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Acquiescendo ao honroso convite que lhe era feito pelo Exmo. Sr.
Dr. Miguel Calmon du Pin e Almeida, ministro, titular da pasta da
Industria, Viação e Obras Publicas, para concorrer á Exposição Nacional de 1908, em pavilhão especial e com o auxilio do Governo, a Sociedade Nacional de Agricultura projectou, entre os trabalhos a apresentar naquelle grande e promissor certamen,organizar a collectanea das
leis e actos dos poderes públicos relativos á agricultura e emittidos
desde a data da abertura dos portos do Brasil ao commercio piundial.
Em verdade devera se contar de 1808o surto da nacionalidade
brasileira, que por uma lógica irreprimivel era sanccionada em 1822.
Era de facto o seu primeiro centenário que a nação festejava com a
demonstração dos progre-sos do trabalho nacional.
Impossível, porém, seria fugir a recordação do passado que se impunha aos espíritos pela própria commemoração.
Exhibindo o presente, impunha-se a vista retrospectiva até aqugála
época em que um acto, de inconsciencia, dizem uns, de grande estadista, manda a justiça que se proclame, lançava no seio da colônia
transatlântica o germen indestructivel de nossa nacionalidade, e .já
fora essa nobre obsessão de justiça e gratidão, que, ligando o presente
ao passado, determinara a excepcão feita á nação amiga, que fona
Metrópole.
.
Esse volver d^olhos pela historia em íóra tinha de ser prescrutador, percorrendo as phases dessa longa gestação em que, parte por
parte, se veio organizando a nação de que nos orgulhamos.
Semelhante retrospecção foi feita por alguns collaboradores %.o
grande certamen.
,
... ....
A Sociedade Nacional de Agricultura emprehendeu-a, também
com applausos do seu Ministro e nada'lhe pareceu mais justo, nem*
mais útil '6 opportuno 9o que rever o's' áctos públicos desde então
praticados em favor da agricultura; desentranhar das collecções
de leis, esquecidas nos archivos, esses testemunhos-d<o--zelo com que
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as, passadas gerações de estadistas, desde o incompreendido Rei, promoveram a riqueza do paiz pelo aproveitamento de seus factores naturaes .
A homenagem devida a esses que se foram, deixando-nos o legado de seu concurso intelligente e patriótico e.4á na reedicção de
seus actos.
Revendo-os, as gerações presentes encontrarão muitas lições de
civismo, de clarividencia e dedicação á causa publica e as provas de
quê algumas soluções que estão ainda esperando estadista que as reaHse já haviam sido previstas umas e não poucas encaminhadas.
Essa collectanea de leis, agora reunidas em suaperiaçãochronologica e abrangendo os serviços que tendiam ao nosso progresso agricola,
não vale somente peia commemoração de uma data coiobre de nossa
vida social, ou por uma homenagem a beneméritos de no$so progresso. Tem ainda um va!or de opportunidade agora que, criado em lei
o Ministério de Agricultura, se vão organizando os serviços que hão de
constituirão mais importante departamento da administração publica.
' Que as lições do passado possam estimular e guiar os novos
obreiroa do progresso pátrio ó o mais ardente desejo da Sociedade
Nacipnalde Agricultura, que se sentirá feliz e satisfeita se houver conseguido concorrer para isso.
Com esse intuito o presente trabalho é dividido em dois períodos
— O Império e a Republica — contando o primeiro de 1808 e extendeniloo segundo a 1907. Cada um desses periodosé subdividido nos
seguintes capítulos :
,'
1° Agricultura.
2° Industria Pastoril.
*
3" Immigracão.
*
4° Colonização.
5° Impostos.
6° Ensino Agricola.
,
7° Legislação Florestal.
8° Credito Agricola.
*
9" Industrias Ruraes.
*
10° Industrias Extractivas.
*
Rio de Janeiro, setembro de 1909.
<

Presidente da Sociedade Nacionat de Agricultura.

ÍNDICE
Paga.

Introducção
Abertura dos portos do Brasil ao commercio dírecto estrangeiro—Carta Regia
de 28 de janeiro de 1SOS
Instrncções provisórias para a administração da Fazenda de Santa Cruz — Decreto de 20 de setembro de 1808. . ,
Cultura e povoarão dos campos de Curityba e Guarapuava — Carta Regia de 5 do
novembro de 1808
Isenção de execuçãÜ dos cngsnhos e lavouras de assucar aos habitantes do B,rasil
— Alvará de Si de janeiro de 1809
* . . . .
Prêmios á accümação de arvores de especiaria fina da Indta — Km 7 de agosto
de 1809
*.
Penas contra, a falsificação de caixas de assucar — Alvará de 27 de fevereiro do

1810

III
3
3
&^
* 9

M

<

11

Nomeação do botânico Kancke para direetor das culturas dos jardins e quintas
reaes— Decreto de 25 de maio ds ÍSÍO
12
Favores á introtlucção e cultura de especiarias da índia c outras plantas — Alvará de 7 de julho de 1810
, . ^13
Nomeação do intendente das vinhas de Gurityba e fabrico de vinho — Em 22 de
março de 1811
14
Propagação, no paiz, da planta da canna de assucar de Cayenna—Em 26 de março
de 1811
* 15
Remessa de sementes ile tibaco da Virgínia e Maryland para distribuição pelas
Capitanias — Em 14 de dezembro de 1811.
15
Concessão de sesmartas e isenção de dízimos ás culturas de trigo e linho na
*
Capitania do Espirito Santo — Em 17 de janeiro de 1814
.15
Declaração da que se acham comprehendidas nos privitegios dos proprietários
de engenhos de assucar e lavouras de cannas as dividas e execuções fiscaes
— Alvará de ã de maio de 1814
Ifi
Restabelecimento do uso das cercas geraes nas fazendas e prohibição da introducção de gados nos pastos circumvisinhos — Em 6 de novembro de 1815. . ^ 17
Providencias sobre a teitoria de linho canhamo da Capitania de S. Pedro —
Carta Regia de 2 de janeiro deá816
,
* 18
Adiantamento sobra o preço do fumo na Capitania da Bahia — Em 17 de fevereiro
^
de 1816 '
,
48
Postura proh 'üindo os gados Bastarem nas mattas visinhas ás lavouras—Em 10
de junho üe 18t6 . , . , . . . . . ,
19
Declaração de que oa estrangeiros podam exportar os productoe de suas lavouras
para qualquer porto nacional — Em 22 de julho de 1817
.
19 ,'

VII"

VI
Pags.

Approvação dos estatutos da Sociedade de Agricultura, Commercio e Navegação
do Rio Doce—Em 15 de dezembro de 1819
Estabelecimento de feiras na cidade do Rio de Janeiro e regularização dos mercados
semanaes —Em4dejaneirodel822
Concessão de uma feira franca na vitla de Aquiraz, Província do Ceará — Em
19de agosto del823
Propagação das plantas cultivadas no jar.lim botânico da lagoa de Rodrigo de
Freitas — Em7de janeiro de 1825
Estabelecimento do um jardim de plantas na Província da Bahia — Em 7 de
jt.neirodelS25.
Providencias sobre o jardim de plantas da capital da Província do Pará—Em
7 de janeiro de 1825
Fundação de um jardim botânico na cidafle de Cnyabá — Em 11 de março de 1825.
Approvação dos novos estatutos da Sociedade de Agricultura, Commercio, Mineração e Navegação do Rio Doce — Decreto de R de maio de 1825 . . .
Distribuição da memória sobre a plantação, cultura e preparação do chá,
escripta por irei Leandro do Sacramento — Em 4 de junho de 1825 . . . .
Creação de um jardim de plantas na Província de Minas Geraes — Em 14 de
julho de 1825
Instiftcções sobre a cultura da arvore 7?oís mo:'r — Em 25 de outubro de

1825. . .1

-

ApprbvaçSo dos estatutos da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional —Em
31deoutubrodelS25
Declaração da portaria de 34 de julho deste anno sobre a exportação de gêneros de
primeira necessidade—Em 29 de agosto de 1826
Revogação 'do edital da Câmara Municipal do Porto Alegre, que impede o livre
gyro e a vantla dos productos da lavoura— Em 27 de julho do 1827 . . . .
Estabelecimento de um jardim botânico na cidade de S. Luiz:—Decreto de 7 de
dezembro de 1830
Gratificação aquém construir em suas fazendas, na Província do Ceará, açudes de
pedra ecal — Decretode25deagostodel832
Sujeição das fabricas de mineração e de assucar e lavouras de cannas ás leis geraes
daBcxecuçõcs— Lei de30 de agosto de!S33
Inspeoçãoáscaixasdeassucar —Em25deagostodclS35
Creaçã^ de um jardim botânico no Passeio Publico da Corte —- Em 16 da
abril do 1838
Regulamento do jardim botânico do Passeio Publico do Corte — Decreto dn
1^ de janeiro de 1843
Approvação dos estatutos da Sociedade Fluminense Agrícola—Decreto de 30 rio
dezembrodelSM . . .
Preparação de um terreno para a cultura do chá — Em 15 de janeiro do 1855 . .
Approvação dos estatutos da Companhia Pharol Agrícola e Industrial — Decreto
&;10denovembrodel85*<
Approvação dos estatutos da Companhia f .entro Agricola — Decreto de 16 de
junhodelSSS
^.
Direitos sobre os instrumentos e utensitios destinados á lavoura — Em M de

20
24
25
26
26

27
27
28
29
30
30
31
38
39
40
40
41
42
42

43
45
48

^9
52

novembro de 1858
Prêmios aos lavradores que apresentarem certa, quantidade <le trigo de suas

57

colheitas —Decreto do 14 do abril delSGO
Cisação da Secretariado Estado dos Negócios da Agricultura, Commercio e Obras
<
Publicas—DecretodegSdejulhode 1860

57

Pags.
Execução do decreto que creou a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricul- "
tura, Commercio e Obras Publicas — Decreto de 16 de fevereiro de 186t. . 59
Regulamento da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Commercio
eObrasPtiblicas —Decretodelô de fevereiro de 1S6Í .)h
, , ,
M
Instrucções para a exposição de productos agrícolas e indusTriae^s, e de obras de
arte nas Províncias do Império—Portaria de 14 de outubro de J865.
6'.)
Approvação dos estatutos da Sociedade Commercial e Agrícola — Decreto de 20
denovcmbrodel865
75
Nova autorização á Sociedade Commercial c Agricola para funccionar — Decreto
de27dej&nhodclS66
gp
Confirmação de uma decisão da alfândega sobre os direitos de tres*machinas importadasda França — E m 27 dcagosto de 1866
g;
Approvação de uma decisão da thesouraria da Província/de S. Pedro sobre
isenção de impostos a certos lavradores — Em 19 de oa^&bro de 1869.
.
gl
Recurso sobre o despacho de umas machinas para a extincção de ípymigas — Em
6 de novembro de 1869 t
gl
Isenção de direitos sobre machinas e instrumentos aratorios — Em 23 de junho

de 1874

,^

Isenção de direitos de exportação sobre a casca do caie—Ent ^3 de outubro de 1874,
Approvação dos estatutos da Companhia União dos Lavrawr^s — Decreto de 3 de
junho de 1876*
.^#*". . . . .
Approvação dos estatutos da Companhia Monte-Pio Agricola — Decreto de*30 de
.maio de 1877
Approvação dos estatutos da Sociedade Campista de Agricultura — Decreto*de
31dejulhodel877
Approvação dos estatutos da Companhia Apicultura e Flora Brasileira—Decreto
de 5 de outubro de 1878
Incorporação da Companhia Zootechnica e Agricola do Brasil — Decreto de 26
de agosto de 1880
Isenção de direitos sobre as machinas e outros objectos destinados á industria,
agricultura o navegação — Decreto de 24 de setembro de 1881
Organização da Companhia Auxiliadora da Lavoura do Café — Decreto de 19 de
janeiro de 1883
,
Creação de diplomas de distincção pa,ra serem distribuídos por occasião das
exposições agrícolas —Decreto de 24 de novembro de 1883
Approvação dos estatutos da Companhia Lavoura, Industria e Colonização ^Dccreto de 16 do janeiro de 1886
Approvação dos estatutos da Companhia Agricola e Colonizadora de Vasaouras
— Decreto de 23 dt: janeiro de 1886
Approvação dos estatutos da Companhia Agricola e Colonizadora de Padua —
Decreto do 31 de dezembro de 1886
. .
Approvação dos estatutos da Companhia Agricola da Sapucaia — Decreto de 17
de setembro de 1887
Extincção da escravidão no Brasil—Lei de 13de maio de 1888
Providencias para facilitar o transito dos productos da lavoura situada á margem
da estrada «União c Industria* — Em í de junho de 1S88
Concessão de transporte gratuito aos trabalhadores que se destinarem aos serviços
da lavoura—Um 30 de j^nho do 1888
- - Isenção do direitos aos tanques c seus accessorios destinados ao serviço da lavoura—Em 31 de janeiro de 1889

82
82
82
90
104
109
114
llg
115
116
*H7
*
122
127
^139
133
t*
133
134
134

PRIMEIRA PARTE

PRIMEIRO PERÍODO
IMPÉRIO

CARTA REGIA—DE 28 DE JANEIRO DE 1808

. <^

Abre os portos do Brazil ao commercio dirocto estrangeiro com excepcão dos gêneros
estancados.

Conde da Ponte, do meu Conselho, Governador e Capitão General da Capitania
da Bahia. Amigo. Eu o Príncipe Regente vos envio muito saudar, como aquolle
que amo. Attendendo á representação, que fizestes subir a minha real presença
sobra se achar interrompido e suspenso o commercio desta Capitania, com grave
prejuízo dos meus vassalios e da minha Real Fazenda, em razão das criticas e publicas oírcumstancias da Europa; e querendo dar sobre este importante objecto
alguma providencia prompta e capaz de melhorar o progresso de taes damocs,
sou servido ordenar interina e provisoriamente, emquanto não consolido um systema gera) que eifectivamente regule semelhantes matérias, o seguinte. Primo:
que sejam admissíveis nas Aifandegas do Brazil todos e quaesquer gêneros,' fazendas e mercadorias transportados, ou em navios estrangeiros das Potências, que
se conservam em paz e harmonia com a minha Real Coroa, ou em naVios dos
meus vassailos, pagando por entrada vinte e quatro porcento; a saber: vinte de
direitos grossos, e quatro do donativo já estabelecido, regulando-se a cobrança
destes direitos petas pautas, ou aforamentos, por que ata o presente se reguião
cada uma das ditas Alfândegas, ficando os vinhos, águas ardent js e azeites doces,
que se denominam molhados, pagatuo o dobro dos direii.os, que ata agora nelias
satisfaziam. Secundo : Que não só os meus vassailos, mas tambom os sobroditos estrangeiros possam exportar para os Portas, que bemlhes parecer a beneficio do
commercio e agricuitura, que tanto desejo promover, todos e quaesquer gêneros e producções cotoniaes, á excepção do Pão Braztl, ou outros notoriamente
estancados, pagando por saHida os direitos já estabelecidos nas respectivas Capitanias, ficando entretanto como em suspenso e sem vigor, todas as iets, cartas
regias, ou outras ordens que até aqui prohibiam neste Catado du Brtxii o recipíoco
commorcio e navegação entre os meus vassailos e estrangeiros. O qua tudo assim
fareis executar com o zelo e actividadeque de vós espero. Escripta na Bahia aos
28 de Janeiro de 1808.*
PRÍNCIPE.
Para o Conde da Ponte.

DECRETO — DE 30 DE SETEMBRO DE 1808

t

<-

Approva as ias,trucc5es provisórias para a administracção da Fazenda de Santa Cruz.

Havendo por meu Real*Dacrctode 31 de Agosto do presente anno dado uma
nova forma á administracção da Fazenda de Santa Cruz, e nomeado Superintendente da mesma fazenda a Leonardo Pinheiro de Vasconcellos, do meu Conselhos*
para que as providencias que houver de dar em desempenho desta importante
commissão, que fui servido conAar ao seu zelo, actividadeü prestimo, tenham o

.
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seu. pretendido effeito e não sejam a cada passo demoradas por falta de approvação :
hei por bem autorizar ao dito Superintendente, para que possa promover e dirigir a
administração da mesma fazenda, como melhor lhe parecer, e de accõrdo com o
primeiro administrador nomeado, que todavia ihe será subordinado, bem como
todos os mais empregados na dita fazenda, dando-me conta pelo Presidente do meu
Real Erário dos estabelecimentos que julgar conveniente emprehender e levantar
de novo, e das alterações e mudanças mais essenciaes que houver de fazer, para
eu determinar o que for servido. Outrosim sou servido autorisar o sobredito Superintendente, para que possa mandai' vender na occasião que lhe parecer mais
conveniente todos os offeitos, gados. madeiras e mais producções da mesma_ Fazenda
de Santa Cruz. devendo entrar o seu produoto em o cofre da administração, bem
como o preço detodasasprodueções e effeitos da dita fazenda que se receberem
na minha Real Casa, ou em algumas das Estações Reaes, regulado aomo se fossem
ventiidas a pirticutarec, e satist'azendo-se á boca do cofre por despacho do s Credito Superintendente, e com a legalidade estabelecida a respeito das despezasda
nunha Real Fazenda,, os ordenados dos empregados na administração e as mais
despezas do cost^amento do mesmo prédio ; ficando a cargo do Superintendente
não somente a execução das instrucções provisiunaes que com este meu Real Decreto baixam, assiguadus pelo Presidente do meu Real Erário, mas o fazer subir
todos os annos á nunha r<;al presença, pelo Presidente do meu Real Erário, um
balanço de toda a receita e despeza annual do cofre da administracção, com o inventario dos effeitos que ticarem em ser, acompanhado de uma exposição de todos
os trabalhos e melhoramento!) que se houver feito e conseguido em objectos de
agricultura, construcção de edifícios, e ramos de industria estab-lecidos, comparando-se sempre o estado actual da fazenda de Santa Cruz, e a, sua despeza e rendírtento annual, com o que tinha antecedentemente, para o que serão remettidos
pela estação competente á nova administração todos os títulos, ina,pp<.s, plantas,
representações e planos feitos sobre a dim fazenda, escripturas dos arrendamentos
das terras que lhe pertencem, oscriptura da venda dos dous engenhos de Tagoahy e J^tauhy, com a doma; cação do terreno que se lhes annexou, certidão do
liqutdo producto do seu rendimentj em cada um dos seis mais próximos annos
pretéritos, e geralmente todas as contas e documentos relativos á passada administração. D. Fernando José de Portugal, do Conselho de Estado, Presidente do
Real Erário, o tenha assim entendido, e o faça executar com os despachos necessários, sem embargo de quAesquer Leis, Regimentos ou disposições em contrario.
— Palácio do Rio de Janeiro em 30 de Setembro de 1808.

Com a rubrica do Príncipe Regente Nosso Senhor.

Mrücrjóes provisórias para a administração da fazenda de Santa Cruz
1.° Ao Superintendente da Fazenda de Santa Cruz serão subordinadas todas
as pessoas empregadas na Administração e trabalhos da dita fazenda, de qualquer
ordem ou condição que seja.
2.° O Superintendente regulará os trabalhos de agricultura e de industria,
como melhor lhe parecer, e de accõrdo com os Administradores e empregados, cada
um no ramo que lhe for privativamente incumbido, prevalecendo no caso de duvida a deliberação do Superintendente, o qual deverá participar a Sua Alteza Real,
peto Presidente do Real Erário, esta sua deliberação, bem como todus os estabetecimontos novos que julgar convenientes, o a bem da Real Fazinda, para que Sua
Alteza Reat decida como lhe parecer.
3." Poderá mandar vender, quando, e como julgar mais conveniente, osgeneaos de agricultura, industria, madeiras, gado yaccum e cavallar, recolhendo o
seu producto ao cofre da administração.
4." De todos os gêneros que forem romettidos para a Real Casa, ou que forem
receMdos em qualquer das Estações tíeaes, pedirá o pagamento ao Real Erário,
pelo pr -ço que taes gêneros teriam, sendo vendidos ^ particulares, fazendo recolher ao c ,fre da administração o dtto pagamento.
5.° Mandará pag;ir por despacho, á boca do cofre, todas as despezas de ordo^ados, e de custeio da fazenda, com as legalidades estabelecidas nas despezas da
Roal Coroa,.
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6.° Mandará procedar a um inventario de todos os escravos de um e outro
sexo, com declaração dos seus nomes, sexo, officios, estado e idades, de um a cin,co,
de cinco a dez, de dez a quinze annos, e assim por diante, de maneira que conste
com exacção o numero total dos escravos do que toma conta a administração.
7.° Estabelecerá, ouvido o 1° administrador, o melhor mothodo que lhe
parecer conveniente ao tratamento, disciplina, e policia dos escravos, afim de
que se consiga a sua, conservação e augmento, promovendo-se os casamentos, e
aHm de que se possa tirar do trabalho dos mesmos escravos o maior partido
possível.
8.° Mandará fa^er mappas diários em que se vejam os destinos de todos os
escravos, e a sua oooiipacão, decfarando-se neiles o numero dos promptos, o serviço em que foram occupados, o numero dos doentes, dos mortos, dos presos, e
tudas as mais particularidades que julgar convenientes, por um methodo análogo
ao que se pratica nos Regimentos da tropa, e tantas quantas forem as divisões
dos trabalhos que estabelecer na Fazenda do Santa Cruz, asMgaando estes mappas
os chefes de cada uma das repartições, que serão obrigados a apresenta-los ao
Superintendente no Bm de cada semana.
9." Mandará proceder a um inventario de todo o gado vacou:n e cavallar,
para que se possa depois conhecer o augmento ou diminuição que tiver : o mesmo
se fará a respeito de quaesquer outras criações ora existentes.

10. Mandará tomar conta por inventario de todos os utensílios, machinas,
trastes e geralmente de tudo que ora pertencer á Fazenda de Santa Cruz.
11. Mandará proceder logo á limpeza e abertura das vallas, quantas sejam
necessárias á conservação dos pastos, que se devem ter sempre no melhor estado
para sustento e augmento das criações, que convém ter em pastos separados,
segundo a sua qualidade, idade e destino.
ls*. Mandará proceder ao corte de toda a madeira que for necessária, <stão
somente ao reparo e conservação dos actuaes edifícios e ofBcinas, mas para a
construcção dos novos que forem indispensáveis, e dos que Sua Alteza Roal
houver de fazer.
13. Dará anntnlmente conta a Sua Alteza Real, peto Presidenta.do Real
Erário, do estado do cofre da administração, acompanhando o balanço de receita
e despeza, uma memória ou exposição de todos os melhoramentos que no decurso
do anuo se obtiveram, tanto nos objectos de cultura já estabelecida e nas que de
novo se introduzirem, como nos objectos de industria, com tabellas em que se
veja claramente qual foi a producção de toda a espécie em que houve naquelle
anno, e qual o rendimento liquido comparado com o do anno antecedente.
14. Poderá o Superintendente procurar todo o dinheiro que necessitar para
as despezas correntes, a cinco por cento ou a meio por cento ao mez, quando
faltarem fundos no cofre da administração, pagando-se suecessivamente o juro e
capital logo que forem entrando os rendimentos da fazenda, dando no ám do anno
uma, conta particular do que a este respeito tiver feito, juntamente, com os
balanços.
15. Deverá apresentar todos os annos um mappa da escravatura com declaração dos nascimentos, casamentos o mortes que houveram, comparado com o do
anno antecedente.
*
16. Deverá apresentar de três em três annos um mappa. de toda a criarão de
gado vaccum e cnvallar. para que se conheça o progresso ou diminuição t^ue
houver.
„
17. Todas estas contas e relações deverão ser assignadas pelo Superintendente, pelos Administradores, Almoxarife, e pelo Escrivão da receita, e despeza
da administração.
DO PRIME [RO ADMINISTRADOR

1.° Receberá o Primeiro AtAninistrador, além do seu ordenado de 800$000,
uma ração de farinha, carne fresca, legumes ; dous escravos e um cavallo para,
o seu serviço".
S." Terá a seu cargo a administração da Fazenda de Santa Cruz, debaixo da
inspecção do Superintendente, a quem deverá sempre propor tudo quanto julgar
conveniente aos interesses da mesma, não somente a respeito das actuaes culturas,
mas das novas, que se emprehenderem pólos methodos e praticas da bem enten^
dida agricultura, que tanto floresce em Inglate 'rã, já pela introdueção dos instru-
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mentos mais apropriados, já pela, alternação das culturas e conveniente adubo e
praparação da terra,.
3." Será, igualmente encarregado de todos os objectos de industria que for
possível e conveniente estabelecer; tendo particutar cuidado sobre a manufactura
de manteiga e queijos.
4." Deverá dar particular attenção ao augmento do gado vaccum, o ao melhoramento da sua raça, para, que haja o maior numero possível de vaccas mansas,
e de boa, qualidade para se poder fazer manteiga e queijos em abundância, estabelecendo a divisão dos pastos, sem a qual nada só pôde conseguir neste interessantíssimo ramo de industria,.
5.° Dará semanalmente conta, ao Superintendente de tudo o que lhe for incumbido, apresentando um diário em fôrma de tabeliã, em que se especifiquem os
trabalhos que se fizeram na semana, o numero de praças que teve debaixo da sua
direcção, e osproducíos que houveram.
C.° No Rm de cada anno fará uma exposição de tudo o que fez a bam da sobredita fazenda, comparando o seu estado, com aquelle em que a recebeu ; cuja
exposição, assignada pelo Superintendente, subirá com os balanços da receita e
despeza á presença de Sua Alteza Real, pela, repartição do Presidente do Reai
Erário.

DO PRIMEIRO ESCRIPTURARIO

1.° O Primeiro Escripturario servirá de Escrivão da administração da Fazenda de Santa Cruz e terá a seu cargo toda a escripturação da receita e despeza
ju Thesoureiro e Segundo Administrador, bem como a do Atmoxarife em livros
separados que deverá ter sempre em dia, assim como o diário e livros auxílíares,
quantos forem necessários, para, que se conserve na escripturação a maior clareza
e exacção.
2." Terá igualmente a seu cargo a escripturaçâo em livro separado de todas
a,s transacções que se fizerem na dita fazenda, e as contas correntes de todos os
rendeiros, ou devedores por qualquer titulo afim de se promover a cobrança do
que se dever á Pazenda de Santa Cruz.
„
3.° Dará mensalmente ao Superintendente um balanço do cofre da administração, e no Um do anno um balanço de tola a receita e despeza que tiver tido o
Thesoureiro no dito anno, comparada com a do anno antecedente, e acompanhado dos
documentos que legalisarem a despeza; cujo balanço annual, assignado pelo dito
Escrivão, pelo Thesoureiro e pelo Superintendente, deverá subir â presença de Sua
Aiteza Real pelo Presidente do Real Hrario.
DO SEGUNDO ESCRIPTURARIO

DO SEGUNDO ADMINISTRADOR

*°1.° O Thesoureiro e Segundo Administrador receberá, além do seu ordenado
annual de 400$000, uma ração de farinha, carne fresca, legumes ; e um cavallo
para o seu serviço.
3." Deverá ajudar em tudo ao Primeiro Administrador com subordinação ao
Superintendente.
3." Receberá no cofre da administração todo o dinheiro que a elle concorrer,
e fará á booca do mesmo os pagamentos que lhe forem ordenados por despacho do
Superintendente, e com as legalídades estabelecidas nas despezas da Real Fazenda,
fazendo-se de tudo os competentes assentos no livro mestre, diários e auxiliares
que deverão sempre estar em dia.

1." O Segundo Escripturario fará as vezes do primeiro em todos os seus impedimentos, e o ajudará na escripturação do diário, livros auxiliares e inventaüSo
do cartório da administração.
8.° Será encarregado do registro de todos os diplomas regios e de todas as
resoluçSes e despachos do Superintendente, bam como do arranjo e factura dos
mappas, ou diários que semanalmente devem dar ao Superintendente o Pgimeiro
Administrador e Almoxarife, e de todos os inventários e mappa,s que forem necessários.
3. ° Assistirá á distribuição dos escravos quando sahirem para os differentes
trabaihos, fazendo logo os devidos assentos e lembranças indispensáveis á organização do diário.
4.° Será subordinado, bem como o Primeiro Escripturario, ao Superintendente.
Palácio do Rio de Janeiro em 20 de Setembro de 1808. — D. Fewaw^o José'

DO ALMOXARIFE DOS PAÇOS E DIRECTOR DAS MANADAS DE CAVALLOS, ÉGUAS E BOIS
DE SERVIÇO

1." Receberá o Aimoxarifo dos Paços, Direetor das manalas de cavallos, éguas
e boiá de serviço, alem do seu ordenado annual de 400$OOJ, unn, ração de farinha,
carne fresca, legumes; e um cavallo para o seu serviço..
x.° Deverá ter em boa arrecadação toda, a mobília do Paço, cuidará na sua
conservação e reparo e em toda a nova obra que se fizer, soado etn tudo subordinado ao Superintendente.
3.° Deverá tar particular cuidado no malhoramanto e conservação das pastagens dos gados, na ümpaza e abertura dt.s vatias, no reparo e na, factura das
pontes, estradas e caminhos.
4." Conservará em pastos separalos as diffjrentes criações que Hie são incumbida^, cuidando muito no melhoramento da raça.
5." Dará semanalmente conta ao Superintendente de tudo o que ihe for
incumbido, apresentando um diário em fôrma de tabeliã, em que se especifiquem
os trabalhos que se fizeram, o numero de praças qua teve á sua disposição e
os productos que houveram.
<
G." No fim de cada anno fará uma exposição circunstamciada de tudo
o que fez a, bam da fazenda nos ramoa que Ihó foramlMuíialos, cjmparando o seu
estado com aqueiie em que os recebeu, cuja exposição, as4mmda\polo Superintendente, subirá á presença, de Sua Aheza, Real com os balanços da receita, ê despeza pela repartição do Presidente do Real Erário.

CARTA REGIA — DE 5 DE NOVEMBRO DE 1808

.

*
Sobre os índios Botocudos, cultura e povoação dos campos geraes de Coritiba e
Guarapuava.

Antônio José da Franca e Horta,, do meu Conselho, Governador e Capitão
General da Capitania de São Pauto. Amigo. Eu o Príncipe Regente vos envio
muito saudar. Sendo -me presente o quasi total abandono, em que se acham os
campos geraes da Coritib), e os de Guarapuava, assim como todos os terrenos
que desaguam no Paraná e formam do outro lado as cabeceiras do Uruguay, todos
comprehcodidos nos limites deisa Capitania e infestados pelos índios denominados
Bugros, que mata;n cruelmente todos os fazendeiros e proprietários, que nos mesmos paizoa têm p"oeura,do tomar sesmarias o cuttival-as em beneficio do Estado,
de maneira tai qua em todo o terreno que fica ao Oesse da estrada reat, desde a,
Yilla da Faxina, até a, ViHa d&s Lages, a maior parte das fazendas, que estão na
dit;t estrada, se vão despovoando, umas por terem os índios Bugres morto os seus
moradores, e outras com o temor que sejam igualmente victimas, e que at'6 a mês-,,
ma estrada chega a não ser vadeavel, senão para viajores que vão reunidos em
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grande numero e bem armados, quando antes não havia memória, que os índios
atravessassem a estrada para a parte da Serra, e que as fazendas a leste da,
estrada se consideravam seguras e livres, chegando agora até a ntacar o Registro
que está em cima da Serra no caminho que vai da Villa das Lages para Santa
Catharina, e mostrando-se dispostos a querer atacar a mesma Villa, em cujas
visinhancas têm chegado a matar povoadores; e constando-me que os sobreditos
campos e terrenos, regados por inõnitos rios, são susceptíveis não só da cultura, de
trigus, cevadas, miihos e de todas as plantas cereaes e de pastos para gados,
mas de linhos canhamos e de toda a quaüdade de Unho, assim como de muitas
outras preciosas culturas, alam de que se acham no mesmo território terras nitrogencas e muitas minas de metaes preciosos e de outros não menos interessantes;
sendo-me tamtem igualmente presentes os louváveis fructos que têm resultado
das providencias dadas contra os Botocudos, e fazendo-se cada dia/ mais evidente
qü'e não ha meio algum de civilisnr povos bárbaros, senão ligando-os a uma escola severa, que por atguns annos os force a deixar e esquecer-se de sua natural
rudeza e lhes faça conhecer os bens da sociedade e avaliar o maior e mais solido
bem que resulta, do exercício das faculdades moraes do espirito, muito superiores ás physicas e corporaes : tendo-se veriRcado na minha real presença, a inutilidade de todos os meios humanos, pelos quaes tenho
mandado que se tente a sua civilisação e o reduzii-os a aldeiar-se, e gosarem dos bens permanentes de uma sociedade paciRca e doce, debaixo das justas
e humanas leis que regem os meus povos, e até mostrando a experiência
quanto inútil c o systema de guerra defensiva : sou servido por estes e outros
justos motivos que ora fazem suspender os effeitos de humanidade qua com
elles tinha mandado praticar ordenar-vos : Em primeiro logar que logo desde o
momento em que receberdes esta minha CartaRegia, deveis considerar como princíptada a guerra contra estes bárbaros índios : que deveis organizar em corpos
aquelles Miiicianos de Corittba e do resto da Capitania de S. Pauto que voluntariamente quizorem armar-se contra elles. e com a menor despeza possível da
minha. Real Fazenda, perseguir os mesmos índios infcstadores do meu território;
procedendo a declarar que todo o Miticiano, ou qualquer morador que segurar
algum destes índios, poderá considerai-os por quinze annos como prisioneiros de
guerra, destinando-os ao serviço que mais lhe convier ; tendo porém vós todo o
cuidado em fazer declarar e conhecer entre os mesmos índios, que aqueíles quo
se quizerem aldeiar e viver debaixo do suave jugo das minhas Leis, cuttivando as
terras que se lhe approximarem. já não só não ficarão sujeitos a serem feitos prisioneiros do guerra,, mas serão até considerados como cidadãos livres e vassaHos
especialmente protegidos por mim, e por minhas Leis: e fazendo praticar isto
mesmo religiosamente com toJos aquelles que vierem offerecer-se a reconhecer a
minha autoridade e se sujeitarem a viver em pacifica sociedade debaixo das
minhas Leis, protectoras de sua segurança individual e de sua propriedade. Em
segundo logar sou servido que á proporção que fordes íibertando não só as estradas daCoritiba,, masos campos de Gunrapua,vá, possaâsaüi dar sesmariasproporcionaes ás forças e cabedaes dos quo assim as quizerem tomar com o simpies ônus de
as reduzir à cultura, particularmente de trigo e m <is plantas cereaes. de pastos
pa,i*a os gados, e da essencial cultura dos linhos canhamos e outras espécies do
Haho. Em terceiro logar ordeno-vos que assistais com o competente ordenado a
João Ftoriano da Silva que me tem servido como Professor Publico, que fui servido nomear Intendente da cultura dos campos de Guarapuava por Decreto desi.a
mesma data, e a quem encarrego o exame dos mesmos terrenos, o propor tudo o
que julgar conveniente para n adiantamento da, sua, boa cultura; a conservação da
estrada que vai da Faxiaa a Lages, e aquelíe "caminho, que deve existir no melhor estado para a communicaçào da Coritiba com algum portodemar á serra, parecendo que o mais próprio será ode Pernaguá; e assim a elte como a seu irmão
José Teiies da Sitva, au Tenente Coronel Manoei Gonçalves Guimarães, e ao Tenente Coronel Francisco José de Sampaio Peixoto, dareis assesmarias, que puderem
cultivar ; e este Intendente poderá com o seu exemplo justiBcar a bondade dos
princípios que propuzer para melhoramento d*a cultura dos mesmos campos de
Guarapuava, devendo vós ouvil-o em tudo o que ordenardcs; mas não lhe sendo
permrttido obrar por vias de facto, senão quando vós o autor;zardes'para o mesmo
um. hm quarto logar: determino que sendo possiveí que nos terrenos que ora se
mandam abrir, appareçam diamantes, e que possa,* assim soffrer a minha Real
fazenda, taçais publicar que tudo p diamante que casualmcnte\a,ppa,recer,
t. deve ser logo entregue na Junta da minha Reaí Fazenda, onde sempreXreceberá
alguma recompensa o que o apresentar : que toda, a lavagem de terras para
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tirar diamantes fora prohibida,; e que os quo assim obraram, Hcam expostos á
maior severidade das Leis já estabelecidas para conservar esto direito privatiw da
minha Coroa; e que o Ouvidor de Pernaguá deverá anuualments tirar uma rigorosa devassa contra todo e qualquer indivíduo que contravier a estas minhas reaes
ordens.
Finalmente, ordeno-vos que destineis o Engenheiro João da Costa Ferreira, e
para o futuro, o que seu logar exercer, a quo proceda a, tevantar successivamente o
plano dos mesmos Campos; e que sendo sempre ouvido nas sosmarias que derdes
juntamente com o novo Intendente que fui servido crear, e aíguns OíHciaes, que
nomeareis para esse Rm, me dêm por vosso moio anuuaírnente conta, de todo o
progresso que resultar desta minha paterna! providencia em beneficio da maior
cuitura e augmento de povoação, ficando muito a, vosso cargo e dando-vos todn a
responsabiiida.de sobre a obrigação, de quo vos incumbo, de fazer subir todos os annos
á minha real presença esta. conta peta repartição de Guerra e pela da Fazenda,
eom todas aqueitas reflexões que a vo^sa intettigencia e zelo pelo m^u real serviço pudor suggcrir-vos. O que assim tereis entendido e fareis executar como
nesta vos ordeno. Escripta no Palácio do Rio de Janeiro em 5 de Novembro
de 1808,
PRINCÍPE.
Para Antônio José da Franca e Horta.

ALVARÁ' — DE 31 DE JANEIRO DE 1809
Concede aos habitantes do Brazil o privilegio de não serem executados na propriedade
dos engenhos e lavouras de assucar.

Eu o Principe Regente faço saber aos que este Alvará virem: que sendo-me
presente em Consulta da Mesa do l)í'sembargo do Paço do Estado do Brazlt, a
supplica de muitos proprietários de engenhos de assucar e lavradores de cannas,
' m que me pediam o serem as suas fabricas comprehendidas no privilegio concedido
pfla Resolução de 12 de Setembro de 1758, aos habitantes da Capitania do Rio de
Janeiro, de que se lhes tinha expedido provisão aos 26 de Abril de 1760, para não
serem executadas as propriedades dos mesmos engenhos e lavouras, mas somente
os rendimentos deltas: e que tendo sido esse mesmo priviiegio concedido para
outras Capitanias, ao principio temporariamente, depois muitas vezes renovado ;
fora, ultimamente mandado observar na Capitania de S. Paulo, ampliando-se para
todos os meus Dominios Ultramarinos pelo Alvará de 6 d-) Julho de 1807. Como,
porém, nessa ultima determinação ou fora, servido mandar fazer algumas nestricçolis que muito o diminuíam : consultando-me a, sobre dita Mesa, que nas circiimstancias actuaes <ie maior franqueza do Commercio, seria mais corvonietA;; ao
tneu serviço, que o uso do mencionado privilegio fosse mais amplo para os JAvradores, e capaz de fazer permanecer as suas fabricas em utilidade geral dos nabitantes destes Estados e favor da cuitura que bom se conciliava com o interesse
dos seus credores: tomando em consideração o referido, e querendo fazor graça e
mercê aos sobreditos proprietários e lavradores: hei por bem, declarando o Alvará,
de 6 de Julho de 1807, determinar.
Primo. Que as fabricas dos engenhos de assuc&i e lavouras de canna, em todos
os Estados do Brazil e Ultramar, gozem do privilegio concedido peía dita Resoíução
<ie2<: de Setembro de 1758, para não serem executadas as fabricas dos mesmos
engenhos e lavouras, estando e^tes promptos e trabalhando regularmente, e4cndo
em cultura a foina competente para laboração dos jnesmos engenhos e para o
sustento da sua escravatura ; mas somente poderão correr as execuções nos
rendimentos da,s ditas propriedades pela terça parte deites, reservadas as outras
duay pat-tes pura as despez-as da cultura e admmistração; na fôrma que até agora,
se tem observado.
Secundo. Ampliando o § 2° do mesmo Alvará, hei por bem que no acto de ser
a divida igunl ou maior do que o valor daiavoura ou engenho, possa corroía,
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ex<!cução na mesma propriedade, considerando se para a avaliação do engenho
todq. a sua escravatura, gados, terras e utensílios que lhe pertencem, e que não
devem separar-se do assento e fabrica do mesmo engenho: e neste caso poderá
proseguir a execução na propriedade, observando-se as regras prescriptas pela lei
de 30 de Junho de 1774.
Tertio. E, declarando o § 3° do dito Alvará, ordeno que a permissão dada ao
credor de mostrar que o seu devedor tem mais dividas, as quaes unidas chegam
â somma por que Roa permittida, a execução na propriedade, será admittida
somente no caso desses outros credores terem também execução apparelhada e
penhoras feitas, e do terem por meio de cessão ou de qualquer outro contracto legal,
unido os seus créditos e execução á execução principal; de fôrma, que se possa
considerar como uma só divida, e o credor principat nos termos de gozar do beneficio da adjudicação, não havendo licitantos ou remissão, na conformidade do que
difsppe a dita Lei de 80 de Junho de 1774 ; porque nestas circumstancias á que
se poderá attender á somma "total das dividas, para proseguir a execução na propriedade sendo ella igual ou maior do que o seu valor.
E este se observará, como nelle se contém, ficando em tudo o mais o
sobredito Alvará em seu vigor, e não obstante quaesquer outras leis, alvarás,
ou resoluções em contrario ; porque todos hei por bem deroga!-os para este effeito
somente, como se dellesse ázesse expressa menção. E mando a Mesa do Desembargo
do Paço, e da Consciência e Ordens ; Presidente do meu Real Erário ; Regedor da
Casa da Supplicação do Brazil ; Governador da Relação da Bahia ; Governadores
e Capitães Generaes ; Corregedores ; Ouvidores; Juizes e mais pessoas, a quem
pertencer, o cumpram e guardem, e façam muito inteiramente cumprir, e guardar.
E valerá como carta passada peia Chancetlaria, posto que por eHa não hade passar,
e o seu effeito haja de durar mais de um nnno, não obstante a Ordenação em contraQ*o, Dado no Palácio do Rio de Janeiro aos 81 de Janeiro de 1809.
PRÍNCIPE COM GUARDA.

de

, Presidente.

Alvará, pelo qual Vossa Alteza Rea! é servido declarar o Alvará de R de
Juihode 1807; concedendo aos habitantes do Estado do Brazil, o Domintos Ultramarinos o privilegio de não serem executados na propriedade dos engenhos e lavouras deassucar; mas só mente nos seus rendimentos, quando a divida não for
igual, ou maior do que o valor das mesmas propriedades; na fôrma acima declarada.
Para, Vossa Alteza, Real ver.
Joaquim José da Silveira, o fez. Joaquim Josódo Souza Lobato o fez escrever.

TRIBUNAL DA REAL JUNTA DO COMMERCÍO, AGRICULTURA, FABRICAS E
NAVEGAÇÃO — EM 7 DE AGOSTO DE 1809
Manda estabelecer prêmios ás pessoas que fizerem climatisar arvores do especiaria
fina da índia.

O Príncipe Regente Nosso Sonhor par sua Real Resolução de 87 de Julho do
corrente anno em Consulta do Tribunal da Reat Junta do Commercio, Agricultura,
Fabricas eNavegação deste Estado do Brazil o DomSnios Uttrama.rinos : foi servido
autorisar o mesmo Tribunal, assim para estabetecer pramtos, petas sobras do seu
cofre, às pessoas que fizerem elimatisar em quatquar logar dos seus Es'tados e Dominios, arvores de especiaria fina da índia, e que introduzirem a cultura de outros
vegetafs, ou indígenas, ou forasteiros, que são preciosos pelos usos que teem na
pharmacia, tinturariae mais artes ; como também para gratificar com\pedaíb.as
honoríficas os que mais se distinguirem em quatquer dos ditos ramos; e paru emAm
cJncederaos beneméritos, provisões, que os isentem do recrutamento para as tro-

pás de linha, e do serviço miliciano, em quanto bem se occuparem em objectos de
tanta importância â prosperidade do commercio, e á riqueza deste Estado e Doqünios Ultramarinos, que o mesmo Augusto Senhor Ho incessantemente tem promovido e augmentado.
E para que chegue á noticia de todos areai muüiíicencia, e se empenhem
cuidadosamente em merecer, não só os prêmios pecuniários, porém previtegios, e
graças tão exuberantes, e compareçam a requerer perante o Tribunal com as
Amostras do que descobrirem, e com os certificados authonticos, que comprovem
a aova cultura que houverem estabelecido, e que mantiverem, se aüixa o presente,
()ue será enviado a todas as Capitanias para o mesmo Hm. — Rio de Janeiro, 7 de
Agosto de 1809. — Ãfanoe% .Moreira dg .

ALVARÁ —

DE 87 DE FEVEREIRO DE

1810

Estabctece penas contra os que falsificam caixas deassucar.

Eu o Príncipe Regente faço saber aos que este Alvará com forca de ioi
virem, que sendo-me presente em consulta da Real Junta do Commercio, Agricuttura, Fabricas e Navegação do Estado do Brazi] e Domínios Ultramarinos, o
mutto que importa ser instaurada e accre.scentadn a pena estabelecida no § 13
<!o Cap. 3.° do Regimento dado ás Mesas de Inspwção em o l" de Abri) de ITyi,
para se cohibirem as fraudes que maliciosamente se tem commettido nas caixas de
aasucar, depois que fui modificada polo § 34 do Alvará de 15 do Juiho de 1775 ;
bem assim os damnos que por tacs fraudes com a monos boa reputação e consumo
do dito gênero nos mercados da Europa se podem seguir ao progresso de ym ramo
de cultura e de industria, dü que muitos outros dependem, e que faz a principal
exportação deste Estado : queren ío extirpar para sempre um delicto que influe
sobre a prosperidade geral, que tanto desejo promover, e que é perpetrado cm
detrimento da agricultura, do commercio e da navegação, que constituem as bases
s 'lidas e permanentes da riqueza pubiiea; sou sorvido, couformando-me como
parecer da mencionada consuita, ordenar o seguinte :
Todas as pessoas que, com positiva má fó e conhecido dólo, commettorem
falsidades industriosas e graves, em caixas de aasucar, ouintroiuzindo nelias
corpos estranhos para augmento do peso, ou cobrindo artiQciosamonte porções de
assunar de in&ma qualidade com o da superior para defraudarem pela maioria do
preço os compradores, incorrerão pala primeira vez na pena de conosco das mesm ts
caixas, e na de prisão por seis mezes em cadeia publica ; e de degredo por cinco
annos para Angola, além das ditas penas, nos casos de reincidência.
No Districto desta Corte, a Reat Junta do Commorcio pelo Desembargador Juiz
Conservador dos Privilegia !os delle, a quem dará Commissão ; e nas mais Capitanias deste Estado as Mesas de Inspecção, e na falia dollas as Justiças Ordinárias,
por qualquer modo que venha á sita noticia que se viciaram caixas de assuóar,
e ainda a requerimento de pussoas interessadas, ou por denuncia, que Roam autorisadas a receber para este eifeito, procederão a verificar por autos de exames
jitdiciaos, e mui circumstanciados, com audiência das partes, ou á sua revelia,
o estado das ditas caixas, fazendo-as abrir e despejar, para se contestar a existência do delicto ; dado o quai, serão desde logo seqüestradas todas aquellas que
s<) acharem falsificadas do modo indicado, e depois vendidas em hasta pubüca com
formalidades de direito e reservado em deposito o seu producto até a sentença
Feitas estas ditigeocias serão remettidos os autos processados no Districto
desta Corte á Real Junt% do Comn^rcio para os sentenciar em uma uaica instância,
decidindo a final pelo merecimunto das provas : os autos porém que se formarem
nas outras Capitanias, serão sentenciados em primeira instância pelas Mesas de
tnspecção, e na falta dellas pelos Magistrados que os houverem processado, danqo
exclusivamente para a mosHta Real Junta do L'o[üm::r<3io de^te Estado quaesduor
recursos que as partes intentarem, e appeliando ex-oíHcio dis sentenças que proferirem, para quj sejam confirmadas ou revogadas em ultima e final instância
pala dita Real Juata do Commercio, a quat nas sentenças que proferir, impondt)
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as penas por este Alvará ordenadas, podorá applicar o producto das caixas de
assucar falsificadas a beneficio do seu cofre em attençao aos objectos úteis ao Commorcio e Agricultura,, em que será empregado, e um terço para o denunciante,
no caso de ser a apprehensao feita por denuncia, ; e das ditas sentenças será Juiz
Executor no Districto desta, Corte o Desembargador Juiz Conservador, e nas outras
Capitanias o Presidente das Mesas de Inspecção, e onde as não houver, o Magistrado do logar.
Pelo que mando à Mesa, do Desembargo do Paço, Mesa da Consciência, e
O'dens; Presidente do meu Real Erário; Regedor da, Casa da Supplicação; Conselho da minha Real Fazenda ; Real Juntt do Commercio, Agricultura, Fabricas
e Navegação deste Estado do Brazil e Dominios Ultramarinos ; e a todos os mais
Tribuna.es e Ministros de Justiça, a quem o conhecimento deste Alvará pertencer,
o cumpram e guardem, como nelle se cuntcm, sem embargo de quaisquer leis em
contrario, qua todas hei por derogadas para este eíleito somente, como se deilas
fizesse expressa e individual mensão. E valerá como carta passada pela Chancellaria, posto que por ella nã,o ha de passar, e que o seu eífeito haja de durar mais de
um anno, sem embargo da !ei em contrario. Dado no Palácio do Rio de Janeiro
aos 87 de Fevereiro de
PRÍNCIPE COM GUARDA.

Alvará com força de lei, polo qual Vossa Alteza Real ha por bem derogar
o § 24 do Alvará de 15 de Julho de 1775 suscitando, e acrescentando a pena do
§ I3docap. 3." do Regimento do 1° de Abril de 1751 contra, todas as pessoas,
qUí? falsificarem caixas de assucar ; tudo na fôrma acima declarada.
Para Vossa Alteza Real ver.
Braz Martins Costa Passos o foz. Manoel Moreira de Figueiredo o fez escrever.

DECRETO — ou 35 DE MAio DE 18!0
Manda e npregar o botânico Kaucke comoDirector das culturas das piantat exóticas dos
Jardins e Quintas Reaos.

Jlavendo-me feito conhecer Lord Coledon, Governador do Cabo da Boa Esperança, que o Botânico Kancke poderia servir-me muito utilmente na Direcção das
cu!tura,p_de plantas exóticas dos meus Reaes Jardins e Quintas, e também na
litmctipça < das plantas do Brazil : sou servido tomal-o ao meu real serviço debaixo
das seguintes condições : que vencerá na qualidade de Diroctor das Culturas dos
Jardins e Quintas Reaes o ordenado annual de 80P$000 pagos mensalmente ; que se
ihe.dará casa para sua habitação cuja renda, será pagapeia minha Real Fazenda,
marcar-se-ha um espaço de terreno conveniente para o estabelecimento de um
Jardim Botânico no Jogar que por elto for escoíhido por mais próprio para este
destino, fornecendo-lho os escravos que forem necessários para, o cultivar, e os
instrumentos próprios para este Am. Pagar-íge-hào pela minha Real Fazenda
todas as despezas que íizer quando for empregado em alguma exploração botânica,,
no interior deste Continente. Finalmente, que exercerá este emprego emquántoeu
assim o houver por bem. O Conda de Aguiar, do meu Conselho de Estado, Ministro Assistente ao Despacho e Presidente do meu Real Erário assim o tenha,
entendido e faça executar.
'
Palácio do Rio de Janeiro em 25 do Maio de 1810.
Com a rubricado Príncipe Regenta Nosso Senhor.-

ALVARÁ' — DH 7 DE JULHO DE 1810

.

favores aos que introltizircm e cultivaram especiarias Já Ind'a e outras
plantas exóticas.

Eu o Príncipe Regente faço saber aos que este alvará com força do fei
viretn, que em Consulta do Tribunal d;), Real Junta do Commorcio, Agricultura,
Fabricas e Navegação deste Estado do Brazil e Domínios Ultramarinos, me foi presente que, pa,ra se promover com emcacia a int-roducção e cultura, de todos os
voíretaes úteis,cão sendo bastantes os prêmios, medalhas honor]3ca,s e privilégios,
<Hte, n favor das pessoas que introduzirem e cultivarem neste Estado as arvopes
que produzem a especiaria tina que vem da Índia, tenho concedido pela minha immediata e Reat Resolução de 27 de Julho do anno próximo pretérito, tomada em
Consulta do mesmo Trihunaí, e publicada por Edittes, que elle fez imprimir e
aíRxar nas Cidades, Villas e mais povoaçõcs, era muito conveniente excitar por
novas graças tão interos-ante objecto. d' qual devem nascer paru o futuro vantagens sólidas e de grande importância pelos rumos de commercio e de industria
que tem de alimentar: tomando em consideração o referido, e querendo dar conü]nt'i,dos testemunhos da singular attenção com que contemplo e prexo a agricultura,
como uma das principaeg fontes da população e da riqueza, publica, que desejo
augmentar cada vez m i.is, ainda com algum detrimento das minhas rendas, a
benufi'io de se diminuírem as difüculdades que encontram ao principio aqtieltes
que emprehendern plantações ato agora desconhecidas : sou servido, conformando me com o parecer da mencionada consulta, e á imitação do favor que HÊ3! atisei aos introductores de novas maquinas para as fabricas, pelo Alvará com
íorça da lei do 28 de Abril do anno passado de 1809, ordenar o seguinte :
Todos os introductores e cultivadores das piment,eiw,s datndia, edequaesquer outras plantas de especiaria, assitn como daquellas, ou exóticas ou indígenas,
que ainda, se não cultivam, das quaes as folhas, florus, fructos, gommas, óleos, rexinas, íeculas e raizes possam formar para o futuro artigos consideráveis de consumo,
exportação e commercio, pelo sen uso e applicação nas artes, manufacturas e navegação, serão isentos de pagar dízimos, e quaesquer direitos de sahidas e entradas
nas Alfândegas e portos dos meus Reinos, Estados e Dominios, polo tempo de 10
annos consecutivos, que principiarão a, correr, quanto aos dízimos, da primeira,
colheita que cada um fizer; e quanto aos direitos de sahidas e entradas, da primeira exportação dos productos das referidas plantações ; e além disso gozarão dos
prêmios, medalhas honoríficas e priviíegios de isenção do serviço miliciano e do
recrutamento para a tropa de linha, facultados pela sobredita minha Real Resolução de 27 de Julho do anno passido, áqueltes que se fizerem beneméritos, e
etnquanto bem se occuparem das mesmas plantações, recorrendo á Roa) Junta, do
Commercio para lhes conceder a esse fim as provisões competentes.
Para se evitarem as fraudes que possam acontecer pela introducção de gêneros
semelhantes dos paizes estrangeiros, determino que perante a mesma Real Janta
nesta Província, e nas mais Capitanias, perante as Mesas da, Inspecção, onde .as
houver, e na falta dellaa perante o Ouvidor ou o Juiz do Território, fuçam os possuidores certo que os gêneros são produzidos no Brazil, ptra se lhes expediaem
attestações que as legitimem, e de que devem andar acompanhados, e por virtude
deltas ficarão isentos, na forma já mencionada, de todos os direitos de sahidas e
entradas ; merecendo as attestações toda a fó em qualquer Estação em que forem
apresentadas, as quaes serão expedidas livres do esportulas, e somente com o
emolumento de HOO róis para, a Secretaria do dito Tribunal, ou das Mesas da
Inspecção e Escrivães que as passarem, assim como se praticou sempre em Portugal
a respeito daquellas que se dão às manufacturas das fabricas do Reino.
Pelo que mando á Mesa do Dosombargo do Paço; Mesa, da Consciência e
Ordens ; Presidente do meu Real lA-ario; Conselho da minha Real Fazenda; Rege3or
da- Casa da Supplicação; Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas e
Navegação dest; Estado do Brazil e Dommios Ultramarinos; e a todos os meus
Tribunaes, Presidentes, e Deputados das Mesas da Inspecçao ; Ouvidores ; Juizes de
Fora ; Ministros de Justiça; e mais pessoas, a quem o conhecimento deste meu Alvará pertencei-, o cumpram, e guardem, e façam inteiramente cumprir, e guardar,
como nello se contém, tem embargo de quaesquer leis em contrario, que todas he^
por derogadas para este eífeito somente, como se dellas fizesse expressa, menção.
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E valerá como carta, passada pela Chancelaria, posto que por ella não ha de passar,
e'que o seu effeito haja de durai* mais de um anno, sem embargo da lei em contrario. Dado no Rio de Janeiro aos 7 de Julho de 1810.

EM 36 DE MARÇO DE 1811
Manda propagar no paiz a planta da canna do assacar de Cayenna.

PRÍNCIPE COM GUARDA.

Alvará com força, de lei pelo qual Vossa, Alteza Real ha por bem isentar dos
dizimes e dos direitos de sabidas e entradas em todas as Alfândegas e Portos, a
especiaria,, que se colher das plantações, que se estabelecerem neste Estado, e
igualmente os mais productos de todos e quaesquer vegetaes exóticos ou indígenas,
que ainda se não cultivam, e que possam formar de futuro artigos ^teressantes de
exportação e commercio, pelo tempo de 10 annos consecutivos contados da primeira,
colheita, pulo que pertence aos dízimos e da primeira exportação peto que pertence
aos dízimos de sahidas e entradas; alóm dos prêmios e privilégios já concedidos
pela Real Resolução de 27 de Julho do anno passado ; tudo na fôrma, acima, exposta.
Para Vossa Altoza Real ver.
Braz Martins da Costa Passos o fez. Manoel Moreira de Figueiredo o fez escrever.

O Príncipe Regente Nosso Senhor é servido mandar rnmotter á Junta do
Commercio, Fabricas, Agricultura, e Navegação os dous caixotes com a planta da
canna de assucar de Cayenna,, cuja superioridade é conhecida, afim de que a
mesma Junta haja de dar as providencias convenientes, para que se propague
neste Paiz, e, sendo possível, se mandará um pé da mesma canna. para a chácara
do mesmo Augusto Senhor, e outro ptra, a Lagoa de Freitas, o que participo a
V. Ex. para que fazendo presente na mesma Junta assim se executo.
*
Deus guarde a V. Ex.— Palácio do Rio de Janeiro em 26 de Março de 181).—
.—Sr. Conde de Aguiar.

EM 14 DE DEZEMBRO DE 1811

EM 22 DEMARCO DE 1811
Nomeia Intendente da agricultura das vinhas de Goritiba, e fabrico de vinho, que
se mandam estabelecer na mesma Comarca.

Sendo presente a Sua Alteza Real o Principa Regente Nosso Senhor o requerimento e memória que Vm. oiferece a respeito da cultura das vinhas e o modo de
se fabricarem os vinhos, para se adoptar neste Estado do Brazil. onde ha muitos terrenos próprios para se fazerem grandes plantações de vinhas, como no Rio Grande
de S. Pedro do Sul, Viamão e Coritiba segundo as experiências que Vm. tem feito,
parecendo muito acertado e conveniente que se ponha em execução a dita memória,
por ser da intenção de Sua Alteza, Real que este ramo da agricultura, tão útil e
necessário, se estabeleça e propague neste continente, de que podem resultar
muitas utilidades a Real Fazenda, e ao Estado: e estando também o mesmo Senhor
persuadido que napessôn de Vm. concorrem os conhecimentos necessários e bastante experiência para fazer estabelecer, cuidar e administrar esta importante lavoura; é servido uomeal-o, como Vm. requero u, Intendente da agricultura das
vinhas, extracção e fermentação do mosto, preparação, e conservação das vinhas
da Villa de Coritiba e sou districto, para que debaixo da sua, direcção se façam as
phmtações nos terrenos que Vm. julgar mais próprios para a sua producção, ensinando o modo de se prepararem os mesmos terrenos, de se amanharem as vides,
se fabricarem e conservarem os vinhos ; podendo Vm. desde já principiara cultivar a terra, para assim que chegarem as videiras do Alto-Douro das diferentes
qualidades de uvas que Vm. aponta na sua mencionada, memória, sobre o que se
expediram as necessárias ordens aos Governadores do Reino, não se retarde a
sua plantação; não julgando Sua Attoza Real por ora conveniente encarregar a
Vm. desta cultura no Rio Grande de S. Pedro do Sul e Viamão, em razão do
posto de Sargento-Mór do Regimento de Cavallaria Miliciana da dita Villa de Coritiba que Vm. occupa, por se fazer alii também indispensável a sua assistoneia. ,
Ao Governador e Capitão General de Capitania\la S. Paulo se participa esta, Mal
determinação de Sua Alteza Real, afim do que huja de prestar a Vm. todo o auxilio que sobre este objecto lhe for requerido.
Deus guarde a Vm.— Palácio do Rio de Janeiro em 23 de Março de 1811.—
de /IpMMy.— Sr. Ignaeio de Sá Sonto Maior.
^

Remette sementes de Tabaco da Virgínia e Maryland para serem distribuídas pelas
diversas Capitanias.
#

IHm. e Exm. Sr. — O Príncipe Regente Nosso Senhor manda, remetter à Real
Junta do Commercio, Agricultura,, Fabricas e Navegação deste Estado e seus Domínios, a,s cópias inclusas de um oíRcio do Encarregado de Negócios de Sua Alteza
Real junto dos Estados Unidos da America e mais papeis relativos ás sementes
de tabaco de Virgina e Maryland, remettidos pelo mesmo Encarregado de Negócios,
e que acompanham este aviso, dentro de uma caixinha declarando as ditas cópias,
a maneira porque deverá fazer-se a sementeira do referido tabaco; ó Sua Altezn
Real servido, que a Junta faça distribuir estas sementes pelas diversas Capitanias
deste Estado, e particuiarmente pelas de Minas Geraes. Bahia, Rio Grande do
Sul eoutraa, em que pareça mais próprio promover este importante ramo de
cultura, fazendo as necessárias reeommendações para que se façam estas sêmen teiias com todo o cuidado o desvelo. O que V. Ex. fará constar na, Junta para, que
assim se execute.
Deus guarde a V. Ex. — Paiacio do Rio de Janeiro em 14 de Dezembro d) iSll.
s. — Sr. Conde de Aguiar.

CARTA REGIA — DE 17 DE JANEIRO DE 1814
Autorisa a concessão de sasmarias e isenta do pagamento dos d'zimos as culturas de
trigo o linho da Capitania do Espirito Santo.

Francisco Alberto Robim, Governador da Capitania do Espirito Santo. Eu o
Príncipe Regente vos envio muito saudar. Constando na minha, real presença
os louváveis esforços, que tendes feito, para introduzir o animar nessa Capitania
ns interessantes culturas do trigo, das favas e das dilferentes qualidades de
linho, distribuindo as sementes que vos remettcu o Intendente Gorai da, Policia
desta Corte o Estado do Brazil, pelos 30 casaes de HMos, que por ordem minha
se acham estabelecidos nossa Capitania e cmpregadus na, agricultura, como m&
Üzestes ver no vosso ofHcio de 14 de Novembro do corrente anno, que acompanhou

— 16 —

- 17-

as amostras de linho e de trigo ahi produzido, ficando evidente ser esse terreno,
muito próprio para tão úteis e indispensáveis culturas, de que devem necessariamente resultar aos meus Aeis vassatlos consideráveis vantagens ; e tendo consideração ao que me representou a Junta da Fazenda no seu ofHcio de 18 de
Novembro de 1812 sobre as causas da decadência em que se acha, a agriculura,
o commercio, e sobre a impossibilidade de pé conseguir a navegação dos rios, a cultura e povoação de suas margens. emquanto subsistisse a prohibição de se concederem sesmarias á borda, da costa ou dos rios que desemboquem immediatamente no
mar, cuja prohibição,determinada na minha Carta Regia, dirigida ao Governador
e Capita J General da Capitania da Bahia em 13 de Março de 1797, foi pelo
Governador dessa Capitania estendida a 13 léguas de distancia da,coata do mar
o das margens dos rios, como fez publicar no seu Edital de 6 de Março de 1801 ;
querendo occorrer com eSicazes providencias ao augmento da agricultura, da
ponoação, do commercio e da navegação dos rios dessa Capitania, e muito principalmente dos Rios Doce e de Santa Maria, cujas margens, ora, infestadas pelo
gentio Botocudo, convém que sejam quanto antes povoadas, para melhor e mais
fácil civilisação dos sobreditos índios, e para commodidade do commercio que
se pode fazer por taes rios entre essa Capitania e a de Minas Geraes: sou servido
ordenar o seguinte : 1° que por tempo de dez annos a contar do l" de Janeiro
do corrente auno, ácarao isentas do pagamento do dizimo as culturas do trigo
e lintio que se fizerem nessa Capitania ; ã° que não obstante a Curta, Regia de
13 da Março de 1797, se possam conceder sesmarias em toda a Capitania do
Espirito Santo, e a borda do Rio Doce e do Santa Maria e de quaesquer outros
rios. do mesmo modo que se pratica nas demais Capitanias de4) Estado
do Brazil; autorisando-vos e a vossos successores, como por esta vos autoriso,
para, concoderdes as que vos forem pedidas na fôrma das minhas reaes ordens,
e to Atvarâ de 25 de Janeiro de 1809, para nettas se fazerem as culturas que
"mais convenientes forem aos que as obtiverem, ücanlo-lhes livre o uso e commercio de todAs e quaesquer madeiras, á reserva unicamente do páo-brazil,
das perobas e tapinhoãs, que se não poderão cortar ainda mesmo para uso
particular, e construcção das casas e edifícios, sem precederem as competentes
licenças ; 3° que aos casaos de Hhéos e outros novos colonos por mim mandados
estabelecer nessa, Capitania, possais assignar e fazer demarcar a porção de
terieno devoluto que juigardes bastante, e proporcionado ás forças de cada
um dos ditrts novos povoadores; fazendo-se esta demarcação ex-oíticio pelo Juiz,
e mais ofRciaes das sesmarias, e sendo passada, pelo Secretario desse Governo
a competente carta sem despeza alguma dos colonos, no caso de lhes íaitarem
os meios sufHcientes para taes despezas, e de ser reconhecida a sua pobreza.
Cumpri-o assim como por esta vos ordeno, não obstante quaesquer leis, ordens
ou disposições cm contrario. Escripta no Palácio do Rio de Janeiro aos 17 de
Janeiro de 1814.
PRÍNCIPE.
Para Francisco Alberto Robim.

alvará, e á vista, das disposições da Ordenação do Reino liv. 3", tit. 86, § 24, e do
Alvará de 17 de Novembro do anno próximo passado, que tendo concedido este
mesmo privilegio a outros lavradores, e aos Mineiros empregados na extracção
do ouro, comprehendem expressamente na sua generalidade as ditas execuções da
minha Real Fazenda, como foi ponderado na sobredita consulta, sendo ouvido o
Procurador da minha Real Coroa e Fazenda: sou servido declarar, conformando-mo
com o parecer do mesmo Conselho, que o mencionado privilegio concedido pelo
Alvará de 21 de Janeiro de 1809 aos proprietários de Engenhos de assucar, e aos
Lavradores de canas, ^omprehende todas e quae&quer dividas e execuções, ainda
que sejam da minha Rea] Fazenda: determinando que assim se observe cumpridamente, e não venha mais em duvida.
Pelo que mando á Mesa do Dosembargo <!o Paço e da Conjciencia e Ordens;
Conselho da F.a,zenda; Presidente do meu Real Erário; Regedor das Justiças da
Casa da Supplic:tção ; Governadores da Relação da Bahia e Maranhão ; Governadores e Capitães Generaes e mais Governadores deste Estado, e dos meus domínios
uttrama,rinos ; e a todos os Tribunaes. Ministros de Justiça; e mais pessoas, a
quem pertencer o conhecimento deste alvará, o cumpram e guardem inteiramente, sem embargo de quaesquer leis, decretos ou ordens em contrario ; porque
todos e todas hei por bem derogar para este eííeito somente, como se deltas
fizesse expressa menção, Acando aliás sempre em seu vigor. E vaterá como Carta
passada pela Chancellaria, posto que por ella não ha de passar c o seu eííeito haja
de durar mais de um anno, não obstante a Ordenação do liv. 2°, tit. 40 em contrario. Pado no Palncio do Rio de Janeiro aos 5 de Maio de 1814.
Alvará por que Vossa Alteza Real é servido ampliar e declarar o outro Alvará
de 21 de Janeiro de 1809, comprehendendo nos privUegios conferidos aos proprietários dos engenhos de assucar e lavradores de canas as dividas e execuç&ss
tiscaes; na fôrma acima declarada.

ALVARÁ' — DE 5 DE MAIO DE 1814

Declara comprehendído nos privilégios conferidos aos proprietários dos engenhos de
assacar e_ lavradores d^ cannas as dividas e execuções flscaes.

' Eu o Príncipe Regente faço saber aos que e'ste alvará virem, que sendo-me
presentes em Consulta do meu Conselho da Fizenda as duvidas que se teem excitado sobre a intelligencia do Aivará de 21 do Janeiro de 1809, o qual concedendo
aos proprietários dos Engenhos de assucar o aos Lavradores de canas, oprivi°T ^ '^° serem executados nos bens das suas Fabricas, mas somente nas terças
partos dos rendimentos dellas, nãoexceptuou expressamente as execuçSe^que por
parto da minha Roaí Fazenda se promovem contra os seus devedores : e querendo
Rxir em beneficio dos meus fieis vassaltos a verdadeira intelíigeucia do sobredito

PRÍNCIPE COM GUARDA.

Para Vossa Aiteza Real ver.
Manuel José do Sousa França o fez. Antônio Feliciano Serpa o fez escrever.

PROVISÃO DA MESA DO DESEMBARCO DO PAÇO — DE 6 DE NOVEMBRO DE 1815
Manda estabelecer o antigo uso das cercas geraes nas fazendas de cultura e.prohiBe a
introducção de gados nos pastos circumvizinhos ás mesmas fazendas.

D. João por graça de Deus, Príncipe Regente de Portugal c dos Algarves, oíc. "
Faço saber a vós, Juiz, Vereadores e mais OHiciaes da Gamara da Villa da Parahyba, que sendo-me presente a, representação feita em nome dos agricultores
dessa, Capitania,, pedindo-me a confirmação do edital publicado pelo Ouvidor dessa
Comarca, João Severiano Maciel da Costa, e a informação que com audiência,
vossa, e da nobreza e povo deu o Governador delta; tendo a tudo consideração, e
ao que respondeu o Desembargador Procurador da minha, Real Coroa e Fazenda,
com informação do Desembargador Juiz dos Feitos detia: hei por bem ordenar-vos
façais restabelecer o antigo uso das cercas geraes que resguardem as várzeas
adjacentes ao rio Parahyba, obrigando os la.vradores, que ficarem fora dellas, a
cercar suas lavouras, para deienàel-as dos gados mansos, e prohibindo absolutamente a introducção dos gados de negociações e de multiplicação nos pastos
circumvisinhos ás fazendas cultivadas ; ficando somente permittidos debaixo do
cercas particulares os gados necessários para a lavoura, e as vaccas destinadas
ao uso de leite somente ; ficando sujeito o que não Hzor a. respectiva cerca a uma
multa proporcionada á sua falta, e a fazer-se ella á sua custa. Cumpri-o assim,
fazendo registrar esta nos livros competentes. O Príncipe Regente Nosso Senhor
o mandou pelos Ministros abaixo assignados, do seu Conselho c seus DesembarPrimeira parte
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CARTA REGIA — DE 2 DE JANEIRO DE 18Í6
Dá providencias sobre aFeitoria de linho eanhamo da Capitania de 8. Pedro.

* Honrado Marqucz de Alegrete, Governador o Capitão General da Capitania,
de 8. Pedro. Amigo. Eu o Príncipe Regente vos envio muito saudar como
aquelle que amo e prezo. Sendo-me constante o estado de decadência,, a que
de dia em dia, ia chegando o estabelecimento da Feitoria, do hnho eanhamo, que
fora mandado crear nesti Capitania, com as vistas do promover e animar uma
cultura da maior importância, para o serviço naval; e considerando, que pelo
homicídio ultimamente feito na, pessoa do Inspector daquella Feitoria o padre
Antônio Gonçalves Cruz, tocaria aquelle estabelecimento ao ponto da sua Rnal
ruína, e anniquüiacão se eüe aão fosse immediatamente commettido ao cuidado do
um novo Inspector que por seu reconhecido zelo, actividud s, e conhecimentos próprios pudosso animar os trabaihos da mesma Feitoria, dirigindo-os de uma maneira
judifiosa, o conduconte aos Rtig que se tem em vista ; Houve por bem por Decreto
dp 3 de Junho do annopassado conferir o emprego de Inspector da Real Feitoria
do linho eanhamo a, José Manoel Antunes da Frot i,, por possuir cffoctivamonte
a,quella,s qualidades, que se requerem para o desempenho desta incumbência, ao
qual mandei expedir o competente titulo pela, repartição da Secretaria, de Estado
dos Negócios da Marinha, a que quero que continue a Acar sujeito aquelle estabelecimento como essencialmente destinado a prover os meus armazéns reaes da
Marinha de um artigo do seu mais importaute consumo. Da vosso zelo pelo meu
real serviço espero que hajais de auxiliar este novo Inspector com todas aquellas
providencias que eiíe vos requerer como indispensáveis para a trabalhosa regeneração da mencionada Feitoria, de cujos progressos me dareis regularmente
conta peia já referida Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha, emquanto
que o Inspector se deverá corresponder ordinariamente cjm o Intendente da
Marinha, desta Corte, nos objoctos que forem relativos ao nexo em que Hca
aquelte estabelecimento com esta Estação. O que tudo me pa,receu participarvos para vossa intelligencia, e para, que assim se execute não obstante quaesquer
disposições ou ordens em contrario. Escripta no Palácio do Rio de Janeiro em
8 de Janeiro de 1816.
PRÍNCIPE.
' Para o Marquez do Alegrete.

EM 17 DE FEVEREIRO DE 1816
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obrigado o contractador do Reino de Portugal a receber e comprar todos os fardos
que sobrarem do contraeto de Gôa, e forem approvados, como antecedentemente
ge praticava : Foi o mesmo senhor servido conformar-se com o parecer da Mesa
da tnspeccão, ordenando que, continuando-se na pratica ata agora seguida em tal
objecto, sejam os lavradores contemplados com 400 rõis por cada arroba de tabaco
rnelhor de folha aberta, com 300 réis o de foiha fechada da primeira sorte, e com
gOO réis o de segunda sorte, sendo este accrescimo sobre o preço commum que
tivesse cada arroba de tabaco de corda no mercado, e sendo feito o pagamento com
toda a promptidão, e na fôrma requerida ; ílcando a Mesa autorizada para que, á
proporção que for recebendo cs fardos, e depois de examinados e pesados, dó ás
partes conhecimentos todas as vezes que os pedirem, petos quaes possam haver da
Junta da Real Fazenda o pagamento do preço devido, sendo livre aos proprietários
pedirem o mesmo que for corrente na praça ao tempo da apresentação dos reg!peetivos fardos, com a, gratificação competente, ou o que correr na, época, que eiles
declararem por termo perante a Mesa da Inspecção, para o que se expede nesta data
a necessária, ordem A Junta dessa Capitania ; devendo V. Ex. participar esta Real
Resolução á Mesa da Inspeeção, para que assim se execute o seja constante aos
[oyradores.
Deus Guarde a V. Ex.— Palácio do Rio de Janeiro em 17 de Fevereiro de 1816.
. — Sr. Governador e Capitão General da Capitania, da Bahia.

PROVISÃO DA MESA DO DESEMBARGO DO PAÇO - DE 10 DE jurnío DE 1816'
Confirma a postura que prohibs que os gados pastem nas matas visinhas ás lavouras.

D. João por graça de Deus, Rei do Reino Unido de Portugal, Bra,zil e Algarves,
etc. Faço saber a vós Ouvidor da Coma,rca, de Sergipe de El-Rei, que sendo-ms
presente o requerimento dos moradores da Vitla de Santo Antônio e Aimas de
Itaba-iana, sobre que informastes com audiência da Câmara, Nobreza e Povo, no
quala.llega.ndo os gravíssimos prejuízos que ás suas lavouras causavam os gados
que no estio mandavam os proprietários lançar nas mattas visinhas, me pediam
confirmação da, postura, por vós feita, em audiência geral de Correição com todas
a,s solemnida,des da lei do Reino, prohibindo os gados nas referidas mattas, com as
penas nella declaradas para, fazer-se em aberto e sem cercas a cultura e lavouras
dos mesmos moradores ; e attendendo ao referido e ao que sobretudo respondeu o
Desembargador Procurador da minha Real Coroa e Fazenda, sendo ouvido, hei por
bem confirmar a referida, postura com declaração de que serão permitíidos os
gados unicamente, de que os supplicantes precisarem para as suas iavouras, e as
vaccasnecessárias para o uso do leite, tendo-o porém debaixo de cercas particulares
com a pena de 2$000. E mando-vos que assim o cumprais e façais inteirameuto
cumprir, mandando registrar esta nos livros da sobredita Comarca, o da Ouvidoria.*
Ei-Rei Nosso Senhor a mandou pelos Ministros abaixo assignados do seu Conseiho e seus Desembargadores do Paço. João Pedro Maynard d'Affonsoc;t e Sá a fez
Do Rio de Janeiro a 10 de Junho de 18i6. Bernardo José de Souza Lobato a fez
escrever—

Sobro o preço do fumo na Capitania da Bahia.

Illm. e Exm. Sr.—Sendo presente a Sua Alteza Real o Príncipe Regente meu
Sa,nhor o officio n. 107 que V. Ex. me dirigiu ^m data de 31 do Dezembro do 'anno
passado com a, informação da Mes^ da Inspecção, sobre o requerimento que fizeram
os lavradores de taba,co, pedindo : 1° que o avanço do 200 réis em arroba,, com que
a Roa,! Fazenda, cobre o preço corrente do tabaco em rolo relativamente ao dos
fardos, soja elevado a 600 réis sobre o preço médio corrente ca praça ; 2° que os
pagamentos se rea,Hsem em efíectivo numerário logo que se approvar a conta, <:
folha, que sobo ao Tribunal competente, ou com Mihetes, cujos prazds<Rão excedam
'' u, um méz ; 3° quo, depois de inteirada a, quantidade de tabaco que se destinar para
o real contraeto de Gôa, se continue no exame e qualiQcução dos fardos, para ser

EM 23 DE JULHO DE 181?

#

selara que os estrangeiros podem exportar os produetos de suas lavouras, para qualquer porto nacional, comtanto quü o façam em navios portuguezes.

tid
ci]]
rio

. Sr.—El-Rei Nosso Senhor tomando em consideração o ser permitestrangeiros possuirem terras de sosmaria neste Reino, para as rotear e
e que estendendo-se aos fructos das suas lavras a,s reaes ordens dos Avisos
ue Novembro de 1814 e 9 de Janeiro de 1815, que lhes prohibem o commercio
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costeiro, ainda, sendo feito em embarcações portuguezas, não se animarão a empregar os seus cabedaes na agricultura, principalmente naquelles logares, em que,
não"se olferecendo um consumo e mercado corto ás suas producções, ficarão estn8
sem valor, sendo aliás certo que, litnitando-se & pcrmisbão d^quelie commercio
aos ft-uctos das suas fazendas, não ha o risco que se quiz evitar de o poderem
abarcar cum prejuízo dos naciont.es : Houve por bom attender á representação
que á sua augusta presença dirigiu a esto respeito David Stevenson, proprietário
de uma fazenda situada na barra da Viíla de Paranaguá na Capitania de S. Paulo,
determinando por Aviso de 28 de Maio passado, expedido ao Governador e Capitão
General daquella Capitania que, sem embargo da prohibição dos mencionados
avisos, não só el!e, mas também outros quaesquer estrangeiros, que possuírem
semeíhantes prédios, possam exportar os productos delies para o porto desta
'Capitai, ou para qualquer outro que mais lhes convier, comtanto que o façam em
embarcaçÕHS portuguezas. O quedo ordem do mesmo Senhor, participo a, V. Hx.
paru, que assim o faça executar nessa Capitania, justificando os estrangeiros serem
productos da sua lavroura, os gêneros que pretenderem importar e exportar.
Deus guarde a V. Ex.—Paiacio do Rio do Janeiro em 23 de Julho de Í8t7.—
TTtoMíM Awíonío t%g Ví^oMopít .PoríM^.—Sr. Governador e Capitão General da
Capitania de...

,
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sesmarias, visto que as concedo para intrepostos da navegação, e onde haja de
ter a Sociedade os soccorros precisos para se cila poder fazer, sendo a primeira
sasmaria na Barra Longa, e a ultima nas visinhanças do mar, das quaes deverá,
por virtude desta, pedir a Sociedade os cjmpotentes títulos das autoridades a que
tocar, designando logares que se acharem devolutos, e que se reputem mais
próprios ao intento, com declaração porém, a respeito dos artigos 10 o 19 dos
estatutos, de que as entradas dos accionistas, que se tiverem realizado nos cofres
da Sociedade, não serão absolutamente isentas de penhoras e execuções, determinando antes que os credores poderão usar detlas, e requerer que lhe sejam adjudicadas taos quanths entradas nos cofres, até a concurrjnte de suas dividas
legali adas por sentença, sem comtudo as poderem extrahir o ficando taes credores
subrogadns, e em iogar dos antecedentes accionistas, seus devedores, para receberem os dividendos que houverem, e debaixo das mesmas condições dos estatutos
durante o tempo da Sociedade, procedendo-se do mesmo modo pelas dividas*
fiscais ; e de que todas as pessoas poderão ter canoas e barcas suas, para neHafazerom puto Rio Doce o transporte das mercadorias e gêneros, servindo-se das
quellas da socie 'ade por freto, quando voluntariamente quizerem e lhes for conveniente. Ordeno que sobre a isenção dos direitos e dízimos que assim tenho
concedido á s iciedade haja a mais perfeita Hscalisacão pelas Estações a quem
competir, afim de se evitarem quaesquer abusos que se possam introduzir. Esta,
provisão se cumprirá como tiella se cont<3m e vaiorá posto que seu cfToito haja
de durar mais do um anno, sem embargo da Ordenação do liv. 2°tit.40em
contrario. El-tíoi Nosso Senhor o mandou por seu especial mandado petos Ministros
abaixo assignados Deputados do dito Tribunal Kziquiel de Aquino César de Azevedo a fez nn Rio de Janeiro aos 15 de Dezembro do 1819.— Manoel Moreira da
Figueiredo a fez escrever o assignou.— José Afanai PZac:<%o <%e Aforaes.
„

E NAVEGAÇÃO — DE Í5 DE DEZEMBRO DE 1819

Approva os estatutos para a Sociedade de Agricultura, Commercio e Navegação do
Rio Doce.

D. João por graça de Deus Rei do Reino Unido do Portugal, Brazil e Algarves,
etc. Faço saber aos que esta provisão virem, que sendo-me presente, em consulta
a que maodei proceder pela Reat Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas e
Navegação deste Reino do Brazíl e Domínios Ultramarinos, o requerimento de
Francisco Joaquim da Stiva, em que me suppticou a approvação e confirmação dos
estatutos por elta formados para uma Sociedade de Agricultura, Commercio e
Navegação do Rio Doce, por meio de accionistas que concorram pura tão úteis fins,
debaixo das condições enunciadas ern os !9 artigos dos mesmos estatutos, que por
copia assignada por Manoei Moreira do Figueiredo, do meu Conselho e Dopu;a<io
Secretario da sobredita Real Junta, acompanham a prtsente provisão : querendo
auxiliar e promover sempre qualquer empreza tendente á prosperidade publica,
e tomando em consideração as vantagens que se devem esperar da povoação e
cultura dos vastos e fertilissimos terrenos que abrange em seu dilatado curso
' aquello rio até á foz no mar, entrecortados com outros rios também por grande
espaço navegáveis resultando da abertura e freqüência do semelhante navegação,
' tirados que sejam os estorvos que por ora a empecem no dito Rio Doce, o mais
decidido beneficio para a extracção e comrnorcir) tios gêneros, crea.ndo-se um novo
ramo de riqueza, que será de grande conseqüência : depois de ouvir o parecer do
Governador e Capitão General da Província de M:nas Geraes e de preceder informação do Deputado Inspector da Agricultura, e resposta do Conselheiro Fiscal,
coníormando-me com o parecer do Tribunal, por minha immediata e real resolução de 37 de Outubro do corrente anno ; sou servido de approvar e confirmar os
estatutos da Sociedade de Agricultura, Commercio e Navegação do Kio Doce, con* tidos em 19 artigos, para durar por 20 annps, aióm do praso concedido na minha
Carta Regia de 4 de Dezembro de f 816 gozando nos primeiros 10 annos a sociedade
da mesma isenção dos direitos, o dos dízimos que liberatisüi de meu motu próprio
aos povoadores daquelle sertão na minha Carta Regia de 13 de Maio de 1808 e na
sobredita de 4 de Dezembro de 1810, e nos outros subsequentes 10 annos. em que
deve andar, da isenção somente dos meios direitos, e de pagar 5 "/„ de dizimo das
culturas que Rzer a sociedade nas oito sesmarias, cada uma defuma légua em
quadra, que também me dignei conceder-lhe peta minha referida immediata e
real resolução, não obstante excederem o espaço de terreno marcado para as demais

Estatutos para a Sociedade de Agri.cnltT.ra, Commercio e Navegação do Rio Do:e
Não se tpndo conseguido ata o presente a navegação do Rio Doce, para faciHdade dos transportes dos gêneros de agricuttura e commcrcio, não obstante as
exuberantes graças concedidas por El-Rei Nosso Senhor, e os soccorros prestados
com grande dispendio da Real Fazenda, aos que se dedicassem á cultura dos vastos
terrenos, que bordam esto rio, aRm do serem defendidos das incursões dos índios
Botocudos ; formar-se-ha uma sociedade com denominação de — Sociedade de
Agricultura, Commercio o Navegação do Rio Doce, logo que ella obtenha a real
protecção, e sejam por El-Rei Nosso Senhor coacedidos e approvados os seguintes
artigos para o seu regulamento :
Art. 1.° O fundo capital desta sociedade sorá formado por acções de 200$000
cada uma, e nelia serão admittidos os proprietários, negociantes e capitalistas
nacionaes ou estrangeiros que concorrerem ato ao fim de Junho de 18^0, podendo
<]uatqucr delles assigoar pelo numero do acçiles que quizer. para o que se fará
publico, por oditaes e pela Gazeta, o logar onde se devem fa,zer as assignaturas
nessa Corte, em ViH;i, Rica, e na Vilta da Victoria.
.
Art. 2.° Logo que findar o prazo estabelecido para se fazerem as assignaturas,
surã,o avisados nesta Corte os maiores accionistas para escolherem, á pluralidadedo votos, quatro Directores, dos quaes um será o caixa : estes avisos serão feitos
rela pessoa que for encarregada de receber as assignaturas, contemplando com
preferencia os maiores accionistas que se acharem próximos, e que possam comparecer dentro do praso de 15 dias, aíim de que se conclua a eleição dos Directores
nté ao fim de Julho de 1820 : semelhantemente se procederá na escolha de traz
Dirçctores, dos quaes um será o Caixa nas Províncias de Minas Geraes e do
Espirito Santo.
Art. 3.° Cada uma destas três Juntas de Direcção terá um hábil Guarda-Livros^
para a devida escripturacão de suas Sontas, e para a correspondência que entre
si devem ter.
Art. 4." Os quatro Directores da Junta creada nesta Corte poderão ser reeleitos
ou substituídos por outros em quem recahir a pluralidade dos votos dos 10 maiores
accioniatas qus forem convocados para a nova eleição a que se deve proceder no
<im do cada cinco annos.
Art. 5.° Logo que estiverem orçadas as três Juntas de Direcção, principiará
a sua mutua, correspondência, para que cada uma dcHas seja cabalmente instruída

- 32 —

- 23 —

do numero de accionistas do que se compõe a sociedade geral : a Junta de Direcção que se crear nesta Corte formará o plano que julgar mais conveniente á
sociedade, ouvirá por escripto o parecer das Juntas estabelecidas em ViUa Rica e
na Villa da Victoria, e resolverá, á pluraiidade de votos o que se deve adopLar
para se conseguir, com proveito geral dos accionistas o também do publico, a
agricultura e aproveitamento dos vastos e férteis terrenos que bordam o Rio
Doce, o para se facultar e activar o cotnmercio pela navegarão do mesmo rio ;
no caso de empate de votos, será convocado um dos accionistas, que for pela
mesma Junta escolhido como mais hábil e intelligento, para decidir.
Art. C." A escolha do Guarda-Livros, Caixeiros e Agentes, tanto desta Província como das outras já mencionadas, e o arbitramento de seus vencimentos,
competirá á Junta da Direcção da sociedade estabelecida nesta Corte, e á mesma
Junta competirá a nomeação dos três Directores das Juntas estabelecidas em Vüla
Rica e na Villa da Victoria, no nm de cada três annos, podendo ser reeleitos os
que obtiverem a pluralidade de votos.
Art. 7." O arbitramento da eommissão que devem ter os Caixas e Directores
das Juntas peto seu trabalho e serviços a bem da sociedade, competirá também á
Junta central da Direcção estabelecida nesta Corte, convocando-se para esto nm
quatro dos maiores aceionistas, para ouniuntamente com os quatro Dircctores
deliberarem a semelhante respeito, sendo chamado nm quinto acuionista para
decidir no caso do empate de votos.
Art. 8.° No fim de cada um anno haverá uma, sessão extraordinária nesta Corte,
a que serão chamados quatro accionistas em que reeahir a pluralidade de votos da
Junta de Direcção, como mais hábeis e intelligentos, para, neila se apresentarem ns
contas, e se reconhecer o estado da sociedade e o resultado de suas operações, bem
como para se deliberar sobre o que se deva de novo fazer e emprehender a bem da
sociedade ; nesta occasião se fi,rã publico o interesse que compete aos accionistas, e
que lhe deve ser pago pelo respectivo Caixa.
Art. 0." A Junta central da Direcção da sociedade, logo que estiver formada
nesta Corte, e tiver recebido as competentes participações das Juntas da mesma
sociedade estabelecidas em Villa Rica e na Villa, da Victoria, delibera sobre a época,
em que os accionistas devem entrar mas caixas da sociedade com 5 até 10 % da, importância das suas assignaturas, para, se principiarem as operações da sociedade
conducentes aos Rns da sua instituição, fazendo as futuras requisições quando for
necessário.
Art. 10. Acontecendo que algum accionista não concorra promptamente com
a entrada no cofre na época assignalada, Aca,rá por isso excluido da sociedade,
pondo-se a competente verba no livro da subscripção ; as apólices que se devem
dar aos accionistas para seu titulo, serão passadas no acto da entrada que üzerem
no cofre, declarando-S3 nellas a quantia com que entraram eífectivamente por
conta da quantia de sua subscripção ; e quando também aconteçi, que algum dos
accionistas se não preste a entrar em alguma outra época em que for requerido,
co*m o que promettera segundo o arbitramento da Junta, ncará por isso inhibido de poder entrar em outra qualquer occasião, competindo-lhe somente o direito de accionista pela quantia até então entrada no cofre.
Art. 11. As faltas provenientes de se não realizarem as quantias da subscripção serão preenchidas com novos accionistas, se os actuaes não quizerem
augmentar suas primeiras subscripcões, pois que deverão ser primeiramente convidados; semelhantemente se procederá, no caso de ser necessário a,ugmentar-se o
fundo da sociedade, para se emprehenderem mais amplas e extensas operações.
Art. lã. Sendo necessário vencer as difficu!dar!cs que se encontram na navega,ção do Rio Doce desde a Barra Longa, Districto da Cidade de Marianna, na
Capitania de Minas Geraes, até a sua foz no mar, quebrando-se as pontas dos
rochedos, alargando-se os canaes do alveo do rio, abrindo canaes nas suas margens, ou construindo estradas para transporte dos gêneros em carros ou bestas,
nos logares em que se encontrarem cachoeiras, que se não possam vencer com
canoas e barcas ; e* sendo a distancia deste rio que se pretende navegar para
utilidade da agricultura e commercio de 150 léguas, é de absoluta necessidade que
haja pelo menos oito intrepostos, onde a sociedade tenha os soccoiTOs precisos
para uma tão extensa navegação; sendo o primeiro na Barra Longa e o ultimo
na,s vislohanças do mar, e formando-se os outros seis ao longo do rio, e principalmente nas visinha,nças dos logaros de diíBcil passagem; portanto, espera a sociedade,
que H-Ret Nosso Senhor se dignará conceder-lhe oito sesmarias de mha légua em
quadro ca,da uma dellas, em os sítios que se acharem devotutos, e se reputarem
mais convenientes aos Rãs a que se propõe, para que netlas possa fazer a,s cul-

turas de que necessitar, ter pastos para sustento das bestas de transporte e do bois
de carro, formar armazéns de deposito de viveres para entreter os empregados na
navegação do rio, e deposito dos gêneros do commercio', e finalmente para nellas
se prover das canoas e barcas que são indispensáveis.
Art. 13. Havendo El-Rei Nosso Senhor, por effei tos da sua real beneficência,
concedido, pela Carta Rógia de 4 de Dezembro de 1816 a isenção dos direitos de todos
os gêneros que se transportassem pelo Rio Do6e por tempo de 10 annos, e bem
assim a isenção do dizimo das culturas que se fizessem neste sertão, o não se tendo
conseguido os resultados que se devia,m esperar de uma ta,l beneficência, espera a
sociedade conseguir a continuação da mesma, graça por mais 10 annos, que principiarão a correr findo o prazo estabelecido geralmente pa,rn todos na sobredita, carta
rágia, e que nos seguintes 10 annos seja, unicamente obrigada a pagar meios direitos e 5 % das suas culturas, em attenção aos riscos a que se expõe, ás grandes
despt.zas que tem a fazer, e ao proveito geral que deve receber a agricultura e**o
commercio pelo seu estabelecimento.
Art. 14. Igualmente espera esta sociedade a real approvação destes seus estatutos, para que mais facilmente se possa auginentar o numero dos accionistas, e
que a sua duração seja por tempo de 80 annos, que se deverão contar depois de
liudo o prazo geralmente concedido de isenção dos direitos da mencionada Carta
Regia de 4 do Dezembro de 1816.
Art. 15. Durante o prazo^obredito não será livro a qualquer accionista o re_tirar
;t,g entradas que tiver feito nos coíres da sociedade, num por fallecimento poderão os
herdeiros exigir semelhantes quantias, competindo-lhes sómanto receber os lucros
nas épocas competentes, como se vivos fossem os accionistas de quem são herdeiros.
Art. 16. As'entradas dos accionistas quo se tiverem realizado nos cofres da
^
sociedade, somente poderão ser penhoradas a requerimento do$ credores habilitados
com sentenças, adjudicando-se-lhes na execução del!a.s ato a concurrente quantia,
sem comtudo as poderem extrahir dos ditos cofres, fieando antes taes credores
subrogados, e em legar dos antecedentes accioaistas seus devedores para red'eber.em
os dividendos que houverem, e debaixo das mesmas condições dos estatutos
durante o tempo da sociedade e de igual modo se procederá pelas dividas nscaes.
Art. 17. Para que se não commettam abusos na, isenção dos direitos
concedida á sociedade pelos 20 annos que se seguirem, depois de acabar o prazo
geralmente concedido a todos, navegando-se carregações não pertencentes á sociedade
nas suas canoas e barcas, as Juntas respectivas farão constar perante a autoridade
quo se lhes designar, por juramento de qualquer dos Directores , que lhe pertençam
as carregações, e que são feitas legalmente e sem contravenção das leis, sujeitando-se áspenas que forem próprias, no caso, de nenhum modo esperado, de qualquer
contravenção.
Art. 18. Findo o prazo concedido á sociedade, procedor-se-ha, á liquidação'de
i:ua,s contas, e A venda dos estabelecimentos que tiver feito nas sosmarias do Rio Doce,
Q.uo pertencem á sociedade, afim de ser dividido o producto total pelos accionistas
proporcionalmente ás suas entradas : e na venda destes estabelecimentos terá a
preferencia, que for compatível com os interesses da sociedade, o sócio que mata
vantajosas condições offerecer.
Art. 19. As canoas e barcas da sociedade não só transportarão os effeitos que
lhe pertencerem, mas poderão ser alugadas para conduzirem os de partes pelo
fraco quo se convencionar, para o que não haverá numero certo de canoas e
barcas, fazendo-se tantas quantas forem precisas a este Rm, com a declaração
Porám, de que todas as pessoas poderão ter canoas e barca,s suas para nella,s
tazerem pe!o Rio Doca o transporte das mercadorias e gêneros, servindo-se
''aquoMas da sociedade por frete, quando voluntariamente quizerem o lhes for
conveniente.
.
*
Rio de Janeiro na Secretaria da Real Junta do Commercio, Agricultura, Fa*3M e Navegarão do Reino do Brazile Domínios Ultramarinos, 15 de Dezembro
1819.— Afanceí
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PROVISÃO DA MESA DO DKSEMBARGO DO PAÇO — DE 4 DE jANEmo DE 1823
Estabelece duas feiras na cidade do Rio de Janeiro para todus o gcncros e objectos vendáveis e regnlari"aosmerc;dosscmanaes.

D. Pedro do Alcântara, Príncipe Real do Reino Unido de Portugal, Braxil
o Algarves, Regente deste Reino do Brazil e nellc Lugar-Tencnte de El Rei Meu
Senhor e Pai: Faço saber a vós Juiz de Fora, Vereadores, e mais OfHciaes do
Senado da Câmara desta cidade, que, sendo-Me presente em Consulta da Mesa
do Desembargo do Paço a representação que a Et-Rei Meu Senhor e Pai Dirigiu o antecedente Procurador desse Senado, em a qual ponderando as reconhecidas vantagens que resultariam ao commercio, agricultura, e progressiva civilisação dos povos, do estabelecimento de uma feira annual, e mercados somanaes
nesta cidade, á maneira dos que desde tempo immemori;i,l se acham estabelecidos
no Reino de Portugal, e nas demais Nações cultas, pedia ao mesmo A. S. se dignasse approvar o plano que para este Am oíferecia ; quanto A feira, para ter logar
no grande Campo de SanfAnna. por 8 dias successivos, sendo destinada para
todos os objectos de luxo, e fazendas que não tiverem prohibição legal ; e
quanto aos mercados, um dia na semana para os comestíveis, viveres, fructas, e
productos da industria e das artes, bem como a compra e venda de gados de todas
as espécies e qualidades, sendo para os ditos effeitos concedidos os privilégios,
isenções e seguros que a taes estabelecimentos são próprios e outorgados por direito commum e usos observados. E vista a informação que a este respeito deu o
Ouvidor da Comarca do Rio de Janeiro, com audiência desse Senado, e o mais que
se oxpendeu na mencionada Consulta, em que respondeu o Desembargador da
Coroa e Fazenda, e com parecer da qual Me conformei por Minha. Immediata Resolução de H de Outubro do anno próximo passado: Hei por bem Determinar aos
ditos* respeitos o seguinte: 1°, que se estabeleçam duas feiras francas em cada um
anno, que terão logar ao mesmo tempo no Campo de SanfAnna, para a venda e
permutação de todas as cousas que por sua natureza estão sujeitas ás convenções
humanas, e no outro Campo do S. Christovão para o commercio dos gados de todas as
espécies e qualidades ; 3°, que a primeira das ditas feiras seja aberta, e se dó principio
a eila no fausto dia 13 de Maio de cada um anno, em devido obséquio do nascimento
de Ei-Rei Meu Senhor e Pai, continuando naquelle, e nos dous dias seguintes ; o a
segunda a 12 de Outubro, dia do Meu anniversario natalicio, comprehendendo também o espaço de três dias inteiros ; 3", que nenhum dos direitos sã exijam nas mesmas
feiras das permutações e vendas que nellas se fizerem, exceptuada, porém, a meia
siza respectiva dos escravos ladinos, e a inteira dos prelios rústicos e urbanos que
se permutarem ou venderem, como pôde acontecer nas di as feirus, pura, que o imposto da siza se não fraude de uma maneira insidiosa ; 4°, que aos feirantes, compradores, vendedores, e quaesquer outros concurrentos, qualquer que possa ser a
sua denominação, seja outorg&du o direito o privilegio de comprarem nos lagares
das referidas feiras livremente, e sem que contra, ellos se possa proceder a prisão por
algum crime que não seja de lesa-magestade divina ou humana, e por aquetles que
forem commettidos em flagrante nos próprios logares das feiras, verificando-se
quanto aos vendedores e compradores o mesmo pelo tempo necessário de ida e volta
dos logares de que sahirem, ata que a elles tornem, como ó pratica mui refutar e
digna de obscrvar-se ; 5°, aos feirantes, compradores e vendedores seja, outrosim.
concedido o direito e privilegio da isenção de quaesquer licenças, aicavalias e con-*
tribuiç8es, assim como de embargos pessoaes de seus escravos, moços e apaniguados. e de quaesquer sócios ou agentes, e emSm dos seus carros, bois e bestas de
qualquer serviço, sem que autoridade alguma, por maior que sej <,, possa fazer-lhes
a estes respeitos o mais leve embaraço, porque qualquer estorvo nesta matéria
seria de péssimas conseqüências, como turbativas do commercio, que tem por principal alimento a mais ampla liberdade, não tenlo por isso mesmo 09 compradores
preferencia alguma uns sobre os outros para as suas compras, antes concorram
todos na mais perfeita igualdade, sendo o maior preço oSerecido o único principio
da, pretendida, ou desejada preferencia ; 6", que as ^obreditas feiras sejam presididas por magistrados do vara, branca, a saber: as do Campo de S.xChristovão peto
Juiz do Crime, a cujo bairro pertence o mesmo Campo ; e as do Gamptwie SanfAnna
pelo Juiz de Fora, encarregados não só da poticia e boa ordem que nos logares de
grande concurrrencia, se devem manter e conservar, mas também das decisões que

-25forem necessárias, e exigirem os feirantes sobre matérias puramente civis, com
recurso privativo para a Mesa, do Degembargo do Paço, a cujo cargo Acará pertencendo a final confirmação ou revogação das ditas decizões summariamente, precedendo unicamente as informações necessárias com audiência o resposta por escripto das partes interessadas ; 7", ánalmente, qua a regulação das fairas, assim como
a distribuição do terrado para lojas e quaesquer outros logares de vendas, casas de
pasto, de bebidas e de habitação, Aquém commettidas unicamente a esse Senado da
Câmara, para ser o mesmo terrado arrendado em proveito c prol do Conselho,
por preços moderados, e segundo os palmos da comprimento e largura, como exige
a razão, e se observa em muitas feiras de Portugal. Atem das duas ditas feiras
de gados, se deverão conservar todas as semanaes das sextas feiras que se fazem
no sobredito campo de S. Christovão, tornadas melhor, e ornadas com iodos os
privilégios, isenções e immunidades que competem ás feiras francas, Acando rostrictasaogadovaecum.
*
Quanto aos mercados semanaes, Hei por bem Ordenar : l", que tenham logar
duas vezes em cada semana, a saber: nas terças feiras e sabbados; 2°, que o
dito Campo de SanfAnna, seja o sou assento, como mais próprio e conveniente ;
3°, que tenham todos os privilégios, isenções e imnmnidados qua Acam referidas, e
formam a essência das feiras francas, e lhas forem app)ica,veis; 4". finalmente,
que nos ditos morcudos, além das outras cous^s vendáveis, entrem cavalios
mansos e bestas muares domesticadas, assim como também porcos, cabras, carneiros e ovelhas, em logar separado no dito campo, e por tod.i, a praça do
Rocio Novo.
O que tudo havereis por entendido, e executareis pela parte que vos toca, fazendo registrar esta nos livros desse Sonado.
O Príncipe Regente o Mandou por seu especial mandado pelos Ministros aba&o
assignados, do Conselho de Sua Magestade, e Seus Desembargadores do Paço. Henrique Anastácio de Novaes a fez no Rio de Janeiro a 4 de J&neiro do 1832.— Jof é Caetano de Andrade Pinto a fez escrever.—C/aMáío 7o^ Pereira d^ Cosítt. — ^lwíom'o
VeUoso de

EM 19 DE AGOSTO DE 1823
Cnmmunica a concessão feita pala Assembláa Geral, Constituinte e Legislativa de mma
feira franca na viUa de Aquiraz, Província do Ceará.

Manda S. M. o Imperador pela, Secretaria do Estado dos Negócios do Império
participar ao Governo Provisório da Província do Ceará que a Assembléa Geral
Constituinte o Legislativa do Império do Brazil, attendendo ao que representou a,
Câmara da Villa de Aquiraz sobre varias providencias que juigou convenientes
a, bem dos povos do seudístricto, resolveu conceder-lhe uma feira franca, que entre
a,s ditas providencias foi requerida, pelas conhecidas vantagens que de taes estabelecimentos resultam ao commereiu. agricultura, e civilisação dos povos : e Ha
o mesmo A. S. por bem ordenar que o referido Governo informe sobre o logar,
tempo e duração, que deve ter a mencionada feira, aíim de se effeetuar aquulla
providencia.
Palácio do Rio de Janeiro em 19 de Agosto de 1823.— 7ose'yoa<?twn Carneiro
de "
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EM 7 DE JANEIRO DE 1835
Dá providencias para que sejam propagadas as plantas que se cultivam no Jardim Botânico da Lagoa de Rodrigo de Freitas.

Sendo muito necessário auxiliar quanto seja possível os jardins de plantas
estabelecidos nas Províncias do Pará o Pernambuco, e o que ora vai estabelecer-so
na Província da Bahia, com promptas remessas dais plantas o sementes, que
aíli faltarem, e forem mais próprias para a sua melhor cultura; o podendo eíteetuar-se um parte esse fornecimento com aquellas que se acham prosperando no
Jacdim Botânico da Lagoa do Freitas, cuja propagação é inteiramente necessária
e útil ao commercio nacional : Manda S. M. o Imperador pe!a Secretaria de
Estado dos Negócios do Império que o Director do mesmo jardim, Frei Leandro do
Sacramento, faça, apromptar alguma quantidade de sementes de chá, e de cravo,
não sü para serem enviadas aos Presidentes daquellas Províncias, mas a todos
os outros JasProvincias Ao Norte deste Império, acompanhandoas ditas remessas uma
memória, que o dito Director deverá organizar sobre o modo da sua cultura e
fabrico, e que convém imprimir-se com antecipação para se vulgarizar por todos
aquelles proprietários, que se destinarem á mesma cultura ; E Ha outrosim por
bem o mesmo A. S. que o referido Director aprompte igualmente, e em tempo
próprio, uma proporcionada quantidade do sementes de nogueira de Bancouit,
vulgarmente denominadas de Viemput, e também das que são conhecidas pela denominação de — bois noir —, aúm de serem remettidas com a maior brevidade possifjl ao Presidente da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, acompanhadas de uma memória relativa ao melhor meio da sua cultura, para que
possam propagar-se á beira mar daqueHa Província, destituída de mattas c
arvoredos, e de cuja falta resultam graves incommodos aos seus habitantes :
Recommcnda finalmente S. M. Imperial ao mencionado Director que liberalize
aos indivíduos, que alli forem pedir píantas, toda-- as que fô/ possível
dar-se do mesmo jardim, aSm de se vulgarizar a sua plantação e cultura ; para o
que deverá formar annualmente boas sementeiras em viveiros, com que supprirá
a todos os concurrentes que as exigirem.
Palácio do Rio de Janeiro em 7 de Janeiro de 1825. — Esígváo .R:&wo f^g

que do Jardim Botânico da Lagoa de Rodrigo de Freitas se auxiliará quanto seja
Passível esta nova ompreza com as remessas de todos as plantas, que alíi forem
convenientes.
Palácio do Rio de Janeiro em 7 de Janoirj de 1825. — 7','s;gwo
Rezewcíe.

EM 7 DE JANEIRO DE 1825
Dá providencias sobr : o Jardim das plantas da capital da Província do Pará.

Desejando S. M. o Imperador promovor quanto seja possível a prosperidade
e augmento do Jardim das plantas estabelecido na cidade de Belém, da Provincia do Pará, de que d.:vem resultar consideráveis vantagens ao commercio
nacional: Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império que o Presiiente da dita Província, empregando todo o desvelo e cuidado na conservação o
melhoramento daquelle jardim, declaro peta mesma Secretaria qual seja o seu
estado actual, as especiarias de que se acha fornecido, e a quem está encarregada a sua direcção : e Ha por bem Recommendar-lho toda a vigilância em se
facilitar as mencionadas especiarias aos particulares, qui as exigirem, para mais
commodamente se propagar este importante ramo em beneficio publico ; i^sinuando ao mesmo tempo o mudo de as tratar o beneficiar, o mostrando o grande
proveito que se deve esperar da sua, cultura; ficando o mesmo Presidente na intelligoncia de que do Jardim Botânico da Lagoa de Rodrigo de Freitas lhe serão rotnett.idas aqueltas plantasque faltarem, e que forem convenientes ao da dessa Província.
Palácio do Rio de Janeiro, em 7 de Janeiro de 1825. — Esteváo Rí&eè-o á<?
Na mesma conformidade o data ao Presidente da, Província de Pernambuco.

Nesta data, expediu-se ordem ao Presidente da Província do Rio Grande do Su),
para promover a plantação e sementeira do pinheiro, da nogueira de Bancoult e do
—bois-noir —, nos termos da portaria acima.

EM 11 DE MARÇO DE 1835
Autoriza a fundação de um Jar lim Botânico na cidade do Cuyabá.
M

o Imperador Tomando em consideração o que lhe representou o

EM 7 DE JANEIRO DE 18S5

«do.
Manda estabelecer um Jardim de plantas na Província ila Bahia..

Tendo a experiência mostrado a grande utilidadj, que da cultura da pimenta
da Ásia deve resultar ao commercio deste Império, pela prodigiosa producção que
da'dita especiaria se tem observado na Província da Bahia; e Desejando S. M. o
Imperador providenciar, comu convém, para proteger, e facilitar pjr todos os meios
possíveis a prosperidade de tão importante ramo da industria nacional : Manda
peia Secretaria de Estado dos Negócios do Império, que o Presidente daquella
Província informe sobre o local mais próprio e vantajoso para se estabelecer alli
um Jardim de ptantas, como já se acha praticado naa Provi-ncias do Pará e PreHambuco; e que empregue os seus esforços para se conseguir^todo o progresso,
que ê de esperar de tão útil estabelecimento; Rcando também na intelligencia, de

.
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expediu ordem ao Directordo Jardim Botânico da Lagoa, de Rodrigo de Freitas
para fornecimento das sementes que requer no citado ofíicio ; e de que, logo que
se publicar a memória, a, que se propoz o mesmo Director, sobre a cultura e preparação do chá e cravo, lhe serão remettidos exemplares para serem distribuídos.
Palácio do Rio de Janeiro em li de Março de 18S5. — Esíeuáo

DECRETO - DE 6 DE MAio DE 1825
Dá liovos Estatutos á Sociedade de Agricultura, Gommnrcio, Mineração e Navegação do
Rio Does.

Querendo remover os obstáculos que se têm oífereeido á execução dos Estatutos publicados pelo Tribunal da Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas a
Navegação deste Império, em 15 de Dezembro de 1819, em conseqüência de
resolução de consulta do mesmo Tribuna), dada em 37 de Outubro do sobredito
anno, para o estabelecimento de uma Sociedade de Agricultura, Commercio e
Navegação do Rio Doce, do que já ha um considerável numero de subscriptores,
tanto nacionn.es, como estrangeiros residentes nesta Província do Rio de Janeiro,
e nas de Minas Geraes, e Espirito Santo, na formado art. 1° dos ditos estatutos;
e Acendendo á representação que me Czeram José Alexandra Carneiro Leão, e
seus sócios, pedindo-me a faculdade de estender esta subscripção aos capitalistas
de Londres, afim de obterem os consideráveis fundos que são indispensáveis na
compra de machinas e utensílios de toda a espécie, com que se facilite a mão do
obra na acquisição de hábeis mineiros, e ngrieultore?, e de engenheiros hydrauiicos, que sejam peritos na abertura decanaes em muitos logares pedregosos, e de
catadupas que ora empecem a navegação do Rio Doce, aõm de que em pouco
tempo haja de colher esta Sociedade o bem merecido fructo de suas fadigas, e
sacrifícios pecuniários ; recebendo ao mesmo tempo o Império do Brazü, e muito
particularmente as duas Províncias de Minas Geraes, e do Espirito Santo, a
grande vantagem da introducção de um consideravtl capital estrangeiro, em
reforço do que se acha, promettido pelus accionistas desta Província do Rio de
Janeiro, e pelos das duas Províncias de Minas Geraes, e Espirito Santo, como
consta dos respectivos cadernos das subnripções, além da vantagem d:L propagação no Brazil das luzes da Europa, em abertura sciontifica, e regular de canaes
paia a navegação, em a lavra dos metaes, e na introducção dus bons princípios
da jbgricultura, ; o que tudo muito concorrerá para o rápido augmento da popu!ação, da industria, do commercio, da navegação, e da riqueza deste Império:
Hei por bem approvar os Estatutos que com este baixam, assignados por Estevão
Ribeiro de Rezende, do Meu Conselho. Ministro e Secretario de Estado dos Negócios
do Império, que assim o tenha, entendido e faça executar com os despachos necessários. Paço em 6 de Maio de 1835, 4° da, Independência e do Império.
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3." Que nesta Sociedade entrarão todos os subditos de4e Império, e os estrangeiros que já subscreveram para eila, na conformidade dus Estatutos de 15 da
Dezembro do 1H19, uma vez que concorrão promptamente c^m aquella parte
da sua subscripção que for exigida pelos Agentes da Directoria de Londres, na,
tórma do § 10 dos Estatutos.
3.° Que esta Sociedade gozará de todas as mercês, e vanttgens concedidas
em 29 de Outubro de 1819, e expedidas na Provirão e Estatutos de 15 de Dezembro
do mesmo anno, sendo substituídos os Direct )res e Juntas pelos Agentes nomeados
pe!a Directoria de Londres, que serão obrigados a dar conta aos accionistas brasileiros, do que lhe houver de tocar de suas noções, o que se fará publico 110 fim
de cada um anno depois de passados os três primeiros.
4.° Que todos os canaes, que abrir a Sociedade, para evitar os riscos da barra
e cachoeiras, e facilitar a navegação do Rio Doce c seus aõlueiites, serão conste
rados como propriedade da mesma Socieda,de por tempo de 20 annos, que correrão
depois de concluídos, e de serem postos em termos de por elles se navpgar, Ceando
livre á mesma Sociedade o convencionar com os donos das embarcações, barcos, e
canoas, que se quizerem utilisar dos mesmos canaes, por livre ajuste, e accôrdo
reciproco, visto serem feitos, conservados e policiados á custa da mesma Sociedade.
Si, porém, no fim do dito prazo de 30 annos, não estiver ainda, pago o capital, e
respectivos juros empregados pula Sociedade na abertura e conservação dos ditos
canaes, o que legalmente deverá mostrar pelo rendimento que deites tiver obtido,
neste caso, ou lhe será pa,ga, de prompto a quantia que faltar ou o Governo prorogará o tempo necessário para cobrir este excesso dedespeza.
5." Que a mesma, Sociedade possa emprehender a- extracção do ouro, prata, c
quaesquer.outros metaes, que se encontrarem no alveo do Rio Doce, nas suas marguns o vertentes, nos rios, ribeiros c córregos, e nos seus afüuentes, uma vez que
taes terrenos não estejam concedidos por datas mineraes a quaesquer pessoas ;
pois que neste caso só os poderá lavrar por ajuste e voluntária compra feita a
se !S possuidores; ficando a Sociedado obrigada a, pagar os direitos estabelecidos
para a, lavra dos metaes neste Império, e sendo os trabalhos da Sociedade unicamente dirigidos pelos mestres mineiros, a esse Am por eila escolhidos, para que se
possam por em pratica os bons e luminosos princípios da arte montanistica.
6.° Que todos os empregados pela Sociedade, ou nacionaes ou estrangeiros,
gozarão da aUa protecção de Sua Magestade imperial, para que não sejam distrahidos de suas occupações, para serem mantidos seus direitos e propriedades, na,
fôrma das leis do Império, e para a introducção e livre transito de suas machinas,
effeitos e bagagens.
7.° Que esta, Sociedade deverá começar seus trabathos dentro do prazo de
dous annos, e que, findo este prazo, se reputará nulla a concessão Imperial para,
o seu estabelecimento.
Palácio do Rio de Janeiro cm 6 de Maio de 1825. — Esíevão Rí&airo ^c Re-

EM 4 DE JUNHO DE 1825
Manda distribuir a memória sobre a plantação, cultura e prjparação do chá, escripta
por Fr. Leandro do Sacramento.

Com a rubrica, de Sua Magestade Imperial.
de

Estatutos para o estabelecimento de uma Sociedade de Agricultura)
CommerciO) Mineração e Navegação do Rio Doce.
1.° Que seja o representante José Alexandra Carneiro de Leão, por si e seus
sócios, autorizado a, promover a subsct-ipção dos Capitalistas de Londres para a
formatura de uma. Sociedade de Agricultura, Commercio, Mineração, e Navegação
do Rio Doce, estabelecento-se em Londres uma Junta de direcçãoe RscaJjsaçâo dos
fundos empregados nesta empreza, a qual haja de escolher seus agentes n^sta Província, na, do Hápirito Santo, e ua dn Minas Geraes, como jutga,r conveniente.

S. M. o Imperador, Desejando promover em beneficio de seus Heis subditos
tudo quanto possa contribuir para o interesse dj commercio e industria, nacional:
Manda, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império, remetter ao Presidente
da Província de
, os adjuntos exemplares da Memória Econômica, sobre a,
plantação, cultura, e preparação do chá, escripta. por Fr. Leandro do Sacr^m^uto ;
afim de que o mesmo Presidente, fazendo-os distribuir como lhe pa,recor mais
conveniente, pelos habitantes da dita Provincia, facilite por esta maneira, a
propagação de tão preciosa planta.
Palácio do Rio de Janeiro em 4 de Julho de 1825. — Esíguõò R;6wú á<? Ke-
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EM 14 DE JULHO DE

1825

Manda croar um Jardim do planta-i na Provincia de AHnas Geracs.

Sendo presente a, S. M. o Imperador o oíBcio do Presidente da Província de
Minas Cera.es nu data de 30 de Junho próximo passado, sobra a, supplica. do respectivo Conselho do Coverno para. o estabelecimento do um Jardim de plantas, que
para o futuro possa fornecer auxílios à Agricultura, Commercio e Artes, como se
acha geralmente reconhecido em todo o Império, e já posto em pratica em algumas
do suas Províncias : O mesmo A. S., Approvando a proposta do referido Conselho
sobre um tão útil estabelecimento e Deferindo benignamente a sua suppíica; Manda
pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império participar ao dito Presidente que
Ha por bem que soproceda á formação daqueHe Jardim no logar que lhe parecer mais
comtnodo e apropriado, com tanto que seja em terreno doce, livre de geadas, e
abundante d'aguas, p&ra a rega, das plantas, e que as suas despenas sejam feitas
peia Junta da Fazenda Publica da Província, como nesta data se participa á Repartição da Fazenda para serem por alli expedidas as ordens ntcessarias, assim como
ao Uiroctor do Jardim Botânico da Lagoa de Rodrigo de Freitas se ordena que forneça ao mesmo Presidente as plantas e sementes que por elle ihe forem requisitadas em beneficio do dit,o Jardim.
Não havendo porém nesta Corte abundância de operários instruídos na cultura
e direcção de taes estabelecimentos que possam servir na Província de Minas Geraes aos fins para que são exigidos: Manda, S. M. o Imperador Declarar ao Presidente daqueila Província quanto converia que para, supprir esta falta d'aHi viesse
uma pessoa escolhida para se instruir no Jardim da Lagoa debaixo das vistas do
respectivo Director Fr. Leandro do Sacramento, onde será para esse Am recebida,
pois que em curto prazo pôde adquirir os necessários conhecimentos para a cultura,
das plantas e especialmente para o fabrico do chá que muitas vantagens deve dar
ao commercio deste Império .
Rt&etro de
Palácio do Rio de Janeiro em 14 de Jutho de 1825. —

as regas do tal maneira, que a terra se conservo suficientemente humedeeida, sem
ser inundada: depois que as novas plantas têm germinado, convém dosafogal-as de
toda a erva, que tenha nascido espontaneamente, e ministrar-lhes as regas necessárias ; logo que as p! ;ntas têm chegado á grandeza de um pa!mo, podem ser
transplantadas em alas, ou bordaduras de caminhos, ou em maeissos, ficando cada
planta distante uma da outra dez p tssos ordinários. Todos os cuidados utteriores
se reduzem aos mesmos, que se costumam despender com as laranjeiras e outras
arvores de pomares.
Vários insectos são nocivos a esta arvore, assim como a outras arvores gommosas: quasi todas as espécies da Cyrrambix, conhecidos vulgarmente debaix.jdo
nome de — Serradores — roem, e cortam os galhos e ramos desta arvore, de maneira que parece que foram cortados com uma serra: ó pois necessário fazer-se a
guerra a estes insectos, não perdoando a um só, que se encontre nestas arvores.
Ha outro iosocto da família dosgorgulhos, que ó o Bostriche Capuchines, — insecto
preto, cabeçudo, e do quasi moia, poilegada de comprimento: este iosecto é funesto
a esta planta, porque fura os seus troncos, e ahi deposita os seus ovos, dos quaes as
larvas que se desenvolvem, vão roendo o interior dos troncos com grande detrimento da arvore: conhece-se este mal peia. ho.norrhagia ou extravasação degomnia,
que corre dos orifícios, que servem de respiradouros ás larvas existentes no iuterior
dos troncos. O remédio para este mal ó o taparem-se estos orifícios completamente, ou com tornos de madeira, ou entupindo-os completamente com barro,
afim de que as larvas morram dentro suffocadas. Acontece muitas vezes o haverem no musmo orifício muitas larvas, a,s quaes abrem novo orifício, ou mais
acima ou mais abaixo do orificto, que só tapou ; e então convém cortar o ramo,
ou galho quo tem sido offendido com muitos orifícios. Tornam-se commummonte hem
visíveis estes orifícios pelas mas.sus de gomma extravasada, que se acumula debaixo delles; o esta gomma ó uma matéria utit, que podo servir nas artes. Rio de
Janeiro, 11 de Outubro de 1825. — Fr. íeaMít!^ <%o

Provisão da Junta do Commercío, Agricultura^ Fabricas e Navegação
do Império de 31 de Outubro de 1825
Appt-ova .1 cruacão da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, que se pretende
cstabeiecer nesta cidade, e os Estatutos para cila organizados.

EM 25 DE OUTUBRO DE 1825
Rcmette as Instruceões sobre a cultura da arvore «Bois Noir*.

Tendo o Director do Jardim Bota,nico da Lagoa, de Rodrigo de Freitas remettido á Secretaria de Estado dos Negócios do Império as sementes «Bois Noir», como
lhe foi ordenado em Portaria de 12 de Abril deste anno, e juntamente uma instrucção sobro a sua cultura: Manda S. M. o imperador, pela referida Secretaria
de Mftado, i-emetter tanto as sementes, como a cópia da instrucção ao Presidente
da Província de S. Pedro, afim de promover com o seu reconhecido zoio a propagação da sobredita planta.
Palácio do Rio de Janeiro em 35 de Outubro de 1825. — Raráo í?e
Instrucções a que se refere a Ordam acima
Prepare-se o terreno por meio do uma cova a um pó de profundidade, afim de
que o terreno não opponha resistência ás tenras raízes das novas plantas, quando
germinarem: divida-se o terreno em canteiros do comprimento, que se quizer, e de
largura tal, que pelos lados se possa chegar ^com a mão a todos os pactos dolles.
Faça-se a somenteira, enterrando-se as semnntes, distantes uma das outras uma
mão travessa, e na profundidade do meia poilegada: e haja cuidado de se fazerem

D. Pedro, pela Graça de Deus e Unanime Acclamacão dos Povos, Imperador
Constitucional e Defensor Perpetuo do Império do Brazii: Faço saber a vós,
Ignacio Alvares Pinto de Almeida, que, Sendo-mo presente em consulta, a que
Mandei proceder pelo Tribunal da, Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas e
Navegação deste Império do Brazii, a vossa representação, em que me oxpunheis
que, animado de verdadeiro zelo e patriotismo, conhecendo as vantagens que da
intruducçaoe uso das machinas neste nascente Império resuitaria á prosperidade
delle, Tendo-vos lembrado do promover em 1820, com permissão do Senhor
D. João VI, meu Augusto Pai, uma stibscripcão animal a, beneficio da industria
nacional, em aue já se contavam 200 subscriptores, que concorriam com uma somma
anuualde2:000$000, pouco mais ou menos; fora esta tentativa interrompida
pelos acontecimentos políticos de 1831 em diante, não só pela ausência de muitos
daquelles subscriptores, mas também pela incerteza da futura sorte política
deste Estado ; Pedindo-me por Am, visto terem-se felizmente desvanecido os
receios que podiam entorpecer o progresso deste tão profícuo estabelecimento,
Houvesse por bem de Tomal-o debaixo da Minha, Imperial Protecção, Approvando
os Estatutos que oífereceis, afim de melhor fixar e estimular as vistas dos seas
subscriptores ; e Tendo consideração ao referido, á informação que a este respeito
dou o Director do Museu Nacional o Imperial, o ao mais que se me expoz na mencionada Consulta, em que foi ouvido o Conselheiro Fiscal, e com o parecer da
qual Me conformei por Minha. Immediata Resolução de 15 de Setembro do corrente anno: Hei por bam, Approvando o estabelecimento da sociedade projectada,
])eclarar-vos que ella pôde ser do muita utitidade ao adiantamento da agricultura
o das artes, no atrazo de perfeição em quo ellas se acham neste Império, tanto por
ser um meio de supprir a, grande diíüculdade que ha, de haver modelos que pró-
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yressivamente vão corrigindo os defeitos das poucas machinas de que aqui se faz
uso. por motivos da distancia que separa, este Império das nações industriosas.
eomo para a introducção de novas, único recurso quo resta na falta absoluta de
braços para todos os ramos de industria ; e que os Kstatutos que offerecestes, e
vão com esta por cópia, juntamente com aquelia informação do Director do Museu,
em quo o informante judhiosamcnte lembrou aigunsaddicionamentos, sejam
exannnados, e corrigidos pelos membros d.^ sociedade, depois de estabetecida,
como obra própria detla, afim de adoptarem o que for proveitoso. O que assim
havereis por attendido.

Gomes.

Estatutos da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional

CAPITULO III
SOBRE A CASA PARA O DEPOSITO DAS MACHINAS B MODELOS, E PARA REGIMEN
ECONÔMICO DESTA SOCIEDADE

§ i." Haverá uma casa accommpdada que sirva de deposito e conservatório
das machinas e modelos que se adquirirem, e onde as mesmas machinas e modelos
estejam em boa ordem, e aceio, não só para sua conservação, mas também para a
sua exposição ao publico, ás quintas-feiras de cada semana, e em qualquer outro
dia aos artistas e fabricantes que as quizerem consultar, afim de que possam ser
vistas commodamento, e copiadas pelas pessoas que tenham nisso interesse, ficando
entendido que jamais as ditas machinas e modelos poderão ser desviados desta
casa.
§ 8.° N'esta mesma casa haverá uma sala para a,s sessões desta sociedade, e
outra para sun secretaria, arranjada decentemente e sem luxo, por direcção do
Secretario.
§3.° Na secretaria se guardarão todos os papeis pertencentes a esta sociedade,

CAPITULO I
§ 1.° Esta sociedade será denominada —Sociedade Auxiliadora, da Industria
Nacional.
§ã.° Ella será composta de sócios effectivos e honoranos, e dtngida petos
^uncc[onarios seguintes: l Presidente, l Vice-Presidente, l Secretario, l Thesoureiro, e ã Adjuntos.
§ 3." Os sobreditos funccionarios não vencerão ordenado ou gratificação alguma, salvo aqueíla honorífica que S. M. por Sua imperial Grandeza thes Quizer
conferir, em attcnção ao zelo e actividade com que servirem, porque é de esperar
que S. M. imperiaf considere este generoso e gratuito serviço como serviço feito
ã Nação.
§ 4.° Esta sociedade nomeará para seu serviço l Continuo, c ] Guarda, e
mais serventes, si necessários forem, estabelecendo-lhes ordenado razoável.
§ 5.° O Presidente será sempre de nomeação de S. M. Imperial, e servirá
pelo tempo que for do seu Imperial Agrado ; o Vice-Presidente será eleito pela
sociedade, á pltiridj,de de votos.
§ 6.° O Secretario. Thesoureiro, e os dous Funccionarios Adjuntos serão eleitos
para servirem trionnaimente, e tirados d'entre os sócios effectivos por eleição dos
funccionarios cm actual serviço, e dos sócios effectivos que, para esta eleição,
forem convocados peto Presidente, e dos mais sócios effectivos que se acharem
presentes.
§ 7.° O Continuo, o Guarda, e os mais serventes serão propostos pelos Secretários á sociedade, sem cuja nomeação por escripto não servirão.
CAPITULO II
SOBRE OS SÓCIOS DESTA SOCIEDADE

§ 1." Serão sócios: 1° os cinco funccionarios que S. M. Imperial Houver por
bem Nortear para iustaltarem esta sociedade ; S° todas aquellas pessoas que se
fizerem dignas peto testemunho ou apresentação de algum invento novo, modeio,
machina. ou memória de co; hecida utilidade a beneücio da industria, offerecido
gratuitamente a esta sociedade, e por ella approvado, pelo que a mesma sociedade
o julgue digno do ser admittido por seu sócio ; 3° qualquer pessoa que fizer algum
donativo do valor de 2t)0$000, e d'ahi para cima, a beneficio desta importante
sociedade.
§ 2." Sócios honorários serão considerados todas as pessoa! que têm contribuído, ou houverem de contribuir para o estabelecimento e conservação desta
socieda.de, comprehendidas as pessoa? que, posto residam fora destà^capital e seu
termo, contribuam a beneficio desta sociedade, e the enviem objectos que sirvam
para animar o fazer prosperar a industria nacional.

narias, livro para inventario das machinas, modelos e inventos, que se adquirirem, livro par,), registro das ordens superiores, e, alóm destes, aquelles que a
experiência mostrar que são necessários; os livros, porém, de receita e despeza
deverão conservar-se guardados dentro do cofre desta sociedade.
§ 4." Na secretaria se guardará também o sello desta socieda.de, cujas armas
serão a,s efHgies de Geres coroada de espigas, e de Flora coroada do Sores, sustentando ambas o escudo das armas imperiaes brazileiras.
CAPITULO IV
SOBRE AS OBRIGAÇÕES DOS FUNCCIONARIOS DESTA SOCIEDADE

Quanto ao Presidente:
§ 1.° Compete a,o Presidente observar e fazer observar exactamente estes
Kstatutos.
§ ã." Fará manter a boa ordem que deve haver nas sessões, cuja duração será
a que for necessária para expediente dos objectos que tiverem occorrido.
§ 3.° Nas sessões determinará a ordem dos trabalhos. Assignará os diplomas
dos sócios effectivos, e d'entre estes, nomeará Censores para censurarem as memórias, e Examinadores para examinarem as machinas, modelos ou inventos que
ou se comprarem aqui, ou forem offerecidos a esta sociedade, observando o que a
este respeito se estabelece nos capítulos 6° e 9° destes Estatutos.
§ 4.° Rubricará, ou mandará rubricar de commissão sua, por alguns dos sócios
effectivos, os livros de receita e despeza desta sociedade.
§ 5." Avisará por cartas escriptas pelo Secretario aos sócios offectivos que
jutgar necessários, tanto para a eleição de novos funccionarios, e para as sessões
extraordinárias, havendo motivo pa.ra eHas, como para decisão de algum negocio
importante tratado em sessão ordinária ou extraordinária.
§ 6.° Ao Vice-Presidente competem aa mesmas attribuições do Presidente na
sua ausência ou impedimento.
Quanto ao Secretario :
§ 7.° Escreverá nas actas das sessões quanto nellas se passar e determinar a
sociedade, guardando debaixo da sua chave o livro das sessões econômicas, e os
mais livros das sessões.
§ 8." Terá em boa guarda, todos os papeis e livros desta sociedade, tanto os do
seu expeciente. como os que elta obtiver relativos a promover e adiantar a industria. Guardará também o sello de^ta sociedade.
§ 9.° Fica a seu cuidado o arranjo e economia da sa!a para as sessões da secretaria, e da casa do deposito das machinas e modelos, procurando que os serventes cumpram com as suas obrigações, muito principalmente polo que toca á
Primeira parte
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conservação das machinas e modelos; as despezas que fizer com estes serviços, por
ordem e approvação desta, sociedade, lhe serão pagas peto cofre deUa.
§ 10. Fará arrecadar pelo Continuo desta sociedade o producto das subscripções annua.es a favor delia, dando quitações impressas, e assignadas por seu
punho ; e em cada uma sessão econômica, entregará, ao Thespureiro desta sociedade
o que tiver arrecadado, assignando com o mesmo Thesouroiro, a carga que dessa
quantia se fizer no livro de receita.
§ H. Fará publicar por meio de jornaes ou gazetas, os nomes das pessoas que
subscreverem a beneíicio desta sociedade, assim também as machinas e modelos
que se forem adquirindo.
§ 13. Proporá para, o serviço desta sociedade serventes hábeis, c de boa conducta, os quaes lhe ficam subordinados, e vigiará si olles cumprem suas obrigações ; e não servindo elles bem, o participará a sociedade, para os mandar despedir ; e neste caso proporá logo outro, para que o serviço desta sociedade não
padeça detrimento.
Quanto ao Thesoureiro:
§13.0 Thesoureiro assistirá a todas as sessões desta sociedade, e, em cada uma
sessão econômica, recolherá ao cofro a, quantia que o Secretario tiver arrecadado
do producto das subscripçSes, e lhe entregar, fazendo com a devida clareza no
livro de receita, a respectiva carga dessa, quantia assignando-a ambos, e no livro
de despeza lançará com clareza e precisão todas e quaesquer quantias de dinheiro
que tiver pago por ordem da sociedade.
g 14. QuatiRcará as quantias despendidas, o quaesquer outras despezas que
fizer, com as ordens por escripto desta sociedade, e os recibos das pessoas a quem
pagou, oa conformidade das mesmas ordens.
, Quanto a,os dous Funccionarios Adjuntos :
§ 15. Os dous Funccionarios Adjuntos assistirão a, todas as sessões, coadjuvando aos outros Funccionarios seus companheiros com seus votos em todos os
objectos de que se tratar, e servirá nos impedimentos do Secretario um delles,
que para. isso for designado pelo Presidente.
Quanto a,os Serventes :
§ 16. O Continuo se empregará no serviço interior e exterior desta sociedade,
e quando não estiver occupado neste serviço, ajudará ao Guarda no arranjo e
limpeza das machinas, observando em tudo a ordem do Secretario.
§ 17. O Guarda será encarregado positivamente doaceio da, casa, do deposito
das machinas, e limpeza deltas, e boa. ordem, para que possam ser vistas commodamente pelo publico nos dias determinados para isso, tendo aberta a porta da,
dita, casa, c tragando com toda, a corteziae urbanidade as pessoas que concorrerem
a vel-as, sob pena de ser despedido, se assim não praticar; fazendo ver igualmonte as ditas machinas e modetos ás pessoas a quem o permittir o Secretario em
qualquer outro dia.
§ 18. Nenhum destes dous Serventes, e qualquer outro que venha, a ter esta
sociedade, se pudera despedir sem que o participe um mez antes á mesma sociedade, entregando ao Secretario a nomeação que para seu titulo se lhe passou.

sua novidade ou perfeição merecerem esta lisongeira distincção, imprimindo-seIhes os nomes de seus artistas e fabricantes para gloria delles, estimulo e emulação dos outros.
§ 4.° Não sendo só bastante, para se propagar o uso das machinas neste paiz,
onde quasi são desconhecidas, que se oíTerecam modetos ou em grande ou em
pequeno ponto, si ao mesmo tempo não houverem ofHcia,es mecânicos hábeis que
as copiem, e as façam com toda a perfeição, e mesmo por preços commodos, no que
interessa não só quem as manda fazer, mas também o credito, e por conseqüência,
o uso das mesmas machinas a beneficio da industria nacional ; esta sociedade,
attendendo a,os poucos conhecimentos dos nossos actuaes artistas, apezar dos seus
reconhecidos talentos naturaes, procurará estabelecer um pequeno trem seu próprio, onde admittindo mestres hábeis que o dirijam, se façam não só as machinas
que se encommendarem, mas aigumas outras de sobresaiente para se venderem
a, quem as procurar, calculando exactameute o custo das matérias primas e a, mão
d'obra, para que por esse se venda a, machina,, com 6 °/o mais sobre o seu custo
total, dos quaos 6 °/o — S entrarão para o cofre da sociedade, e os 4 se
partirão como gratificação pelos Mestres do mesmo trem, além do jornal que
vencerem.
§ 5.° Prestará todo o favor possivel (mas sem responsabilidade desta, sociedade)
a pessoas particulares que quizerem mandar vir de paizos estrangeiros machinas
ou modelos pa,ra seu uso, facilitando-lhes os meies que estiverem ao seu alcance.
§ C." Procurará adquirir e ter as melhores obras em mecânica, e agricultura,
dando por meio de periódicos noções elementares de economia rura). e mesmo,
podendo ser, fazendo compor um curso que ensine com clareza os princípios o
praticas agronômicas, accommodadas ao clima e circumstancias deste paiz .
§ 7.° Fa,rá em cada um anno as sessões indicadas no capitulo C", observando
exactamente o que se determina a respeito do cada uma deilas.
„
§ 8.° Poderá propor programmas a beneficio da industria, com prêmios determinados a quem os satisfizer completamente, praticando a este respeito o que só
determina nos capítulos 6° e 9°.

CAPITULO V
SOBRE AS OBRIGAÇÕES E FUNCÇÕES DESTA SOCIEDADE

_§ !.° E' da obrigação, e positivo dever desta, socieda,de, aacquisição, arrecadação e conservação das machinas, modelos e inventos adquiridos, e de quanto
por este meio possa concorrer para augmento e prosperidade da industria nacional
neste Império, devendo, porém, mandar vir com preferencia aquellas machinas ou
modelos que fOt'om mais necessários e úteis á agricultura, fabricas e artes, como
bases mais sólidas o importantes da prosperidade de um paiz.
§ 3.° Cuidará em que as machinas, modelos e inventos se exponham ao publico, e se mostrem como se determina no capitulo 3° § 1°.
g 3.° Receberá e fará igualmente publicar, procedido o exame e approvação
necessária, as machinas, modelos, e inventos que forom oíferecidos a esta sociedade por nacionaes ou estrangeiros, por elles addicionados com reconhecida, vantagem, o assim também aquellas manufacturasnacionaes em amostras, que pela

CAPITULO VI
SOBRE AS SESSÕES

§ 1.° Esta sociedade fará em cada um anno as sessões seguintes: sessões econômicas ; sessões ordinárias ; sessões extraordinárias ; uma sessão publica.
§ 8.° Sessão economia t se fará uma vez em cada mez, na primeira quintafeira desimpedida. Nesta, sessão se tratará da economia, e mais objectos relativos
á incumbência desta sociedade, e occorrendo nella negocio, cuja decisão exija
maior numero de votos, será transferido e proposto na sessão ordinária, para
nolla se decidir.
§ 3." Sessão ordinária se fará de três cm trosmezes no dia 15 ; e sendo este
dia impedido, no primeiro dia seguinte desimpedido. Nesta sessão poderão comparecer, querendo, os sócios eSectivos, e nelia se tratará dos objectos seguintes : das
machinas ou modelos que se devem mandar vir de fora ; dos meios de animar e
fazer prosperar a industria nacional ; da decisão daquelíes negócios que a sociedade propuzer para se decidirem por maioria de votos ; c, finalmente, dos programmas que se devem propor a beneíicio da industria, e dos seus prêmios. Estes
programmas e seus prêmios devem ser examinados e approvados pela pluralidade
de votos, e, depois, impressos c publicados em sessão publica, e as suas resoluções
entregues na secretaria desta sociedade, ao menos dous mezes antes da sessão
publica, afim de que haja tempo de serem examinados. Occorrendo negócios taes,
o Presidente fará convocar expressamente os sócios effectivos que julgar necessários para os dicidir, não obstante poderem os sócios efTectivos assistir a, estas
sessões, como acima se diz.
<.
§ 4.° Sessão extraordinária se fará somente no caso em que a decisão do
qualquer negocio de importância não possa deixar-se para a sessão ordinária. Os
sócios eífectivos deverão ser convocados para, esta sessão.
§ 5.° Sessão publica se fará uma vez em cada anno, no dia, qua esta sociedade
estabelecer, devendo nella comparecer os sócios efTectivos e honorários, o todas as
pessoas que quizorem assistir a ella. O Presidente abrirá a sessão com uma mui
breve falia por cseripto, depois do que o Secretario apresentará uma relação sobre
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os seguintes objectos : da receita- e dospeza desta, sociedade e seus trabalhos nesse
anno ; das machinas, modelos e inventos que se obtiveram, dos que foram aqui
addicíonados vantajosamente, dos que foram offerecidos a esta sociedade, e
por quem, e ímatmente dos progressos que a industria tiver feito por meio do uso
das machinas e dos auxílios desta sociedade. Acabudo isto, se publicarão as memórias e modelos que foram approvados, o que se fará da maneira seguinte : tendo
precedido o que se determina no capitulo 9° § 1°, sobre a remessa das machinas,
modelos e memórias,a esta sociedade,o Presidente abrirá então a cart:<, que trouxer
por fora a epigraphe correspondente á da memória, ou modelo approvado, e
sabendo se então quem é o seu autor, o Secretario publicará quem olln ó, accroscentand3 que mereceu o prêmio proposto ; a carta fechada correspondente peia
epigraphe á memória ou modelo não approvado, será ahi mesmo queimada publicamente pelo Presidente, aílm de que se não saiba, quem ó o seu autor, dizendo o
Secretario em voz alta e ini-elligivel, que a memória ou modelo, que trouxe a
epigrapha tal, não foi approvada pela sociedade, não obstante conter algumas vantagens que designará, no caso de as ha ver realmente.
Os autores de quaesquer outras memórias avulsas, mas approvadas, as poderão ler, ou fazel-as ler por algum dos íünccionarios ou dos sócios eífectivos; e
do mesmo modo os autores de inventos novos ou modelos approvados, os poderão
apresentar com a descripção dos seus usos o vantagens. De tudo quanto áca dito
o Secretario fará um relatório, ajuntando a eílo a lista, dos sócios eífectivos e honorários existentes, para se fazer publico por meio da imprensa. As memórias e
modelos não approvados serão entregues a quem na secretaria desta sociedade
apresentar em signal a epigraphe que lhe corresponde.
§ 6.° Em nenhuma sessão haverá procedência oudistincção de logar entre os
funcctonarios e sócios eífectivos ; o Presidente somente terá cadeira distincta no
4opo ou cabeceira da mesa, ficando o Secretario logo á sua esquerda, por isso que
tem mais couaas a dizer e tratar com o Presidente ; os mais Funccionarios e sócios
eífectivos se sentarão indistinctamento : porém si comparecer em sessão publica,
pessoa de gerarchia tal, que deva ser considerada, o Presidente lhe dará assento
distincto.
CAPITULO VII
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bredito Cap. ã.°§ 1°, o Pre3idente enviará o competente diploma, assignado por elle,
o referendado pelo Secretario, que alam de registrar o diploma em livro competente,
o fará saber aos Funccionarios e sócios na primeira sessão ordinária,
CAPITULO IX
SOBRE A CENSURA DAS MEMORtAS, E SOBRE O EXAME DAS MACHINAS OU MODELOS

§ 1.° Toda e qualquer memória, que for apresentada a
em conseqüência de programmas, ou oiferecida avulsamente
dustria nacional, Roa sujeita a censura ; e do mesmo modo os
e inventos serão examinados, som o que não serão approvados

esta sociedade, ou
a baneHcio da inmodelos, machinas
e publicados.

QUANTO A'S MEMÓRIAS E MODELOS EM CONSEQÜÊNCIA DE FROGRAMMAS

§ 2." No tempo aprazado pela sociedade, os concurrentes enviarão a ella,
as suas memórias em cartas fechadas, e os modelos que foram objecto do programma. acompanhando esta remessa uma carta fechada, dentro da qual deve
vir o nome do autor, e por fora uma epigraphe qualquer, e esta epigraphe deverá também trazer a, memória ou modelo enviado, e depois da censura e
exame, se praticará o mais que se estabelece no Cap. 6° § 5" sobre a sessão
publica ; isto mesmo se praticará a respeito das memórias e modelos cujos autoras
os enviarem com seus nomes em carta fachada para serem publicados, sendo elles
approvados.
§ 3.° Logo pois que se apresente a esta sociedade qualquer memória ou modelo, o Presidente nomeará dous Censores para censurarem a memória e dous
Examinadores para examinarem os modelos, e no caso do discordância de parecer
ontre os Censores, ou entre os Examinadores, o Presidente nomeará terceiro para
desempatar, remettendo o Secretario todas estas nomeações em carta fechada ás
pessoas nomeadas, com a memória ou modelo respectivo.

SOBRE ELEIÇÃO DOS FUNCCIONARIOS DESTA SOCIEDADE

§ 1.° Na, penúltima sessão ordinária do terceiro anno, se procederá á eleição
dos cinco Funccionarios a saber : Vice-Presidente, Secretario, Thesoureiro, e dous
Adjuntos, para servirem no triennio seguinte, por votos secretos dos Funccionarios
em actual exercicio, e dos sócios effectivos que comparecerem, ou que forem convocados pelo Presidente, o qual proporá para cada um destes logares ao menos
três sócios eífectivos. e corrido o escrutínio, a pluralidade dos votos fixará a
eleição; o voto do Presidente nestas e outras occasiões semelhantes servirá somente p;t,ra desempate. Os Funccionarios em actual exercicio podem ser reeleitos.
§ 2.° Feita a eleição, que será tra.nscripta na acta, dessa sessão, o Secretario
avisará por carta aos eleitos, os quaes, aceitando, deverão comparecer na sessão
que ae seguir para tomar posse; do que tudo se fará também menção na acta
dessa sessão.
CAPÍTULO VIU
SOBRE A ADMISSÃO DOS SÓCIOS EFFECTIVOS DESTA SOCIEDADE

, § 1.° Entendendo o Presidente, ou qualquer dos Funccionarios que, alam das pessoas designadas no Cap. á". § L" destes Estatutos para sócios eífectivos, deva ser
admittida qualquer outra pessoa por algum serviço relevante que tenha feito, ou
possa faxer com reconhecido beneficio ou vantagem desta instituição, essa pessoa será
proposta em sessão ordinária, ou extraordinária, declarando-se os serviços que tem
prestado, ou pôde prestar, para ser admittida por sócio eífectivo ; então corrido o
escrutínio, a maioria de votos decidirá si essa pessoa deve ou não ser adsnttida para
sócio eífectivo, e tanto a esta pessoa, sendo admitida, como ás mais designadas no só-

QUANTO A'S MEMÓRIAS OU MODELOS AVULSOS QUE SE OFFERECEM A SOCIEDADE COM OS
NOMES DE SEUS AUTORES

§ 4.° Si á vista dos votos e juízo dos.Censores ou dos Examinadores parecer á
socieditde que o objecto deve ser corrigido, o fará saber a,o autor por carta do
Secretario, dizendo-lhe em summa as correcções que a sociedade julgou necessárias ;
prestando-se o autor a ellas, o Secretario, de ordem da sociedade lhe enviará o
objecto, que, corrigido e entregue á sociedade, será de novo examinado ou censurado, para que seja ou não finalmente approvado.
§ 5." Acontecendo que o autor entenda que a censura ou exame não foi bem
feito, e que por conseqüência, as correcç5es exigidas não têm logar, pelas razões
que deverá dar por escripto á sociedade, esta proporá a decisão deste negocio em
sessão ordinária, onde á vista da censura ou do exame, e das razões dadas pelo
autor, se decida definitivamente este negocio, entregando-se o objecto não approvado ao seu autor.
§ 6." Os Censores e Examinadores terão em vista : l", que os objectos sejam
puramente relativos á industria ; 3°, que elles preencham seus enunciados, e que
nestes se contenha invenção nova, ou addicionamento vantajoso; 3", que elles
sejam compatíveis com a, economia.
CAPITULO X
SOBRE OS PRÊMIOS

Não.competindo a esta sociedade premiar os autores de inventos, ou novos, ou
addicionados vantajosamente, porque premiar semelhantes objectos pertence ao
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Governo, pelo intermédio da Junta do Commeroio, esta sociedade premiará somente
com o prêmio quo estabelecer a, quem satisfizer completamente os programmas
propostos por ella.
CAPITULO XI
SOBRE OS COFRES

g 1.° Haverá um cofre com três chaves diferentes, uma das quaes terá o Presidente, outra o Secretario, e outra o Thesoureiro. Neste cofre só guardará todo o
dinheiro, ouro e prata pertencentes á sociedade e nelle se guardarão também os
seus Itvrns de recoita e despeza, como determina o Capitulo 3", § 3".
§ 8.° Na ultima sessão econômica de cada um annj se dará balanço no cofre,
declarando-se na acta desta sessão o estado das õnanças do mesmo cofre, o que
também só praticará na sua entrega ao novo Thesoureiro.
§ 3.' O balanço se fará conferindo-se e confrontando-se primeiramente os livros
do receita e despeza,, e depois conferindo-se este uttimo livro com os recibos de que
o Thesoureiro p^gou de ordem por escripto da sociedade.
§ 4." Feito o balanço, assignarão todos os Funecionarios, fazendo-se nos ditos
livros e acta desta sessão as devidas ctarezas. Si neste balanço o cofre passar a novos
Thesonreiro e Funecionarios, todos elles assignarão conjunctamento o dito balanço
e acta dessa sessão, deolarando-se o dinheiro existente no cofre, e que passa para
os novos Funcoionarios.
* § 5.° Emquanto esta sociedade não estabelecer cofre, como se determina, o
Thasoureiro delia guardará em seu podor o producto das subscripções, e todo o
dinheiro a etla pertencente; e em cada uma sessão econômica se fará lembrança
desse dinheiro, ou de qualquer outro que, a titulo de donativo se entregue ao Secretario ou Thesoureiro.
CAPITULO Xll
Os presentes Estatutos poderão ser corrigidos e addicionados para melhor, si
assim o entender a maioria dos sócios eífectivos desta sociedade, precedida permissão e approvação de S. M. Imperial, tratando-se deste negocio em sessão
ordinária, com assistência ao menos de duas paftes dos sócios elfectivos, devendo o
Presidenta convocar os sócios eíTectivos para, esta, sessão. — Ignacio Alves Pinto de
Almeida.
Secretaria do Tribunal da Junta do-Commercio, Agricultura, Fabricas e Navegações do Império do Brazü aos 31 de Outubro de 1835.—João Antônio Rodrigues
de Carvalho.

EM 29 DE AGOSTO DE 1836
Ao THm. Senado da Gamara Ao Rio de Janeiro declarando a portaria dngídeJulho deste
anno sabre a exportação dos gêneros de primeira necessidade.

< Tendo exposto o Illm. Senado da Gamara desta cidade, no seu omcio de 19
do cjrrente, que, em conseqüência da portaria de 34 de Julho deste anno, que
desapprovou as medidas tomadas contra a sabida das farinhas, julgava preciso
que se declarasse se por aquella, citada portaria devia reputar abotidas outras
ordena anteriores, expedidas em sentido contrario, ou continuar com as providencias nessas ordens recommendadas: Manda Sua Majestade o Imperador, peta
Secretaria de Eststdo dos Negócios do Império participar ao mesmo mm. Sanado
que não se fez mais, no que se determinou em 24 de Jutho, do que excitai* á pratica da bem entendida franqueza decommereio, estabelecida no § 24, art. 179,
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tit. 8" da Constituição, de conformidade com os princípios mais luminosos de
economia política, que não consentem que, por estranhos monopólios e restricçses,
se prive o agricultor o o proprietário dos lucros, que podem obter, pela observância deste systema liberal, cuja sabedoria á justificada por seus proveitosos resultados; masque, desvelando-se sempre o mesmo Augusto Senhor peta conservação e prosperidade de seus Reis subditos, igualmente quer que o Illm. Senado
desempenhe os deveresque lhe estão designados no art. 167, cap. 2°. tit. 7° da
Constituição, quando, por minguadas colheitas ou outros motivos semelhantes,
forem indispensáveis as providencias que lhe incumbe dar em beneficio dos
povos.
Palácio do Rio de Janeiro em 39 de Agosto de 1836. — Josá

PROVISÃO DA MESA DO DESEMBARCO DO PAÇO — EM 27 DE JULHO DE 1837
Ordena que a Gamara Municipal da cidade de Porto Alegre declare sem effeito o edital
de 30 de Julho de 1835 que impediu o livre gyro e venda dos productos da lavoura.

D. Pedro, pela graça de Deus, e Unanimo Acciamação dos Povos, Imperader
Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazit. Faço saber a vós, Juiz de Fora, Presidente, Vereadores e mais OfHciaes da Gamara da cidade de Porto Alegre, que
sendo-me presente, em consulta da Mesa do Desembargo do Paço, o oíHcio do
Presidente dessa província, na data de 7 de Outubro do anno próximo passado,
servindo de informação ao requerimento dos lavradores do districto da freguezia
de Santa Anna, pupplicando, pelos motivos nelle expondidos, a faculdade de venderem livremente os productos de suas lavouras e industria, quando, aonde e a
quem lhes conviesse, sem sujeição a qualquer taxa ou restricção, ficando assim
sem effeito o edital dessa Câmara de 30 de Julho de 1825, que lhes impediu o livre
gyro e venda das suas producções, procurando conduzil-os a uma venda forçada
e em logares determinados, o que era directamente opposto ao art. 38 do tit. 8° da
Constituição deste Império ; e vistas as informações que por cópia acompanharam
o predito ofRcio do Ouvidor respectivo e dessa, Câmara, sobre que tudo foi ouvido
o Desembargador Procurador da Coroa, Soberania e Fazenda Nacional, e o mais
que se me expendeu na mencionada- consulta, na qual se ponderou que o supracitado
edital, além de não produzir o eífeito de utilidade pubiica a que se propôz, excedia
também a jurisdicção actual das Câmaras, em quanto impede aos lavradores o
livre gyro e vendas das suas producções, e os obriga a vendel-as em logares determinados, o que directamente se oppunha á liberdade do Commercio e á plenitude que a Constituição política deste Império garante a todos os cidadãos ; e conformando-me com o parecer da mencionada consulta, por minha immediata resolução de 34 de Março do corrente anno: hoi por bem ordenar-vos casseis e declareis
de nenhum effeitoaquello edital de 30 de Julho de 1825, para que porelie se não
proceda mais, e aRm de que a cada um seja livre o vender os productos de sua
lavoura e industria como lhe convier, sem taxa, ou rostricçao alguma, devendo
porém ser annullados pelos meios competentes, e com as fórtnas judiciaes estabelecidas pela lei, os processos que tiverem nascido da f *lta de observância a semelhante edital; o que assim tereis entendido e cumprireis, fazendo registrar esta
provisão nos livros dessa Gamara, para todo o tempo constar esta minha imperial
resolução, dando depois conta á referida Mesa do Desombargo do Paço do assim
o haverdes cumprido. O Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Impero
Brazil o mandou por seu especial mandado, pelos Ministros abaixo assignados, do
seu Conselho e seus Desembargadores do Paço. Henrique Anastácio de Novaes a fez
no Rio de Janeiro aos 27 de Julho de 1827, 6' da Independência e do Império.José Castano de Andrade Pinto a fez escrever. Dr. 4<-?í<wo Jos^ c?e AftrgMt?a.—Jos<?
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DECRETO — DE 7 DE DEZEMBRO DE 1830
Manda estabelecer um Jardim Botânico na cidade de S. Luiz do Maranhão.

Hei por bem Sanccionar, e Mandar que se executo o que Resolveu a AssemMéa, Geral Legislativa sobre Resolução do Conselho Geral da Província do
Maranhão:
Art. 1.° Haverá na cidade de S. Luiz do Maranhão um Jardim Botânico no lugar mais próprio, e accomodado, para, isso escolhido pela Câmara
Municipal, com approvação do Conselho Geral da Província.
Art. 2.° No Jardim Botânico se cultivarão, não somente as plantas indígenas de utilidade na- economia domestica, e na medicina, como também as
exóticas, que possuam as mesmas qualidades, e que com facilidade se possam
accli matar.
Art. 3." O Director do Jardim será ao mesmo tempo Lente de botânica e
agricultura,.
Art. 4." Para occupar o emprego de Director será escolhido um cidadão
brazileiro, que tiver os conhecimentos necessários para isso, e na sua falta
qualquer estrangeiro, que esteja nas mesmas circumstanciaa.
Art. 5." O Lente Director do Jardim Botânico terá o mesmo ordenado, e
vencimentos, que tem os das Províncias da Bahia, e Pernambuco, pagos pelo
Thesouro Publico da Província.
Art. 6." O Jardim Botânico desta cidade será em tudo regulado pelo JardSm Botânico daquellas duas Províncias, tanto no seu numero de empregados,
que terão os mesmos vencimentos, como nos seus estatutos.
José Antônio da Silva, Maya, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de
Estado dos Negócios do Império, o tenha assim entendido, e expeca os despachos
necessários. Palácio do Rio de Janeiro cm sete de Dezembro de mil oitocentos e
trinta, nono da Independência e do Império.
Com a rubrica de Sua Magestade Imperial.
José Aponto tia <$!%ua Afaya.

quantas braças de extensão necessária, tem o assude, conforme o artigo antecedente, e que já guardou água por mais de um anno.
Art. 3.° Nos orçamentos annuaes da Província se fará menção das quantias necessárias para, pagamento das gratificações legalmente requeridas pelas
partes, a8m de se decretarem na Lei do orçamento.
Antônio Francisco de Pauta e Hollanda Cavalcanti de Albuquerque, do
Conselho do mesmo Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios
da. Fazenda, e encarregado interinamente dos do Império, assim o tenha entendido, e faça, executar. Palácio do Rio de Janeiro em vinte e cinco de Agosto
de mil oitocentos trinta e dous, undecimo da Independência e do império.
Francisco de Lima e Silva,.
José da Costa Carvalho.
João Braulio Muniz.

^.Francisco fie PawZa e

Cavalcanti o*e

LEI—DE 30 DE AGOSTO DE 1833

íujeita. ás Leis geraes das execuções as fabricas de mineração, e de assucar, e
lavouras de cannas.

A Regência, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro il, Faz sabor a todos
os subditoá do Império, q'te a AssetnMéa Geral Decretou, e EUa Sanccionou a Lei
seguinte:
Art. 1.° As fabricas do mineração, e de assucar, e lavouras de cannas Rcam
sujeitas ás Leis geraes das execuções.
Art. 8.° São consideradas como partes integrantes da,s ditas fabricas, e lavouras para se não desmembrarem, mediante as indicadas execuções, as machinas,
os escravos maiores de 14 annos, e as escravas maiores de 12, os bois, cavallos, e
todos os moveis, eífectiva, e immediatamente empregados na la,boração das mesmas
fabricas, e lavouras.

Art. 3." O beneAcio do artigo antecedente pôde ser renunciado por convenção
especial entre o devedor, e credor, sendo a divida daqueüas, que envolvem hypotheca legal.

DECRETO — DE 25 DE AGOSTO DE 1833
Concede uma gratificação ao fazendeiro, criador ou lavrador, que na Província do
Ceará construir em sua fazenda, ou á margem da estrada publica, assudes
de pedra e cal.

^ Regência, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro II, Ha por bem
Sanccionar e Mandar que se execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral
Legislativa, tomada sobre outra do Conselho Gera] da Proviuoia do Ceará :
Art. 1.° O fazendeiro, criador, ou lavrador, que nesta Província do
Ceará, da publicação desta em diante, construir em sua fazenda, ou á margem
da estrada publica, assude de pedra e cat, receberá, pelos cofres nacionaos
da, Província, uma, gratificação de dez mil réis por cada braça do extensão
somente necessária à repreza das águas ; e o que construir de terraço, receberá uma gratiAcação de cinco mil réis, paga, pelo mesmo modo, comtanto
que plante no terraço arvoredos, devendo a, sua serventia ser publica unicamente para o uso das aguaa, sendo o seu proprietário ou proprietários
obrigados a conserval-o, e reparai-o.
Art. S." O pagamento da gratiõcação só se verificará quando^se houver
mostrado, por exame do Juiz de Pa,z respectivo, seu Escrivão, e testemunha,
da abonacao, comprovado por attestado da Câmara Municipal, que declare

Art. 4.° Ficam revogadas todas as Leis, e mais disposições em contrario.
Manda portanto a todas as Autoridades, a quem o conhecimento e execução
da, referida Lei pertencer, que a cumpram, e façam cumprir e guardar tão inteiramente comonella se contém. O Secretario de Estado dos Negócios do Império a
faça, imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em trinta, de
Agosto de mil oitocentos e trinta e três, décimo segundo da Independência e do
Império.
Francisco de Lima e Silva.
João Braulio Muniz.
a*e -Sowsa e O^ueira
Vmperiaí
Vossa
Caria cie ígt,
ea eraü /,ey:sa:ttu%, %Mg
MUg por em <SaMC
m stijgíías ds ígís geraes c%as eagcMcões as /a&rícas
t/e Mutuas, como neHa se

Para Vossa, Magestade Imperial Ver.
Joaquim José Lopes a fez.

executar o Decreio da
, m ?Mg se orágíM %Me
MMMeraea*o e <%e asswcar, e
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Transitou na Chancellaria do Império em 31 de Agosto do !833.— JMo Car-

neiro

Nesta Secretaria de Estado dos Negócios do Império foi publicada a presente
Lei aos dous dias do mez de Setembro de 1833.— ÍMiz JbayMíw dos &mtos MarRegistrada nesta Secretaria do Estado dos Negócios do Império, no Livro 6" do
Registro de Leis, Alvarás e Cartas a a. 41. Rio de Janeiro, em 3 de Setembro de
1833. — Romao José Poroso.

EM 25 DE AGOSTO DE 1835
Ao Administrador da Mesa de Diversas Rendas, mandando uma vez por semana inspeccionar as caixas de assucar, de commnm accordo com os encarregados da inspeocão,
e dando outras providencias a respeito do meamo g.*nero.

O Administrador da Mesa de Diversas Rendas desta Corte, de commum accordo
com os encarregados da inspecção do assucar, mandará inspeccionar nos trapiches,'
om um dia da samana, as caixas de assucar de uma ou mais marcas, a fim de ver
se o gênero, e as taras estão falsificadas, repetindo essa diligencia todas as semanas ; e para aproveitar esse trabalho qualificarão esse assucar examinando-o,
para estar corrente quando seus donos queirão despachal-o, e procedão logo a
apprehensão, na fôrma do Regulamento, daquellas caixas, que acharem falsificadas.
O que assim cumprirá.
Rio de Janeiro, 85 de Agosto de 1836.— .Manoel do

Casíro e

EM 16 DE ABRIL DE 1838
Cria hum Jardim Bota.nico no Passeio Publico desta Corte.

O Regente Interino, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro Segundo,
Artigo Único. Fica creado no Passeio Publico desta Corte hum Jardim Botânico,
)ra d]Hgido pelas Instrucçoeá, que baixarem, assignadas pelo Ministro e
hecretano de Estado da Repartição competente.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios
aa Justiça, encarregado interinamente dos do Império, assim o tenha, entendido, e
laça executar com os Despachos necessários. Palácio do Rio de Janeiro em dezaseis
ae AOrii de mil oitocentos e trinta e oito, décimo sétimo da Independência e do
Pedro de Araújo Lima.
.Bernardo Pereira de

DECRETO—DE 18 DE JANEIRO DE 1843

Contêm o Regulamento sobre apoliciü, e administração do Jardim Botânico estabelecido
no Passeio Publico desta Corte.

Convindo dar hum Regulamento sobre a policia, e administração do Jardim
Botânico estabelecido no Passeio Publico desta Corte : Hei por bem, Tendo ouvido
a Secção do Meu Conselho d'Estado, a que pertencem os Negócios do Império,
Decretar o seguinte :
Art. 1.° Haverá no Jardim Botânico do Passeio Publico desta Corte hum
Director, hum Administrador, e três Guardas, alam dos trabalhadores necessários.
Art. S*'."
§ 1.° Ao Director compete classificar, e cultivar as plantas segundo o systema
mais geralmente seguido, e vigiar sobre os rõlulos, e números, com qu3 as distinguir.
§ 3.° Aclimar, e propagar as plantas exóticas, e indígenas, para as quaes terá
hum catalogo.
§ 3.° Ter hum jornal para as observações diárias, e methoorologicas, recebendo
para esse fim os instrumentos necessários, como barometros, thermometros, agrometros, & C; e outro para menção de todos os trabalhos diários de qualquer
natureza, que sejão.
§ 4.° Dar mensalmente huma relação do resultado dos seus trabalhos, os qua^s
serão annualrnenta publicados com as suas competentes descobertas, e experiências,
declarando o estado, e progresso do Estabelecimento.
§5.° Entreter correspondência tanto dentro do pa,iz, como fora deite com todos
os Estabelecimentos desta natureza, e com os homens reconhacidos, e experientes,
e sábios de todo o Mundo, fazendo a conveniente troca de observações, e de plantas,
sementes, & C.
§ 6." Estabelecer, mediante autorisação do Governo, iguaes relações com os
Agentes Diplomáticos, e Consulares residentes nos paizes remotos, onde se tennão
descoberto vegetaes úteis; a fim de esses Agentes diligenciem a indagação, e requisição dos referidos objectos.
§ 7." Ensinar Botânica, especialmente Botânica Agrícola,, em toda a sua
extensão.
§8.° Dirigir, e inspeccíonar os trabalhos scientificos, theoricos, e práticos, e
Hscatisar as despezas.
Art. 3.°
§ 1." Ao Administrador compete coadjuvar, e substituir ao Director.
§ 3.° Colher, e guardar as sementes do Jardim, e de fora delle.
§ 3.° Ter hum inventario dos instrumentos m33hanicos, e ruraes; participando
ao Director os que se inutilisarem.
§ 4.° Feitorisar os trabalhadores, dos qutes terá hum rol, que apresentará ao
Director no fim de cada semana.
§ 5.° Inspeccionar os Guardas.
§ 6.° Vigiar sobre a execução deste Regulamento.
Art. 4.° Os guardas executarão quanto lhes for ordeaatio pelo Diroctor, e polo
Administrador, nào estando presente, ou não tendo mandado o contrario o
Director.
Art. 5." O portão do Jardim Botânico estará aberto todos os dias, desde o tiro
da peça da alvorada, até ás oito horas nas noites de esjuro, e até as dez nas
de luar.
Art. 6.° No portão haverá efíectivam3nte hum Guarda, encarregado 'Me
vedar o ingresso dos notoriamente embriagados, ou loucos ; de armas prohibidas
e de fogo ; de qualquer natureza; e de animaes.
Art. 7." Se os embriagados, ou loucos, praticarem qualquer acto de violência
contra o Guarda, serão presos, e entregues ao Subdetegadode Policia, ou Inspector
de Quarteirão respectivo, e o mesmo se praticará com aquelles, que, trazendo
armas prohibidas, ou de fogo, pretenderem forçosamente entrar com ellas, depois
de advertidos pelo Guarda.

- 45 —

— 44 —
Art. 8.° He prohibido a toda, e qualquer pessoa. :
§ 1.° Entrar no Jardim Botânico por qualquer outra parte, quo não seja o
portão; ficando igualmente prohibido a entrada de seges, carros, carroças, cavalleiros, e animaes, que possão prejudicar ao Estabelecimento.
§ 3.° Arrancar dentro deite ramos, folhas, flores, fructas, ou plantas, sem a
presença, e consentimento de algum Empregado.
§ 3." Damnificar por qualquer maneira, as cercas, grades, ou reparos, que
houver em redor das plantas.
§ 4.° Alterar o estado, em que se achar o repuxo, e mais obras do Jardim
destinadas p^ra o recreio, sem a presença, e consentimento de algum Empregado .
§ 5." Almoçar, jantar, merendar, ou tomar qualquer comida, ou bebida espirituosa, dentro do Jardim Botânico sem previa licença do Director ; lançar sobre
as suas ruas, e canteiros, cascas, ou outro algum objecto que prejudique o
asseio.
§ 6 Tomar banhos dentro do Jardim, ainda que seja com vestuário
decente.
§ 7.° Fazer nas ruas do Jardim vozerias, alaridos, e dar gritos, sem ser para
objecto de necessidade.
§ 8.° Inscrever em qualquer parte do Jardim dísticos, letreiros, palavras, ou
figuras de qualquer natureza que sejão.
§ 9." Praticar dentro do Jardim qualquer acção, que na opinião publica seja
evidentemente offensiva da moral, e bons costumes.
§ 10." Dar tiros dentro do Jardim, ou em sua visinhança ao alcance de espingarda, e lançar fogos de artificio de qualquer qualidade que sejão.
< Art. 9.° Qualquer Empregado do Jardim, ou Cidadão, deverá prendor aqtielles,
que forem encontrados em flagrante, violando qualquer disposição deste Regulamento, ou commettendo algum outro delicto ; e os fará conduzir a presenç;i. do
Subdelagado de Policia respectivo, com duas testemunhas peto menos.
Art. 10." O Subdelegado de Policia, informado do caso, e suas círcttmstancias, procederá contra os delinqüentes na, conformidade do Código do Processo
Criminal, formando-lhes culpa, pura, serem sentenciados por elle, ou pelo Jury, e
sã lhes imporem as penas correspondentes aos delictos, estabetecidas no Código
Criminal, e nas Posturas da Gamara Municipal, no que forem applicaveis ; tendo
lugar em todo o easo as penas do Artigo cento e vinte e oito do Código Criminal,
quando em outras se não achem incursos.
Art. 11.° O Director do Jardim Botânico ftca encarregado de fazer cumprir
exactanmnte este Regulamento, e fará acompanhar por Guardas qunesquer pessoas,
que entrem no Jardim, sempre que isso for possível.
Art. 12." Hum exemplar impresso dos artigos 5.", 6.°, 7.°, 8.", 9.°, 10.°, e !2.°
deste Regulamento, em letra maiúscula, e em três columnas, nas Línguas Nacional, Franceza, e Ingleza, será fixado na entrada do Jardim, em lugar onde
facilmente possa ser lido ; e o Guarda do portão advertirá aos que entrarem para
que o leão, se deite ainda não tiverem noticÍA.
Cândido Josá de Araújo Vianna,, do Meu Conselho, Ministro e Secretario
d'Estado dos Negócios do Império, assim o tenha, entendido, e faça executar com os
despachos nncessarios.
Palácio do Rio de Janeiro em dezoito do Janeiro de mil oitocentos e quarenta,
e três, vigésimo segundo da Independência, e do Império.
*
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

DECRETO — DE SÓ DE DEZEMBRO DE 1854
Approva os Kstatutos da Sociedade Fluminense Agrícola estabelecida u;'sta Corte.

Attendendo ao que Me representou o Presidente da Sociedade Fluminense
Agrícola estabelecida nesta Corte ; e de conformidade com a Minha immediata
Resolução de 18 do corrente mez, tomada sobre parecer da Secção dos Negócios
do Império do Conselho d'Estado, exarado em Consuita, de 23 de Novembro
ultimo : Hei por bem Approvar us Kstatutos da referida Sociedade que com
esto baixão.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario
d'Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e fuç t executar.
Palácio do Rio de Janeiro em vinte de Dezembro de mil oitocentos e cincoeuta
e quatro, trigusimo terceiro da Independência o do Império.
Com a Rubrica de Sua Magestado o Imperador.
t%o Coniío

Estatutos da Sociedade Fluminense Agricota
TITULO I
DO FIM E COMPOSIÇÃO DA SOCIEDADE

Art. 1.° A Sociedade Fluminense Agrícola tem por Rm a cultura do terreno,
a criação dos animaes domésticos, e diffundir no Brazil os conhecimentos
agrícolas,
Art. 2.° A Sociedade Fluminense Agrícola he numa associação anonyma
com o capital de cem contos de réis, dividido em duas mil acções de 50$000
cada huma.
Art. 3." O capital de cem contos de réis poderá ser augmentado por meio de
nova emissão de acções se o progresso da emprezn o exigir, e a Assemblóa Gerai
dos Accionistasjulgar_essa, enussào vantijoaa, e opportuna.
Art. 4." A duração da Sociedade será de dez annos, contados do dia em que a
Sociedade tomar posse da Fazenda que pretendo comprar ; cujo prazo pudera ser
prorogado por aui,orisação do Governo Imperial.
Art. 5." Sc desgraçadamente acontecer que hum terço do capital, e fundo
de reserva seja, absorvido, a Directoria convocará immediatamente a Assembléa
Geral de Accionistas, e mostrando p/r hum relatório, e balanço o estado da Sociedade, esta se dissolverá, e liquidará sua responsabilidade.
Art. 0." As acções serão transferidas por assentamentos em Livro próprio da
Sociedade.
TITULO II
DA ASSEMBLÉA GERAL E ELEIÇÃO

a

José' (

Art. 7.° A AssamMéa Geral não se poderá constituir sem a comparencia de
Accionistas que representem a quarta parte das acções ; ^ cora eaite numero
deliberará legalmente sobre quaiquor assumpto, á excepção de augmento de
capital, e dissolução da Sociedade para cujos casos he positivamente exigido, que
se achem presentes Accionistas possuidores de duas terças pa,rte de acções, admitttudo-se procurações de Acciouistas representados por outros Accionistas. Os
votos serão contados, hum por cada cinco accõns ; não podendo cada Accionista
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ter mais de cinco votos, seja qual for o numero das acções que tiver. Entende-se
por Accionistas aquelles, cujas aeçõos se acharem averbadas dez dias antes de
qualquer reunião.
Art. 8.° Por escusa, faliecimento, ou fallimento, e mesmo ausência prolongada, de qualquer dos Membros da Directoria, se procederá á eleição de outro que o
substitua.
TITULO IH
DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Art. 9.° A Sócio !ade será administrada, e representada por numa Directoria
composta, do Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Thesoureiro, e Fiscal. Esta
Directoria será eleita pela Assembléa Geral dos Accionistas por maioria relativa
de votos. Só poderá funccionar por dous annos, mas poderá sor reeleita.
Art. 10. A Directoria, assim eleita, se considerará munida de pleoospoderes
com livre e geral administração na gestão dos negócios da Sociedade ; excepto os
casos especificados nos presentes Estatutos da exclusiva competência da Assomblóa
Geral.
TITULO IV
DA DIRECTORIA
t

Art. 11. Compete A Directoria : 1.° fazer coutractos : 2.° nomear, e demittir
empregados : 3.° arbitrar ordenados, e gratificações, e autorisar despezas extraordinárias dentro dos limites dos fundos Sociaes: 4.° deliberar sobre a conveniência
e applicação do fundo de reserva: 5.° tomar conhecimento de todos os negócios
em que o Presidente exija numa decisão collectiva.
Art. 18. As deliberações da Directoria serão tomadas por maioria de votos :
quando porém o Presidente se achar isolado, poderá se lhe parecer conveniente e
o negocio for de grande importância convidar num dos maiores Accionistas, e em
ultimo caso convocar a Assemblóa Geral.
Art. 13. Compete á Directoria formular o Regulamento conveniente para a
boa execução destes Estatutos, fixando o dia, e lugar de suas Sessões ordinárias,
o numero e habilitação dos empregados que forem indispensáveis ; convindo que
huma dessas Sessões ao menos, seja feita de três em três mezes no Estabelecimento Social para ocularmente conhecer do seu estado, e providenciar sobre o seu
ongrandecitnento. Esto Regulamento será discutido cm Sessão em que se reuna a
Directoria, e três dos maiores Accionistas, que para esse Hm serão convidados;
e reputar-se-ha vencido aquillo em que se accordar por dous terços dos votos
presentes. O que for vencido será logo posto em execução.
TITULO V
DEVERES DOS MEMBROS DA DÍRECTORIA

Art. 14. Ao Presidente da Directoria compete :
§ 1.° Presidir os trabalhos da Directoria, e da Assombláa Geral de Accionistas ;
§ 3.° Apresentar á Assembléa. Geral nas Sessões annuaes hum Relatório circtynstanciado dos trabalhos da Directoria, com o Balanço geral;
§3.°Assignar todos os contraetos deliberados pela Directoria, e representar
a Sociedade perante o Governo Imperial, e os diversos Poderes do Estado.
Art. 15. Ao Vice-Presidente compete fazer as vezes do Presidente nas suas
faltas, ou impedimentos.
Art. 16. Ao Secretario compete redigir as Actas, Offlcios, Representações,
e formular os Relatórios annuaes do Estado da Sociedade.
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Art. 17. Ao Thesoureiro compete :
§ 1." Receber, éter em boa guarda os dinheiros da Sociedade.
§ 2." Conservar íempre em caixa dous contos de réis, e com toda a quantia
excedente entrará para hum dos Bancos desta praça em conta corrente de
juros com a Sociedade ; o as retiradas que fizer serão por deliberação da Directoria consignada na Acta.
§ 3.° Pagar contas, folha de salários a empregados e trabalhadores, ferias,
c todas as demais obrigações que lhe forem apresentadas com o pague-se do
Presidente da Directoria, vísamento do Fiscal, confere do Guarda-Livros, e assignaturado Gerente, e Sob Gerente a respeito de objectos por elle comprados, justos,
e recebidos com entrada para o Estabelecimento.
Art. 18. Ao Fiscal compete zelar, e fiscalizar os interesses da Sociedade ;
e no tocante á receita e despeza, a escripturação e documentos lhe serão franqueados ondo quer que elles existão sem reserva, de algum, para que possa, indicar e propor à Directoria de viva voz, ou por escripco tudo quanto entender
conveniente, ^ara ser tomado em consideração.

TITULO VI
DOS ACCIONISTAS

A"t. 19. Os Accionistas realisarão as suas entradas em caixa dentro do
prazo que a Directoria marcar ; devendo ser a primeira de dez mil réis por cada
acção, e as mais entradas na fôrma qne a mesma Directoria deliberar.
Art. SÓ. Os Accionistas que deixarem de fazer qualquer das entradas at^
quinze dias depois do prazo marcado pela Directoria, perderão o direito á acção,
ou acçõ9s que tiverem, revertendo em favor da Sociedade qualquer entrada que
tenhão feito ; podendo a Sociedade dispor das ditas acções como suas ; salvos
os casos imprevistos que sorão considerados, eattendidospela Directoria.
TITULO VII
DO GERENTE E SOB-GERENTE

Art. 31. Os Srs. Luiz Maria Veyssihir Riviere, eLuiz_José Emílio Ruífier
na qualidade de Gerente e Sob-Gerente desta Sociedade íicao obrigados ao Hei
cumprimento do programma que íizerão e corre impresso, e para esse fim
cada hum de pergi, no seu ramo, indicará por escripto á Directoria, por intermédio do seu Presidente tudo quanto entenderem conveniente á bem da prosperidade da Sociedade, principiando pela escolha do meihor terreno possível para
assentar a Fazenda modelo, por depender mais que tudo da compra do terreno
o futuro da, empreza, que vai ser entregue aos cuidados dos mesmos Srs. Gerente, e Sob-Gerente.
Art. 22. Os referidos Gerente, e Sob-Gerente como subordinados ás ordens, e
deliberações da Directoria, Hcão mais obrigados á He], e zelosa execução dellas ;
e responsáveis peios abusos do confiança, e excesso do mandato que por ventura,
possão eommetter, compromettendo os interesses, e credito da Sociedade.
Art. 83. O Gerente, e Sob-Gerente Hcão mais obrigados a fixarem sua residência habitual na Fazenda modelo, e a, não sahirem dahi se cão para tratarem dos Negócios da Sociedade com scieneia da Directoria, com licença ou a
chamado desta; sendo-lhes vedado negociarem por sua eonta, e menos cmprehenderem obras, fazerem compras e contrahirem dividas e quaesquer obrigações
onerosas para a Sociedade, sem estarem para isso autorisados prla Directoria
por escripto em pedidos, propostas, e orçamentos levados ao conhecimento d,a
mesma Directoria, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes do
abuso.
Art. 34. A cada hum dos Gerentes, e Sob-Gerentes a Sociedade promette a
propriedade exclusiva de duzentas e cincoenta acções desta Sociedade, as quaes
ficarão reservadas e depositadas na caixa Social em garantia da sua gerencia ; tendo
cada hum delles o direito do tranferi-ias, comtanto que no acto da transferencia
Rquo depositado na caixa Social o valor em dinheiro corrente das acçSes trans-
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feridas, na razão de cincoenta mil réis por cada, acção; capital este que não
poderão retirar, mas poderão emprega-lo outra vez em acções da Sociedade, em
numero igual ás que tiverem transferido, continuando sempre em deposito.
Art. 25. As acções promettidas ao Gerente, e Sob-Gerente gozarão das mesmas
vantagens e privilégios que gozarem as demais acções da Sociedade.
Art. 38. Só depoig de seis annos de exercício, contados do dia em que a Sociedade tomar posse judicial do terreno que pretende comprar, he que o Gerente,
e Sob-Gerente poderão pedir a sua demissão, com tanto que tenhão avisado hum
anno antes á Sociedade, para nomear outros que os substituto, com reciprocidade
d t Sociedade a respeito dos Gerentes.
Art. 27. No caso de morte do Gerente, e Sob-Gerente antes de findar o prazo
dos seis aunos de exercício, os herdeiros do failecido sú terão direito a quarenta
acções por cada anno do exercício das duzentas o cincoenta acções promettidas,
findos que sejão os seis annos de exercício.
Art. ^8. Uo lucro liquido que apresentarem os Baianços annuaes se deduzirá
cinco por cento para o Gerente, e outros cinco por cento para o Sob-Gerente;
e por conta deste interesse a Sociedade se obriga a fazer-lhes um avanço mensal
ato a quantia de cento e cincoenta mil réis para caia hum em contí) corrente
de juros na razão de nove por cento ao anno, começando o avanço do dia em
que se tomar posse do terreno.
Art. 89. Se o Gerente, e Sob Gerente se despedirem da Sociedade antes do
prazo marcado dos seis annos de exercicio, não terão direito ás duzcntas e cincoenta acções promettidas a cada hum deites, e serão responsáveis á Sociedade
peios avanços que tiverem recebido, e seus juros, e por todos os prejuízos, percas
e damnos que por ventura tiverem dado á Sociedade durante a sua gerencia.
Art. 30. Os presentes Estatutos serão assignados pelo Gerente, e Sob-Gerente perante duas testemunham para na parte que lhes diz respeito serem suas
ttisposições consideradas como hum verdadeiro contracto, e terem tanta força e
vigor em juízo e fora delle, como se fossem lançados em Escriptura publica.

commenda a V. Ex. que de desde logo as providencias, que forem necessárias para consegmr-se tal resultado, escolhendo um terreno, que reuna as convenientes condições. Na designação do lugar V. Ex. preferirá o que houver
devoluto nas visinhanças da Capital, ou procurará comprar, na falta absoluta
de terras nacionaes, algumas, comtanto que o sen preço não seja excessivo
A extensão do terreno destinado á cultura do chá devera eqüivaler a hum
dec.mo sexto da légua quadrada, isto he, ter a área de quinhentas e sessenta e
duas mil e quinhentas braças quadradas. Se a sua connguração o permittir deverão as casas e quintaes ser dispostos conforme a planta junta, e quando isto
não seja possível, determinará V. Ex. quase lhe approxime quanto ser possa
Na hypothese do não serem sufBcientes para a cultura do chá e dos gêneros
atimonticios os quintaes, que correspondem a cada huma das casas, V. Ex. fará
distribuir a cadn, huma família Chim, ou indivíduo sem família a porção de terras,
que julgar conveniente. Nesta data solicito do Sr. Ministro da Guerra que mande
pôr á disposição de V. Ex. vinte Africanos livres ou escravos dos empregados na
Fabrica de ferro de S. João de Ypanema, para serem applicados nos trabalhos prepa,ratorios_do descortinamento do mato, limpeza das terras e seu revolvimento,
na plantação do mantimeotos o auxilio de construeção de hum vasto rancho fe^
chado. e com divisão para trinta famílias ou cincoenta indivíduos solteiros. Os ditos
Africanos, ou escravos serão acompanhados desde S. Paulo por pessoa do confiança e com ettes irá hum feitor, que conheça os meios ora empregados nesta
ultima Província para a cuíturado chá. Para ocjorrer ás primeiras despezas
coma Commissão, de que ora he V. Ex. encarregado, nesta duta peço ao Sr.
Ministro da Fazenda, que mande pôr á disposição de V. Ex. a quantia de hum
conto de réis, que devora ser empre^ad;i, com_a economia precisa. Do que a
respeito for occorrendo V. Ex. dará informações circunstanciadas ao Govenao
por intermédio do Ministério a meu cargo.

TITULO VIII

Deos Guarde a V. Ex.— ÍMÍí Fe^reára ao Conío .F&wM.— Sr. Presidente da
Província do Paraná.

FUNDO DE RESERVA, E DIVIDENDOS

Art. 31. Além dos dez por cento do interesse conferido pelo Art. 28 ao Gerente, e Sob-Gerente se deduzirá mais do lucro liquido que apresentarem os
Balanços annuaes seis por cento para fundo de reserva, e do resto se fará
dividendo pelos Accionistas na proporção que a Assembléa Geral deliberar.
Rio de Janeiro em Sessão d'Assembléa Geral dos Accionistas aos 29 de Julho
deI854.—Dr. J. Sigaud, Presidente.—Ur. Emitio Germon, Secretario.—Manoel
Antoni" Gomes Pereira Júnior, Thesoureiro.—Manoel Constantino d'AImeida,
Fiscal.— Luiz Reviere, Gerente.—Emiiio Ruífier, Sob-Gerente.

Aviso ao Presidente da Província do Paraná de 15
de Janeiro de 1S55
Mandando preparar hum terreno, em que possa ser empregada na cultura do chá huma
porção de Chins, que se mandarão contractar.

, IHm. e Exm. Sr. — Tendo o Governo Imperial mandado contractur, por intermédio da Legação Brasileira em Londres, huma porção de Chins no intuito
de ensaiar o fornecimento do braços ás propriedades particulares já existentes,
e principalmente nos engenhos de assucar, e sendo também conveniente que
á sua chegada, sejão atgnns dos ditos Chins empregados na cultura e fabrico
do chã,, cuja industria pôde ser por elíes aperfeiçoada, resolveo mandar preparar
desde já huma porção de terrenos para este Hm, nas proximidades da Capital
dessa Província, cujo clima he asado para a referida cultura ; e pac isso re-

DECRETO — DE 10 DE NOVEMBRO DE 1855
Autorisa a incorporação e approva os Estatutos de huma Companhia que se pretende organisar nesta Corte, com a denominação de Pharol Agrícola e Industrial.

Attendendo ao que Me requereo L. Taizon, e de conformidade com a Minha
irnmediata Resolução de 31 do mez passado, tomada sobre parecer da Secção dos
Negócios do Império do Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 83 de Agosto do
corrente anno: Hei por bem Autorisar a incorporação e Approvar os Estatutos
que com este baixão, organisados para a Companhia denominada— Pharol Agricota e Industrial —, que se pretende estabelecer nesta Corte para o Hm de fundar
nas proximidades da mesma Corte uma fazenda normal de lavoura, creação de
animaes e fabrico de vários productos. Luiz Pedreira do Couto Ferraz, do Meu
Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios do Império, assim o tenha
entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em dez de Novembro de
mii oitocentos e cincoenta e cinco, trigesimo quarto da Independência e do Império.
^
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
íra do CoMío

Primeira parte
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Estaíutos da Companhia denominada Pharol Agrícola e Industrial, a que se refere o
Decreto n. 1.671 de 10 de Novembro de 1855

Art. 7". Todo o accionista, que deixar de fazer a sua primeira entrada até a
epocha marcada sem motivo justificado, perderá o direito ás acçSes com que houver subsoripto, e a Companhia disporá dellas como lhe approuver-; e aqueHe que
tiver- feito huma ou mais enttadas, e não íizer as subsequentes, aujeitar-se-ha ao
que for deliberado pela Assembléa Geral nos termos do Art. 889 do Código Commercial.
As acções constarão dos registros da Companhia, e depois de realisada a, primeira, entrada podem ser transferidas na conformidade do Art g97 do Código
Commercial.
Art. 8°. Os accionistas não são responsáveis pelos prejuízos ou perdas suciaes
se não até o valor de suas respectivas acções na fôrma do Art 298 do mesmo
Código.

TITULO I
DOS FINS DA COMPANHIA

Art. 1°. Fica fundada nesta, Corte huma Companhia- com o titulo de Pharol Agrícola e Industrial sob os auspícios e com o concurso da Sociedade Auxiliadora, da
Industria Nacional, e da Illustrissima Câmara Municipal, sendo emprezario fundador L. Taizon. Sua duração será de vinte anuos.
Art. S". A Companhia, tem por objecto crear hum estabelecimento normal nas
proximidades desta Cidade, para o Am de promover o seguinte:
1°. A cultura aperfeiçoada, e applicada aos vegeta.es de mais utilidade e
proveito.
S". A arte dosafolhamentos, conservação, melhoramento e renovação dos
pastos naturaes, creação dos prados artificiaes, e applicaçao do melhor systema de
irrigação.
3°. O emprego e uso dos instrumentos mais apropriados á agricultura.
4°. O tratamento das diversas espécies de animaes, melhoramento das raças,
e com especialidade a boa alimentação e nutrição de v&ccas de leito, e do gado
destinado ao corte.
' 5°. A introducção das industrias que mais se ligão a este ramo de agricultura, taes como a fabricação do queijo, e da. manteiga, e a extracçao do álcool contido nas raízes, e outros productos destinados á alimentação dos animaes.
6". A exploração dos matos, e melhor systema de derriba-los c conserva-los.
7". A maneira mais conveniente de cultivar as montanhas.
8°. Finalmente todos os mais objectos concernentes ao estabelecimento de que
se trata., e indicados em geral no plano apresentado pelo emprezario á Sociedade
Auxiliadora da Industria Nacional, empregando, logo que soja possível, o trabalho
livre no estabelecimento.
TITULO 11
DO CAPITAL DA COMPANHIA

Art. 3". O capital da Companhia será de quatrocentos contos do róis representados por duas mil acções de duzentos mil réis cada huma, as quaes serão distribuídas por meio de quatro emissões de quinhentas acções, devendo ter logar a primeira para a installação definitiva da Companhia.
Art. 4°. O emprezario fundador tem direito a trezentas acçõds gratuitus, reservando-se para este Rm cem acções em cada huma das três primeiras emissões de
quinhentas que se ázerem na fôrma dita, e sendo-lhe as mesmas entregues na razão
de vinte por anno, em reconhecimento dos seus esforços e de huma permanente e
boa, administração.
TITULO 111
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS ACCIONISTA8

Art. 5°. Logo que se acharem subscriptas duzentas acções começará a funecionar^a Companhia.
Não se poderão fazer chamadas de mais de hum décimo das acçSes, e sem a
antecedência pelo menos de trinta dias.
Art. 6". As acções dão direito aos bens de raiz, machinas e instrumentos,
ssim como a todos os bens moveis e semoventes que ferem concedidos^. Companhia, ou por ella adquiridos, e finalmente aos lucros verificados pelo inventario
annual.

*

TITULO IV
DIRECÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FJSCALISAÇÃO DA COMPANHIA

Art. 9°. A direcção c gerencia da Companhia noa pertencendo ao emprezario
fundador por todo o tempo que a mesma durar, debaixo da inspecção e com o
accordo do conselho Rscaladministractivo. Na falta, impedimento, ou morte do
emprezario será, o mesmo substituído por seu íiiho, se alguma incapacidade physica ou moral o não impossibilitar para o dito Hm.
Art. 10. Fica sempre reservado á Companhia o direito de resolver, sob proposta do conselho fiscal, acerca da necessidade de dar a. este por adjunto hum ^do
seus membros, ou huma pessoa, habilitada de sua confiança, e acerca da nomeação de hum outro administrador gerente, quando for isso evidentemente reclamado
pelos legítimos e vitaes interesses do estabelecimento, devendo neste caso a deliberação ser tomada por dois terços dos votos correspondentes ao numero total das
acções inscriptas legalmente, contando-se hum voto por cada cinco acções.
Art. H. A escripturação e contabilidade da Companhia serão confiadas a hum
secretario nomeado pelo conselho fiscal de accordo com o director gerente, quando
não possa ou não convenha ser preenchido esse legar por algum dos membros do
mesmo conselho.
Art. 13. O secretario residirá nesta Cidade, será convenientemente retribuído, formalisará as contas da Companhia, intercalando-as com as que receber
no Hm de cada mez do lugar da exploração.
Compete ao mesmo funccionario formar aimualmente hum inventario, que será
submettido com as contas geraes á consideração dos accionistas reunidos em Assombléa geral no annivorsario da, installação da Companhia.
TITULO V
DO DIRECTOR GERENTE

Art. 13. O director gerente terá a seu cargo a organisação de todo o pessoal e material, dirigirá todos cs serviços da exploração, empregando nisso todo o
seu zelo e tempo com a cooperação de sua família, escolherá os empregados do
estabelecimento, e os substituirá em caso de necessidade, ficando porém o salário destes dependente do conselho, de accordo com o mesmo direotor.
Na sessão do anniversario da installação da Companhia apresentará elic o relatório do ost;t,do do estabelecimento e dos negócios a seu cargo.
Art. 14. O empresário fundador, ou quem exercer as funcções de director
gerente, nos casos e na fôrma declarados no Art. 9 destes estatutos, terá pela sua
geri ncia hum ordenado úxo.
TITULO VI
DO CONSELHO FISCAL ADMINISTRACTIVO

Art. 15. O conselho Hscal administractivo será composto de cinco membros
eleitos de quatro em quatro annos em AssemMóa geral, a, excepção dos memores

— 52 —
do primeiro conselho qtxe serão designados pelo empresário d'entre os subsçriptores
das primeiras 250 accões.
'Art. 16. Compete ao conselho :
1°. Velar na, execução das decisões toma Ias pela Assembléa gerat.
g". Fiscalisar e superintender todos os negócios da Companhia, e especialmente
aadministracção e trabalhos do estabelecimento de exploração normal.
3°. Ordenara- chamada de fundos.
4°. Fazer escolha de hum banco com o qual se ponha, em reia,ções, e abra conta
corrente a respeito dos fundos sociaos que ahi foram recolhidos e empregados.
5°. Fazer a acquisição de todos os objactos necessários ao estabelecimento, de
accordo com o dírectorgerante.
6°. Fiscalisar e examinar tudo que disser respeito á escripturaçao e contabilidade a cargo do secretario.
Art. 17. Dos lucros verificados pelo inventario annual, de que trata o
Art. 6, se deduzirão três por cento pelo meaos pura fundo de reserva, o qual poderá ser elevado até prefazer a quarta parte do capital da, Companhia ; e o producto liquido, que restar, feita, essa deducção, constituirá o monte dividendo, que
se distribuirá por todos os accionistas na proporção de suas accões.
TITULO Vil
DA ASSEMBLÉA 'CERAL

, Art. 18. A reunião ordinária da Assembléa geral será no anníversario da sua
installação e além desta, reunião terão lugar as extraordinárias, que serão convocadas pelo conselho quando as julgue necessárias, ou quando for exigido por hum
numero de accionistas, representando pelo menos a quarta parte do fundo capital.
Art. 19. Compete á Assembléa. geral, além do que está determinado nestes
estatutos, deliberar sobre a prorogação da duração da Companhia, e resolver, Ando
o prazo marcado para esta e em qualquer tempo, sobre a, sua, dissolução e liquidação, quando se verifiquem as hypotheses dos §§ 2° e 3' do Art. 895 do Código Commercial.
Art. 20. Depois de approvados os presentes estututos pelo Governo Imperial
não poderão ser mais alterados senão por votação da Assembléa, geral dos accionistas que representem metade dos votos efTectivos, Rcmdo qualquer reforma ou
alteração, que se fizer nos mesmos estatutos dependente da, approvação do Governo Imperial.
Rio de Janeiro, 19 de Maio de 1855.— Z. TníjoM.

DECRETO — DE 16 DE JUNHO DE 1858
Autorisa a organisação

da Companhia denominada — Centro Agrícola — eapprovaos
respectivos Estatutos.

Attendendo ao que Me requereo Custodio Teixeira Leite, e de conformidade
com a Minha Jmmediata Resolução de 29 do moz passado, tomada sobro parecer da
Secç^o dos Negócios do Império do Conselho d'Estudo, exarado em Consulta de 30 de
Janeiro do corrente a,nno : Hei por bem Autorisar a organisação da Companhia
—Centro Agrícola,—a qual tem por fim receber á consignação productos agrícolas,
vende-los em leilão, e fazer outras operações mercantis ; e bem assim Approvar
os<respectivos Estatutos, que com este baixão.
O Marquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido,
e faça, executar. Palácio do Rio de Janeiro em dezeseis de Junho de mil oitocentos
ciucoenta e oito, trigesimo sétimo da Independência e do Império.
Com a, rubrica de Sua Magestade o Imperador.
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Estatutos da Companhia —Centro Agrícola — a que 30 refará o Decnton. 2.193
desta data.
CAPITULO I
DA

ASSOCIAÇÃO

Art. í.° Associação — Centro Agrícola, — he huma Sociedade anonyma, e tem
por fim :
§ 1.° Receberá consignação pró iuctos agrícolas, e vende-los em leilão merca,utü. f
§ã.°Fazera,vançosaseus committentes, segundo os estilos das casas de
commissões desta Praça.
Art. 3.° Tem a, sua, sede nesta Corte, e durará 15 annos contados do dia de
sui, installação.
Art. 3.° Seu capita,! he de 3.000:000$000 divididos em 15.000 accões de
S00$000 cada, huma.
CAPITULO II
DAS OPERAÇÕES DA SOCIEDADE

Art. 4." A Sociedade poderá realisaras seguintes operações :
§ 1.° Receber à consignação qua,esquor productos agrícolas, devendo limitar-se
nos dous primeiros annos ao café, o ao assucar.
§ 2." Vende-los em lotlão mercantil, e á portas abertas previamente annunciado pelos jornaes.
§ 3.° Fazer adiantamentos a seus committentes na razão da, importância de
suas remessas, e garantias que oflerecerem.
§ 4.° Aviar com maior esmero, e pelo custo do mercado, as encommendas, que
lhe fizerem.
§ 5." Encarregar-se daquelles negócios de seus committentes.que por estilos
da Praça, costumão-se encarregar ás casas de commissões.
§ 6.° Fazer as operações de credito necessárias para o bom andamento da
Sociedade.
§ 7." Receber dinheiro a prêmio.
§ 8.° Encarregar-se por conta de seus committentes da compra e venda, de
títulos públicos, ou particulares ; cobrar dividendos, ou quaesquer outros valores.
Art. 5.° A venda de que trata o artigo antecedente § ã°, terá lugar, quando
muito dous dias depois do recebimento dos gêneros consignados.
Art. 6." Ella, será apregoada e realisadapor hum leiloeiro, empregado da
Sociedade, o qual, quando oíferecer a,í?um gênero, terá defronte de si as diferentes
amostras comas necessárias indicações.
Art. 7." Na nota da venda se mencionará não só o nome do comprador, como
o do dono do gênero vendido.
Art. 8." O café e o assucar poderão ser vendidos em sacas, ou caixas apropriadas á exportação.
CAPITULO III
DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 9.° Os negócios da, Sociedade serão administrados por hum Conselho
Fiscal, e por hum Gerente.
Art. 10. O Conselho Fisca.1 se comporá, de três membros, dos quaes o mais
votado será o Presidente.
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Art. 11. Estes funccionaríos serão eleitos biennalmente em Assembléa geral
de accionistas por maiori,t, absoluta de votos; excepto os primeiros que serão
nomeados pelo iocorporador da Sociedade.
.
Art. 12. A'Administração compete:
§ 1.° Djstgnar o numero de empregados, e marcar-lhas vencimentos.
§ 2.° Designar o numero, e localidade dos estabelecimentos para as operações
sociaes.

§ 6." Receber os gêneros consignados á Sociedade, e proceder á sua venda.
§ 7." Attender ás reclamações dos committent.es, não sendo contrarias aos
presentes Estatutos.
§ 8.° Attrahir o maior numero de committentes, empregando para isso os
meios, que entender convenientes.
§ 9.° Organisar semestralmente nos mezes de Maio e Novembro hnm balanço,
que submetterá á approvaçao do Conselho Fiscal, e em seguida, publicará pelos
jornaes mais lidos.
§ 10. EíToctuM- o pagamento dos dividendos.
§ 11. Depositar diariamente em hum dos Bancos desta Corte as prestações
reatisadas, e quaesquer outros fundos, que tiverem entrado para os cofres da
Sociedade; estabelecendo contas correntes de juros recíprocos com o dito Banco,
que, em igualdade de circumstancias, será sempre o Commerciai e Agrícola.
Art. 2% Para bem cumprir o que lhe he determinado no artigo antecedente,
o Gerente he obrigado :
§ 1.° A ter em compartimentos distinctos amostras dos gêneros que forem
consignados à Sociedade, com rótulos indicadores de sua qualidade, e do nome de
seus donos.
§ 2." A patenteá-las, pondo-as ao alcance do exame dos compradores, que,
para esse Rm, serão convidados pelos jornaes.
§ 3." A annunciar o dia, hora, e lugar do leilão.
Art. 22. O Gerente, sempre que lhe for exigido, submetterá & inspecção do
Conselho Geral não só os cofres, mas ainda os livros, a correspondência, os gêneros,
e todos os objectos pertencentes á Sociedade.
Art. 23. O Gerente procurará sempre ultimar por meio de árbitros as questões,
que se suscitarem no manejo dos negócios da Sociedade.
Art. 34. Elle ho o órgão da Sociedade em todas as questões sociaes. Nesse
sentido lhe serão concedidos, com a, faculdade de substabeleoer, e sem reserva,
plenos poderes para representa-la em juízo, ou fora delle, inclusive os em própria
causa.
Art. 25. O Gerente fará publicar nos joraaes mais lidos da Corte, 15 dias
antes da reunião ordinária da Assembtáa geral, o relatório, que a mesma deve
apresentar por intermédio do Conselho Fiscal.
Art. 26. Além da porcentagem, que lha compete nos lucros líquidos da
Sociedade, perceberá quatro contos de róis annuaes.
Art. 37. O Gerente não poderá entrar em exercício sem depositar no Banco
Commercial e Agrícola com noções, que só poderão ser alienadas três mezos depois
do balanço, que seguir á sua exoneração.
Art. 28. Dando-se quatquer impedimento, que inhiba o Gerente de continuar
as suas funcções, este o fará immediatamente constar ao Vice-gerente para que o
substitua.

§ 3.° Resolver sobre a locação, compra, ou venda dos bens fie raiz.
CAPÍTULO IV
DO CONSELHO FISCAL

Art. 13. Ao Conselho Fiscal compete :
81." Velar na execução dos presentes Estatutos.
§ 3.°' Assignar as acções da Sociedade.
§ 3.° Fisealisaravenda dosproductos consignados.
§ 4/ Verificar se tem ellas lagar com tod;t, a pubticidade e exacção.
^ 5.° Arbitrar a somma que deve ser adiantada a cada hum dos committcntes
da Sociedade.
§ 6.° Autorisar o Gerente a contrahir empréstimos, cujas quantias fixará,
tendo em vista as necessidades, e conveniência da Sociedade.
* Art. 14. Os membros do Conselho Fiscal comparecerão diariamente nos estabelecimentos da Sociedade, afim do Rscalisar todas operações da mesma, e, quando
o não possão todos, o fará ao menos hum deites.
Art. 15. Se aigum dos Fiscaes tiver sciencia de abuso, ou irregularidade praticada pelo Gerente, o communicará ao Consetho. Este, achando procedente a communicação, o fará constar por escripto ao Gerente, convidando-o a reparar sua
fatta. Se o Gerente não attender á reclamação, o Conselho Piscai convocará immediatamente a Assembléa geral, á qual apresentará hum relatório fundamentado,
propondo a demissão do Gerente, podendo sob sua responsabilidade susponde-lo,
quando o caso for de gravidade tá!, que o interesse da Sociedade exija.
Art. 16. As deliberações do Conselho Fiseal serão lançadas por hum de seus
membros, servindo de Secretario, em hum livro para esse fim destinado, que será
numerado e rubricado pelo respectivo Presidente.
Art. 17. O Consetho Fisc t,i em cada reunião ordinária da Assembláa geral dará
contas do estado da Sociedade, emittindo o sau juízo acerca do relatório do Gerente,
e propondo quaesquer medidas, que por ventura, entender necessárias.
_Art. 18. Cada, hum dos membros do Conselho Fisca! perceberá, em compensação de seu trabatho, quatro contos de reis annuaes.
Art. u). Nenhum deites poderá entrar em exercício sam possuir pelo menos
cincoenta acções, que serão depositadas no Baneo Commercial e Agrícola, das
quaes não poderá dispor se não três mezes depois do balanço, que se seguir á sua
exoneração.
CAPITULO V
DO GERENTE

Art. 30. Ao Gerente compete :
" Nomear, e demittir os empregados.
§ S.° Administrar todos os negócios da Sociedade.
^ § 3." Fazer
'""o""" ^^"" as transacções tendentes ao Hm da Sociedade, salvo os casos,
de que trata
Í5 do Código Commercial.
§ 4.
resoluções Jo Consetho Fiscal, sendo-lhe permittido recorrer
para a As s
' """ <he parecere-n prejmi)ei.ao.s á Sociedade.
correncasde jurjs recíprocos, passar lettras^Meras
nnArn^Jjr ^"" recjamaretn os interesses da Sociedade, precadendo á todus essas
opeiações approvaçao do Conselho Fiscal.

CAPITULO VI
DA ASSEMBLÉA GERAL

Art. 29. A reunião dos accionistas, que possuírem dez ou mais acções por si,
ou como procuradores de outros, constituirá a Assembléa geral.
Art. 30. O Presidente nomeará d'entre os accionistas hum Secretario, e dous
Escrutadores, para servirem no acto da eleição.
Art. 31. A Assembléa geral reunir-se-ha ordinariamente no mez de Maio, no
dia, que for designado pelo Conselho Fiscal; e extraordinariamente nos casas
seguintes :
Quando sua reunião for requerida por hum numero de accionistas, cujas acções
representarem hum décimo ao menos do fundo capital.
Quando a Commissão Fiscal o julgar necessário.
Quando for requerida pelo Gerente.
A convocação ordinária, ou extraordinária se fará por edital publicado nos
jornaes mais lidos em três dias consecutivos, e oito antes do designado para a
reunião.
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Art. 32. A Assembléa geral poderá deliberar eom hum numero de membros,
que representem hum terço do valor nominal das acções inscriptas. Se no dia
designado para a reunião não comparecei' numero sufHciunte de membros, será de
novo convocada a Assembléa com antecipação do quinze dias e nesse caso se julgará
constituída qualquer que seja o numero de accionistas presentes.
Art. 33. A verificação do numero de accionistas presentes com seus respectivos
votos se fa,rá assinando cada hum delles em huma folha de papel, apresentada
pelo Presidente. Esta íbiha, que conterá a designação da sessão, depois de datada,
e subscripta pelos membros da meza, será archivada para prova da vaidade da
Assembléa.
Art. 34. Os accionistas impedidos ou ausentes podem ser representados, e votar
em Assemblóa geral por outros accionistas munidos dos necessários poderes ; ou
mandarão seus votos em cart;t fechada dirigida á Assambléa.
Art. 35. Os votos na Assembléa geral serão contados da maneira seguinte :
Cada dez acções dá direito à hum voto, mus nenhum accionista, terá mais de
dez votos qualquer que seja o numero de aeções que represente por si, e como
procurador de outro.

Art. 45. Tanto os membros do Conselho Fiseai, como o Gerente nada perceberão
durante o tempo, em que por qualquer motivo deixem de exercer suas funcções,
cabendo nesse caso os respectivos vencimentos aos que effectivamente os substituírem.
Art. 46. Os funccionarios da Sociedade, e os empregados serão responsáveis
por qualquer facto, que commetterem no exercício de suas funcções.
Art. 47. A Sociedade poderá ser dissolvida antes de completados os 15 annos,
se por maioria absoluta de votos, que representem mais de metade do valor
numinal das acções inscriptas, assim o decidir a Assembtéa geral, para esse íim
expressamente convocada.
Art. 48. O prazo da duração da Sociedade poderá sar prorogudo por decisão da
Assembléa geral, proferida, de conformidade com o disposto no artigo antecedente,
dependendo a/decisão para, a aua validade da approvação do Governo.
Art. 49. Approvados os presentes Estatutos, só poderão ser alterados dous
annos depois de instatladaa Sociedade, não podendo ser executada qualquer atteração sem previa approvação do Governo.
Rio de Janeiro em 21 de Dezembro de 1858.— Cns?o(%:o íTgM

Art. 36. Nenhum accionista terá votos em virtude de acções transferidas até
60 dias antes da reunião.
Art. 37. Compete á Assembléa geral :

§ 1.° Alterar, ou reformar os Estatutos da Sociedade, para o que he de mister
a presença de aceionistas, que representem hum terço do capital nominal.
^ § 3.° Julgar as contas annuaes.
§ 3.° Nomear por escrutinio secreto e maioria absoluta de votos os Fisca,es, e
três supplentes, o Gerente, e o Vice-Gerente.
Art. 38. Se no primeiro escrutinio não houver maioria absoluta, proceder se-ha
a segundo entre os candidatos mais votados em numero duplo dos que tiverem do
ser ciei tos. No caso de empate decidirá a sorte.
CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 39. As acções, que até o acto da installação não estiverem destribuidas,
constituirão propriedade da Sociedade, e poderão ser opportunamente vendidas, se
assim o deliberar o Conselho Fiscal. O prêmio, que obtiverem, fará parte do fundo
de reserva.
Art. 40. As acções serão reatisadas em prestações de dez porcento, devendo
elTectuar-se as entradas dentro dos prazos marcados peio Conselho Fiscai, de accordo
com o Gerente, precedendo aviso com Í5 dias pelos jornaes mais lidos.
Art. 41. Os accionistas, que no prazo marcado não efTectuarem suas entradas,
perderão ípso /"acío todos os seus direitos relativos ás acções, e à quaesquer quantias
que em virtude dellas tiverem anteriormente realisado, sem serem admittidos a
reclamação atguma. Exceptuão-se porém oscasosdefaHecimento, e defailencia,
em que o Conselho Fiscal podeiá designar novo prazo ao herdeiro, ou successor do
accionista,.
Art. 42. As acções assim perdidas petos accionistas e adquiridas pela Sociedade
tpoderão ser de novo emittidas a prêmio, conforme o entender conveniente o
Conselho Fiscal.
^ Art. 43. Em quanto se não preencherem todas as entradas, as acções serão
transferiveis somente por termo lançado no livro para esse Am destinado ; completadas aquelias poderão ser transferidas por simples endosso.
Art. 44. O lucro liquido da Sociedade será semestralmente distribuído pela
maneira seguinte :
3 por cento para o Gerente.
2 por cento para os empregados proporcionalmente aos seus ordenados.
5 por cento para o fundo de reserva.
90 por cento para dividendos dos accionistas.

EM Í8 DE NOVEMBRO DE 1^

#
Os instrumentos e utensis destinados á lavoura estão sujeitos á direitos de importação.

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional,
declara ao Sr. tnspector da Thesouraria da Provincia do Pará, em resposta ao seu
oííicio n. 149 de 14 de Setembro ultimo, que a alteração feita pelo Decreto
n. 1.969 de 36 de Agosto de 1857 no art. 1.038, que foi reproduzida no art. 31 da
Lei n. 939 de 26 de Setembro de 1P57, isentando de direitos de importação as
machinas próprias para lavrar a terra e preparar os productos da agricultura, e
bem assim para o serviço de quaesquer fabricas, para os navios a Vapor e para
as estradas de ferro, não compreheodeo os instrumentos e utensis destinadosjÁ
lavoura e sujeitos pelo art. 451 a pagamento de direitos, de que só depois forão
aliviados pelo Decreto de 27 de Março do corrente anno ; e porque não se
tenha feito especial menção do art. 28 da Tarifa., que comprehende utensis, mstrumentos e apparelhos empregados na preparação dos productos da lavoura, e
dando-se para com elles a mesma, razão que houve paru se não jutgar comprehendido na atteração do Decreto de 26 de Agosto de 1857 o art. 451, deve entender-se
que se acha ainda, em vigor aquelie art. 2^, e que são sujeitos aos direitos de o /.
ad valorem todos os objectos nelle incluídos ; ncando por tanto approvada
a decisão da mesma Thesouraria, que assim o resolveo.
Thesouro Nacional em 18 de Novembro de 1858. — .Bernardo

DECRETO — DE 14 DE ABRIL DE

1860

Estabelec- em execução do § 14 do art. 29 da Lei D. 239 de2id.Sele:«bro de 189?, o
processo segundo o qual será conferido hum prêmio ans lavradores que apressarem
certa quantidade de trigo do suas colheitas.

Hei por bem, em execução do § 14 do art. 29 d- Lei "-^ de 26 de Setembro
de 1857f orden.w que se observe o Regulamento, que com este ba-xa estabetc
cendo o processo segundo o qu.l será conferido o prêmio ^ dous contos de ráisaos
lavradores que apresentarem cem alqueires de trigo de suas colheitas em pei
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estudo, e que he assignado por João do Almeida, Pereira Filhq, do Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do tmpario, que assim o tenha, entendido e faça, executar. Palácio do Rio de Janeiro em quatorze de Abril de mil
oitocentos e sessenta,, trigesimo nono da Independência e do Império.
Com a Rubrica de Sua Mi,gestade o Imperador.
Pereira
Regulamento a que se refere o Decreto n. 3.573 desta data para a exeoação do § H da
art. 23 da Lei n. 939, de 36 da Sstembro de 1857, que confere o prêmio de doas
contos de réis aos lavradores que colherem cem alqueires de trigo.
Art. ] ." O prêmio do que trata o § 14 do art. 20 da Lei n. 939 de 36 de Setembro de 1857, será concedido a qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro, residente
no paiz, que provar comattestados da Câmara Municipa], e das autoridades policiaes do lugar, em que o plantio e a colheita do trigo se der:
1.° Que sua profissão habitual ho a iavoura em terras próprias ou de que se
acha de posse p )r titulo legitimo.
S.° Que o trigo colhido nas ditas terras dá cem ou mais alqueires, e se acha
em perfeito estado.
Art. 2.° As Câmaras Municipaes não poderão pássaros attestadosde que
trata o artigo antecedente, sem que por meio de commissões compostas de
cidadãos de sua escolha, das quaes podem formar parte os seus membros, e que
serão nomeados logo que o lavrador o requeira, examinem todo o processo do
plantio e colheita do trigo, devendo ser verificada, pjr exame de peritos feito em
presença das mesmas commissões, a qualidade de trigo colhido e seu bom estado.
Art. 3.° O lavrador que pretender obter o prêmio, de que trata o art. 1.°,
dirigirá o seu requerimento ao Governo, se residir em qualquer das províncias do
Império, por intermédio do respectivo Presidente, que emittirá o seu juizo sobre
a pretenção, depois de mandar proceder às diligencias e informações que julgar
necessárias para formar a sua opinião.
Esse requerimento será instruído com os attestados de que trata o art. l", e
acompanhado de hum relatório em que se declarem os meios, instrumentos e
braços empregados para o preparo e amanho da,s terras, e para a colheita; os preservativos empregados para extirpar a moléstia da ferrugem ou de outra qualquer
natureza, a qualidade da terra ; a parte em que a producção foi abundante, maior
ou menor, diminuta eu inferior; o preço por que pôde ser vendido o trigo colhido,
e quaegqaer outras circumstuncias, cujo conhecimento for necessário para a boa,
direcção e instrucção dos lavradores.
Art. 4." Nenhum lavrador receberá mais de uma vez o prêmio conferido pela
citada Lei n. 939, o qual será pago por ordem do Ministro do Império. Palácio do
Rio de Janeiro em 14 de Abril de 1860.
Pereira

t

DECRETO — DE 88 DE JULHO DE 1860

Crôa hnma nova Secretaria de Estalo a denominação de Secretaria de Estado dos
Negociis da Agrictittura, Commercio e Obras Publicas.

Hei por bem Sancoionar e Mandar que se execute a Resolução seguinte da
Assemblea Geral Legislativa:
Art. 1." Fica, creada numa nova Secretaria, de Estado com a denominação de
Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.
§ 1." O respectivo Ministro e Secretario de Estado terá as mesmas Honra?,
previlegios e vencimentos de que gozão os actua,es Miaistros.

§ 3.° Fica, o Governo autorisado para distribuir pelos dilferentes Ministérios
as attribuições que devão a cada hum competir.
§ 3.° Ó Governo dará Regulamentos á referida Secretaria de Estado, empregando nelta o posssal necessário, tirado das diversas Secretarias de Estado, da
Repartição Geral das Terras Publicas, e da Directoria Gerat dos Correios.
§ 4." O numero de empregados da Secretaria de Estado não poderá exceder ao
actualmente existente nellas e naqueltas duas Repartições, nem a somma a despender em seus vencimentos poderá exceder a que ora se despende .
Art. 8.° Ficam revogadas as disposições em contrario.
João de Almeida Pereira, Filho, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de
Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido, e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em vinte oito do Julho do mil c oitocentos e sessenta, trigesimo nono da Independência e do Império.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador .
João o*g AZ!Me:'t%",
João Lusíada da CwwAa

Transitou na Chancelíaria do Império em 7 de Agosto de 1^60.— Jos^o do
Publicado na Secretaria de Estado dos Negócios do Império em 8 de Agosto
d e 1860 — J o ' "

DECRETO — DE 16 DE FEVEREIRO UE Í86t
Dá execução ao Decreto n. 1.0Í)7 do 28 d ? Julho de 1860.

Para execução do disposto no art. 1° § 2° do Decreto n. 1.067 de 28 de Julho
do 1860, Hei por bem decretar o seguinte:
Art. 1° Ficão a cargo do Ministério dos Negócios da Agricultura, Commercio
e Obras Pubücas, os seguintes objoctos, que em virtude da Legislação anterior,
erão da competência do Ministério do Império :
L" Os negócios relativos ao Commercio, com excepção dos que estão actua l
mente a cargo dos Ministérios da Justiça e da Fazenda.
2.° O que he ooncernente ao desenvolvimento dos diversos ramos da industria
e ao seu ensino profissional.
3.° Os estabelecimentos industriaes e agrícolas.
4.° A introducção e melhoramento de raças de animaes e as escolas veterinárias.
5.° A collecção e exposição de productos industriaes e agrícolas.
6." A acquisição e distribuição de plantas e sementes.
7.° Os Jardins Botânicos e Passeios Públicos.
8 ° Os Institutos Agrícolas, a Sociedade Auxiliadora da, Industria Nacional, e
quaesquer outras que se proponhão aos mesmos uns.
9.° A mineração, exceptuada a dos terrenos diamantinos, cuja, administração
eiaspecçãocontiuúa a cargo do Ministério dA Fazenda.
10. A autorisação p'tra incorporação de Companhias ou Sociedades relativas,
aos ramos de industria acima, mencionados, e a approvação cios respectivos
Estatutos.
H. A concessão de patentes pela invenção e melhoramentos de industria útil,
e de prêmios peta introducção de industria estrangeira.
13. Os negócios concernentes ao registro das terras possuídas, á legitimação
ou revalidação das posses, sesmarias ou outras concessões do Governo Geral ou
dos Provinciaes, á concessão, medição, demarcação, descripeão, distribuição e venda,
das terras pertencentes ao Estado, e á sua reparação das qne pertencem ao do-
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minio particular, nos termos da- Lei n. 601 de 18 de Setembro de 1850 e do
Decreto n. 1.3)8 de 30 de Janeiro de 1854.
13. A cotonisação, menos na parte relativa, ás colônias militares, que Heão a
cargo do Ministério da Guerra, e ás penaes, que são da competência do da Justiça.
14. A catecheso e civilisação dos índios, e as missões e aldeamentos dos
indígenas.
15. As Obras Pubücas Gcraes no Município da Corte e nas Provmctas, ou
quaesquer outras feitas por conta, do Estado ou por elie auxiliadas, e as Repartições encarregadas de sua execução e inspecção. Exceptuão-se as obras miütares
e as relativas a serviços especiaes pertencentes a cada hum dos Ministérios, as
quaes serão executadas por conta de cada hum deites.
16. ,ss Estradas de íerro, de rodagem e quaesquer outras, e as Companhias
ou Emprozas encarregadas de suaconstrucção, conservação e custeio.
17. A navegação fluvial e os paquetes.
18. Os Correios Terrestres e Marítimos.
Art. 3.° Ficão também a cargo do Ministério dos Negócios da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas, os seguintes objectos, que, em virtude da legislação
anterior, erão da competência do Ministério da Justiça:
1." A lllumiuação PuMica da Corte.
2.0 Os Telegraphos.
3." O que he relativo ao serviço da extincção dos incêndios e ás Companhias
de bombeiros.
Art. 3.° Ficão a cargo do Ministério do Imporio, alam dos que já são de sua
competência, o não forão delia excluídos pelo presente Decreto, os seguintes
negócios, que, em virtude da legistação anterior erão da competência do Ministério da Justiça:
l.°A divisão ecclesiastica.
S.° A apresentação, permuta, e remoção dos benefícios ecclesiasticos, dispensas e quaesquer actos respeôtivos.
3.° Os confUctos de jurisdicção e os recursos á Coroa <!m matéria ecclesiastica.
4.° O Beneplácito Imperial e licenças prévias para as graças espirituaes, que
se impetrão da Santa Sé e seus delegados.
5." Os negócios com a Santa Sá e seus delegados.
6 ° Oá negócios relativos aos Seminários, Conventos, Capelia Imperial, Ordens
Terceiras, Irmandades e Confrarias.
7.° Os negócios relativos aos outros cultos não cathoücos.
8." OMoute-Pio dos servidoras do Estado.
Art. 4.° O actual Consuítor do Ministério do Império consultará sobre os
negócios que correrem peta Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura,
Commercio e Obras Pubücas, passando para a do Império o Con uttor dos negócios
ccclesiasticos do Ministério da Jus:,iça, em quanto subsistirem estes empregos
Art. 5.° Em quanto pelo poder legistativo não forem contempladas na Lei do
Orçamento as despezas com a nova Secretaria de Estado, e as que resuttão das
alterações feitas pelo presente Decreto nas dos negócios do império, da Justiça e da
Guerra, correrão estas petas verbas consignadas para os respectivos serviços nos
Orçamentos especiaes das Repartições a que anteriormente pertencião.
Art. 6.° Para execução deste Decreto serão remettidos ás diversas Secretarias de Estado todos os livros e papeis relativos aos negócios findos, ou ainda
pendentes, cuja expedição áca competindo á cada uma dellas, pertencendo aos
respectivos
Ministros fazer a designação da,s Repartições ou Secções a que hão de
ser annexados.
Art. 7.° Ficão revogadas as disposições em contrario.
João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de
Estado dos Negócios do Império, o tenha assim entendido e faça executar.
Palácio do Rio de Janeiro em dczaseis de Fevereiro de mil oitocentos sessenta e
um, quadragesimo da Independência e do Império.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
João d
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DECRETO —DE 16 DE FEVEREIRO DE 1861

Organisa a Secretaria de Estado

dos Negócios da Agricultura, Commercio e Obras
PnMicas.

Para execuçãj do disposto no art. l.°§3.°do Decreto n. 1.007 de 28 de
Julho de ÍSôO, Hei por bem Decretar o seguinte:
Regulamento da Secretaria de Estado dos Negócios da Agrisu.ltura, Commercio e
Obras Publicas
TITULO I
CAPITULO ÚNICO
DA

ORHANISAÇÃO DA SECRETARIA

Art. 1.° A Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Commercio e
Obras Pubücas compôr-se-ha das seguintes Repartições:
l.a Directoria Centra) e dos Negócios da Agricultura, Commereio e Industria"!
2." Directoria das Obras Publicas e Navegação;
3." Directoria das Terras Pubücas e Cotonisação;
4.* Directoria dos Correios;
Art. 2.° A 1^ Directoria se comporá de :
Um Director ;
Dous Chofos <to Secção ;
Três primeiros OfHciaos;
Dous segundos OtHciaes;
Três Amanuenses ;
Um Porteiro;
Um ajudante do Porteiro ;
Um Continuo;
Três Correios.
Art. 3." A 2" Directoria se comporá de:
Um Director;
Dous Chefes de Secção;
Três primeiros Oííiciaes;
Dous segundos OfRciaes;
Dous Amanuenses ;
Dous Contínuos, servindo um de Correio.
Art. 4.° Além dos Empregados acima mencionados terá a 2* Directoria um
Corpo de Engenheiros, e os auxiiiares precisos para o e^uie, inspecçao, execução
e fiscalisação das Obras Publicas, os qnaes vencerão as gratificações que lhes forem
arbitradas em tabeliã especial.
Art. 5.° A. 3^ Directoria se comporá do :
Um Director ;
Um Chefe do Socção ;
Três primeiros OfHciaes ;
Dous segundos OHiciaes;
Doug Amanuenses ;
Dous Contínuos, servindo um do Correio.
Art. 6.° A 4* Directoria se comporá de:
Um Direotor ;
Um Chefe de Secção ;
Dous segundos OíHctaes ;
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Dons Amanuenses;
Um Continuo, servindo de Correio.
Art. 7.° Em Regulamentos especiaessjrão marcAdosa ordem, distribuição e
processo do serviço em cada uma das Directorias, bem como os deveres e attribuições dos Empregados, na- parte em que não estão regufados no presente Decreto.
TITULO H
CAPÍTULO I
DOS TRABALHOS COMMUNS A TODAS AS DIRECTORIAS

Art. 8.° São trabalhos communs a todas as Directorias:
1.° O registro da entrada, de todos os papeis e o preparo de toda a correspondência, que versar sobre os negócios da competência de cada uma deltas.
8.° O registro, por extracto, de todos os negócios, que Ibes pertencerem, com
indicação do processo que forem seguindo, e das decisões que tiverem.
3.° O assentamento gerai de todos os Empregados do Ministério, que lhes
forem sujeitos, e a organisação do quadro dos seus vencimentos.
4.° A organisação do quadro dos Empregados respectivos e dos seus vencimentos, com as notas relativas ao seu exercício e procedimento,
o 5.° O inventario dos moveis e dos objectos pertencentes a cada uma deltas.
6." A celebração de contractos que versarem sobre negócios da sua competência.
7.° A distribuição dos créditos respectivos.
8.° A escripturação e Hscalisação dn todas as despezas ordenadas pelo Ministério, créditos.
por intermédio de cada uma delias, o a demonstração do estado dos respectivos
H.° A organisação do orçamento da Directoria.
CAPITULO H
DOS NEGÓCIOS ESPECIAES A CARGO DE CADA UMA DAS DIRECTORIAS

Art. 9.° A Directoria central terá especialmente a seu cargo :
1." Os negócios relativos ao Commercio, com excepção dos que estão actualmente a cargo dos Ministérios da Justiça e da Fazenda.
O que
üe concernente ao desenvolvimento dos diversos ramos de industria
e ao 8."
ensino
profissional,
3.° Os Estabeíecimentos [ndustriaes e Agrícolas.
4.° A introducção e melhoramento de raças de animaes e as escolas veterinárias.
5." A colleeção e exposição dos productos industriaes e agrícolas.
6.° A acquisição e distribuição de plantas e sementes.
7.° Os jardins botânicos é passeios públicos.
8.° Os Institutos Agrícolas, a Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, e
quaesquor outras que só proponhão aos mesmos uns.
9." A mineração, exceptuada a dos terrenos diamantinos, cuja administração
e inspecção continua a cargo do Ministério da Fazenda.
- 10. A autorisaçãp para incorporação de Companhias ou Sociedades relativas
aos ramos de industria acima mencionados e a approvação dos respectivos Estatutos.
H. A concessão de patentes pela invenção e melhoramento do industria útil,
e a de prêmios pela introducção de industria estrangeira,.
13. A proposta e abertura de créditos supplemeatares e extraordinários.
J3. A cscripturarão e íiscalisação de todas as despezas ordenadas pelo Ministério, a a demonstração do estado dos respectivos créditos.
14. A organisação do orçamento gorat do Ministério.

- 63 —
15. O assentamento dos próprios nacioaaes empregados no serviço do Ministério.
16. O archivo da Sejretaria.
Por esta Directoria se fará a correspondência, entre o gabinete do Ministro
e os Directores.
Art. 10. A Directoria, das Obras Publicas e navegação terá especialmente a
seu cargo:
l." Os negócios concernentes ás estradas de ferro, de rodagem e quaesquer
outras, e ás emprezas ou Companhias encarregadas de sua construcção, conservação
e custeio.
2." Os tciegraphos.
3.° Os negócios relativos á navegação fluvial e aos paquetes.
4.° As Obras Publicas Geraes no Município da Corte e nas Províncias, e quaesquer outras f<#as por conta do Estado, ou por elle auxiliadas, e as Repartições
encarregadas de sua execução e inspecção. Exceptuão-se as Obras Militares e as
relativas a serviços especiaes pertencentes a cada um dos Ministérios, as quaes
serão executadas por conta do cada um delles.
5.° A illuminação publica da Corte.
6. "O que he relativo ao serviço da extincção dos incêndios e ás Companhias
de Bombeiros.
Art. 11. A Directoria, das Terras Publicas e Cotonisação terá, especialmente
a seu cargo:
1.° Os negócios concernentes ao registro das terras possuídas, á legitimação
ou revalidação das posses, sesmarias ou outras concessões do Governo geral ou
dos Provinciaes, à concessão, medição, demarcação, deseripção, e venda das terra!
pertencentes ao Estado e á sua separação das que pertencem ao domínio particutar, nos termos da Lei n. 601 de 18 de Setembro de 1850 e do Decreto n. 1.318
de 30 de Janeiro de 1854
8." A colojisação, menos na parte relativa ás Colônias Mititares, que Ação a
cargo do Ministério da Guerra, e ás penaes que são da competência do da Justiça,.
3." A catechese e civilisação dos índios e as missões e aldêamentos dos
indígenas.
Art. 12. A Directoria dos Correios terá a seu cargo :
1.° Os negócios relativos aos correios terrestres e marítimos.
2.° A tomada de contas aos Administradores e Thesoureiros.
3.° A proposta de quaesquer medidas e providencias que a pratica mostrar
convenientes ao melhoramento do serviço do correio.
4.° A confecção de tabellas em que se declarem, com toda, a especificação, os
dias e horas da chegada e sabida dos correios de cada uma das administrações e
agencias, qual a sua direcção, quaes as administrações e agencias a que se dirigem,
ou onde tocao intermediariamunte, e em que dias; finalmente todas as observações que forem convenientes pura melhor conhecimento do serviço.
5.° Os negócios relativos aos paquetes estrangeiros.
TITULO III
CAPITULO I
DOS DEVERES B ATTRIBUIÇÕES DE CADA UM DOS EMPREGADOS

Art. 13. Os Directores são Chefes das respectivas Repartições, e a elles são
subordinados os Empregados do cada huma dellas.
Art. 14. Incumbe aos Directores, além dos deveres e attribuições queihqs
forem marcados nos Regulamentos especiaes a que se refere o art. 7°:
1.° Designar os Kmpregados que deverá ter cada Sacção, conforme a importância e íHauencia, de seus trabalhos, podendo removê-íos de umas para outras
^Secções, quando exigir o bem do serviço, ou encarrega-los de quaesquer trabalhos, ainda que em Secção differento daquella a que pertencerem.
2.° Dirigir u inspeccionar todos os trabalhos.
3.° Manter a ordem e regularidade do serviço, impondo as penas eorreccionaes
declaradas no ar t. 39.
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4." Tomar o ponto aos Empregados seus subordinados.
5.° Deferir-ihes juramento e dar-lhos posse.
6.° Conceder-thes licença até trinta dias em um anuo.
7.° Receber, abrir e distribuir pelas Secçoes das respectivas Directorias toda a
correspondência, para que seja instruída com os precisos esclarecimentos, e sub^
ao Ministro por fórm i quo alie possa deliberar.
A correspondência reservada e confidencial só será aberta quando para isso
houver expressa autorisação do Ministro.
A correspondência que versar sobre negócios urgentes será levada immediaameute ao conhecimento do Ministro. '
8.° Assignar toda a correspondência, que constar de simptes communicacões e
accusação de recebimentos, e a que versar sobru mera execução de ordens e decisões,
e sobre remessas.
9." Requisitar, em nome do Ministro, de qualquer autoridade, com excepção
dos Ministros e Secretários do Estado, Conselheiros de Estado, Secretários das
Câmaras Legislativas. Bispos, Presidentes de Províncias e dos Tribunaes judiciários,
as informações o parcceres que forem necessários para a, instrucção o decisão dos
negócios.
10. Communicar aos Chefes das outras Directorias os trabalhos que tiverem
relação com os negócios que lhes estão incumbidos.
H . Prestar aos Chefes das outras Directorias as informações que forem necessárias para o prepa.ro de todos os trabalhos a cargo de cada uma deltas.
13. Confeccionar os Regulamentos e Instrucções que forem relativas aos
negócios a cargo das suas Directorias.
13. Executar os trabalhos de que pelo Ministro forem encarregados,
t
14. Apresentar ao Ministro no 1° de Março de cada anno o relatório dos
negócios que correrem pelas respectivas Directorins, afim de servir para a,
confecção do relatório geral.
Art. 15. Ao Chefe da 4** Directoria, além dos deveras e attribuições declaradas
no artigo antecedente, competem ti.s que lhe são conferidas pelo Decreto n. 399 de 31
de Dezembro de 1844, na parte em que não foi alterado pelo presente Decreto.
Art. 16. Ao Chefe da l* Directoria incumbe privativamente organisar e
submetter á consideração do Ministro a-té o dia 31 de Março o relatório que deve
ser presente á Assemblea Geral Legislativa.
Art. 17. Aos Chefes de Secção incumbe:
1.° Executar e fazer executar pontualmente os trabalhos a cargo de suas
Secções.
8." Fazer escripturar o livro do tombo em cada, um dos ramos de serviço a seu
cargo, contendo, em resumo e por ordem chronologica. a Lei, Decreto ou qualquer
acto da sua instituição, e as alterações que tenhão havido.
3.° Fazer escripturar os livros do registro de todos os actos expedidos pelas
respectivas Secções.
4.° Representar aos rcsp3ctivos Directores quando os Empregados de suas
Secções não cumprirem os seus devores, ou deixarem de executar as suas
ordens.
5. "Desempenhar os trabalhos que lhes forem encarregados pelos respectivos
Direotores.
6.°Dar o seu parecer e informação sobre os negócios que pertencerem ás
respectivas Secções, e houverem de subir ao conhecimento do Ministro.
Art. 18. Aos OfHciaes e Amanueuses incumbe desempenhar os serviços que
lhes forem distribuídos pelos Chefes das respectivas Secções.
Art. 19. Ao Porteiro incumbe :
1.° SeMar os diplomas e títulos expedidos pelas Directorias, segundo as Leis e
ordens em vigor.
3.* Fechar toda a correspondência da, Secretaria.
3.° Satisfazer a,o que lhe for ordenado pelos Directores e pelos Chefes de
Secção sobro objecto de sorvic.).
. 4.° Distribuir e íiscalisar o serviço do seu Ajudante, dos Contínuos o dos Corretos, e tomar-lhes o ponto, participando em tempo aos respectivos Directores as
faltas ou abusos que qualquer dos ditos Empregados commetter.
5.° Cuidar da conservação dos moveis e mais objectos pertencentes á Secretaria, e do asseio desta.

Art. 20. Ao Ajudante do Porteiro incumbe substituir o Porteiro em suas
faltas e impedimentos, e coadjuva-lo em todos os trabalhos a seu cargo.
Art. 31. O Porteiro, o seu Ajudante, os Contínuos e os Correios devem comparecer nas respectivas Directorias meia hora, antes da designada, para, começo dos
trabalhos.
CAPITULO II
§,
DO

CONSULTOR

Art. 22. O Consultor terá o titulo de Conselho, e será auxiliado em suaa
fuucções por um ou mais Empregados da Secretaria, que poderá requisitar do Ministro.
Art. 23. Ap Consultor incumbo:
l.° Consultar com o seu parecer todas as vezes que o Ministro ih'o ordenar, c
do musmo modo por que consutta o Procurador da Coroa, Soberania o Fazenda
Nacional, sobre quaosquer negócios que correrem pelo Ministério da Agricultura.
Commorcio e Obras Publicas, equaesquerquestõa! cm quo houverem pontos de
direito ou duvidas acerca da intelligoncia de disposições de Lei.
2." Organisar o preparar o relatório, o exposição de motivos para propostas
tegislativas e Regulamentos, bem como quaesquar trabalhos do que o Ministro o
encarregar, ou ello julgar convenientes ao serviço pubiico.
Art. 84. O Consultor não he obrigado a comparecer na Secretaria, senão a
chamado do Ministro; só a, este ho subordinada, e pôde sor demittldo por Decre^p
imperial, sempre que isso couvenha a,o serviço publico.
CAPITULO 111
DA NOMEAÇÃO, DEMISSÃO E APOSENTADORIA DOS EMPREGADOS

Art. 85. Serão nomeados por Decreto Imperial e por tivre escolha, não só o
Consultor, mas também os Dircctores, os Chefes do Sccção, e os primeiros c segundos OíHciaes; opor Portaria do Ministro os Amanuonses, o Porteiro, o Ajudante do Porteiro, os Contínuos o os Correios.
O Ministro deferirá juramento ao Consultor e aos Diroctores.
Art. 36. Os Amanuenses serão nomeados com precedência de exame ou concurso, do qual serão somente dispensados os Bacharéis em letras, os formados em
qualquer Faculdade, c os quo tiverem o curso completo do Instituto Commercial.
Art. 37. Os Directores, osCheiesde Sscção o os primeiros e segundos OfHciaes, que tiverem mais de dez annos de eílbctivo serviço na Secretaria, só poderão
ser demittidos no caso de perpetração do qualquer crime grave, de revelação do
segredo, de traição, abuso do confiança, insubordinação gravo ou repetida, e constante irregularidade de procedimento.
Art. 88. Os Empregados da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas, só poderão ser aposentados no caso do se acharem
iuhabilitados para o serviço, por avançada, idade ou moléstia, ou quando o bem do
serviço o exigir, observando-se as snguint.es regras:
1." Será aposentado com ordenado por inteiro o Empregado que contar trinta
ou mais annos de serviço, o com ordenado proporciona) o que tiver mais de
doxe menos do trinta, levando-so-lho em conta, integralmente o tempo do serviço
prestado em outros Empregos goraos estipendiados, o pela terça, parto o prestado
em empregos provinciaes também estipondiados.
8." Nenhum Empregado será aposontado, tendo menos de dez annos de serviço.
3." O Empregado será aposentado no ultimo lugar que servir, cjm tanto que
nelle tenha três annos de eifectivo exercício, e emquj,nto não os completar só o
poderá ser com o ordenado do lugar que tinha anteriormente occupudo, conformo
a, disposição do g !", .salvo se contar trinta o cinco a.tmus de serviço.
Primeira parte
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4 " Os Empregados aposentados de qualquer Ministério, sendo de novo nomeadcs para exercer emprego na Secretaria do Estado dos Negócios da Agriculcultura, Commercio e Obras Publicas, não accumutarão os vencimentos do novo
emprego com o ordenado da aposentadoria, porám terão direito do fazer opção por
um dos dons vencimentos, a que se juntará metade do outh).
5.a Se os Empregados, de que trata o paragrapho antecedente, chegarem a
obter direito a nova aposentadoria, para a qual não scihcs ievará em conta o
tempo que servirão no emprego em que cstavao aposentados, não accumularão os
ordenados das duas aposentadorias, mas poderão optar peioque mais lhes convier.
6.** Não se contará para a aposentadoria o tempo excedente a 60 dias em cada
atino em que o Empregado faltar ao serviço, salvo o caso do licença por moléstia,
om que só observará a disposição do art. 29.
7.'^ Ao Empregado que completar trinta annos de serviço o não for aposentado, o Governo poderá conceder pelo tempo que demais servir, em relação a cada
período do cinco annos completos, um augmciito nos seus vencimentos correspondente a 10 %, imputando-se ao ordenado, para o caso do aposentadoria, somente
metade do dito augmento.
CAPITULO IV
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CAPITULO V
DAS PUNAS A QUE FiCÃO SUJEtTJS OS EMPREGADOS

Art. 38. Todos os Empregados são responsáveis pelas faltas que commetterem no exercício de suas attribuições,
1.° Admoestar ou roproheader em particular ou pubiicamenta os Kmpregaloí

quer modo faltarem aos devores dos seus empregos, dando cada um dctlcs conta'ao
Ministro quando a suspensão exceder a oito dias, para resolver sobre cita.
O Ministro poderá suspender petos mesmos motivos a qualquer Empregado até
três mezes.
Art. 40. O eífeito da suspensão c privar o Empregado, pelo tempo correspondente, do exercício do seu emprego, da antiguidude o do ordenado e ^ratificação.

DAS LICENÇAS, SUBSTITUIÇÕES E VENCIMENTOS

Art. 20. Durante o tempo do licença por moléstia, os Empregados contarão a
antigüidade por inteiro, não excedendo a licença do seis mozes, o por metade,
sondo de seis mezes ata um anno. Não se levará em conta o tempo que decorrer de
então em diante.
Art. 30. Aos Empiegados, que obtiverem licença, ainda que seja por motivo
de moiestia, far-se-ha nos vencimentos que percebem um desconto, que será regulado pela maneira seguinte:
l.° o desconto será de metade do vencimento, se as licenças excederem a seis
rnezcs ato um anno, findo o qual cessará todo o vencimento.
2.° O vencimento também cessará, ainda que o Empregado não requeira mais
liconça, findo que seja o anno, dando apenas parte de doente.
Art. 31. O tempo das diversas licenças conc3didas dentro de um auno, qualquer quo tenha sido o prazo de cada uma deltas, reunir-se-ha para se proceder
ao desconto do que trata o artigo antecedente.
Art. 32. Nenhum Empregado podorá obter licença antes de haver entrado no
eífectivo exercício do sen emprego.
Art. 33. O Consultor será substituído em suas faltas pela pessoa que o Ministro designar.
Art. 34. Serão substituídos cm suas faltas ou impedimentos:
t." Os Kirectores por um dos Chefes de Secção da respectiva Directoria, designado polo Ministro, servindo no impedimento do designado o Chefe de Socção ma.is
antigo que estivo* presoato.
2.° Os Chefes do Secção pulos das outras Secções da mesma Diroctoria, ou por
primeiros e segundos Oiíiciaes designados polo respectivo Director, não podendo
porém uma Secção ter por Chefe um segundo Oiiickü, ainda, quo interinamente,
quando nella haja um primeiro Oiliciai.
Art. 35. Competem aos Empregados da Secretaria de Estado dos Negócios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas os vencimentos constantes da tabeliã
junta.
Ar),. :<0. Ao Empregado da Secretaria que substituir a. outro nas suas faltas e
impndímontoa, ho permittido optar entro a gratificação e a quinta, parto do venctmonto do substituído, com tanto-quo o vencimento total não exceda, ao que esto
percebe.
Art. 37. Os emolumentos devidos pe!ostr.!,balhosfcitoa nas Directoriassorão
arrecadados no Thesouro Nacionat, como renda pubiica, do conformidade com as
tabeHas actuaes das Secretarias de Estado dos Negócios do Império e da Justiça, as
quaes são appücaveis á dos Negocies da Agricultura, Commercio e Obras Publicas,
ao que for relativo aos objectos da sua competência.

CAP1TUDO VI
DA ORnEM, TEMPO E PROCESSO DO SERVIÇO

Art. 41. Todos os dias serão do trabalho na Secretaria do Estado dos Negocies
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, a excepção dos dias do guarda e feriados, devendo começar o serviço ás nove horas da manhã o terminar quando for
ordenado pelos Directores, o quo em caso nenhum poderá ter lugar antes das duas
horas da tarde.
Art. 43. Havendo urgência ou aíüneoeia de negócios, serão obrigados a comparecer na Secretaria, ainda mesmo nos dias de guarda e feriados, ou fora das
horas ordinárias do trabalho, os Empregados que para esse fim forem avisados polo
respectivo Director.
Art. 43. Os Empregados, que faltarem á repartição e não justificarem a falta,
perderão o ordenado o a gratíticação do dia.
Os quo faltarem e justificarem a falta, perderão a gratificação.
Os que entrarem depois de encerrado o ponto, o não justificarem a demora,
perderão a gratificação. Na mesma perda incorrerão 03 que se retirarem antes de
encerrados os trabalhos sem licença do respectivo Oirector.
Os que entrarem depois de encerrado o ponto, o justificarem a demora, perderão
somente metade da gratificação.
Art. 44. Os Directoros poderão julgar justificados, som dependência do attestado, as faltas dos Empregados que não excederem o numero do três om trinta dias.
As quo execrem a este numero sú poderão ser justificadas com attestados de
medico, a juizo dos Directorcs.
Não se eonsiderão faltas as que derem os empregados por estarem occupados
em serviço publico gratuito, ou obrigatório por Lei.
Art. 45. No Rm de cada mez os Directoros remetterão ao Ministro um extração do ponto dos respectivos Empregados.
Art. 46. Em geral a fôrma do processo dos negócios será a seguinte:
Nenhum papel subirá á presença do Ministro :
I." Sem nota ou signal do registro do entrada.
S.° Sem informação do Presidente da Província, ou quatquer outra autori"3ad% ou Empregado, por quem o negocio tenha sido, ou deva ser romettido á Secretaria.
3.° Sem o extracto e informação da Secção a que pertencer o negocio, com o
parecer da mesma, quando for necessário, referindo os precedentes havidos, 09
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CAPÍTULO ÚNICO

TOTAL

SOMMA
DOS VENCIMENTOS

EMPREGADOS

GRATIFICAÇÃO

TITULO IV

Tabeliã 3os vencimentos do Consultor e Empregados da Secretaria de Estado
Negócios da Agricnltura, Commersio e Obras Publicas

ORDEKADO

cstylos da Repartição, e juntando os papeis que forem convenientes para csclarecimento e decisão do negocio de que se tratar.
4.° Sem o—visto—do respectivo Direetor, oquaí, tendo em consideração a
informação o parecer da Secção, escreverá á margem e que mais convier, interpondo ao mesmo tempo o sou parecer.

DO GABINETE DO MINISTRO

Art. 47. O Ministro poderá nomear para servir no seu gabinete um ou mais
Empregados da respectiva Secretaria, de qualquer categoria que sejão, os quaes
terão, atem dos seus vencimentos, uma gratificação que não exceda de 1:800$000
annuaes.
Além destes poderá chamar para este serviço uma pessoa extranha á Secretaria, à quat será dada uma gratificação que não exceda o vencimento marcado
para os Chefes do Secção.
Art. 48. Incumbe aos Empregados do Gabinete, na. ordem que estabelecer o
Ministro:
, l." O recebimento o abertura de toda a, correspondência que for levada ao
Gabinete.
ã.° O protocoíío da, entrada e destino dos papeis que forem presentes ao Ministro.
3.° Executar as ordensdircctas do Ministro.
TITULO V

4 ' 000^000

2 ' OOOWOO

6 ' 000*SOOO

6 - OOOtOOO

1 Directores. . < * . . . .

4:000$000

!:<)00$000

5:000$000

80:000$000

6 Chefes de Secção. . . .

3:000$000

<',00$OW

3:600$000 21:600$000

9 I°s OfHciaes . . . . .

3:60Q$(10n

800$000

3:40f)$000

H 2°* ditos

3:000*^000

500$000

2: 500^000 30-OOOMOO

9 Amanuenses

1:300ÍOOO

400$000

1:600$000

14:400$000

1 Porteiro

1:OOO.WO

600&000

I:600$0f)0

1:600SOOO

1 Ajudante do dito. . . .

800$000

400SOOO

1:200$000

I:300$000

(i Contínuos

(100.WO

300$000

800$090

4:800$000

3 Correios

800ÍOOO

400$000

I:800$000

3:600$000

CAPITULO ÚNICO

30:600$003

133:800$000

DÍS P O S I Ç Õ E S G E R A ES

Art. 49. AosDiroctores compete o titulo de Conselho, logo que completarem
cinco annos de exercício deste cargo.
Art. 50. Os Directorese o Consultor da Secretaria reunir-so-hão em Junta
duas vezes por semana, sob a Presidência do Ministro e Secretario deEátado dos Negócios da, Agricultura, Commercio o Obrag Publicas, e consultarão sobre os negócios
que o mesmo Ministro entender conveniente sujeitar ao seu exame e decisão, servindo de relator, para a informação das questões, o Direetor, a cuja repartição pertencer o negocio de que se houver de tratar.
O voto da Junta he meramente consultivo.
Art. 51. AsDirectorias são reparliçõcsdistinctas e independentes entre si,
iminediatamentc subordinadas ao Ministro, devendo porám auxiliar-se reciprocamente em tudo quanto for a bom dos serviços a seu cargo.
Art. 5g. Ficão revogadas as disposições em contrario.
João do Almeida Pereira Filho, do meu Conselho, Ministro e Secretario de
Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio
do Rio de Janeiro em dezaseis de Fevereiro de mil oitocentos sessenta e um,
quadragesimo da Independência e do Império.
Com a Rubrica, de Sua Magestade o Imperador.

Os três Correios da 1^ Directoria terão mais 150$ por anno para. cavaígadnra
e arrcios, e os que estiverem aserviço a diária de ISOÕO.
Palácio do Rio do Janeiro em 16 de Fevereiro de 1801.— 7o^ de

PORTARIA — DE 14 DE OUTUBRO DE 1865
Approva as instrucções para a exposição de prjdactos agt-tcota^ o imhnh-ta:3 o de
obras de arte nas Províncias do fniperio, a que áe refere a Portaria dasta tlata.

Sua Magestade o Imperador Ha por bem Approvar e Man lar que sajão executadas as InstrucçSes que, para a exposição dos pwductos agncolas e mttus riaes
e de obras de arte nas Províncias do Império, forão propostas pela ComnusSM
4)irectora da Exposição Nacional.
Paíacio do Riode^Jatieiro em 14 de Outubro do 1865.
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Insíracçõesparaa exposição de proáuctos agrícolas e minstrí.aes e de obras de arte
nas PMvi.mias 5o Império, a que se refers a Portaria desta data
Art. 1.° Far-se-ha, no próximo annode 1860, uma exposição dos productos
agricoiaseitidustria.es, e de obras de arte. cm todas ascppitaesdas Províncias
do Império, a oxcepção d;t, iio Rio de Janeiro, cujo, exposição só effectuará juntaniPüt-o com n, da Corto, e daqueHa-i otitte por circumstancins especiaes, não pttdor
realizar-w, n que fica a juízo e deliberação do respectivo Presidente.
A deliberação do Presidente da Província, porém, não inhibe os particulares,
que quizerom tomar parte nesta festa, industria), de enviarem para a Província
mais próxima, ou para a Corte os artigos que quizcrom expor, podendo fazei-o
por intormcdio^das autoridades tocaos, que para esto Ara forem designadas, ou
direciamento por sua conta.
Art. S." A exposição das referidas Capitães terá ]ugar no edifício que for
previamente escolhido, e será aberta c encerrada nos dias marcados pelos Presidentes das respectivas Províncias.
Art. 3." O prazo para a oxhibição publica dos objectos, de quo acima se
trata, não será menor do cinco dias, nem maior de quinze.
Art. 4." Pa-ra dirigir o serviço desta exposição, o Presidente da Província,
nomeará uma commissão composta do cinco passoas idôneas, as quaes designarão
d'entrc si o seu Presidente.
Art. 3.° Também nomeará um representante á Exposição Nacional, quo
deve fazer parte da respectiva Commissão Provincial, e prestar explicações
á'Commissão Uirectora e ao Jury Geral, do qual fará parte integrante.
Art. 0.° São gratuitos 03 serviços prestados pelas Commissões Direotoras;
o representante, porém, de que falia o artigo anterior, terá direito, querendo,
ás passagens gratuitas para a Corte e para sou regresso, nos vapores das Companhias subvencionadas.
Art. 7.° Incumbe ás Commissões:
§ i." Escolher o edifício para a exposição c propol-o áapprovaç-ão do Presidente da Província, com o orçamento das obras indispensáveis.
§8.° Marcar os dias em que serão recebidos os productos o objectos para a
exposição.
§3.° Soiicitardas Câmaras Municipaes seu auxilio e concurso para o bom
êxito da exposição.
§ 4." Decidir sobre a admissão do productos e classifica-los, conformo a ordem
estabelecida no programnia annexo.
§ 5." Orga,oisar um catalogo, em o qual se faça menção, em referjncia a
cada artigo, da quantidade, meios e instrumentos do producção, e bem assim das
vozes quo esta se renova dentro de um anno.
Tratando-se de productos agrícolas, se especificará a área quadrada de terreno que ó mister para a produação de uma certa e determinada, quantidade,
os serviços necessários com declaração do sou custo, quando for possive!, a qualidade do producto e a da torra que o produzio, devendo-se ciassificar esta ultima pelos termos vulgares e qualidades communs, como, por exemplo : a erir ;
e pslos elementos que a compõe, como — se ó naturalmente areenta, argilosa,
calcaria etc. Nada. impede, poróm, antes será muito conveniente, que a par desta,
designação vulgar se accrescente a scientiüca.
Os prodnctos mineraes serão descriptos com todos os esclarecimentos quo se
puderem obter acerca da extensão, profundidade e direcção do suas jazidas, bancos,
camadas, ou stratos, veios, betas, das arvores ou arbustos que vegetão cm redor
das minas, das águas o combustíveis mineraes existentes nas vizinhanças ; das
distancias entre as matrizes e os povoados mais próximos, o dos meios de transporte para, os mesmos productos. Se se tratar do minas do forro, se accrescentarao informações sobre a existência e quantidade de pedra calcarea fuzivel e
combustíveis próximos á cilas.
Relativamente ás madeiras se mencionarão os nomes vulgares e scientiflcos, sendo possível, sua applicacão industrial e medicinal, as maiores dimensões
fias aiCuras e diâmetros dos troncos ; e com espocificaçÕ3S as ópooas da derrubada,
sua abundância, ou escassez, terrenos em que vegotão, os quaes serão designados
na conformidade com o disposto ao segundo período deste paragrapho.

— 71.A tudo isto acompanhará unia mticia das distancias ontre o centro da,
respectiva producção e os povoados o mercados mais vizinhos dclles, dos rios,
canaes e lagoas navegáveis, e respectivos portos ; systema de viação, preço do
transporto ato os portos do embarque ; preço nn''dio_por que 83 costuma a vender
taes productos p finalmente qualquer outra declaração ou informação, que se julgarem necessárias o convenientes para se formar idóa approximada das vantagens,
que o commercio pôde tirar de taes productos.
§ 6." Imprimir, á custa do Governo, oste catalago nas ga/.otas da Capital, c
cm folhetos, para serem distribuídos pelos visitantes da exposição e romottidos
em numero sufticiente tanto á Commissão da Corto, como ás das Províncias do
Império.
§ 7." Permittir quo as machinas c appirelhos, que forem expostos, trabalhem
perante o publico, se não houver nisso inconveniente.
g 8. "Fazer a policia do edifício, requisitando das autoridades todas as providencias quo julgarem necessárias para a boa, ordem c regularidade do serviço.
§9.° Prover /por todos os meios a sou alcance, a segurança dos artigos exhibidos, de sort9 que sejão preservados de qualquer risco, sinistro, avaria,
damno, extravio ou prejuízo.
^ ]Q. Exigir dos expositores novas quantidades dos artigos expostos, se o julgarem conveniente, afim de quo não haja faltas na Exposição Nacional.
§ 11. Escoiherd'ontro os objcctos expostos aquctlcs quedevãoserremettidos
para a Exposição Nacional, onde se deverão achar até o fim do mez de Agosto
de 1866.
§ 13. Enfardar, encaixotar, acondicionar convenientemente, o romotter para
a Corto, os productos designados para a Exposição Nacional.
S 13. Escrever um relatório circnmstanciado de tudo quanto occorror na Ex*posição, indicando nillo as medidas que julgaram convenientes para os differontes
ramos de industria.
Art. 8." As commissõos passarão aos expositores um recibo dos productos
que lhes forem entregues para serem expostos. Nosto recibo se declarará o estado
em que se acharem os ditos objectos com todas as cireumstancias que parecerem
convenientes para evitarem-se futuras contestações.
Art. 9.° Não obstante a disposição do g 9." do art. 7.° e do artigo antecedente,
'
nem o Governo, nem as Commissões se responsabilisarão por qualquer damno ou
prejuízo que os artigos puderem soffrer durante a exposição.
Art. 10. As Commissões remetterão para a Corte, juntamente com os objectos
destinados á Exposição Nacional, rotnlos avulsos feitos de cartões de 12 centímetros
(4 1/3 pollegadas) do comprimento sobre G centímetros da largura (3 pollegadas),
os quaes conterão as seguintes declarações:
Numero do objecto.
Nome da Província.
Dito do producto.
Preço do producto, não sendo de beilas artes.
Nome do productor.
Nome do expositor.
Nos artigos que forem remettidos deverão ser grudados pequenos números
correspondentes aos dos rótulos avulsos.
Art. 11. A numeração dos artigos deverá ser seguida, guardando-se a mêsma uniformidade ontre os rótulos avulsos o as especificações do catalago.
Art. 13. Sob a vigilância o inspecção das Commis.wes, ou de seus delegados,
poderão os expositores collonar seus prodnctos como melhor lhes convier, ficando
sempre salva a ordem o a regularidade dos trabalhos.
Art. 13. Aos expositores incumbe tomar as providencias necessárias para
resguardar seus artigos do pó, oxidação, ou qualquer outro agente que possa
damnifical-os.
Art. 14. Os productos que occüparem grande extensão, ou que posarem
—muito, deverão achar-se na capital da Província, ás ordens da Commtssao, um
mez antes da abertura da, exposição.
Art. 15. As maoMna3,app3,rolhos,objüctosarchite3tonicos, modelos de obras
publicas, como pontes, vta,duotos, docas, Gio3 etc., dovorao set- acompanhados de
desenhos ou minutas, que mostrem as suas dimensões naturaos, ou de photograpnias
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se a isso se não oppuzer diuleuldade ou embaraço que se não possa vencer
accrescentando-se, relativamente ás machinas ou apparelhos, os seus pesos exactos
ou approximados, força nominat e cffectiva, e resultados obtidos.
Art. IR. Pelo simples facto de serem escolhidos para a Exposição Nacional
os productos do qualquer expositor, não íicão desobrigadas as Cpmmissões de
remetterem productos similares de outros, muito embora pareção inferiores.
Art. 17. No edifício da Exposição não poderão ser vendidos os productos
expostos, dentro do prazo marcado para, a exhibiçãp; porám, finda esta, a Commissão poderá permittir a venda, se julgar que disso não resulta inconveniente
algum.
Art. 18. Também nenhum producto ou objecto exposto poderá ser retirado
dentro do dito prazo, e ainda depois de finda a exposição som licença oscripta
da Commissão.
Art. 19. No enfardamenío o acondir.ionamonto -seguir-se-ha,, tanto quanto
for possível, a ordem das classificações do progra,mma annexo, sendo os volumes
indicados por numeração seguida, e observadas todas as cautelas, arranjos e
disposições indispensáveis á conservação dos objectos que elles contiverem.
Art. 30. Os transportes dos objectos, que concorrerem ás exposições, serão
feitos á, custa, do Governo e considerados como carga do Estado, se vierem por
intermédio das autoridades competentes.
Art. 21. Não serão admittidos á exposição, salvo licença, especial da Commissão:
§ 1.° Animaes vivos.
§ S.° Plantas, c vegotaes verdes sujeitos a deterioração.
§ 3.° Substancias animaessusceptivcis de corromperem-se.
§ 4." Artigos perigosos e de explosão.
§ 5." Artigos de fabricação estrangeira ou anterior á exposição de 1861.
Art. 22. Como excepcão dos §§ l" e 2" do artigo antecedente, poderão as
Commissões, com permissão dos Presidentes das Provincias, annoxar á exposição,
determinada por estas Instrucçõcs, uma outra, especial durante dous dias seguidos,
comprehendendo as três divisões seguintes:
l" DIVISÃO

Gados de todas as espécies, aves e animaes domésticos.
Bichos de seda.
Apicuitura.
2" DIVISÃO

Horticultura.
Frutas.
3" DIVISÃO

Floricultura.
Arboricnltura.
Art. 33. Os expositores no acto da entrega, declararão se cedem gratuitamente ou não os productos e objectos expostos, e neste caso se querem rehaver os
próprios productos e objectos.
Art. 34. Os productos o objectos expostos, cujos donos não tenhão feito cessão*
e não forem escolhidos para a Exposição Nacional serão, finda a exposição provincial, restituidosa quem pertencerem.
O mesmo se praticará na Exposição Nacional a respeito dos que não forem
escolhidos para a Exposição Internacional de Paris. Os que, porém, forem escolhidos para figurar naquolla Exposição, serão, finda ella, vendidos alli por
conta de seus donos ou devolvidos opportunamente conforme a sua vontade.
Art. 85. Nenhum producto ou objecto poderá ser remettido petos expositores
das Provincias á Commissão Diroctora da, Exposição Nacional, senão por intermédio da, Commissão de sua Província, ou de um Commissario na Corte, ao qual
concederão todos os poderos necessários para tra,tar com a mesma Commissão
Directora.

Art. 26. Toda a correspondência das commissões provinciaes entre si, com
as Autoridades, productores e expositores será isenta de porte do Correio. A mesma,
isenção de porte é concedida aos productores e expositores que se dirigirem
ás Commissõos provinoiaes, pa,ra o que Hca adoptada a seguinte formula de
sobrescripto:
S. P.

A' Commissão Directora da Exposição da Província
do .................................................

De

do e%pc.s:ío)*)

Art. 27. Na remessa dos productos o objectos destinados á Exposição Nacional
deverão as Commissões provinciaes, em relação às quantidades mínimas do poso,
volume ou cjllecção ter muito em vista que seja guardada a ordem marcada
nos paragraphos seguintes:
§ 1." Das substancias miuera.es: salitre, potassa, soda, sal gomma, manganez
e ocres, 15 küogrammos (33 libras). (*).
De cães, argilla, tabatingas, pedra.3 para construcçõos, mineraes de ferro,
carvão de pedra e outros combustíveis mineraes, 30 kilogrammos (M libras).
Relativamente a todos os combustíveis prefcrir-se-hão as amostras mais densas
ou oxtrahidas das camadas mais subjacentes.
Dosminoraes de outros metaes e dos não metallicos, 5 kilogrammos (IO'/,

libras).
Dos metaes e pedras preciosas c outros mineraes que pelas fôrmas tiverem
vaíores scientincos, das collecções de mineralogía, de animaes e madeiras petrificadas (fosseis), de zoologia, botânica, e de quaesquer outros ramos scientiRcos
ainda, mesmo que seja objecto apenas do gosto e raridade, tudo quanto for esco
Ihido pelas commissões provinciaes.
Das
águas mineraes naturais, 2<
20 litros (8 canadas).
na.s a.siias
§ x."
pruuumua ummmuo
2." uos
Dos productos
chimicos un
ou pmmi^,^^,*.,^^,,,
pharmaceuticos, ,-pesos,, coHccções ou quantidadesnão inferiores ás menores usadas no comrnercio por atacado.
§ 3.° Dos productos agrícolas ou alimentares, taes como cereaes, legumes,
amidos, (polvilhos) farinhas, massas, assucares, café, chá, muto em folha, cação
commummento designados seccos, quantidades que onchão um caixote cúbico de
RO centímetros (32 pollegadas) de aresta.
Das especiarias usadas como condimentos ou aromatisadoras, 2 kilogrammos
(4 libras).
Das conservas, frutas passadas e seccas, doces, caída,s e confcitos, 5 kilos
(My^ libras).
Dos cocos, castanhas, pinhões, etc., 10 kílogrammos (51 tibras).
Dos productos extrahidos dos animaes, como carnej salgadas ou ensaccadas,
gorduras, banhas, manteigas, queijos, peixes, aves, caça, salgados ou satpresos,
15 kilos (32 libras).
Dos vinhos, licores, aguardentes, espíritos, estimulantes, cervejas o refrescos,
30 litros (8 canadas).
Do fumo, tabaco e seus productos, 5 kilos (10'/a tibras).
(*) As rí'ducçõcs são feitas do um -noto aproximado para facilitar a r. messa
prodnctos e objectos.
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§ 4." Das substancias vegetaos e anima.es com emprego na industria taes como:
algodão, lãs, Hbras textis, 15 küos (3á libras).
Das sedas, plantas oleosas, tintoriaes, odoriferas, ccrdas, crinas, pellos, votlos,
chifres, cascos, gommas o resinas, 4 kilos (8 libras).
[)os caroços ou somoates com qualquer emprego na industria, quantidades que
enchão um caixote cúbico do 30 centímetros (Hpoilugadas)doaresta,.
Dos productos stearicos, parapiàna, etc., 5 kiios (loy^ libras), se forem
sotidos e 3 (6 libras) si forem líquidos.
De cada espécie do madeira, quatro cubos perfeitamente cortados* tendo cada
um 5 centímetros (Spoliegadas) do aresta, e quatro prismas com ã"',2(8 poliegadas)
de comprido o 5 centímetros ( 2 poHegadas ) do face cada um extraindo do
cerne, vindo cada jogo de dous cubos e dous prismas acompanhados do um toro
da mesma madeira com casca, alburneo e corne com um metro (4: á palmos ) do
comprimento. Das espécies, poróm, com emprego na marcenaria, obras de poleame, rodame o torno, aiém dos cubos, prismas o toros acima referidos poderão
ser remettidospranchões.couçooiras ou pecas com dimensões regulares e usadas
no commercio.
Art. 88. O prêmio que for designado para qualquer producto industria! pelo
Jury geral da Exposição Nacional ou da Internacional, será conferido ao produetor
ou expositor. pelo Presidente da Província em acto solemne, e na Corte pela
Commissão
Art. 29. Ficão os Presidentes das Províncias autorisados a accroscentar a
estas Instrncções as medidas que julgarem necessárias, inclusive resolverem se
as entradas dos visitantes nas Exposições devem ser gratuitas ou mediante algum
''Stipendio, o qun.1 deve ser previamente atinunciado, ílcando as quantias arrecadadas
blicas. á disposição do Ministério da Agricuitura, Commercio o Obras PuArt. 30. Para a exposição dos productos c objaotos do município neutro e Província do Rio de Janeiro se observarão, no que forem applicavois as disposições
concernentes ás outras Províncias.
Programma psra ss classificações Ais prodmtos e objeoíos a que se refere o
§ l" ao art. 7" Restas Instrucções.
Classe I" — Productos das minas, das pedreiras e metallurgicos.
ga, — Productos chimicos e pharmaceuticos.
3a — Productos agrícola) alimontares.
4" — Bichos de seda.
5* — Substancias vegetaes e animaes com emprego na industria.
fl=* — Material dos caminhos do ferro.
7* — Vehiculos ( carros para o serviço publico e particular ).
8** — Machinas o ferramentas das manufacturas.
9" — Machinas com emprego geral.
!0*- — Machinas, instrumentos o ferramentas de agricultura.
11^ — Constucções civis e militares.
12" — Armas, equipamentos e fardamentos militares.
13* — Construccão naval, de guerra e mercante.
14" — Instrumentos de precisão e apparelhos de phyaica.
15a — Photographia.
16". — Relojoaria.
Í7* — Instrumentos de musica.
18* — Hygieno, medicina e cirurgia, taxidermia n veterinária.
]9* — Industria do algodão, seda, lã e substancias textis de naturezas
diversas.
20a — Tapeçarias, telas enceradas, envornisadas e gommadas.
31" — Tiuturaria, e impressões sobre tela.
88°- — Rendas, obras do passamanes, bordados, obras de sirgueiro.
23a — Pellicas, pátios, vellos, cordas o similares.
24* — Couros e pellos preparadas.
25a _^ Roupas, vestimentas e calçados.
26* — Typographia, impressões, artigos de eseriptorio e encadernações.

Ciasáe 37"- —
» ?á-^ —
» 29^ —
» 30^ —
^> 31-^ —
s> 33^ —
» 33" —
;> 34* —
y
»

Methodos e matéria! de ensino.
Moveis o decorações.
Obras em metaes.
Ferragens, ferramentas do aço e cutelaria.
Ourivesaria, joiaso quinquilharia cm metaes preciosos.
Vidros, crystaos o espelhos.
Artes cerâmicas e artofactos de mármore.
Hahús, malas de viagens, estojos, caixas para jóias e instrumentos, artefactos do substancias vegetaos e ánimaos, obras de
penteeiro.
35^ — Ethnographia.
36" — Bollas artes.

Satã das sessões da Commissão Directora da Exposição Nacional em 16 do
Agosto do 1865. — Marquei de yl&r<7K%M, Presidente. — Dr. J/redeWco ícopoMo
C^xatr i?M)'Za])MgMC, Vico-Prosidente. — 7'r. AMÍo^ío José de .SoMzat Rego, i" Secretario. — .BacAa!*<^ J<Mc' Pgreíra Re^9, 3" Secretario. -- Dy. Oa&WeZ
de Ví^aMOua ^c/tado.— Dr. Rap7iaeZ ^IrcAanJo Ga^vão.— D;*. Ãiaí/ietís da
— Joaytf:!): ^?i!om'o de A^gMedo. —Jianoeí yernMrír, ía^os.
Conforme. — D)-. Awíowo José dg <SoM:a 7?eyo, l" Secretario.

DECRETO — DE 29 ns NOVEMBRO DE 1865
Autorisa a orí;&rtixação R npprova os Estatutos da SociadndnGonunertual p Apricnln.

Attendendoao que Me representarão Eiias Antônio Freire e outros, e de conformidade com a Minha immcdiata. Resolução da S3 do corrente mez, tomada sobre
parecer da, Secção dos Negócios do império do Conselho de Estado, exarado cm
Consutta de 16 de Agosto deste anno : Hei por bem Autorizar a organização da
Sociedade Commercial e Agrícola, e approvar os respectivos Estatutos com as seguintes alterações :
No art. 7." em vez dn — cento o sessenta contos — diga-se — tresentos contos
— Ao art. 8.° accrescente-so: l", a condição do se cão poder fazer transferencias, sem consentimento do Gerente, o do Conselho Fiscal ; ã", a cláusula do
Código C-mmercialde que o sócio remisso pagará juros pela mora das entradas ;
3°, que as acções cahidas em comrnisáo deverão ser novamente omittidas dentro
do semestre contado do dia, cm que so*vere6car o commisao ; ou ficar pertencendo á
Sociedade, a qual satisfará com a receita liquida as entradas vencidas e, no devido
tempo, e pela mesma maneira as futuras entradas.
Antônio Francisco de Pauta, Souza, do Meu Conselho, Ministro o Secretario de
Estado dos Negócios da Agricuttura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha
entendido e faça, executar. Puíacio do Rio do Janeiro em vinte e nove de Novembro
de mil oitocontos sess3nta o cinco, quadragcsimo quarto da Independência e do
Império.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
D)-.

de

Sonsa.

Estatutos Aa Soüeãacíe CoRnnerei.al e Agrícola, a qtie se refere o decreto
n . 3553 ãe 29 de Novemtro de 1835 .
CAPITULO l
DA SOCIEDADE E SEUS FINS

Art. !.° A sociedade donominar-sa-ha sociedade — Commercial o Agrícola—
terái a sede
sáde da, sua direcção nesta Corte.
Art. S.
S." A sociedade durará pelo tempo do doze annos contados da data, aa
installação.
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Antes de)-expirar o prazo do sua duração, só poderá ser dissolvidarealizando.se
algumas das c
o..-.^.^ ..^
«,^. ^.-^
uu Código
uoutgo uommercial
assemble'a gerai
condições
do art.
3!<5 do
Commercial ou se a assembléa
:as, convocada
convocada oxni'es!s^mHnto
* menos de sessenta
dos accionistas,
expressamente, ^n^n^t^-;—*com antecipação, pelo
dias,
assim .o decidir por dous terços dos votos que as acçoes emittidas representarem
A sociedade considerar-se ha, porém, dis^otvida e entrará cm immoliata liquidação desde
que soffrer prejuízos, que absorvãoo fundo de reserva e metado do
capital
social.
Art. 3.° A sociedade destJua-se:
§ i." A receber á consignaçãoquaosquer productos agrícolas, devendo limitarse nos dous primeiros annos ao café, assucar, algodão e fumo, credisaudo em conta,
ou entregando por ordem de seus committentes, o producto das remessas ; pagando no primeiro caso pelas quantias creditadas os juros da praça.
§ 3.° Aviar com
o maior esmero e pelo custo do mercado as cneommondas que
os committentes
fizerem.
§ 3.° A realizar todas as operações que, segundo os usos da praça, costumão ser
incumbidas pelos committentes ás casas de commissões.
Art.semana.
4.° A venda dos gêneros consignados far-se-ha pelo menos no decurso
de uma
Na nota da venda se mencionará não só o nome do comprador, como também
o nome do gênero vendido.
5." Os gêneros consignados poderão ser vendidos em volumes apropriados
paraArt.
exportação.
CAPITULO H
DO CAPITAL

Art. 0." O capital da sociedade será de três mil contos de réis, dividido
em quinze mil acções de duzentos mil reis cada uma.
Art. 7.° As entradas serão realizadas por prestações de 10 "/„ do valor nominal das acçõos nas épocas, em que forem annunciadas pelo Conselho Fiscal
com uma antecipação, pelo monos, do 30 dias, devendo a primeira entrada
achar-se realizada dentro de quatro rnozes, contados da, data da approvacão
destcn estatutos, e as subsequentes semestralmente. Logo que se achem realizadas
entradas no valor de trezentos contos de réis, dará a sociedade começo ás
suas operações.
Art. 8." Os accionistas são responsáveis pelo valor das acçSes que lhes
forem distribuídas e se compromottam a fazer effectivj a importância dellas em
prestações, sendo para isso convidados por annuncios publicados nas folhas
diárias.
O accionista, que não satisfizer qualquer tias prestações ou entradas nas épocas
annunciadas, perderá, em beneAcio da sociedade, as entradas que anteriormente
houver realizado, salvo o caso de força maior justificado peraníe o Conselho Fiscal,
de cuja, decisão haverá appellaçãoparaa assembléa geral, noando sujeito o sócio
remisso ao pagamento do juros pela, mora das entradas, c dependente do consentimento do Gerente c Consetlto Fiscal a transferencia das acçoes.
As acçoes cabidas em comtnisso deverão ser novamente eniittidas duntro de
um semestre, contado do dia em que se verificar o commisso, ou Acarão pertoncendo ásjciedade, a qual satisfará coma receita liquida, as entradas vencidas
e no devido tempo, e pela mesma maneira as futuras entradas.
Art. 9.° Quatquer pessoa, corporação ou associação poderá ser accionista da
sociedade, devendo as transferencias ser feitas no oscriptorio da sociedade em
livro próprio, na presença dos transferantes e transferidos, ou sõus procuradores,
que assignarao, bem como o Gerente e o Corretor, o termo respectivo.
Art. ](). o capital da, sociedade poderá ser augmentado, se a assembléa geral,
sob
proposta
do Conselho Fiscal, a^sim o entender, precedendo auíorisação do
Governo
Imperial.

CAPITULO 111
DA ADMINISTRAÇÃO

Art. H. A administração da sociedada pertencerá a um Conselho Fiscal,
composto do três membros e a um Gerente.
Art. 13. A eleição do Conselho Fiscal e do Gerente será 1'eita emassembléa
geral c à maioria relativa de votos, do quatro em quatro annos, por escrutínio secreto, em duas cédulas, contendo uma três nomns para o Conselho
Fiscal, e outra um para o Gerente, com a declaração das acçoes que o votante
possuir.
O mais votado dos três será o Presidente do Conselho Fiscal, e no caso de
empate correrá novo escrutínio sobro os empatados, a Am do ser escolhido o Presidente .
Art. 13. ^a mesma occasiao o pelo modo determinado no artigo antecedente
serão eleitos também três supplontes do Conselho Fiscal e um Vice-Oerente, que
substituirão os oíToctivos nos seus impedimentos.
Art. 14. Na eleição do Conselho Fiscal, do Gerente e supplentes, não serão
admittidos votos por procuração.
Art. 15. Só poderá ser eleito membro do Conselho Fiscal, o accionigta que
possuir, pe!o menos, cincoenta acçoes,c Gerente o accionista que possuir, pelo menos,
com acçoes, das quacs nenhum deites poderá dispor senão depois que do cargo, que
houver exercido, obtiver quitação da assembléa geral.
Art. i6. São attribuições do Conselho Fiscal :
§ 1.° Velar pela execução dos presentes estatutos.
§ 3." Assignar as acçõos da suciedad';.
§ 3.° Fiscalizar as vendas dos productos consignados, e verificar se ellas se
roalizão com toda a regularidade e exaccão.
§ 4.° Arbitrar a somma que devo ser adiantada á cada um dos committentes
da sociedade.
§ 5.° Autorizar o Gerente a contrahir empréstimos, cujo valor nxará, tendo
em vista as necessidades e conveniências da sociedade.
§ 6." Autorizar o Gerente a fa,zer chamadas de prestações do capital.
§ 7." Resolver sobro as acçoes cahidas em commisso, podendo os interessados
recorrer da decisão do Conselho para n. nssombléa gerai.
§ 8.° Marcar ordenados aos empregados da sociedade.
§ 9.° Deliberar sobre qualquer assumpto acerca do qual for consultado pelo
Gerente.
Art. 17. Os membros do Conselho Fiscal comparecerão diariamente nos estabelecimentos da sociodatl!', o reunir-so-hão ao monos uma vez por mez, em bem
de satisfazer o encargo quo, pelos presentes estatutos, lhe ó imposto.
Art. 18. Se atmim dos Fiscaes tiver scieneia de abuso ou irregularidade praticada pelo Gerente, a communiMrá ao Conselho ; este achando procedente a communicação, a fará constar, porescripto, ao Gerente, convidando o a reparar a falta
commettida.
Se o Gerente não attender á reclamação, o Conselho Fiscat convocará immediatamente a assembléa gural, á qual apresentará um relatório fundamentado, propondo a demissão do Gerente, podendo sob sua responsabilidade suspendel-o quando
se der facto de gravidade, tal, que o interesse da sociedade o exija.
Art. !9. As deliberações do Conselho Fiscal serão lançadas por um de seus
membros, servindo de Secretario, em livro para ests Am destinado.
Quando não houver unanimidade nas decisões, serão estas tomadas pela maioria dos pareceres concordes.
Art. 20. O Conselho Fiscal na primeira reunião ordinária da assembléa geral
de cada anno, dará contado estude da sociedade, emittindo o seu juízo acerca do
relatório apresentado pelo Gerente, e propondo quMsquer medidas que convenhão
aos interesses sociaes.
Art. 21. Cada um dos membros do Conselho Fiscal percebera, em compensav&o
do seu trabalho, a quantia de 3:000$000 aunuacs.
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Art. 28. São attribuições do Presidente :
s 1.° Presidir às assembláas gemes e ás reuniões do Conselho Fiscal.
§ g!° Convocar a, assembléa gerai ordinária, na formado art. 33, e extraordinária sempre que for mister ou o Gerente requerer.
s 3." Rubricar e encerrar os livros em quo forem rogistrad-is as actas das
assembláas goraes o das reuniões e deliberações do Conselho Fiscal, c bem assim
todos aquelies, que não forem rubricados no Tribunal do Commercio.
Art. 23. São attribuiçõea o devores do Oeronte :
§ 1." Nomear e demittir empregados.
§ 2." Administrar todos os negócios.
§ 3." Fazer todas as transaoções tsndentes a,o Hm da sociedade, salvos os casos
do que trata, o art. Í45 do Código Commercial.
§ 4.° Executar as resoluções do Conselho Fiscal, sendo-lhe pcrmittido recorrer
pura a aásembiéa geral das que lhe parecerem prcjudiciaes á sociedade.
g 5." Estabelecer contas correntes de juros recíprocos, acceitar letras, e fazer
acquisicão que reclamarem os interesses di, sociedade, precedendo a todas essas
operações approvação do Conselho Fiscal.
§ 6." Receber os gêneros consignados á sociedade, e procoJer a sua yenda.
g 7." Attender as reclamações dos committentes, não sendo contrarias aos
presentes estatutos.
§8.°Attrahiromaiornumerodocommittontes, empregando para isso, os
meios que entender convenientes.
§ 0.° Assignar toda a correspondência da sociedade.
§ 10. Fazer a transferencia, das accões e assignar os respectivos termos.
§ H. Dirigiria escripturação, que deverá ser feita com mothodo e clarezu.
g lã. Organizar semestralmente, um balanço, que submetterá A approvação
do
Conselho
Fiscal, e que em seguida será impresso e distribuído pelos accionistas.
§ 13. Apresentar ao Conselho Fiscal, no principio de cada anno, um relatório
circumstaneiado acerca do estado da sociedade.
§ 14. Effectuaro pagamento dos dividendos.
g 15. Depositar diariamente cm um dos bancos dn Curto, as prestações reali
zadas, e quaesquer outros fundos que tiverem entrado para. os cofres da, sociedade,
estabelecendo contas correntes do juros recíprocos com o dito banco.
Art. 24. Parabém cumprir o que lhe é determinado no artigo antecedente,
o Gerente ô obrigado :
§ 1.° Ateremcompartimentosdistinctos, amostras dos gêneros quoforom
consignados á sociedade, com rótulos indicadores da sua qualidade, c do nome da
de seus donos.
§ ã." A patenteat-as, pondo-as ao alcançado exame dos compradores.
Art. 25. O Gerente, setuprequu lhe for exigido, submotterá á inspecçãodo
Conselho Fiscal, não só os cofres, mas ainda os livros, a correspondência, os gêneros e todos os objectos pertencentes á sociedade.
Art. 36. O Gerente procurará ultimar por meio de arbítrios as questões, que
se suscitarem no manejo dos negócios da sociedade.
Art. 37. O Gerente ô o órgão da sociedade em todas as questões sociaes.
Neste sentido lho serão concedidos, com a faculdade de substabelecel-os, e som
reserva, causa.
plenos poderes para representaí-a em juízo ou fora delle, inclusive os em
própria
Art. 38. O Gerente fará publicar nosjornaes mais lidos da Corte, quinze dias
antes da reunião da assemblêa geral, o relatório que á mesma deve apresentar
por intermédio do Conselho Fiscal.
Art. ^!J. O Gerente percebera polo suu trabalho, além da porcentagem du
cinco
por cento dos lucros liquides de cada semestre, mais quatro contos de réis
annuaes.
Art. 30. Dando-se qualquer impedimento, que inhiba o Gerente de continuar
em suas
funccões, esto o fará constar immudiíttamento ao Vico-Oeronto para
que
o substitua.

CAPITULO i v
DA

ASSHMBLIJA HEltAL

Art. 31. A reunião dos accionistas que possuírem dez ou mais accões, por si ou
como procuradores de outros, constituirá a assemblóa geral.
Art. 33. O presidente nomeará dentro os accionistas nm Secretario o dous
cscrutadores para servirem no acto da eleição.
Art. 33. Haverá duas sessões da assembléa geral ordinária em cada anuo, nos
mezes de Janeiro a Março, afim do ser apresentado na primeira o relatório c as
contas do anuo findo, e eleger-se a commipsãodo exame de contas ; e na segunda
proceder-so-ha á votação do parecer da mesma commissão : bem como haverá
assembléas geracs extraordinárias nos casos seguintes :
Quando o Conselho Fiscal o julgar necessário.
Quando for requerido polo Gerente.
Sempre que, pelo menos, a quarta parte dos accionistas entender que devo ser
convocada, pura o que faraó a sua, declaração assignada á Diroctoria, e esta a convocará desde !ogo.
A convocação ordinária ou extraordinária se fará por nnnuncios publicados
nos jprnaos mais lidos, em três dias consecutivos, quinze antes do designado para, a
reunião.
Art. 34. A assemblóa geral poderá deliberar com um numero de membros
que representem um terço do valor nominal das acçõos inscriptas.
Art. 35. Se no dia, designado para a reunião não comparecer numero suíUcicnte de membros, será de novo convocada a assemblóa geral com antecipação de
quinze dias, e nesse caso se julgará constituída, qualquer quo seja, o numero de
accionistas presentes.
Art. 36. A verificação do numero do accionistus presentes, com seus respectivos votos, sã fará assignando cada, um delles em uma folha, de papel apresentada paio Presidente. Krta folha, que conterá a dt-signação da sessão, depois do
dínada e subscripta pelos membros da mesa, será archivada.
Art. 37. Os votos, na assembléa geral, serão contados da maneira seguinte:
cada deu acçõea dão direito á um voto, mas nenhum accionista terá mais de
dez votos, qualquer que seja o numero de aeçSes que represente, por si ou como
procurador do outro.
Art. 38. Nenhum accionista terá votos em virtude de accões transferidas ato
sessenta dins antes da reunião.
Art. 39. Compete á assembléa geral :
§ 1." Alterar ou reformar os presentes estatutos, procedendo autorização <to
Governo imperial, nehando-so representado em asáomblóa geral mais do metade
do capital nominal.
§ 2." Julgar as coutas aunuaes.
§ 3." Eleger por escrutínio secreto o á maioria, relativa do votos, o Conselho
Finca,!, os Supplentes, o Gerente c o Vico-Gerento.
CAPITULO V
DO FUNDO DE RESERVA E DOS DIVIDENDOS

Art. 40. O fundo de reserva será formado cio cinco por conto dos lucros liquida da cada, somostro.
Art. 4!. O fundo do reserva é exclusivamente destinado a fazer face ás perdas
do capital social, ou para substituil-o.
Art. 4â. Os dividendos serão pagos por semestre, c quando o fundo de reserva
se elevar á metade do capit.ü nomimU, a ;<,gscmblóa, gorai resolverá o que
conveniente á vista, do ostado da sociedade.
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Ar t. 43. Só poderão fazer parte dos dividendos os lucros provenientes das
operações effeetivamente concluídas e liquidadas dentro do respectivo semestre.
Art. 44. Não se fará distribuição alguma, de dividendos emquanto o capital
sócia),..desfalcado em virtude do perdas, não for integralmente restabelecido.
CAPITULO Vf
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 45. Tanto os membros do Conselho FiscaJ como o Gerente nada perceberão durante o tempo em que por qualquer motivo deixarem áe exercer suas funcções, cabendo neste caso os respectivos vencimentos aos que os substituírem.
Art. 46. Dentro de seis rnezes da a.pprovação dos presentes estatutos pelo Governo, deverá achar-se concluída a distribuição das acções, realizada, a prestação
conveniente em conformidade do art. 7", e a associação dará começo á seus trabalhos.
Art. 47. A reforma, dos presentes estatutos só poderá ser determinada por
numero tal de accionistas que represente mais de metade do capital .
Art. 48. Km qualquer tempo em que tenha lugar a liquidação da sociedade, proceder-se-ha a respeito conforme se acha previsto e determinado no Código Comrnorcial, arts. 344 e 353; sendo que todas as duvidas que na liquidação
occorrerem, serão sujeitas á juizo arbitrai, e na fôrma estabelecida no mesmo
Código.
Difectoria Central da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em ^9 do Novembro de 1805.
C infere. —
Cósíro.

DECRETO — DE 87 DE junuo DE 1866

EM g? DK AGOSTO DE 1866
ConCrma uma decisão da Alfândega, sujeitando ao pagamento de direitos três machinas
importadas de Franca, por não terem e']as applicação exclusiva ao preparo de productos da lavoura.

Ministério dos Negócios da Fazenda. — Rio de Janeiro em 37 de Agosto de 1866.
Communico ao Sr. Inspector interino da Alfândega da Corte, pura, sua intelligencia e devidos effeitos, que o Tribunal do Thesouro resolveu indeferir o recurso
de Hallier, Irmão & Marinho, interposto da decisão dessa ínspectoria, sujeitando ao
pagamento de direitos três machinas a vapor vindas de França no navio «Franca
e Chile*, visto como semcihantes machinas, que podem ser empregadas em differentes misteres, não têm applicacão exclusiva a preparar productos da lavoura.

EM 19 DE OUTUBRO DE 1869
Approv.t uma decisão daThesouraria da Província Je S. Pedro, isentando certos lavradores do imposto sobre industrias e profissões.

Ministério dos Negócios da Fazenda — Rio de Janeiro em 19 de Outubro do 1869.
O Visconde de Itaborahy, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara,
ao Sr.Inspactor da Thesouraria, da-Província de 8. Pedro, em resposta ao seu onlcio
n. 118 de ÍO de Junho ultimo, que approva a, resolução tomada pela mesma Thesouraria sobre consulta do Collector de Viamão — de isentar os lavradores, que possuem atafonas de fabricar farinha do mandioca do próprio prédio, do imposto sobre
industrias c profissões: visto ostar semelhante resolução do conformidade com o
art. 4°, § 4", do Regulamento de 33 do Março do corrente anno.

Concede á Sociedade Commercíal e Agricold nova autorização para funccionar.

Attendendo ao que Me roquerou a Sociedade ComtEercial o Agrícola, inhibida
de funccionar por ter deixado de preencher em devido tempo a exigência do art. 7"
dos Estatutos, que baixarão com o Decreto n. 3.553 do S9de Novembro do anão
passado, e de conformidade com a Minha immediatA Resolução do 22 do corrente
mez. tomada sobro parecer da Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estado, exarado em Consutta de 15 do dito mez ; Hei por bem Conceder-lhe nova
autorização para funccionar e reger-se petos mesmos estatutos, salva a modificação
de ser de seis mezes o prazo do art. 7°, e de doze o do art. 46, contados ambos do
dia 24 do mez passado.
Antônio Francisco de Pauta Souza, do Meu Conselho, Ministro o Secretario de
Estado dos Negócios da Agricultura, Commorcio e Obras Publicas, assim o tenha
ontendido o faca executar. Palácio do Rio de Janeiro em vinte sete do Junho ^"
de
mil oitocentos sessenta o sois, quadragesimo da Independência e do Império.
Com a Rubrica de Sua Magestado o Imperador.

EM 6 DE NOVhiMBRO DE 1869
Recurso sobre o despacho de umas machinas para a extinccão de formigas.

Ministério dos Negócios da Fazenda — Rio de Janeiro, em 6 de Novembro
do 1869.
Hlm. e Exm. Sr. — O Tribunal do Thegouro, tomando conhecimento do recurso
interposto pelo Padre Esmeraldo Moutinho dos Santos, da, decisão dessa Inspeciona
pela qual se mandou despachar ad valorem duas machinas, que trouxe da Europa,
destinadas á extinccão das formigas, resolveu dar-lho provimento para que seiao
as ditas machinas despachadas livres de direitos nos termos da nota n. 109 da larifa, visto a utilidade que podem prestar á lavoura. O que communico a V. Ex.
para sua inteiligencia e devidos effeitos.
Deus Guardo a V. Ex. — Visconde A? 7ía&oraAy. — A' S. Ex. o Sr. Inspector
da Alfândega da Corte.
Primeira, parte
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EM 33 DE JUNHO DE 1874.
Autoriza, a deferir a pretensão dos emigrantes americanos de Santarém pedindo despacho
livre de direitos para machinas e instrumentos aratorios.

Directoria Central.—Ministério dos Negócios da Agricultura, Commercio e
Obras Publicas em 33 de Junho de 1874.
Hlm. e Exm. Sr.— Accuso o recebimento do ofHcio do V. Ex. datado de !2 de
Março ultimo, com o qual me transmittin, por cópia,, o da Câmara, Municipal de
Santarém, datado de S5 de Fevereiro, o em original o requerimento de alguns emigrantes americanos residentes naquotle município, tudo relativo ao pedido que
estes fazem para que sejam despachados livres de direitos as machinas e instrumentos aratorios destinados aos estabeteoimentos que elles têm alli fundado e
tencionam fundar. Em resposta,, declaro a V.Ex. que, em vista do art. 512 §§ 2°,
5", 30 e 31 do Regulamento approvado pelo Decreto n. 2647 de 19 de Dezembro de
1860, pôde ser deferida a pretonção dos petícionarios.
<ía Cosia
ior. — Sr. PresiDeus Guarde a V. Ex.—- Tose'

dente da Província do Pará.

EM 8 DE OUTUBRO DE 1874
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tenha, entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em três de Junho de
mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da Independência e do
Império .
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.
/use' CoeZAo de

Cláusulas a que se refere e Decreta R. 620S desta data

I
Art. 4.°, § 3.° Fica substituído pelo seguinte :
Adiantar aos seus committentes e accionistas as sommas de que tiverem
necessidade para melhoramento do seus estabelecimentos agrícolas ou augmento
da producção; podendo a Companhia, tomar a si a exploração dos mesmos estabelecimentos, no caso de que não queiram ou não possam os proprietários oxploral-os.

H
Art. 27. Fica assim redigido :
O Presidente e Secretários da assembléa geral serão por esta eleitos na reunião
ordinária de que trata o art. 84 dos estatutos.
Palácio do Rio de Janeiro em 3 de Junho de 1876. — í%oMa.?

Resolve qua a casca do cate seja exportada livre de direitos emquanto não tiver
valor mercantil.

Ministério dos Negócios da Fazenda — Rio de Janeiro em 8 de Outubro do
1874.
Declaro a V. S. que' deferi o requerimento de João Jorge Repsold pedindo
isenção de direitos de exportação para a casca do cifá que pretende exportar de
qualquer porto do Império, unicamente emquanto esse producto não tem valor
mercantil e a exportação se tem de fazer por experiência ; podendo, portanto,
V. S., neste sentido, permittir a exportação do referido producto, declarando-o,
porám, na pauta sem valor commercial.
Deus GuardeaV. S.— %scowc%3
Branco.— Sr. Conselheiro Inspector
da Alfândega do Rio de Janeiro.

DECRETO — DE 3 DE jtJNiio DE 1876
Apprtva, com modificações, os estatutos da Companhia União dos Lavradores.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, Attendendo ao que
requereu a Companhia—União dos Lavradores—, devidamente representada, e de
conformidade com o parecer da Secçao dos Negócios do Império do Conselho de
Hstado, exarado em Consulta de_ vinte e nove de Dezembro do anno passado, Ha
por bem Conceder-lhe autorização para funccionar e approvar os respectivos estatutos, com as modiRoações que com este bníxatn, assignadas por Thomaz José Coelho
de Almeida, do Conselho de Sua Magesta.de o Imperador, Ministro e Secretario de
Estado dos Negócios da Agricultura, Commercio o Obras PuMicas, que asaim o

Estatutos da Companhia — União dos Lavradores
CAPITULO l
DO NOME, SEDE, CAPITAL, DURAÇÃO E OBJECTO DA COMPANHIA

Art. 1.° Com a denominação deCím'ão dos ZawaíZow ó fundada nesta Corte
o Cidade do Rio do Janeiro uma Companhia composta principalmente de lavradores, sem excluir comtudo pessoas de outras profissões .
Art. 2. "O capital da Companhia será de 3.000:000$000, divididos em 15.000
acções de 200.^000 cada uma, podendo ser emittidas de uma só vez, ou por series,
como á Administração da Companhia parecer mais conveniente.
Paragrapho único. Se, entretanto, se verificar pelo numero e pela importância das operações que este capital é insufüciente, poderá elle ser elevado ao duplo
por deliberação da assembléa gerai dos accionistas, e approvação do Governo
Imperial.
Art. 3. "O tempo de duração da Companhia será do 30 anuos, contados da,
data em que, nos termos do art. 13 do Decreto n. 2711 de H) de Dezembro de 186U,
estes estatutos forem registrados no Tribunal do Commercio.
Art. 4." A Companhia, tendo principalmente em vista promover por todos os
meios lícitos e legaes o desenvolvimento progressivo da lavoura do paiz, estabelece na praça do Rio de Janeiro uma casa de commissões :
§ 1." Para receber e vender por conta de seua committentes, aqui ou nos mercados estrangeiros, os gêneros de producção nacional que lhe forem consignados.
§2. °Para comprar aqui, ou nos mercados estrangeiros, e remetter aos sens
committentes as machinas, apparelhos e instrumentos agrícolas e outros quaesquer
gêneros de sua encommenda.
§ 3.° Para fazer quaesquer outras operações que se comprehendam dentro dos
limites e Hns da Companhia.

^ 84 CAPÍTULO H
DÁS ACÇÕES E DOS ACCIONISTAS

Art. ã,° As acções da Companhia, serão nominativas, e as transferencias se
farão sempre por termo assignado petas partes no egeriptorio da Companhia e pago
o selío devido.
Art. 6." As acções da Companhia serão indivisíveis; uma acção, portanto,
não poderá pertencer a mais de uma pessoa ptiysica ou moral, senão em caso de
herança ou successão ; nus, ainda neste caso, a acção ou acçõos da herança ou
successão serão representadas por um só dos herdeiros ou sueco sores.
Art. 7." As acçõos serão realizadas cm prestações do 35 % com intcrvaHos de
60 dias, e antmneios prévios, pelo menos de 15 dias.
Art. 8.°AsacçSescahidasemcommisso serão de novo emittidas, entrando
o novo accionista com a somma das prestações realizadas, e sujeitando-se a todas
as obrigações do accionista.
Art. 9.° Qualquer pessoa que estiver n t, livra administração de seus bens,
poderá inscrever-se como accionista da Companhia, lançando em livro para esse
Am destinado o seu nome, nacionalidade, profissão, domicilio o numero do acções
que subscreve.
Paragrapho único. No acto de subscrever pagará por cada acção, a
titulo de despezas preliminares de incorporação e installação, a quantia de
18$0í)0.
Art. 10. Os accionistasque no primeiro anno de duração da Companhia ou
nocaso previsto no paragrapho único doart.2°setiv,ir'ominseripto com SÓ ou
mais acções, gozarão da preferencia cstabeiecida no art. 53.
Art. 11. Osaccionistas da Companhia são obrigados:
§ 1.° A fazer, dentro dos prazos annuncia,dos na conformidade do art. 7." a
entrada das prestações do capital, sob pena de perderem o direito ás suas acções e
ás prestações anteriormente feitas, revertendo estas em beneíicio do fundo de
reserva (art. 18), o sendo aquellas novamente omittidas (art. 8°).
§ ã." A communica,r (aos que tiverem contas abertas com a Companhia) com
a antecedência de 15 dias, peto mencs, a resolução que tiverem tomado, do fazer
a transferencia de suas acçõos, que se não offcctuarà sem eitarem liquidadas o
saldadas suas contas com a Companhia.
Art. 13. Osaccíoaistas que faltarem á obrigação do artigo antecedente §1."
por motivo attendivel, a juizo da, Administração, poderão purgar a mora do pagamento, fazendo a entrada da prestação em atrazo no prazo de 60 dias contados do
ultimo em que a deviam ter feito, o pagando por cada acção urna multa do 5$000,
que será arrecadada em beneAciodo fundo do reserva (art. 18, g g").
Art. 13. Os aecionistas da Companhia não são responsáveis, como taos, sunão
até ao valor integral de suas accões.
Art. 14. Os accionistas da Companhia tem direito:
§ 1.° A serem annualmonte informados no moz do Janeiro do estado da Companhia, onviando-sa-lhos o relatório da Administração, c o balanço da receita o despczas da Companhia no anno anterior.
§ 3.° A dirigirem á Administração, àCommissão Fiscal o á assembléa geral
dos accionistas as reclamações que julgarem a bem de seus interesses ou dos da
Companhia.
§ 3.° A' preferencia de que trata o art. 53.
Art. 15. Os accionistas de 30 ou mais acçSos têm o direito de votar na
a,ssemb!éajjeral dos accionistas para eleição do todos os cargos da Companhia, o
para decisão de todos os assumptos do interesse da mesma.
Art. 10. Os acpionistas de mais de 50 acções têm direito de elegibilidade para
todos os cargos aociaes.

CAPITULO 111
DAS RENDAS, DIVIDENDO E FUNDO DE RESERVA DA COMPANHIA

Art. 17. Constituem renda geral da Companhia:
§ 1." As cjmmissões que só perceberem por quatquor das operações mencionadas no art. 4."
§ 8." Os juros diffcretMiaes das coutas correntes o das sommas adiantadas na
conformidade do art. 4°, § 3.°
§ 3.° Quaesquer lucros eventuaes não comprehendidos nos paragraphos antecedentes.
Art. 18. Constituem renda com applicação especial á formação do fundo de
reserva:
§ 1." As prestações cahidas em commisso (art. i l, § l").
§ 8." As multas de que trata o art. 12.
§ 3.° Quaosquer restos indivisíveis das quantias destinadas para, dividendos.
Art. 19. No/6m de Dezembro do cada auno far-sehadas operações, eflectivamente concluídas durante o anno, um balancete que será com o relatório da Administração, enviado a todos os accionistas, e apresentado á assembléa geral, nos
termos do art. 31. Dos lucros verificados, depois do pagas todas as despezas geraes
de custeio, deduzir-se-ha XO %, sondo 5 "/„ para cada um dos ires membros da Administração, e 5 °/. para, fundo de reserva até que este tenha attingido a um décimo
do capitai realizado. O resto constituo o dividendo a distribuir cornos accionistas,
depois de examinadas as contas pela Commissão Fiscal e approvadas pela assembléa geral.
Art. 80. Os accionibtas que não tiverem credito aberto na Companhia poderão
receber desde logo os seus devidenios, sendo os dos outros levados ao credito de sua
conta com vencimento de juros reciprocos.
Art. St. O fundo do reserva é exclusivamente dcstirrado para fazer face ás
perdas do capital da Companhia e para substituü-o.
Art. P.2. Não se poderá fazer distribuição de dividendos emquanto o capital da
Companhia, desfalcadi em virtude de perdas, não for integralmente restabelecido,
e nem se farão dividendjs de mais de 10 "/„ de juros do capital em cada anno,
urnquanto o fundo de reserva não tiver attingido o seu limite máximo.
CAPITULO IV
DA ASSEMELHA OERAL DOS ACCIONISTAS

Art. 83. A assembléa geral dos accionistas eompõe-se dos acciuniátas de 20_ou
mais aoções possuídas e inscriptas três mezes ao menos, antes do dia da reunião.
Os ausentes, as corporaçõts e as firmas sociaes podem ser representadas por seus
procuradores ou propostos, com Janto que estes sejam membros da assemblóa e
não tenham mais de um mandato. Os menores o os interdictos sel-o-hao por seus
tutores ou curadores, e as muihercs cagadas por seus maridos, por elles devidamente autorizadas. Os documentos comprobatorios das mencionadas qualidades
devem ser apresentados no escriptorio da Companhia dous dias, pelo menos, antes
do da reunião.
Art. 84 As reuniões ordinárias da assembléa geral serão no mez de Janeiro de
cada anno, e as extraordinárias quando a Administração o entender conveniente,
ou quando o requererem a Commissão Fiscal, ou acoionistas que_ representem ao menos um terço do capital realizado. Os dias das reuniões serão designados pelo Presidente da Companhia, e anaunciados com 10 dias pelo menos de
antecedência nos jornaes de maior circulação da Corte. Ficam suspensas as transferencias do acçõos nos iO dias anteriores ao designado para a reunião, o dahi
em diante a,té que a,a^semb!éa geral se reunaeíTectivamente.
Art. 85. Nas sessões ordinar ias tratar-so-ha em primeiro lugar do assumpto
para quo houver sido convocada a assomblóa, e que será expressamente declarado
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nos annuncios c só depois de discutido e decidido ou adiado poderá ser admittida
qualquer indicação sob matéria estranha,, cuja votação, comtudo, será cm nova
reunião. Nas sessões extraordinárias só se tratará do assumpto que tiver motivado a convocação e que será também declarado nos annuncios.
Art. 26. A assembléa gerat reputar-se-ha constituída achando-se presentes
accionistas que representem pelo menos um terço do capital subscripto, excepto
quando se tratar da reforma destes estatutos ou da matéria do art. 31, §5" em
que será necessário que os membros presentes representem pelo menos dous terços
do capital realizado.
Paragrapho único. Não comparecendo o numero acima fixado designará o
Presidente outro dia para segunda reunião, annunoiada do mesmo modo, podendo-se
então deliberar com o numero de accionistas presentes, não sendo menor de vinte.
Art. 37. As sessões da assembléa geral serão presididas e dirigidas em todos
os seus trabalhos peto Presidente da Companhia, ou quem suas vezes fizer, o qual
as abrirá, submettendo á approvação da assembléa geral dous dos membros presentes para servirem da Secretários, incumbindo-lhes a redacção das actas,a leitura
do expediente, verificação do numero dos accionistas presentes, apuração dos
votos e mais encargos destes lugares.
Art. 28. As deliberações da assembléa geral serão tomadas por maioria de
votos dos membros presentes, contando-Sü um voto om cada 30 acções, mas nenhum
accionista terá mais de cinco votos, qualquer que seja o numero de suas acções.
Art. S9. As deliberações da assembléa geral tomadas de aceôrdo com as disposições destes estatutos são obrigatórias para todos os accionistas dissidentes ou
ausentes.
Art. 30. Para a reforma dos estatutos deverá preceder proposta da Administração e parecer da Commissão Fiscal, declarando-se as reformas que se pretendem
fazer, ou requerimento pelo menos de dous terços dos membros da assembléa
gera! com idêntica dectaração. O mesmo se praticará no caso de interpretação
authentica dos estatutos.
Art. 31. Compete á assembléa geral:
§ 1.° Julgar as contas annuaes, que lhe forem apresentadas, depois de haver
sobre ellas interposto parecer a Commissão Fiscal.
§ 2.° Eleger d'entre os seus membros elegiveis (art. 16), por escrutínio secreto
e maioria absoluta do votos, separadamente, o Presidente, o Director Geral e o
Sub-Director, e em listas de dous e três nomes os dous Consultores o os três membros
da Commissão Fiscal.
§ 3.° Approvar, com ou sem alterações, o regimento interno organizado pela
Administração.
§ 4.° Resolver, nos termos do art. 8.° paragrapho único, sobre o augmento do
capitai da Companhia, bem como sobre quaesquer assumptos, que pela administração ou por qualquer accionista forem submettidos á sua decisão.
§ 5.° Deliberar sobre a responsabilidade do Presidente e membros da Administração.
§ 6." Reformar ou interpretar os estatutos.
Art. 33. Quando se tratar da eleição proscriptano§2."do artigo antecedente, não produzindo o primeiro escrutínio maioria absoluta, proceder-se-ha a
segundo entre os candidatos mais votados em numero duplo dos que tiverem de
ser eleitos. Dando-se empata, decidirá a sorte, e nesto segundo escrutínio preraíecerá a maioria relativa, no caso de não reunirem o^ candidatos maioria absoluta.
Art. 33. Para eleição do Presidente e membros da Directoria não serão
aceitos votos por procuração.
CAPITULO V
DA ADMINISTRAÇÃO PA COMPANHIA

f c' ,A C°niPa-3hia será administrada por um Presidenta,, um Director
dous Consultores, eleitos pel;t assembléa geral dos accionos termos do art. 3] § 3 "
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Art. 35. O Presidente será substituído em sous impedimentos pelo Director
Geral, este pelo Sub-Director, esto pelo Consultor mais votado, chamando o Presidente para occupar o lugar de Consultor a qualquer accionista de 50 ou mais
acções.
Art. 36. Quando a vaga de qualquer dos membros da Administração for por
demissão, abandono do lugar, fallecimonto ou outro successo torminante, o seu
respectivo supplente servirá somente até a primeira reunião da assombléa geral,
que procederá á eleição para preencher o lugar vago. Os impedimentos temporários não poderão exceder de sois mezcs, entendcndo-so que, excedendo desse
prazo, têm os impedidos tacitamente renunciado os cargos.
Art. 37. Não poderão exercer conjunctamento cargos da Administração os
parentes por consangüinidade ou afllnidade até o 2." gráo, contado segundo o
Direito Canonico, os sócios d^s mesmas Armas commeiciaes, e os impedidos do negociar segundo a Legislação Commercial, sondo portanto nullos os votos, que recahirem nos incompatíveis menos votados.
Art. 38. O Presidente, o Director Geral e o Sub-Director deverão, antes de
entrar em exercício destes cargos, depositar cada um 50 acções, as quaes iicarão
inalienáveis at^ três mezes depois que cessar o seu exercício, e nem durante etle
poderão elles usar do direito que lhes outorga o art. 14, § 3.°
Art. 39. O mandato do 1.° Presidente, do 1." Director Geral e do 1."SubDirector, durará cinco annos, depois dos quaos irão sendo substituídos bem como
os Consultores, aos dous, designados pela sorte annualmente na sessão ordinária da
assembléa geral.
Art. 40. Qualquer dos funccionarios da Administração, ou todos elles, podem
ser responsabilisados ou mesmo destituídos pela assembtéa geral dos accionistas,
nos termos dos arts. 36, segunda parte, e Si, § 5.°, provando-se que procederam
com culpa ou fraude no exercício do mandato.
Art. 41. Compete á Administração, além da livre e geral administração de
tudo quanto respeita á Companhia e se conforma com as disposições destes estatutos:
§ 1.° Apresentar à assembláa geral, paio órgão de seu Presidente, o relatório
o balanço annual da Companhia.
§ 2." Fazer peto mesmo Presidente as convocações da assembléa geral.
§ 3.° Admittir ou rejeitar as cornmissõcs, as propostas de adiantamentos e os
mandatos de que trata o art. 4."
§ 4.° Resolver se as acções da Companhia devem ser emittidas por uma só
vez ou por series, e sobre as entradas de prestações por conta, das acçõos omittidas(arts. 3."e 7.°).
§ 5.° Propor á assenrbléa geral a elevação do capital da Companhia (art. 3.°
paragrapho único).
§ 6." Remetter ao Ministério da Agricultura,, Commorcioe Obras Publicas, na
fôrma da Lei, os relatórios e balanços da Companhia.
§ 7.° Despachar todos os negócios occurrentes na conformidade dos estatutos.
§ 8.° Delegar, quando assim seja indispensável aos interesses da Companhia,
em pessoa do inteira confiança, algumas de suas attribuições para gns especiaes,
expressos o transitórios.
§ 9." Constituir advogados e procuradores, que tratem e defendam os interesses
da Companhia anto quaesquer autoridades, Repartições, Juízos ou Tribunaes, com
ou sem limitação de poderes.
§ 10. Organizar o regimento interno (art. 31, § 3."), regulando a mcumbencta,
de cada um de seus membros, as suas sessões, p numero, nomeação, demissão,
vencimentos e devores dos empregados necessários; a marcha do expediente, as
instrucções, modelos e tabeltas para regular as operações da Companhia, o todas as
mais disposições, que forem necessárias para a conveniente e fiel observância destes
estatutos.
§ 11. Fixar a porcentagem das commissões e mandatos, a taxados juros a
pagai- ou a receber (art. 4.° § 3.*).
§ 12. Deliberar sobre a creação de agencias.
§ 13. Suspender a execução do qualquer deliberação tomada, quando o Presidente exigir que etta spja submottidn ao conhecimento e decisão da assembléa
geral.
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§ 14. Exereitaj-, finalmente, todos os
da Companhia, transigir a respeito d^lU r e a e n a s iioi

° ^

,

^^. -^. ^o^uiiHmLui-cti aeverao reunir-se, ao menos uma vez por mez, em
dia fixado pelo Presidente, a fim de auxiliar a Administração com suas luzes, experiência e conselhos e de propor quaesquer medidas que considerem vantajosas á
marcha ou aos interesses da Companhia.
Art. 43. As deliberações da Administração serão tomadas por maioria de
votos. O Presidente, sem cuja presença se não resolverá sobre matéria importante,
votará sempre em ultimo lugar. Os Consultores discutem, mas não votam.
Art. 44. Os membros da administração não contrahem por motivos de suas
funcçSos obrigação ou responsubiiidade alguma pessoal para com terceiros, e só
respondem pela execução de seu mandato.
Art. 45. O Presidente, o Director Geral e o Sub-Director perceberão por seu
trabalho a porcentagem estabelecida no art. 19. As funcçõesdos Consultores são
gratuitas.

Art. 53. Para todos os empregos da Compinhia, verificada a igualdade do
hab-lttações entre os pretendentes, serão preferidos os que forem accionistas
Art. 54. A dissolução, liquidação e partilha dos bons da Companhia terá
lugar aos termos da Legislação Commercial e dos arts. 35 e seguintes do Deeroto n, 8.711 do 19 de Dezembro do 1860.
CAPITULO VH1
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

CAPITULO VI

Art. 55. Por uma derogacão transitória dos arts. 31, § 3° e 32, a primeira
Administração da Companhia será composta, do Dr. Joaquim Jjsá de Campos da
Costa de Medeiros e Atbuquerque, como Presidente ; de José Bernardo da Silva,
Moreira, como Director Geral, e de Josá Cordeiro da Graça Cistellões, como SubDirector ; procedendo-se somente á eleição dos Consultores o dos membros da
Commissão Fiscal.
Art. 56. José Bernardo da Silva Moreira, fundador e incorporador da Companhia, fica autorizado a solicitar do Governo Imperial a approvação dos presentes estatutoafe a adherir a quaesquor modificações que o Governo entender que
devem ser feitas, para o que lhe são conferidos todos os poderes de que trata o
art. 41, § 14.

DA COMMtSSÃO FISCAL

TABELLA N. l

Art. 46. Uma Commissão Fiscal composta de três membros eleitos annualmonte, nos termos do art. 31, § 3.", á incumbida do exame detido e minucioso e da
íiscalisação dos actos da Administração, para o que reunir-se-hanoescriptorio
da Companhia (onda todos os livros e documentos lhes serão'franqueados) ao menos
uma, vez em cada trimestre o impreterivolmonte no mez de Janeiro, logo depois
que receber o relatório e balanço de que trata, o art. 41 § l.", a fim de os examinai*
e dar sobre elles o seu parecer no preciso termo do 15 dias.
Art. 47. A commissão, se julgar conveniente aos interesses da Companhia,
requererá ao Presidente a convocação da assembléa geral, mas para esta requisição á mister o voto unanime da commissão.
CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES GERAES

*

Art. 48. Os dividendos das acções que não forem reclamados nas épocas
competentes, nem ainda posteriormente, serão creditados aos respectivos accionistas em conta corrente ecapitalisados aunua,lmcnto (vide tabeliã n. 1.)
Art. 49. Todos os funccionarios e empregados da Companhia são individualmente responsáveis pelas perdas e damnos que do seus actos resultem á Companhia
ou a terceiros, ficando por isso sujeitos ao respectivo processo e ás penas da lei.
Art. 50. Qualquer accusação contra o Presidente, Director Geral e SubDirector devora ser feita perante a assembíéa geral, e só depois de examinada
por uma commissão especial de cinco membros para esse Hm então eleita, será
discutida em ulterior sessão, depois de ouvidos os accusados ; e se for julgada
procedente,
substitua. ficarão spso /aeío demittidos, elegendo-se em acto continuo quem os
Art. 51. A approvação das contas da Administração pela assembléa gorai
importará a exoneração de qualquer responsabilidade da mesma Administração
pelos actos de sua, gestão, a que se referirem as ditas contas.
Art. 52. Os accionistas que, durante o primeiro anno da duração da Companhia, se inscreverem com 20 ou mais acçõeg, serão considerados installadores ;
e assim estes, como aqueües quo tomirom o mesmo tmmoro do novas acções
no caso de ou
elevação
do com
capitai,
terão preferencia a quaesqnor outras pessoas em
protençõos
negocioa
n Companhia.
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Uma acção ó provável que renda om cinco annos 8*9$378 o que junto ao
seu valor nominal de 300$, devo em 30 annos, capit'üisan:íojurf s o dividendo?,
produzir 13:S95$200.
Dez acções devem render pela mesma fôrma om cinco annos 10:793$804 e
em 30 annos )15:5íV!$018, como bem demonstra a tabeila acima.
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DECRETO — DE 30 DE MAio DE 1877
Aprova com alterações og estatutos da Companhia « Monte-Pío AgricoJa ^ e autoriza-a
a fnnccionar.

A Princeza Imparia! Regente, cm Nome do Imperador, Attendendo ao que
requereu a Companhia &Monte-Pio Agrícola» devidamente representada, e de
conformidade com o Parecer da Secção dos Negócios do Império do Conselho do
Estado, exarado em Consulta de 5 de Março do corrente anno, Ha porbcmApprovar
seus estatutos e autorizal-a a, funccionar, mediante as alterações que com este
baixam, assignadas por Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secretario do Estado dos Negócios da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Palácio
do Rio de Janeiro em 30 de Maio de 1877, E6° da Independência, e do Império.
PmNCEZA IMPERIAL REGENTE.

V

O art. 15 fica substituído pelo seguinte :
O Conselho Fiscal será substituído pelo seguinte modo: No Hm de cada anno se
fará eleição de dous membros. Se todos contarem a mesma antigüidade, a sorte
designará annualmonte os que tiverem de sahir. Se, porém, a antigüidade for
diíTerente, sahirão os dous mais antigos.
VI

O art. 18 fica assim redigido—O Conselho Fiscal deve reunir-se ordinariamente
duas vezes, pelo menos, em cada mez, e são suas attribuições : (O mais como
está).
Ao mesmo artigo acrescente-se :
§ 8.°—Suspender o Director Geral de suas funcções, se verificar que incorreu
em alguma das causas em virtude das quaes podo ser demittido pela assembléa
gerai, devendo, dentro do prazo de três dias, convocar a referid t, assomblea, a Hm
de deliberar ^omo melhor convier aos interesses da Associação.

Alterações a que se refere o Decreto n. 6585 desta data

Vil

I

Ao art. 25 acrescente-se :
§ 7."—Não poderão ser nomeados Presidente da assembláa geral e Secretários,
os membros do Conselho Fiscal ou qualquer outro empregado da associação, nem
tão pouco fazer parte da commissão de contas.

No art. 5" eliminem-se os et coeteras.

11

VIII

O 1° do art. 8" Roa substituído pelo seguinte :
l ." Para o seguro de vida :
Na compra e venda de apólices da divida publica geral ou provincial, e em
títulos que gozarem dos privilégios concedidos Aquellas; em letras doThesouro
Nacional e hypothecarias, com preferencia as das omprezas que tiverem garantia
do Estado, ou serão conservadas em conta corrente. (O mais como está).

No art. 31, depois das palavras — fiança idônea — acrescente-se — a juízo do
Conselho Fiscal.
IX
Supprima-se o art. 32.
X
No art. 33 elimine-se o paragrapho único.

111

No § l°do art. 10— depois da palavra—annoxas—acrescente-se—ou por negligencia, abandono e qualquer outra falta grave ou contraria aos interesses da
Associação.— Supprima-se o resto deste paragrapho.
No § 3°, depois da palavra — direitos— addite-se— com approvação do Conselho
Fiscal. (O mais como está).
No final do mesmo paragrapho em vez— de aceita pelo Conselho Fiscal— digase— approvada^pela assembléa geral.
O § 4° substitua-se pelo seguinte :
Propor á assembléa geral a nomeação do Sub-director, e nomear o Advogado,
um Secretario, os agentes c mais empregados, cujos vencimentos, fixados do
accôrdo com o Conselho Fiscal, Soarão dependentes da approvação da assembléa
geral.
No § 5" depois da palavra— attribuiçSes— diga-se— fixando-lhes os vencimentos,
nos termos do paragrapho antecedente e removel-os.
No § 6° depois da conjuncção — e— acrescente-se — propor,
IV
No art. 14, diga-se — As funccões do primeiro Conselho Fiscal durarão dous
annos, no Am dos quaes se fará annualmonte a renovação parcial de seus membros,
na fôrma ostabelecida no seguinte artigo.
A sua, eleição, etc. (O mais como está).

XI

No art. 34 eUminem-se as palavras — podendo elevar estes ao máximo que
se subscrever e segurar.
Alteração das cláusulas e condições da apoHoe do seguro mutu? sobre vida
I

As presentes cláusulas e condições fazem parte integrante dos estatutos.
H

O art. 28 Roa substituído pelo seguinte :
Os subscriptores de seguros sobre vida pagarão por uma só vez 5 % da commissão sobre a importância das contribuições, e mais mil réis pelaapoiicc do
contracto, além dos sellos e outro qualquer imposto devido á Fazenda Nacional,
que serão pagos ao tempo de se assignar o contracto.
A importância desta commissão será applicada ao pagamento de todas as
dcspezas de administração e gerencia da Companhia, inclusive os vencimentos do
Diroctor Geral, que serão fixados pela assemblón geral dos accionistas.
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Alterações ãas cláusulas e condições da apólice de seguros sobre productas
agrícolas

I
As presentes cláusulas e condições fazem parte integrante dos estatuto?.

Art. H." A sedo da associação ó ao Rio de Janeiro u podorá estendur a,s suas
operações dentro e fora do Braxil.
Art. 3.° A duração da Associação será por 50 annos, contados do dia, em que
tiverem começo as suas operações, na fôrma do art. 34, podendo prolongar-so por
mais tempo, segundo estabelece o art. 33.
Art. 4.° A associação terá a su^, administração composta do uma Direcção
Geral e um Conselho Fiscal, composto dos associados, secundo estabelecem os
capítulos 4" e 5".

H
O art. )3 nca supprimido.

CAPITULO H

III

FINS, OPERAÇÕES, BASHS E APÓLICE

No § 2° do art. i 4, em vez das palavras — também segurados — lêa-se— com
preferencia segurados. (O mais como está).

IV
No art. SÓ supprimam-se as palavras — e não a total quantia, etc., até

n.
o Um.

No art. 23, acresecntc-se no Hm — sem prejuízo dos recursos legaes.

VI
O art. 24 3ca substituído peto seguinte :
Os subscriptores de seguros sobre productos agricotas pagarão por uma só
vez 5 % de commissão sobre a importância das contribuições e tnais mil ráis
pela apotice do contraeto, além dos seltos e outro quaiquer imposto devido a
Fazenda Nacional, que serão pagos ao tempo da se assignar o contraeto.
A importância desta commissão será applicada ao pagamento de todas as
despezas de administração e gerencia da Companhia, inctusive os vencimentos do
Director Geral, que serão nxados pela assemblóa geral dos acciomsí^as.
VH

O art. 27 f)ca supprimido.
Palácio do Rio de Janeiro em 30 de Maio de 18*7. — T,

José' Coe^Ao

Estatutos 3o Monte Pio Agrícola, associação brazileíra de seguros mútuos sobre vida
e contra os riscos de chuvas de pedra, secca e geada sobre os pi-oductos
agrícolas.
CAPITULO I
ORGANIZAÇÃO E DURAÇÃO

_Art. 1." Sob a denominação de Monte Pio Agricoia, estabelece-se uma Associa',ão de seguros mútuos, sobre vida o contra os riscos do chuvas de pedra, -seoca e
geada sobre os productos agrícolas pendentes de raizos, com os capitães dos
sub^oriptores ou que se subscreverem aos presentes estatutos o mais cláusulas
da apólice.

Art. 5.° Os fins a que se propõe a associação são :
1.° Nas operações de seguro mutuo sobre vida: facititar a todas as pessoas,
ainda as menos abastadas, a accumulação de suas economias peia creação de
capitães, pe/tsõos, rendas, dotes, heranças, etc., por moio de contribuições feitas,
sejam por uma só vez, ouporannos, semestres ou trimestres, etc.
ã.° Nas operações de seguro mutuo contra os riscos de chuvas de pedra, socca
o geada sobre os productos agricoias pendentes de raízes : segurar sobre as
cláusulas que se estabelecem na apólice e de conformidade com a tabeliã dos
riscos, todo e qualquer producto agrícola, que as tempestades do chuvas de pedra,
a, secca, ou a geada, possam destruir ou deteriorar.
Art. 6." Toda a pessoa no gozo de seus direitos civis poderá pertencer à
associação.
Art. 7.° As cláusulas geraes da apólice, tanto do seguro mutuo sobre a vida,
eomo contra os riscos de chuvas de pedra, seeca e geada, sobre os productos
agrícolas pendentes de raízes e as correspondentes tabeüas de riscos das segundas,
são partes integrantes dos presentes estatutos, e assim obrigatórias para a associação e o segurado.
CAPfTULO HI
CÔKVERSÃO E EMPRKGO DOS CAPITA HS

Art. 8.° Os fundos entrados na associação, de conta, dos subscríptores associados
o segurados, e seus juros, serão convertidos:
1.° Para o seguro sobre vida :
Na compra e venda, de prédios, terrenos, apólices da divida nacional, ou
outros títulos de credito e operações garantidas pelo Governo Nacional, geral,
provincial e municipal, ou serão conservados cm conta corrente a juros, no Banco
do Brazil, ou outro estabelecimento de credito, devendo estas operações ser effectuadas de accôrdo com o Conselho Fiscal.
2.° Para o seguro mutuo contra os riscos de chuvas Je pedra, secca e geada,,
sobre os productos agrícolas pendentes do raízes : serão depositados no estabelecimento bancário que for escolhido pela Direcção Geral, de accôrdo com o Conselho
Fiscal, o estas anticipações com os seus juros, não terão outro Hm senão o do
pagamento dos damnos reconhecidos pelo Conselho Fisc ü, ou do distribuição aos
mesmos segurados, da parto que lhe corresponder, depois de satisfeitos os damnos
occorridos e mais gastos annexos, sem prejuízo de que, a juizo do Conselho Fiscal,
de accôrdo com a Uirecção Geral, possam ser convertidos em apólices ou títulos
que se indicam no paragrapho anterior.
Paragrapho único. A acquigição de apólices, títulos e outras operações que
se praticarem, far-se hão sempre por intermédio de corretores, com certificado
da cotação do dia e com as formalidades e garantias requeridas nas outras
operações.
Art. 9.° Os títulos e as operações realizadas com os capitães dos subscriptores associados e segurados são inalienáveis até á época da liquidação dos
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respectivos contractos, e em nenhum caso respondem por qualquer reclamação
contra, os interessados ou contra, a associação.
Paragrapho único. Fica, salva a disposição do Código Commerciai, nos casos
de faHencia, quando a pensão tiver sido instituída a favor do próprio subscriptor
ou a sua, substituição, neste caso, se tiver verificado dentro da época em que as
fallencias começam a produzir os seus effeitos.
CAPITULO IV
ATTRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES DA DIRECÇÃO GERAL

Art. 10. São attribuições do Diractor Geral :
I." A direcção o gerencia da associação do Monte Pio Agrícola, será exercida
pelo seu fundador Alexandre G. Bremond (dit) de Verragande, sob a immediata
inspecção do um Conselho Piscai eleito pela, assembtéa geral do associados e segurados na fôrma dos arts.13, 14 e 15, emquanto bem preencher as obrigações que
lhe impõem os presentes estatutos e mais cláusulas annexas, a juízo da assembiéa
geral, que só poderá destituil-o depois de sentença judicial em processo competente.
3." Terá faculdade de representar e ser órgão da associação para com
terceiros e poderá demandar e ser demandado, passando procuração para qualquer
acto, juizo e tramites geraes.
3." Poderá transmittir p seu cargo, funcções e direitos á pessoa que reuna as
condições moraes e convenientes, e não poderá retirar-se definitivamente da
administração da associação, nem fazer abandono total ou parcial dos deveres que
lhe impõem os presentes estatutos, ata depois de decorridos seis mezes do dia em
que a pessoa, proposta pelo mesmo seja, aceita, pelo Conselho Fiscal e tenha tomado
posse do seu respectivo cargo.
4.a Nomear um Sub-Director, um advogado consultor, um Secretario, agentes
e mais empregados, aos qua,es poderá marcar os ordenados e demittil-os.
5." Crear dentro e fora, do Brazit os representantes da associação, marcar-lhes
as attribuições e commissões, e removel-os.
6.* Organizar, de accôrdo com o Conselho Fiscal, os regulamentos internos e
outras quaesquer reformas úteis á associação, na, fôrma do ar t. 33.
Art. 11. São obrigações da Direcção Geral :
1.° Vigiar peto exacto cumprimento dos presentes estatutos e mais re°nlamentos e disposições da associação.
3.° Fazer escripturar com clareza e exactidão os registros e os livros necessários para a, contabilidade e mais operações da associação, os quaes estarão
sempre no escriptorio da Direcção Gerai, à disposição dos associados e segurados
que os quizerem examinar.
3." Assignar a, correspondência e todos os documentos da associação, como
iazer publicar periodicamente o estado delia.
4.° Convocar a assembiéa geral ordinária e extraordinária, de accôrdo com o
Conseiho Piscai, ou, quando for necessário, ou a requererem um terço por mais
associados ou segurados domiciliados no Rio de Janeiro o Nictheroy (V. o art. 86).
5.°0rganisar os reiatorios e todas as contas e balanços que tenham d3 ser
publicados ou apresentados á assembiéa geral, de accôrdo com o Conselho
Piscai.
6.° Pagar com o producto dos direitos de administração, todas as despezas Je
escriptorio e gerencia que se referem ao pessoal, empregados, representantes,
publicações e impressões.
^' 12° No caso de impossibilidade do Direetor Geral, será representado pelo
bub-Director, o qual exercerá as suas funcções interinamente ; no caso de morte
do Djrector Geral, será este substituído peio Sub-Director, até ser eleito pela, assemblea geral extraordinária, convocada expressamente para este nm.

CAPITULO V
CONSELHO FISCAL

Art. 13. O Conseiho Fiscal será composto de cinco membros eleitospeia assembiéa geral d'entre os subscriptores associados ou segurados domiciliados no Rio de
Janeiro o Nictheroy.
Paragrapho único. Emquanto não se verificar a primeira assembiéa. ger^l, o
primeiro Conselho Fiscal fica composto dos cinco maiores subscriptores associados
ou segurados, d'entre os que se inscrevem aos presentes estatutos e mais cláusulas,
até os 30 dias depois de approvados pelo Governo Imperial.
Art. 14. As funcções do Conselho Fiscal durarão por um anno, e a sua
eleição será feita por escrutínio secreto, por iista de nove nomes, servindo os quatro menos votados de supplentes aos impedidos, e cm igualdade de votos, a
sorte decidirá.
Paragrapho único. O cargo de membro do Conseiho Fiscatserá gratuito, salvo
se depois de feita a primeira liquidação a assembiéa gerai regotver, se o entender,
marcar-lhe honorário dahi em diante, como também deliberar sobre os meios de
occorrer a este pagamento.
Art. l^.^Dous membros do Conselho Fiscal, polo menos, deverão ser eleitos, e
assim suecessivamente todos os annos.
Art. 16. Formado o ConsethoFiseat, nomeará entre si o seu Presidente e um
Secretario honorário, e, na qualidade de Secretario adjunto em exercício, deverá
assistir o da Direcção Gera).
Paragrapho único. A eieição da, mesa deste Conselho será annuai, e nos casos
de ausência ou impossibilidade do Presidente, fará as suas vezes o membro de
maior idade.
Art. 17. O Conselho Fiscal poderá fuaccionar e deliberar com três membros
presentes e votos conformes.
Art. 18. O Conselho Fiscal deve reunir-se ordinariamente em um dos primeiros
cinco dias de cada mez, e são suas attribuições:
1,° Tomar conhecimento das operações verificadas no mez anterior e tudo
que tenha relação com a, associação, como resolver a,s reclamações de indomnizações, e ordenar o pagamento dos prejuízos e despeza,s annexas.
3.° Fazer depositar no estabelecimento bancarioque for escolhido pela Direcção
Gerai, de accôrdo com o Conselho Fiscal, nos dias 15 de cada, mez a com a intervenção do Direetor Geral, os fundos da associação, e dispor destes, com os seus
juros para pagamento, na fôrma do Capitulo 3", c mais o que determina o art. 5°
das cláusulas geraes da a,police do seguro contra os riscos de chuvas de pedra, secca
e geada, sobre os productos agrícolas pendentes de raizes.
3.° Decidir as diíHouldadesoudesaccôrdos que possam occorrer entre a Direcção
Geral e um ou mais associados.
4.° Examinares reiatorios e operações que a Direcção Geral deve apresentar á
assembléa geral, dando a esta todas as explicações e informações precisas reiatlvas
ao seu estado, como apresentar qualquer reforma, na fôrma estabelecida no § 5°
do art. 10.
*
5.° Reunir-se extraordinariamente quando o julgar conveniente, ou quando
for pedido pela Direcção Geral.
6." Aconselhar todas as disposições administrativas, como concorrer eíHcazmente com a, Direcção Geral em tudo o que seja conducente ao engrandecimento e
utilidade da associação, sempre que não sejam contrarias ao espirito e letra dos
estatutos e mais cláusulas e disposições regulamentares, cujo Rol cumprimento lhe
está confiado.
7.° Ter um livro especial de suas actas, que serão assignadas pelos presentes,
assim como na primeira pa,gina dos iivros da associação, o Presidente e o Secretario do Conselho Fiscal faraó constar com sua, assignatura o nome o objecto de
cada livro, numero de ordem, data da inscripção e numero do folhas úteis e numeradas que contenha.
Art. 19. Além das reuniões de que trata o artigo anterior, o Conselho Fiscal
terá uma reunião extraordinária nas quatro épocas trimestraes, para, examinar-ás
contas, que approvadas, serão pubiicadag-na fôrma, do g 3° do art. 11.
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Art. SÓ. Em ouso de morte, demissão ou ausência, prolongada de qualquer
membro do Conselho Fiscal, este procederá á sua substituição interina, sem prejuízo
da eleição deUnitivá que compete á próxima assembléa geral.
Art. 21. O Director Gera], e na ausência deste, o seu substituto, assistirá com
voz consultiva ás reuniões e deliberações do Conselho Fiscal.
Art. 22. Não podem ser eleitos membros do Conselho Fiscal, nem ter votos:
o Director Gera,!, o Sub-Director, nem pessoal empregado na Associação, os corretores da praça, nem os parentes em primeiro gráo.
Art. 33. Só podem ser membros do Conselho Fiscal os subscriptores associados
ou segurados domiciliados no Rio de Janeiro e Nictheroy.
CAPITULO V[
ASSEMELHA GERAL

Art. 24. A assombléa geral da associação comp5e-se dos associados, subscriptores c segurados, e representa, a, totalidade dos mesmos, e como tal serão tomadas e executadas as suas deliberações.
Art. 25. A convocação da assembléa geral será feita na fôrma do § 4° do art.
ll,e são suas attribuições:
1." Achando-se representado, pelos presentes ou por procuração, um terço do
capital subscripto no Rio de Janeiro e Nictheroy.
ã." Em caso de não estar representado o capital indicado, far-se-ha nova convocação, e na segunda reunião se deliberará com os que forem presentes.
3.a Nenhum associado se poderá fazer representar senão por outro subscriptor
ou segurado, com prévia autorização do mesmo.
4." Nenhum subscriptor associado segurado terá mais de um voto, além do sen
próprio, quer represente um ou mais associados segurados.
5.* O Presidente da assetnblôa geral será nomeado por maioria de votos d'entre
os presentes e servirá para as reuniões do anno, e este designará d'entre os associados dous Secretários, os quaos serão secundados pelo Secretario da Direcção
Geral.
6." Nomear uma commissão do exame do contas composta de três associados
para dar parecer sobro os relatórios e balanços apresentados pela Direcção
Geral.
Art. 26. A assembléa geral ordinária se reunirá nos mezes de Julho ou Agosto
de cada anno, e as extraordinárias todas as vezes que forem requeridas, segundo o
§4° do art. 11, ou quando a reclamarem um terço de subscriptores associa-dos e
segurados domiciliados no Rio de Janeiro e Nictheroy, para o nm que designarem
expressamente no oíHcio de reclamação.
Art. 27. À assembléa geral ordinária tem por Hm:
1." O exame e approvação dos balanços e relatórios dos respectivos grupos da,
associação.
2." A eioição do novo Conselho Fiscnl na fôrma doj arts. 13, 14 e 15.
Art. 28. Na assembléa geral extraordinária não se poderá tratar de cousas
alheias ao motivo da, convocação, ficando na mesa qualquer proposta em contrario.
Art. 29. Não podem ter voto na assombléa geral, nem por direito próprio,
nem por delegação, o Director Geral e mais empregados da, associação, ficando,
porém, em vigor o que dispõe o art. 21.
j\.rt. 30. A assembláa geral terá faculdade de resolver a liquidação da associação, quando se der o caso previsto do art. 34, e neste caso será feita a liquidação pela, Direcção Geral, com intervenção do Conselho Fiscal, além de três associados, que & assembiéa geral designará.
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CAPITULO VH
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 31. O pessoa!, alentei ou representantes o mais empregados da associação
prestarão fiança idônea e são iniividuaimente responsáveis pelos, abusos que commotterom no exercício do suas fuocções.
Art. 32. Com destino a obras philantropicas e do beneficência noBrazilsob
proposta da dirccção geral, de accôrdo com o conselho fiscal, dos capitães e lucros
iiquidados nos respectivos grupos da associação, os subscriptores associados e segurados descontarão cinco por mil (5_"/ot,) que se depositará no ostabeíecimonto bancário que <ôr escolhido pela direcçao ^'eral, dq accõrJo com o conselho fiscal,
preenchendo o dever que impõe o g 5" do art. li.
Parmrapho nnico. A dirocção go'.'al. secundando o espirito e fim que dispõe
este artigo, facilitará gratuitamente os livros e quauto for necessário para preencher o quo se resolver.
Art. 33. Não se poderá fazer alteração nenhuma nos presentes estatutos, cláusulas e tabelias annexas, sem proposta, na formado § 6'' do art. 10 e por deliberação
da assembléa gerai e prévia approvação do Governo Imperial.
Paragrapho único. As reformas, porém, serão propostas em uma reunião
extraordinária e votada em outra.
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 34. A Associação de Seguros Mútuos sobro vida e contra os riscos :le
chuvas de pedra, sccca e gea.da sobre os pró luctos agrícolas pendentes de raixes
— Montepio Agrícola — dopois do approvados por Decreto do Governo imperial os
presentes estatutos e mais cláusulas, se julgará insta,Hadi.c constituída para copeuder as suas operações, sempre que dopois de cinco annos os capitães e valores
subscriptos o segurados nü,o attingircm a quantia de dous mil contos do réis
(2.000:ÓOOs;), quando menos, salva a sua,liquidação, segundo o art. 30.
Art. 35. Os abaixo assignados, aceitam ps presentes estatutos e seguintes
cláusulas e tabeilas do Montepio Agricoi t,, associação braxuoira.de seguros mu!,uos
sobre vida e contra 03 riscos de chuvas de pedra, sejca e getda sobM os productos
agricuias pendentes d,' r,i,izes, e dojlaram se sub^riptoros associados e segurados
da mesma, eautorizuu a,o fundador Alexandre G. BromoTÍ(dit) de Vurraganle
para requerer do Governo imporia! a sua, approvação, como aceitar as aitcraçBes
ousupprossÕBS que julgar conveniente fazer, quer assi.^naudo-sj só o mesmo fundador, o j coujunctamentecom os associados subscriptores o segurados por eile convidados para esse fim.
Rio de Janeiro, 16 de Abrit do 1H77.
(Soguem-se as assignaturas.)
"
Cláusulas e condições da apólice 3o seguro mutua sobre vida
Art. I/'A pessoa que sabscrevor-so na associação — Montepio Agrícola —
chama-se subscriptor associado ; o indivíduo, sobre cuja vida, for instituído o seguro chama-se segurado.
Pdragrapho único. A ncitna pessoa, pódosjr no mesmo contracto subscriptor
associado e segurado. O segurado não pôde ser substituído em toda, a duração do
contracto.
Art. 2.° A quota miaima da contribuição é üxad% em dez mii róis por
annuidades, e cem mu ráis as únicas.
Art. 3." Asapolioas só sjrão vátiias qmtilo s.3Ja'ii iascriptag no registra
geral da associação, e deverão conter :
1." O numero de ordem luoaiPrimeira parte
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2.° O numero de matricula do registro geral.
3.° O nome, domicilio o naturalidade do subscriptor associado.
4.° O nome, domicilio, naturalidade o idade do segurado.
5." O v dor da contribuição feita, ou a fazer, da, importância, seja unioa ou
por annuidades", com determinação da ápoca ou õpocas em que deverão ser realizadas, lugar e data da realização do contracto.
6.° O íim, condições, tempo e termo do coutracto.
7.° A indicação dos documentos indispensáveis que deve apresentar o segorado para,justificar sem direitjs a Hquidação.
8." As assignaturas inlicidas no aríigo seguinte o mais o solto da, associação .
9." No verso da apólice transorever-sc-hão as presentes cláusulas.
Ar t. 4.° O capital imposto na associação, as obrigações reciprocas entro esta e
o segurado, constarão de um duplo contracto, na, fôrma do artigo anterior, assignado pelo subscriptor e pelo Director Geral.
Art. 5." No caso de perder-se ou inutilisar-se alguma apólice, o interessado
poderá reclamar outra, por escripto á direcção geral, declarando a causada
perda ou detrimento, e correndo as dospozas por conta do reclamante ; registrados
em livro especial estes novos títulos, ficarão nullos os anteriores.
Paragrapho único. A transferencia das apólices do grupo 1° (art. 12 destas
cláusulas), quo não forem ao portador 'será feita no oscriptorio da associação
om livro especial.
Art. 6.° No prazo de seis mazes da data do contracto, o subscriptor ó obrigado a apresentar a certidão authentica da idade do segurado, Hcando archivada
na direccão geral até liquidação do contracto ; na falta dcsto documento, o segurado soffrerá as penas seguintes :
1.^ Será considerado e collocado no grupo que só julgar menos vantajoso na
liquidação, isto é, na idade em que ha menos risco.
8." Qualquer inexactidão na fixação da idade do segurado, como no documcnto ou nas dectarações cujos effoitos façrtm alterar as condições do contracto
cm prejuízo dos mais associados, importará a perda de todos os lucros que Iho
corresponderem na ópoca da liquidação, e só receberá o capital com quo tiver
entrado, se então for vivo o segurado.
Paragrapho único. O subscriptor da primeira, combinação ou grupo do que
trata o art. 12 destas cláusulas 6 dispansado de apresentar estes documentos.
Art. 7." As contribuições ou pagamentos deverão ser feitas no estabelecimento bancário que for escolhido pela, dirocção gorai, de accôrdo com o conselho
tiscal cm qualquer das seguintes éposas do nnno: Março, Junho, Setembro ou
Dezembro ; os recibos daquetles serão trocalos no cscnptorio da direccão geral,
por outros extrahidos do talões com o sclio da associação.
Art. 8." Quando os pagamento só fizerem nos escriptorioj dosagente3 autorizadus nas províncias do Brazil o no exterior, os subscriptores pagarão um por
conto ( l °/o) sobro as quantias entregues, pela remessa dos fundos.
Art. 9.° A direccão geral poderá recusar a admissão de qualquer contracto de seguro, sem dizer o motivo do sua recusa.
Art. 10.'Nas operações da associação formam parte do uma classe ou grupo
todoa os subscriptoros, cujo íim ou época de liquidação não exijam combinações
differontos ; nos ditos grupos se poderá aceitar pagamentos ato o 1° de Janeiro do
anno anterior á liquidação, para facilitar a admissão de contractus paru um ou
mais annos (arts. 1S, 13 e 14 destas clausuias).
Art. 11. A graduação do risco de morte para os segurados na liquidação dos
lucros quo lhes correspondam será com relação ! pautas formadas sobro as tabeHas do mortalidade do Deparcicux.
Art. 13. Os seguros mútuos sobre vida dividem-so em quatro classes ou
grupos, formados segundo a idale, a importância'da subseripção e o anno em que
foram cffectuados os contractos, podendo o subscriptor optar por qualquer na
forma seguinte:
Grupo i.° Sem perda de capita! nem lucros, om caso algum, nam mesmo por
morte do segurado, com faculdade de liquidar cada um a.nno depois dos primeiros
cinco, poden to este mesmp contracto ser vendido ou transferido, na fôrma do
paragrapho único do y.rt. 5".

OjupodeS.°liquidar
Com perda
capitai
o lucros, no caso de morte do segurado, com
faculdade
cada, de
cinco
annos.
Grupo 3." Com perda somente dos lucros e não do cipital importo no caso
do morto do segurado, com facilidade do liquidar cada cinco annos.
Grupo 4." Com perda do capital c juros por morto do segurado, com faculdade de liquidar todos os annos depois do primeiro quinquennio.
13. Adeduração
dos compromissos dos grupos do seguro mutuo sobre
vida Art.
ó fixada
5 a 35 annos.
Art. 14. Os quinquennioa do compromisso são sanipro completos para as respectivas liquidações, e começarão no l°do Janeiro seguinte ao anno em que se fizeiofixaprimeiro
pagamento
à excspção do primitivo, cujo começo será depois do que se
no art. 35
dos estatutos.
Art. 15. As contribuições que a associação receber no decurso de qualquer
anno, até á data prefixa no artigo anterior, entrarão em conta corrente no estabelecimento bancário que for escolhido pela direccão gora), do accúrdo com o conselho fiscal, ato o dia 3[ de Dezembro próximo futuro, vencendo para o subscriptor associado o prêmio quo pagar pelo deposito.
Art. !G.<?Os subscriptores que quizerem adquirir os direitos na partilha dos
lucros dos grupos respectivos, sem sujeição ao artigo anterior, no mesmo anno
cm que se inscreverem, devem pagar sobre a contribuição única ou annualquo
fizeram desde
um por
(l próximo
°/«) por passado.
cada mez, mesmo incompleto, que houver decorrido
[° de conto
Janeiro
Art. 17. Para aproveitar as faculdades concedidas pelo art. 12 destas
cláusulas para as liquidações voluntárias dos grupos, o subscriptor deverá avisar
a direccão geral, três mezos antes de findar o ultimo quinquennio, ou o anno em
que queira liquidar, aliás o fundo liquidado pasmará ao quinquennio seguinte.
Os effeitos nos
do compromisso
dos contractos cessam para o subscriptor e
para,Art.
com 18.
a associação,
casos seguintes:
1." Por morte do segurado nos grupos 2°, 3" o 4" Je que trata, o arí. !2 destas
cláusulas.
2." Por só vencer o prazo do seguro ou pela conclusão voluntária, facultada pelo
mesmo art. lá, preenchido o dever imposto no art. 17 anterior.
No primeiro caso, o subscriptor por annnidadea Oca livre Jos pagamentos posteriores á morte do segurado, e no sagundo caso o segurado entra a receber o
resultado da liquidação que tivor escolhido.
Art. Í9. Os associados do 1° grupo estabelecido no art. 12 destas cláusulas,'
podem prolongar a liquidação do seguro depois da morto do segurado até a conclusão do termo quo tenham escolhido.
Art. 20. Os contractos de seguro caducam :
i.° Pelas círcumstancias <:síabe!ecidas no § 2" do art. 6" destas cláusulas.
2." Por
falta ou demora de pagamento de qualquer das annuidades do prazo
marcado
na apólice.
Paragrapho único. Com anticipação de três mezos do tormo do .prazo marcado,
a direccão geral annunciará no boletim administrativo do — Monte Pio Agrícola—
(só o tiver), ou em um dos jornaos do Rio de Janeiro, a numeração das subscripçõcs que só acharem incursas no paragrapho anterior.
Art. 31. O subscriptor que quizer evitar a caducidade do seguro e fizer o
pagamento atrazado dentro do anno de respiro, de que falia o § 3° do artigo anterior, pagará mais sobro a annuidade devida, cinco por conto (3%) por cada
trimestre, mesmo incompleto, salvando-sn assim da pena do artigo anterior.
Paragrapho único. Esta fôrma de pagamento só poderá ser feita no cscriptorio da direccão geral, qualquer que seja o lugar designado na apólice para se
realizarem as outras contribuições.
/ Art. 28. Os direitos dos subscriptores do grupo l", art. 13 destas cláusulas, não
/caducam em caso algum ; a liquidação se fará om relação á importância das contribuições effectuadas ao tempo da imposição na associação.
Art. 33. Nas épocas dos termos dos grupos do seguro mutuo sobre vida,
proceder-so-ha á iíquidação no principio do anno seguinte, e deverá estar prompta
em 30 do Julho próximo,em cuja data tora iugar a distribuição dos capitães e lucros
nas mesmas espécies em que foram convertidas as contribuições o lucros, opor
esta, fôrma, os subscriptores receberão :
i.° O capita) imposto.
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2." Oá juros compostos por semestre que se tonham obtido até 30 do Junho, otn
que principiar os dividendos.
3." Os capitães dos segurados failecidos antes da época da- liquidação.
4." Os juros accumutados dos mesmos capitães.
5.° Os capitães e interesses produzidos pelas imposições das subscripçõos caducadas por falta de pagamento dentro do anno do prazo que concedem estas
cláusulas.
6.° Os capitães impostos pelos que não apresentaram os documentos necessários para justificar seus direitos á liquidação.
7." Os prêmios vencidos pelos depósitos em conta corrente, multas e os juros
dos capitães de que fatia o § anterior.
Paragrapho único. As distribuições serão feitas na forma estabelecida nos
arts. H e 12 destas cláusulas.
Art. 24. Os capitães e lu;ros liquidados e não reclamados polo segurado ou
seus herdeiros nos seis mexes seguintes aos trinta, de Junho, época Hxada para a
terminação das liquidações, serão conservados e depositados por sua cont;L e risco
no estabelecimento de credito na fôrma indicada no art. 15 destas cláusulas.
Art. 25. Os documentos que se devem apresentar para ter direito ao dividendo são:
1.° Certidão authentica de vida do segurado.
3.° Certidão de ter fallecido e que mostro vivia o segurado à meia-noite do
dia 31 de Dezembro do anno em que terminou o contracto.
3.° Igual documento deverão apresentar todos os que tanham parto na liquidação, ainda que não queiram iiquidar, sob pona de serem considerados incursos
no § 3° do art. 6" destas cláusulas, som direito á reclamação alguma.
Paragrapho único. São dispensados de apresentar estos documentos os associados do l" grupo, art. 12 destas cláusulas.
Art. 2(j. Todos os documentos serão entregues á Dir^cção Geral, legalizados o
livres de do.spezas para a associaç&o, e dentro do prazo de seis mozos, qualquer
que seja o lugar da residência do associado, sendo de competência do subscriptor
o cuidado de :
l.°Remettel-os no tampo marcado, cobrando delles um recibo assignado pelo
Director Geral e com oa sellos da associação.
S.° Os remottidos de paizes estrangeiros serão visados petos Cônsules Brazileiros ou quem íizer suas vezes.
Paragrapho único. O prazo o termo fixado para a justificação dos direitos
dos associados são peremptórios o produzem, para os que não cumprem, a perda
em favor da classe ou grupo rospccUvo, sem que haja necessidade do notificação
prévia.
Art. 27. No caso do morte do segurado, os seus herdeiros dirojt-os! ou iadiroctos, ato terceira geração, que devem constar nos benefícios do respectivo
contracto, que se mostrarem legalmente habititados, deverão fazer-se representar
por um só e mesmo procurador para todos os actos e tramites a proceder com a
associação.
Art. SS. Como remuneração de todos os encargos que a Uirecção Geral toma
para desempenho dos devores que lhe incumbem, perceberá dos subscriptores uma
commissão de cinco por cento (5 °/J sobre a, importância das contribuições, e mais
mureis (1§000) por cada apotice de contracto, além dos sellos e outro qualquer
imposto devido á Fazenda Nacional, que serão pagos ao tempo de se assignar o
contracto.
Par^grapho único. A commissão e selto a que todo o -subscriptor é obrigado,
no acto de se inscrever na associação será po_r elle perdida, se não realizar na
época fixada o contracto na fôrma, da inscripçao.
Art. 89. A associação só íica obrigada pelos seus estatutos, e especialmente
peias cláusulas geraes e particulares impressas e mauuscriptas na apólice.
Assim, para sua, interpretação, não ne considerará se não a sua própria letra e
suas referencias ; e a associação não tem obrigação para com outras pessoas, se não
as que menciona no contracto ou com seus legitimes herdeiros ou representantes,
devidamente reconhecidos.
Paragrapho único. Salvo quando a apólice do grupo 1° fúr ao portador.
Rio de Janeiro, 16 de Abril de !877.—G.

Cláusulas e contUções &a apólice ãe seguro sobra os proãuctos agrícolas
Art. !.° A associação Monte Pio Agrícola estabelece os quinto, sexto e sétimo
grupos com destino aos seguros mútuos contra ps riseos seguintes, sobre os productos agrícolas pendentes de raízes, sob as condições geraes e particulares que
seguem :
Grupo quinto —Contra os riscos dos prejuízos produzidos por chuvas de
pedras sobre os productos agrícolas pendentes de raiz.
Grupo sexto — Contra os riscos dos prejuízos produzidos pola falta de chuva
(secca) sobre os productos agrícolas pendentes de raiz.
Grupo sétimo — Contra os riscos dos prejuízos causados pelas geadas sobre os
productos agricotas pendentes de raiz.
Art. 2.° O proprietário ou cultivador poderá segurar todo ou parte dos productos de sua lavoura e optar por qualquer dos riscos acima especificados.
Art. 3.° Todo o associado, na dupla qualidade de segurado o segurador, á
responsável pelos prejuízos que possam soffrer os mais co-nssociados em razão da
quantia segurada e em relação aos riscos que offerecerem os productos segurados
(V. apt. 28 destas cláusulas.)
Art. 4.° Com destino ao pagamento dos prejuízos que soffrerem os segurados,
uma vez reconhecidos pelo Conselho Fiscal, haverá um fundo do prejuízos composto
de dous por mil (2°/oo) sobro a somma total responsável, que os associados
devem pagar annualmente com anticipação ao dia 1° de Janeiro de cada nnno
até á conclusão do seguro; e a pro-rata se realizará então, em qualquer época,
tomando por base os mez.es completos que tiverem decorrido desde aquella data.'
Estes pagamentos se farão na fôrma estabelecida no § 2" do art. 8° dos estatutos.
Art. 5.° Reconhecido o estipulado o prejuízo pelo Conselho Fiscal, será a
quantia fixada, para indemnização paga no Rio de Janeiro, sede da associação, nos 60
dias subsequentes; e no caso em que o fundo de que trata o artigo anterior esteja esgotado, ou não seja bastante pura, completar a importância da indemnização, poderá
a associação entregar ao segurado letras polo valor total ou parcial daquolla, com
os juros de nove por cento (P °/o) ao anuo, pagos nos dias 31 de Janeiro, 38 de
Fevereiro e 3t de Março do anno seguinte, podendo para este fim o Conselho
Fiscal decretar o dividendo extraordinário que corresponder a mais do prêmio
anuiia], na fôrma do artigo antecedente.
Art. 6.° O prazo para os contractos de snguro será em geral de dez annos (10)
a contar do dia seguinte ao da assignn,tura da apólice ; poderá, comtudo, a,
associação fazei-os por menor prazo, quando entender conveniente.
Art. 7.° Cessam os effeitos do seguro:
§ 1." Expirado o prazo marcado na apólice.
§ 2.° Por fallencia do segurado ou dissolução d;i, associação.
Art. 8.° Se durante o prazo do seguro diminuir a importância dos productos
segurados, podem os capitães e os prêmios annuaes estipulados na apólice do
seguro ser reduzidos, romettendo-a, neste caso, o segurado a direcçao geral para
nella se fazerem as convenientes alterações.
Art. 9." O associado é obrigado a declarar no acto da assignatura da apólice
se os productos que segura lhe pertencem em todo ou em parte, o*porque titulo de
direito; e qualquer omissão ou falsidade tendente a prejudicar osco-associados
importará, em caso de da,mno, na perda do direito a qualquer indemnização.
Art. 10. O associado, no caso do venda, ou de quatquer outro acto alienativo
das terras, cujos productos agricotas estejam segurados, é obrigado a transmittir
ao adquirente a obrigação do cumprimento das cláusulas da apólice respectiva, a
qual se verificará iguatmente por parte dos seus herdeiros ou successores, no caso
de morte do segurado ; e a falta de observância desta obrigação importa a rescisão
do contracto de seguro e a conseqüente perda dos promios pagos anticipndamentc,
os quaes, bem como as quantias por olle devidas nossa época, serão adjudicados
em beneficio dos 5", 6" o 7" grupos da associação.
Art. H. Quando o segurado for uma sociedade e esta se dissolver, o sócio
ou sócios, que tomarem a si a,s terras, cujos productos estiverem seguros, õcam
solidariamento obrigados a iTsa.nt.or o contracto de seguro; o no caso de fallencia
do segurado, ficam os credores obrigados a satisfazer integralmente á associação
as quantias que forem devidas em razão do mesmo contracto até essa data.
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das terras cujos productos agricolas estiverem seguros ; quando o segurado, no
acto de assignar a. apólice do seguro, já tiver segurado os mesmos productos cm
outra associação, ou o fizer depois; o quando finalmente tiver o segurado faltado ao
disposto no art. 9° destas cfausulas, fiea suspensa toda a. responsabiiidado da
associação para com o assegurado, até que por parte do mesmo ou do novo adquirente seja. feita á Dirccção Gorai a respectiva declaração por escripto, e que ella
tenha, por sua vez aceitado a renovação ou continuação do seguro.
A responsabilidade, porém, do segurado para com a associação cessa unicamento depois que esta lho tenha, declarado por escripto haver detinitivamente
rescindido o contracto.
Art. 13. A Dirccção Gerai pôde, com prévio accúrdo do Conseiho Fisca),
amtullar por uma simples notificação ou sea-urado o contracto reatixado, ou reduzir em todo o tempo a importância do mesmo, uma vez que lhe restitua,
nestes casos a totalidade, ou a parte proporcional dos prêmios que aquelta já
houver pago.
Art. 14. No caso do se realizar qualqufr prejuízo proveniente das causas naíuraes contra cujos riscos são feitos os seguros, ó o segurado obrigado:
§ í.° A empregar todos os meios ao seu alcance, a fim de salvar os productos restantes e cuidar de sua conservação.
§ r.i.° Dar aviso á associação, no prazo de oito dias, do acontecimento, com
uma declaração positiva o minuciosa do lugar do prejuízo, do tempo que durou
o phcnomeno natural do dia e hora em que sobrevciu, da natureza do prejuízo
e do seu valor aproximado, assignado pelo segurado testemunhado por mais
três moradores da vizinhança, pessoas abonadas o de bom conceito, também segurados a, associação, só houver, o com as firmas legalmente reconhecidas.
A falta, de cumprimento destes requisitos importa a perda, do direito á
indemnização por parto da associação, salvo só o segurado provar em tempo a
impossibiíidado absoluta, de satisfazci-os.
Art. 15. A associação declara terminantemente que o seguro contra, as
tempestades occasíonadas por chuvas de pedra, secca e geadas sobre os productos
agrícolas pendentes de raiz, não dá lugar a lucros do nenhuma, espécie, e somente â compensarão do damno soffrído em relação sempre ;í quantia segurada,
o portanto que essa indemnização límita-so a avaliação dos peritos e sanl
nenhum beneficio ou qualquer outra condição alheia ao seguro.
Art. 16. No caso do prejuízo occasionado por chuva de pedra, socca, ou
geada, a associação tem a faculdade do praticar toda e qualquer espécie de investigação para o rcc3nhecimento da, verdade, o até exigir do segurado o jufamento que prescrevo a lei. O segurado não pôde Rtzor abandono total nom parcial dos gêneros garantidos, estejam ou Dão avariados, sob pena de perder o direito ã indemnização dos prejuízos.
Art. 17. O segurado que para exigir o importe das perdas occasionadas por
chuvas do pedra, secca ou geada, se servir de meios illicitos ou documentes falsos,
porde todo o direito de ser indemnizado pela associação, e esta tem o do rescindir
todos os eontractos, que com o mesmo segurado houver assignado.
Art. 18. Os prejuízos e perdas produzidos por chuvas do pedra, secca, ou
geada, serão avaliados por dous peritos nomeados petos interessados, devendo
aquellos designai um terceiro para o caso de divergência nos laudos ; e na hypothoss do recusar-se algum dos interessados á nomeação de sou perito, será esta
feita, pola autoridade judicial competente, a quem a outra requerer. Fica, entendido que as despezas da avaliação serão repartidamente pagas pela associação e
o segurado.
Art. 19. O seguro comprehenJe exclusivamente o valor dos productos agrícolas, que serão avaliados na fôrma do art. 15 destas cláusulas, e a, avaliação dos
peritos, ou quaiqucr outra diligencia, ou actc, para verificação dús damnos, não
prejudicará os direitos ou cxcepções quo a associação possa ter contra o segurado ou terceiros, nem a obrigará senão nos termos destas cláusulas.
Art. SÓ. Em caso do prejuízos, feita a avaliação, o segurado só tem o direito do pagamento da quantia correspondente á perda, ou prejuízo, verificado e
avaliado pelos peritos, e não & total quantia pela qual fui feito o seguro.
Art. 2[. Quando os productcs segurados estejam igualmente seguros em
outras associações ou companhias e o segurado tenha opportuimmente foi to a
devida declaração, na fôrma do art. 12 destas cláusulas, a associação indemni-
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zará proporcionalmente a parte quo lhe corresponder, fazendo o calculo e avaliação dos damnos soiMdos segundo as cláusulas Já apólice, para quo a assoctaçao não vonha j.irnaisa pagar somma maior do quo a segurada o a parto quo
lhe couber nas despozas do avaiiação.
Art. Sá. Dantro dos prazos convencionados, a associação tem a faculdade de
tomar á sua conta os productos quo houverem sido avariados por chuvas de
pedra, secca ou geada o de dar cm substituição outros do igual natureza o
valor, sogundo a avaliação feita, ou do pagar unicamente o prejuízo quo houver
sonrido o segurado.
Art. 23. O direito do reclamar contra as decisões do Conselho Fiscal caduca, no fim de 60 dias, contados daquollo cm quo tiver sido d-tdo conheci^oroacia todo o so. ^
-,
^
do qualquer outro
pagamento a que esteja sujeito, e pcio tempo que se determinar no sou contracto, uma commissao do cinco por mil (5 "/,„,) ao anno sobre a quantia segurada e mais um mil reis (t.sOOO) pola apólice do seguro, alem do sello e outro
qualquer imposto devido á Fazenda Nacional, cujjs pagamentos só verificarão
todos no acto da assignatura do contracto, o aos quaos perderá todo o direito, na
falta do cumprimento das obrigações contidas nas presentes cláusulas, o S3gurado.
Art. 35, As contribuições a que o segurado sã obrigar devem ser satisfeitas
na conformidade do disposto no art. 4" destas cláusulas para- os pagamentos
- destinados ao fundo do resorva.
Quando os pagamentos se realizarem nas agencias das províncias, ou do exterior, pagarão os segurados mais um por cento (i "/o) sobre as quantias entregues pnra fazer faço ás despozas da remessa dos fundos.
Art. 3(1. O segurado estabelecido no Império deva pagar suas rogpscttvas
quotas no escriptorio da Dirocção Geral do Rio do Janeiro nas épocas já fixadas ;
c o residente e;n paizes estrangeiros nas respectivas delegações, dentro dos 15
dias subsequentes do prazo designado n,i respectiva apólice, e no caso contrario,
sujeita-so qualquer dellos a uma multa de dcx por conto (10 "/o) sobre a, quantia
segurada e mais ao juro do um por cento (l °/o) ao mex, dosdo o ultimo dia,
do prazo fixado na apólice, ata Anal pagamento. A rjsponãabiüdado da associação
para, com o &oguía,do Oea suspensa, emquanto as quotas vencidas não tenham sida
satisfeitas, sem prejuízo do direito, que assiste á Oirecçâo Gerai, de reclamal-as
por todos os moios legaos do associado omijso, por cuja conta correrão tampam
todas as custas e mais despezas a quo dar causa.
Ari. 27. E' expressamente entendido o ajustado que todas as terras cujos
productos agrícolas forem segurados ficam especial e priviiegiadamonto sujeitas,
e hypothecadas á satisfação compieta dos prêmios, quotas e quacsquer outros
encargos, a quo o scgurado-associ;i,do esteja,, como tal, obrigado.
Art. 38. 09 productos agrícolas sujeitos aos riscos produzidos por chuva de
pedra, secca e geada serão classificados segundo a tabeliã organizada pela associação; e, deaccôrdocom ella, a quantia segurada converto-se, muitiplicada
pela taxa do prêmio annuAl correspondente, na somma responsável, sobro a qual
tem do ser calculada e da qual de verá ser deduzido o dividendo quo o Conselho
Fiscal julgar necessário para a satisfação dos damr.os o prejuízos que oocorrorem.
*
Art. 29. Qualquer questão que se suscitar entre a associação e o segurado será
decidida na sua sáde, a cidade do Rio de Janeiro, pjr juízo arbitrai e sern recurso.
Para este Rm ó obrigado o segurado a, celebrar cm cada caso o respectivo compromisso, na, fôrma da legislação vigente, sob pena do perder (pso/acio todos os direitos adquiridos pelo contracto de soguro, o qual ficará desdo logo considerado caduco, a nomear noite um arbitro por sua parte o a designar mais troa pessoas
que, com as nomeadas pela associação, constituirão as seis, dontre as quaes será
tirado á sorte o terceiro arbitro, para o caso du divergência entra os dous primeiros.
O Conselho Fiscal, de accôrtlo como sagurado, estabelecerá, no cjmpromi-s:j
prévio, qua s: celebrar, os honorários qua deverão percebor os árbitros, bom
como todos os outros reqnisito3 quo julgar convenientes.
Fica,entendido que a,3 dispjsi^s djste artigo uí,o sorãT cm caso algum applicaveis ao segurado omisso, ou que estivar cm falta, do SUM obrigações pi,ri. com
a associação.
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Art. 30. As duvidas e desiotetligencias, que sobrevierom entre a Direcção
Geral e qualquer associado serão resolvida; sem recurso atgurn, peto Conselho
Fiscal.
Art. 3). A associação só é obrigada, pelas disposições dos seus estatutos, o especialmente pelas clausuias geraes e particulares, impressas o manuscriptas na
apólice do seguro, não sã considerando para a sua interpretação senão a sua própria tetra e suas referenciam ; e bem assim ó exclusivamente obrigada para com
a penoa. do segura-lo, seus legitimas herdeiros e succossoros.
dos prontos

paret « frttido do prejuízos, ou rera 03 riscos prodtixid *s por cl^uvíts

u. secou

selho do Sua Magestadu o imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios da Agricultura, Comtnercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido
o faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 31 de Julho de 1877, 56° da Indepondencialo Império.
ZA IMPERIAL REGENTE
José CoeZ/to t^

MoíHfhações feitas nos estatutos 3.üSo)ie3.aá9 —Camp'.staâe Agricultura
refer3 o Decreto n. 6Sí3 thsta data

a qne se

de rcttz.

CLASSE

I
PRÊMIOS ANNUAES FOR MIL

Cafi'-. . . . . . . . . .

o

Fumo . . . .

o

Canna de assucar

4

Feijão

5

Milho

' 6

Arroz
Atgodão

5

4

3

1

1

7

No ar t. 4° em vez das palavras fina.es — o mais seis sócios — diga-se — e
mais a quinta parte dos sócios inscriptos, com o* direito de votar.

CLASSIFICAÇÃO DOS PHODCCTOS

n

7

^

II

No § l" do art. .1" supprimam-se as palavras — que deve fazer o Presidente
da Suciedade.
Ao § 2" do mesmo artigo acrescente se — para esta eleição não serão ad
mittidos votos por procurador.

3

lií

H
7

*. ,
. . . . , . . , , .

e

N. B. — Os prêmios sobra produetos agrícolas não cornprehendidos na presenta
tabeliã serão fixados pelo Conseítto Fiscal da associaçío sob a proposta o de accôrdo
com a Direcção Geral.
Rio de Jaaeiro, 14 de Maio de 1877. — A. G.
de

DECRETO — DE 31 DE JULHO DE Í877
Approva, com modificações, os estatutos da Sociedade -- Gampista de Agricultura -- e autoriza a lünccionar.

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, Attendendo ao que
requerou a Sociedade —Campista. de Agricultura—devidamente representada, e do
conformidade com o parecer da Seccão dos Negócios do Império do Conselho de
Estado, exarado em Consulta de 87 da Março próximo Ando, Ha por bem Approvar seus estatutos, e autorizaí-a a funccionar, de accúrdo com as modificações,
que com este baixam, assignadas por Thomaz Josó Coelho de Almeida,, do Con-

O art. 7° Hca substituído polo seguinte :
A assembléa geral dos sócios nomea-rá por acclamação ou escrutínio secreto
seu Presidente, o qual designará os outros sócios que com elie devem compor a
mesa; não podendo para o cargo do Presidente ou de Secretario ser eloitos.e
escolhidos os membros da Directoria, da commissão permanente ou quaesquer empregados da sociedade.
IV
[R,r No art. 10, § l°eliminom-so as palavras —na assembléa geral.
*
No art. 11 elimine-se a pi,la,vra — única.
VI
O § 3" do art. 13 Roa assim redigido :
Fazer propostas á assembióa geral e ao conselho, e tomar parte na discussão
deites; mas não poderá votar nas que forem da competência do conselho.
No § 4" deste artigo eUmiuom-so as palavras — ainda que não esteja presente,
mandando as suas cédulas.
Ao § 5° acresconte-S3— utna vez que se sujeite ás disposições do regulamento
interno, no qual se prescreverão regras qua evitem us abusos.
O § (S" Hca redigido degta fôrma :
Receber sementes e plantas, quando a fazenda puder fornecel-as sem detrimento próprio ; o ter nelta um ou mais aprendizes, com tanto que indemnize
a sociedade das d)spaz%s que com elie3_fizor, o se sitjoit^ M rpgutamento interno quanto ás condições da sua admissão e <-onsarvação.

Vil

No art. tG acrescente-se no fim -- nos tormos em que for estabelecido no rn
gimento interno.
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VIU

CAPÍTULO lil

O art. 10 Hca assim redigido: O Thesourciro faz effcctivas a receita o dospeza,
da, sociedade escripturando-as em livros próprios rubricados por quaiquer dos
membros do conselho, competindo á commissão de fundos íiscalisar toda a escripturação, A vista, das communicaçõos, resoluções o documentos authenticos.

DO CONSELHO DE DJREC<;ÃO

IX

Para se collocar onde convier:
O prazo drt duração da sociedade ú do trinta anno3 ; o sua, liquidação, quando
terminar este prazo ou for deliberado em asscmblóa, gera!, far-se-ha do conformidade com as prescripçõcs da legislação vigente.
Palácio do Rio de Janeiro em 3i do Julho do 1877.—TAomaj /Mg' Coe?/to (/g 4?-

Estatutos áa Sociedade — Campista de Agricultura
CAPITULO I
DO FIM, ORGANIZAÇÃO E DIRECÇÃO DA SOCIEDADE

Art. 1." A Sociedade —Campista.de Agricultura,— estabetecida, nesta cidade,
tom por Am concorrer para o melhoramento e augmento da agricultura, do
commercio o das artes, nas suas relações próximas, bem como para introducção
de colonos ou immigrantes.
Art. 3.° A sociedade será formada de sócios effectivos, e de sócios correspondentes, honorários o beneméritos.
Art. 3.° A administração da sociedade será confiada a totalidade de sem
membros em assombiêa gera), e a, um conseiho do direcção.
CAPITULO !1

Art. 6.° O conselho do direcção compõe-se do um Presidente, um Vice-Presidontc, dous Secretários, um Thojoureiro, podendo fuuccionar até que se eleja
outro, e com metade e mais um de seus membros.
Art. 7." O Presidenta, Vice-Presidonte, Thosouroiro e Secretários, o serão
também da assembica, quando reunida.
Art. B.° O conselho rcunir-so-ha, ao momsumn voz cada rnez.
Art. 0." São attribuiçõos do conselho do direcção :
t.°Admittir, ou rejeitar sócios effectivos. e convidar sócios correspondentes
sobre proposta de alguns de seus membros ou sócios, e prnpôr á assemMéa sócios
honorários e beneméritos ;
2." Nomear d'entre sens membros ou sócios uma pessoa ou commissão, que
seja inspectora do estabelecimento da sociedade, e a quem esteja entregue a ,sua
administração e governo;
3." Approvar, sobro propostas da pessoa, ou commissão inspectora, aquolies,
que houveram do ser encarregados da guarda e feitorisação do mesmo estabelecimento, e os ajustes feitos sobro os seus salários;
4.° Determinar a, appücação dos fundos da sociedade de modo tal, que
não se opponha aos estatutos ou re^lução da assembléa, ;
5." Deliberar sobre a.s propostas feitas por algum dos seus membros, ou por
quaiquer sócio; deixando, para sorom decididas peta assembléa gora), aquellas
que julgar do maior ponderação ; o que puderem esperar pota reunião delia
sem grande inconveniente, e resoiver todos os negócios sociaes, que não forom
os mencionados nos §g t" e 8" do a,rt. 5" ;
C." Nomear commissão do seus membros ou sócios pa,ra algum negocio especial.
Art. 10. São attribuições do Presidente :
1." Dirigir, e fazer manter a, ordem dos trabalhos o da discussão na assombléa
geral e no conselho de direcção, em observância do regimento interno ;
2." Convocar extraordinariamente o consoiho de direcção ;
3.° Chamar os sócios immediat<js em votos, para supprirom a Mta dos membros do conselho, que forem impedidos, e nomear, quando estiver esgotada, a, lista
dos votados, o musmo quando não esteja, bastando a necessidade de prompta, substituição ;
4." Fazer perante a assembtéa, gorai o relatório do estado o progresso da sociedade.

DA AS6EMBLEA DA SOCIEDADE

-CAPITULO IV
Art. 4."A assombMa, geral compõe-se de tolos os membros que só acharem
presentes ; sendo sufHciento para que só considere em estado de poder deüberar que se reunam os membros com que pôde funcctonar o conselho de dirocção, e mais sais sócios.
Art. 5.° A assembláa reunir-se-ha, uma voz cada anno, sendo possível, cm
o dia, do Abril, anniveraario da, sua instaHação.
E' da sua, competência :
1.° Ouvir o relatório geral, que deve fazer o Presidente da sociedade;
3."Eieger por escrutínio, oàpluratidade absoluta do votos, os membros do
conselho de direcção e acetamar, sob proposta, do conselho, sócios honorários e beneméritos :
3." Discutir, e docídir, quaesquor questões, e propostas que lhe forem feitas
por parte do conselho do direcção, tanto sobro os meios do moihorar o estabelecimento normal, comosjbro quaesquer outros objectos resruhunonta.ros ou administrativos ;
4." Resolver sobre as propostas feitas por qualquer sócio depois da haver do
cidido as que o conseiho de dirocção lho tiver apresentado.

DA COMM)SSÃO PEUSIAXEXTE

Art. H. Haverá no conselho de direcção uma única commissão permanente,
chamada—de fundos—, para regular e dirigir a contabiiidade, a qual será composta do Vice-Prosidentc e do um dos Secretários.
CAPITULO V
DOS SOMOS, SUAS PREROGAT1VAS E OHR16AÇÕES

Art. Í3. Pôde ser anmittido para sócio offectivo qualquer cidadão, que tiver
um estabelecimento ou profissão, que lho proporcione uma honesta subsistência,;
ou quaiquor estrangeiro, em quem, at^m disto, se conhecerem desejos decididos
de concorrer para a estabiiidadc c prosperidade deste Império ; o espociaimente
para o progres.-o da agricultura o riqueza dest:), comarca.
Pôde ser Convidada para sócio correspondente quaíquor pessoa, do quem a
sociedade tenha razão de esperar algum serviço, honorário quem a ennobreça, e
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benemérito quem Hzer valiosos donativos á sociedade ou prestar-lhe relevantes serviços.
Art. [3. Cada sócio tem direito de:
1.° Assistir às sessõssda assemblóa, o do conseüio da diroccão ;
2.° Tomar parte nas discussões daqueHa, e dar voto sobre os negócios, que ahi
se tratarem; e nas eleições, que nelta se fizerem;
3." Fazer propostas á assemblóa gerai, ou ao conselho, e tomar parte na discnssão das que a este fizer, para as sustentar, mas não votar sobre eilas ;
4." Votar nas eleições,ainda, que não esteja presente,mandando as suas cédulas;
5."Examinar a fazenda experimental, tendo nelia entrada franca para si e
seus amigos;
6." Receber, sempre que exigir, e houver possibilidade, qnaesquor plantas ou
outros objectos, que existirem na dita fazenda, tirar a utilidade, que for possível
do deposito de animaes, e ter um ou mais aprendizes no estabelecimento projectado;
7." Entrar no arohivo, e consultar as actas e mais registros do conselho e da
sociedade.
Art. 14. O.socioeffectivoé obrigado á prestação de uma jóia de vinte mil
réis na oocasião em que for admittido ; e A contribuição de mil réis por mez,
pagos semestralmente, e adiantados: devendo alam disto exercer os empregos
para que for nomeado pela assemMéa, o Directoria.
Art. 15. Presume-se ter renunciado a sociedade aquelle que, sendo convidado
para pagar a contribuição semestrai, deixar dê o faxer por espaço de um anno.
§ 1." Não são obrigados ao pagamento das mensaKdades os sócios que entrarem
para o cofre da sociedade com a quantia de duzentos mil réis.
§ 2.° Os sócios actuaes que tiverem pago sins mensalidades do dez annos poderão remir-se dellas com a quantia de sessenta mil róis, o os que pagarem de
dons a cinco annos, com a quantia de cento e vinte mil ráis.
CAPITULO VI
DO ESTABELECIMENTO DA SOCIEDADE

Art. 16. A sociedade terá uma fazenda experimental na escala que for compatível com as suas possibitidades. Nella existirão os modelos de maohinas, e
mais instrumentos agrários; far-se-hão os ensaios dos melhores metliodos do
cultura-, e introduzir-se-hão vegeta.es e anima.es, que parecerem de uma vantagem mais reconhecida. Ne^ta fazenda se clarão todas as instrucções, que forem
solicitadas paios sócios ; e se admittirão indivíduos livres como aprendizes daa
praticas agrícolas.
CAPITULO VH

CAPITULO VIU
DISPOSIÇÕES QERAHS

Art. 2!. A sociedade procurará saber, quaes os defeitos ou causas, que concorrem ou possam concorrer para o depreciamento ou limitado consumo dos
gêneros deste paiz; a fim de que possa promover, como for possível, o seu melhoramento, exportação e conseqüente augtnentode prodncção.
Art. 2g. O conselho e mesmo o Presidente, quando seja necessário, poderá
convocar a assemblóa geral extraordinariamente.
Art. 23. Convocada a assembláa gera! em qualquer caso, não concorrendo o
numero estabelecido, far-se ha segunda convocação, e nesta se deliberará com a
maioria do conselho o os sócios presentes, salvo su a convocação for para
resolver negocio que prejudique os fins da sociedade (art. l") ou a sua existência,
para o que serão necessários presentes dous terços dos sócios, todos instruídos
antes do negocio a resolver-se. (Seguem-se as assignaturas).

DECRETO — DE 5 DE OUTUBRO DE 1878
Apprjvu, com alterações, os estatutos da Companhia Apicultura
cede-lhe autorização parj fuiiccionar.

Flora Braziloirae con-

Attendendo ao que Me requereu a Companhia Apieultura o Flora Brazileira,
devidamente representada, e dt; conformidade com a Minha Imperial Resolução
de 18 do Setembro uttimo, exarada em parecer da Secção dos Negócios do Im-.
perio do Conselho de Estado de 10 de Agosto do corrente anno, Hei por bem
approvar os estatutos da referida companttia, e conceder-lhe autorização para
funccionar, fazendo-se nolles as alterações que com este baixam, assignadaspor
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, Senador do Império,
Presidente do Conselho üe Ministro', Ministro e Secretario de Estado dos Negócios,
da Agricultura, Commercio o Obras Publicas, que assitn o tenha ontoníido o faça
executar. Palácio do Rio de Janeiro em 5 de Outubro do 1878, 57° da Independência
o do Império.
Com a rubrica de Sun- Magestado o Imperador.

RÃ ARRECADAÇÃO E CONTABILIDADE

Art. 17.'As jóias e contribuições somestraes sirão arrecadadas peloThesoureiro, que da reunião dellas com a,s despozas, que lhe forem ordenadas em conselho, formará o balancete semestral, que tem de levar ao conhecimento do
conselho.
Art. 18. Nenhuma despeza será feita ou paga, senão pelo Thesoureiro em
virtude de resoluções do conselho, lançadas no livro das suas actas. e communicadas polo Secretario da sociedade ao Thesoureiro. Esta cominunicação, que
deve ser por escripto, cobrirá os documentos, quando os haju, que authenticarem
a despeza ; e será remettida pelo mesmo Thesoureiro, l<igo que tenha feito seus
assentos, á commis-ão de fundos.
Art. 19. O Thesoureiro faz eííectiva a receita o despeza da sociedade: e
a commissão de fundos dirige a escripturação do diário, e livro caixa, á vista das
commünicaçõos, resoluções, e documentos authenticos.
Art. SÓ. O Thesoureiro na penúltima sessão de cada semestre apresentará
ao conselho o balancete da caixa, sócia!, explicando as quantias recebidas o despendidas ; e J'!e[ar;Mdo o sa,ldo que houver, sua, natureza e specie.

Alterações a que se refere o Decreto n. 7036 áesta data

I
O art. 7" Eca assim redigido:
Osaccionistas são responsáveis pelo valor das accõesquo )hcs forem distribuídas.

n
No l" período do art. 8°, omvezde —apresentada—têa-se —representada.
111

Acrescente-se ao &rt. 13: —comta,nto que nenhum deites seja membro da
directoriíi ouemptogado da companhia.

— no
Estatutos 3a Companhia gApicnltura e Flora
IV

de votos -lea-se- por maioria

O art. 17 Hca assim redigido:
A direetoria se reunirá ordinariamente uma, vez em cada, mez, o extraordinariamente sempre que for convocada, por qualquer do seus membros, ou polo
gerente.

VI
As attribuições conferidas ao presidente nus paragraphos do a,rt. 18 não
devem ser por eHe isoladamente exercidas, mas incumbem colloctivamente á
dircctoriu, dizondo-so nos outros artigos relativos ás attribuiçõe^' do art. 18 —
direetoria — S3inpro que ncilos só disser—presidente.

VIÍ
No § 3" do art. 19 substituam-se as palavras — ordoas do prosidonto — por
--deliberações da directorin.

VHI
No § 3' do are. Si. cm Iogar de — gerencia nata — ica-sc — primeira gerencia.

IX
No § 4" do a.rt. 23, supprimam-se as palavras—gjndo metade, etc.— até o Um.

X
Ao § 5" do mesmo artigo acrescente-se:
Fica entendido, que não haverá distribuição do dividendos cmquanto o capitai
social, desfalcado cm virtude do perdas, não for integralmente restabelecido.

XI
Addite-se aoart. S4:—e será empregado, assim como os respectivos juros,
em bilhetes do Thesouro, em apólices da divida publica, gera! ou provincial,
que tenham as mesmas garantias daqueitas, em letras hypothocarias de estabelecimentos de credito real, garantidos peío Estado, a juixo da direetoria.

XH
O art. 37 fica assim redigido:
A companhia sara dissolvida quando tiver perdido o seu fundo de rosarva, ou
em qualquer
dos casos estabelecidos nas leis vigentes, do conformidade com as
quaes
se liquidará.
Palácio do Rio de Janeiro em 5 de Outubro da 1878. — 7of7o

ííJMíáo 6?g ^:'M:'<üM.

Art. 1.° A sociedade anonyma fundada, nesta Corte o cidade do Rio de Janeiro,
Iogar de sua sede, pelo Ur. José Ricardo Pires do Almeida, denominada 4pí'cnMt:ra
d^Yoro B?-a.s:7i3:*ra, tem por Hm:
§ 1." Crear e plantar um estabelecimento rural de floricultura e apicultura.
§ ã.° Montar e custear nesse mesmo estabelecimento uma fabrica, de distillação, extractííicaçãoe preparação de essências o óleos aromaticos, aguns distilladas, odoriferas o modicinaos, etc, etc.
§3. "Dar a osso estabelecimento todo o desenvolvimento possível, aperfeiçoando os seus productoj de modo a competir com o que de melhor importamos do
estrangeiro.
Art. 2. "A companhia terá a, duraçãi do trinta annos; podendo, porém, ser
prorogada no fim desse tempo, se a assembláa geral dos accionistas assim o resolver, o o Governo Imperial approvar.
.Podendo também ser dissolvida anticipadamonte, por deliberação da mesma
assemMéa ou casos previstos em lei.
Art. 3." O capital da companhia, será de 300:000$, divididos em 1500 accões
de ^Oü§ cada
§ 1." A companhia poderá, porém, íünccionarcom60°/o do capital se assim o
entender a direetoria de accôrdo com a gerencia
§ 2,° Se o desenvolvimento da empreza, o exigir, e assim .julgar a asscmbléa
geral dos accionistas, á qual sorá apresentada a respectiva proposta pela dircctoria,
o capital poderá ser duplica.dc ou triplicado, dividindo-se a nova omissão também
em accões do ãOOs, cedidas de preferencia, aos accionistas do capital primitivo,
uma vez que o Governo autorizo esse augmento.
Art. 4.° Appruvados os presentes estatutos pelo Governo Imperial, c tomadas
duas torças partes das accões, a companhia se considerará constituída ; cprocedondo-so A eleição da directoria, fará esta immodiatamonte a chamada para a primeira prestação.
§ 1.° As prestações serão do 10 "/^ por acção, realizadas com intorvallos— uma^
da outra — de sessenta dias.
§ i^.° Uma vez arrecadados os 60 °/. do capit:ü integral, a direetoria poderá
adiar as prestações restantes para quando julgar necessário.
Art. 5.° O accionista que não realizar suas entradas até trinta dias depois de
concluída a ultima das que psrSzercm os 60 °/t,, perderá o direito ás suas accoes,«
sendo novamente estas emittidas; o as respectivas entradas, já realizadas, reverterão
em favor da companhia .
Art. 6.° As acçocspodorão ser livremente doadas, cedidas ou vendidas, mas
as transferencias só serão válidas quando feitas nos livros da companhia, em presença o com as assignaturas do cedente u cessionário, ou dos seus bastantes
procuradores.
Art. 7.° A responsabilidade dos accionistas ó limitada ao valor das accões que
possuem .
Art. 8.° A totalidade dos accionistas será representada pela aseomblóa geral,
que se juigará constituída sempre quo, por convite do presidente, publicado nos
jornaos do maior circulação, o por tros dias consecutivos, se rounam accionistas
que representem dous terços do capital realizado.
Art. 9." Se no dia marcado não se reunir numero suíIMente, a assembléa
íicará adiada ; procedendo-se a novos annuncios, com a declaração de quo a asscmblóa, se constituirá com quatquer que soja o numero dos accionistas, uma voz que
represento um sexto do capital realizado.
Art. 10. A assembláa geral se reunirá ordinariamente no mez de Fevereiro de
cada anno, para lhe ser apresentado o relatório e balanço do anno transacto.
Paragrapho único. Além dessa vez poderá também se reunir todas as demais
vezes quo a diroctoria julgar conveniente aos interesses da companhia, para
resolver qualquer duvida; ou quando requeira convocação do assambléaum
ou mais acciotú-itas representando a quinta parte do capita! realizado.
Art. 11. Nas reuniões extraordinárias não se pormittirá discussão sobre
objocto estranho á causa que motivou a convocação.

— tis Art. lã. Nas reuniões ordinárias, depois de ouvida a leitura do relatório e
balanço, se procederá á eleição de uma commissão de três accionistas para exame
das contas. A commissão dará fim á sua missão oito dias depois, apresentando o
seu parecer á mesma amembléa, que de novo só reunira; procedendo-se então A
e)eição de uma. nova directoria no anno em que esta houver terminado o tempo do
seu mandato.
Paragrapho unieo. Para esta oteiçao e para a de diroctorcs, não se admittirao
votos por procuração.
Art. 13. A assemblóa geral será presidida peto accionista que for acctamado
ou eleito naoccasião, servindo lhe do secretario o immeliat < em votos.
Art. 14. Os votos serão contados na razão de um para cada 10 acções, até o
numero de 30, o máximo que pôde ter qualquer accionista, por si ou por quem o
represente, competindo ao presidente o voto do qualidade no caso de empate.
§ 1.° Na approvação das contas não votam o presidente, os directoreseo
gerente.
§ S." São representantes legitimes dos accionistas:
l." Os tutores e curadores por seus pupillos e curatelados ;
3." Os maridos por nuas mulheres ;
3.° Os prepostos das firmas o corporações.
Art. )5. Só terão direito de votar os accionistas averbados como taes nos
livros da companhia, GO dias aníes da realização da assernbléa geral.
Art. 16. A companhia será administrada por uma diroctoria de três membros,
eleitos em assembMa gera) p-jr unanimidade de votos.
§ 1.° O tempo de durarão década directoria será de três annos. Para as
outras eleições só observará a respeito de substituição annual o qsse proscrevo
a lei de 1860.
§ g.° Para ser director é mister possuir cem acções da companhia, que ficarão
inalienáveis emquanto durar o suu mandato.
Art. 17. A dircctoria te reunira tantas vezes quantas quizer o presidente, os
outros directores requererem, ou rncsmo n gerente.
Paragrapho único. Os membros da directoria cxercorão: o primeiro, o logar
de presidente; o segundo, o de fiscal; e o terceiro, o de secretario, na ordem em
que forem votados ; podendo, porém, o secretario trocar com o íisc ü, se assim
julgar conveniente o presidente, e elles nisso tiverem previamente combinado.
Art. 18. Compete ao presidenta da companhia:
§ 1.° Nomear o gerente quando terminar o tempo do fundador da companhia,
ou esto incorrer no disposto no § 3" do art. 81.
g 2.° Nomear igualmente todos os demais empregados,sob proposta do gerente
e de accórdo com a diroctoria.
§ 3." Celebrar todos oscontractos necessários ao desenvolvimento da fabrica, e
maior vantagem da companhia. Tudo isso, porém, sempre de accôrdo com a directoria e gerencia.
§ 4." Determinar e regular o methodo de escripturação, quo será feita com a
necessária clareza, e conservada rigorosamente em dia.
§ 5.° Fazei' acquisieão de tudo quanto possa interessar á fabrica, íloricultura o
apicultura, incluindo bons moveis, semoventes ou de raiz ; bem como vendcl-os e
alional-os, quando isso convenha, aos interesses da companhia, mas sempre de
accórdo com a directoria.
§ 6.° Convocar ordinária ou extraordinariamente as asscmMóasgoraos, bom
como as reuniões da directoria.
§ 7." Representar a companhia em todos os seus direitos ointerossos, exercendo
livro e geral administração com plenos podercs comprehendidos. e outorgados
todos sem reserva alguma.
§ 8." Designar o banco em quo deve ser recolhida a receita diária da companhia, Hscalisando a regularidade dessa arrecadação.
Art. 19. Compete ao director fiscal :
§ 1." Visitar o mais freqüentemente possível a floricultura, apicultura o.
fabricas ; e diariamente o deposiío e eseriptorie da cidade.
§ ã." Arrecadar a receita diária, apurada no escriptorio du deposito, e levai-a
ao banco designado pelo presidente, eai cujo banco abrirá conta, corrente.
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§ 3.° Transmittir ao gerente as ordens do presidente, e fazer com que sejam
fielmente cumpridas.
§ 4." Communicar acs directores quaesquor obssrvações do gerente em sentido
de aperfeiçoar e augmentar a producção das fabricas, combinando com este o modo
de melhorar o serviço, quer do estabelecimento quór do deposito.
Art. 30. Aodirector-secretario competo:
§ 1." Ltvrar as actas das assembléas gcraes e da directoria em livros espociaes, e devidamente rubricados peio presidente da companhia.
§ 3." Autheoticar com a sua assignatura os termos das transferencias das
acções, nos livros da companhia.
§ 3.° Redigir o relatório, os annuucios, circulares e avisos da directoria ou
quaesquer outros papeis que a mesma tenha da confeccionar.
Art. 31. O estabeiccimcnto de Horicuttura, apicultura,, fabricas e deposito
ou depósitos ficarão sob a direcção immediata de um gerente, quo stirá nos primeiros
cinco annoá o fundador da companhia Dr. Josá Ricardo Pires de Almeida, conforme
determina o art. 25.
§ 1.° No fim desse prazo o presidente da companhia poderá conserval-o ou
nomear outro que o substitua, conforme resolver a directoria o o exigir os interessns da companhia.
§2." Se a malversação, incúria ou incapacidade provadas do gerente causar
projuizos á empreza, o presidente poderá demittil-o em qualquer tempo, antes ou
depois de Ando o prazo de sua gerencia nata.
Art. 33. Ao gerente compete:
§ 1.° Dirigir todos os trabalhos do estabetecimento, velando pela sua conservação e boa ordem, estudando os melhores processos para a extractiRcação dos óleos
e essências, procurando, omfim, por todos os meios ao seu alcance, elevar os productos da fabrica ao mais alto grão de credito e consumo.
§ 2.° Propor a nomeação dos empregados, os seus salários, augmento, gratificação, substituição e demissão.
§ 3." Promover a venda dos productos da fabrica e apicultura, fazendo inserir
annuncios, imprimir o distribuir indicadores, á semelhança do que se pratica na
Europa e nos Estados-Unidos.
*
§ 4." Administrar o deposito, Hscalisar a escripturação, gerir, em summa,,
todos os negócios activos da companhia ; residindo para esse um dentro do estabelecimento o procurando permanecer nelle a maior parte do tempo possível.
§ 5." Apresentar balancetes mensalmente e balanços semestraes, fornecendo
todos os apontamentos e esclarecimentos ao secretario para a confecção dos rola- <?
torios, geral e annual.
Art. 83. Os íunros líquidos da companhia serão divididos em :
l.° 10 °/o para fundo de reserva ;
8.° 10 °/o para deterioramento do material;
3.° 5 °/o para perfazer o valor das 350 acçSes beneficiárias ao fundador da
companhia, segundo o que determina o art. 25, cessando esta porcentagem logo
que o seu valor esteja preenchido ;
4." 5 "/„ para a directoria, sendo metade para o presidente, e uma quarta
parte para cada um dos directores;
5.° o restante para dividendos, que serão distribuídos semestralmente.
Art. 34. O fundo de reserva será exclusivamente destinado para fazer face às
perdas do capital social, ou substituil-o.
Art. 35. Em recompensa e cessão desta cmpreza á companhia, o seu fundador
receberá 350 acções, não podendo dispor deiias emquanto não forem approvadas as
contas de sua gestão.
Ao fundador tocará ainda, em recompensa e cessão desta empreza, a sua
^ gerencia por tempo de cinco annos, só devendo delia ser destituído, se incorrer no
previsto no § 8° do art. 81.
Nestas condições resta,r-lhe-hão as acções beneficiárias, de que será livro e
inteiro possuidor.
Art. 86. Estes estatutos só poderão ser reformados quando a pratica, de dous
annos demonstrar claramente as suas lacunas, e o Governo approvar-lhe a r_oforma.
Primeira parte
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Art. 27. 'V companhia Roa dissolvida quando tiver perdido o seu capital de
iundo de reserva, sendo nesse caso liquidada conforme determina o código do commercio.
Art. 28. Os subscriptores das acções desta companhia que, segundo as exigências da Lei de 1800, vão assignados na relação infra, aceitando-os em todas as suas
partes, obrigam-se ao fiel cumprimento deites, e outorgam ao seu confeccionador e
incorporador da companhia, o Dr. José Ricardo Pires de Almeida, poderes amplus
o illimitados para impetrar do Governo Imperial a approvação dos mesmos estatutos, afim de que possam começar os trabalhos.
Rio de Janeiro, 27 de Junho de 1878. —Dr. Jo$g' Ricardo Pires d<
(Seguem-se as assigoaturas.)

DECRETO — DE 26 DE AGOSTO DE Í880

Conceda permissão a Domingos Maria Gonçalves para incorporar uma companhia denominada — Companhia Xootechnica e Agrícola do Brazil.

Attendendo ao que Me requerou Domingos Maria Gonçalves, e de conformidade
com a Minha Immediata o Imperial Resolução do 14 do corrente moz, tomada
sobre parecer da Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estado, exarado
cm Consulta de 20 de Julho ultimo, Hei por bem Conceder-lhe permissão para
organizar uma companhia, com a denominação do ^Companhia Zootechnica o
Agrícola do Brazib, mediante as bases que com cato baixam, assigoadas pjr Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos
Negócios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 26 de Agosto de Í880, 59" da
"Independência e do Império.
Com a rubrica de Sua, Magestade o Imperador.
i?Margng

Bases a que se refere o Recreio n, 7M5 desta data
i
A Companhia Zootechnica e Agrícola, do Brazii obriga-se a fundar no Império,
dentro do prazo de três annos, estabelecimentos práticos de agricultura para
menores pobres, segundo o plano adoptado para a escola agricola de Campos.
II

A sua sedo será nosti Corte, e o seu capital será de ! .500:000$000.
111

Os Governos geral e provincial, assim como as respectivas Municipalidades,
poderão ter Rscaes para, reclamarem pelos interesses dos referidos menores.
Palácio do Rio de Janeiro em 26 de Agosto de 1880.
Afacetío.

DECRETO — DS 24 DE SETEMBRO DE 1881

Concede ise^ão de direitos d, importado e expediente ás machinas e outros ohjectos
para o serviço di industria, agricultura e navegação.

Usando da autorização conferida ao Governo no art. 83 d
3018 dp
membro de 188:), Hei por bsm Mandar que se executem
quanto não for promulgada a nova, Tarifa das Alfândegas, as
disposições:
Art. 1.° São livras de direitos de importação:
§ 1.° As machints para lavrar.a terra e preparar os productos da agricultura
para mineração, para o serviço de quaesquer fabricas ou ofHcinas e para a navegação, movidas por gaz, vapor, água, ar ou vento, pela electricidade, ou por
forças animadas e quaesquor outros motores fixos, locomovais ou portáteis comprehendidos estes.
§ 2.° As peças de machinas importadas em separado, a respeito das quaes se
provar, mediante exame feito por peritos da escolha dolnspectpr da Alfândega,
que não podepi ter outro destino ou applicação senão substituir peças arruinadas
de machinas livres do direitos, ou servir de sobrusalentes ás que, existindo perfeitas, possam inutiiizar-se por qualquer eventualidade.
§ 3." Os alambiques, íbrnathas, retortas, caldeiras, moinhos e quaesquer outros objectos semelhantes não classiScados, para uso da lavoura e das fabricas.
Art. 2.° Os objeetos mencionados nos paragraphos do artigo antecedente são
isentos do expediente de 5% de que trata o art. 625, § 1°, do Regulamento de 19 de
Setembro de 1860.
José Antônio Saraiva, do Meu Conselho, Senador do Império, Presidente do
Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios da Fazenda e
Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça
executar. Palácio do Rio de Janeiro em 24 de Setembro de 1881, 60° da Independência e do Império,
Com a rubrica de Sua Magcstado o Imperador,
José

DECRETO — DE 19 DE JANEIRO DE 1883

Autoriza Cândido José de Araújo Vianna Júnior c Francisco Ribeiro Guimarães para
organizarem a companhia que se denominará — Companhia Auxiliadora da Lavoura
do Café.
"

Attendendo ao que Me*requereram Cândido José de Araújo Vianna Juoior
e Francisco Ribeiro Guimarães, e de conformidade com a Minha Immediata Resoíução de 13 do corrente mez, tomuda sobre parecer da Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 21 do Outubro do anno proxi tio passado, Hei por bem Conceder-lhes autorização para organizarem a companhia que se denominará— Companhia Auxiliadora da Lavoura do Café, sob as
bases que com esto baixam, assignadas por Henrique d'Avila, do Meu Conselho,
Senador do Império, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios da, Agricultura,
Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 19 de Janeiro de 1883, 63" da Inddpendencia, e do
Império.
Com a rubrica de Sna Magestade o Imperador.
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Bases a que se refere o Decreto n. S85S desta data

Art. 4. "Todos os diplomas serão conferidos mediante o laudo d umjury
e y
orgamzado em cada exposição, segundo o plano que for estabelecido polo Centro da,
Lavoura e do Commercio, cuja, dircctoria communicará ao Ministério dos Negócios
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas os nomes dos agraciados e os graus
dos diplomas concedidos, a natureza dos proiuctos, a s.ttiação dos estabelecimentos
agnojlas on.íe houverem sido colhidos O! productos e, sendo possível, a quantidade
da producçao annu ü, o numero de braços empregados, com discriminação dos
livres, e suas nacionalidades, menção dos apparelhos e machioas em uso no estabelecimento o melhoramentos de novo introduzidos, seja, na, cultura, seja, no fabrico.
Art. 5." Os átplomas serão assigaados polo Ministro e Secretario de Estado dos
Negócios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas e pela, directoria do Centro
da Lavoura e do Commercio.
Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de
Estado dos Negócios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha
entendido e faça executar. Palácio do Rio do Janeiro em 24 de Novembro de 1883
62° da Independência e do Império.

I
A companhia, terá por Hm exportar caie torrado e moido.

H
Seu capital será de dous mil contos de réis, dividido em dez mil accões de
duzentos mil ráis cada, uma.

HI
Sua sóde será na cidade do Rio de Janeiro.

IV

Com a rubrica de Sua Magestado o Imperador.

A companhia, estará organizada dentro do prazo de seis mezes, a, contar desta
data.
A companhia terá agencias nas principaes cidades da Europa, o da America,.
Palácio do Rio de Janeiro em 19 de Janeiro do 1883. —

DECRETO — D E 16 DEJANEIRO DE 1886
Concede

<

DECRETO — DE 24 DE NOVEMBRO DE 1883

Cria diplomas [de diatinccão [para serem concedidos por occasião das exposições
agrícolas dirigidas pelo Centro da Lavoura e do Commercij.

<

Attendendo ao que Me representou o Centro da Lavoura e do Commercio acerca
da conveniência de signincar, por testemunho solemne e durável, o apreço que merocem os esforços empregados na cultura e no preparo dos productos da agricultura nacional ;
Considerando que as exposições cffectuadus por iniciativa, e sob a dirccçao do
Centro da Lavoura e do Commercio offerecem os elementos necessários á apreciação
daquelles esforços ;
Considerando que o Centro da Lavoura e do Commercio ó associação competente para aquilatar o grau de perfeição dos referidos productos:
Hei por bem Decretar:
Art. 1." Ficam creados, paraassignalar o resultado dos esforços empregados
na cultura, e no preparo dos productos da, agricultura nacional, os seguintes
prêmios :
1.° Diplomas de honra ;
2.° Diplomas de l" classa;
3. ° Diplomas de 2* classe ;
4." Diplomas de menção honrosa.
Art. 8.° Os diplomas do honra serão concedidos ás Câmaras dos municípios e
aos estabelecimentos coloniaes, públicos ou particulares, que se distinguirem pela
quantidade e qualidade dos productos do sua agricultura nas exposições dirigidas
p^lo Centro da, Lavoura, e do Commercio.
Art. 3.° Os demais diplomas serão concedidos a expositores, nacionaes ou estrangeiros, cm attonção á, quantidade e qualidade dos gêneros que produzirem.

autorização á Companhia

Lavoura, Industria e Colonização
organizar.

para ss

Attendendo ao que requereu a Companhia Lavoura, Industria e Colonização,
devidamente representada, e Tendo ouvido o parecer da Secção dos Negócios dp
Império do Conselho do Kstado, exarado em Consulta de 11 de Novembro do anno
próximo paseado, Hei por bem Conceder-lhe autorização para se organizar com os
estatutos que acompanharam seu requerimento de l de Hetembro do anno próximo
passado e sob as cláusulas que com este baixam, assignadas por Antônio da Silva
Prado, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios da Agrioul;,
tura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar.
Palácio do Rio de Janeiro em 16 de Janeiro de 1886, 65" da Independência e do
Império.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Cláusulas a que se refere o Decreto n. 9547 desta data

A companhia não se considerará constituída, nem começará a fazer suas operações, emquanto em nova assemblóa geral não for approvada a avaliação dos
bens e direitos que constituem parte do capital, nos termos do § 2" art. 3° da Lei
n. 3150, e dos §§ 1° art. 26, e l" e 2° do art. 30 do Decreto n. 8821 de 30 de Dezembro de 1882.
H
Na mesma, assemblóa geral será apresentado o documento do deposito de 10 %
do fundo ou capital social consistente em dinheiro, nos termos do n. 2 § 1° dó
citado art. 3° da Lei e do art. 28 do regulamento.
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1H
No § 5° do art. 3" dos estatutos, depois das palavras — são especificadas na
essriptura de notas do Tabellião Cunha Júnior passada, entre accionigtas,— accrescente-se — em data de 28 de Outubro de 1885, o esoripturada no livro 47 H. 97
— o mais como esta.

IV
No art. 23 dos estatutos em vez de — salvo si algum nccionista, propuzor
que o sejam por acções — diga-se — salvo si a assemblèa geral deliberar que o
sejam por acções.
Palácio do Rio de Janeiro em 16 de Janeiro de 1886. —
At

Estatutos 3a Companhia Lavoura, Industria e Colonização
CAPITULO I
DA COMPANHIA, SEU OBJECTO E CAPITAL

Art. 1.° E' constituída uma companhia ou sociedade anonyma, denominada —
Lavoura, Industria e Colonização — com sede nesta capital, para os seguintes
íins :
1.° Explorar as fazendas que adquire c vier a adquirir, à margem da Estrada
de Ferro D. Pedro H.
8." Cultivar neilas o café e a canna ; preparar e vender os respectivos productos; servindo-se dos engenhos existentes e dos que fundar ás margens esquerda
e*direita do rio Parahyba, na barra do Pirahy.
3.° Promover a substituição gradual do trabalho ser vil pelo trabalho livre.
4.° Substituir, tanto quanto for possível a lavoura extensiva pela cultura
intensiva.
5.° Formar e vender lotes de terra, construir casas e iodo o mais preparo
ííecessario á boa collocação de colonos proprietários do solo, dando preferencia aos
meeiros já estabelecidos em terras da companhia.
Paragrapho único. A companhia poderá contratar, de parceria ou por empreitada, a cultura dos cafesaes e dos cannaviaes quando o como a directoria o
jutgar conveniente.
Art. ã.° A companhia durará 30 annos contados do dia em que estes estatutos forem publicados no D:'an'9 0/^cM?.
Art. 3." O capital social é de 3.600:000$ sujeito á disposição do art, l" n. 5
e dividido em 13.000 acções de 200$ cada uma, sendo :
A) 10.000 integralisadas pelaeffectiva entrada do respectivo contingentsde
accionistas, consistente em bens, e de que tocam 8.750 ao Barão do Rio Bonito e
1.250 a Furquim, Joppert &Comp.
B) 500, que subscrevem, om partes iguaes, os ditos accionistas Barão do Rio
Bonito e Furquim, Joppert & Comp., entrando desdo jácom 10 % do seu valor.
C) 500, que subscrevem em partes iguaes os accionishas Frederico Darrigue
de Faro e Luiz do Castilho, e cuja entrada do 10 % ò feita, com o valor da
concessão constante do Decreto n. 9.340 de 16 de Dezembro do 1884.
D) 8.000 subscriptas por diversos abaixo assignados com entrada immediata
de 10 %.
§ 1." Da,s acções do 1° grupo, as 1.250 de Furquim, Joppert & Comp. o 8.750
do Barão do Rio Bonito só darão direito a dividendos depois do semestre em que
a renda pormittir o dividendo do 10 % para as seções restantes.
§ 3." As do 3° o 3° grupo, serão intcgralizadas com a metade da renda,
excedente ao dividendo de 10°/o, sem projuizo do disposto noa.rt.7" om caso
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de liquidação antecipada. Essa vantagem ó concedida aos quatro accionistas
Barão do Rio Bonito, Furquim, Joppert & Comp., Frederico Darriguo de Faro o Luiz
de Castilho, por serem os dous primeiros fundadores da companhia, e por terem
os dous uttimos auxiliado efHci.zmente a sua organização.
§ 3.° As do 4° grupo serão integratizadas mediante chamadas por annuncios
da directoria publicados com antecedência de 15 dias. O intervallo entre as
chamadas nunca será menor de 30 dias.
§ 4.° O capital correspondente ás acções já integralizadas consiste :
A) Nas fazendas, sitios e prédios da Barra do Pirahy, com que entra o
accionlsta Barão do Rio Bonito, estimados todos em 1.750:000$000.
B) Na fazenda o accessorios com que entram os accionistas Furquim, Joppert & Comp. e que são estimados em 350:000$000.
§ 5.° Os bens a que se refere este artigo são especificados na escripturade
notas do Tabotüão Cunha. Júnior passada entre accionistas, em data de 28 de
Outubro de 1885, escripturada no livro 47 f^. 07 e considerada, como integrante
destes estatutos.
§ 6.° Em conseqüência, do disposto no preâmbulo e paragraphos precedentes,
compete a cada um dos accionistas o numero de acções indicado adiante de suas
assignaturas.
Art. 4." Para ar-^cquisição de outras fazendas, construcção de engenhos
centraes, além do que se vai fundar, e maior desenvolvimento daempreza, a
diroctoria. é autorizada desde já a contrahirum empréstimo até a importância do
capital social, por meio de obrigações ao portador (dáAsMiMMs) e a garantil-o com
hypotheca, para o que são-lhe conferidos especiaes poderes.
Art. 5.° O capitai pôde ser augmentado por deliberação da assembléa geral,
na conformidade da lei.
Art.. 6.° Aos subscriptores das 3.000 acções do 4" grupo o das que representarem o augmento de capital que não fizerem as entradas nas épocas Axadas pela,
directoria, poderá esta impor a pena de commisso.
O commisso importa a perda das entradas feitas, em beneficio da companhia.
Art. 7.° Os accionistas respondem pelo valor das acções que subscreverem ou
lhes forem cedidas.
Art. 8." As acções são nominativas e transferiveis por termos, no registro da
companhia assignalos pelos cedentes e cessionários, ou seus bastante procuradores .
CAPITULO II
DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Art. 9.° A administração é exercida por uma directoria de cinco membros,
eleitos de quatro em quatro annas e reelegiveis.
§ 1.° Três dos directores funccionam na sáde da companhia e escolherão entre
si o presidente, o secretario e o thesoureiro.
§ 3." O quarto director exerce as fnncçõeg de gerente da. seeção agricola, e o
quinto as de gerente da socção industrial, referente ao fabrico do assuear e mais
productos de canna.
§ 3.° Cada um dos directores gerentes prestará caução de 100 accScs, e cada
um dos outros de 50.
As ditas acções são inalienáveis ate approvação de contas.
S 4.° Só osaecionistas podem ser eleitos directores.
/Art. 10. Aos directores da sede reunidos em conselho compete :
§ 1." Nomearem e demittirom o profissional ou prpagsioines para os trabalhos
technicos dos engenhos, mediante proposta, do respectivo director gerente.
§ 2.° Nomearem e demittiremos demais empregados da companhia, aexcepçao
dos immedintos delegados dos gerentes.
§ 3.° Celebrarem todos os contratos, inclusive O de que trata o art. 4", salvo
os da competência dos gerentes.
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§ 4.° Estenderem a disposição do citado art. 4° à extinccão da hypotheca dos
bens com que entra, o primeiro accionista, quando se verificar a hypotheso prevenida na cláusula 7" da escriptura compiementar. (*)
§ 5.° Representarem a companhia nativa e passivamente em Juízo e fora
deite e perante todas as autoridades constituídas.
§ 6.° Transigirem iivremente, adquirirem bens, alienarem os moveis que não
prestem utilidade á companhia, alienarem lotes de terras com ou sem bemfeitorias,
à vista ou a prazos.
§ 7." Convocarem a assembláa geral ordinária e extraordinariamente, por
órgão de seu presidente.
§ 8." Nomearem ao director impedido substituto d'eatre os aecionistas.
§ 9." Em geral, promoverem os interesses da companhia na fôrma destoa
estatutos e das leis, tomando e praticando todas as providencias que não compitam
exclusivamente á assemMáa geral, com plenos e iliimitados poderes, inclusive os
de procuradores em causa própria.
Art. 11. Osdirectores da sede reúnem-se em sessão pelo menos duas vezes
por mez. O presidente tem voto de qualidade em caso de empato. As actas das
sessões são assigaadas peios directores presentes.
Art. 12. Compete ao director gerente da seccão agrícola :
§ 1." Fazer contratos de parceria e quaesquer outros necessários aos serviços
dos estabelecimentos ruraes.
§ 2.° Nomear o demittir os empregados precisos e Hxar-lhes os vencimentos.
§ 3.° Velar pela boa conservação de todos os bens e boa execução de todos os
trabalhos,
§ 4.° Alugar os prédios, caeiras e sítios que não forem precisos para serviço
da companhia, receber a renda e celebrar a esse respeito os contratos que julgar
úteis.
§ 5.° Dirigir a collocação dos colonos parceiros ou compradores de lotes de
terras.
§ 6." Adiantar aos colonos, no primeiro anno de sua installação, gêneros,
sementes, ferramentas ou dinheiro, dentro de limites razoáveis.
§ 7.° Fazer as construcções e assentar as machinas necessárias, abrir caminhos
e demarcar os lotes de terras, de accôrdo com os directores da sáde.
§ 8." Auxiliar, quanto em si couber, o gerente da seccão industrial.
§ 9.° Constituir deiegado que o substitua em suas faltas e impedimentos.
Art. 13. Compete ao director gerente da seccão industrial:
§ 1.° Fazer os contratos precisos para o fornecimento da matéria prima
í para, a obtenção dos operários e trabalhadores.
§ S.° Fiscalisar todos os serviços da secção, conformo os regulamentos que
formular e forem approvados pela directoria em conselho.
Art. 14. Incumbe a cada um dos gerentes:
§ 1.° Prestar aos dírectores da sáde as informações que requisitarem ;
rometter-lhes, no fim de cada primeiro semestre do anno social, um balanço
do estudo da empreza, na parte confiada á sua gestão, e no Mm do segundo,
as contas e o relatório, que devem ser presentes á assembláa geral.
§ 3." Cooptrar para a prosperidade da empreza e tomar todas as medidas
a esse Rm necessárias, pondo-as logo em execução, e dando dellas communicação aos demais directores.
Art. 15. Os directorej gerentes tomam parto nas deliberações da directoria
reunida em conselho, quer quando comparecerem espontaneamente, quer quando
forem para isso convidados, e podem solicitar, quando julgarem do interesse
da companhia, a convocação de reuniões extraordinárias da directoria. '
Paragrapho único. Para haver sessão, basta que se rounam três dos cinco
directores.

(') Gtaustila 7" da escriptura:
Todavia quando der dividendos de 12 % ou quando a directoria julgar conveniente,
o pagamento do sal to então verificado, contrahindo para isto um empréstimo por meio de
garantidos por hypotheca.

Art. 16. O director gerente da seccão industrial é obrigado a residir
nas proximidades do primeiro engenho, o tem o vencimento de 500$ mensaes
pró %a&ore.
Os demais directores servem gratuitamente.
Todavia, decorridos os trás primeiros annos, a assembléa geral fixará o
vencimento que desde então tem de perceber o gerente da seccão agrícola.
CAPITULO III
DO CONSELHO

FISCAL

Art. 17. A assembléa geral em sua sessão ordinária annual elegerá três
Rscaes, aecionistas ou não aecionistas.
§ 1.° Os Rscaes servem gratuitamente, e exercem as funcções definidas no
Regulamento n. 8821 de 30 de Dezembro de 1883, arts. 51, 54 a 6!.
§ 2.° Em seus impedimentos accidentaes são substituídos pelos immediatos
em votos, e nos demais casos pela maneira prescripti no art. 60 do citado
regulamento.
CAPITULO IV
DA ASSEMBLÉA GERAL

Art. 18. A assembléa geral compõe-se de aecionistas em numero legal,
regularmente convocados, e cujas acções estejam inscriptas em seus nomes,
com antecedência mínima de 30 dias.
Art. 19. Os aecionistas podem fazer se representar na assembláa por
procuradores bastantes, sócios ou não sócios.
Art. 20. A assembláa é installada pelo director presidente, na falta dolle,
por algum dos outros, e na falta de tjdos, pelo accionista mais velho em idadq.
Em seguida é nomeado por acclamação ou por escrutínio o presidente da assembléa, o qual designará os secretários.
Art. 21. A reunião ordinária é convocada com antecedência de 15 dias,
e a extraordinária com a de oito dias, por meio de annuncios repetidos.
§ l."Na reunião ordinária delibera-se sjbre o relatório e contas d&,
administração e parecer do conselho íiscal, assim como sobrts quaesquer assumptos que interessem á companhia.
§ 2." Nas extraordinárias só se delibera sobre o assumpto que as motivar,
constante da ordem do dia, declarada nos annuncios de convocação.
Art. 22. As deliberações da assembláa são tomadas por maiorii relativa
de votos. Os votos são contados por cabaças, salvo si a assembláa gera! deliberar
que o sejam por acçõos.
§ 1.° Neste ultimo caso, cada accioiist^ tem um voto poí cinco acções,
ato o numero máximo de 20 votos.
§ 2.° Todas as eleições são feitas por escrutínio e por acções.
Art. 23. A assembléa cntende-so legitimamente constituída quando concorram aecionistas que representem um quarto do capital social.
Todavia, nos casos dos arts. 39 e 65 doRejulamsnto n. 882t, é necessário
que se achem assim representados dous terços do capital.
Paragrapho único. As deliberações da assembléa, tomadas de cjnformidade com os estatutos e a lei, obrigam todos os aecionistas, ainda que ausentes
ou dissidentes.
Art. 24. A reunião ordinária da assembléa tem logar no correr do mez
de Setembro de cada anno.
Art. 25. Compete à assembléa geral :
§ 1.° Exercer as attribuições qua Iho são conferidas em diversos artigos
destes estatutos.
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§ 3.° Deliberar livremente sobre todos os negócios da companhia e actos
que lhe interessem, com a- única, limitação da parte final do art. 63 do Regulamento n. 8S21.
§ 3.° Eleger os administradores e Qseaes.
§ 4.° Resolver os conílictos entre os directores da sóde e os gerentes, que
não tenham sido decididos pela direetoria em conselho, por não comparecimento
dos ditos gerentes.
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zembro do anno próximo findo, Hei por bem Autorizar a, sua organização com
os estatutos que apresentou, nos quaes eliminar-se-ha a 2" parte do art. 8".
Antônio da Silva Prado, do Meu Conselho, Ministro e Secretario do Estado dos Negócios da Agricultura, Commercio e Obr^s Publicas, assim o tenha
entendido o faça executar. Palácio do Rio de Janeiro cm 23 do Janeiro de 1886,
65° da Independência e do Império,
Com a rubrica de Sua Magostado o Imperador.

CAPITULO V
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 26. O anno social vai de 1° de Setembro a 31 de Agosto seguinte.
Art. 27. Os lucros líquidos provenientes de operações effectiva,monte concluídas em cada semestre, são applicidos a dividendos, deduzidos 5 "/o para
fundo do reserva.
Art. 28. Cessa a deducção quando o fundo de reserva attioge & metade
do capital social.
Paragrapho único. O dito fundo destina se a fazer face á deterioração das
machinas, e ás perdas do capital social; e será restabelecido na fôrma do
art. 27 quando desfalcado.
Art. 29. Os dividendos não reclamados durante seis annos prescrevem a
favor da companhia.
Art. 30. O preço da venda de lotes de terra seráapplicado:
1°, á amortização da hypotheca actual ; 3°, á amortização de &;&<M?MrM ; 3°,
á amortização de acçõos da companhia, quando possam ser resgatadas por preço
não superior ao par, salvo uíterior deliberação da assembléa geral.
Art. 31. Fica entendido que, nos casos não expressos nestos estatutos, regem
inteiramente as disposições do Regulamento n. 8821 do 30 de Dezembro de 1883.
s

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

N. l —São nomeados para o primeiro quatriennio:
Directores da sedo:
Hermann Jopport.
Paulo Furquim de Almeida.
Pedro Lê Cocq.
Directores gerentes:
Barão do Rio Bonito — Da secção agrícola.
Luiz de Castilho — Da secção industrial.
N. 2 —Os accioníst^s infra assignados, que constituem a totalidade dos da
companhia, conferem aos directores plenos poderes para todos os actos exigidos em
lei, afim 3c que a dita companhia entre em exercício.
Rio de Janeiro, l de Satembro de 1885.—Aryním, Jop^erí <% Cowtp.—Barão íFó

DECRETO — DE 23 DE .lANHino DE 1886
ConceJe permissão á Cmipanhia Agrícola o Colonisidora de Vassouras para f^taccionar
110 Império.

Attendon!.oaoquorequerou a Companhia Agrícola e Colonisadora do Vassouras, devidamente representada, e Tendo ouvido e parecei" da Secção dos
Ncg-ocios do Império do Conselho do Estudo, exarado em Consulta de 10 de Do-

ESTATUTOS
CAPITULO I
DA COMPANHIA, SEU FIM E CAPITAL

Art. i.° E' constituída uma companhia ou sociedade anonyma, denominada
«Companhia Agrícola e Coloaisadora de Vassouras!* com sede nesta capital,
para, os seguintes fins:
1.° Explorar a- fazenda denominada — Palmas, sita no munioipio de Vassouras, freguozia de Sacra Família do Tinguá, Província do Rto de Janeiro,
o as que vier a adquirir.
ã.° Cultivar nellas o cafá c a canna, e fazor outra quaíquer cultura qua
convonha ; preparar e vender os respectivos productos, servindo-se dos engenhos
existentes e dos que fundar.
3.*" Promover a substituição gradual do trabalho servi! peto trabalho livre.
4. "Substituir, tanto quanto for possivel, a lavoura extensiva pela cultura
intensiva.
5.° Formar e vender lotas de terra, construir casas e todo o mais preparp
necessário á boa colíocação de colonos proprietários do soto, dando preferencia aos
meeirosjáestabetecidos em terras da companhia.
Paragrapho único. A companhia poderá contratar de parceria ou por empreitada a cultura dos cafezaes e dos canna viaes quando e como a direetoria, julgar
conveniente.
<^Art. 3." A companhia durará 30 annos contados do dia em que estes estatutos
forem publicados no DmWo 0/?:cM%.
Art. 3." O capital social é de 400:000$, dividido em 3.000 acções de 200$ cada
uma, sondo:
300:030$ em 1. 50) acçõisintcgralizadas pela effoctiva entrada do respectivo
contingente do aeeionista Henriquo Gaspar Lahmeyer, Í00:000$ em 500 acçoes que
subscrevem os abaixo assignados, com entradas immediatas de [O % e cujj vator
será realizado Ba fôrma da lei e mediante chamadas annunciadas< pela directoria
com antecedência de 15 dias e com tntervallos nunot menores de 30 dias.
§ ] ." O capital correspondente ás acções já integralizadas consiste:
A. Na fa,zend;t, denominada — Palmas— e sítios annexos, machinas, apparelhos
debencSciar café o engenho de canna, terreiro, cafeza.es, bsmfeitorias, estimado
tudo em 3 )0:030^, sujeito ao passivo por hypotheca mencionada em escriptura de
9 do corrente, lavrada peto Tabellião Cunha Júnior.
§ 2.° Os bens a que se refere este artigo são especificados na mesma, escriptura
de 9 de Novembro do corrente anno passada, etitre acciooMas e considerada como
integrante dmtos estatutos.
§ 3.° Em conseqüência, do disposto no preâmbulo e paragraplios precedentes
compate a cada um dos accionistas o numsro de acçõeg indicado adiante de suas
assiguaturas.
Art. 4.° Para sjlver o ptssivo mencionado no art. 3", § 1°, assim como para
maior desenvolvimento da,emprozao acquisição de outras terras, o construcção
de engenhos, a dircctoria ó autorizada desdo já a contrahir um empréstimo até a
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importancia do capitai subscripto. por meio de obrigações ao portador
o garantii-o com bypotheca dos immoveis da companhia, e a chamar a si os empréstimos já contrahidos no Banco do Brazile com Furquim, Joppert & Comp.
por hypotheoa dos mesmos bens, podendo passar-lhes novas escripturas de hypotheca como julgar necessário a bem da empreza, para o que lhe são conferidos
especia.es poderes.
Art. 5.° O capital poderá ser augmentado por deliberação da assembléa geral,
na conformidade da lei.
Art. 6.° Aos subscripto rés das 500 acções a que se refere o ar t. 3" e nos que
representarem o a,ugmento de capital, que não fizerem as entradas nas ópocas
fixadas pela directoria,, poderá esta impor a pena de commisso.
§ 1.° O commisso importa a parla das entradas em beneficio da companhia.
§ 2.° Osaccionistas respondem polo valor das acções que subscreverem ou lhes
forem cedidas.
Art. 7.° As acções são nominativas o transferiveis por termos no registro da
companhia assignados patos cedentes e cessionários ou seus bastantes procuradores.
Art. 8.° A directoria Roa autorizada a mandar subdividir os terrenos e collocar nos mesmos colonos nacionaes e estrangeiros; vendel-os aos prazos que
entender conveniente, assignando os respectivos contratos e escriptura de divida
e hypotheca; bem como a fazer habitações para morada de colonos, que também
venderá.

Compete ao director-gerente:
§ 1.° Regular os serviços da fazendi e dos engenhos, Ascalisai-os continuamente, nomear e demittir os delegados necessários para o auxiliarem.
§ S.° Fazer os contratos precisos para o fornecimento de matéria prima e
para a obtenção dos operários o trabalhadores.
§ 3." Prestar aos directores da sede as informações que estes requisitarem,
rometter-lhes no fim de cada primeiro semestre do anno sócia,! um balanço dó
estado da empreza, e no Am do segundo as contas e o relatório que devem ser
presentes á assembléa geral.
§ 4.° Cooperar com os directoros da sole para a prosperidalo da empreza, o
tomar todas as medidas a esse um necessárias, pondo-as logo om execução o dando
detlas communicação aos demais directores.
§ 5." Velar pela boa conservação de todos os bons e boa execução de todos os
trabalhos.
§ 6." Dirigir a collocação de colonos ou compradores do lotes de terras.
§ 7.° Adiantar aos colonos, no primeiro nnno desuainstallação, gêneros, sementes, ferramentas ou dinheiro, dentro de limites razoáveis.
Art. 11.0 director-gerente toma, parto nas deliberações da, directoria reunida,
em conselho, quer quando compareça espontaneamente, quer quando for para isso
convidado pelos directorés da sede e tem o direito de requisitar convocação do
reuniões extraordinárias da, directoria em assembióa gerai.
Art. 13. O director-gerente terá o vencimento de 500$ mensaes, pró %a&o;-e.

CAPITULO H

CAPITULO HI
DO CONSELHO FISCAL

DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Art. 9." A administração da companhia é exercida, por uma direcção de
yuatro membros, eleitos de três em três a,nnos e reelegiveis.
§ l." Três dos directores funccionarão na sede da companhia e escolherão entre
si o presidente, o secretario e o thosoureiro.
§ ã.° O 4° diroctor exercerá as funcções de gerente e é obrigado a residir nas
proximidades do estabalecimento ou dará preposto sob sua responsabilidade.
) § 3.° O director-gerente prestará caução de iOO moções o cada um dos outros
de 50. As mesmas acçõas são inalienáveis ata approvação das contas.
§ 4." Só os accionistas podem ser eleitos directores.
Aos directores da sede, reunidos, compete:
§ 1." Nomearem e demittirem o profissional ou proftssionaes necessários para
os trabaihos technicos do engenho, mediante proposta, do director-gerente.
§ ã.° Nomearem e demittirem os demais empregados da companhia, áexcepção
dos immediatos delegados do gerente.
§ 3.° Celebrarem todos o^ contratos, inclusive o de que tratam os arts. 4° e 7°
sobre os da competência do gerente.
§ 4 ° Representarem a companhia activa e passivamente em Juízo e fora
delle, o perante todas as autoridades constituídas.
§ 5." Transigirem livremente, adquirirem bens e alienarem os moveis que não
prestem utilidade á companhia.
§ 6.° Convocarem a, assembléa, geral, ordinária e extraordinariamente.
§ 7.° Nomearem ao director impedido, substituto d'entre os accionístas.
§ 8.° Km geral, promoverem os interesses da companhia na forma destes estatutos e das leis, tomando e praticando todas as providencias que não compitam
exclusivamente á assembléa gerai.
Art. 10. Os directores da sáde reúnem-se em sesgão, pelo menos, duas vezes
por mez. Para haver sessão, basta a presença de dous directores. O presidente tem
voto de qualidade em caso de empate. As actas das sessões são assignadas pelos
.dtrectores presentes. Os directores da sedo servem gratuitamente ; todavia,
decorridos os três primeiros a,nnos, a assembléa. geral Rxará o vencimento desde
que a empreza, o possa comportar.

Art. 13. A assembléa geral em sua sessão ordinária, annual elegera tres&scacs, accionistas ou não accionistas.
§ 1.° Os õscaes servem gratuitamente; e exercem as funcções definidas no
Regulamento n. 8831 de 30 de Dezembro de 1833, Arts. 51, e 34 a 61.
,
§ 2.° Em seus impedimentos accidentaes são substituídos pelos immediatos
em votos e nos demais casos pela maneira prescripta no art. 60 do citado regulamento.
CAPITULO IV
DA ASSEMBLÉA GERAL

Art. 14. A assembléa, geral compõe-se de accionistas, em numero legal,
regularmente convocados, cujas acções estejam inscriptas em seus nomes com antecedência mínima de 30 dias.
Art. 15. Osaccionistas podem fazer-se representar na :tssembláa por procuradores bastantes, sócios ou não sócios.
Art. 16. A assemblea ó instaUada pelo director-presidente, na falta dei!e por
algum dos outros, e na fatta de todos pelo accionista mais vaiho em idade.
Em seguida é nomeado por acciamação ou por escrutínio o presidente da assembláa, o qual designará os secretários.
Art. 17. A reunião ordinária á convocada com antecedência de 15 dias, e a
extraordinária com a de oito por meio de annuncios repetidos ou cartas.
§ 1.° Na reunião ordinária delibera-se sobro o relatório c contas da administração e parecer do conselho fiscal, assim como sob.-e quacsquer assumpto que
interessem á companhia.
§ 2.° Nas extraordinárias só se delibera sobre o assumpto que as motivar,
constante da ordem do dia, declarada nos annuncios de convocação.
Art. 18. As deliberações da, assembléa. são tomadas por maioria relativa do
votos. Os votos são contados por cabeça, sulvo si algum accionista propuzer que o
sejam por acções.
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§ 1.° Neste ultimo caso cada accionista tem um voto por cinco acções, até ao
numero máximo de 20 votos.
§ 2.° Todas as eleições são feitas por escrutínio e por acções.
Ar t. 19. A assembléa entenda-se legitimamente constituída- quando concorram acoionistas que representem um quarto do capita] social. Todavia,, nos
casos dos arts. 39o 65 do Regulamento n. 8831 é necessário que se achem assim
representados dous terços do capital.
Paragrapho único. As deliberações da assembléa accórdes com os estatutos G
a lei obrigam todos os accionistas, ainda os que ausentes ou dissidentes.
Art. 20. A reunião ordinária da assemMéa tem !ogar no correr domez de
Julho de cada anno.
Art. 31. Compete á assembiéa geral:
§ 1.° Exercer as attribuições que lhe são conferidas em diversos artigos destes
estatutos.
§ S.° Deliberar livremente sobre todos os negócios da companhia e actos que
Jhe interessem, coma única limitação da parto Hnal do art. 63 do Regulamento
n. 8881.
§ 3.° Eieger os administradores e nscaes.
§ 4.° Resoiver os conílictos entre os directores di sede e o gerente, que não
tenham sido decididos em conselho por não comparecimento do dito gerente.
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DECRETO —DE 31 DE DEZEMBRO DE 1886
Approva os estatutos da Companhia Agrícola e Colonizadora da Padua.

Attondendo ao que. requereu Antônio Leite Monteiro do Barros, na qualidade
de mcorporador da Companhia Agrícola e Colonizadora de Padua, e de conformidade com o parecer da Socção dos Negócios do Império do Conselho do Estado
exarado em Consulta de 26 de Novembro do corrente anno, Hei por bem Approvar
os estatutos da referida companhia.
Antônio da Silva Prado, do Meu Conselho, Ministro e Secretario do Estado
dos Negócios da Agricultura, Commercio e Obras Pubiicas, assim o tenha entendido o faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 31 de Dezembro de 1886 65"
da Independência e do império.
Com a rubrica, de Sua Magesta.de o Imperador.

Estatutos da Companhia Agrícola s Colonizadora de Padua
CAPITULO V
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAES

SEU FIM, CAPITAL E DURAÇÃO

Art. 22. O anno social vai do 1° de Julho a, 30 de Junho seguinte.
Art. 23. Os lucros líquidos provenientes de operações eífectivamenta concluídas em cada semestre, são applicados a dividendos, deduzidos 5 % para fundo
de reserva. Os provenientes da venda das terras terão a appiicação que for determinada pela assembiéa geral.
f Art. 24. Cessa a deduccão quando o fundo do rasava attingir á metade do
capital sócia).
Paragrapho único. O dito fundo destina-se a fazer face a perdas do capital
sócia], e será restabelecido na fôrma do art. S3, quando desfalcado em virtude
delias.
' Art. 35. Os dividendos não reclamados não vencerão juros a favor do
acciouista.
Art. 26. Fica entendido que nos casos não expressos nestes estatutos regem
as disposições do Decreto n. 883] de 30 de Dezembro de 1883.
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

1."- São nomeados para o primeiro triennio directores da sõdo os accionisías:
Hermano Jopperi,, Pauío Furquim de Atmeidae Manoel Furquim Severo de Almeida,
e director-gerento Henrique Gaspar Lahmeyer.
2." Os accionistas Henrique Gaspar Lahmeyer o Fur^uim, Joppert & Comn.,
pelos serviços prestudos para formação da companhia, têm direito á metade
dos lucros líquidos excedentes a 10 % do capital sócia], depois de deduzida a
quota destinada a fundo de reserva, de accôrdo com o art. 23, emquanto forem
accionistas. Dos lucros provenientes de terras vendidas também caberá aos accionistas acima referidos uma parte, de conformidade com o que for deliberado pela
assembiéa gora].
Rio de Janeiro, 9 de Novembro de 1885.
( Seguem-se as assígnaturas.)

Art. 1.° A companhia anonyma denominada — Agrícola e Colonizadora de
Padua — organizada nas condições da Lei n. 3150 de 4 de Novembro de 1882, tem
por um a exploração da fazenda Monte Alegre, sita no município de Padua, Província do R^o do Janeiro.
Art. 2. " O capital subscripto é de 400:000$, dividido em 2.000 acções de
200$ cada uma, a realizar pel;t fôrma seguinte: 300:000$ em 1.500 acções integralizadas pela effectiva entrada do respectivo contingente do accionista Antônio
Leite Monteiro de Barros, valor representado pela referida fazenda Monte Alegre,
sítios annoxos, machinas, apparolhos e plantações, e 100:000$ cm dinheiro, petos
demais accionistas abaixo assignados, em entradas immodiatas de ÍO %, com
intervallos nunca menores de 30 dias e chamadas com 15 dias do ahtccedencia,
pelo menos.
Art. 3.° A companhia durará 30 annos, contados da data da constituição, e
sua sódo será nesta Corte.
Art. 4. "Para desenvolvimento da exploração, noa a directoria autorizada
desde já a contrahir empréstimos por via de obrigações ao portador (c?e&eMíM?-g.sJ
até a importância do capital subscripto, na fôrma do art. 21 do Decreto n. 8821,
assignando as cscripturas dependentes, para o que lhe são conferidos poderes especiaes, independente do autorização da assombléa gera].
Art. 5.° Fica autorizada a directoria a mandar subdividir terrenos da referida
fazenda, para vender e arrendar a colonos nacionaes ou estrangeiros, construindo
casas e dependências para vivenda dos mejmos, assignando o director-gerente os
respectivos contratos e escriptuMS de divida e hypotheca, devendo o producto da
venda dos lotos de torras ser levado a uma conta ospeciai, com appiicação á amortização das obrigações ao portador (^e&gníMrgs) que estiverem emittidâs, e não as
havendo, á amortização de suas próprias acções, quando possam ser obtidas até o
vator nominal, tendo em vista as ã^ e 3^ partes do art. 20 do Regulamento n. 8831
de 30 de Dezembro de 1882.
Art. f!.° A directoria fará cultivar café, canna, fumo ou outra qualquer
cultura que convenha, preparando e vendendo os respectivos productos, e receberá
gêneros para preparar por conta de terceiros; promoverá gradualmente a substituição do trabalho aervil pelo trabalho livre ; substituirá, tanto quanto possível, a
lavoura, extensiva pela cultura intensiva, e poderá fazer contratos do parceria ou
por empreitada.
* *
Art. 7,° As acções serão sempre nominativas.
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Art. 8." A falta, de entrada, de qualquer prestação, um mcz depois de vencida,,
"dará jogar á suspensão do exercício da acção remissa, ata que sejam satisfeitas as
obrigações inherentes à mesma acção, podendo a, directoria conceder ato mais 60
dias, Hndos os quaes resolverá a assemMòa, gerai.
Art. 9.° A ronda da companhia, deduzidas as despezas com o custeio e conser
vação, sorá, applicada pela ordem seguinte:
I.° Pagamento dos juros e amortização das obrigações ao poríador fKe&eMíwM)
que se houver omittido ;
2.° Cinco por cento para orear o augmentar um fundo de reserva principai ;
3.° Dividendo aosaccionistas, até )0 % sobre o capitai reafizarfo;
4.° O excedente, para crear um fundo de reserva especial, destinado áscircumstanciasque a directoria juigar justificáveis, podendo servir para complemento
de dividendos, quando a renda não for suíüciente.
Art. ÍO. O fundo de reserva principai será convertido em apólices da
divida, pubiica, gerai ou provincial, ou em ietras iiypothecarias de estabelecimentos de credito rea), ou c^e^níMrgs de companhias garantidas pelo Estado,
appiicavel exclusivamente para recompor o capital ou para pagamento da juros e
amortização dos (MeMiurM que a companhia houver emittido, quando aconteça,
não ser suíHciente a renda.
Art. li. Quando houver desfalque no capitai, não sorá distribuído dividendo
emquanto este não for recomposto.
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do 1882, que faz parte integrante destes estatutos, na parte que lhes é
appücavel.
Art. 24. Para que estes estatutos produzam o legal offeito, deverão 'ser
transcriptos na escriptura, de constituição da companhia, e approvados pelo
Governo Imperial.
Ficam desde já nomeados directores da, companhia, para os primeiros três
annos os seguintes accionistas :
Presidente director-gerente—Antônio Loite Monteiro de Barros.
Secreturio — Francisco de Souza Barroso.
Thesoureiro — João Narciso Fernandes.
f Seguem-se as assignaturas, devidamente reconhecidas, e o sello de quatro
^estampilhas no valor de 1$600, também devidamente inutilizadas.)
Certifico que foram transcriptos na escriptura de constituição da sociedade
anonyma Companhia Agrícola o Colonixadora de Padua, em data, de hoje. Rio, 26
do Julho do 1886.— O Tabeilião interino, CwMAa Basíos.

CAPITULO II

DECRETO — DE 17 DE SETEMBRO DE 1887

*

ADMINISTRAÇÃO E COKSELHO FiSCAL

Approva os estatutos da Companhia Agrícola daSapucaiaeau.torisa-aaí'tin.ccionar.

Art. lã. A directoria será composta, de três directores, sendo o presidente
director-gerente.
Art. 13. Os dírectores distribuirão entre si os respectivos cargos.
Art. 14. São obrigados os directores a, caucionar a, responsabilidade do
sua, gestão com 30 acções da companhia cada um, as quaes só poderão ser levantp,das depois da appro vação das contas de sua gerencia.
Art. 15. O mandato dos directores durará três annos, podendo ser reeleitos
oórevogavel a todo o tempo.
Art. 16. A directoria, perceberá 3 "/o sobro a renda liquida da companhia,
não excedendo de 2:000$ cada um annuaimente. recebendo o director-gerente
mais uma gratificação de 300$ mensalmente, tudo por conta, de despezas geraes.
' Art. i7. Ao director-gerente compete a direccão gerai da fazenda, dando
ta de seus actos á directoria,, e deliberando em directoria nos casos
csos doart.
o a r . 5°..
Art. 18. O conseih
conseiho BBsca) será composto de três membros e servirá
gratuitamente.

A Princeza, Imperial Regente, em Nome do Imperador, Attendendo ao que Lhe
requereu a Companhia Agrícola da Sapucaia, devidamente representada, e de
conformidade com o parecer da, Socção dos Negócios do Império do Conselho do
Estado, exarado em Consulta de 11 de Agosto ultimo, Ha por bem Appro var os
estatutos da referida companhia, e Autorisal-a, a funccionar, depois de preenchidas
as formalidades ultoriores.
Rodrigo Augusto da Silva, do Conseiho de Sua Magestade o Imperador, Ministro
e Secretario de Estado dos Negócios da Agricultura, Commercio o Obras Publicas,
assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio do Janeiro em H de
Setembro do 1887, 66° da Independência e do Império.
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE.

CAPITULO III
ASSEMBLÉA GERAL

Art. 19. A' assemMòa tem podercs para tratar de todos os
negócios da
companhia,.
Art. SÓ. Todos os accionistas têm direito a constituir assombléa, gera),
mas só poderão votar os que possuírem do cinco acções para cima.
Art. Si. Cada serie de cinco acções dá direito a um voto, não podendo o accionista representar mais de 50 votos, qualquer que seja o numero de suas acções.
Art. 22. Haverá uma assembléa geral ordinária na data da constituição
da, companhia, e extraordinária sempre que as circumstancias o pedirem.
CAPITULO IV
DISPOSIÇÕES GERAES

* *

Art. 23. Todas ss duvidas que 8) suscitarem o omissões que se verificarem,
reguladas pelas disposições do Regulamento n. 882t de 30 de Dezembro

Estatutos ãa Companhia Agrícola da Sapucaia^
CAPITULO I
DA COMPANHIA, SEU FIM E DURAÇÃO

Art l ° E' constituída a Companhia Agrícola da Sapucaia sob o regimon da
Lei ^3150 de 4 de Novembro de 1882 com sede nesta Corte, para os seguintes Hns:
1." Exnlorar a fazenda denominada - Santo Antônio do Fundão-sita no município da* Sapucaia, froguezia da, Apparocida, Província do Rio de Janeiro, e as
^^2^CultLvar^íla o café e fazer outra qualquer cultura que convenha, preparar e vonder os respectivos produotos, servindo-se dus seus engenhos.
<<
3." Promova a substituição gradual do trabalho servil pelo trabalho livre.
4.° Substituir, tanto quanto for possível, a, lavoura, extensiva pela cultura
intensiva.
Primeira parte

<-
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5.° Formar, vender ou arrendar lotos de terras a colonos nacionaes ou estrangeiros, construir casa,s e dependências para vivenda dos mesmos, as qua,es também
poderá Tender.
Paragrapho único. A companhia poderá fazer oontractos por parceria ou empreitada de toda a cultura,
Art. 2.° A companhia durará 30 annos contados da data da sua constituição.
Art. 3.° O capital social é de 200:000$ dividido em 1.000 seções de 200$ cada
uma, sendo:
A.. 190:000$ em 950 acçõasintegralisadas pela effeetiva. entrada do respectivo contingente do accionista Leopoldo Pereira Tavares.
B. 10:000$ em 50acções que subscreverem os abaixo assignados, com entradas
immediatas de 10 "/o, e cujo valor será realizado na fôrma da lei e mediante chamadas annunciadas pela directoria com antecedência de 15 dias e com intervatlo
nunca menor de 30 dias.
C. Das 950 acções subscriptas por Leopoldo Pereira Tavares, 550 acções só
terão direito a dividendo depois que a renda permittir o dividendo de 8 "/o para as
acções restantes.
§ !.° O capital correspondente ás accões já integralisadas consiste:
A. Na fazenda denominada —Santo Antônio do Fundão — e sitios annexos,
machinas e apparelhos de beneficiar café, engenho de canna, terreiros, cafezaes e
bemfeitorias com que entra oaccionista Leopoldo Pereira Tavares, estimados em
190:000$000.
§ ^.° Os bens, a que se refere este artigo, são especificados na escriptura de 19
de Jnlho do corrente anno e sujeitos ao passivo mencionado na mesma escriptura
passada entre accionistas e considerada como integrante destes estatutos.
§ 3.° Em virtude do disposto no preâmbulo e paragraphos precedentes, compete a cada, um dos aecíonistas o numero de acções indicado adiante de suas assignaturas.
Art. 4." Para solver o passivo a que se refere o § ã" do art. 3" e mencionado
na*escriptura de 19 de Julho do corrente anno, bem como para mais desenvolvimento da empreza, a. directoria á desde já autorisada a emittir um empréstimo
ato a importância do capital subscripto, por meio de obrigaç&es ao portador (ág&eMÍMrgs) e a garantü-o com hypotheca dos imnioveis da companhia, para o que lhe são
conferidos poderes especiacs.
Art. 5.°'O capital poderá ser augmentado por deliberação da assembléa geral,
na conformidade da, lei.
Art. 6.° Aos subscriptores das 50 accõas a que se refere o art. 3°, que não
fizerem as entradas nas épocas fixadas pela directoria, poderá esta impor a pena
de commisso.
§ 1.° O commisso imporia a perda, das entradas feitas em beneficio da
companhia.
§ S." Os accionistas respondem pelo valor das acções que subscreverem ou lhe
forem cedidas. '<
Art. 7." As acções serão sempre nominativas e transferiveis por termo no ré- gistro da companhia assignado pelos cedentes, cessionários ou seus bastantes procuradores.
Art. 8.° A directoria fica autorisada a mandar subdividir os terrenos e
coHocar nos mesmos colonos nacionaes e estrangeiros, vendel-os ao prazo que
entender conveniente, assignando os respectivos contractos e escriptura de divida
e hypotheca, bem como lazer habitações para morada de colonos, que também
venderá.
Art. 9." A renda da companhia, deduzidas as despezas com o custeio, aluguel
do pessoal do serviço e conservação, será applicada, pela ordem seguinte :
1.° Pagamento do juros e amortização das obrigações ao portador
que s& .houver emittido ;
3.° 5 "/o para crear e augmentar um fundo de reserva ;
3." Dividendo aos accionistas de conformidade com o art. 3" (C).

CAPITULO H
DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Art. 10. A administração da companhia é exercida por uma direcção de três
membros eleitos de três em três annos e reolegiveis, que funccionarão na sede da
companhia.
§ 1.° Os directores escoihcrão entre si o presidente, secretario e thesoureiro.
§ 2.° A' directoria compete nomear o gerente que será obrigado a residir nó
estabelecimento ou dar proposto sob sua responsabilidade.
§ 3." O gerente prestará caução de 50 acçSes, e cada um dos directores, de
30 acções. As mesmas acções são inalienáveis ato approvação das contas.
Aos directores da sede, reunidos, compete :
§ 1.° Nomearem o demittirem todo o pessoal a serviço da companhia, á
excepção dos que estiverem sob as ordens immodiatas do gerente.
§ ã.° Celebrarem todos os contractos.
§ 3.° Representarem a companhia activa e passivamente em Juízo o fora
del!e, e perante as autoridades constituídas.
g 4." Transigirem livremente, adquirirem bens e alienarem os moveis que
não prestem utilidade á companhia.
§ 5.° Convocarem a assembMa geral ordinária e extraordinária.
§ 6." Nomearem, ao diroctor impedido, substituto.
§ 7.° Em gera!, promoverem os interesses da companhia na fórm^ dos estatutos e das leis, tomando e praticando todas as providencias que não compitam
exclusivamente á assembléa geral.
Art. 11. Os directores da sede reúnem-se em sessão todas as vezes que forem
necessárias. Para haver sessão basta a presença de dous directores. O presidente
tem voto de qualidade em caso de empate. As actas das sessões sãoassignadas
pelos directores presentes.
Compete ao gerente :
'
§ 1.° A direcção dos serviços da faxecda e dos engenhos, nomear e demittir o
pessoal empregado nesses serviços e sob suas ordens.
§ ã.° Prestar aos directores da sede as informações que estes requisitarem,
rcmetter-lhes no nm de cada primeiro semestre do anno social um balanço do
estado da empreza, e no nm do segundo as contas o o relatório que deváü ser pret
sentes á assembtáa geral.
§ 3." Dirigir a coüocação de colonos ou compradores de lotes de terras.
§ 4.° Votar pela boa conservação de todos os bens e boa execução de todos os
trabalhos.
§ 5.° Adiantar aos colonos, no 1° anno de sua instaltação, gêneros, sementes,
ferramentas ou dinheiro, dentro de limites i-azoaveis, com prévio accOrdo da directoria.
Art. lã. O gerente terá um vencimento annual que será nxado<pola directoria
e levado á conta de custeio.
'
Os demais directores servirão gratuitamente, ficando comtudo com o direito a
vencimentos que serão regulados pela assemblóa, geral logo que a renda comporte.
CAPITULO 111
DO CONSELHO FISCAL

Art. 13. O conselho fiscal será composto de três membros eleitos pela, assembléa gerai e servirão gratuitamente.
Paragrapho único. Em seus impedimentos accidentaes snrão substituídos pelos
seus immediatos ei3 votos, e nos demais casos pela maneira prescripta no art. 60
do Regulamento n. 8831 de 30 do Dezembro de 1882.
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CAPITULO IV

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

DA ASSEMBLÈA GERAL

1.^ São nomeados directores para o primeiro triennip, os accionistas Hermano
Joppert, Paulo Furquim de Almeida, Manoe! Furquim Severo de Almeida, e
nomeado pela directoria para gerente Leopoldo Pereira Tavares.
2." Os accionistas Hermano Joppert, Paulo Furquim de Almeida, Manoel Furquim Severo de Almeida eLeopoido Pereira Tavares, pelos serviços prestados
para a formação da companhia, têm direito em partes iguaes nos lucros líquidos excedentes a 10 °/. do capital, depois de deduzida a quota destinada ao fundo
de reserva, de accôrdo com o art. 9°.
Rio de Janeiro, l de Julho de 1887.
(Seguem-seas assignaturas.)

Art. 14. A assembléa, geral compõe-se do accionistas em numero legal, regularmente convocados, cujas acções estejam inscriptas em seus nomes com antecedência mínima de 30 dias.
Art. 15. Os accionistas podem fazer-se representar na assombléa por procura
dores bastantes, sócios ou não sócios.
Art. 16. A assembléa é installada pelo diractor-presidentc, na falta delle por
um dos outros, e na falta de todos pelo a,cccionista mais velho em idade.
Em seguida á nomeado por acclamação ou por escrutínio o presidente da
assembléa, o qual designará os secretários.
Art. 17. A reunião ordinária é convocada com antecedência de 15 dias
e a extraordinária com a de oito dias, por meio de annuncios repetidos ou
cartas.
§ 1." Na reunião ordinária doiibera-so sobro o rotatório e contas da
administração e parecer do conselho Rscat, assim como sobre qualquer assumpto que interesse á companhia.
§ 3.° Nas extraordinárias só se delibera sobre o assumpto que as motivar,
constante da ordem do dia, declarado nos annuncios do convocação.
Art.,18. As deliberações da assemMáa são tomadas por maioria relativa
de votos. Os votos são contados por cabeça., satvo st aigum aceionista propuzor
que o sejam por acções.
§ l.° Neste ultimo caso, c:ida aceionista tem um voto por cinco acções
até ao numero máximo de 20 votos.
§2.° Todas as eleições são feitas por escrutínio e por acções.
Art. 19. A assembláa entende-se legitimamente constituída,, quando concorram accionistas que representem um quarto do capital social. Todavia nos
c&sos dos arts. 39 e 65 do Regulamento n. 883i ó necessário que se achem
assim representados dous terços do capital.
Paragrapho único. As deliberações da assemMéa, accordes com os estatutos e
a lei, obrigam todos os accionistas ainda que ausentes ou dissidentes.
, Art. 2í). A reunião ordinária da assembléa terá logar no correr do mez de
Julho de cada anno.
Art. 31. Compete á assembláa geral :
§ 1.° Exercer as attribuições que lhe são conferidas em diversos artigos destes
estatutos.
§ 2.° Deliberar livremente sobre todos os negócios da companhia e actos que
lhe interessem, com a, única limitação da parte Rnat do art, 63 do Regulamento
n. S.82!..
§ 3.° Eleger os administradores e nscaes.
§ 4.° Resolver os connictos entre os directores.

LEI— DE i3 DE MAIO DE 1888
Declara oxtincta a escravidão no Brazil.

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Magestade o Imperador o
Senhor D. Pedro H, Faz saber a todos os subditos do Império que a Assembláa
Geral decretou e Ella sanccionou a Lei seguinte :
Art. !.° E' declarada extincta, desde a data desta Lei, a escravidão no Brazil.
Art. 8.° Revogam-se as disposições em contrario.
Manda, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução
da referida Lei pertencer, que a cumpram, e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nelia se contém.
O Secretario do Estado dos Negócios da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas e interino dos Negócios Mstrangeiros, Bacharel Rodrigo Augusto da Silva,
do Conselho de Sua Magestade o Imperador, a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no Palácio do Rio de Janeiro em 13 de Maio de 1888, 67° da Independência e do Império.
PRINCEXA IMPERIAL REGENTE.

Carta, de lei, pela q uai Vossa Alteza Imperial Manda executar o Decreto da
Assembléa Geral, que Houve por bem Sa,accionar, declarando extincta a escravidão no Brazil, como nella se declara,.
Para Vossa Alteza Imperial Ver.
Chancellaria-mór do Império. — ÁMtonM _%rr<?ira
Transitou em 13 de Maio de 1888. — José JwHo o!e

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 22. O anno social vai de l de Julho a 30 de Junho seguinte.
Art. 33. Os lucros líquidos provenientss de vendas das terras, terão a applicação que for determinada pela assembléa geral.
Art. 34. Cessará a deducção de 5 "/o da renda líquida estipulada no art. 8",
§ 4°, pa,ra o fundo do reserva., quando este fundo attingir a metade do capital
social.
Art. 35. Os dividendos não reclamados não vencerão juros a favor do accioArt. 26. Fica entendido que, nos caso^ não expressos nestes estatutos, regem
as disposições do Decreto n. 8821 de 30 de Dezembro de 1882.

EM l DE JUNHO DE 1888
Dá providencias no intuito de procoder-se á conservação do trecho da estrada União e
Industria, a9m de que não soüfra embaraços o transito dos productosda lavoura
/
situada á margem da mesma estrada.

Ministério dos Negócios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.—
Gabinete.—Rio de Janeiro em l de Junho de. 1888.
Havendo sido rescindido o contracto celebrado com João Bernardo Wiehèrs
para, a conservação do trecho da estrada União e Industria, comprehendido

- 134 entre a estação de Eat^e-Rios o a de Parahybuna, e convindo que esse trecho de
estrada se mantenha em condições de oíferecer transito seguro aos productos da
lavoura situada á margem da mesma estrada, incumbo nesta data a V. 8. de
semelhante serviço quo poderá, como propõe, Hcar directamente a cargo do Engenheiro da 4" divisão da Estrada D. Pedro 11.
Para attender As despezas que exigirem esse novo serviço, ora commcttido a
V. S., autoriso-o a cobrar as taxas de que trata o contracto celebrado com
Wichers, de accordo com as disposições constantes dos Decretos ns. 1735 de 19 de
Março de 1856 e 3370 de 2 de Janeiro de 18G5.
Deus Guarde a V. S.—RotM^o 4M<7Msío da
Sr. Dh-ector da Estrada do
Ferro D. Pedro 11.
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daquolle anno, contendo tanques de ferro desarmados, com seus accessorios, seis
rodas e três eixos com as respectivas pertenças, que ailegarn haver importado' para
um engenho de moer canna, em Santa Rita de Cantagallo, e que foram por V. S.
considerados sujeitos a direitos da consumo, como comprehendidos no art. 408 da
tarifa em vigor — Obras não classificadas — ; resolveu o referido Tribuáal dar-lhe
provimento afim de ser concedida isenção de direitos, na fôrma do art. 1017 da
citada tarifa, aos tanques de que só trata e seus accessorios, si os recorrentes
provarem que são reatmente destinados ao serviço da lavoura.

, O que communico a V. S., para seu conhecimento e devidos eífeitos.
Deus Guarde a V. S.— J.
da Alfândega do Rio de Janeiro.

Corrêa de OMuew-a.—Sr. Conselheiro Inspector

EM 30 DE JUNHO DE 1888
Concede transporto gratuito na Estrada de Ferro D. Pedro II aos trabalhadores que se
destinarem aos serviços da .lavoura, quando se apresentarem em numero não inferior
a cinco.

Ministério dos Negócios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.- Qabinete.— Rib de Janeiro em 30 de Junho de
Providencie V. S. para que tenham transporte gratuito na Estrada de Ferro
D. Pedro H, da, estação da Corto para todas as outras que ücam atem da Barra do
Pirahy e bem assim entre quaesquer das estações não situadas na l a e 2^ seccões
dassa estrada, os trabalhadores quo se destinarem a serviços da lavoura, quando
se apresentem em numero não inferior a cinco.
As respectivas requisições do transporte gratuito, que abrangerá igualmente
as bagagens, como todas as companhias de estradas de ferro em S. Paulo procedem
coín relação aos immigrantes que se encaminham para essa Província, deverão
ser assignadas peios proprietários dos estabelecimentos para onde se dirigirem os
trabalhadores, tomando V. 8. quasquer outras precauções que juígue convenientes
para evitar a fraude, que possa resultar na, pratica, desse auxiiio que deve interessar exclusivameute á lavoura, o que vigorará somente até ao fim deste anão.
**' Mensalmente apresentará V. S. a este Ministério uma, relação discriminada
para todas as estações de procedência e destino das passagens gratuitas que forem
concedidas por virtude do presente Aviso.
<SMva.—Sr. Director da Estrada
Deus Guarde a V. S.
de Ferro D. Pedro H.

EM 31 DE JANEIRO DE 1889
Os tanques e seus accessorios destinados ao serviço da lavoura de canna estão isentos
de direitos.

Ministério dos Negócios da Fazenda — Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 1889.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o recurso, transmittido
por V. 8. com o ofíicio n. 594 de 24 de Novembro de 1888, interposto por Soares,
Quartim, Silveira, &Comp. da decisão pela qual essalnspectoria, negou-lhes a
reátitMção dos diraitos de consumo, na importância de l :788$010. que pagaram por
74 volumes que submetteram a, despacho pela nota n. 13.389 de 27 de Outubro
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