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C&rta de lei de II de

de 1827.

A ASsemblea Geral líegielatiTa de Império, X>ecretá;

Artigo Io, Crear-ne-hãé dous Cursos de Sciencias ^uridicas e
Seciaes. hãm na ^idade de São Paulo; e outro na de «linda; e nelles
n© espaço de cinco arnios, e em nove Cadeiras, se ensinarão as maté
rias seguintes;

Io Anno

I*" Cadeira, Direito Natural, Publico, Analize da Constituição de I»perio, Direito das Gentes, e Diplomacia,
20 Anno,
^
1& Cadeira, Continuação
das matérias d© anno antecedente,
a

2

Cadeira, -i^ireito Publico -tí^cclesiastico,
3o Anno,

I^ Cadeira, -^ireito Paítrio Gíyü^
a

2 cadeira, Direito Pátrio Criminal, cora a theoria do Processo
Criminal,

40 Anno

1® Cadeira, Continuação do Direito Pátrio Cíyü,
a

2 Cadeire, Pireito Mercantil, e Maritimè,
50 Anno
a

1

Cadeira, Kconomica Politica.

2 Cadeira, theoria, e Pratica de Processo adoptado pelas Lei
a"

s

do

Império,

Artigo 20, Para a regencia destas Cadeiras o ^overno Bomeará
nove lentes Proprietários, e c|«ico Substitutos.

^•

Artigo 30, «s Lentes Proprietários vencerão
Tèrem os Desembargadores das Beàaçoes, e gozarão

Poderão Jubilar-sc com o Ordenado por inteiro
serviço,

f

'

Artig, 4e. Cada hum d.s lentes se^tílutis' vencerá • «rde
annuai de oito centos mil reis.

s

J

-

ft

2
i

garem nccesBarios.

Ai-tig® 7c,®s Ííentes farã® a eso-®lha d®s C»mpenii#s da sua Pr®- :

fieei®5 ©u ©B arranjara», não existindo ja feitos, cora tant® que as
doutrinas estejio de accordo cóm o systema jurado pela ilação, iüstes

Compêndios, depois de approvados pela Congregação servirão interinamen

te, Butmettendo-se porem a approvação da Assemblea Geral; e o Governo ;
os fará imprimir, e fornecer as Escolas, competindo aos seus autores o
privilegio exclusivo da ®bra por dez annos.

Artigo 8Q. ®8 Estudantes que se quizerera Matricular nos Cursos
Jurídicos devem apresentar as Certidões de idade, per que mostrem ter

a de quinze annos completes, e de approvação da Língua Pranceza, Grammatica Latina, P.hetoria, Philosofia Hacional, e Moral, e Geometria.
Artigo 90. *8 que freqüentarem os cinco annos de qualquer dos

Curses, com approvação, conseguira® o Gpáo de Bacharéis Pormados,
Haverá também o Gráo de ^outor, que será conferido áquelles, que se
habilitarem com os requisitos, que se especificarem nos Estatutos, que
devera formar-sc, e só es que o obtiverem, poderão ser escolhidos para

Lentes.

«g Estatutos de Visfionde da Cachoeira ficarão re--

guiando por ora naquillo, em que forem applicaveis, e se não oppoze-

rem 4 prezente Lei, A Congregação dos Lentes formará quanto antes hune
Estatutos completos, que serão submettidos á deliberação da Aesemblea

Geral. Artigo II** * '^overno creará nas Cíidades de São Paulo, e •linde
as Cadeiras necessárias, para os Estudos Preparatórios declarados no
Artigo 60.

Mandamos portanto a ^odas as -'Autoridades a quem o conhecimento

e execução da referida Lei pertencer, que a cumprSo e façSo cumprir e
guardar tão inteiramente, cèmonella se contem. ♦ Êec;^-^

dos Hegocios do Império a faça imprimir, publicar e..

. .

Dada no Palacdo do Hi®

Janeiro aos onze dias do mèz d*Ageeto

oito centos e véUt© sete, seato da Independência e do Império.
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Imperador P. l-

VÍBCU.

S, Le,poli

