ArL 66. Dos de Petição t Cartlls testemunhaveis, Con
Dictos de jurisdicção I Al'tigos de Ilabilitação e de sus-
peiçGes. . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . .. 2~600 

Art. 66. Da assignatuJ'a da ordem citatoria e de in-
quiriçio. . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. t~OOo 

De qualquer juramento que deferireln.......... 300 
E o meslDo dos mandados. 
ArL 67. Das l,rorogaçôes de tempo para inventa-

rio. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12fli>800 
E doa recursos de qUDliücar.ão.. • • • • • • • • • •• 6;rt 000 

CAPITULO 11. 

lJa, CaU8Q8 Crimes. 

ArL 58. De cada Procetso de ApeUtlçio cl'ime , qllal-
quer que seJa. ••.•.•.• . • • . . • . . . . • . . . . . . . . •• 6;:>800 

E a lDeslDa quantia dos l\eJ:ursos. 
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Art.. 59. Nos Pl'Oces!los de ff.'Sjlonsabilidade cobt'31'
s(!-hão em dob.,o os emOllllDf!DIOS, cIIIC tem os Juiz(!s dp. 
Ilirri(o nos Processos, cujo cODhedmento e decisflo limll 
fhes compele. 

C1Pl1lJLO 111. 

Dillposi{tl0 gn'a/. 

Art. 00. ESIH emolmnenlOs ~erão cobl'ados e rc
llarlidos !,cJa IDf!Smn manejra a1é aqui Ilfa'.icada. 

CAPITULO IV. 

Dos Presidentes dlIs [1r/afQl's. 

Art. 61. DU1i dis{libuiç(ies dos Proeessos ...• ,. 300 
J)e qualquer juramento, o mcslOo. 
H bcm l\ssilU da~ Cartas, Seotenças, e todo e qll:1l-

quer papel (Ilte tl'ansilar pda ChlU)c~lIi1ria. 
Art. 62. )}as licençlls CJue Ibes COlnl,e{e concedel·. f~ 
Das Ordens de soltura. o mesmo. 
E das ProviséJes para Solicitndol·(!s .•..••.. , ó.~OOO 
I~ dos Advogados uão Corloados •...•.•.•••• 8~OOO 

PARTE .1. 

/)()$ .-(([rogados, Solicitadores, Clfra(ÚJr".~ c l'romotorr:;. 

TITULO UNICO. 

C.\PlTUr.O I. 

J)()S Ad""!J"dos. 

Art. 63. Aos AdvogiUlos cont:u'-sc-ha ),das peliçõ<,s 
de coneiliaçiio, qualqucr que srja a COU5lt .... " 2;JDOOO 

Ditas IJara pl'ineil~() de acçiio ('m qne se não dói 
Libeflo _ .••.•••.••.•.•..•...••....•... ' •.• " lt.mOOO 

Ditas para embargo 011 arresto. mandado de detenção, 
scql1cstro. embargo de obra nova............. h,mOOO 
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Dita offel'(>cida por embargos .• , ••••• , • , , '. Am'OOO 
Dita servindo de LibeJlo nas acc;ões ordinal'ias. S~OOO 
Dita llam corpo de delicto ou qualquel' outro 

eX8lnc ••...••. , " ••.•.••.. " .•••.• ' •• , •.•• " 2m- 000 
Dita de (IUeixa ou denuncia,............. ó~OOO 
Todas os mais Petições, tanto uo Ch"el como 110 Cri-

IDe, •• , • . • .• • •...••••... , ••..•.•• , • . • .• • •. , f ,'ti 000 
Art. 6A. Libellos tanto DO Civel como no C!'ime. 

cmbargos de t('l·ccil'o. senhor c possuidor, ou t"I'ceil'o 
prf',judicado, A rligos de pI'cf(''f(mein ou rateio, de cada 
hum destes articulados...................... f O:tj>OOO 

Contrariedades a ('stes Artigos Ilão selldo por simples 
negação. o lD('smo. 

lteplicas c tr('plicas, não sendo por siml)les Q('gação • 
cada buma •.•.. " ' , • , , .• . ••••••• , ..••. ,... 11.7:'000 

J\rt, 65, l~mbal'gos 0l'postos ás notificações, ás as
signações de dez dias c a (lulI",uer acção sUlDmaria 011 

execulh'a, ou a qualqucl' procedimento que se couteste 1101' 

esse tneio.. •• , •. , .. ,.,." •• , •.• , •. ,." •• ,. f O.i." 000 
As conlral'iedades a I'CSl)dlO delles J o mesmo. 
E as I'el)licas e treplic:ls, de cada huma.".. A~OOO 
Art. M. Al'tigos de acçõcs suunnarias.,., 6~000 
t.:onleslações aos mesmos, oUU'O lanto. 
At't. 6i. Excepções dilatorias ou pcremptorias. 81:'000 
COlllral'iedade lls nUtSlDas, oull'o tanlO. 
Ueplicas e trcplicas. cada huma., •..•.• " A~OOO 
Al't, 6S, COlltratiec:lades. l'e))1Ü:8s e tI'eplicas pOl' ne-

gação e qualquer l'eq:lCrimcllto nos 3ulos,..... 2,j!.000 
nCS)lOSlaS nos autos sobre qualquer exigcncia ou r(!-

qllcrimcnto .. , " . , • , ' , , .. '. , •••• , .••.• , • • • •• la:tj>OOO 
Quesitos pal'a qualquer exame ou vestoria, • ,. A.7i-000 
Al't. 69, Al-tigQS de habiliruçfio, de auentado e outros 

incirJcntcs nas cansas,., ••. , .•. ", .... , •• "... lJ!ft\OOO 
Art. 'i0. Embargos 0Pllostos Íls SClllen<,:ns ou na exe

cução. de qualqllel' lIatureza (I"e sf'jão." , •... ' S;r;:OOO 
Impugnação e su!>tentação de cnda hum destes 31'1"lzoa

dos. o mesmo . 
. Minuta de Il/;tgl'avo de pelif.ão , ou instl'umelllo. (\ ~ 000 
Art. 71. Unzões linaes solu'e o ponlo priocipal da 

causa, e sob.'c toelos os Artigos que tiverem I)rocedimen
to ordinario; de appclltlção 011 de !'('vista Civcl. tendo 
havido dislHlta"" •.• ",.", ••••. " ••••• ,., 20~OOO 

Tl'ndo cOl'I'ido t'í re\'clia"., •• , .• ,.,.",. S;mOOO 
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72" Dj{;l'? niS"~ CazS0?i%S '?z@iliHIlH"!f ia!i, uu 0?A)brc 
trgos incideutes das ordínarias ou slIlIlnlarias fentlo havido 

di0?l"?lI~" ruveli,t, " , ", " , " , 1 :$~gg 
Al't, 73, llazões de recul'so de tlppcllaçào (lu de I'C
crime, 

iht 7A, Da inquirição c reinquirição de testclIlu-
nbrs nfP , c,tda teetcuHEn!ta, 

De ilssistil'cm a qualquer acto jutlícial quc nao seja 
o de dn lesler1luuh:1S, sfzntlo dentro da Cidade 
0%8 ViU,"!"."."".,." •• "", "" 

Scndo Cúra, o triplo do quc tem os Juizes, 
Afu'L 75, Da accmíaçã::: ou deCz'sa )Jl'OOeJlf:::§ 

policiaes, e que cabem na alçada dos respcctivos J lIi-

Art, j6, ))a accusllção ou defesa perante 

o meSIEtA) SCfldo }%A"'rt"8I1h2 "Hd,zção üll 
buna). 

ArL 77, pc!:) a1"llitl'alilz'nlo da üll mHl~ 
la, • , , • , , •• , , , , , , , , • ' , •• , , , , , , , '. , • , ••• , • '. 2.)J'>OOO 

da call~;t JlitI",í padz1tlIenH; 
dos 2 1..:., ... , .. , , . , " ' . , , , : . , ',' . , , ' ... , .. , 1.~OOO 

OiRielOS emUn Cl\I'zt,sOI'e:z 111 !fiem dos men)'R'A3S, 

))CS;018 mist:rncis, o mesmü ')lR'? ,'ai maezZiido l:sel'lI 
Cur1Hlores g("'óIo(!S, 

An 78" DA'? eada Cause qmz agz'llciat'4'm Im Jllbm 
da • a inslallcia, 1'01' lDel ••• , •••• "" •••• ,., 

J)cs"colllar-se-ha pOI'êm lotla a illtcrl'upção que, a 
CiSnsa 1R"%CI' Se"r aOd"rnoemü, qüe c"%'~4:da fi,,, Ol&ü (hiS~, 

E das ul)J1ellaçõ6S c revistas alé o 1. o accol'dão, 10;mOOO 
E üUlUp à.nnlü até "r"rda hum dos Z,ull'zke aC{:"rl"dãl"1 

inclusive o de I'(!vista. 
Art 79~ De cade l"ilaçii"r qnlA: aClf'%R'?areRl"R Otn 

rimeoto e lançamento que fizerem em au:liellcin, .•• 
D" iuqnRig'içã4) e s·A·inqíIil'ição de testemunhas, \lor 

ceds IHEm:! •••••••••• ,.,."... ", • • • ,. h :tj)OOO 
E de assislirem a q1l31quCI' :lelo judicial Córa da Ci-

OnE dilb o URElelDO fl"ue \Danzadü par" "rS ]~1eF'ivllüf~ 

./ 
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CAPlTUJ.O m, 

Dos Cumdorcs geriu'li dos orpluio .... 

AI't, 80, Respostas em petições das partes, por .lIlIn:l 
só yez" .... " ." .. "" ..•. " ..•...• '..... tm.:-OQO 

Ditas em autos, o mesmo, reflelilldo-ilIe toda-; as vezl's 
(IDe lhes cOlll/)etir oOicial', segundo 6S termos do processo; 
}lOI'Ôm !tc sobre os mesmos termos do 1)I'otesso tivcrem 
de dizel' mais de lIomo vez, lUula mai'S vencCI'io. 

Ollicios sobre declal'nções de iuvcntal'io depois di! eo
cl'rl'8do. e sobre contas dc tutores, curadores, 1)01' hUIIHI 

só vez Da t,,, iltstaneia ........•...• , .• ".". 307;)000 
Art, 8J. Nos mais nctlls que pr:lticarem como Ad

"ogados legitimos dos menores e pessoas miscra"cis, se 
estes forcm vencmlores, o mesmo que se conta aos Alho
gados. e lhes sel'á satisleito pelas 11al·tes veucic.las. 

CAPl'fULO IV, 

DOII Promotores {ismes dI: Capel/lIs e llt'sidltOS, 

Art. 82, Rcspostas CID requel'ilDclltos de paI" 
teso , .•........•..•.• ' ..•. , .. , ... , •.•.... " t~OOo 

OIDcios ou l>rollloções nos autos, 1)01' huma só 
'Vez ••• , •••••. ' •••••.••.•.••••.••••.. '. • • • •• :!.ttOOO 

Sendo portllll sobl'e contas de testamenteiros c illl· 
mistl'adol'es de CallclIas, 1)01' hUllla s6 vez .... , " 3~OOO 

e.\PITULO v. 

Dos Solidlaclorl's dos rcsidlloB, 

Art, 83. Das citações e lançamentos que tizerem, 
ou accusarcm em audiencia, o mesmo que se 1II0l'COU })al'a 
os Procuradort's jlldiciaes. 

Pelas llotilicações que promoverem contra os testa
lDeoteÍl'os qlle, depois de notificados, Dlostrarem tCI' CUIII

})rido em tempo o test:uncnto ....•....•..... " j,""OOO 
E não tcndo cumprido, 2 1/, pOI' U!~ do rcsiduo. 
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C.\PITUI.O VI. 

J)",~ P"olllulore,~ plllJli("o,~. 

Art. SlJ. Pelas respostas nO!!lIulos ~(JIJJ'e rCIJUl'rillH'n· 
tos Ih! lianças .. , .... ' ....................... ~.7'OOO 

Pdu lihdlo de accu!lal;ão ..... , , . , , ..... " :\ .:;')000 
Uazõl!s de 1't!CUI'SO, appt!lliu;iio ou rc"ista .... lI;mOOO 
HI'~I)I)stlls IIOS <lutos SOOI'C t1csiSII!ncia da accusaçã(), 

IU'escripção ou pCl'cmpção tia ac\·rlo. O mesmo. 
Art, !:IÓ. Da sustcntação da accusllção pCl'anle () 

jUl'Y . , . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O,mOnO 
Uit .. em qual11llcl' outro jnizo ...•......... lJ;mOOO 
E de &lSSi5til' á foramu;ão da culpa ou flual(Juer outro 

acto do l'l'ocesso que ex ija li sua pI'CSCII!;a. o 11\1'51110. 

P"t..RTE 111. 

TITULO I. 

J)os TIl!Jt'lIitl0. 

CAPI1'l'r.O I. 

Dos l'a!Jrllü7e.ç de 11 o IlIs. 

AI't. 80. • Das cscl'Ípturas 'lUC fizercm nos Ih'l'os de 
notas pm'cebl'l'ão pOI' cada hum<l: 

Até 1 :000."" • , • , •.• , .•••••.•• , , . , . . . • . .• lJ;mOOO 
))e 1 :OOO,jp a 2:000~ ..•...•.•.•.. ,."... Ó®OOO 
E dahi pal'a cima mais 1,'j'tl sobrc cada couto dc réis 

nãi) excedendo por~1IJ a 10.zt>. 
De cada cscripto (IUC lançarem em suas notas ou re

gistros, não excedendo de hO linhas de 25 letl'as bumas 
pOl' outras. levaI'lio •.•...•..•• ,.............. 1.t/)OOO 

Art. 87. Das procurações feitas no livro das notas, 
c inclusive o primeiro traslado ..•...•......... lt,tpOOO 

Sendo a PI'OcUl'ação feita fól'a das notas, Ic\'arão dI! 
cada outorgante ••... , ..•.. ' .•..•• , •......• '. 1~OOO 

Excellluão-se us de mal'ilio c mulher, il'mãos c co
herdeil'oS, pal'a o invcntal'io ou hCI'allça commum, uni-

,- .. 
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\'crsidndc, cabido, consf·lho. irmandade, conCI'aria. socie
dade commercilll. scielllifica ou a!'tistic", que l,agal'ào 
como hum só outorgante, 

De cada substabelecimento ou outorga em procuração 
já feita, perceberão do meslDo modo de cada outorgnntc 
com :18 excellçOes sUl)l'a dcclaradas......... • • • • • .• 1>00 

ArL 8S. J)e cada testamento Oll codicillo flue fizerem 
no lino de notas •..••..••....•. , •• , •••••••• I>~OOO 

F. da allpovação de cada testamento ou codi-
cillo, ••• , •• , •.••••••.. , •.••. , ••••• , • • • . . • •• li ~O()O 

Dos reconhecimel1tos terão pOI' cada firma, •• ,. 100 
A I'l S9. Dos exames que fizerem em li VI'OS. docu

mentos 011 firmas para verilicação de falsidade ou de (111ll1-
quel' Olltl'O facto, ainda que sf'ja róra do cal'tol'io. •• la ;C 000 

ArL 90. Dos instl'umelllos qlle derem de posse qlle 
se tenha tomado .. , ... ", ...••••. , •. , .. ,. .' laCi'.tOOO 

E das certidões flue derem de seus livI'os de lIol1ts 
011 registros, assim como das Imblicos-fóI'mns (Iue til'orem, 
perceberão o mesmo flue v:ti lIIal'cado par:t os Escrhãcs 
do civel )leias certidões e u'i1sl"dos, com o mcsmo l1UIUC-
1'0 de Ictras e linhas, 

Art Dl. Do pOlllo dI! huma Icll'a de cambio ou da 
terra, escriplo á m'dem, ou not" 1)I'OlllisSOl'iil cujo )lI'O
testo lhes for )'cqlll'rido, .. ", .. , . , , , , , , , .. , , ' , " 3:W 

DOi instrumentos de lu'otesto de cadil hUIll destes litu
los, inclusive o rf·gistro"" .", .. ,.",., .. ' 1 oÜ)OOO 

De cada intimação que lizerem pal'a (I aceite 011 I,aga
mento dos ditos titulos, hcm como de Cllda IlOlilicação de 
protesto, o mesmo que tem os Escl'Ívãcs do ci\'cl-pclils ciwções, 

E terão metade pcla cerLidão de não intimo\:ão e uão 
notificação 1I0S casos acima, 

E quaudo a notificação 011 intimação for f.:ila pela im· 
Ineusa, percebel'Ao mais as despezas que fizerem com ti im
pressão dos editacs. 

Art. 92. De cada inslrlllDento róra das Dotas que 
lhes Cor requerido, além dos acima mellcionatlos. i ~OOO 

Art. 03. Das buscas JlOS livros de notas 011 regis
tros, o mesmo que tem os Escrivães do civel pelos bllscas 
rios livros de seus cartorios; assim como tambcm terão 
o mesmo cnminho e estada marcada para estes, quando 
forem exercer os actos dc seu officio fóra de seus carlorios, 

E pelos actos que lhes be pel'mittido praticai' de noite e 
fOl'em para cUes chamados ou requeridos terão mais, 10iJ'tlOOO 
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CAPlTUT.O 11. 

DO$ 1'abtl/itles do registro das Ilypollteca.ç. 

Art. 9&.. Do rt'gistro de cada hUlOa escriptura de 
hYl)otheca ••.•....•.......•.••• " ......•••. " 3.7iOOO 

Da avcrbação........................... 1.')7.'500 
De cada certidão negntiva • . •. .. . . . . . . • • . .. f .)7>500 
I>e Iluaesqucl' outras eel'tidões c das buscas, o mcs-

IDO que tem os Tabclliães de notas. 

T11'ULO 11. 

Dos H"u:rirfles de f. a e 2.- inslal/ri". Secrl'tarios e Con
tinuos tias IIdllfões. 

CAPITULO 1. 

D9S Escrivdes de 1. a iTlsllml'lll no circl. 

Arl. 95. Das citações 011 notificaçôes que fiz<'I'cllI CIO 

audicncia terão 1'01' cada pessoa citada ou notificada. 300 
Sendo 11 citação ou notificação por carla... f ;mOOO 
I~ sendo pessoalnumte ft'ila, a mesma quantia, alêm 

do caminho c esta"" que se mal'car' l)m'a as diligencias 
ról'a de seus earlorios. 

AI'L 9(j. Va auloacão feita no cal·tol'io ..... " 300 
E d .. que se fizel' ~m virtude de accusação em au-

dieneia .......••...........•..•..•........•••. 500 
Art. 97. Dos mand3dos flue IlassarclIl pal'a citação 

ou notificação, c alv:l1'ãs ele venia................ 200 
Ditos dI: pCllhol'a, embargo. srqncsu'o, prisão ou 

detenç.io, demolição. remoção, clltl'ega de bens, deposi
to, manutenção, arl'olamento, levanlamclllo, ou outro 
qualquer, á cxcel,çüO dos de citação e condemllação de 
preceito ••.•. o .••.•.. o ••.••.......•..• o • , ....• , 500 

})os de condelOnação de preceito o mesmo (Iue vai 
marcado l,ara os traslados, devendo tel' a mesma fÓl'lua 
de escril>la destes. 

Do llrecatol'io de levantamento ou de vcnia o ., 600 
Ar.t. U8. Das pl'oclIl'ações c slIbstabe!(!(:imcntos apud

acta perceberão de cada constituinte, obsel'vando-sc as 
mesmas excepçõcs feitas a locspeito das proclIl'ações pas
sadas pelos 'f.lbclliãrs .........•....• o ••.•..•.• " 500 
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.11'1. 99. nos termos de requerimento de ll11diencia 
que, lavl'iln'm 1I0S alllos •.. ".",.""." .•... " 3110 

nos de vista, dnta, jllntada, cOlldusão, rem('ssll. 
recebimento, pe,'celwrlio. de cada hum,., ..... , .. 20() 

Dos de "ublicIIÇlio dos despachos c srntcnças drcla
)'"odo se estivf'rlio ou nlio presentes as partes ou seus 
J)J'oclIrodoJ'es. de calln hum.",.,." ..• ,. , •• ,.. 600 

Dos ele juram('nto. ainda que sfja dl'f('rido a huma 
Oll mais pl'ssoas ... """ .. " ••....••...•.••.. " 300 

Art, '100, lle I'ad .. t"rmo de 111'0testo, cOllt"lt'III'ot('sto. 
prefel'rncia 011 I'ateio, appellnção, aggl'll\'O, de "!lla,' pelo 
julgado, desistencias. composições, fiançns, (1I1itações. (! 

oull'O qualql1('" que no Carlo,'io srja llssigllado, , .•. " 500 
E isto se ellt('nde quer srja hlll1la 011 mais I,artes que 

intcnellhão ou assignclIl o lermo. 
A ,'t. 101, Dos termos de p"l'gõrs de! ])"os que tem 

de alldar ell1 praça, nada levarflO, 
Art. 102, Das pro\'isões de nprre drJno!irlldo e d:u:; 

que passarem para o cxc,'cicio de (luahlUer omeio. 2.z;600 
Das cartas de legitimação, )lerlilhação, ou adopção, e das 

de insinuação de doação. , •.•.•. , ' •• , .. , • , . , ,. 6:,'tOOO 
Art. 103. Da rubrica Ilue fizerem em autos, Iiv,'o, 

dOCllIUl'lIto ou palw). a requerinwnto de parte. e despacho 
que nssim o deterlllitu', percI'bc"ãO de catla hUlOn,.. 00 

A,'t. 106. De cada guin(llIe passUl'em nos nutos ou 
f()ra dellcs pm'a 11.'Jgtllllellto dos impostos ou (lm'a dc-
()ositos , , , , • , , , ••• , , •• , .•••..• , •••. , • , , , , , , , ' ,. 200 

Das CIH'litlões q'lc passarem nos aulOs do desentra
nhamento de papeis 011 out,'ns semplhantes. c das infor· 
lIlilçõrs qlle deJ'elll f'IH "ellUC1'iml'nto a I,edido das parte!'. 
de cada hllma."., ... , .• " •. ,., •.• ,." ••... ,., 600 

Nada )lor.êm ,'cC{'beriío das inrormaçôps detrrminadas 
pelos juizes. (! <lnqllell:lI; Ilue t1c"c,'em dat' cm razão dc seus 
omeios ou llara evilil"l'lO a ,·('sponsabilidaLle. 

Art. 105, Do aulo de llellhora, embargo. sequcstro, 
pl'isão ou detenção, ou de qllalqllCl' outro que lavrarf!lll 
lia Cidade 011 Vi\la , .. , ..• ,.,., ••••. : •.•. ,... :2.t'000 

Do de iuventa,·io. do de partilha, leval'[Io o mesmo 
de cada hum, illch,si\'c os jUl'3l11entos (IIIC neUe se bOIl' 

"c,'em deferido. 
Dos de \'esto,'ia. exame, (lOSSe e 8 ''1'010 1110n to. flit"OOO 
Art. 10G. Por (,SCl'cvel' o inqucrito de cada huma 

testclllunha produzida cm juizo e depoimentos de par-
tes • , .. , • , , , ' , , ' , • ' , . , . , , , , ...• ,_, .,' •.•.. ' 1 ;j'tOOO 
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Havcndo rCI,crgunla ou reinquirição........... 500 
Não rcceberão quantia alguma a titulo de estada. 

quando a inquil'ição se fizer em casa do Juiz ou no au
ditorio. 

ArL t Oi • Das bnscas dos pa peis, processos findos 
ou parados que existirem em seus Cat'torios até seis me
zes, nada recebcrão; passados estes até bum anno. 600 

Deste a dons annos .••..•. ,............. f;tbOOO 
li: até lI'cs.............................. 3;,tp000 
E nada mais até completar tdnta annos, 'depois dos 

quaes perceberão o que convencionarem com a parte que 
liles processos ou papeis }lrOCllrar. 

E das buscas dos linos que por Lei são obrigados a 
lerem em seus Cartol'ios, percebel'ão metade do que lhes 
fica marcado para 05 processos e papeis, 

Art. iOS, Em tOllos e quaesquer actos de seus om
eios que tiverem de prilticar fóra de seus Cartorios, ã excep
ção dos de alldiencia, de praça feita á 110rta do Juiz. 
Oll de seu auditorio costumado, dos lermos de juramen
to e das diligencias a (Iue por Lei são obrigados ex-om
eio, perceberão, alêm do que I,or tnes actos lhes fica marca
do , I,or aDeio dia de estada........ . • . • . . . . .• 3;,tp000 

E pelo dia illteil·o ..•.•.... ,............. 6;mOOO 
Eotende-se por meio dia o serviço não menor de quatro 

horas, e dia intcÍl'o o de oito; porêm aiuda mesmo que 
o seniço não complete as quatro horas, sempre se conta
rá meio dia de (.'stada. 

AI·t. f 09. Quapdo a diligencia excede I' de duas legoas 
dos auditorios dos seus respectivos Juizes, lerão mais, a 
titulo de caminho, o mesmo que estes tem, observando-se 
tudo o mais que estii determinado a respcito destes. 

Art. 110. Quando a diligencia se não eJIectuar por 
facto que não seja do Escrivão ou do .Juiz, tendo aquelle 
sabido de seu Cal'torio. vencerá a estada como sc a dili
gencia se .(!vesse ell"ec.tuado em meio dia. 

Art. 11 t. Sempre que for Ilccessario, se daná aos Es
eriyães e mais empregados da diligencia as conducções ne
cessarias, o que será ministrado pela pal'te que a tiver re
querido, ou que fOI' interessada no andamento da causa; 
-e se juntará a conta aos autos pelos preços ordinarios pa
ra se contar a final. 

Art. 112. Dos termos de arrematação, quer sejão os 
bens moveis, semoventes. ou de raiz, perceberão dos ar .. 
rematantes: 
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Até o valor de 500~",., •• , ....... , • . •• l.tt>OOO 
Até o valor de 1 :OOO.jf) , ... '" , • , ....... ' 2~OOO 
E dahi para cima mais 1:rt> sobre cada conto de réis. 

Dunca porém excedendo de ... , . • . • . • . • . . . • . • .. 6;ft)OOO 
E se a arrematação não for feita no lugar do costume, 

vencerão mais a estada, que será paga pela parte que a re
querer. 

Art. 113. Dos traslados que tirarem cios processos DO 
todo ou em parte, das cartas testemuDhaveis, citatorias, de 
penbora, embargo, sequestro, inquirição, rogatoria, e de 
outras quaesquer que passarem em deprecada, das cartas de 
edictos e editaes de praça, e de todos os mais instrumen
tos que extrabirem dos autos, perceberão seis réis por 
cada linba ou regra que Dão contenha meDOS de trinta 
letras cada lIuma. 

Art. lU. Das sentenças que extrabirem dos proces
sos ordinarios ou sUIDmarios e dos inventarios. bem como 
das cartas de arrematação, perceberão oito l'éis por cada 
regra, contendo não menos de tl'iota letras bamas por 
outras. 

Art. 115. Da escripla do lançamento das partilhas 
e sobrepartilbas, das diligencias pal'a medição, niventa
~ãO de marcos e limites, percebel'ão dez I'éis por cada 
linha contendo não menos de trinta letras, além do que 
pela estada e caminho lhes pel'tencer. 

Art. 116. Das certidões que passarem dos livros, OI' 
autos e papeis, a pedido das pa rtes, doze réis por cada 
linha que não tenha JOenos de trinta letl'as. 

Al't. 1 t 7. A' excepção d~IS certidões, todas as mais 
peças referidas nos al'ligos anteccdentes deverão ter trinta 
e tres linhas ou rpgras escl'iptas em cada pagina, menos 
a primeira e a ultima. 

Os Escrivães que se afastarem deste formato na escri
pta, augmentaDdo ou diminuindo o numero das linbas e 
das letras, perderão a metade da raza que lhes competi
ria pela escripta regularmente feita. 

Art. 118. As sentenças que se extrabirem dos pro-
cessos ordinarios deverão conter: 

§ 1,° A autoação. 
S 2. ° A petiçãO inicial. 
S 3.° A fé de citaçãQ. 
S la.o A conciliação. 
S 5.° O libello. 

Digitized by Google 



( 227) 

§ 6. - Contrariedade. 
S 7. D Replica e treplica. 
S S.· A senteaça e documentos em que elia se fundar. 

Sendo estas sentenças embargadas, a sobre-sentença 
cORterA os embargos, e a senten~ de desprezo dos mes
IDOS com os documentos a que ella se referir, se Corem 
diversos daquelles já transcrilltos na sentença. E se tive
ft81 sido recebidos, cOflterá mais a contest.o. 

Art. 119. A sentença de embargo de terceiro, senhor, 
possuidor, ou prejudicado, conterá: 

§ t. D O aulO da peBhol'a. 
S 2. - Os embargos de terceiro. 
S 3.· A seotença e documentos em que se Cundar. 

Arl 120. A sentença de artigos de preCel'eocia deverá 
conter: 

S t. - Conhecimento do deposito. 
S 2.0 Auto de penhora. 
S 3.· Petições e citação. 
S 4.· Artigos. 
S 6.0 Contestação. 
S 6. o Sentença e documentos elo que ella se fundar. 

Art. 121. Se a sentença Cor em causa sUIDmaria) 
contel'á: 

A autoação. 
A petição inicial 
A conciliação. 
A contestação. 

e citação. 
S L° 
S 2.
S 3.
S 4· 
S 6.· A sentença e documentos em que se eIJa fundar. 

Quanto ás sobre-sentcnças, se procederá como se de
termina no Art. 118. 

Art. 122. Em qualquer caso, havendo habilitação 
incidente, a carta de sentença deverá tambem conter: 

§ 1.· Artigos de habilitação. 
~ 2.. Contestação. 
S 3.· Sentença com os documentos em que se fundai'. 

Art. 123. As sentenças de Cormal de partilhas conterão: 
S t. o Autoação. 
S 2.- Petição e auto de inventario. 
S 3.· Declaracão de herdeiros. 
§ 4.° Collaçãô de herdeiro a favor de quem se passar 

o formal. 
S 5.- Despacho de deliberação da partilha. 
S 6.0 CitaÇão dos herdeiros para verem proceder a 

partilhas. 
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S 7.° Auto e t'nlculo da partilha e pagamento rcsl,cctiYO. 
S 8.° Sentença que a julgar. 

Art. 126. As cartas de ar/'emalação conterão: 
§ 1.0 Autoação. 
S 2.° Sentença exc<tuenda. 
§ 3.· Penhora. 
S la. o A valiacão. 
§ 5. 0 Declaração do numel'O de }lregões c praças que 

corrêrão, 
§ 6.° Auto de arremalaçlio. 
S 7. o Conhecimento do pagamento dos Direitos Na

cionaes. 
S 8.° Quilélção ou deposito. 

Art. Ul>. As carléls de adjudicação, além das pc
ças referidas. conterão: 

S 1.0 Certidão de não haver lançador. 
S 2.· Sentença. 

Art. 126. Os instrumentos de dia de appareecl' 
conterão: petição inicial da causa, sentença appellada. 
termo de appeJlação, despacho do seu recebimclIlo, t! 

mais termos relativos â expedição da appellaçAo, sendo 
o leU fOr.ato o mesmo dos instrumentos em geral. 

Art. 127. As cartas executorias dcve/'áo con/er: a 
lutoação, 5enteRça esequellda, llctiçáo e despacho que 
• ordena, tendo o fOl'mato d.s preeatorias. 

CAP'ITULO li, 

Dos Escrivl1es da pro'Oecloria. 

Art. 128. AMm do residuo e porcentagem dos bens 
do evento de bum por cento. terão do registro dos tes
tamentos e termos que nelles se laHão, por cada lauda 
dos ditos testamentos e termos .. " .. , ..•. " •• ,.,. 600 

Art. 129. Do auto de approvação e reprovação de 
contas de capeJJas que se lavrA0 nos livros., ... ~ÕOO 

Art. 130, Dos reconhecimentos que em razão de 
seus officios fazem nos papeis e documentos das contas 
de teslamentarias e capeJJas, perceberão o mesmo que se 
marcou para os Tabelliães. 

Em todas as mais diligencias, DUlOS e termos que 
em razão de seus oIDcios lizerem, receberão o mesmo que 
te wucou aos &crivies no civeL 
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CAPITULO lU. 

Dos EscriVt;es do Juizo dos (ei/os da (llzmda. 

Art. 13t. Os Escl'ivães do Juizo dos f(~itos da fazenda 
regulal'-se-hão na percepção de seus _ sala rios por tudo 
quanto está determinado no Capitulo 1. u , para os Escri
vães de 1.a inslancia no civel. 

CAPITULO IV. 

DOI Escrú'ães de orplulos e 0"se1l1('s. 

Art. 132. Das cartas de emancipação ou de 5IlJlpl!!-
mento de idade, ... , .................. , ... ,. 3.J't>OOO 

Das provisões de tutelJa, alvarás de aUlorisação para 
casamenlo ou desupprimenlo de licença para esse fim, 2;mOOO 

Art. 133. De cada tel'lDO de tlllella ..... , •. 2t7tOOO 
Dito de entrada de qualquer qUlIntia ou objccto pre

cioso llal'a o cofre, e de que darão conhecimento á parte, 500 
E dos de sabida ou levantamento, outro tanto. 
ArL 13&. ])a diligencio de til'ada de orphão ou me

Dor da casa de seu pae ou tutor para casamento. 20~OOO 
E ah!m disto o caminho que vencerem conforme a 

distancia. 
Em tu(10 o mais, quer como Escrivães de orphãos, quer 

como de ausentes, regular-se-hão pelo que Ee marcou para os 
Escrivães DO civel. 

CAPITULO V. 

Dos Escrivães de 1. a instanda que servem no c1'ime 
e perante as Autoridades polidaes. 

Art. 135. Do juramento de queixa ou denuncia. Oll 

de qualquer outro que perante o Juiz eSC1·evelll. ainda que 
deferido a mais de huma pessoa .. , .•..•..... lw:OOO 

ArL 136. Do auto de qualificação, perguntas, ac
casaçllo, corpo de delicto, sanidade e de outro qualquer, 
pereeberio por cnda hu.m ........... ,........ 2;Jp000 

Art. 137. Do lançamento no rol dos culpados, e 
reeommeudaçlo na cadêa, nada levado. 

Art. 138. De responderem és folhas corridas-, por 
cada peSlOa nellas desipadas, niQ sendo ex-oOicio .•• 100 
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Art. 139. Dos lcrmos de fianças lavrados nos livros 
competentes, para os réos se livrarem soltos, perceberão 
o mesmo que leIO os Tabelliães de notas pelas .cscripluras 
que lavrão nos livros. 

Art. j 40. Das inquirições de testemunhas e todos 
os mais aclOs que praticarem em razão de seus omcios, 
perceberão o mesmo que se marcou para os Escrivães no civel. 

Art. 141. As sentenças deverão ler o mesmo fOl'malo 
que as sentenças civeis, e nellas se tl'anscreverá a autoa
ção, petição ou omcio inicial, juramento. corpo de 
delicto, despacho de pronúncia ou não pronuncia, sus
tentação ou revogação da pl'onullcia , libeUo, cootl·ariedade .. 
sentença e documentos a que ella se reCeril·. 

Art. j 42, As que se tiver de extra h ia' dos proces
sos policiacs, conterão a autoação, petição ou omcio 
inicial, juramento, sentença, documentos em que ella 
se fundar, a intel'po~ição da appellação (bavendo-a) e a 
sentença. 

Art. 143. Nas de l'ccurso se transcreverá a petição 
de recurso, sentença e documentos a que ella se reCerir. 

E Das de infracção de postura, além das peças do 
artigo antecedente, o auto de infracção. 

CAPITULO VI. 

Dos Escrh'des da auditoria da Marinlw.. 

Arl. 1114. Os Escrivães da auditoria de Marinha, nos 
actos de seus omeios.. se rt'gularão pelo que está determi
nado para os Escrivães de 1.· instancia no civel ou no 
crimc J conCorme no caso couber. 

CAPITULO VII. 

Dos Escrir:ães dos Juizes.de pa. 

Art. 145. De cada termo de conciliação eO'ectua-
da . '. . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . ., 2~()()() 

E além disto o quc lhes pertencer pela certidão que 
passarem. 

Da declaração de não conciliados .•.••.•••• 1;jp500 
Al·t. 14G. Pelos mais actos que praticarem no civel 

ou DO crime J rec:eberão o mesmo que está marcado para 
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os Escrivães de 1. a insloncia no civel e no crime, e os 
que praticarem como Tabclliães de notas o que se marcou 
para estes. 

CAPITULO VIII. 

Do. Escril'ãefl do Jur;p e das correições. 

Art. 1A7. Da leitura do processo no J ury, formação 
e escripta da acla........................... 4itJ)OOO 

Em tudo o mais se regularão pelo que se marcou aos 
Escl"ivães de 1.· instancia no civel e no crime, porém não 
se contarA estada pelos actos que praticarem no Tribunal 
do Jury. 

CAPITULO IX. 

Dos Escrit'ties c/e appellaçües. 

Art. US. Da autoação perceberão....... 200 
E das vistas para a revisão da nomel'ação das folhas 

dos autos, de cada folba ......................... 10 
Em tudo o mais se regularão llelo que se mal'COU para 

os Escrivães do civel e do crime. 
Art. 140. As sentenças que se extrabirem das causas 

ordinarias ou summarias, civeis Oll crimes, além das peças 
já designadas pal'a os processos de 1. a instancia, copterão 
mais a interposição da appellação, 8ccordão final, os do
cumentos a que elle se referir, não sendo os mesmos em 
que se fundou a sentença appellada. 

E as sobre-sentenças serão extrabidas com as mesmas 
peças já designadas nas da 1.· Iostaocia. 

Art. lãO. Nas L1e revista, sendo esta negada, a sen
tença deverá conter a interposiçã9 da revista, accordão 
do Supremo Tribunal. Concedida a revista. e confirmada 
a sentença recorrida pela Relação revisora, se já se houver 
extrabido sentença aDtes da revista, deverá conter sómente 
a interposição de revista, o accordão que a concedeo e o 
da Relação revisora, com os documentos em que elle se 
fundar, se forem diversos daquelles já exarados na sen
tença extrãhida. Não se tendo extrahido sentença, ou tendo 
esta sido reformada pela Relação revisora, conterá além 
das peças marcadas para a extracção das sentenças de 
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appcIlac:ão. a interllosição de rt'vi<.;ta, sentença do Su
premo Tribunal, e o accol'dão da Relação l'evisOl'a, COlO 
os documentos em que se fundai', se fOl'cm diversos da
quelles em que se fundou o accol'tlão em gl'áo de allpcllação. 

Art. 15t. Nas Sentenças de descl'<;ilo ela apl)ellação 
(! aggl'avos de instrumento, alam dos illstl'umenlos apre
sentados á Relação, contel'ão mais, as 11l'imeil'as, o re
querimento de audiencia, certidão do Secrelal'io, e o 
accordão, (~ as segundas, alêm do instrumento, o ac
cordão. 

CAPITUl.O X. 

Dos Escrit'tles da Cllance/laria. 

AI't. 152. Das verbas que lançal'em nas sentenças e 
mais papeis que transitão pela Chanccll;ll·ia. perceberão 
de cada huma, ••.••. , •• ,...................... 600 

Das que fizel'em pela apresentação dos embargos á 
Chancellaria. , , , . , .. , , .•....•.•.••.•• , .• . • . . . .• 200 

Art, j 53, Das cel,tidões que passarem e das buscas 
receberão o mesmo que se mUl'cou para os Escrivães de 
1.- InstaDcia DO Civel. 

CAPITUJ.O XI. 

Dos Secretarios das Relações. 

Árt. 1M. Da 811resentação, distribuição e CODtll do 
preparo que lançarem nos Processos que subirem ao Tri
bunal da Relação pOl' appellação ou por qllalquel' outro 
recurso, pcrcebel'ão POI' todos estes actos,., • •• tittOOO 

E da conta do prep.'lro para os embargos .•. " 300 
Art. 155. Das Pl'ovisões (Iue passarem para Advogados 

oão forloaclos .• , •.. " ,'. , , .••.••••.. , •• , •••• , 6",,000 
Ditas para os Solicitadores, e outr3s quaesqucr para 

exerci cio de omcios ••. ' •• , .•••.••. , • • • • • • . .• 2~laOO 
E pelos registl'os de humas e outl'as" ..• ,. 1,tb600 
Art. 156. Da ordem de lIabeas Corpus ..• 1:"000 
E dos Alvarás cle soltura, •••. , •••• "....... 600 
Dos jllramentos, exames, certidões e buscas ~ o mesmo 

que tem os Escrivães de j.. InSl.lRcia no Cive!. 
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CAPITULO XII. 

Dos Continuos das Relações. 

Aft lá7. De correr a Colha e certid6es qoe nella, 
passarem. . . . . . .. ...... . . • . • . • . . • . . . . . . . . • .. 2~OOO 

Do registro dos maodados contra OI Advogados. 300 
Art 158. Da carga que lançA0 das braçageos no livro 

respectivo e autos, perceberA aquelle qu~ serve de Es-
crivão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 100 

E o qlle serve de Thesoureiro, o mesmo. 

TITULO 111. 

D6s Distribuidores, Contadores, Oflicitles de Just.ça, 
Porteiros e outrOl Empregados do Fôro. 

CAPITUlO I. 

Dos D,itribuidorcs. 

ArL 169. De toda e qualquer di&tribuiçio Ceita em 
ao(lieneia. . •............................ " . . .. 400 

Dita feita em seus cartorios, qualquer que seja o 
ebjecto. .., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 800 

Das certidões que passarem e das buscas de livros 
perceberão o mesmo que tem os Escrivles de 1.- Instancia 
80 Civel. 

CAPITULO n. 

Dos Contadores. 

Art t.60. De contar o principal e custas em huma 
Caosa ordinaria .•.•.•.•..•••..•••..•••••••.•• a~ 

E tendo s6mente custas a contar ....••.••.• 2~OOO 
Das Caosas summarias, principal e CUltaS. •• t ;tl)600 
Custas s6mente a contar .•••.••••...•••••. t~ 
De qualquer incidente, seja a caosa ordinaria ou 

slImmaria •. " . " " .• " " •.....• " ...•.•... " . . . . . .• I~OOO 
ArL 161. De contar juros, premiol ou rendimentos, 

de eada anno ..••••••..• '. .. . . . . . . . . • . . • • • • 300 
E nlio chegando a anno. . • • . . . . . • . . • • . . 200 
Dos rateios que fizerem, por cada pessoa por quem 

tenhão de ralear terão •..•..........•••••• 600 
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De contar o rendimento que tiver cada hum dos or
phãos, qualquer que seja o numero e valor dos bens, 
terão por cada anno. • . . . .• ............. 600 

Art. 1.62. De contar as custas nos autos de inven
tario e ratear pelos herdeiros. . . • . . . . . . . . . 3~OOO 

Da conta ou calculo que filel'cm nos ditos autos, 
quando houver hum s6 berdeiro: 

Até 2.000;rz,OOO •••••.•••.••••••••• 2~OOO 
E dahi para cima mais 1fJ't)OOO sobre cada conto, nunca 

porêm excedendo de. • . ' . . . • • . . , . . . , . . .. 1.O;rz,OOO 
Da liquidação nas arrecadações do Juizo de ausen-

tes •... ,. , •. " ...••.••••.• , • . . • • . . . . . . . . • . .• 3~OOO 

CAPITULO 1lI. 

Dos Ofliciaell de Justiça. 

Art. 1.63. nas citações ou intimações que fizerem 
dentro da Cidade ou Villa, terão por cada pessoa ci· 
tada ................•........• " .. ...... . .. 1~600 

Porêm se tiverem de ser citados mais de dous litis
consortes moradores dentro da Cidade ou Vil/a, de cada 
Ilum. " .................... ~ ............. " t ;rz,ooo 

Da certidlo que passarem de não achada e occultação 
para ter lugar a citação ,com bora certa.......... 600 

Da contl'a-fé que passarem,.............. l:b>OOO 
Art. 1M. Do auto de penhora, embargo, seques

tro, deposito, levantamento. arrombamento, prisão. ou 
outro qualquer, perceberá cada hum dos Omciaes. 3;mOOO 

E alêm disto o que lhes couber pelas citações que 
fizerem. 

E do auto de diligencia não eO'ectuada........ 600 
Art. 166. Das citações e mais diJigencias que pra

ticarem fóra da Cidade Oll VilIa, cujos lugal'es declararão 
nas certidões e autos que passarem, além do que lhes 
cstá marcado nos Artigos autecedentes quando a ida, es
tada e volta não exija espaço maior de cinco boras. 4~OOO 

Exigindo maior espaço, qualquer que seja o numero 
de horas..... . . • • • . . • . . • • . . • . . . • .• . • . . • • . .• 6:b>OOO 

Art. 166. Aos Omciaes de Justiça tambem se dará 
conducção quando a distancia o exija. e isso declararão 
nas certidões para se contar a final, e carregar á parte 
vencida. 
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CAPITULO IV. 

Do Porteiro da C/lancellaria. 

Art. t 67 • De cada sentença, carta 011 popel que tran-
sitar na ChanceJlaria. .•••.•••.••. • • • . • . • • . • • • • •• SOO 

Do recebimento da petição para embargos •... " 200 
Do recebimento dos embargos e remessa dos mes-

mos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. SOO 

CAPITULO V. 

Do Porteiro dOI Auditori06. 

Art. 168. De cada citação que fizerem em- atidiencia, 
de que passarem certidão. ...••..............•.. AOO 

ArL 169. Perceberá meio por cento sobre o valol' 
dos objectos arremo tados, guardada a regl'a do Art. t 75. 
Quando por não haver arrematantes tiver lugar a adjudi
cação com abatimento, o meio por cento será calculado pelo 
valor da adjudicação. 

Art. t 70. Dos pregões nas posses levarão.. 3itbOOO 

CAPITULO VI. 

Dos Avaliadores, 

ArL 171. De avaliarem huma casa terl'ea com sotão 
Ol! sem elle, perceberá cada hum dos Avaliadores.. A~OOO 

Sendo de sobrado com hum ou mais andares, com loja 
00 cocheira .. " ..• , • , ..•••• , • . • • • • . • . • . • • .• 6if1)OOO 

Quando a avaliação for de parte das bemfeitorias destes 
predios ~ ametade destas quantias. . 

Do rendimento ou aluguel do predio ou reparo do 
que eJle necessite f cada hum .••...•..•• ,.... 2ol1JOOO 

Art. 172. De cada escravo que avaliarem até dez 
inclusive ~ perceberá cada hum dos Avaliadores por cada 
escravo. ..................•....•........... 1 ~OOO 

Excedendo o dito numero, por cada hum escravo 
mais.. ........................................ 500 

Excedendo de cem, nada mais. 
Art. 173. Dos bens moveis e outros semoventes ~ 

posses, e bemCeitorias de predios rusticos ~ perceberá cada 
A ,aliador.. . .......••.... " . • . . . . . . . . . . . . . .. A;Jt>OOO 
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Art. 176. Das canôas, botes, saveiros, lanchas e 
as mais embarcações miudas de vela ou remos que na
vegarem dentro dos Portos, perceberâ cada bUln 2!1tOOO 

Das embarcações de alto bordo e seus pertences, e 
de todas as mais que fazem o commercio de barra fóra, 
eada 11 um. ................ . • • • • . • • • • • .• • " •. 6;ft'OOO 

Art. 1 ?ó/_ De prata.. ouro, brilhantes e joias pre
ciosas, recebé'f.ão ambos 05 Avaliadores, até cincoenta contos 
do valor dado f'meio por cento, e dabi para cima nada mais. 

E o mesmo se observarâ a respeito dos relogios. 
Art. 176. Quando tenhão os mesmos Avaliadores de 

fazer nova avaliação por defeito da primeira, nada re
ceberio; e a isto poderão ser cOUlpeJlid06 com as pcnas 
de desobediencia. 

Art. 17i. Aos Avaliadores se darA conducção se a 
,liistancia o exigir, e terão eUes direito aos mesmos emo
lumentos de caminho e estada, e nos mesmos casos em 
que aos Escrivães do Civel compete. 

CA.PITULO VD. 

DoI Partidore,. 

Art. 178. De cada partilha ou sobrepartilha perceberâ 
cada bum delles: 

Até 1. ooo;mooo ..•.•.•.....•.• '. . . . . . . .. 2~OOO 
Dabi para cima mais 2!1tOOO sobre cada 1. OOO~ que 

accrescer até 10.000\12), e do que exceder de tO.OOO;m 
.ais 1;JPOOO sobl'e cada t.OOO~ até 20.000~, e Dada mais 
dahi para cima, vindo a ser o maior sala rio para cada 
laum. . ...••... . ' . . . • .• . ........•......... " 30~OOO 

Havendo rateio, iguaes quantias até 10,OOO;rp da som
ma a rateiar. 

De 10.000itt> a 20.000itt>, mais óOO réis sobre cada 
1.000;>.. e dabi para cima nada mais. 

CAPITULO VW. 

Do, Pen·tos. 

Art. 179. Dos exames, vestorias e corpos de delicto 
que não dependerem de eume medico ou cirurgico, cada 
hUID do. Peri'os, ....•. '. . . . . . . . • . . . . . • . • • . .. 6tpOOO 
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Dos corpos de delicto, exames de sanidade, ou qual
quer outro exame medico ou cirurgico ~ cada hum dos 
Peritos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . .. . 6~OOO 

Pelo exame cadaverico physico ou chimico, para cada 
hum dos Peritos. . • . • • • • • • . • . •• • . . . . . . . .• 30.~OOO 

Art. 180. Pelo arbitramento de fiança ~ multa ou li
quidação do valor do objecto sobre o qual se tiver de de
terminar a multa, para cada hum. . • . . • . . .. 2t7tOOO 

TITULO IV. 

CAPITULO I. 

Dos recursos. 

Al·t. 181. Da exigencia ou percepção de salarios in
devidos ou excessivos por parte dos escrivães e mais em
Ilregados e officiaes, poderão as partes recorrer para os 
respectivos juizes por huma simples petição, e estes, ou
vindo o escrivão ou o official de quem a parte se queixar, 
decidirlo sem mais formalidade nem recu rso algum. 

E dos empregados das relações, para os respectivos 
presidentes, do mesmo modo. 

Art. 182. Dos emolumentos e assignaturas dos juizes 
de dil'eito do civel e crime. dos feitos da fazenda, prove
dores, auditores de marinha e chefes de policia, poderá 
a parte que se julgar lesada recorrer pal'a os presidentes 
das relações do districto. 

E das outras autoridades judiciarias e policiaes, para 
os juizes de direito. 

Art. 183. Os juizes qne levarem por seus actos sa
larios indevidos ou excessivos serão responsabilisados cri
minalmente , e além disto condemnados Ilelos juizes ou pre
sidentes dos tribunaes para os quaes a parte recorrer na 
16rma do Artigo antecedente ~ a restituir em tresdobro o 
que de mais levArão. 

Os escrivães, tabellilies, e demais oIDciaes dos juizes 
e tribunaes, que exigirem ou receberem custas excessivas 
ou indevidas, ou por causa dellas demorarem a expedição 
dos autos. termos ou traslados ( Art. 184 ). serão condem
nados pelos respectivos juizes ou pelos presidentes dos 
tribunaes nas penas disciplinares seguintes: 

Prisão até cinco dias. 
Suspensão até trinta dias. 
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Restituição em tresdobro do que demais receMrão. 
Estas penas são independentes da responsabilidade cri

minai, que ~ não obstante ellas, póde ter lugar. . 

CAPITULO li. 

Disposições geraes. 

ArL t8la. Os sala rios marcados no presente regimento 
serão pagos logo que sejão concluidos os actos respe
ctivos, e os escrivães e mais omciaes cotarão á mal'gem a 
sua impol'tancia, declarando de quem os houverão e rubri
cando a cota, a fim de que na contagem dos autos seja ella 
debitada ou creditada a quem de dil'eito for. 

J<:sta disposição não comprekeude quaesquer autos, ter
mos, traslados t diligencias ex-omeio, ou em cuja expe
dição forem interessados os orphãos, pessoas indigentes. a 
justiça publica, fazenda nacional, proviucial ou lDunicipal~ 
a p,'ovedoria de capellas e residuos, e os ausentes, 

Art. 185. Os advogados, que se não conformarem com 
as taxas marcadas neste regimento para 08 seus trabalhos, 
poderão requerel' ubitramento por meio de louvad9s no
meados por ambas as putes. 

Art. 186. Continuão em seu vigor as attribuições dos 
cbancelleres sobre o excesso de escripta das sentenças, cartas 
e mais papeis que tl'ansitão pela cbancellaria. 

Art. 187. Ficão revogadas todas as Leis e disposi
ções em contrario. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Março de 1855. 

José Thomaz, Nabuco de Araujo. 
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DECRETO N.o 1.570 - de 3 de Março de 1855. 

Dá nova organísação á Guarda Nacional do, Municípios 
de Serinhaem, Rio Formoso, e Barreiros da 

Província de Pernambuco. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Provincia de 
Pernambuco, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.0 Fica creado nos Municipios de Serinhaem, 
Rio Formoso, e Barreiros da Provincia de Pernambuco, hum 
Com mando Superior de Guardas Nacionaes, o qual compre
!lenderá no Municipio· de Serinbaem dois Batalhões de 10-
fantaria de seis Companhias cada hum, e huma Companhia 
avulsa da reserva; no do Rio Formoso hum Esquadrao de Ca
vallaria, hum Batalhllo de Artilharia de seis Compandias, e 
hum Batalha0 de Infantaria do serviço aclivo de seis Com
panhias, e huma SeCçiio de Batalhilo da reserva de duas Com-

o panhias; e no de Barreiros dois Batalhões de Infantaria do 
serviço activo de oito Companhias cada hum, e huma sec
çao de Batalhão da reserva de duas Companhias. 

Art. 2.° Os Corpos teraoas suas paradas nos lugares 
que lhes forem marcados pelo Presidente da Provincia na 
couformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em tres de Março de mil oitocentos cincoenta e cin
co, trigesimo quarto da Iodependeocia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José 7loma.z Nabuco de Arauio. 
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DECRETO N.o 1.571 - de 3 de Mar(o de 1855. 

Concede hum credito suppletnlntar de 2:650~OOO á verba 
(( Empregados em disponibilidade)l do S 3 do Artigo 4.· 
da Lei N.o 719 clt 2S clt Setembro de 1853 no corrente 
anno financeiro de J 854 - 55. 

Attendendo a insufficiencia do credito votado pelo Pa
ragrapho terceiro do t\rtigo quarto da Lei do Orçamento vi
gente numero setecentos e dezenove de vinte e oito de Se
tembro de mil oitocentos e cincoenta e tres para pagamen
to dos vencimentos dos Empregados em disponibilidade do 
Ministerio dos Negocios Estrangeiros no corrente mno 6nau
eeiro de mil oitocentos e cincoenta e quatro a mil oitocen
tos e cincoenta e cinco, e á urgente necessidade de satis
fazer taes vencimentos, Hei por bem, 'fendo Ouvido o Con
selho de )linistros na fórma do Paragrapho segundo do Artigo 
quarto da Lei numero quinhentos e oitenta e nove de no
ve de Setembro de mil oitocentos e ciocoenta, Conceder hom 
credito supplementar á mencionada verba de dois contos seis
centos e cillcoenta mil réis, devendo este credito supplemen
lar ser opportunamente inc1u1do na proposta que "ouver de 
ser presente ao Corpo Legislativo para ser deOnitivamente 
approvado. 

O Visconde de Abaeté, do Meu Conselho e do d'Estado, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios Estrangeiros, o tenha 
assim entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
tres de Março de mil oitocentos e cincoenta e cinco, tri
gesimo quarto da Independeneia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de Ãbaetl. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPJ.:RIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. l'ARTE 2.- SBCÇlO 19.& 

DECRETO N.· 1.572-tle 7 de l'tlarço, do 1855. 

IJeclara como se devem regular f)S Presidentes dos l'ribull4es 
t Juizes. para a suspensão correccional dos Escrivães 

ou Tabelliães. que perante elles servem. 

Hei por bem, Usando da atLribuiçlio que Me confere 
o Artigo cento e dois paragrapho doze da Conslituiçao. Ten
do ouvido a Secçlio de Justiça do Conselho d'Estado, De
cretar • que os Presidentes dos Tribunaes e Juizes, pelo ,que 
respeita á suspensllo correccionlll dos Escrivães ou Tabellines, 
gue perante eDes servem, se regulem, quanto ao tempo, 
fúrma, e casos della, pelas disposições do Decreto numero 
oitocentos e trinta e quatro de dois de Outubro de mil oi
centos ciDcoenta e hum, Artigo cincoenlo, poragrap.ho ter
ceiro .• e Artigos seguintes. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nislro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e raça elecut~r. Palado do Rio de Ja
neiro em sete de Março de mil oitocentos ciocoenta e cinco, 
lrigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Cum li llnbrica de Sua M~gestade o Imperador. 

José T/loma: Na11uco de Araujo. 

~oll8ulta da .8ee~ de "U8t1~ do V.,asell,o 
.'.Estado, a que 8e locCere o Decreto D. o 

".5'. de '.de Ba~. de :1.865. 

Senhor. -Mandou Vossa Magestade Imperial, .por Aviso 
de 8 do corrente. remeller á Secçao de J usUço do Conse
lho d'&tadoo Officio do Presidente da Pr()vincia da Bahia, 
datado de 11 do mez antecedente, sob n.· 576, cobrindo 
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o do Juiz de Direito da Comarca de lIapicun'l, em que con
sultou se o Juiz Municipal e de OrphAos do Termo do mes
mo nome tem a faculdade de suspender, por seis mezt'~, 
o EscrivAo de Orphlos que com elle serve, bem como. 
por copia, a resposta que, de accordo com o parecer do 
Presidellte interino do Relatão re!lpectiva , dera o mesmo Pre
sidente da Bahia ao Juiz de Direito. a fim de que a re
ferida SeCtão con!lulle com seu parecer sobre semelhante 
objecto. 

A Con!lulta que ao Presidente da Provilicia fez o Juiz 
de Direito da Comarca de Ilapirurú, he a seguinte. 

«.lIIm. e .~xm. Sr. - Vou submetler 00 conhecimento 
« e deci!lão de V. Ex. hum acto que ar.aba de praticar o 
« Dr. 11randsco Maria de Almeida, Juiz ~Iunicipal e d'Or
I( phlios deste Termo, susper:dendo por huma simples Por
« tm'ia, e pelo longo espaço de seis meles, ao EscrivAo de 
« Orphllos, Hygillo Ferreira da Costa, fundaudo-se o mes
« mo l\lagistrado na Ord. do L.O 1.0 Tit. 20, que concerne 
« especialmente 00 Escri.ão da Chancellaria da extincta Casa 
« da Supplicac:llo, he obsoleta, e caducou inteiramente com 
« a exlincc,:lio desse Tribunal no Brasil; e desejando por ou· 
« tro lado que em taes materias nao percfto os Juizes a 
« força moral que devem exercer para com os seus Escri
« vã'!s, e mais Officiaes que perante clles servem, deixei 
« por isso de, por cmquanto, acceitar a queixo que o re
« ferido F..scrivllo deo perante mim do excesso e violencia 
« com elle praticada pelo mencionado Juiz, preferindo an
« tes para melhor disciplina do FÔro desta Comarca, que 
« hum tal negocio venha decidido por V. Ex., cuju sabedo
« ria e supel'ior Autoridade por certo imprimirão nelle o 
« preciso sello da imparcial justiça. Permitta V. Ex. que 
« eo emitta aqui a minha humilde olJiniãO Ó respeito dn 
« referida suspensl\o, que, segundo me parece, contêm em 
« si hum verdadeiro excesso e abuso de Autoridade da parte 
« do Dr. Juiz ~Iunicipal deste Termo. Não serei cu quem 
« conteste o direito que tem qualquer Juiz de suspender 
( correccionalmente os seus Estrivães, em certos e deter
« minados casos; mas entendo que buma suspensão por seis 
li mezes, fundada no § 46 da Ord. L ° 1.0 'fito 79, con
u tra hum simples Escrivllo de Orphõos, que Dão he Ta
« bellião, perde o caracter da pena correccional, c se re
« vesle do de huma sentcnc,:a criminal, que não pÓtle ser 
« dada senlio pre('edcu.-Jo processo I e nudiencia do condem-
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• nado. Entendida a Ord. citada por outra fórma, enlão de 
« nada valem nem a nossa Constituição Política, nem a 
« Legislaçno Criminal em vigor. Como privar, Exm. Sr .• 
( por espaço de seis mezes a hum Empregado, com Pro
l( visilo vitalicia dada por Sua Magestade Imperial, dos emo
I( lumentos do !leu omeio de Escrivao? Nilo será isso huma 
« grave pena imposta á titulo de correeção, quando a me
l( recel-a, devia o Escrivão ser processado convenientemente 
( na fórma da Lei? A!lsim o entendo cu, contra o parecer 
I( do mencionodo Juiz Mnnicipal, e para evitar conDiclos 
( hc que tenho a honra de pedir a V. Ex. os precisos es
« clarecimentos, tanto mai~ que qualquer resolut .. 10 minha 
I( tendente a refreiar (I caracler nrbitrario de tal Magistra
« do he logo acoimada de despotismo e vingança de minha 
« parte; - palavras que elle profere por toda a parte ),e
« rante os povos de minha juri~dicçao, não conlcnle de as 
( repetir muilns vezes em Officios seus, que me dil'ige. --
I! Como Juiz superior da Comarca, se muito desejo manter 
I( a disciplina do "'ôro, e a obediencio dos subalternos ás 
(I orderls legaes dos superiores, não he somenos o meu de
I{ ver de propugnar pela innocencia contra o oppre!lslioe 
I{ arbitrio, quando fclizmenle possuimos Leis que não de
( vem servir de mero cnpricho a seus executores. Por tão 
( justa razao aguardo de V. El. a prompta decis3o, como 
« costuma, de hum neg«;lcio que atrecta aos direitos sa
I( grados de hum seu governado. - Deos Guarde a V. Ex. 
I( - ltapicurú, 20 de Outubro de 185'. - 111m. e ]~I. Sr. 
« Presidente da Provincia. - O Juiz de Direito da Comarca. 
« João Antonio de Sampaio Vianna. » - A esta Consulta 
deo o PresÍllente esta soluÇl1o. - ( .:m re.'1posla ao Ollicio 
« de 20 de Ontllbro passado, em que Vm. consulta se Oi 

« Juizes de Orphaos pÓllem ou nílo suspender os respecLivos 
tI Escrivaes pelo tempo de seis mezes, como pratiCiÍra o Juiz 
« de Orphllos do Termo de ltapicurú dl.'Ssa Comarca com 
( o Escrivão Hygino ('erreira da Costa, tCllho a (lizer-Ihe, 
( de accordo com· o I)residente da I\clac;lío, que não ha
II vendo Lei alguma quc haja rcvog811o a Ord. do L. o I. o 

« Tit. 79 §.w, que dá huma 101 IltlribIJiçAo aos Juizes, 
( antes estando em seu inteiro vi-gt.r, como se deprchende 
I( da segunda parte do Artigo 310 do Codigo Criminal, lIão 
li se póde negar aos Juize.<; de Or.,hãos e Municipnes essa 
« faculdade (IIIC lhes he propria. Enlretanto vendo-se dn 
I( l'orlaria da sU5()ensão cOlltra o Sllpfllcitado .:~rivão, que 

Digitized by Google 
,Í -.. 



( 2·i.t. ) 

« o suspende para ser rcspoosabilisodo, c não sendo justo 
« que alguem solfra dl.as penas pela mesma falta. deverá 
« o Juiz limitar-se á imposição da pena corrcecional. ou 
« instaurar logo o co~petente proce!lSO de responsalrilidede. 
« Cumpre outrosim obsenar que a faculdade dada 80S Jui
« zes pela citada Ord. nlio he hum direito discrieiollorio, 
« que no seu uso não encontre limite seolo a vontade dOIl 

« Juizes; ao contrario as faltas puniveis devem $er especi
I( ficadas poro fundamento do oeto e emenda do culpado.
I( Deos Guarde o Vm. - Plllaçio do Governo da Bahia. 9 de 
« Dezembro de 18M·. - Jolio Mlluritio Wanderley. - Sr. 
« Dr. Juiz de Direito do Comarca de Itapicurú. D..- OUli
do o Desembargador Procurador da Coraa, deo o seguinte 
parecer. - « Encontro nesle negoeio huma serie de oelos, 
« a que não posso dar o minha approta('Jio, porque os 
I( reputo ilJegnes . ..,.... O Juiz de Dire,to proponente, segun
« do cODfe~sa ingenuameute em sua represeotaçao aO Presi
I( dente da Provincia, nilo quiz acuitu por et1uluanto 1.1 

I( queixa do EstrivAo ('onlra o Juiz Municipal ~ de OrphiOS 
« pelo haver suspenso, Para, segundo diz, nAo fazer per
fi der o mesmo Juiz Municipal a S1(a (orça moral, quando. 
« o seu imperioso dever era proceder nt!ssa queixo imme
I( diatamente como a Lei manda, e pronunciar sobre ella. 
'\ segundo entendesse de Direito, dando os recursos. quu 
({ se interpusessem, para que nos respeetivos Tribunaes de 
u Jusit('.a se determinasse o que fosse justo. interpretando-o 
I( se ~s Leis, conforme as retJras de julgar. e a compelen
« cia dos mesmos TribuDacs. - Receiou tirar a forç.a mo
« ral ao Juiz dos Orphaos f sacrificando a (orça Politiea das 
« J.eis, que o perdem, logo que o executor he o primei
« ro Q suspendeJ-ns por motivos de coRveniencia, e "Ucu
I( c.'ÕCS de qualquer natureza. -llreferio consultar o Prcsi
li dente da Provincia: outro erro indispensavel, porque os 
« Presidentes nao silo assessores dos Juizes, nem podem 
« dispensai-os de seus devere8, sob sua responsabilidade.
\( O Presidente que nenhuma ingerencia podia ter nellte caso 
( oecorrente. sujeito exclusivamente 00 lo'ôro Judicial, em 
« lugar de repellir, como devia, similhanle proposta, o 
(I advertir o Juiz, para desempenhar a sua obrigo\'io, cu· 
li tendeo que devia ouvir o Pref!idcnte da l\dação. ftr.antlo 
.. enlretauto snspcnso o Escrivão. e sU:oIJlcnsa a queixa.--
1\ O Presidente da I\cI8l:ão entende0, que a especie e!llava 

I! tomrrchclldhlil 110 Arligo 310 do f:odigo ':riminnl. \,or 
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li virtude do qual vigorava o § 46 da Ord. Liv, I, o Tit. 79. 
« e que o Juiz Municipal llsárn de indescnpavel direito, ful
I( minando n suspensão tle seis mezes, sem appellaçAo nem 
IC aggrnvo. l"ez-8C. portanto. Juiz. lIem competencia, julgaD
I( do sobro o premis!l8, que nAo parecia liquida ao Juiz de 
« Direito. e que déra lugar a oddinr-se por emquanto a 
« acceitaçal) d" IIUeita, por causa da força moral do Juiz que
IC rellado. - Tlldo isto passou, sem que se julgasse dever
« ouvir-se o Juiz querdlltllo. nem saber-se, que suspen
cc sllo fora essa, qual o seu funeJamento, quacs as cau
« S8S: pelo menos nada disso consta dos popPts jun
« tO!l.- O Presidente da PI'ovincia, que. segundo se co
(C lhe da suo decisao, pôde obter buma certidão da Porta
te ria da suspensa o , revelia ainda huma circunstancia no
« tavel. e he, que nessa Portaria se declara, ser o F.s
« crivilo su!!penso para ser responsnbilisado competentemente; 
« e por cumulo ás já apontadas irregularidades resolve, em 
« conformidode com o Presidente da l\elaçAo , quanto li pre
« mil4fla; advertindo por accre!lcimo ao Juiz de Direito, que 
« o Juiz Municipal devia e!lcolher de duas huma, ou !i
c( milor-se á suspensao, como pena eorreceional, ou instou
« rnr logo processo de responsabilidade, porque o Escrivlio 
cc nao póde sujeilar·..,!le a duas penas pelos mesmos deJictos,
cc Assim ao que parece terminou o negocicio da queixo df 
« .EscrivAo. - Por este relatorio, que reputo elacto, á vis
« ta dos documentos juntos, resolverá o Governo Imperial 
« sobre os factos occorridos como julgar em sua sabedoria 
« e justiça. =-- Se me cumpre interpÔr parecer sobre a dis

cc putoda premissa. direi francamente. que estando o es
C( pecie da Ord. citado comprehendida na illimitoda dis
cc posiç.ao do Arligo 129, § 6.... e Artigo 154. do Codi
cc go Criminal, não posso descobrir motivo algum plau
cc sivel, paro que se considere subsistente o citado § 46 
(C do L. o 1.0 Til. 79 da Ord.; sendo para mim inadmissi
cc Vt'1, por injuridicn, a razão, á que recorre o l)residelll~ 
cc da l\elncAo. fundada na necessidade do - Jus cogendi.
« Nem considero haver similhante necessidade á vista elos 
I( Artigos citados. e de outros do mesmo Codigo, nem, 
IC quando houvesse. seria isso fundamento legitimo, para 
" dar-se por vigorosa homa disposição cadllcn e revogada. »)-

A Secção conforma-se com o Ilnrecer do J)esembargu
dor Procurador da Corôa. tendo porém de accl'cscelltar al
gumas ob~l'Vo~~s. 
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o Codigo Criminal do Imperio, publicado em princi
pios de Juneiro de 1831 nuJlificou toda a Legi!lla~.ao Penal 
anterier, as Emicas femcaS! e:"cerRf4rcs q?34? fez, dis~ 
pôz tiO Artigo 310 o segu:nte - « Todas as acções ou omis
sões que sendo criminosas pllr Leis anteriorcs, não são 
comü taes eünsideE~efas nn ,sujdt2%rão 
pcna alguma que já esteja imposta por senten~.a que se te
nha tm~n8d(h illirevogtllYel OH de qm:: se não conceda revisln. J)

EXCYrhtuandsmi3e:- ou ümis~õer não dRxlarafms II~S~ 
te Codigo, e que n!io Sl.10 puramente criminaes, ás quacs )le-
los negimeZEh?s dez AutRJfidatl~r Leis robre pms:eTIso, 
eslcji3 impüi3lü aldü%Y±a outre f Rena por dE? 
cumprimento de algum dever 011 ohrigação.-He portanto m'i
dente 4fllC tüPas HRfüellas 4h<:~õe<: omisrões, quac54 Co~ 
digo hmal impõc feNRas, rOdefk% ser pEBnidüs delos .IEEizes~ 
a!nd,! quando se trate dc Officiaes !fe s~us Juizos, cO~p'enas 
(hSCrE4'EonarEHE , pOE bem Ord do bH 1.0 7rE n 46. 
nos rEpeis prcsenlefi á Sere.ão se C(4I1igC qHHC'S fO%H~m as 
ncçücs ou omissões que derão lugar á suspensão do Esc-ri-
vão d4hS OsphãOS rl4'Rlo Juil4 Munidfal de OY'pheos I ta-
picuní , pelo tempo de seis meze±:. - acs:h4h ou Oill i s.'lão , 
d? que foi nrguid~ o E.'icri!Ao está com~r~hendida no Co
digo §Renal 4R'OrbEE.%Hl m:k€k@,estamZR%Rte JUIZ por 
quanto o mesmo facto não póde est.ar sujeito a duas pcnas, 
huma declarada nll Lei, e outra arbitraria que róde ser 
mailh, que ERZEzzella. Em h.4do S~:kSO .Juiz 40,or-
bitou, impondo a suspensão por seis mezes. - Codigo 
t:riminal em quasi todos os casos de falto de exacÇão nll clIm-
primRê%klo de.4 a peeH de de wmm a 
nove mezes, de hÍlm a tres annos, de o ares mczes, 
de quinze dias a tres mezes & c. -He por tanto evidente que 
o CZR~ligo ce4RriderE E:rimirtrüsn a Heção omi4~~ffio, a 
qual cabe, no minimo, a pena de quinze dias de suspensão-o 
~crizz hum 4x#nlra.4R'R€%SO dX0í' ás AEEtoridzzdes Judiciari8s~ em 
virtnd4? de hnmo tRZhislaçfi4R de , sEne o f.lRdigü IRenol 
refundio em si, a faculdlllle de impôr por factos não qllo-
IifiCiltEr4Z na mX'linres, 44dvo h4rtr4êm 0.~~'so IllIe 
algUtYbz% Lei cspzzdal, 4:i"rRccialmc;nle i ±fl1 po-
nha. - A Sccç.ão entco/le que li faculdade dada pela Ord. 

::~i~;:RIE ~~;fi~E;~~digr4 -'H., dodn~II~E:n~~;I~t:rR4tI~~~tr,;itr4m~~ 
I1C(~)CS e omissões que nao forem puramente C'riminacs, e 
afio élS JUTI.4ZZéZ sento hum;:R püE' tem-
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po menor (11Ie o minimo, que o Cotligo Pel'lJl impõe geral
mente nos rasos de responsabilidnde, salvos unicamente 
aIJuellcs casos, em que huma Lei ou Uegulamenlo especial 
autorise especialmente a fazer o contmrio. - Vossa Mages
tade Imperial, porém, ~Iandará o que for muis acel·tado. 

Sala das Conferencias da Sece.ão de Justiça do Conse
lho d' Estado em 29 de Janeiro de lH55. 

Visconde du Urugay. 

Visconde de llaranguape. 

l\larquez d' Abrantes. 

Sendo o acto de suspensão, como das inrormações cons
ta, decretado com a clauzllla- de responsabilidacle -, á du
vida sllscitada não hc applicavel a Ordenação Livro 1.° Til. 
79 § 46, que se rerere á snspen8ao correccional, senão a 
OrdenaÇi1o L.o L° Til. 100 § 1.0, que regulava a suspensão 
preventivo, ou nos rosos de responsabilidade; obrou irregu
larmente o Juiz de Orphl\os, visto como esla Ordenarão está 
revogada pela Legislação posterior, segundo a qual a suspen
silo preventiva, anterior li pronuncia, ou nos casos de res
ponsabi1idade, só pôde ser decretada pelo Governo Imperial, 
011 pelos l'resitJenles nas Provincias, salvas as exccpções ex
pressas nas Leis. 

Como parece á Sece.ao, quanto á OrdenaçAo L. ° 1.° Tit. 
100 § 1.°, ou suspensão correccional, regulando-se os Juizes 
pelo que respeita ao tempo e fórma della pelo Decreto 834-
de 2 de Outubro tle 1851, Artigo 50 § 3.·, c Artigos se
gllintes.- Pae.o 24- de l:evereiro de tH55. 

Com a I\ubrica de Sua l\lngestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Arauio. 
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DECRETO N." t.á73-de7 de Março tle 1855. 

lileva o numero dos C(}rretores de fundos publicas, e du mtr· 
cadorias da Praça da Capital do Imperio. 

Hei por bem, sobre Consulta do Tribünal do Commcr
cio da Capital do Imperio, Decretar. que o numero dos 
Corretores de fundos publicos da ))raç.a da Capital do Im
perio fique clevallo a quatorz~t e o dos Corretores de mer· 
cadorias a doze. 

José Thomaz Nubuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'E."tado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenba entendido e futaelccutar. Palacio do Rio de Ja
neiro em sele de Março de mil oitocentos cincoellta e cin
co, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José TIw-auu Nabuco de Araujo. 

Ia 

DECRETO N.o 1.574- de 7 de Març.o de 1855. 

Veclara que das decisões sobre materia de competencia da· 
das em qualquer Juizo, ainda que as MUSas caibão na 
alçada, ha aggravo de petição ou tnstrumento, e marca 
a forma do processo e s"periores, que delles devem conhecer. 

Hei por bem, Usando da. atlribuiçAo, que 1\Ie confere 
Q Artigo cento e dois paragrapbo doze da Constiluiçao, Ten
do ouvido a SecçAo de Justiça do Conselho d' Estado so
bre a rcpresentaçAo do Presidente da RelaçãO da Côrte, De
cretar, que nas decisões sobre materia de competencia, pro
feridos pelos Juizes de Paz, ou por qunesquer outros Juizes, 
ainda que as causas caibllo na alçada, haja aggravo de pc
tiçlio ou instrumento, sendo a f6rma do processo c superio
res que delles devem conhecer. os mesmos estabelecidos pe
lo Decreto numero ceoto e quarenta e tres de quinze de Mar
to de mil oitocentos quarenta e dois. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Justiç.a, assim 
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o tenha entendido e faça C1:ccutar. Palacio do Rio de la
nt~iro em sete de &tarc;:o de mil oitocentos cincoenta e cin
co, lrigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
i 

JOIé Tlwtnaz Nabuco de Araujo. 

Digitized by Google 



( 250 ) 

COLLECÇÃO DAS LEIS DO DU)ERIO DO BRASIL. 

18;",5. 

TOMO 18. PARTE 2.- SEcçÃO 20.-

DECRETO N.- 1.575 - de 10 de Março de 1855. 

Confirma a deliberaÇão da Mesa e Junta da Santa Casa da 
.Uisericordia da Cárte, elevando a oitenta o numero das 

Orphãs do Recolhimento da mesma Santa Casa. 

Attendendo ao qne Me representou o Provedor da San
ta Casa da Misericordia desta Côrte: Hei por bem confirmar 
a deJiberaçlio que tomf)U a Mesa e Junta da mesma Sanla 
Casa em sessões de 25 de Julho de 1852, e 29 de Maio de 
185.4 , pela qual foi elevado 8 oitenta o nomero das Orphlls 
do respectivo Recolhimento, por se terem veri6cado as con
dições prescriptas no Art. A8 dos Estatutos reformados do 
dito Recolhimento, confirmados por Decreto de 27 de Outubro 
de 18,\.2. 

Luiz Pedreira do ConUo Ferraz, do 1\leu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em dez de Março de mil oitocentos cincoenta 
e cinco, trigesimo quarto da Independencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreíra do Coutto Ferraz. 
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DECIU.'TO N.o 1.576 - de 10 de Março de 1855. 

Re/em a Santa Casa da Múericordia desta C6rte da ubri
garão de manter em tempos orllinarios duas' das tres 
·Efl{ermarias, de que traia o § 3 ° do Art. 1.° do De
creIO 1&.0 583 de 5 de Setembro de 1850. 

Em conformidade da autorisaçlio conferida no § 2. u 

do ,\rt. 1.° do Decreto n. U 775 de '2 de Setembro de 18M, 
Hei por bem Ordenar o seguinte: 

Arl. t.· Emquanto nao for amortisada e totalmente 
extincta a divida contrabida pela Santa Cosa da l\lisericor
dia da Cidade do Rio de Janeiro com a fonda~ao dos 
Cemiterios publicos, que lhe foi commettida pelo Decreto 
n.O 8-'3 de 18 de Outubro de 1851, fica a mesma Santa 
Casa relevada, em tempos ordioarios, da obrigação de 
estabelecer e manter duas das tres EnCermarias, de que 
tratA0 as condições A.· e 5.a do citado Decreto; devendo 
com tudo conservar huma Enfermaria pl'ovisoria, que con
tenha pelo menos trinta leitos, em qualquer das localida
des designadas nas reCeridas condições, que for escolhida 
de accordo com o Governo. 

Art. 2.0 Em tempo de epidemia, ainda que a refe
rida divida nlio esteja amortisada, será a Santa Casa obri
gada a restabelecer e manter as duas Enfermarias proviso
rias de que he relevada em tempos ordinarios. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho·, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em dez de Março de mil oitocentos cincoenta 
e cinro, trigesimo quarto ela Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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DECRETO N.Q 1.577 - de 10 de Março de 1855 . 

..4"'ori. a illCtJrporaçãu da Companhia anonima denominada 
- Emprua Municipal - estabelecida nesta Cárie para levar 
a effeltO a construcção de hum Mercado na Prara da Har
monia, e approva os respectivos Estatutos. 

Attendendo ao que Me representou Lazaro José Gonr:alves 
Junior, na qualidade de Gerente da Companhia organisada nesta 
CÓrte para levar a etreito a construcção de hum Mercado na 
Praça da Harmonia: e de conformidade com a l\'linha imme
diata Resotuçao de 3 do corrente mez, tomada sob pareceI' 
da Secçao dos Negocios do Imperio do Conselho d'Estado, exa
rado em Consulta de 15 de Fevereiro proximo passado: Hei 
por bem Aulorillar a incorporaçAo da sobredita Companhia, 
c Approvar os respectivos Estatutos, que com este baixão assi
gnados por Luiz Pedreira do Coutlo }'erraz, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, que 
assim o tenha entendido e faça executar. Palaeio do Rio de 
Janeiro em dez de Março de mil oitocentos cincoentll e cioco, 
trigesimo quarto da IndependeDeia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira du COlttlo Ferra::. 

&âl ...... da Empresa Municipal. 

Da orgam.tição da Companhia; do seu fundo capital; e do. 
dirrilos dos accionistas. 

Art. 1.0 A Companhia organisada nesta Cõrte para o 
estabelecimento do hom Mercado na Praça da Harmonia, será 
d600minada - Empreza Municipel- e durará pelo tempo de 
vinte annos marcado no contracto celebrado entre o Emprezario 
e a lU."· Camara Muoicipal, autorisada pelo Governo Impe
rial em Portaria de 7 de Novembro de 1854. Gozará durante 
o mesmo prazo do exclusivo que lhe garante o dito eontraclo. 

Art. 2.° O prazo de duração da Companhia poderá ser 
prorogado por mais tempo, mediante approvação do Governo 
Imperial, se assim convier aos accioniSlaS, e se lhes for con
cedida a renovação do exclusivo, ou mesmo sem este, se for 
resolvida a eontinuaçllo da em preza por meio da arrematação 
contractada com a lIl.ma eamara Municipal nos termos da con
diçAo 16 do referido contracto. 

Art. 3.° A Companhia tem POl' objecto o cumprimento 
das condir:õcs do mesmo controcto, e obriga-se 11 prt'cnchl'l-as 
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acceitando, como acceita, os encargos, as obrigac:õt's e os 
favores estipulados com o Emp,·ezario. 

Art. 4.° O fundo capital da Companhia será de duzl'ntos 
contos de réis divididos em mil acçõt>s de duzentos mil réis 
cada huma, preço porque o EOIprezario cede e transr('l'e á 
Companhia todos os direitos e ravores que lhes fOl'ão concedi
dos com os encargos respectivos, incluindo todas as ob,'as que 
se tem de construí r na Praça da Harmonia, na ró,'ma estipu
lada com a 1Il.ma Camara Municipal, bem como os contractos 
feitos e que se houverem de raz('r para usurruir os r('ndimcn
tos, e finalmente todos os trabalhos complemrntar('s: obrigan
do-se o mesmo Emprezario a t>ntregar á Companhia todas as 
obras, promptas para começar o serviço, até o dia marcado 
para a sua conclusão. 

Art. 5.° A imporlancia das acçÕf's será fI'alisada ror 
chamadas nos prazos que rorl'm d('signados rela Dir('ctoria da 
Companhia; e as quantias entradas serão recolhidas a lIum 
dos Bancos da Córte em conta cOl'rente com a Companhia. 

O accionista que deixar de razer as respcclims entradas 
nos tempos marcados, deixará de ser (~onsid('rado como tal, 
e perdcr.í em benellcio da Companhia as IJrcstal,'õcs que hou
ver reolisado. 

Art. 6.° Os accionistas só rl'spondem pelo valor nominal 
d3s acçõe8 que possuírem. São reputadas accionistas as rl'ssoas 
()ue se tem illscripto no projeclo de Estatutos apresentado pelo 
Emprezario. 

Art. 7, o As acçõell poderão ser negociadas ou por Qual
quer modo transreridas a arbilrio das partes, comtanlo que 
a transrerencia sE.'ja registrada nos lilfos da Companhia. A trans
fereDcia nlo confere direito de votar ao novo accionista senão 
trinta dias depois do averbamento nos ditos livros, exce,)to 
no caso em que elIa tiver lugar por efl'eito de successão he
reditaria, porque entAo passará logo ao novo possuidor o exer
cicio de todos os direitos de accionisla. 

Da Ãssembléa Geral. 

Art. S.' A Assemb'(>a Geral he 8 reunião dos accionis
tas; e se julgará constituida achando-se presentes acdoniS18s 
que representem hum terço do capital da Companhia. 

Art. 9.° Os votos serllo contados na razão de bum por 
cinco acções aLé o numero de cinco votos, maximo que po
derá representar cada accionista por si, ou juntamente como 
procurador de outrem. . 

Art. 10. A Assembléa Geral se reunirá ordinariamente 
humo vez em cada llODO, ali· o ultimo dia do mez de Janeiro, 
por convite da DiI'ectoria: c exlJ'aordinariamente sempre (Iue 
for por esta cOllvocada. Na reunião ordinaria será apresentado 
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o relalorio annual da administração. e o balanço geral que 
deve demonstrar com a maiol' clareza o estado da Companhia. 

Arl. 11. Na reunião ordinal'ia de cada allllO será nomea
da por escrutínio secrelo d'entre os ac~ionistas buma commis
são de exame para verificar a exaclidão do balanço; a esta 
commissão serão promptamcnte ministl'8dos pela Diredol'ia to
dos os esclarecimentos que forem exigidos. Organisado que S('jll 
pela com missão o seu parecer sobre o balanço, dará ella palte 
á Directoria, que convocará sem demom a Asscmbléa Gemi 
para a leitul'a c discussão do mesmo parocer. 

Art. 12. O Presidente da Directol'ia. e no seu imJledi
mento o Sccl'etal'io, dil'igil'á os b'abalhos da Assembléa Geral, 
c nomeUl'á os escrutadores para a votação. 

Da .4dministração. 

Art. 13. A Companhia sel'á administrada por buma Di
rectoria de Ires l\Iembros eleitos em Assembléa Geral á maioria 
relativa dos votos J)I'esentcs. O Emprezario fará parte da })j
recloria na qualidade de Gerente da Companhia. 

Art. H. Os Membros da Dir(~ctoria escolherão d'entre si 
o seu Pl'esidente e Secretario. e o Caixa da Companhia, A Di
rectoria, huma vez eleita, durará por quatro annos, poden
do os seus Membros ser reeleitos, 

Art. 15. Compete á Dit'cctoria: 
§ 1. o l~aztlr as chamadas dos al'cionistas para as entradas; 

e entregar ao Emprezario por prestações a importaneia por 
que este cede á Companhia a empreza, na rórma do Art. 4.· 
destes Estatutos. 

A 1.- destas prestações será de vinte e cinco contos de 
réis realisavel logo que se verifique a primeira entrada: e as 
outras de dez contos de réis mensalmente até completar a 
quantia de cento e oitenta contos de réis, sendo-Ihe entl'egue 
o restante para prerazer duzentos contos de réis, logo (lue 
forem concluidas as obras a que o mesmo Emprezario se obri
ga, com o juro que tiverem vencido. 

S 2,0 Autorisar despezas de conservação, seguro contra o 
fogo, e outras que fOl'Cm necessarias, e por intermedio do 
Gerente arrecadar os rendimentos da Companhia. os quaes 
serão logo depositados em bum dos Bancos da Côrte; e fi
nalmente autorisar o pagamento dos dividendos. 

Art, 16. Ao Gerente compete: 
S 1.0 Todos os poderes administrati\'os da Companhia, re

presentando-a pcrante o Governo c em juizo. 
S 2,0 Nomear os llmpregados da Companhia. demiUiI-os 

quando julgar conveniente, e marcal'-Itws os Ol'd~lIadoi e gra
tificações 'Iue deverem vcnc~r, com approvaç,tlo da Di rcclOl'ia , 

§ 3,0 Vigiar em que esteja sempre em dia a escripluração, 
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a qlJul comcçal'á logo que o Emprl:z81io fizcl' cntl'cga á Com
panhia do todas as obras, na fórma do citado AI'l. 4.,0 

S .r.. , ° Expedir os regulamentos para o bom desempenho 
do scniço. 

Alt, 17, A ))irectoria arbitrarlí o honorurio flue dcve 
perceber o Gerente pela sua administJ'ução, quando se nào 
verifique o dispolito no Art, 21 destes Estatutos. 

Do dividendo e do fundo de reserva. 

Art. 18. Emquanto não se concluirem as obras de que 
trata o Art. r..o, e não começar o serviço do ml~,'cado, as acçiies 
subscriptas vencerão o juro annual de seis por cento corres
pondente ás entradas realisadas; e este juro será pago pelo 
Emprezario no fim de cada semestre. 

Art. 19, Logo que se promptificarem e forem entregues 
á Companhia as obras do mercado na rórma do cilado Art. 4.° 
cessará a obrigação de juro pelo Emp,'ezario, e pel'ceberl'lo des
de então os accionistas n lucro que lhes couber na empreza, 

Art. 20. Dos lucros liquidos da empreza serão deduzidos 
annualmente vinte por cento para fundo de reset'Va, o qual 
será applicado á amortisaçlio das acçül's. A importancia desta 
dedlll;ão será depositada em hum dos Bancos da C(\rte a juros 
compostos, ou empregada em apnlices da Divida Publica ntp que 
se complete o fundo capital da Companhia, cessando então a 
mesma deducç.ão, 

Art. 21, Quando os lucros Iiquidos da Companhia, dcpois 
de deduzida a porcentagem para fundo de reserva excederem 
de dez por cento annualmente, pertencerá metade do excesso 
ao Emprezario em compensação da cessão e traspasse do ex
clusivo e dos direitos que faz á Companhia. 

Art. 22, Durante a ausencia ou impedimento do Gerente 
serão as suas funcçoos exercidas por pessoa por elle constituida 
com procuração especial, continuando porêm o Gerente a ser 
responsavel á Companhia. Se a ausencia ou impedimento tiver 
de durar por mais de hum anno, se,'á a nomeação do procu
rador sujeita á approvação da Assembléa Geral, que votará 
sem discussão, 

Art. 23. Por mOlte do Gel'Cnte, ou pedindo elle a sua 
exoneração, a Asscmbléa Geral se reunirá para nomear novo 
Gerente á maioria relativa dos votos presentes. O Emprezario 
depois de exonerado, e os seus herdeiros por sua morte. 
perceberão metade do benclicio marcado ao mt;Smo Empreza
rio no Art. 21. 

O Gerente poderá ser dcmiUido por votação da Assembléa 
Geral, que represcnte a maioria absofuta das acçOes dos accio
nislas presentes, 

Al't. 24. Em vÍl'tudc dc Hesolução da Assembléa Geral, 
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poderá a Companhia elevar o seu fundo capital. se lhe cun· 
vier eruprehender novas obras ou faZllr novos conlractos. As 
deliberal:õ~ que forem tomadas a este respeito ficA0 depen· 
dentes de approvação do Govemo Impl'rial. 

Art 25. Os present~ }:Statutos só poderlio ser alterados 
(:om prévia autorisaçilo do Governu Imperial, por votação de 
aceionistas que representem mais de metade do rundo capital, 
devendo as alterações, que se adoptarem, ser sujeitas á appro· 
vação definitiva do mesmo Governo. 

Palacio do Rio de Janeiro em tO de Marto de t855. 

Lmz Pedreira tio Cotdto Ferraz. 

DECHETO N.O 1.5'78- de 10 de Março de 1855. 

Crea duas Colonial militares ,,·a Provitlcia de Malta GrOSIlO. 

Hei por bem crear duas Colonias militares na Provincia de 
Malto GJ'OllSO, srudo huma no ponto ond(~ tI'l'mina a navegaCiio 
do rio Brilhante. nas abns da scrra de MUI'nClljú, e outra onde 
(~omcça a navrgação do rio Anhoac, regendo-se ns m('smas Co ... 
lonias pelo Hegnlamento que ol!portunamente lhes St'rá dado. 
Luiz PcdJ'eil'j\ do Coutto .'erraz, do Meu Consclho, Ministro e 
Secretario d' Estado dos Nl'gocios do Imperio, assim o tenha cn· 
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dez de 
Março de mil oitocentos cincoenta e cinco, trigeshno quarto da 
Indepcndedcia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Lui!' Pedreira elo Cuullo Ferraz . 

• 
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COLLECçIO DA 

1855. 

TOMO 18. P.lI\TE 2.& SECÇI0 21.& 
!II!.IIF 

DECRETO N." 1.579 - de tá de Março de 1855. 

C,'ea hwn distinctivo para as pessoa que se tornarem 110-

taveis por serviços exlraordinarios prestados á Immallida
de, e manda cunhar, para o ,'c(erido fim, duas classes de 
medallws, 

Atlelldendo á conveuieneia de crear-se no Imperio 
hum (Iistintivo que sina de dCIlIOnSLl'<lção aULbentica do 
Aleu Imperial Agrado para com as pessoas que se torna
rem Dotavcis pOt' ,erviços cxtl'aordioarios prestados á hu
manidade, já por occ3sião dc naufrélgios e riscos mari
timos, já em casos de inccndios, de peste, Oll de qual
quer calamidade; e que, pondo patente aos olhos de Lo
dos o galardão de actos tão WCl'iLOl'ios, l'ecommende seu 
autores á estima puulica: Hei por bem Mandar cunhar 
para o rcfcrido fim as mcdalhas, que conSLão do dcsc
nho, annexo tiS Instrucçíics que com cstc baixão, assigna
das, pOl' Luiz Pedreira do CouHo Ferraz, do Meu Con e
lho, Ministro e Secl'ctario d' E tado dos Negocios do Im
perio, que assim o lenha entendido, e faça executar, Pa
lacio do Rio de Janeiro em quaLorze de l\larço de mil 
oitocentos cincoenta e cinco, trigesiwo quarto da Inde
pendencia e elo lmperio. 

Com a Rubrica de Sua ~lagcstade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz. 

lnstrucçúes á que se refere o Decreto desta data. 

An. t.- As medalbas de dislincção serão de 1.· c 
de 2.· classe. 

As de 1.· classe serão de ouro, e só se concederão 
ás pessdas que em qualquer das emcrgencias declaradas 
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no Decreto desta data se distinguirem por soccorros ex
traordinorios, e de Ilubido valor, ou por serviços pes
soaes prestados com risco de vida. 

As de 2.· classe serão de prata, e se conCerirão áquel
lei que houverem mostrado dedicação não commum pela 
humanidade. e prestado serviços tão im\lortantes que se 
fação digno!! de huma especial consideração. 

Art. 2.· As medalhas serão cunhadas na conformi
dade do desenbo junto tendo em Crente a Efígie do Im
perador J com 8 insCI'ipção - D. Pedro 2.· Imperador dn 
Brasil -, e no reverso o seguinte distico - AlUa o pro
ximo como ati mesmo -, a era do anno em que Corem 
concedidas.' e a data do serviço prestado. 

Art. 3.· Serão conCel'idas por Decreto, e Cornecidas 
gratuitamente Ile\o Governo. 

Art, la.· Devem ser collocadas no lado direito do 
peito, pendentes da casa da Carda ou casaca, como os 
habitos de qualquer das Ordens, e se descriminarão pela 
côr da tita. A saber: 

A fita de côr verde-mar para os soccorros ou servi
ços que Corem feitos em casos de naufragios, incendios 
DO mar, Oll outros riscos maritimos, 

A. de côr de COl'O para os ministrados por occasião 
de incendios occorridos em terra. , 

A de côr amarella para os outros soccorros ou serviços 
bomanitarios prestados em terra. 

Art. ó,· O mesmo individuo poderá obter e trazCl' 
mais de buma medalha, conforme o reoero de serviços 
que prestar em qualquer das hypotbeses do Artigo ante
cedente. 

Art, 6.- Com a medalha será entregue hum Diploma 
assigoado pelo Imperador, no qual se declararão o acto 
praticado J e as principaes circunstancias de que tiver sido 
revestido. 

Art. 7,0 O que obtiver qualquer medalha poderã. 
della usar como se Cosse venera de alguma das ordens 
do Imperio, 

Palacio do Rio de Janeiro em tia de Março de 18ó6;. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferra. 
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COLLECÇÁO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOIIO 18. PARTE 2.- 5Ecçl0 22.-

DECRETO N.o 1.580 - de 21 de Março de 1855. 

ApP"ova quatro projectos de Estatutos para a crearão de 
Caixas filiae. do Banco do Brasil ftas Cidadtl da Baliia. 
Recife, São Luiz do lJlaranhão, e Belena fiO Pará; e 6em 
assim dous outros modificando a organisação das Caixas 
fiUats do extincto Banco do Brasil, estabelecidas nas Ci
dades do Rio Grande do Sul e de Silo Paulo, e converti
das em filiats do actual Banco. 

Usando da autorisação conrerida 80 Governo no § t.· do 
Art. 1.0 da Lei n.O 683 de iS d'e Julho de 185:): Hei por bem, 
de conrormidade rom as Minhas Imperiaes ResoluçOes de t'7 
do corrente, tomadas sobre Consulta da Secrão de Fazenda 
do Conselho d'Estado, Approvar os quatro projectos de Esta
tutos, qUtl com este baixa0 t creando Caixas miaes do Banco 
do Brasil na Cidade da Bahia, Capital da Provincia do mes
mo nome, na do Recire, Capital da Provincia de Pernambu
co, na de S. Luiz, Capital da Provincia do Maranhllo, e 
na de Bolem. Capital da Provincia do Pará; e bem assim os 
dous projectos de Estatutos, que com este lambem baixâo, 
modificando a organisação das Caixas Hliaes do extincto Banw 
do Brasil, estabelecidas nas Cidades do Rio Grande de S. Pedro 
do Sul, e de S. Paulo, convcl-tidas em filiaes do actual Banco 
do Brasil. 

O Marquez de Paraná, Conselheil'O d'Estado, Senador do 
Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Se
cretario d'Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, O tenba assim entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte bum de 
}Iarço de mil oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo quarto 
da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua )Iagcstade o Imperador, 

Marque:: de Paraná. 
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E.tatufo. d. C.lx. 'fllI.1 do B.De. .0 ...... 
na (~Ida.le .Ia Balal_, Capital da Pro'Vlneia 
do nl ..... nlo nom ... , a qoe .e .. efere o Dec .. et. o.· :1..68. de •• de".a .. ~o co .... ente. 

CAPITULO J, 

Da Caixa filial e .utU operações. 

Art. 1,° Fica crcada na Cidade de S, Salndor, Capital 
da Provincia da Bahia, huma Caixa filial do Danco do BrAsil, 
quo se regerá POl" estes Estatutos, 

Art. 2,0 O fundo capital da Caixa será fornecido pelo 
Banco, quando e como entender conveniente a llirecloria des
te, que poderá allgrncntal-o ou diminuil-o segundo as neces
sidades e con\"l'niencias da circulação, 

Art. 3." As operações que a Caixa poderá flUf'r são: 
f,· j)('scontar letras do cambio, dll terra, e outros titulos 

('ommerciuos ii ordem e com prnzo dek'rminado, garantidos 
por duas assignatm'as ao mellos de pessoas notoriamente abo
nadas, residt'ntcs no lugar 1'111 tlue se nzcr o desconto; e bem 
assim escl'iptos das Alrandcgas e letras das TIH~sOUrari8!; geral 
e provincial. Como CXI.'f'p~nO de regra. podel'á huma só das 
mencionadns assignaturas sei' de pt'ss41a residente 110 lugar do 
desconto, mas a imp0l1ancia dos lituloSl assim d('scontados 
nunCII cxcederií a ducimn parte do rundo I'!ft ... tivo da Caixa. 
Não se farão dl'scontos a prazo maior de quatro m('zes, salvo 
durante os quatro primeiros annos, nos qunrs pod('rAo ser 
admillidas a desconto letras ate o prilzo de seis nll'zes, COJlJ
tanto que a su"' il1l))ortilncia total nllo exc"da a tel'ta parte 
do fundo elTectivo da Caixa, ma"imo que irá diminuindo l'IiI 

razllo de 25 % annualm('nte, a contar do dia em que a Caixa 
cntrar em operaçõl's. 

2,0 Encal'rl'gal'-sc por commissllo da compra e vrnda de 
metaes preciosos, de ApoUccs da Divida Publica. e de qU3l'S
quer outros titulos de valores, c ela cobrant;a de dividendos, 
letras, e de outros titulos a prazo fixo, 

3,0 Recl'ber em conta corrente as sommas que lhe fôrrm 
entregues por particulllrí's, ou estabelecimentos publicos, u 
pagar as quantias de que l'Ste& dispuzerem, até a importan
cia do que houver recebido. 

4..0 Tomar dinheiro a pr('mio por meio de contas corren
tes, ou passando letras, não podendo o prazo ('m n('nhum 
dos dous casos ser menor de 60 dias. 

5, o Comprar c vender por conta propria mctaí'S preciosos. 
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6.° Fazer emprestimos sobre penhor do ouro, prata e dia
mantos, de Apolices <la Divida Publica, de arções de com
panhias acreditadas que trnMo cota~o real, e na proporçio 
da importancia realisada, de titulos particulares que repre
sentem legitimas; transactões commerciaes, e de mercadorias 
nlo sujeitas á corrupção, depositadas nas Alfondegas ou arma
zons alfandegados. A Caixa nilo poderá emprestar sobre penhor 
de acçõ~s do Banco do Brasil. 

7.° Fazer movimentos de fundos de humas para outras 
Praças do Irnperio. . 

8.· ElTectuar opera~6l's de cambios para importar metaes 
; preciosos, ou impedir a exportação delles. 

9. ° Emittil· notas, isto he, bilhetes nlo inferiores li 10' 
}lagaveis á vista e ao portador. 

Art. t... A DirecLoria do Banco poderá, sempre que o 
julgar conveniente, suspender ou restringir alguma das ope
rações mencionadas no Artigo antecedente. 

Art. 5.· Em nenhum caso, e sobre nenhum pretexto, 
poderá a Directoria da Caixa fazer ou emprehender outras opo
rações além das que são designadas nestes Estatutos. 

Art. 6. o As notas emitlidas pela Caixa terilo o privilegio 
exclusivo de serem recebidas em paga monto nas Ucparlições 
Publicas da Provincia. . 

Art. 7.0 A emissão de que trata o AI't. 3.·, S 9.0 , be 
limitada pelas regras scguintes: 

1.. Salva a disposição do Art. 8.0 , a emi&Sllo da Caixa 
nllo póde elnar-&e a mais do duplo do fundo disponilel, isto 
he, a mais do duplo dos valores que a Caixa ther elTectiva
mente em cofre, representados por moeda corrente ou barras 
de ouro de 22 quilates, a,"aliado (leio preço legal, verificado 
por contraste ou perito nomeado pela Directoria. Exccptua-se 
o dinheiro recebido li premio, o qual não faz parte do fundo 
disponivel. 

2.& A emissão lambem não póde exceder á importancia dos 
desconlos feitos na fórma do Art. 3.· S 1.0 dos emprestimos 
sobre penhores de OUI·O, de prata e de titulos particulares que 
representem legitimas transacções commerciaes. 

Art. 8.° Além do limite marcado no Artigo antecedente, 
ou do que fôr estipulado em virtude da disposição do Artigo 
n dos Estatutos do Banco, poderá a Caixa fazer qualquer 
emissão addicional, trocando notlls por' moeda corrente, ou 
ouro em barra do toque de 22 quilates, avaliado pelo preço 
Jegal, comtanto que conserve em Caixa, não só o fundo dis
ponivel correspondente áqucUe limite, mas ainda a moeda 
ou barras de ouro que receber em troco da emissilo addicional. 

Arl. 9.· As notas que a Caixa emittir terão dous talões, 
hum dos quaes ficará no Banco, e serão por este fornecidas 
com as assignaturas c particularidades que a DirecLoria do 

~ ~ 
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Banco entender neces-;arias, nlio devendo entrar em circulaÇio 
na Provincia sem que sejlio lambem assignadas por hum ou 
mais Direetof8s da Caixa filial. 

Art. 10. A Caixa terá hum cofre de depositos volunlari05 
para titulos de credito, pedras preciosas, moeda, joias, c 
ouro ou prata em barras, dos quaes receberá hum premio na 
proporção do valor dos objectos depositados. Este valor será 
estimado pela parte de accordo com a Directoria da Caixa, a 
qual dará recibo dos depositos, designando a natureza e o va
lor dos obJectos depositados, o nome e residcncia do deposi
tador, a data em que o deposito fór feito, e o numero do 
registro da inscripçlio dos mesmos objectos. Taes recibos nlo 
serio transferiveis por via de endosso. 

Art. 11. Nilo serão descontadas 8S letras e outros titulos que 
fórem . as!;ignadas por qualquer dos Directores que estiver de 
serviço como membro da commisslio de desconto, ou que só 
tiverem firmas de Dlrectores. 

Art. 12. Nos empreitimos de que trata o § 6.° do Art. 
3.° a Caixa rcceberlí, além do penhor, letras a prazos quP. 
não cxeedlio de quatro mezes, as quaes poderãO ser assignadas 
unicamente pelo mutuario. 

Art. 13. Se a letra proveniente de emprcstimo sobre pe
nhor nlio fÓr paga no seu vencimento, poderá a Caixa proceder 
á venda do penhor em leilão mercantil na prQsellça de hum 
dos membros da Directoria, e precedendo annuneios publicos 
por tres dias consecutivos; !Vas o dono do penhor terá o di
reito de resgatal-o até começar o leilão, pagando o que dever, 
e as despezas qlle tiver occasionado. Verificada a venda e liqui
dada a divida com todas as despezas, juros c a commisslio de 
j 1/2 °/0. será () saldo, se o houver, entregue a quem de 
direito fór. 

Art. 14. Se o penhor consistir em ApoUcos da Divida Pu
blica ou aeções de companhias, o muluario deverá transferil-as 
previamente á Caixa. 

Art. 15. Se o penhor consistir em papeis de credito ne
gociaveis no commereio, ou tlm ouro, prata, e outras mer
cadorias, a Caixa exigirá consentimento l)or escripto do deve
dor, autorisando a mesma Cl,ixa para negociar ou alhear o 
penhor, se a divida nlio rôr paga no seu vencimento. 

Art. 16. As mereadol·jas que tiverem de servir de penhor 
aos emprestimos feitos pela Caixa sérlio previamente avaliadas 
por hum ou mais corretores ou peritos designados pela Di
reetoria. 

Art. 17. A Caixa só poderá empreitar sobre penhor: 
1.0 De ouro ou prata, com abatimento de jO % do 

,"alor ,-criftcado por contraste ou por peritos nomeados Feia Di
rcctoria. 

2.° ))e titulos da Divida Publica, com abatimento de 10 °I. 
ao meno, do valoI" do mercado. 
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3.° De letras a prazo maior de quatro mezes, com abali"' 
mento nunca menor de 10 %, e de outros titulos commer
ciles e mercadorias, com abatimento de 25 % ao menos do 
seu valor. 

4.· De diamantes. com abatimento de 50°/. pelo menos 
do valor que lhes fôr dado por peritos nomeados pela Directoria; 

5.· De acções de companhias, com abatimento nunca me
nor de hum terço do valor reaHsado, ou do preço do mer
eado, quando este fôr inferior áquelle valor. 

CAPITULO 11. 

Da adminillração da Caixa. 

Art. 18. A Caixa será administrada por huma Direetoria 
composta de sete membros, nomeados annualmente pela Di
rectoria do Banco, que d'entre elles designará o Presidente o 
Vice-Presidente. Na falta ou impedimento do Vice-Presidente, 
fará soas vezes o Director que se lhe seguir na lista destes, 
organisada pela Directoria do Banco. 

Art. 19. A Directoria do Banco nomeará tambem annual
mente cinco sopplentes para, pela ordem em que nominal
mente rôrem collocados, substituirem os Directores em seus im
pedimentos ou faltas. 

Art. 20. Nenhum membro da Directoria poderá entrar 
em exercicio sem possuir e depositar na Caixa 40 acçOes do 
Banco do Brasil, as quaes serão inalienaveis emquanto du
rarem suas respectivas funcções. 

_o\rt. 21. Compete á Directoria da Caixa: 
1.0 Deliberar sobre a emissão e armullaçlo das notas. 
2.· }'ixar semanalmente as quantias que podem ser empre

gadas em descontos ou empl"estimos sobre penhores. 
3. o Determinar a taxa dos descontos e do premio do di

nheiro que se receber a juro, e o maximo dos prazos por que 
se farão os mesmos descontos; observando todavia o dispos-
to no Onal do § 1.0 do Art. 3.° . 

4.· Organisar a relaçao das firmas que poderãO ser admit
tidas a desconto, e o maximo da quantia que poderá ser des
contada sob a garantia de cada huma, de conformidade com 
os limites prescriptos pela Directoria do Banco. 

5. o Dirigir e fiscalisar todas as operações da Caixa. 
6. o Nomear e demittir os empregados que não fÓrem de 

nomeação da Diremoria do Banco, podendo comtudo suspen
d.,.. a esleS, dando immediatamente conta dos motivos por que 
assim procedeo, para que á vista de1les resolva a Directoria 
do Banco o que Julgar conveniente. 
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7.· Propôr á Direcloria do Banco as altera~es ou modi
llcac;õcs que julgar necessarlas nos Estatutos. 

8.0 Ol"ganisar o Regulamento interno e executai-o proliso
riamente, emquanto não fôr approvado pela DireclOlia do 
Banco. 

9. o Approvar o Relatorio das operações e estado da Caixa, 
e o balanço que semestralmente deverá ser remettldo á DI
rectoria do Banco. 

Art. 22. A Directoria reunir-se-ha buma vez ao menos ca
da semana, e poderá deliborar estando presentes cinco de seus 
membros, excepto sobre as operações indicadas no Art. 3.0 

~ 8. o, e nos casos que fÓrem especificados pela Directoria do 
'lianco, nos quaes será necessaria a preseOl:1l de todos os mem
bros da Directoria da Caixa. 

Art. 23. As dellberat-õcs serilo tomadas por maioria dos 
votos presentes; e quando houver empate sobre a resolutAo 
d., qualquer negocio, será este adiado, e discutido de novo na 
Sessão seguinte; e se ainda nesta houver empate, terà o Pre
sidente o voto de qualidade. 

Art. 24.. Além dai outras commissões que fórem designa
das no Regulamento interno, haverá efl'cetivamente em serviço 
buma commissão de descontos. composta de dous Directorcs, 
encarregada de examinar os titulos apresentados a desconto, ve
riftcar se satisfazem as condiçõas exigidas por estes Estatutos, 
e se ofl'erecem a necessaria garantia. Os Directores altemarlio 
neste seniço, conforme a ordem em que fÓrem designados pela 
sua. nomeaçAo, de modo que nenbum Director si"a na dita 
eommissão mais de 15 dias consecutivos. Se sobre algum ob
jecto os dous membros de serviço não puderem concordar. o 
Presidente da Caixa o decidirá, conCormando-se com a opinião 
de bum delles. 

Art. 25. A Caixa publical'á ao menos de 15 em 15 dias 
o preço de seus descontos, e do juro do dinheiro que hou
ver de receber a premio. 

Art. 26. Compete ao Presidente da Directoria: 
10 Enviar semestralmente II Directoria do Banco o Relato

rio e balanço de que' trata o § 9. 0 do Art. 21. 
2.· Presidir as commiSSÕ8s ordinarias. a cujos trabalhos en

tender que deve assistir. 
3. • Presidir 85 Sessões da Direetoria, ser orglo della, exa

minar e inspeccionar as operações e outros ramos de se~ 
da Caixa, e fazer executar fielmente estes Estatutos, o _i
mento interno, as instrueçõe5 da Directoria do Banco. as de
cisões da Direetoria da Caixa, devendo todavia suspender .a 
execução das desta e da eommissão de descontos quando as 
julgar conlrarias 8 estes Estatutos, dando immediatamenle 
conta á Directoria do Banco, para que ella decida se devem 
ou nllo ser executadas. 
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4.· Propôr á Directoria todas as medidas (Iue julgar van
tajosas aos intel'esses da Cai~a. 

5.· Convocar extraordinariamente a Directorin, quando en
tender conveniente. 

Art. srt. Be dever do Presidente comparl'cer diariamen
te na Caixa, e no exercicio das attribuiçcles que lhe silo con
feridas conformar-se ás instrucções da Directoria do Banco. 

, Art. 2~. A Directoria terá bum Secretario para lavrar e 
ler as respectivas Actas, ,nas quaes serão consignadas todas as 
decisões que tomar. 

Art. 29. A Directoria do Banco, ouvida a da Caixa. fi
xará o numero e qualidade dos empregados desta e seus ven
cimentos, particulari~ndo quaes os que devem ser nomeados 
por huma e outra das Directorias. bem como as fiallças que 
tiverem de prestar, e o modo de reaUsal-as. 

Art. 30. Os Directores terllo em compensaçllo do seu tra
balho huma commiSSio de 3 % do lucro liquido da Caixa, 
depois de deduzido o Cundo de reserva, de conformidade com 
os Estatutos do Banco. Ao Pre5id~nte da Directoria da Caixa, 
além da com missão que lhe pertencer como Direclor. arbitra
rá a Directoria do Banco buma gratificação, que nos impe
dimentos do Presidente competirá ao Vice-Presidente. ou a 
quem suas vezes fizer, excepto se o impedimento não exceder 
a 15 dias. ou fÓr por motivo de molestia. 

Art. 31. A Directoria da Caixa remettcrá á do Banco. 
conforme o modelo que esta indicar, hum balanço que mos
tre as operações realisadas, e o estado do activo e passivo do 
estabelecimento no ultimo dia de cada mez. Copia deste ba
lanço será remettida ao Ministro da }'azenda pela Directoria 
do Banco. 

Arl. 32. A Directoria da Caixa deve. sob sua imÓlediata 
responsabilidade. cumprir e Cazer cumprir todas as instruc
ções e ordens da Directoria do Banco, em tudo que disser res
peito á execu~ão destes Estatutos, do Regulamento interno e 
de <Iuaesqu~r disposições que adoptar, e communicar-Ihe para 
melhor ordem do expediente e funcçcles da Caixa. 

CAPITULO 111. 

Disposições geraes . 
.. 

Art. 33. No ultimo dia dos mezes de Maio e Novembro 
so procederá a balanço geral e circumstanciado da Caixa. e 
com o Relatorio da sua Directoria será immediatamentc re
rnetUdo á do Banco. 

Digitized by Google 



( !66 ) 

Art. 34. A Caila terá huma casa forte com a necessaria 
segurança con,tra os riscos de fogo. roubo e quaesquel' outros 
acontecimentos que a posslo prejudicar. o 

Art. 35. A Directoria procurará sempre ultimar por meio 
-de arbitros as contestações que se posslo suscit.lr no meneio 
dos negocios da Caixa. 

Art. 36. Os bens moveis, semoventes ou de raiz, que a 
Caixa houver de seus devedores por meios conciliat,orios ou 
judiciaes, serlo vendidos no meDor prazo passi vel. 

Art. 37. A Directoria do Banco, sempre que julgue con
veniente, e ao menos huma vez cada allno, e pelo meio que 
~ntender melhor, fará ill$peccionar e elaminar o estado da 
-Caixa. 

Art. 38. A Directoria do Banco pOderá fazer extensivas 
á Caixa filial, no lodo ou em parte, quaesquer concessões que 

,fÓrem competentemente outorgadas ao Banco. 
o Art. 39. A Directoria fica autorisada para demandar e 
ser demandada, e para exercer livre e geral administração co
mo mandataria da Direcloria do Banco, que lhe concede para 
isso plenos poderes, e sem reserva alguma, mesmo os em 
causa propria. 

Art .• 0. As acç6es que fórem distribuídas por occasião da 
organisação desta Caixa sómeote serAo transferidas por ado lan
çado no registro della com a assignatura do proprietario, ou 
do seu legitimo procurador. O seu dividendo semestral, que 
il6rá o mesmo que fizer o Banco a lodos os seus accionistas, 
será pago na mcsllla Caixa. 

Art. 41. Os accionistas locaes têm assento nas Assembléas 
-Geraes do Banco, podendo-se fazer representar por procurador 
na fórma dos Estatutos do mesmo. 

Mt. .2. A diS80lu~io da Caixa, a mudaDça de sua séde, 
e a cessação da 10calisaçAo das acçOes t só poderão ser resol
.ndas por deliberação da Directoria do Banco, estando pre
seates todos os seus Membros, devendo d'eotre eHes haver pelo 
menos 10 votos concordes em favor de tal resolução. 

Art. 43. A Directoria do Banco poderá, se julgar con
veniente , estabelecer com as nacessarias garantias huma ou mais 
agencias da Caixa filiai, nos lugares em que melhor servirem 
ás necessidades commereiaes da Provincia: esta deliberação 
porêm não terá lugar senio de conformidade com o disposto 
no Artigo antecedente. 
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CAPITULO IV. 

Disposições Iransitoriàs. 

Art. 44. Serão distribuidas aos aecionist:ls do Banco Com
mercial da Bahia 10.000 acções do Banco do Brasil, no caso 
de querer aquelle converter-se em Caixa Olial deste. 

Art.~. A importancia das aeções será paga (~IR pres
tações, como resolver a Directoria do Banco, de conronnidade 
com seus Estatutos, podendo a primeira ser igual A impor
tancia já realiS3da das aeções distribuidas no Rio de Janeiro. 
Se porem a incorporação do capital se Ozer por menores par
cellas, só nessa razão entrarão O!I accionistas locaes na par
tilha dos dividendos. 

Art. 46. Distribuidas as aeções e realisada a primeira preso' 
laça0, entrará em operações a Caixa Olial, cessando imme
diatamenle as do Banco Commercial da Babia, que se conside
rará extincto, entrando em liquidação por conta de seus ac
cionislas, a qual será dirigida de modo que dentro de bum 
anno d.l inslallação da Caixa esteja concluida, salvo os direi
tos de t~rceiros, cujos contra elos lhes garantA~ maior prazo; 
nllo podendo porém ser este augmentado desde que a €aixa 
entrar em operações. 

Art. 47. A Caixa Olial poderá, mediante a necessaria con
venção, encarregar-se como mandataria da liquidação do ex-' 
lincto 'Banco Commercial da Bahia, não cobrando commis-
são alguma pelo seu trabalho. , 

Sala das Sessões em 22 de Fevereiro de 1855. - No im-' 
pedimenro do Conselheiro Presidente, Francisco Xamw Pe
reira. - José Carlos Mayrink, Secretario da Directoria. 
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Bstatutos da Caixa miai de Baoee de Brasil 
da Vldade ,Ie Recife, Vapltal da Pre"locla 
de Pernalnbuce, a que se refere e Decrete 
0.0 :1..680 de.:I. de Mar!,e eerreote. 

CAPITULO I. 

Da Caixa filial e ItUU operações. 

Art. 1. o Fica creada na Cidade do Recife, Capital da Pro
vincia de Pernambuco, hUrDa Caixa filial do Banco do Brasil , 
que se regerá por estes Estatutos. 

Art. 2.· O fundo capital da Caixa será fornecido pelo 
Banco, quando e como entender conveniente a Directoria deste, 
que poderá augmental-o ou diminuil-o, segundo a5 necessidades 
e conveniencias da circulação. 

Art. 3. o As operaçlJes que a Caixa poderá fazer são: 
1.0 Descontar letras de cambio, da terra e outros titulos 

commerciaes á ordem e com prazo determinado, garantidos por 
duas assignaturas ao menos de pessoas notoriamente abonadas, 
residentes no lugar em que se fizer o desconto; e bem assim 
escriptos das Alfandegas e letras das Thesourarias Geral e Pro
vincial. Como excepçAo de regra, poderá huma só das men
cionadas assignaturas ser de pessoa residente no lugar do des
conto, mas a importancia dos titulos assim descontados nunca 
excederá a decima parte do fundo efrectivo da Caixa. Não se 
farão descontos a prazo maior de 4 mezes, salvo durante os , 
primeiros annos, nos quaes poderão ser admitlidas a desconto 
letras até o prazo de 6 mezes, comtanto que a sua impor
tancia total nAo exceda a terça parte do fundo efJectivo da Caixa, 
maximo que irá diminuindo na razão de 25 % annualmente, 
a contar do dia em que a Caixa entrar em operações. 

2.0 Encarregar-se por commissAo da compra e venda de me
taes preciosos, de Apolices da Divida Publica e de quaesquer 
outros titulos de valores, e da cobrança de dividendos, letras 
e de outros titulos a prazo fixo. 

3.· Receber em conta corrente as sommas que lhe fÓrem 
entregues por particulares ou estabelecimentos publicos, e pagar 
as quantias de que estes dispuzerem, até a importancia do que 
houver recebido • 

. i.. o Tomar dinheiro a premio por meio de contas correntes 
ou passando letras. não podendo o prazo em nenhum dos dous 
rasos SI~I' IJwnor do 60 dias. 

5.· Compmr e vcndor pol' conta propria melacs pl·cciosos. 

Digitized by Google 



( 269 ) 

6. o Fazer emprestimos sobre penhor de ooro, prata e dia
mantes, de Apolices da Divida Publica, de acções de companhia 
acreditadas que tenhAo cotaçAo real, e na proporção da impor
tancia realisada, de titulos particulares que representem legitimas 
transaCÇl'ies commerciaes, e de mercadorias nAo sujeitas á COlTUp
çAo, depositadas nas Alfandegas ou armazens alfandegados. A 
Caixa não poderá emprestar sobre penhor de acções do Banco 
do Brasil. 

7. o Fazer molimentos de fundos de homas para outras praças 
do Imperio. 

8.0 Elfectuar operações de cambios para importar metaes 
prL'Ciosos ou impedir a exportação dellt>s. 

9. ° Emittir notas, isto be, bilh"tes não inferiores a 10&000 
pagaveis á vista e ao portador. 

Art. 4.0 A Directoria do Banco poderá, sempre que o 
julgarconvenienle, suspender ou restringir alguma das operações 
mencionadas no Artif{o antecedente. 

Art. 5.0 Em nenhum caso, e sob nenhum pretexto, poderá 
a Directoria da Caixa fazer ou emprehendcr outras operações 
alem das que silo designadas nestes Estatutos. 

Arl. 6.0 As notas emittidas pela Caixa terAo privilt'gio ex
clusivo de serem recebidas em pagamento lias RepartiÇÕC5 Publi
cas da Provincia. 

Art. 7.0 A emissão de que trata o Art. 3.0 , § 9.0 , he 
limitada pelas "egras seguintes : 

f.· Salva a disposiçAo do Art. 8.·, a emissAo da Caixa nlio 
pôde elevar-se a mais do duplo do fondo disponivel, isto he, 
a mais do duplo dos valores que a Caixa tiver eft'ectivamenle 
em cofre, representados por moeda corrente, ou barras de ouro 
de 22 quilates avaliado pelo preço legal, verificado por contraste 
ou perito nomeado pela Direcloria. Exceptua-se o dinheiro 
recebido a premio, o qual nAo faz parte do rondo disponivel. 

2.· A emissAo lambem não póde exceder á importancia dos 
descontos feitos na fórma do Art. 3.°, § 1.°, e dos emprestimos 
sobre penhores de ouro, de prata e de titulos particulares que 
representem legitimas transacçOes commerciaes. 

Art. 8.0 Além do limite marcado no Artigo antecedente, 
ou do que fc.\r estipulado em virtude da disposição do Art. 17 
dos Estalutos do Banco, poderá a Caixa fazer qualquer emissAo 
addicional trocando notas por moeda corrente, ou ouro em 
barra do toque de 22 quilates avaliado pelo preço legal, comtanto 
que conserve em caixa, nlo sh o fundo disponível correspondente 
áqnelle limite. mas ainda a moeda ou barras de ouro que 
receber em troco da emissão addicional. 

Art. 9.0 As notas que a Caixa emittir terão dous talões, 
hum dos quaes ficará no Banco, e seTilo por este fornecidas 
com as assignaturas e particularidades que a Directoria do Banco 
entendei' necessarias I não devendo entrar em circulação na 

,. 
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Provincia sem que seJlo tambem assignadas por hum ou milis 
Directores da Caixa filiaI. 

Art. 10. A Caixa terá hum cofre de depositos voluntarios 
para titulos de credito, pedras preciosas, moeda, joias e ouro 
ou prata em barras, dos quaes receberá hum premio na pro
porção do valor dos objectos depositados. Este valor será esti
mado pela parte, de accordo com a Directoria da Caixa, a qual 
dará recibo dos depositos, designando a natureza e o valor dos 
objectos depositados, o nome e residencia do depositador, a 
data em que o deposito rÔr feito, e o numero do registro da 
inscripção dos mesmos objectos. Taes recibos não serão transferi
veis por via de endosso. 

Art. 11. Não serAo descontadas as letras e outros titulos 
que fórem assignados por qualquer dos Directores que esliver 
de serviço como membro da CommissAo de descontos, ou que 
só tiverem firmas de Directores. 

Art. 12. Nos emprestimos de que trata o § 6.° do Art. 
3. o a Caixa receberá, al~m do penhor, letras a prazos que não 
excedão de 4. mezes, as quaes poderão ser assignadas unkamente 
pelo mutuario. 

Art. 13. Se a letra proveniente de emprestimo sobre penhol' 
não fór paga no seu vencimento, poderá a Caixa proceder á 
venda do penhor em leilão mercantil, na presença de hum dos 
membros da Directorla, e precedendo annuncios publicos por 
tres dias consecutivos; mas o dono do penhor terá o direito 
de resgatal-o até corpeçar o leilão, pagando o que dever e 
as despezas que tiver occasionado. Verificada a venda e liquidada 
a divida com todas as despezas, juros e a commisslio de 1 'I. 
OI., será o saldo, se o houver, entregue a quem de direitofÔr. 

Art. H. Se o penhor consistir em Apolices da Divida Pu
blica, ou acções de companhias, o mutuario deverli transferil-as 
previamente li Caixa. 

Art. 15. Se o penhor consistir em papeis de credito nego
eiaveis no commereio, ou em ouro, prata, e outras mercadorias, 
a Caixa exigirá consentimento por escripto do devedor autori
sando a mesma Caixa para negociar ou alhear o penhor, se 8 
divida não fôr paga no seu vencimentos. 

Art. 16. As mercadorias que tiverem de servir de penhor 
aos emprestimos feitos pela Caixa serão previamente avaliadas 
por hom ou mais corretores ou peritos desicnados pela Di
rectoria. 

Art. 1'1. A Caixa só poderá emprestar sobre penhor: 
1.° De ouro ou prata, com abatimt>nto de 10°/. do valor 

verificado por contraste ou por peritos nomeados pela Dircctoria • 
. 2.° De titulos da Divida Publica, com abatimento de 10 °/0 

ao menos do nlor do mercado. 
3.° De letras a prazo maior de ,. mezes, com abatimento 

nunca menor de 10 Df.; o de .outros titulos commerciaes e 
mercadorias J com abatimento de 25 °/0 ao menos do seu valor. 
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4.° De diamantes, com abatimento de 50 0/0 pelo ,menos do 
valor que fôr dado por peritos nomeados pela Direcloria. 

5.° De acções de companhias, com abatimento nunca menor 
de 'I. do ,valor realisado, ou do preço do mercado quando este 
fôr inferior áquello valor. 

CAPITULO 11. 

Da administração da Caixa. 

Art. 18. A Cai18 será administrada por buma Direclorfa . 
composta de 7 membros nomeados annualmente pela Dit·ecloria 
do Banco, que d'entre elles designará o Pfl'.sidente e Vice-Presi
dente. Na falta ou impl'dimento do Vice-Presidente Cará suas 
vezes o Director que se lhe seguir na lista destes, organisada 
pela Directoria do Banco. 

Art. 19. A Directoria do Banco nomeara lambem annual
mente cinco supplentes para, pela ordem em que nominalmente 
fórem collocados, substituirem os Directores em seus impedi
mentos ou faltas. 

Art. 20. Nenhum membro da Directoria poderá entrar em 
exercicio sem possuir e depositar na Caixa quarenta arções do 
Banco do Brasil, as quaes serão inalienaveis emquanto durarem 
iuas respectivas funcções. 
, Art. 21. Compete á Direi.'toria da Caixa: 

1. o Deliberar sobre a emissil.o e annullação das notas. 
2. ° Fixar semanalmente as quantias que podem ser empre-

gadas em descontos ou emprestimos sobre penhores. 
3.0 Determinar a taxa dos descontos e do premio do ~inheiro 

que se receber a juro, e o maximo dos prazos por que se Carão 
08 mesmos descontos; observando toda· fia o disposto no final 
do § 1.0 do Art. 3.° , 

4. ° Organisar a relaç.lo das firmas que poderio ser admittidas 
a desconto, e o maximo da quantia que poderá ser descontada 
sob a garantia de cada buma, de conformidade com os limites 
prescriptos pela Directoria dG Banco. 

S. o Dirigir e fiscalisar todas as operações. da Caixa. 
6.0 Nomear e demittir os empregados que nio fÓrem de no-

mea~ão da Directoria do Banco. podendo comtudo suspender 
a estes, dando immediatnmente conta dos motivos por que assim 
procedeo. para que, á vista dclles, resolva a Directoria do Banco 
o que julgar conveniente. 

7.° PropÓr á Directoria do Banco as alterações ou modifica
ções que julgar necessarias nos Estatutos. 

8. o OrgaAisar o Regulamento interno e executai-o provisoria
mente emquanto não rÓr approvado pela Directoria do Banco. 

,. ~ 
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9. o Approvar o Relatorio das operações e estado da Caixa, 
e ° Balanço que semestralmente deverá ser rcmettido á DircCloria 
do Banco. 

Art. 22. A Directoria reunir-se-ha huma vez ao menos cada 
semana, e poderá deliberar estando presentes cinco de seus mem
bros, excepto sobre as operações indicadas no Art. 3.°, S 8.°, 
e nos casos que mrem especiftcados pela Directoria do Banco , 
nos quaes será uecessaria a presença de todos os membros da 
Directoria da Caixa. 

Art. 23. As deliberações serão tomadas por maioria dos 
votos presentes, e quando houver empate sobre a resolul,:.ão de 
qualquer negocio, será este adiado, e discutido de novo na Sessão 
seguintfl; e se ainda nesta houver empate, terá o Presidente o 
voto de qualidade. 

Art. 24. Além das outras com missões que fórem designa
das no Regulamento interno, haverá ell'ectivamente em serviço 
huma commissilo de descontos. composta de dous Directores, 
encarregada de examinar os titulos apresentados a desconto. 
verificar se satisfazem as condições exigidall por estes Estatutos, 
e se oft'erecem a necessaria garantia. Os Directores alternarão 
neste serviço conforme a ordem em que fórem designados pela 
sua nomeação. de modo que nenhum Direclor sirva na dita 
Commissilo mais de 15 dias consecutivos. Se sobre algum 
objecto os dous membros de serviço nio puderem concor
dar, o Presidenle da Caixa o decidirá conformando-se com a 
opiniio de hum delles. 

Art. 25. A Caixa publicará, ao menos de 15 em 15 dias, 
o preço de seus descontos, e do juro do dinheiro que houver 
de receber a premio. 

Art. 26. Compete ao Presidente da Directoria : 
1.0 Enviar semestralmente á Directoria do Banco o Relatorio 

e Balanço de que trata o § 9.· do Art. 21. 
2. o Presidir as commissõe5 ordioarias, a cujos trabalhos enten

der que deve assistir. 
3.· Presidir as Sessões da Directoria, ser orglo della, exami

nar e inspeccionar as operações e outros ramos de serviço da 
Caixa, e fazer executar fielmente estes Estatutos, o Regimento 
interno. as instrucçOes da Directoria do Banco, as decisOes da 
Directoria da Caixa, devendo todavia suspender a execução das 
desta e da commissão de descontos quando· as julgar contrarias 
a estes Estatutos, dando immedialamente conta á Directoria do 
Banco, para que ella decida se do vem ou não scr executadas. 

4.0 Propôr á Directoria todas as medidus que julgar vantajosas 
aos interesses da Caixa. 

5. o Convocar extraordinariamente a Directoria quando enten
der conveniente. 

Art. 27. Be dever do Presidente eomparecer diariamente 
na Caixa. e no exercicio das attribuiçõcs que lhe são conreridlls 
conformar-se ás instrucçOes da Dircetoria do Banco. 
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Art. 23. A Dircctorta terá hum Secretario para lanar e 
ler as respccti\'as .\ctas, nas quaes scrão consignadas todas as 
decis';es quo tOlDar. 

, :\rl. 29. A DiI'ectoria do Banco, ouvida a da Caixa, fixará 
I) numero e qualidade dos empregados desta e !'eus vencimentos, 
parlirularisando quacs os que devem ser nomeados pol' buma 
e outra das Dircctori:ls; bem como as fianças que tiverem de 
preslm' e o modo de realisal-as. 

A,·t. 30. Os ])jrectoJ'cs terão, ~m compensa«:ão do seu 
trabalho, huma commisSl10 de 3 Of. do lucro liquido da Caixa, 
depois de deduzido o fundo de reserva, de confOl-midade com os 
Eo;tatutos do Banco. Ao Presidente da Direcloria d3 eaixa , alem 
da eommissão que lhe pertencer como UirectOl', arbitrarlÍ a 
Ilirl'i'lnria do nanco huma gratifieac;.iio, quo nos impedimentos 
do Presidente compctiní ao Vice-Presidcnte, ou a quem suas 
WU'S fizer, l'xcepto se o impedilllento não exceder a 15 dias, 
ou mr por motivo do moleslia . 

. \rt. 31. A Ilil'l'dor'ia da Caixa remetl('rá á do Banco, 
confol1l1e o modcll) quo esta indicar, hum Balanço que moslre 
as operal:lies re:llisadas e o cstado do activo e passivo do esta
belf'cillll'nlo nl) u!limo dia de cada mel. Copia deste nalanc;o 
ser.í rellleUida ao Ministro da' Fazenda, (Ida DiI'l'ctoriu do 
flanco. 

Art. 32. A Dir'ertoriu da Cnixa deVI', sob sua immedinta 
rI'sponsabilidade, cumprir e fazer cumprir todas as instrucçõcs 
f> ordtm~ da Din'cloria do Banco cm tudo que disser respeito á 
(~XecUl:ão destes Estatutos, do Regulamento interno e de quaes
C-iUef di~\lf)sil:(ir~ !fue adoptar', e (~ommunicar-Ihe para melhor 
ord('m do exptldiente e funcções da C.,ixa. 

C.\PITULO 111. 

Disposições gemes. 

Art. 33. No ultimo dia dos mezes de Maio (' Novembro 
se prorl'ded n balanço geral e circumstanciado da Caixa, e 
com o Relator'io da sua IlircctoJ'ia sel',í imml~tliatamente remetti
do á do Banco. 

Art. 34. A Caixa tl'rá humn ca<;a forte com a necessaria 
s('!ruranea contra todos os riscos de fogo, roubo, e qllaesquCl' 
oUtros :ioontecimentos que a possão prejudkar. . 

Ar1. 35. A Hir'ectoria procurará sempre ultimar por. meiO 
de arbitros as contl'stat:õcs que se possllo suscitaI' no ment~lo do~ 
ne'éociO§ da Caixa. 

Art. 36. Os bens moveis, semowntesml de raiz, que a Caixa 
llOu .. er de seus devedores 1101' meios c.onciliatorios (lU judiciaes, 
serão vondidos no menor prazo })()ssivel. 
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Art. 37. A Direetoria do Banco, sempre que julgue conve
niente, e ao menos huma vez {'m cada anno, o pelo meio que 
entender melhor, fará inspeccionar c examinar o estado da 
Caixa. 

Art. :'8. A DirectOlia do Banco poderá fazer extensiva á 
Caixa filial, no todo ou em paft(', quaesquer concessões que fôrem 
competentemente outorgadas ao Banco. 

Art. 39. A Dh'ecioria fica autorisada pal'a. demandar c 
ser demandada, e pal'a exercer livre e geral adminislra~ão 
como mandataria da Directoria do Banco, que lhe concede para 
isso plenos poderes, e sem reserva alguma, mesmo os em causa 
propl'ja. 

Art. 40. As aClÇÕes que fôrem distribui das por occnsião da 
organisação desta Caixa só mente serão transferidas por acto lança
do no registJ'o della com a assignatura do proprietario, ou do 
seu legitimo procurador. O seu dividendo semestral, que será 
o mesmo que fizer o Banco a todos os seus accionistas, será 
pago na mesma Caixa, 

. Art. 41. Os accionistas locaes têm assento nas Assembléas 
Geraes do Banco, podendo-se fazer representar por procurador, 
na fôrma dos Estatutos do mesmo, 

Art. 42. A dissolução da Caixa, a mudança de sua séde, 
e a cessação da localisal:~o das acções, só poderão ser resolvidas 
por deliberação da Directnria do Banco, estando presentes todos 
os seus Membros, devendo d'cntre elles haver pelo menos dez 
votos concordes em favor de tal resolul:ão. 

Art. 43. A ))irertoria do Banco poderá, se julgar conve
niente, estabelecer com as necessarias garantias huma ou mais 
.\gl"llcias da Caixa filial, nos lugares em que melhor servirem 
ás necessidades commerciaes da Provinria; esta deliberarão 
porém não terá lugar senão de conformidade com o disposto 'no 
Artigo antecedente. 

CAPITULO IY, 

Disposições transitorias. 

Art. 44. Sl'rão dislribuidas aos accionistas do Banco de 
Pernambuco 10.000 acçíies do Banco do Brasil, no caso de 
querer aquellc converter-se em Caixa filial deste. 

Art. 45. A importam'ia das acçOes será paga em pl'Csta
ções, oomo resolver a DirecLoria do Banco, de conformidade 
com seus Estatutos, podendo a primeira ser igual á importancia 
já rcalisada das ac~ões distribuidas 110 Rio de Janeiro. Se porém 
a incorporação do capital se fizer pOI' menores parcellas, só 
nessa razão entrarão os accionisl.ai locaes na pal·tiIha dos divi
.dcndos. 
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Art. 46. Dislribuidas as ocçõcs e realisada a primeira pres~ 
lação, entrará em operaçõos a Caixa filial, cessando immediata
mente as do Banco de Pernambuco, que se considera,·á extincto, 
entrando em liquidação por conta de seus occionist3.s, a qual 
será dirigida de modo que dentro de hum allno da installação 
da Caixa eSleja concluida, salvo os direitos de terceiros. cujos 
contraclos lhes garantiio maior prazo; não podendo porõm ser 
este augmentado d0Sd8 que a Caixa entrar em operações. 

Art. 47. A Caixa filial poderá. mediante a necessal'ia con
venção. encarregar-se como manda ta ria da liquidação do exLincto 
Banco de Pernambuco. não cobrando com missão alguma pelo 
seu trabalho. 

Sala das Sessões. em 22 de Fevereiro de 1855. - No impe
dimento do Conselheiro Presidente. Francisco Xavier Peretl"a. 
- José Carlos Mayrin.k. Secretario da Direcloria. 

; 
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Estatntes da Calx.a filiai do Banee de Brasil 
na Cidade de S. Luiz, Capital ela Previ ..... i .. 
do Haranh~, a e,ue se refere e OeC!.oe'o 
D.O .oliSO de 2:1 de .ar~e eo.orente. 

CAPITULO I. 

Da Caixa filial e suas operaçi)es. 

Art. L° Fica crenda na Cidade de S. I..uiz, Capital da 
Provincia do Maranhão. huma Crlixa filial do nanco do Bra
sil , que se regerá por estes Estatutos. 

Arl. 2.° O fundo (~apital da eaixa será fornecido prlo 
BaRCO, quando c como cnlendl'I' convenil'nte a DiJ'(~ctorja desl('1 
que poderá augmcnlaI-o ou diminuil-o, segundo as necc>ssi
dades e conveniencius da circularão, 

Art. 3.° As operações (jllC a 'Caixa poderá fazer são: 
f.· Descontar letr:Js de cambio, da terra e outr05 titulos com

mcrciaes á ordem e com prazo dell)/'minado, garantidos !lO!' 
duas assignaturas ao menos de pl'ssoas notorianH.'nle Iloonu
da~, residentes no lugar em que se fizer o deS<.~onto: e bem 
assim escriplos das Alfandegas e lelras das Thesourarias geral 
e provincial. Como excel)çãO de regra podcr.í l1uma só das nH'n
cio nadas assignaturas s('r de pessoa residente no lugar do des
conto, mas a importancia dos titulos assim descontados nunca 
excederá a decimu pm1c do fundo elfectivo da Caixa. I\ão S(~ 
farão descontos a prazo maior de 4 mezes, salvo dUl'ante os qUiI

tro primeiros annos, nos quars loderão ser admilLidas a dl's
conto letras até o p"azo de seis mezes, cOllltanto que a sua 
impol'tancia total não exceda /I terça parle do fundo ('Ifcctho 
da Caixa, maximo que irá diminuindo na TlIziio de 25 oi. an
nnalmento, a contar do dia em que a Caixa entrar em operac;õt's. 

2.,· Encarregar-se pOl' commissão da compra c venda de 
metacs preciosos, de Apolicrs da Di\ ida )lublica, e de qUill'S
quer outros tilulos de valores, e da cobrança de dividendos, 
letras e de outros títulos a prazo fixo. 

3. <> Receber em conta correnle as som mas que lhe fôrcm 
entregues por particulares ou estabelecimentos publicos. e pa
gar as quantias de que estes dispuzcreRl, até a imporlancia do 
que houver recl'bido. 

4.0 'fomardinheir'o a premio por meio de fontas corrente!'. 
ou passando lelras, não podendo o prazo, em nenhum dos 
dous caso~, ser menor de 60 dias. 

5." Comprar e vendeI' por conta propria mclacs preciosos. 
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6," Fazer emprcslimos sobre penhor de ouro, pl'ata e dia
manles, de ApolÍ<'es da Uh'ida Publica, de acões de {~ompa
nhias acreditadas que tenhào cotação real e na proporção da 
importaneia rcalisada, cle tilulo5 l'al'Ueulm'cs quc I'Cpl'Csenlem 
legitimas transil{'.çõcs eOlllm~rciaes, c de mercadorias não su
jeitas á corrup~ão, depositadas nas A I r.mdl'gas 011 A rmaZf'ns al
randegados, A Caixa não poderil emprestar sobre })cuhol' de 
acrlies do Banco do Brasil. 

7," Fazer movimentos de fundos de humas para outras pra
ças do Imperio. 

8,' Elfcctuar o[-crações de cambio pam iml>orlar melaes pre
ciosos ou impedi!' a expOl'tação delles. 

9,' I~mittir nolas, isto hc, bilbdes não inferiores a dez 
mil réis, pngavt.~js á "ista e ao portador. 

Art, 4... A I)jrectoria do Hanro poderá, sempl'c que o 
julgar convenientc, suspender ou rl'slringil' alguma dali ope
m~Õl's mencionadas no Artigo antecedente . 

.\rt. 5,· Em nenhum caso, e sob nenhum pretexto, po
dcrtÍ a Dirl'ctol'ia da Caixa fazer ou ('rnprehender outras ore
raçiics alt!m das que são designadas nestes Estatutos. 

Arl. 6.· As nolas emittidas pela Caixa lerão privilegio ex
c:osivo de serem recebidas CIo pagamento nas rcparti~ões pu
blicas da J'ro"incia, 

Art. 7,0 A emissão de que trata o Artigo 3.", ~ 9.°, hc 
limiL.lua pelas seguintes regras: 

1." Salva a disposição do Art. 8,°, a emisStio da Caixa 
não pódo elevar-se a mais do duplo do fundo disponivel , isto 
he, a mais do duplo dos valores que a Caixa tirei' elTC'divu
mente em cofre, rl"prcsentados por moeda corrente, ou barras 
de ouro de 22 quilates avaliado pelo pl't'~O legal, verificado 
por contrasle ou perito nomeado pela lJireclol'ia. Exccptua-sc 
o dinheiro recebido a premio, o qual não faz parte do fun
do disponivel. 

2" A emissão lambem não póde exceder ú importancia dos 
dl'SCOotos feilos na fúrma do Art. 3,', § 1.0 • e dos ompresti
mos sobre penhores de OUI'O, de praIa e de titulos particu
lares que representem legitimas tranS8cçõcs com 111 erciacs, 

Art. 8.· Ah~m do limite marcado no Artigo antecedente, 
ou do que róI' estipulado cm virtude da disposiçi\o do Art. 
17 dos Estatutos do Banco, poderá a Caixa fazer qualquer 
emissão addicional trocando notas pol' moeda corrente ou ouro 
em barra do toque de 22 quilates avaliado pelo preço legal, 
eomtanto que conserve em caixa n1l0 só o fundo disponivel 
correspondente áquelle limite, mas ainda a moed& ou barras do 
ouro que receber em troco da emissão addicional. 

Art. 9.° As notas que a Caixa emittir terão dous talões, 
hum dos quaes ficará no Banco, e l'erão por este fornecida!! 
com as assigoaturas e pal'ticularidades que a Ilircctoria do &11-
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co entender necessarias, não devendo entrar em circulação na 
Provincia. sem que sejilo tambem assignadas po .. hum ou mais 
Di .. ectores da Caixa DUal. 

Art. 10. A Caixa terá hum cof .. (~ de depositos voluntarios 
para títulos de c .. edito, pedras pt·(·dosas, moeda, joias, e 
ouro ou prata em barras, dos quaes receberá hum premio na 
proporção do valor dos objeclos depositados. Este valor será 
estimado pela pa .. te de accordo com a Direct.oria da Caixa, a 
(IUal dará rccibo dos depositos, designando a natureza e valor 
dos objectos depositados, o nome e "I~sidencia do deposit8dor, 
a data em que o deposito fôr feito. e o nume .. o do registro da 
inscripção dos mesmos objectos. Taes recibos não serão t .. ansfe
riveis por via de endosso. 

Art. 1 j • Não se .. ilo descontadas as letras e outros titulos 
que fôrem assignados por qualquer dos Dit·ectores que estivet· 
de serviço como membro da com missão de descontos, uu que 
só tiverem firmas de Directores. 

Art. 12. Nos empreslimos de que trata o § 6.· do Art. 
3.· a Caixa receberá, alêm do penhor, letras a prazos que nlio 
cxcedlio de 4 mezes , as quaes poderão ser assignadas unicamente 
pelo mutuatio. 

Art. 13. Se a letra proveniente de empreslimo sobre pe
nhor não fÓr paga no seu vencimenlo, poderá a Caixa proceder 
á ·venda do penhor em leilão mel·cantil na presença de hum dos 
membros da Direcloria, e precedendo annuncios publicos por 
tres dias consecutivos; mas o dono do penhor t.erá o direito de 
resgatal-o até começar o leilão, pagando o que dever e as des
pelOS que tiver occasionado. Verificada a venda e liquidada a 
divida com todas as despezas, juros c a commissão de 1 1/2 °I., 
será o saldo, se o houvC\·, entregue a quem de direito mr. 

Art. 14. Se o penhor eonsistir em Apolkes da Divida Pu
blica ou acÇÕ('.s de companhias, o mutuario deveril t .. ansfcril-as 
previamente á Caixa. 

Art. 15. Se o penhot' consistir em papeis de credito nc
gociaveis no commercio. ou em ouro, prata c outras mer
cadorias, a Caixa exigirá consentimento llOr escripto do devedo .. , 
autorisando a mesma Caixa para negociar ou alhear o penho .. , 
se a divida não fôr paga no seu vencimento. 

Art. 16. As mercadorias que tiverem de servir de penhor 
aos emprcstimos leitos peta Caixa serlo previamente avaliadas 
por hum ou mais co .... eto .. es ou peritos designados pela Di .. e
ctoria. 

Art. 17. A Caixa só poderá emprestar sobre penhor: 
1. o De ouro ou prata, com abatimento de 10 0'. do valor 

veriftcado por contraste ou porperitos nomeados pela Directoria. 
2.° De titulos da Divida Publica, com abatimento de 10°/. 

ao menos do valor do mercado. 
3,· De letras a prazo maio .. de 4 mezes, com abalimllnlD 
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nunca menO(' de 10 %; c de outros titulos commerciaes e de 
mercadorias, com abatimento de 25% ao menos do seu valor. 

4. o De diamantes, com abalimento de 50 % pelo menos do 
valor que lhes fu.- dado por peritos nomeados pela Directorla. 

5. o De acções de companhias, com abatimento nunca menor 
de hum terço do valor realisado, ou do prcço do mercado quando 
este rÓr inferior áquclle valor. 

C.\PITULO 11. 

Da administração da Caira. 

Art. 18. A Caixa será administrada por huma Dh'ectoria 
composta de cinco membros nomeados annualmenle pela Dircctoria 
do Banco, que d'entre elles designará o Presidente e Vice-Presi
dente. ~a falta ou impedimento do Vice-Presidcnte, fará suas 
\"Pzes o DireclOl' que se lhe seguir na lista destes, organisada 
pela Directoria do Banco. 

Art. 19. A Directoria do Banco nomeará tambem annual
mente dous sopplentes para, pela ordem em que nominal~en
te f()rem collocados, substituirem os Directol'cs em seus impe
dimentos ou faltas . 

. :\rt. 20. Nenhum membro da I>il'ccloria poderá entrar 
em exercicio sem possuir e depositai· na Caixa trinta acções do 
Banco do Hrasil, as (fuaes serão inalienaveis emquanlo dura
I'em suas respectivas funcções, 

Art. 21. Compete á Directoria da Cuixa: 
1. o 1leliberar sobre a emissão e annullação da:; notas. 
2.· :Fixar semanalmente as quantias que podem ser empre

gadas em descontos ou empl'cstimos sobl'e penhol·cs. 
3.0 DeLerminar a taxa dos descontos e do premio do di

nhl'iro que se receber a juro, e o maximo r;!os prazos por que 
Si' fanio os meSIJlOS descontos, observallJo lodavia o disposto 
DO final do S 1.0 do Alt. 3. 0 

~.. Ürganis:u a rela<:110 das fil'mas que poderão ser admit
tidas a desconto, e o maximo da quantia quo poderá ser des
cont.clda sob a gal'antia de cada huma, de conformidade com 
05 limites PI'CSCI'iptos pela Dieectoria do Banco. 

5.· Dirigir e fJscalisar todas as operações da Caixa. 
6.· Nomear e demittil' os empregados que não ftlrem de no

meaçao da Directoria do Banco, podendo comtudo suspender 
a c~ .. tes, dando iOlmedialamenle conta dos motivos pOl· que assim 
pr04:edeo, para que á Vista dellcs resolva a Directoria do Ban
co o que julgar conveniente. 

7.· Propõe á Directoria do Banco as altel'açiles ou modifi
cações que julgar necessarias nos Estatutos. 
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8.° Ol'ganisar o Regulamento interno e plI:ecutal-o pro,·iso
riamente cmquanto não fôr approvado })f'la Hirectoria do 
Ranco. 

9. o Approvar o Relatorio das oprr:\ções e esuldo da Caixa, 
(' o balant;o que semestralmente deverá sei' remettido á Dire
cloria do Banco. 

Art. 2-2. A Dircctoria reunir-se-ha huma vez ao ml'nos 
cada semana, e podení deliberai' estando pn'sentes tl'I'S dos SI'US 
membros. excepto sobre as oper3l:ões indicadas no Art. 3.0 

S 8. 0 , e nos casos que fôrem ('specillcados pela Dirl'ctoria do 
Uanco, nos quaos será Ilecessaria a p,esen~a de todos os mem
bros da Directoria da Caixa. 

Art. 23. As delib~rat:ões sl'rAo tomadas por maioria dos votos 
presentes, e quando hou\'l~r l'mpate SObrtl a resolm:ilo de Ilual
quer negocio. será este adiado, e discutido de novo na Sessão 
S(';zuinttl; e se ainda nesta houver empate. terá o Prrsidrn
te o voto de qualidade. 

Art. 24. Além das outras com missões que fürem desi
~nadas no Itegulaml'nto interno, haverá effl!ctivamente em ser
viço huma cOlrunissão de descontos, composta de dous Dir('
CIOI'('S, encarregada de examinar os litulos apresentados a drs
conto, verificar se satisrazem as condi~õcs I'xigidas por t'strs Es
tatutos, e se offcrecem a nrcessaria garantia. Os Direclores a)
tl'rnarão neste serviço, conrorme a ordem em que fôrrlll designa
dos pl'la sua nomea~ão, de modo que nenhum Director sirva na 
dita com missão mais de 15 dias consl'cutivos. Se sobre algum 
objecto os membl"Os de serviço não puderrm concordar, o 
Presidente da Caixa o decidirá conrnnnando-se com a opinião 
de hum delles, 

Art. 21>. A Caill:3. publicaríl, ao menos de 15 em 15 dias. 
o pre~o de seus descontos e do jUl"O do dinheiro que houver 
de rCI'('bcr a premio. 

Art. 26. Compete ao Pr('sidcnte da Dirrctoria. 
1. o Enviar sClupstral m"nltl á HirectOl'ia do Banco o Uelato

rio e ba)an~'o de que trata o ~ U. o do Art. 21. 
2. 0 PI'esidir as cOIumissões ordinarias, a cujos trabalhos en

tender que de\'e assistir. 
3." Presidi!' as SI~SSÕ~S da Dircctoria, ser orgllo della, ('~a

minai' c inspeccionar as opm':lt;I;es c outro:.; ralllos dI' sel"\"i~o da 
Caixa, 11 fazer executai' (iellllPnoo estes Estatutos, o Reginwnto 
interno, as instmcçl;cs da Uirl'rloria do Ranco, as dedsõl's 
da Dil'('ctoria da Caixa; devendo todavia suspender a ClXI'CU

çilo das desta e da (~ommissào de descontos (IUando as julgar 
rontl"ilJ'ias a estes Estatutos, dando immedialamenlcl (~onta á 
Hiretctoria do Hanco, para que cUa decida se devem ou não 
sei' excclltadas. ' 

4. o Propl;r Íl Direcloria todas as medidos que julgar \·on
lajosas aos intm'csS('s da Caixa. 
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5.° Convocar I"xtraordinariamenle a Direetol'ia quando en
tender conveniente. 

Art. 27. He dever do Prcsidente comparecer diariamente 
na Caixa, e no el(~rcicio das atlribui~ões que lhe são confe
ridas confnrmar-se ás inslrueçfies da Direcloria do Banco. 

Art. 2d. A Dircctoria terá bum Secretario para lanar e 
ler as respectivas actas, nas quaes serão consignadas todas as 
decisões que tomar. 

Art. 29. A Dircctoria do Banco, ouvida a da Caixa, 
fixaní o numero e qualidade dos Empregados desta e seus veo
dmcntos. Ilalticularisando quaes &.i que devem ser nomeados 
por huma e outra das Directorias; oom como as fianças que 
tiverem de prestar, e o modo de realisal-as. 

Art. 30. Os Directores terão em compensaçAo do SJU tra
balho huma commisscl0 de 4 oi. do lucro Jiquido da Caixa, 
dCllClis de deduzido o rundo de reserva, do conformidade com 
os Estatutos do Banco. Ao Presidenle da Direcloria dIA Caixa, 
alem da commissilo que lhe pertencor como Director, arbitrará 
11 ])irectoria do Banco huma gratificação, que nos impedimentos 
do Presidente competirá ao Vice-Pre.ident.e, ou a quem suas 
vezes fizer, excepto se o impedimento não exceder a 15 dias 
ou f,ir por motivo de molestia. 

Art. 31. A Directoria da Caixa remcllerá ia do Banco, con
forme o modelo que esta indicar, hum balanço que mostre 
as opel·a~ões realisadas e o estado do aetivo e passivo do esta
belcciml'lllo no ultimo dia de cada mcz. Copia dl"stc balanço será 
remettida ao Ministro da .'azellda pela Direcloria do Banco. 

Art. 32. A Dit-ectoria da Caixa deve. sob sua immediala 
rl'sponsc'lbilidade. cumprir e fazer cumprir todas as instrucçôe8 
e ordens da Directoria do Banco em tudo que disser respeito 
á l''{('cução destes Estatutos, do Regulamento interno, e de quaes
quer diSpbsiÇl;cs que adoptar c communicar-lhc para melhor or
dmn do expediente e rUnct,õcs da Caixa. .' 

C.\PITULO Ill. 

Disposições geraes. 

Art. 33. No ultimo dia dos mezcs de Maio e Novembro 
se procederá a balanço geral e circumstanciado da Caixa, e com 
o Relatorio da sua Directoria ser' immediatamente remettido Il 
do Banco. . 

Art. 34. :\ Caixa lerá bama casa forte com a neeessaria 
srgurança contra os riscos de fogo, roubo e quaesquer outros 
acontecimentos que a possllo prejudicar. 
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Art. 35. A Dlreetoria procurarA sempre ultimar por meio 
de arbitros as contestações que se possllo suscitar no meneio dos 
negocios da Caiu. . 

Art. 36. ~ bens mOTeis, semoventes Oll de raiz, que a 
Caixa houver de seus devedores por meios conciliatorios ou ju
diciaes, serio vendidos no menor prazo possivel. 

Art. 37. A Directoria do Banco, sempre que Julgue con
"enienle, e ao menos huma vez em cada onno, e pelo meio 
que entender melhor, farll inspeccionar e eliminar o estado 
da Caixa. 

Art. 38. A Directoria do Banco poderA fazer extensiva li 
Caisa filial, no todo ou em parte, quaesquer concessões que 
fOrem competentemente outorgadas ao Banco. 

Art. 39. A Directona fico oulorisoda para demandar e ser 
dumandada, e para elerc.er livre e geral administração como 
mandataria da Direcloria do Banco, que lhe cOllc~de para isso 
plenos poderes. lIOIIl reserva alguma, mesmo os em causa propria. 

Art. 40. As ac~iJes que rôrem dislnbuidas por 08casili.o da 
organisaçAo desta Caixa sómente serlo transferidas por aeto lan
çado no registro della, com a assignatura do proprietario. ou 
do seu legitimo procurador. O seu dividendo semestral, que 
será o mesmo que fizer o Banco a todos os seus aceionistas. será 
pago na mesma Caixa. 

Art. 41. Os accionisías locaes têm assento nas Assem
bléas Geraos do Banco, IlOdendo-se lazer representar por pro
curador na fórma dos Estatutos do mClimo. 

Art. 42. A dissohlÇli.o du Caixa, a mudança de sua sM~. 
e a Cei'iOção da localisaç-;to das acções, só poderão ser resol
vidas por delibcraçll.o da DireJtolia do Banco. estando presentl's 
todos os seus membros, devendo d'enlre elles haver pelo menos 
dez votos concordes ~m falor de tal resoluçAo. 

Art. 43. A Directoria do Banco poderll, se julgar con
veniente, estabelecer com as necessaria& garantias hum a ou 
mais agencias da Caixa filiai nos lugares em que melhor servi
rem ás necessidades comu.lcrcioes da Província; esta dllliberaçli.o 
porém não terá ll1gar senão de conformidade com o disposto no 
Artigo antecedente. 

CAPITULO IV. 

Di.,w.;çõe. 'ran.itoria •. 

Art. 44. Serlo distribuidas aos accionistas da Caixa fllial 
do Maranhlo 2.000 aC(:Õ8S do Banco do Brasil. 

Art. 45. A importancia das acç.ões serll paga em prestações, 
como resolver a Direcloria do Banco, de conformidade com seus 
Estatutos, ,.adendo a primeira ser igual Il importancia jâ rea
Jisada das acç,õcs . distribuidas no Rio de Janeiro. 50 porém a 
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incorporação do capital se fizer por menores parcellas , só nossa 
razão entrarão Oll accionislas locaes na partilha dos dividendos. 

Arl. 46. Dlstribuidas as IIcções e realisada a primeira pres
taçllo, entrará em operações a Caixa miaI, cessando immedia
lamente as do Banco do ~Iaranhllo, que se considerará adin
elo, entrando em liquidação por conta de seus accionistas, a 
qual será dirigida de modo que dentro de hum anno de ins
laUação da Caixa esteja concluida, salyo os direitos de tercei
ros, cujos contraclos lhes garantllo maior prazo; nlo podendo p0-
rém ser este augmentado desde que a Caixa entrar em operações. 

Art. 47. A. Caixa filial poderá, mediante a necessaria con
vençJlo, encarrpgar-se comp mandataria da liquidação do exUn
cto Banco do l\Iaranhão, DlIo cobrando commisslio alguma pelo 
seu trabalho. 

SlIla das Sessõe.'1 da Directoria do Banco- do Brllsil em 2! 
do Fevereiro de 1855. - No impedimento do Conselheiro Pre
sidente, FrtJncisco XtJf)ier PereirfJ.-Jo,j CtJrlo. MtJir!lnk, Se
cretario da Directoria. 
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E ......... da C .... xa OUal d. ,Dane. d.Bra.iI 
na Cid .. ., de Belem, Capital da PI'odoeia 
do Pará, a que .e .. efe .. e • Dec .. eto D.· 
t. •• ~O de.. de Ha .. ~o e ..... eD~. 

CAPITULO I. 

Da Caixa filial e sUtU opcraç6clf. 

Art. 1.0 Fica crl'ada na Cidade de Btllc'm, Capitul da 
Provincia do Pará, buma Caixa filial do Bam'o do Crasil. 
que se re~el'á .por estes Estatutos. 

Art. 2.° O fundo capital da Caixa será fO\'D(..'t:ido pc'lo 
Banco, quando e como entender conveniente 1\ J)jn~ct()J'ia 
deste, que podel'á augmental-o ou diillinuil-o, sHl;undo as 
necessidades e convenicncias da circulação. 

Art. 3, o As operações que a Caixa podcl'á fazPI' SIlo: 
1. o Descontar letras de cambio, da terra, e outros titulos 

commerciaes á ordem e com prazo determinado, garantidus 
por duas assignaturas 80 menos de pessoas notorianumte abo
nadas, residentes no lugar Ctn que se fizer o desconto; " 
bem assim escriptos das Alfandegas e letras das Thesoural'ias 
geral e provincial. Como excepção de regra, poderá huma 
só das mencionadas aS!ignaturas ser de pessoa residente no 
lugar do desconto, mas a impOl'lancia dos mulos assim dt'S
contados nunca excederá á dccima parte .do fundo cff.~cti
vo da Caixa. Nilo se farllo descontos a prazo maior de qua
tro mezes, salvo durante os quatro primeiros annos, nos quars 
poderão ser admittidas a dc'sconto letras até o prazo de seis 
mezes, comtanto que a sua impol'tancia total não exceda a 
terça parte do fundo clTf>ctivo da Caixa. maximo que irá di
minuindo na razão de 25 % antlUalmelltc, a contar do dia 
em que a CaÍla entrar em operações. 

2. o Encarregar-se por commisslio da compra e venda de 
metaes preciosos, de ApoUces da Divida Publica e de quaes
quer outros titulos de valores, e da cobrança de dividendos, 
letras, e de outros .títulos a prazo filO. 

3. o Receber em conta corrente as som mas que lhe fôrem 
entregues por particulares ou estabelecimentos publicos, e 
pagar as quantias de que estes dispuzercm, até a importancia 
do que houver recebido. 

.... Tomar dinheiro a premio por meio de contas corren
tes ou paslIDndo letras, não podendo o prazo em nenhum 
dos dous casos ser menor de CO dias. 
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5, ° Comprar e vI'nder por conta propria metal's preciosos. 
6,° l~azer emprl'slimos sobl'e penhor de OUl"O, pl'dta e dia

mantes, de Apolices da Divida Publka, de acçOes de rom
panhias acreditadas que tenhDo e.otal;iio real. e na pl"Opor
t-ão da importancia r~alisada; do titulos particulares que re
presentem legitimas transarçõ('s comml'rcial's, e de mercado
rias não sujeitas á corruptão, dl'pollitadas nas Alfandl'gas Oll 
al'mazcns ulrandegados. A Caixa nDo poderá emprestar sobre 
penhor de acçOl's do Uanco du DI·asi!. 

':'.. Fazer movimentos de fundos de humas para oulras 
pral.'as do Imperio. 

B.O ElrL'Ctuar op"ratõcs de cambios pal'a importar rnetaes 
prociosos ou impedir a exportac:ão d,'Ul's, 

9, o I~mit.Lir notas, isto he, bilhl'tcs nito inferiores a 10~ 
paga"eis á vista e ao portador, 

Art. 4,· A Dirccloria do ·Hanco poderão sempre qUI) () 
jlll~ar cOUl'eniente, suspende,. ou rcsll'ingir alguma das o(le
ra..-iJes menrionadas no Al'tigo antccedenh'; 

AI'!. 5,° Em nenhum caso, e sub fll'nhum pretexto, po
derá a Dit'ectoria da Caixa fazer ou emprchl'nder oulras ope
ra,,;õI's alem das que silo desi~nadns nc:;II's Estatutos, 

Al't. 6.° As notas ,'mittidas pela Caixa llIilll terão o pli
,ill'gio exclusivo de serem rl'cebidas ~m pagamento nas ltc
partições Publicas da Provinda. 

Art. 7.u A emissão de que trata o Art. 3.° § 9,° he 
limitada pelas rrgras srguinles: 

1,' Salva a disposição do Art. 8,°, a ernissllo da Caixa não 
r()de e")Var-se a mais do duplo do fundo disronivl'l, isto lIe, 
a mais do duplo dos valorl's que a Caixa livrr elTectivamente 
I!tn cofl'c, representados por moeda corrcntC', ou balTos dtl 
ouro de 22 quilates avaliado pelo preço legal, verificado por 
(:ontraste ou prrito nr.mC'lIdo pela Difl'ctoria. EXcl'ptlla-se o 
dinheiro recebido a pl'emlo, o qual nio faz parte do fundo 
dlsponivel. 

2.' A emissão tambem não fóde cxcl'dl'r ti importancia 
dos descontos feitos na fÓl'ma do Art. 3,° § Lo, e dos cm
presUmos sobro penhort's de ouro, de prata, e de titulos par
ticulares que rC'prescntem legitimas transarÇÕl's commerciaes. 

Art. 8,° Al6m do limite marcado no Artigo anteceden
le, ou do que fOr estipulado em virtude da disposição do 
.<\rt. 17 dos E~tatutos do Banco, poderá a Caixa fazrr qual
quer emissão addicional trocando notas por moeda corrente, 
ou ouro em barra do toque de 22 quilates avaliado pe
lo prl'Ço legal, com tanto que consene em Caixa, nllo .só o 
fundo disponivel r.orrespondente áquclle limite, mas ainda a 
moeda ou barras de ouro que receber em troco da emissão I 
addicional. 

Art. 9.° As nolas 9ue a Caixa emiUir torAo dous ta-

r 
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lões. hum dos quaes fic~mi no Banco, o serão por este for
necidas com as assignaturas e particularidades que . a Di
rccloria do Banco ente"der necessarias, não devendo entrar 
em circulação na Pl'Ovinc.ia, sem que St'jAo tambem assignadas 
por hum 011 mais ))irectOl'('s da Caisa lllial. 

Art. lO, A Caixa urá hum coCre de delJ<)sitos volunta
rios para titulos de credito, pedras preciosas. moeda, joias, 
c ouro 011 prata em barras, dos quaes rec('berá hum premio 
na proporção do valor dos objeclos depositados. Este valor 
será estimado pela parte de accordo com a Directoria da 
Cab:a, a qual darà recibo dos depositos de~ignando a natureza 
e o valor dos objectos depositados, o nome e residencia do 
depositador, a data em que o deposito t'tlr feito, e o numero 
do registro da inscripção dos mesmos objectos. Taes reCibos 
não serão transferiveis IlOr via de endosso. 

Art. 11. NAo serão descontadas as letras e outros titulos 
que fOrem assignados por qualquer dos Directores que estiver 
de serviço como membro da commissio de descontos, ou 
que só tiverem nrmas d. Directores. 

Art. 12, Nos pmpresUmos de que trata o § 6.° do Art. 
3.° a Caixa receberá, além do penhor, letras a prazos que 
não exeedão de .. meles, as quaes poderão ser assignadas 
unicamente pelo mutuario. 

Art. 13. Se a letra proveniente de emprestimo sobre pe
nhor não rôr paga no ~u vencimento, poderá a Caixa pro
ceder á venda do penhor em leitilo mercantil, na presença 
de hum dus membros da Direetoria, e precedendo allnun
cios publicos por 'res dias consecutivos; mas o dono do pe
nhor l('rá o direito de resgatal-o até começar o leilAo, pa
gando o que dever e as despezas que tiver occasionado. Ve
rincada a venda e liquidada a divida com todas as despe!as. 
juros e a com missão de 1 1/2 -to, surá o saldo, se o hoover. 
entl'egue a quem de direito Cor. 

Art. H. Se o penhor consistir em Apoliccs da Divida 
Publica. 00 aeçõe5 de companhias, o mutuario deverá trans
feril-as previamente á Caixa. 

Art. 15. Se o penhor consistir em papeis de credito ne
gociaveis no commercio. ou em ouro, prata. e outras mer
cadorias, a Caiu exigirá consentimento por escripto do de
vedor aotorisando a .mesma Caila para negociar 011 alhear o 
penhor, se a divida não Cur paga no seu vencimento. 

Art. 16. As mercadorias que tiverem de servir de penhor 
aos emprestimos feitos pela Caixa serão previamente avaliadas 
por hum 00 mais corretores ou peritos designados pela ))ire
etoria. 

Ar&. 17 . A Caixa só poderá emprestar sobre penhor: 
1. o De ouro eu prata, com abatimento de tO °I. do 

valor verificado por contraste ou peritos nomeados pela ))Iro
ctolia. 
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2. o De litulos da Divida Publica, com abatimento de tO .,. 
ao menos do valor do mercado. 

3.° De letras a prazo maior de quatro mezes, com abati
mento nunca menor de to °1., e de oulros tillllo5 (,'Ommer
daes e de mercadorias, com abatimento de 25 0/. ao menos 
do seu valor. 

4.° De diamantes, tom abatimento de 50 °/0 pelo menos 
do valor que lhes CUr dado pOl' peritos nomeados pela Dire
ctoria. 

5.· De aCfões de rompanbias, com abatimento nunca me
nor de hum tert;o do valor realisado, ou do prl'ço do mer
cado quando ellt(~ fOr inferior áqucllc valor. 

C.\Pl'fULO 11. 

Da alministra~o da Caixa. 

Art. tS. A Caixa st'n administrada por huma Direcloria 
composta de cinoo membros, nomeados annoalmente peta Di
rectoria do Banco, que d'entre elles designará o Presidente e 
Vice-Presidente. Na falta ou impedjml~nto do Vice-Presid('nte , 
fará suas ,'ezes o J)irector que se lhe seguir na lista destes, 
orgullisada pela Dir('cloria do Banco. 

Art. 19. A Directori.1 do Banco nom('urá tambem an
nualmente dous supplentes para, pela ordem em que nomi
nalmente fJrem collocados, substituir('m os Directorcs em seus 
impedimentos ou faltas. 

Art. 20. Nenhum membro da Dil1.'etorra poderá entrar 
em exercicio sem possuir e depositar na Caixa 30 ac~Õ(>s do 
Banco do Brasil, as quaes serão inalit'naveis em quanto du
l'arem suas re&pcctivas funcÇlJes. 

Art. 21. Compete á Dircctoria da Caixa: 
1.° Deliberar sobre a eIDiSSio e annulla(:llo das notas. 
2.° }'bar semanalmente as quantias que podem ser empre

gadas em descontos ou emprestimos sobre penhol'es. 
3.° Determinar a taxa dos descontos e do premio do di

nheiro que se receber a juro, e o maximo dos prazos por que 
se lilrão os mesmos deseont05; obsenando todavia o disposto 
no flnal do § 1." do Ma. 3.· 

4. • Orgunisar a relaçllo das firmas que podetilo ser admit
tidas a desconto, e o maximo da quantia que poderá ser 
descontada sob a garantia de cada huma, de eonformidade 
com os limites prescriptos pela Directoria do Banco. 

S.· Dirigir e fiscalisar todas as operações da Caixa. 
6.° Nomear c demiltir os empregados que não f tirem de 

nomeação dâ Dircctorfa do Banco, rodendo comtudo SUB-
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JIl'nder a eites, dando immooiatamente conta dos motivos por 
que assim procedeo, para qUI' á vista delles resolva a Dire
clnria do Banco o que julgur coO\·eniente. 

7. o I'ropôr á })IrecLoria do Banco as alterações ou modifl
caçf;es que julgar necessarias nos EstaLutos. 

8.0 Organisar o Regulamento interno e executal-o proviso
riamente emquanto não fôr approvado pela 8irecloria do 
BanrA>. 

9.· Approvar o RI'latorio das operações e estado da Caixa, 
e o balan~o que sem~stralmentc deverá ser remetlido á ))j
reetoria do Dam·o. 

Art. 22. A Directoria rP1Jllir-se-ha huma vez ao menos 
cada semana, c poderá deliberar estando prcS<'ntes Ires dns 
81 .... S mcmbl'os, exr.l~plo sobre as operaçlll's indicadas no Art. 3.° 
~ 8.·, e nos casos que ro"em espedficados l'ela Direl~to
rin do Banco, nos quacs scrlí nl~r.I'ssaria a presença de tndos 
os membros da Dirertoria da Caixa. 

AI·t. 23. As delibf'ra~(1es serão tomadas por maioria dos 
votos prl'sentes; e quando houver empate sobr!) a rl'solução d., 
qualquer n('gocio, será este adiado, e discutido dr novo nll 
&>ssão seguinte; e se ainda nesta houver empate, terá o Pre
sidente o voto de qualidadl'. 

Art. 24.. AI~Ol das outras commissllrs que fürrOl c('si
ftnadas no Regulamento in"~rno, haverá elTl'ctivament(' em ser
viço huma commissão de descontos, composti\ de dous Dir(~ 
ctores, encarregada de examinar os titulos apl'('selltados a des
conlo, verificar se satisfazem 8S condições e:dgidas por es(rs 
EstatUtos, e se ofTerecem a necessaria garantia. Os llirectores 
alternarllo neste serviço, conforme a ordém CIO que fUrem desi
gnados pela sua nomeação, de modo que nenhum Dirertur 
sirva na dita commissão mais de 15 dias consecutivos. Se so
bre algum objecto os membros de servh;o não puderem 
concordar, o Presidente da Caixa o decidirá conformando-se 
com a opinião de hum delles. 

Art. 25. A Caixa publicará ao menos de 15 rm 15 
dias o preço de seus descontos, e do juro do dinheiro que 
houver de receber a premio. 

Art. 26. Compete ao Presidl'nte da Dirl'cloria: 
1.· Enviar semestralmente á I>irectoria do Ranco o Relato

rio e balanço de que trata o § 9. 0 do Art. 21. 
2. o Presidir os commissões ordinarias, a cujos trabalhos en

tender que deve assistir. 
3.0 Presidir as sessões da Directoria. ser orgllo della, exa

minar e inspecdonar as operações e outms raIDos de serviço 
da Caixa, e fazer executor fielmente ('stes Esta tu tos, o Rrgi
mento interno, as instrucçOes da Dirc(:toria do Bam:o, as dr
cisões da Directoria da Caixa, devendo todavia susprndcr 1\ 

exectll:ão das desta e da com missão d~ descontos quando as 
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julgar contrarias a ~stl's Estatutos, dando immediatamente con
ta it Direcloria do Banco, para que eUa decida se devem ou 
não ser executadas. 

4. o PJ"Opôr á Directoria todas as medidas que julgar van
tajosas aos interesses da Caixa. 

5. o Convocar extraordinariamente a Diredolia, quando en
tender conveniente 

Art. 27. He dever do Presidente comparecer dklriamente 
na Caixa, e no exerci cio das attribuições que lhe são con~ 
feridas conrormar-se ás instrucções da Dirccloria do Banco. 

At·t. 28. A Direcloria t ... rá hum Secretario para lavrar 
e ler as respectivas actas, nas quaes serloconsignadas todas 
as decisões que tomar. 

Art. 29. A Dírecloria do Banco, ouvida a da Caixa, 
fixará o numero e qualidade dos empregados desta e seus 
vencimentos, particularis31ldo quaes os que devem ser n~ 
meados por huma e outra das Direr1orias, bem como as 
fianças que tiverem de prestar e o modo de n·alisal-as. 

Art. 30. Os Directores terão em compensação de seu 
trabalho huma com missão de 4 0 /. do lucro liquido da Cai
xa, depois de deduzido o fundo de resena, de oonformi
dade com os Estatutos do Banco. Ao Presidente da Directo
ria da Caixa, alêm da commissllo que lhe pertencer como 
Dírector, arbitrará a Directoría do Danco hum a gmtiftcaçao, 
que nos impedimentos do Presidente competirá ao Vice-Pre
sidente ou a quem suas vezes fizer, excepto se o impedi
mento nAo exceder a 15 dias ou fôr por motivo de molestias 

Art. 31. A Directoria da Caixa remetterá a do Banco, 
c:onrorme o modelo que esta indicar, hum balanço que mostre 
as operações realisadas, e o estado do activo e passivo do estabe
lecimento no ultimo dia de cada mez. Copia deste balanço será 
remettida ao l\Iinistro da Fazenda pela Directoria do Banco. 

Art. 32. A Directoria da Caiu deve, sob sua immediata 
responsabilidade, cumprir e fazer cumprir todas as instrucçõe8 
e ordens da Directoria do Banco em tudo que disser respeito á 
execução destes Estatutos, do Regulamento interno e de quacs
quer disposições que adoptar, e communicar-Ihe para melhor 
ordem do expedit'ntc e funcções da Cuita. 
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CAPITULO 111. 

Disposições geriUs. 

Art. 33. No ultimo dia dos mezes de Maio e Novembro 
se procederá a balanço geral e circumstanciado da Caixa, e com 
o Relatorio da sua Direcloria será immediatamente remettido 
á do Banco. 

Art. 3~. A Caixa terá huma casa forte com a necf'ssaria 
segurança contra todos os riscos de fogo, roubo, e quaesquer 
outros acontecimentos que a possão prf'judicar. 

Art. 35. A Directoria procurará sempre ultimar por meio 
de arbitros as contestações que se possão suscitar no meneio 
dos negocios da Caixa. 

Art. 36. Os bens moveis, semoventes ou de raiz, que a 
Caixa houver de seus devedores por meios conciliatorios ou ju
diciaes, serão vendidos no menor prazo possivel. 

Art. 37. A Directoria do Banco, sempre que julgue con
veniente, e ao menos huma vez em cada anno, e pelo meio 
que entender melhor, fará inspeccionar e examinar o estado 
da Caixa. 

Art. 38. A Directoria do Banco poderá fazer extensivas á 
Caixa filial no todo ou em parte quaesquer concessões que fô
rem competentemente outorgadas ao Banco. 

Art. 39. A Directoria fica autorisada para demandar e ser 
demandada, e para exercer livre e geral administração como 
mandataria da Directoria do Banco, que lhe concede para isso 
plenos poderes, sem rescrva alguma, mesmo os em causa pro
prin. 

Art. 40. As acçiíes que ft}rem distribuidas por occasião da 
organisação desta Caixa sómente serão transferidas por aeto lan
çado no re15istro delta com a assignatura do proprietario, ou de 
seu Iigitimo procurador. O seu dividendo semestral, que será 
o mesmo que lizer o Banco a todos os seus accionistas, será 
pago na mesma Caixa. 

Art. 41. Os accionistas locaes têm assento nas Asscmbléas 
Geraes do Banco, podendo-se fazer representar por procura
dor na rórma dos Estatutos do mesmo. 

Art. 42. A dissolução da Caixa, a mudança de sua séde, 
e a cessação da localisação das accõ('s, só poderão ser resolvidas 
por deliberação da Directoria do Banco, estando presentes todos 
os seus membros, devendo d' entre elles haver pelo menos dez 
votos concordes em favor de ta! resolução. 

Art. 43. A Dircctoria do Banco poder.\, se julgar com'e
Ilienle, estabelecer com as lwcessarias garantias huma ou mais 
agencias da Caixa filial, nos lugares 1'111 que puderem melhor 
servir ás necessidades commerciat's da Provincia; esta delibe
ração porêm nÃo terá lugar senão de conformidade com o dis
posto no Art. antecedente. 
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CAPITULO IV. 

Disposições transitarias. 

Art. U. Serão distribuidas aos accionistas da Caixa filial 
do Pará 20.000 acçoos do Banco do Brasil. 

Art. 45. A importancia das acçõe3 será paga em prestações 
como resolver a Directoria do Banco. de conformidade com 
seus Estatutos, podendo a primeira ser igual á importancia já 
realisada das acçOOs distribuidas no Rio de Janeiro. Se porêm 
a incorporação do capital se fizer por menores parccllas, só nessa 
razão entrarão os accionistas locaes na partilha dos dividendos. 

Art. 46. Distribuidas as acções e rcalisada a primeira pres
tação, entrará em operações a Caixa filial, cessando immedia
tamente as do Banco do Pará, que se considerará extincto 
entrando em liquidação por conta de seus accionisl...1s, a qual 
será dirigida de modo que dentro de hum anno da instaUação da 
Caixa esteja concluida, salvo os direitos de terceiros, cujos con
tractos lhes garantllo maior prazo; não podendo porêm ser 
este augmentado desde que a Caixa entrar em operações. 

Art. 47. A Caixa filial poderá, mediante a necessatia con
vençilo, encarregar-se como mandataria da liquidação do ex
tineto Banco do Pará, nlio cobrando commissão alguma pelo 
seu trabalho. 

Sala das Sessões em 22 de Fevereiro de 1855. - No 
impedimento do Conselheiro Presidente, Francisco Xavier Pe
reira. - Jose Carlos Mayrink, Secretario da Directoria. 
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E.tatu". nlodlOeaado a or8aalsafilo da Caixa 
811al do extlaeto Baaeo do Brasil estahe
leelda aa Cidade .10 RI. Graade de 8. Pedro 
do 801, e eoavertlda em 8lial do aetoal 
Baaeo do me .... o Dome. 

CAPI'frLO I. 

Da Caixa filial e .ua., operarüeB. 

Art. 1. 0 A Caixa filial do cxlinclo Banco do Bra.. .. n es
tabelecida na Cidade do lHo Grande de S. l)edro do Sul, e 
convertida em filial do BaIl('.O aetual do mesmo nome, se re
gerá pelos Sl'guilltcs Estatutos . 

. Art. 2.° O fundo capital da Caixa será fornecido pelo 
Baoco, quando e COIDO cntendl'r conveniente a Directori:a deste, 
que poderá augmental-o ou diminuil-o , segundo as necessidades 
e conveniencias da circulação. 

Art. 3.° As operações que a Caixa poderá fazer slIo = 
1.0 Descontar letras de cambio, da terra, c outros titulos 

commerciaes ã ordem e com prazo det~rminado , garantidos 
por duas assignaturas ao m(mos de pessoas noloriamrnie abo
nadas, residentes no lugar rm que se fizer o drsconlo: e bem 
assim escriptos das Alfandegas e lelras das Thesourarias ge
ral c provincial. Como excepçlio de regra, poderá huma só 
das mencionadas assígnaturas ser de pessoa residente no lugar 
do desconto. mas a fmportancia dos titulos assim df',scontados 
nunca exccdf'rá á dedma parte do fundo elTecli\'O da Caixa. 
Não se farão d~contos a prazo maior de & mezes, salvo du
rante os quatro primeiros annos, nos quaes f.oderAo ser ad
mittidas a desconto letras até o prazo de 6 meles, comtanlo 
que a sua importancia tOlal nlio exceda á terça parte do fundo 
~lTectivo da Caixa, maximo que irá diminuindo na ra7.1o de 
25 °I. annualmente, a contar do dia em que a Caixa entrai' 
em operações. 

2.° Encarregar-se por commissão da compra e venda de 
metaes preciosos, de Apolices da Divida Publica, e de quaesquer 
outros titulos de valof('s, e da cobrança de dividendos, letras, 
e outros tftulos a prazo fixo. 

3.° Receber em eopta corrente as sommas que lhe fÓrem 
entregues por particulares, ou estabelecimentos publicos, c 
pagar as quantias de que estes dispuzerem, até á importancia 
do que houver recebido. 

4.° Tomar dinheiro a premio por meio de contas correntes, 
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ou passando letras, não podendo o prazo em nenhum dos 
dous cazos ser menor de 60 dias. 

5.· Comprar e vender por conta propria metaes pre
ciosos. 

6, ° Fazer emprestimos sobre penhor de ouro, prata, e 
diamanlej, de Apolices da Divida Publica, de acções de com
panhias acreditadas que IenMo cotação real e na proporção 
da importancia realisada, de tilulos parliculares que repl"C
sentem legitimas transacções commerciaes, e de merradorias 
não sujeitas á cOJ'rupção, depositadas nas Alfandegas ou 
armazens alfandegados. A Caixa nllo poderá emI,restar sobre 
penho. dJ acçõc.i de) Banco do Bmsil, 

7.° Fazer movimentos de fundos de humas para outras 
praças do Imperio. 

8.° ElTectuar operações de rambios para imporlar metaes 
preciosos Oll impedir a exportação delIcs. 

9." Emillir notas, isto be, bilhetes não inferiores a 10:12), 
pagaveis á vista e ao portador . 

. -\rt. 4..0 A Directoria do Banco poderá, sempre que o 
julgar convenienle, suspender ou msll'ingir alguma das opera
ções mencionadas no Artigo anfccedenle. 

Art. 5,° Em nenhum caso, e sob nenhum pretexto, 
poderá a Directoria da Caixa fazer ou emprch~ndcr outras 
operações, alem das que são designadas nestc~s Estatutos. 

Art. 6.° As notas emittidas pela Caixa terão o privilegio 
exclusivo de serem recebidas em pagamento nas Repartil;ões 
Publicas da Provincia. 

Art. 7.° A emissilo de que trata o Art. 3.° § 9.° he 
limitada pelas regras seguintes: 

1.a Salva a disposição do Artigo 8.°, a emissão da Caixa 
nAo póde elevar-se a mais do duplo do fundo disponivel, 
isto be, a mais do duplo dos valores que a Caixa tiver elTe
clivamente em cofre, representados por moeda corrente ou 
barras de ouro de 22 quilates, avaliado pelo preço legal, 
verificado por contraste ou perito nomeado pela Directoria. 
Exceptua-se o dinheiro recebido a premio, o qual não raz 
parte do fundo disponivel. 

2.· A emissão tambem nllo póde exceder á imporlancia 
dos descontos reitos na rôrma do Art. 3.0 S 1.°, e dos ern
presUmos sobre penhores de ouro, de prata e de titulos par
ticulares, que representem legitimas transacções commerciaes. 

Art. 8.° Além do limite marcado no Artigo antecedente, 
ou do que fôr estipulado em virtude da disposiçilO do Art. 
17 dos Estatutos do Banco, poderá. a Caixa fazer qualquer 
emissão addicional trocando notas por moeda corrente, ou 
ouro em barra do toque de 22 quilates, avaliado pelo preço 
legal, comtanlo quo conserve em Caixa, não só o rundo 
disponivel correspondente áquelle limite, mas ainda a moeda 
ou barras de ouro que receber em troco da emissilo addicional. 
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Art. 9. 0 As nolas que a Caixa emlttir terllo dous ta
lões, hum dos quaes ficará no Banco, e serAo por este for
necidas com as assignaturas e particularidades que a DirecLoria 
do Banco entender necessarias, não devendo entrar em circulação 
na Provincia sem que sejao Lambem assignadas por hum ou 
mais Directores da Caixa filial. 

Arl. 10. A Caixa lerá hum cofre de depositos voh1Ola
rios para títulos de credito, pedras preciosas, moeda, joias. 
o ouro ou prata em barras, dos quaes receberá hum premio 
na propor~.ao do valor dos objectos depositados. Esle valor serii 
estimado pela parte de acco"do com a Direcloria da Caixa, a 
qual dará rcdbo dos deposilos, • designando a natureza e o 
valor dos objectos depositados, o nome e "esidencia do de
positadO!' , a data om que o deposito mr feito, e o numero 
do registro da inscri~ao dos mesmos objectos. Taes recibos 
não serao transferidos por via de endosso. 

Art. 11. Não serão df"sconladas as leLras e outros titulos 
que fôrem assignados por qualquer dos Dir~tores que estiver 
de serviço como membro da cummissilo de descontos, ou que 
só liverem firmas de Directores. 

Art. 12. Nos emprestimos de que trata o § 6. 0 do Art. 
3. o a Caixa receberá, alêm do penhor, letras a prazos que nilo 
excedão de quatro mezes, as quaes poderão ser assignadas uni
camente pelo muluario. 

Art. 13. Se a letra proveniente de emprestimo sobre pe
nhor nAo fôr paga no seu vencimento, poderá a Caixa proceder 
á venda do penhor em leilão mercantil, na presença de hum 
dos membros da Directoria, e precedendo annunciol publicos 
por tres dias consecutivos; mas o dono do penhor terá o di
reito de resgatal-o até começar o leililo, pagando o que dever 
e as despezas que tiver occasionado. Verificada a venda, e li
quidada a divida com todas as despezas, juros. e a commissilo 
de 1 '/. ·/00 será o saldo, sa o houver, entregue a quem do 
direito fOr. 

Art. 14. Se o penhor c.onsistir em AfOlices da Divida Pu
bli~ ou acções de companhias, o mutuarJO devorll tranferil-as 
prevIamente á Caixa. 

Art. 15. Se o penhor consistir em papeis de credito ne
gociaveis no commcrcio, ou em ouro, prata, e outras merco
dorhls, a Caixa exigirá consentimento por escripto do devedor, 
8utorisando a mesma Caixa para negociar ou alhear o penhor, 
se a divida nllo fÓr paga no seu vencimento. 

Art. 16. As mercadorias que tiverem de servir de penhor 
aos emprestimos feitos pela Caixa serAo previamente avaliadas 
por hum ou mais corretores ou peritos designados pela Di
rectoria. 

Art. 17. A Caixa só poderá emprestar sobre penhOl': 
1.0 De ouro ou prata, com abatimento de 10 D/. do valor 
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verificado por contraste, ou por peritos nomeados pela Dire
ctoria. 

2. ° De Ululos da Divida Publica, com abatimento de 10 % 

ao menos do valor do mercado. 
3.0 De letras a prazo maior de quatro mezes, com abati

mento nunca menor de 10 O{o, e de outros titulos commerciaes 
c mercadorias, com abatimento de 25 % ao menos do seu 
valor. 

4. o De diamantes, com abatimento de 50 0/. pelo menos 
do valor que lhes fôr dado por peritos nomeados pela Directoria. 

5.° De aoções de companhias, com abatimento nunca menor 
de hum terç.o do valor realisado, ou do preço do mercado 
quando esle mr inferior áquelle valor. 

CAPITULO 11. 

Da administração da Caixa. 

Art. 18. A Caixa será administrada por huma Directoria 
composta de cinco membros, nomeados annualmente pela 
Directoria do Banco, que d'entre elles designará o Presidente e 
Viet, ..... Presidenle. Na falta ou impedimento do Vice-Presidente, 
fará suas vezes o Director que se lhe seguir na lista destes, 
annualmente organisilda pela Directoria do Banco. 

Art. 19. A Directoria do Banco nomeará tambem an
nualmenle cinco supplentes para, pela ordem em que nominal
mente fdrem collocados substituirem os Direclores em seus 
impedimentos ou faltas. 

ArL. 20. Nenhum membro da Directoria poderá entrar 
em exerci cio ,5llm possuir e depositar na Caixa trinta acções 
do Banco do Brasil, as quaes serão inalienaveis emquanlo du
rarem suas respectivas I\mcções. 

Art. 21. Compete á Directoria da Caixa: 
1. o Deliberar sobre a emisslio e annullação das notas. 
2.· Fixar semanalmente as quantias que podem ser em

pregadas em descontos, ou emprestimos sobre penhores. 
3.· Determinar a taxa dos descontos e do premio do di

nheiro que se receber a juro, e o maximo dos prazos por 
que se farão os mesmos descontos, observando todavia o dis
posto no linal do S 1.° do Aet. 3.° 

4.· Oeganisar a relação das firmas que poderão ser admit
tidas a desconto, e o maximo da quantia que poderá ser 
descontada sob a garantia de cada huma, de conformidade 
com os limites prescriptos pela Dil'ecloria do Banco. 

5.° Dirigir e fiscalisar todas as operações da Caixa. 
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6. o Nomear c demiuir os empregados que nlio fôrem de 
nomeação da Directoria do Banco, podendo comtudo suspen
der a estes, dando immediatamente conta dos motivos por 
que assim procedeo, para que á vista dclles resolva a Di
rectoria do Banco o que julgar conveniente. 

7. o PropOr li Dirt'ctoria do Banco as alteraçOCs ou modifica
ções que julgar necessarias nos Estatutos. 

8.0 Organisar o Uegulamento interno de accordo com estes 
Estatutos, e executaI-o provisoriamente emquanto nlio ror 
approvado pela Directoria do Banco. 

9. o Approvar o Uelatorio das operações e estado da Caixa, 
e o balanço que semestralmente deverá ser remeltido á Di
rectoria do Banco. 

Art. 22. A Directoria reunir-se-ha huma vez ao menos 
cada semana, e poderá deliberar estando presentes tres de seus 
membros, salvo nos casos que fMem especificados pela Di
rectOl'ia do nanco, nos quaes será nceessaria a presença de 
lodos os membros da Directoria da Caixa. 

Art. 23. As delib(!ra\~ões serlio tomadas por maioria de 
votos presenles; e quando houver empate .obre a rcsolu~.ão 
de qualquer n('.gocio, será este adiado, e discutido de novo 
na Sessão seguinte; e se ainda nesta houver empate, lerá o 
Presidente o voto de qualidade. 

Arl. 24. Além das outras commissões que rMem desi
gnadas no Regulamento interno, haverá elTectivamente em ser
viço huma commissão de descontos, composta de dous Di
rectores, encarregada de examinar os titulos apresentados li 
desconto, verificar se satisrazem as condições eXigidas por 
estes Estatutos, c se olTerecem a necessaria garantia. Os Di
rectores alternarão lIeste serviço, c.onforme a ordem em que 
fÔrem designados pela sua nomeação, de modo que nenhum 
Director sirva na dita commissiio mais de 15 dias consecutivos. 
Se sobre algum objecto os membros de serviço não puderem 
concordar, o Presidente da Caixa o decidirá conformando-se 
com a opinião de hum delles. 

Art. 25. A Caixa publicará ao menos de 15 em 15 dias 
o preço de seus descontos, e do Juro do dinheiro que houver 
de receber Il premio. 

Art. 26. Compete ao Presidente da Directoria: 
1. o Enviar semestralmente á Directoria do Banco o rela

torio e balanço de que trata o S 9.0 do Art. 21. 
2.0 Presidir 8S commiSSOes ordinarias, a cujos trabalhos 

Antender que deve assistir. 
3. o Presidir as sessões da Direcloria, ser orgllo della, exa

minar e inspeccionar 8S operações e outros ramos de serviço 
da Caixa, c razer executar fielmente estes Estatutos, o Uegi
mente interno, as instrucções ela Direcloria do llanco, as de
("(sOes da Dil'cctoria da Caixa. devendo todavia suspender a 
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execução das dcsta e da t:drtttrri~(y de descontos quando as 
julgar contl'arias a estes EstatutO's, dandO' immediatamente 
conta á DircctO'ria dO' BantO', para q® clla decida se devem 
O'U nãO' seI' executadas. 

•.• PropOr á Direcl.Cltllf tO'das as fl'It:!dkkls qoo jui~ar tlnta-
jO'sas 30"S inlercs e da Caixà. . : 

5. o CO'nvO'car exlraordi'nàl"famenfe A Dft~etOtiir, qua. 
entender cO'nveniente. 

A rt. '1:1. }{c dever dO' Presidel'íté cO'mpa'rcêcr drariatAente 
na Cai a, e nO' exetCiCiO' tl tl5 ntt ribtilçõCs que lhe 810 tôt1-
feridas confO'rmar-se tiIJ insttlfcçõcs dá- Di~forltl' dO' BIUlcé, 

Art. 28. A Directória te rá hum Secretarie para htflal' e 
ler as re pecU\'as Actas, rt8.S (1t1i1éll sêI'!o' ct>hsignadas- t'9dâlJ áIi' 
decisões que tO'mar. 

Art. 29. A DirecfO'ria do Ranco, ou~ida a ·da GMxa, 
fixará O' numcrO' e q'oa fi d'ade dO's emptcga~ dMll' e ~tJ8 
"encimentO's, particularisandO' q UIl~' O'!l tftie' tfevem seI' nOrftê*_ 
PO'r buma e O'utra das Dit'edO'rms , bem êt>MO' as fi~nça!l'que 
tiverem de prestar, e á satisfal:.ãO' de qt1em . 

• \rt. 30. 05 DircctO'res' terãO' , em CO'lnpensaçllo' cIO ~tll 
trabalhO', huma cO'm missnO' de 4 % dO' lucrO' liquido d31 Cld~8; . 
depoi" de deduzido O' fund O' de reser.O', de ~f)rrformidade eom 
O'S EstatutO's do BancO'. Ao Presidente da OOectoJlia dá CaHàI; 
nlêm da commissflo que the pertencer como Di'tt!ctur, arMi-' 
trará a Directorra do BancO' huma gratiflc~(); q«e nos> im
I cdimcntos do Presidente cO'mpetirá aO Vic~Pre~idên,e; ~u á 
quem soas vezes fize r , exceptO' se O' impedímeh(ô Mo exlC~d~ 
a 15 dias ou mr pot motivO' de molestia. 

:\rl. 31. A DirectO'ria da Caixa remeUerá á do Ban~}; 
conforme O' mO'delO' que esta indicar, hum balanl:-O qUe mostro 
as operações realisadas , e o estadO' do activo e passi\'o de 
estabelecimento nO' ultimo dia de cada mcz. Copia' deste b/l<. 
lan O' será rcmettida aO' MinistrO' da }'azcnda pc!la' :Di:rootol'ia' 
do Banco. 

Art. 32. A Direelorja da Caixa deve, sob SUa immediata 
r -ponsabilidade, cumpl'ir e faier cumprir todos a!r instruc
C;õ . e ordens da Di rcctO'l'ia dO' BancO', em tudo que disser 
respeito á execuçãO' destes Estatutos, do Regulamento itltmó 
e de quaesquer dispósições que adoptar, e comm'unioo'r-Ihe 
para melhor ordem dO' expediente e fun~ões da Caixa,. 
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CAPITUW 111. 

Disposições geraes. 

Art. 33. No ultimo dia dos mezes de Maio e Novembro 
se procederá a balanço geral e circunstanciado da Caixa, que 
com o Relatorio da Directoria será immediatamente remettido 
á do Banco. 

Art. 34. A Caixa terá hum a casa forte com Il neces
saria segurança contra os riscos de fogo, roubo e quaesquer 
outros acontecimentos que a possAo prejudicar. 

Art. 35. A Directoria procurará sempre ultimar por meio 
de arbitros as contestações que se possao suscitar no meneio 
dos negocios da Caixa. 

Art. 36. 05 bens moveis, semoventes ou de raiz, que a 
Caixa houver de seus devedores por meios coDciUatorios ou 
judiciaes, scrlo vendidos no menor prazo possivel. 

Art. 37. A Directoria do Banco, sempre que Julgue con
veniente, c impreterivelmente huma vez em cada anno, e pelo 
meio que entender melhor, fará inspeccionar e examinar o 
estado da Caixa. 

Art. 38. A Directoria do Banco podercÍ fazer extensivas á 
Caiu filial, no todo ou em parte, quaesquer concessões que fÔ
rem competentemente outorgadas ao Banco. 

Art. 39. A Direcloria fica autorisada para demandar e 
ser demandada, e para exercer livre e geral administração 
como mandataria da Directoria do Banco, que lhe concede para 
isso plenos poderes , sem reSCl'Va algulDa, mesmo os em causa 
propria. 

Art. 40. As acções que fôrem distribuidas por occasiAo 
da reorganisaçiio desta Caixa sómente serAo transferidas por 
acto lançado no registro della com a asslgnatura do proprietario , 
ou do seu legitimo procurador. O seu dividendo semestral, que 
será o mesmo que fizer o Banco a todos os seus accionistas ~ 
será pago na mesma Caixa. 

Art. fa.1. Os accionistas locaes têm assento nas Assembléas 
Geraes do Banco, podendo-se fazer representar por procurador 
na fórma dos Estatutos do mesmo. 

Ar'. 42. A dissoluçlo da Caixa, a mudança de sua S(ode 
e a cessaçiio da localisa~iio das acçõe5, só poderão ser resol
vidas por deliberal,;io da Directoria do Banco, estando presentes 
todos os seus membros, devendo d'entre elles haver pelo 
menos 10 votos concordes em favor de tal resoluçiio. 

Art. 43. A Directoria do Banco poderll, se julgar con
veniente, estabelecer com as necessarias garantias huma ou 
mais ageneias da Caixa filial, nos lugares em que puderem 
melhor servir ás necessidades commerciaes da Provineia: esta 
deliberaçlo porém nllo terá lugar senllo de conformidade com 
o disposto no Artjgo antecedente. 
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CAPITULO IV. 

Disposiç~s transitórias. 

Art. 4&0. Serlo distribuidas aos accionistal da Caixa filial 
do Rio Grande 2.500 acções do Banco do Brasil. 

Art. 45. A importancia das acçõcs será paga em prestações 
como resolver a Directoria do Banco, do conformidade com 
seus Estatutos, podendo a primeira ser igual á importancia 
já realisada das acções distribuidas no Rio de Janeiro. Se 
porêm a incorporação do capital se fizer por menores parcellas, 
J6 nessa razlo entrarão os accionistas locaes na partilha dos 
dividendos. 

Art. 46. Distribuidas as acçõe5 e realisada a primeira 
prestac;ão, continuará em operações a Caixa reorganisada, ces
sando lmmediatameonte as da actual t que se considerará ex
tinda, entrando em liquidação por conta dos nella interessa
dos, de conformidade com as instrucções que para tal Om 
expedir a Directoria do Banco. 

Sala das Sessões, em 22 de Fevereiro de 1855. - No Im
pedimento do Conselheiro Presidente, Francisco Xavi.r p,~ 
rftra. - Jolé Carlos Mayrink, Secretario da Directoria. 
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E.Ültato. medl8eMd. "'Q ••• n~ da Caixa 
filiai d. antlp Baile. d. Bra.n e.tabele
elda Da Cidade de 8 .• aul., e eenvertlda 
em flUal d. aetual Bane. d. me ••• n.me. 

CAPITULO I. 

Da Caixa filial c suas operações. 

Art. 1.0 A Caixa filial do extincro Banco do Brasil, creada 
na Cidade de S. Paulo, e convertida em filial do Banco actual 
do mesmG nome. se regeril pelos seguintes Estatutos. 

Art. i. o O fundo capital da Caixa sarA fornecido pelo 
Banco, qu&ado e como entender conveniente a DirectOria 
deste, que pGderá augmental-o ou diminuil~, segundo as ~ 
eoiSidades e convenieneias da eirculaçãoo 

Art. 3.° As operações que a Caixa poderá faze, 110: 
1.° Desoootar letras de cambio, da terra e outros titulos 

commereiaes A ordem e com prazo determinado, garantidos 
por duas assignaturas ao menos, de pessoas notoriamente abona
das, residentes no lugar em que se fizer o desconto; e bem assim 
escriptos das Alfandcgas e letras das Thesourarias geral e pro
vincial. Como exceJK:.io de regra poderá huma só das mencio
nadas assignaturas ser de pessoa residente no lugar do des
conto, mas a importaneia dOi titulos assim descontados nun
ca excederá a decima parte do fundo elJectivo da Caixa. Não 
se farão descontos a prazo maior de 4 mezes, salvo durante 
os quatro primeiros annos, nos quaes poderiO ser admittidas 
a desconto letras até o pra:w de seis mezes, com tanto que li 
sua importancia total não exceda á tmoça parte do fundo elTe
divo da Caixa, maximo que irá diminuindo na razão de 25 % 

annualmente, a contar do dia em que a Caixa entrar em opa
ra~.ões. 

2.° Encarregar-se por commissio da compra e venda de 
metaes preciosos, de Apolices da Divida Publica, e de quaesquer 
outros titulos de valores, e da cobrança de dividendos, letras 
e de outros titulos a prazo fixo. 

3." Receber em conta corrent.e as sommas que lhe fUrem 
entregues por particulares ou estabelecimentos publicos, e 
pagar as quantias de que estes dispuzerem, até a importancia 
do que houver rccl'bidoo 

4.· Tomar dinheiro a premio por moio de contas correntes 
ou passando letras, nlo podendo o prazo, em nenhum dOll 
dous casos , ser menor de 60 dias. 
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5.· Comprar e vender por COBfa propria DU!taes preciosos.· 
6. o _ Fazer emprestimos sobre penhor de ouro, prata e dia

mantes, de Apolices da Divida Publica, de acQOel de com
panhias acreditadas que tcnhão cotação real e na proporçilo 
4a importancia realisada. de titulos particulares que repre
sentem legitimas tran88CÇÕes commereiaet, e de mercadorias 
não sujeitas á eorrupção, dewsitadas nas Alfadeg.s ou ar
IQUeIl5 alfandegados. A Caixa não poderá emprestar sobre 
penhor de acçOes do Banco do Brasil. 

7. o fazer movimentos de fundos de hllDlDS para outfas 
Jl'8Ç8S do Imperio. 

8. o ElI'ectuar operações de cambi08 para importar metaes 
preciolo& ou impedir a exportaçlo deUea. 

9.0 EmitUr notas, isto be, bilhetes nilo inferiorel a dea 
mil réis, pagaveis á vista, na Caixa filial Oll no Baneo, .. 
arbitrio do portador. 

Art. 4.· A Directoria do Banco poderá, sempre qu.e o 
ju181r COQV9Riente, suspender ou restringir alguma das 0P"" 
ra06eS mencionadas na Artigo antecedente. 

Art. 5.° Em nenhum caso. e sob nenhum pretexto, 
poderá a Caisa fazer ou cmprebender outras operaçGes além 
«Ias que são designadas nestes Estatut.os. 

Art. 6.· As notas emiltidas pela Caixa OUal terão o pri
~ilegio exclusivo de serem recebidas elD pagameoto nas Re
partiC,l4es Publioas da Provineia. 

Art. 'f. 1\ A. emissão da Caixa será limitada pelas seguintes 
regras: 

1.a Salva a disposição do Art. 8.°, a emisalo nlo póde ele
Vaf-Je a mais do duplo doa nlores que o Banco tiver etrecU
va_ol' em seus cofres. ou DOi da Caixa. em moeda corren~ 
te. ou barras de ouro de ti quilates. avaliado pelo preço leg" 
quando ~ ter luger o eompewnte ensaio. Etcep''''-se ~ 
dinlleiro recebido a premio, o qual nlo Cu part.e do fUDdo 
disponivel. 

i. • A cmilllio tambem nlo póde. excedor á importancia 
dGI deeecmtos feitos. na fôrma do Art. 3. ° § 1.0 , e d05 em~ 
prestimos &obre penhores de ouro. el8 prata o de titulos par~ 
ticulares que representem legitimas trasncçõcs commen:iaes. 

Art. 8.0 Além do limite lOarcado na Artigo anteeectente, 
ou do que tilr estipulackl em l!irtude da disposiçAo do Art. 1"1 
dos Estatutos do Banco. poderá a Caixa. fazer qllQJquer emisslo 
addicional tfocaRdo naus por moeda eorl'ente. ouro em barra 
do toque do 22 quilates. avaliado. pelo preço lepl. 011 nOlat 
do. Jlanro. eomtan&o qlJQ. se oooaerve nos cofres do Baoeo oa 
DO da Caixa. alêm do fundo djspoa.ivel equivalemo IÍC~Ue 
limite, as especies eorreaponden&es ao dito troco. 

AIt. . 9.' Todas 81 notas. cmitticlal pela Caixa terlo· dous 
taI6ea, b1HD dos. qUltS fioará 10 Banco, 8' scrlo. por este for-
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necidas com as assignaturas e particularidades qoe a soa Di
rcctoria entender necessarias, não devendo entrar em circulação 
na Provincia sem que sejAo tambem assignadas por dous 
Direclores da Caixa filial. 

Art. 10. As notas do Banco trocadas pela Caixa serão 
immediatamente escripturadas, com designação de seus nu
meros, series, valores, assignaturas, &c., e guardadas em 
cofre especial até que seJão postas de novo em circulaçllo pelo 
processo inverso do da sua entrada, ou reclamadas pelo Banco; 
devendo porém a Dfrectoria da Cltixa. por todos os correios t 
enviar á do Banco huma demonstração circumstanciada dQ 
movimento e estado desta operação. 

Art. 11. A Caixa terá hum cofre de depositas voluntarios 
para titUI08 de credito. pedras preciosas, moeda, Joias, ouro 
ou ptata em barras, dos quaes receberá hum premio na pro
porçilo do valor dos objectos depositados. Este valor serA es
timado pela parte de accordo com a Directoria da Caixa, cujo 
Tbesoureiro dará recibo dos depositas. nos quaes designará a 
natureza e valor dos obJectos depositados, o nome e residencia 
do depositador, a data em que o deposito fila' feito. e o nu
mero do registro da inscripçlio dOI mesmos objectas. Taes 
recibos não serilo transferiveis por via de endosso. 

Art. 12. Nlo serlo descontadas as letras e outros titulos 
que sh tiverem firmas de Directores. 

Art. 13. Nos emprestimos de que trata o § 6.0 do Art. 
3. o a Caixa receberá, além do penhor. letras a prazos que 
nlo excedlo a 4 meles, as quaes poderio ser assignadas uni
camente pelo mutuario. 

Art. 14. Se a letra proveniente de emprestimo sobre pe
nhor nio fôr paga no seu vencimento, poderá a Caixa proce
der á venda cio penhor em leillo mercanUl. na presença de hum 
dos membros da Directoria, e precedendo annuncios publlcos por 
tres dias consecutivos; mas o dono do penhor terá o direi
to de resgatal-o até começar o leilão, pagando o que dever e 
as despezas que houver occasionado. Verificada a venda e 
liquidada a divida com todas as despezas. Juros e commissAo 
de 1 I'. 8'0 t será o saldo t se o houver. entregue a quem de 
direito fôr. 

Art. 15. Se o penbor consistir em Apolices da Divida 
Publica ou acçõel de companhias t o mutuario deverá trans
feril-as previamente á Caixa. 

Art. 16. Se o penbor consistir em papeis de credito n~ 
gociaveis no commercio, ou em ouro, prata e outras merca
dorias, a Caixa exigirá consentimento por escriplo do devedor 
autorisando a mesma Caixa para negociar ou albear o penhor. 
se a divida nllo fôr paga no seu vencimento. 

Art. 17. As mercadorias que tiverem de servir deponhor 
aos emprestimos feitos pela t:aixa serio previamente avaliadas 

Digitized by Google 



( 303 ) 

por hum ou mais corretores ou peritos designados pela 
Directoria. 

Art. 18. A Caixa só poderá emprestar sobre- penhor: 
1.0 De ouro ou prata, com abatimento de 10 % do yalor 

yeriflcado por contraste ou por perito nomeado pela Dirootoria. 
2.0 De titulos da Divida Publica, com abatimento de 10 -/0 

ao menos do valor do mercado. 
3.· De letras a prazo maior de quatro mezes, com abati

meuto nunca menor de 10 °jo; e de outros titulos commerciaes 
e de mercadorias, com abatimento de 25 °jo ao menos do seu 
valor. 

r..o De diamantes, com abatimento de 50 % pelo menos do 
Talor que lhes fOr dado por peritos nomeados pela Dircctoria. 

5. o De acções de companhias, com abatimento nunca me
nor de hum terço do yalor realisado, ou do preço do mercado 
quando este fór inferior iquelle valor. 

CAPITULO 11. 

Da administração da Caixa. 

Art. 19. A Caixa será administrada por huma Directoria 
composta de cinco membros nomeados annualmente pela Dire
ctoria do Banco, que d'entre elles designará o Presidente e 
Vice-Presidente. Na falta ou impedimento do Vice-Presidente 
fará suas vezes o Director que se lhe 5elmir niilista destes, an
nllalmente organisada pela Direcloria do Banco. 

Art. 20. A Directoria do &nco nomeará &ambem annual
mente cinco supplentes para, pela ordem em que nominal
mente fórem collocados, substituirem os Directores em seus 
impedimentos ou faltas. 

Art. 21. Nenhum membro da Directoria poderá entrar 
em exerci cio sem possuir e depositar na Caixa trinta acções do 
Banco do Brasil, as quaes serlo inalienaveis emquanto durarem 
suas respectivas funcÇÕOS. 

Art. 22. Compete á Directoria da Caixa: 
1.° Deliberar sobre a emissão e annullaçao das notas. 
i.· Fixar semanalmente as quantias que podem ser empre

gadas em descontos e empresUOIos sobre penhores. 
3. o Determinar a taxa dos descontos c do premio do dinheiro 

quando houver de recebeI-o a juro, e o maximo dos prazos 
por que se farão os mesmos descontos, dentro do limite fixado 
no final do S t.· do Art. 3.0 

4.0 Orgamsar a relação das finnas que poderio ser admit
tidas a desconto, e o maximo do credito de cada huma, de 

Digitized by Google 



( 304 ) 

conformidade com 08 limit~ postos pela Directoria do Banco. 
5. o Di rigir e flscalisar todas as operações da Caixa. 
6.· Nomear e demittir os empl'e811dos qu~ não rOrem de 

nomeaÇão da Directoria do Banco, podendo comtudo IJUspeRdl"r 
a estes, dando immcdialamenle conta doi motivos por que assim 
procedeo, para. que á .Ista delles, resolva a Directoria do Banco 
o que julgar convenil"nte. 

7.° propôr á Directorla do Banco as alterações 011 modifi
caçOes que julgor nccessarias nos Estatutos. 

8.· Organlsar o Regimento tnrerno de arcordo com e&tcs Es
tatu tos , e execulal-o pl'Ovisoriamente emquanto 1111.0 rÔr appro· 
ndo pela DirecloriR do Banco. 

9.° Enviar mensalmente á Directoria do Banco hum l'l'SUDIO 
das operaçOes e balamete da Caixa, e no fim de cada St"mestre 
copia authentica do batanl,lo geral acompanhada de bum Relato
rio circumstanciado, bem como da lista. da responsabilidade dos 
devedores da Caixa. 

Art. 23. A Directoria reunir-se-ha huma vez ao menos 
cada semana, e poderá. ck~libcrar C'StaJldo presentes tres de seus 
membros, salvo nos casos que fôrem especificados pl"la Dire
ctoria do Banro, nos quaes será nacessaria a prescm;a de todos 
os membros da Directoria da Caixa. 

Art. 24. As deliberações serão tomadas por maioria de 
votos presentes, e quando houvcr empate sobre a resoIUl;.ào de 
qualquer negocio, será este adiado, e discutido na Sesslo se
guinte; e se ainda aesta bom"er empate, terá o Presidente o 
voto de qualidade. 

Art. 25. Além das outras commissões que mrem desi
gnadas no ReRUlamento interno, haverá huma commiSllilo de 
descontos, compolta de dous Dircctores, ent:arresada de en
minar os titolos apresentados a desconto, verilicar.se satisfazem 
as condições exigidas por e..'ttes Estatutos, e se otrencem a no
cessaria garantia. Os Direclorcs alterDarlio neste servic;o con
forme a ordem em que fôrem designados pela sua nomeação, 
de modo que nenhum Director sirva na dita commisSlo mais 
do 15 dias consecutivos. Se sobre algum objccto os dous Dite
etores de serviço Dlo puderem concordar, o Presideflt.e da Di
rectoria da Caixa o decidirá conrormando-se eORl a opiDiio de 
hum delles. 

Art. 26. A Caixa publieará em seu e8triptorio, e em pc
Fiodic08, se os hou,er, ao menos de 15 em 15 dias, o ~ 
de seus descontos e o juro do diahciro quo houver de receber 
a premio. 

Art. 27. Os Directores terlo, em retribuição de seu tta
},albo, huma cOImnili8lo qu.e será opportuDaIIlente fixada. pela 
Directoria do Banco. Ao Presidente da Dircctmia, além da COlD
miSSilo que lhe pertencer como Dircctor , M'bitraráo .. DtFl"doria 
do Banco buma graUftcaçJIO, que nosimpedimentos do Presidente 
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compelirá ao Vice-Presidente, ou a quem suas vcU's fizer, ex
ecp\.o se o impedimento não exceder a 15 dias, ou mr pof 
motivo de moll'stia. 

Art. 28. Compete ao Presidente da DirectOl·ia. 
1. o Presidir as sessOcs da Directoria, ser orgão della, exa

minar e inspeccionar as operações e outros ramos de serviço da 
Caixa, e razer executar fielmente estes Estatutos, o Uegimento 
interno, as instrucÇÕC8 da Directoria do Banco, as decisões da 
Direcloria da Caixa; devendo todavia suspender a execuçiío das 
desta e da commissão de descontos. quando asjulgar contrarias 
a estes Estatutos, dando immediatamente conta á Directoria do 
Banco, para que eUa decida se devem ou não ser executadas. 

2.° Presidir as commissõcs ordinarias. a cujos trabalhos en
tenEier que deve assistir. 

3. o PI'opôr á Directoria todas as medidas que julgar vanta
josas aos interesses da Caixa. 

4. o Convocar extraordinariamente a Direcloria quando en
tender conveniente. 

Art. 29. He dever do Presidente comparecer diariamente 
na Caixa, e no exercicio das attribuições que lhe são conreridas 
conrormar-se ás instrucções da Directoria do Banco. 

Art. 30. A Directoria terá hum Secretario para lavrar e 
ler as respectivas actas, nas quaes serão consignadas todas as 
decisõcs que tomar. 

Art. 31. A Directoria do Banco. ouvida a da Caixa, fixará 
o numero e qualidade dos empregados desta e seus vencimentos, 
particularisando quaes os que devem ser nomeados por huma e 
outra Directoria, bem como as fianças que tiverem de prestar, 
e á satisfaçio de quem. 

ArL. 32. Os membros da Dircctoria e todos os empre
gados da Caixa 510 responsaveis pelos abusos que praticarem no 
exercicio de suas runcçõe5. 

CAPITULO 111. 

Di.posiçJe. gerae •. 

Art. 33. No ultimo dia dos mezes de Maio e l'\ovembro so 
procederá a. balanço geral da Caixa, que com o Uelatorio da 
Directoria serei immediatamente remettido á Direcloria do 
Banco. 

Art. 34. A Caixa terá huma casa forle com a necessaria 
segurança contra os riscos de fogo, l'Oubo, e quacsquer outros 
acontecimentos que a possão preJudicar. 

Art. 35. A Dircctoria procurará sempre ultimar por meio 
de arbitros as contestações que se possão suscitar DO meneio dOI 
negocios da Caixa. 
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Art. 36. Os bt'ns moveis, semoventes ou de raiz, que a 
Caixa houver de ieUS devedores por meios conciliatorios ou ju
diciars, serão vcndidos no ml'nor prazo possivd. 

Art. 37. A Directoria do Banco, sempre que julgue con
veniente , e impreterivelmente huma vez em cada _anno, e pelo 
meio que entender melhor, fará inspeccionar e examinar 8 es
tado da Caixa. 

Art. 38. A Dircctoria do Banco poderá fazer extensivas á 
Caixa filial, no todo ou em parte, quaesquer concessões que 
fórem competentemente outorgadas ao Banco. 

Art. 39. A dissolução da Caila, a mudança de sua séde. 
e a cessação da localisação das acc;ões, só poderão ser resolvidas 
por deliberaçAo da Directoria do Banco t estando presentes todos 
os seUs membros, devendo d'entre elll's haver pt'lo menos dez 
votos concordes em favor de tal resoluçilo. 

Art. 40. &'rão debitadas á Caixa DUal, com a neeessaria 
distincção, todas as notas que lhe fôrcm remetlidas, devendo 
haver a tal rrspeito escripturaçilo rspecial, da qual conste me
thodicamente o movimento circumstanciado da emissAo, sub
stituição ou annullaçAo de taes notas, de conformidade com as 
participações da Directoria da Caixa. 

Art. ~1. A Direcloria fica autorisada para demandar e 
ser demandada, e para exercer livre e geral administraçio e 
plenos poderes, nos quaes devem, sem reserva alguma, con
siderar-se compl'ehcndidos e outorgados todos, mesmo os poderes 
em causa propria. 

Art. ~2. A Directoria da Caixa Dlial deve, sob lUa imme
diata responsabilidade, cumprir e fazer cumprir todas as ins
trucções e ordens da Direcloria do Banco em tudo que disser 
respeito á execução destes Estatutos, do Regimento interno, e 
de quaesquer disposições que adoptar, e oommuoicar-lhe para 
melhor ordem do l'xpediente e funcçõet da Caixa. 

Art. 43. A Directoria do Banco poderá, se julgar conve
niente, estabdecer, com as necessarias garantias, buma ou 
mais agencias da Caixa Iilial nos lugaf«>1 em que puderem melhor 
servir ás necessidades commerciaes da Provincia ; elta deliberação 
porem não terá lugar senilo de conformidade com odisposto no 
Art. 39. 

Art. ~4. As acçõcs que f6rem distribuidas por occasião da 
reorganisaçAo desta Caixa sómentc serão transferidas por aeto 
lançado no registl'O dena, com a assignatura do pl'Oprietario, 
ou do seu legitimo procurador. O Sl'U dividendo Sl'mestral, .. ue 
será o mesmo que fi%er o Banco a todos os Sl'US accionistas, 
será pago na mesma Caixa. 

Art. 45. Os accionistas locaes têm assento nas Assembleas 
G .. raes do Banco, podendo-se fazer representar por proc"rador 
na fórma dos Estatutos do mesmo. 
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CAPITULO IV. 

Dispusições transitorias. 

Art. 46. SerAo distribuidas 2.500 acçõe5 do Banco do 
Brasil aos accionistas da Caixa filial creada na Cidade de S. Paulo 
pelo extincto Banco do mesmo nome. 

Art. 47. O valor das acÇÕ(ls distribuidas será pago em 
prestaÇÕeS, como resolver a Directoria do Banco, de confor
midade com os Estatutos deste, de,'endo a primeira ser em 
moeda corrente e igual li importanciajá realisada das acções distri
buidas no Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões da Direcloria do Banco do Brasil em 15 
de Fevereiro de 1855. - No impedimento do Conselheiro Pre
sidente, Francisco Xaviu Pereira. - José Carlos Mayrink, 
Secretario da Directoria. 
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COLI.ECçl0 DAS LEIS 00 UIPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. I'.\RTE 2. 4 SEcçÃO 23.-

DECRETO N.· 1.581- de 2 de Abril de 1855. 

Ãwortsa o Banco do Brasil a elevar a ,ua emissão ali ao 
triplo do fundo disponit>el. . 

Attendendo á representação que Me fez a Direetoria 
do Banco do Brasil. e Usando da faculdade concedida ao 
Governo pelo Artigo 1.0 § 7.· da Lei n. o 683 de 5 de J u
lho de 1853: Hei por bem. de conformidade com a )linha 
Imperial Resolu~ao de 31 do mez proximo passado. toma
da sobre Consulta da Secção de Fazenda do Conselho d'Es
tado. Decretar: 

Art. 1.· O Banco do Brasil fica autorisado â elevar 
a sua emissão até ao triplo do fundo disponivel. 

Art. 2.4 Esta autorisação só deitará por espaço de 
hum anno, a contar da data do presente Decreto; mas 
o Governo poderá cas'lal-a, mesmo antes de terminar o 
dito prazo. se assim julgar conveniente. 

O Marquez de Paraná. Conselheiro d'Estado. Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros. l\-linistro 
e Secretario d' Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional. assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do nio de Janeiro em dous 
de Abril de mil oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo 
quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Jagestade o Imperador. 

Marque: de Paraná. 
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DECRETO N.o 1.582 - de 2 de Abril do tSãS. 

que ,~iSjão,g4atricEgJados dos PaggWs 
todos. os Calafates e Carpinteiros embarcações, que 
elfiSiS&EVamenxiS eXiSniSiSrem z'iS/,as ''''',ilin_"_.''''', 

Hei por bem. em conformidade da Lei numero 
,entozs dnCEaanta e üilo, 
4zsitocerRÊüS qnz%f'enlll cinnn e Minhé% 
ção de dezesete deste mez tomada sobre Consulta das See. 
tões Guemi e Marinho, dos Justs4;a do 
_'Reu d'EsEadfb, UntürmÍEAazs o zsegJtlint<; -, 

Art. t. o Todos os Calarates e Carpinteiros de embar-
que etfectinfbiliâgentc"C iSxerenn:m pmdssõe"C, se-

rtto matriculados nas Capitz:,nias Porlfb"C. e idualadf7f ás 
outras classes comprehendidas na mesma matricula em con-

dE} resp<;elivo, ElHC bai aou o 
Decreto numero quatrocentos quarenta e sele de dezenove 
de Maio de mil oitocélntos quarenta e seis. 

2. Os pn?ttrietaE'ifbS de ertalei"Cüe, OR! fbfficiüfbE' de 
con!ltrucçAo naval, nl\o poderão admittir em seus estabeleci
mentos operarios dos sobreditos officios, que não estejão ma
t!icul&RdüS DaRe CapHiHtias. 

Art. 3. 0 O Artigo sessenta e eJOCO do citado Regula
HtRiZntz? das Cal'&itanias fica substitui do pelas disposições do pre
E'ffbnte n0?cretu, 

José Maria da Silva Paranhos, do Meu Conselho, Minis-
tm e decretiqE'kE d'RE'hRdo dtn Nettocios da Marinh0?, o tenha 
ikiliSsim ikThtendid4) e exeüutar .dulacitr"C Riu de J)Hüiro 
em dous de Abril de _ mil ~itoc~ntos ,'CiDcoeD~ o cineo, tri-

da ItilitwepenU0?DCla t)O I~.eno_ 

Com a Rubrica de Suo ~Iagestade o Imperador. 

dosé 
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N. f.583-8e 2 de Abril de 1855. 

RiS?Kdas de d ntonm?$; , Prr~ 
vincia do Paraná. 

Usando da autorisaçAo concedida pelo Art. 46 da Lei 
n~O 5H de Ouhubro be 1 : Hei W:Yflr biSm, 
conformidade com a Minha Imperial Resolução de 31 de 
Março ultimo tomada 13Kzbre iSrnsuUl~ da SeCçAéf de Ffzendf 
dAf COKz:5ülho d'Eshndo, : 

Art. 1.0 Fica creada huma Mesa de Rendas na Villa 
dr Antzmina da hoviüeia Pamrlliá. 

Art. 2. 0 Esta Repartição Oca habilitada Dão só para 
o tzespiztho imdürtaçd/? déJt prfüÇuctf%J naeienaff e 
trangeiros, quc já tenMo pago os respectivos direitos, co
mo ai%Bda pera o de e%Bportrção df)S Eltdon[Bl~J 
peta deKltro do Imperio. 

l~ . Art. 3 o . A mesma ~ Repartiç.ao 'poderá igu~almente ad
n~BE4~tJr despfBtho üs n%B%BEOS t~~tranbülrof flue %Blerem carre~ 
gados de sal, ou de chnrque; com tanto que taes navios 
d{~tm tKltraP+:& na tzlfalH~ega de d'%Bilianaheá, ~%BzeDd%B viI5IliI5 
peJo respectivo lnspcctor os seus manifestos, e recebendo 
cIlida delles teu derdü hum Elnrlteg'ldl' dER mesmz4 
iblÇtnMga, que acompanhe o navio até á Villa de Antonina. 

Art. ~.o Os Emprcdados da Mesa de Rendas ora creede 
vty&cerrü a tll:?#'centtgem {EUe lhes 4k:?bitilit, o 
Provincia respectiva, em 'conformidade do Art. 9.° do Re-

he 30 Ms:tio de 18:Ui, 
O Marquez de Paraná, Conselheiro d'Estado, Senador 

dü Imhil33io hresid4knte do de Plinistms, 
e 84kcretario d'Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente 
do Tribunal do ThesoFHT' N~4donsd aS13izili& o tenhik eolA.'!i4-
dido e ~ilça 4ketcUITi?Ili. Pfd4kcio do de laneim em dous 
Abril de mi,Loi~ocentos ~incoe~ta e cinco trigesimo quarto 

lnd{ibenczü%BCI8 do impIliHo. 

a dt Sua dlag4k!±tade 

L 



( 31 t ) 

DECRETO N.o 1.584 - de 2 de Abril de f855. 

Autorisa a incorporação e approoo OI Estatutos da compa
nhia - Associação Central de Colonisação. 

Atlendendo 00 que Me requereo o Bacharel Bernardo 
Augusto Nuscentes de Azambuja f e de conformidade com 
a Minha lmmediata Rellolução de 30 de Março ultimo, to .. 
mada sobre parecer da Sectlio dos Negocios do Imperio do 
Con~lbo d'Estado exarado em Consulta de 15 de Fevereiro 
antecedente: Hei por bem Autorisar a incorporaçllo da Com
panbia que o Supplicante pretende organisar nesta CÓrte, 
debaixo do titulo de-Associaçao Central de Colonisaçao-, 
e Approvar os respectivos F.statutos, que com este baixão. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. do Meo Conselho, Mi
nistro e Secrelario d'Estadodos Negocios do Imperio, assim 
o lenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em dous de Abril de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigesimo quarto da lndependencia e do Imperio. 

Com o Rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Lui~ Pedreira do Coulto Ferraz. 

E8tatu'-s da ils80ela~ilo CeDt .. al de COIODI
saçilo Da Cidade do Rio de .. aDel .... 

TITULO I. 

na A ssociação f seul fins, e optraçêes. 

1rt. 1.0 "'undar-sc-ha nesta Cidade do Rio de Janeiro 
huma Companhia denominada - Associação Central de COJ 
lonisaçao -, composta de Accionistos oaciouaes e estran
geiros. 

Art. 2.0 Terá á sua frente hum Presidente f e hum 
Vice-Presidente, que substituirá áquelle na sua falto e im
pedimento f sendo ambos eleitos em Assembléa Geral. Ser .. 
virá de Secretario Geral o mesmo da Direcloria. 
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Art. 3.° .~ta Associatl0 terá por fim a importal;1io 
tle emigrantes morigerados, agricultores e industriosos, que 
espontanea ou subsidiadamtlnte queirâo vir para o Imperio. 

Arl. A. o Suas operações serAo as seguintes: 
§ 1.0 Promover e auxiliar a emigraçao, convidando, 

engajando, transportando, e tratando de estabelecer os co
lonos, e encarregando-se da encommellda dos que tiverem 
de vir por collta do Governo, companhias, OU particu .. 
lares, mediante contractos. 

§ 2.0 Abrir correspondcncia com negociantes nos paizes 
estrangeiros, e com a:l companhias e sociedades de emi
graç40 e colonisaç4O ahi estabelecidas; e entender-se com 
os proprietarios, negociantes 011 quaesquer habitantes do 
Imperio, ácerca dos objectos indicados no § antecedente. 

S 3. 0 Ter á bem dos interesses da Colonisot.ão Agentes 
nos difTerentes paizes, donde convenha altrahir a emigra
<i40, e bem assim em qualquer ponto do Imperio. dando 
~. huns e outros as instrucções convenientes, segundo a na
tureza das respectivas commis~ões. 

§ A.· Solicitar do Governo Imperial as necessarias pro
videncias para que toes agentes sej40 coadjuvados pelos Em
pregados Diplomaticos e Consulares Brasileiros, ou pelas 
Autoridades do Paiz, á bem do bom desempenho de seus 
mandatos. 

§ 5.0 Procurar mediante o auxilio do mesmo Governo 
conceituar a emigraç40 para o Brasil, e combater as hos
tilidades e os' obstaculos que injustamente possa soITrer. 

§ 6.· Comprar ou aforar terras devolutas ou outras, 
pertencentes ao dominio publico e particular, para colo
nisal-as. distribuindo-as a colonos por meio de arrendamento, 
aforamento ou venda, c mesmo a qualquer outra pessoa, 
com a condição de em prazo determinado povoaI-as com 
gente livre na razão de huma familia ao menos por cada 
lote de 250 mil braras quadradas. 

Proceder da mesma sorte á respeito das terras, que 
adquirir por concess&o 

§ 7.0 Estabelecer navegar.ão para o transporte dos co
lODOS dos portos de partida até o desembarque definitivo 
nos lugares de seu destino, comprando, encommendando 
e fretando, no todo 011 em parte, embarcatões que possão 
melhor preencher esse fim. 

§ 8. 0 Ter em lugar apropriado para o desembarque 
dos colonos accommodações precisas, onde scjão recebidos 
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oi SUIl chegada, e tratados 'convenientemente em quanto 
nllo acharem destino, dando-lhes casa e comida por preço 
razoave1, aconse1hando-os, dirigindo-os, e promoYendo, 
ou facilitando o seu prompto emprego no paiz por todos 
os meios que estiverem ao seu alcance. 

S 9. o ~'azer adiantamentos de despezas que solicitarem 
os proprietarios ou colonos, áquelles paro a introducção 
de colonos, e a estes para o seu estabelecimento. 

S tO. Fazer quaesquer outras opt'raçôes, que convierem 
80 bom exilo da instituiçAo, e que nRo se afastem .de seus 
fins. 

S 11. Entender-se com a Sociedade AUIiliadora da In
dustria Nacional ácerca de tudo quanto possa interessar aos 
fins de l1uma e outra associação. 

§ 12. Coadjuvar o Governo, como intermediaria ou 
empresaria na execuçAo de alguns objectos indicados nos 
Arts. 12 e 18 da Lei n.O 601 de 18 de ietembro de t850. 

S 13. Crear finalmente Associações filiaes de coloni
saçAo nas diversas Provincias do Imperio, onde possa o ser 
convenientes, e entender-se com as que já existem, ou 
possA o estabelecer-se por si para fins identicos. 

Art. 5.° A colonisaçAo se fará em regra por familias, 
e especialmente de agricultores. 

Na importaç.ao dos colonos se observará o que for dis
posto pelos Regulamentos administrativos e policiacs. 

TlTllLO 11. 

Do Capital da ÂssociQ{!ão fi sua ol·ganisação. 

Art. 6.0 A AssociasAo será organisada com o capital 
de mil contos de réis, representados por dez mil acç.õcs de 
cem mil réis cada huma: este capital' poderá ser augmen
tado por deliberação dos Accionista, em AssembJéa Geral, 
e mediànte approvaçAo do Governo. 

Art. 7.0 As acçôes serAo reaJisadas em cinco presta
ções iguaes, e nos prazos annunciados com a necessaria 
antecedencill. 

Art. 8.0 O accionista, que nao for pontual nas suas 
entradas, perderá, em beneOcio da AssociaçAo, as quantias 
que já tiver pago, além do direito á acçao subscripta, sal-
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YO se jnsUfiear impedimento legitimo dentro de seis mezes, 
em cujo caso pagará o juro da Lei pelo tempo da demora. 

Art. 9.0 As acçôes constarllo dos registros da Asso
ciaçlo; e, depois de realisada a primeira prestaçlo; podem 
ser transferidas na conformidade do Art. 297 do Codigo Com
mercial. 

Arl. 10. O fundo social será unicamente Ipplicado aos 
fins da Illstituiçlo. 

As quantias, que nllo tiverem applicaçao immediata, 
serlo empregadas em qualquer dos Bancos elistentes nesta 
ebrte. 

TITULO 111. 

Dos MOI au:mliare. da Â"ociação. 

Art. 1 t. Em anxilio de suas operatões haverá a Asso-
ciaçlo os seguintes interesses. . 

§ 1.0 O preço das . passagens dos colonos ou emigrantes 
transportados em navios seus, ou por clla fretados, inclu
sive as comedorias, tratamento a bordo e frete das car
gas, instrumentos e bngagens, conforme a lotaçao corres
pondente a cada individuo maior de dous annos. 

§ 2.° O producto dos arrendamentos, aforamentos e ven
das de terras que distribuir na conformidade do disposto 
no § 6.· do Art. 4.° 

§ 3.0 Hl1mn commissão por deposito, agencia e otrere
cimento de trabalhos c soccorrOIl, paga por cada emigrante 
esponlanco que procurar a sua protecçllo e intermedio, 
alê~ das que perceber pelos engajamentos de colonos que 
fizer por conla do Governo. de Companhias' ou particulares. 

§, A. o Hum interesse modico, que nllo exceda o juro 
da Lei. sobre as quantias que adianlar aos colonos, me
diante garantias convenientes, até que seja por estes em
bolçada, ou por quem os engajar. 

§ 5. ° Hum interesse igual pelos adiantamentos que fizer 
aos proprietarios e fazendeiros engajadores para despezas de 
viagem. inclusive as de embarque e desembarque, e outras 
feitas com os colonos até chegarem aos seus destinos, ou 
serem entregues á quem os tiver encommendado. 

Digitized by Google 



( 31S ) 

§ 6.° Quaesquer outros interesses e vantagens prove
nientes de suas operações, e que se conformem com os fins 
da instituiçao. 

Art. 12. Os preços das passagens, dos fretes das ear
gas, e mais objectos indicados no § 1.· do Artigo ante
cedente, e os de alojamento ,e tratamento nos depositos e 
Das hospedarias da AssociaçAo. ou por ella protegidas, cons
tario de tabellas razoaveis. O premio das commissões, que 
perceber nlo excederá de seis por cenlo sobre o importe 
das despezas feitas, e o das quantias.. que fornecer por 
adiantamento. nio será moior do que o juro da Lei. 

Art. 13. AlAm dos lucros acima mencionados, haverá 
a Associaçao os auxilios que lhe provierem: 

§ 1.0 Das subvenções que o Governo houver de dar-lhe 
em beneficio da emigraçao , e desenvolvimento da colo
DiUçAo DO pail. 

S 2.° De quaesquer favores e isenf,.'Ôes de direitos que 
lhes forem oulorpdos pelos Poderes do Estado. . 

S 3.· Da concessAo de terras devolutas, ou outras,. 
pertencentes ao dominio publico, que vier a obter do Governo 
para alguns dos fins da Lei de 18 de Setembro d~ 1800, 
ou que for competentemente decretada á bem da colonilaçao. 

TITULO IV. 
lo 

Do (undo de reserva, e dividendo. 

Art. 14. No fim de cada semestre se publicará o ba~ 
lanço da Associação, com as explicações necessarias, para 
se fazer conhecer o capital fixo e circulante. 

Art. 15. Do rendimento liquido se deduzirão cinco 
por ceDto para fundo de reserva, e o restante será divi
dido pelos Accionistas na raZio de suas acções. Aquen~ 
quota poderá ser augmentada por deliberação da Assembléa 
Geral. 

Chegando li rese"B a prefazer huma somma corres
pondente á metade do capital da Associaçlo, poderá cessar 
a deduCçlo de qualquer quota. . 

~ 
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TITUO V. 

Da dumçiW, dis$oluçãu, e liqu~daçao do. Ãssociaçio. 

Àrt. 16. A Alsocia~Ao durará dez annos: póde porém 
ser rrorogoda o. sua duroçjo por deliberaçao da M!embléa 
~ra dos Accionistas, e com approvaçAo do Go,'emo. 

Art. 17. Em qualquer tempo, porém, poderá a Assem
bléa Geral resolver li dissoluçAo, huma vez que se veri-
8quem as hypolheses dos S § 2,0 e 3,0 do Artigo 29S 
do Codigo Commercial, e entAo se deliberará sobre as bases 
61. liquidação 6nal da Associação. 

Art. 18, Decretada a dissoluçAo, o saldo liquidado 
Ber' distribuido pelos occionistas na razAo de suas aeções. 

Art. t 9. Nenhum occionista em qualquer tempo, on 
tIO qualquer caso, será responsavel por quantia excedente 
ao valor de suas acÇÕes, em conformidade do disposto no 
.A.rli8'O 298 do Codigo Commercial. 

TITULO VI. 

Da AlSembllo. Girai. 

Art. 20. A. Associ8~~0 será representada pela r.millo 
dos aCclonistas em assembléa geral, que se entenderá 
constituida achando-se presentes o Presidente, ou o Vice
Presidente, o Secretario, ou seu substituto, e hum numero 
de accionistas represenlando a quarta parte pelo menos do 
numero das acçôes. que tiverem sido registradas com antece
dencia de dous mezes ou mais ao dia da reuniao, salvo o caso 
de transferencia por herança ou legado. 

Art. 21. Se com os acci~nistas presentes nlIo se achar 
preenchida n mencionada quarta parte, ficará a reunillo 
a.ddiada para outro dia, que será marcado com intetvallo 
de oito a quinze dias. 

Art. 22. A assembléa geral reunir-se-ha ordinaria
mente duas vezes por anno, sendo huma deUas no anni
"ersario da instnllaçao de6nitiva da AssociaçAo. l'{estas reu
niões serão apresentados os reJatorios do estado da Asso
ciação e de todos os seus trabalhos, comprehendendo a 
receita e despeza social. 
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Art. 23. Poderá tambem rennir-se extraordinariamente 
quando for convocada pelo Presidente. ou deliberado pela 
uirectoria reunida ao Conselho, ou quando for exigido por 
accionistas que representem hum oitavo do capital efl'ectivo. 
Nestas reuniões só se tratará do objecto para' que for feita 
a convocação. 

Art. 24. As reuniões. quer ordinarias quer exlraor
dinarias. serão precedidas de annuncios repetidos. e feitos 
pela Directoria com antecedencia pelo menos de seis dias. 

Art 25. Na assembléa geral o accionista possuidor 
de cinco a dez acções, legalmente escriptas. terá direito 
á hum ,oto, e mais hum por cada dez acções até o nu
mero de cem. e d' ahi por diante mais outro voto por 
cada cincoenta que aecrescer até o computo de trezentas 
acções. 

Art. 26. O accionisla, impedido de comparecer, 
poderá votar por procuraçao passada a outro accionista , nllo 
podendo neste caso o procurador. representar por si e seu 
constituinte maior numero de volos do que o de quatorze 
na mesma razAo acima. 

TITULO VII. 

Da AdminÍltraçã.o. 

Art. 27. A Administraçao da Associaçlio será confiada 
á hum a Directoria, composta de cinco membr.os, possui
dores cada hum de dez acções pelo menos, a saber: 
hum Director. hum Secretario, hum Procurador ,e dous 
Adjuntog. podendo estes ser estrangeiros. Se"irá por dous 
annos a Directoria, e seus membros poderao ser reeleitos. 

Art. 28. A Directoria funcionará estando presentes tres. 
membros pelo m~nos: deliberará sobre todos os objeetos 
tendentes aos fins e interesses da Associação: dirigirá e 
inspeccionará toda a correspondencia e operações sociaes. 

Art. 29. Haverá hum Conselho Administrativo, com
posto dos membros da Directoria, e de quinze Conselheiros 
nacionaes e estrangeiros. possuidores pelo menos de cinco 
acções, nomeados como aquella por dous annos, e tambem 
reelegiveil. O Conselho funccionará estando presente 8 

maioria de seus membros. 
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Art. 30. Este Conselho representará a assembléa geral 
nas deliberações que tomar sobre os seguintes objectos, que 
fica0 sendo de sua competencia. 

§ 1.· Sobre contractos ou ajustes de compra e aforamento 
de terras ao Governo e a particulares; e sobre compra e 
encommenda de embarcatões. . 

§ 2.· Sobre adiantamentos de quantias a proprietarios, 
ou colonos, quando excederem de qUl1tro contos de réis aos 
primeiros, e quatrocentos mil réis aos segundos. 

§ 3.0 Sobre crcaçAo e estabelecimento de colonias e 
depositos de colonos. 

S 4.0 Sobre arbitramento de ordenados, gratificações, 
ou porcentagens dos Commissarios. Agentes e mais empre
gados. 

§ 5.· Sobre quaesquer despezas extraordinarias , discusdo 
de Estatutos, approvaçAo de Regulamentos, e quaesquer 
oulros objectos que lhe forem' posteriormente incumbidos 
pela assembléa geral. 

Art. 31. As attribuições administrativas, nAo enu
meradas no Artigo antecedente e seus §§, pertencem á 
Directoria. 

Art. 32. Tanto o Conselho como a Directoria pres
tarAo contas á assemb~ geral nas suas reuniões ordinarias 
semestraes. 

Art. 33. Fica sempre dependente de deliberaçAo da 
Assembléa Geral. e appro,açAo do Governo, tudo quanto 
disser respeito li reforma, ou alteraçAo dos Estatutos da 
AssociaçAo. 

Fica lambem pertencendo á mesma assembléa geral 
qualquer deliberaçao e resolução sobre venda de terras ou 
predios , conversa0 de fundos, e o mais que se acha ex
pressamente declarado nos presentes Estatutos. 

Art. M. Sempre que o Presidente e o Vice-Presidente 
comparecerem aos trabalhos da Directori., ou do Conselho 
terlo assento á direita do Director. 
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TITULO \'111. 

Disposiçôe8 Gerau. 

Art. 35. Installada a Associação, a Directoria, que 
for nomeada pela assembléa geral dos accionistas, repre
sentará aos Poderes do Estado sobre todos as medWas que 
forem necessarias á bem da emigração e colonisação no 
paiz. 

Art. 36. A Directoria poderá demandar e ser deman- -
dada, assim como passar as procurações que forem de 
mister. 

Art. :rI. Exercerá as suas funcções de conformidade 
com as vistas o prescripções do Presidente da Associação, 
ao qual informará mensalmente ácerca dos negocios que 
tiverem lugar. 
. Art. 38. O Presideõte, como representante em chefe 
da Associação, e na sua falta ou impedimento o Vice
Presidente, assignará juntamente com a Directoria as re
presentações, propostas, e oulros papeis que tenhAo de ser 
enderessados aos Poderes do Estado. 
. Art. 39. O mesmo ~residente poderá suspender qual
quer deliberaçlio da Directoria ou do Conselho, dando parte 
á assembléa geral no prazo mais curto, para esta resolver 
definitivamente; e representar á mesma assembléa sobre a 
necessidade de substituir algum dos Direc:lores, cuja gestlo 
seja prejudieial aos interesses da AssoeiaçAo. Neste caso o 

. nomeado, para substituir o .que for dispensado, exercerá as 
faneções respectivas eom os outros Direelores pelo tempo 
que a estes faltar. 

Art. 40. Logo que se acharem inscriptas duas mil e 
quinhentas acçôes poderá a Directoria annunciar a chamada 
da primeira prestação, a fim de começarem as operações da 
Associação. 

Rio de Janeiro em 22 de Janeiro de 1855.-Bernardo 
Augusto NasCentes de Azambuja. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO U1PERIO 00 BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.& SECÇÃO 24.. & 

aECRETO N.- 1.585- de ... de Abril de 1855. 

Approva o Plano dos uniformes do Batalhão di Engenheiro •• 

Hei por bem Approvar o Plano dos uniformes do Da
talMo de Engenheiros. que com este baixa assignado por 
Pedro d' Alcantara Bellegarde. do Meu Conselho, . Ministro 
e Secretario d'&tado dos Negocios da Guerra. que assim 
o tenha entendido e faça executar com os despachos neces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro em quatro de Abril de 
mil oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo quarto da 
Independencio e do Imperio. 

Com o Rubrica de Sua Magestade ') Imperador. 

Pedro d' Alcantara Belltgarde. 

PiaDO d.. unlfo ... e. do Batalha0 de B.p
Dhe ..... a que se .. elere o DeereM 

de.ta data. 

Uniforme dos Officiaes. 

Os Capitães u~arão o segundo uniforme do Corpo de 
Engenheiros, com o bonet estabelecido para as praças de 
pret , porém guarnecido na parte inferior de hum galao 
de ouro de cinco linhas de largura, e os Officiaes em com
missAo no dito Batalhão o segundo uniforme dos Corpos ou 
Armas a que pertencerem, com o bonet já designado. 
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Uniforme das praças de prel. 

SOBBE-CASACA. 

De panno, igual em dimensões ás de que uslo as 
praças dos Corpos do Exercito, com botões amarell08 lisos 
convexos, golla e pestanas dos canhões pretas. 

BONET. 

De panDO, da cor e qualidade do da sobre-casaca, de 
fôrma conica, pala horisontal com virolas; listra de panno 
preto e avivado de branco, tendo por divisa hum castello 
de metal amarello coIlocado sobre a listra sem a exceder. 

PLATINA. 

De panno preto, avivada de branco, com a chamada 
palmatoria de la branca. 

CALÇA. 

De panno azul lisa e branca da fôrma ordinaria. 

POLAINA. 

De panno preto, abotoada por cinco botões de osso 
da mesma cor. 

Para o trabalho e se"iço do Quartel a sobre-casaca 
será substituida por huma camisola dé algodao transado 
azul, dispensando-se a gravata e polaiDas. 

AIllllAMBNTO E COBREAIIE. 

o armamento das praças de pret constará de clavioa, 
cinturao com cartuxeira de couro preto, correia com esc0-
vinha e agulheta, e terçado recto reforçado. 

EQUIPAMENTO. 

o estabelecido para os Corpos de Caçadores do Exercito. 
Palacio do Rio de Janeiro em ! de Abril de 1855.

Pedro d' Âlcantara Bellegarde. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

IH55. 
TOIIO 18. PARTE 2.- SEcçlO 25.-

DECRETO N.- 1.586 - 11 de de Abril de 1865. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional doi Municipiol de 
Caravelltu, ViçoIa, Porto Alegre, Âlcobaça, e Prado 

da ProtMu:ia da Bahia. 

Allendendo á Proposta do Presidente da Provinda da 
Bahia, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.0 Fica creado nos Municipios de Caravenas, Vi
çosa, e Porto Alegre da Provincia da Bahia, hum Batalha0 
de Infantaria de oito companhias, com 8 designa(lo de 
oitenta e oito do serviço activo, e outro da reserva. de 
quatro companhias. com a designação de decimo; e nos 
Municipios de Alcobaça, e Prado da mesma Provincia, hum 
Batalhão de Infantaria. de quatro companhias, com a de
signaçAo de oitenta e nove do serviço activo, e huma Sec
çao de Companhia da Reserva. 

Art. 2,- Os Balalhões terlo 8S suas paradas nos lu
gares que lhes forem marcados pelo Presidente da Provincia, 
na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justi(a, 
assim o tenha entendido e faça elecular. Palatio do Rio 
de Janeiro em onze de Abril de mil oitocentos cincoenta 
e cinco. trigesimo quarto da Independeneia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador, 

JO" 1'honuu Nabuco fie Araujo. 
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COLLECÇÃO DAS LE1" DO IMPERIO 00 BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.& SECÇlo 26.& 

DECRETO N.o 1.587 - de 14 de Abril de 1855. 

Dá tWM organilação á Guarda Nacional dos Municipios 
de Belmonts, Santa Cruz, Porto Seguro, Trancoso, e 

Villa Yerde da ProtM&cia da Bahia. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Provincia da 
Bahia; Hei por bem Decretar o seguinte: 

ArL 1.0 Fica0 cread08 nos Municipios de Bebnonte 
da Provincia da Bahia. huma Sec(.ao de Batalha0 de 3 
Companhias, com a numeraçio de 2.0 do serviço 8CtiVO; 
no de Santa Cruz huma Companhia. e huma Secção de 
r.ompanhia avulsa de InCantaria do serviço octivo. e no de 
I'orto Seguro, Trancoso, e Vi\la Verde. huma Secçllo de 
Batalhio de tres Companhias, n.· 3.0 do servic;.o aetivo. 
As praças quali6r,adas na reserva nos dois primeiros Muni· 
cipios flcarao addidas aos respectivos Corpos do servi\;o 
aetivo. 

Art. 2.0 Os Batalhões, Secções de Batalhões, e Com
panhias avulsas. terão as suas paradas nos lugares que lhe 
rorem marcados pelo Presidente da Provi ncia, na conformi
dade da Lei. 

José 'rhomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em quatorze de Abril de mil oitocentos cincoenta 
e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a llubrica de S11I Magestade o Imperador. 

JOII TI&omaJ Nabuco d. Araujo. 

f 
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DECRETO N.· t.588~ de 14 de Abril de 1855. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional do Municipio 
de Canavieiras da Prooincia da Bahia. 

Atlendendo á Proposta do Presidente da Provineia da 
Bahia, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.0 Fica er.eado nO Municipio de Canavieiras da 
Provincia da Bahia, hum Batalha0 de Infantaria de quatro 
Companhias. com a numeraçAo de 91 do serviço activo. 

Art. 2.0 O Presidente da Provincia marcará a parada 
do Batalhlio novamente ereado. na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. do Meu Conselho. 
Ministro e Secretario' d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do Rio 
de Janeiro em quatorze de Abril de mil oitocentos cin
coenta e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do 
Imperio. 

Com li l\ubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jasé Thomaz Nabuco de Araujo. 

-
DECRETON.O 1.589-de 14 de Abril de 1855. 

Dá nooa organilação á Guarda Nacional do MUfticipio 
do Conde da Provincia da Bahia. 

Altendendo á Proposta do Presidente da Provincia da 
Bahia, Hei por bem Decretar o seguinte~ 

Art. I. o Fica creado no l\lunicipio do Conde da Pro
vineia da Bahia hum Batalha0 avulso de Infantaria de 8 
Companhias. de n.O 90 do serviço activo, e huma Compa
nhia avulsa da Reserva. 

Art. 2.0 O Batalha0 novamente creado terá a sua pa
rada no lugar que lbe for marcado pelo Presidente da Pro
vineia, na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Mioistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
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assim o tenha entendido e raça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em quatorze de Abril de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jos; Thomta.z Nabuco de Araujo . 

• 1. 

DECRETO N. o 1.590 - de 14 de Abril de 1855. 

Dá nt)VfI organisação á Guarda Nacional dos Jlunicipios 
de Pilão Arcado, Sento Sé, e Joaseiro da Provincla 

da Bahia. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Provincia da 
Bahia, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. o Fica creado nos Municipios do Pilão Arcado, 
Sento Sé, e Joaseiro da Provincia da Bahia, hum Commando 
Superior de Guardas Nacionaes, o qual comprehenderá no 
Municipio de Pillo Arcado 2 Batalhões de Infantaria de 8 
Companhias cada hum t com a numeraçAo de 84 e 85 do 
serviço activo, huma Companhia avulsa de CavaUaria, com 
a numeraçAo de 2.·, e huma SecçAo de Ratalhao de 2 
Companhias. com a numeração de 9.· do serviço da re
serva; no de Sento Sé, hum Batalha0 de Infantaria de 8 
Companhias, com a numeraçao de 86 do serviço activo, 
ficando addidos ao mesmo Batalha0 as praças da reserva 
quali6cadas no respectivo Municipio; e no de Joaseiro. 
hum Batalha0 de Inrantaria de 6 Companhias, com a 
numeraçAo de 87 do serviço activo, e huma SecçAo de 
Companhia da Reserva. 

Art. 2.0 Os Batalhões terAo as suas paradas nos lu
gares que lhes forem marcados pelo Presidente, na confor
midade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos rfegocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e raça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em quatorze de Abril de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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DECRETO N° 1.591- de U. de Abril de 1835. 

Manda observar as Instrucções por que deve ser feilo o 
alistamento de volunlarios e de recrutas para o 

serviço da Armada. 

Sendo conveniente colligir e completar as providencias 
que por varios Avisos, e em dilTerentes epocas, se tem expe
dido para a aequisição de Marinbagem. e de praças de pret 
da Armada, harmonisando-as com as novissimas disposições 
relativ~s a tão importante objeclO: Hei por bem Ordenar que 
se observem as InstrucçOes, que com este baixA0, assignadas 
por José Maria da Silva Paranbos, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios da Marinha, que assim o 
tenha entendido e faç3 executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em quatorze de Abril de mil 
oiLoCentos e cincoenta e cinco, trigesimo quarto da Indepen
dencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ~fagestade o Imperador. 

José Maria da Silva Paran/w •• 

Inslruce6es para o alistamento de \'oluntarios e de recrutas 
para o 8enieo da lrlUda. 

Art. 1.° O Governo lixará annualmente o numero de vo
luntarios e recrutas com que cada Provincia deve contribuir 
para manter-se o etTectivo da Força Naval que o Poder Legisla
tivo houver decretado, attendendo-se nessa distribuição á popu
lação e mais circumstancias de cada Provincia. 

Art. 2.° As ordens mandando proceder á leva de gente 
para o serviço da Armada serAo expedidas pela Secretaria de 
Estado dos Negocios da Marinha, aos Presidentes das Provincias, 
á Capitania da Côrte e Provinda do Rio de Janeiro, aos Com
mandantes das Estações Navaes, e a quem mais convier, nos 
primeiros dias do mez de Janeiro, e extraordinariamente sempre 
que o serviço publico o exigir. 

Art. 3.° O alistamento de voluntarios se fará por interme
dio das Capitanias, e dos Commalldantes das Estações Navaes, 
nos portos e districto!l do litoral até onde puderem etTectivamente 
estender a sua acçli.o, e por intermedio das Autoridades que os 
Presidentes das Provincias julgarem mais convenientes, em todos 
os outros lugares. 

Art. 4.° Os Capitães dos Portos incumbirlo o sobredito 
alistamento a hum ou mais Omciaes dos '1ue estiverem debaixo 
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de lUas ordens, e os Commandantes das F..staç6es Navaes darão· a 
mesma incumbencia aos Commandantes dos Navios pertencentes 
á Força do seu Commando. 

Art. 5.0 Os Commandantes dos Navios soltos poderão 
alistar voluntarios, quando lhes seja urgente~ para complemento 
das guarnições respectivas. recorrendo para esse fim, sempre 
que fOI' possivel, aos Capitães dos Portos, e onde os nlo hou
ver, aos Presidentes das Provincias, ou ás Autoridades por estes 
encarregadas do alistamento para a Armada. 

Art. 6.0 O recrutamento será feito por intermedio das 
Capitanias, nos portos e mais lugares onde estas Estações pu
derem emcazmente desempenhar a dita commisslo, e por in
termedio das Autoridades e Agentes que o Governo no Muni
cipio da CÔrte e os Presidentes nas Provincias designarem t 

em todos os outros lu~ares. 
Art. 7.· Cada hum dos Omciaes que pelos Capitles dos 

Portos forem incumbidos do alistamento de voluntarios per
ceberá por este serviço especial huma gratificação, na razlo de 
dous mil réis por cada praça idonea que conlractar. 

Os mesmos Officiaes terão a seu cargo o serviço do recru
tamento que se fizer pelas Capitanias, e por isso perceberlo 
buma gratificação abonada como a primeira. e que não ex
cederá de cinco mil réis por cada recruta que elTectivamente 
alistarem. 

Art. 8.0 Os individuos que se propuzerem a alistar vo
luntarios e forem disso incumbidos pelos Presidentes das Pro
vincias, Capitães dos Portos, ou Com mandantes das Estações 
Navaes. segundo o disposto no art. 3.·, receberlo por cada 
praça idonea que apresentarem quatro mil réis, se esta for 
Estrangeiro, e cinco mil réis, se for Nacional. Esta gratifica
çllo nlo be extensiva aos OWciaes de que trata o artigo an
tecedente. 

Art. 9.· Os OWciaes ou Agentes que pelo Governo na 
Côrte, e pelos Presidentes nas Provincias, forem encarregados 
de auxiliar o recrutamento para a Armada, perceberão a mesma 
gratificaçilo marcada na ultima parte do artigo 7.0 • ou aquellas 
gratificações que o Governo e os Presidentes das Provincias 
julgarem mais convenientes. 

Art. 10. Os Capitães dos Portos e mais Autoridades en
carregadas do alistamento de voJuntarios publicarllo annuncios 
pelos quaes convidem não só os individuos que queirllo servir na 
qualidade de voluntarios, como tambem os que pretenderem, 
mediante a competente gratificação, agenciar o referido alis
tamento. 

Art. U. Os annuncios para o alistamento de voluntarios 
deverAo expressar as gratificações e premios que se oO'erecerem, 
tanto aos alistadores, como aos alistados, os prazos por que 
estes se podem contractar, o tempo que deverAo servir para 
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obter escusa do serviço militar, aquelle a que flclo sujeitos se 
forem recrutados, os soldos que perceberão n'hum c n'outro 
caso, e as outras vantagens que as Leis concederem, como sio 
o soccorro do Asylo de Invalidos, o augmento successivo de ven
cimentos, e a reforma ou isenção do serviço activo, com soldo 
inteiro ou proporcional, segundo tiverem praça na Marinba
gem, ou nos COI'POS de Marinha. 

Art. 12. Distillguil'-se-hAo seis Classes de voluntari06: 
1.· Dos individuos que quizerem servir lia Marinbagem 

sem tempo determinado; 
2. a Dos que se quizerem contractar para senir na Mari

nhagem por tempo determinado; 
3.· Dos que se prestarem a servir na Marinhagem os prazos 

estabelecidos no artigo 3.0 do Decreto N. o 1 ..... 66 de 25 de Ou
tubro de 185&., e que escusão o Nacional do servi~.() militar; 

4.· Dos que quizcl'em ter praça no Corpo de Imperiaes Ma
rinbeiros; 

S.· Dos que se destinarem para o Batalhão Naval; 
6.· Dos Aprendizes Marinbeiros. 

Art. t3. Os voluntarios das dilTerentes Classes definidas no 
artigo antecedente deverão ter os requisitos seguintes: 

1.. Classe.-Os que se alistarem para a Marillbagem sem 
tempo determinado devem ser fortes, sãos, acostumados á vida 
do mar, ou pelo menos capazes de servir na praça de Grumete. 

2.· Classe.-Os que se contractarem por prazos determina
dos, de hum a tres annos, devem ser fortes, sãos, e acostumados 
á vida do mar. 

3.· Classe.-Os que se contractarem para servir na Mari
nhagem o prazo de seis ou de oito annos, em conformidade 
do art. 3.0 do Decreto N. o 1. r.66 de 2S de Outubro, devem 
ter os requisitos dos da 2. a Classe, excepto a pratica da vida 
maritima, que poderá ser dispensada com a clausula que 
adiante (art. 16) se expressa. 

4.- Classe.-Os alistados para o Corpo de Imperiaes Mari
nheiros dc,"em ser Cidadãos llrasileiros, de 18 a 35 annos de 
idade, ou até 40, sendo homens do mar; fortes, sios, e ca
pazes de todo o serviço. 

S.· Classe.-Os alistados para o BatalhA0 Naval devem ter 
18 até 45 annos de idade, e os outros rcquisitos da 4.· Classe. 

Todavia poder-sc-ha admittir alguns Estrangeiros mediante 
previa autorisaçAo do Governo. 

6.· Classe.-Os Aprendizes Marinbeiros devem ser Cidadlos 
Brasileiros, de 10 a 17 annos de idade, de constituição robusta 
e apropriada á vida do mar. 

Poder-se-ha tambem admittir menores de 10 annos, que 
tenhão sufficiente desenvolvimento physioo para os exercicios do 
aprendizado. 

Art. 14. Os voluntarios da 1.· Classe pel'ceberio os soldos 
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ronredidos pelo art. 1.0 do Decreto N.O 1.466 de 23 d(' Ou
tubro, mas nada receberlo a titulo de premio ou gralificaçllo. 

Ser-Ihes-ha declarado, e expressado nos seus assentamentos, 
que não obterio guia de desembarque sem prevenir ao Com
mandante respectivo dous meIOs antes, salvo se nisso não 
houver inconveniente para o serviço, porque enUlo serão imme
di ata mente attendidos. 

Ruma resalva, que Ibes deverá ser entregue com a guia 
de desembarque, declarará que a contar dessa data os sobre
ditos voluntarios, se forem Nacioaacs, fica0 i&entos do recru
tamento pGr bum aODO, ou por tempo igual ao que tive
rem servido nos Navios do Estado, se .este prazo for menor; 
salvo, porém, o caso de circumsfancias extraOJ'dinarias, du
rante as quaes fica·rá suspensa a isençoo. 

Art. 15. Os da j. - Classe receberAo os ptemios ~uinles : 
Se forem Grumetes: dez, vinte e dous, ou tl'inta c quall'o 

mil réis, segundo &e contractarem por. hum, dous., ou tres 
Alnnos. 

Se Corem Marinheiros: vinte, qUllrenta e cinco. ou setenta 
mil réis, segundo o prazo do seu contracto for de hum, dons, 
ou ires .nnos. 

Além do premio recebe rio mais os referidos voluntarios, 
se directamenle Se apresentarem, a gt'aUftcação de quatro mil 
réis, sendo Estrangeiros, e a de cinco mil r~is, sendo Nn
cionaes. 

Esta gratificaçllo, porêm, Dlo se abonará rnpetidaml",JIte ao 
meslDO individuo por cada novo contracto successivo que fizer, 
se este for de prazo menor de tres IllOOS. 

Art. 16. Os da 3.- Classe recebe rio mais huma quarta 
parte do maior premio qlle poderiio obter .contractand....se 
como os da 2.- Classe, na praça de Grumete, 0\1 de Marinheiro, 
que lbes competir, e a mesma gratiflcaçlo, apl'esentand~se 
directamente. 

ExceptuilHe os que nio forembomens do mar, • tive
rem mais de 40 annos de idade, os .quaes poderio alistar-se 
com as condiç()es dos da a.· Classe, mas sem augmento de 
premio. 

Art. 17. Os da 4.- Classe receberio como premio cem 
mil réis, se forem Marinbeiros, e sessenta mil réis, se forem 
Grumetes. 

Art. 18. Os da 5.- Classe receberia o premio de cento e 
cincoonta mil réis, se nio forem maiores de 40 &Ilnos, e o 
de cem mil réis. se tiverem mais daqaella idade. 

Art. 19. O premio dos "aJuntarios menores, destinados para 
as Companhias de Aprendizes Marinheiros, será de cem mil réis, 
e se abonará aos paes, tutores aU quem suas vezes fizer. 

Art. 20. Os pl'{~mios do que tratão os artigos antecedentes 
serão pagos pela maneirll seguinte: 

Digitized by Google 



( 330 ) 

§ t. o Os dos voluntarios da 2.· Classe, foO o alistamenlo 
for por hum anno, lhes serão pagos integralmente no aeto de as
sentarem praça; se por dois ou tres annos, receberão em trl's 
prestações iguacs, sendo a primeira paga como no primeiro 
caso, a segunda quando vencida metade do prazo do contracto, 
e a terceira Ondo o dito prazo. 

S 2.° Os voluntarios da 3." Classe receberlo huma terça parte 
do premio respectivo logo que tenhAo assentado praça, outra 
terça parte no Om do primeiro anno de serviço, e a restanto 
findo o prazo do seu alistamento. 

S 3.0 Os premios dos Imperiaes Marinheiros e os das praças 
do BatalhA0 Naval serlo abonados como os dos voluntarios da 
3." Classe. 

S 4..0 Os premios devidos pelo alistamento de menores para 
as Companhias de Aprendizes Marinheiros serio pagos intesral
mente, logo que se veriftque a entrega dos ditos menores. 

Art. 21. As gratillcllçOes que competem aos ,oluntarlos 
que directamente se alistarem 110 serviço da Armada serAo pagas 
conjul1ctamente com a primeira preslaçAo do premio respe
ctivo. 

Art. 22. Os Presidentes das Provincias poderio autorisar, 
quando entendAo conveniente, que aos voluntarios julgados ido
neos, e que tenhAo de ser remettid08 para a Côrte, se adiante 
por conta das gratiftca(Oes e premios que lhes possAO competir, 
até a importancia da primeira presta(Ao que receberiAo se fossem 
c1assiftcados na praça de Grumete. 

Art. 23. Nao se levará em conla aos "oluntarios da 2." 
Classe o tempo que passarem como doentes nos lIospUaes. 

Art. 24. O tempo de prislio em virtude de sentença nio 
será contado para o preenchimento dos prazos de alislamento 
dos voluntarios, qualquer que seja a clas&e a que perlençAo. 
E o desertor soll'rerá além diSllO a perda das vantagens do 
premio e do tempo de servif;o anterior. 

Art. 25. As reclamações que occorrerem, por ser fC
crutado qualquer Estrangeiro, ou alistar-se como ,oluntario 
algum cldadio Bra5ileiro ou Estrangeiro, que esteja obrigado 
por contracto anterior, serAo decididas em conformidade dos 
paragraphos seguintes. 

§ 1.0 Se reconhecer-se que algum recruta he Estrangeiro, 
ou for como tal reclamado competentemente, será com a 
maior brevidade p086ivel eliminado do o1i&lamento da Armada. 

S 2.0 Reclamando-se contra o alistamento de qualquer re
cruta ou voluntario Nacional, sob o fundamento de estar con
tradado para senir em Navio Nacional, ou Estrangeiro, será 
elle despedido, ou pagar-se-ha a quem competir o que nos termos 
do ajuste respectivo dever o mesmo alistado. descontando-se 
esta despeza no seu ,'encimcnto fuluro. NAo terÍl, I or~m • 
lugar a dita reclamação. ou somclIl., será att(,f1dida IlIl'diallte 

Digitized by Google 



( 331 ) 

huma Igual indemnisaçllo, se o presupposto ajuste tiver' sidQ 
feito sem a intervenção de alguma Capitania. Conmlado, oli 
outra Autoridade do Imperio para isso competente. 

S 3.0 Se der-se reclamaçAo identica á do paragrapho ao
let.~enw a respeito de algum voluntario Estrangeiro, proce
der-se-ha semelhanttlmente; a saber: se o individuo bouver 
sido :lIistado sem conhecimento do Consul, ou Vie&-Consul de 
sua Nação, será eliminado. ou rcmir-se-ha pela fôrma acima 
indicada o l'mpenho do seu contracto anterior, se assim mais 
convier, e a parte interessada annuir; no caso, porêm, de 
que o alistamento se tenha feito com o fonsentimento do 
!lObredito Agente Con.'Jular, não será attendida a reclamaçAo, 
ou somente o poderá ser pagando a parte interessada o que 
dever o alistado. 

S 4.· Os Presidentes das Provincias Dlo deverAo resolver 
definitivamente as reclilma~ especificadas nos paragrapbos 
anLecedentcs, excepto se tratar-se de algum caso urgente, ou 
de individuo recentemente alistado. 

Art. 26. Sao sujeitos ao recrutamento para a Armada: 
S t.· Todos os Cidadaos Brasileiros de 18 a 35 annos de 

idade, que nlo tiverem a seu favor algumas' das excepçOel 
designadas nas lnstrucções de tO de Julho de t822, em con
formidade da Carta de Lei de 6 de Outubro de 1835. 

S I. o Todos os Cidadilos Brasileiros que, em conformi
doüe do Capitulo 2.·, Titulo 4.0 , do Regulamento annexo 
ao Decreto n. O 447 de 19 de }laio de UH6, devem ser 
matriculados nas Capitanias dos Portos, ainda que se te
nbão alistado na Guarda Nacional, da qual são isentos, 
bem como dos mais onus civis, em ,irtude do mesmo Re
gulamellto, e da Lei n.· 60i de 19 de Setembro de' 1850. 

Art. 27. Os Capitles dos Portos, e quacsquer outras Au
toridades que forem incumbidas de recrutnr entre a gente do 
mar, recrutarlo com preferencia os que se tenhlo mostrado 
remissos no cumprimento dos deveres que lbes marca o Re
gulamento das Capitanias. 

Exceptuarlo, sempre que as circumslancias o permittirem, 
os individuos das classes seguintes. e na ordem em que vlo 
designados : 

1. o Os casados ou Tiuvos com fUhas ou filhos menores; 
2. o Os Olbos de ,iuva ou Tiuvo. cuja subsiltencia esteja a 

seu cargo; 
3. o Os irmãos que sustentarem irmlos menores; 
4. o Os menores de 18 annos que estiverem ell'ectiva

mente empregados como praticantes em navios mercantes Na
cionaes ; 

5. o Os Calar ates e Carpinteiros; 
6. o Os patrftes ou arraes etrectivos de barcos Nacionaes 

que se empregarem em conduzir mantimentos ou na pesca. 
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Art. 23. Não serio retrutados dUI'ante a sua ise~ile 
temporaria, salvo o eàso de circumstancias extraordinarias. 
os individuos que tiverem 8e"ido a bordo dos Nuios do Es
tado sem Lernpo determinado. ou centractados por prazos 
de hum a trt'~ annos. em conformidade do art. 7.° do De
(~relo n.O 1.466 de 25 do Outubro do 1854, e do art. n 
das prrsent('s Inslrucçooi. 

Art. 29. Tambem não serio recrutados os individuos a 
quem o Govm'no tenha concedido ou venha a conceder ~a 
isenção ertl ,-irtude de autorisação leglsl3tiva. 

Art. 30. Os Presidentl.'S das Provincias farlo inspeccio
nar de sAude a todos os voluntarios e recrutas, por hum 
ou mais Facultativos, que deverAo ser da AI·mada. se os 
houver. A inspecção tem por fim verificar se os ditos ir.di
viduos possuem as qualidades exigidas -110 artigo 13. e se 
estAo ou não vaccinados. Os que se acharem neste ultimo 
caso, e forem idoneos, deverAo ser vaccinados antes da 
sua remessa para a Córte ,--.lIOmpre que isso se possa fazer 
sem Uemora. 

Art. 31. ~o porto que servir de centro á E.·dação Naval 
respectiva, as sobreditas inspecçcles de Mude sorão feitas a 
bordo do Navio. ou quartel da Marinha. que for destinado 
para deposito dos volunblrios e dos recrutas. 

Art. 32. Os Presidentes das Provincias vigiarão que as 
Autoridadl'S locaes não recrutem liem contractem individuos 
incapazes do serviço. para que forem destinadOll. 

Dispensal'Ao o. voluntarios que nlo forem julgados idoneos. 
c bem assim os recrutas que 88 acbarem no mesmo caso. 
ou tenhAo provado isençlo legal a 'seu favor, proporcionan
do-lhes os meios indispensaveis para o seu tran§porte, ou 
viagem de volta para os lugares d'onde tiverem ,indo, ou 
para outros n pedido seu, se esta concessAo for possivel sem 
maior despeza. 

Art. 33. Todos os individu08 alistacles 00 Muoicipio da 
Cõrto e Pl'Ovincia do Rio de laneiro seJlio remelLidos á Capi
tania respecti,a, a qual os remelterá logo, se rorem volunla
rios que queirilo servir como avullOl, para bordo do Navio que 
servir de Deposito da Marinhagem, á disposição do Common
dante da Estaçllo Naval. e Ie forem recrutas 011 ,oluntarlos 
pertencentes aos Corpos de Marinha. para a Fortaleza de 
Villegaignon. li disposição do Com mandante Geral do Corpo 
de Imperiaes Marinheiros. 

-Art. 34. Nas outras Provincias proceder-se-ha seme
Ihantemente, sendo todos os voluntarios e recrutas reme&
tidos ás Capitanias respectivas, onde as houver. depositadOll 
a bordo de hum Navio de Guerra, ou Quartel da Marinha, 
o na falta deste, nos lugares que forem designados pelos 
Presidentes, para dalti seguirem na primeira occasião 0Pl;or-
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tuna Jlara a Córte, onde serão entregues na Fortaleza 
de Villegaignon ao Commandante Geral do Corpo de Im
periaes Marinheiros. 

Art. 35. Os F..ncarregados do alistamento de voluntarios 
e do recrutamento remetterão os individuos que apurarem acom
panhados de relllç(k>s assignadas, nas quaes declarem o nome, 
idade, Ilaturalidade, lugar da residencia, estado e proftssao de 
cada hum d'eUes, os destinos e mais oondiçOta.s dos contractos 
dos vol unt.arios, tudo conforme o modelo N. o 1. 

Estas relações sel'Ao dirhlidas por duas vias ás Autoridades 
encarregadas de receber os alistados na Capital, ou em qualquer 
outro lugar da Provincia. 

Art. 36. Além da relaçAo prescripta no artigo antece
dente dar-se-ha huma outra ao conducwr dos alistados, con
tendo a filiaçao e sigDaes destes, conforme o modelo N. o 2, 
a ftm de que po88Ao requisitar á Autoridade policial do lugar 
a priião dos que se evadirem durante a viagem. 

Art. 37. Ütf Presidentes das Provincias, em conformidado 
do artigo 3ft., remetterllo para a CÓrte, na primeira occasillo 
que se lhes olTcrecer, os voluntari08 e recrutas que tiverem 
apurado, com duas relações como as que 810 prescriptas nos 
artigos 35 e 36, para o que exigirAo das Autoridades á quem 
competir, que lhes sejAo remettidas iguaes relações. 

Art. 38. Nio serio remettidos para a CÓrle, e sim para 
bordo do Navio Chefe da EstaçAo respectiva, os voluntarios 
pertencentes á Marinhagem que forem precisos para comple
mento das -guarnições dos Nnios da dita EstaçAo, ou mesmo 
alguns recrutas que nio tenhio as qualidades exigidas para 
as praças do Corpo d. Imperiaes Marinheiros e do BatalhA0 
Naval. 

Art. 39. A Capitania do Porto da Córte e Provlncia do 
Rio de Janeiro enviará no ftm -de cada semana, á Secre
taria de Estado dos Negocios da Marinha, huma relaçAo de 
t.odos os veluntarios e recrutas que na dita semana bouver 
remettido ao Comntaodante Geral do Corpo de Imperiaes Ma
rinheiros, e ao Commandaote da Estação Naval respeeliva, os 
quacs enviarão igualmente a retaçAo dos individuos que hou
verem recebido, com 8S individualidades designadas no artigo 
35, declarando por quem lhe farAo remettidos, em que dia, 
e o destino que tlverAo. 

Art. 40. O Commandante Geral do Corpo de Imperiaes 
Marinheiros remeUerá sem demora para bordo do Deposito Gpral 
da Marinllélgem os voJuntarios que lenha recebido, " não sejllo 
destinados aos Corpos de Marinha, e procederlÍ a respeito dos 
outros voluntarios e dos recrutas na rórma do Regulamento 
do Corpo de 5 de J unho do 1845, e das Instrucções 8nnexas 
ao Decreto 11.° 9tt. de 11 de Fevereiro de 1852. 

Art. 41, O mesmo Commandantc e o da Estaçlo Naval. 
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do Rio de JltIlciro remetterl10 á Capitania do Porto os volun
tarios desta procedeneia que nas inspecçOes de saude dos seus respe
ctivos Depositos forem julgados incapazes, a Om de que a mesma 
Capitania lhes dê o conveniente destino. E clarão parte destas 
occorrcncias ao Quartel General da Marinha. 

Conservarão os voluntarios vindos das Provincias, e todos 
os recrutas, qualquer que seja a sua procedeneia, que se 
acharem no mesmo caso, panicipando-o, por intermedio do 
Quartel General, á Secretaria d' Estado, que resolvera sobre o 
seu destino ulterior. 

Os Commandantes dos outras Estações Navaes Carlto 
o mC!Jmo com os voluntarios e recrutas inuteis que Ih(!S forem 
remeltidos para complemento das guarniçtles f(!Spectivas. con
servando, polim, os ditos recrutas até ulterior decisão do Pre
sidente da Provincia. 

Art. 42. Apurados os individuos idoneos nos Depositos ai 
que forem destinados, St'gUndo os artigos 33 e seguintes, pro
ceder-se-ha. ao seu exame, classillcaçio c assentamento de praça, 
nos termos prcscriptos pelos Decretos n.OI 1.465 e 1.466 de 
25 de Outubro de 18M. 

Art. "3. Abonar-se-ba assim aos ,oluntarios como aos 
recrutas, desde o dia em que forem recebidos, ou prCSO!l, 
até serem remettidos para a Córte, ou entregues em algum 
Deposito Naval, huma raçAo de etape igual á das Praça!\ 
de prot de primeira Linha, Cornecida pela fôrma que o Pn>
sidente da Provincla determinar: na viagem por terra para 
o Deposito Naval da Córte continuarão a perceber a mesma 
e~pe; e no transporte por mar, o que Cor ajustado para o 
!Co sostento, selldo o navio mercante, 011 a ração que se 
abona ás praças da Arm ada, se vierem em Navios do Estado. 

Art. "4. As escoltas que acompanharem os alistados por 
terra perceberAo os vencimentos de soldo e etape correspondentes 
ás suas praças, sendo as de Guardas Nacionaes abonadas, como 
se Cossem de t." Linha, desde o.dia em que sahirem de suas casas 
até áquelleem que deverem regressar a ellas, Cazendo-se a conta 
para a volta á razlo de .. legoas por dia, á vista das competentes 
guias. 

Art. 43. Os Presidentes das Provincias mandarlo adiantar 
aos alistados, e ás escoltas qoe os acompanharem, os soldos e 
etapes acima marcados, por todo o tempo da sua marcha por 
terra até á entrega dos mesmos alistados em ('.onCormidade do 
art. 43, e mais os dias de demora no lugar ou lugares d'onde 
forem remettidos. 

Os soldos e etapes correspondentes ao temponecessario para 
o regresso das mesmas escoltas serlo lambem adiantados, Cazen
do-se a conta como Oca dito no artigo anteceden te. 

Art. &.6. As despezas que em conCormidade das presentes 
iOitrueções se Ozerem com a aequisiçAo de voluotarios e de re-
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cl'lIlas serão pagas, no Municlpio da Côrte, r.ela Illlendencia da 
)Iarillba , nas Capitaes das Proliocias, pelas 1 besourarias da Fa
zenda, e nos mais lugares, pelasCollootorias ou Mcsosde Diver
sas Rendas, segundo as ordens que para esse Um lhes forem ex
pedidas pelo Presidente da Pronncia, 

Art. 47, A's Capitanias da Córte, Bahia, Pernambuco, 
Maranblo e Pará, e ás mais onde o Golemo julgar conveniente. 
bem como aos Commandantes das EstaçGes Nalaes, se fornecerá 
mensalmente a quantia que for oeeessaria para as despezas do 
alistamento de voluntBrios e de recrutas a seu cargo. 

A referida quantia para a Capitania da Côrte e EstaçAo 
Naval do Rio de Janeiro será Ouda pela Secretaria d' Estado dos 
Negocios da Marinha, e para as outras Capitanias e Esta\:.c1es 
Navaes, pelos Presidentes respectivos, por conta dos creditos 
que para esse Om lhes forem mareados. 

Art, 48. Todas as contas de despem deverAo ser competen
temente legalisadas; a saber: as que forem relativas ao paga
mento de rações ou etapes aos voluntarios ou recrutas, com 
as competentes relações e gulas que os acompanharem, nas 
quaes deverá declarar-se os nomes dos ditos Individuos, os lu
gares d'onde marchA0, e aquelle para onde 810 remettidos, 
averbando-se nas mesmas guias todos os fornecimentos que se 
lbes fizerem: as que provierem de adiantamentos feitos aos 
voluntarios por conta das graUfleaçõe& e premios com as ordens 
e os competen&es recibos: as con&as de soldos e etapes das 
escoltas, com as guias dOIS Corpos a que pel1encerem, ou da 
Autoridade de quem reeeberem os recrutas e voluntarios, 
averbando-se nas mesmas guias todos os vencimentos que se 
lhes abonarem: as gratiOcaçftes, Oulmente, dos empregados no 
alistamento, com recibos por elles assignados, nos quaes se de
claro o numero de alistados que entregllrão, e que deverll con
ferir com as rel3çôes meocionadas no Art. 35. 

Art. "9. Os CapitAes dos Portos e os Commandaotes das 
Estações Navaes terlo uma escripturaçao especial, feita pelos 
respectivos Secretarios e Oflleiaes de Fazenda, da receita e des
pem relativas ao alistamento de voluotarios e de recrutas que 
se fizer pelo seu intermedio, e os respectivos Encarregados 
prestarlo contas todos os mezes das quantias recebidas, na fórma 
das I.eis de Fazenda da Marinha. 

Art. 50. Os Com mandantes de Navios soltos, quando 
alistarem directamentc voluntarios para as suas guarnições, em 
virtude do art. 5.·, satisrarlo os respectivos premios e gratificaçOes 
com os fundos que para esse fim requisitarem li Thesouraria 
da Fazenda da Provinda em que se acharem, em conformidade 
do Ucgulamenlo de 8 de Janeiro de 1838 e do A dso de 28 
de Novembro de 1840. 

Art. 5t. Os voluntarios ('! os recrutas remeltidos para as 
Cnpitaes ,ou quaesql1er oulros pontos das Provincias, e destas 
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para a CÓrte, rec('berlo logo, se o carecerem, algumas Pf'.ÇIlS 
dc far.lamento, que nlo excederão de lIumu jaqueta de I:anno 
azul, duas calças c duas camizas de brim. hum bonet es
cossez, ou cbapéo de !la lha • e hum. manta de algodão, 
fornecidos pelo meio que os Presidentes das llrovincias deter
minarem, t~Ddo muito em vista que se não abuse desta au
torisação. 

Al"t. 52. Hnerá o maior cuidado na remessa dos alistados, 
conciliando-lie toda a economia possi,el com 8 sua segurança, 
asseio, commodos e boa alinaentaçlo. 

Para o transporte por mar -Iiedo preferidos os Navios do 
Estado, e na. falta destes, os Paquet.es de Vapor Nacionaes. 

Alt. 51. Todos os que oecultarem algum individuo sujeito 
ao recrutamento, ou protegerem a sua fuga, ou impedirem por 
alguma fól'ma que Sl'jão recrutados. ou forem causa de que 
depois de recl1ltados se;jAo tirados do poder dos conductol'p.s. 
sel'io punidos em oonformidade do art. ·2,· da Lei n. D 5~ de 
6 Outubro de 1835, COM prisie de·hllm a 3 mezes, e multa 
de tOO a 2~ l'a" alêlU das. outras penascriminaes a que 
possio estar sujeitos. 

Art. {)4. Todas as ~ridades Civis e Militares &llo obri
gadas a prestar o auxilio que estiver ao seu alcance e lhes 
for reqoisitado pelos encalTe8a_ do alistamento. 

AI'l. 55. Só o Governo poderá autorisar, quando o jul
gue conveniente. e com a Dooessaria restricçAo, o alistamento 
de voJuntados Nacionaes sob a oondi~o de servirem, parte ou 
todo o tempo dos seus ooDtrad.os t em huma determinada Pro
,ineia ou &itaçio Naval. 

Art. 56. Os Presidentes das Provineias. os Capitles dos 
Portos B os Commaodant.es das Estações Navaes informarao 
todos os annos. até ao ultimo do mez de Janeiro, á Secretaria 
d' Estado dos Negoeios da- MariAha, sobre o eO'eito que tenllAo 
tido as presentes lnstrucç6es. e as alteraç(les que a experlencia 
for indicando como convenientes. 

Art. 57. Fica0 revogadas quaesquer disposiçfles em con
trario. 

Palacio do Rio de Janeiro em 14 de Abril de t8.'SS.
ltné MMia da SilfJa Par_fII. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO UtPERIO DO BUASIL. 

1855. 

TmlO 18. I'.\RTE 2.- SECÇÃO 2:1.-

DECRETO N.· 1.592 - de 17 de Abril de 1855. 

Revogando o Decreto N.· 1.239 de 30 de Setembro de 
1853, que reduzio a t 1. ROOJ'rOOO a quantia deU.300~OOO 
fixada pelo Decreto N.- 954. de 6 de Ab"il de 1852, 
para despe:as de llepresentação do Enviado Extraordi
fUJriO e Ministro Plenipotenciario em Portugal. 

Hei por bem revogar o Decreto numero mil duzentos 
c trinta e nove de trinta de Setembro de mil oitocentos cincoenta 
c tres, que reduzio n ooze contos e oitocentos mil réis ao 
cambio de vinle sete dinheiros esterlinos por mil réis, o 
quantia de quatorze contos e trezentos mil réis fitada pelo 
Decreto numero novecentos cincoenta e quatro de seis de 
Abril de mil oitocentos cincoenta e dous, para despezas de 
I\epresentaclio do Enviado Extraordinario c Ministro Plcni
potenciario em Portugal, e Restobelecer o mesma quantia 
de quatorze conlos e trezentos mil réis ao sobredito cambio, 
que foi fitada pelo referido Decreto numero novecentos 
cincoenta e quatro para despezas de Represenlaçllo do men
cionado Enviado. 

O Visconde de Abaeté, do Meu Conselho e do d' Es
tado, Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios Estran
geiros, o tenha assim entendido e faça executar, expedindo 
os Despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em deze
sete de Abril de mil oitocentos cincoellta e cinco, trige· 
simo quarto da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de AbaetE. 
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COLLECÇÃO DA.S LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.- SEcçlo. 28.-

DECRETO N.o 1.593-de 18 de Abril de 1855. 

Autorisa a incorporação e approva OI E.tatutos para a Com
panhia proieclada sob a denominação de - CompanMa de 

Oleos J'egetaes. 

Attendendo 00 que Me requereo o Conselheiro Eusla
quio Adolfo de Mello Mattos, e de conformidade com a Ili
nha immediata Resolução de 1 ~ do corrente mez, tomada 
sobre parecer da SecÇao dos Negocios do Imperio do Con
selho d'Estado, exarado em consulta de 22 de Março ultimo: 
Hei por bem Autorisar o incorporação da Companhia que o 
supplicante pretende organisar nesta Cidade sob a denomi
nação de - Companhi.1 de Oleos Vegetaes -, para tomar por 
empresa a Fabrica de Oteo!! Yegetaes que o mesmo suppli
conte possue na dita Cid/lde. e A pprovar os Estatutos for
mulados p/lra a referida Companhia qne com e~te baila0. 

Luiz Pedreira do Coulto Ferraz, do )feu Conselho, trli
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido c t'ill:a etecular. Polacio do Rio de Ja
neiro em dczoit.. de Abril de mil oitocentos cincoenta c 
cioco, trigcsimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Lui: Pe(lrei,.a do ('oulto Ferra:. 
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E.tatuto. da Companlda anonlma denomI
nada- de Oleo8 Ve,;etae.-. 

Arl. t. o Fica estabelecida na Cidade do Rio de Ja
neiro. sob a denominação de -Companhia de Oleos Vege
taes-, a Companhia anonima que com esse titolo se 
encarrega de fabricar em grande etlcnla toda e qualquer 
especie de oleos extrahidos de substancins vegetaes, assim 
para luzes e pintura, como para usos cibarios, medicinnes 
e outros. 

Art. 2. 0 O abaixo assignado cede e transfere á dita 
Companhia todo o seu direito de arção á Fabrica de Oleos 
Vegetaes que actualmente possue em Boto fogo , com todos 
os seus pertences, mechanismos , processos, aperfeiçoa
mentos e privilegio, no valor de oitenta contos de réis. 
que lhe ~erao pagos em dinheiro ou acçõcs, conforme se 
estipular entre elle e a Companhia. 

Art. 3.· A Companhia durará quinze anno!!, contados 
do dia em que principiarem os seus trnbalhos, podemlô 
esse prazo ser pro rogado a aprazimento da Asscmblén Geral 
dos accionistas. 

Art. 4. o Durante os quinze annos especificados no Art. 
3. o, a Companhia terá direito 00 pleno goso do terreno 
onde hoje exi!'te a Fabrica e do respectivo edificio, sem 
nenhum onus; e findo e~se prnzn tratará com o aclual 
proprietal"Ío, ou seus herdeiros, sobre a compra ou arren· 
damento do mesmo local e edificios para fi continuação da 
empresa, a dever ella continuar, e o proprielario ou seus 
herdeiros serão obrigados a annuir a qualquer das duas 
propo!lições. 

Art. 5. o O fundo da Companhia será de trezentos 
contos de réis, representados por mil e quinhenlas acções 
de duzentos mil réis cada huma. 

Art. 6. 0 numa acção basta para dar ao seu possuidor 
a qualidade de flccionista. 

Art. 7.0 Os acrionistas respondem somente pelo ,"alor 
nominal de suas acções. 

Ar!. 8.0 As ficções poderão ser negociadas ou trans
feridas a arbilrio do~ accionistas, com tanlo que a trans
fercncia ~l'ja devidamente rl'~i~trada no~ livros da Com
panhia. 
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Art. 9.· Dentro de quinze dias contados da data da 
primeira reuniio da Assembléa Geral dos accionistas, serão 
estes obrigados a entrar com a quantia de cincoenta mil 
réis por cada huma das acções que possuirem; e segundo 
as necessidades da Companhia, entrario depois com o resto 
da importanda das mesmas act'õcs em prestatões. cnjo va
lor bem como o prazo da sua realisat.Ao. serio filadas 
pela Assembléa Geral dos accionistas. 

Art. 10. O accionista que deixar de fazer alguma 
entrada no tempo marcodo, perderá o direito ás aetões que 
tiver, ~alvos os casos de forta maior. 

Art. 11. Julgor-se-ha constituida a Companhia logo 
que se achem subscriptos tres quartos das suns actões. 

Art. 12. A Companhia será representada por huma 
Directoria composta de tres accionistas eleitos na primeira 
reunião da Assembléa Geral por maioria absoluta de votos 
dos accionistas presentes. O Director que reunir maior nu
mero de votos será o Presidente da Directoria e da Com
panhia. 

Art. 13. A Fabrica será administrada por hum ge
rente. socio possuidor pelo menos de 20 acções, e no
meado tambem pela Assembléa Geral. O gerente de nada 
disporá sem autorisacão da Directoria. 

Art. 14. Haverá hum caixa, escolhida igualmente 
pela Assembléa Geral para receber e pogar por conta da 
Companhia. 

Art. 15. A Directoria nomeará todos os empregados 
ela .'abriea, e orgonisará o seu regulamento interno, que 
será sujeito á approvação da Assembléa Geral. 

Art. 16. A Directoria exercerá suas functões por tres 
annos, e poderá ser reeleita. 

Art. 17. O Presidente da Companhia convocará a As
sembléa Geral sempre que o julgar conveniente aos inte
resses da Companhia. e deverá filze-Io impreterivelmente 
110 fim de cada semestre para apresentação de contas. 

Art. 18. A Assembléa Geral dos accionistas será con
vocada por nnnultcios publicados nns folhas diarias. com 
tres dias pelo menos de antecipatão. 

Art. 19. A Assembléa Gerol dos accionistas poderá 
deliberar. estando presenles nccionistns que representem 
metade das acçõcs emillidas. e quando não !le reuna esse 
numero. se fani nova convocat;ão, decJarando-!'c quc na 
seguinte rcunião cluallJuer numcro de acciollit.tas presentes 
c:oustituirãn Asscmblén Cicfill. 
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Art. 20. A Assembléa Geral será presidida pelo Pre
sidente da Companhia, o qual em cada sesSllo nomeará 
hum Secretario d'entre os accionistas para redigir a acta, 
e verificar as votações. 

Art. 21. Os votos em Assembléa Geral serão contados 
na ralAo de hum por cada cillco acções, e para votar e 
ser votado he indispensavel que o accionista possua, quando 
menos, cinco acções. 

ArL 22. Os accionislas podem ser representados em 
Assembléa Geral por mandatarios especiaes, com tanto que 
estes sejão tambem accionistas. 

Art. 23. Os dividendos da Companhia se farllo de seis 
em seis meles. 

Art. 2&. Dos IUQros liquidos da Companhia se tirará 
10 por 0/0 para fundo de reserva, cuja applicaçilo dependerá 
da Assembléa Geral. 

Art. 25. Desses mesmos lucros Iiquidos, depois de 
deduzido o fundo de reserva, se tirará huma porcentagem 
para as gratificações dos Directores e do gerente; para os 
vencimentos dos empregados, salarios de operarios e des
pezas de escriptorio, devendo o quantum e a distribuiçllo 
dessa porcentagem ser feita pela Directoria, e approvada 
peJa Assembléa Geral. 

Art. 26. Das decisões da Directoria em casos nllo 
previstos nestes Estatutos, haverá recurso para a Assembléa 
Geral dos accionistas. 

Rio de Janeiro 6 de Março de 1855. 

EUltaquio Adolpho de Mello Mattos. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO BIPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.- SECÇÃO 29.-

DECRETO N. ° 1 .59l - (le 21 de Abril de 1855. 

Dissolt·e o 6.° Batalhão de In(antaria da Guarda Nacional 
do hlunicipio da Curte, e organisa hum Batalhão de 
Infantaria dos Guardas qualificados nas Freguezias de 
Santo Antonio, Engenho Velho, e Inhauma do mesmo 
h'luuicipio. 

llei por bem, em cooformidade do Art. A. ° da Lei 
n.O 602 de 19 de Setembro de 1850, Decretar o segui li te : 

Art. 1.0 Fica dissolvido o 6.° Batalhão de Iofaota
ria da Guarda Nacional do Muofcipio da córte, organisado 
por Decreto 0.° 805 de 15 de Julho de 1851. 

Art. 2.° llica orgaoisado oas Freguezias de Santo 
Antonio, Engenho Velho, e Inhaúma do mesmo Municipio, 
hum Batalha0 de Infantaria de 8 companhias com a de
signação de sedo. 

Este Batalha0 terá a sua parada na primeira das re
Ceridas Freguezias. 

JoRé Thomaz Nabuco de A.raujo, do Meu Cooselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em vinte e hum de Abril de mil oitoceotos cincoenta 
e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

J0841'1aomaz Nabuco de Araujo. 
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COl.LECçIo DAS l.EIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TO)IO 18. PARTE 2.- SECÇÃ.O 30. a 

.. 

DECRJ.:TO N.· t.S9S-de 28 de Abril de 1855. 

Atltori.~a a incorpMa.ção e approva os EstattdOS da Companliia 
que se pret~náe fundar na Provincitl de São Paulo sob a 
denominação de-Companhia AU$iliadora do Commercw e 
Agricultura. 

Attendendo ao que Me requerêrllo Hermenegildo Antonio 
Ferreira e outros, residentes nas Villas de São SebasliAo c 
Bella da Print~eza da Provincia de Silo Paulo, e de conformi
dade com a Minha immediata Resoluçilo de U. do corrente 
mez, tomada sobre parecer da Secr.llo dos Negocios do Imperio 
do Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 28 de l\larço 
ultimo: Hei por bem Autorisor a incorporar.llo da Com
panhia que os Supplicontes pretendem estabelecer nos ditas 
Villas sob a denominar.llo de -Companhia Auxiliadora do Com
merdo e Agricultura, - e A pprovar os respectivos Estatutos, 
que com este baila0. Luiz Pedreira do Coutto 11erraz, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario d'.:Stado dos Negoeios do Im
perio, assim o tenha entendido e faça executar. IJalacio do Rio 
de Janeiro em vinte e oito de Abril de mil oitocentos cincoenta 
e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

L"iz Pedreira d9 CouUo FerrfU. 
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Estat/lto)r tia Sllr,;/·t/mle o t llxiliculora do Commrrci/J e AfI,'i
l'Ultwrll. 

Art. 10° A Sociedade Auxiliadora do Commercit) e Agri
cultura tem' por fim empregar-se exclusivamente no commercio 
maritimo dos dous Municipios da Villa de 810 SebostiAo e 
VilIa Bena da ('rinceza. estabelecendo as embarco\:ôes nece!lsa
rins poro trnnsporte de generos e mercadorias. e prodllctos 
agricolas entre elites portos e o do lUo de Janeiro. ou qualquer 
outro. cuja administraçAo será entregue a hum Gerente de 
conlianl:a e nomeat:.lIo do sodo que for e!IColhido pela Assem
bléa Geral dos accionistas pllra Inspeclor e Caixa da Sociedade. 
que tenha a necessaria capacidade e habilital:õcs para bem 
servir, e entenda alguma cousa de e!lcriptural:lIO mercantil. 
ticando debah:o das vistas e inspecl:,Ao immediata do Inspector • 
ou quem Sllas vezes fizer. 

Art. 2.0 O capital para esta Sociedade he de 60 contos 
ele réis, divididos em 240 acções de 250c'ttOOO. que será 
applicado á compra de embarcações. escravos. canÔas, fasas 
para armazens, e o mais que for de mister; estando tudo 
entregue ao lnspector UU 8 quem suas vezes fizer. e 00 

Gerente. e !\ob suas responsabilidodes. 
Art. 3.° Podem ser socios nacionacs e estrangeirM. 

()S quoes terAo parte nos lucros ou perdas. c.onforme o numero 
das acções de que forem proprietario . 

..\ri. 4. o Os SOclOS receberAo buma apolice relativa a 
cada huma acçi10 assignada pelo Caila, e só poderao 
transferi-Ias comparecendo primeiro no escriptorio da Socie
dade o possuidor da acçi10 ou ac~.ões, e D pessoa a quem 
houver de ser transferida, para boa regularidade da escripturn
çno. sob pena de nunidade de qualquer ncto de lransferencia , 
ou hypotheca que se efrcctlle sem preceder as formalidades 
acima preseriptas. 

Art. 5. o O Inspector e Caita da Sociedade he o compe
tente para assignar toda a correspondcncia. e os titulos de 
compras e ven,las que se fizerem da Sociedade. Tambcm 
poderá dar eommissllo 00 Gerente rara este fim. e nomear 
procuradores especiacs quando houver de elfectllor alguma 
compra ou venda fóra dos dous Municípios. 

Art. 6. 0 A IlssociaçUo durará quatro annos consecutivos, 
findos os quaes reunir-se·hao os socios pora de commum accor
do resolverem se ella deve ou r.J1o continuar por igual tempo. 
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o InspccLor fará n convocação da Assembléa Geral trinta 
dias antes de findar-se o quatriennio. 

Art. 7.· Serão demonstrados no fim de cada anno social 
os lucros. e nestas occasiões serão francos Oll livros aos sócios 
para qualquer e~ame; bem como a caixa. Far-se·ha tombem 
o dividendo dos lucros. se assim o .resolver Il Assembléa Geral, 
que sorá convoc.ada na fórma do Artigo antecedente. 

Art. 8.0 O capital não poderá ser retirado senDo depois 
de haver expirado o prazo porque he formada a associac,:llo, 
ou porque for prorogada, e soa respectiva liqnidac,:3o. 

Art. 9. o As despezas que se fizerem aRnualmente com 
a manutencAo desta em preza serão todas por conta da Socie
.Iade. O InspecLor, 011 quem suas . vezes . fizer , vencerá 
nnnualmenle huma gratiftcaçilo de 600;m000, e marcará ao 
Gerente bum solario correspondente ao seu trabalho. Tam
bem nomeará hum ou mais caixeiros que forem neccssa
rios, de accordo com o Ger.ente, aos qU8cS marcará sàJarios. 

Art. 10. Alêm do armazem que deverá ser estabelecido 
em 880 Sebastião t onde será o escriptorio da Sociedade e o 
centro das suas operações, haverá mais nos pontos de Caragun~ 
talllba e Villa Relia, em tempo convenieme, ontros arma
zens sujeitos ao da Villa de São Sebastião, os qua6s ser
virAo de deposito das cargas que se destinarem ás emJ.,ar
caçõcs da Sociedade. F..stabelecldo o armazem em Villa Bella, 
haverá hum barco que ahi fará o seu carregamento e descarga 
em linha direita com o Rto de Janeiro, ou qualquer ou
'tro ponto. 

Art. 1 j . As cargas serão embarcadas á vez, nlio ha
vendo por maneira alguma preferencias, ainda mesmo sen
do de socios, sob pena de ser despedido o Gert'nte, ou 
caixeiros, no caso de contravenção. 

Art. 12. Em geral todos os socios e empregados silo 
obrigados a cumprir e executar os presentes Artigos. os qoaes 
approvados competentemente, e nomeados seus empregados, 
entrará a Sociedade em suas operações, e será matriculada 
no Tribunal do Commercio. 

Art. 13. Be expressamente vedado aos socios em
barcarem suas cargas em outras embarca~.ões que não forem 
as da Sociedade, por isso que todos devem concorrer para o 
augmento e prosperidade della e procurar seus interesses, sal
vo os casos extraordinarios e nAo previstos. 

Art. 14. Além das épocas marcadas para a reuniAo 
da Assembléa Geral, será ella convocada sempre que occ,orrer 
circunstancias extraordinarias não previstas nos Estatutos. 
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Art. 15. O socio que contrüvier ao disposto no lrt. 
13 pagariÍ a pena convencional de 2O~OOO por cada vez. 
e além disso todo aquelle prejuizo que com essa falta de 
cumprimento tiver dado á Companhia. 

Art. 16. He livre aos Socios pagarem com escravo!' 
o importe de suas acções, ou com quaesquer outros bens 
de que a Sociedade necessite, dando-se porém a cada hum 
escravo o valor sómente de hum conto de réis a juizo do 
Inspector, os quaes serlio reputados como propriedade e fun
dos da Sociedade, podendo, em qualquer tempo em que 
deixarem de ser socios, receber taes escravos pelo mesmo 
preço taxado de hum conto' de réis, salvo se houverem ad
quirido algum defeito, ou molestias, que os tornem de me-

, DOS valor; e nesse caso serAo avaliados a juizo da Sociedade. 
e receberAo pelo preço que for arbitrado, se o quizercm. 

Art. 17. SerllfJ francas aos socios e ás pessoas de suas 
famílias, passagens gratuitamente, c só pagado as despezas 
feitas com comedorias. 

Arl. 18. Será nomeado d'entre os socios em Assem
bléa Geral hum Substituto do Inspector, que vencerá a mes
ma graU6caçAo marcada no Art. 9.· quando em exercicio. 
nas faltas e impedimentos deste; ficando a seu cargo toda a 
responsabilidade. 

Villa de SIlo Sebastião 7 de Outubro de 185'. - Berme
negildo Antonio Ferreira. - Hygino Manoel de Sant'Anna.
José Anastacio de Sousa. - Antonio Carlos Nunes. - ~Ianoel 
Joaquim Pereira. - Francisco de Paula Martins. - Antonio 
Hcnri,gues da Silva. 
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COLLECÇ.\O DAS LEIS DO IMPEIUO DO BIUSIL. 

1855. 

TOllO 18. PARTE 2." SECÇ.\O 3La 

DEl~l\ETO N.o 1.596 - de 30 de Abril de 1855. 

Abrindo ao Ministerio da Fazenda Iwm c,.edito supple
tntntar de 521. 200 ~ 000 para as (lespezas do exerciclO 

de 185!-18:i5. 

Nao sendo suficiente para a despeza do 'Ministerio da 
Fazenda, no exercicio corrente de 1854-1855, o credito da 
Lei N.o 719 de 28 de Setembro de 185:l. augmentado 
com o supplementnr que ~Innaei obrir pelo Decreto N.o 
1.5:).~ de 17 de Fevereiro do corrente onno: Hei por bem, 
em conformidade da Le} N.o 589 de 9 de Setembro de 1850, 
e tendo ouvido o Meu Conselho de Ministros, abrir mais o 
de 521 .200~OOO nas rubricas constanle~ da Tubella an
nexa. o qual será levado em tempo competente ao co
nhecimento da Assembléa Geral Legislativa. 

O Marquez de Paraná, Conselheiro d'Estado, Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, }linistro 
e Secretario d'Estado dos Negocios da .'azenda, c Presi
dente do Tribunal do Thcsouro Nacional. assim o tenha 
entendido e raça executar. Palado do Ri.o de Janeiro em 
trinta de Abril de mil oitocentos cincoenta e cinco, tri
gesimo quarto da Iodependcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Marqu~rz de Paraná. 
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Tahella a qne 8e refere o Decreto desta 
data, alltomando o credito 8npI,Ieulentar 

para o exercicio de :l85"-:l85~. 

§ 5,0 Pensionistas do EstaQo. , , , .... 
~ l!,o A t d ;, ,. poseo a os •..•••..........• 
S 11. Alfandegas .•................ 
§ 12. Consulados ................. . 
•~ 13. R b d . Ij ece e oflas .. ' . , .. . ......• 
S 14. Me~as de l\codas e Cullcctorias. 
S 17. 'fypogrophia Nacional , ..... . 
S 28. Obras ..................... . 
§ 30. Eventuoes .... , ............. . 

Rs. 

20.000~OOO 
4O.000;jpOOO 

100.000.i.:" 000 
27.200,71'000 
13.000~OOO 

120.000.'J!OOO 
51. 000.li. 000 

140.000·1;000 
10. OOO;;'! 000 

521. 200 ~ 000 

Palocio do Rio de Janeiro em 30 de Abril de 1855. -
Marquez de raraná. 
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COLtECÇAO nAS LEIS DO UIPElUO DO BRASIL. 

1855. 

T0310 18. PARTE 2.- s~cçÃO 32 & 

DECRno N.· 1.597 - do 1.. de Maio de 1855. 

Dá Regulamento para os l'ribunal's do Commercio. 

Hei Jlor bem, em virtude 11o Art. 1.0, da Lei n.0799 
de t 6 de Setembro do anno preteri to , Oecretar o seguinte: 

TITHO I. 

Da iUr1sdicção Commercial. 

CAPITULO UNlCO. 

Disposições geraes. 

Art. I.· A jurisdicçao Commercial voluntaria, ou con
tenciosa, e administrativa comprehendc li lodos os Commer
ciantes matriculados ou não matriculados. 

Art. 2.° Somente aos Commercialltes matriculados com
pete a proleCção que o Codigo liberalisa a favor do Com
mercio (l~rt. 4.° do Codigo do Commercio). 

Esta protecçao consiste nns prerogativas estabelecidas pelos 
Arts. 21 , 2~, 309, aIO, 825, 898 do Codigo do Commercio, 
14 e 15 do Titulo unico do mesmo Codigo, Art. 3.° § t. O 

321, e 3'.3 § a.o do I\egulamento 737 de 1850, (Art. 28 
da Lei de 19 de Setembro de 1850). 

Art. 3. 0 lIe creado hum Tribunal de Commercio na 
Capital da "Provincia do Maranhao, ficando slJpprimida a Juntn 
do Commercio estabelecidil pelo Regulamento N." 738 de 
25 de Novembro de ttJãO (Lei N.o 799 de 16 de Setembro de 
185~ Art. 2.°). 
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TITUO 11. 

Da jlll'isdicção administrati1:a. 

CAPITULO I. 

Dos 7'ribunae, do Commercio como Tribuncus adtlli
nistrativos. 

Art. 4.° Os Tribunaes do Commercio na paite admi
nistrativa continuarão a reger-se quanto á sua competencia, 
ordem, e fôrma do seu despacho pelo Titulo unico do Co
digo do Commercio, e Tit. 1.0 do Regulamento N.O 738 de 
25 de Novembro de 1850, cujas disposil:ões ficão em vigor 
em tudo que não for expressamente derogado por este He
gulamento. 

Art. 5.0 A juris!licçAo administrativa dos mesmos Tri
hunaes será exercida somente na respectiva Provincia (Art. 1.0 

Titulo unico do Cocligo do Commel"cio). 
Art. 6.° Todavia será etlensiva ao mesmo districto da 

Relotio a jurisdictiiO dos Tribunaes do Commercio nos casos 
seguintes: 

§ 1.0 Quanto á matricida .los Commerciantcs, Correto
res. Agentes de leiliio. Trapicheiros, e Administradores de 
Armazens de Depositos, e a expeditão de seus titulos. 

§ 2.0 Quanto á concessAo ou denegação de )loratorias. 
S 3.0 Quanto á rehabilitaçAo dos fallidos. 
§ 4.° Quanto ao registro das Sociedades Commerciaes. 
S 5.0 Quanto á organisaçio de huma Tabella fixando o 

madmo e mini mo da commissão que os Juizes do Commer
cio podem conceder aos Curadores .'iscaes, Depositarias, e 
Administradores da mussa fallida (Art. 839 do Codigo do Com
mercioj. 

§ 6.° Quanto á demissão dos Correctores e demais Agentes 
auxiliares do Commercio. 

Art. 7.0 ConsiderA0-se como exclusivamente pertencen
tes á jurisdiçAo administrativa os casos de que trata o Ar-
tigo antecedente. • 

Art. 8.° Das decisões dos Tribunaes do Commercio: 
t . o Concedendo }foratorias ou a rehabilitatJlo do fallido. 
2. o Prohibindo ou annullando o registro dos contractos 

de Sociedades Commerciaes. 
3. o }Iultando, suspendendo ou r1emiltindo os Correto

res, e demais Agentes anxiliares do Commercio. 
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4. o Multando os Administradores tle Trapiches AIrandega
dos; e Capitaes de Navios (Art. 18 §§ 8.0 e 12 do Regu
lamento 738 de 18;)0): 

Ha recurso, sem etreito suspeosivo, para o Conselho 
d'Estado. 

CAPITULO 11. 

Do Pre,idente e Fiscal do Tribunal do Comrnercio na 
parte admini8trativa. 

Art. 9.0 Compete ao Presidente do Tribunal do Com
mercio. além das attribuições que actualmente lhe pertencem 
(Art. 30 do Regulamento N. D 738 de 25 de Novembro de 
1850). 

§ 1.0 Advertir e reprehender aos Empregados do Tribu
nal quando faltarem ao seu dever. 

S 2.· Suspende-los por quinze dias até dois mezes. 
§ 3.0 Promover a responsabilidade dos mesmos Empr~ 

gados quando rÓr caso della. 
A substituiçAo do Presidente he regulada pelo Art. 51. 
Art. 10. Ao Fiscal compete requerer ao Tribunal a 

prohibiçAo ou annulaçAo do Registro dos contractos de Socie
dades nullos por falta de solemnidades substanciaes, e 
interpor os recursos estabelecidos 110 Art. 8.0 §§ 1.·, e 2. o 

Este recurso nlo exclue o das partes e deve ser jp
terposto em dez dias. 

CAPITULO 111. 

Dos Con.ervadores do Commercio nas Provincias em que 
não 1/4 Tribunael do Commercio. 

Art. 1 t . Nas referidas Provincias haverao Conserva
dores do Commercio que nas Capitaes maritimas seca0 os 
Inspectores da Alrandega e Administradores de Mesas de 
Rendas, e nas outras Capitaes os Inspeclores de Thesou
rarias. 

Fica0 supprimidas as Juntas de Commercio. 
Art. 12. Compete aos Conservadores· do Commercio 

nas Capitaes Marítimas: 
§ 1." O registro das Embarcações Brasileiras destinadas 

á navegat.ao do alto mar. (Decreto N." 86' de n de 
Novembro de 1851, e n.· 930 de 10 de Março de 1852)_ 

,í- """'
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§ 2. ° ,\ nlbrica dos Livros (los Commerciantes, e Agen
tes audliares (lo Commercio. (Decreto n.O 930 de 10 de 
llarço de 1852). 

S 3.° O registro dos documentos que os Commerciantes 
slio obrigados n inscrever no registro Publico do Com
mercio, salva a disposi~ão do Art. 6.° § 5." (Decreto N.o 930 
de 10 de Março de 18~2). 

§ 4.· ,\.s altribuições que o Art. 18 §§ 2.°, 3.°, A.·, 9.°, 
10, 11. e 13 do I\egulamento N.· 73~ de 25 de Novem
bro de IBM confere aos Tribunaes do Commercio. 

§ 5.· I\lultnr. e suspender com recurso para o Tribunal 
do Cummercio do Ocstricto respectivo os Correctores, e 
.-'gentes auxiliares do Commercio. (Art. 18 do Decreto N. 0738 
de 1850 § 6.°, Decretos 0.··806, 858,863 de 1851. 

§ 6.° Propor ao Tribunal do ClImmercio respectivo a 
dClllissllo ou destilllit;ão dos referidos Agentes aux.iliares do 
Commercio. 

S 7." Multar com recurso para os mesmos Tribnnaes 
os Trllpicheiros. Armadores, e Capitães de Navios (Decrelos 
n.· 862, e 879, de 1851, e 916 de 1852). 

Art. 13. Competem aos Conservadores do Commcrcio das 
Provincias odo maritimas; as atLribui~õcs referidas no Artigo 
antecedente §§ 2.°, 3.°,5.", e 6,·. 

Art. U. Para o eXllerlicnte da Conservaloria do Com
mercio serão nomeados pelos Inspectores das Alfandegas 
Administradores de Mesas de "endas c Inspectores de The-
sourarias hum O fficia 1 e hum Archivista d'entre os Empre
gados respectivos, aos quaes sao applicaveis as disposi~ões 
dos Arts. U e 45 do ltegulame::to N. 738 de 25 de No
vembro de 1850. 

Art. 15. Os Conservadores do Commercio nas Pro
vincias maritimas terao os seguintes livros. 

S 1.0 Do registro das Embarcações. (Art. 12 § LOl. 
S 2.° Do registro l'ublico dos documentos. (Art. 12 

§ 3.") 
§ 3.° Da Correspondencia. 
S 4.0 Dos Emolumentos. 

Art. 16. Além dos Livros mencionados no Artigo an
tecedente haverão os que forem convenientes e pelo Governo 
approvados. 

Art. 17. Os Conservadores do Commercio das Provin
cios não maritimas terão sómenle os dois Livros seguintes. 
~ 1.0 Do registro Publico dos documentos. (Art. 13). 
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§ 2." Da Correspondencia. 
Art. 18. SIlo applicaveis nos Consenatlorcs do Com

mercio as dispositõcs do Art. 73 do Regulamento N." 738 
de 25 de Novembro de 1850. 

Tillalo 111. 

Da jurisdicção contenciosa e voluntaria. 

CAPITULO I. 

Dos Juizes de 1.a lnslallcia. 

Art. t 9. A jurisdicçAo dos Juizes especiaes do Com
mercio be extensiva sómente á Comarca das Capitaes em 
que elles forem crendos e terlo alçada até 500.zt,OOO. 

Nos Termos das outras Comarcas esta jurisrlicção !!erá 
exercida pelos Juizes dG Civil ou Municipaes. (Art. 6.· do 
Regulamento N.· 737 de 2á de Novembro de 1850). 

Art. 20. Fica0 creados Juizes especiae!! do Commercio 
na Capital do Imperio e nas Provincias do Babia. l'ernam
buco e Maranhllo. (Lei N.· 799 de 16 de Setembro de 
185.&, Art. 2.°). 

, Art. 21. Os Jllizes de Direitos espccincs do Commer
cio serllo substituidos nos seus impedimentos Jlelos Juizes 
de Direito do Comarca do Capital, e pelo da 1.. vara 
aonde houver moi!! de hum, e pelo do 2. a na falta deste. 

Art. 22. Os Juizes de Direito el'peciaes do Commercio 
yeneerão o mesmo ordenndo e gratificaçAo dos demais Juizes 
de Direito, e terao os emolumentos que competem aos Juizes 
Municipaes. 

SEcçlO 1.a 

Da jurisdicção voluntaria. 

Art. 23. Os Juizes de Direito especiaes do Commer
cio, e os demais Juizes al~m da jurisdictão voluntaria que 
Actualmente exercem (Artigos 21 e 22 do Regulamento N.· 
737 de 2':> de Novembro de 1850) terllo as attribuições 
que compelem ao Presidente do Tribunal do Commercio , 
e aos mesmos Tribunaes J'las causas de fallencia solva 11 
disposiçllo do Art. 6.· §§ 2.·, 3.·, e 5.° 
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SECçiO 2.-

Da jurisdicção coneenciosa. 

Art. 2"-. Aos mesmos Juizes (Artigo 19) compete em 
1.· Instanda o julgamento das causas commerciaes entre 
as quaes se comprehendem as de (allencia. 

CAPITULO 11. 

DOI Tribunau do Commercio como Tribunaes 
de 2.- Instancia. 

SEcçlo 1.-

Compo&ição dos Tribunau. 

Art. 25. O Tribunal do Commercio da Capital do Im
perio para funccionar como Tribunal de 2.· Instancia he 
composto : 

§ t.· Do Presidente. 

3.· Dos seis Deputados Commerciantes . 12. o Do Fiscal. 

• 4.° De tres Desembargadores Adjunctos designados pelo 
Gov~mo d'entre os da Relação do Rio de Janeiro que nella 
tenMo exercicio. 

Art. 26. Os Tribunaes do Commerdo da Bahia, Per-
nambuco, e Maranhão para o mesmo fim serAo compostos: 

§ 1. o Do Presidente. 12. o Do Fiscal. 
3.0 De quatro Deputados Commerciantes. 
4. o De dois Desembargadores Adjuntos. 
Art. 27. Os Presidentes dos Tribunaes e os Adjunctos 

deixA0 o etTectivo elerdcio da Relação, vencendo o mesmo 
ordenado, e gratificações. 

Art. 28. No caso previsto pelo Art. 83 do Rpgula
mento de 3 de Janeiro de 1833 antes de serem chama
dos os Juizes de Direito para o julgamento de algum feito; 
o Presidente da Relação convocará o Adjuncto ou Adjunctos 
que forem precisos para completar o numero. 
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SECÇlO 2.-

Das Conferencias e Audiencias. 

Art. 29. As conferencias para julgamento das causas 
commerciaes terao lugar 1I0S mesmos dias em que aclual
mente os Tribunaes fazem as suas Sessões e logo depois 
que estas se findarem. 

As conferencias durarao até as tres horas da tarde, 
se for preciso. 

Art. ao. Os Adjunctos tomarao assento na mesma mesa, 
á direita e esquerda do Presidente por sua :mtiguidade. 

Art. 3i. Findas as conferp.ncias terao lugar as Audien
rias, feitas cada semana e alternativamente por hum dos 
Adjunctos. 

SECÇÃO 3.-

Da competencia do, Tn'bunru, do Commercio. 

Art. 32. Compete aos Tribunaes do Commercio em 
2.- Instancia o julgamento das appellaç6es interpostas das 
sentenras proferidas pelos Juizes de Direito especiaes e de
mais Juizes do Commercio (Art. 19.) 

Arl 33. O Destricto da jurisdicçllo dos Tribunaes do 
Commercio em 2.- Instancia he o mesmo das Relações. 

SECÇÃO 4.-

Do julgamento . 

. Art. 3&.. As causas commerciaes serlo julgadas por 
4 Juizes dos quaes dois serAo Desembargadores e dois De
putados Commerciantes. 

. Entre os Desembargadores que p6dem ser Juizes se 
comprehende o Fiscal. 

Art. 35. No caso de empate ou seja a questlo preju
dicial, inddente ou principal a decisao compete ao Presi
dente, que terá voto de desempate. 

Art. 36. O Relator será sempre hum dos Desembar
gadores a quem por distribuiçllo couber este encargo. O outro 
lJesembargador será o immediato ao Relator. Os dois Deputados 
Commerciantes que devem julgar a causa serlo sorteados DO 

ael\) do julgamento. 
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Art. 37. Se algum dos Deputados Commerciantes for 
suspeito ou impedido na callsa, será substituido por outro 
sorteado. 

Art. 38. No caso de suspeiçllo ou impedimento do 
Relator proceder-se-ha á outra distribuif;.aO: o Desembargador 
immediato será substituido pelo que se lhe seguir, e se 
todos forem suspeitos ou impedidos o Presidente do Tribunal 
deprecará ao da Relaf;ao que nomeie hum Desembargador 
para substitui-los. 

Art. 39. Interposta, recebida e seguida a appellaçao 
o Secretario do Tribunal lavrará Termo de recebimento 
c a apresentará ao Presidente que por seu de:lpacho mandará 
dar vista ás partes para arrazoarem concedendo o prazo im
prorogavel de dez dias a cada huma seja ella singular Oll 
collectiva. 

Art. 40. Findos os Termos e independentemente de 
despacho, ou solicitaçao das partes o Escrivão cobrará os 
Autos com allegações ou sem ellas, para proceder-se á distri
buiçAO do Relator. 

Art. 41. O Relator anlei de tudo examinará se o feito 
está nos term~ de ser proposto, e por seu despacho ordenará 
as deligencias precisas como pagamento de direitos, nomeaçllo 
e audiencia do Curador, inquirições, exames ou vestorias. 

Art. 42. Tambem compete ao Relator processar e julgar 
as habilitações que sobrevierem. 

Art. A3. Estando a causa em lermos dc ser proposta 
o Rclator a entregará em conferencia ao Desembargador im
mediato em antiguidade com Relatorio escripto, em o qual 
nlo revelará seu volo. 

Art. U. O Desembargador immediato tendo examinado 
o processo o apresentará ao Presidente que marcará o julga
mento para a mesma conferencia ou para seguinte. 

Art. 45. Sorteados os dous Deputados Commerciantcs, 
Relatado o feito e discutido pelos quatro Juizes decidir-se-ha 
8 causa á pluralidade de votos e conforme o vencimento o 
Relator nl mesma conCerencia ou na seguillte lavrará o Ac
cordlo que por elles será assignado. 'fodavia será addiado 
o julgamento para conCerenei.. seguinte se algum dos Depu
tados commerciantes pedir este espaço para ver os autos. 

Art. 46. Proferida a Sentença, publicada em Audien
eia, sendo passados cinco dias, será extrahida do Processo 
se o yencedor a exigir. 

Art. A7. A Sentença será assignada pelo Relator e lam
bem pelo Presidente se tiver bavido desempate. 
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Art. 48. Nos Embargos oppostos ao Accord:io se pro
rellerá como dispoem o Regulamento O.· 7;17 de 1850 Arts. 
662, 66;1 e 66&. 

Art. 49. Para o julgamento de Embargos 010 haverá 
nova dislribuitlio. 

SEcçÃO 5.-

Do Presidente do Tribunal do Commercio oomo Tribunal 
W! 2.- lnstancia. 

Art. 50. .lo PI'Csidente do Tribunal do Commercio na 
parte judiciaria compete: 

§ 1.· Dirigir os trabalhos, maoter a ordem na di~cus
são e fazer executar as Leis e Regulamentos Commerciaes. 

§ 2.0 Distribuir pelos Adjunctos as oppellações. 
S 3.0 Decidir os aggravos de petiçao e iostrumento, 

assim como 8S Cartas testemunhaveis. 
§ 4.0 Ter o Sello do Tribunal para fazer sellar as seo

tenças eltrahidas dos Accordll.os. 
S 5.0 Et.pedir em seu nome e com sua assignatura as 

Portarias ou Ordens tendentes á exeCUtA0 das decisões do 
Tribunal. 

S 7.° Julgar as sl1speições de sua competencia. 
Art. 51. O Presidente será substitui do pelo Vice-Presi

dente e em falta deste pelo Desembargador mais aotigo que 
nao for o Fiscal. 

Art. 52. Quando algum dos Adjunctos exercer a Pre
sidencia por mais de duas conferencias, será substituido 
como Relator passando os Feitos a outro Adjuocto. 

SECÇÃO 6.-

Do Secretario e demais Ofliciaes e Empregado, dos 
Jui:os e Tribunaes do Commercio. 

Art. 58. As funcções do Secretario do Tribunal (Arts. 
76 e 77 do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833) serllo 
exercidas pelo Omcial-maior da Secretaria do Tribunal, o 
qual vencerá a titulo de gratificaçao metade do ordenado 
que percebem ou vierem a perceber os Secreta rios das Re
lações, entrando porém os emolumentos para a caiu res
pectiva. 

Art. 54. A Secretaria lambem será a mesma havendo 
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nella porém os Livros precisos para a distribuição em os 
quaes se altenderá as diverllas especies ou objeclos deUa. 

O modo da distribuiç'Ao nos respectivos Livros, e da 
entrega dos autos aos Adj.unctos, Juizes, Advogados, e 
Fiscaes será o mesmo usado nas Relações. 

Art. 55. Em cada hum dos Tribunaes do Commercio 
para o exercicio da respectiva jurisdicção 81~m dos Empre
gados existentes que serllo communs na parte judiciaria e 
administrativa, haverá: 11.0 Dous Escrivlles de Appelluç'ões Aggravos; 

2. o Dous Continuos; 
• 3.0 Dous Olliciaes de Justiç'o. 

Art. 56. Os Continuos e Olliciaes de Justiça terão as 
mesmas runcções que aos das Relações incumbe o Regu
lamento respectivo e serlo nomeados pelos Presidentes. 

Elles servirão tombem na parte administrativa compe
tindo aos Olliciaes de Justiça as diligencias que hoje estilo 
iJlcumbidas ao Porteiro. 

'\ Art. 57. Os Continuos vencerAo &80~OOO de ordena
do; e os Officiaes de Justiça 2.w~OOO. 

Além dos ditos ordenados vencerllo os mesmos emolu
mentos que competem, ou compelirem aos Empregados das 
Relações. 

Art. 58. Os Contadores e Distribuidores do geral serio 
tombem dos Tribunaes e Juizos do Commercio. 

Art. 59. O Juiz especial do Commercio da Capital do 
Imperio terá dous Escrivaes, e os das outras Provincias 
hum só, os quaes ser40 nomeados sendo possivel d'entre 
os actuaes. Estes Escrivães serllo tambem TabelliAes pri
vativos do Protesto das Letras de cambio, da terra, e de 
todos os Titulos que o exigem. 

CAPITULO 11. 

Do Processo. 

SECÇÃO I. 

Do Processo Commercial ~m 1.· Instancia. 

Art. 60. As causas commerciaes continuarlo a ser 
processadas pela rórma estabelecida no Regulamento N. o 737 
de 25 de Novembro de 1850. 
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Art. 61. Os recursos necessarios do llronuncia ou não 
pronuncia no coso de quebras serão interpostos para os Jui
zes de Direito do Crime, sendo proferidos pelos Juizes Mu
nicipaes e para os Relações quando forem dos Juizes de 
Direito especiaes. 

Dos despachos dos Juizes de Direito do Crime quando 
substituirem os Juizes de Direito Especiaes não haverá recurso. 

Art. 62. ' O processo das quebras não será mais divi
dido em duas partes. porêm seguido conrorme a ordem chro
nologica dos actos. e succesSêlo delles estabelecido pelo Codigo 
Commercial, salvo se esses actos poderem ser simultaneos 
e devno correr em separado. 

Art. 63. Podem ser simultnneos com outros actos, 
com~.ando todavia nos termos legaes: 

§ 1.0 O balanço ( Art. 817 do Codigo) e a averiguação 
das causas da fallencia (Art. 818) sendo porém essenciaes 
hum e outro para a qualifica~ão da quebra c pronuncia 
do fallido. 

§ 2.· A avaliação. e vendo dos bens logo depois do 
Inventario e sem prejuiso ou interrupção dos netos de 
que trata o § 1.· 

S 3.· Os embargos do fallido. 
§ 4.· Os actos de arrecada~ão c administraclio. 
§ 5.· Os Incidentes ou emergentes dos quacs nao depen

dao os actos seguintes. ou definitivos. 
Concluidos estes aetos o Juiz mandará reunir ao processo 

por sua ordem os que forem essenciaes ficando os outros 
appensos. 

Art. 6!. Os Juizes de Direito especiaes e os domais 
Juizes de Commercio exercerão rOlljullctamente as funeções 
de Juizes Commissarios, que fica0 supprimidos. 

Art. 65. Podem todavia os Tribunaes do Commercio e 
os Juizes de Direito especiaes commetter aos Juizes Municipaes 
as diligencias necessarias com excepçao do julgamento 
definitivo ou inLerlocutorio. 

Art. 66. Bc licito ao fallido em vez de embargar 
usar do aggravo de peticAo ou instrumento. 

O aggravo porêm nao suspenderá a apposi~ão de sellos. 
Art. 67. As funcções que no Processo de quebras 

competillo ao Desembargador Fiscal aote o Tribunal do Com~ 
mercio serfto exercidos pelo Promotor Publico. 

Art. 68. A nomeação do Curador Fiscal nlo impede 
n qualquer credor de requerer ou promover o que for 
a bem da massa fallida. 
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ne licito lambem ao Promotor Publico intervir, reque
rer e promover perante o Juizo Commercial todos os acto& 
do processo depois da abertura até a quali6cn~ão da que
bra , e pronuncia do fallido quando o mesmo processo 
for abandonado pelos credores por transação ou pobreza da 
massa fallida. 

Art. 69. As providencias do Decreto N.o 1.368 de 
18 de Abril de 1854., Art. 1.0 , sAo extenswas aos casos 
dos Art!!. 870 e 900 do Codigo Commercial. 

Art. 70. Não querendo o Credor nomeado acceitar 
a nomeação de Curador Fiscal, Depositario ou qUlllqut'r 
encargo ou incumbencia legal o Juiz poderá nomear para 
substitui-lo algum que não seja credor. 

Assim por igual procederá o .fuiz quando entre o~ 
credores não houver pessoa idonea para Curador Fiscal. 

SECÇ10 2.· 

Do Processo em 2. a I nstancia. 

Art. 71. O Processo das causas commerciaes em 2.· 
Instancia será regulado "elas disposÍl;ões deste Regulamento 
c do Regulamento N. o 737 e 738 de 1850, e, nos casos 
omissos, pelo Regulamento de 3 de Janeiro de 1833. 

SECÇAO 3.-

Dos Aggravos. 

Art. 72. Os aggravos de petição ~ instrumentos terão 
lugar: 

§ 1. o Nos casos marcados no Regulamento N. o 737 de 
25 de Novembro ele 1850, Artigos UI, e 669. 

§ 2.· Das decisões proferidas no processo de quebras que 
nno forem expressamente casos de appc11açllO ( Codigo do 
Commercio Artigos 851 e 860. ) 

§ 3.0 No caso do Art. 66 deste Regulamento. 
S 4. n Nos casos dI! imcompetencia de Juiz ou prisão 

por elle decretada ainda que a causa caiba na alçada. 
Art. 73. Para os Presidentes dos Tribunaes do Com

mercio são admissiveis os aggravos de petição dos despachos 
dos Juizes de Direito especiaes e demais Juizes Commerciaes 
até 5 legoas, e os de Instrumento até 20 legoas. 
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Art. 74.. Fóra das 20 legoas das Capitaes em que ha 
Tribunaes do Commercio os aggravos de petição serão inter
postos para os Juizes de Direito das respectivas Comarcas, 
sendo de petição até 5 lego as e de instrumento além dessa 
distancia. 

Art. 75. Todavia os aggravos que versarem sobre com
petencia do Juizo por nao ser a causa commercial qualquer 
que seja a distancia e a jurisdicçao serao interpostos para 
os Presidentes do Tribunal do COlJ,)mercio. 

Art. 76. Os aggravos de que trata o Art. 72 § 2.0 

põàem ser tomados em separado sem prejuizo do processo se ao 
Juiz parecerem ruleis e tendentes a embaraçar o curso da 
causa. 

Art. 77. O que nesta SecçãO está disposto quanto 
aos aggravos be applicavel ás Cartas tesLemunbaveis. 

SECÇlO 4.-

Das suspeições. 

Art. 78. Das suspeições postas ao Juizes especiaes do 
Commercio, Deputados Commerciantes e Escrivães dos Tri
bunaes cOllhecem os Presidentes delles. 

Art. 79. Das suspeições postas aos Juizes do Commer
cio e aos respectivos Escrivães conhecem os Juizes de Direito 
especiaes. 

Art. 80. Da." suspeições postas aos Desembargadores 
Adjunctos conhece o Tribunal; aquellas porém que se puze
rem aos Presidentes do Tribunal serão decididas pela Relaçao 
do Destricto. 

Art. 81. Quanto ao processo das suspeições seguir-se
ba o que está disposto no Regulamento n. o 737 de 25 de 
Novembro de 1850. 

SECÇÃO 5.-

Das Revistas. 

Art. 82. Excedendo a 5.000~OOO a quantia princi
pal pedida na acçao terá lugar a revista que continua a 
ser processada e julgada pelo Supremo Tribunal de Justiça 
pelo modo até agora praticado e nos termos dos Arts. 666 
c 667 do Regulamento n. o 737. 

Art. 83. Concedida a revista dos Accordãos proferidos 
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pelos Tribunaes do Commercio da Bahia, Pernambuco e 
Marallhao será a causa jlllgada pelo da Côrte, e sendo ô 
Accordão proferido pelo Tribunal do Commercio da Côrtc 
será a Revista julgada por aquelle que for designado. 

Art. 8!. As causas de revista serão julgadas por seis 
Juizes sendo tres Deputados Commerciantes, e tres Desembar
gadores dos qllae!4 hum será o l\elator, e os dois Revisorcs. 

Art. 85. Fallecendo alguma das partes depois de terem 
Jubido os Autos ao Supr~mo Tribunal de Jusli~a só depois 
de concedida a revista terá lugar a habilita,,;,ão na Execu,,;ilo. 

SEcçl0 6.-

Disposições diversas. 

Art. 86. Os processos commerciaes pendcntes nas di
versas varas das Capitaes aonde fllncionarem os Tribunacs 
do Commercio serão remettidos no estado em que se acha
rem aos Jllizes especiaes, e ao Cartorio do respectivo Lo;.. 
criva0, 011 por distribuição a hum delles aonlte hOllver 
mais que hum. 

Art. 87. Os processos julgados pelos Tribunaes como 
Arbitros. e que penderem de appellação interposta para a 
Relaçao serão em tempo remettidos para estas quando já 
não tenMo sido apresentados para serem julgados em 2.· 
Instancia. 

Art. 88. As appellal:ões pendentes por Emba.·gos serOo 
decididas pelas Relações para as quaes serao remettidos 
tambem os Embargos oppostos li execução ( Art. 583 do Re
gulamento n.· 737). 

Art. 89. As appellações que não tiverem Accordao 
decisivo no dia em que os Tribunaes do Commercio come
çarem a funccionar em 2.· Instancia serao remettidas aos 
mesmos Tribunae!l. 

Art. 90. As revistas decididas e as que o forem em 
processos decididos serão julgadas pelas Relações que forem 
designadas. 

Art. 91. Nas causas intentadas antes da Lei n. o 799 
e julgadas pelas l\elações podem as partes interpor a revista 
ainda que a questão della seja menor de 5.000~OOO com 
tanlo que seja maior de 2.000;u,OOO. 

Art. 92. Os Tribunaes do Commcrcio da Capital do Im
perio, e os da Bahia e Pernambuco começarao a runccio-
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nor em 2.· Instancia no 1. o de JlIlho, e o do MaranMo, 
oito dias depois de elTectuada a eleiçlio dos respectivos De
putados. " 

Art. 93. Se o Commerciante nllo fór matriculado e 
constar em Juizo por notoriedade, ou inquiriçao que o 
funllo mercantil com que o casa falHda commerciava nio 
et.cedia de 10. 000 ~, o Juiz Commercial procedendo de 
plólDO, verbal e summariamente ordenará logo, e sem dcpen
dencia da apposiçllo ,ie sellos, o Inventario, avalia~Iio, venda, 
e deposito dos bens ou de ~eu preço: outro sim SllC
cessiva ou semelhantemente se fôr possivel, fará as inquiri~ões, 
interrogatorios, exame, e IIverigllações necessarias, qualificando 
a final a quebra e pronunciando o Réo, ou absolvendo-o. 

Pronunciado o Uéll seguir-se-ha o concurso das pre
fcreneias com cuja decisão, salvos os recursos legaes, se 
terminará a causa. 

Art. 94. A venda dos bens, 011 o concurso de pre
ferencia podem ser sobr'e~tados, ou su~pensos se os cre
dores concedendo concordata ao devedor requererem ao Juiz 
que os bens sejão e!'tregues ao mesmo devedor ou algum 
Administrador que elles lIomearem. 

Arl. 95. A' ,"ista do requerimento dos Credores, o 
Juiz procedendo ao exame, inquirições, ioterrogatorios, 
e averiguações necessarias para a instrucçAo do processo, 
qualificação da quebra e pronuncia do devedor, satisfará ao 
Requerimento dos credores se nlio houver duvida sobre sua 
qualidade. 

A entrega dos bens se nlio fará sem que sejio inven
tariados, e avaliados. 

Art. 96. Os emolumentos dos Juizes e Tribunaes do 
Commercio e as custas dos Processos respectivos serao pro
visoriamente as mesmas que se p1lrcebem no Civel pelo 
Decreto N.O 1.569 de 3 de Março do corrente. 

José Thomaz Nabuco de i\.raujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e raça etecutar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em o Lu de Maio de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da Indepcndencia e do Imperio. 

Com li Rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

José T/lCnnaz Nabuco de Araujo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS 00 IMPEIUO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.- SECÇÃO 33.-

DECRETO N. a j .598 - de 9 de Maio de 1855. 

Ordena que a execução do contracto celebrado pelo Ministro 
Brasileiro em Londres, para a factl"a de huma parte do 
caminho de ferro alttorisado pelo Decreto n. o 6& 1 de 26 
de Junho de 1852. seja commettida a huma Companhia 
or!Janisada nesta Curte. 

Havendo o Ministro do Brasil em Londres contraclado 
com Edward Price a construc~.'Io, por conta do 'fhesouro 
Nacional, de parte do caminho de ferro, que pelo Decreto 
D. O 6\1 de 26 de Junho de 1852 o Governo foi autorisado 
a conceder á huma 011 mais Companhias; e nao devendo 11 

despeza que se tem de fazer com a execução do referido 
contracto continuar a recahir sobre o Thesouro Nacional, 
Hei por bem Qrdenar: 

1. o Que as concessões aUlorisa,las pelo mencionado De
creto D.O 641, sejilo feitas dit'ectamente a huma Companhia 
organisada nesta CÓfte, com o fim de as obter nos termos 
do conlracto annelo. 

2.0 Que para a organisação da dita companhia se.iilo emitti
das, desde já, sessenta mil acc;ões de duzentos mil réis cada 
buma; ficando reservadas cento e trinta mil para serem emitti
das pela mesma Companhia opportunamente, onde e como 
convier á execuçAo do contracto. 

3. o Que a distribuição das referidas sessenta mil acc;ões 
seja commettida a huma Commiss8o de ciDCO !\Iembros, que 
acceite e organise a subscripC;ao das ditas aeções, de confor
midade com as Instrueções que com este baixão, assignado 
pelo Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio. 

4. o Que pelo facto da subscripçAo se reputem approvados 
pelos accionistas subscriptores não só o contracto a celebrar 
com o Governo, cujo teor he publicado, mas tombem os 
Estatutos que devem reger a Companhia. 

5. o Que a Directoria da Companhia, logo que for eleita. 
se repute aotorisada a assignar o referido contracto em fórma 
obrigatoria. 
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Luiz Pedreira do Conlto FerraI, do Meu Conselho. Minis· 
tro e Secretario d'Brado dos ~egocios do Imperio. assim o 
tenha entendido e f3("a etecutar. Palado do Rio de Janeiro 
em nove de Maio de mil oitocentos ciocoenta e cinco. tri· 
gesimo quarto da Independeneia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua llagestade o Imperador. 

Lui: Pedreira do COl&llo Fm-a:. 

'D8true~õefil a que file refere e Deerete 
desta data. 

Art. 1.· A CommissAo encarregada da distribuirio das 
60.000 acções da estrada de ferro ele D. Pedro 2.·. que 
devem ser emittidas para come~o da execurao da dita estrada. 
logo que for nomeada, annllnciarlÍ pelos Jornoes. com a 
antecedeneia de 20 dias. o lugar de sua reunilo e o dia 
em que ha de começar a receber o!õ pedidos de acrões. 

Art. 2." Os pedidos !lerão feitos em carta fechada. assi· 
gnada pela propria pessoa que pretender obter acções. flU por 
seu bastante Procurador. e serlo recebidos durante tres dias 
consecutivos desde as dez horas da manhã até as duas da 
tarde. 

Art. 3. 0 A Commissão fará intimar por carta 80 Agente 
ou Agentes de Edward Price nesta Córte a abertura da 
subscripção das rereridas acções. e exigirá que declarem por 
escriplo. dentro do prazo aberto para a subscripç.ao. se o 
dito Price pretende ou não receber em 8cções a terça parte 
do pagamento das som mas que lhe forem devidas pelo con· 
tracto celebrado em Londres em 9 de Fevereiro do torrente 
anno. 110 f.irma que lhe está garantida pela clausula 2. a 

Art. 4.0 No caso de declaração affirmativa , a Commisdo 
reservari1 até 8.297 acções para o dito F.dward Price, que 
ficará obrigado a recebe-Ias ao par. e por conta da terça 
parte dos pagamentos que lhe forem devidos na f6rma d9 
dito contracto. 

Art. 5.0 No caso de declaraçãO negativa n Commissio 
reservará todavia 889 acções equivalentes a :f. 20.000, que 
FAward Price está obrigado a receber na epoca da SUIl emissao , 
nos termos do dito conlracto. 
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Art. 6.0 Feita'! as reservas que forem devidas, e findos 
os tres dias marcados para o recebimento dos pedidos de 
ac~ões, a Commissão examinará se os pedidos excedem Oll 

não ao numero das a~ões, a distribuir. 
Art. 7.0 No caso de não excederem, attenderá a todos 

os pedidos, publicando logo a lista nominal dos subscriptores, 
e do numero de acções dadas. 

Art. 8.0 No cc1s0 de serem os pedidos superiores ao 
numero de ac~ões a distribuir t a Commissão escolherá d'entre 
os subscriptores aquelles que deverem ser preferidos, e poderá 
reduzir o numero das actões pedidas corno julgar conveniente, 
com lanto que nenhum assignante possa ter mais de cem 
acções. 

Art. 9.0 Serão preferidos até n quinta parte das acç'ões 
8 distribuir os fazendeiros da Provincia do Rio de Janeiro, 
e no restante os capitalistas t os proprietario~ , os negociantes, 
e quaesquer outras pessoas que no juizo da Commissão preten
dão as referidas acções, para as conservarem como renda. 

Art. tO. A Commissão entender-se-ha com o Banco Rural 
para o recebimento da primeira chllmada em conta corrente, 
e fazendo publica.· pelos jornaes a lista dos subscriplores pre
feridos, com a declaraç'.ao do numero de acc;,ões com que 
forão comtemplados, intimará os ditos subscriptores para 
que dentro de 8 dias depositem no referido Banco dez por 
cento da importancia de suas acç'.ões, sob pena de serem as 
mesmas acções distribuidas á outros pertendentes. 

Art. ti. O Thesoureiro do Banco dará recibo dos som
mas recolhidas com declaraçãO do numero de actões a que 
correspondem. 

Art. 12. Findo o recebimento, a Com missão convocará 
os accionistas para se reunirem em dia e lugar determinado, 
a fim de procederem á eleiç'.ao da Direetoria da Companhia 
da estrada de ferro de Pedro 2. 0 • servindo neste aeto de 
Presidente o da Commissão, e de Secretarios os outros Membros 
deUa. 

Art. t3. Os accionislas no aeto tia votação apresentarão 
o recibo do quota paga por conta de suas acções, sem o quP. 
nlio serão admittidos a votar. 

Os votos serão tomados e contados na rórma regulada nos 
Estatutos organisados pelo Governo, e que pelo facto da 
subscripção se entende approvados pelos accionislas, ficando 
salvo á Companhia o direito de propor as modificações que 
se julguem convenientes. 
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Art. 14. Os ditos recibos nlo !lerlo transferiveis, nem 
mesmo as acções depois de emittidas, em quanto nlo estiver 
rcalisoda a segunda chamada. 

Art. 15. Feita a eleiçao da Directoria, entender-se-ha 
ella com o Ministro do Imperio para a assignatura do contracto. 

Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Maio de 1855.
Luiz Pedreira do Coutto Fm'IB • 

••••• 

DECRETO N.- t.599-de 9 de lfaio de t855. 

Approoa OI Eltatuto, da Companlaia da E,trada de fm'O 
de D. Pedro 11. 

Atlendendo ao disposto n~J' to do Al't. 1.° do Decreto 
n.- 64t de 26 de Junho de t~2: Hei por bem Autorisar a 
incorporaçao de huma Companhia para a construcção da estra
da de ferro de que tratra o referido Decreto, a qual se deno
minará - Companhia da Estrada de rerro de D. Pedro 11.
e se regerá pelos Estatutos que com este baixA0 asslgnados 
pelo Ministro e Seeretario d'Estado dos Negocios do Imperio, 
que assim o tenha entendido e rata executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em nove de Maio de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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~ ... tll'" da eo ...... hIa tia eIIt.oada de fe ..... 
de D. "edro Uo 

CAPITULO r. 

Da Companltia. 

Art. 1.0 Fica creada IiUIII8 Companhia ou Soeiedade ano
nyma, que se denominarlt - Companhia da estrada de ferro 
dc D. Pedro 11. -e que terá por fim fazer construir a dita 
ftStrada de ferro pela fórma e tempo marcado no respectivo 
Contracto com o Governo Imperial, e bem assim quaesquer 
ramificaçoes que forem convenientes para chamarem a con
currencia á linha principal. 

Art. 2.· O Contracto para a conltrucçio da referida estra
da de ferro de D. Pedro 11, tal qual for publicado, faz parte 
dos presentes Estatutos ~ e ambos entendem-se acceitos e .p
provados por todos os que subsel"eYerem acções da dita Com
panhia, e que em qualquer tempo forem dellas possuidores. 

Art. 3.0 A direcçlo geral da Companhia será nesta Côrte 
e Cidade do Rio de Janeiro, poderá porêm ter agencias em 
Londres e outras praças da Europa ou da America, em 
que convenha. Estas 8@encias serlo munidas dos poderes que 
lhes forem conferidos pela. direcçlo geral para o malK\lo de 
quocsquer operações flnancoiras da Companhia. 

Art. &..0 A Companbia e~istirá de direito na data elD que 
fOTem subscriptas as se~nta mil acçõcs; que se hIo de dÍi
tribtlir ncstn Côrte. Sua dur.~!o será pelos noven" an80S, 
que tem de durar o privilegio da estrada de ferro de D. l'edro li, 
salvo o cnSO de desapropriação na fôrma do Contracto. Findo 
os noventa annos, contados na fôrma do mesmo Contracto, 
a Compnnhin poderá vender a propriedade da estrada, que 
lhe fica garantida sem privilegio, e liquidar-fiC ou prorogar 
,t sua dUl'a~ão por prazo determinado como convier e for de
liberado pela Assembléa Geral dos Accionistas. 

CAPITULO 11. 

Do Capital da Companltia, direito. e devere. dos Acciorai.ta •. 

Art. 5.· O capital da Companhia será de trinta e oito 
mil contos de réis. divididos em acçõe8 de duzentos mil réis 
cada huma. ou o seu equivnlcnte em dinheiro esterlino, ao 
cambio de 27 pence por mil réis. 

Art. 6.0 F..ste capital poderá ser augmentado por votaçio 
da Assembléa Geral dos Accionistas, se o augmento for ne
cessario para a construcção de toda linha contratada. Qual
quer augmenlo porêm não gosará da garantia de juros. 
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Art. 7. o Serão desde já distribuidas nesfD. Côrte sessenta 
mil aeçOes. Dez por cento das ditas aeçOOs serão pagos imme
diatamente , na fórma das I nstrneçõcs do Gov~rno. As outras 
chamadas serão feitas segundo as necessidades da Companhia, 
na razão do valor estimado das despezas que tiver de fazer 
com a ~ão da estrada já contratada, ou com outras que 
haja de contratar ou mandar construir. 

A Dircctoria antes de fazer qualquer chamada deverá de
monstrar ao Governo a necessidade della; e hum prazo de 
15 dias pelo menos será estabelecido para cada huma, e 
annunciado pelas folhas diarias de maior circulação. 

Art. 8. 0 As cento e trinta mil acç<Jes que ficA0 por dis
tribuir. e que eompMão o capital de trinta e oito mil tOn
tos, poderão ser emittidas no Imperio ou fóra delle, nos lu
gares em que a Companhia tiver agencias, se assim resolver 
a Direetoria, com approvaçlio do Governo. 

Art. 9. o A emmissllo de taes IlcçOes não poderá el'rootuar-se 
senio quando, pelo progresso das obras da estrada contra
tada, se torne necessario maior capital do que o represen
tado pelas acções distribuidas nesta Côrte. 

Art. 10. As referidas acções serllO emitUdas shllulblnea
mente ou por partes. 

Seu capital será reaUsado no todo no aeto da emissão .• 
ou por chamadas, conforme for regulado pela Directoria, de 
aecordo e com approvaçfio do Governo. 

Art. 11. Se pela baixa do juro no Imperio ou fóra delle 
as acções que houverem de ser emittldas poderem ser ven
didas com premio, a quantia que assim se obtiver formará 
parte do capital da Companhia, c será descontada no capi
tal dos trinta e oito mil contos que teem juros garantidos; 
salvo o easo de haver a Companhia despendido el'rectivamente, 
bona /ide, na construc~.ão das linhas principaes da estrada 
contratada. todo o dito capital e além delle quantia igual 
ou superior ao premio obtido. Se rs despezas da Companhia 
c.cederem o capital fixado em menor lomma do que a obtida 
pelo premio na venda das llcçõeS, será a Companhia idcmni
sada desse excesso pelo producto do dito premio, e o res
tante diminuido na importancia do capital fixado. 

Art. 12. A falta de pontualidade na realisação das quo
tas chamadas n08 prazos estabelecidos pela Dircctoria será pu
nida com a exclusAo do Accionista impontual, que perderá 
em beneficio da Companhia as entradas anteriormente veri
ficadas, salvos os casos justifleados á satisfação da Dircctoria, 
que poderá mandar receber posteriormente as entradas impon
tuaes, exigindo nestes casos hum juro pela mora nunca menor 
de 8 por cento durante o periodo om que occorra a impon
tualidade. 

Fica entendido que a Dit'eclo1"ia tem 6 direito pleno de 
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declar-ar em commisso as act.oes sobre que occorra impontua
lidade, devendo publicar quP. ficão nullas e de nenhum elfeitu 
semelhantes aeçõe5 , e elfectuar a emissão do outras que as 
substituão. 

Art. 13. As acçOes serão ao portador, podendo porêm a 
direcção ou as agencias da Companhia declarar no verso o 
nome do possuidor, quando o exija. 

Art. n. A transfcrencia realisa-se por qnalquer modo 
válido em direito, quer patrlo, quer tambem estranho, nos 
lugares em que a Companhia tenha agencias. Emquanto po
rêm não estiver recolhido o capital integral das acçõe5 emit
tidas, não poderá o aceionista transferir o seu direito por 
simples transmissão com endosso. . 

Art. 15. Tanto no cscriptorio da direcçio da Compa
nhia nesta Côrte, como em cada Cidade onde a Companhia 
tenha agencia, haverá hum registro nominal dos possnido
res de aeções nas respectivas localidades, sendo ahi aver
badas as transferencias por acto lançado em livro compe
tente j isto em quanto não estiver realisado o valor das 
acções emittidas, e nio pagas integralmente no aeto da emissão: 

Art. 16. Nenhuma dessas acções poderá ser transferida 
senio depois de realisadas duas prestações ou chamadas. 

Art. 17. A taxa e mais despezas pela transferencia de 
buma acçio nllo excederá em caso algum a mil J'éis, ou o 
seu equivalente em dinheiro esterlino. A DirectOJ'ia regulará 
esta despeza. 

Art. 18. No caso de extravio do huma ou mais acçOes 
da Companhia, 8 Directoria precedendo os competentes an
nuneios, e outras cautelas legaes, que inutilisem completa
mente os titulos perdidos. as substituirá por outros. que 
serão entregues a quem de direito for. 

Art. 19. Cada actAo he indivisivel em relação á Com
panhia, que não reconhece nenhuma subdivisllo de huma só 
aeção. devendo ser a mesma representada perante a Com
panhia por huma unica pessoa, embora seja propriedade do 
diversos. competindo ao l('fJitimo possuidor de cada acç!o os 
direitos e obrigações que lhe são inherentes. 

Art. 20. Os credores ou herdeiros dos Accionistas não 
poderão sob pretexto algum embargar a propriedade, ou quat's
quer objectos pertencentes á Companhia, sendo-Ihl's porêm 
livre o direito que lhes competir sobre os titulos ou a~.ões 
da Companhia que possuir qualquer Accionista. 

Art. 21. A dh"CCçAo da Companhia nesta Côrte e as agen
cias farão acompanhar de huma guia qualquer numero de 
aeções que tenha de ser remettido para ser negociado em outro 
looal onde haja agencias. ou vice-versa dessa localidade para 
esta Côrte, a Um de serem logo averbadas taes acc;.1cs, o 
terem a devida circulatlo en1 qualquer das respectivas loca
lidades, sob as garantias consignadas nestes Estatutos. 
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CAPITULO 111 

Da tulmini,tração da Companll1a. 

Art. 22. . A direeção e gerencia dos negocios da Compa
Ahia estará a cargo e sob a responsabilidade de huma di
rectoria composta de hum Presidente e cinco Dircctores. 
. Art. 23. O Presidente será livremente nomeado e demit
tido pelo Governo Imperial t devendo com tudo ser Accio
nista de cincoenta acç.ões pelo menos. Os cinco Directores 
serão eleitos pela Assembléa geral dos Accionistas, e de entre 
elles designará o Governo o Vice-Presidente. 

Art. 24. Em regra t os Directores serão eleitos por cinco 
annos; os primeiros nomeados porém funcionarão pelo tempo 
que a sorte designar. Em cada reunião annual da Asscmbléa 
dos Accioniotas se procederá á eleição de hum Direclor, desig
nando a sorte os que devem ser substitui dos nos primeiros 
quatro annos, e depois a antiguidade. 

Os Direetores que sahirem podem sempre !ler re-eleitos. 
Para a eleição exige- se maioria absoluta dos votos representa
dos. 

Art. 25. Os Directores ,deverão possuir pelo menos cem 
acçõcs da Companhia, e em quanto exercerem este cargo taes 
acçoos não serão transferiveis, nem por qualquer fórma aliena
veis. No caso de não serem satisfeitas pontualmente quaesquer 
das entradas exigidas relativamente a estas acçtlcs, cessa por 
esse simples facto de ter parte alguma na direcção da Com
panhia o Director impontual. 

Art. 26. A Direetoria nllo pôde funccionar sem que este
jllo presentes tres Directorcs. 

Art. 'Z1. Nenhu~a pessoa que exerça qualquer emprego 
de cônfiança da Companhia, ou seja interessado directa ou 
indireetamente em algum Contrato com ella t poderá ser Di
reetor: a acceitação de qualquer desses empregos, ou a acqui
sição de interesse elR algum Contrato, importa a perda do lu
gar de Dircctor. 

Art. 28. A Directoria tem plenos poderes administrativos 
em relação a todos os negocios da Companhia, incluindo mes
mo os poderes em causa propria, podendo delegar nas agencias 
a parte de taes poderes que julgar conveniente a bem dos in
teresses da Companhia, e revoga-los á sua vontade. 

Art. 29. A Direcloria, no exercicio dos plenos poderes 
que lhe são conferidos, deverá: 

1. o Jlormular o Regulamento por que devem reger-s~ os Em
pregados da Companhia, bem como dispor tudo quanto for 
de mister para a construcção e costeio da estrada o suas dopen
dencias. 
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2. o Fazer os Contratos pareiaes ou geraes, em referoncia 
a qualquer secção para a promptificação da estrada de ferro 
e suas dcpcndancias, precedendo orçamento da obra a reali
zar em qualquer caso, e procurando cumprir o mais exada
m('nte que for possivel o Contrato com o Governo Imperial. 

3. o Fazer a acquisiÇio de tudo qnanto possa interessar á 
Empreza, incluindo bens moveis ou de raiz; bem come 
vende-los, ou por qualquer fórma aliena-los, quanto convenha 
aos interesses da Companhia. 

4. o Fazer com o Governo, com outras Companhias, ou 
com quaesquer terceiras pessoas, os contratos e arranjos que 
possa considerar uteis aos interesses da companhia para pôr 
em actividade I e augmenlar o trafico da linha ferrea. 

S. o Nomear e demittir livremente todos os Empregadoi que 
julgar neccssarios e desnecessario ao bom desempenho dos tra
balhos e encargos da Companhia, marcar-lhes os ordenados, 
e deOnir-lhes os respectivos deveres. 

6.0 Prescrever o methodo da escripturção da Companhia, 
e ftscalisar tudo quanto tiver referenda á mesma, para que 
seja conservada quanto for possivel em dia, e com a maior 
clareza. 

7. o Finalmente decidir todas questõ('s. dirigir e regular 
todos os negocios da Companhia., com exepçio dos actos re
servados á Assemblra Geral, e constantemente no cumprimen
to dos dev('res de todos os seus agentes e empregados. 

Art. 30. A Direcloria regulará o modo de suas deciSf1es, 
e reunir-se-ha sempre que o exijão os interesses da Compa
nhia. Em todo caso haverá reunião ordinaria da Direcloria 
huma vez cada semana. 

Art. 31. O voto da maioria decide as questões: no caso 
porém de empate, terá o Presidente tambem o voto de qua
lidade. 

Art. 32. As aclas serão registradas em livro competente, 
c assignadas pelo Presidente do dia. 

Art. 33. O Contrato com o Governo Imperial será as
signado por toda a Directoria, c os outros Contratos, que 
tiverem de ligar a Companhia, deverão spr assignados pelo 
Presidente da Directoria, ou por quem suas vezes fizer, sal
vos os actos praticados por delegação da Direcloria, que o 
serio por quem estiver munido dos necessarios poderes. 

Art. 3~. No caso de fallecer ou demittir-se algum Dirc
etor. a Directoria escolherá d'enire os accionistas que pude
rem ser volados para esse cargo. (Iuem o deva substituir at() 
a primf>ira reunião da Assembléa Geral dos aecionistas, em 
que será eleito o mf>smo ou outro individuo, que servirá pelo 
mesmo tempo que devêra servir o substituido. 

Art. 35. A Directoria no Uio de Janeiro poderá nomear 
agentes financeiros da Companhia em Londres. ou em qual-
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quer outra praça da Europa ou da Ameriea em que conve
nha, a quem delegará os poderes que lor de mister confe
rir-lhes para l'cpl'csentarem a direcção da Companhia nesses 
Paizes. 

Art. 36. Nos logares onde houver agencias, e onde houver 
aecionistas que representem 5 por cento das acç.õe8 emittidasp 

l'eunir-s&hio os mesmos accionislas, logo que se dê essa Ilypo
tbese, pal'a nomearem buma CommissAo de tres Membros p 

que se entenderá directamente com a agencia a respeito dos 
negocios da Companhia. Esta Commissào não vcncerá esti
pendio algum, e reunir-se-ha, sempre que julgue conveniente, 
para representar sobre quaesquer assumptos que atTectem os 
interesses dos accionistas locaes, ou da Empresa em geral. 

Art. ~. As agencias convocarão os accionistas residentes 
110 Pail em que eUas funccionarem, para lhes apresentar o 
relatorio da Dil'ectoria e o balanço geral da Companbia, que 
lbes serAo remetlidos opportuuamente. 

Art. 38. As grati6cações dos Directores serão marcadas 
na primeira reunião da Assembléa Geral dos Aceiooistas, e 
alteradas segundo as eircumstancias, logo depois da conclu
silo de coda &Ccção da linba ferrea. A gratificação do Presi
dente corresponderá ao duplo da quantia que se arbitrar a 
cada Direclor. 

CAPlTUW IV. 

Da Ãssembléa geral dos _4ccionistas. 

Ali. 39. A Assembléa Geral dos Accionistas se reunirá 
buma vez em cada semestre, para lhe ser presente o balanço 
das contas e o relatorio da Diret,10ria. O bata~.o conterá 
huma demonstração fiel e detalhada do estado da Companhia, 
assim no que t9ca ao capital, como em refereneia a todos os 
itens que o representem; o debito e credito da Companhia, 
a demonstração da conta de ganbos e perdas; e finalmente 
t.odas as cxplie.ac;õeI quo possão orientar os Accionistas. 

Art. 40 .. 0 balanço será submettido a haIDa commissão 
especial, sempre que assim requeira qualquer Aecionista. Po
Rrá além disso algum Accionista ela minar por si os livros 
da Companhia, quer no Rio de Janeiro, quer nas localidades 
em que Imja agencias. 

Art. 41. A Assembléa Geral será convocada pela Dire
doria por meio de anlluncios Das folhas de maior cireulação, 
feitas COIR anteeedencia de 15 dias pelo menos. 

Art. ! .. 2. A Assemblla Geral se julgará constituída estan
do presentl:s Al~cionistas que representem hum quinto das act~ 
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em circula~ão no Rio de Janeiro; quando porém deixem de 
comparecer Accionistas que representem esse numero de 
aeções, a Dit'cctoria fará nova convocação com as mesmas 
formalidade da antecedente, e com a declaração de que qual
quer numero de AecionistaR presente constituirá a Assembléa 
Geral nessa segunda reunião; o que eft'ectivamente terá lugar. 

Art. 43. A Assembléa Geral será presidida pelo Presi
dente da Companhia ou por quem suas vezes fizer; os Di
redores formarão a mesa da Assembléa Geral, servindo de 
Secretario o que fOi' designado ~Io Presidente. 

Art. 44. A Assembléa Geral, 'convocada e constituida re
gularménte, representa a totalidade dos Aceionist8s. 

Art. 45. Os votos serão contados na razão de t por 
cinco acçõe8 até o numero de 20 votos, maximo que poderá 
representar bum Aceionista por si, ou como procurador de 
outro. 

Art. 46. Os Accionistas ausentes poderllo ser representa
dos por seus procuradores, que deverAo ser tambem Aceio
nistas da Companhia, para poderem votar na Assembléa 
Geral. 

Art. 47. Os Accionistas para terem voto deverão ter seus 
nomes registrados no livro competente como taes trinta dias 
antes da convocação. Sendo permittida a transferencia das acçõe5 
por simples transmisslo depois de pago integralmente o ca
pital das acções emittidas, só terAo direito de votar os Accio
nistas que depositarem suas acções no escriptorio da Com
panhia quinze dias antes da reuniAo,. entregando-se-Ihes huma 
cautela de deposito. 

Art. 48. Nenhum Aceionista terá o voto como represen
tante de acções cujas entradas nAo tenhão sido feitas conforme 
forem exigidas. 

Art. 49. A' Assembléa Geral compete : 
1. • Deliberar sobre qualquer proposta feita pela Directoria , 

ou por qualquer Aceionista. 
2. o Nomear hum ou mais Delegados especiaes para eumi

narem os Negocios da Companhia, sempro que o julgar con
veniente. 

3. o Escolher os Diredores, na fórma do Art. 24. 
r... o Autorisar a Directoria para contrahir emprestimos e fi

xar o modo e condiçôcs dos mesmos. 
5. o Resolver, sobre proposta da Directorla, ou de algum 

Accionista ácerca da continuàção da linha ferrea alllm dos limi
tes fixados nos contratos celebrados com o Governo, bem como 
a construcç.llo de ramaes, canaes, estradas ordinarias, e explo
rações de minas. 

6. o Resol ver modiOcações nos presentes Estatutos. 
7.0 Deliberar sobre a renuncia da garantia de juros por 

parte do Governo. 
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8.· Decidir' sobre o augmento do capital da Companhia 
alêm da quantia sobre que o Governo garante o maximo do 
juro. 

9.· 1\esolver sobre a dissolução da Companhia, sua "incor .. 
poração a outras, venda ou CesSA0 de parte de sua linha. 

Art. 50. As decisões em Assemblêa Geral serAo tomadas 
pela maioria de votos representados, porém as decisões. de 
que tratão os §§ 5.°, 6.°, 7.° , 8.° e 9.° do Artigo anteceden
te só podcrAo ser tomadas em Asscmbléa Geral, expressamen
te convocadas para semelhantes fins e por dous tert.os pelo 
menos dos votos representados. 

Art. 51. A convocação da Assembléa Geral extraordina
riamente iierà feita com as mesmas formalidades da ordhia
ria todas as "ezes que a dlrectoria o julgue conveniente a 
bem dos interesses da Companhia. 

Art. 52. A Directoria convocará tambem huma Assem
bléa Heral extraordinarla, quando lhe fÔr requerida para hum 
11m designado por accionistas que representem l1uma decima 
parto do fundo social. 

Art. 53. Nas reuniões extraordinnrias nno será pcrmit
tida discussão sobre objecto algum estranho ao da convocação. 

Art. 5~. Todas as resoluções votadas em Assembléa Geral, 
de conformidade com os presentes estatutos e com o contracto . 
que for celebrado com o Governo Imperial, ligarão a com
panhia collectiva e individualmente sem reserva e sem di
reito de appeUo. 

CAPITULO V. 

Dos illr08 das acçõ6s, dos lucros t dividendos e das tazas 
de transito. 

Art. 55. Durante a construcção da linha ferrea os aceio
nistas receberão juros á razão de '1 por cento ao anno do 
capital que forem desembolsando. 

Art. 56. Promptificada a linha ferroa, no todo ou em 
parte t serão fixadas pela Companhia, de accordo com o Go
verno, as taxas do transito. Se os lucros liquidos da Com
panhia não se clevurem a 7 por cento ao allno t será a dill'e
renta preenchida pela garantia prestada pelo Governo Impe
rial e pela Provincia do Rio de Janeiro, na razão em que 
locar a cada hum, de sorte que o dividendo aos accionislas 
nunca será inferior a 7 por cento ao anno. 

Art. 57. Logo que os lucl'Os liqu'dcs excederem de 8 por 
cento ao anno, terá o Tbcsouro Nacional e provincial par
tilha na metade do excesso pela fórma designada no contrac~o. 
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Art. 58. Logo que os lucros liquidos da Companhia exce
derem de 12 por cento ao anno, as taxas sobre o transito 
deverAo ser modificadas pela Companhia, de accordo com o 
Governo, devendo come~al' qualquer diminuic:ão no preto do 
transito pelos generos destinados á alimentac:ão publica; e em 
quanto ao prcc:o das passagellS, de\'o a diminuic:ão começar 
pelos [lc'l5s.1geiros de 2. a classe. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 9 de )faio de 1853.
l.ui~ l'edreira do Coutlo Ferraz. 

Ceatraete pa ... a eGD8t .... CfÂO, WJO e eu8telo 
da e8' .. ada de fe ..... de D. Pedro· D. 

Àrt. 1.0 Sua l\lagestade o Imperador, em execuçllo da 
Lei de 26 de Junho de 1852, conCf'.de á companhia que se 
organisar nesta CMle, em conformidade das Instrucções qUb 
baix.ár30 com o Decreto N.o 1.598 de 9 do corrente, privi
legio exclusivo por espaço de 90 annos, a contar da data deste 
contracto, pura construir, usar e custear huma estl'ada do 
f('fl'o que se denominará de- D. Pedro 11. - debaixo das 
seguintes clausulas: 

.\rt. 2.° A estrada do ferro parth'á da cidade do Rio 
de Janeiro, no ponto que for definitivamente adoptado pelo 
Governo, passal'á pelos municipios da Côrte e Iguassú, trans
porá a serl'a do mar no lugal' mais conveniente, e no espa<:o 
quo medeia ontre a mesma serra e o rio Parahyba, dividir
se-lIa em dous l'Umaes. hum dos quaes se dirigirá á povoa
c:1io da Cachoeira na PI'Ovincia de S. Paulo, e outro ao Porto 
l'iovo do Cunha nos limites da Pl'O'Yincia do Rio de Janeiro 
00111 a de Minas Geraes. 

Art. 3.0 Durante os 90 annos deste contraeto nAo serRo 
feitas pelo Governo concessões para construcção de estradas do 
rerro dentro de 5 ICJ(ulls de 18 ao grão de cada lado da estrada 
de ferro que S<.l conslrui!' em virtuito deste contracto, excepto 
se a companhia 11 isso concordar, 

Art. 4.u A prohibiç.llo da clausula antecedente não impe
dirá a construcc:ão de oulras estradas de ferro, que, posto co
mecem do mesmo ponto, teoMo todavia dil"ecção dilfurente, 
ás quacs será pCl'mittido approximar-se e até cruzar a linha 
da estrada de ferro deste contracto, comt.anto que dentro da 
zonl ·privilegiada n~l1huma outra companhia de estrada de 
ferro possa carregar ou descarregar generos ou passageh'os, 
reccbêndo fI'etc ou llassagem. 

O (~O\ emo 'tl.'l'á o direito de decidir se as estradas de rerro 
que tcnhllo paTa o ruturo de ser concedidas podelito usar -da 
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primeira ou "as oulras estações da linha deSte contraclo; se 
porem a companhia julgar que tal uso he prejudicial a seus 
interesses, poderá recorrer ao juizo arbitral pela maneira esta-
belecida no Art. 54.' . 

Art. 5." Se o Govel"no julgar conveniente prolongar Q!f 
duas linhas dcste contracto alem dos limites nelle marcados, 
ou construir outras novas, será a companhia prcfericla parQ 
flstas empresa& em igualdade de condições a ql~\llquer com
p:mhia 011 pessoas que se proponhilo toma-Ias, sah'o o di
reito conccdide para este mesmo fim l\ companhia União o 
Industria. 

Art. 6.0 No caso de serem as empresas do artigo an(~ 
cedente dadas a outra companhia, por ter eUa ofTerecido me
lhores condições, a companhia da estrada de ferro de D. Pedro I' 
não poderá oppor-se a Juncçilo das nOVIlS estradas e ramif\
cações ás suas linhas. 

Neste caso terá o Governo o direito de regular a poliei,. 
do serviço c a taxa das tarifas que as novas linhas devem 
pagar á referida companhia D. Pedro 11. 

Por seu lado esta companhia adquirirâ igual direito com 
igual onus ao uso das novai linhas que se vierem juntar á da 
sua estrada. 

Nenhuma das companhias poderá receber passageiros e 
mercadorias nas linhas que lhes nllo pertencerem, salvo por' 
muluo consentimento, ficando somente estabelecido o direito 
de transito. Quaesquer questões que possllo suscitar-se a cale 
respeito serão decididas por arbitros, pela fórma estabelecida 
no Art. 5&. 

Art. 7.0 A Companhia terá o direito de construir ramt~ 
Ocações de Cerro, de madeira ou dt! qualquer matel'ial con,. 
,enlente, assim como abrir canaes e estradas ol'dinarias para 
chamar concurrcncia 6 linha principal; não go-.ará porém 
por estas ramificações, canaes, &c., de privilegio algum, 
nem da garantia de juro. Os unicos favores que pllra este fi~ 
lho silo concedidos são os que vllo marcados no art. fO. 

'fodas as despezas destas rumificac;ões, quer no princIpio 
feilas para a sua construcçllo, quer posteriormente empregadall 
~o seu custeio, devem ser lançadas em contas intcir"mente 
distinctas das da eslrada de ferro, que CilZ o objccLo deste 
Contracto. 

A1't. 8.° A companhia terá o direito de dosapproptiar, 
na rórma da respectiva Lei, os terrenos, edificios ou outros 
dominios particulares que possão ser neceiSarios p'ra o lei Lo 
da estrada de ferro, e para as suas esta~ões, armazens c mais 
~~ . 

Na o.'alia~ão dos terrenos e propriedades que Corem de
sappropl'iados, o augmento do valor produzido pela estrada de 
ferro não será levado em couta. 
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A comlJanhia nju ficará sujeita á dcsapropri3l:ão de ne
nhum dos terrenos que, segundo est~ contracto, tiver pre
viamente desappropriado ou adquirido. 

Art. 9.0 O Governo concederá gratuitamente il compa
nhia. para os Ons do artigo antecedente, as terras nacioMos 
devolutas, assim como as incluidas em sesmarias c possei, 
salvas as indemnisa.,;õcs que forem dtl direito. 

As desaPrr.>priaçães que se tornarem nescC!sarias no ter
fltorio da l'rovincia do Rio de Janeiro ~el'ão reguladas pela 
respectiva Lei provincial. 
" Art. tO. O Governo tambem concederá gratuitamente li 
companhia o uso das madeiras e outros maleriaes existentes 
nas terras publicas de que ('lia fossa precisar para a con
strucção da estrada de ferro; não terá porem a companhia 
o direito de vender ou dispor do tacs madeiras ou matcriacs 
sem o consentimento do Governo. Vinte por cento do pro
dueto bruto obtido [oh venda destes objectos serão levados 
ao credito do capital. Os favores desta clauiula estendem-se 
ás linhas transversaes. estradns ordinarias. canaes, &: c., (Iue 
possão ser construidos pela companhia. 

Art. 11. Dentro do prazo marcado para conclusllo das 
obras deste contracto, e dos dez annos subscquentes, os tri
lhos de ferro, machinas , materiacs para a construcçl1o de 
deposltos. de casas e de omcinas, os instrumentos e quacs
quer objectos destinados para a sua construcção, serão isontos 
do direito do importação. 

A mesma isenção será concedida aos wagons, locomo
ti'fas e ~outros materiaes nescessarios para sua c~nstrucção. 
Todo o carvão de pedra e coke precisos para o serviço da 
estrada de ferro e suas omcinas gosarão da mesma isenção 
pelo tempo de 33 annos. O goso destes favores será sujeito 
a regulamentos Oscaes. que o Governo poderá estabelecer para 
prevenir abusos. Organisar-se-ha huma conta dos valores assim 
obtidos do Thesooro Nacional, que tenhão de ser restituidos 
pela Companhia ao Governo nos casos adiante declarados. 

Art. 12. He expressamente probibido á companhia pos
suir ou empregar escravos nas obras que tem de fazer. So
mente pessoas livres poderão ser empregadas "lias obras, na 
conservação e reparo das estradas de rerro, e cm todo o ser
l'iço a ellas concernente. Relativamente porõm á 1.· seCÇão da 
estrada de ferro guardar-se-ha o disposto no art. 4.0 do con
tracto celebrado em Londres aos 9 de Fevereiro do corrente 
anno com Edward Price. 

Art. 13. Se as pessoas empregadas pela companhia na 
eonstrucção, conservação e custeio da estrada de fCfm forem 
nacionaes, Ocarão isentas do recrutamento. assim como dis
pensadas do serviço activo da Guarda Nacional; se rorcm 
estrangeiras, gosarão de todas as vantagens que são ror lei 
concedidas aos colóllos uLcis e induslriosos. 
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Só os indivlduos coJos nomes estiverem incluldo! em l10ma 
lista entregue semestralmente 80 fioverno, e devidamente 
aulhenticada pelo administrador ou agente da companhia. 
serão isentos do serviço Ilctivo da Guarda Nacional e do re· 
erutamr.nto. 

Passados os primeiros seis mezes, os individuos que nllo 
tiverem sido ell'ectivamente empl"l'godos 1.('la companhia du· 
rante tres mezes n110 podl'rão ser incluidos na referida lista. 

Art. 14.. Se a companhia for convencida de algum abuso 
voluntario das duas prl~edantes clausulas, tumará delIa co. 
nhpcimento no prazo de hum ml'! á secC;Ao do Consclho 
d'Esmdo dos Negocios do Imperio, e pod('rá impor-lhe huma 
multa até a quantia de dous contos de réis. 

No caso de reincidencia êl rnulla poderá ser triplicada. 
Art. 15. A companhia st>rit obrigada a estabcll'cl~r mn 

toda a exlensllo da estrada de ferro hum telegrapho elt'ctrico, 
que terá o numero de fios. machinas c arparelhos sufficlentl's 
para estar hutn sempre prompto ao s(~niço do Governo. A 
indemnisação a pagar aos empregados da companhia Jlt'lo 
serviço prestado neste caso ao (~overno será posteriormente 
fixada p()r este, de accordo com a companhia. 

Art. 16. O Governo garante li Cumpanhia, durante o 
prazo de 33 annos, a contar da data em que for assignado 
este contmcto, o juro de 5 por 0/. ao nnno, pagavel do 6 
em 6 mezes nesta l'idade sobre o capital gasto bo"a fide na 
estrada de ferro. até o maximo dedurado no art. 18 S 6.·. 

He além disto garantido á mesma companhia por igual 
numero de annos, e com iguaes condições, o juro de mais 
51 por cento que a Provincia do Rio de Janeiro I,ela Lei Pro
Yincial n.· 714 de 18 de Outubro de 1854 poz à disposição 
do Governo para a rcalisação da mesma estrada. 

Este JUI'O será pago pela Thesouraria da referida Provin
cia. e sómento debaixo da responsabilidade desta, sobre o 
capital que for elTectivamente despendido com a construcçOo 
da estrada de ferro no municipio da COrte. o na mesma Pro
vincia, dentro dos seus limites com as de Minas Gernos e 
8. Paulo até o maximo declarado no S 6.· do art. 18. O juro 
de 5 por cento por parte do Governo e o de 2 por cento 
por parte da Provincia do Rio do Janeiro correm desde o dia 
em que se verificar qualquer entrada do fundos ou chamada 
sobre a quantia que elTectivamente entrar para o cofre da 
companhia. 

Esta com tudo não poderá fazer chamadas senão á pro
porçlo que os trabalhos da estrada o exigirem, e só dopois 
de ter provado perante o Governo a sua necessidade. 

Art. 17. Se a companhia em qualquer tempo julgar con
veniente r(lDunciar a garantia do juro, pode-Io-h a fazl~I', In
demnisaudo ao Governo geral o o da l'rovillcia do 1\io de 
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Janei", de quaesquer desemboliOs que ambos tonhão feito 
por oonta da mesma garantia. _ 

Neste easo cessão 8 ingel'eneia que o Governo tem sobre 
os negocios da companhia e a parte de lucros que lhe com
pete na conformidade do Art. 23; salvo porém o direito que 
lhe Oca de regular a tarifa de transportes pelo art. 38, di
reito que subsistirá, bem 00100 o de manter a policia e se
gurança da estrada. 

Art. 18. O capital da companhia, que tcm garantia de 
juro, oompõe-se das seguintes verbas: 

1.· O dinheiro despendido em levantar plantas e planos, 
em fazer orçamcntos, annuncios, impressões de livros, mappas 
e gazetas, portes de cartas e despezas de ,'iagens necessarias 
[Iara principiarem os trabalhos. 

2.· As som mas despendidas com quaesquer indemnisaçlX's 
devidas, oom acquisições de termnus, e indemnisat;õcs aos 
proprietarios, ou outros prejudicados, o com acção ou acqui
sição de todas as obras permancntels e fixas necl'ssorias a seu 
11'iO, como estações, al'mazens, lelheirus, depositos, officinas, 
casas de machinas, escriptorios. casas, reservatorios de agua, 
bombas, encanamentos. plataformas, vh'adores, l,assadeiras, 
ponteiros, signacs, linhas telegrapbicas, e todas as outras 
cousas commummenta consideraveis corno constituindo e per
tencendo ás obras permanentes de buma estrada de ferro. 

Entrlo tambem nesta verba todas as machinns de ml'ra 
appllcação e utilidade 18cal, que sejão necessarias para os 
trabalhos de planos inclinados, como machillas lixas de qual
quer fôrmo, calabrcs, tambores, waggons-freios, &c., dic. 

3.· O custo da primeira e completa andaina de machinas, 
locomotivas, waggons, carrctões para mercadorias na propor
çAo de huma locomotiva para duas milhas inglezas, e de t 
waggon de primeira classe, 2 de segunda, e 2 de terceira, 
o ti carretões para mercadorias ou gado para tres milhas" e 
o de todo o machinismo volante, que sempre se considera 
oomo fOI'mando parte do capital: a renovação, porêm, augmento 
c reparo do machinismo volante serão considerados como des
peJas regulares, que deverClo ser lançadas nas contas cor
rentes anDuaes da receita e despcza. e nunca addicionados 
ao capital. 

r... As despezas de administraçAo durante os trabalhos de 
cada secção, e antcs de sua abertura ao publico, não exct:
dando a 21 por cento do custo da mesma secção I ser40 tam
bem annexas ao r.apital;, mas as que se fizerem depois da 
abertura da secçiio 80 publico pertencerão á conta corrente 
annual da receita e despeza. 

Nenhuma outra despcza, al6m das que Dcão mencionadas, 
será considerada como parte do capital quo tem gOI'anUa de 
juro. 
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5.& Outrosim nas contas annuaes ou semestraes de receita 
e despeza nenhum dispendio será contado senão o do custeio 
c conservação da estrada. 

Se a companhia solTrcr algum prf'juizo por destruiçAo 
de trabalhos emprehendidos debaixo de sua propria respon
sabilidade, por perda nas ramificações, canaes, minas ou 
outros trabalhos que não gOza0 da garantia de juro, por pa
gamento de multas, custas de arbitramento, ou. por fallimento 
de pessoas que tcnbão transaCC;Oes com a companhia, taeIJ 
prt'juizos não serão contados, a fim de se considerarem di
minuidos os dividendos. 

6. & Fica expressamente declarado que tanto a garantia do 
Go'·crno como a da Provincia do Rio lJilo se extende em 
hypothese a Igoma alêm da quantia de trinta e oito mil contos 
(38.000.000.,), descontando-se deste capital, quanto á referida 
Provincia, tudo quanto se despender na l'Strada de ferro rõra 
de seus limites, com as de Minas Geraes c de S. Paulo; de 
maneira que ella não venha a pagar o juro de 2 por conto 
senão sobre a quantia que for realmente gasta na collstrucção 
da estrada de ferro no município da Córte, e dentro de 
seus limites com as mencionadas Provincias. 

Art. 19. Não obstante o maximo do capital Oxado De 
Artigo antecedente, se a somma que se despender na con
strucçilo da estrada de ferro for menor do que o dito ma
dmo, os Governos Geral e Provincial nllo garantem seus res
pectivos juros senllo sobre a quantia que for realmente dcs
-pendida. 

Se em qualquer tempo as acçücs que houver de emittir 
a companhia forem vendidas acima do pa.·, a quantia que 
1IC obtiver será descontada no capital fixado, salvo o caso de 
haver a companhia despendido alTectivamente bona fide na 
~nstruoçllo da eslrada contraclada todo o diLo capital e alêm 
delle quantia igualou supe.·ior ao premio obtido. Se as de&
-pezas da companhia excederem ao capital fixado em menor 
somma do que a obtida pelo premio na venda das acçOes, 
será a oolDpanhia indemnisada desse excesso pelo producLo do 
premio, e o restante será diminuido na importancia do ea-
'pital Oxado. -

Art. 20. Se em qualqner tempo a companhia precisar de 
maior capital do que o maximo marcado no art. 18, pode
'1o-ba procurar por qualquer meio que julgue conveniente por 
"Sua conta e risco-, e debaixo de sua unica garantia; salva a 
disposição do artigo precedente. -

Art. 21. Tanto as despezas annuDes e scmestraes, OOtru) 

as que constituírem o capital que tem garantia de juro, de
verão ser despczas realmente e bOfla /ide feitas. devidamente 
provadas ao (foverno, do modo c nas épocas que elle deter
minar. O Governo terá o direito de mandar fazer os exames 
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que julgar necessarios para assegurar os meios mais adaptados 
e ellicazcs de levar a elTeito a estrada de ferro e suas obras, 
com a maior economia, tanto na construc.çilo como na admi
nistração e custeio. 

Art. 22. Se em qualquer tempo, depois de completa e 
aberta toda a linha da estrada de ferro, seu andamento ror 
int.errompido por seis mezes em alguma secç.ão, por qual
quer causa que o Governo julgue que a companhia podia ter 
evitado, a garantia e pagamento do Juro por toda a linha 
cessarão, c só recomeçarão quando a linha inteira for de 
novo posta em andamento. 

Se antes da abcrtul"a do toda a linha alguma secção já 
aberta ao publico vier a fochar-so por qualquer causa que o 
(Joverno julgue que a companhia Ilodia ter evitado, o juro 
que se pagar por essa secção cessará, e delle ficará exone
rado o Governo, não só pelos seis mezes em quI' ella esti
ver fechada, como por cada hum dos seis mezes seguintes, 
em quanto ella assim continuar. 

Art. 23. Quando os dividendos da companhia excederem 
a 8 por cenlo, o excesso de taes divideAdos se dividirá 
igualmente entre o Governo e a companhia, sendo a -parte 
destinada áquelle huma compensa<:.ão pela responsabilidade ft 

quo se submelte pela garantia de juro. Da parte que per
tencer ao Governo será deduzida huma quota proporcional 
para a Provincia do llio de Janeiro. 

Esta divisão de interesses entre o Governo e a Compa
nhia só terá lugar durante o tempo em que subsiste a ga
rantia do juro. 

Art. 24.. Se a Companhia descobrir na linha de seu pri
,negio algumas minas de can'lto, cal, ferro. chumbo, cobre, 
ouro, prata e quaesquel· outros metaes, e se sobre ellas nlo 
houver algum direito previamente adquirido por alguem. 
deverá communica-Io immcdintamente ao Governo para quc 
lhe sejlio marcadas as datas de terras e cstipuladas as condi
ções do sua exploração. 

Outrosim, se a companhia dcS<'Jar obter alguma conces
sAo ou comprA de terras incultas para remunerar os operados 
que empregar, ou para alguma empresa agricola, dirigir-se-ba 
ao Governo para obte-Ias nos termos mais favoraveis per
mittidos por Lei ou llegulaOlentos do Governo. 

Companhias separadas se formarão para o fim de explo
rar taes minas ou cultivar taes terras, a fim de que os inte
resses dOi accionistas da estl·ada de ferro e as contas dos 
dividendos sejlio inteiramente distinctos dos das empresas de 
mineração ou agricultura. Estas companhias pagarão os mes
mos direitos que pagão os particulares. 

__ Art. 25, A estrada de ferro c suas obras não impedirão 
em tempo algum o livre transito das estradas actuaes, e por 
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ouh'as que para o futul'O nnMo a ser abertas pura a I:on
veniencia do Publico. 

He expressamente prohibido á companhia impôr cneargo, 
imposto ou taxa de qualquer natureza que scju pelo cruza
mento de outra cstrada ou caminho dc qualquer qualidade, 
pol' bailo por cima ou ao nivel da esLrada deste contrato. 

Nestes l~ruzamentos todas as obras nccessllrias serao con
struidas, conservadas c reparadas á l'usla da clIIlIplIuhia, salvo 
se a conslrucc:ão de taes obras fOI' exigida velo lioVl'l'no de· 
pois de concluida a estrada de fCI'ro, por«ue nesLe caso as 
despezas com ellas feitas serão pagas pelo me,mlO C;ovcrno. 

Art, 26, ~o caso dc precisar o GOfel'110 dc parte das 
pontes, tuneis, atenados ou outras obrlls da companhia, 
deverá declara-lo antes de contraLadas as obl'a§, para quo 
possAo ser fCitllS, de maneira qUI' saLisfaf;ão o fim que o mes
mo (jo\'crno ther l'm \'ista. Estas obras po~m de\'erão ser 
combinadas de sorte que não embaracem o undamento da 
estrada de fl'rro. A companhia 10erá plenamcnte indemnlsada 
do que despender com ellas. 

Art, 27. As malas do COl'reio e seus guardas, assim como 
quaesquer quantias dc dinheiro pertencentes ao Thesouro 
Nacional, serão transportadas gratuitamente pelos carros da 
companhia, porém ao cuidado e por conta e risco do Go
verno, As som mas assim remettidas serão sclladas em caixlls. 
laelo transporte de todos os mais objectos pertencentes ao 
Governo pagará este 20°/. mt!nos do que pagar o publico 
por objectos semelhantes, 

Art, 28, Para o serviço do correio huma divisio parti
cular será reita em hum dos waggons de passageiros de 2.& 
classe, com espaço para tres homens e com as nccessarias 
accommodaçoes para receber as malas e dispo-Ias de maneira 
que o serviço se facilite, 

Se o GOl'erno exiSir para este serviço maior espaço do 
que o de bum waggon que possa accommodar seis l}Cssoas, 
a companhia fornecc-Io-ha mediante huma indemnisaçto 
por parte do Governo: no caso contrario o GOl'erno empre
gará carros seus, 

Nas estaf;{)es ou perto dellas tl'rá o Go\'erno o direito de 
fazer as obras necessarias para o servif;o da entrega das malas 
aos vehiculos ou pessoas que as tem de levar aos dHferentes 
lugares. 

Dous passageiros em servif;o do Go\'erno terão tambem 
passagem gratis todos os dias nos waggons da classe corres
pondente á sua posição social. sendo a bagagem de cada hum 
livre até o peso de tres arrobas, nAo comprebendidos os in
strumentos nect.'ssarios para preenchimento de suas obrigações. 

Art. 29. Se o Governo tiver de mandar tropas para algu
ma parte, e quizer utilisar-se da estrada de ferro, a. com-

í .. 
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panhia St'rá obrigada a pt'r immedialamenle á sua disposiç;.10, 
por metad(~ dos pre~os da larif" establ~lecidil, lodos os meios 
de trallsporh~ que possuit', Púdo o I iO\'cruo, não obstante, 
empreiar para f'slc transporte ,'ehirulos seus que forem apro
pl'iados ao servi!;o da estl'ada de ferro. :'\este ultimo caso o 
Governo pagará a quarta palie da tal'ira estabelecida. 

Art. 30. A Companhia l1'llnsportará gratuitamente em 
qualquer tempo e para qualqul'r diJ'erção em waggons tia 1.. 
classe as il'lllãs dI! charidade. Outl'Osim, nos primeiros cinco 
IInnos trausporlaJ'á tambem gratuitamente. da costa para o 
interior, e annualmente, mil e quinhentos colonos que tiverem 
concessões de l('rra5 e fOI'em enviados por conta e ordem do 
(ioverno. sendo a companhia avisada com antec.edencia. 

1\1'1. :U. Os eol01l05 que forem remettidos por contas dos 
particulares, n fim de sel'em empregados no sl'rviço da la
voura, e que se apresentarem munidos de hmna guia da 
R~part.if.'iio (i"ral das Tl'IT3S llublicas, pagarão melade dos pre
ços que forem lixados para os passagcil'Os da 3.a classe. 

Art. 32. A Companhia tran!lporlad os prosos e seus res
pectivos guardas em cal'ros pertencentcs ao Governo, com a 
necessaria sf'..guran~a, I~ recl'bcl'ú por este serviço a metado 
do preço pago pelo publico por cal'ros de 2.- classe. 

Nilo obstante esta disposi~,ão, 8 companhia deverá tcr pelo 
menos hum carro pl'oprio para a cOlldul~(:il.O dos ditos presos, 
e os transportará pelo mencionado pre~o sempre que o re
quisitar a autoridade. 

Art. 33. 1\'0 fim dos 90 anuos deste contrato Cl'ssa o 
privilegio concedido á companhia; csta porém consel'Vará a 
plenitude de seus direitos sobre a estrada de ferro e seus 
pertenc.es. podendo usar della, e costea-la como bem lhe 
aprouver, salvo sempl'O o direito de desappropriatão, que com
pet", ao Go\'erno pelo artigo seguinte, 

Ar!. 34. Se o (Ioverno jUlgar conveniente elTectuar a 
desapproprial;ão da estrada de ferro, com todas as slIas rami
flcaçOes, pode-Io-ha fazer debaixo das seguintes condit;õe5: 

t.' A desappropriaçlio nüo terá lugar antes de 30 annos 
depois da abertura de toda a linha, excepto pol' cspecial 
aeeordo entre o (ioverno e ti companhia. 

PaSiado este periodo terá o GoveFOo o direito de df'-Sap. 
propria-Ia em qualquer tempo que o julgue conveniente. 

2.' O pr('ço da desappropria~.ãO será regulado pelo termo 
médiQ do rendimento liquido dos ultimos cinco annos. 

3.· A 'COmpanhia receberá do Goveruo huma somma em 
fundos publicos que dê igual rendimento. 

Art. 35. Se depois de ha.cr adquirido a propriedade da 
estrada de ferro e suas J8miflcaçfJ~, decidir o (iovenlo arren
dar sua administr~llo e explora~ão, em jgualdadc de condi
çOes será 8 Companhia preferida. 
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Arl. 36. Duranlo o seu privilegio a Companhia rete
herá Feio transporte de passageiros e mercadorias o preto que 
for marcado pelo (ioverno, de acoordo com ella, em huma 
tarifa que poderá ser revista na fórma do arL 38. 

Na primeira tarifa que se fizer adoptar-se-hão as seguin
tes bases: 

1.a Para os generos d? producção do paiz destinados á 
exportação, taes como cafe, assucar, algodão, fUIDo, couros, 
e outros St'IDelhantes, 20 réis por al'roba em legua d~ tres 
mil braças; e para os de aliIDenta~ão de consumo geral, taes 
eomo feijão, milho, armz. farinha, queijos, batatas, fadnba 
de trigo, toucinho, carne, peixe salgado, Il8I e outros con
siderados generos de plimeira necessidade, 15 réis pelo mes
mo pelO e distancia. 

2. a Para os generos de importação não comprehendidos 
na classe anlecedentc o maximo do prCI;Q será de 30 réis pelo 
mrsmo peso c distancia. 

3." Poderào ser sujeitos 8 huma tarifa mais elevada do que 
a das bases 1.' e 2.', qUCl' sejão de exportação, quer de 
importação, os objcctos que, em eonsequcncia do seu gl'aode 
,"olume, e pouco peso, são de desvantajosa conduct;ão, taes 
como mobilia, caixas com chapeos, e outros semelhanles. 
podendo nestes casos. o pr~o do transporte clel'ar-se atú o 
dobro do das respecth'as dasses. 

4.& Dependerão de huma tarifa ainda mais clol"ada do que 
a precedente os artigos do conducção perigosa. mes como a 
polvora, e os de maior responsabilidade para a companhia 
em consequencia de sua fragilidade, tacs como pianos, louça, 
vidros, &co, ou os de grande valor e pequeno peso, taes 
como ouro, prata, joias. & c. 

5.& Haverá huma tarifa l',speeial para os 80imaes vÍ\'os de 
qualquer natureza que sejão. 

6. & Ha,'crá lambem huma tarifa especial para as madeiras 
e outros objeclos de grande peso e dimensão. 

7.& O maximo de preço de transporte para os passageiros 
da 1. a clas.'ie será de 600 réis por legua de b'os mil l)l"aças, 
para 08 da 2.a classe 400 réis, e para os da 3.& 200 réis. 

80" A companhia faloá tr('s divisões de assentos ou lugares 
para os passageiros com as neccssarias accommodat:õcs, e 
com a designação de 1.', 2.a e 3.' classes de viajantes. 

A fórma dos waggons adoptada em Inglaterra e nos &La
do.rUnidos será tomada corno modelo, com as alterações que 
o clima e outras consideraçiies o exigi,·em. Tudo quanto for 
relativo á bap;agelll e pl'ct;OS scrá r('gulado com a maior ela· 
reza e precisão. 

t'i1aI'-sc-ha hum preço proporcionalmcnte mais clcvado 
para as viagens pCllucnas do que pai'" as mais longas. "'ar
se-ha hum abatimento nos pn'ços pari! as pl's:iOas que viaja· 
rcm regularmente cntre ccrtos pontos, 
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9.· Os combois espcciaes c extmordinarios para o servi~o 
de particulares, assim como os vlIggon. sepal'ados para rami
lias, socil'dades ou grupos de passageiros, serão sujeitos a 
dill'erentes regras espcciaes, as quaes, dppois de Oxadas, serão 
applicadas a todos. 

10. As listas dos preços alltorisados serio impressas e expostas 
em hum lugar proeminente e accessivel de cada t'SlaçAo. As 
horas da partida o chegada de cada com boi serão declaradas 
nas ditas lislas. 

11. Os preços !!erllo os mrsmos para todos, execptuando-se 
05 privilegios concedidos neste contracto ao Governo para o 
~rYif:o publico.' 

ti. F..stabelecer-sc-hio diminuições e Isenções de pre<.:os a 
ra\'or das crianças menOl'f!S de 12 annos e dos menores de 3. 

13. Quando 05 dh'idendos da Companhia montarem a 10 
por cento o Governo terá o direito de exigir os combois de 
meio prrço para os passageiros da 3.· claSSl', como existem 
nas estradas do fCI'ro ingle7.as, sob a denominac;lio de com
boll. do GOl'erno. 

t4, Para as men'adOlias (Iue tilerem de p,~rcorr('r hUIIIA 
distanda de mais de 20 leguas pela l!slrada de ferro se re
duzirà o preço de trall~p3rll~ 110r cada legu3 que exceder 
desl\} numero á metade do preço fixado para as ditas 20 legons, 

t5. A wlocidade dos com bois , a qunlidade dos waggolls 
das t!'es cla&scs, (Juaesqller penas qtUl 51! Ih'erem de im-
1111r, e as proYidendils nccessarius ullm de ossegurar ao I)U
blic6 Il rl'gularidado do scrviço por pal'lo da companhia, c a 
t'sta o pagamento das. passagens t'! li't~tcs a que tem direito. 
formarlo o objecto de Ung-nlamolltos polidal'S organisados 
}lelo GO\'erno, de accordo rom a eompanhia, 

16. A Companhia lorncC"CI'lt ao Gm'emo todos aquelll's dn
dos cstctUsticos (llIC elle exigir do trllfico (Iue hOllVI!r l:ela li
nha, das som mas rt~cebidils por diwrsos titulos, das distan
cias percorridas, ,\: c, , &: c. 

Art. 37, ~l'nhulllu dcsJlczu de armazf:'llagem será exigi
da pelil companhia pelos objeclos cntre~lIes nns seus depo
sitos, por qualq,wr demora na t!XIJCdição d,,\los, (Iue nAo 
Ih'cr sido I~xigida por seu dono, seja qual for o motim, ain
da justiUcavel. 

A companhia não cobrará dL'Spcza alguma addiciooal por 
,'nrregar ou deSCilrI'C!gal', 1101' armaZl'nagem ou dep05ilo dos 
()bjccto~, se e~ dcspcza não estiver expressamente mencio
nada na tabolla dos pre~~os dll trollllporte. A coml,anhia será 
nbrigadll a transportar nos seus ~olObois todos os objcctos 
fim' fnrlml Irazidos iili suas I'sla~'''j('s; e as rt'l.mls para li or
dcm, dI' 11I'cfl>r~nciil , se fOl'1'1tI nt~'essarias OIltras al~1Il dil 
J,rim'idildo de sua cntrcll'ó1 nas eShll:õl'lÕ, SI'rão estabcleddas 
com dureza na dita lilbclla, e sento tiS lIIesmas para todll~, 
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á excepção dOi casos de IlreCerencia a fa\'Ol' do Governo, a 
bem do serviço publico. 

Art. 38. Quando os dividendos da Companhia tiverem 
sido maiores de 12 por cento .. m dous annos consecutivos, 
terá o tioverno fJ direito de exigir della rcduct;ão tal na ta
rifa dos transportes que Caça entrar os reCeridos dividendos 
dentro do limite maximo de 12 por cento. 

Se em qualquer tempo os dividendos fórem menores de 
7 por cento, l'oderao ser reformadas as tarifas. a fim de se 
fazerem as alterações necl'ssorias para se obterem maiores 
dividt~ndos. 

Art. 39. O Gonli"no dará á companhia, por Interme
dio das autoridades, toda a protecção compatiVt~1 com as Leis, 
11 fim de que ella não encontre embaraç.o em receber o preço 
estabtlleeido na tnbella dos trallsportes. Outrosim providen
ciartí por meio de regulamentos ospel'illes sobre a St'gurança 
dos viajantes, e dos guardas e empregados (11Ie a Companhia 
tenha de establ'h'cer para \'l'larem nll observat;ão de seus ro
glllamentos, e manterem a policia da estrada de ferro. 

Art. r.0. Hc l-ermitLido á companhia. para manter seus 
rt'glllamentos. e c.onservar a ordem nas esta~ões e na linha 
d'l l'strada de ferro, t.:r á sua custa hum certo e limitado 
numero de guardas, que podem andar armados: estes guar .. 
das porém (lrarão sujt'itos ti il\~pecçüo das autoridades loclles, 
e de\'crão sl'r cidadãos brazilt'iros. 

Art. 4.1. Nos regulamentos que o Governo deve promul
gar, em conformidade do § U. do art. 1.0 da lei de 26 de 
Junho de 1852, se estabelecerão regras lloliciaes pam segu
rança da estrada de fel'ro, e seu custeio regular, a fim de 
prevenh· qualquer perigo que possa ser causado por estranhos, 
ou mesmo pela companhia. 

l'iestes regulamentos o Governo imporá as penas e multas 
pua que e!itá autorisado. E se estns furem julgadas insulli
cienhls, solicitar.í mAiores do Corpo Ll'gislativo. 

Art. 42. A estrada de fCl'ro será em toda a sua cxhmsilo .---
de huma linha singela, o que não exclue o etabelecimento das 
linhas dI) espel·ar e desencontro, nCI:.essarias para seu elTectivo 
senit;o. Dever-se-ha todal'ia obter tcrreno sullici~nte para as 
obras de hUDla linha dobrada para o tronco principal da estra-
da, que principia na cidade do 1\io de Janeiro e "ui até o 
ponto cm tlue se divide em dous ramal!s. Ccl·tas obras, como, 
por exemplo, pOlltes sobre grandes rios, viaductos, aterra-
dos, &c., serão desde o principio construídas com sumciente lar-
gum para a linha dobrada, se COI· calculado que isto he mais eco-
nornico ('m razão de vir a ser necessaria huma linha dobrada, 

A largura da esLrada entl'c hum Il outro trilho: a distan
cia entre as fares contiguas dos trilhos onde hOllvel' linhil do
brada; a largura eutre os l'cgtics o pilares em tudos os tunci.,; 
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e pontes; o que diz respeito á construcção de atenados , 
boeiros, communicaçõcs subterraneas, córtes ou excavações; e 
bem assim tudo o que for concerncnte ao peso dos trilhos, 
e a maneira de serem assentados, e oulras condições pal'a se· 
gurança e perfeição das obras da estrada de ferro, serão de· 
signadas DOS planos e plantas que tem de ser appro\'ados pelo 

overno. 
O terreno occupado pela estrada e suas obras será se· 

parado das lerras adjacentes por meio de cel'cas feitas á custa 
da companhia. 

Durante o andamcnto da consll'Ucção da eslrada loda" 
as obras temporarias que possão ser exigidas', quer para con· 
venicllcia do publico, quer para a de individuos, cuja pro
priedade seja olfendida, dcvem ser feitas á satisfação do Go
vcrno. 

Ha\'eráaccommodaçõcs apropriadas, guardas-estradas; 
signaas, & c., elll todos os pontos I~m que caminhos ordina
rios atravessarem a estrada de fetro lia sua supcrfice: e em 
regra geral nenhum caminho passuni por cima ou por baixo 
da estrada de ferro senão quando dahi resultar maior econo
mia do que se atravessasse a dita estrada na supcrficie. 

Art 43. A companhia apresentará ao (~overuo, no pra
zo de U. mezes da data da assignatura deslc contracto, hum 
plano e secção pelo centro da estrada (a principiar do ponto 
em que termina a secção contractada com Edward Prir.n até 
as extremidades dos dous ramaes da I'strada desle contracto), 
marcada sob a mesma base lon;;itudinal, a sabl'r 1/10,000. 
A cscala vertical da secção será de 1/1,200. A largura do 
plano não scrá mnnor dtl 400 jardas dc cuda lado do ('entro 
da linha. 
_'> Tudo será acompanhado do orçamento do custo da linha, 
e das obras nccessarias. 

O Governo decidirá dentro de 7;) dias SI' admiUe ou não 
estes planos e ol'çamen'tos. Se os não adlllillil', e a compa
nhia sujeitar-se á sua dccisiio quanto iI insulliciencia de Sl'US 

planos, e não quizc!' aprescntal' outros que o satisfa\~o, o 
Go\"erno pagar-lIw-ha todas as despczas qun cHa tivcr f~ito 
para obter ,taes planos, mediçõl's e orçamentos. Os planos, 
medições c orçumcnLos ficarão pertencendo ao (;O\'el'l)o. e o 
eontractn do prolongament.o da estrada depois da 1.' sccI;ão 
será considcrado nuHo e de nenhum 'iigor em quacsquer dos 
seus eO'citos. 

Se no fim dos 7:> dias o (;o\'erno não ti\'er apre~mtudo 
objerção aos plallos c orçamenlos, Sf'rão l~3lcs ctlnsidcl'ados 
como appro\'ados c admittidos, e a I'olllpanhia terá o direito 
de obrar como se tal appnnuriio li\'Cs:-ic sido dada Ilxprcssilllleule; 
lendo-sc SClllpl'll em lista a dispo~Ít:úo do aft. iH du ~ 6.° 

Árt. !.l. Se a COIII1J3Uhia não I!uizel' sujeitar-se ú dcei-
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são do Governo lluanlo á insllficiencia de seus planos e orça
mentos, recorrer-sc-ha ao juizo arbitro.l, para este decidir o 
Ilonto da discordancia <,ntre élmbas as partes. Cada huma dellas 
nomeará para este fim hum "ngellheiro. 

S" os dous assim nomeados não concordarem, cada huma 
das partes nomcar.í mais hum engenheiro, e d' entre os dous 
aqunlle que for escolhido pela sorte decidirá a questão. 

Este mesmo juiz arbitral sen'irá para os casos em que 
o «:;overno não ache adequadas e suficientes as obras construidas 
pela companhia, salvo quanto Ú 1.. secção, porque para essa 
rcgerü I) juizo arbitral estabelecido pelo contracto celebrado 
em I.ondrl's com Edward 11rice. 

Art. 45. Dentro do prazo de 8 mezes da data em que a 
approva ... í1o do Govemo aos planos e orçamento referidos no 
alt. 43 fOI' intimada á Companhia, ou da data em que fmdarem 
sem objecção por parte do Govemo os 75 dias na outra hy
pothesc do mesmo nrligo, depositará ella nns mios do Gover
no huma planta do fermno dll toda a linha da estrada de 
ferro deste contracto, menos a 1. a secção, 

A largura ,desta planta serei de 100 jardas de cada lado 
da linha central da eslmda de ferro; e os viradores, suas 
posições e extenç.lIo, linhas de csperclr e desencontro, estações, 
lugares de carga c descarga, &c., serão notados correctamente 
na planta, assim como huma secção pela linha central da 
estrada de ferro com sec~.ões transversaes a cada espaç.o de 
100 pés, todas prQiectadas em buma escala de 1/3,000, e 
escala ,·crtifal de 1/600 sobre o mesmo plano horizontal, 
acompanhada de huma tabella das graduações e inclinações, e 
de copias dos descnhos das obras que o Governo exigir. 

Art. 46. Se deAtro de dous mezes depois da entrega ao 
Governo da planta do artigo antecedente elle não apresentar 
objecçl1es, a companhia considerará approvados seus planos 
c procedení immcdiatamente á cOllstrucção das obras; porêm 
nllo poderá dpsviar-se dos ditos planos sem permisSllo do 
fioverno. 

No caso de que o Govel'Uo opponha alguma objecção á 
planta c planos apresentados pela companhia, decidir-se-ha 
a questlio pela maneira estabelecida no art. 4t. 

Art. 47. Nem a approvação dada pelo Governo a quaes
quer planos entregues ou indicados pela companhia, nem a 
decisão dos arbitros no caso de discordancia entre o Governo 
e a companhia, poderão em caso algum exonera-la de sua 
responsabilidade quanto á insumciencia de quaesquer das 
obras construidas conforme este contracto. Qualquer alteração 
que possa ser "acessaria em alguma das obras depois de con
cluidas, será feita por conta da mesma Companhia, e seu 
custo não será considerado como parte do capital que tem 
garantia de juro. Se porêm alguma l'econstrucção ou reedi-
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ncação for considerada pelo Governo ou pelos arbitros do 
3rt. 54 como tendo sido causada, não po'. insulliciencia da 
obra, mas por casu!! de força maior, 1'01110 inunda<:ões, fu
racões, tt>rr(!motos, que não podião ser prevenidos pela com
panhia, a despeza rdta em tal caso com a reconstrucção ou 
reediftc:u:Jlo das obras damnificadas será addicionada ao capital 
garantido . 

. '-rt. 48. No caso de querer o Go\'Crno que alguns de 
seus engenheiros s('jão instruidos no que he relativo á t..'Strada 
de ferro, a companhia lhes da,·á rranca entrada em todas as 
obras da empreza. 

Art. "9. Toda a linha da estrada de ferro que raz obje
elo deste contracto será dividida el/l quatro secr;ües, as quaos 
serão classificadas, construidas e t(~rminadas da maDeira so
guinte: 

A 1.· sccçao da cidade do lUo de Janeiro até o ponto 
('m que termina a parte da estrada contratada com Edward 
Price, se ... .í concluida no prazo estipulado no respectivo coo
tracto. 

A 2.-, do ponto em que termina a antecedente até aquelle 
em que se dividirem os ramaes, depois de transposta a serra 
do mar e alcançada a margem do rio l'arahyba na di~ão 
da Provincia de ~linas Geraes, será concluida no prazo de 
ires annos contados do dia 9 de Agosto de 1857 em diante. 

A 3.-, do ponto em que termina a 2.· secrAo até o Porto 
Novo do Cunha, será concluida no prazo de .ta. annos C'()Il

todos do dia 9 de .~gosto de 1860 em diante; devendo ser 
subdividida em duas partes iguacs, cada buma das quacs fi
cará concluida no espaço de 2 aIIOOS. 

A ta..&, do ponto elll que se dividirem os dous ralllaes 
até a Cachoeira na Provincia de S. Paulo, onde o Rio· Pa
ralayba começa a ser navegavel, sel·ã conclui da no espaço du 
6 annos, contados tambem de 9 de Agosto de 1860 em diante. 
Esta secç!o será subdividida llJn 3 parle~ iguaes, cada hum. 
das quaes se construirá no espaço de 2 aunos. 

Art. 50. Se clualquer das secções e cada huma de 
suas subdivisões nlo estiverem coucluidas delltro dos prazos 
marcados no artigo antect'dente, poderá a companhia ser 
multada, quanto á t. & secção, na quantia estipulada no con
tracto celebrado com Edward Price; e (IUanto ás outras e suas 
subdivisões, na som ma de fO.OOOJ a 20.000J por cada Iluma. 

Novos prazos, que não excedAo de huma terça parte dos 
'primeiros, serão marcados pelo Governo; e se findo elles a 
secção ou sec~Õf:'S nllo esth"erem acabadas, a multa será ele
vada ao dobro, e assim por diante. 

Os periodos marcados para a conclusão das secções nlio 
serAo alterados em consequencia da demora occorrida em algu
mas dellas. 
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."rt. 51. A companhia póde perder seu privilegio, 8 ga
rantia do juro, ou ser multada nos seguintes casos : 

1.· Se os planos reCeridos dos Arts. 4.3 c 45 não for~m 
apresentados ao Governo no prazo marcado, a companhia 
será multada na quantia de 4.000~. 

Hum novo prazo de filio menos de 5 mezes será marcado, 
p- se na expiração delle não forem os dites planos apresen
tados. caducará este contrato, e a companhia perderá o pri
vilegio, e todos os favores que por elle Ibe são concedidos. 

2.· Se no fim de tres llDnos, contades da data deste 
contrato, a companhia se declarar ou for declarada pelos 
arbitros do Art. 54 incapaz de realisar a empreza, por ter 
encontrado diWculdadei em levantar o dinheiro necessario, 
em achar pessoas habilitadas para contratarem e executarem 
8S obras, ou por qualquer outra razio, perderá este privile
gio, sem qUI! lhe sejão restitui das as muitas em que tiver 
incorrido. 

3.· Se toda a linha não estiver acabada e aberta ao pu
blico dentro do prazo marcado 110 Art. 49, será a companhia 
multada na quantia de 3O.000~. 

Hum novo prazo para conclusão dos trabalhos será mar
eado pelo Governo. em conCormidade com a decisão dos arbi
tros do Art. 5\., no caso do desintelJigencia. Se no fim deste 
nOTO termo os trabalhos não estiverem acabados, perderá a 
companhia o privilegio, isenç(Jes e favores que lhe garante 
este contrato. 

•.• Se depois de toda a linha ter sido aberta ao publico 
a companhia em qualquer tempo Cor declarada incapaz de 
continuar seus trabalhos, ou se os tiver parados por mais de 
8 mezes consecutivos, ou se interromper a circulação por mais 
de 12 mezes, perderá seu privilegio. 

Art. 52. Em todos os casos da caducidade de seu pri
~i1egio a companhia conservará a plenitude de seus direitos 
sobre todas as obras que tiver feito e sobre a propriedade que 
houver adquirido: porém o valor de todas as terras publicas, 
madeiras ou outros materiaes que lbe tiverem sido sratuita
mente cedidos pelo Governo, e o total de todos os direitos 
de importaçlio nlio pagos, serão restituidos ao Governo; e 
este terá o direito, se o julgar conveniente, de desappropriar 
a linha e toda outra propriedade da companhia, segundo a 
Lei de desappropriaçAo da propriedade particular por utilidade 
publica. 

Art. 53. Se a estrada de ferro e todos os seus pertences 
nio se acharem em estado satisfactorio de conservação, o G0-
verno ordenará á companhia o cumprimento do seu dever. 
Havendo a este respeito divergeneia entre o Cioverno e a com
panbia, se decidil'é. a questão pela maneira prescripta no 
Arl. t.4. 
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Art. M. Se alguma discordancia houver entre ° Governo 
e a companhia a respeito de seus direitos, e deveres, e seus 
respectivos interesses, a questAo será definitivamente decidida 
por tres arbitros, hum dos quaes será nomeado pelo Governo, 
outro pela companhia, e ° terceiro por accordo de ambas as 
par~es. No caso de que não seja possivel obter este accordo, 
o terceiro arbitro será nomeado da maneira seguinte: o Go
'Vemo apresentará á f.ompanbia lres nomes escolhidos d'entrn 
os Conselbeiros d'Estado, e a companhia proporá tres outros 
Demes; juntos estes seis nomes, bum será escolhido por 
sorte, e designará o 3.0 arbitro. 

Art. 55. Quando houver qualquer desintelligencia entre 
o Governo e a companhia, para a decisão da qual seja ne
cessario o juizo arbitral, qualquer das partes dará uviso á 
outra dessa necessidade e do nome do arbitro escolhido. Se 
dentro de 30 dias da data do aviso, a outra parte deixar de 
nomear ° seu arbitro e de intimar sua nomeação á primeira, 
o ponto em questão será considerado como concedido e aban
donado pela parte assim em falta. 

Art. 56. Em todos os casos em que se tenha de recorrer 
ao juizo arbitral, a parte contra a qual os arbitros decidirem 
pagará todas as custas. 

Nos casos em que possa ser duvidoso para que lado pende 
a decisilo dos arbitros será deixado a estes o direito de de-
cidir quem pagará as custas. 

Art. 57. Se alguma altera~ão para o futuro vier a fazer-se' 
na organisaçlio dos Ministerios ou no Conselho d'Estado, todos 
os direitos, faculdades e aUribuiçõcs, ora pertencentes por este 
contrato ao Ministerio do Imperio e á I'espectiva secção dOI 
Conselho d'Estado, deverão pertencer ao Minislerio ou secção
do mesmo conselho que for encarregado das obras publicas,. 
estradas, can8es, vias ferrcas, & c. 

Art. 58. Fica entendido que, no interesse do Governo,. 
assim como no da companhia, esta terá o direito, sujeito
á approvaçilo do Governo, de substituir qualquer modo de 
tracçio ou impulso que possa ser inventado ou descoberto ás. 
locomotivas actualmente empregadas, e que offereça ao me
nos iguacs vantagens de segUl·ança. regularidade, velocidade e 
economia. 

Art. 59. A companhia na parte relativa á 1.· serçlio da 
estrada de ferro contratada em Londres com Edward Price 
tomará a seu cargo. e sob sua immediata responsabilidade, 
todas as obrigações contrahidas pelo Governo por virtude do
respectivo contrato. assim como lbe ficA0 pertencendo todos 
os direitos que pelo mesmo contrato compelem ao Governe,. 

Art. 60. A companbia fica obrigada a satisfazer toda5 
as iademnisaçOes de terrenos, e quaesquer outras que pos_ 
ser devidas, nos prazos e pela fórma (Iue fOI' convencionada. 
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Art. 61. Deverá outrosim satisfazer ao Governo todas as 
som mas que este tiver despendido para l'caUsaçao do contrato 
celebl'ado com Edward Price, assim co IDO se obrigará .por 
todas as multas estipuladas no mesmo contrato. 

Art. 62. As penas de perda de privilegio e garantia de 
Juro nAo poderão ser impostas senAo por Decreto expedido em 
virtude de resolução de consulta da secção dos Negocios do 
Imperio do Conselho d' Estado. 

Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Maio de 1855.
Lui:: Pedreira do Coutlo Ferra::, 
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COLLECC..iO D.\S LEIS DO UIPEIUO DO BRASIL. . . 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2." SE~ÇÃO 34.-

DECRETO N.o 1.600 -. de 10 de Maio de 1855. 

Manda executar a Tabella que regula as tazas que se deve,,, 
cobrar na conformidade do Artigo 132 do Rpgulamento 
da lnstrucção primaria e secundaria, anne<oo ao Decreto 
n.O 1.331 A de 17 de Fevereiro de 1854. 

Hei por bem, em execuç,lio do que dispõc o AI'ligo 132 
do Regulamento annexo ao Decreto n.O 1.331 Ao. de 17 de 
Fevereiro de 1854, Approvar e Mandar que se execute a 
Tabella proposta pelo Conselheiro d'Estado lnspector da In
strucção Primaria e Secundaria do 1\lunicipio da Côrte, regu
lando as taxas que devem ser cobradas nos cosos declarados 
no referido Artigo, a qual com este baixa assignada por Luiz 
Pedreira do Coutto Ferraz, do 1\leu Conselho, Ministro e Se
cretario d'Estado dos Negocios do Imperio, que as"im o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dez 
de Maio de mil oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo quarto 
da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do CouUo Ferraz. 
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Tahella das taxall .... e lIe hílo de eohràr no. 
easOIl do Artl,;o .3. do ReplaDlento da 
'll8true~ílo Primaria e 8eellDdarla a .... e se 
refere .. Deer~to desta data. 

Por matricula em cada anno nas aulas publicas de 
, Instrucção secundaria ....•.....•.....•...•. 

Esta disposiçãO comprehende as aulas, para cuja 
matricula se concedem dentro do anno dous perio
dos de admissAo, devendo por tanto ser paga a 
tlla integralmente, ou a matricula se eft'eitue no 
f. o ou no 2.0 periodo. 
Por licença para a abertura de escola, ou aula de 

Instrucçlo primaria e secundaria .........••. 
Pela renovação da licença em cada anno .•....• 
Por licença para abrir collegio ..........••.•• 
Pela renovat.ao della em cada anno ....•...... 
De emolumentos por cada titulo de capacidade 

para o ensino de qualquer ramo de Instruct80 
secundaria .. " .• . .........•.....•.••.•.• 

Se o titulo for para o ensino primario ...•....•• 
Por passagem de 1I0VOS titulos que forem requeridos. 
Por cada certidAo de elame para Professor publico. 
Pelo registro de cada titulo de nomeação de Pro-

fessor publico .......••...•..•••..•..•••.• 
Pelas certidões, que as partes requererem, o 

mesmo que se paga nas Secretarias d'Estado. 
Buscas, idem. 

Pelo registro de cada licença sem vencimento até 
hum mez ...••...•••••••..•...••••••..•• 

Cada mez .•••..•••.••..••••.•••••..••..•.• 
Pelo registro de licença com vencimentos até hum 

mez ..... ' •.••••••.•••...••..••..••...•• 
Por cada mez .••..•.••.••••..•..........•.. 
Por aviso de dispensa de provas de capacidade nos 

casos 2.°, 3.° e 4.° do Artigo 101 do Regula
mento da Instrucçao primaria e secundaria de 
17 de Fevereiro de 1854 ............... .. 

Se for para a primaria .•.................... 

25~600 
12~800 
51 #200 
25~600 

2O~OOO 
10;jt>OOO 
6~OOO 
10~OOO 

10~OOO 

1~OOO 
1~OOO 

2~OOO 
2~OOO 

2O~OOO 
10~OOO 

Palacio do Rio de laDeiro em 10 de Maio de 1855.
lMP Plllrrira do Cf1U41o Ferras. 
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DECRETO N.O iGOi-de 10 de Maio de 1855. 

Manda ex.cutar lU lnstrucçõu para os examu d. que tra'a 
o Âr'. 112 do Regulamento da lnstrucçilo primaria e se
cundaria, annexo ao Decreto N.o 1.331 Â, de 17 de Feve
r.iro de 1854. 

Conformando-me com o que propoz o Conselheiro d'Estado 
Inspector da Instrucção primaria e secundaria do )Iunicipio 
da Côrte, e com o parecer do respectivo Conselho Dtrcctor: 
Hei por bem Approvar e Mandar executar as InstrucçOOs que 
se devem observar nos exames de que trata o Art. 112 do 
Regulamento annexo ao Decreto n.· 1.331 A, de 17 de Feve
reiro de 185&., e que com este baixão assignadas por Luiz 
Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario d'Estado dos Negocios do Imperio, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dez 
de Maio de mil oitocentos cincocnta e cinco, trigesimo quarto 
da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutlo Ferra:. 

1Ju,",~8 a .. ne 8e retere o Deereto dellja da
ta para 08 exa_e. de .. ne trata o Art. :I •• d • 
• pl .... ento annexo ao Deereto a.· ...... A 
de :I, .e Fevere .... de 1.86.&. 

Art. 1.° Do dia 1.0 a 15 de Novembro de cada anno estará 
aberta na Secretaria da Instrucção primaria e secundaria a 
ioscrtpção para os alumnos das escolas publicas e dos oollegios 
particulares, que pretenderem fazer eume das materias que 
&Ao requeridas como preparatorios para admissio DOS Cursos 
dos estudos superiores. 

Art. 2.° Para ser inscripto deverá o pretendente reque
ro-l0 ao Inspector Geral, apresentando cerUdllo de idade, é 
de haver estudado as materias em que quizer ser examinado. 

Art. 3.° Organisada na respectiva Secretaria a lista dos 
inscriptos á vista dos despachos do Inspector Geral, serão an
nunciados os dias do exame. 

Art. 4.° O Conselho Director preparará nesse prazo hum 
programma de pontos que deverão ser extrabidos, a saber: 
- § 1.· Para os exames de latim ~ 4011 aatores classloos mail 
diÕÍceis, que o examinando deverá l8Ifer para portuSue&. 
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§ ~.o Para os de Crancez e de inglez, dos autores de me
lbor nota, e comprebenderão igualmente trechos de prozado
res nacionaes, que o examinando deverá verter para a lingua 
de que fizer exame. 

§ 3.0 Para o exame de rethorica e philosophia os pontos 
indicarão os assumptos das respectivas disciplinas, que os exa
minandos devem expor. 

§ 4.0 Os pontos de historia e de geographia indicarão pe
riodos historicos importantes, que os examinandos desenvol
verão com os promenores geographicos que nelles tiverem ca
bimento. 
~ 5.0 Os pontos em fim de mathematicas elementares exi

IÍrao a demonstração de theoremas ou de problemas geome
tricos, e operações arithmeticas e algebricas. 

Art. 5.0 A com missão de exames será composta do In
apector Geral como presidente, de dous examinadores, e hum 
commlssario, nomeado pelo Governo, e de hum dos mem
bros do Conselho Director designado pelo presidente. 

S 1.. Nos dias marcados pelo Inspector Geral e, publicados 
eom antecedencia de tres dias ao menos, reunir-se-ha no lu
gar e á hora que Corem designados pelo mesmo Inspector Ge
ral, a commissAo de exames com o Secretario da Inspectoria 
Genl e os examinadores. 

S 2.° Communicado o ponto. que deve ser tirado por hum 
dos examinandos, a todos os outros da respectiva turma com 
a maior publicidade. tomará cada examinando assento junto 
de buma mesa, em que haverá papel. pennas, tinta e diccio
nanos. 

§ 3.· He prohibido aos examinandos trazer de casa cadernos, 
papel ou livros. e bem assim terem qualquer communicação 
entre si, devendo dirigir-se aos examinadores em alguma du
vida que tenhão sobre a exactidão do texto que houverem 
escripto. 
~ 4.0 Se algum examinando perturbar a ordem ou pro

ceáer menos dignamente, será advertido pelo Presidente do 
exame. e se presistir nessa Calta, será expulso da sala, e não 
poderá mait: Cazer exame. 

§ 5.° Nenhum examinando se retirará da sala sob pre
texto algum. sem obter licença do Presidente da commissAo, 
que nesse caso o Cará acompanhar por pessoa de sua con
fiança. 

S 6. o O preparo das provas poderá durar até duas horas. 
No fim desse tempo serão ellas entregues no estado em que se 
acharem. 

§ 7.· Quando o numero dos examinandos exceder á capa
cidade da sala. o Presidente da commissão de exames dividirá 
os inseriptos em turmas. Cada turma fará exame em hum 
dia com as mesmas Cormalidades, e o ponto, que houver 
sahido a hum a turma. não será mais recolhido á urna. 
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.o\rt. 0.° Findo o tempo marcado para o ('xame por escri
pto, apresentarão os examinandos as respectiva!! provas no estadó 
em que se achal'Cm, assignando cada hum o seu nome logo 
em seguida da ultima linha que tiver escripto. 

Estas provas serão rubricadas no alto de cada meia folha 
pelo Presidente da com missão , e depois distribuidas com igual
dade pelos examinadores. 

Art. 7.° Alêm da prova escripta haverá huma prova oral, 
que nos exames de linguas versará sobre leitura, e sobre 
grammatica; e se for de Iingua latina sobre a medição de 
vel'liOs: nos de historia e de geographia !!Obre os principios e 
noções geraes de geographia astronomica e terrestres; e nos 
das outras disciplinas sobre os principios geraes que tiverem 
relaçiio com o ponto que tocar ao examinando. 

Art. 8. 0 No dia immediato reunida a Com missão na sala 
dos exames, e antes de outro qualquer trabalho, apresen
tarão os examinadores as provas que lhe tiverem sido distri
buidas, notando em cada uma por escriplo os erros que o 
respectivo examinando houver commettido, e declarando lam
bem por escripto qual a sua opinião ácerca do merecimento 
de cada prova. 

Art. 9.0 Os membros da com missão , examinando todas 
as provas, e combinando-as com os apontamentos tomados 
sobre os exames oraes do dia anterior, pronuncirllo o seu juizo 
sobre cada alumno á medida quo for lido o seu nome pelo 
Presidente, votando por escrutinio secreto, e por espheras 
brancas e pretas. 

A totalidade ou o maior numero de espheras brancas ap. 
provi'io ; a totalidade ou o maior numero do espheras pretas 
reprovão. 

Quando todavia a com missão tiver approvado o exami
nando por unanimidade de "otos, r('petil'-se~ha o escrutinio, 
e nesse caso conferir-se-ha a nota de approvado com dislinctllo 
ao examinando <Iue obtiver a totalidade de espheras brancas. 

Art. tO. Se só compacerem qllatro membros da com missão 
e não for possivel substituir logo o quo faltar, Iloderá não 
obstante haveI' o oxamo, Se a falta for do algum dos exami· 
nadores, será ella prehenchida por hum dos outros membros 
da commissllo, ou por quem o Inspector Geral designar. 

l\"o caso de serem só quatro os volantes, se houver empate 
no julgamento, importará isto simples approYoção. 

Art. ft. Findos todos os exames, a commiSSio escolherá 
por escrutínio secreto e maioria absoluta de votos, d'entre 
todos os examinandos approvado§ unanimemente em cada huma 
das matenas que são requeridas corno preparatorios para ad
missilo nos Cursos juridicos, os nove mais dlstinctos. Aos tres 
primeiros na ordem da votação será conferido algum dos se
guintes premios á escolha do examinando. 
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1." Isen~ão dos direitos de matricula nas Faculdad('s de 
I'studo superiores, ou 

2.° A mesma isenção dos direitos de mah'icula no Collegio 
de Pedro 11. para tomar o gráo de Rachal'el, ou finalmente 

3.° Preferencia de admissão no dito Collegio como repetidor. 
Aos tres sl'guintes será concedido tambem á sua escolha: 

1.° Isenção dos direitos de matl'icula no Collegio de Pe
dro 11, ou 

2. ° Preferencia de admissão no dito Collegio como repetidor. 
Aos tros ultimos preferencia de admissão no Collegio de 

Pedro 11. como repetidor. 
Se houver empate entre dous ou mais examinandos, a 

sorte marcará a prefel'Cncia~ 
Art. 12. O Inspector Geral dará conta ao Ministro do 

Imperio do processo e resultado dos exames, remeltendo-Ihe 
a lista dos approvados com a declaração de suas idades, e 
dos collegios e aulas em que tiverem aprendido, e bem assim 
dos reprovados, e dos que se inscreverem e não compare
cerem. 

Será publicada logo depois huma lista contendo 05 nomes 
de todos os que tiverem sido premiados, e dos approvados 
com a declaraçilo do gráo de approvação. 

Art. 13. Com a certidão de haver obtido a nota de ap
provado no exame de todas as materias respectivas dentro do 
espa~~o de hum anno, será o examinando admittido á matri
cuia, independente de novos exames, nas Faculdades de estu
dos superiorc~ que quizerem frequentar. 

Art. 14. Dentl'O do prazo de tres annos contados da 
publicaçllo destas Instrueções, poderá o Ministro do Imperio 
permittir que seJão oraes os exames de philosophia e de re
thorica, de que trata0 as mesmas InstrucçeJes. 

Neste caso silo applicaveis as disposições das Instrucções 
de 2\. de Dezembro ultimo, na parte em que se rererem a 
tacs elaDles, as quaes devem ser rigorosamente obsel'Vadas nos 
refm'idos exames. 

P.llacio do Ilio de Janeiro em tO de !tlaio de 1855.
Luiz Pedreira d9 COlmO Ferra:. 
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COT.LEr.Ç:\O DAS LEIS DO DIPEIUO DO BRASIL. 

18ó5. 

TOMO 18. l).\~tTE 2. a SEC;Ç.\.O 35. a 

N." 1.602- }Eaio de t 855. 

oIUad"2XYW tia EmprCZtR 
{erro da por Joa~ 

qutm Frallcisco A/t'es llranco Muni:::. LJa,.,.eto. 

Ha\'endo-Mc rcprescntada .Joaquim Francisco Al\'es Bran
co Muniz Barreto, concessionario da Estrada de ferro da 
Provincia da Rahia, sobre a necessidade de fixar-se provi
soriamento o rna'{imo do capilal, sobre o qual deva !ler 

Governo de cinco por 
da condiçfio 2fg N.· 1.299 d4~ 

de 1853, 'impratica\'el fOEmi'E&" 
lh:ação huma Inglaterra. e 

das acções scu capital; Ath:El-
infrormações prcshJd;b'S este objecto. e I:on-

formando-Me nesta parte com o parecer da Secção dos 
Negocios do Imperio do Conselho d'Estado, exarado em 
Consulta de 13 de Abril prodmo findo. Hei por bem orde
nar o seguinte: 

A,'t. 1.0 Fica provisoriamente fixado. para a garan-
de cinco por Imm milhAo e 
libras esterlillalJi do capital parIl 
das primeiras da estrada de 
da Bahia, il Decreto N.· t 

Ekwmbro de he clincessiombriü 
Ft;mcisco Alves Brr3Tle"ü Barreto. 

Art. 2. 0 Nao obstante a fixação do maximo do capi
tal do Artigo antecedente, se a somma, definitivamente des
pendida na construcçllo das reCeridas vinle leguas da es
trada e scus pertences, for menor do que a designada no 
dito Artigo, o Governo não garantirá juro senão até essa 
quantia. Se })or~m a dita somma Cor maior do que a fixa-

JIOO:OOO libras Il4;ste caso o c,(ccC'Sc:& 
da garantia tle 
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Art. 3.· A Companhia fica obrigada a lIpresclltar li 
approvaçã9 do Governo todas as plantas e orçamentos nc
cessa rios , com os convenientes esclarecimentos, antes de 
começar ai obras. 

Art. 4.· Fica revogado o Decreto de 1 t de Março 
(le 18M, e marcados á companhia o prazo de hum anno 
contado desta data, para a apre~entação dos ditos plaHos 
e orçamentos, e para o começo dos trabalhos da construcçllo 
da estrada de ferro, e o de doze annos para a conclusão 
de toda a parte da mesma estrada comprehendida nas 
primeiras vinte leguas, sob as penas impostas na condiçao 
5.a do Decreto N.· 1.299 de 19 de Dezembro de. 1853 , 
o qual continúa em vigor, excepto na parte alterada por 
esle Decreto. 

Art. 5.° A Companhia nAo poderá emitlir acç6es, 
nem promessas de acçõcs, emquanto seus Estatutos nAo 
forem approvados pelo Governo. 

Luiz Pedreira do ConUo Ferraz I do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em quatorze de ~Iaio de mil oitocentos cincoen
ta e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ~lngestade o Imperador. 

Luiz Pedre;m do COl/flo Ft,.rtt;. 
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DECRETO N." 1603-de 14 de Maio de 1855. 

Dá -novos Estatutos ti Academia das Oellas Artes. 

Usando da autorisac;.Ao concl'dida pt'lo Dl'cl'l'lo N." 805 dI! 
23 Setembro de t85~: Hei por bem que na Acad<,mia das 
1W1Ias Artes se observ<,m os Eslatuos que com este baixão assi
gnados por Luiz Pedr<,ira do Coutto Ferraz, do Meu Consrlho 

·l\Iinistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, que 
assim o tenha entendido e faça I'xecutar. Palacio do Rio de Ja
neiro em quatorze de Maio de mil oitocenws cinooenta c cinco, 
tl'igesimo quarto da Independeneia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagl'Stade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coulto Ferra:. 

EstatnCos da ~eadelBla .las Dellas ~rtes. 

TITULO I. 

Do Corpo Acaàemico. 

Art. 1." A Academia tem por fim o ensino throrico e 
pratico das Bl'llas Artl's, e a sua pl'opagac;ão tl aperfeiçoa
mento. 

Este ensino será dado por professores nomeados pelo Go
"C mo Imperial sobrtl proposta do Corpo Academico. 

Art. 2.· Os professores fonnarão duas classes distinctas; 
a dos etTeclivos, e a dos honorarios. 

A reunião destas duas classes, presidida pelo Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, ou pelo Director 
da Academia, constituirá o Corpo Academico. 

TITULO". 

Do plafto dos Estudos. 

Art. 3.° O Curso de Estudos será dividido em 5 Secções: 
a saber: 

Architectul'a. 
J~scultura. 
Piuturll. 
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Sciencias accl'SSOrias. 
1Iusica. . 

Art. 4. 0 As Secções St~rão compostas IX'la maneira seguinte: 
A de Al"Chitl'ctura compl'Chenderií as (~ad('il"8s de 

Desenho Gl'Ometrico; 
Dcstmho de Ornatos; 
Architectura Civil; 

A de l'SCultura abrangerll as cadeiras de 
Escultura de Ornatos; 
Gravura de Im'dalhas e pt'dras p.·('ciosas ; 
Estatua.ia ; 

A de pintura se comporá das cadl'iras de 
Desenho figurado; 
Paisag('m. OOl·(·S e animaes; 
Pintura historica; 

A de Scicncias accessorias terá as cadeiras de 
11athematicas applicadas; 
Anatomia e Phisiologia das puixôes ; 
Bistoria das Artl·s, I<:sthetit'a e Archeologia. 

A dl~ l\Iusica será formada de todas as cadeiras, flue exis
ll'JIl, e das que se crearem no rl'spectivo Conscl"\'alorio. 

Art. 5. 0 Cada ~'cção formará huma Commissao da Aca
demia, composta dos l"esp('ctivos Profcssor('s, SI~ndo cada huma 
das materias, em que se aeMo divididas, ensinadas por hum 
professor (·special. 

'DTlJLO 111. 

DOB Empre!Jados. 

Art. 6. 0 Alem de hum Dir('ctor, e dOIl pl"ofrssores acima 
dl!clarados, haverá na Academia hum Secretario. hum Conser
vador da Pinaeotheca, hum Porteiro. e hum Guarda. 

Art. 7.0 O Director será nomeado por Decreto Impt'rial, 
o Conservador, o Secretario e os Professoros elTecth()s e hono
rarios, serão nomeados pela mesma rórma, mas sobre propos
ta do Corpo Academico. 

O Porteiro e o Guarda se-lo-bão por Portaria do Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, precedendo pro
posta do Director da Academia. 

Art. 8. o Alêm dos Professores elTectivos c honorarios, que 
são membros natos da Academia, esta terá mais 2 classes de 50-
cios, com a denominação de - Membros honorarios e Membros 
correspondentes. 

Buns e outros serão escolhidos pelo Corpo Academico com 
approvatAo do Governo Imperial. 

Art. 9.0 O Director e os Professores elTcctivos ou honora
rias, o Sccretari(), c o Conservador, p.·cstarão no dia, em que 

Digitized by Google 



( .A04 ) 

tomal'em posse, o jUPaJuenlo consÚlntc da fonDula que for de
signada pl'lo (;overno. 

Os outros empregados prl'starilo o jUl'ameRto do est)'lo, 

TITULO ','. 

Dos trabalhos AcademiC'os . 

.'\rt. 10. A Academia das IWlhts Artes no d(,Sf'mpenho do 
fim de sua instituit;ão, e no intuito de promover o progresso das 
Artes DO Brasil. de combater os erros introduzidos ('lo rnatl'ria 
de gosto, de dar a todos os artefactos da industria nacional a con
veni(mte pl'\'feh;ão, c rm fim no de auxilillr o Governo em tão 
importante objecto, emprt'gará na proporção dos reeursos qUC! 
tiver os sl'b'llintt's lIll'ios: 

1. o O ensino tht'oril'o e pratico das materias dcclarudas no 
art. 4.· 

2. o Concursos publicos e particulares; 
3.° l~xposiçÕl's publkas; 
4. o Prl'mios aos ml'l hm'('S trabnl hos IIrtisticos: 
5.· Yillgens de seus alumnos mais dl'stinctos li Eut'Opa a fim 

de se aperfl'içoart'm; 
6.° Applicaçl\o das materias que formão o plano de SI'U en

sino á industria naeional ; 
7.0 Huma Bibliolhl'l'a especial ao objecto dt' sua instituit;iio: 
8.° Sessões publicas, em que se leião escriptos sobre as ar

tes • e se discullio materias conCl'rnl'ntl'S ao Sf'U PI'O:.>:fl'SSO ; 
9.0 Publicação de hum periodico constando de texto e l~stam

pas apropriadas; 
Art. 11. O ensino theorico (' pratico Sl'r,í dado nas horas 

que forem d('signadas em huma tabl'lla organisada prlo Corpo 
Acadcmico e approvada pelo Governo no nu'z de Fenm~iro de 
cada anno. 

Os Professores não podem diminuir o tempo do ensino nem 
prolonga-lo por mais de meia hora alCm do prazo que for mar
cado na dita tabella para cada nula. 

Art. 12. Os Cursos academicos começarão no 1.. dia util 
do mel de !tlarço , e findarão no ultimo de Outubro. 

Exooptuão-se as aulas de llalhematicas e de Anatomia, que 
deverão continuar, por ordem do Director , até o dia 15 de No
vembro, se assim for necessario. 

Art. 13. A Academia durante o tempo lectivo tstará aber
ta todos os dias que nno forem de guarda, de festa, ou dt' lute 
nacional declarado pelo Governo, e excepto ás segundas feiras, 
que serão dias feriados, quando nllo houver outro na sematll\, 
os dias de entrudo até quarta feira de cinza, os da ~'mnlla 8 .. m
ta c os da Paschoa att:' segunda feira indusive. 
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TlTJ;LO ", 

Do ellsillo e programma tias alllas, 

SECÇÃO I. 

Da aula do modelo t'ivo, 

Art H, .Al,\m das aulas I'spccificadas no Art. 4,° haverã 
mais huma dt'nominada a Aula do modelo vivo, a qual será 
regida em cada semana por hum Professor f'lTectim ou 110no
ral'io segundo as insh'ucçOcs, que forem C'xpedidas pelo Corpo 
Academico, 

Art. 15. A escolha dos modelos vivos pam esta aula será 
feit.1 pelos Professores das SecçOcs de Pintura, e Escultura, que 
Oi; deverão procurar elll todas a!l variedades da especie huma
TH\, a fim di! que os artistas os possão estudai' e fidrnente re
prl"scntar em suas composi\:ões, 

Al't. 16. Ao Professor que estiver de semana nesta aula com
JX'tc; exercer a policia (' a vigilancia necessaria á ordem e re
gnlaridade do; rf'specti\'os trabalhos, 

Art. 17. Sti serão ndla admittidos os alumnos que pO!' suas 
habilitaçlics forem dt'.sif,(IUldos pt'lo Corpo A('adl'mico no prin
cipio do anno, os professorf's, c os artistas que obtivl'r"m do 
Dil'I'I:tor licença l'slledal pam ahi se exercitarem. 

SECÇÃO li, 

Do desenlw geomelrico e industrial . 

. \rt, 18. A aula de desenho geometrico será dividida em 
duai; sl!ries: a 1.. complementar da cadeim de mathlllnaticas 
constará do desenho linear: a 2.· de applicaçôes espl'ciaes do 
mesmo desenho á industria conrorme a profissão ou destino dos 
alumnos. 

Art, 19, Todos os nlumnos são obrigados a frequentar o 
ensino da i,' serie antes de passarem para o estudo de qual· 
quer out1'O ramo artístico, 

Os tJ'abalhos desta serie dumriío hum anno lectivo, du
\'Unte o qual o 1'('SpeCtivo proressor ensinará aos Illumnos o 
dl'Senho de Iiguras geometricas, o das tr('s ordl'ns gl'Cgas e a 
thcoria das sombras, 

O alUlllllo que dentro do anno não se achllr habilitlldo 
nesta mate ria contillutll'LÍ a fl't'Clul'lltar a mt!sma aula no anno 
seguinte, 
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SEC'}ÃO 111. 

Do Desenho de ornatol. 

Art. 20. ~a aula de desenho de ornatos, devf'r-se-ha 
ensinar toda a sorte de ornatos e architl'ctonicos c induslriaes. 

SECÇÃO. IV. 

Da A rchitectura civil . 

. \1t. 21. O Prorl'ssor da aula de ArchiWctura civil expli
cará a Sl'US alumnos tudo quanto ror rl'lativo ao raractl'r e 
composi~o dos edificios, á t'urythmia, á (~onstruc~~o. distri
buição, e orçamentos dos ml'SlIlos. 

Art. i2. Nenhum alumno poderli matricular-!Ie nesta aula 
sem que lenha sido approvado na de )fathematicas, e frequpn
tado satisfactoriamentc, ao menos por hum anno, as aulas de 
desenho g(.'Omelrico e de ornatos. 

SECÇÃO ,'. 

Da Escultura de ornatos. 

Art. 23. Nl'Sta aula se ensinará a pscultura de toda a sorle 
de ornatos tanto archit~tonicos como industriaC'S. 

Art. 2.i. A Arte cera mica no qUf' he rl'lativo ao estudo 
das fórmas e ornam~ntos dos vasos, tambem Sl'rá ensinada 
nesta aula, bem como a Arte de moddar e esculpir plantas e 
animaes. 

Art. 25. O prorl'ssor desta cadt'ira procurará por si, c 
por conselhos de lwssoas habilitadas, nwlhorar l'ntre luis a dita 
Arte, não só no tacanta á bel"'za, arranjo, c ('lt"gancia das 
fôrmas, como no quo hl' concernente ao ('nsaio das mt>lhort'S 
argillas, c dos m('thodos mais apcrrei~.oados de pintar e ,idrar 
'\"3505. 

Pau o bom precnehim('nto da 2.· parte d('stc Artigo o Di
I'l'Ctor mandará fornecl'r tudo quanto for nl'CCSi8rio. 

Art. 26. Aos alumnos mais adiantados o Proft'Ssor fará tra
balhar em mad('ir3, granito, murmoro, e outros materiaC'S que 
julgar oonvl'nh'ntl's ao ext'rcicio, I' progrt'SSO da rt>!tpI'Cth'a ill
dustria. 
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SECÇÃO VI. 

Da Gravura de medalha, e de pedras preciosas. 

Art. 27. O Professor da Cadeira de Gravura de medalhas 
e de pedras preciosas, além dos estudos e exercícios proprios 
d'esta arte rará com que seus alumnos desenhem em ponto maior 
os modelos que lhes apresentar, assim como se exercitem por 
meio do desenho na composição de grupos e aUegorias. 

Os alumnos durante estes exercicios se applicarão sempre a 
trabalhos metallicos, e de pedras. 

Art. 28. Só poderão ser matriculados n' esta aula 0$ alumnos 
que tiverem sido approvados na de Mathematicas applicadas, e 
fnoquentado as de Desenho geometrico. e figurado, tendo ad
quirido na ultima pleno conhecimento das fórmas, e do claro 
escuro. 

SECÇÃO "11. 

Da Ellaluaria. 

Art. 29. A Estatuaria será ensinada conforme os bons 
principios da escola classica, e spgundo a pratica recommendada 
aos escultores e gravadores nos Arts. 26 e 27 , assim como os 
prescriptos aos pintores historicos nos Arts. 36 e 37. Só poderão 
ser matriculados n'esta aula os alomnos habilitados na contor· 
midade do Art. 28. 

SECÇÃO VIII 

Do Desenho figurado. 

Art. ao. O ensino do Desenho figurado será dividido em 
duas series, a de copias de estampas, e de copias do natural, 
ou estudo do claro escuro. 

Art. 31. O Proressor desta cadeira deverá empregar todo 
o seu zelo e esforços a fim de que seus alumnos se aperfeiçoem 
na arte de bem contornar, e na de exprimir com perfeição as fór· 
mas por meio da luz. 

Art. 32. O ensino desta materia nlo tem tempo limitado, 
ficando dependente da aptidlo e aproveitamento dos alomnos a 
sua passagem para as outras aulas, que será determinada pelo 
CorlJO Academico. 

Art. 33. A matricula de qualquer alumno nesta aula de· 
pende essencialmente de previa approvação na de Mathematicas 
applicadas, e de frequencia com aproveitamento na de De· 
senho geometrico. 
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SECÇIO I'!:. 

Da aula de paisagttn, flore., e animaes. 

Art. 3.\.. O Professor de Paisagem ensinará o desenho da 
sua cadeira, e fica obrigado a ir com os seus alunmos mais adian
tados estadar a natureza, e fazer-lhes á vista della as expli
cações que forem convenientes. 

Art. 35. Os alumnos CJue pretenderem matricular-se nesta 
aula deverão mostrar que forAo approvados em Mathematir.as 
applicadas, e CJue frequentá ruo com pro\'eito a aula de Desenho 
geomt1trico. 

SECÇÃO x. 

Da Pintura 1,istorica. 

Art. 36. O Professor da ca'deirn de Pintura historica terá 
especial cuidado em aperfeiçoar os seus alumnos na arte de 
modelar as fórmas, nas regras ~e compor e b'l'upar, e nos 
conhecimentos necessarios para bem illuminarem 0& objectos. 

Para este fim fará com que pintem grupos de bustos, 
e estatU8S antigas, e se exercitem na aula do Modelo vivo, e no 
estudo da anatomia e physiologia dos pintom. 

Art. 37. Aos alumnos mais adiantados adestrará na com
posiçAo de objectos historicos, preferindo sempre os nacionaes. 
ou religiosos. 

Art. 38. ~inguem será matriculado nesta aula sem ter si
do approvado no curso de l\Ialhcmaticas applicadas, e frequenta
do com proveito o do D"scnho gl:'ometrico, e o do figurado. 

SECÇÃO XI. 

Das Malhematicas applicadas. 

Art. 39. Para qualqul:'r alumno poder ser admiUido na aula 
de Mathematicas applic..'\das he indispensavel que saiba ler, escre
ver e contar as quatro cspecics de numeros inteiros. 

Para 'icrificar-se esta circunstancia serão todos os 8nn09 
nomeados dous examinadores pelo Director da Academia, que 
os presiderá, e com cites votará. 

Art. 40. O Professor desta Cadeira ensinará todos os ele
mentos indispensaveis ao Artista, e no correr do seu curso irá 
fazendo as devidas applicaçõcs. 

Art. 4'1. Logo que tiver ensinado a Stereonomia, os obri
gará a exerci cios praticos e graphicos: a~im como ao levanta
mento de plantas e nivelamento de tt>rrenos quando explicar 
Trignometria e a iguaes exercicios no ensino da perspectiva. 
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Taes cxercios deverão acompanhar o anno tectivo até o fim. 
Art. 4.2. Os exames da aula de Mathematicas começarão 

logo que clla se encerre: servirá de examinador o respectivo 
Profes.sor, e serão julgados por elle, c por mais dous Professores 
efl'ectivos ou hanorarios nomeados pelo Dircctor. 

SFJCçXO XII. 

Da Anatomia e Pllysiologia das pai.rues. 

Art. 43. O curso de Anatomia dividir-sc-ha em theorico c 
pratico. • 

Os alumnos desta aula, sob a inspccçãO do respectivo Pro
fessor, d~scnharão e l'sculpirão ossos c musculos, exercitar-se
Mo em desenhar o modelo vivo c descrcvcl-o anatomicamenlc 
a fim de conhecerem perreitamente o al'cabouço humano, e seu 
revestimento. 

Art. 44. Nesta aula deverao baver concursos especiaes de 
myologia c esteologia, assim como hum estudo assiduo sobre 
os caracteres exteriores de todas as modificações da especie hu
mana, conforme for declarado no respectivo programma for
mulado segundo o disposto no Art. tOi. 

~çlo XIII. 

Da Historia das Bellas Arte.- Esthetica e Archeologia. 

Art. 4.5. Este curso al~m da exposição oral que deTe fazer 
o ProIessor dos factos e das theorias que lhe são proprios con
stará tambem de demonstra~s graphicas e plasticas já em pe
dra, já por via de modelos, de sorte que os alumnos com
prehendlio com a conveniente perfeição o objecto da Cadeira. 

Art. 46. Nenhum alumno poderá ser admittido a este 
curso. sem que tenha tres annos completos de estudos na Aca
demia. 

SBCçl0 XIV. 

Per.pecti"a e tMoria dtu .ombras. 

Art. 4.7. No curso de perspectiva, e de theoria das som
bras hOTerão concunas entre os alomnos de Matbematicas e 
Desenho geometrico, com o fim de resolverem problemas va
riados, que sinão de cxercital-os c de apurar o seu desen
volvimento nas respectivas materias. 
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Todos os discipulos da Academia, sem excepção, concor
rerão tres vezes por anno a estes concursos nos quaes se irho 
augmentando as dimculdades á proporção do seu tempo na 
Academia, e de seu aproveitamonto. 

Art. 48. Aos Professores de Mathematicas applicadas, e 
das secções de Pintura e Architectura compete a dirccção destes 
concursos. 

SECÇÃO xv. 

Da Musica. 

Art. 49. O Director e Professores do Conservatorio de 
Musica formarão a secçilo ou oommissão de Musica. 

Reger-se-hão todavia por suas instrucções especiat"S, não 
ficando sujeitos aos I\l'gulamentos da Academia senão nas dis
posições geraes 8 todas as artes. 

Art 50. O ensino e os concursos em )luSÍca se farão no 
edificio do Conscrvatorio, onde serão dirigidos e julgados pelos 
respectivos I)rofessores 

Art. 51. As outras commissões ou secções não terão voto 
nas materias desta secção, assim como os Professores do C(ID
senatorio não o terão nos objectos do ensino artistico da Aca
demia. 

Exceptuão-se sómente os casos em que o corpo Academico 
representar as Bellas Artes em geral, e como tal tiver de di
rigir-se aos altos poderes do Estado. 

Exceptua-se tambem a collaçlo dos premios, que será feita 
na Academia em sessilo publica, formando o Consenatorio a 
secção de Musica. 

Art. 52. Para q1le tenha lugar a cola~ão dos premios, o 
Director do Conservatorio, depois do julgamento dos premiandos 
omciará ao Director da Academia para que mande apromptar 
as medalhas, c se designe o dia para a distribuição dos pre
mias. 

Art. 53. As composições originaes, que tiverem dado lu
gar a estes premios, ou os authographos dos mesmos, ficarão 
em deposito na Bibliotheca da Academia. 

TlTlJLO n. 
DOI Cone",.,,. pubncOl e particulares. 

Art. M. Todos os Artistas podem tomar parte nos con
cursos da Academia. ainda mesmo que não seJão filhos della. 

Exeeptna-se : 
1.· Os que tiverem mais de 30 annos de idade; 
2.· Os que tiverem feito seus estudos fóra do Imperio; 
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3.° Os estrangeiros que niio forem filhos da Academia; 
4. o Os Membros do Corpo Academico. 

Art. 55. Para a admissão a estl's concursos basta que o 
candidato dirija lIuma petição ao Director. 

Para os concursos publicos porem ho indispcnsavel a ins
cripção, a qual se obterá por meio de requerimento ao Di
rector, e por deliberação do Corpo Acad('mico. 

Art. 56. As vagas de Professores da Academia serão preen
chidas por concurso, sempre que o Corpo Academico não jul
gue mais conveni('ntc apresentar ao Governo Imperial algum 
Prof<'SSOr honorario de merito transcl'ndentl'. 

Art. 57. As sobreditas vagas podl'rão concorrer (' ser para 
elIas propostos pelo Corpo Acadcmico os eslmng('iros; mas só 
serão nomeados por contracto com o Governo Imperial. 

Quando se que irão naturalisar Cidadãos Brrsileiros terão 
direito á sua jubilação, contando o seu tempo de servir:o do 
dia em que depois de Professores fizerem suas declarações pe
rante a llIustris.'.ima. Camara Municipal. 

Art. 58. Em todas as materias do ensino Acadcmico ha\"t~
rá concursos qac se denominarào - Particulares - no fim de 
cada trimestre. 

No fim do anno terão lugar outros com a denominar:ão de 
concursos publicos para os premios de 1.a ordem. 

Art. 59 Nos concursos publicos os trabalhos deverão ser 
mais importantes, e serão exhibidos ao publico por mais de 
hum dia. 

Nos particulares quo não passarem de hum meio de emu
lação entre os alumnos, serão os trabalhos expostos nas aulas 
para serem julgados pelo Corpo Academico. 

Art. 60. O Corpo Academico não ultimará o seu juizo 
ácerca de qualquer concurso, sem que a Commissão a que 
pertencer a materia, tenha apresentado sobre elle o seu parecer 
por escripto. 

Este parecer será discutido pelo mesmo Corpo e só depois 
de approvado por eIle produzirá seus etreitos. 

Art. 61 Os concursos publicos principiarão no dia 5 de 
Novembro, e findarão no tempo que for marcado. 

Os concursos para os premios serão regulados por Instruc
ções especiacs do Corpo Academico, precedendo approvação 
do Governo. 

TlTIJLO VII. 

Das Exposições publica •. 

Art. 62. As Exposições publicas serão feitas no salão da 
Pinacotheca, e reguladas da maneira seguinte: 

No fim de cada anno escolar haverá huma Exposição pu-
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blica dos trabalhos de todas as classes da Acadomia, a qual 
durará tres dias, findos os qual'S se fará a distribuição dos 
premios. 

No dia da distribuição, o Conscrvatorio de Musica cxccu
tará composições vocaes e instrumentaes, entrando nestas 8S obras 
que forem premiadas. 

De dous em dous annos, a contar do anno de t856, se 
fará huma Exposição geral publica de todos os trabalhos artís
ticos feitos na Capital do Impcrio e nas Provincias. 

Estas Exposições durarão 15 dias, e serão solemnisadas 
lambem com a presença do Conservatorio. que de trcs cm 
tres dias executará as composÍI;õcs que eseolher, tendo sempre 
preferencía a dos mestres nacionacs. 

Art. 63. Todos os artistas llacionaes e estrangeiros terão 
direito de expor suas obras na Academia, assim como os cu
riosos amantes das artes; huma VC1 que st'jão acceitas pelo Jury 
Academico. 

Art. 64. O J ury Academico será composto das Commissões 
cujas malcrias de ensino estiverem mais em relação com os 
tmba!hos apresentados. 

A I'ste Jury eompetc o acceitar ou recusar qualquer obra 
otTerecida á E~posição. 

Art. 65. O Director presidirá o referido Jury, e nelle vo
tará sómente em caso de emJlall'. 

Hum dos Membros de cada commissão servirá de relator 
conforme a maior relação que houver enlre a obra exposta e 
a materia que 11rofessar e dará em tempo o seu lrabalho ao 
Secretario, para que este possa coordenar no catalogo geral da Ex
posição. 

Art. 66. Os premios confcridos aos que expuzerem suas 
obras serão dados em presença do Corpo Academico no ultimo 
dia da Exposição. 

Art. 67. Todos os artefaclos industriaes, que tiverem hum 
cunho artistico, e se acharem I'm relação com alguma das 
materias do cnsino, serão recebidos e collocados sepa.·adamente. 

TlTIJLO VIII. 

Dos premios. 

Art. 68. Os premios conferidos pela Academia serão de 
t.a , 2.a e 3.a ordem. 

O de 1.' ordem será dado ao alumno brasileiro mais dis
tincto da Academia, e constará de huma Pensão annnaI na 
Europa pelo tempo que lhe for designado Da conformidade do 
Art. '14. 
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Os de 2.' ordem serão conferidos aos artistas que mais se 
distinguirem nas Exposições publicas, ou áqut'lles a quem a 
Academia julgar dignos destas distincçõ('s por St'us trabalhos 
artisticos. 

Xestes trabalhos se comprehendem monumentos, decora
I:lleS de edificios, cstatuas nas praças publicas, medalhas, see
narios, e em fim qualquer objecto d' arte, que não podendo 
ser exposto na Academia deva não obstante ser premiado por 
seu merecimento transcendente. 

Os de 3.· ordem serão distribuido:> pelos alumnos durante 
o anno escolar nos concursos de emulação, e nas Exposições 
finaes. 

Art. 69. O alumno que dentro de hum anno se não uti
lisa r do Premio, de 1.. ordem sem motivo justificado, perderá 
o direito á Pensào do Estado, e não podCl'á obtel-a segunda 
v~z na mesma arte. 

Art. 70. Os premios dI' 2.· ordem poderão ser conferidos 
por muilas vezes ao mesmo individuo, e constarão de meda
lhas especiaes ou distinctivos que o c..:orpo Academico solici
tará do Governo Imperial. 

. Art. 71. Os de 3.' ordem constarão de medalhas de ouro 
e prata similhantcs as que até agora tem sido conferidas. 

As medalhas de ouro só serão dadas no fim do anno, e as 
de prat.a durante o anno nos concursos trimensaes. 

Art. 72. O alumno que obtiver a primeira mf~dalha em 
huma classe de estudos, 011 matl'ria de concurso, não a po
dl'rá ter 2.' vez pelo mesmo moth'o. 

TITllLO IX. 

Dos Pensionistas do Estado. 

Art. 73. Os concursos para premio de 1.' Ordem só se 
farão depois da Exposição annual, de que trala o Art. 62 e de
pois de fechada a Academia. 

Esta disposição só terá vigor, em quanto não houver DO 
cdificio os commodos proprios para esta sorte de concursos. 

Art. n. De tres em tres annos partirá hum pensionista 
o qual ficará seis annos na Europa se for Pintor Historico, 
Esculptor, ou Architccto, e quatro se for Gravador ou Pai
sagista. 

Art. 75. Os Pensionistas seguirão as instrucções que lhe 
forem expedidas pelo Corpo Academico. depois dI' approvadas 
pelo )linistro e Secretario d'Estado dos ~egocios do Imperio, 
e as recomm('ndaçõ/'s do mesmo Corpo, e deverão correspon
der-se com o DirecLor frequentemente sobre o estado de seus 
trabalhos, c a maneira porque forem desempenhando as ditas 
instrucçõ('s. 
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TITlTLO X. 

Do ensino indtts{,·ial. 

Art. 76. As aulas de Mathcmaticas applicadas, de Dese
nho geometrico, de Escultura de Ornatos e de Desenho de 
Ornatos, que fazem parte do ensino Academico, tom por fim 
tambem auxiliar os Ilrogressos das Alies e da industria Na
cional. 

Art. 77. Haverá sempre nestas tres ultimas aulas duas 
especies de alumnos: os Artistas e os Artifices, os que se de
dkão ás Bellns Artes, e os que professão as Artes mechanicas. 
Os aluumnos desta segunda especie terão hum livro proprio de 
matricula, no qual se declarará a profissão que seguem, para 
que os Professores o saibão e possão dirigir os seus estudos 
convenientemente. 

Art. 78. Estes alumnos devm'ão ser apresentados por hum 
mestre approvado pela Academia, o qual certificará o ramo da 
arte a que se dedicão. 

Os alumnos de fóra da Capital serão apresentados pela Ca
mara Municipal ou pela autoridade principal do lugar, em que 
habitarem, juntando ao seu requerimento certidão de baptismo. 

Art. 79. Os alumnos desta ordem que forem approvados 
em l\fathematicas, e julgados sumcienteml'nte habilitados no 
desenho geometrico, obterão hum attostado do Corpo Aca-
demico. ' 

Se a estes estudos theoricos juntarem hum exame pratico 
de sua Arte ou Omcio. perante huma Junta de mestres, no
meada pelo referido Corpo, poderão alcançar o diploma de 
mestres. 

Hum Regulamento especial será feito para esta ordem de 
alumnos, no qual se marcará a maneira de proceder-se a estes 
exames praticos fóra da Academia. 

Art. 80. O Corpo Academico nomeará tantas commissõcs 
compostas de mestres praticos de officios de reconhecida peri
cia quantas julgar necessarias para o bom desempenho das 
disposições anteriorcs. 

TITULO XI. 

Da Bibliotheca. 

Art. 81. A Bibliotheca da Academia cstará aberta e fran
ca todos os dias uteis das 8 da manhil ás 2 horas, e das 
.. ás 6 da tarde, e nella podelilo estudar: 

Os McmbJ'Os da Academia. 
Os alumnos. 
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E as pessoas que obtiverem licença do Director. 
Art. 82. Nillguem poderá levar comsigo obra alguma sem 

licença do Directol·. Esta licença nunca excederá do prazo de 
vinte dias, e jamais comprehenderá as obras raras e preciosas. 

Art. 83. A pessoa que extraviar qualquer livro, ou o 
transmittir sem autorisacão a outra pessoa perderá pira sempre 
o direito de obter a licen .. ~ do Artigo antecedenle, além de 
ser obrigado a indemnisar o valor da obra. 

Para a boa ordem do serviço, alêm do Catalogo, baverá 
hum livro de recibos, onde os professores escreverão de pro
prio punho as obras que levão para as suas aulas, e onde se 
notarão as que forem restituídas. 

Haverá alem disto outro livro, para os recibo! das pes
soas que obtiverem a licença do Art. 8i. 

Art. 84. Hc expressamente probibida a transfoleaçAo.nas 
estampas dos livros. ' 

O individuo que tal praticar, nunca mais poderei entrar 
na Bibliolheca da Academia. 

TITIlLO XII. 

Das Se,sJes do Corpo .4.cademico. 

Art. 85. As SCSSÕt'S do Corpo Academico serão publicas 
c lJarliculares. I 

Nas Sessões publicas deverAo comparecer lodos os Mem
bros da Casa, presididos pelo Ministro do Imperio 00 pelo 
Director. 

Nellas tomarlo assento promiscuamente os Professores eft'e
divos c bonorarios, c os Membros bonorarios e correspon
dentes. 

Para haver SeSSilo particular basta a presença de mais de 
metade dos Professores em etrectivo serviço. 

Art. 86. Durante o anno haverá quatro Sessões publicas, 
c tantas particula"es quantas o Corpo Acodemico ou o Director 
julgarem necessarias. 

Nas Sessões publicas se fario a distribuiçãO dos premios 
e leituras de memorias e discussõcs sobre objectos artisticos, 
que sejilo inler~anles. 

Nas sessões particulares se occupará o Corpo Academico; 
De tudo quanto for a bem do ensino e progresso das 

BeIIas-Artes ; 
Das representações que tenba de dirigir aos altos poderes 

do Estado a bem do progresso das artes c dos melhoramentos 
da Academia; 
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Da organisarilo dos programmas das aulas; 
Do julgamento dos Concursos; 
Das propostas para as nomeaçOes dos Professores ef1'ectiv05 

'8 bonorarios; 
Das nomeações dos Membros correspondentes e honorarios; 
Das emendas, alterações e additamentos que a experiencia 

acoDselhar nestes Estatutos ou nos Regulamentos, e praticas 
da Academia; 

Das modificações que se tornarem necessarias nos pro
grammas das aulas; 

Da moralidade dos membros do mesmo Corpo em ques
tões arfisticas; 

Da. cartas de habilitação aos professores de Desenho e 
Pintura, que ensinA0 fóra da Academia, e que desejarem este 
documento de sua capacidade. 

Art. 8'1. O COl-pO Academico se constituirá em tribunal 
interno da Academia todas as vezes que hum dos seus mem
bros o requerer por escripto ao Director ou que este por si 
ou de ordem superior o convocar para o dito fim. 

Neste tribunal se discuti rio e julgario as faltas dos pro
fessores e as causas internas que possão destruit' a harmonia 
do Corpo Academico, o seu explendor, e o respeito que deve 
merecer da sociedade, para se providenciar sobre o caso, 
oomo for acertado. 

Art. 88. As representações, ou queixas, depois de apre
sentadas e lidas, nito serão discutidas, mas logo entregues ao 
accusado para que este responda por escripto o que 'h'er de 
allegar em sua propria defesa. 

Feito isto, o Director nomeará huma Commissão para to
Rlar conhecimento do facto, e dar o seu parecer, o qual po
derá ser contrariado pelo aecusado se quizer. 

Do contrario passará a ser votado sem discussão algoma. 
Art. 89. O accusado poderá recorrer ao Governo Impe

rial. no caso de se não con formar com a decisão do Corpo 
Aeademico. 

Todo este processo será reservado, devendo os professores 
guardar segredo a respeito das votações academicas antes de 
publir.adas. 

Art. 90.' Nenhum membro da Academia poderá usar de 
palawas aln'ontosas nas discussões e leituras academicas, nem 
de phmses que se possA o julgar oft'ensivas para com qualquer 
de seus collegas. 

O que infrigir este preceito será immediatamente chamado 
á ordem pelo Director; se insistir, este o farA sahir da sessão; 
e se recalcitrar, o suspenderá do exerci cio e Ol'denado pelo 
espaço de hum mez, contado do dia immediato ao da sessão 
em que o facto acontecer, fazendo-sc do que occorrer expreça 
menção na acto. A suspensão só produzirá seus eft'eitos depois 
de approvada pelo Governo. 
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Ad, 71. HaV43nu toETIÜ54 054 :mnüs; bunlinü 8ei"ETIf.? pas;UCUEf.?f.? 
do Corpo Academico 15 dias antes do marcado pal'a a abertura 
das aUhk5Th tendo fim clistif'ib2iir hz)"ns dt4ili lições, ve-
rH14cal' [frresença , e pefZ4ili~frffrS qnnr 
devão reger as cadeiras cujos professores se acharem impedidos. 

ArL 92, Os IH'üfessfr),';';S crti clfzcetividzfrd4fr sllü obrldüdos 
comparecer em todas as sessões do Corpo academico, e serao 
m,~ltados na çfrerd,a do or~enado de hum dia por cada vez que 
faHürem sem mollvü JUsbK&ffrado~ 

Art. 93, &10 plma será imposta pelo DircctOl' no fim da 
Sefr2lli25ÇO Q2Eü a fz.?Ua se der, n,zendu~se dieRO Ulençl\ü na reH 
PL"Ctiva aeta, 

~ ...... Art, ~4, ~ Nos objectos em <Iue se tratar ,de causas e inte-
rC;2515es mmVIK&HHes VObkÇ~)O sei'e po, ;,cscmtmlO tecretu, 

Tl7'ULd<: X177. 

Do Pessoal, 

C~Pl'fULO I, 

Do Direclor. 

Art, 95. Oi,ect$fr$ cornY?ete' 
1.0 Observar e fazer observar os Estalutos, Regulamentos, 

lu'Strucç.rid'iS OH ürdelTE25 COk$4~47fnentes senifr;o dzz Acadnmia, 
2.° Inspeccionar o ensino das Bellas Artüs fiscaUsandü o mü~ 

thodo adoptado pelos Pro~essores, e evitando que se desviem 
düe prüdi'ammes addrOVZ,eR(frS, 

3,° Convocar o Corpo Academieo, designar os dias e horas 
düe sesSítíZfrSí, ,redHiar trl,dalho;b, 

n. o Uepresentar a Academilk em &'üdos üs adH;b 
solemnes, 

d, o USí3íignrü COK%k os lfrrofes3íüfCs rsrrscntz''§ as <tctas das 
SÕCS do Corpo Academico, assignar tambem a corresponden-

~!: ~~::::ib+:~:: :~m~e!~~? :~r:fr~~~~~~K I::tt~fr;::u~:z :e~::~ 
Estatu~, ou por ,ordem ,do Governo, 

K&K&Zef ü3ígamiSiSr pe§(fr Sá'1'K'etarm, e aSZ&rnar 
folhas dos Vl'ncÍmentos dos professores c empregados', c as 

~:IT~a::~~:!R d~~z$:~v~~~t fr'S;~~;:~~rci::f'::fni~t~m 8~~::~~~; 
Estado dos Negocios do Imperio. 

o aü Minli"ti'o Imeürio de 3 em mezeIS co"t~:Q 
círcumstanciada do que de mais lIotavel ti"er occorrido lia 
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Academia, e da maneira porque os profl'Ssores c empn'gados 
c:umprom os seus deveres, enviando por C'SS8 occasião a re
laçA0 das falias que os mesmos tiverem dado. 

8. o Propor ao Governo todas as medidas ou providencias 
de que a academia carecl'r, ou que forem de re-conhooida vant~
gem para as artes. 

9. o Despachar os requerimentos dos alumnos (fUe preten
derem matricular-se. 

10. Inspeccionar e regular o serviço do Secretario e do 
Biblioth~nrio, detf.'rminar o senito interno da Academia e 
providenciar sobre tudo que for necessario para sua regula
ridade. 

H. Exercer a policia no reeinto do ediOcio, procedendo 
do modo prescl'ipto nrstes Estatutos contra os que pertubarem 
a ordem, e f.'mpregar a maior ,-igilancia na manutl.'nçllo dos 
bons costumes. 

12. Admoestar os profl.'ssorrs e rmpregados que l?C desli
sarem dos seus deveres, providenciando na fórma destes Esta
tutos sobre os casos mais graves e trazendo-os logo ao c0-
nhecimento do Governo, bem como as faltas, em que reinci
direm depois de advertidos. 

13. Reprellender os emprl.'gados, que llIal procederem, e 
suspende-los até 8 dias, dando tambem logo parte disto ao 
Governo circumstanciadamente, a fim de que resolva o que 
entender mais acertado. 

n. Pl'Ovidenciar sobre qualquer occurrencia, que nAo admit~a 
demora. 

15. Designar e convocar os professores Ilonorarios que de
vl.'m substituir os eft'ectivos. 

16. Velar na conservação, asseio, e melhoramento do ooi
flcio, e do material da Ac~demia. 

17. Corresponder-se directamf.'Dte com todas as Faculdades 
e Estabelecimentos Iitterarios do BI'asil, e com as Academias 
estrangeiras. 

18. Assignar os diplomas que forem conferidos pela Acade
mia. 

19. Remelter annualmente ao Governo hum relatorio cir
eumst3nciado de todos os trabalhos do anno, com a noticia 
do hproveitamento dos alumnos e regularidade do seu pro
eedimento. 

Art. 96. No impedimento ou auscncia do Director fará 
suas tezes hum Vice-Director nomeado por Decreto, e na falta 
deste o Professor mais antigo. 

A rt. 97. O Director poderá exigir dos Professores todas 
as Informações de que carecer, devendo estes satisfaze-Ias 
promptamente, bem como prestar-se aos trabalhos academieos 
de que os incumbir o mf'smo DireclOr. 
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CAPITULO 11. 

Do Secretario . 

Art. 98. Para este cargo será preferido sempre que for 
possivel bum dos professof('s elTectivos ou bonorarios lllais 
habilitados no conbecimento geral das Bellas Artes e das lin
guas francC'1.3 e italiana pelo lllenos. 

Art. 99. O &ocrctario tem as seguintes obrigações: 
1.. Escrever e rl'gistrar toda a cOl'r('spondencia e expe-

diente da Academia. 
2.· Redigir e ler as actas das Sessões Academicas. 
3.· 'fransmiUir pontualmente as ordens do Director. 
4.· Inscrever os nomes dos ai um nos que se quizl'rem ma

tricular abrindo para isso, encerrando e assignando os res
pLoctivos termos em livro especial. 

S.· Organisar as folbas dos vencimf'ntos dos Empregados, 
tendo em \'ista a lista das faltas que houler organisado con
forme o disposto no § 12 deste Artigo; extrabir e apresentar 
ao 1>irector as contas das despezas do Estabelecimento. 

6.· Dirigir o Archivo, e cuidar da Bibliotheca. 
7. a Auxiliar o Diredor, na policia, e asseio da casa. 
8.· }'azer o catalogo da ExposiC;ão. 
9.· Dar certidão do que Ibe for determinado por despacho. 
10. Organisar o catalogo de todas as obras que possuir a 

Academia. 
11. Notar em livro especial os dias das faltas dos Profes

sores e mais empregados a qualquer dos serviços da Academia. 
12. Organisar á vista do livro de que h'ata o § antece

dente a lista das faltas durante o mez, e Ilpresl'ntal-a ao Di
redor no 1.0 dia do mez seguinte. 

Art. 100. Na ausencia ou impedimento do Secretario fará 
lIuas vezes quem o Director designar, percebendo quando o 
impedimento exceder de 15 dias buma gratificação igual a do 
eft'ectivo. 

CAPITULO m. 
DoI profellorel effectivos. 

Art. 101. Os Professores etTcctivos devem: 
1. • Comparecer em suas aulas a bora marcada, e nellas 

se conservarem durante o tempo designado nos respectivos' 
programmas. 

2. o 1\fanter dentro dellas o silencio, I) respeito e a COD\'e
niente disciplina, admoestando os alumnos pouco applicados 

. ou que procederem mal, reprehcndcndo-os, se o caso assim 
o exigir, com palavras comedidas j impondo-lhes as penas 
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do Capitulo 8.0 quando incorrerem nas faltas a que se refe
rem os artigos relativos á policia das aulas e frequencia dos 
alumnos. 

3. o Prestar o devido respeito ao Dircctor a qU~l1 são su
bordinados como Chefe da Academia. 

4. o Participar por escripto ao Director o seu impedimento 
sempre que faltarem, salvo quando forem accommettidos de 
molesUa repentina, ou liverem causa inesperada. em que a 
participaçAo póde ter lugar no dia S('guinte. 

S. o Observar fielmente os programmas a que se refere o 
Artigo seguinte, e as disposições dos prt'S('ntes Estatutos, e 
dos Regulamentos, Instrucçõcs ou ordens concernent~s á AC3-
demia na parte que lh('s tocar. 

6. o Guiar os seus alumnos por maneira conveniente no 
estudo do helIo, excitando-lhes a emula~ão, e promovendo o 
seu adiantamento. 

Art. t02. Cada Professor deverá além disto formular lIum 
programma circunstanciado de ensino da respectiva Cadeira, 
declarando o mothodo que terá de seguir, e a maneira por 
que desempenhará suas funcçt'k>s. 

Este programma será submeltido por escripto á appro
va~ão do CorllO Academico. 

Art. 103 O programma huma vez approvado não pode-
rá ser alterado sem que precedllo as sf'guintes formalidades: 

RepresentaçAO por escripto do Professor da Cadeira. 
Parecer favoravel da Commissão ou sec~ão respectiva. 
ApprovaçAo do Corpo Academico. 
A 1.· formalidade póde ser dispensada quando o Dire

ctor por si, ou sob reprt'senta~lI.o da Commissio ou secçAo 
indicada propuzer a alteração ao Corpo Acad('mico. 

Art. 104. A antiguidade dos Professores actuaes será 
contada como atê agora nas classes a que pertencem. 

Para ÓS que de novo forem nomeados regulará a data 
da posse, e havendo mais de huma no mesmo dia, a data 
do diploma. 

Em igualdade desta data prevalecerá a antiguidado nas 
funcções publicas, que ate ali houverem exercido; e em ul
timo caso a idade. 

Art. 105. O Professor que contar 25 annos de servi~o 
e8'ectivo poderá ser jubilado com o ordenado por inteiro. 

AqueUe que antes desse prazo ficar impossibilitado de 
continuar no magisterio poderá requerer a sua jubilaç.ão com 
o ordenado proporcional ao tempo em que houver elfectiva
mente servido, nllo podendo porém gozar deste favor antes 
de haver ensinado por 10 annos. 

Art. 100. Para o tempo de efrectivo serviço serão abo-
nadas: . 

§ 1. o As faltas que forem dades por serviço publico em 
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outros empregos ou commissões, com tanto que dentro do! 
25 annos, não comprehendão hum espaço maior de 5. 

§ 2.0 As faltas por Dlolestias justificadas pelo modo decla
rado nestes Estatutos, não excedendo de 20 em cada anno. 
ou de 60 em hum triennio, salvo se a molestia for' adquiri
da em serviço publico. 

§ 3.0 As que procederem de suspensão judicial ou acade
mica, quando a final o Professor suspenso seja declarado 
innocente. 

Art. 107. O Professor que se Jubilar aos 30 annos, ten
do servido pelo menos 25 elJectivamente terá além do orde
nado huma gratifical;.tiO correspondente á metade do mesmo. 

Art. 108. O Prollisor que obtiver permissãO do Gover
no para continuar iI. leccionar depois de baver completado 26 
annos de elJectivo exercicio. terá huma gratifical;ão de 400:J2) 
em quanto for pelo mesmo Governo conservado no magisterio. 

Al"t. 109. Os Professores só terão direito ao ordenado 
deixando de comparecer: quando faltarem por motivo justi
ficado de molestia não lhes sendo abonadas sem essa circum
stancia mais do que 2 faltas em hum mez; quando obtive
rem licença com ordenado, a qual só lhes poderá ser con
cedida até 6 mezes dentro do anno com ordenado por intei
ro, sendo por causa de enfermidade, e quando as faltas lo.. 
rem dadas . por serviço publiCO gratuito obrigatorio por LeI. 

Art. 1 tO As faltas dos Professores durante o tt'mpo le
etivo só poderãO ser justificadas até o 3.0 dia depois da 1. a 

Art. 111. As faltas dos Professores ás sessões das Con
gregações, e quaesquel' actos e funcções da Academia, a que 
são obrigados, serão contadas como as que derem nas Aulas. 

Art. t12. Na Secretaria da Academia baverá bum livro 
em que o Secretario lançará o dia de serviço, de lições ou de 
exames, no qual notará as faltas dos Professores,· e os nomes 
dos que comparecerem. 

Art. 113. O mesmo Secretario li vista deste livro e das 
notas que haja tomado sobre quaesquer actos academicos, or
ganisará a lista das faltas dadas durante o mez e a apresen
tará ao Director no 1.0 dia do mez seguinte. O Director abo
nará as que tiverem em seu favor condições justificativas. 

Art. 114. A decisão do Director sendo d..sfavoravel será 
immediatamenle communicada pelo Secretario ao interessado 
o este dentro de 3 dias apresentará, querendo, a sua recla
mação ao mesmo Director, que a poderá altender, reforman
do a decisão. 

Art. 115. Se porém nlio for reformada será admittido 
dentro de 3 dias recul'SO suspensivo para a Congregação do 
mez, e desta no elJeito devolutivo para o Ministro e Secreta
rio d'F.<;tado dos Negocios do Imperio no prazo de outros 3 
dias contados da data em que teve lugar a Sessão. 
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Art. U6. Se nio se apresentar rcclamaC;io, ou nAo se 
intcrpuzer relllll'SO, segundo as hypolbeses dos artigos antece
dentes, o Director nlandm'ó lançar as faltas em livro especial 
para serem trazidas oportunamente ao conhecimento do Go
verno. 

Art. U7. O .. Professores ou Substitutos que deixarem 
de comparecer para exercer as respectivas funcçOes por espa
co de 3 mezes, sem quo allegnem perante o Director mo
iivo que justifique a ausencia, incorrerão nas penas do Art. 
157 do Codigo Criminal. 

Se a ausencia etcooer de 6 mezes reputar-se-ha terem 
renunciado ao magislerio. e os seus lugares serão julgados 
vagos pelo Governo. ouvida a Conlt~açAo e a Secc:ão dos 
Negoeios do Imperio do Conselho d'Estado. 

Art. 118, O Professor nomeado que dentro de 6 mexes 
não comparecer para tomar posse sem communicar ao Director 
arado jusUOcativa da sua demora, pet·tlerlÍ a Cadeira parQ 
a qual foi nome.ado, SClldo-lhe a pena imposta pelo (ioverno 
Imperial, depois de ouvida a respectiva Secção do Conselho 
d'Estado. 

Art. 119. Espirado o prazo. na primeira bypothese do 
Art. 117 o Director convocará a Congregaç.io. a (IUal toman
do conhecimento do facto. e de todas as suas cirl~umst:lDcias 
decidirá se lt)m lugar on não o processo. expondo minucio
samente os fundamentos da decisão que tomar. 

Se for amrmativa, o Director a remelterá por copia ex
trahida da acta com todos os documentos que lhe forem 
concernentes ao Promotor Publico para intentar a accusaçAo 
judicial por t:rime de responsabilidade. e dará parte ao Go
verno assim do que resolv('o li. CongregaçAo, como da mar
cha e resultado do proc('sso. 'Inundo esle tiver lugar, Na se
gunda hypothese do citado Artigo U7 o Director dará parte 
ao Governo do occorl'ido, a 11m de proceder-se na confol'mi
dade do 01,1smo Artigo, 

Art. 120. Na bypotbesc do .\I't. 119 verificada a demora 
da posse, c dividida peJa CongregaC;ão a procedencia ou im
procedencia da justificação, se tiver havido. o Director par
tecipará ao Governo o que occorrer para sua final decisão. 

CAPITULO IV. 

Dos Professores honora,.;os. 

Alt. 121. Os Professores hOnOl'8rios serão eleitos pelo 
Corpo Academico sobro proposta do Director, ou de trca 
membros do qualquer das Secções. 

As propostas serão sempre acompanhadas de huma noti
cia sobre os trabalhos artisticos, c babilitações dos propostos. 
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Arl. 122. :\ sua elei«:ão lerá lugar por maioria absoluta 
de ,·ul·os, JII11S ainda assim não tomarão posse os eleitos sem 
que sejão approvados pelo Governo. 

Art. 123. Qualquer Membro do Corpo Academieo tem 
dir"ito de l'xigir hum adiamento até 30 dias para a nomear;!o 
do proposto; no fim dl'ste prazo porém será obrigado a mo
tima' lia 1.' s..·cçAo as razões que o levárilo a isto; e se assim 
não flrnticar será estranhado o seu procedimento pelo Corpo 
.\(·udemico, c la\"rado na aeta o seu procedimento. 

Art. 12~. () Plmsionisla que completar os seus estudos 
á salisratão do Governo, e á do Corpo Academico por vota
fio dl'ste, ser;í eleito Professor honorario, S'~ as suas habili
tações reunir hum procedimento honroso na sociedade. 

Arl. 125. Os Professores honOl'ari08 que se deslisarem 
de seus dl'vere:! na sodedade, e se tornarem por seu máo 
pl'Ocl'dimento moral indigl.los de pertencerem ao Corpo Acade
lDico poderão ser demitlidos pelo Governo, seguindo-se para 
isto o processo marcado nos Artigos 87, 88 e 89. 

Art. 126. O Proressor assim excluido por Decreto do 
(ioverno entregará o seu Diploma ao Secretario no prazo que 
lhe for marcado depois de intimado, e se o não lizer findo 
esse prazo o Director mandará annunciar nas folhas publicas 
a sua exclusão da Academia. 

Art. 127. A' posse de cada Proressor honorario precederá 
sempre a apresentação de huma obra sua ao Corpo Academico 
a qual ficará pertencendo ao Estabelecimento. 

São isentos desta formalidade sómente os nomeados para 
fi sectão de Sciencias accessorias. que tiverem sido ou forem 
Lentes de qualquer das Faculdades, Escolas ou Academias de 
ensino superior. 

Art. 128. São obrigados a reger as cadeiras dos elTecti
vos na falta ou impedimento destes, quando forem designa
dos pelo Dirl'ctor. 

Aquelle que se recusar ao I'nsino nestas circunstancias 
depois de designado por mais dp. duas vezes pelo Dil'Cctor sem 
justificar impedimento que absolutamente o vede, será consi
derado no caso de ser I'iscado da Academia, e sujeito por isso 
ao processo instituido nos Artigos 87, 88 e 89. 

CAPITULO V. 

Dos Mrmbros correspondentes e hOllorarios. 

Art. 129. A classe de Membros correspondentes da Aca
demia será composta de artistas iIIustrados. residentes fóra 
da Capital do Impel'io. 
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A esta classe ficarão perte~cendo os Professores honorarios 
que se ausentarem, assim como gosarllo de todas as honras 
e regalias de Professores honorarios e os Membros correspon
dentes que vierem habitar na Côrte. 

Art. 130. A' classe de Membros honorarios da Academia 
podem pertencer as pessoas destinctas por seu merecimento 
litlerario e scientifico, que forem amigas e protectoras das 
BeIlas Arles, e as que por suas producçõcs tiverem adquiri
dos hum nome notavel. 

Taes Membros serão eleitos por proposta do Director e 
por votação do Corpo Academico. 

CAPITULO VI. 

Do Restaurador de quadros e Consérvador da Pinacotlleca. 

Art. 131. O Restaurador de quadros e Conservador da 
Pinacotheca tem por devt'r: 

1. o Reparar e iIluminar os paineis que se deteriorarem. 
2. o Fazer manter o asseio e a ordem na Pinacotheca, re

presentando ao Director contra quaesquer abusos que ahi se 
commetterem. 

3.0 Impedir absolutamente a deslocação dos paineis, a ap
plicação sobre elles de vernizes, oleos, transparentes, ou 
qualquer outra cousa que os possa damnificar. 

4. o Fazer sahir immediatamente da sala, prohibindo que 
tornem a nelIa entrar os que violarem qualquer dos precei
tos acima declarados, os que procederem mal perturbando 
a ordem, e recalcitrando a suas observações. 

5.0 Observar e fazer observar as instrucções que o Director 
deve expedir para o melhor desempenho de suas obrigações. 

Art. 132. A Pinacotheca deve ser consen"ada sempre no 
maiol' asseio possível e será franqueada diariamente a qual
quer pessoa, ainda mesmo cstranha, que a quizer visitlir. 

CAPITULO VII. 

Do Porteiro e do Guarda. 

Art. 133. O Porteiro be obrigado: 
1. o A abrir as portas do edificio meia bora antes da desi· 

gnada para as aulas, e fecbal-as quando terminarem os tra
balhos. 

2. o A cuidar no asseio de todo o cdiOcio, dirigindo e in· 
struindo os serventes que lhe são subordinados. 
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3. o A prover o edillcio de tudo quanto for necessario se
gundo as ordens que receber do Director ou do Secretario. 

4. o A entregar os omcios e a correspondencia do Corpo 
Academico. 

5.0 A vigiar na policia do estabelecimento, dando parte ao 
Director dos abusos que dentro delle commetterem os alum
nos fúra das aulas. 

6. o A impedir que se perturbe o silE'ncio no vestíbulo da 
Academia, ou nas proximidades das aulas. 

7. 0 A fazer as despezas miudas da Academia segundo as 
ordens que o Director ou o Secretario lhe transmittirern. 

8. o A embaraçar a sahida d... qualquer livro ou painel, 
ou objecto d" arte. ou movei do edificio sem ordem por es
cripto, que lhe será entregue, do Director ou do Secretario, 
excceplo se for algum trabalho proprio de Professor ou alum
no da casa, ou de pessoa que e levar. 

Art. ta4 O Guarda, alêm de substituir o Porteiro nos 
seus impedimentos, deve diariamente: 

1.° Achar-se na Academia meia hora antes da abertura das 
aulas, e ahi conservar-so até que terminem os trabalhos do 
dia. 

2. o Fazer o signol do começo das aulas, e a chamada dos 
alumnos de cada huma dellas. 

3. Marcar as faltas destes no livro do ponto, entregando 
a cada Profcssor huma nota das mesmas faUas no fim da res
pectiva aula. 

4.0 Receber para este fim do Secretario, c entregar-lhe 
findos os trabalhos de cada dia, o dito livro. 

5.0 Cumprir Ilel e promptamente todos os ordens concer
nentes ao serviço que lhe forem dadas pelo Director, Secre
tario e Pr Jressores dentro das aulas, e pelo Porteiro no que 
for relativo ao asseio e conversação do edificio. 

Art. 135. O Guarda deverá marcar o ponto com a 
maior exactidão, sob pena de immediata suspensAo, e de de
missAo na reillcidencia; e só o poderá riscar se assim o orde
nar o Professor no unico caso de comparecer o alumno den
tro do primeiro quarto de hora, depois da designada para a 
abertura da respectiva aula. 

Tres destas dispensas, porém, que o alumno obtiver equi
valerão a hum ponto, que lhe será marcado. 

CAPITULO VIII. 

DOI Alumnol e sua frequencia, e da Policia academica. 

Art. 136 A Academia terá buma só classe de alumnos 
que será a dos matriculados nos Cursos e Mathematicas appli-
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cadas e de DllS('nho geonlt'h'ico, os CluBes d'ahi prr.scguinio 
para as outras aulas segundo o seu apro\'citamenlo. 

A estas aulas são admittidas quaesquer pessoas que (lS qu~i
rão frequentar, independente da matricula, com tanto que se 
sujeitem á policia e disciplina do l'stabelecimento. 

Art. 137. Nem hum alumno poderá mudai· de aula sem 
terminar o anno em que se til'er matriculado. 

Art. 13S. Todos os alumnos são obrigados a re"peitar 
o Directol', Professores e mais Emprl.'gados, a consen'ar n 
maior silencio durante as aulas, e a terem a maior applira«:ão 
e assiduidade. 

Art. 139. He-Ihes prohibido fazl.'rem vozerias e passra
rem em p:rupos dentro da Academia. 

Art. no. o que deixar de cumprir esta rccommcnda~ão ~ 
provocar desordem com seus companheiros, insultaI-os, e faltar 
ao respeito a seus superiores, incorrerá nas penas declara
das em diversos artigos deste Capitulo. 

Art. Ui. As matriculas se abrirão no dia 3 de l:evl.'rl'i-
1'0, devendo ter lugar os exames de que trata o Ar1, ~9 oito 
dias antes da abertura das aulas. 

Art. 142. O alumno quo tiver dez pontos no 1." trim('!'
tre nllo poderá obtel' certidão de frequencia. e o que che~ar 
a vinle pontos sem justilicar as faltas. será riscado da ma
tricula por ordem do 1>ircctor, e o seu nOlUe publicado elll 
Edital na Academia. As faltas serão justificadas perante os res
pectivos professores, que ficarão autorisados para abona-las, se 
acharem fundadas as razOcs, ou documentos apresentados. 

Art. 143. O .. alumn03 pugarão 1,~OOO Jlor cnda anno de 
matricula, que serão applirados li compra de livros ou qua
dros COnfOl1De da som ma total. 

Art. 1l.~. As faltas dos alumnos s~rão todos os dias nota
das pelo Guarda ou Porteiro em humll caderneta, que no fim 
de i:ada lição s~rá examinada. corrigida o rubricada pelo res
pectivo Profe:1SOr na pagina do dia. 

Art. 145. Incorre em falta, como se nio tivesse ,'indo 
á aula, o alumno que comparecer derois do 1.0 quarto de 
hora, o que sahir da aula sem licenta do Professor, e o (Im' 
não so prestar aos trabalhos que lhe forem commeltidos. 

Art. U6. O alumno que perturbar o silencio, causar 
desordens dcntro da aula, ou nella proceder mal, será repre
hcndido pelo Professor. 

Se não se contiver o Professor o fará immcdiatamcntl' 
sahir dn sala. ordenando ao Guarda ou Porteiro que lhe mar
que huma falta. e tome nota do facto na sua caderneta, para 
ser levado ao conhecimento do Director. 

Se o alumno recusar sahir, ou se usar de palavras des
re!ipeitosas, o Professor fará tomar por termo isso m~mo p~lo 
Guarda ou Porteiro, e dará logo parte do occorrido ao Director. 
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Se o Profcssor "cr que a ordem nAl} póde ser rcstalw.lc
cida. suspendcrá a lição. mandando pelo Guarda ou Portciro 
tomar os nomes dos autores da desordem para o fim acima 
indicado. 

Art. 147. O Dircctor logo que tivcr noticia do facto. 
nas duas ultimas hypotheses do Artigo aQtccedente. fará vir 
á sua presença o culpado ou culpados. e depois de ler publi
camente 1\ parte do Professor, e o termo lavrado pt'lo Por
teiro ou Guarda, imporá a pcna de prisão corrt'cciol'al de 1 
a 8 dias. 

Art. 148. A prisilo correccional terá lugar. logo que for 
possivel, dentro do ediricio da Academia, e em lugar conve
nientemente preparado, e donde nos dias de trabalhos sahirá 
o delinquente para assistir ás lições, ou para ir fazf'r, aeto, 
lIe este tiver lugar em occasiAo em que o alumno ainda não 
tenha preenchido os dias de prisão. 

Art. 149. Se a desordem for dentro do edificio, porêm 
flira da aula, qualquer Professor ou empregado que presente 
se achar, procurará conter os autores em St'us deveres. 

No enso de não sp.rem attendidas as admoesta.;dcs, ou se 
o successo for de natureza grave. o Professor ou empreitado 
que o prtlSCnciar deverá immediatamcnte communienr o fact() 
ao Director. 

Art. 150. O Director, logo que receber a partecipat.:lIo. 
ou ex-officio, quando por outros meios th'er noticia do facto 
tomará delle conhecimento. fazendo comparecer perante si o 
alumno ou alumnos que o praticárão. 

O comparecimento terá lugar na Secretaria. 
Art. 15t. Se depois das indagações a que proceder, o 

Director achar que o alumno merece maior correcção do que 
huma simples advertencia feita em particular, o reprehende
rá publicamente. 

Art. 152. A reprehensiio será neste caso dada na Secre
taria, em presenç.a de dous Professores, e dos empregados, 
e de 4 011 6 alumnos pelo menos; ou na aula a que o alum
no pertencer, presentes o Professor e os outros alumnos da 
mesma, que se conservarão nos respectivos lugares. 

A todos estes actos assistirá o Secretario, e de todos 
e1les, bem como dos casos referidos no Artigo, lavrará hum 
termo, que será presente na 1.· Sessão da Academia, e tran
scripto nas informações dadas ao Governo sobre o procedi
mento dos alumnos. 

Art. 153. Se o Direclor entender que qualquer dos de
licios marcados nos .~rtigos antecedentes ••... merece , pelas 
circunstancias que o acompanbárão mais severa punição do 
que a do Artigo mandard lavrar termo de tudo pelo Secre
tario, com as razões que o alumno allegar a seu favor, e 
com us depoimentos das testemunhas que souberem do racto, 
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e o apresentará ao Corll:) Academico. F..ste, depoi~ de cmpm
gar os meios nccessarios para sc conhecer a verdade o con
demnará á prisão até 40 dias, e li perda do anno, quando 
não haja pena maior imposta por estes F..statutos. 

Art. 151.. Se os alumnos combinarem entrc si para ne
nhum delles ir á aula, a cada hum dos quo nllo ju~tinquem a 
ausencia serií imposta a pena de 5 faltas, c os cabe\;1lS serão 
punidos com a perda do anno. 

Art. 155. Os alumn03 que arrancarem edital dentro do 
edi/icio da Academia ou estragarem quadros. tl'ansfolhearem 
as estnmpas ou livros da Bibliotheca ou praticarem acto de 
injuria dentro ou fora do edificio, por palavras, por es
cripto, ou por qualquer outro modo ·ao Director, 011 Pro
fessores scl'ão punidos com as penas de prisão de hum até 
tres mezes, ou com a de perda de hum até dous aonos, 
c.onforme a gravidade do caso. 

Art. 156. Se commetterem dentro do edificio da Aca
demia aetos olTemivos da moral publica, e da Religião 
do Estado, ou se em qualquer lugar, ou por qualquer mo
do que seja dirigil'em ameaças, tentnrem IIggressão. ou "ias 
de facto contra as pessoas indicadas no Artigo antecedente, 
scrio punidas com o dobro das penas alli declaradas. 

Se eft'tlctuarem as ameaças, ou realisarem as tentativas 
serão punidos eom a exclusão dos estudos da Academia. 

As penas deste Artigo e do antecedente não excluem 
aquellas em que incorrerem os delinquentes, segundo li Le
gislação Geral. 

Art. 157. As penas de prisão correccional por mais de 
8 dias, de retenção dos diplomas, de iUspensão do acto, 
de perda do anno, e de exclusão serão impostas pelo COI'
po Academíco, do qual se admittirá nos 4 ultimos casos 
recurso para o Governo, sendo interposto dontro de 8 dias 
contados da intimação. 

O recurso terá lambem lugar quando a pena de pri
são for por mais de 2 mezes. 

O recurso será suspensivo nos casos de perda do anno, 
ou de exclusllo. 

O Governo Imperial, 8 quem serão presentes todos os 
pa~is que formarem o processo, resolverá por Decreto con
firmando, revogando Oll modificando a decisão, depois de ou
vida a Secção respectiva do Conselho d'Estado. 

Art. 158. Todos os mezes o Porteiro. ou Guarda apre
sentará ao Secretario a lista das faltas commettidas pelos 
alumnos durante o mez anterior: o Secretario Cormará bu
ma lista de todas, com declaraçlo dos dias em que Corio 
dadas, e a transmittirá ao Corpo Academico. 

Art. 159. Nesta serão combinadas com a lista do 
Guarda as 1I0tas dos Professores, que declararlo as faltas 
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que houverem abonado. Sendo tudo considerado pelo Corpo 
Academico: este as julgará, podendo ser recebidas as justi· 
ficaçOes que até eSse momento o alumno exhibir. 

Art. 160. Terminando o julgamento do Corpo Acade· 
mico, o Secretario organisaI'ú a lista das faltas com~ettidas 
durante o mcz, acrescentando as dos mezes anteriores, e 
fazendo-a acompanhar das notas correspondentes a publicará 
por edital. 

Art. 161. O julgamento das faltas nllo terá lugar se não 
depois que o alumno comparecer: as que forem dadas an· 
tas dessa epoca serão lançadas na lista com a observação de 
continuaç.ão da ausencia. Se o alumno perder o anno far· 
se-ha esta obst'rvação no mez em que isto Se verificar, não 
sendo mais inscripto na lista, 

Art. 162. Os alumnos, quando as faltas procederem do 
não comparecimento ás aulas, poderão reclamar, assim con· 
tra a nota que lhes for lançada pelo frofessor, como contra 
a decisão do Corpo Academico, 

As reclamações deverno ser apresentadas dentl'O de 3 dias 
contados ou da nota do Professor, ou da publicação da lista. 
ao mesmo Professor, ou ao Hireclor, para sel'cm presentes ao 
Corpo Academico. No caso de continuarem as faltas, os 3 dias 
serão contados do em que comparecerem. 

Art. 163. As reclamações de que falia o Artigo antece· 
dente não serão admitlidas senão cm dous casos: LO se o 
alumno negar as faltas: 2.0 se o julgamento dellas for dado 
na sua ausencia. 

Art. 164. Os Professores exercerão a policia dentro das 
respectivas aulas, e deverão auxiliar o Director na manuten· 
ção da ordem e respeito dentro do edificio da Academia. 

CAPITULO IX. 

Disposições Geraes. 

Art. 165. Serão respeitados e mantidos na Academia 09 
usos até agora admittldos bem como as decisões do Corpo 
Academico, que não forem de encontro aos presentes Estatutos. 

Art. 166. Os actunes substitutos das Cadeiras de Pintura, 
Desenho e Anatomia serão conservados como adjuntos das 
mesmas Cadeiras. Os respectivos lugares, porem, serão extin~ 
ctos logo que vagarem, na rórma da Lei. 

Art. 167. Os presentes Estatutos serão desde já postos 
em execução, dependendo porêm da definitiva approvação do 
Poder Legislativo na conformidade do Artigo 2.· do Decrete
n. o 805 de 23 de Setembro de 1854. 
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Art. 168. Emquanto niío forem definili\'ampnte aJlproYa
dos o (ioverno poderá fazer em alguma 011 algumas de !.iuas 
disposições as 3ltera~ões que a cxperiencia aconselhar. 

Palocio do lUo de Janeiro em 1 ~ de Maio de 1855.
Lui:: Pedreira do Coutlo Ferra:.. 

lliIl 

DECRETO N.o 1.GOl- de U de )Iaio de 1855. 

Separa o Termo de 1llQllgaraliba do de Angra dos Ileis, tia 
Provincia do Rio de Jane;,'o; e crea 'Ielle hum Jfti:. 
Municipal, que accumulará as funcçõcs de Juiz dos 
OrpMos. 

Hei por bem separar o Termo de Mangaraliba do de 
Angra dos l\eis, na Pl"Ovillcia do Rio de Janeiro; e crear 
uelle hum Juiz Municipal e de Orphaos, ficando revogadas 
as disposições em contrario. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, l\Ii
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, ussim 
o tenba entendido, e faça executar. l'alacio do Rio de Ja
neiro em quatorze de Maio de mil oitocentos cillcoenta e 
cinco, trigesimo quarto da Independellcia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mngestade o Imperador. 

José Tliomaz Nabuco de ArauJo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO TMPERIO 00 BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PÂRTE 2.- SECÇlO 36.-

DECRETO N,· 1.605-de 19 de Maio de 1855. 

Altera Q$ disposições do Decreto numero trezentos e cinco de 
dom de Junho de mil oitocentos e quarenta e fres, relativas 
á" dimensões das Bandeiras de sigflae8 dos Navios da 
Armada. 

Hei por bem que as Bandeiras de signaes dos Navios 
da Armada sejlio feitas J em conformidade da ~ota, annexa 
80 presente Decreto, e assignada por José Maria da Silva 
Paranhos. do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado 
dos Nego.ios da Marinha; ficando nesta parte alteradas as 
disposições do Decreto numero trezentos e cinco ,de dous 
de Junho de mil oitocentos quarenta e tres. O mesmo Minis
tro e Secretario d'Estado o tenha assim entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezenove de Maio 
de mil oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo quarto da 
Independencia e do Tmpel'io. ~ 

Com a Rubrica de Sua Magestade O Imperador. 

José Jlaria da Sif.,a Paranhos. 

l'Weta, a que se rerere e Deerete desta data, 
.ehre 8.11 "bneusi5es das Baudelras de sl
paes t .. ue se devem rerneeer aes l'Wavle. da 
ArDiada. 

Para Náos , Fragata e COf"I)Bttu. 

Bandeiras. - Largnra-seis paDnos-comprimento -igual 
á largura e mais hum quinto desta. 

Bandeiras farpadas. - As mesmas dimensões das J.an
deiras. 
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Cornetas. - A mesmll largura da~ bandeiras, e compri
mento igual a hum e meio destas. 

Galhardetes. - Largura -, tres pannos - comprimento
igual a dous comprimentos das bandeiras. 

Para Navios de menor lóte. 

Bandeiras. - Largura - quatro pannos - comprime:lto
igual á largura e mais hum quinto desta. 

Bande:ras farpadas.-As mesmas dimensões das bandeiras. 
Cornetas. -.4. mesma largura das bandeiras e compri

m('nto igual a hum e meio destas. 
Galhardetes. - Largura - dous pannos - comprimento

igual a dous comprimentos das bandeiras. 

Oblervaçõe8. 

o farpado das bandeiras deve principiar do meio. 
As ettremidades da tralha dos galhardetes devem estreitar 

para a ponta, de modo que esta fique em metade daquella. 
A largura do paono, a que se referem as dimensões 

acima mnrcadas, deve ser de viote polegadas, e só na falta 
de filele com essa dimensao poderá variar. 

Pala,cio do Rio de Janeiro em dezeno.e de Mlio de 
mil oitocentos' cinwl!ata e cinco. 

JOIi Maria dtJ Silm PamMos. 

-
DECRETO N.· 1.607 de 19 de Maio de 1855. 

Dá OOl1a organisação ti Guarda Nacional dos Jluntcipios da 
Roa Vista, Cabrobó, e OU1'icury da Prol1intia de 

Pernambuco. 

AttendenJo á Proposta do Presidente da Pro,incia de 
Pernambuco; Hei por bem Decretar o segainte: 

Art. 1.0 Fita creado no Muoicipio da Boa Vista, Cabro
bó, e Ouricury da Provincia de PerJUlmbuco, hum COIDman
do Superior de Guardas NKionaes, o qual comprebenderá no 
Manieipio da Boa Vista, 1 IJatalhlo de Infantaria do se"i9G 
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netivo, de 4. Companhias, e t Companhip .vulsa lia mel"Va • 
110 de Cabrobó, 1 Batalha0 de Iru'antaria cio serviço aclivo 
de 6 Companhias. e t Companhill avulsa da reserva; e 
no de Ouricury t Corpo de Cavanaria de dous Esquadrões, 
1 BatalhA0 de Infantaria do servi~o o~th·o de 6 Companhias, 
e 1 Secçao de Batalha0 da reserva de 3 Companhias. 

Art. 2.· Os Corpos terao as suas paradas nos lugares 
que lhes forem marcados pelo Presidente da Provincia na 
conformidalle da Lei. 

José Thomaz Nabnco de Arnujo, do Meu Conselho, 1\1i
ni!itro . e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, Dssim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em flezenove de Maio de mil oitocentos cincoenla e cinco. 
trigesimo quarto da Indepelldencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

~ ... -
DECRETO N.· 1.608 de 19 de Maio de 1855. 

Extitlgue o Lugar de Jui:. de Direito da ~.' V"ra civel do 
... Vunicipio da Cárie. 

Hei por bem Usando da attribuiçno, que me confere o 
Artigo cento e dons. paragrapho doze da Constituiçao do 
Imperio, e em conformidade da Lei de tres de Dezembro de 
mil oitocentos quarenta e hum, Dar por extincto o Lugar de 
Juiz de Direito da terceira Vara civ~ do I\lunicipio da CÓrte. 

José Thomaz Nabuco de Aratljo, do 1\leu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Juslil:a assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em dezeno\'e de !\Iaio de mil oitocentos cincoenta c 
cinco, trigcsi~o quarto da Indepcndencill e do Imperio. 

Com a l\ubrica do SUl Mngestade o Imperador. 

José TllOma: Nabllco de Army·o. 
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)'}EC(U~TO No" 1.609 - de 19 de Maio de 185;). 

Declara de 3. a Entrancia os lugares de JUMes de Direito d" 
Commercio da Capital do Imperio e das Provincias . 

da Bahia e Pernambuco. 

Hei por hem declarar de 3.· Entrancia os lugares de 
Juizes de Direito especiaes do Commercio, creodos na Capi
tal do Imperio, e nas Provincios da Bahia e llernambuco. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario d' Estad< dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Paloci9 do Rio de Janeiro em 
dezenove de Maio de mil oitocentos cincoenta c cinco, tri
gesimo quarto da Indepeudencia c do imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL, 

1855, 

TOMO 18, PARTE 2.- SECÇÃO 37,-

DECRETO N,· 1.610- de 23 de Maio de 1855, 

Atdorna a incorporação e approva os Estatutos da Com
panhia organisada nesta Côrte com o titulo de« Em

preza Litteraria Dous de Dezembro », 

.Attendendo ao que ~Ie representou Francisco de Paula 
Brito, e de conrormidade com o parecer do Conselheiro Procu
rador da Coroa, Soberania e Fazenda Nacional: lIei por bem 
Autorisar a incorporação e Approvar os Eitatutos da Companhia 
• Empreza Litteraria Dous de Dezembro 11, que com este baixilo, 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do 1\leu Conselho, Ministro e 
S~cretario d'Estndo dos Negocios do ,mpl'rio, assim o tenha 
entp.ndido e raça executar, Palacio do Rio de Janeiro em vinle 
e tres de Maio de mil oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo 
quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador, 

Lu;; Pedreira do COlmo Ferra::, 

Estatutos da E.preza Lltterarla DOll8 de 
Deze.bro . 

. \rt. 1. 0 A empl'eza - Dou:> de Dezembro - composta 
do tvpographia em grande escala, litho~raphia. estampal'ia, 
o omcina de encardcnaçào, passa a ser de huma associação, 
(:om o titulo acima, Gujo capital será de 500:000~OOO em 
2,500 aeçõcs de 200:t}OOO cada huma, 

Alt. 2. 0 Esta assoei ação tem pOl' fim e principal oh
jndo, desenvolver a arte Lypogl'aphica e auxiliar o progresso 
das leUras, na protecção dada aos autores por meio de pre
mio ás suas obras, compra de seus maDuscriptos. e divul
gaçâo não s6 disto. como de todo e qualquer impresso, 
pOl' pI'OÇO~ moderados. pal'a o que lhe fica reservado o fun
do de 20:000~OOO. cuja applicação será feita como a asso-
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jrdgar cowzrenir21te, tantu nu seu illirr~r ce:&mo uO 
interCSíie das lettras, e dos autores ou traductores. 

Art 3.· Peclu ce~<;áo ilicleowz qur faz afciual cemprezari9 
FrrEAci21~c de Vaulr BAiteJ, ele todos os seus estabelecimentos. 
e propriedades ficão-Ihe &rerte21ceudo 500 rRcçr)eS, $EcaEAPO 
iguidmente 000&% elcçi7rs erR~ caira. para creriç:&o ele qualquer 
jornal, que a associação tente fazer arrparecer compra de 
alpnm afta}FRileciFRieni7a qttr li7Ic convenhe, J21wzlisreçi.o he 
qualquer outra cousa semelhante. 

ArE:o 4.I DUI 200.000~OOP ( 0000 aCwzOrcs quwz a 
sociaçll.O tem de realisar. 20.000~OOO ficarão reservados para 
os Pns dispüstoc no l'rt, 2.· e ;JiPo000i7000 patI tpRlllqrlrcr 
das especulaçõcs do Art. 9. 0 , podendo-se passar estes fundos 
drc hUFRirI prozra rutr" cairr, (cunvirort au;; intTIfrreS"ers 
da empreza. 

A"t, 5.0 A dirTIfrctoriu pFRif si, conjunerf.runTIfrnLe enm o 
adminístrador Francisco dc Paula Brito, ou este por si só, 
rerhnerurão uerS Püderer o uBExilir) qifrfrc se 
COEAVenEBEnte, danPo para ísso todas as razOes precisas. 

flr:BE !~~o~~c21:BEl~or~t,~il:~íto ~BEBE~nparr:::tr nos ~S;~~~!:i:;:~ 
mentos d'ella toda c qualpuer obra qKn21 julpar rIünvenientü. 
seITe, qRRü pur irü'lo wrrIgue mriEi de qUEi os preçoEi FRiBErcarWZ(RR 
pela Typographia Nacional ou outras quaesquer RepartiçiJes 
ptiOliceEi idrcntices á" da KkSSOeREiçãuo 

Art. 7.· A gerencia de todos os negocios, a caixa, e a 
refpectiBEa rC3TIrcriptnranchr, ncarwzü a Icar;pü da dif'üdotiri, rlHe 
será nomeada Da fórma do Art. 13, a qual fará a escolha 
dn0r empregados frrcTIfri0ros, 

~rt..: 8.· O ooactual emprezario será o adminis~rador d~ 
aS'ruCIa3TIaO, rc eRRr± a0rrim juEpar eünvr'ricnte, nao podcm 
fazcr parte de oulra qualqucr, em todo o tempo que o for da 
enÉ3Thtemc, 3TIeDcc21do Erelo seu trafeclho o ürdenrino 
pür' anno ou a porcentagem de ..• por ./. dedUZida do ren
dimenlo DnnnaL 

Por carla nova especulação. ou novo ramo da 

jã~Pr~~~içã~ro~eq~;~~~ fa~~~ic~i5~ oErr~gfi~R,iI~~tr~:~~s ~~rrj~bar, 
impressão de livros nacionaes, e estrangeiros vcnda dos 
mrcrmüs ITIrondKlnos cir Eumpa, bem como IChis1afoo 
do Paiz, por ordem do Governo, e algumas outras, poderá 
a Pireotürb arbitrar~H2e Imm drRl'o lhEr hurfrra 
centagcm , 00 que só terá logar verificadas as vantagens de 
qRRclqifrfrrr trellas;, 

Art. 10. No caso de ter o administrador de fazer Im
ma vÍJfuwzem á , rRucm o ;Iuhstilfufua. r'om \) 
mesmo veneímento que tinha, e o então poderá a dirocloria 
aHcilicl~o Hcm qmmlb licto rtHe viawzcm TIíào 
ve ter logar senão em beneficIo da asiociação. ~ 
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Art. U. As act(Ses serão transferíveis ao portador, como 
de costume, e o pagamento dos dividendos será feito em 
Janeiro e Julho de cada hum anno, ou quando a directoria 
julgar ronvenienÚ'. 

Art. 12. As chamadas das prestaçõcs serão feitas quan
do sc julgar necessario; os antigos accionistas de 400~OOO 
ficarllo com duas ncçõcs de 2~O, e os de 100~OOO entra
rAo com igual quantia para que obtenhilo homa das no,as, 
ou receberão o valor dellas, se o quizerem, cessando, em l0-
do o caso, a regalia dos impressos, por ser o dividendo feito 
st'gundo as vantagens da nova eml;rt'za. 

Art. 13. A directoria durará dous annos, e poderá 
continuar, no fim d'clles, quando seja reeleila; a ordem 
dos seus membros, será mgulada pelas votoções, como he 
de costume. A admissão c demissão do caixa e empregados 
serão feitas livremente por ella; as dos chefes de officinas 
c operarios pelo administrador, á sua ordem ou como for 
convencionado. 

Arl. 14. No caso de morte do administrador, ou de 
qualquer inconveniente, que obste a marcha da associação, a 
directoria tomarei as medidas precisas para que ella continue, 
ou cesse, observand~se então o que for deliberado em assem
bléa geral. 

Art. 15. A cmpreza litteraria durará 111'10 tempo de 
vinte annos, a contar da data de sua instn; lação. 

Rio de Janeiro, em 17 de Abril de 183:,. - Francisco 
de Paula Brito. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO 00 BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.& SEcçlo 38.-

DECRETO N.o 1.611 _. de 3 de Junho da 1855. 

Cunvoca a nova Âuembléa Geral Ordinaria.-

Designando expressamente a ConstituicAo do Imperio no 
partlgrapho 1.0 do Artigo 102 o dia 3 de Junho do anno 
terceiro de cada Legislatura para a convocaçao da nova .\5-
sembléa Geral ordinaria: Hei por bem collvocar a mesma 
Assembléa, procedendo-se para esse fim ás eleições dos De
putados das dUl'erentes Provincias na fórma da Lei e In
strucções que tis regulA0. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, 
do Meu Conselho. Ministro e Secretario d' Estado dos Ne
godos do Imperio, assim o tenha entendido e fa~a execu
tar. Palado do Rio de Janeiro em tres de Junho de mil 
oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo quarto da Indepen
dencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mogestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferras. 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

18,55. 
, . 

TOMO t8. PARTE 2.- SECçlO 39.-

DECRETO N.o 1.613 -de 9 de Junho de 1855. 

A1Ilori.a a incorporação, li approoa OI E'taCut08 prooilorio. 
da Companhia da Estrada de Mangaratiba. 

Attendendo ao que Me requereo o Desembargador loaA 
quim José Pacheco, e de conformidade com a Minha imo 
mediata Resolução de 2 do corrente mez, tomada sobre pa
recer da Secçao dos Negoeios do Imperio do Conselho d'Estado, 
etarado em Consulta de 26 de Março ultimo: Hei per bem 
Autorilllr a ineorporaoAo, e Approvar os Estatutos pro\iso
rios da Companhia da Estrada de Mangaratiba. que com 
este baila0. I.uiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu (.:on
selho. Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Im
perio, assim o tenha entendido e faça execular. Palacio do 
Rio de Janeiro em no.e de Junho de mil oitocentos cincoenla 
e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com o Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ftrra'l. . 

... ,.... p .... orlo •• 

SECÇÃO I. 

Da incorporaçao da Companhia. 

Art. 1. o A Companhia da Estrada da Mangaratiba au
torisada pela "ei Provincial do Rio de Janeiro de 25 de 
Outubro de 1854, e pelo contracto com o Elm. Presiden
te da Provineia de 26 de Fevereiro do corrente anno de 
1855, terá o fundo capital de dous mil e quatrocentos con
tos, divididos em doze mil acções de 2OO;mOOO cada huma . 

~ ..... 
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Ella se considero constituida e funccionando, dependente da 
apprOvarlío do Governo Imperial logo que os presentes Eslatutos 
sejao subscriptos por accionistas que representem mais de 
6 mil 8cções. 

Art. 2. o As entradas das acçõcs serao realisadas por 
chamadas de 10 %, a primeira entrada terá logar logo que 
se verifique a hypothese do Artigo antecedente quanto a 
subscripção das acções; as outras quando forem annunciadas 
com precedencia pelo menos de 60 dias. 

Art. 3. 0 Os accionistas que não effecluarem pontual
mente suas entrada~, perderao em beneficio da Empreza a 
quantia que ja tiverem pago. e o Emprezario disporá em 
proveito della das respectivas acçõcs. No caso porém de im
pedimento justificado será permittido ao accionista impon
tllal veri6car as entradas devidas pagando demais o premio 
de 20 % pelo tempo da demora. 

Art. 4.° As acr.ões poderão ser tomadas ou snbscri
pIas por nacionoes, estrangeiros, ou corporações, e tambem 
transferidas mediante seu averbamento no Livro respectivo, 
em casa do Emprezario, e no Escriptorio da Companhia nes
ta mesma Córte, logo que este seja montado. 

Arl. 5. 0 Se o Emprezario requerer e aceitar as acções 
que o Elm. Governo da Provincia do Rio de Janeiro pro
mette tomar nll fórma do já referido Contracto, os direitos 
do mesmo Governo como accionislo, nlo excederllo aos de 
qualquer outro, salvos além da inspecçlio que he inheren
te a todo o Governo. os que se elle rese"ou em o dito 
Contracto. 

Art. 6.° As acções deverAo ser tomadas da presente 
data até o ultimo de Maio do corrente anno. Findo e!lse 
prazo poderá o Emprezario exigir, em beneficio da Com
panhia, alêm do valor respectivo, o premio que posSlio ter, 
ccdel-as, ou consultar a assembléa geral dos nccionistas 
para distribuil-as, ou nlio, conforme as 'conveniencias da 
Associarão. 

Art. 7.° Se a Companhia rosolver. nos termos do 
Contracto, o e~t8belecimento tle carros de 4. rotIas, tira
dos por nnimaes sobre trilhos de ferro, em buma ou mais 
secções tia F.strada, algum outro melhoramento ou em 
fim se por qualquer outro Ulotivo for de mister augml'ntar 
o fundo capital, competirtí á assemblén geral dos aceio
nistas decidir o que mais convenha, isto he, a prefercncia 
tIe reforçar o voTo r das acções, ou de cmiHir 1l00a~. 
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Art. 8.· O Emllrezario, á proporção que receber a 
imporlancia das chamadas, assim como a renda das bar
reiras e transportes. irá entrando com ellas para o Banco 
Nacional, desta Côrte ou para qualquer dos Bancos que 
mais vantagens offereça, e convencionará hl1ma conta cor
rente de credito com juros reciprocos para o serviço da 
Empreza. 

SECÇÃO n. 

Da Admini6tração provisoria da Companltia. 

Art. 9.· A AdminislraçAo pro,isoria da Companhia con
stará de hum l>irector Presidente, que será o actual Em
prezario Desembargador Joaquim José Pacheco, de hum 
Secretario que será José Bernardo Brandão, o qual aoeu
mulará a substituição da Presidencia nos impedimentos mo
mentaneos. huma vez que nAo pjlssem de AO dias; e de 
hum Vice-Presidente, que será ó BarAo da Bella Vista, o 
qual tomará a· gerencia da Companhia, desde que o impe
dimento do Presidente exceda daquelle prazo. E!!ta Directo
ria servirá por 6 annos, e perceberá pelo trabalho de sua 
administração 5 por cento do rendimento liquido. Ella se 
considera eleita e começa a fnnccionar logo que se verifique 
u hypothese do Art. 1. o quanto á sllbscripçAo das aeções. 

Art. tu. No caso de morte ou demissao voluntaria 
do Vice-Presidente, ou Secretario, o Emprezario nomeará 
interinamente estes Empregados, em quanto na 1.· reunião 
da assembléa geral que se seguir, esta os nlJo nomear de
finitivamente. No caso de morte do Emprezario, (u de.ftis
do voluntaria, a assembléa geral, que será logo reunida, 
nomeará quem o substitua. 

Art. 11. Durante os ditos 6 annos o Emprezario Dire
ctor-l»residente tem plenos, amplos e illimitados poderes, sem 
reserva alguma. EUe he autorisado a demandar, c ser de
mandado, em nome da Companhia. E o administrador della 
para levar a etreito a Empresa nos termos do Contracto. 

Estabelecerá de aecordo com o Exm. Presidente da Pro
vincia os respectivos Regulamentos: nomeará e demitlirá os 
Empregados ncccssarios, contractará Engenheiros, e traba
Ihadores, haverá os terrenos precisos, determinará as es
tações. e mais obras, prefirirá os planos mais adequados. 
c finalmente adoptará e furá executar todas as medidas c 
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providencias convenientes para o bom exilo e perfeiçlo da 
Empreza nos periodos della. 

Art. t2. ~ao obstante a disposição do Artigo antece
dente, o Emprezario convocará annualmente a Assembléo 
Geral dos Accionistai, e prestará contas nAo só do anda
mento e estado dos trabalhos, mas lambem de toda a 
sua renda e despezas. Suas contas !lerAo cómmettidas a hu
ma Commisslo de exame, composta de 3 Accionistas no
meados pela dita Assembléa Geral, aos quaes serlo for
necidos todos os livros, documentos e esclarecimentos da 
Companhia, que queirAo consultar. 

Art. t3. Seis mezes antes de findarem-se os referidos 
6 annos, o Emprezario apresentará á Assembléa Geral 
dos accionistas o projecto dos Estatutos definitivos da Com
panhia, para seu regimen e administraçAo ordinaria: ella 
nomeará huma CommissAo, e á vista do seu parecer discuti
rá, modificará, ou approvará, como melhor julgar 08 ditos 
Estatutos, que passa rio 6 mezes depois a reger a Compa
nhia, qualquer que seja seu Presidente. 

Art. U. Durante a actual administraçAo provisoria, 
observar-se-ha o seguinte em relaçlo á A!lsembléa Geral 
dos accionistas. 

§ Lo O accionista de tO aCÇÕC8 terá hum voto; e o de 
20 dous, e assim por diante, excluidos aquelles, a que 
forem feitas transferencias vinte dias antes do designado 
para as reuniões geraes da Companhia. Nenhum accionista 
porém terá mais de quarenta votos qualquer que seja o 
numero de acções ou proprias, ou que apresente como 
procurador de outrem. 

§ 2. o Os aOOoni!!tas podem votar por procuraçlo p8s
$8da a outros accionistas; neste caso far-se-ha conta do 
numero de acções proprias e das do accionista represen
tado, para regular por sua somma o numero de votos nos 
termos do $ antecedente. 

S 3.0 Sómente os accionistas de mais de • O acções po. 
derlo ser nomeados Membros da. CommiSlAo de elame de 
que trata o Art. t2; he preciso o numero de 50 pelo 
menos para o cargo de Vice-Presideate, e de 20 para o 
de Secretario. 

S 4. o Fórma numero legal, para tomar resoluções le
gitimas, aqll8l1e que concorrer á convoca~.ao da Assembléa 
Geral no dia, hora e lugar designado por annundos do Pro-
sideote, huma vez que eUes teoblo sido publicados nos 
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Jornaes da CÓrte. 80 menos por 5 vezes. e que o t. o 

annuncio preceda á reuniao ao menos por 20 dias. 
Todavia se nlf) s., reunirem accioni$t1l8 que represente 

mil acÇÕC8. ficará a sessAo odiada par. .. 0Al 8 dias poste
riores , fazendo-se no,~ anQuncios, e eotAo será legitima 
a decisAo, qualquer que seja o pumero presepte. 

§ 5.0 O Presidente dirige os trabalhos e mantem /I or
dem nas discussões. 

ElIe poderá convocar a Assembléa Geral, ou os maiores 
accionistas existentes na C6rte, quando precise consultar s0-
bre quaesquer interesses da Companhia. 

Art. t5. A' proporçAo que o Emprezario for cobrando 
a taxa dali barreiras ou tl8nsporte.s das diversas secções da 
Empreza, irá accumulando os respectivos valores no Banco 
que mais vantagens oft'ereça até ter bum capital, que for
neça hum dividendo de 7 OI •• De entAo em diante se fará o 
dividendo semestral 408 ditos rendimentos, deduzidas as 
despezas do costeio das Secções concluidas J embora ainda 
do estejlo preenchidas as entrada.. das acçõe8 em sua 
totalidade. Crear-se-ha hum fundo de r~erva oa fónna 
do Contracto. 

SECÇÃO UI. 

Art. 16. O Emprezario desde que declarar a Com
panhia encorporada. cede e traspassa-lhe por esse lQeSlDO 
facto o privilegio da Empreza, e todos os direitos respecU
vos, nlo só já adquiridos como os que de mais pOIlSl. ad
quirir, assim do Governo Imperial, como do I!rovincial do 
Rio de Janeiro. 

Art. 17. Além das 12 mil acç6es, de que trata o 
Art. 1.0 se emittirá mais 500 gratuitamente, que serilo 
abonadas ao Emprezario, como indemnisaçllo da cessa0 do 
privilegio, das despezas por elle feitas, e que fizer até o 
dia da incorporaçao da Companhia. l'osto que seja-lhe abo
nado desde já o valor total dessas acções, o Emprezario 
nAo terá direito quer nos dividendos, quer na final disso
luçao da Companhia, sen40 á quota correspondente e pro
porcional das de mais ac~ões da mesma Companhia. 
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Art. 18. O Emprezario he responsavel á Companhia. 
se por manifesta incuria. ou culposa violação das condi
ções da Empreza. causar á mesma Companhia qualquer 
damno em sua administração. 

Rio de Janeiro 26 de Fevereiro de 1855. -Joaquim 
José Pacheco, Presidente Director. -José Bernardo 8ran
dao, Secretario. 

DECRt'TO N.· 1.614 - de 9 de Junho de 1855. 

Approva os Estatutos da Companhia da estrada de ferro da 
-Bahia. dtsde a capital da ffllsma Provincia até o Rio 

de S. Francisco. 

Tomando em consideração o que me representou Joa
quim Francisco Alves Branco Muniz Barreto. a quem fui ser
vido conceder o privilegio da construcçAo da estrada de ferro 
que, partindo de qualquer ponto proximo á capital da Pro
vincia da Bahia, vá terminar oa "ma do Joazeiro ou em 
outro lugar da margem direita do Rio de S. Francisco. que se 
julgar mais conveniente, por meio de huma companhia, 
pediodo-Me a approvação dos Estatutos para a mesma com
panhia: Hei por bem Approvar os referidos Estatutos. que 
com este bailão. assignados por Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz, do Meu Conselho·, Ministro e Secretario d' Estado 
dos Negocios do Imperio, que assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em nove de Junho 
de mil oitocentos cincoenta e cinco, lrigesimo quarto da 
Indepentlencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Comta Fe"az. 
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Estatutos da COMpanhia da eRrada de ferro 
da p ... "ioela da Bahia, a que se refere 

o Deereto desta data. 

CAPITULO I. 

Da Companh1·a. 

Art. 1. o Fica creada· huma Companhia ou Sociedade 
anonyma, que se denominará da Estrada de ferro da Bahia 
até o rio de S. Francisco -, com o fim de construir huma 
estrada de ferro, que deverá partir de qualquer ponto pro
ximo da capital da referida Provincia até 8 villa do Joazei
ro, ou outro lugar que se julgar mais conveniente da mar
gem direita d'aquelle rio, com as condições e pelo modo 
marcado nos Decretos n. o 1.299 de 19 de Dezembro de 1853, 
e n.O 1.602 de 14 de Moio deste anno, e concessllo addi
cional outorgada pelo Governo Provincial da Bahia, sob sua 
unica responsabilidade, a 16 de Maio de 185.t., em virtu
de da Lei Provincial n.O 500 de 15 de Maio de 1854. 

Art. 2.° O contracto celebrado em virtude do men
cionado Decreto de 19 de Dezembro com Joaquim Francisco 
Alves Branco Muniz Barreto, e a Convenção Provincial de 
16 de Maio de 185~, bem como as disposições do Decreto 
n.· 1.602 de 14 de Maio deste anno, fazem parte destes 
Estatutos, e entendem-se approvados e aceitos por todos 
os que subscreverem acções da dita Companhia, e em qual
quer tempo forem dellas possuidores, passando todos os 
direitos, concessões e onus provenientes dos referidos actos 
para a Companhia 11 que se referem estes Estatutos. 

Art. 3.0 A direcção geral da Componhia será na Cidade 
de LOlldr~; poderá porém ter agencias no Rio de Janeiro, 
Bahia, e quaesquer pontos do Imperio que lhe pareçlio con
venientes para o manejo de qHaesquer operações financeiras 
da Companhia. 

Art. A.o A organisação definitiva da Companhia terá 
!ngar desde a data da primeira reunião dos Accionistas em 
Londres depois da approvação destes Estatutos pelo Governo 
Imperial: esta reunião deverá ser communicada ao Minis
tro do Brasil ~m Londres. Sua dura~ao será pelos noventa 
onnos, que tem de durar o privilegio da estrada de ferro da 
Bahia ao Rio de S. Francisco, Falvo o caso de resgate na 
fôrma do contracto. 
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Findos os noventa annos mencionados, a Companhia po
derá vender a propriedade da estrada, que lhe fica garanti
da sem privilegio, e liquidar-se ou prorogar a sua durat.lo 
por prazo determinado, CQmo convier, e for deliberado pela 
assembléa geral dos accionistas. 

CAPITULO 11. 

Do capital da COl'llfHJftAia , , doi direitol' deM-t. doi 
ticcionislal. 

Art. 5.0 O capital da Companhia, provisoriamente fi
xado para garantia do juro em f .800,000 L para as pri
meiras vinte legoas de estrada de ferro, será definitivamente 
marcado para a mesma garantia, segundo o que se reco
nhecer ter sido eft'eetivlmeote despendido até aqueUa som
ma na construcçlo das ditas primeiras vinte legoas; ficando 
entendido que nAo poderá ser emittida mais do que a som
ma de doze mil contos de réis, ou toda em acçôes, ou 
parte em acçõe8 e parte em obrigações, até que a dita som
ma seja effectivamente despendida. Quer os possuidores de 
actoos, quer os de obrigações nAo respondem por mais do 
que pelo total dellas. 

Art. 6.0 O capital da Companhia poderá ser elevado 
por ,otaçAo de hum a 8ssembléa geral extraordinaria dos 
accionistas, segundo as necessidades da Companhia, median
te a emisslio de novas acções, titulos ou obrigações, assim 
como o modo e condições, com que devem ser feitos os 
pagamentos. 

Qualquer elevaçAo porém do capital nAo gozará da ga
rautia de juros em tempo algum, e a qualquer titulo que 
seja. 

Art. 7. 0 A Junla dos Directores determinará·a quan
tia de deposito que deve !ler pllga de cada acção; fixará 
lambem o tempo e quantias de cada successiva chamada, 
nttendendendo sempre ao pagamento dos respectivos juros, 
e ás exigencias da Companhia. 

As chamadas deverAo ser feitas por annuncios com an
tecipação nunca menor de hum mez, publicados por duas 
vezes differentes, pelo menos, em duas folhas diarias de 
J.ondres, e nas folhas officiaes da Da hia e do Rio de Ja
neiro, e igualmente em huma folha de cada huma destas 
duas cidades do Brasil. 
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Àrt. 8. 0 Sc as chamadas não forem !lntisfeillls dentro 
de 28 dias depois do termo fixado, a Junta dos Dircctores 
poderá ou declarar privados de todos os seus direitos na 
Companhia os accionistas que se acharem em falta, ou fazer 
reaUsar o pagamento das acções pelos meio~ legaes; e neste 
caso deverá o accionista remisso, além do principal, pagar 
juro na razão de cinco por cento ao anno. 

A perda de taes acções será a consequencia irnmediata 
da decisão da Junta dos Directores, in~erta no registro de 
suas aetas, de pleno direito, e sem nl'Cessidade de outra 
alguma formalidilde. 

A quantia paga sobre AS acções, a!lsim perdidas, tornar
se-ha propriedade absoluta da Companhia pelo mero facto 
da dcclaraç-ilo da Junta. 

E as mesmas acç,ões ficarão noUas e de nenhnm elfeito 
nas mãos dos que as tiverem, e podcrilo ser substituidas 
por noyos acçôes emiUidos pela JUllta dos Directores. 

Art. 9. o As acções serilo ao portador ou á pes508 no
meada especialmente, conforme o de-ejo dos accionistas; 
podendo a todo o tempo converter-se as acções ao portador 
em acções á pessoa nomeada, 00 vice-vf'r~a. ' 

Art. 10. Nenhuma acçlio será transferivel antes do de
posito, e de ter sido snti!lf~ita a primeira chamada. lota0, 
e só entao será etIa transferivel por documento registrad8 
nos livros da Companhia, se designar Dome, 00 por sim
ples ajuste entre partes, se for no port.ador. 

Art. ti. A Junta dos Directore:J estabelecerá o modo, 
as condições e emolumentos das traDsferencias, c da con-' 
versão das acções á pessoa nomeada em IIcções ao porta
dor. e vice-versa. nAo podendo exceder taes emolumentos 
á quantia de dois schillings e seis pence. 

Art. 12. No ca~o de extravio ou perda de huma ou 
mais ac~õe~ da companhia, a .Junta dos Dircclores, prece
dendo os competcntes anollndos c outras cautelas legoes, 
que inutilisem completamente os titulos perdidos, as sub
l'titulirá por outras, que scrllo entregues a quem de direi
to for. 

Art. 13. Cada acção he iodivish"cl em rela~ao á Com
panhia, que nlio reconhecerá nenhuma subdivislio de huma 
s& acçllo, devendo ser a mesm:l rcpreientada perante a 
companhia por huma unica pessoa. embora seja proprieda
Ile de diversas, compelindo 00 legitimo rcpresentante de 
cada ac~ilo os direitos e obrigações que lhe são inherenres. 
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Ar!. 14, Os credores ou herdeiros dos IIccionistas, 011 

possuidores de obrigações, nao poderao sob pretexto algum 
fazer embargar a propriedade ou quaesquer objectos da Com
panhia, nem intromelter-se 'por maneira alguma na sua 
administração, devendo limitar o exercicio dos seus direi
tos ao conhecimento das entradas nos livros da Companhia, 
e das actas da Junta dos Directores. 

Art. 15. Cada acçno dá direito a hum juro proporcio
nal nos lucrGs da Companhia, e conserva sempre seus direi
tos e obrigações, qualquer que seja a pessoa a cujas maos 
tenha passado. 

CAPITULO 111. 

Da administração da Companhia. 

Art. 16. A Companhia será administrada por hutna 
Junta de Dircclores residentes em londres, composta de 
cinco n sete Directores, os quaes na primeira organisação 
serão escolhidos pelo concessionario, ou por pessoa por clle 
autorisada d'enll'e os accionislas mais importantes pelo nu
mero de acções que possuirem. 

Art. 17. E~tes Directores, ou no caso de sua resigna
Çao, os que forem nomeados em sell lugar pelos Directo
res restantes, permanecerão no exercício daquelles cargos 
pelos primeiros tres annos, contados da data da incorpora
ção da Companhia, Findo esse prazo. na primeira reunião 
ordinaria dos accíonistas, se procederá por meio da sorte 
á designaçao de dois dos Directores que devem deixar va
gos os seus lugares, e proceder-sc-ha á nova nomeaç.ao, 
de quem os deva substituir. podendo todavia ser reeleitos 
os exonerados pela sorte. 

Art. 18, O mesmo processo terá lugar todos os annos 
a respeito dos primeiros Directores restantes, e quando to
dos elles tiverem sido exonerados pela sorte, 011 reeleitos. 
a sahida annual dos Directores continuará 8 se fazer pela 
ordem da sua antiguidade no rargo, podendo sempre ser 
reeleitos os que por e~te Artigo devem sohir, 

Art. 19. Os Diretores devem possuir cada hum cem 
ac~õe!l pelo menos, que ficarllo sob a guarda da Companhia. 
e nfio poderão ser transferidas emquanto eltes fizerem par
te da Directoria, devendo notar-se isso mesmo nos liIulos 
das acções. 
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No caso de (Iue os pagamentos ou entrado!; dm'idas sobre 
essas acções assim depositadas nAl-> sejllo sati~feitos dentro 
do prazo de vinte e oito dias, o dono de toes acrões per
derá o lugar de Direclor pela simples verilicaçao de nlio 
pagamento feito pelo Junta dos Directores. 

Art. 20. Os vencimentos dos Direclorcs, incluindo o 
Director Brasileiro, a que se refere o Decreto n.· 1.299 de 
19 de Dezembro de 1853, nao excederão, até a conclusão 
dos primeiros vinte legoas da estrada de ferro, a tres mil 
libras sterlinas por anno, repartidas entre seus membros, 
como á Direcloria aprouver. 

Art. 21. O Ministro Brasileiro em londrcs, quando 
não puder comparecer ás sessões da Directoria e trabalhos 
de suas com missões • para que deve ser conviclndo na con
formidade da condição 22 do Decreto n.· 1.299 de 19 de 
Dezembro de 1853, poderá nomear quem fa{'o suas V6zes, 
comtanto que a nomeaçao recaia em pessoa (Iue tenha 8S 

qualidades necessarias para ser Direclor orllinario. 
Art. 22. A Junta nAo poderá deliberar sem a pre

sença de tres de seus Membros. 
A Junta elegerá d'entre os seus Membros hum Presi

deute e hum Vice-Presidente. 
bepois de cada nomeaçao annual de Directorcs para o 

seguinte anno, na sua primeira reunião, a Junto fará novas 
elei~ões para aquelles cargos. 

Art. 23. Nenhuma pessoa, que exer{'a cargo ou em
prego de confianç.a da Companhia, ou que for directa ou 
indirectamente interessada em qualquer controclo com a 
Companhia, poderá ser Diredor. A aceitacão dos llitos car
gos ou empregos, ou a acquisiçao de interesse em taes 
contractos importa0 a perda do lugar de Director. 

Art. 24. A Junta dos Directores tem plenos poderes 
administrativos em relaçao a todos os negocios da Companhia, 
incluindo mesmo todos os poderes de procurador em causa 
propria, podendo delegar a parte de taes poderes que jul
gar conveniente a bem dos interesses da Companhia, e re
vogal-os á sua vontade, principalmeute pelo que diz respeito 
aos negocios e trabalhos que se tem de razer na Bahia, e 
á administraçao de seus interesses naqueJla Provincia, de
vendo os delegados observar as condições e restricções que 
a referida Junta lhes determinar. 

Art. 25. A Junto, no elercicio dos plenos poderes qne 
lhe silo confiados, deverá: 
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f.lI. Celebrar Ctntroctos geraes ou parciaes, quer para 
a cODstrucÇê1o e serviço da estrada de ferro, quer para o 
fornecimento de fundos necessarios para se porem em. at'li
vidade os trabalhos, quer seja por buma quantia redouda. 
quer pela:! orçadas por miudo. 

2.· }o'azer e realisar quaesquer ajustes, contrados ou con
Tenções paro forneciroenlo de materiaes, compra de terre
nos e de propriedade immovel de qualquer natureza. ac
quisiçao· de instrumentos, macbinas. trem. & c. 

3.· Fazer com o Governo, com outras Companhias, es
tabelecimentos ou terceiras pessoas, os contractos e arranjos 
que posso considerar uteis aos Interesses da Compallhia, para 
pôr em actividade e augmentar o trafico da linha ferrea. 

4.· Nomear ti demittir livremente todos O!l empregados 
que julgar necessario!l e desneccssarios ao bom desempenho 
dos trabalhos e encargos da Companhia, marcar-Ihe!l os or
denados, e definir-lhes os respectivos deveres. 

5.· Prescresver o methodo da escriptllr/ll,;ão da Compa
nhia. fiscalislIl' tudo quallto tiver referencia á mesma, para 
que seja conservada quanto Cor possivel em dia, e com li 

maior clareza. 
6. o Contraclar, precedendo decisao dn assembléa geral, 

011 emprestimo!l que julgar vantajoso, para o interesse da 
Companhia, até 11 importancia da totalidade das prestações 
que na oceasiãn ainda se houverem de receber. 

7. o Determinar o emprego de fundos disponiveis. 
8.· Eft'ectual' a transferencia da propriedade moveI ou 

immovel que se tenho tornado inutil para os fins da Com
paohia. 

9." Finalmente decidir todas as questões, e regular todos 
os negocios da Companhia. com except.ao dos netos reser
vados á assembléa geral; representar a Companhia, e obrar 
mo setl nome; e velar constantemente no cumprimento dos 
deveres de todos os seus agentes e empregados. 

,irt. 26. O voto da maioria decide as questões. No 
elSo porêm de empate terá o Presidente tambem (I de 
"'idade. 

Art. 'i:1. A Junta regulará a ordem, o logar e o mo
do de suas decisões, e reunir-se-ba sempre que o exijao os 
i_resses da Companhia, 

Art. 28. As aetas das sessões da Junta ser/1o registra
dai em hum livro competente. e assigoadas pelo Pres4dente 
do dia. 
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Art. 29. Os contractos e ajustes de naturela obrigato
ria para a Companhia deverão ser assignados pelo Presidente, 
01,1 em seu impedimento pelo Vice- Presidente, ou por dous 
Membros da Junta no impedimento de ambos, salvo os actos 
praticados por delegal;ão da Junta, que o serão por quem 
estiver munido dos necessarios poderes. 

Art. 30. No caso de faIlecer ou demittir-se algum 
Director. a Junta escolherá d'entre os accionistas, que po
derem ser votados para esse cargo, quem o deva substituir. 

Se isso acontecer durante os tres primeiros annos. o 
novo Director ficará na mesma posição do substituido até o 
fim dos trei anllos; mas se acontecer depois de 6ndo esse 
prazo. ficará o novo Director sujeito á eleição dos accionis
tas nu primeira reunião ordinariu. 

Art. 31. Os accionistas na sua primeira reullião geral 
ordinaria elegerão dous Fiscaes, hum dos quaes deverá ser sub
I'tiluÍllo na primeira reunião geral de cuda anno. quundo os 
accionistas elegerem hum novo ~'iscal, podendo ser reelei
to o que arabou o seu tempo. 

Arl. 32. Os Fiscaes terão pleno poder para a todo o 
tempo ela minar todos as contns. livros de escriptorifl, e 
de~pezas da Companhia. para vigiar que os seus I~r()s es
tejão devidamente escriptos, para fiscalisar a despeza. e pa
ra se manterem constantemente informados dos negocios da 
Companhia. 

Art. aa. A Junta nomeará hum Superintendente, e fi
xará seus vencimentos na Dllbia , para ahi administrar os ne
gocios da Companhia, representar a Junta, e corresponder-se 
direclamente com o Governo Imperial. 

Este Superintendente poderá a todo o tempo ser demil
tido pela Junta, e deverá obedecer e executar as ordens e 
instruccÕes da mesma Junta. 

Remetlerá do seis em seis meles hum relalorio á Di
rectoria do estado da!! obras. e de todas as occurrencias que 
disscl'em respeito á Companhia. 

Communicará com as autoridades locaes para remOfer 
qll81quer difficuldadc. e para solicitar a sua cooperaçAo e 
iatervenç-4o quando for necessario para facilitar os trabalhos 
da Companhia. 

Facilitará aos contractantes estrangeiros o ajuste de tra
balhadores nacionaes, e os meios de supprimento dos mate
riaes neceisarios. 

Presta,á caução sufficienlc, a juizo da Directoria, pelos 
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dinbeiroli que por ventura possAo estar á sua disposic;ilo por 
conta da Companhia. 

J..'illalmcnte notificará os accionistas residentes no Bra
sil na devida fórma pelos jornaes publicos. quando c como 
devão ser pagas as prestações de suas aeções. 

Art. :H-. O Superintendente nilo contrahirá obrigaç.ão 
pessoal alguma pelas convenções que celebrar, em "irtude 
do seu cargo. por conta da Companhia. 

Art. ai>. Todos os dinheiros da Companhia arrecadados 
no Brasil serão nos prazos de tempo marcados pela Junta. 
segundo a conveniencia e segurança da Companhia. deposi
tados nos corres da '1'hesouraria da Bahia, ou em hum Ban
co, ou estabelecimento de credito que se julgar otlerecer 
toda a segurança. 

Art. 36. Os accionistas residentes nll Brasil terão huma 
reunião ordinaria na Bahia todos os annos, para o fim de 
elegerem d' entre aquclles que possuirem vinte acç.ões huma 
Commissão de tres membros que será chamada - Commis
são Brasileira. 

Esta Commissão se reunirá todas as vezes que lhe pa
recer nccessario, e averiguará si os negocios e illlerc~ses da 
Companhia são bem administrados. 

Requisitará qualquer inrormação sobre esses negocios 
do Superintendente, o qual será obrigado a prestai-a. 

Lembrará ao mesmo Superintendente qualquer idéa ou 
plano para augmentar o rendimento e interesses da Compa
nhia, ou para reduzir a despeza. 

Elaminará se os livros estão regularmente escriptos, as 
contas em boa ordem, e se os empregados da Companhia 
são pontuaes, e fieis na eIecuçao de seus deveres. 

Corresponder-5e-ha com a Junta em Londres, e lhe da
rá qualquer informaçao que julgar necessaria sobre aquelles 
objectos; porém as suas communicaçõcs ordinarias deverão 
ser feitas por intermedio do Superintendente. 

Art. 37. O Superintendente poderá consultar a Com
misS40 Brasileira quando o julgar necessario, e principal
mente quando elle tiver de suggerir á Junta qualquer pla
no relativo á continuaçAo da via ferrea, construcção da ra
mificação da Unha, canaes, explorações de minas, colo,?i
sa~Ao, ou qualquer outro plano tendente a augmentar o ID
teresse da Companhia. 

A opiuião da Commissilo será transmitlida á Junta para 
sua intelligencia. 
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Ar!. 38. Os IIccionislas residentes no Brasil elegerl10 
lambem hum Fiscal para etecutar na Bahia os mesmos de
vere~, C gOlill· dos mesmos direilos dos occionbtas de Lon
tires. 

Art. 39. Até ficarem completamente feitas as obras 
da estrada ferrea, os vencimentos dos Directores e dos Mem
bros tIa Commissão Brasileira formorão parte da somma con
signada para despezas de administração. 

Art. 40. Além dos Fiscaes, de que tratão os Artigos 
precedentes, cada accionista terá o direito de etominar os 
livros da Companhia, tanto na Bahia como em l.ondres, 
nos escriptorios da Companhia, e na presenra dos respecti
vos empregados. 

CAPITULO IV. 

Das AssembUas Geraes. 

Art. 41. A assembléa geral dos IIccionistas se reu
nirá duas vezes por anno nos mezes de Abril e Outubro, pa
ra lhe ser presente o balanço das contas, e o relatorio da 
Junta. 

Para esse 6m dar-se-ha balanço quarenta dias antes de 
cada assembléa geral ordinaria, extrair-se-ha buma conta exa
cta e 6el, demonstrativa do copital, credito~ e bens per
tencentes á Companhia, dos seus debitos, lucros ou per
das que tenMo occorrido no decurso do semestre. 

Este balanço e os contas semestraes serAo submettidos 
aos finaes vinte e hum dios antes da reunião da assembléa. 
a fim de que sejão por elles examinados. 

A folha do balanço e as contlls, assim examinadas, se
rão assignadas pelo Presidente ou Vice-Presidente, e por hum, 
ao menos, dos tres Fiscaes, e circularão entre os accionis
tas sete dias antes tlaquella reunião. A approvaçao da folha 
do balanço e contas constituirá a completa quito~ão da Junta. 

Depois de approvada a conta corrente ou folha do ba
lanço, remeUer-se-ha buma copia ao Governo do Brasil, e 
outra ao Presidente da Provincia da Bahia. 

Art. 42. O balanço e contas serão remettidos a huma 
Commissão especinl sempre que assim o resolva o assembléa 
geral sobre requerimento de qualquer accionista. 

Art. ,\-:l. A n~semblt'a geral serií convocada pela Jun~ 
ta por meio de ulllluncios pllIJlicos, insertos duas vezes pelo 
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menos nos jornaes indicados no Art. 7.· A primeiro in!1erção 
desses annuncios será feita com vinte dias pelo menos de 
antecipat;áo. 

Art. 44. A nssembléa geral se julgará constituida e 
competente poro deliberar, estando presente hum numero de 
Ilccionistas que represente pelo menos hum quinto do total 
dos acções. 

Quando porém deixem de comparecer accionistas que 
representem esse numero de acçõcs, a Directoria fará nova 
convocação com as mesmas formalidades da antecedente, e 
com a declaração de que qualquer numero de accionistas pre
sente cOllstituirá assembléa geral nessa segunda reuniao, o 
que elfectivamente terá lugar. 

Art. 45. As assembléas geraes serão presididas pelo 
Presidente da Junta dos Directores, ou na sua falta pelo 
Vice-Presidente, ou na falta de ambos por algum outro ~fem
bro lia Directoria designado pela Junta. Os outros Membros 
da Directoria formarão o Mesa, e o Ser,relario designado 
pelo Presidente escreverá a aeta dos trabalhos. 

Art. 46. A assembléa geral, convocada e constituida 
regularmente pela rórma prescripta acima. represen ta a tota
lidade dos accionistas. 

Art. 47. Os votos serão contados na ralao de hum por 
~inco acç,ões até o numero de vinte votos, maximo que po
derá representar hum accionista por si ou 0011;10 procurador 
de outros. 

Art. 48. Qualquer aecionista poderá ser representado 
por procuraçllo dada a outro accionista. A Junta tomará as 
medidas necessarias para verificar os seus direitos, e a tim 
de evitar que as pessoas, que houverem transferido as suas 
acções, continuem a exercer os direitos de accionista. 

Art. 49. A fim de ser admittido a huma assembléa 
geral. deve o accionista depositar os seus titulas ou pro
curações, dez dias antes pelo menos, em mãos do Secreta
rio. ou de quem a Junta designar para esse fim. do que 
se lhe dará recibo. 

Art. 50. Nenhum accionista terá direito a voto por 
aquellas acçõe~ que estiverem atrazadas DO pagamento de to
das ou de huma parte das chamadas feitas. 

Art. 51. A' 8ssembléa geral compete: 
t.· Deliberar sobre qualquer proposta feita pela Direclo

ria ou por qualquer accionisla; 
2.. Nomear hum ou mais delegados eipeciaes para ex a" 

Digitized by Google 



( 455 ) 

minarem os negocios da Companhia, sempre que o julgar 
conveniente; 

3.· Escolher os Directores e os Fiscae8 na f6rma dos Arts. 
17a1ge31; 

4. o A utorisar a Directoria para contrahir emprestim08, e 
6'tar o modo e condições dos mesmos; 

5.· Resolver sobre proposta da Directoria ou de algum 
accionista sobre a continuação da linha ferrea, na conformi
dade da.li condições 42,43 e U-do Decreto n.O 1.299 de 19 
de Dezembro de 1853, alêm dOli limites fixados nos con
tractos celebrados com o Governo, bem como a constmcçAo 
de ramaes, canaas. estradas ordinarias, e tambem a explo
raçao de minas. e introducçao de colonos uteis e indus
triosos; 

6. o Resolver modificações nos presentes Estatutos; 
7.· Deliberar sobre a renuncia da garantia de juros por 

parte do ('TOverno; 
8.· Decidir sobre o augmento do capital da Companhia 

além da quantia sobre que o Governo garante o maximo 
do juro; 

9. o Resolver sobre 8 dissolução da Companhia, sua in
corporaçao a outras, venda ou cessllo de parte de 8U8 linha; 

10. Marcar a remuner~o dos Directore8 e Fiscaes, de
pois de concluida a estrada de ferro; 

1 t. Declarar os dividendos. 
Art. 52. As decisões da assembléo geral serão toma

das dela maioria de votos representados; porêm as de que 
'ratAo os §§ 5.·, 6.·,1.·, 8.· e 9.· do Artigo antecedente só 
poderio ser tomadas em assembléa geral expressamente con
vocada para semelhantes 6ns, e por dous terços pelo menos 
dos votos representados. 

Art. 53. A couvocaçao da assembléa geral extraordi
nariamente será feita com as mesmas so1emnidades da or
dinario todas as vezes que a Directoria o julgue conve
Dieote a bem dos interesses da Companhia. 

Art. 54. A Directoria convocará tambem huma as
sembléa geral extraordiDario, quando lhe for requerida pa
ra hUID fim designado em termos claros e precisot por a~ 
clonistas que representem huma decima parte do fUDdo s0-
cial. 

Art. 55. Nas reuniões extraordinarias Dlo ser. per
miUida discusslo sobre objecto algum estranho ao da con
VOCIçaO. 
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Art. 56. Todas as resoluções, votadas em assembléa 
geral de conformidade com os presentes Estatutos, e com 
os contractos celebrados com o Governo Imperial, ligarão a 
Companhia collectiva c individualmente sem reserva c sem 
direito de appello. 

Art. 57. Durante a constructão das obras da linha. 
e até a época em que ella for posta em servito em torlo o 
seu cumprimento, os aceionistas receberão juros na razão de 
cinco por cento pelas som mas pagas para o estabelecimen
to da linha; e este juro será accrescentado ao capital na fôr
ma da Convenção dest;) data feita com o Governo Imperial. 

Art. 58. Em cada assembléa geral ordinaria. quan
do se houver de propor hum dividendo. se lhe apresentará 
huma nota das quantias que tem de ser divididas. c nessa 
reunião será o dividendo realisado. 

O capital da Companhia nAo contribuirá nunca para for
mar hum dividendo. excepto durante a construcção da linha 
ferrea, como se acha disposto na Convenção celebrada en
tre o concessionario e o Governo Imperial. 

Nao se pagará dividendo de actAo alguma, se a respe
ctiva chamada não estiver realisada. 

CAPITULO V. 

Sol1A{:ão de duvidas e liquidação de negocios da Companhia. 

Art., 59. Todas as duvidas, que se suscitarem entre 
os Membros da Companhia a respeito de negocios relativos 
a ella, serão decididas por arbitros, que as resolverao ami
gavelmente, e de cuja deci&ao nao haverá appellat.ao. 

Cada huma das partes escolherá hum arbitro; e no 
caso de discordancia esses arbitros escolherllo hum louvado. 
Se as nomeações não forem feitas nem pelas partes nem pe
los arbitros dentro do prazo de quinze dias depois de notifi
cados para isso, serao entao feitas pelo Presidente da Dire
cloria. 

Art. 60. Quando tiver findado a Companhia, ou no 
caso de sua dissoluçlio em qualquer tempo, ou por qualquer 
causa que isso venha a oecorrer, a assembléa geral sobre 
proposta da Directoria determinará o modo que deverá ser 
adoptado para a liquidaçlio dos negocios da Companhia. 

ArL 61. Acabada a concesslio. os fundos provenientes 
da liquidaçao dos negocios da Companhia, ou quaesquer 

Digitized by Google 



(457 ) 

fundos disponiveis ou dos existentes nasmlios do Governo, 
confurme as clausulas da respectiva eoncessilo, serao empre
gados antes que se faça divisão alguma eotre os accionistas, 
na satisfaçao das obrigações que a Companhia tenha eontrahido 
para com o mesmo Governo. 

Art. 62. Estes Estatutos serao assignados por todos os 
Directores, que tem de servir rios tres primeiros aonos, em 
presença do ~1inistro Plenipotenciario do Brasil em Londres, 
e desde esse aeto serão obrigatorios, e terao pleno vigor pa
ra tocIa a Companhia 

.",-rt. 63. Todas as resoluções das assembléas geraes or
dinaria~, e edraordinarias, bem como todas as da Directoria, 
deverão conformar-se sempre com as condições e estipulações 
do privilegio concedido pelo Governo Imperial, e mais aetos 
emanados da concesslio. 

Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Junho de 1855.-

Luiz Pedreira do Coutto Ferrai • 

.. 

DECRETO N.o 1.615 - de 9 de Junho de 1855. 

Approt"a a convenção feita com Joaquim Francisco Alves 
Branco Muniz Barreto, concessionario da Estrada de 
{erro, que 1}artindo de qualquer ponto proximo á Capital 
da Provillcla da Bahia vá terminar na Villa do Joazei
ro, ou em outro lugar mais conveniente do Rio de S. 
Francisco, sob algumas das condições do Decreto N. o 

t.299 de 19 de Dezembro de 1853. 

AUendendo á representação que fez subir á :&linha Im
perial Presença Joaquim Francisco Alves Branco Muniz Bar
reto, a quem Fui Servido Conceder privilegio para a con
strucçAo de huma Estrada de ferro na Provincia da Bahia, 
por meio de huma Companhia, na conformidade do Decre
to N.u 1.299 de 19 de Dezembro de 1853, sobre n ne
cessidade de serem transferidas á mesma Companhia os di
reitos e obrigações daquelle concessionario com os altera
ções e explicações que consta0 da convençao accordada entre 
elle e Luiz l}edreira do Coutto Ferraz. do Meu Conselho 
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Mioistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, e 
flue com este baixa: Hei por bem Approvar a referida 
convençAo, e Ordenar que fique Cormando parte do Contra
do celebrado com o referido conc.essionario em 19 de De
zembro de 1853. O mesmo Ministro e Secretario d'Estado assim 
o tenha entendido, e Caça executar. Palucio do Rio de Janeiro 
em nove de Junho de mil oitocentos cincoenta e cinco, lrigc
simo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferra:;. 

C.D.~ a .... e lIe refere o Deereto de.'" 
data. 

Art. 1.· A Companhia organisada em Londres, logo 
que comecem a vigorar os Estatutos, que nesta data baixa0 
usignados , pelo modo nelIes declarado, gosará de todas 
as concessões. direitos, privilegios. vantagens e beneficios 
declarados no Contracto de 19 de Oezembro de 1853, 
celebrado nesta CÔrte entre o Governo Imperial e o con
cessionario da estrada de Cerro que se tem de fazer na 
Provincia da Bahia, e no Decreto N.· f. 602 de 14 de 
Maio deste anno e nos citados Estatutos; bem como fica
rá sujeita a todos os deveres, responsabilidades e condições 
impostas nos reCeridos aetos. 

Art. 2 o O Capital da Companhia, que tem garantia 
de juro fixado provisoriamente pelo citado Decreto de 14 
de Maio, e que o será definitivamente, segundo o que se 
declarou no mesmo Decreto. compõe-se das seguintes verbas. 

1. • O dinheiro despendido em levantar plantas e planos, 
em Cazer orçamentos, annuncios, impressões de livros. mappas 
e gazetas, portes de cartas, copias e registros de contractos, e 
despezas de viagem necessarias para começarem os trabalhos. 

2.' As sommas despendidas com aequisições de terrenos 
e indemnisações aos proprietarios ou outros prejudicados, 
e com a construcçao ou acquisiçAo de todas as obras perma
nentes e fixas, necessarias a seu uso como estações, arma
zens , telheiros, depositos, omci nas , casas de machinas, 
escriptorios, casas, reservatorios de ag08. bombas, encana-
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mentos. platafonnas , virndores , passadeiras, ponteiros, 
signaes t linhas telegraphicas t e todas as outras cousas com
mumente consideradas como constituindo e pertencendo ás 
obras permanentes de huma estrada de ferro. Enlrllo tam
bem nesta verba todas as machinas de mera applicaçAo e 
utilidade local t que lIejllo neces~arias para os trabalhos de 
planos inclinados t como machinas fhas de qualquer fôrma, 
calabrcs t tambore!!, carrnagens t freios t & c. t & c. 

3. & O custo dI) primeiro e complelo lote tle machinas 
locomotivas t carruagens de passageiros t carrt'lões para mer
cadorias t na proporção d~ huma locomotiva para duas mi
lhas inglezas. e de huma carruagem de 1. & classe, duas 
de 2.& e duas de 3.&. e de doze carretões para mercadorias 
ou gado para tres milhas. e de todo o machinismo rolante, 
serllo considerados como despezas regulares. que deverlo 
ser lançadas nas contas correnles annuaes de receita e des-
peza, e nunca addicionatlas ao capital. 

4- & As despezas de 811ministração durante os trabalhos 
de cada secçllo. e antes de sua aberturil ao publico, nlo 
excedendo de dou!1 e mdo por cento dI! custo da mesma 
secção. serllo tambem allnetas ao Capital; mas as que se 
fizerem depois da abertura da sectAo ao publico, pertence
rio á conta corrente annual da receita e despeza. 

5. & Será pago aos accionistas, e addicionado ao Capi
tal, o juro na razlo de cinco por cento ao anno das quan
tias com que entrarem, para a construcÇio das obras, 
antes de aberta ao publico a secçlo a que rorem relativas, 
deduzido porém o que puder ser recebido de juro sobre o 
dinheiro depositado. 

A Companhia com tudo nlo poderá fazer chamadas de 
entradas sen80 á propoftllo que for sendo necessario o di
nheiro para fazer face ás despezas dos trabalhos da estrada. 

Nem huma outra despeza desta ordem, além das que 
fica0 mencionlldas, será considerada como parte do Capital 
que tem garantia de juro. 

6.& Outrosim nas contas annuaes ou semeslraes de re
ceita e despeza. nenhum dispendio será contado senlo o 
do costeio e conservaçlo da estrada. 

Se a Companhia soft'rer algum prejuizo por destruiçAo 
de trabalhos emprebendidos debailo de sua propria respon
sabilidade por perdas nas ramificações, canaes, minas, ou 
outros trabalhos que nlo gosem de garantia de juro, por 
pagamento de multas, custas de arbitramento, ou por fal-
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limento de pc-soas que tcnMo transacçõcs com a Compo
nhia. taes prejuizos nao serão contados a fim de se consi
derarem diminuidos os dividendos. 

7.- Fica expressamente declarado que tanto a garantia 
do Governo. como a da Provincia da Bahia, não se esten
dem em hypothese alguma alt!m da quantia a 'Iue se re
fere o Decreto de 14 de Maio deste anno. 

Art. 3. 0 Se a qualquer tempo, depois de completa e 
aberta toda a linha da estrada de ferro. seu transito for 
interrompido por seis mezes em qualquer scq'ao. por qual
quer causa que não seja de furça maior. superiur ás forças 
da Companhia. como a guerra, peste, disturbios publicos 
e outros desta ordem, que serão apreciados pelo Governo, 
a garantia e pagamento de juros pllr toda a linha ce~sa
rão e só recomeçarão quando a linha inteira for de novo 
aberta ao transito. 

Se antes da abertura de toda a linha, alguma secção 
já aberta ao publico, e com direito de receber jllro, vier a 
fechar-se por qualquer causa que nao seja alguma das mencio
nadas, o Juro que ~e pllgar por essa secÇao cessará, e 
delle ficará exonerado o Governo. nlio só pelos seis mezes 
em que clla estiver fechada, como por cada hum dos seis 
meles seguintes em quanto ella assim continuar. 

Art. !. o A linha da estrada de ferro será construida 
pelo modelo mais perfeito das estradas de ferro da Europa, 
guardando espaços lateraes sufficientes para o transito que 
se julga haverá. 

Quanto aos pormenores da construcção, direcção da 
estrada, segurança e vantagens das obras. serao marcadas 
posteriormente pelo Governo. sobre a representação dos tra
balhos dos engenheiros. com a planta e orçamento respe
ctivos J e sobre hum relatorio especial e circunstanciado que 
o Engenheiro em chefe da Companhia, Charles Vignoles, 
fará especificando os melhoramentos e systemas modernos, 
mais approvados para taes obras. 

A apresentação de semelhantes trabalhos não poderá 
exceder, no maximo. o prazo de hum anno. 

Se o Governo julgar conveniente, antes de resolver 
a approvação das plantas e orçamentos de que trata o De
creto de U. de Maio. mandar examinar por Engenheiros 
seus toda a linha da estrada, ou parte della. serão os 
Engenheiros da Companhia obrigados a prestar-lhes todos 
os esclarecimentos que lhes forem exigidos. 
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Se dentro de tres mezes, depois da apresentação dos 
planos, o Governo não puzer ohjec~~llo alguma, entender
se-hão approvatlos, e podcrfio ser postos em m:ecução jlela 
Companhia. As objecções do Governo serfio resolvid. de 
accordo com o engenheiro ou e:~genheiros da Companhia 
chamados para esse fim. 

Art. 5. o Se a Companhia não quizer sujeitar-se á 
decisao do Governo quanto á insulfidencia dos seus planos 
e orçamentos, recorrer-se-ha ao juizo arbitral, para este 
decidir o ponto de discordancia entre ambas as partes, em 
conformidade da regra 1 • da Condição 38 do Contracto de 
19 de Dezembro de 1853. 

Arl. 6. o No fim do prazo de noventa annos, constan
te do Contracto de t 9 de Dezembro de 1853, cessão o 
privilegio e todos os favores concedidos á Companhia; esta 
por~m conservará a propriedade sobre a estrada de ferro e 
seus pertences, pOlIendo usar della e costea-la como bem 
lhe aprouver, salvo sempre o direito de desappropriaçãO que 
compete ao Governo, mas precedendo declaração dessa sua 
intenção com o illtervallo de dous annos antes de expirar 
o privilegio. 

Art. 7.0 Se a Companhia em qualquer tempo julgar 
conveniente renunciar a garantia do juro, pode-Io-ha fazer 
indemnisando ao Governo Geral e ao Provincial da Bahia 
de quaesquer desembolsos, que ambos tenMo feito por 
conta c!a mesma garantia. 

Neste caso cessa0 a ingerencia que o Governo tem 
sobre os negocios da Companhia, e a parte de lucros que 
lhe compete na conformidade da Condição 25 do Decreto 
de 19 de Dezembro de 1853. salvo porém o direito que 
lhe fica de regular a tarifa de transportes pela Condição 
30 do mesmo Decreto. direito que subsistirá, bem como 
o de manter a policia e segurança da estrada. 

Art. 8. 0 A Companhia lerá na Bahia hum lugar de
terminado onde trate de seus negocios. e para o qual de
vão ser remettidos os documentos e papeis que lhe dis
serem respeito; assim como hum Superintendente devida
mente autorisado para representa-la perante o Governo e 
Autoridades em tudo o que for relativo aos interesses da 
mesma Companhia. 

Art. 9. o Os Artigos desta Convenção constituem a re
gra das obrigaçõss e direitos da Companhia. sempre que 
contenMo estipulações dessimilhantcs, similhantes ou quasi 
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similhantes aos Artigos c Clausulas dos Contractos e estipu
lações anteriores. que vigorarão plena e absolutamente em 
todos os seus pontos restantes . 

• Palncio do Rio de Janeiro em 9 de Junho de 1855. 

Luis Pedreira do Coutlo '·'erras. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO Bl\ASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.- SECÇÃO 40.· 

DECl\ETO N." 1.617 - de 13 de Junho de 1855. 

ANIOri •• ti incorporação e aw.ova OI B.tatutoi da Com
panhia organi.ad4 flula Côrte-. para tomar ·a ria 

empreza do Dímio do Rio de Janeiro. 

Attendendo ao que Me representou Luil Antonio ... 
varro de Andrade t e de conformidade com a IImha I ...... 
diata Resoluçao de treze do corrente mel, tomada sobre 
parecer da Secçao dos Negocios do Imperio do Conselbtt 
d'Estado, exarado em Consulta de trinta de Maie ultimo:. 
Hei por bem Aulorisar a incorporação e Approvar os Esta .. 
totos da Companhia organisada nesta Córte; para tomat 
a si a empreza do Diario do Rio de Janeiro ,que com 
este baixa0. Luiz Pedreiro do Coutto Ferru, do Meu Ccm
selho, Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios do fia. 
pario. assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em treze de Junho de mil oitocentos cio .. 
coenta e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do· 
Imperio. 

Com a Rubri('.8 de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedr,.,.a dG Coutle FerraI. 
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___ tido. da ... preza Typep-aphlea Nael .. 
_I _Dla"O do Rio de .JaDel .. o. 

CAPITULO J. 

Da organr'sação , duração d4 Companhia. 

Art. 1.0 O capital da Companhia he de duzentos con-
tos de ráis J divididos em mil acçôes de duzentos mil réis 
cada huma. 

Art. 2.° O producto de quinhentas act,ões será appli
cado á compra do direito de propriedade sobre o Estabele
cimento typographico e jornal Diario do Rio de Janeiro. 
O producto das outras quinhentas acções será depositado em 
hum dos Bancos existentes na Cidade do Rio de Janeiro, 
e só poderá ser retirado: 

§ 1.° Para a compra de hum predio, sito em huma 
das ruas de maior transito e commercio, que oD'ereça to
das as commodidades precisas para o Estabelecimento. 

S 2.· Para a compra de material, augmento e melho
ramento da empreza. 

§ 3.9 Para oceorrer a qualquer despeza extraordinaria 
justificada nas circunstancias. 

Art. 3.° Haverá hum fundo de resena de dez por 
cento annuaes sobre os lucros liquidos, que será igualmente 
depositado em hum Balico, ou que ficará em caixa, e que 
será applicado lambem a melhoramentos ou á satisfaçao 
das despezas correntes. 

Art. A. ° A Companhia funceionará por meio da Assem
bléa Geral, de hum Conselho Fiscal e de hum Gerente re
daetor responsavel, exercendo cada hum as attribuições que 
lhe competirem. 

Art. 5.° A duraçao da Companhia será de vinte an
nos J poderá porém continuar findo esse prazo, se assim 
se decidir em Assembléa Geral; sua IiquidaçAo será feita 
na fôrma determinada pelo CodilO Commercial. 
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CAPITULO n. 

Do g~ren'e e suas attribuições. 

Art. 6.· O Gerente e Redactor responsavel he o actual 
proprietario Luiz Antonio Navarro de Andrade. 

§ Unico. O Gerente he permanente, e só poderá ser 
substituido quando se provar que commetteo falta grave, 
que comprometta o futuro da empreza. 

Art. 7.· No caso de substituiçllo compete á Auembléa 
Geral a nomeação do nOTO Gerente, que poderá ser lam
bem substituido a todo o tempo. 

Art. 8.· Compete ao Gerente: 
§ 1.· Presidir ás reuniões da Assembléa Geral, salvo 

o caso de tratar-se de sua substituiçllo. 
§ 2.0 Dirigir o Jorna) e o Estabelecimento. 
S 3.· Nomear e demittir os empregados. 
S A.· Fazer todas as transacçoos da empreza. 
§ 5.· Zelar e ter em dia a escripturaçllo. 
§ 6.- Convocar todos os annos no dia ooze de Março 

a Assembléa Geral, e mais vezes se julgar conveniente aOI 
interesses da empreza. 

§ 7.· A.presentar annualmente hum balanço do aetivo 
e passivo do Estabelecimento. 

§ 8.· Nomear para o substituir nos seus impedimenlol 
pessoa de soa intima confiança. 

Art. 9.- O Gereote terá huma gratificação de dez por 
een&o sobre os lucros do Estabelecimento. 

CAPITULO m. 

Do Conselho Fiscal. 

Art. 10. O Conselho Fiscal será composto de tres 
acciooistas que serAo nomeados pela Assembléa Geral, sob 
proposta do Gerente. 

Art. 11. Fica porém á Assembléa Geral o direito de 
votar em outros, se os accionistas oft'erecidos pelo Gerente 
010 merecerem a sua confiança. 

Art. t 2. Ao Conselho Fiscal compete: 
§ 1.· Fiscalizar todos os actos do Gerente e todas 85 

tl'llosat:ÇÕes que se houver feito. 
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§ 2.° Examinar mensalmente o estado da escripturaçlo. 
S 3.0 Aconselhar o Gerente para o bom andamento do 

Jornal. 
Art. 13. O Conselho Fiscal durará hum anno, mas 

poderá ser reeleito pela Assembléa Geral, se for de novo 
apresentado pelo Gerente. 

Ar&. 14. O Conselho Fiscal será ouvido pelo Gerente 
quando tiver este de levantar dinheiro do Banco. 

CAPITULO IV. 

Da Ãssembléa Geral dos accioni.ttu. 

Art. 15. Para funccionar a Assembléa Geral he pre
ciso representar dous terços das acções vendidas. 

Art. 16. A' Assembléa Geral compete: 
S l. o Examinar o balanço que aonualmente lhe for 

prQposto peJo Gerente. 
S 2.· Nomear o Gerente quantlo for substituido, e o Con

selho Fiscal. 
Art. 17. O accionista até cinco a(lÇÕes terá direito a 

bum voto, o de dez a dous votos, e assim por diante ató 
prerazer dez votos, maximo que DaO poderá ser excedido. 

Art. 18. A transrereDcia das ocções feitas triDta dia.'! 
antes da reuniao da Assembléa Geral 11110 dá . direito ao 
accionista a votar. 

Art. 19. O accionista que nAo poder comparecer á 
Assembléa Geral, llOderá dar procuração a outro Membro 
da Sociedade. 

CAPITULO V. 

Disposições Gerau. 

Art. 20. As reuniões em que se tratar da sabatituiçlo 
do Gerente sera.. presididas pelo Membro mais velho do 
COIRlhe FiSCll. ' 

Art. 21. Os accionistas que nlo fCllisarem 80 tempo 
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que for lllemldo as entradas que forem chamadas, perde~ 
rio o. direito ás acções porque se houverem inscripto , e 
mais ás entradas que se houverem realisado já. 

Art. 22. O dividendo das acções será Ceito de seis 
em seis mezes. 

Rio 31 de Marco de 1855. - Luiz Antonio Navarro de 
Andrade. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS 00 IMPERIO 00 BlUSIL. 

1855. 

TOIIO 18. PARTE 2.& SECÇlO !1.& 

DECRETO N.o 1.6t9-de 16 de Junho de 1855. 

Altera a divisão ~ Dis,trictf?s creado, pa~a a inspecção do 
mnno pnmano e secundario. 

Attendendo ao que Me representou o Inspector Geral 
interino da InstrueçAo primaria e secundaria do Municipio 
da Côrte,. de conformidade com o parecer do Conselho Di
rector; Hei por bem que a divisão dos Districtos para 
inspeeçAo do ensino primario e secundario, estabelecida no 
Art. 1.- do Decreto 0.0 1.402 de 17 de Junho de 1854, 
seja alterada da maneira seguinte: 

Artigo Unico. O 1. 0 Districto comprehenderá a Fre
guezia da Gloria; o 2.0 as da Candelaria e S. José; o 3.0 

a de Santa Rita; o 4.0 a do Santissimo Sacramento; e o 
5.· as de Sant' Anna, e S. Antonio. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em dezeseis de Junho de mil oitocentos cincoenta 
c cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Fet'NIS. 
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COLLECçlo DAS LEIS DO IMPERIO 00 BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.- SECÇlO 42.· 

DECRETO N.o 1.620 -de 20 de Junho de 1855. 

Approva os Estatutos da Companhia Reformadora, organisada 
nesta Cárie, para o alargamento da rua do Cano, stuJ 
abertura alé o largo do Paço, e edificação de prediol na 
mesma rua. 

Attendendo ao que Me representou a Companhia Reforma
dora, fundada nesta Córte, e de conformidade com a llinha 
immediata Resolução de 19 do corrente mez, Hei por bem Appro
var os Estatutos que com este baixA0, organisados pela dita Com
panhia, para o alargamento da rua do Cano, sua abertura até 
o Largo do Paço, e edificação de predios na mesma rua. Luiz 
Pedreira do Coutto Ferraz, do l\Jeu Conselho, Ministro e Secre
tario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido 
e raça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte de Junho 
de mil oitocentos cincoenta e cinco, trigt',simo quarto da Indepell
dencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luis Pedreira do Coutlo Ferrru. 

Estatatos da VODlpaDhla BeCo ...... do .. a a qae 
se reCe .. e o Deereto de saa app ... v.~. 

D. ° 1..... de •• de .lanho de 1.855. 

CAPITLLO I. 

Da Companhia. 

Art. 1.° Fica incorporada nesta COrte huma sociedade 
anonyma que se denominará-Companhia Reformadora, -cujo 
fim primordial será o da abertura, alargamento e noya edificação 
dos predios da rua do Cano, em conformidade do que dispoem 
os Decretos n.O 806 de 23 de Setembro de 1854, e n.O 1.563 
de 24 de .Fevereiro do .. corrente anno. 

~ 
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Art. 2.· Se convier 80S interesses 'da Companhia, {K'lderd 
eUa emprehcnder c realisar nas ruas dos Latoeitos, Guarda 
Velha até chegar ao largo da Ajuda, as obras e os trabalhos 
de que trata (I Art. 12 do mencionado Decreto n.· 806, assim 
como encarregar-se de quacsquer outros melhoramentos materiaes 
nesta COrte, sendo isso compativel com os seus interesses. 

Art. 3.· O c8pital da Companhia será de dez mil ctmtos 
de réis, divididos em cincoenta mil acções de duzentos mil réis 
cada huma. Este capital poderá ser elevado nté o duplo, prece
aendo deliberação da assemblén geral dos accionistas, e approva
ção do Governo, se o exigir a magnitude e utilidade de melhora
mentos que a Companhia emprehender. 

Art. r... A sua dl1raç1io será de 25 annos contados desde 
o ultimo dia em que for realisada a primeira chamada do capital. 
Se hum anllo antes da expiração do prazo acima estipulado a 
assembléa geral dos accionistas resolver proroga-Io, poderá 
isso ter lugar com approvaçi\o do Govemo, se a medida for 
approvada por votos que representem dous terços do capital 
ao tempo da deliberação. 

Art. 5.· Dentro do prazo estipulado no Art. 4.° para a 
duração da Companhia, ou do de qualquer prorogaçllo legalmente 
deliberada, não poderá alia ser dissolvida senão nos casos mar
oados no Art. 295 do Codigo commercial. 

Art. 6.· Os accionistas só respondem na fórma do Art. 298 
do Codigo commercial pelo valor de suas acções. que podem 
ser doadas. vendidas, hypothecadas, legadas, ou por qualquer 
fórma transferidas na conformidade do Art. 4.7. 

Art. 7.· Podem ser accionistas da Companbia todos os 
individuos, nacionaes ou estrangeiros, bem como quaesquer 
corporações, estabelecimentos ou associações. 

CAPITutO 11. 

Da AIsembléa Geral. 

Art. 8.° A asscmbléa geral compor-sc- ba dos accionistas 
que possuirem dez ou mais aeções avel'badas no livro das trans
ferencias trinta dias antes de qualquer reunião, salvo as trans
rerencias por heranças. 

Art. 9.· As reuniões serão convocadas pela Diredoria por 
annuDcios publicados nas folhas diarias, repetidos oito dias 
consecutivos, com declaração de seu fim, salvo o caso especificado 
no Art. 20. para o qual bastarão tres dias. 

Art. 10. Haverá annualmente dons sessões ordinarias nos 
mezes de Julho e Agosto: a 1.- para apresentação de contas 
e relatorio da Diredoria; a 2,· para sobre elJes deliberar-se. 
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As reuniões exlraordinaJias terão lugar, ou· quando a Directoria 
julgar conveniente, ou quando forem exigidas por aceionlstas 
que representem hum sexto do capital da Companhia, por meio 
de requerimento endereçado á Directoria. 

Art. U. Serão presididas as sessões pelo Presidente da 
Directoria, o qual nomeará dous Secretarios d'eotre os aeeionistas 
presentes para compor-se a mesa. 

Arl. 12. Compete ao Presidente: 
S 1.0 Abrir, fechar, e suspender as sessões. 
~ 2.· Manter a boa ordem e a regularidade dos trabalhos. 
S 3.0 AssiSllaf os aetos que devão ser expedidos em nome 

da assembléa geral. 
Art. 13. Compete aos Secretarios: 

§ t. o Fazer a chamada, e verificar o numero dos aceionistas 
pl"eSeDtes. 

§ 2.0 Contar os votos de cada hum na proporf;ão de suas 
acções, e fazer a apuraçlo das votações. , 

§ 3. o Red~gir as actas, e ler o expediente. 
S 4.0 Escrever a correspondencia, que será assignada pelo 

Presidente e t.· Secretario. 
Art. 14. A ordem da votaçlo sera de hum volo por dez 

acçtles; mas nenhum aceionista terá mais de dez vOlOs, qual
quer que sf"Ja o numero de aoções que l'epresentar por si ou 
como procurador de outro. 

Art. 15. Os accionistas que possuirem menos de dez acções 
poderilo assistir As reuniões da assembléa geral, e discutir, 
mas nllo votarllo, nem poderão ser votados par&. os cargos electivO! 
da Companhia. 

Art. 16. Os aceionistas que não puderem comparecer ls 
reuniões da assembléa geral, poderão dar procuração a outros 
aceionistas para os reprCIICutarem. 

Art. 17. A assembléa geral não se julgará constituida sem 
que os accionislas presentes representem por si, e como procura
dores de outros, hum terço dai acções da Companh.ia. Para 
08 casos previstos nos Arts. 3.0 , 4. 0 e 5.0 he de mister que se 
ache representada a maioria absoluta das aCf;õcs, para que as 
deliberações sejlo validas. 

Art. 18. He privativa attribuiçAo da assembléa geral: 
§ 1. o AUerar 011 reformar os Estatutos. . 
§ 2.· Eleger a Dit'éctoria e os tres membros eleet;vos de que 

se compele a commisslto de contas. 
S 3.0 Approvar ou reprovar as contas e relatorios apresenta

dos p~la Directoria e commis-3llo de contas. 
S 4.0 Exercer todos os aetos que como constitutivos lhe devão 

competir. 
Art. 19. Se por falta de numero a assemblêa geral nIo 

puder deliberar no dia designado para a reuniAo, se fará nova 
c:onvocaçilo com as formalidades dQ Art. 9.0 Nesta reuniio ser~ 

,.-
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validas as deliberações qual{IUer qU(l spja o numero de accionistal 
presentes. 

Art. 20. Se oito dias depois de entregue o requerimento 
indicado no final do Art. 10, a Directoria nAo tiver convocado 
a assembléa geral, pode-Io-hlio fazer por si mesmos os reque
rentes, com as formalidades prescriptas no final do Art. 9. 0 , 

devendo além disso declarar seus nomes, e o numero de accões 
que cada hum possue. • 

Art. 21. Nas reuniões extraordinarias nAo terá lugar dis
cussão alguma alheia do objtlcto da convocação; poder-se-bAo 
porém apresentar quaesquer indicações pard serem resolvidas na 
primeit'a reunião ordinaria ou extraordinaria, se a assembléa 
geral resolver que para isso seja convocada. 

Art. 22. Nenhuma proposição que tenda a modificar, al
terar e ampliar as disposições dest.es Estatutos, ou qualquer 
outra que não tenha sido previamente apoiada por hum terço 
dos accionistas presentes, poderá ser votada na sessAo em que 
for upresentada. 

Art. 23. Nenhum ar.cionisla, mesmo pIlra dar explicações , 
poderá fallar por mais de duas vezes sobre o mesmo objecto; 
exceptuão-se os membms da Directoria, da com missão de contas, 
ou de «ualquOl' outra, especialmente encarregada de algum 
trabalho sobre que verse a discussão. 

CA PITULO 111. 

lJa Directoria. 

Art. 24-. A Companhia será adminisb'ada por homa Di
rp.ctoria de t.res membros, eleitos pela assembléa geral em 
escrutinio secreto, e po.· maio.·ia dos votos presentes. 

Art. 25. A primeira eleição verificar-se-ha por huma lista 
de seis membros sujeitos á maioria absoluta de votos. Os tres 
mais volados serão Hircctores, e os immcdiatos em votos supplen
teso A so.·le decidirá no caso de empate entre o ultimo Director 
e O primeiro supplente, e bem assim entre estes para se estabelecer 
a ordem (~IIJ que dCVUllI ser chamados. 

Art. 26. Se no IJI'imciro escrutinio nlo houver maioria 
absoluta pam algum ou todos os seis nomes, proceder-.ha 
a segundo entre os ('andidalos mais votados CID numero duplo 
dos que tiverem de ser eleitos. 

Art. 9:7. Para ser membro da I>iredoria he de mister ter
se pelo menos 50 acçõ"s da Companhia. nAo podendo entrar 
em exercicio sem as ter depo~itado 110 Banco onde a Companhia 
tive.' aberto conta corrente, o oude subsistirAo inalienaveis em
quanto durarem suas funcl;õcs. 
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Arl. 28. Hum dos Directores será substiluido annualmente, 
podendo comtudo ser reeleito, sendo a substituiçlo feita pelo 
menos votado emquanto exiitir igual antiguidade, regulando 
esta desde que estiver eslabelecida. . 

Art. 29. Os tres supplentes sel'lo eleitos annualmente, 
regulando sempre a maioria absoluto, e no caso de empate a 
sorte. Poderio tambem ser reeleitos: 

Art. 30. Os Directores nomearlo annualmcnte d'entre si 
hum que sl"a de Presidente, e outro de Secretario, para me
lhor ordem dos trabalhos. 

Art. 31. A Directoria reunir-se-ha ordinariamente huma 
vez por semana, para deliberar sobre os negocios em via regular, 
e extraordinariamente sempre que for de mister. Do que se 
deliberar, o Secretario lavrará em livro proprio actas circumstan
ciadas, que serRo assignadas por todos os Membros presentel. 

Art. 32. A Directoria nilo poderá runcrionar sem que estt'jAo 
presentes todos os seus membros. 

Art. 33. Sempre que as circumstanrias t'xigirem. e ex
pressamente para os casos de fallecimento e resignação de lugar 
por algum dos Directores, sel'á chamado para o substituir o 
reipectivo supplentt>. , 

Art. 3~. As ordens, oorrespondencias e resoluções da ])i
recloria serRo assignadas pelo Presidente e Secretario, 

Art. 35. Compete á Directoria: 
§ f.o Dirigir e Hscalisar todas as operações da Companhia. 
S 2.° Propor á assemblêft geral as alterações ou modificações 

nestes Estatutos, requerendo, depois que rorem aceitas pela assem
bléa geral a approvação do Governo, e fazendo-as a final regis
trar em devido tempo no registro do Tribunal do Commercio. 

§ 3.0 Promover por todos os modos a prosperidade da Com
panhia, solicitando dos poderes do Estado nlo só as medidas 
que julgar necessarias para maior seguranç.a das operações da 
companhia. como os privilegios e immunidades a que possa 
ter direito pela especialidade de seus fins, e cuja conveniencia 
ou necessidade a pratica dos negocios lhe for suggarindo. 

§ •.• Organisar o relatorio das operações e estado da Com
panhia, e o Balanço que deve ser apresentado annualmente 
á assembléa geral. 

§ 5.· Nomear e demittir os empregados da Companhia, que 
~erlo ser indistinctamente nacionacs ou estrangeiros. 

S 6.· Of8anisar o regimento interno de accordo com os 
Estatutos, estabelecendo o modo pratico de se eft'ectuarem as 
operações, marcando os deveres de cada empregado, bem como 
provisoriamente os ordenados que devllo perceber, e as fianças 
que devem prestar. Este regimento não serà considerado perma
nente· senão depois que for approvado pela assembléa geral, 
a quem deverá Irpresenlar na primeira reunUio ordinaria que 
houver lugar, el,\bora sobre elle se nio possa logo deliberar. 
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§ 7.0 ~onvocar rxtraordinariamenle a assembléa geral nos 
casos prevIstos no Art. 10. 

S 8.0 Elccutal' e razer esccutar os Estatutos e o Regimen
to interno. 

CAPITULO IV. 

Da Com".u,io de Contas. 

Art. 36. Haverá huma commisslo de eontas annualmen
te, composta de cinco membros. dos quaes tres serão "'leitos 
por escrutillio secreto d'entre os accionistas de 50 ou mais 
acções, e dous obtidos pela sorte. O sorteamellto deverá ter 
lugar depois da eleição. Em ambos os casos se volarão e 
sortearão cinco nomes, para que. quando haja alguma re
nuncia. se pow fazer a substituição pelos que lhes foreol 
immediatos. 

Dada absoluta impossibilidade, a mesma commissao poderá 
funccioDar com a maioria de seus membros, embora não se 
achem nelIa representados ambos os ('Iementos. 

Art.:rI. Compete a commiSSlo de contas: 
§ 1.° Inspoccionar todas as operações da Companbia. Par

este etreito deverá examinar o estado da escripturaC;ão, re
gistros, e mais livros e documentos da meSma Companhia. 
~ 2.° Dar conta á assembléa geral dos accionislas da ma

neIra pol' que tiver desempenhado suas funcções, declarando 
se forão executadas fielmente todas as disposi~ões dos Estatu
tos e do Regimento interno, e principalmente as que dizem 
respeito a movimentos do fundos, á arrecuduçio de dinheiros 
e á venda e compra de predios, terreDos. ou quaesquer ou
lros bens de raiz pertencentes á Companhia. 

CAPITULO V. 

Das operaçõeI. 

Art. 38. As operações que a Companhia póde fazer silo 
.seguinles: 

§ 1.° Adquirir" por compra amigavel ou desappropriaçlo, 
I8gUndo o. processo estabelecido DO Regulamento approvado pelo 
Decreto n. o US63 de W. de Fevereiro do corrente anno, todos 
os predios e terrenos da Rua do C.ano. 
o § 2.0 Haverá lambem a si, por qualquer dos modos acima 
mencionados, a parte dos terrenos das casas ou quintaes das 
outras ruas que lhe ficlo proximamente pal'allelas 011 tranSler-

Digitized by Google 



• 

( A7á ) 

saes, tanto quanto baste para que, caso isto seja convenien
te, se possa dar ás novas edificações o fundo de 15 braças. 

S 3.0 Demolir os predios no todo ou em parte, para que 
a rua possa -ser alargada e alinhada em toda a sua extensAo 
pela largura que f4tm a dos Ciganos, observando nas novas 
ediOcaçÕl's os pro~ctos dados pela Illm." Camara, e apI,ro-
vados pelo Governo. . 

§ 4.0 Abrir a Rua do Cano desde a do Carmo até o Largo 
do Paço, com as mesmas condiçOes do paragrapbo antece
dente, e em conrormidade do que determina o Art. 27 do 
Regulamento de 24 de Fevereiro deste anno. 

S 5. 0 Alugar por sua conta os predios que adquirir, tanto 
DO estado em que se achlo, como depois de reedificados. 

§ 6.0 Vender os predios e tClTenos que adquirir, quer no 
estado em que se acharem quer depois de reedificados; mas 
"m qualquer das duas hypothcses a venda será sempre feita 
em hasta publica e a quem mais der, precedendo todas as 
formalidades do estylo, e toda a publicidade. 

S 7.· Abrir conta corrente com qualquer dos Bancos desta 
Cidade, onde possa depositar com mais vllntagcns os seus ca
pitaes, mediante as necessarias garantias. 

S 8.' Mandar engajar na Europa ou em outra qualquer 
parlc, operal"Íos de que houvp.r necessidade, no caso em que 
()8 nAo possa eO(.'.ont.·ar nesla CÔl"te. 

S 9.0 l\Iontar 08 estabelecimentos auxiliares de que cal'ecer 
para a maior rapidez. e economia das construcções. 

Art. 39. Logo que a Companhia delibere tomar etrooU
vamente os encargos de que trata o Artigo 12 do Decreto n.O 

806 de i3 de Setembro de 1854, poderá tambem a Directo
ria operar como fica determinado a respeito dos predios e 
terrenos da Rua do Cano. 

CAPITULO VI. 

Dos dividendos. 

Art. 40. Dos lucros da Companhia, provenientes do em
prego de seus capitaes, em qualquer dos objectos em que lhe 
he permittido fazel-o, se procederá a dividendo semestralmen
te nos mezes de Janoiro e Julho de cada anno, depois de 
deduzidas as depew de administraç60, 4. 0/0 para tUndo de 
reserva, e a commisslo dos Directores. 

A deduCÇio da quota para fundo de reserva cessará logo 
que o me6lllG fundo exceda a dccima parte do capital rea
.Jizado. 

ti' .. 
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CAPITULO YII. 

Dtu obrigações e vantagens da Companhia. 

Art. ~t. A Companhia hc obrigada: 
. § 1.° Ao cumprimento do Artigo 1.° destes Estatutos den
tro do prazo de 14 annos, os quaes, segundo o que dcter
mina o Artigo 2. ° do Decreto n. ° 806 de 23 de Setembro de 1854, 
se começarlio a contar 6 mezes depois da sua approvação, e 
pela maneira seguinte: o prazo de 14 aonos será dividido em 
tres periodos, a saber: o 1.0 de 6 annos, o 2.° e o 3.° de 
4 annos cada hum. 

No 1.° Abrir-se-ha a Rua do Cano, e construir·se-hilo 
os quarteirõ~s que medeião entre a da Quitanda e o Largo 
do Paço. 

No 2.° Construir-se-Mo os quarteirões que medeiio entre 
a Rua da Quitanda e a da Valia. 

No 3.° Os que medeiAo entre 8 Rua da Valia e a Praçada 
Constituição. 

§ 2.° A desappropriar completamente áquelles predios e ter
renos de que trata o S 2.° do Artigo 38 nos casos em que, 
segundo a opiniAo dos louvados, a desappropriaçio de parte 
trouxer ruina ou inutilidade dos mesmos predios. 

§.3.0 A depositar no Thesouro Nacional em dinheiro a 
quantia de 50.~ para satisfaçAo dos multas em que 
jncorrer, e garantia das condições a que se sujeita. 

Art. 42. A Companhia gozará das seguintes vantagens: 
§ 1.° Fical'á isenta dos pagamentos dos róros e laudemios 

que forem devidos á 111m. a Camara Municipal durante o prazo 
de vinte annos. 

§ 2.° Ficará igualmente isenta, quer do pagamento da 
sisa á Fazenda Nacional por todas as compras, desappI'opriações 
e vendas que fizer, quer do pagamento da decima urbana 
pelo mesmo espaço acima de vinte annos. 

CAPITULO VIII. 

DiBposições geraes. 

Art.~. Nilo poderllo ser distribuidas por agora mais 
do que vinte e cinc.o mil acç6es, ficando as vintc e cinco 
mil restantes, parte para serem distribui das , nAo só pelos 
proprietarios dos predios c terrenos da Rua do Cano, como 
tambem pelos das casas e terrenos quo soft'rm'cm desappropria-
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çllo nas ruas parallelas ou transversaes. caso queirilo inscre
ver-se como accionistas até o valor de suas propriedades. como 
he expressamente determinado na Lei, e parte para serem 
cmittidas quando a Directoria julgar conveniente, mas nUllca 
antes de se achar recolhido todo o capital das duas primeiras 
distribuições. 

Art. 44. A Companhia será installada e dará principio 
às suas operações logo que forem approvados estes Estatutos, 
e eleita a Directoria. 

Art. 45. A importando das acções subscriptas será rea
Usada em prestaçcJes até 10 o{.,segundo o exigirem as neces
sidades da Companhia, sendo as chamadas feit.as por annun
cios nas folhas de maior circulaçl1o, com precedencia de 15 
dias pelo menos. 

Art. 46. Os aceionistas que nl10 elTectuarem as suas en
tradas dentro dos prazos mareados pela Directoria. perderão 
todos os seus direitos, revertendo em beneficio da massa as 
prestações anteriormente realisadas, 1181vo motivo extraordina
rio provado perante a Directoria. No caso em que sejlo admitti
das a remir, pagarlo pela demora hum juro equivalente 80 de 1 
por % mais do que o dos descontos do Banco do Brasil. 

Art. 47. A tr-ansferencia das acções far-se-ha sómentc por 
terDIO lançado nos livros da Companhia com assignatura das 
partes contractantcs. 

Art. 48. Accumular-se-ha ao fundo de reserva qualquer 
quantia que resultar da venda de ac~~ acima do par, que 
se vier a emittir de futuro para se completar o fundo real da 
Companhia, na fórma do Artigo 3.·, entrando porém para a 
massa dos lucros da Companhia todo o juro ou interesse que 
delle resultar. 

Art. 49. Os membros da Directoria. e todos os empre
gados da Companhia, são individualmente responsaveis pelos 
abusos que commetterem no exercicio de suas funeçcJes. 

Art. 50. Os Directores terlo, em compensação do seu 
trabalho, cinco por cento sobre os lucros liquidos, que serão 
divididos igualmente por entre elles, ou pelos supplentes que 
os substituirem na proporçlo do tempo que tiverem servido. 

Art. 51. Na occasiAo de se julgar o relatorio da com
misslo de contas poderIo os aecionistas exigir os esclareci
mentos que quizcrem, e Dlesmo proceder a quaesquer exames 
ou averiguações na fórma do disposto no Artigo 290 do Codi
go Commercial. 

Art. 52. Sendo do maior interesse e credito para a Com
panhia que todas as suas operaçcJes se consiglio sem vexame 
nem prejuizo dos proprietarios, cujos predios tiver de adquirir 
a Directoria, empregará os maiores esforços para terminar sem
pre pol· meios amigaveis toda e qualquer contestat;ão que se 
possa suscitar, e só deverá soecon·er-se do auxilio da desap-

,. l~ 
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propriação que lhe Caculta a Lei quando tenha esgotado todos 
os meios de persuado. 

Art. 53. A Direcloria, de accordo com os dous arbitros 
flue lhe compete nomear em virtudo do Artigo 8.0 da Lei, 
logo que tiver entrado em ext'rcicio, procederá, segundo está 
determinado nos Artigos 17 e 18 do Regulamento, a buma 
avaliação de todos os predios e terrenos de que lem de apro
priar-se para dar cumprimenlo ás suas obrigaçOes, e essa 
avaliação lhe servirá de base rara tratar com os proprietarios. 
No caso porém em que tiver de appellar para a desappropria
çAo, seguirá enUo as inlllrucçôes c regras marcadas nos Artigos 
t7 e 18 do citado Uegulamcnto. 

Art. 54. Se nlo convier aos interesses GIl Companhia 
que ella se constitua edificadora em parte ou no todo, a 
que he obrigada pelo Artigo 1. o, poderá vender os predios 
(l terrenos, no estado em que os adquirir, a novos possui
dores. comlanto que fiquem elles obrigados re&tlictamente 
aos deveres da Companhia em toda a sua plenitude, listo 
oorno tombem devem gozar dos Cavores a que eUa tem direi
to. ( Art. 11 da Lei ). Neste caso e em qualquer outro em 
que o capital nlo possa ser todo empregado nas operaçOes 
espeeiaes da Companhia, a Directoria ouvindo a As8embléa 
geral, lhe dará o destino que por esta Cor deliberado, mas 
nunca delle se Cará rateio aos aeeionistas cmquanto nao ex
"irar o prazo do Al1igo 4.0 

Art. 55. A Dirootoria poderá alugar os ediftcios e arma
sens neoessarios á Companhia; e quando julgar mais vanta,jolO 
oompral-os, solicitará para isso autorisal,'AO da 811SCmbléa ge
rai, se nAo estiver isto comprehendido dentro dos limites das 
operações da Companhia. 

Art. 56. A Directoria fica autorisada para demandar e 
ser demandada, e para exercer livre e geral adminislraçlo 
com plenos poderes, nos quaes devem sem reserva alguma 
ooftsiderar-se comprehendidos e outorgados todos, mesmo o 
de procurador em causa propria. 

Art. 57. A Directol:ia fica obrigada dentro do prazo de 
60 dias contados de sua eleição a entrar para o Thesouro Na
cional com o deposito de que trata o § 3.0 do Art. 41. 
. A.rt. 58. Os proprietarios a quem em virtude do Art. 43 
destes Estatutos se houver de distribuir acçõe&, &lo obripdOl 
tlO aeto do recebimento cios titulos a fazer todas as entradas 
que se acharem realisadas para os demais accionistas, a fim 
-de que todos fiquem em pé de igualdade. 
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CAPITULO IX. 

DisposiçiJes transilQr1as. 

Art. 59. Logo que estes F..statutos fort>rn approvados, n 
IIIm.- Camlll'a Municipal convocará os aceionistas de que reza 
o seu Rdillll de 23 de Abril do corrente anno, para se cons
tituirem cor assembléa ger:ll «) proceder á nomeat;Jio da Dire
ctOl;a na fórma do que dispõe o Al1igo 2'-, e seguintes que 
lhe dizem rcspoito. servindo de Presidente o da 111 .... • Cama
ra, e de Secretarios dous accionislas que elle designar. 

Concluida esta eleição ccssará a intervenção da 111m.· 
Camara. 

Arl. 60. Se algum ou alguns dos accionistas da primitiva 
distribulçllo feita pola 111.·· Camara forcm impontuaes á prt~ 
meira chamada de dez por cento a que slo obrigados, pode
rIIu suas act;õcs ser novamente distt1buidas pela Dit-ecloria. 
1:omo ror I",on,"eniente, guardando sempre o disposto 110 Art.WI. 

Art. 61. .\ l.a Directoria não será substituida senão depois 
de dous annos. 

Art 62. Se por qualquer moth"o dentro do prazo mnrc:ldo 
no Art. 57 a Direcloria da Companhia assim instulladl.l nlio der 
cumprimento ao S 3.0 do Art. U, como he obrigada, a 111 ... • 
Camara procederá immediatamcnte á nova convocação no prazo 
de 3 dias, para se tomarem providencias e nomear-se nova 
Directoria. 

Art. 63. Se a nova convocação reita pela lU ... • Camara 
nlo se verificar por falta de comparecimento dos acciouistas, 
perde rio elles o direito ás suas inscripc:-ões, abrindo a 111.'" 
Camara nova SUbSCl·ipt;.ào com o pagamento immediato da 
primeira cntrada fle 10 por "/0 como detcl'mina o Artigo U. 

Art. 64. Se o GOVCI'110 Imperial entender que para Q~ 
provaç"'o dl'stes Estatutos lhes deve fazer alguma alteração. 
Oca a comlllissão que os rormulou perfeihuncnte Qutorls3da 
para acceilal-a. se julgar que não prejudica com isso os in
terl'sses da Companhia. 

ltio do Janf'iro em 2 de Junho de 1855 - Dr. Roberto 
JOTfI/! lladdoclc Lo'JO.-Bernardo Teixeira lÚ.Ca1'valho.-Jero
"!Jmo Jo"~é Teixeira Juniur. 
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DECRETO N.O 1.6it - de 20 de Junbo de t8õ.!). 

Dá "Olla organi.o{iio á Guarda Nacional dos Municípios 
da Cidade ti, Meia-Ponle, e J"illas de Corumbá, l'ra· 

'tÍl'tu, , S. Jo,' de l'ocan,in, daProvincia de Goya:. 

AUendendo li Proposta do Presidente da Provincia de 
Goyaz, lIei por "em Decretar o St'guinte: 

Arl. 1.· -Fica ereado nos Municipios da Cidade de 
Meia-Ponte, e VilIas de Corumbá, Trabiras, e S. José de 
Tocantins da Provlncia de Go)'az, bulO Commando Superior 
de Guardas Nacionael, o qual eomprehenderá, na Cidade de 
Meia-Ponltt bulO Batalha0 de Infanteria de seis Companhias 
com a designaçao de u.. o do serviço aetivo, e buma Com
plnhia avullla da reserva com a designaçAO de seda; em 
Corumbá hum Esquadrlo de Cavallaria com a dcsignaç30 
de 3.·, hum Batalha0 de Infantaria de seis Companhias 
4!om • designaçAo de 15.· do serviç.o aetivo, e buma Com
panhia avulsa de reserva com I dcsignaçao de '1 .• ; em 
'frahirils huma SceÇao de Batalha0 de Infantaria de duas 
Companhias com a designaçao de 2.· do serviço aetivo, e 
buma Seeção de Companhia da reserva eom a designaçllo 
de 6.·; c em S. José de Tocantins huma Secr!o de Bata
IbAo de Infantaria de duas Companhias com a designaçao 
de 3.· do scrviço activo. e buma SecrAo de Companhia 
da reserva com a designaçAo de 7.· 

Art. 2.· 011 Corpos terAo as suas paradas nos lugares 
que Ihe6 furcm marcados pelo Presidente da Provincia nl 
conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabur.o de Araujo, do Meu Conselho, 
llinistro e Secretario d'Estatlo dos Negocios da Justiça. 
Ilssim o tcnha entendido e faça esceutor. PalaciG do Rio 
.de Jarlciro em vinld de Junho de mil oitocentos eincoen
la e cill'CO, trigesimo quarto da Independeneia e do Imperio. 

Com a Rubriea de Sua Magestade o Imperador. 

José Tl!omaz Nabuco de Araujo. 
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DERCETO N.· 1.6i! - de 20 Junho de 1855. 

lkclara tk 3.· Entranda o lugar tU Jut: de Direilo 
,,,,,cial do Commtrcio da Proviltcia do Maranhão. 

Hei por bem Declarar de terceira Entrando o tupr de 
Juiz de Direito especial do Commercio da Provineia do 
l\1aranhlo. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocio, da Justiça, ... 
sim o tenha entendido e faça elecutar. l'alacio do Rio 
de Janeiro em vinte de Junho de mil oitocentos cincoenta 
e cinco, trigesimo quarto da Independeneia e do Imperio. 

Com I Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

lo. TAornac Na6uco tk Jrauj •. 
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COLLECçio DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOXO 18. PARTE 2." SECÇ10 43." 

DECRBTO N.· 1.623-de 30 de Junho de 1855. 

Conc«l. GOl Len'" dt.u FtlCuldtMJa dt Medicina as Honras 
de Desembargador. 

Bei por bem Conceder aos Lentes das Faculdades de 
~edicinll desta Córte, e da Cidade da Bahia as Honras de 
Desembargad9f, que competem aos das . Faculdades de Di
reito. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretário d'Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e raça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em trinta de Junho de mil oito centos ciD
coeDta e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperallor. 

Ltci: Pedreira do Coullo Ferra:. 

Digitized by Google 



( &83 ) 

COLLECÇÃO DAS LEIS DO UIPF.RIO DO BR.\SIf •. 

1855. 

TOXO 18. PARTE 2.· SECÇlo. 44.-

DECRETO N." 1.624 - de 21 do Julho de 185õ. 

Autor;1(J a incorporação e approva 08 Estatutos da Com
fHlnhia - União Campi.ta e Fidelista -, que tem por 
fim navegar com barco. de vapor entre o porto do Rio 
de Janeiro e o da Cidade de Campo •. 

. Attendendo ao que 1\10 requereo Guilherme de Oli
veira e Silvo, e de conformidade com a Minha immedia
ta Resoluç.ao de dezoito do corrente mez, tomada. sobre 
parecer da Sec(iio dos Negocios do Imperio do Conselho 
d'Estado, exarado em Consulta de dezesehl do dito mez: 
Hei por bem Autorisar a incorporar.ao da Companhi.a
União Campista e }<'idelista -, que tem por fim navegar 
com barcos de vapor entre o porto do Rio de Janeiro e 
o da Cidade de Campos, e appro"ar os respectivos Estatu
tos, que com este baixA0, assignados por Luiz Pedreira 
do CouUo Ferraz, do Meu Conselho, i\linislro e Secretario 
d'Estado dos Negocios do Imperio, que assim o tenha en
tendido e fara executar. Polocio do Rio de Janeiro em 
vinte e hum 'de Julho de mil oitocentos cillcoenta e cinco, 
trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestode o Imperador. 

Luiz Pedreira do CouClo Ferra:. 
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E,tatutos da Companhia de navegação a t'apM' - União 
Campista e Fideli.ta -, a que le refere o 

Decreto desta data. 

Art. f.· A Companhia se denominará - Unilo Cam
pista e Fidelista -, para a navegação por vapor, e dura
rá por vinte annos a contar do dia de sua installação, e 
reanilo da Assembléa Geral; podendo ser prorogada se os 
accionistas assim o resolverem, e mediante outorisaÇ4o do 
Governo Imperial. 

Art. 2.0 O fim da Companhia he o novegaÇ4o por 
barcos de vapor entre a Côrte do Rio de Janeiro e a Cida
de de Campt>s, que se fará por dous barcos de fort-a nlo 
menor de noventa cavollos, lotaç.ao pelo menos de dez mil 
arrobas de carga, e que nfto demandem- mais de nove e 
meio palmos de agua. Estes barcos terllo igualmente as me
lhores acommodações possiveis pllra o transporte de passa
geiros. 

Art. 3.· Além dos barcos de vapor, terá o Companhia 
mais hum trapiche na barra da Cidade de Slo Joio da Bar
ra com o capacidade precisa, e mais quatro barcas de cai
xllo, proprias para a no'ega~o do rio Parahyba, e que 
carreguem pelo menos duas mil e oitocentas arrobas. 

Art. 4.0 Tombem he fim da Companhia todo e qual· 
quer commercio licito que se possa fazer além do transpor
te de cargos e passageiros, e que, sem embaraçar aqllelle 
fim principal da Companhia, lhe possa offerecer vantagens 
como, entre outros, a navegoÇ4o occasional das barcas para 
outros port05-. 

Art. 5.· O capital social será de duzentos e cincoen
ta contos de réis, distribuido em quinhentas acções ele 
quinhentos mil réis cada hum a , sendo as acções transfe
riveis por termo nos livros da Companhia, e nunca por 
endosso: he prohibido escrever nellas outra COMa que nlo 
seja a declaraçllo das entradas rcalisadas e divideodos pagos. 

Art. 6.0 As entradas do capital serlo feitas em pres
tações nunca maiores de vinte por cento, com intervatlos 
pelo menos de dous mezes, e precedendo anouncios nos 
jornaes com antecedencia de quinze dias. Os occionistas que 
nlio fizerem suas entradas em tempo, perderilo em bene
ficio da Companhia as que tiverem realisodo, salvo pro
vando dentro de seis mezes perante o Conselho Director 
motivos de for-;a maior. -
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Art. 7. o Os nccionislas que assim provarem motivos 
de ror~a, sc o fizcrem dentro de hum mez do ultimo dia 
d. entrada, poderAo ser ainda admittidos a fllzel-a com os 
juros da demora; porõm os que somente derem esta pro
va depois de decorrido o mel, só terAo direito á restitui
(Ao de sllas entradas já rcaUsadas, sendo as su.s aeções, 
logo que findar o mez, ou distribuidas pelos lIocios, 011 

vendida~ a quem mais oD'erccer, segundo a decisao do Coa. 
selha Direetor. 

Art 8.0 Logo que estiverem subscriptas os acções, e 
assignad,)s os presentes Estatutos, poderá o Gerente in
corporador da Companhia annuneiar a entrada de deI por 
cento do capital, cuja importaneia fará depositar em hum 
dos Bancos da fArte. 

Art. 9.° A Companhia terá sua séde no Cidade de 
C.ampos, e o Gerente na Praça do Rio de Janeiro, e será 
dirigida, além ,le pela Assembléa. Geral dos aecionislas, por 
hum Conselho de Direcç3o, e hum Gerente, dos quaes as 
obrigações vAo designadas nos lugares competentes. 

Art. 10. A Assembléa Geral he a reuniao dos aecio
nistas. a qual terá lugar na Cidade de Campos ordinaria
mente huma vez cada luno. e extraordinariamente sempre 
que o convocar o Conselbo Director por deliberaçao propril, 
ou por pedido do Gerente, ou de numero de accionistas 
que representem bum terço do capital social. 

Art. 11. As decisões da Assembléa Geral serão to
madas por maioria de votos dos }Iembros prescntes, e por 
escrutinio secreto: salvos os casos el.ceptuados nestes Esta
tutos; e haverá sessilo e deliberação legal desde que, an
nunciada a reuniAo pelos jornaes, tiver passado huma hora 
depois da filada, e estiverem presentes aecionisw, que 
representem hum terço dos votos da Companhia. 

Art. 12. Tem direito a tomar parte nas deliberações, 
e a votar na Assembléa Geral, os aecionidlas de duas e mais 
act'ões, cabendo ao accionista: 

de duas a tres aeçõcs hum voto. 
« quatro (( seis « dous » 
« sete • dez « lres » 
« onze « quinze « quatro » 
« dezescis« viote « cinco » 

De vinte c huma ac(,ões em diante terá o accionista 

I" 
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mais hum volo por cnda cinco nc~ões até dez votos, que 
serlÍ o maximo que poderá ter. 

Art. 13. Os possuidores de huma só a('~'Ao poderio 
assistir ás deliberações dI! Assembléa Geral, e estolldo pre
sentes poder-se-hao unir a outros para votar, sendo porém 
só hum o 'Iue vola. 

·Art. 14-. lIe permillitto votar por procurnçlio. com 
tanto que o procurndor seja accionis(a. Nao será porém ad
millido votar como accionistn por transferencia de acções. 
quando esta nao tenha sido feita IIOS livros da Companhia 
pelo menos quinze dias antes da rcunino. 

Art. lá. A. As,;emblén t~eral será presidida nas suas 
reoniões }}elo PrcsitJt'nte tio Conselho de Direcçao. c servi
rá de Secretario ° mesmo deste Conselho. 

Art. 16. Compele a Assemblén Geral: 
§ 1. ~ Conhecer da ~l1spensao do Gerente, que se julga

rá demittido se for nppro\'ada a mesma suspensao, proce
dendo-se a nova nomeaçao. 

§ 2. 0 Io.:leger o Conselho Director por maioria absoluta 
dos votos presentes. 

S 3. U Approvor os balanços a ... nuncs. e contas da ad
ministraçao. 

§ 4-.. Hesolver sobre as proposta!! da Directoria ou dos 
nccionistas para reforma tios Estatutos, e em geral para 
beneficio da Companhia. 

S 5.· DelilJerar sobre o continua\"ão da Companhia no 
fim do prazo de sua durn~ao, e sobre o modo de SilO 

liquidaç80, quando tenha lugar a dissoluçao ordinaria, ou 
a que he autorisada peto Artigo 29:> do Codigo Commer
cial. Tombem lhe compete resolver áccrca da cleva~Ao do 
seu capital, o qual nélo surtirá etreito senio depois de ap
provaçllo do Governo Imperial. 

Art. 17. As delibera~ões tio § 5.- do Artigo antece
dente serllo por maioria absoluta dos votos da Coml'anhia, 
as outras pela maioria absoluta dos votos presentes. 

Art. 18. O Conselho de Direcção da Companhia será 
composto de cinco acciooistas, que tellhAo pelo menos cada 
hum oito acções, e as conservem durante soa gestao. os 
quaes serão eleitos. para dOlls annos, podendo ser reeleitos. 

Art. 19. O elJnselho Director será prcsiltido pelo 
Membro mais votado, c servirá de Secretario o immediato 
em votos. Na falta ou impcllimcnto de qualquer de seus 
~Iembros, será chamado o immediato em votos. de sort c 
que a Direct9ria fU!lccione sempre com o numero completo. 
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Arl. 20. Ao Conselho de Directlío compete: 
§ 1. 0 Nomear o Gerente e suspendel-o quando o reco

nheça inhabil. ou malverso r , e esta deliberat-lío terá effeilo 
por maioria dos votos do Conselho. 

§ 2.0 Fiscalisar a Administração da Companhia, que se
jüo cumpridos estes Estatutos, e que o Gerente satisfaça 
com zelo os suas obrigações. 

§ 3.0 Celebrar os conlractos poro n compro e construc
çlío do trapiche e barcos de vapor, ou autorisnr o Gerente 
para que as assigne depois de suo approvaçAo. 

§ 4.' Fixar os ordenados dos empregados. taxados pelo 
Gerente. e o contracto com este. 

S 5.· Dar seu parecer em qualquer negocio em que 
seja consultado pelo Gerente. 

§ 6,· Convocar a Assembléa Geral dos accioni~tas, tan
to para a apresentaçAo do balanço annual, como nos mais 
c.asos determinados no Artigo 10. 

§ 7.' Apresentar á Assembléa Geral ordinaria , com 
hum relatorio sobre o balanço annual, o estado da Admi
nistraç.ao da Companhia, e as medidas que precisarem de 
reforma dos Estatutos, sobre a qual seró em todos os casos 
ouvido por escriplo. 

§ 8. 0 Examinar as eontas do Gerente. e Ih'as tomar 
sempre que o entender conveniente. e de fneto Ih'as to
mará todos os tres mezes sobre o balancete trimestral, 
que o mesmo Gerente lhe remetterá do Rio de Janeiro. 

§ 9.' Fixar os dividendos semestraes, e os epocas de 
seus pagamentos. 

Art. 21. O Conselho Dircctor se reunirá sempre que 
julgar necessario 8 bem da Companhia, ou a pedido do 
Gerente, e em todo o caso todos os tres mezes para to
mar contas a este na fórma do § 8.' do Artigo 20. 

Art. 22. Ao Conselho de Direcçlío compete represen
tar a Companhia em juizo, e perante o Governo Imperial; 
mas poderá delegar estes poderes no Gerente sempre que 
o entender conveniente. 

Art. 23. A Administração dos negocios da Companhia 
he entregue o hum Gerente nomeado pelo Conselho Dire
ctor, na fórma do Artigo 20 § 1.°, a quem são concedidos 
todos os poderes necessarios para cumprimento de suas 
obrigações. 

Art. 24-. O Gerente deve residir na praça do Rio 
de Janeiro, tendo na de Campo!!, na de SIlo Jollo da Barra 

Digitized by Google 



( 488 ) 

e na de São Hdelis os empregados que forem precisos; c 
deve reunir em si as qualificações necessarias para hum 
perfeito Administrador. 

Art. 25. Ao Gerente compete: 
§ 1. ° Administrar os negocios da Companhia com os 

poderes necessarios para obrar como melhor enlender em 
beneficio da mesma Companhia. 

S 2.° Contraclar a faclura de trapiche, e a compra ou 
construcçAo dos vapores e barcos. ouvindo o parecer do 
Conselho Direclor. 

S 3.° Comprar ou conlractar todo o mais material pre
ciso para o serviço da Companhia, e dirigir o seu e~pediellte. 

S 4.° Receber todos os dinheiros pertencentes á Compa
nhia, e fazer os pagamentos devidos, pondo em deposito 
no fim dos trimestres em algum dos Bancos da Córte as quan
tias que excederem as necessidades de expediente ordinario. 

§ 5. 0 Nomear os empregados, e demittil-os qualldo 
julgar que nao desempenha0 seus deveres, e fixar-lhes or
denados. que serao sujeitos á approvac.ao do Conselho ()jre
ctor. assim como o augmento de que precisem. 

Art. 26. O Gerente deve ser arcionistn da Companhia 
e conservar durante sua gestao pelo menos dez aCl,'ões; 
quando porém nao haja na praça do Rio de Janeiro acdo
nista que seja julgado apto para a gerencia, e que aecelte, 
poderá a Direcloria nomear pessoa que nao seja accionbta, 
rom tanto que otTereça todas as garantias desejaveis. 

Art.~. Será obrigado o Gerente a apresentar todos 
os tres mezes hum balancete á Directoria, e annualmente 
hum balanço fer.hado no fim do anno anterior, o qual será 
acompanhado de hum relatorio circunstanciado sobre os 
negocios do anno. 

Art. 28. O accionista c organisador da Companhia, 
Guilherme da Oliveira e Silva, será o Gerente da me~ma 
até a navegação de ambos os vapores, e por este SCfI iço 
receberá a porcentagem de tres por cento sobre o clll!ltal 
da Companhia, fazendo á sua custa as de~pezlJs com o 
expedientc até a navegação dos mesmos vapores. 

Art. 29. Prinripialla a navegação dos vapores. terá o 
Gcrente a porcentagem de tres por cento sobre os fretes 
das carg~~ dos vapores até a reunião da Assembléa Geral; 
em seguimento poderá coutinuar na gerencia se lhe convier 
t: merecer a confiança do Conselho llirector. 

Art :10. O Ccr.~nfto, ah'!," dos. pOllcres IIc que he 
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investido por estes Estatutos, fica mais autorisado para re
querer ao Governo Imperial a incorporaçlio legal da Com
panhia e a approvação destes Estatutos, e approvados que 
estejão, e em registro no Tribunal do Commercio, convo
cará a Assembléa Geral para a installn~,ão da Companhia, 
e nomeação de sua Directoria. 

Art. 31. Os presentes Estatutos, estando assignados 
pelos accionistas, e approvatlos pelo Governo Imperial, nao 
poderio ser alterados sentlo por delibera~ã() da Assembléa 
Geral, e ouvido por escripto () Conselho Director, na fórma 
do Artigo 16 § 4.0 , e Artigo 20 § 7 o, ficando a altera~ao 
que se fizer dependente da approvação do mp,smo ';overno. 

Palacio do Rio de .Janeiro em 21 de .Iulho de 1855. 

1.ui~ Pedreira do CotlltO Frl'l'a::.. 

Digitized by Google 



( 490 ) 

COtLECçl0 DAS tEIS DO HIPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PAI\TE 2.a SECÇ.\O 45. a 

•• 
DECRETO N.o 1.625 - de 31 de Julbe de 1855. 

Marca as gratificações que devem vencer o Reitor e Vice
Reitor do Collegio de Pedro 2.° 

Hei por bem Determinar que além dos ordenados mar
eados na Tabella anneta ao Decreto do 1.0 de Março de t8-iO 
para o Reitor e Vice-Reitor do Col1egio de Pedro Segun
do, vença o primeiro a gratificnçao onnunl de hum conto 
e seiscentos mil réis, e o segundo a de quatrocentos mil 
réis. Luiz Pedreira do Coutto .'erraz, do Meu Conselho. 
~linistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Impcrio. 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em trinta e hum de Julho de mil oitocentos 
cincoenta e cinco, trigesimo quarto da Independenda e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz IJedreira do CouUo Ferraz 
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COLLECÇÁÜ DAS LEIS DO DIPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TO)IO 18. pAEEE 2. swq:ÁO 46: 

DECRt..iO 

jJ/tErCcp ES ditu pm q"c dec:tm tpi hEgar as Sessões ordina
drl,,' Tribunaes do Commercio. 

Hei por bem que as Sessões ordinarias dos Tribzmaes 
. do Commercio tenhão lugar tis quarhzs reimp e sR:bbHdHs 

de cada semaKEa, ndo Copem. dias de': guapda OH fe
eia:Jo,:, sE:ndo-u, f:O,: diaH aEEte:~edKEntes áquE'lIcf; ficzmdo 
ITEes!a p:ifte Artigo pEEim4Cirü dITE DeC:Hetü numero 
::cteceHti:'4 e e oito dü viEite e cinco de Novembro 
dc mil oitocentos e cincoenta. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do ]lI eu Conselho, Mi
nistro, e Secreta.r!o d'~tado dos Negocios ~a Jnsti~a, :Assim 
o tenl1a emendulo e 181,\a R:xec:mar. hlaelo di: REO de Je
neim üm dzms de Ag:1Siz: de mil oitoe4Cn!os cinco:1;nbE 
trigesimn qeaRto dR Indep4Cod4Coda e dü lmp:::riü, 

Com Rubdc4C de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de ArciujZft. 

r _ 
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COT.LECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOllO 18. PARTE 2.& SEcçÃO 47.& 

DECRETO N." 1.627 -de 8 de Agosto de 1855. 

Orgmlisa elfectivarnente os Corpos Provisoriol de guarnição 
das Provincias do Paraná e Parahyba. 

Hei por bem, nos termos do Artigo sexto da Lei nu
mero oitocentos e vinte e hum de quatorze de Julho deste 
anno, Determinar que fação etTectivamente porte do Plano 
de Organisação do Quadro do Exercito os Corpos Proviso
rios de guarnição das Provincias do Paraná e da Parahyba, 
creados por Decreto numero mil duzentos oitenta e dous 
de vinte e seis de Novembro de mil oitocentos cincoenta 
e tres, e mil trezentos quarenta e cinco de dezoito de 
l\farço de mil oitocentos cincoenta e quatro. 

O Marquez de Caxills, do Meu Con!lelho, Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra, o tenha assim 
entendido, e expeça os despachos necessarios. Palacio do 
Rio de Janeiro em oito de Agosto de mil oitocentos cin
coenta e cinco, trigesimo quarto da Indepeudeneia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marque;; de Caxias. 

_ ... -
DECRETO N. o 1. 628 - de S de Agosto de 1855. 

Altera os Decretos n." 1.299 e 1.615 de 19 de Dezembro 
de 1853, e 9 de Junho do corrente antlo. 

Altcndendo á representa~ão que subio á Minha Impe
rial presença por parle de Joaquim Francisco Alves Branco 
~Ioniz Barreto, empresario da estrada de ferro da Provincia 
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da Bahia, pedillllo que se fixe a verdadeira intdligencia 
das palavras da condiçao 32. a numero tres, do Decreto 
n.O 1.299 de 19 de Oezembro de 1853, visto que das 
ditas palavras tem resultado duvidas que obsta0 a incorpo
raçAo da companhia que se obrigou a organisar para a 
construct;.lo das obras e custeio da referida estrada; e bem 
assim que se alterem para o mesmo fim algumas das con
diçàe3 da convenção approvada por Decret'l de 9 de Junho deste 
anno, n.U 1.61:): Hei por bem Approvar e Ordenar que se 
observem as alterações dos citados Deerelos, as qllaes com 
este baixa0 assignadas por Luiz Pedreira do Coutto .'erraz, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios do Imperio, que assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em oito de Agosto de 
mil oitocentos cincoenta e cinco, trigesímo quarto da In
dependem'ia e do Imperio. 

Com u Hubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Lu;::; Pedreira do Conlto Fe-I'raz. 

Altera~s a que se refere o Decre'o desta 
data. 

1." O n.O 3.° da condiçllo 32.& do Decreto N.o 1.299 
de 19 de Dezembro de 1853 será entendida da maneira 
seguinte: 

A Companhia receberá do Governo huma somma em 
fundos publico~, que dê igual rendimento, descontadas qunes
quer quantias, que, dada a hypothcse do resgate, possa 
dever em "irLude dn Condiçao 25.' do citado Decreto de 
19 de Dezembro de 1853, e as de amorlisação que possa 
ter recebi,to por consentimento do Governo, ou 'lue haja 
de recebei' na oceasílio. 

2.· Entre as despezas preliminares, que pelo § 1. ° do 
art, 2.0 da convenção de 9 de Junho deste allOO, são con
sideradas como formando parte do capital para a garantia 
do juro, comprehende-se quaesquer outras despezas que 
como taes possao ser consideradas em empresas desta natu
reza, ficando porém desde já entendido que com taes des
pezas preliminares classificadas no dito § e n'esta alteraç~o, 
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nao poderá o romponhia despender mais dlil que 5"10 do 
capitol provisorio fhllllo para a garantia do juro. 

3.' No art. 4. 0 da referitla conven~ao de 9 de .Junho 
deste anno 8S palavras-pelo modelo mais perfeito-, que 
se encontra0 no dito artigo, ficllo substitui das por C!itas 
- pelo modelo das boas estradas da Europa -; continuando 
em vigor tndo o mais que se dispõe no dito artigo. 

Palacio do Rio de Janeiro em 8 de Ago!lto de 1855.
Luiz Pedreira c/o COl/tio Ferraz. 
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• eOLLECC1ÃO DAS LEIS DO UIPERIO DO BRASIL 

1855. 

TOlIO 18. PARTE 2.- SECçlO 48.-

DECR:ETO N.· 1.629 - de 1 t de Agosto de 1855. 

Allefa os Decrftos 11 •• 1 1030 e 124.5 de 7 de Agosto de 1852 
e 13 de Outubro de 1853. 

Atlendendo 11 reclamaçAo de Alfredo de Mornay o Eduardo 
)fornay ácerca da impossibilidade de se construÍ!' a estrada 
de ferro, de que silo em presa rios na Provincia de Pl~rnambuco, 
com a «(uanlia de oit"eentns setenta e cinco mil cento e vint8 
Ires libras sterlinas, fixada no Decreto .n.· 121,5 de 13 de 
Outubro de 1853; Atlendendo igualmente .ís razões pelos mes
mos p"oduzidas para se alterarem outras clausulas do refe
rido Decreto de 13 de Outubro, e o de n.· 1030 de 7 de 
Agosto de 1852; e Conformando-Me com o parecer da Secção 
dos Negocios do Imperio do Conselho d'Estado: Hei por bem 
ApprovaI' as alterações aos mesmos Decretos, as quaes com 
I'sle baixão, assignadas por Luiz Pedreira do €outto Ferraz, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario d']~stado dos Negocios 
do Imperio. O mesmo Ministro assim o tenha entend1do e 
laça executar. Palado do nio de Janeiro em onze de Agosto 
de mil oitoccutos cincoenta e cinco, h'igesimo quarto da inde
pendencia e do Imperio. 

Com a nubrica de Sua Magestade () Impm·ador. 

Lu;;; Pedreil a do Coutto FerrfU. 
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..I.lte"~~II, a .. e lIe relere o Deereto d'Hta 
da"', ...,... qOae8 .... ""l8eadall &IpI .. all 
ela_ulaI!J dell Deeretoll D." 1..038 de , de 
..I.gotIto de t.8 •• , e •• " 1. •••• de 1.3 de Ooto
b ... de 1.863. 

Art. 1." O capital de oitoc:nnhls setenta e cinco mil cento 
e vinte tres libras slerlinas, fixado no Art. 11 n.O 1.0 do De
creto n." 1.2~5 de ta de OuLubro de 1853, fica elevado a 
hum milhão e duzentas mil libras sterlinas, com as condi
ções seguintes: 

1.· O r.overno nAo obriga se nlo pela quantia de um 
milhão e duzentas mil libras, qoacsquer que St'jâo os gastos 
quo se fa(.lo, Oi quaes, importando em maior quantia, 
correrlo por conta da Companhia. 

~.. Se os gastOi nlo excederem á quantia de oitoc.entas 
oitenta e cinco mil cento vinle e ires libras sterlinas, será 
mantida a disposi~ão do An. U §§ 1.· e 3.° do Decreto de 
19 de Outubro de 1853. Se porêm excederem áquella quan
tia, em consequencia das modificações 110 plnno traçado, s('rá 
obsenada, quanto ao excesso daI trozentas e vinte quatro mil 
oitocentas setenla e nove libras sterlinas, e dentro deste excesso 
SÓIIlente, a clausula da eondiçlo 10 do DeCI'cto n.O 1030 de 
7 de A'gosto de 185i, devendo por ililiO correr a responsabi
lidade do Governo sómente até o que se despender elTcctivl1-
mente dentro d'este excesso. 

3.' Para verilicaçAo do excesso nos termos da condição 
antorior, iefllo observadas as disposições das cOlldiçiicli 16 e 
17 do Decreto de 7 de Agosto de 1852. 

4.' Para que possa aproveitar á Companhia a l~levarão do 
capital, he indispensavel: 1.-, que as pontes, aterros, e cxca
vaçtlcs, desde a Cidade do Recife até o Cabo, se arhem intei
ramcnle concluídos até o ultimo dia do anno de 1851: 2.0 • que 
a metade de toda a linha até a conOuencia dos rios [na e 
Pirangi seja aberta ao serviço publico até o ullimo dia do 
anno de 1860. 

NIo sendo satisfeita estas condições essenciaes. a Compa
nhia perderá o direito a todo o augmento do capital, conser
vando sómente o que f6ra primitivamente marcado. 

Art. 2.· O § 3.- do Art. 25 do Decreto n.· 1030 de 7 
de Agosto de 1851 ser' entendido do modo seguinte: 

A Companhia receberá do Governo uma somma em fundos 
publicos, que dê igaal rendimento, descontadas quaesqucr 
quantias que, dada a hypothese do resgate, 110SSél dever em 
Tirtode da obrigação que lbe he imposta pelo § 1.0 do Art. 15 
do Decreto n. o 1245 de 13 de Outubro de 1853, r. 3S de 
amortisaçAo que liver recebido por consentimento do Gowr&lo, 
ou que haja de reveber na oecasiiio. 
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_ Art. 3. e :\. Companhia Oea antorisada para. na cOnstrue
~o da estrada: 1.· dcsvia-la da planta, já approvada. buma 
milha inglcza para cada lado; ~.o alterar as curvas, buma vez 
que nio lenhão bum raio menor de hum quarto de milha: 
3. o modificar os declives, com tanto que não tenhão mais de 
hum em oitenta. nllo excedendo em caso algum huma exten
são de doas milhas seguidas. Se outras alterações se tornarem 
neccssarias. se observará a disposição do Art. 3.° do Deereto 
0.0 1.2'-5 de 13 de Outubro de 1853. 

Art. 4.· Os trilhos deverão ser dos que se denominâo-Dou
bk Trails; assentados sobre madeira, sendo o seu peso de 
oitenta libras por jarda. A bitola entre os trilhos deverá ser 
de cinco pés e tres polegadas. 

Art. IS.· Para o serviço da estrada haverá o trem seguinte: 
1.0 seis locomotiY8s; 2.· quatro carros de 1.' classe; 3.· quatro 
carros de 2.' classe abertos dos lados, cobertos e com assen
tos; 4.· dous c.."\fros m"'tos, adaptados á 1.& e 2.' classe de pas
sageiros; 5.· dous carros fechados proprios para conducçã Q 

de bagagens ( vaRs); 6.0 cem carros ( Trucks) fechados dos la
dos e cobertos para conducção dos generos; 7.· vinle carros 
(T,.ucks) abm'tos para conducção dos generos; 8.° dez carros 
( vaRs) para conducção de animaes. 

Art. 6.· A faculdade, que se autorga li Companhia pelo 
Art. 3.° n.· t.~ d'estas alterações, para poder desviar a estrada 
uma milha para cada lado, não eomprehende o ponto da par
tida na cidade do Recife, o qual deverá ser filO e perma
nente. 

Palacio do Rio de. Janeiro em 11 de Agosto de 18$5.
LII;:: Pedreira do Cou,to Ferra:z. 

I'" 
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COlLECÇÃO DAS LEIS DO IMPElUO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.- SECÇÃO 49.-

DECRETO N." 1.630 - de 16 de Agosto de 1855. 

Modifica os A/'tiqns 59 e 60 do Regulamento, mandado 
observar por ljecreto n. o 447. de t 9 de Jlaio de 18,"-6, 
a respeito das matricultu das embarcaçflts de cabotagem. 

Hei por bem ModiOcar os Artigos 59 e 60 do Regu
lamento, manda.lo observar por Decreto n.O U7, de 19 
de Maio de 18.\.6. c Ordenar que d'ora em diante a ma
tricula das tripola~ões das embnrc8l;õcs de coberta, empre
gadas na navc~ação dos grandes rios, lagoas e peqllena 
cabotagem, de porto a porto, ou de uma só escala dentro 
da mesma Provincia, ao longo da costa sem a perder de 
vista, e dos Vapores, inda que empregados na grande cn· 
botagem, se fa{'a de seis em seis mezes; sendo, porem, 
os Capitães ou Melitres obrigados a participar ás respectivas 
Capitanias dos Portos quaesquer alterações, que occorrão 
no pessoal, para serem competentemente averbadas; e fi
cando entendido que um tal favor nllo he extensh'o ao 
caso de mudan{'n de proprietarios, Capitães ou Mestres 
das referidas embarcações, em o qual continuarão a re
ger as disposições dos dous supracitados Artigos. 

João Mauricio Wanderley, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario d'F..stado dos Negocios da Marinha, o tenha 
assim entendido e faça execlltar. Palacio do Uio de Janeiro 
em dezeseis de Agosto de mil oitocentos cincoento e cinco, 
trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Mauricio Wanderley. 
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COLLECÇÃO DAS U:IS DO IMPERIO 00 BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.
• 

SEcçlO 50.-

DECRETO N." 1.631 - de 18 de Asost.c) de 1855. 

Approoa o Rt'gtdamento para os Conselhos de Inquirição crea
dos pela Lei n. o 260 do 1.0 de Dezem.bro (Ie 1841. 

H('i por bem approvar o Regulamento para os Conselbos 
de Inquirição creados pela Lei numero duzentos e Sl',ssenta do 
primeiro de Dezc~mbro de mil oitoc-,entos quarenta c hum, quo 
com este baita assi~nados pelo Marqul'7. dt~ Caxias, do Meu 
Conselho, lfinistrn e Sccr(·tario d'Estado dos :\egocios da Guerra, 
que assim o tenha entendido c façu executar com os despacbos 
necessarios. 

Palacio do Rio de Jan('iro em dezoito de Agosto de mil 
oitocfontos cinCOl'nta e cinco, trigcsimo quarto da Ind('peo
dencia e do Impcrio. 

Com a Uubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

)Iarque:: de Caxia6. 

REGUL."HE~'T •• 

Âpprovado pelo IJecreto n," 1.631 de 18 de Agosto de 1855 
para os consellios de inquirição creados pela Lei n." 260 

do 1.· de Dezembro de 1841. 

Art. 1.· O conselho de inquirição, que, nos termos do 
§ 3. 0 do Art. 2. 0 da Lei n. o 260 do 1.0 de Dezembro de 1841, 
d~ve tomar conhecimento do máo comportamento habitual dos 
officiacs do (·xCI·('·ilo 11I'linido nu Art. 166 do C.odiJ(o criminal, 
conforme oS':!." do Art. 9." da Ld n." 6\.8 d(l 18 de A~osto 
de 1852, será composto de hum Pr('sidente, de patente pelo 
menos igual á do cheCe illfol'lualltc do máo comportamento do 
omcial 3ccusado; e de dOlls VOI{U(,,s superiorl!s a este em posto, 
ou em 3ntiguidudc no mesmo posto. 

O mais model'l1o dos vagaes escreverá os lermos do pro~ 
cesso; e o mais antigo eXctJ'ccrá as fUllCÇt)cS de inteJ'rogante. 
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Art. 2.· Os omciaes componentes do conselho de inqui
rição Runca serão do mesmo oorpo do aecusado; mas sim de 
qualquar outro corpo do quadro do exercito, e na ralta abso
luta destes, da extincta 2.· linha com soldo, da Guarda na
cional em destacamento, honorarios com patente ou r('rorma
dos. 

Art. 3. 0 Nunoo se procederá ., conselho de inquirição se
não por ordem expresS3 do Ministerio da Guerra dirigida á 
autoridade superior rompetente da provinda, ou do corpo de 
exercito de operaÇÕC5 em que se achar o omcial accusado. 

Art. 4. 0 O conselho de inquirh;ão será de privativa no
meação dos commandantes em chefe dos corpos de exercito 
de operações, dos commaodantes das armas c dos presidentes 
das provincias onde nllo houver commando d'armas. 

Art. 5. 0 Logo que qualquer das autoridades mencionadas 
DO Art. 4.· receber a ordem para mandar veriOear por conselho 
de ioquiriçlO o mão comportamento habitual de algum oOicial 
que estiver sob sua jurisdicçilo, o communicará ao chere do 
oorpo do omcial accusado, e requisitará a ré de officios desto 
oOleial, cópias authenticas de todas as informações semestraes 
de condllcta de que constarem as indicações e juizos sobre o 
máo comportamento delle, e o original de todos os documentos 
que corroborarem essas indicações e juizos das autoridades infor
mantes. Fazendo entAo a nomeação do conselbo, remettê-Ia
ha com todos os documentos mencionados ao presidenle que 
nomear; Juntando tambem cópia autbeotica da ordem do Go
verno para se proceder ao conselho, e aquelles dOCllmentos 
que pelo mesmo Governo forêm remettidos ou existirem na 
secretaria respectiva, que teohllo connexão COÔl os pontos do 
aceusaçllo. 

Art. 6. 0 O conselho se reunirá sem delonga, e procederá 
aos termos preparatorios do processo segundo a praxe dos con
selbos de investigação adoptada no eXCI'cito, e passará logo 
á inquiriçio de testemunhas que tmio sido previamente requi
sitadas á autoridade nomeante do conselbo, em numero Dunca 
menor de tres, nem maior do cinco, que sejllo de reoonhe
cida probidade e isentas de suspeita. 

Art. 7.· Logo que o cooselbo, pelas peças do processo 
e pelo depoimento das testemunhas, se julgar conveniente
mente habilitado para ajuizar da accusaçlo, o respectivo ,... 
sidente mandarll pelo vogal que escrever 00 procesao organi, 
&ar hum extraclo fiel dos pontos e circumstaneias da aecusaçlo, 
dos documentos que a corroborarem, e das ordens que mao
dárão proceder á inquiriçio; e rará intimar tudo ao oOieial
aceusado, prevenindo-o de que deve comparecer perante o con
selho a fim de ser interrogado, marcando-Ibe para isso dia 
e bora dentro do prazo de tres dias. Este relalorio será escripto 
datado, o assignado pelo omcial que o organisar; e o acou-, 

Digitized by Google 



( SOl ) 

sado declarará por baixo delle que fica seienle, datará e assl
gnará esta declaração. O relatorio de intima«;.àO será al1nl'XO 
ao processo. 

Art. 8. 0 Comparecendo o omeial accusado, sera illterro
~ado sobre todos os pontos da 8ccusação constantes dos do
cumentos apresentados, e dos depoi mentos das testemunhas; 
permitUndo-se-lhe que em contestação e defesa faça verbal
mente as observaçõt.ls que julgar convenientt~s, as quaes se 
transcrever60 no termo de interrogatorio, eu que as produza por 
escripto, se o requerer, a fim de serem anuexas ao processo 
juntamente com os documentos que pretender apresentar como 
corrobol·anles de seu arrazoado. 

Art. 9.0 Findo o interrogatorio do omclal accusado, o 
conselho, pesando devidamente as razões apresentadas pró e 
contra, dará sua opinião motivada, se julga ou não pro-
1'8do o máo comportamento habitual do accusado, declaran
do-o em relação a qual ou quaes dos molhos mencionados 
no Art. 166 do Codigo criminal, isto he: 1.0, incontinencia 
publica e escandalosa; 2.0 , vicio de jogos prohibidos; 3. o, em
briaguez repetida, e 4-. 0 ineptidão noto ria ou desidia babitual 
DO desempenho de suas f'unct;',ões. 

Art. 10. Todas as sesSOes do conselho de inqoirição serã() 
secretas: e o pJ'QceS80 nunca correrá á revelia do accusado, 
saho quando houver da parte deste formal roluctancia noto
riamente Infundada de comparecer perant.e o conselho, do quo 
se fará expressa e circumstanciada menção DO proce8llQ. 

Art. 11. Depois do Conselho proferir sua opiniao nos. 
termos do Art. 9.0 , a qual será assignada por todos os mel1l-
bros, o respectivo presidente remetterá o proCOJSO á autorj .. 
dada nomeante, e esta o fará ehogar, pelos tramitei tOJQpe .. 
tentes, í presen{'a do Governo. 

Art. 12. O processo será remeltido da Secretaria d'EBtado 
dos Negocios da Guerra ao conselho supremo militar, para 
que este consulte, á vista das provas da accusaçAo e das de
clarações e documentos do omclal, se elIe está ou não no 
caso de ser reformado por máo (',omportamento habitual, se
gundo o espirito das disposições do § 3.0 do Art. 2.· da Lei 
0.° 200 do t.o de Dezembro de 18"1. 

Art. 13. Devolvido o processo á Secretaria d'Estado dos 
Negocios da Guerra com a consulta do Conselho Supremo mi
litar, o Governo, á vista delta o dos mais t.ermos subslanciae.s 
do mesmo processo, resolverá definitivamente sobre o destino 
que deve ter o official accusado. 

Palaeio do Rio de Janl\iro em 18 de Agosto de 1855.
Marque:: de Caxias. 
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Foral.larl. para • pl"4Wt"N80 d_ coullel.oll de 
_ Iuqlllrl!alo •. 

(Lugar da reunião do conselho.) Anno de ..• 

Processo do con!ft'lho de inquiric:,ilo feito Ilara verificar o 
máo comportamento habitual d(~ que hc aecusado o .... F .... 
(posto, corpo e nome do o/licial accUllado.) 

Termo de AlltllDfa •• 

Aos .•.• dias do mez de .... do anno de •.•• neste ..•• 
(lugar da reunião), tendo-Sf~ reunido em ...• (local da, sessões) 
O conselho de inquirição, nomeado pelo ..•. F .•. (tratamento, 
nome, posto e emprego da autoridade nomeante) em cumpri
mento do A viso do llinisterio da guerra de.... (data do aui-
80 l, para veriftcar, nos Ü'rmos do Uegulamcnto que baixou 
com o Decreto n.O 1.631 de 18 de Agosto de 1855, o máo 
comportamento habitual de que he accusado o •••.• '. . .• (pos
to, corpo e nome do oflicial accusado); sendo o mesmo con
selho composto do •• F •• , do •. F .. , e do •• F. .• (postos, corpo., 
fIOfIIIS dos membros do conselho); a este conselho forão pre
sentes os documentos annel.OS, dos quaes consta que aquelle ..• 
(poslO do arcusado), segundo as illlorma~õcs do .... 1, ..• (pos
t. e nome do offlcial informante) commandante do ... • (desi
gnação do corpo) a que elle pertence (ou está addido) tem-se 
entregado a ...• (,leclara-se o motivo do máo comportamen
to habitual, flos designados '10 Art. 166 do Co digo Crimi
nal, de que ° olficial é arcusado). E porque ('Sta falta, se
gundo o Art. 166 do Codigo Criminal do Imperio, a que se 
refere o § 2.° do Art. 9.· da Lei n.O 648 de 18 de Agosto 
de 1852, constitua máo compurtamento habitual nos olliciaes 
do exercito; o conselho de inquiri\,iio, em CUlDJll'imento das 
ordens citadas. vai passar a proc~dr.r nos nece.'isnrios ('xames, 
a fim de vel'iOcnr a cxisl('ncia da ."clt>rida falta: e Jl .... ra cllnstnr 
Se lavrou o presente termo que ('11 o .... F ... (/losto c tUA,.,.) 
vogal mais moderno o escr('vi e assignf'i. .... " . 

(posto) 
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A.dvertenela. 

Collocào-:;e neste lugar. e na ordem abaixo indicada. 
os seguintes documentos: 

1.0 Ol1icio da autoridade nomeante do conselho ao pre
sidente nomeado. 

2.· Nomeação do coftSClbo. 
3.· Copia do aviso do ministerio da guerra que mandou 

proceder ao conselho. 
4.· Fé de oficios do omcial accusado. 
5. o Copias das informações semestraes de conducta rela

tivas á accusa..:lo. 
6.· Todos os documentos originaes que corroborarem os 

pontos da accusação. ou que fórem fornecidos peloccomman
dante informante, ou pela autoridade nomeante do conselho. 

A nomeação do eonselbo será nos termos seguintes: 

Presidencia (ou commando d'armas) da provincia de ••.. (ou 
commalldo em chefe do ...• , et~.) 

Para o conselho de inquiri~.!o que em cumprimento do avi
so do lfinislerio da guerra de ..•. , e ordem da presidencia 
da provincia de ..•. (quando o conselho for nOlMado pelo com
aando ti armas ,) tem de verificar o máo comportamento ha
bitual de que é accusado o.... F.... (po.to, co rpo e Nome 
do acClUadO); nomeio nos termos do regulamento approvado 
pelo Decreto n. o 1.631 de 18 de Agosto de 1855, Art. 1.0 , 

Presidente 

o Sr. F ••.. (posto, corpo e no,ne). 

Os Srs. F.... (Idem.) 
F .... (Idem.) 

Vogaes 

Os quaes organisárilo o competente processo, de aecor
do com as disposições do citado regulamento. 
(Lugar da ruidencia da autoridade nOlMante) • •• de •. de .... 18 .• 

F ...• 

(DignidtUle.) 

O officio da autoridade nomeante do conselho para a 
convocaçilO delle será nos termos seguintes: 
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111. 010 •••• Sr. 

l'endo nesta data nomeado a V ... presidente do conselho 
do inquirição que. em cumprimento do a,"iso do Ministerio 
da guerra de ... e ordem da presidencia de •.. (se o nomean
te (or commandanll! d'armas) , tem dll verificar o máo com
portamento habitual de que he accusado o ... F •.. (posto, cor
po e nome do accusado); remetto-lhe a nome.ação do dito con
selho. a copia do citado aviso, a fé de omcios do accusado, 
as: copias das informações semestraes de conducta relativas á 
accusaçllo; c ..•. (menciollào-se os mais documentos que hout:e
rem contra a conducta do accusado) , que corrobol'llo a mes
ma accu-:.ão; e ordeno que V .•. com os vogaes nomeados 
fOl'mem o competente processo nos termos do regulamento que 
baixou com o Decreto n. o 1.631 de 18 de Agosto de 1853. 

Doos guarde a V .... (Lugar da residencial .... de .••• 
t8 .... 

UI.mo Sr. F ••.• 

(poslo. corpo e nome do 
presidente nomeado.) 

F .... 

(Dignidade.) 

No mesmo dia, mez, anno e lugar no termo de antua
.;ão declarados, o conselho de inquirição, tendo revisto os 
documentos de folhas .•.. até folhas •..• que estabelecem a 
accusa.;ão de .••• (motivo da accusaçào) feito ao ..•. F ..•• (pos
to, corpo e nome do oflicial accusado), depois de examina-los 
com reOexilo e madureza, concordoli unanimemente na neces
sidade de ouvir testemunhas que deponhllo sobre os motivos 
da accusaçlo, para melhor orienta-lo em sua opinilio defini
tiva: e estando presentes aquellas que forllo indicadas, pas
IiOO-se á inquir.ição dellas pelo modo que abaixo IOC segue.. 
E para que conste o referido se lavrou o presente termo que 
eu o ••. F •.. (poslo e nome), vogal mais moderno, o escrevi, 
e assignei. 

F .... 

(po.'o. ) 
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1.. Testemunha. 

F .... f nome, naturalidade, idade, estado e profissão d.a 
'esUmuMa testemunha juramentada sobre os Santos ETange
lhos pelo .••. F ... , (posto e nome do oflicial interrogante) 
que exerce neste conselho as funcções de inlerrogante, a qual 
prometteo dizer a .verdade que soubesse do que lhe fosso 
perguntado; e do costumo nada disse (ou disse que era tio, 
primo, compadre etc., dI) accusado.) 

Sendo-Ihe perguntado se sabe que o .•.. F • ... (posto, 
corpo e nome do . acc.usatlo) he avezado a. • .• (o motivo da 
accusaftlo) como consta das accusaf;ões que lhe forão feitas 
nos documentos que forão lidos a ella testemunha, respon
deo •..• (o depoimento da tesletnunha com todas as circum
stancia. que eUa relatar. ) 

E nada mais disse: e sendo-Ihe lido seu depoimento rati
ftcou-o, por acha-lo conforme, e assignou-o com o dito .... 
( pollo ) interrogante. Eu o.... F.... (pollo e nome) vogal 
mais moderno o escrevi. 

F .... 

(Appellido do i"terrogante) 

Seguem-se analogamente 

2.· Testemunha. 
3.· TestemuDha. 
4.· Testemunha. 
5.· Testemunha. 

F ...• 

(1\'ol1le da testemun"a.) 

l (Se (orem neceSla,·ias.) (') 

No mesmo dia, mez, anno e Jugar no termo da autllaçlio 
d!lClarados, o conselho de inquiriçlio, depois' de apreciar de
Vidamente o depoimento das tres (ou cinco) testemunhas, e 
d~ confronta-lo com o contexto dos documenlos eomprobato
r!os da accusação de máu comportamento habitual feita ao· .•.. 
F '. " (posto, corpo e nome do accusado) achou qUl~ sobre 
daelle pesa responsabilidade pela culpa de. . .• (O motivo especial 

accusarão): e por isso assentou que devia fazer notiOcar 

(0) Na inquiri~iio das testemunhas o interrogaute póde fazer as pt'rguotas 
que foreRl julgadas connnientes para esclaredRll'oto da nl811'ria, as quae&, 
bl'm como as rrspostas, 51'rllo lraoscriptas nos depoirnl'ntos, tudo por ellensQ, 
do mesmo modo que todos 05 mais termos do processo. 
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o accusado para comparecer perante o conselho a fim de ser 
interrogado, e apresentar l'erbalmenlc ou por escripto as razões 
que julgar conveniente á sua defesa: do que para constar 
ae lavrou o presente termo, que vai assignado por todos os 
membros do (',onselho. Eu o •••• F ••.• (posto e nome) vogal 
mais moderno o escrevi. 

F .... 

( podo) Presidente. 

F ...• 

(posto) Vogal. 

F .... 

(posto) Vogal. 

Advertenela. 

Neste lugar liC coUoca o relatorio de intima~ão ao accu
sado, o qual será C3cripto, datado e assignldo pelo om
cial que escreve no processo, e será pouco mais ou menos con
cebido nos seguintes termos: 

Relatorio de inlimação. 

O conselho do inquirição, composto de F... (posto p 

corpo e nome) como presidente, e de F. . .• e I~... (postos, 
corpos e nOlne,) co!no voga('s. nomeado pelo .•.. F ... (tra
tamento, posto, nOlne e emprego da aldoridade nomeante J, 
em cumprimento do Aviso do Ministerio da Guerra de .... 
(data do Aviso) para verificar o mão comportamento habitual 
do .••. F.. .. ( posto, corpo e nome do accusado); faz-lho 
constar que seu com mandante o .... F ... (posto e nome do 
olficial informatltc) nas informa~.ões de conduL'ta relativas a ••• 
(taes e taes .emrstres de tal e tal anno) inrormou que elle se 
tem dado a .••• (o objecto da accusaçilo); e que esta infor
lDal:ão he corroborada por ••. (mencionão-se, se hout)erem as 
partes. etc .• relatit'as ao caso com declaração das autorida
des e pessoas que as dirigirão, e daqudlas a quem (orão 
(lirigJdall); e juntnmente pelo depoimento de •... (tantas) 
teslemunhas que forão inquiridas sobre a mesma accusatão. 
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E porque o conselbo se acbe cOn\'cncido, á vista das cita
das informações, documentos e depoimentos, que sobre o di .. 
to .... F •.. (posto e nome do accusado) pesa responsabilidade 
pela culpa de que be accusado; notifica-o para comparecer im
preterivelmente, perante o mesmo conselbo, no dia .••• de .. 
ás •••• boras da •... para ser interrogado, e apresentar as ra
zões que tiver em sua defesa, verbalmente ou por escripto; 
sob pena de correr o processo á revelia se bouver de sua parte 
rormal relutancia, notoriamente infundada, de comparecer. Sala 
das sessões do conselho, em .... (lugar da reunião).-•• de •.• 
de 18 .•• 

F ... 

(posto) Vogal mais moderno do conselho. 

Fico sciente. (Designação do lugar) .... de .... de 18 ... 

F ... (nome do accusado). 

(posto) 

Aos. .. dias do mez de .... do anno de ..... nesta ... 
( lugar da reunião) no .... (lncal das sessões), tendo-se reu
nido o conselbo de inquirição. perante eUe comparece0 o .. 
F ... (posto e nome do accusado) , accusado de .... (o obje
elo da aceusação), afim de ser interrogado, e produzir sua 
dereza; do que para constar. e a fim de proceder-se ao in
terrogatorio, se lavrou este termo, que eu o .... F ... (pos
to e nome) vogal mais moderno escrevi e assignei. 

Interrogatorio do accusado. 

F ... 

(posto) 

Foi perguntado ao accusado pelo .... F . •. (posto e no
me) que exerce as runcçóes de interrogante, seu nome, pos
to, corpo. naturalidade, idade e e;;tado. 

Respondeo chamar-se F... • ser. .. (posto) do .... 
( corpo), ter de idade .... annos; ser natural de ... , e .•.. 
( casado, ou solteiro ou V;IIVO). 
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Foi-lhe mais perguntado se havia sido notificado para 
comparecer perante o conselho de inquirit.ão; se havia lido 
o relatorio de intimação; e se o assignára. 

Respondeo qUfl ... , oot. 
Scndo-Ihe lidas as informações semestraes de conducta a 

seu respeito, as partes sobre elle dadas, e os depoimentos 
das testemunhas; foi-lhe perguntado o que tinha a expór 
em defeza das accusações que lhe crio feitas. 

Uespondco .. .. (U'anscrevem-se circumstanciadamente aI 
razões que expender o accusado"}. 

Foi-lhe lambem perguntado se tinba de apresentar por 
escripto algumas considerações em sua defesa, e documentos 
em apoio dellas. 

Respondoo que .•. , etc. 
Foi-lhe finalmente perguntado se nada mais tinha que 

representar, ou expór ao conselho. 
Respondeo ... , ete. 
E nada mais se perguntando ao accusado, nem all~an

do elle outra alguma cousa, deo-se por Ondo o interrogato
rio, que sendo por elle lido, c achando-o conforme, assi
gnou-o com o omcial interrogante. Eu o •.•• F . .. (posto e no
me) vogal mais moderno o escrevi. 

F. . . F . .. (nome do accusado.) 

(Ãppellido do interrogante.) (posltI.) 

N. B. O interrogante póde fazer ao accusado todas as 
perguntas que fôrem julgadas indispensucis para esclarecimen
to do conselbo; e tanto estas corno as respostas devem ser 
exaradas no interrogatorio com toda clareza e precisão. 

~dve .. CeDela. 

Colloca-sc neste luga1' a defeza por escripto, seguida dos 
mais documentos que o accusado apresentar. 

~o m~~mo dia, mez, anno e lugar do interrogatorio 
feito ao accusado, logo que foi dado por Ondo o mesmo in
terrogatorio, o conselho recebendo do dito accllssado a defe
za por cscripto, e.... (tantos) documentos que eUe apre-
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sentou (SI! houver à~re::a e dorumenlos), fp.z retira-lo da sa
Ia das sessões; e annexando ao processo a rcfcrida defl'za, 
e documentos que "ão de folhas.... até folhas ... , passou a 
tomar em considerac,:io as razões produzidas pelo accusado 
em sua defeza, e contrapondo-as ás provas da accusação, 
julgou-se em sua consciencia plenamente habilitado para de
cidir sobre a materia em questão: por isso, e para proferir 
sua opinião, se lavrou o presente termo que eu o .... F ..• 
(posto e nome) "ogal mais moderno o escrevi e assignei 

Opinião do conselho .. 

F ... 

(poSlo. ) 

Á vista das informações dadas pelo .... F .. , (posto no
me do olfidal in(ormante) commandante do.... (corpo) s0-
bre a conducta do .... (posto) do mesmo corpo F ... (nome 
do accusado), nos semestres (lae, e lae, de tal e tal anno); 
das partes contra elle dadas por F ..• , F ... , etc. (nome, 11 
catAegoria. dos autore, da, pariu), a F ... , e F... etc. 
(nomes e catAegoria. das autoridades a quem (orão dirigi
das as partes); c dos depoimentos de ... , (tantas) testemu
nhas: o conselho de inquirição he de opinillo que está con
cludentemente provado o máo comportamento habitual do 
dito .... F .. , (posto, corpo e nome do accusado) por .•.. 
(a qualidade da culpa provada); não obstante as razOes por 
elle apresentadas em sua defeza, as quaes o conselho julga 
improcedentes; porque.... (declara-se aqui circunstanciada
mente o fundamento da proposição d6 improcedencia). Sala 
das sessões, em.... dc ..•. de 18 ..• 

F ... 

(po,to) presidente. 

F ... 

(po,to) vogal. 

F •.• 

(posto) vogal. 

• 

Digitized by Google 



( 510 ) 

Adve .. ten~la. 

Se depois do depoimento das testl~munhas o conselho en
tender que não está provado o mão comportamento habitual 
do accusado, não tem que ouvi-lo; e por conseguinte nãe 
deve formular o relatario de intimal,;ão. Portanto. logo depois 
do depoimento da ultima testemunha. lavrará o termo 
que está nesse lugar no formularia até ás palavras - achou 
que sobre elle -, e o concluirá do modo seguinte: 

...• nAo pesa responsabilidade pela culpa de .... (o mo
tivo especial da accusação): por isso. e para o conselho 
proferir sua opinillo. se lavrou o presente termo que vai 
assignado por todos os membros do mesmo conselho. Eu o .• 
F ... (posto e nome) vogal mais moderno o escrevi. 

F ... 

(posto) presidente. 

F ... 

(posto) vogal. 

F ... 

(po.to) vogal. 

Opàtlião do conselAo. 

{Segue os mesmos termos do formulario até a palavra
opinião- e depois continúa deste modo:} 

.... que nAu está concludentemente provado o mão com
portamento haJ»itual do di"? ..• F ..• (posto. corpo e ftOme 
do acc~ado) por... (o obJecto da accwação); porque .... 
(tÜclar .. ~e aq"' circuruttmeiadamente a ramo pela qnal o 
conselAo julga ineflicazes as informações e partes accwatorias 
l1ara constituirtm prova de mão comportamento AalJitual ,. 
Sala das sessões, etc. (como no formulario). 

Se o aecusado não comparece no. termo marcado. e o 
conselho reconhece que ha da parte delle formal relutancia, 
notoriamente ipfundada de comparecer; depois de ajuntar-se 
ao processo o relatorio de intimação. lavra-se o seguinte 
termo: 

Aos •... dias do mel de .... do anno de.... nesta ...• 
( logar da reunião). no . . .. (local das sessões). tendo-se 
reunido o conselho de inquirição; e nilo comparecendo o ac-

• 
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('usado. arhando-sl' findo o prazo quI' Ih" foi marcado. re
.. ~onhccendo-se haver da pal'te delle formal relutancia noto
rIamente infundada de comparecer; porque"" (declartJo-se 
os motivos pelos que, o conselho reçonhece haver ,la parte do 
aecltsado formal ,.eluclaneia. notoriamente infundada de com· 
lJarectr ); ass~ntou o conselho dever progredir nos termos do 
processo á revelia do accusado. de acCÓrdo com o disposto 
no Art. 10 do regulamento approvado pelo Decreto n,O 1,631 
de 18 de Agosto de 1855: pelo que. julgando-se em sua 
consciencia plenamente habilitado para. sob as provas apre
sl'ntadas. profel'il' sua opinião ácerca da materia em questão; 
la\'l'ou-se o presente termo que pu o"" F , , " (pOSIO e no
me) mgal mais lIIodl'\'no f'scl't'\'i e assignpi, 

F ... 

(poslo. ) 

Opinião do conseMo, 

(A mpsma do formula rio , excluindo-sI' a parte desde aS 
palavras-nAo obstante,.,. até ao fim), Sala das sessões, etc. 
«('omo no formulario). 

Se o conselho acha na dereta, e documento do accusado 
provas legaes irrecusaveis refutatorias da accusaçiio, pelas 
quaes considera não provado o máo comportamento habitual 
do dito accusado. profere sua opinião segundo os mesmos 
termos da do formulario com a tl'Oea das proposições amr
mativlls por negativas, e com a declaração dos motivos por 
que julga procedentes as provas da defeza. 

Todas as folhas escriptas do processo serão numeradas 
desde a do frontcspicio até n em que os membros do conse" 
lho a5Signarem a respectiva opinião, 

Findo o processo, será remettido á autoridade nomeante 
com omcio do presidente delle, nos termos seguintes: 
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m.mo .... Sr. 

Passo ás mãos de V •.. o processo do conselho de inqui-
rição feito por ordem de V ... de • .. do mez ... , em cum-
primento do aviso do Ministerio da guerra de .... para "cri-
ficar o máo comportamento habitual de que he accllsado o ..• 
F .. , (posto, corpo e nome), do qual conselho fui Jlresi
dente. 

Deos garde a V ... (Logat' da ?"elmião) •. .• de •.. 18 .. 

m.mo .... Sr. F ... 

(Dignidade e emprf.go da auto
dade nomeante). 

F , ,. (o presidente ). 

(posto. ) 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE ~.- SECÇÃO 51.-

DECRETO N.o 1.632 de 29 de Agosto de 1855. 

Eleva a Ires Companhias a Secção de Batalhão de Ârti
Maria n.O 1 da Guarda Nacional da Provincia do 

Rio de Janeiro. 

Attendelldo á Proposta do Presidente da Provincia do Rio 
de Janeiro, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. Unico. Fica elevada a tres Companhias de cento e 
vinte praças cada huma a Sectão de Batalhão de Artilharia n.O 
1 da Guarda Nacional da Provincia do Rio de Janeiro. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, ~Iinis
tro e Secretario d'Eslado dos Negocios da Justiça, assim o te
nha entendido e raça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte nove de Agosto de mil oitocentos cincoenla e cinco, tri~ 
gesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

a JOft Thomaz Nabuco de A.,.aujo. 

Digitized by Google 



( 5H ) 

.COLLECÇÃO DAS LEIS DO UIPERIO DO BRASIL 

1855. 

TOMO J8. PARTE 2." SECÇ.\O 52." 

DECRETO N.· 1.633 -do 1.0 de Setembro de 1855. 

Autorua a incorporação e approva OI Estatutos da Sociedade 
anonyma t que tem por fim fabricar pl'OdlAClOS chimicos, 

e refinar aslucar, estabelecida nesta Córle. 

Altendendo 80 que Me requereo Vital Lapeyre, pro
prietario de buma Cabrica nesta Côrte, de productos chi
micos e refinaria de assucar, sita na rua de Matacavallo~ 
n.· 19, e de conCormidade com a Minha immediata Resolu
çlo de 29 de Agosto ultimo, tomada sobre parecer da Sectão 
dos Negocios do Imperio do Conselho d'Estado, exarado em 
Consulta de 22 de Junho antecedente: Hei por bem Autorisar 
a incorporaçllo da Sociedade anonyma, que o Supplicanlc 
pretende Cundar nesta Cidade, para tomar por empreza a 
dita Cabrica; e Approvar os respectivos Estatutos que com 
este bailllo. Luiz Pedreira do Coulto Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executa.... Palacio do Rio de Ja
neiro em o primeiro de Setembro de mil oitocentos cin
coenta e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do CouUo Ferra::. 
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E'slafnlos da Societltl(h~ anollyma, que tem por fim fa
bricar produrtos l'himit·os e refinar assucar, a que 

se refere o Decreto elesta el.ata. 

Art. t.· Fica crenda huma Sociedade 8Donyma entre 
todas as pessoas que adherirem aos presentes Estatutos. 

Art. 2.0 A Sociedade tem por objecto a ocquisiçAo c 
explorarAo de huma fabrica de produclos chimicos e de re
finarão de assucar, fundada pelo Sr. Vital LapeYJ'e, o qual 
se obriga a receber em acções a somma total do que 
possue no estabeledmento, segundo o inventario da cosa, 
approvado pela Commissão IlIspectora. 

A Sociedade denominar-se-ha - Fabrica Imperial de pro
ductos chimicos e de refinaçAo de assucar ,- e para esse fim 
solicitará do Governo a outorisaçAo competente. 

Art. 3.· O capital social fica fixado em duzentos e 
cincoenla contos de réis. dividido em mil acções de duzentos 
e cincoenta mil réis paga\'cis por entradas de 10 por cento, 
e com aviso anticipado de hum mez. Este capital poderá 
ser augmentado pela adhesão e concurso dos accionistas. 
Sendo cobertas oitocentas acções. a Sociedade fica con
stituida. O augmento do capital depende de autorisaç4o do 
Governo. 

Art, 4. 0 A Sociedade durará por dez annos contados 
do dia em que for constituida definitivamente, e poderá ser 
prorogada por mais dez annos por huma deliberação da As
lIembléa Geral, e com approvaçAo do Governo. 

Art. 5.° Emquanto durar a Sociedade far-se-ha todos 
os seis mezes aos accionistas hum pagamento de 3 por cento 
a titulo de juro. em relaçAo á importancia de suas entradas, 
e quando o balanço annual apresentar lucros reaes obtidos. 
serAo elles distribuidos na ordem seguinte: 

t, o FicarAo na caixa da Sociedade 10 por cento dos lucros 
reaes para formar gradualmente hum fundo de reserva, 

2. o O restante dos lucros será distribuído aos Accionistas 
em relaçAo com a importancia das suas entradas. 

Art, 6.· Se no fim dos dez annos a Sociedade nilo 
estiver prorogada, a divisão do actívo terá lugar da maneira 
seguinte: os fundos em caixa no momento de sua cessoçAo 
serão immediatamente djstribuidos entre os 8ccionistas; e o 
estabelecimento com todas as mercadorias, material, cl'e
ditos, será liquidado pelo modo que determinar 8 Assembléo 
dos interessados convocados para este fim. 
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Art. 7. o O Sr. Vital Lapeyre. na qualidade de fun
dador da empreza, terá direito á decima parle das aeções 
emitlidas (l por emiUir. 

ArL 8. o O Gerente da empreza receberá hum ordenado 
mensal de 250;jt> 000, e lerá direito a cinco por cento dos 
lucros, huma vez que o juro de 6 por cento tenha sido 
distribuido aos accionistas; o Gerente deverá fornecer buma 
cauçao de vinte acções, ou huma fiança equivalente . 

. 4.rt. 9. 0 FicA0 approvados e aceitos pela Sociedade os 
contractos feitos pelo Sr. Vital Lapeyre com o proprietario 
da casa, assim como o do ceSSa0 das receitas dos productos 
chimicos a pharmllceuticos. 

Administração. 

Art. 10.0 A Sociedade será administrada por buma 
Commissao de tres membros nomeados pelos accionistas em 
Assembléa, e por hum Gerente nomeado tambem pelos ac
cionistas. 

Art. 1 1. o O Gerente assigna seu nome com o titulo -
Gerente da Fabrica Imperial de productos chimicos. - Os 
Directores se assignao, e Obra0 conforme a parte que lhes 
compete na administraçao. 

O Gerente será nomeado por tres annos, e póde ser 
reeleito. 

Art. 12. o O Gerente tem os mais amplos poderes para 
administrar a Sociedade activa e passivamente, mas 0&0 deve 
tomar nenhuma determinação grave, que comprometta a 
Sociedade sem ser pua isso autorisado pela Commissão Di
rectora. 

Art. 13.0 A nomeaç-ilo dos Agentes, o estabelecimento 
dos depositos, a fixação dos creditos a conceder aos dro
guistas e pharmaceuticos, pertencerão ao Gerente, que dará 
conta de tudo á Commisslio Directora. a fim de que esta 
modifique. ratifique ou rejeite, como lhe parecer mais util 
aos interesses da Sociedade. O Gerente deverá conformar-se 
com a deliberação que for tomada. 

Art. 1 &. o A fixação dos ordenados e salario dos em
pregados e dos operarios do estabelecimento pertencerá tam
bem ao Gerente. Os gastos da casa e as despezas miudas 
serAo fechadas todos 09 mezes, e o Gerente será obrigado 
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a justificnr o emprego dos fundos pertencentes a este Clt· 
pilulo. 

Art. 15.0 O Gerente e 8 Commissfto Directora ficA0 in. 
cumbidos de confeccionar hum Regulamento interno, de· 
terminando as horas do trabalho e as aUribuições dos em
pregados, desde os interessados até o ultimo. O mesmo Ge-
rente fica encarregado de sua execução, e dará todos os 
mezes á Commissão Directora hum relatorio do estado in
terno do estabelecimento. 

Da Commissiio Direetora. 

Arl. 16. 0 A Commissão Directora será composta de tres 
Membros, como fico dito no Art. 10, e se reunirá de oito 
em oito dias. Se algum dos seus membros nllo puder com
parecer á reuniao, participará ao Gerente sua falta. 

Art. 17. o As funcções da f.ommissllo Directora serão 
gratuitas. Porêm por cada sesSlio que seus Membros assistirem 
terão hum taJUo de vinda, ao qual n Assembléa Geral mar· 
cará hum valor. 

Art. 18.· A Commissão Directora será renovada de tres 
em tres annos , e os Membros da passada poderão ser reeleitos. 
Dado o caso de auseocia de hum dos Directores por mais 
de tres mezes, o Gerente fica autorisado paro reunir os 
accionistas, a fim de se proceder á nomeaçllo de outro. 

Art. 19. o Á Commissllo Directora incumbe: 
1. o Velar em que os Estatutos sejãO executados pelo Ge

rente. 
2.0 Examinar as contas do Gerente e apresenta-las á 

Assembléa Geral. 
3.· Defender os interesses dos accionistas em todas as 

suas contestações com o Gerente. 
4.· Velar na execução das condições impostas ao Gerente. 
5. o Convocar extraordinariamente a Assembléa quando 

julgar necessario. 
A Commissão deve-se abster de toda a interferenc;'" na 

gestão dos negocios, e conter-se dentro dos limites traçados 
pelos Artigos acima; ana designará para Thesoureiro hum 
dos Bancos approvados pelo Governo. 
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Da A.~sembléa Geral. 

Art. 20.0 A Assemblca Geral he composta do todos os 
Qcciooistas portadores de 8cções, e se reunirá todos os seis 
Inezes na casa da Sociedade, em "irtude de hum aviso 
transmiUido pelo Gerente. 

Art. 21.· A convocação da As~embléa Geral póde ler 
lugar mais vezes por aviso do Gerenle, ou da Commissão 
DirectoÍ'a; mas neste caso o aviso será feito dez dias antes 
nos jornaes. 

Art. 22.0 .<\. !\lesa da Assembléa he composta de tres 
Membros, hum Presidente e dott!! Escrutadores nomeados pela 
Assembléa Geral. A !\lesa escolhe seu Secretario. 

Art. 23.· As dclibera«,:õcs serao tomadas por maioria 
obsoluta dos )Iembros presentes. Todo acciollisto., portador 
de huma ac«,:llo tem volo deliberAtivo, e os que tiverem 
mais de huma, além do seu voto pessoal, terão mais hum 
por tres seções. 

As deliberações serão lavradas em hum livro de Actas, 
que haverá para isso, assignadas pelo l'residente. Escmtadores 
c Secreto rio , e pelo menos por dez dos Membros presentes 
da Assembléa. 

Art. 2'-.0 As Assembléas Geraes semestraes tem por 
objeeto: 

t. o Ouvir o relatorio do Gerente e da CommissAo Directora 
sobre o resultado das contas e balanços da gerencio. 

2. o Ajustar deftnitivamente os contas e os dividendos a 
distribuir. 

3.· Prover a tudo que for de interesse cummum. 
Art. 25. o Toda a deliberação tomada pela Assembléa, 

constituida regularmente. he obrigatoria para os ausentes e 
para os dissidentes. 

Da amortisação das acrões. 

Art. 26.0 Todo accionista portador de mais de huma 
ncçAo poderá exigir da Sociedade o pagamento da metade 
dellas em productos chimicos e pharmoceuticos pelo pre(.o 
de venda vi~nle. 

Art. 'D.- O pedido do reembolso deverá ser feito 80 
Gerente. que de accordo com a Commisslio Directora fixará 
a todo o pretendente o dia em que puder receber as mer
cadorias por elle de~ignad[\!I. 
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Arl. 28° Esta faclll.lade fica C8ncellida a todo acci~ 
nista portador de mais de huma acçllo, pelo prazo de hum 
anno. (lindo este termo, a Sociedade ficará livre de o pro
rogar, consultando- se para este efTeito a Assem~léa Geral. 

. Inventario! e contas. 

Arl. 29.- Fica incumbido ao Gerente organisar hum in .. 
• entario geral do activo e passivo, para ser apresentado á 
Assemméa Geral que será convocada para esse fim. 

O inventario e as contas sociaes organilladas pelo Gerente 
serão remettidas á CommissAo ))jrectora dez dias antes da 
convocação da Á5sembléa Geral. pora que essa Commiss.'\o 
possa etamina-las e fazer hum relatorio á Assembléa Geral. 

A Commiss8o Directora deve communicor ao Gerente suas 
observações sobre as contas que lhe forllo submeUidas. a 
fim de que elle esc]areca as duvidas que houverem antes 
de apresentar seu relatorio. 

O anno social começa no 1.· de Julho de cada anno , 
e 6nda a 30 de Junho do anno seguinte. 

Liquidação. 

Art. 30.· Na oceasiao da dissolução da Sociedade. de 
qualquer maneira que ella se faça. a liquidaçlio será feita 
pelo Gerente Os direitos e poderes do Gerente como Iiqui
dador serllo os mesmos que já lhe forão conferidos pelos pre
sentes Estatutos. Os direitos e poderes da Asscmbléa Geral du
rante a liquidação ser80 em tudo que lhe disser respeito os 
mesmos que no curso ordinario da Sociedade. 

Arbitramento. 

Art. 31.0 Se no curso da Sociedade, ou durante a ii
quidaçAo apparecerem difficuldades na execuçlio dos presentes 
Estatutos entre o Gerente e a Commisslio Directora. ellas 
serao resolvidas por hum Tribunal arbitral, eomposto de treli 
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Membros, cuja nomeação será feita pelo Tribunal do Com~ 
mercio do Rio de Janeiro, á requisição de todos ou da par
te mais diligente. O:J arbitros decidirllo amigavelmente e em 
ultimo caso, e não se poderá appellar de sua decisllo sob ne
nhum pretexto. 

Art. 32.0 Os accionistas, que por venlura tiverem re
clamações contra o Gerente, devem dirigir suas queixas á 
Commissllo Directora, que decidirá em sua sabedoria o qu e 
lhe parecer mais justo, ou appellará para a Assembléa Geral, 
segundo o direito que lhe he concedido pelo Art. 19 dos pre
sentes F..statutos. 

• 

Modificação dos Estatutof. 

Art. 33. o Se a experiencia fizer reconhecer a necessí
dade de huma modificação nos presentes Estatutos, especial
mente se se reconhecer que he preciso augmentar o fundo 
social filado no Art. 3.0 • a iniciativa desta modificaçllo per~ 
tencerá ao Gerente, que deverá todavia consultar a opinião 
da Commissllo Directora. Nao se l)oderá resolver nada sobre 
8 adopção desta modificaçllo senllo em Assembléa Geral, a 
qual deverá ser convocada na fórma ordinaria: as deliberações 
só poderlio ser tomadas por tres quartos dos accionistas. 
representando pelo menos a metade das acções emiltidas. e 
dependerllo da approvação do Governo. 

Art. 34.0 Todo o accionista desde já reconhece 8 va
lidade dos modificações realisadas. O termo da sesslio será 8S
signado por todos 09 que adherirem ós modificações, e nel~ • 
la se fará mençlio do poder conferido ao Gerente para realisar 
as modificações adopladas pela reuniao. 

Disposições Geraes. 

Art. 35.8 A Fabrica Imperial de productos chimicos e 
pharmaceuticos se põe debaixo da protecl,;ão de Sua Mages
tade o Senhor Dom Pedro 11 .• Imperador do Brasil. 

Art. 36. o A Fabrica póde ser desde já inspeccionada 
pela Junta de Bygiene Publica, ou por qualquer Commisslio de 
'esurança nomeada pelo Governo. Confiada DO futuro da em-
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preza J C na utilidade que pôde trazer ao paiz J espera que 
a iniciativa tomada pelos accionistas, de elevar este estabe
lecimento á altura das necessidades do paiz, será compreheo
dida pelos Poderes competentes, e que lhe será concedida 
toda protecc;.ão que n!lo esteja em opposiçAO flagrante com 
8 liberdade do commercio, reconhecida hoje por todas as Le
gislaç.ões como o maior elemento da prosperidade publica. 

Rio de Janeiro em 24 de Abril de 1855. - Vital La.
peyre. 
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COLLECÇ1\0 D.\~~ LEIS DO UIPERIO DO BRASIL. 

1855. 

'fOMO 18. PARTE 2.- SECÇÃO 53.· 

DECUETO N. o 1.63!. - de 5 de Setembl'O de 1855. 

Estabelece que as promoções que se fizerem para preenchi
mento das vagas que se derem dentro de hum anllo nos 

corpos e armas do exercilq sejão com Imma mesma dala. 

Determinando o Art. 13 da Lei n. o 585 de 6 de Setembro 
de 1850, que o preenchimento das vagas quo occorrerem nos cor
pos e armas de que se compõe o exercito não seja demorado 
por mais de hum anno; e occorrnndo que de serem as promo
ções para esse preenchimento feitas em ditTerentcs datas resul
tão prejuizos ao direito do precedencias de Omciaes de alguns 
corpos e armas, que. sondo mais antigos do que os de outros 
corpos e armas. são promovidos a hum mesmo posto posterior
mente a estes prejuizos que se tornão scnsiveis quando esses 
Omciaes conconem em serviço para obviar tanto quanto for 
possivel os inconvenientes resultantes de semolhante pratica: 
Hei por bem determinar que as promoções que se houverem 
de fazer para preenchor as vagas que so derem em todos os 
referidos corpos c armas sejão com huma mesma data. sob a 
generalidade estabelecida no Art. 2. o da citada Lei. 

O Marquez de Caxias. do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario d'Estado dos Negocios da Guerra, o tenha assim en
tendido e faça executar com os despachos necessarios. Palacio 
do Rio de Janeiro aos cinco de Setembro de mil oitocentos cin
coenta e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

f,om a Rubrka de Sua Magcstade o Imperador. 

Mar~tte= de Caxias. 
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COLLECÇ.~O DAS LEIS DO I?tIPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.& SECÇlO 540.& 

DECRETO N." 1.635-de 12 de Setembro de 1855. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional dos Municipios 
de ltapetú,inga, 1'atuhy, Apiahy, llapeva, e Xiririca 

da Província de S. Paulo 

Atlendendo á Proposta do Presidente da Provincia de S. 
Paulo, Hei por bem Decretar o seguinte. 

Ari. 1.0 Fica creado nos l\funicipios de Itapetininga, Ta
tuby, Apiahy, Itapeva e Xiririca da Provincia de S. Paulo, hum 
Commando Superior de Guardas Nacionaes, com a seguinte or
ganisação: 

§ 1.0 No Municipio da Ilapelininga, hum EsquadrAo de 
Cavallaria, com a numeração de 10, hum BatalhA0 de InCan
taria de 8 Companhias, com a numeração de 34 do serviço 
aetivo, e huma Secção de Batalhão de 2 Companhias, com a 
numeração de 8.· do serviço da reserva. 

§ 2.0 No Municipio de Tatuhy, huma Secção de BatalhA0 
de 2 Companhias, com a numeração de 4.& do serviço activo, 
huma Companhia avulsa da reserva, com a numeração de 22, 
e buma Secção de Companhia do mesmo serviço com a nume
ração de U. 

S 3. o No Municipio de Apiaby, huma Secção de Batalhão 
de 2 Companhias, com a numeração de 6.& do serviço activo , 
e huma Secção de Companhia cta reserva com a numeração 
de 12. 

§ 4.0 No ~Iunicipio da Itapeva, hum BatalhA0 de InCanta. 
ria de 4 Companhias com a numeracão de 35 do serviço acti
vo, e hum a Sec~iio de Companhia" com a numeraçll0 de 13 
do serviço da reserva. 

S 5. 0 No Municipio do Xiririca, huma Sec~ão do Batalhão 
de ~ Companhias, com·a numeração de 7 do serviço ac.tivo , e 
huma Secção de Companhia do reserva, com a numeração 
de 14. 

Art. 2. 0 Os Corpos terão as suas pa,·adas nos lugares que 
lhes forem marcados pelo Presidente da Província na conCor .. 
midade da Lei. 
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José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, !tli
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e fa~-ll executar. Palaeio do Rio de Janeiro em 
doze de Setembro de mil oiiocentos cincoenta e cinco, trigesi
mo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador, 

José Thomaz Nabuco de Araujo • 

... 

DECETO N.· 1.636 - de 12 de Setembro de 1855, 

Desliga do Commando Supetior da Comarca de S, Fran
cisco da Provincia da Bahia, a Guarda Nacional do, 
Municípios da Villa da Barra, e Santa Rita, Chique 
Chique, e Campo Largo, e crea nelles Ires Commandos 
Superiores, 

Attendendo á Proposta do Presidente da Provincia da Bahia, 
Hei por bem Decretar o seguinb~, 

Art. 1.. Fica desligado do Com mando Superior da Co
marca de S. Francisco da Provincia da Bahia a Guarda Nacio
nal dos l\luniciplos da VilIa da Bal'ra e Santa Rita, Chique Chi
que, e Campo Largo. 

Art. 2. o Nos Municipios da Villa da Barra e Santa Rita, 
Chique Chique, e Campo Largo, ticão creados 3 Commandos 
Superiores, com a seguinte organisaçãe. 

§ 1.. O Com mando Superior da Villa da Barra e Santa Ri
ta comprehenderá 1 Companhia avulsa de Cavallaria, com a de
signaçllo de 3.· - 3 Batalhãos de Infantaria. de 6 Companhias 
cada hum, com a numeração de 92, 93 e 9~ do serviço activo; 
e 1 Secção de Batalhão de 2 Companhias, com a numeração 
de 12 do serviço da re5Crva. 

§ 2.° O Commando Superior de Chique Chique será com
posto de huma Companhia avulsa de CavaHaria. com a nume
ração de 13; 2 Batalhões de Infantaria de 8 Companhias ca
da hum. com a numeração de 95 e 96 do serviço activo; e t 
Compan llia avulsa da reserva, com a numeração de 4.·; e t 
Secção de Companhia do mesmo servi~.o . 
. § 3.· O Com mando Superior de Campo Largo comprehende

I'a 1 Companhia avulsa de Cavallaria, com a numeração de 14. 
~ Batalhões de Infantaria de 6 Companhias cada hum, com ~ 
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numeração de 97 e 98 do serviço activo, e huma Companhia 
da reSflrva com a numeração de 5.· 

Art. 3.0 Os Corpos terão as suas paradas nos lugares que 
lhes rorem marcados pelo Presidente da Província na conror~ 
midade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, }Ii~ 
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Justiça, assim 
o tenha entendido e raça executar. Palacio do Ilio de Janeiro 
em doze de Setembro de mil oitocentos eincoenta e cinco, 
trigesimo quarto da Indepcndencia e do Imperio. 

,Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José 1710maz Nabuco de Arauio. 
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COLLEcçl0 DAS LEIS DO LMPEUIO DO BRASIL. 

1855. 

T01IO 18. PARTE 2.· SECÇlO 55.& 

DECRETO N." 1.637 - de 15 de Setembro de 1855. 

Reorganisa a administração do Collegio de Santa Theresa 
fundado na Cidade de Porto Â legre. extinguindo a Com
missão creada por Decreto de 2 de Fevereiro de 184-6, pa
ra servir de Conselho Adminisl"ativo do mesmo Collegio 1 

e creando outra Commissão. 

Attendendo á necessidade de ser reorganisada a adminis
traçiio do Collegio de Santa Theresa, que por Decreto n." 439 
de 2 de Dezembro de 1845, Houve por bem Fundar na Cida
de de Porto Alegre para educação de meninas orphãs: Hei 
por bem Extinguir a Com missão creada por Decreto de 2 de 
Fevereiro de 18~6, pera servir de Conselho Administrativo do 
mesmo Collegio, e crear outra Commissllo, á qual ficará per
tencendo todo o governo economico do referido CoIlegio, a ad
ministração e gerencia de suas obras, podendo contratal-as, e 
propor ao Meu governo os meios mais convenientes para le
vai-as a etreito, sendo outrosim competente para arrecadar as 
quantias que ainda não houverem sido recebidas, procedentes 
da subscripção que foi promovida na Provincia de São Pedro 
para as ditas obras; e bem assim nomear para membros desta 
Commissiio os cidadãos Barão de Quaraim, João de Freitas 
Travassos, e José Dias de Sousa, sendo o 1." Presidente, o 2. CJ 

Secretario, e o 3." Thesoul'ciro da respectiva receita e despeza. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido c faça exeemtar. Palacio do Rio de Janeiro 
em quinze de Setembro de mil oitocentos cincoenta c cinco, 
trigesimo quarto da Independencia Q do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lui:: Pedreira do Coutto J'errfU, 
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COLLfCÇÃO DAS LEIS DO IMl'EnIO DO nnAS1L_ 

'855. 

T01l0 18. PARTE 2,' 
M M __ . - .. 

DECRETO N." 1.638 de 19 de Selcmbro ele 1855. 

&22&& 

Fi.:x::a o,~ elieiüi$ das lic(!w&çw§ 
cÊae,s e pP'clÇ[C$ 

a: jmhgui~ades dOI 0lfi
pr€'l ao E~:c:erCaifk. 

Com-indo fixar de buma maneira pCl'emntoria os e!Teitus 
fleuessal'ios das licenças que se concederem aos Officiaes l' pra-

i)~ctes e pr~~a,;l.~xlr~:t;~;r slJ~~;; ~~t;;:,~:;iJ~~~a~~~; dO~f;I~;~n~~ 
duração de taes licenças não eutru f;;k} eOITf;pi,ila;;ãü 1" P;1-
ra refonnas: 2 .... para obter o grãu de Cavalleiro da Ordem de 
Sãu Bento de A ,iz. 3.", para baixa do serviço por linalísaçáo 
de mai';'atEO em Lfll; !J. , pai';'; iicCe580 aü pusto de Al
feres ou Segundo Tenentlj: 5." tempo de servi;;o de oru
cial inferior cxüdda dos cadetes como habiHlariio neeessarfua 
para aqucllc acc'l"Sso. 6.·, no tempo em qucos Omciaes d~
ef'Hl ;'m hum ,eu exercido das funcçocs 
"e"";",.;;,,,;; deIle pl'l;'a podesflU? t;;K' K'ecz;ssn a;:; püslü hnmcdiatü: 

finalmente em todos os praws Umitadoe qBTIe ;;s Leie ei
gentes exi"rírem de serviço elTootivo como habilitação para qUf;I
qu;~r iim. I"ica IJorem subentendido que a subtração do tem-

bm~~~~;~~\~;'::::,~~ :~~~~~i~~~;~~'-:~Rl~~~~ii~~:çsn;~I~~~~f3:~~~ ~~~ 
lativas tanto de praças como de posto, 

O MarquL'z de l:axias, do Meu Conselho, Ministro c Sc
Z:rct8rio do'Estado do~ Neg<JciüS tia Guerra, o tenha assím en
lendidü, e façc eeeüuttir eom 0'3 despachos n~;:e~earÉO~. i'ala
cio do Rio de Janeiro eo~ df;,eERove di; Seb,mbro de mil üitü
centos cincoenta e cinco, trigesimo quarto da Indt'pendm;;ia 

do Imperio. 

C4Jm a Bubriea de Sue 1\fagClitad;c Imp;frador 

Marquez de Caxias. 

,1 
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COLLEcçÃO DAS l.ElS DO BIPERIO 00 BRASIL. 

1855._ 

TOIIIO 18. PARTE 2.- SEcçlO 57.-

DECRETO N.o t.639-de 22 de Setembro de 1855. 

Declara que d' ora em diante sejão Tabelliães privativos do 
protesto das letras de cambio, terra. e de todos os titulo. 
que o exigem J o. Escrivãe. de appellações e aggravo. dos 
Tribtmaes elo Commercio. 

Attendendo ás representações que á Minha Imperial Pre
sença fizer40 subir o Tribunal e Praça do Commercio da Ca
pital do Imperio J Hei por bem Derogar a segunda parte 
do Art. 59 do Decreto n. o 1.597 do 1.0 de Maio do corrente 
anno. e Declarar que do'ra em diante sejlio Tabelliaes priva
tivos do protesto das letras de cambio, terra, e de todos os 
titulos que o exigem, os Escriv4eIJ de appena~es e aggra
vos dos Tribunaes do Commercio. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte e dous de Setembro de mil oitocentos ciocoonta e 
cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

JOIé Thomaz Nabuco de Araujo. 
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DECRETO N,o L640-de 2-2 de Seh!mbro de 1855. 

a E?dro,ncizlf. as COmarC($$ di? Tury-.4ssu e Ca
rolina, creadas na Provinda do Maranhão. 

Hei ,po~ bell~, D('~larar de.primeira Entrancia as Comarcas 
TiEry-i\SSU c \áRrOima ereaiSllS Lei numere trfirenRü:S c 

sctcn!a d~, Asscm~Je!, Lcgisla~,'a ~a Prov!ncia do M~ranh.ã? 
JOsé ,R hmnaz naWRgECO de iUimJO, do :sleu C'Hlsclnü, 1111-

íiiR3tm e Secrülarin d' Estado dos Nrgocios da Justil;a, assim o 
t{'nb~ entendido e r~l:.a c~ecutar. P~lac.iik do Ri .. ~e Janeiro 
{'m Vinte doas ESC iRelemR1Rro de mIl f>ltüeimtüs e clUcoenta e 
dnco, trigcsimo quarto da Indcpcndcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz.Nabuco tk Araujo. 

--
DECIlET(1 N. 1.141 _. de 22 de «etnmby'n di, 1«2$5. 

Extingue o lugar de Jui~ ~ pireito da 1. Vara Civel 
medptO da 

Ueipor , ITsan«fi dn aLt!5iblziçãiJ, qne Me czmretr'f' o 
Artigo cento e dous paragrapho doze da Constituic;1i.() do Imp~
rio, c exn cüerormidrde da l.ni tres ITezetrn~lro de rml 
üHOi.ento04 e «uarenta e hum, Der g'iOr cxtincto o lugar de 
Juiz de Direito da 1 Vara Civel do'((Iunidp?e da CôrRü. 

l,lsé Chmnaz NaKmcü de Anuio do Meu Conselho Mi
!listro e Seer,et~rio d' Estado dos Neg()Ci~s da K.~~Uça. , . o 
Renh.., emi"n'ZiREO f,'ii~a y'eeCnRar, Palacm do mIo de JaneIro 
em vinte e dous de Setembro de mil oitocentos cincoenta e 
einco quatr'lo bt«epaHdenda 

José ThOinaz Na& .. co de 
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DECUETO N.o 1.642- de 22 de Selcmhm de 1855. 

Declara de primtira Entraflcia as Comarcas de Parnallyba. 
do Jaguary, de Baepend!l e do lndaiá, creadas na Pro
víncia de Minai Gerou; deflomina de Muriahé a Comarca 
da Pomba e extifl9ue a ds Tres Pontas. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo 1.0 Ficão declaradas de primeira Entraneia as C0-

marcas do Parnahyba, do Jaguary, de Bal'pendy c do Indaiá, 
eroadas pela Lei numero setecentos e dezenove da Assembléa 
Legislativa da Provincia de l\linas Geraes. 

Art. 2.0 A Comarca do Pomba passa a ser denominada
Comarca de Muriahé. 

Art. 3. o Fica extincta a Comarca de 'fres Pontas, cujo ter
I'itorio se dividio e annexou a outras Comarcas, na conformida
de da citada I.ei Provincial. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, ~Ii
nistro e Seerl~tario d' E.. .. tado dos Negocios da Justi~a, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro l'm 
vinle dOlls de Setembro de mil oitocentos cincoenta c cinco • 
trigesimo quarto da Independcncia c do Imperio. 

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

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

-.-
IIECRE'fO N." 1.643-de 22 de Setembro de 1855. 

Eleva a gratificação annual do Chefe de Policia da Côrte. 

Hei por bem, Usando da attribuiçilo que Me confere o Ar
tigo vinte e hum da Lei numero setecentos e dezenove de vinte 
oito de Setembro de mil oitoeentos cincoenta e tres, Decretar 
o seguinte: 

Art. t. o Fica elevada a tres contos c seiscentos mil réis 
a gratificação annual do Chefe de Policia do Municipio da 
CÓrte. 

Art. 2.0 Qua.odo esta commissão for desempenhada por 
Desembargadores de alguma das Relações do Impcrio, não 
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perceberá esle a gmtificação da Lei numero seiscentos e qua
renta e sete de sete de Agosto de mil oitocentos cincoenta e 
dous. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
~Iinistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justi~.a, assim 
o tenha entendido e fa~a executar. Palado do Rio de Janeiro 
em vinte dous de Setembro de mil oitocentos cincoenta e 
ciIlCJ, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Jo,é Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N.o 1.6U·- de 22 de Setembro de 1800. 

Desliga do Commando. Sttperior da COrMI"rf' da E.tancia 
da Província de Sergipe, a GlUlrda Nac;ml41 do. Muniei
pios tk ,fi. Luzia, e Espírito Santo da mesma Provincia, 
e com tUa rrea lIum oltlro Commando Superior. 

AUendendo á Proposta do Presidente da Pl'ovincia de Ser
gipe, Hei por bem Decr('tar. 

Arti~o Unico. Fica desligado do Commando Superior da 
(omarc.a da Estanda da Provincia de Sergipe, a Companhia 
antlsa de Cavallill'ia, e os dous Batalhões dos Municipios de Sanla 
Luzia, e Espirito Santo, e com (,51a força Oca creado hum Com
mando Superior nos referidos Municipios. 

José Thomaz ]\Iabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palncio do Rio de Janeiro em 
vinte e dous de Setembro de mil oitocentos cincoenta e cin
co, trigcsimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a RubJ'ica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Ârat'jo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.- SECÇÃO 58,-

DECRETO N. u 1.64.5 - de 20 de Setembr'o de 1855. 

Declara de 1. a EntranCia as 2.·, 4. a, e 6. a Comarcas crea
das na Provincia da Parahiba. 

IIei por bem Declarar de primeira Enlrancia as S<'gunda, 
quarta e sexta Comarcas, creadas por Lei da Asscmbléa Legis
lativa da Provincia da Parahiba de seis de Julho do anno pas
sado. 

JOié Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, lli
nislro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça execular, Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte e n~e de Setembro de mil oit.ocentos cincoenta e cin
co, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco d6 Araujo. 

DECRETO N.o 1.646- de 29 de Setembro de 1855. 

Marca o vencimento do Carcereiro da Cadea da Villa de 
S. Fidelis, na Província do Rio de Janeiro. 

Hei por bem loarear ao Carcereiro da Cadea da VilIa de 
S. Fidelis, na Provincia do Rio de Janeiro, o vencimento annual 
de duzentos e cincoenta mil réis, na conformidade do Artigo 
oitavo da Lei de tres de Dezembro de mil oitocentos qua
renta ehum. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho. Mi
IlI.,t!"O e Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
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lenha entendido e Iara executar. Palacio do Rio de laneiro em 
vinte nove de S~tcm'bro de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigt'simo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mag~stadc o Imperador. 

José Thomaz. Nabuco de ÂrauJo 

--.. -
DECRETO N." 1.6,.,- dc 29 de Setembro de 1855. 

Crea na Freguezia ele Santo Ântonio desta Côrte huma Es
cola do t. o grão para cada hum doi sexos. 

Hei por bem, na conformidade do Artigo 51 do Regula
mento approvado pelo Decreto de ti de Fe\'crciro de 18M. 
Crear na Freguezia de Santo Antonio desta Côrte huma Escola 
do primeiro gráo para cada hum dos sexos. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Minis
tro e Secretario d' Estado dos Ncgocios do Imperio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiroem 
vinle nove de Setembro de mil oitocentos cincocnta c cinco, 
trigesimo quarto da Independencia e do Impcrio. 

Com a Uubrica de Sua Magestadc o Imperador, 

Luiz. Pedreira do Coutto Ferraz . 

••• 

DECl\ETO N.· 1.648 - de 29 de Setembro de 1855. 

Crea a Repartição especial dai TeTraa Publicaa, na Provincia 
dai Â lagoal. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. 1,· Fica creada na Provincia das Alagoas a Reparti

ção especial das Terras Publicas, de que trata o Artigo 6.· do 
Regulamento N.· 1.318 de 30 de Janeiro de 1854. 

Art. i. o A Repartição será composta de hum Delegado do 

, 
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Director Geral das 'ferras PublicM, hum Fiscal· que será o da 
Thesouraria da I.<'azenda {leI'al da referida l'rovincia, hum om
cinl de Secretaria, hum AmanuI'nse, e hum Porteiro Archi
vista. 

Art. 3.0 Estes empregados "enccrào annualmente, o De
legado hum conto e St'iscentos mil réis, o l?iscal trezentos mil 
réis; o Omcial hum conto de réis; o Amanuense seiscentos 
mil réis, o Porteiro Archivista seiscentos mil réis. 

Art. 4.0 O Ministro c Sccreturio d' Estado dos Ncgoeios 
do lmperio, expedirá as instruc~õcs necessarias, a fim de que 
a Repartição, ora creada, comece desde logo a run~cionar 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Minis
tro e Secretario d' Estado dos Negocios do Imperio, as:>im o 
tenha entendido c laça executar. l'alacio do Rio de Janeiro em 
vinte nove de Setembro de mil oitocentos cincoentn e cinco, 
trigesimo quarto da Independencia c do Imperio 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador, 

Luiz Pedreira do COllllo Ferraz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO UIPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.· SEcçlO 59.& 

DECRETO N.o 1.649-de 6 de Outubro de 1835. 

Crea Conselhol tconomiCOl fIO& Corpo' arregimentado, do 
E:urcito, , approva o Regulamento para a lUa gerencia. 

Tendo-se abolido 09 Conselhos admin,istrafh'os dos fundos 
de fardamento, creados pelo AlvarlÍ de doze de Março de 
mil oitocentes e dez, sem que definitivamente se providen
ciasse ácerca da maneira por que devem ser desempenhadas 
outras funcções administrativas, que se achavllo a cargo dos 
ditos Conselhos, como as de que trata o Artigo sexto da 
Carta de Lei de vinte e quatro de Nov<,mbro de mil oitocen
tos e trinta, Hei por bem lJandar crt'ar nos Corpos arregi
mentados do Exercito, Conselkos economicos·, a que servirá 
de Regimento o Rt'gulamento que com este baixa, assignado 
pelo Marquez de Caxias, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario d'Estado dos Negocios da Guerra, que assim o lt'nha 
entendido, e faça executar com os dt'spachos necessarios. 

Palacio do Rio de Janeiro em seis de Outubro de mil 
oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo quarto da Indepen
dencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Marquez de Ca:eias. 
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.EGIJ ..... IlftNTe. 

Para os Corrselhos economicos dos Corpos arregimentados 
do Exercito, €I que se ,'efere o Dec,'eto desta data, 

.\rt. 1.° Em Cilda hum dos (;oi'Pos arregimentados-· dali 
div~rsas armas do Exercito, fOl'mados de duas ou mais com
panhias, haverá hum Conselho denominado -Economico
composto dos respectivos Officiaes superiores effectivos, aggre
gados ou addidos, que estlvel'lllll no exercicio de suas func~ 
çiit·s I'spcciaes, e dos Commandantes das companhias, 

.\rt. 2,° O Major ou o Mandante do corpo será o Fis
cal do Conselho, e hum dos Commalldantes de companhia, 
() Thesoureiro, O Secretario do corpo farlÍ toda 8 escriptlll'a
ção dn Conselho; e o Quartel-mestre recc~rá das pessoas 
rompf'lcntl's, os dinheiros pel'tenr,cntes á g('rencia do mes
mo Conselho, e lhe fari\ entrega delles em sessão, Hum su
haIt(,l'llo do corpo, elTectivo, aggrcgado, ou addido, será o 
Ag('nt(~ encarregado das compras que o Conselho determinai', 
á lista das amostras que forem por este approvadas. 

Ar!. 3,0 O Thesoureiro c o Agente serão eleitos semps
Iralll1ente, na ultima sessão que o Conselho celt'brar nos 
IIICl.t'S dn Junho e Dezembro de cada anno; e se-Io-hão tam
hl'JIl q mmdo os que estiverl~m em exercicio passarem a 
dt'scmpl'llhar funcçeJes incompatíveis com as daqllelles em
pregos ~ quando fullecerem; quando tiverem transferencia d~ 
corpo; quando por qualquer eventualidade de molestia ou 
de s9l'\iço, o Conselho reconhecer a necessidade da substi
tuição ; e finalmente quando decahirem da confiança do 
COflSt·lho. 

Ar!. 4,0 A eleição destes dous funcr.ionarios será realisa
da 1'01' votos da maioria de todos os Membros do Conselho: 
no caso de empate, o Presidente decidirá. Nilo poder'á ter lu
gar a reeleição dos mesmos individuos para tnes empregos. 
senão passados dous annos, depois de findo o exerci cio an
terior. 

Mt. 5.° Se o Governo julgar conveniente IÍ regularida
de da lIt1ministraçl\o militar, c ao bem do serviço, poderá 
Ol'denar a 1(II'mação de Conselhos economicos nas companhias 
lixas do quadl'O do Exercito. Neste caso o Commandnnte da 
companbia exercerá todas as funcçües administrativas do Con
selho, á excepção d.1S do Thcsoureiro, pura cujo emprego 
lI11lllcar[, hum dos Officiaes da companhia, elTeclivo, aggl'e
gado, ou addidn. O mesmo praticará 11 mspeito dos indivi
duos 'lue devem e\el'cel' as fUllcções de Quartel-mestre. de 
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Agentc, c dn Secretario, podendo a nomeação deste rerahir 
(ma hum Surgcnto ou Cud(~tc de reconhecida idoneidade. 

Arl. 6,0 Se por qualquer motivo de serviço miBlm', des
tacar de hum corpo l~ara fóra da Pa'ovincia onde elle nstiv('r , 
ou para qual~uer ponto da mesma Provincia a grande distan
cia do respectiVO QuarM, a fim d'ahi permanecer \(,III(101'a
riamente, alguma fmcl:ão do corpo, correspondente á for~a de 
Iluma, ou mais com ()lmhias , formar-se-laa nessa forl,'a Conse
lho economico pl'Ovisorio, analogo ao do Artigo 1,- ou ao 
do 5,0, conforme a força deslacada; e esse Conselho cUlllpa'i
rá fielmenle na parte que lhe forem applica"eis as disposi
ç«s do presente Regulamento. 

Ao Conselho ccollomico competirá a gercncia e fiscalisa
çlio da receita e despeza dos dinheiros provenientes das seguin
tes verbas: 1.., raneho g("ral das praças; 2,0, fOl'ragem, fer
I'agem, remonta e curativo da cavalhada dos corJlos monta
dos, e venda dos cavallos incapazes do serviço; 3,", nHIllU
factura do fardamento das praças de pret, cuja matCl'ia pri
ma for recchida dos Arsenaes, por assim mais convir ao scr
viço, ou for comprada pelo Conselho em virtude de ordens 
do Governo; 4,·, coneel'lo de instrumental bellico; 5,0, hospi
laes, ou cnfel'marias a cargo dos corpos; 6.·, concerto de ar
mamento, correame, e equipamento; 7,·, economia Ikila de 
qualquer espccialidade, sem prejuízo dos fins a que forelll 
destinados os fundos de que eUas provierem; o assim tam
bem todas as mais quantias que por ventura tenhão ele Sl'r 
recebidas pelo corpo ()ara qualquer outro fim que s('ja, di
verso dos mencionados nos seis numeros precedontes, 

Art. 8.· Para guardar os dinheiros destinados ao~ fins 
mencionados no Artigo 7.", haverá hum cofl'o com tres fe
chaduras de chaves ditrerl~nles; e serão clavicularios o l'rc~i· 
dente do Conselho, o Fiscal, e o Thcsoureil'O, O cofre sI5 St' 
abrirá em sessão r{'gular do Conselho, 

Al't. 9,° As sessões do Conselho terão lugar duas \'l'Zt'S 
por mez, sendo huma do 1.0 até 10, e outra do 20 alt"' ao~ 
Um do mez. Alêm disso, o Conselho poderá rellQir-se extraor
dinariamente sob convocação do Presidente, quando al~\I
ma circunstancia de momento o exigir, Nas sessões se 1'1:('0-

lherão ao cofre os fundos da receita, e se til'al'ão as 'lU;! 11 I ia-; 
neccssarias pl\l'a d(lspczas; pI'Ocedelldo-se na lll'imeira s,':,s;ia 
de cada lIlez ao {'xame e ajuste das contas do mez 'lIIll'rior 
tle «uo se lavri.ll"ií hUllla Ada fllle será assigniltla [Im' Intlc;s 
os Membros tio COllselho, As ddibel'lu:ües dI) Conselho ser.:" 
Sl'lJIpl'e lomadas sob o voto da maioria al130lu1a doti M"'fuhl'l)-; 
que o cOlllI üe. 

AI'1. 10. As Aclas das scssões do Conselho serão lillils 
pelo Majur Uscal antes de assignadas, a fim de verifil:al'-sl' 
se o qUe está relatado nellas concorda com os ciocumenlos 
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do receita e dt-'S(>eza, com as contas correntes, e com as de
liberações que o Conselho houver tomado. 

Art. 11. Sem autorisação pré,'ia do Conselho, ou orde(n 
positiva do respectivo Presidente, expedida sob sua respon
sabilidade, em casos urgentes, não se fará despcza de quuntia 
nenhuma; e a que contrariamente se fizer, nào sel'á como 
lal levada em conta. . 

Art. 12. Os fundos destinados a qualquer das t,spcciali
dados mencionadas no Art. 7. 0 , não IJoderão seI' destrahidos 
para nenhuma das outras, sem impel'iosa necessidade justifi
cada, c deliberação do Conselho. 

Os fundos das econumias licitas, e diversas quantias rece
bidas, de que trata o n. U 7 do mesmo Artigo, serão appli
cados aquelles objectos de arranjo interno do corpo, para que 
não houver consignação peculiar, sob juiz,}, c deliberação 
do Conselho; c tambem aquelles para que são destinados 
os rundos dos seis numeros anteriores, nu mesmo ('.350, e 
com as mesmas condições acima declaradas. 

Art. 13. Para a contabilidade administrativa de cada 
huma das especialidades de receita a que se refere o .A.rt. 7. o 

haverá hum livro em que se lançarão as contas correnlus 
da receita e despeza privativas, tanto de dinheiro, comu 
de generoso As Atlas das sessões do Conselho se cscrC\'crão 
em hum só livro especial, c nellas se lançará por extenso 
ludo quanto constar em algarismos nos das contas correll
tes dUi diversas especialidades; e assim mais as deliberaçcjt}S 
que o Conselho tomar em relação aos objcctos da SUa adminis
tração. Estes livros, e assim tambem todos os documentos 
que o Conselho tiver de archivar, serão rubricados 11610 
respccti ''o Fiscal. 

Art. 14. Os livros de Actas, e de contas correntes do 
Conselho serão riscados, e escripturados tanto quanto foc 
possuel, conforme o systema estabelecido para os Conselhos 
administrativos, c ató agol'a seguido por cites; e da mes
ma fónna o scl'á o mgimen l:eculiar dos trabalhos, c a 
comprovação da receita e dcspeza. 

O Presidente porêm poderá fazer em todo o systcma de 
cscripturação, e de provança.s as llIodiHcaç.oos que julgu 
indispensaveis e convenientes á maior clareza, e simplici
dade: pondo em pratica taes modificações, nté que o Gover
no as approve, ou estabeleça hum systema geral para re
gularisar, e uni formar tal objedo em lodos os corpos. 

AI·t. 15. Os Conselhos economicos provisorios, logo 
que a furt:" que l'lles administrarem, se recolllcl' ao cor
'po a que pC11encer, pl'estarão contas de sua gerencia, pe
rante o Consclho economico geral do dito corpo, fazendo 
entrega a clite dos fundos que existirem em COfl'O, dos li
vros, 8 dos doeumentos respectivos, ficando depois conside
rados dissohidos. 
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Art. 16, O Quartcl-mestrc do corflo. além das incum
bencias do Artigo 2,0, terá a SI'U ('al'go os gl'neros de fal'
damento manufuclul'udos, e por mallul"acturar, l'et:l'lJidos do 
Arsenal; e os quo 1101' dcterminac,ão do Conselho forom 
comprados para o rancho das praças, ou pUl'U outro qual
quer objccto das nttl'ibuições do 1110SIIIO ConSl'lho, 

Art, 17, ~os corpos de cavullilriu c de ilrlilharia a 
c~val1o, compostos dl~ sl'Ís, ou 11Iuis eOlllflanhias, pode
rá hu\'er dous Agcntes, so o rl~ipel:tiVI) Conselho jul!-(ar 
indispcn8avcl. Os Agcnlt's dos cm'pos dl~ lllllll'lucr arma se
rão dispensados de tudo o S('rviço de escala, dUl'anle o 
semestre cm que estiVl'rclJI no cXl'rddo da agcncia, 

Art, 18, Conforme o preço COI ... ellte 110 mel'cado, dos 
gcncros alimenticios, os fundos exislclllt's mil caixa dcstina
dos ao I'ancho, e o valO1" semestral das "tapes, o Conselho 
economico determinará o IIUlllel'O de c:omidas que diaria
mClltc deve 8('1' distribuído ás pra~as, e a nlllur"zu e qllUII
lidade dos gClleros de que St} dew compor cada rat;.ão; k'ndo 
semprt~ C1I1 vista que esses goneros sf'jiill de boa (IUalidade 
e que o illll>Ol'W das cOlllidils diarias nllllea s('ja mcnor do 
que o ortado scmcstrall11l'nle ram a etdpc dos corpos, 

Arl. 19, Qualquer dos :\If'lIIbros do ~ol1selho lJotll:rã pl'O
por elll sessão, as medidas quc jul/o(ar convl'lIienles, a bem 
da maior economia dos dinhl'iros adlllinbtrados, e a blmetieio 
das praças; ll~ndo scmpl'e em vista o bem do serviço militar, 
e a reputação do corpo a (ll1e pCI'h'IU'C, 

Art, 20, ~ão será pcrmillido dl'sconto nenhum no soldo 
das praças de prot sob o pI'('le!Ío de l'conomias, de dons 
gratuitos, ou de deOciencia de fundos do cofre da adminis
tração economica do corpo, para qualqucr objcclo da gCl'un
cia do Conselho, 

Art, 21. Os Membros do Conselho serão solidarios na 
responsabilidade dos dinheiros e gl'lIeros conHados á sua ad
minisLração, 

Art, 22. Nas guias das pratas de prot que forem trans
feridas de huns para outros corpos, se mencional'ú eSp'~ciOca
damenle o numero e qualidade das peças do fardamento que 
lhes houverem sido abonadas desde que asscntárào pruc:a ati: 
a data da trllnsferencia; para, á vista dessas guias, se conhe
cer quacs as peças que se de\'em abonar a cada huma das 
ditas pratas de então em diante, segundo a tabella que por 
determinação do GO\'erno, rl~gular o vencimento dc fardamen
to em tempo d .. paz, 

.\rt. 23, As praças de pl'ct que forom pl'olllOvídns a Ofll
cial de palcnte, quo th'cr('1Il baixa, 1111l) forem reformadas, " 
excluidas por senh'nça, não terão dh'cito á rcc1amatão de 
ajusle de contas, de fardamento, por peças, cujo te 111 [10 dl~ 
vencimento niío se tenha completado, quando tiver lugar 
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(rualquer daquellas c,·ontualidadl's, Os herdeiro!; das pJ"afas 
de prct qUl\ fallecerem não tcrão direito ao pagamento de 
vencimentos militares que taes praças deixarem elll divida. 
senão Dlostrando-se devidamente habilitado:! na fórma da 
Legislac;.ão do Implwio, 

Art. 24-, No:! titulos de divida de fardamento que se 
passarem ás pl'aras comprehendidas no AI1igo antecedenle, 
se mencionará a data do assentamento de praça. a de todas 
as circullst:mcias que allt'rarem tempo de vencimento, c.~om 
declartlção dessas circullstancias: o numero e qualidade das 
peças de fardamenlo que tin'I'cm recebido, e das v('lIcidas 
não recebidas. pal'a Sel'('1O pagas as ditas praças do impor
te destas pec;us, segundo o valor estabelt>cido, 

. Art. 25, Denll'o dos dez primeiros dias dos mezes de 
Janeiro e Julho de cada anno, o Pl'esidente do Const!lho eco
nomico remeltará ao Governo, pelos t.-alOilcs estabcl('cidos, 
hum re)atorio circunstanciado de todos os' movimentos dos 
fundos da respectiva adminisll'ução, e das delibm'açõl's que 
houver tomado, fazendo-o acompanhar de huma coulu co\'
r:'olo, da qual se conheça a roceita o dcspeza de cada t'SllC
cialidude, e o estado 110 fundo total da caixa gorai, tudo 
relati vo ao selJlL'stre fi Ildo, 

Palacio do lUo de Janeiro em seis de Outubro de mil 
oitocentos cillcoenta c cinco. 

Jlarque:r. de Caxias, 
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COI.LRCÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.& SECÇÃO 60.& 

DECRETO N.· 1.650 -de 10 de Outubro de 1835. 

Marca o ordenado dos Promotores Publico . ., da r.IOVas 
Comarcas de Tttry-A.'1.'1ú, e Carolina da PI'ovincia 

do Jlaranhão. 

Hei por bem llarr.ar o ordenado annual de oitoconto!O 
mil réi~ ao Promotor Publico da Comarca do Tury-Asslí, o 
o de hum conto de rl~is 80 da Comarca da Carolina, croa
das na Provincia do }Iaranhi'io. 

Josú Thomaz Nabllco de Araujo, do )Ieu Conselho, Mi
nistl'O e Sl'crctal'io d'F..slado dos Negocios d.-, Justiçn, assim 
o tenha entendido e raça executar, Palacio do Rio do Jnnoi
rn em d('z do Outubro do mil oitocentos cincoonta o cinco. 
tl'igesimo qunrto da Indepcndencia e do Impcrio. 

Com li Rubrica de Sua Magestado o Imperador. 

JOI/ Thomaz NabwxJ de Araujo. 

-
DECRETO N." t.6ál-dc 10 de Outubro de 1855. 

Marca os o,.dtmados dos Promotores Publicos da.'I 2.·, A." 
e 6." Comarcas da Proviw:ia da Parahyba. 

Hei por hem !\farcar o ordl'nado annual de ,eiscentos 
mil réis li cada hum dOi Promotores Publico!O das sllgunda, 
quarta, c sexta Comal'C<1s, creadas na Provincia da Para
hyba, 

I" 
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joSé Thomaz ~abo('() de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nis\ro c Secr~tario d'Estndo dos Nrgocios da Justiç.1, assim 
o lenha entendido e rara executar. Palacio do Rio de Janei
ro ('m d(~z de Outuhl'o' de mil oitocentos cincoenla e einco , 
trigesimo quarto da Independt'lIcía e do Impt"rio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José T/wmaz Nabuco de Araujo. 

... --
DECRETO N.o t.652-de 10 de Outubro de 1833. 

Marca os ordtmados (los Promotores Publieos das no~as 
Comarcas do Parnahyba, do Jaguary, de Baependy, 

e do Indaiá, tIa Provincia de Minas Gerau. 

Hei por bem Marcar o ordrnado annual de novecentos 
mil réis a cada hum dos Promotores Publicos das Comarcas 
do Parnahyba, Jaguary, Bat'pcndJ, c do Indaiá, na Pro
víncia de Minas Geríles. 

José Thomaz Nabuoo de Amujo, do Meu Conselho, )(j
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e f~.a executar. Palaeio do Rio de la
neiro em dez de Outubro de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigesimo quarto da Independencia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José T1wm,a; Nabuco de Araujo . 

.. 
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DECRETO N.· 1.653 - de 10 de Outubro de 1855. 

Sepat'a o Termo do Jardim do do Crato, na ProointftJ 
do Ceará; e crea nelle, retinIdo ao ds Milagres, hum 
Juiz Municipal, que accumulará as funcções ds Juill de 
Orphàos. 

Fica separado o Termo do Jardim do do C rato , na Pro
vincia do Ceará, e haverá nos Termos reunidos do Jardim 
e Milagres hum Juiz Municipal e de Orphlos, revogadas as 
disposições em contrario. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e fa~.a executar. Palacio do Rio de Janei
ro em dez de Outubro de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigcsimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

-.. 
DECRETO N.· 1.6M-de 10 de Outubro de 1855. 

Separa os Termos de Santo Amaro e Maroim do do Ro
sario do Cate te. na Provineia de Sergipe, e crea nellu 
hum Juiz Municipal, que accumulará as funcç~es de 
Juiz de Orphãos. 

Ficão separados os Termos de Santo Amaro e Maroim 
do do Rosario do Catete, na Provincia de Sergipe, e ha
verá neIles hum Juiz Municipal e de Orphãos, revogadas as 
disposições em contrario. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em dez de Outubro de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da Independencia c do Imperio. 

Com a Rubrica dc Sua Magc:itade o_Imperador. 
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DECRETO N.· 1.655 - de 10 de Outubro de 1855. 

Rewm cros Termól de ltapicufÍI. , 19uará o d, Anajatuba, 
na Provincia do Maranhão. 

Hei.por bem Reunir aos Termos de ltapicurú e Iguará 
o de Anajatuba, creado pela Lei numero trezentos e cincocn
ta e nove de vinle e dous de Julho do anno pretcrito da 
Assembléa LegislaUva da Provincia do MaranMo. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, lli
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e raça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro , em dez de Outubro de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigcsimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Âraujtl. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.- SECÇÃO 61.-

DECRETO N.· 1.656- de t3 de Outubro de 1855. 

Altera o lugar designado pelo Decreto N.· 1.331 de t3 de 
FefJereiro de t854 para séde de huma colonia militar. 

Hei por bem Transferir das margens do Ribeirão do 
Urucu para as do Ribeirllo das Lages em frente da Lagoa, 
que existe do lado direito deste, a séde da colonia militar 
creada pelo Decreto N.· 1.331 de t3 de Fe,ereiro de t855 , 
revogadas nesta parte as disposições do mesmo Decreto. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistr? e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro aos treze de Outubro de mil oitocentos cincoenta e 
cineo, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

w 

DECRETO N.O t.657-de t3 de Outubro de 1855. 

Equipara o Emprego de Ajudante do Procurador Fiscal do 
Tliesouro Nacional aos de Sub-Direclor das Rendas Pu

blicas e Contadores do mesmo Tl&uouro. 

Usando da autorisllção concedida pela Lei numero 563 de 
4 de Julho de 1850, Hei pol· bem que o Ajudante do Procu
rador Fiscal do Thesouro Nacional, tenha não só vencimento 
igual ao de Sub-Director das Rendas Publicas e Contadores do 
mesmo Thesouro, com o mesmo tratamento que lhes he con-
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cedido pelo Art. 38 do Decreto 736 de 20 de Novembro 
de 1850. 

O Marquez de Paraná, Conselheiro d'Kstado, Senador do 
Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Se
cretario d' Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em treze de Outubro de 
mil oitooentos cincoenta e cinco, trigesimo quarto da Indepen
dencla e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\fagestade o Imperador. 

Marquez de Paraná. 
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COLLEcçÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

T01l0 18. PARTE 2.- SECÇÃO 62,. 

DECRETO N.· 1.658-de 17 de Outubro de 1855. 

Faz extensiva 11 gratip,cação d~ sold.o dobrado tiOS termos do 
Artigo 4.· da Lei N. o 648 de 18 de Agosto de 1852 ás 
praças do Exercito que tendo acabado o seu tempo de ser
viço nelle continuão sem engajamento. 

Hei por bem Determinar que as praças do Exercito, que 
tendo acabado o seu tempo de serviço continua0 nus fileiras 
sem engajamt.nto, por faUa dê substitutos que precnchão suas 
vagas, se faça extensiva a gratificação de soldo dobrado 1I0S 
termos do Artigo quarto da Lei numero seiscentos quarenta e 
oito de dezoito de Agosto de mil oitocentos cincoenla e dous. 

O Marque! de Caxias, do Meu Conselho, Ministro e Sl'
cretario d'E.~tado dos Negocios da Guerra o tenha assim en
tendido e expeça os despachos necesiarios. Palacio do Rio de 
Janeiro em dezcsetc de Outubro de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marque% de Curias. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEUIO DO BlUSIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.& SECÇlO 63.& 

DECRETO N. o 1.659 - de 20 de Outubro de 185:'. 

Crea na Província do Rio Grande do Sul duas Pagadoria. 
pUaes da respectiva Thesouraria de Fazenda. 

Tendo a cxperiencia demonstrado a necessidade de haver 
na Provincia do Rio Grande do Sul duas Pagadorias filiaes 
da Thesouraria de Fazenda, para fazerem os pagamentos das 
despezas com o Exercito e Marinha, que &e realisAo em diver
sos pontos da mesma Provincia; e outrosim que esse serviço 
he mal desempenhado pelas duas Pagadorias que forão alli 
provisoriamente estabelecidas, e estão em exercício: Hei por 
bem, Usando da faculdade concedida ao Governo pela Lei n.O 
563 de 4 de Julbo de 1850, Decretar o seguinte: 

Art. 1.0 Ficão creadas na Provincia do Rio Grande do Sul 
duas Pagadorias ftUaes da Tbesouraria de Fazenda, as quaes 
serllo encarregadas dos pagamentos das despezas dos Ministe
rios da GuelTa e Marinba, que se fazem na mesma Provincia; 
devendo huma funccionar na Cidade do Rio Grande, e outra 
em hum ponto central da Provincia, onde a dita Thesouraria 
julgar mais conveniente para que taes pagamentos sejio Ceitos 
sem retardamento. O serviço das referidas Pagadorias será fei
to de conformidade (10m a legislação respectiva, e instrucçOes 
que forem dadas pela mencionada Thesouraria, e approvadas 
pelo Governo. 

Art. 2.0 Cada hum dos Pagadores das ditas Pagadorias 
perceberá o ordenado annual de hum conto e dnzentos mil 
réis, e além disso quatrocentos mil réis para quebras. O da 
Pagadoria central poderá tor hum Fiel de sua escolha e con
fiança, e sob sua responsabilidltde, se for indispensavel para 
que os pagamentos a seu cargo se effectuem com presteza. Es
te Fiel perceberá o ordenado de oitocentos mil réis annuaes • 
e será nomeado pelo respectivo Pagador, com approvação do 
Inspector da Tbesouraria. 

Os Pagadores serão nomeados por Decreto Imperial. 
Art. 3. 0 Servirão de Escrivães e Ajudantes das referidas 

Pagadorias Empregados da Thesouraria de Fazenda, designa
dos pelo Inspector, que os devertí tirar da 4.a Secção da mes
ma Tbcsouraria, e substituir por outros sempre que assim 
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convier ao bem do serviço. Aos Empregados nomeados para 
esta commissilo marcará o Governo huma gratificação alêm do 
seu ordenado. 

Art. 4." Os Empregados que tiverem de Cllzer pagamen
tos Córa dos lugares em que estiverem estabelecidas as Paga
dorias perceberão huma a.iuda de custo para as dcspezas de seu 
transporte. Aos da Thesollraria, que Corem servir nas mesmas 
Pagadorias, ou forem removidos dellas, se abonará outra aju
da de custo. Estas ajudas de custo e a gratiOeaçllo acima men
cionada serão marcadas pelo Governo em tabella permanente. 

O Marquez de Paraná, Conselheiro d'Estado, Senador do 
Imporio. Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 

• Secrt'tario d'Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o t(lnba ent.endido e 
Caça executar. Palaeio do Rio de Janeiro elft vinle de Outu
bro do mil oitocentos cillco~nta e cinco, trigesimo quarto da 
Indepcndencia e do Imporio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Paraná. 

DECRETO N." 1.G60-de 20 de Outubro de 1855. 

Marca os ordenados dos Promotores Publico, dar novas Co
marcas da Feira de Sant' Anna; e de Caeteli, na 

Provinda da Bahia. . 

Hei por bem Marear o ordenado annual de oitocentos 
mil réis ao Pl"Omotor Publico da Comarca da Feira de Santa 
Anna, e o de novecentos mil réis ao da Comarca de Caete
té, creadas na Provincia da Bahia. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido, c Caça executar. Palaeio do Rio de Janeiro 
~ vinle de Outubro de mil oitocentos cincoonta e cinco, 
t.rigesimo quarto da Independencia e do Impp.rio. 

Com a Uubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Josd Thomaz Nabuco de Araujo. 

r 
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DECRETO N.o 1.661-de 20 de Outubro de 1855. 

Crea no Tenno de Sant'Anna do Camisão da Provincia da 
Bahia o Lugar de Juiz Municipal, que aocumulará 

as funcções de Juiz dos Orphãos. 

Hei por bem Crear no Termo de Sant' Anna do Cami
são da Provincia da Bahia o Lugar de Juiz Municipal e de 
Orphãos. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janei- • 
ro em vinte de Outubro de mil oitocentos cincoenta e cin
co, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

--
DECI\ETO N." 1.G62-de 20 de Outubro de 1855. 

Decl.ara de 1. a Entrancia as Comarcas da Feira de Sant' An
na, e de Caeteté, r.readas na Provincia da Bahia. 

Hei pOI" bem Declarar de prim9ira Entrancia as Co
marcas da Feira de Sant'Anna, e de Caetcté, creadas pela 
Lei numero quinhentos cincocnta e dous da Assembléa Le
gislati\"a da Provincia da Bahia. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janei
ro em vinte de Outubro de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigcsimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 
TO)(O 18. PARTE 2.- SECÇ10 M.-

o, 

DECRETO N.· 1.663 - de 24 Outubro de 1855.· 

DeclfJl'a como deve Itr entendido o Ârt. 3.° do Decreto n.· 
641, de 10 Outubro de 1849. 

Hei por bem Declarar que o Artigo terceiro do nectéto 
numero seiscentos e quarenta e um, de dez de Outubro 
de mil oitocentos e quarenta e nove, nllo comp~Qhen. 
os Membros $10 Conselho Supremo Militar, na parte em 
que véda ao Commandante da Academia da Marinha exe .... · 
cer outro cargo e accumular mais vencimentos. 

Joio Mauricio Wanderley, do 1\leu Conselho, Miniatrct 
e Secretario d'Estado dos Negocios da Marinha, o tenhá 
assim entendido e faça executar. Palado do Rio de J4tleito 
em vinte e quatro de Outubro de mil oitocentos ciDcoe~(a 
e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do ImperiQ., 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Mauricio Wanderley. 
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COLL~iO DiS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

, 1'0lIO 18. PARTE 2.- SEcçlO 65.-

DECRETO N.o t.664-de 'Z1 de Outubro de t855. 

Dá Re~nlo fHlrtJ execução do Decreto N.o 816 de 10 de 
Jullw do corrente dnno sobre desapropriações para com
'f'UC(lio de obrtu e serviços dtu Estradas de (erro do llrtuil. 

Hei por bem que, na execução do Dooreto N.· 8t6 do 
10 de Julbo do corrente anno, que autorisa o Governo a eStabe
Iecler o processo para a desapropriaçlo dos predios e terrenos 
que forem necessarios para a construcçAo das obras e mais 
serviços pertencentes á Estrada de ferro de Dom Pedro Segundo, 
• às outras estradas dtl ferro do Brasil, e a marcar as regras 
para a indemnisaçAo dos proprietarios dos ditos predios e terras, 
se observe o Regulamento que com este baixa, assignado por 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselbo, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio. que assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte e sele de Outubro de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferra::. 

Repl .. eate pa" •• ex~ d. LeIl'W.o 8 •• 
de •• de .... he do eorreaje .a.o. 

Arl. 1.° AI estradas de ferro. autorisadas por Lei e Decreto 
do Governo Imperial não poderão ser executadas pelos Empresa
rios ou Companhias, ai quem tiver sido incumbida a sua execucAo, 
sem que tenbão sido approvadas as respectivas plantas 'por 
Decreto. 

Art. 2.0 Pela approvaÇio das plantas por Decreto enten
der-se-hAo desapropriados, em fi~vor dos Empresarios ou Com
ranbias incumbidas da construcção das Estradas de ferro, todos 
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os prcdios e lerl'enos comprehendidos, lotai ou parcialmente, 
nos planos e plantas das respectivas estradas, que forem nece88a
rios para a sua construcçAo, estações, serviço e mais depeo
dencills. 

Nenhuma Autoridade judiciaria ou administrativa poderá 
admittir reclamação ou contestaçAo contra a desapropriação 
resultante da approvar.ãO das plant.as por Decreto. 

Art. 3.° O Empresario ou Companhia incumbida da cons
truCÇêlo da estrada de ferro nAo tomará posse dos terrenos fi 
predios desapropriados, sem que precoda á respectiva indem
oisaçAo. 

O processo de indemnlsaçilo será promovido pelos Agentes 
do Empresario ou Companhia perante os Juizes do Civel. onde 
os houver, e, na ralta destes, perante os Juizes Afunicipaes 
dos respectivos Termos, no caso de nio poderem o Empresario 
ou os Direclores da Companhia convencionar amigavelmente com 
os proprietarios, ou quando estes forem menores ou interdictos , 
liC SIlUS tulorl's ou curadores não aceitarem as otrerlas. 

Art. 4. 0 Para se Instaurar o processo perante o Juiz do 
Civel ou Municipal, conforme o disposto no Artigo antecedente, . 
o Empresario ou Agentes da Companhia lhe requererão em 
separado a citaçAo de cada hum dos proprietarios, e de seus 
tutores ou curadores, no caso de serem menores, para e(ft,Uo de 
nomearem dous arbitros, que com os dous nomeados pelo Eanpre
sario ou Companhia, e com o desitmado pelo Governo, procedão 
li avaliaçllo do predio ou terreno. sendo que não queirio aceitar 
a quantia que o Empresario ou Agentes da Companhia devarAo 
ofl'erecer para eSS3 indemnisaçiio. 

O requerimento deverá ser instruido com os seguintes 
documentos. 

f. o Copia do Decreto, que approvou o plano das obras. 
2.· Copia da planta especial do terreno ou do predio. 
3.· Attestado de bum Engenheiro designado pelo Governo, 

cerLiOc8odo ser o terreno ou predio, de que se tratar, compre
bendido no plano approvado por Decreto Imperial, e ser exama 
a planta, que delle se apresentar. 

4.0 Declaraçllo dos dous arbitros que nomearem para com 
os do proprietario , e o designado pelo Governo. procederem 
á avaliaçilo da indemnisaçllo, se a otrerta nio for acceita. 

Se se tratar de indemnisaçllo de predio urbano. oertidi1& 
da decima que tiver sido paga no 2.° semestre do ultimo anno 
financeiro. c no caso de não se ter pago decima nesse semes
tre, por nilo ser devida, certidão da ultima anterior, e da 
primeira posterior que Sfl houver pago. 

A Companhia da Estrada de ferro de D. Pedro 11. Oca 
dispensada da apresentação do documento, de que trata o 
numero t. o dos processos de indemnisaçAo dos pretlios e ter
remos comprehendidos na t.a Secção da referida estraêl. con
tratada pelo Governo Imperial com Mr. E. Pric6. 
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Art. 5.0 Os proprietarios ou seus lutorcs ou curndores. 
il fI'lCm for feita a citaçAo, serAo obrigados, sob pena de re
velia, a declarar denlro de cinco dias, depois da citação se 
aceita0, ou não, a indemnisaçAo ofYerecida; e, no caso dE' 
DIo a acooitarem, declararão a quantia que pretenderem. c 
nomeado logo dollS arbitros que deverão proceder com os do 
Empresario ou Companhia e o designado pelQ Governo. á 
avaliaçlo da indemnisarlo, se o Emp1't'S8rio ou Companhia 
nAo se conformar com o pedido feito pelo proprielario. 

Nos casos de revelia o Juiz nomeará os arbitl'os que com
petiria ao proprietario nomear. 

Art. 6. o Os tutores e curadores dos proprietarios, quo 
os li verem , serão autoritlados por simples despacbo do Juiz 
de Orphlios a aceitar as otrertas da indemnisaçl1O, que acha
rem uteis a seus tutellados ou curados. 

Art. 7.° Se o ofl'erecimento do Emprcsario ou Compa
nbia, ou pedido do l)roprietario for aceito, recebida por 
este a quantia, ou depositada, se recusar ou não poder re
cebei-a. o Juiz do Cível ou o Municipal mandará passar em 
favor. do Empresario ou Companhia mandado do posse. que 
será executado, sem embol'go de quaeaquer embargos, e ser
Yir.í de titulo ao Empresal'io ou Companhia, 

Art. 8,0 Se nem o ofYerecimento do Empresario ou Com
panhia , nem o pedido do proprietario for aceito, os arbi
tros nomeados se reunirão sob a pl'csidencia do Juiz á que 
so refere o Art, 3.0 no dia o hOl'a fixados por este, e em 
sua presepta farão 8 avaliaç40 da indcmnisação devida. ob
servadas as regras dos Arts. 12 e 13, 

Arl. 9. o l<'cita a 8uliação e recebida pelo proprietario 
a sua importancia, ou depositada, se recusar, ou Dão p0-
der reeebel-a, mandará o Juil passar mandado de pQS.~o na 
fôrma do _o\rt. 7.0 , se. as indemnisaçõcs não excederem as of
fenas do Empresario ou Companhia; as pnrtes que as lhe
rem recusado pagaJ'Ao as custas do.proçesso; so porém forem 
SUperiofcs, será o Empresal'io ou Companhia cOlldcmnada nas 
cllStas. 

Art. 10. As pessou quo forem nomeadas al'bitros pelo 
Empresario ou Companhia, ou pelos pl'Oprielal'ios, não po
derão recusar o encargo, salvo sendo empregados publicos, 
00 teBdo algum impedimento dos declarados DO Art, 8.0 do 
Decreto n.O 806, 

At'l. 1(. Os arbitros, que não fOl'em escuzos pelo Juiz. 
n que Rio comparecermn no dia lixado á avaliat;Ao dos pre
dios e terrenos desapropriados, poderão ser colUpellidos a 
cumprir o seo dever com multa até 5O:tl)OOO, o prisão até 8 
dias. 

As nwltas e prisAo serão ordenadas pelo Juiz admiDis
trativamlmte, revertendo a5 multas em favol' da teSllecUva 
Municipalidade. 
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Art. 12. Para proceder á avaliaçiio das indemnisaçêles dos 
Lcrrenos que nAo forem quintaes das casas sujeitas ao. pagamento 
da decima os arbitros observarão as seguintes regras: 

1." As indemnisações nllo poderão ser em caso algum io
fedores ás olTel'tas do Empresario 011 Agentes da Companhia, 
nem superiores ás fixigencias dos proprietarios. 

2." Se os terrenos ou predios, que houverem de ser desa
propriados somente em parte, ficarem reduzidos a monos, de 
metade do sua extensão, ou ficarem privados .das serventias 
nacessarias para uso o gozo dos terreDOS e predios nlio com
prohondidos na desapropriação, ou ficarem muito desmereci
dos do seu valor pela privação de obras e bemfcitorias impor
tantes, serão desapropriados o indemnisados no seu todo, se 
assim requererem os seus proprielal'ios. 

3.· Serao filadas iudembisa~ em favor de cada huma 
das partes, que as l'CClamarom sob titulos dilTerentes. 

No caso de uso-fruct.o, porém, huma só indemnisaÇio será 
fixada em a&tençllo ao valor to&al da propriedade, e o uSQ-fru
cloario e o proprietario exercerão seos direitos sobre a quantia 
Ouda. 

4." Os arbiil'os attendel'lo á localidade, ao tempo, ao va
lor em quo Ocar o resto da propriedade, ao damno que pro
vier da desnprupria~lIo, e á quaesquer outras circunstancias 
que inRdo no pl~O: porém as construClÇÕes, plantações o 
qU8est(uer bemfttitorias feitas na propriedade depois 4e conhe
cido o piaDo das obras, e com o fim de deva rem a indem
nisaçAo, nlo de,'erio ser attendidas. 

õ,· As partes ou seus procuradores poderão apresentar suas 
observações resumidamente, e os al'bitros poderão ouvir os pe
ritos que julgarem conveniente, fazer vestorias n08 lugares ou 
delegar para este fim hum ou alguns de seus Membros. 

Art. 13. Para a avalinçllo das indemnisaçõe5 dos prt'dios 
sujeitos á decima serllo observadas os seguintes regras: 

1." Nenhuma indemnisaçAo pod!}rá ser menor, do que o 
valor de 20 annos do rendimento do predio, devond(f ser cal
culado este rendimento pela decima que houver pago no ulti
mo semestre immodiato á llqocllo, em que houver de verift
car-se a desapropriação; e no caSQ de não ter pago decima 
neste semestre, pela certidão da que pagou no semestre an
terior, 

Se nllo houver pago decimn no referido semestre, regu
lar~ha o pre~:o sómento pela ultima decima paga, salvo o 
caso de se haverem feito no predio obras importantes depois 
desse pagamento. 

2." Nenhuma indemnisação será elevada á maior quantia no 
que importarem os ditos 20 anr.os de rendimento calculado pela 
decima, e mais 1 f) o," dessa importancia, se o referido predio 
estiver alugado, e os proprietarios fonlm maiores; se porém 
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forem menores ou morarem IIOS predios que tiverem de ser in
demnisados, ou forem corporações de mão morla, ou os pre
dios estiverem no ultimo caso da regra t.·, a indemnisação 
poderá ser elevada até 20 % acima dos 20 annos de rendi
mento calculado pela decima. 

Se os predios forem de corporaçOes que nAo paguem decima , 
ou pertencerem ao Estado, e nlo estiverem comprehendidos na 
disposi('ão da 2.' parte do § t. o do Art, 1. o do Decreto de 26 
de Junho de 1852, a avaliaçAo se fará, no 1.° caso sobre li 
base do aluguel do predlo com a pt)rcentagcm devida, à Jui
zo dos arbitros, não excedendo a 20 %; o no 2.° e.aso será a 
8valiaçAo feita por estimativa, precedendo Informaçlo de dous . 
Engenheiros e de dous m"estres de obras designados pelo Juiz 
do Civel. 

3.· A indemnisação dos predios, que estiverem situados em 
localidades nAo sujeitas ao imposto da decima, será feita se
gundo a avaliaçAo t á quo se proceder sobre a base do seu alu
guel com a porcentagem devida, 'á juizo dos arbitros, nlo 
excedendo a 20 %. 

4,° A illdemnisaçiio daquelles, áque por seu destino espe
cial IJ~O poderem ser applicadas as regras dos S§ anteriores. 
será feita segundo as regras estabelecidas para os terrenos DO 
Artigo 12. 

Art. n. Os proprietarios dos terrenos e predios, pelos 
quacs devilo passar as Estradas de ferro aulorisadas pelo Corpo 
Legislativo. e concedidas a Empresarios ou Companhias pelo 
Governo Imperial, não poderio impedir que esses terrenos ou 
predios seJão examinados e percorridos pelos Engenheiros en
earrcll8.dos do levantamento dos planos e plantas das Estradas. 

03 Empresarios ou Companhias e seus Eagenheiros p0-
derio recorrer às Autoridades administrativas ou policiaes no 
easo de recuza dos proprielarios. Fica porém entendido que 
tel'Io os ditos proprietarios o direito de serem Indemnisados 
do valor de quaesquer bemfeitorias, que tenhAo sido destrui
das ou damniftcados por esses exames. 

Palaeio do Uio de Janeiro em 2i de Outubro de 1855. 

Lui:: Pedreira do COUllo Ferra:. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855 •• 

TOMO t8. PA.RTE 2.- SECÇlo 66.-

DECRETO N.· 1.665-do 3 de Novembro de 1853. 

Extingue o Lugar de Juiz de Direito do Cível da Cidade 
do Reci(e, da Provi,&cia de Pernambuco. 

Hei por bem, Usando da attribuição que Me confere o 
Artigo cento e dous. paragrapho doze da Constituição, e 
em conrormidade da Lei de tres de Dezembro de mil oito
centos quarenta e hum, Dar por exUncto o Lugar de Juiz 
de Direito do Civel, da Cidade do Recife, da Provi nela de 
Pernambuco. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do }leu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em ires do Novembro de mil oitocentos cincoenta c 
cinco, trigcsimo quarto da Indepondencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ~fagestade o Imperador. 

José 7'homaz Nabuco de Araujo . 

••• 

DECRETO N.o t.666-de 3 de Novembro de 1855. 

AutorÍla a Companhia de Rlumínação a Gaz a augmentar 
novamente o leu (undo social. 

Attendendo ao que Me representou o Presidente da 
Companhia de IllumioaçAo a Gaz; e de conformidade com 
o Art. 21 dos Estatutos, que boixárlo com o Decreto n. o 

t. 179 de 25. de Maio de 1853: Hei por bem 8utorisar a 
mesma Companhia para nos termos da deliberaçao por ella 
tomada em Assembléa Geral de seus accionistas, augmentar 
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novamente o seu rundo social. importante em mil e qui
nhentos contos de réis, com a quantia de seiscentos contos 
de réis pela emissllo de mais duas mil actões de tre%entos 
mil réis cada hulDU. . 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. do Meu Conselho. 
MiDistro e Secretario d'Eslado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e raça executar. Palatio do Rio 
de JaDeiro em tres de Novembro de mil oitocentos cin
coenta e cinco, trigesimo quarto da Iudependencia e do 
Imperio. . 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lui: Pedreira do Coutto Ferra: 
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COLLECt;ÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

o 

AUZi~;:' a içd1:t::fr-{~&ilk2!e::i:q, ':'ff4Iir hl%f)ZÇ4 ~mpanhia 
dramatica no thealro de São FmlWi~o, ou em f)U/ro 
qia:ddutr f~4Jrte. . 

Attendeode ao que ~Ie representou a Socieda~e orga
nisad)çti com fim de estibeJeC4.';.'; e illirater In:z.ma iampil~ 
.nhiaJramaHca .nolbeatro 'de São Francisco ou em outro 
qualquer' de~a CÔrte; e conformando-Me por Minha im-
medi&x.la Rez.t:zEuçao Chtia de t:orr44Is.la aEiW) CO:Ql 
o parecer da Secçao dos Negocios Imperio do Conse-
lho d'Es~o e~aríl~o em consulta de 19 ~e Abril :do mli'i
mo irmO: pOz. b~~ ae 44ppro
nr 0,'1 .&tatutos da dita Soc~dade que com este baixa0. 
Luiz Pedreira doContto Ferraz. do Meu Conselho, Minis
tro HeCf4~tm·io iNOS Nf:440ciiíf :Eo I%r±~:afjo. assim 
o tenha eptepdidoe faç~' e~e~uia~: Palacio· do Rio de 

!Il~~~~~, em seis de:zE:~:N'f%brO da mil üitoC%?àkt7: 0 c~::~::ri~~ 

CQQl Rubrkif de daa M44ba~tpd44 .0 bIsberad:)z-

Lu~z Pedreira 40 Coutlo Ferra~. 
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E8tat .. toS .Ia 80eledade drama'lea, a .... e fie 
refere e Deereto n.O • t ... , de • de 

~.vemhre de t8õã. 

TITULO I. 

Da SocHd.atk. 

. Art. 1.· A Sociedade denominada - Dramatica - e 
domiciliaria n('sta Côrte, tem por uoico objecto estabele~ 
cer e manter huma companhia dramatica no lheotro de 
Sao Frnnci~co. ou em qualquer outro desta C6rle, pelo 
tempo de tres oonos. 

Art. 2. 0 O fUl~do desta Sociedade lIe de vinle contos 
de réis. divididos em duzentos occ;ões de cem mil réis 
cada huma. e realisar-se·ha em pre!itarões nlo exceden
tes a vinte e cinco por cento. que se etTeiluarlio trimen
sal mente , precedendo deliberac;ão do Director da Socieda
de, e sendo esta communicada aos accionistas por annun
cios insertos nos jornaes, ou por cortas dirigidas 11 cnda 
hum delles pelo Direetor. 

Art. 3. u Esta Sociedade, logo que houver passado 
huma terça parte das acções, reputnr-se-ho constituida, 
mos nllo poderá sem previa approvaç.ão destes Estatutos e 
autorisoçao do Governo etercer acto algum tendente á 
organisaçllo da companhia dramatica. 

Art. 4 o Os accionistas nAo são responsavf'is a mais 
do valor de suas ocções, e perceberlo o juro annual de 
seis por cento em relaç.ao ás entrados que houl"erem etfei
tuado. 

Art. 5. 0 Além deste juro gozarão os 8ccionistas do 
abatimento de vinte por ceoto nos preços dos camarotes, 
cadeiras e geraes todas as vezes que occuparem esses lu
gares. 

Art. 6.0 Qualquer accionista póde transferir o outro 
as suas acc;ões. mas semelhante trnnsferencia não terá lu
gar para q.uem não for accionista sem previo consentimen
to do conselho, o qual tem direito de preloçllo na com
pra das acções para ficarem pertencendo á Sociedade. 

Art. 7.' A transferencin das oc~ões só dá direito de 
votar ao novo possuidor trinta dias depois de averbada no 

/- ~scriptorio da empreza. 
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Art. 8,0 Todo o accionist'* he socio; todo o soclo 
tem direito de votar pela seguinte rórma: o accionista de 
huma a quatro acções tem tantos votos quantas acções, 
o accioniata de mais acç-ões tem hum voto por cada duas 
act,ões. 

Art. 9.0 Acabado o prazo dos tres annos da duratAo 
desta Sociedade poderá ella continuar, precedendo delibe
raçao por maioria de votOi da assembléa geral, e obser
vando-se as mesma. formalidades com que fÓra constituida. 

Art. tO. O capital da mesma Sociedade poderá ser 
elevado a quarenta contos d! réis, e para esse fim emit
tir-se-ha o duplo das acções declaradas no Art. 2.0 

TITULO 11. 

Da Assembléa Geral. 

Art. li. A assembléa geral reunir-se-ha ordinaria
mente huma vez por anno, e extraordinariamente a 000-
vite do Direclor, ou a pedido de socios que represen
tem hum terço do fundo social, quando occorrllo cir
eumstancias que tornem indispensavel a sua reunillo; e 
julgar-se-ha constituida para poder deliberar, estando pre
sentes ou representados por procuraçao passada a seus 
membros, acciooiltas que possullo mais de vinte e cinco 
acções 

Art. 12. Compete a allsembléa geral o seguinte: 
S 1.0 Eleger hum conselho de tres membros e hum 

Direetor. 
S 2.· Resolver 08 casos que occorrerem, e que o Di

reclor subrnelter ao conhecimento dena. 
S 3.0 Reformar e emendar os presentes Estatutos, sub

mettendo o Director ao conheoimento do Governo.' para 
ser approvada, qualquer eme~da ou reforma que S8 veri .. 
ficar. 

.,
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TI1lJLO m. 

Do Coftltlho e flo Dirtewr. 

Art. 13. Ao conselho compete fiscalisor 85 contas 
que defcrá apresentar annualmente o Director, e inter
por sobre ellas o seu parecer para ser submellido a 81-
sembléa geral, a 11m de serem ou "Ao appro\'adas. 

Art. U. Ao Director, o tujo cargo pertence o adlOi· 
nistra~() geral da Sociedade, e que, podebdo ser reeleito 
deverá eleger·se onnualmente, competem as oltribuitões 
seguintcs: 

§ 1.0 Contractar direclamenle por si ou por seus dele
,odos os artistas que julgar necessarios para a companhia 
dramalica, os quaes poderAo ser engajados neste Imporio 
ou fóra delle. 

5 2. o Nomear e demittir os empregados do theatro, 
e marcar-lhes os respectivos ordenados. 

:§3. - Arrecadar 8 receita, regular a dellpeza, e deli
berM poi' li só, ·como julgar conveniente, em tudo o 
tluefor teadente a consee~.ao do Im . da mesma soeie
dade. 

S 4.- Convocar a IS8eIIlblóa geral nos casos preftstos 
no Art; t t. 

§ 5.0 Requerer quer ao Governo quer ás Autoridadea 
conlititnidu o que for a ...da Sociedade. 

TiTULO IV. 

Art. {5. A ·Sodedade .41efá ,hum tlenetlcio .ftDU" • 
fa'f8l' do ConsenalOrio Drallialioe des'. Cór4e, e eem e a. 
de ser applicado para a creatjo de humo caixo destinada, 
como approver ao mesmo Conservatorio, para serem re
munerodos 08 autores de qualquer producçlo dramatica 
de merecimento. 

Art. 16. A Sociedade poderá, quando julgar conve
niente, crear buma aula de enlino, e decretar, com o 
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fim de promo"er o adiantamento dos que a frequentarem 
huma razoavel gratiOcac:.ao. 

1rt. S 7. A presidencia da llS!!embléa geral competirá 
ao membro mais votado do conselho, servindo o imme
diato em votos de secretario. 

Rio de Janeiro 20 de Marto de 1855. -Joaquim Hc
leodoro Gomes dos Santos. 

-.--.-

nttRETo N.O 1.668- de 6 de Novembro de 1855. 

Crea huma Ca~/e;ra de primeiras letras para Duminas no 1.· 
IJistriclo da F,.eguezia do Engen/lo Vellto. 

Atlendendo ao que represen.tou o Conselheiro d' Gitado 
Inspector Geral da IDstrucçlo primaria e secundaria do Muni
cipio da Córte , Hei por1)em orenf huma Cadeira de primeiras 
letras para meninas no t. o Districto da Freguezia do Engenho 
Velho. luiz Pedreira do Couno Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro e Sccrelarig d' Estado dos Negocios do Impcrio, assim 
o tenha entendido e faça executar. l'alacio do Rio de Janeiro 
em seis de Novembro de mil oilooenlDs e eincoenta e cinco, 
trigcsimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lui:. Pedreira do Comlo Ferraz. 
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COLLECçio DAS LEIS DO IMI'ElUO 00 BlUSIL. 

1855. 

'fOMO 18. PARTE 2.- SECÇÃO 68.· 

DECUETO N." 1.669 -de 7 de Novembro de 1853. 

Jut8risa a incorporação, c approva os Estatutos da Companhia 
de seguros de vida, estabelecida flcsla Côrtf! sob a 

denomilla{'ãlJ de- Tranquillidade. 

Attendendo ao que !\Ie requererão Bernardo de 61iveira 
Mello, e I.uiz Carlos Adolllho de Sousa; e de COII formidade 
com a Minha Immediata Rp.solutAo de 2\. de Outubro ultimo, 
tomada sobre pare(~er da St'crllo dos Negocills do Imporio do 
Consclho d'Estado, exarado êm consulta do 1.° de Setembro 
antecedente: Hei l'Or bem Autorisar n incorporac::lo. e Approvar 
os &tatutos da Companhia de Seguros de vida estabelecida nesta 
Côrtesob a denominação de-TranquiUidado,-osquaes com este 
baixA0. Luiz Pedreira do Couito Fe ... az, do Meu Conselho, 
Ministl'O c Secretario d'Eslado dos l\'egocios lIo Imperio, assim 
o tenha entendido c faça execular. Palacio do Rio de Janeiro 
em sete de :'iovembro de mil oitocentos e cincocnta e cinco, 
trigesimo quarto da Indepcnd('ncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\fagestade o Impcl·ador. 

Lui:: Ped1'eira do Coutto Ferraz. 

E.,,.,..... "" C ... ,.",.",,, rr""9N'II''',,''e, "e 
lfiJe, .. r •• "e "''''', " flUe .e re,ere. Me.,re .. 

11': 6 ••• "e ~ "e No .. e ... r. "e 68"". 

Art. 1." A Companhia 'franquilUdade se destina a segurar 
em todo o hnperio do Brasil contra a mortandade de escravos, 
desde a idade de dez até sessenta annos. 

Art. 2. o &ta Companhia he huma sociedade ano0l'ma , 
com o fundo capital de seis mil contos de réis, dividido em seis 
mil acções de hum conto de l'éis cada huma, podendo esse fundo 
scr augmentado segundo a amuencia das traDSBcçõci quP. se 

Digitized by Google 



( 565 ) 

apresentarem, emittindo mais RcÇões por deliberação da assem
bIéa geral dos accionistas. 

Mt. 3.· A l'C8ponsabilidade dos accionislas pelas trans
acçõe<; da c040panhia limita-se ao valor de snas respectivas 
acções. 

Art. 4.· No seguro de escravos he condição essencial estes 
serem ,accinados, e a companhia só deixará de ser respon
savel por morte proveniente de sevicias ou suicidio, quando este 
for originado por aclo forçado, castigo barbaro ou tortura por 
parte do segurado. 

Art. 5.· O valor do seguro dos e<;cravos eITectuar-se-ha 
na companhia, ou no lugar do domicilio onde se acharem t 

pelos medicos da companhia de accordo com os gerentes da 
mesma. 

Art. 6. 0 A natureza da morle será comprovada pelo atles
tado do medico da companhia no domicilio do fallooido, 6 
apresentados no mesmo dia á companhia ou a seus gerentes. 

Art, 7,0 SelUllo apresentados em regra os aLlcslados, dos 
quacs conste a morte, e identidade do individuo fallecido, a 
companhia pagará logo, depois de feita a apresentaçilo dos 
ditos documentos, e da respectiva apolice, a indemnisação es
tipulada. 

Art. 8, o Em lodo o caso os direitos do segurado prescre
vern." se não os fizer valer no decurso do anno OIortuario na 
confOl'midade dos Al'ts, 6 e 7, 

Art. 9. o A companhia não segura por mais de hum anno, 
e as apolicp.s deverilQ ser reno\'odas no fim deste prazo; porêm ° premio deverá ser pago adiantado, admitlindo, quando este 
exceder a cem mil réis, ° receber letras a tres c seis mezes 
aceitas pelo S(>gurado, 

A11. 10, A companhia dal'á principio ás suas operações 
logo que forem subscl'iptas metade de suas acçéJcs. e obtenha 
a autorisação do GOl'erno Impelial. 

Al't. 11. Logo que a companhia el.th·er legalmente insti
tuida. a Dh'ectoria mal'cará pelos jornaes da CÓI'le o prazo 
dentro do qual os accionislas deverão rcalisar a entrada de 
dez por cento do valor de suas respectivas acções, 

I'Àtc IJl'azo será improrogavel. e a falta dessa entrada no 
leRlFO marcado importará a exclusão do accionista omisso. e 
serão consideradas vagas as suas acçóes. Cfue serão distribuidas 
a novo ou novos pretendentes. 

AI't. 12. A companhia scl'á administrada por dous ge
rentes. e com a liscalisação de huma Directoria composta de 
tres membros. que serio annualmentll eleitos pela assembléa 
geral dos accionistas IÍ pluralidade de votos. sendo substituídos 
no caso de ('&cusa, ou qualquer impt'dirnento prolongado. peJo 
accionista immediato em Volos, 

Art, 13, Bernardo de Oliveira 1\Iello e Luiz Carlos Adol-

, 
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ph:l de Sousa, fUndadores e inslalladol'f's da t'Ompanbia, tido 
nomeados seus (;trNlles e poderão ser SlIblilituidos no CllSO de 
malv~rsOo pre,-islo pelo Codigo Comm('rcial, e de falta e omis
são no cumprimento de seus devertl$, e a commlsilio. que lbes 
he abonada em remuneração de seus serviços. não poderá ser 
alterada. 

Art. 14. Os Directorcs devem ser accionistas pelo menos 
de dez aeçeies. 

Ari. 15. A Directoria fica autorlsada a demandar e ser 
demandada com llenos e positivos loderes, comprt'bendidos 
e outorgados todos. mesmo os de procurador em causa pro
pria. sem reserva de algum; e a gerellcia fica autorisada para 
exerem' livre e geral administr:lçJlo de confonnidade com o 
Art. 12. 

Art. 16. As apolioos de seguro. e todos os mais actos. 
serão allSignados por hum direcLor e bUlO gerente e só a&sim 
obri~ariio a companhia. Os directol'es e, ge~rentes por suas 
assiuaturas só contrahem a rl~ponsabilidade. que na qualidade 
de aotioDistas corresponder ao numero de suas acçõe5. e aquetla 
em que como g('stores da companhia incorrerem pela -execução 
-do mandato. 

Art. 17. Os gerentes nomearão os empregados que jul
garem necessarios. arbitrando-lhes salarios. devendo preceder 
em hum e olltro caso a approvaçilo da DireetGria. 

Art. 18. Os gerentes. tendo a seu cargo todo o expe
diente da compauhia e da cscripturação, perceberio o orde
-nado de quatro contos de r"is cada hum tão som.ente no pri-
-meiro uno de sua gcrencia. e dahi em diante annualmente 
perceberfio em compensação de seus trabalhos lIuma commislillo 
de hum qual10 por cento sobre a imporlancia dos riscos to
modos. a qual será dividida entre eUcs. 

Art. 19. Todos os annos, a começar em Janeiro do 1S56~ 
a Directoria convocará a assembléa geral" para apresentar o 
-balanço e o relatorio do anno findo, e eleger 8 que a de\'c 
substituir. 

Art. 20. Compete á Uircctoria convoc8l' a assembéo geral 
110 caso previsto 110 artigo aoteriOl·. e em todos aquelles .que 
,julgar conveniente. ou quando lhe for ,requerida em represcn
-tação 8sslgnada por 8wionistas possuidores pelo menos de homa 
quarta parte das acções. 

Art. 21. A assembléa geral serú convocada por annuncios 
repetidos tres dilrerentes vezes nos jornaes commurciaes. 

Art. ti. Convocada a assembléa geral. chegados o dia 
c hom marcados. ella se jlllgar~i llonstituida qualquer que S9ja 
o n,umcro de accionistas presentes e representados por llftlClI
raç.ão, e tomará deliberações á pluralidade de votos. exeeptuan
do-se os tendl'ntes ao augmenlo de capital, e li decisão de que 
lmta o artigo seguin&e. que SI) pode'\'ão ser tomadas em as-
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semblea geral reprCRntada ao mcnos por mais de metade das 
aeçêes. 

Art. i3. Se prt>JuilOs absorverem bum terço do capital c 
o fundo de reserva, a Directoria convocará a assemblt?.a geral, 
á qualapreseutará o balanço das operações eO'ccluadas, e a 
companhia será ip.o {acto dissolvida, e liquidará a sua res
ponsalidadc. 

Art. 2~. A Companhia nilo poderá estender os seus seguros 
além do duplo do capital rcaUsavel. 

Art. 25. Somente os acclonistas poderio ser procuradores 
para votarem em assembléa geral. Cada cinco acçlies darllo direito 
a hum vOlo, mas nenhum accionista, qualquer que soja o nu
mero de acç6es que represente por si e por procuração, terá 
mais de cinco votos. 

No 1.· de Janeiro de 1856, e d'abi em diante de seis em 
seis m('zes, se formará hum balanço e conta demonstrativa dos 
trabalhos da companhia, e se repartirão os lucros liquidos 
que houver reservando-se hum quinto delles para fundo de reserva 
e seus respectivos juros. 

Art. 27. A duraçAo da Companhia hc limitada a trinla 
annos. que se principiarão a contar logo que se ache legalmente 
instituida, podendo este prazo ler augmentado por deliberação 
da nssembléa geral, com previa aulorisação do Governo Im
perial. 

Art. 28. Se {lor qualquer causa a entrada de dez ll?r 
cento se achar desfalcada, e o desfalque nAo for preencllldo 
pelo Cundo de reserva, a Directoria exigirá dos accionistas a 
entrada immediata da quantia que for precisa. 

O accionista, que dentro de trinta dias nllo Ozer a entrada 
reclamada, deixará de fazer parte da f.ompanhia; suas aeçtles 
poderão seI" distribuidas a novo ou novos pretendentes, e pro
ceder-se-ha judicialmente contra o ex-accionista pela quantia 
necessaria para preencher o alcance em que ficar. 

Art. 29. A tran~lerencia das acções em quanto so nlio 
completar o seu valor nominal pelo rundo de reserva. só po-
derá ser olTeduada com consentimento unanime da Directoria. 

Verificado que seja o inteiro valor das acç6cs, os possui
dores as poderio transferir ali Uhitum. 

Art. 30. A contar do dia da morte de qualquer accio
Dista, os seus herdeiros terão direito duranre dous mezes a 
aprest'ntar hum novo accionista em substitui~i\o ao Callecido ; 
porêm se lll'ssa epocha não tiverem feito proposta alguma a 
tesp('ito, 011 se as pc'ssoas apresentadas nAo tiverem sido ad
mittidas, as acçnes serão vendidas em hasta publica por conta 
dos ditos herdl·iros. 

Art. 31. No caso de fallcncia de qualquer accionista as suas 
aeçiics serllo considt'l'adas vagas, e vendidas por conta da Com
panhia, e se entregará aos cl'edores unicamente o importe das 
entl'adas rcaJisadas c o Cundo de reserva correspondente. 

.r 
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Art. 32, Os fundos da Companhia serão depositados em 
conta corrente de juros na sociedade bancaria de ~Iauá-Mac-
(jrl",gor & C,a, ou n'outra qualquer que otrereça melhores van
tagéns. 

Art. 33. Sendo o seguro de vida reconhecido por todas 
as Naç()('s da Europa e pelos F.stados-Unidos da Ámeriea 
do Norte, como hum beneficio geral pal'a a humanidade, esta 
companhia no caso que Dio vá de encontro ás Leis que regem 
o Impm'io, se destinará a tomar o mesmo risco sobre pessoas 
livres de ambos os sexos e idades, para o que nesta h~'pothcse 
haverá disposições elipeciaes, que Reão sujeitas á approva~io 
Imperial. 

Rio de Janeiro 21 de Julho de 1855.-Rernardo de 0li
veira Mello.-Luiz Carlos Adolpho de Sousa. 

- ... 

DECRETO N." 1.670- de 7 de Novembro de 1855. 

Separa o Termo de Jlomfim do de Queluz; e o de CattM 
do de Santa IJarbara; e crea em cada hum deUes, e R9 

de Leopoldilla. na Provincia de Minas Gerats. o Lugar 
de .Iuiz ltfunicipal. que accumulal'á as (uncçiJes cU lui, 
de Orpll(l08. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. 1.· Fico separado o Termo de Bom6m do de Que

luz. e creado nelle hum Juiz Municipal e de Orphllo!l. 
Art. 2.· Fica separado o Termo de Cnelhé do de San

ta Bilrbara, e creado nelle hum .Juiz Municipal e de Orphlos. 
Art. 3.· Hllverá no Termo de Leopoldina hum Juiz 

Municipal e de Ol"phüos. 
Art. !... Ficão revogados as disposi~ões em contrario. 
José Thomaz Nabuco de Aranjc). do Meu Conselho. Minis

tro e Secretario d'Estado dos Negocios do Jl1!1ti~a • assim o te
nho cnlenditlo e faça executar. Polacio do Rio de Janeiro 
em sete de Novembro de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
lrigesimo quarto da Independencin e do Imperio. 

Com 11 Rubrica de Sua llngeslade o Imperador. 

José Tlwmaz Naburo cle Arauio. 
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nreRETO N,· 1.671' -de 7 de Novembro de t85~: . 

Defift8 quats são a., armas, cl'io 18vamcuto ronstfttle aggr(J .. 
vação de d6Serçiio das praças de prel do Exercito, e de
termina tJ148 DI réos de deserçao é de· alcst"cia; iftdemni
sem as peças de eqllipalntmto e fardamento não t'lmcitlo que 
hourerem dtstncaminltado por occasicio (la ptrpetração da
quelles crim6S, 

Querendo obviar os inconvenientes que resu!túo do 
modo por que se tem entendido o que sfto as armas ou ar
mamento a que se refere o Artigo unico do tit. 4,0 da 
ordenança de 9 de Abril de 1805, cujo levamento consti
tue huma das circumstoncias aggravalltes da deserção das 
praç.as de pret do Etereito classificadas no citndo Artigo; que
rendo tombem prevenir os damnos que os réos de deserção 
e de ausencia causllo á Fazenda Publica pelo descaminho que 
dllo, por occasiao desses crimes, a peças de seu equipamen
to e fardamento nlo veneido: Hei por bem determinor: 1.0 

que os Conselhos, tanto de Disciplina, como de Guerra, dos 
réos de deserçao e de auseneio nao considerem como armas 
ou armamento, para aggravaçAo da deSel'ção, senlo a es
pingarda, o reDe, a cluvina, a pistola, a lonça, a espada 
e a baioneta: 2.0 que os réos de deserçAo e de ansencia que 
voltarem a seus corpos, capturados ou apresentados, indem
nillem á Fazenda Publica, por desconto da quinta parte do 
respectivo soldo, 85 peças de seu equipamento e fardamen
to nao vencido que houverem desencaminhado por occasião 
do crime; calculando-se a quantia indemnisavel pclu valor 
das peças desencaminhadas, que eslat'a legalmente latado 
na epocha da perpelraçllo daquelles crimes; e entendendo-se 
que, das peças de fardamento 0110 vencido, os ditos réos só 
indemnisarao o valor proporcional ao tempo que nessa epo
cha faltava para completar o do vencimento de toes peças fi
xado por Lei: 3.0 que as petas de equipamento e farda
mento nllo vencido. pelas quaes devem ser rcsponsabi
lisados os réos de descrçao e de ausencia, sejllo sómenle 
aquellas cujo descaminho for verificado pelo conselho de 
disciplina. 

O Marquez de Coxias, do l\Ieu Conselho, Ministro e Se
cretario (('Estado dos Negocios da Guerra, o lenha assim cu-
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tendido, e faça executar com os despamos necessarios. ·h
lado do Rio de Janeiro. em sete de Novembro de mil oito
centos cincoenta e einco, trigesimo quarto da Independeo
eia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua lIas_taele o Imperador. 

Alt.ll'fJ"'~ de Cuitu. 
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COLu.cçl0 DAS lEIS DO IMPERIO DO BRASIl •• 

1855. 
TOMO 18. PUTE 2,- SECÇlO 69.& 

DECRETO N." 1.67:2-de tO de Novembro da 1855. 

Delllnneza o Termo do Desemboque ('O do Âra..cá, na Pro
t:incia de .VirIlU Geraes. 

Hei por bem que. ficando sem ell'eito o Artigo primei. 
ro do Decreto numero novecentos e trinta e quatro de quio· 
ze de Mart-O de mil oitocentos cincoenta e dous. seja de
sannexado o Termo do Desemboque. do do Arasá na Pro· 
,iocia de Mina! Geraes. 

José Thomaz Nabnco de Araujo. do l\ten Conselho. Mi· 
niltro e Secretario d'Estado dos N~ocios da Justiça. assim 
o tenha entendido e faça executar. "alacio do Rio de Janei
ro em dez de Novembro de mil oitocentos cincoenta e cin
co, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jolé Tltomaz Nabuco d, Araujo, 

-... 

DECRETO N.O 1.673- de 10 de Novembro de 1855. 

Crea no Termo de Canindi, da Proointia do Ceará, o Lu
gar de Jui~ Municipal, que lItCUmtÜant di fUflCfÕt$ de 

Juiz dos Orphão,. . 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Haverá no Termo de Canindé, da Provincia do Ceará, 

hum Juiz Municipal e de Orphlos, revogadas as disposições 
em contrario. 
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José Thomaz Nabuco de Araujo J do Meu Conselho, MI
nistro e Secretario d'Eslado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palario do lUo de Janei
ro em dez de Novembro de mil oitocentos cincoenta e cill
co, trigesimo quarto da Iudependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o rmperador. 

José Thomaz Nabltco de Araujo. 

----
DECRETO N.o 1.G'U-de lO de Novembro de 1855. 

Âutorisa a incorporação e approt'a os Estatutos de huma COIII
panhia que se pretende organisar nesta Cárie, C9m a deno

minação de Pharol Agrícola e Indust,.ial, 

Attend(mdo ao que Me requer<,o L. Talzon, ~ de conformi
dade com a Minha immediata Res()lu~ão de 31 do IIIl'Z passudo, 
tomada sobre parecer da Secção dos Negodos do Irn[Wrio do 
Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 23 de Agosto do 
corrente anno: Hei por bem Autorisar a incorporac:Ao e Ap
provar os :Estatutos que com este baixA0, organisados para a 
Companhia denominada - Pharol Agricola e Industrial- , que 
se pretende estabelecer nesta Côrle para o fim de fundar lias 
proximidades da mesma COrte huma fazenda normal de la
loura, creaçAo de animaes e fabrico de varios productos. 
Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negodos do Impl~rio, assim o tenha 
entendido e fa~a executar. Palacio do lUo de Janeiro em drz 
de No,emhro de mil oitocentOs e cincoentà e CiDCO~ trigcsiUlO 
quarto da Independeneia e do hnperio. 

Com a Rubrica de Sua l\1agesladc o Imperador. 

Lui: Pedreira do COtltlo Ferra::. 
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•• ,,,, .. ,.. "a C" ... " ... Id" ., ..... nt/",,"a PA,,
r.' .... ,.·/e"',, e I"",,.'r'a', ".ue .e r .. rere 
" Brerel • ... 0 t. .• '" de t.0 "e N ... e .. 6,.. 
de 1836. 

'1'ltlllo I. 

Art. 1.· Fica rondada nesta C,irte huma Companhia com 
o titulo de Pharol Agricola e Industrial sob os auspicios e com 
o concurso da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, e 
da Illustrissima Camara Municipal, sendo empresario fundador 
L. TailOn. Sua duração será de vinte annos. 

Art. 2. 0 A Companhia tem por objecto crear hum estabe
lecimento normal nas proximidades desta Cidade, para o fim de 
promover o ~guinte : 

1. o A cultura a~rfciçoada e applicada aos vegeta"s de mais 
utilidade e proveito. 

2. o A arte dos afolhnmentos, conservação, melhoramento e 
renovação dos pastos nat.uraes, creação dos pradoll artificiaes, c 
appJicação do melhor syst('ma de irrigaçl'io. 

3. o O emprego e uso dos instrumentos mais apropriados á 
agricultura. 

4.· O tratamento das diversas especies de animaes, melho
ramento das raças, e com especialidade a boa alimentaçilo e nu- . 
trição de vacc.as de leite, e do gado desLinado ao córte. 

5.0 A illtroducção das illdustrias que mais se Iigão a este 
ramo de agricultura, taes como a fabricação do queijo, e da 
manteiga, e a cxtracção do alcool contido lias raizes, e outros 
prodllctos destinados á alimentação dos anima('s. 

6. o A exploraç40 das matos, e melhor systcma de derriba-los 
e conserva-los. 

7.· A maneira mais conveniente de cultivar as montanhas. 
8. o Finalmc>nte todos os mais objectos concernentes ao esta

belecimento de que se trata, e indicados em geral no plano 
apresentado pelo empresario á Sociedade Auxiliadora da Indos
tria Nacional, empregando, logo que seja possivel, o trabalho 
livre no estabelecimento. 
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Titulo n. 

Art. 3. 0 O capital da Companbia será de quatrocenlos 
contos de rNs rl'presl'ntados por duas mil acc;.(1es de duzentos 
mil réis rada huma, as quaes serão distribuidas 110r meio de 
'Iual.-o emissik's dt~ quinllt'lItns al'çiícs, d,wendo k~r logar a pri
IIwira para a install~~ definitiva da eOlllpnnhia. 

AJ'l. 4. 0 O emprlosario fundador tl'IU direito a trezentas 
acC;rlCS gratuitas, rl'S('n'amlo-se para este fim Cl'm ar~.líes em 
cada hUlllil das tres pl'imdras mnis!iÕl~ de qninhentas qlle se 
fi~I'(,1ll na rórma dita, e sendo-lhe as mesmas ('lllregues na 
filzão de vinha llOr anno, ('m rl'c,onhecim,mto de Sl'US e8for~s c 
dt~ huma pt'J'lUancnlt' e boa admillistrac;ão. 

Tltla'o 111 . 

• ,-" .. e .... ,.-rae. " .. _, ... ,., ••. 

Art. 5.0 Logo que se achar('m subscriptas duzentlls aC\:lies 
começllrlí a I\mrl'Íonar a Companhia. 

Nilo St~ podl'rlio fazl'r chamadas de mais de hum decimo das 
acÇÕl's, e sem a antcf('dcncia pelo menos de trinta dias. 

Art. 6.0 As acç()('s dão direito aos bens de raiz, ma('hinas 
e instrumentos, assim como a todos os bens moveis e semO\'l'nk's 
que forl'm cOllcpdidos á Companhia, ou por .. lia adquiridos, e 
linalmente aos lucros verificados pelo inventario annual. 

Art. 7.0 Todo o accionista, que deixar de fazer a sua 
primeira entrada até a epocha marc.ada sem motivo justilll'.ado, 
perdf'rá o direito ás a(~c:,1cs com quc hou\'f'l' subscripto, e nCom
panhia disporá dellas como lhe aprou,·cr; e aquelle, que tiver 
reito huma ou mais I'ntradas, e não fizer as subsequentes, n-jei
blr-se-ha ao que for deliberado pela Assembléa geral nos termos 
do Art. 289 do f':odigo CommerciaJ. 

As acc;õps constarão dos registros da Companhia, e depois 
de rt'alismla a prim('ira entrada podem ser transreridas na con
forlllidndl~ do Art. 29i do Codigo Commercinl. 

Art. 8.° Os accionistas não são rl'sponsaveis pelos pre
juizos 011 Jlf'l'das social's se não ntt~ o ,"alor de suas J't'spt'ctivas 
acc:Õl'S na f til ma do Arl. 2H8 do lIl('smo Codigo. 
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'I'ltulo IV. 

Art. 9.· A direeção c gerencia da Companhia fica perten
cendo ao empresario fundador por todo o tempo que a mesma 
durar. debaixo da inspecc:.Ao e com o ac{:ordo do conselho fiscal 
administrativo. Na falta. impedimento, ou morte do empre
sario será o mesmo substituido por seu filho, se alguma incapa
cidade physica ou moral o não imposSibilitar para o dito fim. 

Art. 10. Fica sempre reservado á Companhia o direito de· 
resolver. sobre proposta do conselho fiscal, ãcerca da necl'ssi
dade de dar a este por adjunto hum de seus membros. ou huma 
pessoa habilitada de sua confiança, e ácerca da nomeação de 
hum outro adRlinistradOl' gerente. quando for isso evidente
mente reclamado pelos legitimos e vitaes interesses do estabele
cimento, devendo neste caso a deliberação ser tomada por dois 
terços dos votos correspondentes ao numero total das 'aeções 
inscriptas legalmente. eontando-se hum voto por cada cinco 
acções. 

Art. 11. A escripturaçilo e contabilidade da Companhia 
serão confiadas a hum secretario nomeado pelo conselho fiscal 
de accordo com o director gerente, quando não possa ou nlio Con
venha ser preenchido esse lugar por algum dos membros do 
mesmo conselho, 

Art. 12. O secretario residirá nesta Cidade, será conve
nientemente retribuido, formalisará as contas da Companhia 
intercalandp-as com as que receber no fim de cada mez do luga; 
da exploração. 

Compete ao mesmo fUllccionario formar annualmente hum 
inventario, que será submettido COQl as contas geraes á conside
ração dos accionislas reunidos em Assembléa geral no anniver
sario da insta Ilação da Companhia, 

TUul. V. 

Art. t3. O director gel'ente terá a seu cargo a organisaçlio 
de Lodo o pessoal e material, dirigirá todos os serviços da ex
ploraçllo. empregando nisso todo o seu zelo e tempo com a 
eooperaçllo de sua familia, escolherá os empregados do estabele
cimento, e os substituirá em caso de nect'S!ftdade, ftcando por~m 

.r 1_ 
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salal'lü deSLÜ:4 depemlenle do COH2ielho, ac/'ordo o 
zn:4smn directüL' 

Na sessão do anniversario da installação da Companhia 
üpresentará elie reh,torio dü +'stad:> do e:%>Jbelecim±mlo dos 

seu eJLrgo. 
Art. 14. O empresario fundador, ou quem exercer as 

funcções de direclor gerente, nos casos e na fórma dl'darados 
ArL deste2i estate%üs, terzl pela gereneia hum ordenndo 

lI~o. 

TU~do VI. 

ArL 15. O conselho fiscal administratiyo será cOIll[Josfo 
cincc& membcüc eleltüc de zgHJ&tro etr<& cnnor [,m Alü,11I-

blêa geral, á excepção dos m'embros do prímeiro conselho que 
serão designados pelo empresario d'efttre os subscriptores das 

250 ;:Z$::~ões. 
A,t. 16. C{,mpettr< ao conselho. 

1. o Velar na execução das decisões tomadas pela Assembléa 

PI:~~!. li'7calihE%?' e s%?ª+erintL,LlPer 0'7 negoci"" da Itüm
panhia, e, especialmente a ad~inistração e trabalhos do estabclc
eimentf.$ {le eX!,&lüraçãü norm,;l, 

3.° Ordenür chamüda d+> fRJindOr, 
(.0 Fazer escolha de hum banco com o qual se ponha em 

relaçõe5, e abra conta corrente 11 resleito dos fündo: :üeiae", (lue 
forz,m recolhidos empredehos 

5.° Fazer a acquisíçãO de todos os objectos necessarios ao 
Citabelecimento, de accordo com o director gerente. 

6 o ;liscali"'l!' e eh,':mina" tudo m>e di>;"'r re"",ito >;s-
cripiur~c;ão e~~ntabBi;iade a' c~rgo d~'~ecr~~~io. 'l!' 

Art. 17. Dos lucros verificados pelo inventario annual, 
trata Itrt. se dedtmirilo ttI,S pü, CenLA) müüOs 

hAsra dü Aüservü, qual podea:i "er ük"ado preTI~er 
a quarta par~do cap!t~l da,Compan.hi~;. e o pro~uct~ I.iqui~o, 
;lue relSL>Xs, feLIDü essa üeHU{)çüf" con'ctH:lIra momü mVld*'trc(W, 
zitrce se distribuirá todüt ÜS af:f:i<)nis&~,g na hSüporÇaf7 dI) 
suas acções. 

l 
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Titulo VII . 

•• ....... , .. __ lo 

Art. t8. A reunião ordinaria da Assembléa geral será no 
anniversario da sua installação, e alem desta reunião terão lugar 
as extraordinarias, que serão convoeadas pelo conselho quando 
as julgue ne.cessarias, ou quando for exigido por hum numero 
de accionistas, representando pelo menos a quarta parte do 
fundo capItal. , 

Art. 19. Compete á Assembléa geral, alem do que está 
determinado nestes estatutos, deliberar sobre a prorogaçAo da 
duração da Companhia, e resolver, findo o prazo marcado para 
esta e em qualquer tempo, sobre a sua dissoluçllo e liquidação, 
quando se verifiquem as hypotheses dos §§ 2.0 e 3.0 do Art. 295 
do Codigo Commercial. 

Art. 20. Depois de approvados os presentes estatutos pelo 
Governo Imperial não poderão ser mais alterados senllo por 
votal;,llo da Asscmbléa geral dos accionistas que representem 
metade dos votos elTectivos, ficando qualquer reforma ou al
teração, que se fizer nos mesmos estatutos dependente da 
approvação do Governo Imperial. 

Rio de Janeiro 19 de llaio de 1855. - L. 'faizon. 

• 
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COLLECÇÃO DAS LEIS 00 UIPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.· SECÇÃO 70.8 

DECRETO N.O 1.675- de U. de Novembro de 1855. 

Autorisa a incorporação e approoo 08 E8Ialuto.~ da Compa
nhia - Esperança Maranhense do Tabaco manuftUtura
do - para o utalJeltcimenlo de huma fabrica de labato 
na Provincia do Maranhão. 

Altendendo ao que me representáriio o Dircctor da 
Companhia organisada na Provincia do MaranhAo, sob a de
lIominoção de - Esperanca Maranhellse do Tabaco manufa
durado - para o fim de estabelecer na mesma Provincia 
huma fabrica de tabaco, e de conformidade com o Minha 
immediata Resolução de 15 de Setembro ultimo, tomada sob 
parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de 
Estado exarada em Consulta de 23 de Ago!'to antecedente: 
Hei por hem Autorisar a incorporação da sobredita Compa
nhia, e Approvar os respectivos Estatutos, que com este 
baixA0. 

luiz Pedreira do CouUo Ferraz, do Meu Conselho, 
l\linis"o e Secretario d' Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faca executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em quatorze de Novembro de mil oitocentos cin
coenta e dnco, trigesimo quarto da Independencia e do 
Imperio. 

Com a l\ubrico de Sua Magestade o Imperador. 

Lui;; Pedreira do Coutlo Ferraz. 
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& ....... da V •• p .... a - E8pe .. aD\,!a Ma .. a-
~'" aheo8e de Ta.a.,. Maoulaetu .. ad •. 

TITULO I. 

Denomirw.ção, fim, organisaçào e governo da C ompanhta. 

Art. i.' A IIssocia~o denominar-se-ha - Companhia 
Esperança Maranhense de Tabaco manufaclurado. 

Art. 2.0 Tem por fim manufacturar o tabaco por to
das as fórma!l, á que se prestar este genero e convier aos 
interessados da companhia. 

Art. 3. 0 A totalidade dos accionistas ~aciClnaes ou es
trangeiros constitue o pessoal da companhia. 

Art. 4. o O seu capital será de fessenta conlos de réis 
dividido em tres mil acc;ões de vinte mil réis cada buma. 

§ i.' Destas tres mil acçõcs apenas se emittirllo por 
emquanto duas mil, podendo todavia a Direcçlio elevar esta 
emisSlio até duas mil e quatrocentas, se assim o exigirem 
os interesses da companhia, do que dará conto á Assembléa 
Geral na primeira sesslio ordinaria. 

§ 2. o A venda das quatrocentas aetões. facultada á Direc
~o no paragrapho antecedente, será etfectuada em hasta 
publica e com aviso previo pelos periodicos. 

§ 3.· As acções que faltarem para completar o maximo 
do capital ,fir..arlio em reserva e serlio vendidas quando a 
Assembléa Geral assim julgar conveniente, de conformidade 
com o Art. 21. 

Art. 5.· As acções serão realisadas em quatro paga
mentos, na razllo de cinco mil réis por cada al:çllo, sendo 
o L· na conformidatle do Art. 54: o 2.· passados quatro 
mezes: o 3.0 oito, e o 4.0 e ultimo doze, se assim for 
necessario, com con vite previo da Direcçio. 

Art. 6. 0 Estn companhia durará vinte annos contados 
da uata tia sua installação, e os mais que convier, obtido 
o competente consenso do Governo. 

Art. 7. o O regimen e governo da companhia compele: 
§ t.· ,\ hum l'residente. 
S 2.0 A dous Secretarios. 
S 3.0 A huma Direcçlio composta de cinco membros. 
§ 4. 0 A huma commissAo fiscal de tres membros. 
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Art. 8. 0 A elciçelo destes cargos será feita annualmen
le em sossc1o ortlinaria da A!>sembléa geFol dos acciollistas p 

e li pluralidade de \otos. -
Art. 9.° São imcompntiveis os cargos de Presidente da 

Associac:ão, Direclores e Membros da Commissão fiscal. 
Art. 10. O accionista estipenlliado pelo e'tercicio de 

qualquer emprego da companhia, sobre que recahir a elei
c:ão para qualquer dos cargos mencionados nos §S 1.°, 2.°. 
3. ° e 4·. o do Art. 7. 0 jlímuis poderá exerccI-os cumula
tivamente e terá por isso o direito de opc:ão. 

TITULO H. 

Dos accionistas. 

Art. ti. São considerados accionistas 8S pessoas que 
legalmente possuircm huma ou mais acções. quer como 
pmsllidores primitivos. quer como concessionarios. 

Art. t 2. Os accionÍl,tas tem direito: 
§ 1. 0 A reunirem se annualmente para a ele iça0 dos 

cargos designados r.os paragraphos 1.0 • 2.0 • 3.0 e 4.. 0 do Art. 
7. o. discussilo do balanço apresentado pela Direcçilo e do 
relatorio da Commisslio fiscal. 

§ 2.0 A pedirem convocação edraordinario da Assem
bléa Geral por meio de huma representação dirigida ao Pre
sidente da Assembléa, e assignada por tantos 8ccionislas 
quantos forem necessarios para representarem hum terço 
do capital efTectivo da companhia. 

Art. 13. Os accioni!ltas são obrigados: 
§ 1. o A pagarem a imporlancia das suas acções na fór

ma do Art. 5. 0 • 

§ 2. 0 A observarem religiosamente as disposições destes 
Estatutos, e dos Regulamentos que se fizerem e forem pela 
Assembléa geral approvados. 

§ 3.0 A reunirem-se extraordinariamente. quando para 
isso forem convocados pelo Presidente da associaçlio. 

Arl. U. Os accionistas que depois de verificarem al
guma entrada. deixarem de pagar as que faltarem. depois 
de prévia e competentemente avisados. perderão o direito 
ás quantias, com que tiverem entrado, ficando as acções 
pertencendo á companhia. 
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§ 1.0 Elceptul1o-se os casos de morte, fullellcia, ou de 
outro qualquer motivo ponderoso, e como tal julgado pela 
Direc.ção, a qual nestes casos passará letras á doze mezes 
pelas entradas effcctuadas, sem juros, e isto quando o repre
sentante do accionista em falta se recusar a prcenchel-as. 

Art. 15 Os accionistas nlio respondem por mais do 
valor nominal das suas nccàes, porÕm o seu capital nllo 
poderá ser retirado antes da dissolUf;ão da companhia. 

TITULO 111. 

Da Assembléa geral. 

Art. 16. A Assembiéa geral he a reunião de aceio
Disla~, que representem pelo menos hQm terço do capital 
etfectivo da companhia. 

Art. 17. A Assembléa geral só se poderá reunir com 
prévia cOllvocac;ão do Presidente da Associaçl1o por meio de 
annuncios publicados nos principacs jornaes desta cidadr. 

Art. 18. Quando poróm em tempo competente nl10 
faça o Presidente da associação a convocaçao da Assembléa 
geral para a celebraçl10 da sua sesslio annual, roderá hum 
ten;.() . dos accionislas da companhia convocaI-a, mandando 
para isso publicar os avisos de que trata o Artigo antece
dente, designando nelles o dia, hora e lugar da reunillo, 
a qual só terá lugar oito dias depois de publicados os an
nuncios. Nesta reunião só se tratará dos objectos de que 
reza o § Lo do Art. 12. . 

Art. 19. As sessões ordinarias para a eleição dos diffe
rentes cargos designados nos paragraphos 1.°, 2.°, 3.° e 4.° 
do Art. 7. 0 , e para julgamento das contas e relatorio da 
direcçao, sob o parecer da Commissão fiscal terao lugar 
no ultimo Domingo de Fevereiro, por convocação do Presi
dente da AsselDbléa de accordQ com a direcc;.ão conforme 
o Art. 42. 

§ Unico. Se por qualquer motivo nao puder ter lugar 
a reunião nesse dia, fará disso prévio aviso hum dos Se
cretarios da associaçao por meio dali periodicos, declarando 
o dia para quando fica clla transferida, nunca elcedendo 
este prazo a mais de quinze dias . 

. bt. 20. Nos avisos que se fizerem para qualquer 
convocaçio da Assembléa geral declarar-se-ha o objecto que 
se tem de submeUer á delibcraçllo da mesma Assembléa. 
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Art. 21. A dissohu:.ão da companhià, suo prorognção, 
reforma de Estatutos e augmento de fnndos, só poderá ser 
por delibera~ão em sessão da Assembléa geral por lantos 
accionistas quantos representem a maioria do capital eft'e
clivo da compallhia. 

Art. 2:!. Tudas as votações da AssembMa geral serão 
feitas por escrutinio secreto e á pluralidade relativa de 
votos. nao podendo accionista algum ter mais de hum 
volo, quer por si. quer como procurador de outro. 

Art. 23. Nao tem direito a votar os accionistas que 
possuirem menos lle cinco ac~ões. 

Art. 24. Nenhum accionista poderá votar sem que te
nha Ires meze!! de inscripç40 na companhia. 

Arl. 25. Qualquer accionista tem direito á assistir ás 
sessões da Assemblél.l geral, tomar parte nas discussões e 
propor qualquer objecto á deliberaçao da Assembléa. 

Art. 26. Os accionistas podem nas sessões da Assem
bléa ser representados pelos seus procuradores, munidos das 
competentes procurações com podl~res especiaes, ficando-Ibes 
vedado o direito de elegibilidadt". 

Art. 27. A eleiçao para os dift'erentes cargos da com
panhia poderá recahir em qualquer aceionista que possuir 
pelo menos cinco aetões. 

Art. 28. Os dous aceionistas immedialamente menos 
votados aos dous Secreta rios servirllo de e~crutadol'C!l nos 
casos de eleitilo, e na fulta destes os que se lhes seguirem, 
segundo a ordem da votat.Ao. 

Art. 29. Os empates na eleiç.Ao dos cargos da com
panhia serao decididos á sorte. 

Art. 30. Assiste á Assembléa geral o direito de pres
tar ou recusar o seu apoio ao balanço apresentado pela 
direcção nas sessões ordinarias á vista do relatorio da Com
missão fiscal. 

TITULO IV. 

Do Presidlnle da associação. 

Art. 31. Ao Presidente da associaçao compete: 
§ 1.0 A brir e dirigir as sessões da Assembléll geral. 
§ 2.0 Convocai-a para as sessões annuaes no mez de 

Fevereiro de conformidade com os Arts. 17, 19 ~ 20 des-
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tes Estatutos. e eltraordinariamente quando o eliglrem os 
interesses da companhia sob reclamaÇio da direcçao. 

§ 3.0 Manter a ordem nas discussões, encerrai-as e sus
pender as sessões, quando se tornarem tumultuosas. 

S 4.0 Assignar a correspondencia da Assembléa Geral. 
S 5.0 Rubricar o livro das aclas das sessões da Assem

bléa. 
Art. 32. No caso de impedimento prolongado preen· 

cherá o lugar de Presidente o acclonista immediatamente 
menos votado para este cargo, e assim successivamente. 

TITULO V. 

DOI Secretario.. 

Art. 3-". Ao primeiro Secretario compete: 
S 1.0 Tomar nas sessões da Assembléa Geral o lugar 

do Presidente, quando este falte, excepto nos casos consi .. 
pados no Art. 32. 

S 2.0 Lavrar as aelas das sessões da Assembléa Geral 
dos accionistas. 

Art. 3t.. Ao segundo Secretario compete: 
S Unico. Fazer a8 vezes de primeiro Secretario, quan

do este falte, ou tome o lugar de Presidente. 
Art. 35. Quando o segundo Secretario falte ou te

gha de occupar o lugar do primeiro, servirá em seu lu
gar o accionista que lhe for immediatamentc meDOS votado. 

TITULO VI. 

Da Direcçoo. 

Art. 36. Compete á direeção: 
§ 1.0 O Governo e immediata administra~ao do estabe

lecimento. 
§ 2.0 Eleger d'cntre os. seus membros hum Presidente, 

hum Secretario c hum Thesoureiro. 
S 3.0 NGmear livremente todos os empregados subven

cionados, designados nestes FAtatutos, e todos 08 mais que 
forem nccessari05 para os interesses da associaçlo. 

S 4.0 Marcar os ordenados á cada bum delles. 
§ 5.0 Fazer os Regulamentos necessarios para o bom an

damento e rcgimcn do estabelecimento. 
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§ 6.· Designar os dias das luas sessões, que deverao 
ser pelo menos, huma vez por semana. 

§ 7.0 Promover as entradas do valor das acçôes na 
conformidade do Art. 5.0 

S 8.° As. .. ignar as apollces. 
§ 9.° Contratar a compra de todos os bens moveis. 

semoventes e de raiz para o trafico do fabrico. 
S lO. Arrecadar os fundos da associoçllo e mondar fll

zer os pagamentos neéessarios, sendo os documentos as
signodos por dous directores pelo menos. 

§ 11. Representar a associatao em todos os seus aelos 
com autorisnção de demandar e ser demandada, e de obrar 
e exercer com livre e geral administra~~o plenos e posi-

• tivos poderes, compreendidos e outorgados todos e sem re
servo alguma, mesmo os de procurador em causa propria. 

§ 12. Impetrar dos poderes competentes a approvaçllo 
de,;tes Estatutos, requerer todos os privilegios, que poderem 
ser concedidos á associat.ão. 

•• \ 

§ 13. Apresentar nas reuniões annunes da ASfoembléa 
Geral o respcctivo balanto, acompanhado de hum relatorio 
do estudo dos negocios da assucin\iilo. 

§ I·\.. Hislribuir finnuolmenle 80S accionistos os di\'iden
dos que lhes competirem, com etcepçao do proximo que 
de,·c .. á ser feito lia conformidade do Art. 37. 

§ 15. .Julgar dos r.asos de que reza o Art. U. 
Arl. 37. A primeira dirccçl10 eleita pelos accionistas 

funcriollor:j ot6 o ultimo dia de Fevereiro de t 856. 
Art. 38. A dirccçJlo tefií hum livro, em que regis

trar:í todas as suas resoluções, as quaes, para que teoMo 
vl.litlade. dc\"criio ser a~signadas por tres directores concor
des em votos. 

Art. 39. A direcção responde á associatllo por todos 
os seus acto~. 

Art. .\0. No impedimento prolongado de . qualquer di
rector servirá em seu lugar o accionisla immediatamenlc 
votado para a direcrAo, percebcnllo a gratiOcação que ao 
substilulo compeliria. 

Art. 41. A dircctAo terá de gratific3eao pelo !Ocu tra
halho dez por cento sobre os lucros liquidos, que serllo 
distribuidos entre todos os directores. 

Art. 42. Fechado o bulane.o allnual, convidará 8 di
rC('çAo Ó Commi~sao l<'iscol para etaminal o, dando disso 
parle ao l'residellle da associaçiio . 
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Art. 43. A direcção poderá recolber em qualquer es
tabelecimento que julgar mais seguro o elcedellte das. qllan
tias necessarias para os despezas ordinarias. 

Art. .u.. A direcção visitará frequentemente o estabe
lecimento e poderá dividir este encargo entre os seus mem
bros da maneira que julgar mais conveniente. 

Art. 45. A direcçãcJ disporá dos Ilfoductos dI) estabe
lecimento da associaçio dentro e fóra da l'rovincia do modo 
que julgar mais acertado. 

TITULO VII. 

Da Com missão Fiscal. 

Art. 46. A' Commissiio compete: 
§ 1.0 O Clame da contabilidade. logo que para isso for 

convidada pela direcç.ão, de confonnidade com o Art. 42. 
§ 2. u Etaminar o estado do estabelecimento c ver se 

vai elle conforme com o fim e intere~ses da associação. 
§ 3.° Apresentar na se!lsão annual á Assembléa Geral 

bum relatorio circunstanciado do juizo que formou em re
sultado dos seus trabalhos. 

Disposições Geraes. 

Art. 47. Entre os empregados cstipendiados haverá. 
bum gerente que responda á dircccl10 por lodo o muyimclI
to intenlo do estahelecimento, compras, vendas, corrcspon
deocias, c escripturacão dos livros nas épocas marcadus. 

Art. A8. A companllio nio correrá o risco a qUlles
quer carregaç,ões de SilO conta que cxceJerem á quinhentos 
mil réis, pelo que a direcção os fará srgurar. 

Art. 49. O fallecimellto de qualquer aocionista não 
obrigará a liquidar a companhia. 

Art. 50. As aetões podem ser por qualqller fórma ne
gociadas ou legadas. 

Mt. 51. I.ogo que forem approvados os presentes Es
tatutos procCller-se-ha ás olcições para os diffcrenlcs cargos 
da associação. 

Art. 52. Sendo qualquer acciollista dispensado do exer
cicio de qualquer cargo, para que tiver sido eleito, servi
rá em seu lugar o que lhe for immcdialo em votos. 

• 
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Art. 53. Em· todas n~ questões que possão suscitar-se 
a direcçllo procu,ará dectdil-as por meio de arbitros. 

Art. 54-. Logo que seja eleita a direcçao • fica ella au
torisada a começar 8S operafOOs da companhia. reclaman
do dos accionistas o pagamento da primeira prestação das 
suas acções. 

MaranbAo 20 de Maio de 1855. - Leonardo Pinheiro 
da Cunha Carneiro, Presidente. - José Gonsalves de Jezu!I • 
1.0 Seeretario. - Joio Gregorio Alves Silva, 2.° Seeretrio • 

••••• 

DECRETO N.· 1.676-de 14 de Novembro de 1855. 

Declara quaes 0& Juizu que ckvem seroir de AdjumtOl ROI 

'casos de su.speição posta ao Juiz dO& Urphãos da Curte. 

Bei por bem Decretar. que, nos casos de suspeiçãO posta 
80 Juiz dos Orphãos da CÔrte. sirvão de Adjuncto, conforme 
a Ordenação Livro quarto Titulo noventa e seis paragrapbo 
vinte cinco, em primeiro lugar o Juiz de Direito da primeira 
Vara criminal, e em segundo lugar o Juiz de Direito da se
gunda Vara crime. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, lli· 
nistro e iecretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em quatorze de Novembro de mil oitocentos cinooenta 
e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica ~e Sua Magestade o Imperador. 

Jo. TlwJJ141 Nabuco de Araujo. 
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DECRETO N.O 1.677 - de U. de Novembro de 1855. 

Coocede a Perretier e Gouy privilegio exclusivo por de: aR
no, para o fabrico e venda de mac/&ifuu por elle, invm
tadal e aperfeiçoadtu, de,tinadas a seccar e de.ca,car café. 

Attendeodo ao que Me requerêrAo Perretier e f.ouy. 
negociantes estabelecidos nesta Cidade, e de conformidade 
com a Minha Immediata Resoluç4o de 31 de Outubro olli·· 
mo, tomada sobre parecer da Secçilo dos Negocios do Im
perio do Conselho d'Estado exarado em Consulta de 8 dó 
Abril do corrente anno: Hei por bem conceder-lhes privile
gio oxclusivo por dez annos para o fabrico e venda de ma
chinas de sua invençao, e pelos proprios supplicalltes aper
feiçoados, as quaes tem por Om seccar e descascar café, c 
810 conformes aos desenhos e descripções que apresenta0 e 
fica0 archivadas no Archivo Publico do Imperio; e do dito 
privilegio se passará aos supplicantes a competente Carta, 
com a qual gozarilo de todos os t1ir~itos e favores concedi
dos pela Lei de 28 de Agosto de 1830, a cujas disposições 
fica0 sujeitos. Palacio do llio de Janeiro em quatorze de No
vembro de mil oitocentos cincoenta e cinco, trigcsimo quarto 
da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lui, Pedreira do Couuo Ferraz. 
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COLLEeçÃO DAS LEIS DO UIPEnIO DO BRASIl •. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.a SEcçle 71.a 

DECRETO N.o 1.678-de 24- de Novembro de 1855. 

Dtsannt:ea OI TermOl de Mamanguape do do Pilar; Ih 
Campina Grallde, do do Brejo de Arla; e do Piancó. 
do de Sousa,. na Pro.,incia da Parahiba do Norte, e crea 
em cada hum delle, o Lugar de Juiz Municipal, que oc· 
cumulará as funcç~, de Ju;:. dos OrpIliJOI. 

Hei por bem Decretar (I seguinte: 
Art. 1.0 FicA0 desannexados, na Provincia da Parahi

ba do Norte, os Termo!! de Mamanguape do do Pilar, de Cam
pina Grande, do do Brejo de Arêa; e do Piancó, do de 
Sousa. 

Art. 2.0 Em cada hum dos referidos Termos haverá 
hum Juiz MUllicipal, que accumulará os funcçàes de Juiz de 
OrphAos. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negodos da Justiça, assim 
o tenha entendido e· fata exccutar. Palacio do RIO de Ja
neiro em vinte e quatro de NOTcmbro de mil oitocentos rin
coenta e cinco, trigesimo qUllrto da Independencia e do Im. 
perio. 

Com o Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo . 
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DECRETO N. o t .679 - de 2t- de Novemhro de t855. 

Dtclara de t.· Entrancia a Comarca de S. José de Mápi
M, crtada na Província do llio Grande do Norte. 

Hei por bem declarar de primeira Entrancia 8 Comarca 
de S. José de Mipibú. crcada pela Lei numero trezentos e 
sete da Assembléa Legislativa da Provincia do Rio Grande 
do Norte. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. do Meu Conselho. Mi
nistro e Secretario d'&!tado dos Negocias da Justiça. assim 
o tenha entendido e faça el8Cutar. l'alacio do Rio de Ja
neiro em vinte e quatro de Novembro de mil oiloeentos cin
coenta e cinco. trigesimo quarto da lndependencia e do Im
perio. 

Com o Rubrica de Suo )Iogestade o Imperador. 

JOIé Tlwmaz Nabuco de Arauio . 

••••• 

DECRETO N.o t.680-de 2.t. de Novembro de 1855. 

Approva os Formularias para diversos ProcelSos 
. ulabelecidOl pela ugislação Militar. 

Hei por bem approvar os Fonnularios para os conselhos 
de investigaçao, de inquiritão e de disciplina especificados 
na Relaçao que com este baixa assignada pelo ~Iarquez de 
(:alÍas, do Meu Conselho, llinistro e Secretario de F..stado 
dos Negocios da Guerra, que assim o tenha entendido e 
faça executar expedindo os despachos necessarios. 

Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e quatro de No
vembro de mil oitocentos cincoenta e cinco, lrigesimo 
quarto da Independendo e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua llagcstade o Imperador. 

Marque: de Cazia •. 
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Relação do. Formularios para o. diversos Consellws de in
vestigação, de inquirição e de disciplina, a ql.Ul se refere 

o Decreto desta data. 

Primeiro. Pura os Conselhos de investigatãO de Belos 
criminosos em geral. 

Segundo. Para os de investigação de dese~ão dos Of
fieiaes de patente. 

Terceiro. Para os de inquiriçAo de mão comportamento 
e inhabilidade dos Officiaes inferiores. 

Quarto. Para os de disciplina, que qualifica0 a deser\'lo 
das pratas de pret. 

Quinto. Para os de disciplina que julga0 as praças 
de pret por auseneias menores de oito dias. 

Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e quatro de No
vembro de mil oitocentos cincoenta e cinco. 

Marque: de Caxias. 

F .... ula .... para o pl"O.,e ... de. eGII8elho. de 
Iovest.l3afilo .ue deve. .uftIlOea .. a de

se"f40 de .melaes de patente. 

(Lugar da retmido do conselho). Anno de 18 ... 

Processo do conselho de investigatão, feito para qua
lificar a descr~ão commcttida pelo.... 1<'.... (posto, fOrpo 
, nome do oflicial ckStrlado) . 
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TERMO DE Jt.1J'l'mÇ.lO. 

Aos .... dias do mel de .... do anno de .. " nesta, ... 
(designação do lugar) em ... (local das sessõts) congregou-se 
o conselho de im'estigação nomeado pelo ...... ' .... (tra
tamento, po.,to, nome e dignidade da autoridade nomeante) 
a fim de qualificar o facto de ha,'er o.... F •... (posto, 
corpo e nome do accusado) faltado desde o dia .... do mel .. . 
ao chamndo que officialmente se lhe fel para o fim de ... . 
(ou - por ter no dia anterior concluido a Jicenc:a com que 
!le achava), como consta da participac:ão do seu respectivo 
rommandante li •.• F .... (posto e nome do commandante), 
não obstantel:aver sido declarado ausente em ordem do dia 
da guarnic:ão ~ob n. o • • •• de.... do mel .•.. , e chamado 
por editnes que se pubJicárão nas gazetas (ou-que forão 
affixados nos lugares publicos desta .•.. ) sendo passado já . 
9 mel (Oft-OS dous meles-se (orporexcesso de licença) 
de espera pre!leripto pelo Art. 1.0 da Lei de 26 de Maio de 
1835. E para se proseguir nos mais termos de,idos do 
competente processo se lavrou o presente que cu o. . •. Ii'., .• 
(posto ,nome) ,'ogal mais moderno escrevi c assignei 

.' .... 

Jt.DVERT~CIA8. 

Neste lugar se colloc4o os documentos abah:o declarados 
na mesma ordem da designaçAo. 

1. o Officio da autoridade nomeante do conselho ao pre
sidente nomeado. 

2. o Nomeação do eonselho. 
3.° Officio do commandantc do corpo do accusado á 

Autoridade nomeante do conselho dando parte que elle não 
comparece0 no dia.... do mel.... para o fim de ..•. , 
ou que não se apresentou, tendo finalisado no dia anterior 
a Jicença com que se achava. 
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.·4. n r.Ó},la authentieada lia ordem do dia da guarnição 
em que o accusado Coi declarado ausente. 

5.° Cópia authenticada do edital que chamou o ae
cusado a comparecer, e que Coi affixado nos lugares publicos, 
acompanhada dos numeros das gazetas em que Coi publicado, 
quando i. .. so se houver feito. 

o offieio da autoridade nomeante ao presidente do con
selho póde ser nos seguintes termos mais ou menos: 

16m.o .•.. Sr. 

Nilo tendo o ... , F ..•• (posto, corpo, e nome do ac
eu.,ado) comparecido desde o dia ... ' do mel.... para oh
jecto de servi~o (ou-por ter Onalisado no dia anterior a 
licença com que se achava -) como me participou no omeio 
incluso o .... l<' ••• (posto e nome) com mandante do mesmo., .. 
(corpo); foi por isso declarado ausente em ordem do dia 
desta guarniçao, e chamado por editaes que se publicárao 
nas gazetas desta .•.. (ou-que forao affitados nos lugares 
publieos desta .... -) conforme consta tudo dos documentos 
juntos; e porque nao tenha apparecido até ao presente, e se 
finalisasse hontem o mez (00- os dous mezes-) de espera 
marcado no Art. 1.0 da Lei de 26 de Maio de 1835; tenho 
nomeado a V.... Presidente do Conselho de InvestigatAo, 
que nos termos do Art. 4.° da mesma Lei deve verificar, 
e qualificar a falta de comparecimento do dito ... , (posto); 
e determino que V.... com os dous vogaes constantes da 
nomeaçao inclusa procedA o aos termos necessarios e legaes 
para aquelle fim. 

.. 
Deos Guarde a V.... (Lugar).... de.... de 18 ... 

F. 

(Dignidade) , 
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Dlm .••• Sr .••. F •••• 

(p08&o, e nome do Pruidmte do Conselho). 

A nomeaçao do conselho será concebida nos seguintes 
termos: 

(Duignação do u:ercicio da autoridade '1OItltanttj. 

Para o Conselho de Investigaçao que tem de verificar e qua .. 
lifiear, nos termos do Art. 4.0 da Lei de 26 de Maio de 1835, 
a falta de comparecimento por espaço de hum mez (011 dous) 
que tem commettido o .•.• F •••• (posto, corpo e nom. do· 
acemado) , nomeio 

Presidente. 

o Sr. F ..•• (po&to e fIOfM). 

Vogaes. 

Os Srs. {: : :: :: : : :} (postos, e nomes). 

Os quaes organisarão ocompetente processo comprobatorio' 
da verifieaçti.o, para ter os efeitos consequentes. (Lugar.) •••. 
de •••. de 18 .... 

F. 

(Dignitlad'e) . 

o edital de chamamento se redisirlÍ n05 termos seguintes,. 
pouco mais ou menos: 

F. . .. (nome, conder~ões, posto e dignidàde da auto
ridade.) 

Faço saber ao Sr .... F .... (posto, corpo, e nome do 
accusado) e a todos aquelles que puderem eAIuizefem fazer 
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c,kegar ao seu conhecimento, que não tendo clle compare
cido no dia.... do mez.... sendo chamado para servi tO 
(ote - por ter ftnalisado no dia anterior a licenta co m q'.c 
se achava -), foi declarado ausente em ordem do dia desta 
guarnitão sob n.... de.... do mez ..•. , e he chamado 
pelo presente edital para que se apresente dentro do proso 
de hum mez (ou dous) a contar da data deste, sob pena 
de proceder-se a respeito de sua falta de comparecimento" 
nos termos da Lei de 26 de }faio de 1835. E para que o 
referido lhe conste fiz lavrar o presente edital, que assignei. 
e fiz sellar com o sinete das armas imperiaes, e que será 
publicado nas gazetas desta... . (ou - e que será affixado 
nos lugares publicos desta ..•. -) (Lugar) aos .... de ...• 
de .. " de 18 .... 

(Lug.g.r do Sello.) 

F ... 

o edital e a ordem do dia devem ter a data do dia 
em 'rue se come~a a c()ntar a ausencia; e tl nomclll:ão 
do conselho, e officio da autoridllde nomeante, e os mais 
termo!! do processo, a do dia immediato ao ulLimo do prat«l 
de espera. Essas pe~~s officiaes s:lo da competencia, e del'em 
Ilarlir dos commandantes das armas, dos commandantes em 
chefe de corpo de elercito, e dos presidentes de provincia 
onde não houver commando de armas. 

A autoridad.c que publicar () edital, quando este for 
affilado nos lugares publicos, por não haver gazetas, fará 
lan~ar por baixo da copia, que deve ser presente ao con
selho de disciplina, a seguinte dcclara~ão. 

Pelo. . .. (commando de armas da provincia ele .... 
ou presidencia, ou etc.) se declara que o edital constante da 
copia acimu, foi affixado em .... (dcclarão-se os lugar(',~ olld~ 
{oi o ~lilal aflixado}. Quartel general, ou etc., aos. " de .... 
de 18 ...• 

F, ... 

(posto) ajudunt(~ de ordens. 

Esta dcclul"õH'iio lem ti mesma (lata do dia immcdiata 
ao ultimo lia l'=,p~·m. 
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Quando o accusado for !lubllltcrno ou capitão, o pre
sidcnte do conselho será offieisl superior, c sendo o accusado 
offieial superior, o presidente será official general: em qual
quer dos casos os vogaes serao superiores ao accusado em posto. 

No mesmo dia, mez, nnno e lugar no termo de au
tuação declarados, congregou-se o conselho de investigaçM 
para inquirir as testemunhas que requisitou a fim de deporem 
sobre a falta de comparecimento commettida pelo .... F ... 
(posto, corpo, e nome); a .. quaes estando presentes, passou-se 
a Ilroccder á inquirição do modo que abaixo se declara: e 
para constar lavrou-se este termo que eu o. . .. F. . . . vogal 
mais mod.erno escrevi e assignei. 

....... 
InquiriçM de testemunhas eomprobatorias da accusação. 

1. a Testemunha. 

F ..• , (M~, tlaturaUdade, idade, estado, posto, e corpo, 
ou profissão) testemunha juramentada sobre os Santos Evan
gelhos pelo .. '. F .... (posto e nome do 'Vogal mais antigo) 
que elerce as funcções de interrogallte, a qual prometteu 
dizer a verdade que soubesse a respeito do que lhe fosse 
perguntado; e do costume nada disse (ou disse que era primo, 
,io, compadre etc., do accusado). 

Sendo-lhe perguntado pelo .... (posto) interrogante se 
sabe que o .. '. F .... (posto, corpo c nOtn~ do 4Ccusado) tem 
faltado desuc o dia. . .. do mez.... em que foi chamado 
para serviço (ott - em que devia apresentar-se por haver-se 
finalisado a licença com que se achava). 

Respondeu. . .. etc. etc. 

Sendo-lhe mais perguntado se mbe que o dito ... (posto) 
fôra declarado ausente em ordem do dia da guarnição, e chn
mado por editaes que forão publicados nos Humeros ... do ... 
(a gazeta) que aqui se imprime (ou-que forão amxados 
em .... -) e que nflo ohstante até 110 presente não compa
rec~ra. 

Hespondeu .. o. etc. etc. 
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(Fazem-se todas as mais perguntas necessarias ~a es
clarecimento, e tanto estas corno as re8pOBtas lerão fit'fRnl&e 
transcriptas) • 

E nada mais disse, nem lhe foi perguntado: e scndo-Ihe 
lido seu depoimento, ratificou-o por acha-lo conforme, e as
signou-o com o .... (posto) interrogante. Eu o •• " i' ... _ 
(posto e nome) vogal mais moderno o cscre,i. 

F •... 

(A ppellido do interrogante). 

F ..•• (a tuCermmlaa)_ 

(posto). 

2.a Testemunha. 
3.a Testemunha (no minimo). 
4. a Testemunha. 
5.· Testemunha (no mazimo). 

No mesmo dia, mel, anno, e lugar no termo de au
tuação declarados, () conselho de investigal,;'Ao-, depois de con
cluir a inquiril,;'ão das testemunhas, e de haver confrontadO' 
os depoimentos destas com o contexto dos documentos COID

probatorios da ausencia illagal do aecusado, jmgou-se COD

venientemell-te habilitado para pronunciar sua sentença; o que 
passa a fazer pela maneira abaixo mencionada; e para constar 
se lavrou o presente termo que eu o.... F.... (pcnto (JI 

nome) vogal mais moderno, escrevi, e assignei. 

F .••• 

SENTENÇA. 

o Conselho de Ill'Vestiga!:ão congregado para verifi'ear, f! 
qualificar a falta de comparecimento que Lem c.ommettido 
o •.. , F .••. (posto, corpo, e nome). tend() entrado no co
nhecimento pelo contexto dos documentos de folhas .. '. & 

folhas. . .. que o dito. . .. (posto) se'ldo chamado para C) 

fim de ... ' (o serviço para que (oi chamado), deixára de com
parecer (ou - não fóra encontrado, e por isso Dlo compa.-
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recêra -) desde o dia.... do mez.... (ou - tendo-se fi
nalisado a licenl;a com que se achava, não se apresentára 
no dia.. .. do mez .... -); que fÔl'a por isso declarado 
ausente em ordem do dia da guarnição, e notificado a com
parecer, por editaes que se publicárão nas gazetas desta ..• 
(ou-que se affixárão nos lugares publicos desta .... -); que 
já se tem passado o mez (ou-os dous mezes-de espera 
concedido pelo Art. 1.0 da Lei de 26 de Maio de 1835, sem 
que se haja apresentado; e finalmente que todas as men
cionadas circumstancias forão comprovadas peloi depoimentos 
de (tantas) testemunhas: decidio por unanimidade (ou-por 
maioria - de votos que está concludentemente provada a 
ausencia ilIegal do mencionado ...• F •.•• (posto e nome) 
durante hum mez (ou-dous mezes-) e ojulgão por isso, 
nos termos' da citada Lei, réo de deserção simples. Sala 
das sessões do conselho no .•.• (local) 80S .••• de ..•• de 
18 .... 

F •..• 

(posto) presidente. 

F .•.. 

(posto) vogal. 

F .•.• 

(posto) vogal. 

.tlDVEBTBNCI.t.. 

Todas as folhas escriptas do processo serlo numeradas. 
desde a do frontespicio até a em que os membros do con~ 
selho assignarem a sentença. 

Quando a deserçãO for aggravada por qualquer das cir
cumstancias referidas na Lei de 26 de Maio de 1835, essas 
circumstanciall se mencionarão convenientemente nas peças 
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officiacs; nos termos elo processo, ~ narespecliva sentença. 
na qual se decJar:trá o aceusnelo réo de deserc:no aggravada 
por tal Q tal motivo cspcd(kadamente. Se hourer documento~ 
que digão respeito á Ilggravac:ão da deserção. alOm da parte 
do commandante do corpo tambem se annexarão ao processo. 

Se ns testemunhas nLlo souberem escrever, depois dos 
palavras - por achal-o conforme - se accrescentará no de
poimento - e em cOlIscquencia de não saber escrever as
signou a seu rogo F .... (uma pessoa convocada nd hoc) com 
o •... F .•.. (posto) intcrrognntc. Eu, etc., etc. (como no 
formulario). 

Fo ..... ularlo paloa • P".Ce8S0 dos cOIl8elh.s de 
Inve8'laa~0 de aatos crl_lno ... e_ aeralo 

(Lugar da relmião do Conselho). Anno de 18 .•. 

Processo do Conselho de inyestigllção feito p8l'n reconhecer 
e legalisar a criminatidade do Cacto de haver ...•. (eita-u em 
breve re.rumo o facto a inve.digar, e o., n()f1ll!s dos que nelle con
co"êrão, quer como agentes quer como paci,n'es). 

TEIIM. DE· AlJTlJAÇ~ •• 

(A) 
Aos ..... dias do mel de ..... do anno de ..... , nesta 

(lugar da reunião), no ..•. . (local das sesssõe,) tendo-se con
gregado o Conselho de investigação composto do .•••. F .•••• 
(posto e notne) como Presidente, e do .. " F.... (posto e 
nome) e ..•.• F .... . (posto e nome) como vogaes; o qual Con
selho Coi nomeado pelo .... F .... (tratamento, posto, oome 
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~ dignidade da autoridade nomeante) para reconhercr e lega
lisar a criminalidade do facto de havrr, .•.. (menciona-se em 
resumo o facto sobre que deve l'ersar a investigação, com re
ferencia Jas pessoas que nelle cOllcorrb'ão, quer como agmtes, 
qtcer cmno paden~s), como tudo consta dos documentos que 
forão presentes ao dito Conselho com omcio do mencionado 
. ... l<'.... (tratut'lletllO, posto e dignidade da autoridade no
meaflte) de .... , (data do oflicio) e que vão annexos de folhas 
_ .... até folhas ..... ; o referido (:onselho, tomando em con
sideração o contexto dllquelll~s documentos, passou Il proceder 
oos exames convenientes a fim de desempenhar conscienciosa
mente a com missão de que foi incumbido: e para constar se 
lavrou o presente termo que eu o ............. (posto e nome) 
vogal mais moderno escrevi c assignei. 

I". ti ••• 

(posto). 

"D"ERTDCI.~. 

o lugar desta folha dC\'e ser 0('('\1)1(\(10 pelos documentos 
que forem presentes ao Conselho p(~a ordem seguinte: 

1. o Omcio da autoridade nomeante ao presidente nomeado. 
2.· Nomeação do Conselho. 
3.0 Todos os documentos que tem cOllnelilo com o facto 

que se trata de investigar. 

A nomeaçAo do Conselho .leve ser conccl>itla nos seguintes 
termos pouco mais ou menos: 

Presidencia da Provincia de .•... (ou o extrcicio da au
toridade nomeante). 

Para o Conselho de investigaçilo que em cumprimento de 
ordem desta presitlcncia, com data de hoje (ou de ordBm da 
au'oridad~ tal de tal data). dC\'e reconhecer e legalisar a cri-
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minalidade do facto de haver ..•.• (resumo das circunstancias 
do facto a investigar) segundo consta dos documentos juntos 
nomeio 

Presidente. 

o Sr. F ..... (posto e nome). 

Vogaes. 

g ~~: :::::: }p~stos e nomes. 

Os quaes investigarão todas as circunstancias relath'as ao 
indicado facto, e organisarão o competente processo compro
batorio. (Lugar) •••• . de ...•. de 18 ... 

F •..•. (a autoridade nomeantt). 

(Dignidade). 

O omeio da autoridade nomeante ao presidente nomeado 
deve ser pouco mais ou menos da fórma seguinte: 

IIlm.O •••• Sr ..... 

Chegando ao meu conhecimento (ou ao comhecimento da 
autoridade tal) pelo contexto dos documentos inclusos, con
stando de •.•. , (mencionão-se os documentos, sua qualidade, 
aut9ridade donde dimatuírào, lS c., lS c. ,) que ..... ) refere-se 
em resumo o facto occorrido, e suas particularidades); e con
vindo reconhecer, e legalisar a criminalidade de tal facto, e 
verificar quem legitimamente he por elle responsavel; tenho 
nomeado (ou em virtude de ordem daquella autoridade d.e 
tantos de tal mez, tenho nomeado) a V ..... presidente do con
selho de investigação para perscrutar a verdade da occurrencia 
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constante dos citados documentos juntos; e detennino que com 
os vogaes mencionados na nomeaç'ão inclusa passe a proceder 
nos tennos convenientes para elevar-se a eO'eito o fim que se 
tem em vista. 

Deos guarde a V ...•. (Lugar) . .... de .••.. de 18 .. 

F. . . .. (autoridade nomtatlte). 

(Dignidade). 

111m o ••••• Sr. F ....• 

(posto e nome do presidente nomeado). 

No mesmo dia, mez, anno e lugar no tenno de autuação 
declarados, achando-se reunido o conselho de investigação; 
depois de haver examinado os documentos que lhe forilo re
meltidos, dos quaes consta que ..•. (tkclara-se resumidamente 
o facto, e suas particularidades); assentou que para melhor 
entrar no conhecimento da verdade, convinha ouvir testemunhas 
que depuzessem sobre o indicado facto a que se referem os 
citados documentos; e havendo elias sido requisitadas, e com
parecido perante o conselho, passou este a inquiri-las como 
abaixo se mostra. E para constar se lavrou este tenno que 
eu o ..... F..... (posto e nome) vogal mais moderno o es
crevi e assignei. 

F ..... 

(posto). 

Inquirição de testemunhas comprobatorins do facto sobre 
que versa a investigação. 

1.' Testemunha. 

F. . . .• (nome, idade, naturalidade, estado, profissão c 
'ttuwada) testemunha juramentada sobre os Santos Evangelhos 
pelo ..... }<' ••••• (posto e nome) que exerce as Cuncções de 
interrogante, a qual prometteu dizer a verdade que soubesse 
a respeito do que lhe fosse perguntado; e do costume nada 
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disse (O" disse qllet.'ra primo, tio, compadre, ~c., de algum 
dos individuas envolvidos no (acto). 

Sendo-lhe perguntado se sabia que ... " ((azem-se toda. 
as perguntas que (orem julgadas convenientes para descobn'mmto 
da verdade do faclo soore que versa a investigação; e tanto 
estas como as respostas serão transer.plas no procelSo snn 
omissão da menor lJOrticlllaridade). 

E nada mais disse, nem lhe foi perguntado; e sendo-Ibe 
lido seu depoimento, raLificou-o por acha-lo conforme, e as
signou-o com o. . .. F ..•. (posto) interrogante. E eu o .... 
J..' ••••• (posto c nome) vogal mais moderno o escrevi. . 

F .... J..' ••• , (a 'es'nmmha). 

(.4.ppellido do inlerrogante). 

2.· Testemunha 1 . . 
3 .• Testemunha ~ no mmamD. 
& c., & c., (aquellas mais que o ConselllO julgar ne
cessarias para maio.' esclarecimento da "erdtuk). 

(CI. 
No mesmo dia, mez, anno e lugar (ou aos. . . .• dias do 

me.:; de.... do anno de. . • •. no mesmo 'ugar) no lermo de 
autua~ão . declarados, achanclo-sc reunido o t:onsclho de inves
tigação; depois de ha\'cr este tomado em consideraçllo os de
poimentos das ('antas) testemunhas inquiridas, reconhec:eu que 
desses depoimentos resulta culpabilidade a F ..•.• 'to,ne, poslo 
e cmpo do indiciado) pelos factos constantes dos documentos 
anDelOS ao presente Ilro<'csso; por isso o Conselho para melhor 
orientar o scu juizo }lI'la audiencia do indiciado, passa a re
quisitar seu comparedmento, a fim de interroga-lo sobre os 
pontos de que lhc prm'êm culpnbilida(le. e para conslar se 
lavrou o Ilrescntc termo que eu o.. .. F •.•• , (pos.o e ,.o"lt') 
vogal mnis moderno o escrevi e assignci. 

l~ ..... 

(D). 
Aos .... dias do mel de ..•. do anno de .... 110 mesmo 

Jugar declarado no termo de nutuação, c.ompareceu perante o 
Cnnsclho de iuvestigoção o ..•.. F ..•.• (posto e nome do 

Digitized by Google 



( 603 ) 

ittdiciado) a fim de ser interrogado ácer8a dos pontos que lbe 
fazem culpa, e conslão dos documentos juntos ao presente 
processo, e dos depoimentos das (tantas) testemunhas que 
comprovárão a culpabilidade que ao dito. .. (posto) resulta 
do facto sujeito a investigação; e por isso passou-se logo 
li proceder ao seu interrogatorio como abaixo se declara; do 
que para con~tar !I(' lavrou este termo que eu o .. '.. ~' ...• 
(posto e nome) vogal mais moderno escrevi e as!'ignci. 

F ..•.. 

Interrogatorio feito ao ... , F .•.. (posto, corpo, e mnne) 
sobre os factos constantes das pe~~s do presente processo, de 
cujas provas lhe resulta culpabilidade. 

Foi-lhe perguntado pelo ..•.. F ....• (pOS(O e nome) que 
exerce as funcçôes de interrogante, seu nome, naturalidade, 
idade, estado e profissão. 

Respondeo chamar-se F... . ser natural de .. " ter ..•. 
annos de idarle, ser.... (casaáo, vi14vO ou solteiro), c .••• 
(a profissão). 

Foi-lhe perguntado o que tinha a dizer ácerr.a dos factos 
constantes dos documentos juntos, e dos depoimentos das tes
tem unhas , que tudo lhe foi lido, e dos quacs lhe resulta a 
culpa de.... (declara-se circunstanciadamente a culpa que os 
documentos e depoimentos attribunn ao interrogado). 

Respondeo. •. (transcrevem-se fielmente as observações que 
o inteITogado fizer sobre o facto, e as razões que produzir em 
ma de(eza). 

Foi tambem perguntado .•. , & c., (fazem-se todas as per
guntas qu~ forem julgadas convenientes para esclarecimento do 
facto; e tanto estas como as respostas serão transcriptas com 
fidelidade). 

Foi-lhe mais perguntado se tinha que apresentar por 
escripto considerações em sua defeza, e testemunhas I)ara cor
robora-las. 

'Respondeo que tinha que apresentar por escripto con
siderações em sua defeza, e produzir testemunhas em apoio 
dellas. 

E porque nada mais dissessse, nem lhe fosse pergnntado, 
deo-se por findo o interrogatorio, que sendo-lhe lido, rati
ficou-o por acha-Io conforme, e assignou-o com o. • . • (posto) 
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interrogant.e. E eu o .. , F .... (posto e nomej vogal mais 
moderno {) eserc\" i . 

F •.•• 

(Appellido do illterro!}allle). 

F. . .. (o interrogado). 

(posto). 

Vão no lugar desta folhas as observações por escripto que 
o intlidado aprcsentnr em sua defeza, e assim mais todos os 
documentos de que elle fizer acompanha-Ia. 

Aos. . .• dias do mez de. . •. do anno de ...• , no mesmo 
lugar no termo de autuação declarado o conselho de investi
gação depois de ter feito annexar ao prescnte processo as obser
vações por escripto que o ... , F ... ' (po.~to, e nome do indi
ciado) apresentou em sua defeza, bem como os documentos 
o elIas juntos, que tudo vai de folhas. ; .. a folhas .... , fez 
comparecer as testemunhas que elIe produzio para corroborar 
o seu arrazoado, e passou a inquiri-Ias como abaixo se segue; 
do que para constar se lavrou o presente termo que eu o .•.• 
F. . •. (posto e nome) vogal mais moderno escrevi e assignei. 

F ..•• 

Inquirição de testemunhas apresentadas pelo .•.. l~ ...• 
(posto c IlOme do indiciado) em contraprova da accusação. que 
lhe resulta do presente processo. 

1.' Testemunha. 

l~ .... (nome, naturalidade, idade, estado (' pro(issão)tes
tem unha juramentada sobre os Santos Evangelhos pelo •... F ••• 
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(posto e nome) que exerce as funcções de interrogante. a qual 
prometteo dizer a verdade que soubesse do que lhe fosse pergun
tado; e do costume nada disse (ou disse ser primo. compadre, 
!Se., de qualquer dos envolvidos no (acto). 

Sendo-lhe perguntado. . .. & c., (fa:em-se todas as per
guntas que (orem necessarias para esclarecer o (acto syndicado, 
(ormando-as pela contraposição da de(eza do mcliciado ti nar
ração d.a accusação; e essas pergunta.ç, do mesmo modo que 
as respostas, serão fielmente exaradas no processo). 

E nada mais disse, nem lhe foi perguntado; e sendo-lhe 
lido o seu depoimento, ratificou-o por acha-lo conforme, e 
assignou-o com o.... (posto) interrogante. 

E eu o. . .. .F.... (posto e nome) vogal mais moderno o 
escrevi. 

F. • .• (a testemunha). 

(Appelliclo do interrogante). 

2. a testemunha, & c., e as mais que o indiciado apresentar 
em 8"ua de(eza). 

(F). 
Aos .. " dias do mez de. . .. do anno de. . . . no mesmo 

lugar no termo de autuaçito declarado, o conselho de investi
gacão, tendo pesado devidamente as razões constantes das pecas 
substanciaes do presente processo, e dos depoimentos das tes
temunhas inquiridas; julgou-se convenientemente habilitado 
para emittir seu parecer sobre o facto syndicado, e suas circun
stancias; e por isso passa a faze-Io como abaixo vai especificado; 
do que para constar se lavrou o presente termo que eu o ...• 
F. . •• (posto e nome) vogal mais moderno escrevi, e assignei. 

F .... 

o conselho de investigação, tendo presente pelos. . .• (os 
documentos de que consta o facto syndicado, declarando-se d.e 
quem, e para quem (orão dú'igidos). os quaes vão annexos 
de folhas ...•• até folhas .... ,que .... (relata-se o facto como 
consta do,ç documentos 1; o que foi eorroborado pelos depoi-
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mentos de (tantas) testemunhas de folhas. • •• a folhas ..•. : 
tendo tambem presentes as respostas do indiciado em seu in
terrogatorio de folhas ..•. ; as consideratões que elle apre
sentou por escripto em sua defem de folhas,. " a folhas. ' .. ; 
e os depoimentos de folhas. • .• a folhas. . •. das (tautas) tes
temunhas que produzio em prova de seu arrazoado; he de 
parecer que o facto constante dos citados documentos está con
cludentemente provado; e que sobre o dito. . . . F, . " (posto e 
.lOme do indiciado) recahe a culpabilidade do neto de haver ..•• 
(menciona-se a culpa resultante do facto syndicado com decla
ração das circunstancias aggravatltes, ou attenuantes que forem 
provadas): nll.o parecendo ao mesmo conselho procedentes as 
razões que o culpado exhibio em sua defelO, nem os depoi
mentos das testemunhas produzidas em apoio dellas, porque .•• 
(declara-se o motivo da ,'mprocedencia quaU{icada). Sala das 
sessões do conselho nos,... de " .. de 18 •... 

F .... 
(posto) Presidente. 
1<' •• '. 
'posto) "ogal. 
F •..• 
:l)O,~{n) Vogal. 

Se o conselho, á vista do interrogatorio, defelO, e teste
munhas do indiciado, assenta que neste nll.o recahe culpabili
dade, lavra, depois do termo (F) o mesmo parecer do formu
lario até as palavras - em prova de seu arrazoado - e depois 
continúa do seguinte modo: - he de parecer que o contexto 
dos documentos de que consta o facto syndicado, e os depoi
mentos das testemunhas comprobatorios delles forAo plenamente 
contrariados pelas contraprovas produzidas pelo indiciado em 
sua defem; e que portanto sobre este nao recahe culpabili
dade do acto de. . .. (declara-se a cu~a COtlstatlte do facto 
syndicado) porque .... (mencionão-se cIrcunstanciadamente Q$ 

razões provadas que o con~elho assenta lerem destruido a cul
pabilitlade allribuida ao indiciado pelos dOCllfflentos que origi-
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nariío o processo, e pelas test(''I)lunhas qUI! depllzf!rão em apoio 
dell('.ç). Saladassessões ... &c., (romo fiO formulario). 

Se o indiciado não comparecer por qualquer motivo; logo 
depois do termo (C) lavra-se o termo' F) do modo seguinte:
Aos .... dias do- mez de. . .. & c., & c., não tendo compa
recido o indiciado perante o conselho para ser interrogado, 
pela razão de. . .. (d~clare-se o motivo do não comparecimento 
do indiciado); o mesmo' conselho pesando devidamente.. & c. 
(o mais cOnto no mesmo termo (1<'). LaHe-se depois o pa
recer como o do formulario, supprimindo-se as partes que dizem 
respeito ás circunstancias da defeza. 

Se o conselho, á vista dos documentos, e dos depoimentos 
das testemunhas inquiridas para comprovação do facto, assenta 
que este não está provado, ou que delle não resulta culpabili
dade ao indiciado, lavra o termo (C) do seguinte modo:
No mesmo dia, mez, anno, &c., &c., (como fiO mesmo termo) 
(C) ate as palaf)ras-testemunhas inquiridas-e depois con
t1'nua como o termo (F) desde as palatlras - julgou-se con
venientemente - ate o fim). Em seguida lavra-se o parecer 
como o do formulario até as palavras - pelo depoimento de 
(tallta.~) testemunhas de folhas •... até folhas .... - e no pri
meiro caso supposto continúa deste mod.o: - he de parecer 
que o facto constante dos citados documentos não está provado, 
porque. . .. ~ declara-se a razão em que o cOllselho se funda 
para assim alJirmar). Sala das sessões.. •. & c., (como no 
{onnulario:. No segundo caso supposto continúa-se assim:
he de parecer que comquanto o facto constante dos citados 
documentos esteja em sua cssencia concludentemente provado 
todavia delle não resulta culpabilidade ao indiciado ...• F ..•. 
(posto e nome) porque.... mencionão-se circunstanciadamente 
as razões fundamentadas pelas qUMS o conselho opina pela in
culpabilidade do indiciado). Sala dAS sessões. . .. & c., (como 
no formularia). 

Quantlo se (ratar do termo generico-documentos-póde
se dar-lhes a denominal:ão e5pecial que tiverem segunda a ju
risprudencia militar. 

As folhas escriptas do processo serão todas numeradas desde 
a do frontispício até a em que os membros do conselho assi
gnarem o parecer. 

F 
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Todos as mais variantes que o processo apr~ntar por rir
cunstnncias peculiares e impre"istos, serão devidamente consi
deradas, sem todavia alterar-se a fórma substancial do mesmo 
processo marcada DO formulario. Comprehendem-sc nessas va
riantes todas as diligencias que o conselho julgar conveniente 
requisitar, todas as outras provas que lhe parecer necessario 
colligir; cuja necessidade apresentarem as cil'cunslancias do pro
seguimento dos termos do processo. convindo que para a ad
missão de qualquer particularidade extraordinaria e não pre
vista, se lavre termo no estylo dos outros que o processo contém 
declarando o que houver occorrido. 

Se a investiga~ão versar sobre facto de homicidio, oR'ensas 
physicas e outros que tomem necessario corpo de delicto, não 
se presdndirá dessa pe~a, a qual acompanhará a ordem da 
convocação do conselho. para o que a autoridade nomeante rc
(Iucrerá sua forma~ão com a conveniente anticipa~ão, e em 
tempo opportuno a competente autoridade civil. 

Se o indiciado for menor de 21 annOIl, o presidente do 
conselho nomear-Ihe-ha curador. se o não tiver; e a este se 
I'l'estará juramento por ocasião do termo anterior ao inter
rogatorio, ao qual depois das palavras - como abaixo se de
clara - accrescentar-se-ha - e porque se verificasse ser o indi
ciado menor de 21 annos, o presidente do conselho nomeou 
para seu curador a l~ ..•• (paIto e corpo, ou emprtgo, e nome) 
ao qual o ... ' (posto) interrogante dererio o juramento so1.lre os 
Santos Evangelhos, encurregando-o de em boa e !'ã consciencia 
defender o indiciado. e requerer o que for a bem de sua jnsti~a; 
o que elle promelleu cumprir, sem dolo nem malícia, do me
lhor modo que fosse possivel. E para constar se lavrou o 
presente termo que assignárao o ... (posto) interrogante e 
o curador nomeado. Eu o. . .• F.... (posto e nOOle) vogal 
mais moderno, o escrevi e assignei. 

F .... 

F .... F .... (o Cltrador). 

(A ppellido do interrogante). 

. O curador assigna tombem o interrogatorio depois do indi~ 
dado, o que se declarará no mesmo interrogatorio. 

Se as testemunhas, e o indiciado nao souberem escre,·er. 
!'e accrcscentará no depoimento. e no intenogatorio. depois 
das palavras - por acha-lo conforme - as seguintes - e elD 
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conscquencia de não saber escrever assignou fi seu rogo F .... 
(hlllna pessoa convocada ad hoc) com o .... (posto; interrogullte 
Eu, &c., &c., (como no formulario). 

ForUlularlo para o p..-e8SO dos conselhos de 
Inqldrl~o para reeGnheee .... se o Irregular 
COUlpel°taUlento e a Inhabllldade de omeiaes 
inferiores dos corpos. 

(Lugar da reunião do co,.,elho). Anno de 18 •... 

Processo do conselho de inquirição feito a lim de re
conhecer-se a incapacidade para o desempenho das respectivas 
funcções ((m - o irregular comportamento) de que he ao
cusado o ...• F .•.. (posto e nome) da ..•. companhia do .•. 
(o corpo). 

TERIIO DE AUTIJAÇ.lO. 

Aos. • . . dias do mez de.... do anno de.... nesta •.. 
(o lugar) no quartel do ..•. (o corpo) congregou-se o con
selho de inquirição composto do major F .... , do capitão 
F .... , edo .... (posto) ajudante F .... , nomeado }.leIo ... 
F ..• , (tratammlO, p08to B nome) commnndante do dito ••. 
(o corpo) a fim de reconhecer a incapacidade para o exerclcio 
das respectivas funcçõe8 (ou - o irregular comportamento) 
de que he accusado o .... F •.•. (praça e nome) da ..•. 
companhia: e para se passar a proceder aos termos legaes 
do processo, se lavrou o presente que eu o .. " (posto) aju
dante F. • .. escrevi e assignei 
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AD"·ER'I·E~{jIA8. 

Neste lugllr se ajunlão os documentos seguintes: 
1. o Nomeat;üo do conselho. 
2. o Certidão de assentamento do aceusado. 
3.· Todos os Ilocumentos que existirem no arehivo, 

cópias de ordens rcgimelltaes, etc., que concorrão para COIll

pl'Ovar o irregular comportamento, ou a inhabilidade do mesmo 
Recusado. 

A nomea~ão do conselho deve ser concebida nos se
guintes termos }lOtl(~O mais ou menos: 

(Desigooção do corpo). 

Tendo o .... j.'.... (praça e nome) da .... companhia 
do.. .. (corpo) do meu commando mostrado notoria inca
pacidade para o desempenho de suas fun~ões especiaes (ou 
- manifestado irregular comportamento) por isso que .... 
(recapitulão-se os motivos patenteadOl de incapacidade O" de 
irregular comportamento) como tudo consta dos documentos 
juntos; e cumprindo que sejAo esses factos reconhecidos pelo 
conselho de inquirição a que se refere a provisão do Con
selho Supremo Militar de 16 de Agosto de 1821, a fim de 
proceder-se com o dito.... (praça) nos termos da citada 
provisão; para o referido conselho nomeio 

~Maior F ...• 
Os S1'8. \ CapitAo j.' •.•• 

( . . •• (posto) Ajudante ...... . 

Quartel do. '" (corpo) em .... (lugar) aos •.. ' de •••. 
de 18 .... 

F ••.. 

(posto) commandante. 

Na falta de major serve o manda. te; c o capitão hc o 
mais antigo do corpo que estiver prompto, á excepç40 do 
da companhia do Recusado. 
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No mesmo dia, mez, anno e lugar, no termo de nu
tuac:Jio declarados, o conselho de inquiri~ao, tendo exami
nado os documentos que patenteiao a incapaddade (ou-o 
irregular comportamento) do accusado, requisitou testemunhas 
para depôrem sobre os pontos da accusac:t1O; as quaes tendo 
sido apresentadas passou-se á inquiric:âo dcllas, como abaixo 
vai especificado: e para constar se lavrou o presente termo 
que eu o. . • . (posto) ajudante F .•. escrevi e assignei 

F .•.• 

'Dqulri~ da. tellteDluahas coDlprovaDtell 
da aeeUlla~o. 

t." Testemunha. 

F. • .. (nome, naturalidade, idade, estado, praça com
panhia e corpo) testemunha juramentada sobre os Santos 
Evangelhos pelo capitao l<'.... que exerce as funeões de in
terrogante, a qual prometteu dizer a verdade que soubesse 
do que lhe fosse perguntado, e do costume nada disse (ou 
disse que era pri·mo, tio, compadre, etc., do accusad.o) 

Sendo-Ihe perguntado ..•. etc. (Fazem-se todas as per
gvntas n4!ce88arias tendentes a verificar os pontos de accusação, 
as quaes, assim como as respostas, serão transcriptas cir
cufllslaflC1·adamente. 

E nada mais disse nem lhe foi perguntado; e sendo-Ihe 
lido seu depoimento, ratificou por achal-o conforme, e as
signou-o com o capitAo interrogante. Eu o. . •. (posto) aju
dante l<'.... o escrevi. 

F ••.. F. . .. (a testemunha). 

Â ppellido do interrogante) . 

2.· Testemunha. 
3.' Testemunha (no minimo) 
4.· Testemunha. 
5. a Testemunha (no mlUiimo) 

E logo no mesmo dia, mez, anno c lugar, no termo 
de autuac:ão declarados, o conselho de inquiric:ão fez com
parecer o accusado a fim de ser illterrogado e produzir as 
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razões que tiver em sua defesa; c efl'ectivamcnle pas...t;Ou a 
interrogaI-o pela rórma abaixo mencionada; do que para 
constar lavrou-se este termo que eu o ...• (posto) ajudante 
F •. " escrevi e assignei. 

F ..•• 

Interrogalorio feito ao accusado. 

Foi-lhe perguntado pelo capitão F.... que exerce as 
funcçôes de interrogantc, seu nome, naturalidade, idade, 
estado, prara, companhia e corpo. 

Respondeu chamar-se F .... , ser natural de.... ter de 
idade. • .• annos, ser .•.. (solteiro, casado ou t:iut'o) e .•.• 
(praça) da.... companhia do •.. (corpo). 

Foi-lhe mais perguntado se no dia.... de.... de mil 
oitocentos e.... rôra preso durante.... dias por.... (d8-
clara-se a culpa). 

Respodeu-se. • •. ele, 

(Fa.zem-sc perguntas semelhantes a respeito de todas as 
faltas que o interrogado houver commettido, e dQ.lJ CQ$tig6IJ 
fue houver soQrido, tudo durante o tempo que 118 olficial 
tnferior; e assIm mais sobre os pontos em que elle tem mos
trado inhabilidade no desempenho de seus deveres, sobre cujo 
objecto versar a aecusação; e todas essas perguntas, bem como 
lU respostas do interrogado, serão fielmente transcriptas no 
interrogatorio) . 

E nada mais disse, nem lhe foi perguntado; pelo que 
foi dado por findo o interrogatorio, que sendo-lhe lido, ra
tificou-o por achal-o conforme, e assignou-o com o capitão 
interrogante. E eu o .. " (pOltO) ajudante o escrevi. 

F ..•. 

(Appellido do interrogante). 

F .... (o interrogado) 

(praça). 

No mesmo dia, mez, anno e lugar, no termo de au
tuac;Ao declarados, o conselho de inquiric;Ao, tendo ouvido 
Q accusado sobre 05 factos que demonstrão seu irregular com
portamento (ou -sua incapacidade para o desempenho das 
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funrrõcs do respectivo posto); e julgando-sc suffidenternente 
habilitado para formar seu juizo, passou :1 intcl')ltir seu pa
recer sobre o objecto da ot'cU8tu;ãO pela maneira abaixo men
cionadal; do que paro constar se lavrou o presente termo 
que eu o,.,. (posto) ojudonte }<',... escrevi e o~signei, 

F ..•. 

PARECER. 

o c.onselho de inquirirão, tendo entJ'Rdo no conheci
mento I pelo contexto da fé-de-officio do •.. ' ...... (praça 
e nome) da .. _. companhia do.... (corpo), e dos mais do
cumentos jun tos ao presente processo de folhos ... o folhos ..• 
assim como pelos depoimentos de (tantal) testemunhas que se 
inquirirão, que o dito .•• (praça), durante o tempo que he 
offieisl inferior, fÓra correccionalmento castigado (tQntas) vezes 
com.. .. (ai qualidades dos castigos) pelas culpas de... . (as 
qualidades daS culpas): e reconhecendo que taes culpas são 
otfensivas da moralidade c da disciplina militar; e prejudi
ciacs á dignidade e ao decoro que convêm a hum offieia. 
inferior; he de parecer unanimemente (ou- por maioria de 
votos) que o referido ... , (praça) he, por seu comporta
mento irregular, incapaz de exercer as funcc:ões do posto que 
tem. Sala das Sessões do conselho do quartel do ..•. (corpo) 
em .... (o lugar) aos •.. de •... de 18 .... 

F ...• 

Major 

F .... 

Capitão 

F .•.• 

(posto) ajudante. 
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AD"ERTE~(j • .tl8. 

Se o processo he feito sómente por inhabilidatle elo ae
cusado para o desempenho das respectivas fUllcções especiaes, 
o parecer do conselho será nos termos seguintes:- O con
selho de inquirição, lendo entrado no conhecimento, pelo 
contexto de .... (mencioniío-.~e 0.9 documenlos apresentados 
para demonstrarem a inhabilidade do accusado), c pelos de
poimentos de (tantas) testemunhas que se inquirirão, que 
o. • .• F.... (praça e nome) da .... companhia. . . . (men
cio não-se as razões expostas nos documentos, que constituem 
a inhabiliclade attribuida ao accu.,ado); he por isso de pa
recer unanimemente (Ol' por maioria de votos) que o refe
rido .•.• (praçtt) não est;l nas circumstancias de desempenhar 
convenientemente as funcções do posto que occupa, visto 
faltarem-lhe as habilitaç.ões indispensaveis para esse efTeito. 
Sala das sessões, etc. ect. (o mais como no Formularia). 

Todas as folhas escriptas do proce~so serão numeradas 
desde as do frontespicio até a em que o ultimo \'ogal as
signar o parecer. 

Se as testemunhas não souberem escrever, se accres
eentará na inquirição depois das palavras - por achal-o con
forme - as seguintes - e em consequencia de nlio saber 
escrever, assignou a seu rogo F. ... (hum.a pessoa convo
cada ad-hoc) com o capitão interrogante. Eu etc. etc. (como 
no Formularia. 

Formula.·lo .tara o plooceS88 ,108 con8elhos de 
disciplina 'llle qualineAo a de8er~0 das 

pra~as de preto 

(Lugar da reunião do (:OIlS('11IO) Allno de 18 ... 

Processo do Conselho de Disciplina feito para qualificar 
a .. '. (11 U mero) deserç<io (simples, ou aggracada) que com
meUeu o ... ' F.... (~raça (' 1Wme) da. . . . companhia do ... 
(designação do corpo / . 
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TER" DE AIJTIJAÇ.l •. 

Aos •. " dias do mez de .... do anno de. . .. (a mesma 
data da parte accusatoria) nesta.... (lugar da rtNnião do 
COl/selllo) no quartel do.... (designação do corpo) oongre
gou-se o Conselho de Disciplina nomeado pelo ... F .. , (trata
mento, poslo, e nome) commandante do dito •.•. (corpo) para 
quali Ocar o delicto que commetteu o.... F.... (praça e 
nome) da ". companhia do mencionado.... (corpo) de 
haver faltado desde o dia ... ' do mez .... , segundo consta 
da parte accusatoria a folhus ...• dada pelo. . . . F.... (pOlto 
e nome) commandante da citada companhia: e parta se pro
seguirem nos mais termos do competente proceS80 se lavrou 
o presente, que eu o.... F.... vogal mais moderno es
crevi, e assi,nei 

F .•.. 

llDVERTENCIA. 

Neste lugar se colJoctio a nomeatlio do conselho, e a 
pane accnsatoria do commandante da companhia. A n0-
meação do conselho deve ser nos seguintes termos: 

(Designacão d~ corpo). 

Para o Conselho 'de Disciplina que mando proceder 
a Om de qualificar o delido que commetteu o.... F ..•• 
(praça e nome) da ... , companhia (lo .. " (corpo) do mel. 
commando de haver faltado desde o dia. . .• do me! ••.. , 
oomo consta da parte accusatoria dada pelo commandaDte 
da dita companhia; nomeio 

Os. Srs. I Major F .... 
Capit'llo F ...• 
Dito F ... . 
Dito F ... . 
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Com os quaes se organisará o·competente processo sob 
minha presidencia, como prescreve o Art 2.0 do titulo 3.· 
da ordenança de 9 de Abril de i805. 

Quartel do .... (corpo) em .••. (lugar) aos... de .•.• 
de 18 .... 

l<' •••• 

(posto) Commandante . 

. N. B. Nos corpos cuja organism;ao dá tres officiaes su
periores, nomeiao-se sómente mais dOR8 capitaes para serem 
cinco membros com o commandllnte. 

A parte accusatoria deve ser conccbida nos seguintes 
termos: 

(Designação do corpo) (Designação da companhia). 

Parte accusatoria. 

O ...• (praça) n. o • • •• da companhia do meu commando 
F .... , filho de F.... natural de .•.• , que nasceu em ... 
de. . .. de .... ; cabcllos .... , olhos •... , officio de .•.. , 
estado ... " e que assentou praça e jurou bandeiras (volun
tariamente ou obrigado) a.... de.... de ..•. ; tem faltado 
desde o dia.... do mez.... até a data desta, tendo pas
sados os oito dias de espera (ou trinta, se for por e~ces$O 
de licença) marcados no artigo unico do titulQ. primeiro da 
Ordenança de nove de Abril de mil oitocentos e cinco. Au
sentou-se tio quartel do .... (corpo. De seu anmmento e 
equipamento (ou - nada falta - (ou nllo forilo encontradas 
no quartel as seguintes pec;as: (mencionão-se as pf!ÇQS que 
falta0); e do seu fardamento não vencido (ou, nada falta
no) 0110 forllo achadas no quartel as pec;as seguintes: (men
cionão as peças que faltão do fardam.ento f tão vencido). Com
metteu anteriormente (tantas) deserções (simples ou aggra
vatlas) como consta do Livro de seus assentamentos no res
pectiyo Livro Mestre (ou - Do respectivo Livro Mestre nllo 
consta que houvesse desertado anteriormcnte-). E para 
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que o referido conste ao C.onselho de Disciplinai e~ virtude' 
do disposto no artigo unico do titulo quinto da citada or
denanta, fiz lavrar 8 presente que vai por mim assignada. 

Quartel do .... (corpo) em .•.• lugar) aos .... de ... 
de 18 .... 

F ••.• 

(posto) commandante da companhia. 

N. B. Todos os numerOi devem ser escriptos por extenso. 

Quando se diz - Ausentou-se do quartel do. . . (corpo)
deve escrever-se em lugar dessa phrase as seguintes, se se 
derem as circumstancias: - Não apresentou-se da liCent8 com 
que se achava - Ausentou-se estando de guarda em ... -
Ausentou estando destacado por )talltoS) dias (menos de cinco) 
em ••.. - Ausentou-se achando-se o. . . . (corpo) em marcha 
para - Ausentou-se tendo o.... (corpo) de marchar para ... 
a.. .. do mez.... (caso seja a marcha 2'- /toras depois da 
aurencia)- Ausentou-se escalando a muralha, ou estacada da 
prata de .... 

Os nomes das tres testemunhas a que se refere a ad
ventencia que vai no fim do formulario, se lançarão no verso 
da parte aecusatoria pelo modo seguinte-Sao apresentadas 
para depôrem no conselho de disciplina, as pratas seguintes: 

O .•.. F .••• (prata e nome). 
O .... , .... (idem~. 
O .... F .... (idem,. 

Quartel do.... (corpo) no mesmo dia, mez, e anno 
retro declarado. 

F .... 

(poIto) commandante da companhia. 

No mesmo dia, mez, anno e lugar, no termo de au
tuaçAo declarados, o conselho de disciplina passou a inquirir 
8S testemunhas apresentadas para comprovação da parte aecusa
toria, na fôrma abaixo mencionada, de que para constar &e-
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IaYrou etlte termo que cu o ..•• F .•.• (polia e ttorne) vogal 
mais moderno escrevi e assignei 

F .... 

Intt,drlçao da. te .. teDlonhal!ll cODlp ... bato ..... 
da acco8a~ao. 

t.· Testemunha. 

}<'. • •• (nome, tlaturalidade, idade e estado: soldado ou. 
etc. da •.•• companhia do .. " (corpo) testemunha juramen
tada sobre os Santos Evangelhos pelo .... F. . . . (posto t! nome 
do vogal ma~ graduado do C01uelllO), a qual prometten dizer 
a verdade que soubesse a respeito do que lhe fosse }IC1Wm
tado; e do costume nada disse (01' disse que era primo, 
tio, etc. do accusado). 

Foi-lhe perguntado se sabe que o.... F.... ( prara 
B nome) faltára (ou não se apresentara da licença) desde o 
dia ..•• do mez •... 

Respondeo que sabe, porque .... (declara-.e a ração;. 
Foi-lhe mais perguntado se sabe se o dito soldado, ou, 

etc. levára (taes e taes) peças do seu armamento, equipamento 
e fardamento nllo vencido, por isso que estando em poder 
dene nBo apparecem. 

Respondeo .. , &c, (.e a testemunha aflirmar que sab, hc 
preci,o que o interrogante pergunte, e eUa responda, qual a 
ra~ão por que o sabe). -

Foi lambem perguntado .•.. etc. (interroga· se a teste
munha a respeito de cada huma das circumstancias que ag
gravão a deserção). 

E nada mais disse, nem lhe foi perguntado; c sendo
lhe lido seu depoimento, ratiOcou-o por achal-o conforme, 
e assignou-o com o ...• (posto) interrogante. E eu o ••.. 
vogal mais moderno o escrevi 

F .... 

(Appellido do interrogtlnee) 

F •• '. (a testemunha). 

(praça). 

2.· Testemunha. 

3. a TestemuDha. 
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No mesmo dia, mez, armo e lugar, no termo da au
tuação declarados, o conselho de disciplina, havendo encer
rado a inquiriC;ão das testemunhas comprobatorias da accu
saC;ão, e achando-se habilitado para pronunciar sua decisão 
sobre o contexto da mesma accusação; passa a fazel-o pelo 
modo abaixo referido; para o que se lavrou o presente ternlo 
que eu o. . • . F. '.. (posto e nome) vogal mais moderno o 
escrevi e assignei 

F ..•. 

o conselho de disciplina tendo em vista a parte do ... 
F. '. (poIio e nome) commandante tia ... companhia do •. 
( corpo) accusado o .•. ' F.... (praça e nome) da mesma com
panhia de haver faltado desde o dia .. " do mez .... ; e assim 
maill os depoimentos das tres testemunhas inquiridas, os quaes 
comprovão a mesma parte; decidi o unanimemente (ou - por 
maioria de votos-) qualificar, como qualifica, desertor o 
mesmo .•• , F ..•. (praça, e tl(}me) por haver faltado durante 
oito (ou ,,.inta) dias consecutivos; sua deserc;~o a ..•• (nu
mero ordinal dlJ deserção) por ter já desertado (tautas) vezes 
(ou - por nunca ter desertado -) anteriormente; e essa de
serção simples (ou - aggravada pela circumslancia de •..• 
etc. etc.) 

Quartel do .... (corpo) em .... (lugar) aos ... de ... 
de 18 .. · •• 

F .•.• 
(posto) commandante, presidente. 

F ..•• 
(posto) vogal interrogante. 

F •.•. 
(posto vogal. 

F .... 
(posto) vogal. 

)<' •••• 

(posto) vogal. 
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ADVERTENV(tUJ. 

A data da parte accusatoria he do 9.° (ou 31°) dia da au
seneia; e do mesmo modo a dos termos, e decisão do conselho 
de disciplina, por isso que o processo deve ser feito no dia im- . 
mediato ao ultimo do prazo de ausencia que constitue deserelo. 

Todas as folhas do processo serão numeradas désde a 
do frontispicio até a em que os membros do conselho as
signarem a decisão. 

Para veri6car-se que as peças de armamento, equipa
mento e fardamento nao vencido, pertencentes ao ausente, 
nao apparecem no quartel; logo que se reconhecer a auseneia 
o commandante da companhia, e na falta deste o omeial 
de dia, que sempre deve haver em cada huma, ou o omeial 
inferior que o sargentear. chamando tres praças da mesma, 
revistará o armamento, e tudo o mais "que pertencer ao au
sente; e fazend.\ huma relat.a" de todos os objectos de ar
mamento, equipamento, e fardamento nao vencido, cuja falta 
encontrar, mencional·os-ha na primeira participa\'.II.o que se 
der da ausencia no respectivo mappa diario: e esses objectos 
serão ()8 unicos cuja falta se deve relatar na parte aecusa
toria. O mesmo praticarao os commandantes de destacamento 
a respeito de praças que do mesmo desertarem. O com
mandante do corpo, logo que receber a parte accusatoria, 
veri6cará se 8S faltas nelIa referidas concordão com as men
eionadas na primeira participatão. As tres praças que assisti
rem á verificação das faltas do armamento, equipamento e 
fardamento do ausente, serão as testemunhas que devem 
depõr no processo do conselho de disciplina. 

Quando a praça tiver desencaminhado peças de equi
paJDento, e de fardamento não vencido, o conselho em sua 
decisao, depois de declarar a circumslancia aggravante da 
deserção, ou a qualificatãO, se for simples, accrescentará
O conselho julga lambem que o accusado desencaminhou as 
seguintes peças de equipamento, e de fardamento não ven
cido; a saber .•.. (declarão-se as peças). Quartel, etc. (como 
fl() Formulario). 

Quando as testemunhas nao souberem escrever, depois 
das palavras - por achaI-o conforme - se accrescentará-e 
em consequencia de nao saber escrever assignou a seu rogo 
F. • .• (huma pessoa convocada ad-hoc), e o.... (posto) 
interrogante. Eu o. . .• l<' ". (posto e nome) etc. etc. (como 
no Formulario) . 
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de 18 .. 

Aos •• diae dü mez de. do %lnZRO de . . nesta. . 
(lugz4r) nü do.. (wrpo) congregou-se o conselho 
de diüdplina nomeado pelo 1<' • • •• (tratamento, posto 
e nome) commandanle do dito .. '. (corpo) para julgar o .•. 
F' •• " (praça e nome) da. . .. CompanhIa, accusKldü pelo •.. 
li'. . . • (posto e nO'file) commarltd"mt&' diz Jnesma de 
baver faltadg desde dia.. drK eprc:serKtaE'Ed{;~:; 
(ou ~ Klez&do capbKmdo -) a.. mer".· e para ~3 pr<F 
!etlt,gnir nüe ternioe dü pE'ocessü, ee lavrou o presente? 
que eu o • • F .• (posto e nome) vogal mais moderno 
escrevi e as'!igneL 

F .... 

r _ 
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ADVERTR~CI.Uj. 

Ajuntlio-se neste lugar os documentos seguintes, llCla 
ordem da ir\(lka~ão: 

1. o Nomea~ão do conselho. 
2.0 llarte aecusatoria do commandante da companbia. 
3.° Fé de offidos da praça accus81la. 

A nomeação do conselho deve ser nos termos seguintes: 

(Designação do corpo). 

Para o conselho de disciplina que tem de julgar o ..•. 
F. . .. (praça e nome) da.... companhia do referido .... 
(corpo) pelo delicto de ausendn iIIegal por ... ' (tantos) dias; 
do qm'l. oonselho sou presidrnte, em virtude do Art. 2. 0 do 
'fito 3.° du Ordenança de 9 de Abril de 1805, nomeio 

Vogaes. 

1 
Major F ... . 
CapitAo F ... . 
Cupitao F .. , . 
Capitão F .... 

Os Srs.: 

Quartel do .... (corpo) em .... (lugar) aos .... de .... 
de 18 .... 

F .... 

(palio) Commandante. 

Nos corl)()S, cuja organisaçAo dá tres omciae8 superiores, 
como todos são membros natos do conselho J nomeilio-se só
meRfc mais dous capitaes. 

A parte accusntoria deve ier concebida nos seguintes termos: 

(Designação do corpo). (Designação 00 oompanlMa). 

Parte accllsatoria. 

O .... (praça) n.O •••• du compnnhia do meu commando 
F .... que tem faltado desde o dia .... do mez .... apresentou
se vohmlariamentc a .... (Oll- foi capturado a .•.. -). E 
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para que a~sim conste 00 Conselho de dh;ciplina que deve jul
gn-lo nos tcrmos do Art. 2.0 do Til. 3.· da Ordenança de 9 
de Abril de 1805, fiz lavrar a presente que assignei. Quartel 
do ... ". (corpo) em .... (lugar) 80S ••.• de .... de 18 ... 

F .. .. 

(VOs to) Commandante da companhia. 

No verso desta participaçilO irão os nomes das testemunhas 
que devem depôr sobre o ausencia do accusado, deste modo: 

SAo testemunhas da ausencia do 8CCUS8do 8S pra~s se
guintes. 

F .•. 'l F .•. ' (praças e nomes). 
F .•.. 

Lugar, dia e éra retro declarados. 

F .... 

(posto) Commandante da companhia. 

No mesmo dia, mez e ORno, no termo de autuação de
clarados, ochando-se reunido o Conselho de disciplina, e 
tomando em consideraÇlo a parte accusatoria do .... F .... 
(praça e flome) da .... compaRhiaj assentou de inquirir as 
testemunhas comprobatorias della, a fim de verificar o deticto 
do accusado; o que passa a fazer nos termos abaixo men
cioAados: e para constar sc lavrou o presente que eu o ...• 
l<' ••• ' (posto e ftmne) vogal mais moderno escrevi e assignei. 

F ...• 

'n .. ,dri~. das testemon .... eelBp ........ la. 
da pa .. te aeeu.at ... Ia. 

1.' Testemunha. 

F •. " (nome, naturalidade, idade, estado, praça, com
panhia e corpo) testemunha juramentada sobre os Santos Evan-

r 
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gelhos pelo .... F .. , . (polCa e nome do vogal mais graduado) 
que exerce os funcçoos do interrogante, a qual prometteo 
dizer a verdade que soubesse do que lhe fol'se perguntado, 
e do costume nada disse (ou disse ler primo, tio, compadre 
{c. do accusado). 

Sendo-lhe perguntado se sabe que o .. '. F.... (praça 
e nome) da .... companhia faltara por espa~o de ...• (tanlos) 
dias consecutivos desde.... do mez ... ' até.... em que 
se apresentou (ou - em que que foi capturado-~. 

Respondeo, &. c. 
(Sequem-se aquella. mais perguntas qm (ort'n& julgada. 

necessarlas á comprovoção do facco, as quaes, bem como as 
respostas, serão transcriptas no processo). 

E nada mais disse, nem lhe foi perguntado: e sendo-lbc 
lido o seu depoimento, ratificou-o por acha-lo conforme, e 
o assignou com o.... F.... (posto) interrogante. E eu 
o .... F ...• (posto e nome) vogal mais moderno o escrevi. 

P .... F .. " (a testemtmha). 

(Appellido do interrogante) (praça) 

2.· Testemunha. 

3.· Testemunba. 

E logo no mesmo dia, mez, anno e lugar no termo de 
autuação declarados, o Conselho de disciplioa, dando por finda 
a inquirição de testemunhas comprobatorills da accusaçao, 
fez comparecer perante elle o aecusado a fim de interroga-lo, 
e ouvir a sua defesa verbal, o que teve lugar conforme abaixo 
se declara; e para constar se lavrou o presente termo que 
eu o.. .• F.... (posto e nome) vogal mais moderno o es
crevi e assignei. 

F ..•. 

ID'erro8ater.o do aeeusado. 

Foi-lhe perguntado pelo.... (posto) interrogante seu 
nome, naturalidade, idade, estado, praça, companhia e corpo. 

Respondeo chamar-se F. . . " ser natural de ..•. , ter ... 
annos de idade, ser.... (solteiro, casado ou viuvol, e ter 
praça de .... na .... companhia do .... (corpo) 
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l~oi-Ihe perguntado se tem sido pago dé seu soldo, etape 
e fardamento. 

Respondeo ...• & c. 
f'oi-Ihe mais perguntado se tem lido, ou ouvido ler os 

artigos de 'guerra c as nO\'as ordenanças. 
Respondeo ... " & c. 
Foi-lhe tambem perguntado se sabe porque está preso, 

e vem responder no Conselho de disciplina. 
Respondeo .... , & c. 
(Continuão-se as pergunta. que forem flecessarias, entre 

as quaes as de quando, e porque faltou, andando .. .. (tatltoS) 
dias ausente; se tem alguma causa que al1egar em sua de
fesa, se tem documentos a apresentar, e testemunhas a pro-
duzir. Todas essas perguntas e respostas serão exaradaS no 
processo. 

E nada mais tendo que dizer o accusado, nem lhe sendo 
perguntado, de o-se por findo o interrogatorio, que, sendo-Ihe 
lido, rati6cou-o por acha-lo conforme e assignou-o com o ... 
(posto) interrogante. E cu o ... ' F ..•. (posto e nome) vogal 
mais moderno o escrevi. 

F .... 

(Appellido do interrogante) 

(F .•.. o accusado.) 

(praça.) 

N. B. Se o accusado tem documentos a apresentar em 
sua defesa, juntào--se ao processo logo depois do interrogatorio; 
e na folha seguinte a elles lavra-se o termo que adiante vai 
mencionado, e abaixo deste a inquirição das testemunhas de 
defesa, havendo--as. 

No mesmo dia, anno e lugar, no termo de autuação de
clarados, o Conselho de disciplina, fazendo retirar o accussado, 
e juntando ao processo.... mencionão-se especificadamente 
08 documentos) que elle apresentou em sua defesa, passou a 
inquirir as testemunhas por elle produzidas, pelo modo que 
abaixo se declara: e para constar se lavrou o presente termo 
que eu o •• " F ..• (posto e nome) vogal mais m9derno escrevi 
e assignei. 

F .... 
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Inclulrl!'âo das tel!Jteluuohas .Ie d .. ·fesa cio 
aecusado. 

1.- Testemunha. 

F ... ' (nome. naturalidade. idade. estad6. profissão e 
morada) testemunha juramentada sobre os Santos Evangelhos 
pelo. . .. F.... (posto e nome) que elerce as funcções de 
interrogante. a qual prometteo dizer a verdade que soubesse 
sobre o que lhe fosse perguntado, e do costume nada dis .... e 
(ou dill6 que era tio, primo, compadre, ~ c., tio accusado ~ . 

Sendo-Ihe perguntado.... (os pontos capitaes e NrnUl
.tancial essenciaes da defesa do accusado). 

Respondeo. . . .• & c. 
(Seguem-se til perguntas que o Conselho iu1gar rom:eni

entes; e tanto estas como as respostas Serà6 escriptas 110 proct'sso; . 
E nada mais disse, nem lhe foi perguntado; e sendo-Hlc 

lido seu depoimento ratiflcou-o por acha-lo conforme. e as
signou-o com o .... (posto) interrogante. E eu o .... F .... 
(posto (I nome) vogal mais moderno o escrevi. 

F .... F ... , (a testemunha;. 

(..4ppellido 00 inrerroganle). 

2.· Testemunha. 

(E as mais que o accwado apmentar). 

N6 mesmo dia, mez, anno e lugar, DO termo de aut1l8(.ao 
deel~rados, o Conselho de disciplina, depois de avaliar o COR
frontar as provas da accusaçlo e da defesa do accusado, jullOU:
se sumcientemente habilitado para proferir SUft senteBÇa; e a 
Om de o fazer se lavrou este termo que eu o.... F .•. .; 
(po.to e nome) vogal mais moderno o escrevi e assignei. 

F .... 

• 
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8en'en~a. 

o Conselho de disciplina á vista da parte do.... F .... 
(polto e nome) commandante da .... companhia do .... (corpo) 
de haver o .... F .... (praça e nome) da mesma companhia 
faltado por espaço de .... (tantos) dias consecutivos, o que 
foi comprovado pelos depoimentos de .... (tantas) testemunhas; 
e á vista do interrogatorio, documentos e depoimentos das tes
temunhas do accusado, que não procedem porque .... (declara
se a razão da improcedencia); julga o crime de ausencia ilIegal 
concludentemente provado e o aecusado deUe convencido: por
tanto, nos termos do Art. 1.0 (ou do Art. 2.°) do Til. 2.0 da 
ordenança de 9 de Abril de 1805, o condemna a hum mez 
de prisão no. . . . (corpo) indo á esquadra de ensi no duas vezes 
por dia (ou - a . . .. dias de prisão, dobro dos que faltou, 
fazendo da mesma prisão o serviço que lhe competir, e indo 
á esquadra de ensino nos dias de folga huma vez por dia). 
Sala das sessões no quartel do.... (corpo) em .... (lugar) 
aos. . .. de.... de mil oitocentos .... 

F .... 

(posto) Commandante, presidente. 

F .... 

(posto) vogal. 

F .... 

(posto) vogal. 

F .... 

(posto) vogal. 

F .... 

(posto) vogal. 

, 
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Advet1eDela. 

Se o conselho julga as razões e provas do acrusado va
liosas, lavra a sentença até ás palavras - testemunhas do accu
sado - e depois continúa deste modo: - que julga legaes e 
fidedignos; absorve o dito arcusado do crime de auscncia iIlegal 
por haver elle justificado concludentemente a causa dessa au
seneia. Sala das sessões, & c., (como no (ormulario). 

Se o accusado confessa o crime, e nao se defende delle. 
o Conselho, depois do interrogatorio, lavra o termo prepara
torio da sentenc:a como está no formulario com 8 troca da pa
lavra-defesa-pela de-interrogatorio-; e profere a sen
tença tombem como a do formulario, supprimindo o que se re
fere á defesa, mas mencionando o que teve em vista o inter
rogatorio. 

Deve-se tomar em considerac:!o os mais variantes que o 
curso do processo apresentar, mas sem afastar-se dos termos 
substanciaes marcados no formulario. 

Todas as folhas escriptas do processo serão numeradas desde 
a do frQntispicio até a em que o ultimo membro do Conselho 
assignar a sentença. 

Nos termos do processo, e na parte acrusatoria, nao serAo 
admittidos algarismos nem abbreviaturas. 

Quando a praça tiver desencaminhado peças de armamento 
equipamento e fardamento nlio veneido, o commandante da 
companhia o mencionará na parte accusatoria depois das pala-
vras-que tem faltado desde o dia .... do mez ... - accrescen-
tando as seguintes-havendo desencaminhado .... (declarào-se as 
peças).-Neste caso, no fim da sentença o Conselho accrescentará 
- O Conselho julga tambem que o accusado desencaminhou as 
seguintes peças de armamento, equipamento e fardamento não 
vencido, a saber .... (declarão-se as peças). Sala das sessões, 
&c., &c., (como no formulario). 

Quando as testemunhas e o uccusado n!lo souberem escre
ver, accresccntar-se-ba no depoimento e no interrogatorio de
pois das palavras-por acha-lo conforme-as seguinte-e em 
consequeneia de nlio saber escrever, assignou a seu rogo F .... 
(huma pessoa convocada ad hoc) com o.... (posto) interro-
gante. Eu, & c., & c., (como no (ormularia). . 
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COI.LECÇÃO DAS LEIS DO IMPERlO DO BRASIL. 

1855. 

TOlIO 18. PARTE 2.· SECÇÃO. 72.· 

DECRETO N." 1.681 - de 28 de Novembro de 1855. 

Estabelece o numero de Professores adjuntos que devem ter 
lU Escalas Publicas de instrucção primaria do Municipio 

da CÚI'le, em relação á sua frequencia. 

Altendendo ao que representou o Conselheiro d'F~tado 
Inspector Geral do illstrucçAo primaria e secundaria do Mu
nicipio da Côrte, ouvido o respectivo Conselho Director, para 
a execuçAo do Artigo 34 do Decreto N.· 1.331 A de 17 de 
Fevereiro do ollno passado: Hei por bem estabelecer que 
cada Escola Publica de iustrucçAo primaria, cuja frequencia 
eO'ectiva e reol por mais de hum anno exceder de 50 alum
nos, tenha hum Professor adjunto; dous as que contorem 
mais de cem, e tres as que tiverem numero superior a 150; 
havendo mais tres além dus que forem necessarios nesta pro
porçAo. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
.Janeiro em vinte oito de Novembro de mil oitocentos cin
coenla e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l'flagestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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DECRETO N.· 1.682 -de 28 de Novembro de 185.1). 

Altera algullUls disposições du Regulamento dos CorreiOl, 
que baixou com o Decreto N.· 399 de 21 de Dezem

bro de UH·4-. 

,\ttendendo ao que Me representou o Director Geral dos 
Correios, e Tendo ouvido a Secç.'lo dos Negodos do Im
perio do Conselho d' Estado: Hei por bem Decretar o se
guinte. 

Art. 1.0 As malas que tiverem de ser remettidas, só
mente por mar, de huma!! para outras Administrações de 
Correios, levarlio em lugar das listas nominaes, de que trata 
I) Art. 9~ do Regulamento de 2. de Dezembro de 1M! , 
simples factums, nas quaes se declare, sob cada huma 
das letras do alphabeto, o numero de cartas e mais pa
peis dirigidos a pessoas, cujos nomes começarem por essa 
letra e a sua totalidade. Estas facluras ficarlio registradas 
nOIl cadernos d~ que faz mençlo o Art. 93 do dito Regu
lamento. 

Art. 2.0 As disposições do Artigo antecedente 840 tam
bem applicaveis ás malas que por qualquer das ditas Admi
nistrações tiverem de ser remettidas á da capital da Provin
cia do Amazonas, e ás Agencias das Cidades de Santos e 
Rio Grande do Sul, e vice-versa. 

Art. 3.0 No lugar do destino serlo contadas todas as 
cartas e mais papeis recebidos. e quando falte algum, a 
respectiva Administraçlo dará disso parte á que tiver feito 
a remessa. indicando a letra sob a qual estiver comprehendido 
na facturn. Igual participnçao será feita quando se achar 
de mais alguma carta ou qualquer outro papel. 

Art. !. u Na remessa e recebimento dos omeios, autos, 
e cartas seguras. e na entrega de toda a correspondencia. 
continuarlo a ser observadas as disposi~õcs dos Regulamentos 
em vigor. 

Art. 5.0 Só pagarlio porte duplo as cartas e mais papeis 
que forem levados ás Administra~ões c Agencias durante a 
ultima meia hora do prazo, de que trata o Art. 110 do 
referido Regulamento de 21 de Dezembro. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negorios do Imperio, 
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assim o t'éllhh c.ltendhto e fIr~8 executar. Polacio do Rio 
de Janeiro em vinle e oito de Novembro de mil oitocentos 

• cincoelltll C rh~co, "trigesitno quarto do Independencia e do 
~ Imperio . 

. Com a Rubrica do Suo Magestade o Imperador. 

4cir. Ptdre1'ra do Coulto Ferra . 

• 1 •. 

DECRETO N.· 1.683 - de 28 de Novembro de 1855. 

Abre GO.AfinüWip dtb Impfrio hum. ,,,"duo ea;II!aordinario de 
15.~OOO!par.a oecort'w,áa deqeJlJI.com o Imperial/R'
titUlo dos meniRa • . ceg08, no e~eü:io th 1855 - 1856. 

Nilo consigo8Dclo o, Lei do orçamento vigeRte quantia 
alguma para occorrer IÍ: despeza com o ImperiAd. Instituto dos 
meoinOl J cegos., e sendo urgen~ a dia· despeza; Hei pl)r 
bem~ Tendo:. Ou.vido o, Conselho de Mi nislros., na confor~i;
dada/do ~3.o do .Artigo .A,· da Lei n~O 580 de 9 de SeWm
bro de t858, Autorisar o Ministro c Secretario d'Estado dos 
Negocios'~'40 Imperio a dQ&pender com C$te objeeto, no 
actual exercicio, a quantia de 15.000 ~OOO, igual a que 
Mra uJtimameMe. decret4da para o proximo futuro exerci
cio de 1856 - 1857; devendo este credito extraordinario 
ser incluido na proposta. que opportuuamente será apre
sentada ao Corpo Legislativo. a Om de ter definitiva appro
vaç4o. 

Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos l'{egocios do Imperio, as
sim o tenho entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte oito de Novembro de mil oitocentos cin
coenta e cinco, trigesimo quarto da Independencia c do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferra:. 
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COLLECCÁO DAS LEIS DO lMPERIO DO BRASIL • . 
1855. 

TOMO 18. PARTE 2.- SEcçl073.-

DECRETO N.· 1.684 - de 30 de Novembro de 1855. 

Marca o oróuwc!o úo Promotor Publico da Comarca de 
S. José (le Mipibtí, creada fla Proviflc;a do Rio GralUle 
do Norte. 

Hei por bem Decretar o seguinte. 
Fica marcado o ordenado aoonal de quiohentos mil réis 

ao Promotor Publico da Comarca de S. José de Mipibú. 
creada por Lei da Assembléa Legislativa da Provincia do 
Rio Grande do Norte. 

José Thomaz Nabuco ele Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiç~, 8S
sim o tenha enteodido e faça eseeutar. Palacio do Rio de 
Janeiro em trinta de Novembro de mil oitocentos ciocoeota 
e cinco, trigesimo quarto da Iodependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

1011 Thomaz Nabuco de Arm;o. 
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COLLECÇÁO DAS LEIS DO IMPERlO DO Bl\ASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.- SECÇÁO 74.~ 

DECRETO N.· t.685-de 5 de Dezembro de 1855. 

Fiza definitivamente as gratific~s que, á titulo de orde
nados, percebem os Empregados da Secretaria do l'ribullal 

do Commercio da Capital do Imperio. 

Conformando-Me com a Consulta do Tribunal do Com
mercio da Capital do Imperio, datada de 17 de Novembro 
de 1853, e á vista do Art. 28 do Titulo unico da Lei nu
mero 556 de 25 de Junho de 1850, Hei por bem Fixar 
de6nitivamente as gratiftcações que, á titulô de ordenados, 
percebem os Empregados da Secretaria do mesmo Tribunal, 
conforme a Tabella que com este baixa, assignada por José 
Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario d'F.stado dos Negocios da Justiça, que a~sim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em cinco de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o mapedror. 

José Thomaz Nabuco de Arauj~. 

Tella dai gratifi~s que, á titulo de ordenados, são 
~ defanitivamente aos Empregado, da Secretaria do 
Tribunal do Commercio da Capital do Imperio, de que 
trata o Decreto N. o 1.685 dUta data. 

Official Maior. . • • • .• . • . . . • .. . . . .. .. . 2. 400 ~ 000 
2 Escripturarios .................. , ... a l.600~OOO 
2 Amanuenses ..•.......•.••.....•.. ' a 1 .200~000 
t Amanuense interprete............... 1 .400~OOO 
t Porteiro ....•.. '. •....• ..•..••...• 1.200~OOO 
t Ajudante do mesmo.. • . • . . .. . ... . • .. 720;tIl 000 

Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Dezembro de 1855.
loséThomaz Nabuco de Araujo. 
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DECRETO N.· 1.686 - de ã de Dezembro de 18:>5. 

Fixa as gralificações que devem perceber os empregados da 
Seeretaria do Tribunal do CommM"cio da Prot1incia do 

MaranMo. 

eoot'orftl8ndo-Me cem a Consulta do Tribwaal. do Com
mercio da Provincia do Maraohao, datada de 31 de Outubro 
proximo passado. e á lista do Art. i8 do Titulo unico da 
Lei O." 5:>6 de 25 de Junho de 1850: Hei por bem Fixar 
aos Empregados da Secretaria do mesmo 'fribuo'ol as gratifi
cações constantes da Tabella que com este baixa, assignada 
por José Thomaz Nabuco de Araujo. do Meu Conselho. Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiç.a, que 
assim o tenha entendido e raça execútar. Pallcio do Rio 
de Janeiro em cinco de Dezembro de mil oitocetitos cincoentl( 
c cinco, trigesimo quarto da Indepeodcnchi e do Imperio. 

('.om a Rubrica de Sua Magestade o tm~adór. 

J'oIe Thomaz Nabuco de ÂrtINjo. 

Ttlbel~a dai g~atificaçõe, M;adas'~, Emp"'f1!Jd~s da' Slff:f't
tarla do Tl .. bunal do Commtrcto da I'nwmcta do Ma

rahão. de que trata o Decreto N.· t .686 duta data. 

2" 
f 
t 
f 

Oflicial Maior.... . . .. . . • . .. • . .. . . . • 1. 000 ~ 000 
Escriptúrario!4 ..•... ' ..•.•••.. ' ..... a 800&000 
Amanuense ............. , . •• . .. .•. . 6OO~ooq 
Porteiro .• '. . . . . • . • . . . . • •• . • . . • • • . . 48(l~ 
Ajudante do mesmo................. 2W~~ 
Palacio do Rio de Janeiro em 5 de' Dezembro de 1855.

JOIé ThOfM% Nabuco de ArtINjo. 
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DECRETO S.O t.6~7 de 5 de Dezembro de 1855 . 

• -1 utor;sa o credito sltpplememar de m,·20t.. tt6~S20, pa
ra oecorrer ao deficit presurnivel no corrente e:urcicio ern 
dit'ersas rlwricas na (órma da Tabella que corn este baixa. 

Tendo Ouvido o Conselho de Ministros, Hei' por bem , 
em conformidade. do parag"apho segundo do Alt. 4.° da Lei 
D. o 599 de 9 de SI'tembro de 1830, Autorisar pela Repnrtição dos 
~egocios da Guer,·a o credito supplemooL1r de 20.\..tt6;;'!l320 
pal"a occor"er ao deficit presumivel no presente exercicio nas 
quantias votadas para as rubricas- Rept1rth;.4o Ecclesiastica, 
c diversas despezas e eventuacs da Lei do Orçamento em vigor, 
fazondo-se a distribuiçãO na fórma da l'abella que com este 
baha, e dev~ndo Astn medida ser levada em tempo compe
tente ao conhecimento do Corpo Legislativo. 

O Marquez de Caxias, 40 Meu Conselho, Ministro e Secre
tario d'Estado dos Negocios da Guel"ra, o lenba assim enten
dido, o cXpeI:a os despachos DCCCSsariOS. Palacio do Rio de 
Janeiro em cinco de DC7.embl"O do mil oitoccu1os. e cincoen
ta e cinco, trigcsimu quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Uubrica de Sua }fagcstade o Imperador. 

Marquez de Caxias. 

T abella a que .e refere o Decreto duta data, que tlulorisa o 
credito s"pplementar de 204.tt6~320. 

Art. 6.° da Lei 0.° 779 de 6 de Setembro de 185,.. 
~ 1St Repartição Ecclesiastica............ 4. U~320 
§ 20. Diversas despczas e eventuacs........ 2OO.00~ 

204.tt~ 

Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Dezembro de 1855. 

Marques de Cru:ias. 

Digitized by Google 



( 636 ) 

COLLEcçÃO DAS LEIS DO IMPEIUO DO BR.4.SIL. 

1855. 

TOIIO 18. PARTE 2.& SECÇÃO 75,-

DECRETO N.o f.688-de 12 de Dezembro de 1855, 

Autori,a a incorporaçao e approva o, E,tatutol da companhia de 
,eguro, e ri,co. maritimo" e de seguro, contra o {ogo, etftab,lt
cida na cidade da Bahia, ,ob a denominação de P,'ovidtncia, 

Attcndendo ao que Me requercoa Mesa d'Assembléa geral 
da companhia de seguros e riscos maritimos, e de seguros 
contra o fogo, estabelecida na cidade da Bahia, sob a denomi
naçilo de - Providencia, e tendo ouvido a SecçJlo dos Nego
cios do Imperio do Conselho d'Estado: Hei por bem Autorisar 
li incorporaçao da mesma Companhia, e Approvar os rcs(ICcth·os 
Estatutos. que oom este baixilo, 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Consl"lho, Ili
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Impcrio, assim 
o tenha entendido e faça executar, Palacio do 1\io de Janeiro 
em dozo de Dezembro de mil oitocentos e cincocnta e cinco, 
trigesimo quarto da Independeneia e do Impcrio, 

Com a Rubl'i"" de Sua Magestade o Imperador, 

Lui:: Pedreira do COtltlo "Ferra;. 

E8"dute8 da colllpaullla de sep"'8 nlarUI
Dl08 e contra _ rogo denoDllnada ..... vl
«lenelaJ a que se rerere o Deereto n.O •• 888 
de •• de De.eDlh ... de .855. 

CAPITULO I. 

Da Companhia. 

Alt. 1.. A Companhia tem Ilor titulo oommereial « Pro
videncia », Seu fim ha tomar seguros a riscos maritimos e 
seguros terrc.~tres contra o fogo, Sua cxisteneia começará logo 
que os presentes Estatutos forem approvados pelo Governo 101-.. , 
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perial, Será administrada por tres Direetores; e suas operações 
pl'incipial'ão logo que esteja verificada a subscripção legal de 
mil e seiscentas ac~Oes, 

Art, 2.0 O fundo total da Companhia será de dois mil e 
quatrocentos contos de réis, divididos em acçõcs de hum conto 
de réis, que terAo numeraçllo de huma a duas mil e quatro
centas, e serão passadas em nome dos subseriptores. Todavia 
a Compnnhia começará a trabalhar só com mil e seiscentos 
contos de acçõe8; as restantes serAo emittidas quando a Assem
bléa geral julgar conveniente em beneficio dos aeeionistas então 
existentes, 

AI't. 3,° Crear-so-lIa immediatamente hum fundo clTeetivo 
com a entrada de cinco por cento de cada' lIuma acção, para 
oc(:orrer ao pagamento de qualquer sinistro; o quando por acaso 
chegue a desfalcar-se esto fundo, os accionistas serão obrigados 
a pl'ccnche-lo quando lhes for pedido pela Direcçilo. 

Este pedido será feito em unidades por cento, e satisfeito 
denlm do prazo de quinze dias improrogaveis contados da 
data do aviso. 

Art. 4. 0 O fundo acima estipulado será augmentado com 
cinco por cento dos lucros que houver de dividir-se pelos ac
cionistas, para os livrar quanto seja possivel de novas chamadas 
a que sejilo obrigados, para conservar ~lTectivo o fundo mar
cado no Artigo antecedente. 

Art 5.0 A Companhia principiará suas operações pelos se
guros e riscos maritimos, e só poderá tomar seguros terrestres 
contra o fogo dopois que o regulllmento especial, que para 
isso se deve organisar, for adoptado pela Assembléa geral, e 
approvado pelo Governo Imperial. 

AI't. 6,° A Companhia durará por espaço de vinte aDnos, 
e só poderá dis50lver-se nos casos expl'essos no Art. 295 do 
Codigo Commercial. A dissoloçAo será por~m obrigatoria desde 
que os prejuizos da Companhia absorvio a quinta parte doseu 
capital realisavel, salvo se este for inteirado por meio de novas 
subscripções ou entradas dos aeeionistas. 

Art. 7.° A Companhia poderá do fundo elTectivo dar di
nheiro a risco maritimo. concorrendo com suas propostas 
quando na praça houvel' convites para semelhante fim. com 
tanto porêm que o emprestimo sobre cada navio e sua carga 
nilo exceda a cincoenta contos de réis. e o total das quantias 
assim emprcstadlls não vá alêm da quinta parto do capital I'el
lisavel. 

Art. 8.° O capital dado a risco será sempre considerado 
como parte integrante do fundo elTectivo, e só em caso de perda 
se fará huma chamada pelos accionislas para o preencher, e da 
mesma fórma os accionistas entrarão com o que lhes competir 
para pagar qualquer sinistro que por acaso se verifique em 
quanto pender algum contracto de risco, 

f 
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'Art. 9.0 A Companhia n!lo toma mais de cinCOC'nta contos 
de réis em seguro marítimo por nalio c carga em cada \'ia/owm, 
e o mesmo se obscrval'á em c.ontractos de lisco e seguro l~Un
tra o fogo, salvo sobre generos alfandl'gados, a respeito dos 
quacs poderá tomar até o dobro. 

AI't. 10. Todo o expediente da C'lmpanhia será assignado 
ao menos por dois Directores sob a l'esponSllhilidade dos tloes, 
usando da formula « pela Companhia Providencia F. F. ». 
As acçOes porêm serão assignadas por todos' os tres membros 
da primeira Direcção, 

Art. tt. A administração e gerencia de todas as trans
acçcJe.'1 da Companhia compete exclusivamcnte aos tres Dircc
tores eleitos conforme o Art. 43, autorisados por procuraçlo 
bastante assignada pelo!! aceionista!!, lançada em notas dI' 1'a-
00I1iiloe I't"gistra.las no Tl'ibunal do Commerciô com os l>rt'
sentes Estatutos. 

CAPITULO 11. 

Dos accionislas. 

Art. 12. Bc aceionista desta Companhia quem possuir 
huma ou mais acçôes, compt'tentl'mentc averbadas nos Iinos 
da Companhia; mas ninguem póde possuir mais de quart'nta 
acçfJes, e em todo o caso carece que a sua idoneidade seja re
conhecida pela DireeçAo no Conselho consultivo dc que traIa 
(} Capitulo 4.· 

Art. 13, Os uccionistas silo somentc responsaveis pelo vulor 
represent.ativo de suas aCÇélcs, como dispOe o Art. 298 do Co
digo Commercial. 

Art, n. Os accionislas são obrigados a entregar á Di
recção os cinco por cento dc que truta o Art. 3,· logo que 
a lACSID8 o exija, para o quo fará os avisos competentes mar
cando hum prazo CJue nAo exceda dc 15 dias; c Ocào da mosma 
fórma obrigados a fazer as entradas que lhes forem pedidos 
paro completar o fundo etTecUvo a tempo que venba a solTrer 
desfalque. A falta de pontual cumprimento dc qualquCI' destas 
obrigações he motivo para ser cx;e1uido o aceionista, c com as 
suaa acçúes se procedcrá da fôrma do Art. tS. ficando o ac
cionisla eltcluido respoll8avel pela sua part.e respectiva em todos 
os riscos tomados d~sde a sua admissAo até a data da exclusilo, 
c pelos Juros da mora das quantias com que devia entrar, e 
nlo poderá exigir a liquidação de SUB conta em quanto pen
derem aquelles rillClOl, 

Art. 15. Os accionistas tem direito de examinar os litrOS 
da cscripluraçllo da Companhia 15 dias an~ do fecho do ba
lanço. Sl'm que lhes st"ja {K'rmiltido til'ar copias ou extraotos • 
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Arl. 16. Os aCciOlli!lt.1S podem v~ndel', ceder, e doar as 
~IlJS acções a quem lhes convier, se o Conselho consultivo ap
provar o cessionario pl'Oposto, llUssando a cargo deste todos 
os riscos inherentes ás acções transferidas. A cedencia far-se-ha 
por averbamcnto na acção pelo guarda-livros da Companhia, 
e lançada pelo mesmo em hum livro para ('sse fim destinado. 

At'l, n. O arcionista perde o dirf'ito de sorio alêm dos 
ca~os do Art. 14 pelos. seguintes: 

S"" )forle naluml ou civil. 
S 2. 0 Fallenciil ou mudança de fortuna que o inhabilite a 

responder pelo valor de suas acçõ('s. 
S 3.· Falta de cumprimento das obrigações que lhe impõe 

os presentes Estatutos. 
Art. 18. As acções do accionisla C'xcluido, fallido, ou 

morto ei\'ilmenle, reverterão á Companhia, e serAo vendidas 
por conta de quem pert.encer, em leillio mercantil na presença 
da Direcção e de hum corrl'ctoJ' do numero. Da mesma fôrma 
se procederá a respeito das que pertencerem a accionisf.a morto 
naturalmente, lIl' dl'ntro de trinta dias seus herdeiros se nlio 
habilitarem perante o Conselho consultivo. Estes leilões tl'rlio 
lugar oito dias depois de annunciados nos periodicos. 

Art. f 9. O accionista residente fóra desta cidade, ou que 
se ausente, púde noml'ar procurador que represente em todos 
os s!'us direitos e deveres, nllmos para exel'cel' emprego algum 
na Companhia. 

C:.\PITljLO m. 

Da direrçiio. 

Arl. 20. Os tI·('s DiI'C'dores, n quem he encarregada a 
administração da Companhia, devem ser accionistas pelo menos 
de dez acçóes, averbadas nos livros della s(lis mczes ao menos 
antes de sua clciçlio, e durante o tempo de sua gerencia não 
as poderão alienar. 

Art. 21. Os Directorcs serão eleitos annoalmente em As
sembléa geral dos accionistas por escl'utinio secreto e por maioria 
relativa de votos, e na mesma occasilio e pela mesma fórma 
serão eleitos os membros da mesa da Assembléa geral e a Com
missão de exame de contas. 

Art. 22. A' Direcçllo compete: 
S 1.° Contractar e estipular com os segurados o premio do 

segur9 e suas condições espcciacs quando as haja independentes 
das geracs exaradas na apoUce, de\'endo primeiramente infor
mar-se com o maior escrupulo do estafio do navio, pericia do 
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seu com mandante , reputa~.io do segurado, barras e portos de 
onde e para onde navega, e finalmente altender á estação CUl 
que faz a viagem, e verificar pelos meios que possa o 'Valor 
das mercadorias propostas a seguro. 

S 2.° Pagar aos segurados todas as perdas que se '"erifi
carem conforme a cstipulação da apolice. 

S 3.° Proceder ao dividendo d05 lucros quando os houver, 
que se partirão da maneira por que se dividem as perdas. 

S 4.° Fazer o rateio das perdas, e a chamada dos accio
nistas quando Sf'ja necessario para preencher o fundo elTectivo. 

S 5.° Ter a escripturac:ão em dia c com clareza, a fim de 
que a sua verificaçllo esteja ao alcance de todos os accionistas. 

S 6.° Ter a caixa sempre conferida, e o dinheil"O depositado 
no Banco ou em outro estabelecimento em conta de juros, 011 
entrar como accionisla em qualquer estabeleciml'nto bancai, 
e neste caso, quando haja precisão de dinheiro, poderá tomar 
sobre Seus conhecimentos. 

S 7.° Ter hum livro onde se lancem e nssignem todas as 
actas de suas delihcrações c as do Conselho consultivo. 

S 8.° Admittir e despedir os empregados do que precisar. 
arbitrar e pagar-lhes os ordenados, dando sempre conta á As
sembléa geral. 

S 9.° Finalmenle t!Vitar, quanto seja possivel pleitos judi
ciaes, empregando todos os meios que a prudencia escla"ccida 
possa suggerir para que as duvidas sejão decididas por ar
bitros. 

Art. 23. A Dirccção nomeará agentes de reconhecido crc
dito, a quem dará procuração para representar a Companhia 
nas praças commerciaes onde lhos pareça conveniente, para 
promoverem todos os interesses, e darem as informações e es
clarecimentos de utilidade á Companhia. Estes agentes perc("
berão tres por cento de commissão do producto de ql1aesquc.· 
vendas que tenhllo a fazer de objectos seguros na Companhia 
em caso de sinistro. 

Art. 24. Os Directores cOllvocarão o conselho consultivo 
quando se dêem os casos de cedencia, herança ou venda de 
acções para Julgarem da idoneidade dos accionistas, bem assim 
em qualquer caso, que se dê, de exclusão de algum ou alguns 
accionistas, e finalmente em todas as occasiõcs em que se dêem 
os casos previstos nos Arts. 35 e 36. 

Art. 25. Na falta ou impedimento de qualquer Director 
por mais de hum mel, será chamado o supplente para exercer 
o lugar. 

Art. 26. Logo q\Je se tenha rcalisado qualquer segura, a 
Direcção entregará ao segurado a respectiva apoUce, mediante 
o pagamento do premio do seguro, que será á vista. senão 
exceder a cincoenta mil réis, e desta quantia para cima pas
sará o segurado letra á ordem da Direc\;ão, nunca a prazo maior 
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de seis mezes, fazendo-a garantir quando a Direcção o julgue 
necessario. 

Art. 27. Os Dircctores são rcsponsaveis in soliàun para 
com a Compauhia por todos os actos de sua administração, 
e não poderão accumular a gerencia de qualquer outro esta
beledmento da mesma especie. 

Art. 28. Os Direetol'es vencerão huma com missão de tres 
por cento dos premios que se realisarem depois de deduzidas 
as despczas da Companhia; esta com missão será dhidida entre 
elles em partes iguaes e o supplente chamado na falta de al
gum dos Directores vencerá a parte correspondente ao tempo 
que sCl'vir. 

Art. 29. O anno administrativo conlar-se-ha do 1.0 de Ou
tubro ao ultimo de Setembro do anno seguinte, mas a primeira 
Direcção servirá até Setembro de 1855, seja qual for a epocha 
de sua eleição. 

Art. 30. Nos primeiros dias de Outubro a Direcção con
vidará os ~Iembros da com missão de contas para proceder ao 
exame da escriptul'n.;ão e gerencia da Companhia, a fim de 
formularem o parecei' que dc,'cm apresentar á Assembléa geral. 

Art. 31. No dia 15 de Outubro de cada anno ou no im
mediato, sc estc (or impedido, a Direcção apresentará á As
liCrnbléa geral o relatorio e contas da sua gerencia, e proporá 
quaesquer medidas que julgar conveniente adoptarem-se para 
se discutirem na sessllo seguinte. Finda a leitura a Commi.ssão 
de examc apresentará o seu parecer propondo o dividendo se 
o houver, e depois de julgado se procederá ás eleições pres
criptas no Art. .i3. 

Art. 32. Os novos dh'ectores tomarão conta da admi
nistração da companhia dentro de tres dias depois da eleição. 
e havendo verificado os fundos e livros á viSla do balanço, 
darão quitação á direeção interina. 

CAPITULO IV. 

Do Consel/w consultivo. 

Art. 33, lIaverá hum Consclho consultivo composto da 
Direcção e mais seis accionislas eleitos pela fórma seguinte: 

Art. 34. Em bum dos tres dias immedialos 110 da posse 
da Direcçl10 esta se reunirá com os membros da mesa da As
sembléa geral, e elegerfto seis accionistas, nos quaes reco
nheção espirito esclarecido e prudente; estes seis acclonistas 
Juntos com a Direcção fazem o Conselho consultivo. 

Na falta ou impedimento de algum dos Membros eleitos 
para o Conselho, a Dirt.'CçAo e a mesa da Assembléa geral ele
gerão. em qualquer dia que lhes pareça J o substituto. 

Digitized by Google 



( 6~2 ) 

Art. 35, O Ccnselho consulti\O se reuniní sempre que a 
Direcc;ão o convocar, não só para conhecer da idoneidade dos 
accionistas, como pOl'a a auxiliar em qnaesqucl' casos graves 
que os Directores por si só nào qUI'Í!'üo resolver, podendo o 
Conselho convocar a Assembléa gctal Iluando o julgue ne
cessa rio , 

Art. 36, Compete lamb('m ao Conselho consultivo "0-
nhecer das faltas dos accionistas, (Iue não tenhão cumprido 
com as obl'igaçõ('s que lhes impõe os pres('ntes Estatutos. 
applicar-Ihes a pena de exclusão lfuando tenha lugar, man
dando proceder com suas acções conforme dispõe o Art, j8; 
ficando porem salto o dircito ao accionista excluído dt~ n.,'
presentar á Assembléa geral contra a sua exclusão, se a julgar 
immerecida. 

Art. 37. Os nove membl'Os do Conselho cOllsullivo esco
lherão d' enll'e si hum Presidente c hum Secretario para as 
suas sessões, e suas delibcrac;ücs sc'rão tomadas sl'mpl'C por 
maioria de votos, de que lavrarão e assignarào a cOIllJll'lcnlu 
acta no livro dcUas. 

CAPITI:LO \". 

Da Assel1lbléa flcra/. 

Art. 38. He membro da Assembléa geral todo o accio
nistas que polSuir buma ou mais aN;ti('s averbadas em Sf'U nome 
seis mezes antes da reunião. mas não tl'lU voto qUl'm livrr 
menos de cinco acc;õcs, podendo com tudo ter a palavra Ilas 
discussões. 

Art. 39. A _.\.ssemblea g('ral constitue-se com quarenta ae
cionistas presentes com voto. e fUSO não comparec;.ão neste 
numero. o Presidente fará huma eonvocac:.ão para tres dias 
depois, e os que comparecerem constituem Asscmbléa gt'rnl, 
e podem deliberar. 

Art. 4.0. A mesa da Asscmbléa geral he composta de hum 
Presidente e dois Sccrelarios, que st~rão eleitos annualmente 
quando forem eleitas a Directoria e COIDmissão de exame de 
contas, 

S Unico. São aptos para membros de mesa, bem como 
para a Commissão de contas e Conselho consultivo, todos os 
accionistas, com excepçilo dos que forem empregados da Com
panhia. 

Art. 4.1. Alêm da reunião ordinaria de 15 de Outubro 
de cada anno haverá as extraordinarias, que a Direcção em 
Conselbo consultivo assente convocar. ou quando ao Presidente 
seja apresentado requerimell.to motivado e assignado por de, 
acciouistas com ,'oto. 
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Art. 42, Nenhum accionisla podcl'ú pedil' a ralana para 
fallar sobre qualquer mareria mais do que duas vezes em cada 
se.ssão, exceptU:lOdo os Directores e membros da Commissllo 
de clame, que responderilo ás interpellaçllcs que lhes forem 
feitas, 

Art. 43. Na sessllo ol'dinaria de 15 de Outubro de cada 
anno, depois de lidos e approvados o relalorio da Direcção e 
parecer da Commissllo de contas, se procederá á eleiçãO da 
mesa da Assembléa geral, Direcção e Commissão de exame, 
por chamada nominal dos accionistas feita por hum dos Se
cretarios; cada hum dos accionistas com voto lançat.i. em urnas 
especiaes huma cedula com h'es '\lmes de accionistas que es
tl'jão nas circumstancias exigidas l>ara Directores; outra ce
dula com quatro 1I0mes para Presidente, Vice-presidente, e dois 
Secretarios, e outra com tres nomes para membros da Commissão 
de elame de contas. }t'eita a apural;ão, os que obtiverem maioria 
relativa de votos serão eleitos, e substitutos os immediatos em 
votos, 

Art. 4-i., Os "otos dos accionistas serão contados pela ma
neira seguinte: o accionista (Iue possuir de cinco a vinte acções 
tem hum voto; de vinte e lIuma a quarenta acçóes, dois votos; 
e nenhum pódc tCl' mais do que este numcl'o de volos, lIlesmo 
represcntando por procuração o accionista ausente. 

Art. 45. Todo o accionista votante deve escrever por fúra 
da sua cl'dula os votos que tem correspondentes ás suas acções, 
c a mostrará ao Secretario para conferir com a lista que deve 
ler presente de todos os accionistas com o numero á margem 
das acçõcs que possuem. 

Art. 46. Huma lista, igual á que deve estar sobre a mesa, 
de todos os accionistas da Companhia com o numero das acções 
que possuem, deve a Direcção mandar pôr patente na sala 
das reuniOes no dia da eleição, para que todos os accionistas 
conheçllo quaes os habilitados para os dilTerentes cargos da 
Companhia. 

Art. 47. Ao Presidente da mesa da Assembléa geral com
pete convocar a reuniAo da mesma Assembléa ordinaria e ex
traordinariamente, manter a ordem nas discussões, conceder 
a palavra aos accionistas, observando o disposto no Art. ~2. 

Art. 48. Nas Assembléas geraes extraordinarias só se p0-
derá tratar do objecto para que a reuniAo for convocada. 

Art. 49, A Assembléa geral nAo poderá reformar ou al
terar os presentes Estatutos em nenhuma das reuniões ordi
na rias , nas quaes com tudo poderão ser apresentadas as pro
postas para se discutirem e approvarem em reunião extraor
dinaria, mas nenhuma deliberação será tomada sem que con
corrão os votos concordes de tantos accionistas, quantos re
presentem mais de metade do capital da Companhia. 

Art. 50. Depois de approvados os prescntes Estatutos, 
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proceder-se-11O á eleit;ilo da mesa da A~sembll!a geral, DirecçAo 
e Commissão de exame de contas, e depois á escolha dos seis 
membros do Conselho consultivo. A' mesa da Assembléa geral 
compete impetrar do Governo Imperial a approvaçAo dos pre
sentes Estatutos. 

Bahia 17 de Fevereiro de 1855.-0s Directores, José Dias 
Teixeira Santos. - E. J. Brochado. - Sergio Pereira Silva. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PADTE 2.- SECÇÃO 76.-

DEcnETO 1.689- de 15 de Dezembro de 1855. 

• 

Crea tia Provincia de Pernambuco hum lugar de Juiz MII

flicipal, que acrumulará as (uncções de Juú', de Orphãos 
do Termo da Escada. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo Unico. Fica c,rl'ado na Prol-incia de Pernambuco 

hum lugllr de Juiz Municipal, que acculllulnrá as funcçõe5 de 
Juiz de OrphAos, do Termo da Escada. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e St~cretario d' Estado dos l'iegocios da Justiça, assim o 
lenha entendido e faç.a executar. Palacio do Rio' de Janeiro 
em quinze de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigrsimo quarto da Indllpendcnl'ia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

--
DECRETO N.o 1690 ~de 15 de Dezembro de 1855. 

Revoga o Artigo '1.0 dos Estatutos da Academia da Marinha, 
de 19 de Fevereiro de 18,.9, na parte em que manda que 
passe a ter quartel fora da Academia o Aspirante, que não 
obtivef' approt'arão plena. 

Hei por bem Revogar o Artigo setimo dOIl Estatutos da 
Academia da Marinha, mandados observar por Decreto numero 
quinhentos e oitenta e seis de dezenove de Fevereh'O de mil 
oitocentos e quarlmta e lIove, na parte somente em que dispÕf', 
que o Aspirante á Guarda Marinha, que não tiver approvaçllo 
plena nas materias dos respectivos annos, passe a ter quartel 
fóra da Academia. Joilo ~Iauricio Wanderley, do lleu Conselbo, 
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Ministro c Secretario d'futado (los Nt'gocio .. o; da Alllrinha. 
o tellha assim enltmdido c rat:a executar. l)alacio do Rio de 
Janeiro em quinze de Dezembro de mil oitoct'ntos c rin
('o~nta e cinco, trigr.simo quarto da Independencio e do 110-
perio. 

Com a Rubrica de Sua ~logesLade o Imperador. 

João Jlaurjr;o Wandfrlt'y . 

• 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOllO 18. PARTE 2.- SEcçÃO 77.-

DECRJo:TO N.o 1.691- do 19 de Dezembro de 1855. 

Crea na Provineia de Goyaz diversos lugares de Juizes Mu
nicipaes, que aecumularão as (uftCrães de Jutt;es dos 

Orphãos. 

Hei por bem Crear na Provincia de Goyaz os lUgares de 
Juizes Municipaes, que accnmularão as funCÇôes de Jultes de 
OrphAos, nos seguintes Termos. 

Art. 1.0 No Termo da Cidade de }Ieia Ponte, da Comar
ca do Rio Maranhilo, ao qual ficarú reunido o da VUla de 
CorumM. 

Art. 2.° No Termo de Bomfim, da Comarca de Corum
bá, ao qual ficará reunidll o da Villa de S. Luzia. 

Art. 3. 0 No Termo da Natividade, da Comarca do Porto 
Imperial, ao qual Ilcará reunido I) da Villa do I)orto Imperial. 

Art. 4.° No Termo da Roa Vista do Tocantins, da Co
marca do mesmo nome. 

Jo~ Thomaz Nabllco de Aranjo, do }Iell Conselllo, Mi
nistro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha enlcndido o faça executar. I'alacil) do Rio de Janeiro 
em dezenove de Dezembro de mil oitocentos cineoenta e cince, 
trigesimo quarto da IlIdependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José l'lwmaz Nabvco de ~raujo. 
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COLLEcçÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.& SEcçlo 78.-

DECRETO N.· 1.692-de 22 de Dezembro de 1855. 

Altera o § 1.. do Ârt. 3.· dos Estatutos da Caiu. fàlial do 
Baneo do BraBil na Cidade do Rio Grande do Sul. 

Tendo em consideração o que Me representou a Directo
ria do Banco do Brasil: Hei por bem alterar o § 1.. do Arti-
80 3.· dos F6tatutos da Caixa filial do mesmo Banco na Cida
de do Rio Grande do Sul, approvados pelo Decreto n.· 1.580 
de 21 de Março deste anno, o qual fica concebido do modo 
seguinte. 

Art. 3.· A Caixa poderá fazer as seguintes operaçõe6: 
1.° Descontar letras de cambio, da terra, e outros titulos 

commerciaes á ordem, e com prazo determinado, garantidas 
por duas asignaturas ao menos de pessoas notoriamente abo
nadas residentes no lugar em que se fizer o desconto, ou das 
quaes huma seja residente DO lugar do desconto, e outra na 
Cidade de Pelotas, ou na de S. José do Norte , e bem assim 
escriptos das Alfandegas, e letl'as das Thesourarias Geral, e 
Provincial. 

Como exccpçllo de regra poderá hnma só dos menciona
das assignahiras ser de pessoa residente no lugar do desfonto, 
e outra de fóra dos lugares acima indicados, mas a importan
eia dos titulos assim descontados nunca eJ(cederá á decima parte 
do fundo etfectivo da Caixa. Nilo se farão descontos a prazo 
maior de quatro mezes, salvo durante os quatro primeiros 
annos, nos quaes poderlio ser admittidas a desconto letras 
até o prazo de seis mezes, com tanto que a sua importancia 
total nlo exceda Il terça parte do fundo ctTectivo da Caixa, 
maximo que irá diminuindo na razão de 25 % annualmente 
:1 contar do dia em que a Caixa entrar em operações. 

O Marquez de Paraná, Conselheiro d' E.o;tado, Senador do 
Imperio, Presidente do Conselho de l\Iinistros. Ministro e Se
creiario d' Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do 
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Tribunal do Tbesouro Nacional, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte dous de 
Dezembro de mil oit~centos cincoouta e cinco, trigesimo quarto 
da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marques de Parando 

••••• 

DECRETO N.o 1.693-de 2-2 de Dezembro de 1855. 

Autorisa a incorporação e approva os Estatutos da Compa
nhia «Industrial Maranhense _, para o fabrico de sabão e 
1)~las de stearina, e purificação de oleos e outros productos. 

Attendendo ao que Me requererão os Directores da ~m
panhia « Industrial Maranhense », que se pretende fundar na 
Provincia do Maranhão para o fim de emprehender o fabrico de 
sablo e velas de stearina, e purificação de oleos e outros pro
duetos, a que se preste hum a antiga fabrica de sabão e velas 
oulr'ora estabelecida na capital da dita Provincial; e de con
formidade com a Minha immediata Resolur1io de 15 do cor
rente mez, tomada sobre parecer da SecçãO' dos Negocios do 
Imperio do Conselho d'Estado, exarado em consulta de 29 de 
Novembro ultimo: Hei por bem Autorisar a incorporaçlo da 
dita Companhia e Approvar os respectivos Estatutos que com 
este baixão. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do }Ieu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte dois de Dezembro de mil oitocentos e cincoenta e cinco, 
trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lui: Pedreira do Coullo l'erra::. 
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"e •• "e .e.e ..... o "e :1866. 

Art. 1.0 A Companhia denominar-se-ha « Companhia Irt
dustrial }laranlumsc» e durará pelo tempo de dez annos, mas 
poderá, se convier aos seus interesses, ser prorogada por deli
beraçAo da Assembléa geral dos accionistas, com approvação 
do Governo. 

Art. 2.0 l!.11a tem por objecto a fabricaçio do sabio e Telas 
de stearina, e a purificação de todos os productoi oleoginosos, 
ou outros quaesquer a que se prestar a fabrica. 

Art. 3.· O fundo da Companhia será de sessenta contos 
de réis, divididos em acções de dnzenlos mil réis cada huma. 

Logo que se tenlIno distribuido cento e ~incoenta acções se 
instalIará a Companhia, ficando as acçi1es restantes reservadas 
para serem vendidas com prévia autorisaçAo e deliberação da 
Assembléa gorai dos accionistas que se a necessidade ., os inte-, 
resses da Companhia o exigirem. 

O fundo será realisado em quatro pagamentos, a saber: o 
1.· vinla dias depois de approvados estes estatutos; o 2.o a 
quatro mt'zes; o 3.· a oito; e o 4.° e ultimo a doze meleS, pre
cedendo avisos da Direcçio quinze dias antes. 

Art. 4.0 Os accionistas, que deixarem de realisar as prcs
taçôl's nos prazos estipulados, perderão em beneficio da asso
cia~Ao as quantias com que anteriormente tiverem f'ntrado, salvo 
os casos extraordinarios de for~a maior, provados pl'ranta a Di, 
recção no prazo de dois meleS, em cujo caso as quantias en
tradas constituirão huma ou mais acçOes, que ficarão perten
cendo ao accionista em falta, ou a quem o reprosentar. 

Os accionistas nAo respondem por maior valor do que o 
nominal das ncções que subscreverem. 

Art. 5.0 As acçõe5 poderão ser negociadas, ou por qual
quer modo transferidas a arbitrio das partes, cmn tanto que a 
transferencia seja devidamente registrada nos livros da Com
panhia. 

A toonsferencia porêm não confere o direito de Totar ao 
novo accionista senio trinta dias depois do a,erbamento, ex
cepto o caso de transmiSill0 por successão hel'editaria, .. m que 
110 novo possuidor compete desde logo o exercício de todos os 
I.ireitos. 

Art. 6.· A Companhia será administrada por huma Di
recçilo composta de tres membros, dos quaes o mais votado será 
o Prf'sidellte, e hum dos outros o Secretario, eleitos na reunião 
ordinaria da Assembléa geral dos accionistas por maioria abso
luta de TOtoS. Serão substituidos em suas faltas ou ausencias 
prolongadas pelos accionistas immedialos em votos lia rospediva 
clf'i,:fto, c sl'gundo a ordem da sua votação. 
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Art. 7.0 A Directilo será coadjuvada pelos empregados 
que julgar indispcnsa,·eis, os quaes fica autorisada a nomear, e 
dar-Ihe-ha os titulos e nttribuições que apropriados lhe pare
cerem, murcando-Ihes os ordenados, que submetterá á appro
vação da Assembléa geral dos accionistas na sua primeira re
união. 

Art. 8.0 A Direrção se reunirá ordinariamente huma vez 
por semana para resolver sobre a r,ompra das matcrias primas, 
a melhor fÓl"llIa da sahida e -venda do!! productos da fabric.a, 
ordenar os pagamentos, e prover n todos os casos emergentt's 
da administração que tem a seu cargo. As suas resoluçõcs serão 
lançadas no livro das nctas das suas sessões. 

Art. 9.n O dinheiro ou fundos disponiveis da Companhia 
serAo guardados em hum eofre de tres chaves, das quaes cada 
Director tel'á huma, ou serão depositadas em algum Banco ou 
estabelecimento de credito a arbitrio da Direcção. 

Art. 10. A Dirccção representa, a associação em todos os 
seus negocios, tanto em Juizo como fora d'eUe. Compete-Ihe 
a geral administrat.l1o d'eUa com plenos e iIIimilndos poderes, 
a convocação ordinaria da Assemblea geral dos accionislns, e as 
extraordinal'ias que julgar convenientes, para deliberação das 
medidas que julgar llecessarias a bem dos interessQS da mesma 
associação (Art. 2.0 ) 

Art. 11. Com o fim de levar n c[eito esta empreza a di
recção contractará a compra por escriptur3 publica da fabrica 
de sabilo e velas de stearina estabelecida n'esta cidade, na 
rua do PespontAo, entendendo-se com os seus actuaes possui
dores, e com as melhores vantagens para a associaçãO. 

Art. 12, A Direcçiio estabelecerá n'csta cidade hum de-
posito para a venda dos productos da fabrica, que sirva ao 
mesmo tempo de escriptorio, e poderá estabelecer em outros 
quaesquer locacs da Provincia ou fóra d'ella outros depositos, 
ou mandar vender por correspondentes os nlL'smos productos, 
mediante a com missão mais commoda que puder contractar; 
mas nio exporá a risco maritimo externo, sem segurar maior 
quantia do (fUI.' li de quinhentos mil réis, 

Art. t3 A directilo aprf'sentará annualmenle no dia 3i 
de Janeiro á assembléa geral dos accionistas o seu relatorio c 
balanço fechado em 31 de Dezembro anterior, podendo o mesmo 
balanço ser examinlldo por qualquer accionista IÍ vista dos 
livros, e em todo o caso o será por huma Commissio de tres 
membros eleita pela Assembléa geral, á qual serAo franqueados 
os livros e todos os esclarecimentos que forem exigidos. em 
ordem a que esta Commissiio possa na mesma reunião da As
sembléa dar o seu parecer sobre os negocios da associação e ges
tAo da Direcçilo, 

Art. H. A Direcção 110 tempo do cada balanço filrá hum 
abatimento regular pela diminuição do valol' material das ma
chinas e utensis pcrtencentes li fabl'ira. 
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Os lllcros líquidos até o fim de Dezembro de 1858 con
stiturl!.o hum fundo de reserva, que será levado á conta res
pectiva ao tempo de cada balan~,(), e dos que posteriormente 
se obtiverem se fará dividindo entre os accionistas propor
cionalmente ao numero das ac~ões que cada hum possuir. 

Art. 15. Os membros da Direcção incorporados ou cada 
hum de per si visitarão o estabelecimento frequentemente, e ao 
menos huma vez em cada semana. 

Art. 16. A Direcção lIe annual e será eleita nas reuni6e5 
ordinarias da Assembléa geral dos accionistas de 31 de Janeiro, 
nas subsequentes eleições só hum dos seus membros pederá 
ser reeleito, não podendo recabir a eleiç.llo sobre os outros senlo 
passados dois annos. 

Os membl'os da Direcção perceberão a gralific4t:fto de cinco 
por cante dos lucros liquidos da Companhia. 

Art. 17. A Assembléa geral compõe-se de todos os ac
conistas, cada hum dos quaes terá hum só voto qualquer que 
sl'ja o numero de ac~ões que possuirem. 

Julgar-se-ha constituida estando presentes accionistas que 
representem metade do fundo elfeclivo da associação. Os ac
cionistas ausentes podem ser representados por procurador. 

Art. 18, A Assembléa geral dos accionistas será presidida 
por hum Presidente, e terá dois Secretarios, todos eleitos á 
pluralidade de votos na sessão ordinaria de 31 de Janeiro. 

O Presidente dirige os trabalhos, e nomeia os escrutadores. 
Os Secretarios lavrão as aetas, fazem a leitura d'ellas e de todos 
os papeis que forem á mesa, e a apuração dos votos nas elei
ções. cuja leitura será feita pelos escrutadores. 

Art. 19. Na sessllo ordinaria da Assembléa geral dos ac
cionistas de 31 de Janeiro, depois da leitura do relatorio da Di
racção e apresentação do balanço, e de ter pronnunciado o seu 
juizo ácerca d'elles e da administra~ão. bem eomo do relatorio 
da Commissão de exame procederà ella á eleição da Direcção 
da mesa d' Assembléa e da CommiSSllo de exame que devem 
servir no caso seguinte; lançando-se na acta o resultado de 
todas as deliberações e da eleição. 

Os I'Jeitos, em sua ausencia ou falta prolongada, serão sub
stituidos pelos immediatos em ,·otos. 

Art. 20. As deliberações para mudança ou altera~Ao nestes 
Estatutos, para augmento de fundos ou para liquidar a asso
ciação, nos casos declarados pelo Codigo Commercial, antes 
do tempo da duraçãO que se lhe marca senão convier, ou fi
nalmente para qualquer outra medida que seja necessaria no 
interesse da associação, só poderão ser tomadas em Assem
bléa geral cxtraordinaria ~xpressamente convocada para o fim, 
em a qual se acha representada 11 maioria absoluta do fundo 
social. 

Art. 21. As convocações para li reunião da Assembléa 

... 
I 
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geral ordinaria e para as extraordinarias, designadas no Art. 20, 
serão sempre feitas pela Direcção com aviso prévio pelo In,'nos 
de oito dias (Art. tO). 

Art. 2-2. A Direcção, logo depois de fechado o Balanço, 
convidará a Com missão de exame para que proceda á verifi
caça0 d'elIe em presença dos livros que lhe serão franqueados 
e todos os esclarecimentos que elIa exigir para poder apre
sentar o seu relatorio á Assembléa geral dos accionistas em sua 
sessão ordinaria de 3t de Janeiro (Art. 13 e t9). 

Art. 23. O falIecimento de qualquer accionista não obriga 
a Companhia a liquidar. 

Art. 21. Todas as questões, de qualquer natureza que se 
suscitarem, serão decididas por arbitros sendo possivel. 

Art. 25. Incumbe á Direcção fazer registrar estes Esta
tutos no Tribuna} competente, e pedir ao Governo Imperial 
a sua approvação, bem como isenção de quaesquer direitos 
sobre materias primas importadas para a fabrica. 

Art. 26 A prim('ira eleição para os cargos da associação 
terá logar na sessão da Assembléa geral dos accionistas em 
que forem approvados estes Estatutos, sendo possivel. 

Maranhão 2 de Setembro de t855.-Antcmio Rego, presi
dente. - João Gregorio Alve! Silva, secretario. - Antonio 
Joaquim de Lima. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO 00 BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.- SECçlO 79.-

DECRETO N.o 169&-de 24 de Dezembro de 1855. 

Altera algumas disposições do Regulamento interno do Cor
reio da Cdrte, que baixou com o Decreto n.O 639 de 

27 de Setembro de 1849. 

Attendendo ao que Me representou o Director Geral 
do Correio, e Tendo ouvido a Secçllo dos Negociol! do Im
perio do Conselho d'Estado: Hei por bem Decretar o se
guinte. 

Art. 1.· Os Empregados da Administraçao do Correio 
da Córte serao divididos em quatro Turmas, a primeira 
será encarregada do trabalho da importaçao, a segunda 
encarregada da exportaç40, a terceira da Contadoria, e a 
quarta da Thesouraria. 

Art. 2.· A quarta ou Thesonraria continuará a ser 
organisada na fórma do Art. 7 do Regulamento de 27 de 
Setembro de 18&9. 

Art. 3.· Esta Turma será dividido em duas Secções, 
huma das quaes servirá de manha e outra de tarde, alter
nando-se as semanas. 

Art. 4.° A terceira ou Cont adoria constará do Con
tallor, que será o seu Chefe, de hum segundo Omcial, 
hum Praticante, e hum Escripturario addido. 

Art. 5.· Os mais Empregados formarão hum numero 
igual á primeira e segunda Turmas, cada huma das quaes 
será dividida em duas Secções. 

Art. 6.° Cada huma das quatro Secções da primeira 
e segunda Turmas terá hum primeiro Omcial, que será o 
sell Chere, e hum segundo que o substituirá. 

Art. 7.· Huma Secçllo da primeira e outra da segunda 
Turma rarllo o trabalho da manhã, e hllma Secç.ao da pri
meira e outra da segunda Turma farão o trabalho da tarde. 
Alternarllo as semanas. 
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Art. 8.· Em falta do Administrador, seu Ajudante, 
e do Contador, fará suas vezes o primeiro Official mais an
tigo que se acha.' presente. 

Art. 9.° As Sece-ões da primeira e segunda Turma se 
coadjuvarão mutuamente, de maneira que os Empregados 
de huma servirão em outra por ordem do Administrador, 
ou quem suas vezes fizer, quando a necessidade o exigir. 

Art. 10. A designaçilO dos Empregados que devem for
mar as Turmas ou Secr.ões dellas, pertence ao Administra
dor, que os poderá passar de huma para outra coniorme 
julgar conveniente. 

Art. t t . Quando em huma Secçi10 for exigida a coadju
vaçao dos Empregados de outra, da mesma ou de outra 
Turma, será o trabalho dirigido pelo Chefe da Secção coa
djuvado. Quando porém acontecer que esteja ella presidida 
pelo segundo Omcial, será o trabalho dirigido pelo pri
meiro Ollicial Chefe da outra Secçllo da mesma Turma, se 
estiver presente. 

Art. 12. Todas as vezes que a amuencia do. trabalho 
de manha exigir que sejao chamados os Empregados da 
tarde. ou vice-versa, serllo chamados não só os Chefes 
das Sec.;ões, como ainda será avisado o Administrador, ou 
em seus impedimentos aquelle que suas vezes fizer. 

Art. t3. As horas do serviço da manha e da tarde 
continua0 a ser as mesmas marcadas no Regulamento. 

Ari. 14. O Administrador, e em !:eus impedimentos 
quem suas vezes fizer, nAo deixará a Administratao sem 
que esteja tomado o ponto dos Empregados da tarde, que 
rubricar.t 

Art. 15. Os Chefes das Secções da tarde antes de 
sahir lavrarão a acta das occurrencias do din, sendo-lhes 
para isso deixados apontamentos pelos Chefes das Secções da 
manha. 

Art. t 6. Os Chefes das Secções da manhã entregarao 
aos da tarde as chaves dos armarios . ou gavetas que as 
tiverem: os da tarde as deixarao selladas de modo que 
na manhã seguinte se possa saber se dellas se fez ou 
nao uso. 

Art. t 7. Os Chefes da!! Secções perceberão a grati-
6cat.ão do Art. 22 do Regulamento de 27 de Setembro 
de 1849. 

Art. 18. Os Chefes de Turma conlinuarlio a gozar 
da faculdade e multarem na perda dos vencimentos de 
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dous até quatro dias os f'.J1lpregados que fa1t~rem 80 com
primento dos seus deveres, na fórma porque se acha dis
posto no § 2.0 do Art. 20 do Regulamento de 27 de Se
tembro de t8A9; competindo aos multados o recurso para 
o Administrador, quando entenderem que se lhes fez injus
tiça. 

Art. t9. Fica0 revogados o Art. to, e todos os mais 
do Regulamento de 27 ele Setembro de j 8A9 , ou quaes
quer outras disposições em contrario. 

luiz Pedreira do ConUo Ferraz, do 1\len Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estalfo dos Negocios do lmperio, 
nssim o tenha entendido e faça executar. Palado do Rio 
de Janeiro em vintc e quatro de Dezembro de mil oito
cenlos dncoenta e cinco, trigesimo quarto da lndependen
ria c tio Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Alagest"de o Imperador. 

Luiz Pedreira do COlmo Ferraz. 

-
DECRETO. N." L695-de 24. de Dezembro de 1855. 

Estabelece no pé de igual (orça todos os sele Batalhõe. tk 
Fuzileiro. do Exercito, applicando para esse fim o au
gmento que teve a do 1." dos ditos Ilatalhões pelo Decreto 
n.O 1.074 de 30 de Novembro de 1852. 

Hei por bem Dc&erminar que cada hum dos sele Bata
lhões de Fuzileiros, que fazem parle da Arma de Infantaria 
do Exercito. conservando o quadro con&titutiro que lhe foi 
dado pelo plano que baixou com o Decreto numero setecentos 
e oitenta e dous de dezenove de Abril de mil oitocentos cin
roenta e hum, seja estabelecido na força dl' oitocentos setenta 
c oito praças de pret; ficando as respectivas primeiras Compa
nhias com noventa soldados, e cada huma das outras rom 
oitenta e quatro. F.sse aecrescimo da força será deduzido do 
augmento que teve a do primeiro dos ditos BatalhÕ('s pt>lo 
Decreto numero mil e setenta e quatro de trinta de Novem
bro de mil oitocentos cincoenta c dous, qut'! Hei por bt-m de
rogado nesta parte. 
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o Marquez de Caxias, do Meu Conselho, Ministro c St. ... 
crctario d'Estado dos Negocios da (iuerra, O tenha assim enteu
dido, c faça executar com os despachos nacessarios. Palacio 
do IUo de Janeiro em vinte e quatro de Dezembro de mil oito
centos cincoenta e cinco, trigesirno quarto da Indep~lldcncia 
e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador 

Marqutz. de Caxias . 

••••• 

DECIlETO ~ .• 1.696 de ;1'. de Dezembro de 1855. 

Autorisa a jm;orporal,'ào e approva o. e.tatuto. da SOCiedclM 
Dramatica France:;a. 

Attendl'ndo ao que 1fe requerco André Pereira Lima. na 
qualidade de director gerente da Sociedade Dramatica Franceza. 
que se pretende estabelecer nesta cidade para sustentar huma 
companhia franceza de vaooeville •• pequenas operas comicas e 
comedias, e outra de dansado balei. e outros divertimentos; e 
de conformidade com a }linha Irnmediata Resolução de 15 do 
corrente lDez, tornada sobre parecer da Secção dos Negocios do 
Imperio do Conselho d'Estado, exarado em consulta de 28 de 
Novembro antecedente: Hei por bem Autorisar a incorporaçllo 
da dita sociedade, e approvar os respectivos estatutos que com 
este baixilo. Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz. 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 2fa. de Dezembro de 1855 trigesimo quarto da Independencia e 
do Imperio. 

Com a ltubrica de Sua Magestado o Imperador. 

Luiz Pedreira tio Coutto Ferra::. 
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E.tatut •• da Sociedade Dranaatlca Franceza 
a .1Ie .e loef'ere o Decreto 11.0 •• 888 de ... 

d. Dezeulltro de .855. 

TITULO I 

Da Sociedade. • 

Art. 1.0 A sociedade tem por fim sustentar hUllla compa
nhia franceza para representações de vaudevillcs, ptlQuenas opt'ras 
comicas e comedias, e outra§ com as figuras necessarias para 
preencher os intervallos com dal1sados, dar bailete; e di\'erti
mentos. 

Art. 2.0 O capital da sociedade he de cento e trinta e oito 
contos de reis, divididos em mil trezentas e oitenta acçôes de cem 
mil reis cada huma (reprasentadas por apolices) realisaveis meta
de cinco dias depois de incorpOl'ada el1a e feita a chamada pelos 
jornaes publicos, e a outra metade em prestações de dez por cento 
sobre sua totalidade Ilagas no principio de cada melE seguinte, a 
contar daqueIle em que chegarem os artistas contractados. 

Art. 3.0 Este capital servirá para o custeio das companhias 
e todas as despczas tanto ordiuarias como extraordinarias da elll
preza por espaço de hum anno, que he o da dUl'llçAo desta Socie
dade a datar da chegada dos artistas. 

Art. 4. 0 O accionista que dentro dos prazos marcados Rio 
entrar com a prestação exigida, pt'rderá o direito á acçAo ou ac
ções que tiver tomado e as quantias que tiYcr pago, podendo a 
direcç.'lo passa-las a outrem. 

Art. 5. o A propriedade das aClÇÕCS dá a seu possuidor o di
reito a hum camarote oa cadeira. conforme o numero das acç.ões 
que possuir, pela maneira seguinte, sem mais retribuição: huma 
acçAo a huma cadeira> tres aCÇÕ8S a hum camarote da 'Iuarta or
dem; cinco aCÇÕ8s a hum camarote da terceira ordem; sete acçêes 
a hum camarote da segunda ordem; seis acçóes a hum camarote 
da primeira ordem. 

Art. 6.0 Todo o accionista he !Iodo; mas só tem direito a 
votar e ser votado na assembléa geral aquelle socio que possuir 
de tres acçOes inclusive para cima, e seus votos se contarão 
pelo numero de acçõf's que- pussuir, St'ndo iUimitado aqul'lIe 
que póde tf'r. 

Art. 7.0 Be pt'rmittida a transfcrf'ncia da ucc:ão por en
dosso regular na aptllice com simples participação do nome 
da pessoa a «uem passa, feita a dit'ccc:ão, huma VI'Z que S(' 

tenhão feito c se façAo nessa occasião todas as entradas, antes 
do que he nuHa a tl'ansferencia, e a acção fica ti disposição 
da direcçAo para passa-la a outrem na fórma do artigo 4.". 

Art. 8.0 Haverá regularmente dois CipetacU)os nu semana, 
terças e sabbados, excl'pto caso de força maiol·. 
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TITULO li, 

Do gove,'no da Sociedade, 

Art. 1,0 A administração gl'rdl da sociedadt' pertenet~ a 
hum eonSl'lho de tres membros, que são os socios instituidores 
della, DI". Antonio José de Araujo. André Pereil'a Lima, e 
João Ribeiro de Carvalho Junior, 

Art, 2. 0 Haverá mais huma comHlissão fiscal de cinco mt'm
bros que vigiará o exacto cumprimento dos deveres do cou
splho dirf.'clor em I'clação aos interesses e fins da sociedade, 
nom"ada em assembléa geral da i ncorporação da sociedade. 
e dUI'ará tambem hum anno. 

TITULO 111. 

Da .4ssemhléa geral, 

.\rl. t.o A aSSl'lIlblúa geral se reunirá ordinm'iamente no 
aelo da incorporação da sociedade pam nomeaç.ão da com
missão fiscal, e no fim do prazo da sociedade para a pres
tação de contas e deliberação sobre a sua continuação, e 
exh'aordinariamente sempre que o conselho director ou a 
commissão fiscal, ou hum numero de accionistas, que repre
sente o terço do capital da sociedade o ex.igir. 

Art. 2. o A assembléa geral da incorporaçAo da sociedade 
se considerará constituida e apta para deliberar, estando 
presenteli por si ou representadas por procuração hum nume
ro de acções correspondentes a hum terço das aeções perten
centes aos alCionistas que podem votar, nas outras somente 
aldwndo·se pl'cscnlf', na forma acima dita, mais de metade, 

Trrn.O I\'. 

Art, 1.0 O capital da sociedade sel'á 1"l'coHtido a hum 
banco, no qual se ab,'irií conta corrente, não podendo o 
thesoureil'O conservaI' em si fluuntia ulem de duzentos mil 
reis para oeeOl'rer a pequenas despt!zas de 1ll01llf'nto, 

.\.rt. 2. o ~enhum aecionhln responde alêlll dos fundos que 
reprl'sentão suas a('<;tíes, mas tem direito. no t'aso de hawrelll 
saldos a fa\"or, a recebei' o qml ratcadall1cntc lhe locnr. 
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Art. 3.° Os bilhl'tl's de camarotes ou cadeiras, conespon
dentt.'S ás ac~õl's tlue ficarem ou I'stiverem sem dono, ou 
porque se não t'lllitti~sem. ou porque revl'rtessem para a 
soc:iedade em virtudl~ do di~posto no artigo 4..° c 7.° do titulo 
1.0, em quanto não forem emittidas, serão ví'ndidas por l~n
ta da empreza pelo duplo do prl'ço pelo qual ficarião aos 
accionistas. 

Art. 4..0 Esta SOl'Íed"de Sí'rá ("('guiada pelas formulas IDl'r
rantis, registrada no tribunal do commercio, 00111 escriptu
ração, tudo na fúJ'llJa dils lei~ vigentes. 

Rio de Janeiro 25 de Outubro dll 1855. - André Pereira 
Lj"UJ. 
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COLU:CÇÃO D.\S LEIS DO IMPERIO no BRASil •. 

18\4 

TOllO 18. PARTE 2.· SECÇÃO 80.· 

DECRETO N.- 1.697 -de 26 de Dezembro det855. 

Declara os lugares em que devem .,e,. creadal as COflsertla
lor;os do Commercio fias Provifldas de S Pedro do Rio 

Grande do Sld, do Paraná, S. Paulo, e Piaulty. 

Hei por bem Decretar, que nas Provincias de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul, do Paraná, São Paulo e Piauhy, a 
Conse"atoria . do Commercio seja estabelecida nos seguintes 
Jugares: na Cidade do Rio Grande, quanto á primeira Pro
vincia; na Cidade de Paranaguá, quanto á segunda, na Ci
dade de Santos, quanto á terceira; e na Cidade da Parnahiba, 
quanto á quarta. 

Ficl nesta parte derogado o Artigo onze do Decreto nu
mero mil quinhentos noventa e sete do primeiro de Maio 
do corrente anno, que estabelece Conservatorias nas Capitaes 
das Provincias. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte seis de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a ltubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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DECRETO X,· t ,698 - de 26 de Dezembro de t855, 

Atdorisa o Mim'stro e Secretario d' Estado dos Negocios da 
Justiça a dispe"der, com a Secreta,'ia d' Estado, e pM' 
cauta tio exerricio d~ IBM - 1855, mais a quantia de Rs, 
19 , 950~594, 

~ão sendo suffleienle a quantia votada no pal'agrapho 
primeil'o do artigo t~rceiro da Lei numero S<'tcccntus e deze
no,'e de "inte oito de Setembro de mil oitocentos cincoenla 
~ Ires, Hei )lor 1)1'111, de confOl'midade com o paragrapbo se
gundo do artigo quarto da Lei numero quinhcntos I' oitenta 
{' nove de nO\"t~ de Sl'telllbl'o de mil oitocentos cineocnla, 
e Tendo ouvido o Conselho de Ministros, Autorisar o Ministl"O 
e Secretario d' Estado dos Nl~gocills da Justiça a dispender, 
alêm da quantia lotada, mais a de dezenove contos novl'een
tos cineoenta mil qllinhtmtos noventa e quatro réis; do que 
dará conta ao Corpo l.egisJativo na sua proxima futura reu
nião, para ser dcftnitivamt'nte approvado, 

José Thomaz Nnbut:o de Araujo, do Meu Conselho, )fi
nistro I' St'cretario d'Estado dos Negocios da lllsti«:a, assim o 
tenha entendido e faça executai', Palacio do lUo de Janeiro 
em vinte seis de Dezembro de mil oitoeentos cincoenta c 
cinco, trigesimo quarto da Illdependcncia e do Imperio, 

Com a Rubrica de Sua l\lagclltade o Imperador, 

José Thcmlaz Nabueo de A ralljo. _a_ 
DECRETO ~,o t ,699 - de 26 de I>ezembro de t85:>, 

A lltorisa o Minist,.o e Secretario d' Estado dos Negarias da 
Justiça (l clisperuler com os Telegraplws, e por rOl/ta dt, 
exercício de 185i--1855, mais a qtlatltia de 11.724·';1'164, 

Não sendo suml~ienle a quantia votada no paragl'apho 
setimo, do artigo tel'CCÍl'O da Lei de Or~amcnto I)J'oximaml"ute 
finda, para as dí'spczas ('om os Tell'graphos, Hei por bem, 
de conformidade ('om n paragrupho ~undo do arti~o quarto 
da I.ei numí'ro quinhentos oitenta e nove dí' nOl(" d." 
Setembro de mil oitol~enlos c cincoenta, e 1't'1I(10 omido o 
Conselho dt' ~linistrns, Autorisal' o Ministro e Sf't'rf'hlrio de 
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K~tado dos Negocios da Justiça a dispender, ulêm da quan
tia votada, mais a de onze contos setecentos e vinte quatro 
mil cento sessenta e quatro réis; do que dará conta ao Cor
po Lrgislativo na sua proxima futura reunião pUl'll ser defi
nitivamente approvudo. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, l\li
nistro e Secretario d' Estado dos Nr~ocios da Justiça, assim 
o tenba entendido e fac:n rxeclltar. I'alacio do ltio de Janeiro 
('m vinte seis de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da Indepl'Jldcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ~Iagrstade o Imlierador. 

José 1'ho»laz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N.o 1.700- de 26 de Dezembro de 1855. 

Alllorisa o J/illislro ti Secretario dos Negocias da Justiça a 
di.~ender com a Guarda Nacional, e por conta do exerci. 
cio de 1854-1855, mais a quantia de /ls. 17.506r'tJ)580. 

Não sendo sufficiente a quantia votada no paragrapho 
seis do artigo terceiro da Lei do Orçamento proximamente 
finda, para as despez"s com a Guarda Nacional. Hei por 
bem. de conCormidade com as disposições do paragrapho 
segundo do artigo quarto da Lei numero quinhentos oi
tenta e nove de nove de Setembro de mil oitocentos e cin
coenta, e Tendo ouvido o Conselho de l\linistros, Autorisar 
o Ministro e Secretario d'}:Stado dos Negocios da Justir,a a 
dispender, a1t~m da quantia votada, mais a de dezesete con
tos quinhentos e seis mil quinhentos e oitenta réis, do que 
dará conta ao Poder Legislativo na sua proxima Cutura reu
niao, para ser definitivamente approvado. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça. assim 
o tenha entendido e Caça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em vinte seis de Dezemhro de mil oitocentos ciocoen
ta e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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DECRETO N.o 1.701 - de 26 de Dezembro de 1855. 

Autorisa o Jlinistro e Secretario d' Estado dos Negocias da 
Justiça a dispender com a Capella Imperial e Cathedral do 
Rio de Janetro, e por conta do exeretcio de IBM - 1855, 
mais a quantia de RI. 3. 773;tt872. 

Não sendo sufficiente a quantia votada no paragrapho 
decimo do artigo terceirQ da Lei numero setecentos e deze
nove de vinte oito de Setembro de mil oitocentos cincoen
ta e tres, Hei por bem, de conformidade com o paragrapho 
segundo do artigo quarto da Lei numero quinhentos e oiten
ta e nove, de nove de Setembro de mil oitocentos e cincocnta, 
e Tendo ouvido o Conselho de Ministros, Autorisar o l\tinis
tro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça a dispen
der. além da quantia votada, mais 8 de tres contos setecen
tos, setenta e tres mil oitocentos setenta dOlls réis: do que 
dará conta ao Corpo Legislativo na sua proxima futura reu
nião, para ser definivamente approvado. 

José Thomaz Nobuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça, as~im 
o tenha entendido e fata executar. Pala cio do Rio de Janei
ro em vinte seis de Dezembro de mil oitocentos cincoenla 
e cinco, tl'igesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Cõm a Rubrica de Sua l\lagestade o Impt·rador. 

Jo.~é Tlwmar. Nabuco de Araujo. 

-_. 
DECRETO N.· 1102- de 26 de l)ezembro de 1855. 

"''''orisa o l/inistro e Secretario d' Eslado dos Negocias da 
Jwtiça a dispendtr, com a conducfão e sustento de prtlO.'I, 

• fH!' conta lo e:eerticio de 1854-1855, mais a quamia 
di R •. 3. m;rt),wo. 

Não sendo sufficiente a quantia votada no paragrapho -
dezeseis do artigo terceiro da Lei do Orçamento proxima
mente finda, para as desp('zas com a conduct80 e sustento 
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de presos, Hei por bem, de conformidade com as disposições 
do paragrapho segundo do artigo quarto da Lei numero qui
nhentos e oitenta e nove de nove de Setembro de mil oito
centos ecincocllta, e Tendo ouvido o Conselho de Ministros, 
Autorisar o Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios da 
Justiça a dispcnder, além da quantia votada, mais a de 

• tres contos novecentos setenta e sele mil quatrocentos e ses
senta réi~; do que dará conta ao Corpo Legislativo Da sua 
proxima reunião para ser de6nitivamente approvado. 

José Thomaz Nabuco de Araujo: do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janei
ro, em vinle seis de Dezembro de mil oitocentos cincoenla 
e cinco, trigesimo quarto da Indcpendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thoma:. Nabuco de .1rauio . 

••••• 

DECRETO N.O 1.703 -de 26 de Dezembro de 1855. 

Ãulorisa o Ministro e Secretario d'Estado dos Negociol tia 
Justiça a dispender com a Casa de Correcção, e reparo de 
Cadeas, e por conta do exerci"cio de j 854 -1855. mais a 
quantia de Rs. 71, 460;iT'3~2. 

Não sendo sufficicnte 8 quantia votada no paragrapho 
quinze do artigo terceiro da Lei do Orçamento proximamente 
finda, para as despezas com a Casa de Correcçao e reparos 
de cadeas, Hei por bem, de conformidade com o paragropho 
segundo do artigo quarto da Lei numero quinhentos e oiten
ta e nove de nove de Setembro de mil oitocentos e cincoen
ta, e Tendo ouvido o Conselho de Ministros, Autorisar o 
Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça, 8 
dispendor, além da quantia votaria, mais a de setenta e 
hum contos quntrocelltos sessenta mil trezentos quarenta e 
dous réis; do que dará conta ao Corpo Legilllativo na sua 
proxima futura reunião J para ser definitivamente approvado. 

, 
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José Thomaz Nabuco de ArlJujo, do ~Ieu Conselho, 1\fi
nistro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça. assim o 
tenha entendido e faça e'\ecutar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte seis de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thoma; Nabuco de Araujo. 

----
DECRTO N.O t.70\. - de 26 de Dezembro de 185'>. 

Âut01'isa o Ministro e Secretario d,' Estado dos Negocios da 
Justiça a dispender com as Rflações. e pnr conta ((o exer
cicio de 18.'5-\. -1855, mm's a quantia de 316;:,:, 836. 

Nllo sendo snfficiente a quantia votada no paragrapho 
terceiro do artigo terceiro da Lei do Orçamento proximamen
te Onda, para as despezas com as Relações, Hei por bem, 
de conformidade com o paragrapho segundo do artigo qUlJrlo 
da Lei numero quinhentos e oitenta e nove de nove de 
Setembro de mil oitocentos e cincoenta, e Tendo ouvido o 
Conselho de Ministros, Aulorisar o Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça a dispender, além da qUlJn
tia votada, mais a de trezentos dezeseis mil oitocentos trinta 
e seis réis; do que dará conta ao Corpo Legislativo na SUl! 
proxima futura reunillo, para ser definitivamente approvado. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em vinte seis de Dezembro de mil oitocentos cincoen
ta e cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de A.raujo. 
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DECRETO N.o l.705-de 26 de Dezembro de 1855. 

Abre ao Ministro e Secretario õ: Estado dos Negodos da Jus
tiça hoo, credito suppkmentar de 25. OOO.j'tOOO, para oc
correr ás despezas no e:x:ercido de t 855 -1856 com a re
pressão do trafico de Africanos. 

Não sendo sufficiente a quantia votada no paragrapho 
treze do artigo terceiro da Lei do Orçamento em vigor para 
os despezas com o repressão do trafico de Africanos, Hei por 
bem, de conformidade com o paragrapho segundo do artigo 
quarto da Lei numero quinhentos e oitenta e nove de nove 
de Setembro de mil oitocentos e cincoenta, e Tendo ouvido 
o Conselho de Ministros, Autorisar o Ministro e Secretario 
d' Estado dos Negocios da Justiça a dispender. além do 
quantia votada, mais a de vinle cinco contos de réis; do 
que dará conta ao Corpo Legislativo na sua proxima futura 
reunião, para ser definitivamente approvado. 
I José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justi~a, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio deJanei
ro em vinte seis de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO' UfPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.- SEcçÃO 81.-

DECRETO N.O t.i06 -de 29 de Dezembro de 1855. 

Orça a Receita e fixa a despeza da lllm,. Camara do Mu
nicipio da Curte, para o anno Municipal do 1.° de 

Janeiro a a 1 de Dezembro de 1856. 

Em cumprimento do Art. 23 da Lei n.O 108 de 25 
de Maio de 18&0: Hei por bem Ordenar que se execute, 
pela maneira abaixo declarada, o Orçamento da Receita 
e fil8çao da Despeza da Camara do Municipio da COrte 
para o anno Municipal do l. o de Janeiro a 31 de Dezem
bro de 1856. 

CAPITULO I. 

Da Receita. 

Art. 1.° Be orçada a Receita da Camara Municipal 
da CÓrte para o anno a que este Decreto se refere, pro
veniente dos objectos constantes dos seguintes paragraphos, 
Da quantia de quatrocentos e oitenta e dous contos seiscen
tos e sessenta e quatro mil réis........ !82.664~OOO 

§ 5.° 
§ 6.° 
S 7.0 

S 8.° 

Imposto de patente sobre o con-
sumo d'aguardente ......... . 

Dito sobre a importaçao de bebi
das espirituosos .••.•..•..•.• 

Dito de policia .•••....•.....• 
Novo imposto de seges, carros e 

carroças ...• , .......... " .. 
Licença a mascates....... . •.• 
Foros de armazens ...••.....• 
Ditos de tavernas ............ . 
Ditos de quitandas' .........•.• 

71.000~OOO 

30.000;HlOOO 
2O.000~OOO 

26.000;HlOOO 
18.000;HlOOO 
2.500~OOO 
1.500~OOO 

6O;HlOOO 
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§ 9.0 

S 10. 
S ti. 
S 12. 

S 13. 

S 14. 

S 15. 
S 16. 

§ 17. 

S 18. 
S 19. 
S 20. 
S 21-
S 22. 
S 23. 
§ 24. 

S 25. 
§ 26. 
S 27. 
S 28. 
S 29. 
§ 30. 
S 31. 
§ 32. 

S 33. 
S 34-. 

§ 35. 
S 36. 

S 37. 
§ 38. 

S 39. 
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Ditos de carros ......••.••..• 
Ditos de carroç.as ..........•. 
Ditos de terrenos da Camara .. 
Ditos de ditos de marinha e 

mongues .. " .' •..........• 
Arrendamentos de terrenos de 

marinha .•.... ' ... , .• . ... 
Laudemios de terrenos da Ca-

mara ............•....••.. 
Ditos de ditos de marinhos .... 
Emolumentos de Alvarás de co

sas de negocio e outros espe-
cies ....... ' ............. . 

IndemnisnçAo por mediçllo de ter-
renos de marinhos ...•..•.. 

Arruoções ................. " 
Juros de opolices ........... . 
Premios de depositos ......•.• 
Rendimento de talhos ....•.... 
Dito de aferições ...•....•.... 
Dito da Praço do Mercado .•... 
Gratificoçao de vender peixe pela 

Cidade .....•...... ' .•.. " 
Dita de naturalisaçao •....•... 
Gratificaç.ão de festividades. .. • 
Producto de generos vendidos .. 
Donntivos ...•.........•.•.•• 
Multas policiaes .•.......•.... 
Ditas de posturas ............ . 
Restituições e reposições .•.... 
Cobrança da divida activa, in-

clusive foros vencidos. • .... 
Rendimento do Matadouro ...•. 
Dito da ponte da Praia dos Mi-

neiros .... ' ..•..•......... 
Sobras ....•......... " .....• 
Emisslio de apolices do 2. o em-

presUmo ................. ' 
IndemnisaçAo feita pelo Thesouro. 
Locaçao de terrenos nas Praças 

para toldos e volantes ..... . 
Investiduras de terrenos ganhos 

por arruamento .•.......... 

2OO~000 
2.500~000 
2 . 000 ~ ()()() 

3.000~OOO 

2.000#000 

18.000#000 
A.500#OOO 

..\6.000~000 

2OO~000 
1.500#000 
80~~OOO 
700#000 
300~000 

10.000#000 
32 300~000 

350~OOO 
600#000 
700~000 
2OO~000 

2.000#000 
3.000#000 
42.000~000 
t.OOO~OOO 

15.000#000 
61 000#000 

.&.350~000 
55 000#000 

~ 
~ 

2.500~000 

1.000#000 
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Carimbos de carroç.as ........• 
Com a matanç.a de porcos e car-

neiros ..... ' ............. . 
Aluguel de proprios Municipaes. 
Gratificac:.a.o dos Despachantes .•• 

CAPITULO li. 

Da Despeza. 

500~OOO 

~ 
200~OOO 
200;tjlOOO 

Art 2." Fica fitoda a despeza da Comara Municipal 
da CÓrte para o anno a que este Decreto se refere, com 
os objectos designados nos seguintes paragraphos lia quan
tia de quatrocentos e oitenta c dous contos seiscentos c 
sessenta e quatro mil réis............. A82.664~OOO 

S 4.· 

S 5." 
§ 6.· 
S 7.° 

§ 8.° 

§ 9.° 

§ 10. 

S1t. 

§ 12. 

Secretaria .••••...•......•.... 
Contadoria ................... . 
'fhesouraria, Escrivlio da recei

ta, Adrogado, Procurador c 
Agente ........•.•.•..... " 

Fiscaes e Guardas Municipaes das 
l~reguezias da Cidade .....•.. 

Directoria de obras .....•...•.. 
Custeio do Matadouro ........ . 
Foros de terrenos occupados pela 

Camara .•......•.........• 
Indemnisaçilo de predios c terre

nos para abertura e alargamen-
to de ruas ...•......•. " .. 

Calçadas, inclusive o producto 
das verbas especiaes para ellas 
segundo os Arts. 45 e 46 da 
Lei n.O 628 ••••.. ' ..••••.. 

Companhias de calccteiros para a 
conservac:.'lo das calçadas e re
paro dos macadamisamentos. 

Aterros e conservação de estradas, 
sendo 10.000 ~OOO para o ater
ro e melhoramento dos Cam
pos de Sao Christovlio e Ma-
chado ................•. ,. 

Construcc:.ão de pontes ..•...••• 

12.240~000 
t 2. 3:20 ~ 000 

9.966~830 

26. 8.w~OOO 
6.640~OOO 

14 • .&OO~OOO 

4O~OOO 

2O.000~OOO 

100.000~OOO 

25.000~OOO 

34.000~OOO 
25.000~OOO 
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S 15. 
S 16. 

§ 17. 

§ 18. 

§ 19. 

§ 20. 
S 21. 
S 22. 

§ 23. 

S 2--1-. 
§ 25. 

§ 26. 

S 21. 

§ 28. 
S 29. 
§ 30. 

§ 31. 

§ 32. 
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Limpeza da Cidade. inclusive a 
gratificac:ão dos Guardas das 
pontes de despejo. . ...•..• 

Desmoronamentos .....•....•.• 
1\1 uralhas . " ......•....•..•.. 
l\lelhoramento das ladeiras do 

Livramento e de Joio Homem 
Cacs e reparos dos que exislem, 

inclusive 6.000 ~ 000 para con~ 
e1usao do coes de Bolafogo .. 

Reparo dos proprios lUunicipaes 
e compra de mobilia .... '" 

Plantio de arvoredo e conserva'" 
çilo dos existentes .... ' ....• 

Facll1ra da estrada do Matheus. 
Obras no Matadouro •.•....... 
l>agamenlo da divida passiva da 

Camaro ......... ' ........• 
Juros das 319 apoUces, resto das 

600 do 1.0 emprestimo .••.• 
Amortisação do 1. o cmprestimo. 
Juros de 200 apolices do 2." 

cmprestimo a 7 por cento .. 
l\Ianutenção dos africanos, inclu

sive o vencimento do Admi· 
nistrador e Guarda na impor-
taneia de 920;ttlOOO ...... .. 

Custas a que está sujeito o co-
fre Municipal ........•.... 

Despezas judiciaes ..•......••• 
Restituições e reposições ..... . 
Impressão de actas, balanços, 

orçamentos, & c ........... . 
Despcza facultativa e levantamen

to de plantas .....•......• 
E,-cnluaes ......... , ........ . 

28.000~OOO 
7 .000 .t) 000 
4.000~OOO 

tO.ooo;tl>000 

8.000~000 

2.500~OOO 

3.500~OOO 
9.000;tl>OOO 
5.000~OOO 

57 .025~!.02 

t1.606~700 
25.000~000 

7.000~OOO 

9.000~OOO 

2.000~OOO 
1.200~OOO 

500;tl>OOO 

2.000~OOO 

t.700~OOO 
2.185~068 
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CAPlTtLO m. 

Disposições gwaes. 

Art. 3. o FicA0 em vigor, como permanentes quaes
quer dispositões dos Decretos de orçamento anteriores, que 
nlio versarem· particularmente sobre a 6xação da Receita e 
Despeza, e nAo tiverem sido expressamente revogadas. 

I.uiz Pedreira do Conlto Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d'F..stado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenba entendido e fato executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte e nove de Dezembro de mil oitocen
tos cincoenta e cinco, trigesimo quarto da lndependeucia 
e do Imperio. 

Com a l\ubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Couuo FtfTQz. 

---
DEcnETO No" 1.707 -de 29 de Dezembro de 1fã5. 

Prolntllga a (onrtmçüo cl1ltbrada entre o Brasil e Portugal 
para punir e reprimir o crime drmoria {alIa. 

Tl'ndo·se concluido c assignado ('m Lisboa, nos 12 dias 
do m!'z de Janeiro do corrente anno, com o Governo de Sua 
Magestade l<'idelissima, llnma Convençilo para reprimir e pu
nil'o crime de falsificaçllo de moeda e papeis de credito com 
curso l('ga] nos dous Paizes, quando praticado no territorio do 
outro; e achando-se este neto mutuamente ratificado, dCf,ois 
de aIJprovado pelos Poderes Legislativos dos dous Paizes, e tro
cadas as ratificaçõcs aos 13 dias do mez de Outubro proximo 
palÕS8.do: Hei por bem Ordenar que a dita COm"ençiio Sl'ja ob
servada e cumprida tlio inteiramente como nella se contêm. 
José Maria da Silva Paranhos, do )leu Conselho, Ministro c 
Secretario d'Estado dos Negocios Estrangeiros, o Icnha assim 
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f'ntendido e espeta para esse Om os despachos necessarios. Pa
lacio do mo de Janeiro, aos vinte e nove dias do mel de Dezembro 
fio anno de mil oitocentos cincocnta e dnco, trigesimo quarto 
da Illdepcndencia e do Impcrioo 

Com a Rubrica dc Sua Magestadc o Imperadoro 

José Maria da Silt:a Paranhos. 

Conven~ao eeleb .. ada entre o 0 .. 0811 e Por
tugal .ta .. a preven~ e .. epres8ilo .10 e .. l .. e 
de fa •• lfteafilo de .. oeda e papeis .Ie credi
t. eelll eu.... lesai nOIl dou. paizelil. 

Nós o Imperador Constitucional e Defensor I'mopeluo de 
Brasil, &co Fazemos saber a todos os que a presente Carta do 
llpprovaçilo, conOrmac:ilo e ratificatlo "irem que aos 12 dias 
do mel dt~ Janeiro do corrente anno foi ajustada e asslgnada 
na Cidade de Lisboa. entre Nós e So }lo EI-l\ei I\egl'nle de 
Portugal e dos Algarves, em nomo do So Mo EI-Rei o Sr. Do 
I'edro V., pelos respeclivos Plenipotenciarios, huma Conven
tilo a fim de se prevenir e reprimir o crime de falsificaçllo de 
moeda e papeis de credito com curso legal nos dous pnizes, 
quando praticado no terrilorio do outro, cujo teor h(' o seguinte: 

580 1\IMo o Impe.·ador do Brasil e EI-R"i Rt'gente de Por
tugal e dos Alganes, em nome do Rei, aUendendo nos malf's 
incalculavcis que rl'Sultilo da falsiOcaC:ilo da moeda e papeis de 
credito com curso legal em cada hum dos dous Paizes, quando 
praticada no territorio do outro, e fóra consC{{uinlemente da 
acc:ão ropressiva da Legislação nacional; e reconhecendo outro
sim a necessidade indeclillavel de acautelar por meio de 11e
cl~rio accordo a reprodueçilo e f.ocquencia de tão graves cri
mes, os qua(~s pelos seus eft'eitos perniciosos c geraes p.oejudi
do em commum a ft>rluna publica e privada dos dous Esta
dos, cujas relac:õe5 commerciaes e interesses muluos, assim 
expostos a funestos damnos, reclamilo com instancia li 
Allplicat;lIo de medidas urgcnleS e emcazes que afiancem reci
procamente u eft'ectiva repressc'to de taes aUentados, e assim 
tambem a segu.oa punit;ão de seus autOloes o complices: por 
todos estes moLivos resolvêrilo celebrar huma Convenção espe
ciu) , c para esto fim nomeárão seus )'lcnipolenciarios, a saber: 

Sua ~Iilgesladc o Imperador do Brasil ao Dro Antonio l'c
regrino Maciel Monteiro, do Seu Conselho, Omeial da Ordem 
Impc.oial do Cruzeiloo, Grã-Cruz da de Christo do Po.otugal, 
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e Scu Enviado exlraordinnrio c Ministro Plcllipolcncial'io JUDIO 
dc Sua l\Iagestade Fidelissima. 

]~ Sua l\lagcstadc El-Rci Regente de Portugal ao Sr, An
tonio Aluizio Jcrvis d' Albouguia, Visconde d' A'ho~uia, Par 
.10 Ueino, Commendadol' da antiga e muito nobre Ol'dem da 
Torre e Uspada do Valor, Lealdade e Mcrito, c da de Nossa 
Senhora da Conceição de Villa Vi\:osa, Grã-Cruz da Ordem 
da Ll',gião de Honra de Franl:a, de S, l\Iaul'icio c S. La7.aro 
de Sardcnha, e de Leopoldo da Bclgica, Commendador da 0.'
dem militar de S, fernando de Hespanha, l\IinisLro e Scer('
lario d'Estado dos Negocios Estrangeiros, c dos da Mariol". 
e U1lramar, &c" &c., &:c, 

Os quaes tendo trocado os seus Plenos Poderes, que rorilo 
achados ('m boa c devida fórma, concordAl'ão nos Artigos se-
guinles: 

Art. Lu 'fodo aquelle que commettcr em lerrilorio Por
tugucz al~uns dos C1'imes declarados no Capilulo 6. 0 Secl:ão j .• 
Arts. 206, 201, 208, 209, 210 c 21 t do Codigo Penal Portu
guez, promulgado Ilor Hec·relo de tO de Dezembro de 1852-
falsificando moeda metllUira que tenha CUI'SO legal no Imperio 
do Urasil, passando ou introduzindo moeda assim falsilkada, 
ou expondo-a á venda, será punido segundo as regras e com 
as punas estabelecidas pal'a tacs crimes nos rereridos .\rligos 
relalivos ti falsifi(·a~.llo de moeda motallica porLlIgucla. 

Art. sa. o As penas impostas no Al't. 215 do mesmo Codi
go Ponal ao que falsificar qualquer titulo ao portador aulori
sado por Lei, e ao que tlzer uso desse titulo falsificado, ou o 
introduzir no territorio Porluguex, Slio extensivas aos falsifica
dores do papel moeda, nolas de Banco, Bilhetes do 'fhl'SOuro 
ou quaesquer outros lltulos autorlliados por Lei Brasileira, c 
assim lambem aos introductoros o passadores de laes liluJos 
assim làlsifioados. 

Art. 3.° Ucciprocamcnte todo aquelle que no territorio dCl 
Brasil comlDcltcr li respeilo da moeda que tenha curso legal CID 
1\)I'tugal, ou de titulos ao portador, autorlsados por Lei Por
tugueza, alguns dos crimes enumerados nos ArUgos antecedentes 
da presente Convenção, será punido segundo as regras e com 
as penas quo as Leis do Imperio do Brasil esLaboleccm para a 
punição desses erimcs commeUidos a respeito do moeda que te. 
nha cur.;o legal no Urasil, e dos Ululos de que trata o Art, 2.· 
dcsta mesma l.:onvenrão autorisados por l..cl Urasileira. 

Art. 4. 0 Se a Legisla~ào penal de qualquer dos dous Pai-
7.05 for no ruturo alterada CID rclat:.ão às disposi~õcs dos prece
dontes Artigos, fica enlendido que os cdmes a que se rer"rcrn 
as mesmas disposi{.'Ões serão punidos em cada bum dos llitos Pai
zelO segundo as regras, c com as penas que então se acharem 
decretadas. . 

Art. 5.° As duas altas Partes contraclanlcs tomarão cada 
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.huma por si, ou á rt'quisição dm; Agentes Diplomaticos ou Con
lIularcs da outrtl, t.odas as ml-didas adminislrativas que forem 
nccessarias para obstar a tnes crimes, como se achA0 especifi
cados nos seus rupcclivos Codigos; e bem assim para perseguir, 
fazer processar t e Iluuir os criminosos, quando lenha sido im
possivel prevenir a perpelraçlio dos mesmos criml'S. 

Art 6.· Alêm dos Agentl'S do l\tinisterio publico, conforme 
se acha estatuido na J..cgislaçAo dos dotls }'aizes, SIlo competen
tes para arcusar os crinlL's acillla especilicados, OS Consules c 
Yict~onsules da oac:iio cuja monda e papeis de cJ'('ditos forem 
falsificados no territorio da outra; e assim tambem seus Pro
curadores legalmente constituidos. 

Art. 7.0 Sendo a intenrão das duas nltas Partes rontractantcs 
não dar nos !\Cus respectivos 'tI>rritorios asrlo ao~ réos dos crimes 
mencionados na presellte Convenção, concordão na extradirllo 
dos mesmos réos. ' 

i.· Se o criminoso pertencer ao Paiz cujo GOlerno Ozer 8 
rerlamat:ão. 

2.· Se o criminoso ror reclamado pelo Agente Diplomalico 
do Paiz em que tiver sido r,omnwltido o delicto. 

Art. 8. o A roclamaçAo de que se trata deverá ser acompa
nhada da senten~a condemnatoria em original, ou por rO(lia 
authcnlica, ou do despacho de pronuncia, spgundo as ról'mas 
prcscriptas pela J..cgisla~·ão do Governo recl ama nfoc. 

Poderá comludo veriDcar-sc 11 prisão do delinquen1c recla
mado independentemente da apresentação da sentem:. ou despa
cho de pronuncia. em virtude de lauma ordem emanada da 
Autoridade coml1clcnte, expedida em conformidade do I .... gisla~Ao 
J"cspecU\'a, com o dcsignaçllo dos factos imputados, das disposi
t:.(;CS penaes que lhes correspondão, e dos signal's IlCssoacs dos 
réos, a Om de facilitar-se a sua busca e captura, 

• l\las neste caso a prisAo ou dl'tcnÇiio nio poderá subsistir 
alem do tempo de oUo mezes, denlro dos quaes, por parte do 
f,ioverno reclamante, deverlÍ ser apresentada a sentença condeDl
natoria ou o despacho de pronuncia para se ell'ecluar a extradi~ão. 
Na falta de tal apresentação será o réo posto em libcrdadp.. 

Art. 9.· Se o individuo cuja entrega se reclamar tiver com
mettido algum crime no paiz aonde se tiver refugiado, ~ por 
elle ror )"Iroces.o;ado, a sua eltradi~ão só poderá ter lugar depois 
de haver soft'rido li pena. ou haver sido absolvido. 

Art. 10. Todos os objeatos upprehendidos ao réo na occa
sião da sua prisão, e que conslilujJ'(~m os instrumenlos do crime, 
ou quaesquel' outros que possão concorrer para a prova deite, 
serão remeltidos ao Governo reclamante no aclo da entrega do 
mesmo réo. 

Art. J f. Em nenhum caso lcriá lugar a extradição do de
linquente quando pela Legislação do Paiz em que se Ilsylar houvCl' 
prescriplo a act:ão ou a pena imposta ao crime de que for 
ot:cusado. 
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Arl. 12. O criminoso cntregue em "irlude desta C(llIvcn~ão 
nllo podcrá Sf!r julgado por nenhum crimc ontmior á extradiçllo, 
dlstincto do que a motivara, salvo se for da mesma natureza, 

Art. 13. As despezas provenicntes da C3lltura, pris:1o e 
manutenc:lIo dos réos, cuja extradição for cfl'ectuada, Ocarão a 
cargo do Paiz em que elles se houverem asylado j as despczas 
de transporte correrlo por conta do Govcrno reclamante. 

Art. j 4. A presente Conv('nc:llo será ratificada depois de 
ser approvada pelos respectivos Poderes Legislativos, e F>Ó será 
execulol1a dez dius depois da sua publlcarllo na folha Omcial 
do GO"cmo dos dous Paizes. • 

Arl. 15. A troC'..8 das ratiHcaç(ies tem Jugar nesta COrte 
depois da Sancc:lIo IJagislaliva nos dous Palzes, no prazo de seis 
mczes. ou antes se for possivel. 

Em fé do que Nós Plenipotenciarios de Sua Mageslade o 
Imperador do Brasil, e de Sua Magcstade RI-Rei Rt'gente de 
Portugal e dos Algarves, asslgnamos a presente Conven~lo e 
a sellolmos com o Sello das nossas armas. 

Feita em Lisboa, aos t2 dias do mez de Janeiro de 1855. 

(L. S.) AI/tonio Peregri,1O Maciel Monteiro. 
(L. S) Yis('onde de Alhogttia. . 

E b'ndo Já sido a mesma Convcnçllo approvado pelas Camara! 
Leglslath'as deste Imporio na parte de sua competencia e por 
Nós Sanccionada aos t4 dias do corrente mez, depois de bem 
~on9iderado e examinado tudo quanto nolla se contêm, a Ralift
camos c ConHrnuunos assim no todo como em cada hum de 
scus Artigos c EstipulaÇt'les, e pela presente a damos por Orme 
e valiosa para poder produzir os seus salutares eft'eitos, pro
mctlendo em fé c palona Imperial observa-Ia e cumpri-Ia In\'io
Javelmente, e faze·la pela mesma fórma cumprir e observar. 

Em testemunho e firmeza do que fizemos pas~ar a prcst'ute 
Carta, por Nós ossignada, passada com o Sello grande das ann as 
do lmpcrio, c ret'crendada pelo Meu Ministro e Secretario 
d' Estado abaixo assignado. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro, em o primciro de Se
tembro de mil oitocentos cincoellta e cinco. 

PEDRO, Imperador. com Guarda. 

(L. S.) 
José Maria da Silva Paranhol. 
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DECRETO N." 1708- je 29 de Dezembro de 1855. 

Prescret·e a fôrma do proresso, que se túve seguif" na par
tilha da somma com:edida pela Lei R.O 834 de 16 tú AgOSlo 
do corrente afino, comfJ illdemll;saçdo das presas da. guer
ras da Indepelukncia e Hio da PraIa ao. Ofliciae. do Cor
po da Armada ou .etu herdeiros, que ti mesma iruJemni.a
rdo tit·erem direilo. 

Em virtude da autorisação concedida pelo paragraJlbo se
gundo do Artigo primeiro da Lei numero oitoceQtos e trinta 
e quatro de dezeseis de Agosto do corrente anno, Hei por 
bem, conformando-Me com o parecer das Secções reunidas de 
Guerra e Marinha, e de Fazenda do Conselho d'Estado, emit
tido em Consulta de vinte e um do mez proximo preterito, 
que na distribul«:lo da quantia de seiscentos e vinte quatro 
contos de réis, votada como indemnisoçAo das .presas das guer
ras da Indepeodencia e Rio da Prata 80s orneiaes do Corpo 
da Armada ou seus herdeiros, que á mesma indemnisação ti
"erem direito, se observe o Regulamento, que com este baixa, 
assignado por Jo4o Mauricio Wanderley, do Meu Conselho, 
}linistro e Sec.·elario d'Estado dos Negociol da Marinha, que 
assim o tenha entendido. e faça executar com os dcspachos 
nccessariOl. Palacio do Rio de Janeiro em "inle nove de De
zembro de mil oitocentos e cincoenta e cinco ~ trigcsimo quarto 
da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

João Mauricio Wanderleg. 

Reaula .. ~ a ....... ~ da .. ua .... 
de 8.'" , "..... De ~r .... t..o I t.." 
da Lei •. 0 884. de t.8 de Air..to do eel"l"e.'" 
aane, .,..0 "deBI"~ d .. prell" lel ... 
... pe ...... da latlepeadeaela e ale .. 
Prata. 

Art. 1.° Para dislribuição da somm8 de 614:0001000, 
votada no Artigo 1," Si." da Lei n.O 834 de 16 de Agosto 
d'este anDO, como indemnisação das presas fcitH nas guerras 
da Independencia e Rio da Prata, Oca creada uma Commissio 
de tres Membros, nomeados pelo Goyerno, senindo um d'clles 
de Presidente, e outro de Secretario. 

Art. 2." Logo que esteja installada a Commissão con
"idará, por editaes publicados nos Jornaes, a que todos os 
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Officiacs da Armada OU seus herdeiros. que se julgarem com 
direito á indcmniaçllo supradita, oprescutem suas reclllma~c1t.'S 
documentadas no prilzo do Ires mezes, estando no Impt>rio, 
e no de seis, estando fóra ou na Provincia de Mato Grosso. 

S Unico. SerAo contemplados na classe de Olliciaes de 
Patente os individuos, de (Iue trata0 o Assento do Conselho 
do Almirantado de 29 de Novembro de 1797, e os Arti~os 
de declaração do Conselho Supremo Militar de Justi~a de 28 
do Janeiro de 1828, addicionados ao Termo de 23 de )Iaio 
de 1827, appro'fados pelo Aviso do l\Jillillterio da Malinha do 
10 de l\Iorçu de 1828. 

Art. 3.° As roclamaçcles deverio conter, o nome do recla
mante, a graduaçAo em que servio, o a bordo de que Na\'io, 
quaC8 as presas a que se julga com direito, e as circulOs
laneias em que foruo fl'itas. 

As reclamações por prt'sas das guerl'as da Independcncia 
e do Rio da Prata, ainda quo pertencentes ao mesmo indi
vidno, serão apl'88entadas e julgadas sepnradamentll. 

Art. ".0 Nu falta de documentos offieiaes exlrahidos dos 
Livros de soccorros, ordens do dia, processos de presas, 
e partcipa~ões officiaes, a Commlsslo admlttirá quaesquer outros 
equivalentes, ou que lhe pIll'eçAo procedentes, Ilodendo ex-om
cio tomar o testemunho das pessoas, que tivCI'em razão de 
saber do tacto, e proceder a quaesquer examcs em livros, 
processos e papeis, que cxi:ltão nas l\epartições Pnblic~s. 

Art. 5.° A proporção que for apreseblada onda uma 
reclamoçllo, será resumidamente publicada, para conhecimento 
dos interessados, e estes terio direito de contestaI-a, com tanto 
que o façAo em termo breve. não excedente a oito dias impro
rogaveis. 

Arl. 6.° Assim que forem apresentadas as reclamações, 
irilo sendo distribnidas pelos }[embros da Commissão, exami
nadas e julgadas summariamenle. 

Aquelle, a quem a reclamação for distribuida, forá no 
pruo de tres <üas o seu relatorio por cscrlpto, que será Junto 
ao proeesso. Diltllltido tI votado, lavrar-se-ha a decislO, que 
será _isoada por todos. S6 algum declarar-se vencido, dará 
seu "oto por escripto. 

As decisões serão publicadas pela imprcnsa. 
Art. 7.0 Limilal'-se-ha a Commissão o julgar, ou n:lo, 

provado o dh'eito dos reclamantes às presas feitas pelo Navio 
em que servirão, declarando-se o numero d' aquellas, e a sua 
irnportancia provada ou presumida. 

Art. 8.0 Das decisc.'ie8 da Com missão haverá reourso ex-om
('10 para as Secções de Guerra e Marinha, e de Fazenda do 
f..onselho d' Estudo 

Art. 9.° Julgadas em ~gunda inslancia todas as recla
mações, fará a Com missão doas relações dos Omciaes ou seus 
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herd~iros hahilitados, quI' th-ef"m direito li indl'mnislu;ão \"0-
tada, por pr('sas fl'itas em uma (' oull'a gu('rra, dedarando: 

1, o O IIOllle do reclamante. 
2.· O posto em que scnio. 
3,· As presas a que lem direito, segundo as disposições dos 

Alvarás de 7 de Dezembro de 1796, e 9 de Maio de 1797. 
Art. 10,· Serão consideradas como boas presas na guerra 

da Indepencia, todas as que forão feitas pela Esquadra Imperial 
ou Navios soltos, ainda que por selltenc;a fossem julgadas más, 
de accordo com o quo dispuzerão as Portarias de 23 de Fe
vereiro e 30 de Julho de 1824.. 

Na gUCl'I'a do Rio da Prata, somente aquellas, que tive
rão sentenl,;a condemnatoria, inclusive as que pela ResoluC;llo 
de 18 de SclembJ'O dt' 1827 forão julgadas más em recurso de 
graça espccialissima. 

Art, 11,· Ol'ganisadas e publicadas as relações mencio
nadas no Ari. 9,· procedel'á a Commiss30 íÍ distl'ibuil,;ão pelos 
interessados das quantias "otadas, sendo :!52,351~656 appli
cados á indemnisaçllo das presas feitas durante a guel'ra da 
indepencia, e 371.648~34.4 ás do mo da Prata. 

A parte, que a cada inlel'ossado dewr.i IOl'31', será regu-
1ada pelo que disp(je os Arts. 5,0 do Alvará de 7 de Dezembro 
de 1796, e 3.· do de 9 de 1\Iaio de 179'1, com a limitação 
prescJ'ipla 110 § f.· do Art. 1.. da citadaLd de 16 de Agosto: 
devendo pOl'tanto no caso presente, a divisão da quantia que 
pCl'lence á3 prt'sas de cada guerra, ser feila cm cinco partes, 
em vez de oito, pOI' serem excluidas d'csta divisão as classes 
de Officiacs marinlwiros c equipagem, 

Art. 12,0 Se a quantia de 624..000~OOO não for suficiente 
para pagamento i(ltl'gral das reclamações, fará a CommiSSl.l0 
uma distribuição proporcional na razão do posto de cada hum 
e do numero das presas, e cuja captura foi julgado com di
reito. D'csla decisão haverá tambem r('curso ex-officio para 
as Sessões de Guerra e Marinha, e de :Fazenda do Conselho 
d'Estado, nos termos do Alt, 8. o 

Art. 13.0 Se reconheccr-se, que algum ou alguns dos 
interessados recebêrllo por conta de presas qualquer quantia, 
será esta deduzida do que lhes tocar, e a difl'erença accres
cerá á quantia total, para ser dividida por todos os interessados. 

Art. 14. No caso de que os interessados, depois de julga
das os reclamoções, proponhão receber as quantias votadas pa
ra as distribuirem amigavelmente entre si passando quitação, 
o Governo as mandará entregar, cessando por esse facto os 
trabalhos da Commissllo. 

Art, t5.· Os pl'ocessos scrl10 orchivados na Contadoria 
Geral da Marinha, 

Art. 16.0 A Com missão celebrará duas Sessões por sema
na, em algum dos EdiHcios publicos, para esse fim destinado; 
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lavrando aela de todas ellas, com declaração dos votos e seus 
fundamentos resumidos. 

Para coadjuvação de seus trabalhos df'ssignará o Governo 
um dos Empresados da Secretaria d' Estado dos Negocios da 
Marinha. 

Art. 17.0 Cada Membro da Com missão vencerá uma gra
tificação mensal de cem mil réis, e na falta ou impedimento 
de algum será substitui do por quem o Governo designar. 

Palacio de Rio de Janeiro em 29 de Dezembro de 185:t 

Joãu Mauricio Wanderlty . 

. -... 
DECRETO N.· t.709-de 29 de Dezembro de 1855. 

Approva o Rtgulammto para a Administraçtlo Geral da Fa
brica de Polvora da Estrella. 

Hei por bem Approvar o Regulamento para a Administraçlo 
Geral da Fabrica de Polvora da Eslreslla, que com este baixa, 
assignado pelo Marquez de Caxias, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra, que assim o 
tenha entendido, e ra~a executar com os despachos Decl'ssariOS. 
Palado do Rio de Janeiro em vinte e Dove de Dezembro de 
mil oitocentos clncoenta e cinco, trigesimo quarto da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Caxicu 
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.eg.'anaenle plWa a JI.",nlnl.,rapiio 
Gera' • 'a6rlca de Peleora 

• B.'re"a. 

TITULO I. 

Da Admillistração Geral da Fabrica; seus Empregados 
e respectivos vencimentos, e lua Escriptllração. 

CAPITULO I. 

Do Director. 

Art. 1.0 A administração da Fabrica de Polvora será con
fiada a hum Director nomeado pelo Govel'llo, e tirado da Classe 
dos OWciaes militares que tiverem os necessarios conheci
mentos de Mecbanica e Chimica, ficando immedialamrnte su
jeito ao Ministerio dos Negocios da Guerra. 

Art. 2.· O Dil"ector residirá 110 lugar da Fabrica, e terá 
a inspecção de toda a contabilidade relativa ao Estabelecimento, 
e a de todo o seu manejo pessoal e material. 

Art. 3.· O Director poderá suspender do exerci cio a qual
quer dos Emprl'.gados de nomeação do Governo que por seu 
procedimento torne necessaria esta medida, dando immediala
mente parte ao mesmo Governo dos motivos que para isso teve. 

Art. 4.0 Poderá igualmente prender á sua ordem, até o 
prazo de oito dias, a todos os outros Empregados, e despedil-os 
ia assim for conveniente. 

Art. ~. o Fará entrar no Cofre Geral da Fabrica, logo de
pois de recebida, toda e qualquer quantia que lbe sirva de 
Receita. e nos Depositos e Armazeos do Almoxarifado, todos os 
productos do Estabelecimento, e generos que se comprarem, 
ou forem remettidos de outras EslaçOes. . 

Art. 6.0 No principio de cada trimestre remeUerá á Se
cretaria d'Estado dos Negoclos da Guerra a conta da Receita e 
Despeza do Estabelecimento durante o trimestre antecedente, 
acompanbada da exposição dos trabalbos feitos durante aqueJle 
tempo, tanto a respeito da manipulação da polvora, como da 
construcção de edificios indispensaveis. 

Art. 7.0 No primeiro dia ulil de cada semestre assistirá á 
veriOcação das quantias existentes no Cofre, e as confrontará 
com o saldo do respectivo Livro Caixa. Semelhante operação 
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poderá ser feita em qualclucr oUlra época sempre que o Di
roclor tiver suspeita de se haver distrahido dinheiro do mesmo 
Cofre. 

Art. 8.° Xo principio de cllda anno financeiro mandará 
pl'Oceder a inventario de todos os Armazens, Depositos, c Of
Ueinas dependcntes da Fabrica de Polvora ; e ao respecli\"o ba
lanço de escripturaçlio. 

Art. 9.· Com o Relatorio annual da Fabrica, rem('UerIÍ 
mappas circumstanciados, á vista dos quaes com farilidade se 
conheça o movimento dos dinheiros e dos generos, e os saldos 
existentes. ])('c1arará em notas a razão da dilTercnça que for 
encontrada entro o que constar do inventario dos gneros, e da 
verificação do Cofre, e o que mostrar o balanço da es{~riplu
ração; bem como as providencias que houver tomado sobre 
taes faltas. 

Art. 10. O enxorre, salitre, e quaesqul'r outras mate
rias primas, e reagentes chimicos; as maehinas, suas peças e 
aparelhos, cujo custo exceder a duzentos mil ri!is, serão, pre
cedendo informação do Director, compradas por maneira St'lIIe
lhante IIquella por que se fazem os fornecimentos do material 
do Exercito. A verificação porêm d'aquelh'S al'tigos se fará no 
acto de sua entrada nos r(~peclivos Armazens da Fabrica. 

Art. 11. Quando no aelo da veri6cilção ~ reconhecer 
que os generos do artigo antecedente são de má qUi!lidadc, e 
improprios para o fim d que se destinA0, o Ajudante do Director 
incumbido de assistir á entrada, immediatamente dará parle 
d'isso ao mesmo Director, o qual depois de faz!'r por si, e pelos 
respectivos mestres os exames precisos, se combinaI' com a opi
nUlo do Ajudanlt', mandará lavrar os necessarios termos, c.on
servará em separado os ditos generos, e communicará tudo ao 
Governo para providenciar. 

Art. 12. Se os genel'Os forem por~m de boa qualidade, 
mas se se reconhecer falta na quantidade, d('pois de lavrado o 
termo do artigo antecedente, o Director dará parte circumstan
ciada de tudo ao Governo, podendo apezar d'isto reunir os gl'
neros entrados com os semelhantes que ainda existirem, e dislri
buil-os para o cOllsumo. 

Art. 13. As despezas relativas á compra de quae!'quer ge
neros, nlio mencionados no Art. 10 para o consumo da l<'abrica, 
serio ordenadas pelo Director que rará verificar sua boa quali
dade no acto da enlrada para os ArmazC(ls, por pessoas idoneas. 
Nenhuma compra se elTectuará em grosso sl'm anouneios previos. 
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CAPITULO 11. 

Dos Ajudantes do Director. 

Art. U. Haverá dous Ajudantes ou mais, se assim o cxi-
, girem as fnturas nect~sidades do scrviço, tirados da Classe dos 

Omciaes Militares mais instruidos nos dilTerentes trabalhos do 
Estabelecimento, e de menor graduação que o Direclor, a quem 
serão immediatamente suhordinados. Estes Ajudantes serão 
nomeados pelo Governo; e hum delles será exclusivamente en
carl'egado do fabrico da polvora, e seus accessorios. 

Art. 15. Ao Ajudante ellcurrt'gado do fabrico da polvol'a 
cumpre: 

S 1.° Ter a maior vigilancia na perft'içAo do fabrico du pol
vora, observando e fazendo observar nos seus dilTt'renles pro
cessos as Instl1lcções de 5 de Maio do corrente anno. 

§ 2.° Velar na conservação e limpeza dos Omcinas, machi
nas, açudes, cunaes, &c., para o bom dt'sempenho dos tJ'aba
lhos a seu cargo. 

S 3.· Desenvolver a maior vigilancia sobre o devido em
prt'go das matel'ias primas para evitar extravios; bem como 
sobre a maneira por que desempenhão os operarios suas func
ções, a fim de prevenir qualquer sinistro. 

§ 4.° Assignar as ferias dos operal'ios empregados no fabrico 
da polvora c seus accessorios; as guias que devem acompanhar 
a polvora que for remeUida ao Almoxarifado; bem como todos 
os pedidos de materias primas, ou quaesquer outros gellt'ros 
precisos para o serviço das officinas a seu cargo. 

Art. 16. O outl'O Ajudante será o orglio do Dirl.'ctor, o 
por seu intermedio serão transmittidas 8S ordens d'este. CUlIl
pre-Ihe: 

§ 1.° Assistir ao ponto c velar na pontual execução das 01'

dens (Iue receber para expedit'. 
§ 2.° Inspeccionar as obras que se fizerem no Estabt'kci

monto para que sejão conformes ás plantas; só se emprt'guem 
n'ellas maleriaes de boa qualidade, e nllo sejAO estes extraviados. 

§ 3.° Publicar as ferias de todos os trabalhadores, e empre
gados que não pertençllo ao fabrico da polvora, bem como todus 
os pedidos para as obras e mais misteres. o que tudo fará aotcs 
registrar pelo Apontador em livros proprios que ficarllo a seu 
cargo. 

§ 4.° Assistir á entrada dos genoros nos Armazens do Almo
xarifado, e verificar a sua qualidade, segundo 8S amostras e pe
didos feitos. 

§ 5.· Vigiar que os empregados subaltel'Oos que lhe são 
immedialamente sujeilos, como Apontador, Feilores, Mes
tres, & c., cumprão exactamenle seus deveres. 
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§ 6. o Zelar na conservaçllo das arvores e principalmente 
das que existirem nos lugares em quo possAo sC'rvir de defesa 
ás officinas contra as explosões e das que influirem lias le"adas 
ou aguas que dão movimento ás macbinas, e fazendo plantar 
outras caso sejão necessarias 

Art. 17. O Ajudante mais graduado substituirá o Director 
em seus impedimentos. , 

Art. 18. Haverá hum Ajudante do Encarregado do fabrico 
da polvora, que será nomeado pelo Governo, e immcdiatamcnle 
sujeito ao dito Encarregado, cujas OI'dens cxp-cutará cillgindo-~ 
ás InstrucçOes de 5 de Maio de 1853. onde se ~Ichão marc.'adas 
suas obrigações. ". 

CAPJTULO 111. 

Dos Empregados de Fa;;enda e sita Esc/·;pturaçào. 

Art. 19. Haverá bum Almoxarife, bum E.~rhi1o, hum 
Escripturario, hum Amanuense, que servirá tambem de l'or
teiro, numero de Fieis e Guardas indispensaveis aos Annazcns, 
e hum Agente de compras. 

Art. 20. O Almoxarife responderá pela existcncia e boa 
arrecadação dos objectos de que se Ibe fizer carga, servirá 
tambem de Recebedor e Pagador da Fabrica, dirigindo-se em 
conformidade dos Regulamentos de Fazenda em vigor, e nada 
entregará ou pagará sem ordem por escripto do Director, a 
quem será sujeito . 

• \rt. 2L Nilo será empossado do seu emprego sem prestar 
fiança idonea do duplo de seu ordenado aonnal. 

Art. 2-2. O EscrivAo laneará no Livro de contas correntes 
todas as quantias que no cofre entrarem, ou d'elle sabirem, e 
sob seus ditTerentes titulos, e em outro igual livro escripturará 
a entrada de todos os generos recolhidos aos Armazens e De
positos, SI".gundo as guias despachadas que os tiverem acom
panhado. Estas guills conterAo o recibo assignado pelo Fiel 
do respectivo Armazem ou Deposito, com declaração da folba 
do Livro em que se fez a carga dos generos entrados. A des
carga será feita no mesmo Livro de contas correntes á vista 
da ordem do Director, recibo da pessoa autorisada para re
ceber os generos, e nota da folba do respectivo Livro do 
Armazem ou Deposito em que se der a sabida legal dos generoso 

Art. 23. Lançará no principio de cada mez, em bum 
Livro Mappa todas as entradas e sabidas dos generos no mez 
antecedente, a fim de que se possa ftscaUsar sua existencia, e 
providenciar a respeito do abastecimento dos Armazcns. 
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Art. 24.. Ultimado cada h"imestre, apresentará ao Dire
dor a conta corrente da Receita e Depeza do cofre durante esse 
tempo, acompanhada da relaçio de toda a divida activa e pas
siva, e de hum mappa das operações do Almoxarifado, con
tendo a existencia dos generos no principio do trimestre, suas 
enlradas e sahidas e o que fica em St'r no fim d'elle. 

Art. 25. Findo o anno financeiro apresentará ao Director 
a conta corrente da Receita e Despeza do cofre durante o mesmo 
anno, acompanhada da relação da divida activa e passiva, e 
de hum mappa contendo a existencia de lodos os generos no 
principio d'esse mesmo anno, as entradas e sahidas durante 
elle, e o que ficou existindo no fim. 

Art. 26. Fará mais a cscripluraçllo que lhe for ordenada 
pelo Dlrector relativa á simples e exacta fiscalisação de Fazenda, 
para o que se dirigirá pelos Regulamentos e pratica estabele-; 
cida em tal escripturaçAo. 

Art. ~. O EscrivAo será substituido em suas faltas pelo 
Escripturario, o qual fará c registl'ará toda a correspondecia da 
Directoria. 

Art. 28. O Escripturario será substituido em suas faltas 
pelo Amanuense, o qual o coadjtlvará e ao Escrivllo no ex
pediente da Repartiçllo, e terá a seu cargo a arrecadação, as
seio e guarda dos papeis, livros e outros objectos pertencentes 
á Direcloria. 

Art. 29. Os Fieis serão particularmente sujeitos ao AI
moxarife que os proporá ao Director, e ficará por eUes res
ponsavel. Deverão estar etTectivamente em seus respectivos 
Armazens, ou Depositos; e farão em livros competentes o lan
çamento dos generos que entrarem ou sabirem d'elles. 

Art. 30. O AlmoxarilC será snbstituido em seus impedi
mentos pelo Fiel dos Armazens no local da Fabrica. 

Art. 31. Os Guardas serão inseparaveis de seus respectivos 
Armazens, sendo sujeitos aos Fieis que os proporllo ao Almo
xarife para este os submetter á approvação do Director. 

Art. 32. O Agente de compras será nomeado pelo Go
verno, e terá a seu cargo pesquisar e apresentar as amostras 
e preços correntes dos generos que se deverem comprar em 
grosso. Igualmente fará oompras por miudo, nllo excedendo 
o valor de cada huma d'ellas á quantia de duzentos mil réis, 
para, o que receberá do Pagador as sommas neeessarias á vista 
das ordens que para esse fim receber. Fica prohibido o fa
zer-se na mesma semana despezas que excedlio a cem mil réis, 
sem precedencia de annuncios, e na fórma prescripta no Art. 10. 

Art. 33. Haverá bum cofre do qual serão clavicularios o 
mais graduado dos Ajudantes do Director, o Almoxarife e o 
Escr.ivão, e que se não abrirá sem ordem positiva do Director. 
N'elle se arrecadarão todas as quantias que servirem de Re
ceita á Fabrica, as quaes, bem como todas as sabidas serão es-
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ctipturadas, sem clal'O~, I~mendas ou raspaduras, pelo Escrivão, 
em present,;1l dos outros dous c1avicularios, em hum Ji\'TO que 
cxistirá dl'ntro do nwsmo cofre. Estes clavicularios sl'rão res
ponsaveis pelas faltas que no cof\'e se encontrarf'm. 

Art. 30\.. No principio dos mezes, e quando as circums
tancias exigirem sc passará do cof\'e geral para hum pequeno 
cofre, de que será claviculario o Almoxrrire a quantia neces
saria para as compras feitas por miudo, DAo excedendo de tre
zentos mil réis de cada vez. Estas compras ou despezas que 
nAo passarão de duzentos mil réis cada huma, poderio ser 
pagas por ordem do Director no momento de serem feitas, para 
o que o Agente receberá do Pagador as SOJllmas necessarias. 

Art. 35. Os artigos de ReCf'ita do livro caixa e dos livros 
de Armazens ou Depositos serão Rssignados sempre pelo Es
crivão, e pelo Almoxarife ou Fiel, segundo se tratar de di
nheiro ou de generoso Os artigos porem de despeza dos ditos 
livros serllo assignados pelo Jo:scrivão; e sempre pela parte au
torisada pelo Director para receber o dinheiro ou generoso 

Art. 36. As compras que excederem a duzentos mil réis 
serão pagas á vista de conhecimentos em fórma, extrahidos dos 
livros da Receita dos gcner08 do Almoxarifado. 

CAPITULO IV. 

Dos vencimetllos que devem ter os Empregados. 

Art. 37. O Director haverá de ordenado annual 2.6001000 
Art. 38. O Ajudante encarregado do fabrico .. 2.000f000 
Art. 39. O outro Ajudante ...............• 1.500~ 
Art. 40. O Ajudante do encarregado do fabrico 

da polvora ..••.......••.....••...•.••...•...• 1.000&000 
Art. 41. O Almoxarife haverá de ordenado 

annualmente. . .. • . . . • . .. . .. . .• ............... 1.6001000 
O Escrivão.. . • . . . . • . • . . • . . • . . . • . . . • • • . . • 1. 200~ 
O Escripturario ........................... 1.000iOOO 
O Anlanuense.......... . . . . . . . . • • • . • . • . . . 800l000 
Cada Fiel............. .•......•..•..••.•. 600~ 
Cada hum dos Guardas vencl'rá a diaria de... ~OOO 
Art. 42. Todos estes \"Cncimentos , que serão pagos men-

salmente depois de vencidos, licão dl'pendendo da approvat,;ão 
da Assernbléa Geral Legislativa. 
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TITULO 11. 

Das Officinas e seu pessoal. 

CAPITULO I. 

Da classlficaçâo das Oflicinas. 

Art. 43. Haverá as seguintes Officinas: 
t.· Carbonisa«;ão. 
2.· Refina«:ão. 
3.a Trituração, Mixtão, c ComprcsS"do. 
4.· Granulação, Alisamento. 
5.· Dl'seccação. 
6." Peso, e Embarrilamenlo. 
Art. ~4. Haverá mais duas OlIkinas auxiliares para oc>

.-.orrer as necessidadl's do J.:Stabelecir{lento. 
La Carpintaria, Tanoaria, &1'. 
2.· Ferraria, Fundição, e Sermlharia, & c. 

f.APITULO 11. 

Do ptSlloal das Oflicinas-. 

Art. 45. Hum destaca.'mento de Artifices composto de 
~incoent3 praças commamlado por hum subalterno fornecerá o 
pessoal preciso para o fabrico da polvora, escoltas para o trans
porte da mesma, guarda e policia do Estabelecimento, e reparo 
das machinas, carros, predios. e l'ncanamentos l~C., 

Art. .t6. ElJo df'verÍl conter pelo menos quatro ferreiro!!, 
dous serralheiros, dous funill'iros, dois fundidores, dous cor
reeiros, dous t:moeiros, dous torneiros, seis carpinteiros, dous 
scgeiros, ou constructores de reparos. e seis pedreiros. 

Art. ~7. Vinte e duas praças d'este destacamento depois 
de dous mezf'!S de tirocinio nos dilTerentes trabalhos das novas 
OOicinas SCl'ão exclusivamente dE'stinadas ao fabrico da polvora. 

Art. 48. Alem dos Vl'ncimentos militares, as praças do des
tacamento perceberão huma diaria de quinhentos r~is a dous 
mil e quinhentos réis, marcada pelo Governo sobre proposta 
do Director. 

Art. 49. Nas duas omcinas auxiliares somente se farlo 08 
('.()nccrtos urgentes, e aquellas obras que se nlo puderem obter 
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com promptidilo e a pr~ razoavel por compra ou outro con
trato. Na primeira d'essas Oflicinas haverá hum mestre, e 
hum ou dous contramestres, e assim tambem na segunda, e 
tantos operarios, livres de preferencia sempre que for possí
vel t quantos fOl'em necessarios ao serviço, comprehendidos 
n'este numero os do destacamento de Artifices. 

Art. 50. Os pedreiros, cavouqueiros, e canteiros precisos / 
seráo unidos á 1.· Omcina auxiliar; e os serralheiros, lameiros. 
e funileiros t â 2.· Seus vencimentos serão dia rios e propor
cionados aos seus prestimoso 

Art. 51. As guias dos objectos que sahirem de cada 
huma das duai ultimas Omcinas para o Almoxarifado, bem 
como os pedidos a elte fcitos serão assignados pelos respectivos 
mestres. 

Art. 52. Todas as pessoas empregadas na Fabrica tem 
direito á aposentadoria, Cf)m todo o vencimento que percebt'rt'ID 
ou com parte d'elle, conforme as circumstancias, caso se inu
tilisem por algum sinistro occorrido em serviço e para o qual 
não hajlio concorrido. 

CAPITUl:O 111. 

Do Apontador. 

Art. 53. Haverá hum Apontador que fará o ponto dos 
trabalhadores ao qual nao admittirá pessoa alguma sem ordem 
do Dir~ctor. Este fnrá as ferias e os registros determinados no 
Art. 16 § 3.0 , b~TJl como o do ponto logo no dia immediato. 

TITULO DI. 

Da administração economia do Estabelecimento em geral. 

CAPITULO I. 

Dos trabalhadores, plantio, cultivo. vigia e conservação das 
matas. 

Art. 54. Haverá hum Feitor, e o numero necessario de 
operarios, sendo estes de preferencia livres sempre que for pos
sivel, para o plantio, cultivo, vigia e conservação das arvores 
proprias para o carv1.l0 ('mprt'gado no fabrico da polvora, e 
para seu córte e transporte á Officina, ou ao deposito respe
ctivo ; e o da lenha necessaria para as fornalhas, caso esta Dlo 
possa ser contractada; regulando-se estas operações pelas Ins
trucções de 5 de Maio de 1855. 
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Art. 55. O córte, nas matas da Fabrica de madeiras de 
lei, seu falquejo, e conducção para as obras será sempre feito 
por contrato. e isto 'quando não fiquem mais baratas as ma
deiras que se puderem obter por compra no mercado. 

Art. 56. A conducção de todos os generos produzidos 
pela Fabrica, ou para seu consumo, ser;\. feita por contrato , 
c somente quando este se nllo possa realisar, ou se tornar 
muito oneroso, poderá ter lugar o transporte por carros, e 
embarcações do Estabelecimento. 

CAPITULO 11. 

Da Enfermaria 11 seus Empregados. 

AI't. 57. Haverá huma Enfermaria proporcionada ao nu
mero de trabalhadores e necessidades do Estabelecimento. 

Art, 58. Haverá hum Facultativo l\Iedico-Cirurgico quo 
será encarregado do regimen economico da Enfermaria, o dis
pensatorio dos remedios, e de todos os mais objectos á elta 
pertencentes. Deverá tambem tratar áquelles empregados 
que as circumstancias exigirem que scjão abi cumdos, para 
o que precederá ordem do Dircctor, a quem fica immediata
mente sujeito, não devendo negar-so ao tratamento daquelles 
que se acharem enfermos em suas casas. Seu vencimento será 
contratado pelo Director e submettido li approvação do Go
verno, caso haja falta de Medico Militar para o desempenho 
deste encargo. 

Art. 59. Haverá hum Enfermeil'O e hum Ajudante que 
faça a escripturaçilo, hum cozinheiro, o os servontes ncces
sarios. 

Art. 60. Os pedidos de dietas e remedios, o outros ob
jectos relativos á Enfermaria serão rubricados pelo Director e 
assignados pelo Medico. 

TITULO IV. 

Do Culto Divino. 

Art. 6t. Haverá hum CaJlellão para ministrar aos en
fermos que precisarem, os soccorros espirituacs. Deverá além 
disso celebrar o Santo Saerifieio da Missa aos Domingos, e dias 
santos do guarda, presidir a todos os mais aetos religiosos, 

Digitized by Google 



( 690 ) 

e dar na escola do Estabclecimt>nto a instrueção primaria aos 
mhos dos empregados e trabalhadores, correndo a despeza de 
livros, papel, tinta, &c .• por conta da receita da Fabrica. 
Seu vencimento será contratado e approvado pela fórma es
tabelecida no Art. 58 para o Facultativo, e sepá eomo este 
ímmediatamente sujeito ao Director: sendo só contratado Ik) 

caso de haver falta de Capcllão !\1ilitar. 

TI"'l.lLO V. 

c.\PITULO UNICO. 

Art. 62. O Estabelecimento será mantido com os fundos 
que o Governo lhe destina.'. 

Art. 63. A receita e despeza se."á calculada annnalmente 
entregando-se aqnella á !'ab."ka em parcellas mensaes que fat;"ão 
face ao que tiver sido approvado" 

Art. 6~. Toda a polvora manipulada na Fubrica será 
recolhida ao Deposito de Inhomerim, ou a qualqu('r outro que 
Cor designado. Este Deposito será sujeito á adlllinistração do 
Arsenal de GuelTa, e a cUl"go de hum empregado nomeado 
pelo GovernO'. 

Art .. 65. Toda a poh'ora remetlida para o Deposito, de 
que trata o Artigo antecedente será previamente examinada 
pelo Director da Fabrica para verificar suas qualidades, c prin
cipalmente a fórmula e a grandeza dos g."ãos, sua resistencia 
á pressão, a ausencia de pó, a densidade e força balistica. 
DO' todas as circumstancias importantes das expericncias se 
fará hum termo, em que se declare sempre a epoca do fa
brico, a especie de polvora, se de guerra, e neste caso se de 
canhão ou fuzil; se de caça, &c., a densidade, alcances. 
estado do provete, e de seus granisos, a direcção dos tiros, 
e a do vento, e as ciJ'cumstancias atmosphericas. O termo 
será remettido por copia á Commissão de melhoramento do 
material do Exercito. Os barris e latas levarão notas do mez 
e anno em que se fizerllo as experiencias, e da qualidade da 
polvora, pelas iniciaes C - F - FF, segundo for para canhllo. 
fuzil, ou fina. 

Art. 66. O Encarregado do Deposito, logo que receber a 
polvora. extrahirá de hum barril tirado ao acaso entre seis, 
hum a porçlio de polvora que não exceda a quinze onças, c 
de dez latas tomadas tambem ao acaso entre duzentas, cinl'o 
onças de polvora pouoo mais ou menos, e remetterá estas 
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amost!'as em latas ou garrafas bem sec(~as e fechadas á Com
missão de melhoramentos do material do Exercito para yeri
ficar as experiencias da Fabrica. 

Art. 67. Feitas as experiencias pela Commissão e reco
nhecendo-se ter a polrora as qualidades exigidas para o uso 
da guerra, ou da caça, e a força balistica da polvora de canhão, 
tal que no provere 1lI0rtt'iro dê pelo menos o alcance de cento 
e duas braças, como o da polyora typo franccza, da de fuzil 
o mesmo numero de grãos do provete de Reignier ou do Aus
triaco, que o da IXllvora typo franceza. e o mesmo sobre a 
poh'ora de ca~a, a Com missão o communicará ao Director da 
}'ablica para ordenar que se fac,:ão notas con\'enientes nos r~ 
pedivos Unos da Fabrica, ficando de então em diante o Es
tabelecim .. nto d('sonerado da responsabilidade quI' lhe podel'ia 
provir peto máo fabrico da polvora aS'iim experim('ntada. 

Art. 68, Se o Director da Fabrica, pelas expcriencias 
determinadas no Art. 65 reconhcC('r que a poIvora não tem 
as qualidades precisas para ser empregada nos usos da guerra 
e para a caça, fará elTcctiva a responsabilidade dos Empre
gados que fOl'cm culpados. Estes alêm das penas de reprc
hensão, suspensão, prisão, e demissão, segundo a gravidade 
e circumstancias das faltas, incorrerão na de indemnisação dos 
prejuízos que houvel'em causado á Fazenda Nacional. 

Art. 69, Toda a escripturação sobre venda, e movimentos 
de polvora nas dilTercntes Provincias que até agora eJ'a feita 
na Fabrica da Polvora, passa para o Arsenal de Gut:rra, ou 
para qualquer outra Eslação que for designada, para. onde 
serão remettidos todos os livros, c mais papeis relativos. 

Art, 70. Nenhum Emprf'gado da Fabt'ica poderá sahir 
della sem licCllI;a do Director, que só em caso de necessi
dade a dará até quatro dias. 

Art, 71, O Dir ... c{or proporá ao Governo quaesquer al
terações ((ue se devão fazer neste Regulamento, segundo as 
necessidades pela expericnd l} indicadas. 

Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Dezembro de 1855. -
Marquez de Caxias. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 
~ 

TOMO 18. PARTE 2.& • SECÇÃO 82. a /' 

DECRETO N.· t.7tO-de 31 de Dezembro de 1855. 

Declara que nas Provincias da Bahia e Pernambuco sejão 
doUl os Escrivéies especiaes do Juizo de t.· Instancia do 

Commercio. 

Hei por bem Decretar que nas Provineias da Bahia e 
Pernambuco sejão dous .os Escrivães especiaes do Juizo de 
t . a Instancia do Commercio; ficando nesta parte derogado o 
Art. 59 do Decreto n.· 1.597 do 1.0 de Maio do corrente 
anno 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado (los Negocios da Justiça, assim Y 
o tenha entendido e faça executar. Palaeio do Rio de Janeiro 
em trinta e hum de Dezembro de mil oitocentos cincoenta 
e cinco, trigesimo quarto da Independeneia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thom4z Naooco de Arauio. _a_ 
DECRETO N." 1.711--de 31 de Dezembro de 1855. 

~brindo ao Ministerio da Fazenda hum credito sul'plemmtar 
de 279.901;tp 177 para as despezas do e:urctcio de 

1854-1855. 

Não sendo bastante para li despeza do Ministerio da Fa
zenda no exercicio de 1854.-1855 o credito da Lei n.O 719 
de 28 de Setembro de 1853, augmentado com os supplemen
tares que Mandei abril' pelos Decretos n.·· 1.555 de 17 de Fe
vereiro, e 1.596 de 30 de Abril do corrente anno: lIei por 
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bem, em conrormidadp do ~ 2.° do Art. 4.° da Lei numero 
589 de 9 de Setembro de 1850, e tendo ouvido o Meu Con
selho de Ministros, abrir mais o de 279.90j~177 nas rubri
cas constantes da Tabella aDnexa, o qual será levado em 
tempo competeDte.,ao conhecimento da Assembléa Geral Le-
gislativa. . 

O Marquez de Paraná, Conselheiro d' Estado, Senador do 
Impcrio, Presidente do Conselho de Ministros, MiDistro e Se
cretario d' Estado dos Negodos da "Fazenda, assim o tenha en
tendido e raça executar. Palacio do Rio de Jant>iro em trinta 
e hum de Dezembl'o de mil oitocentos cincm'Dta e cinco, 
trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Paraná. 

Tabella a que se refere o Decreto desta data, que autorisa o 
credito supple-mentar de 279. 90tt7t't25. 

~ 7.° 18 o 

• 9.° 
10. 

S 12. 

113. 
• 14.. 

17. 
2~. 

§ 25. 

Empregados de Repartições extinctas .•. 
Thesouro Nacional. .................. . 
Tlaesourarias .......•........•....... 
Juizo dos Fl'itos da Fazenda •...•.....• 
Consulados ..............•.......... 
Recebcdorias ........•..............• 
Mesas de Rendas o Collectorias ....... . 
Typographia Nacional, ............... . 
Premios de letras, descontos de assigna-

dos das A Irandegas, & c .•..•....•.. 
Juros dos empreslimos do c.()rrc dos 

orphllos .......•......•.......... 

4..000~OOO 
37.200~000 
lG.OOOtOOO 
25.000~ 
6.000~OOO 
1 • OOC»fflOO 
80.0~0 

701~125 

3O.000~O 

80.~OO 

279.901;)125 

Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Dezembro de 1855.
Marque: de Paraná. 
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DECRETO N.o 1.712 de 31 de Dezembro de 1855. 

Autorisa o credito supplemel1lar da quantia d~ Réis 
3.498.782·1N·12 para o exercicio de 1854 - 1855. 

na (árma da Tabella que com eU" baixa. 

Tendo ouvido o Conselho de Ministros. Hei llor bem. 
em conformidade do paragrapho segundo do Artigo quarto da 
Lei numero quinhentos e oitenta e no\-e de nove de Setem
bro de mil oitocentos t. cincocnta. Autorisar pela Repartição 
dos Negocios da Guerra o credito supplementar da quantia 
de tres mil quatrocentos noventa e oito contos setecentos oi
tenu e dous mil quatrocentos e doze réis, em que monta 
a dittercllça dos fundos consignados para as despezas do exer
cicio de mil oitocentos cincoenta e quatro a mil oitocentos cin
coenta e cinco ('m diversas verbas do mesmo exerci cio • fa
zendo-se a distribuição na fôrma da Tabella que com este bai
xa. dcvp-ndo esta medida em !cmpo competente ser levada 
ao conhecimento do COI-pO Legislativo. 

O Marquez de Caxias. do lleu Conselho. Ministro e Se
cretario d'Estado dos Negncios da Guerra o tenha assim en
tendido. e expeça os despachos necessarios. Palacio do Rio de 
Janeiro em trinta e hum de Dezembro de mil oitocentos cin
coenta e cinco. trigesimo quarto da Independencia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua ~Iagestade o Imperador. 

Marque:: de Caxias. 

Tabella distributiva do credito supplew.ntar autorisado por 
Decreto desta data para o exercicio de 1854 - 1855. 

Art. 6.· da Lei N.· 719 de 28 de Setembro de 1853. 

§ 1.0 

§ 5.° 

§ 7.° 

§ 8.° 
§ 9.° 

l u. 
o 12. 

13. 

Secretaria d'Estado e Repartiç~es 
annexas ...•...•.•...•...••.. 

Escola Militar. e observatorio as-
tronomico .•...•........... o. 

Al'scnaes de Guerra e Armazens de 
artigos bellicos .•............ 

Hospitaes ...................... . 
Commando de Armas e inspecçio 

dos Corpos ..•.••... o •••••••• 

Força de Linha ••. o • • •• • ••••••• 

Corpo de Saude .•..•....•...•.. 
Repartição Ecclesiastira •....•.... 

9.~480 

1.089J032 

650.110&280 
289.811&662 

5.7853004 
1.640. 987~28 

27.U4J387 
14.920&405 
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GraLiftcaçOes, forragens, etape, aju· 
das de custo e gratiftcaç0e8 di-
vena.& •••••••••••••••••.•••. 

Invalidos ... , .•....• , .. ' .••..•.. 
Recrutamento e engajamento .•.•• 
Fabrica de PoIvora ........... .. 
Presidio da Ilha de Fernando .•.• 
Obras Militares •...•.....••..••. 
Dive-rsas despezas e eventuaes •.•• 

109.~286 
1. 949&97ts 

157.53~607 
107. 985f221 

8.t151622 
U4.164J996 
329.673&827 

3.498.'782t4.12 

Palacio do Rio de Janeiro em trinta e hum de Dezembro 
de mil oitocentos cineoenta e cinco. 

Jlarqut~ de Caxias. 

-
DECRETO N.· 1.7t3-de 31 de Delembro de 1855 . 

.4utorisa " credito supplemmlar de 2.096:33U.237. para 
tU de.pe;;tU do Máfti.terio da Mari. no e.xrirccio de 

1854-1855. 

Não sendo sumcientes as quantias votadas no Artigo quinto 
da Lei numero setecentos e dezenove de vinte e oito de Setembro 
de mil oitocentos c cineoenta e tres, para as despezas das verbas 
Secretaria d'Estado - ,Corpo da Armada e Classes annexas - , 
Arsenaes -, Navios armados-, Transportes -, Hospitaes - , 
Pharóes-. Material-, Despems extraordinarias e eventuaes-·, 
e - Exercicios findos - do Minislerio da Marinha no exercicio 
de mil oitocentos cineoenta e quatro a mil oitocentos cincoenta 
c cinco; Hei por bem, na conformidade do paragrapho segundo 
do Artigo quarto da Lei numero quinhentos oitenta c nove 
de nove de Setembro de mil oitocentos e cincoenta. e Tendo 
ouvido o Conselbo de Ministros, Autorisar o credito supplement8l' 
de dous mil e noventa e seis contos trezentos e trinta e bum mil 
duzentos e trinta e sete l'éis , distribuido pelas mencionadas 
verbas. segundo a Tabella, que com este ~aila, assignada por 
Joio Mauricio Wanderley, do Meu Conselho, Ministro e Sacra. 
tario d'Estado dos Negocios da Marinha; devendo deste augmento 
dedespeza dar-se conta á Assembléa Geral Legislativa em tempo 
opportuno, para ser definitivamente approvado. O mesmo Minis-
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.iro e Secretario d' Estado assim o tenba elitendido e raça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em trinta o bum de Dezembro de 
mil oitocentos e cincoeola c cinco, trigesimo quarto da ludepen
dt>nria e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Mauricio Wanderley. 

TaheUa ...... aa"a., para as verba. a"lxo 
de.lpa"'., á tI.e .e relere e Deerete 

de.'a data. 

S t,o 
S 5.° 111.° 
, 13.° 

14. 0 

11.6,0 , 17.0 

, 22.· 
, 2\..8 
. 25. 0 , 

Secretaria d'Eslado .. ,., •••••• , .. ,. 
Corpo da Armada c Classes annexas. 
Arsenaes •• , •.•.•..•..•• , •••• " ... 
Navios armados ..•..•.....••..... 
Transportes .........•...••.... , , , 
Hospitaes .•.........•.•.•..•.•..• 
Pbaróes •........•.••..•......... 
Material ..••....•..•...•...••.... 
Despezas extraordinarias e eventuaes. 
Exercicios findos ...•. , ...•••.•.• , ,. 

t:019&091 
2:"39&112 
14:457~2t2 

466:37~667 
!S:74~029 
7:90a,238 
11;46~760 

1.303:550~OO 
279: 369l'Hi30 

4:010&098 
Its. 2.096:3313237 

Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Dezembro de 1855.
JoiJo Mauricio Wanderley. 
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