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1897 

DECRETO N. 2,123 - DE 2 DE JANEIRO DE Hl97 

Goncedr• {L sociedttrle anonyma JJanque F,·allçai.~e du JJr,'sil. com S<~de e1n i'ariz, 

autorisação para estabelecer uma. caixaJilial uu snccursal nec:ta Cap. hl c :1gen

cias nas cidades r!e Santos e S. l'anln. 

O Vicc-Presidento da Repllblica dos E~t1los Unidos d > B.·azíl, 
atten1londo ao I]Uü requereu L. Ho·1s3et, como dit·r~etot·-~ ,,~;·:li d:t, 
.<:o·~iodade anonym~t Banq_Lte Fhwç11ise rln llrdsil, er•.m t:'l !,· em 
Pariz, resolve conceder á me::;rna. socierla<le :tntot'isaçiio p:tt'.l e::;
tabelecer uma e<J.ixa. filial ou snccnr:;al nesta Capilal e 1gencias 
nas ci:ladec; de SDntos e S. Pau~o. mc:lianfo as c!~w:-;•!las se
guintes: 

I.a O prazo da 1lm•ação da pre.~cnto conc.:>ss:lo se!':'t dn vinte 
annos. 

2.a A referida sociedade sujeitarit a. adrninistraçíto !],~ Sll;l caixa. 
tilial on succursal e agencias ús leis e I'·!gul:wwutos, qu1) r~~gem 
actuq,lmente no Brazil ou regerem d1~ futnro os 011tros estn bnlcci
mentos dessa natureza, fundados pot· soei ~dudns anonynms. 

:~.a A sociedarte ficat•á suj1'ita ús leis e tribnnaes do Ht•;n~il 
quanto às questões que sobeevierem entre quae~rJ!tel' interessados 
domiciliados no Brar.il e a socie·lado, e a tiscalisação elo fioverno. 

Poder Executivo i8\J7 
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4.a Não serão observadas no Brazil as alterações dos estatutos 
omquanto o Governo não approval-as. 

Art. 2.° Ficam revogadas as di.3posições em contrario. 
Capital Federal, 2 de janeiro de 18ü7, go da Republica. 

MANOEL VICTORlNO PEREIRA. 

Benw1·dino (le Campos, 

DECRETO N. 2424- DE 2 DE JANEIRO DE 1897 

Providencia para a execu\líO do n. i, art. G• ela lt~i n. 42U <le 10 Ó.4 

dezemhro <le l~'ilG. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
em execução do n. 7, art. o0

, da lei n. 429 de 10 de dezembro 
de 189G, declara extincta a Inspectoria Geral de Estradas de 
Ferro, e revogado o decreto n. 1164 de 9 de dezembro de 1892, 
que deu regulamento á dita lnspectoria. 

Capital Federal, 2 de janeiro de 1897, ÇJo da Republic<l, 

MANOr~L VICTORINO PEREIRA. 

Joaquim D. i1fw·tinho. 

DECRETO N. 2425- DE 2 DE JANEIRO DE 1897 

Supprime a flsc~lisação dlS engenhos centraes. 

O Vice-Presidente da Republica do~ Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao disp~sto na Lei de orçamento vigente, decEeta: 
. Artigo unico. Fica supprimidn, olnerv~ndo-se as dispos-ições 
uos §§ 5° e 19° do art. 6° da <'itada lei, a Fi~calimção dos En
genhos Centraes, cujo serviço pas~ará a ser de~empenhado pelos 
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fisca.cs das estradas de ferro, sem augmento de ''enclmentos, e 
conforme as instrucções que nesta data são expedidas pelo Minis
teria da lndustria, Viação e Obras Publicas. 

Capital Federal, 2 de janeiro de 1897, go da Rep•ll>lica. 

MANOEL VICTOR! NO PEREIRA. 

Joaquim D. Murtinlw. 

DECRETO N. 2426- DE 2 DR JANEIRO ])E 1806 

Supprime a Agencia Central de Immig-ração. 

O Vice-Presidente da Republica. dos E~tados Uohlos do Bt•azil, 
attendendo ao disposto na. Lei de orçamento vigente, decreta : 

Artigo uni co. Fica supprimida. a Agencia Central de Immi
gração ; revogadas as dtsposições em contrario. 

Capital Federal, 2 de janeiro do 1897, go da Republica. 

MANOEL VICTüRINO PErtEIRA. 

Joaf}uim D. i.lfw·tinho. 

DECRETO N. 2427- DE 2 DE JANEIRO DE 1897 

Transfere para a Dil•ectoria Geral da Industria os serviços actualmente 
a cargo da Agencia Central de Immigração. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao disposto na Lei de orçamento para o exercício de 
1897, decreta: 

Art. I. o Os serviços actualmente a cargo da Agencia Central 
de Immigração passam a ser exercidos pela 2~ secção da Dire
ctoria Geral da Industria. 
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Art. 2. o Ao director geral da industria incumbe: 
~ 1. o Dirigir e inspeccionar toJos os tm.IJalhos referJntes á 

immigração espontanea. 
§ 2. o Nomear o pes~oal da hospeclaria de immigrantes a cargo 

do Governo Federal, excepto os respectivos administradores ; 
exercendo neste sel'viço todas as attl'illUiçlíes conterirlns ao 
inspector geral das terras c colonisação lJClo decreto n. G03 de 
2G de julho de 18\)0. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições f'lll contrario. 
Ct\pital F~rlera.l, 2 do janeiro do 18\)7, !l• da l{epnlJlica • 

.1\L\.NOEL VICTOIUNO PEIUmtA. 

Joaquim D. Jlurtitdw. 

DECRETO N. 2-!28 - m~ 8 DB HNEIIw DE l8Çl7 

Approva o~ estudo:; ddinílivos do trecho compt·,,lten\lido enLrE' Morada 

Nova e S. SPhaslião. na c•xl•!llS::ifl tulal de :Ht.9à3 kílomctrns, ua 
Estrada de Fet·ro de ~\t';t;;.~·" a p,·çanlta. 

O Vice-Presidente ela Ropublica rlos Estados Unidos do Brazil, 
attundemlu ao que requereu a Companhia Estr:ula de FetTo do 
Poçanh<t ao Amxá, decreta: 

Artigo unico. FICam :tpprovados os estwlos dclinitivos que 
com este baix:tm, rubricados pelo flircdor gcr:tl 1ln. Uirectoria de 
Yiação d~ Secr,~taria de Estado dos N.•gocio:; da, lndu:-;tria, Yiação 
e Obras Publicas, do trecho comJH'elL'tHlido e11tre MqrMta Nova 
e S. Seltôstíii.o, IH ext,~n~ão total de :a l. 9üJ hilomutros (la 
Estrada de Fert·o do J\raxá no Peçanlt<t, Jeventlo vi~orar a 
tauella de pr·~ços já nppt·ovatla unteriormente para os outros 
trechos, e pc"l.ra material os preços Jas respectivas racturas 
originaes. 

Cn.pital Federal, 8 de janeiro de lRD7, 9" rla Repuhlica. 

Joaquim D. Mw·tinho. 
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DECRETO N. 2429- DE 8 DE JANEIRO DE 1897 

Conec<le :mtol'isac:ãn :'t Thc Sant' Anna Gold Jl ininr1 Cmnpany, ,limitcrl 1 

succeRAOl'll. da Thc ]), Pedro r:old Mininy Cl•'m]JU11!f, limitcd, pnra 
funccinnar na Republica. 

O Vice-Presidente dn. Republica <los Estado::\ Unidos do BrnziL1 
attenrlonllo ao quo requereu a 'l'he Slmt'Anna Golrl Minin,r; Corn
pany~ limited, successora da 1'/ie D. Pedro Golrl JITin;Hff, Coíil
pnny, limitcd, devidamente representada, decreta.: 

Artigo uni co. E' concedida a u toris:1ção á The Sant' J1 mlll r:nz,z 
lllininq Compm1y. limitcd, snecessora da 'J'lw lJ. Pedro Goltl liii
ning Crnnpany, lirnited, pnra [unccionar na l{.epuhlif!a eom os es
tatutos e cnntra.cto que apresentou sob ns clausulas a que se re
ferem os decretos ns. 91\), de 2 (le julho de .lH<J2 e IHG, de 22 
de novembro do mesmo anno ; fican<lo, ontrosim, a eompanh ia 
obrigada ao r;urnprimento das formali<latles cxigiuas pela legis
lação em vigor. 

Capital Federal, 8 de janeiro de 18\17, \)n da Rcpnhlica. 

MANOEL VICTORI~O PEREIRA. 

Joa g_ttim D. Mtwtinho. 

Eu, abaixo assignado, JohanneR .Jochim Christian Voigt, trn
uuctor publico juramentado e interpreto commcrcial matri
culauo no Meritissimo Tribunal Commercial uesta praç:t para as 
linf,um; allemã, fennceza, ingleza, sueca, rlinam:trfjneza, hollnn
uez:t e hespanhola, escriptorio na rua Primeiro de :!\l~u·ço n. 41, 
1 o andar: 

Certifico pela presente em como me foi apresentado um do
cumento escripto na lingua ingleza, afim ue traduzir litteral
mente para a lingua vernacula, o que assim cumpri em razão do 
meu officio e litteralmente vertido diz o seguinte: 

TRADUCÇÃO 

CERTIFICADO DE INCORPORAÇÃO DA - « TIIE SANT'ANNA. GOLD 
l\liNING COl\IPA.NY, Lll\1I'I'lm »- LONDRES 

Em papel sellado de cinco schillings, tendo na pilrte superior 
as armas da Inglaterra e o carimlJo da repartição dos registros 
de companhias, em 10 de julho de 1896. 
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Certificado de incorporação de uma companhL1.. 
Certifico pelo presente que a Sant'Anna Gold Jlfining Company, 

limited, foi incorporada de accordo com as leis ele 1862 a l8~JO, 
referentes a companhias, como uma sociednde nnonymn. de 
responsabilhlade limitada, no 1lia 8 de abril de 1896. 

Dado sob minha assignatura, em Londres. neste dia 10 de ju
lho de 1896.- Ernest Cleare, ajudante do registl•ador de compa· 
nhias anouymas. 

Leis de Companhias de 1802, secçi"io 17-4. 
Em papel marcado.- John Venn 8.. Sons, notario publico e 

traductor- Te1ophone n. 1. 264 - 3 Pop's Head Alley Londres. 
Eu abaixo assignado, \Villiam Eustace Venn, desta cidade do 

Londres, tabellião publico, por alvará régio, devidamente con
stituído, juramentado e em exercício. pelo presente certitico que 
a traducção que precede ó versão fiel e conforme do certificado 
de incorporação da. companhia donorninada The Sant' Anna nold 
Mining Company. limitei!, quo vae aqui annexo, sob meu sello 
otflcial, e que o dito certiticculo, achnndo -s~C~ revestido da assigna
tura. que reconheço ser verdadeira, do Sr. Ernesto Cleave, 
ajudante de registrador de sociedades anonymas na Inglatera, e 
digno de toda a fé e credito, assim como o é a referida. traducçã.o, 
tanto nos tribunaes de justiça como fóra d(~lles. Em testemunho 
do que, para constar onde convier e para todos os effeitos legaes, 
passo o presente, que assigno e sello com o meu dito sello offi
cial, em Londres, aos 21 dias do mez de julho de 1806.- 1V. E. 
Vem~, tabellião publico. 

Estava urna. estampilha de um shilling, devidamente inuti
lisada e o sello olficial do referido nota rio publico em Londres, 

Reconheço verdadeira a assignatura junta do Sr. William 
Eustace Venn, tabellião publico nesta cidade, que legalisa o do-
cumento junto n. 1, rubricado por mim. . 

E para constar onde convier, a pedi(lo do mesmo, passei a 
presente, que assignei e tiz sellar com o sello deste Consulado 
da H.epublica dos Estados Unidos do Brazil, em Londres, aos 21 
de julho de 1896.- Lui:J JlHgusto da Costa, vice-consul - 22 de 
julho de 1896. 

Sobre duas estampilhas consulares, no valor total de 3$000. 
N. 329 - Recebi 6~/9'1 .- Costa. Ao la•lo estava o se1lo do 

Consulado dos Estados Unidos do Brazil em Londres. 
Reconheço verdadeira a assignatura do SL'. Luiz Augusto da. 

Costa, consul tio Braz i l em Londl'es. 

Rio de Janeiro, 23 do outubro de 1896.- Pelo dil'ector geral 
-L. P. da Silva Rosa. Sobre quatro estampilhas no valor 
collectivo de 520 réis. Ao lado estava o sello da Secretaria. dns 
Relações Exteriores da Republica dos Estados Unidos do Brazil. 

Estava sellado com f1Uatl'o estampilhas do The:;ouro Nacional. 
no valor total de 1$320, devidamente inutilisadas com o ca .. 
rimbo da H.ecebedoria da Capitttl Federal, em 23 de setembro de 
1896. 
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Nada. mais continha o referido documento que fielmente verti 
do proprío original ao qual me reporto. 

Em ré do que passei a presente que nssignei e sellei com o 
se llo do meu officio, nesta cillade do Rio de Janeiro, aos 24 de 
outubro do 1896.- Johanncs Juchim Christian Voigt, traductor 
publico jurament\\do. 
Recebi. Emolumentos ............................. . 
~stampili1as •..............•.•..•...•....•...••..• 

Rs .................... ~ .... . 

15$000 
l$100 

16$100 

IUo do Janeiro, 24 de outubro de l8<JG.-Joh. Jocli. Ch1·. Voigt. 

Eu, ~baixo assignado, Johanne3 Jochim Christian Voigt, tra
ductor vublico juramentado e interprete commercial matri
culado no Meritissimo Tribunal Commercial u%1:1. pt•aça, para. 
as líng-uas allemã, franceza, inglcza, sueca, dinamarqueza, 
hollanrJeza. e hespanhola. Escriptorio na rua Primeiro de Março 
n. 41, 1° andar. 

Certitlco pela presente em como me foi apresentado um do
cumento escripto na língua inglez·~, afim de o traduzir litte
ralmente para a língua vernaculi\, o que assim cumpri em razão 
do meu officio e, litteralmente vertido, diz o seguinte : 

TRADUCÇAO 

ESCRIPTURA DE SOCIEDADE E ESTATUTOS DA « THE SANT'ANN"A 
GOLD MIN"l~G COJ\IPANY, LDilTim » 

The Sant'Anna Golcl Mining Company, lim.ited. Escriptura de 
sociedade e estatutos, datados no dia 8 de abril de 189G. Bit·chn.m 
& Comp., solicitadores, 50 Old Broa.d Street, Londres, E. C. 

Escriptura de sociedade e estatutos da The Sant' Anna Gold 
Mining Company, limited, incorporada no dia 8 de abril de 1896. 
Bircham & Comp., 50 Old Broad Street, Londres, E. C. Im
presso por Mead Burt & Comp., 50 Old Broad Street, Lç,ndres\ 
1896. 

INDICE 
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Estatutos . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Interpretação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ~1 
Constituição ........•.•............... ,~.,............. 11 
Negocio ............................... , , , . . . . . . . . . . . . . ll 
Certificados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Chamadas ............. ,, ... , ... ,.,, .. ,, ... , .. , ..... ,.. 13 
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Paginas 

Cont1scações e direito de retenções..... • . .. . . . . . . . . . . . . . 15 
Preceitos geraes relativos á transf'ercmcia e transmissão 

de aceões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 i 
Conver~:i.o de acções em stock. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . I 9 
Augmento e reducção de capital........................ 20 
Obrit,>ttções e obrigações hypothecal'iaS. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2! 
Assembléas e-eraes..................................... 2:3 
Modo de procedflr nas assemhléas g-eraes................. 24 
Votos de aecionistas.................................... 727 
I>irectordS............................................. 29 
Rotação dos directores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Directores ,gerentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Motlo de proceder dos directores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :33 
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Poder·es dos directores. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • . . . :)li 
Contabilidade ...•........•.. "........................... 41 
Verificação de contas.. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 42 
Avisos .............. ,................................. 4:~ 
Liquidação ................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Indern!l i ,ação .•.. , . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Alteraçiio do regulamento............................. 47 

- 47,407- C. N. L. 4G.4Ç)2;:2-

Estn.va o carimbo da repartição para o registro de companhias, 
e quatro estampilhas inglezas, devidamente inutilisadas. 

Registrados 14.899- 8 de abril de 1896. 
Companhia de responsabilidade limitada, em acções. 

ESCRIPTURA DE SOCIEDADE DA « SANT'AN~A GOLD MINING 
COMPANY, LDTITED ~ 

I. o O nome da compaahia ó The Sant' r1mw Gold Mining Com
pany, limited. 

2. o O escriptorio registrado da companhia sera na Ingla
terra. 

3. o Os fins com que a companhia se estabelece são os se
guintes : 

a) Comprar, tomar a seu cargo, ou adrp1irir de outro modo 
os bens e os direitos mineiros e outros da The Don Pedro Gold 
]finin,q Cornpany, lirnited, actualmente em liquidação. 

lJ) Comprar, tomar de arrendamento ou de outro modo adquirir 
e explorar minas, arrecifes, mineraes e direitos mineiros na Re
publica do Brazil, e adquirir por compra ou por outra maneira 
quaesquer vnlores ou productos mineraes para trabalhar e 
tornar os mesmos vendaveis e vender e dispor dcs mesmos e 
fazer pesquizas por ouro e outros mineraes na dita Republica 
do Brazil. 
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c) Explorar e far.er contractos para a exploração por outras 
pessoas ou companhias das minas, arrecifes, direitos mineiros e 
outros bens a adquirir pela comp<mhia da Dom, Perlro Gold llfining 
Company, lirnited, em liq11idação, e de quaesquer outras minas, 
arrecifes, direitos mineiros e bens quo do tempos a tempos 
sejam comprados, tomados de aerendamento on de outro modo 
adquiridos pela companhia ou de qunlqner ou quaesquer outras 
partes delle e esmigalhar, lavar, fundiL· e amalgamar o rninerio 
e tornar vondavel o prodncto delle, quer seja realmente tirado 
das minas e ohtitlo pela companhi:L queJ' não, e desenvolver os 
recursos das ditns minas e dos ditos bens, e esmigalhar, lavar, 
fnndit>, reduzir, amalgamar e tornar vendavel o producto do 
quaesquer minas, quer pertencentes á companhia, quer não. 

d) Entrar em, e levar a effeito com as modificações (si hou
ver alguma) flUe forem ajustadas, nm conlracto entre a Dom 
Pedro Gold J.rlíning Company, lim~ted (de ora em ucante aqui 
chamada a Primeira Companhia D. Pedro) e Sir Frederico 
Dixon Haatland, bitl'Onete, memlno do parlamento; Albert 
James Atkey, capitalista; Henri Tolputt, c:~pitalista; liquida
dores d~l Primeira Companhia D. Pedro, de uma part~, e a D01n 
Pedro Gold 1'ffining Company, li1nited, a que no correr desta. se 
referirá sob a rleuominnção de Segunda COillpanlli~t D. Pedro, 
e os ditos Si e Frederick Dixon Dixcn Haatland, AI hert .James 
Atkey e Henry Tolputt, liquidadores da Sognn1la Companhia 
11. Pedro, da segunda parte e esta companhia (de ora avante 
chama1la a Nova Companhia,), da terceira parte. o qual foi prepa
rado e que para o tim de identificação foi ruhricarlo por um dos 
subscriptores ela presente, para adquirir os bens pertencentes 
á, e o negocio conduzido pela Seguuda Companhia D. Pedro. 

e) Vender, dar de arrendamento, ou de outra fórma. dispor 
das minas, ar1·ecifes, direitos minerons, fazendas e Lens da com
panhia ou qualquer parte dellas ou delles, e fazer contractos 
para o desenvolvimento e exploração de qualquer parte ou 
q1meRquer partes 1lellas ou delles, por diversas companhias, 
l:lociedades ou pessoas. 

f) Comprar, tomar de arrendamento ou de outro modo adqui
rir, quae~quer terras ou herdades, ou quaesquer direitos ou in· 
teresses nellas, e qualquer material, machiuisrno ou gado, ou 
outros bens de raiz ou moveis necessarios ou convenientes para 
os fins da companhia, e adquirir por applicação original ou 
compra, ou de qualquer outra maneira, quaesquer direitos de 
patente, ou outros privilegias applicaveis a ellas ou elles, e con
struir, conservar, ou reunir-se a qun lqner outra, ou ;1 quaesquer 
outras pessoas, ou pessoa, companhia ou companhias, para com
prar, construir e conservar caminhos, estradas de ferro, linhas 
de bonds, edificios, machinas, fabricas, açudes, aqueductos, reser
vatorios e canacs o quaesquer outras obras con(lucentos aos 1lns 
da companhia. 

g) Promover ou contribuir para quaesquer obras ou emprezas 
puLlicas, o:fferccendo facilitlade para quaesr1uer dos fins da 
companhia. 
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h) Formar, promover, estabelecer e intro:iuzir ou reunir-se e 
assistir em formar, promover, estabelecer e introduzir qual
quer outra companhia ou ctunesqner outras companhias, cuja 
responsabilidade seja limitada, e que tenha, ou tenham íins 
semelhantes ou parcialmente semelhantes aos desta. com
panhia, o fazer, vender ou dispor de a tal ou qualquer com
panhia, ou a taes ou qua.esquer companhias, ou a qualquer 
pessoa ou a quaesquer pessoas, todo:; ou qualquer parte dos 
bens desta companhia, e acceitar em pagamento ou parte do 
pagamento dos mesmos, dinheiro ou :tcções. obrigações hypo
thecal'ias, ou outras obrigações de (1ualquer Vd companhia ou 
de quaesquer taes companhias. 

i) A adquirir a clientella e o activo ou qualquer parte ou 
quaesquer partes delles e assumir as responsallilídades ou qual
quer parte ou quaesquer partes das responsal>ilidades de qual
quer companhia ou sociedade, cuja responsabilidade seja limi
talla, e que tenha fins semelhantes a qualquer dos fins da 
companhia, quer absolutamente, qner a titulo de ama! gamação 
no todo ou em parte ou de outro modo. 

J) Entrar om sociedade ou em qualquer convenio, para par
tilhar dos lucros, união de interes;;cs ou cooperaçilo com qualqucl' 
pessoa ou companhia que conduza ou c.steju. para conduzir qual
quer negocio que esta companhia seja autorisaLla a conduzir, ou 
qualquer negocio on transacção capaz de ser conduzido do modo 
a directa ou indirectamente beneficiar esta companhia, e tomar ou 
de outro modo adquir·ir e possuir acçõe;'l ou fundos de qualquer 
tal companhia. 

k) Fazer adeantamentos a freguezes da, e a pessoas que 
tiverem negocias com a companhia.. 

l) Obter dinheiro da maneira que a companhia julgar con
veniente, e em particular emittir obrigações hypothecarias (per
petuas ou de outro modo) com ou sem onus sobre todos on 
quaesquer dos bens da companhia (tanto actnaes, corno futuros), 
incluindo o seu capital por chamar. 

m) Augmentar o capitn.l dct companhia de tempos como a 
companhia julgar conveniente, mediante a emissão de novas 
a~ç?es ou certitlcados de acções.com ou sem direito preferencial a 
<11 vtdendos sobre as acções origmaes. 

n) Fazer todas as cousas que são incidentaes ou conducentes 
ao logro dos supracitados fins, ou de qualquer delles, ou de 
qualquer modo necessarios ou convenientes para os fins desta 
companhia. 

4. o A responsabilidade dos accionistas é limitada. 
5. 0 O capital da companhia é t: 150.000, dividido em 150.000 

acções de .t: I, cada uma. 
_Nós, as ~iversas pessoas cujos nomes, moradas e occup:lções 

vao subscrtptos, pretendemos formar-nos em uma companhia em 
consequencia desta, escriptura, de so~iednde, e respectivamente 
conc~rdamos em tomar o numero de acções do capital d~l COlll• 
pan hm, posto ao lado dos nossos rospecti vos uomes, 
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N. de ncções 
Nomog moradas e occupat;•íes dos ~ubscriplores tomadas 

pül' cada um 

Henry Tolputt, 32 Great St. llelen's Londres E. C. 
. - Negociante. • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uma 
Walter Jacob, 19 Glazeburg Road, \Vest Kensngton, 

vV .-Capitalista................................ Uma 
Albert Jamos Atkey, 90 Cannon St. Londres- Enge-

nheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un1~ 
Reginald Norton Dawson, 24. Devonshire Chaml~et·s 

Bishospsgate St. \Vt. E. C.- Secretario de compa-
nhias publicas................................... lJtna 

\V. E. Venn, Thornton Honse, Bickley-Capitalista.. Uma. 
Alfred J. Kent, 8 Cross Road, South \Vimbledon-

Contador........................................ Uma. 
Samuel Lawnther, 112 Ferm Park Roa•i, Strond 

Grean, MiJdlesex-Capitalista.................... Uma 

Datada nestr:~ dia 30 de março de 1896.- Testemunhas das 
assignaturas supra.- Glasse, 24 - 6, Devonshire Cha,mbers 
Bishopsgate Street \Vithout, Londres E. C.- Empregado. 

Cópia fiel- Ernest Cleave, ajudante do registrador de Com
panhias Anonymas- Ao lado esta v a o sello da Repartição, para 
registro de Companhias Anonymas em Londre:::;.- E. D. L. D. 
vV. D. S. 

(Carimbo da Repartição para o registro da companhia) - Re .. 
gistrad~-.s 14.900 - 8 de abril de 1896. 

Estavam tres estampilhas, devidamente inutilisadas. 

Estntutos da << Sant"l~nna Gold JUining Cotnpf\ny 
Htnae(l )) 

INTERPRETAÇÃO 

1. Na interpretação destes estatutos, as seguintes palavras 
e expressões teem as seguintes significações, a menos qu~ sejam 
excluídas pelo assumpto ou contexto : 

A) c. A Companhia» significa a« The Sant' Anna GoH Mining 
Company, limited ». 

R) « Os presentes» significa e inclun a escriptura de socie
daue da companhia e estes e:.tatutos e os regulamentos da, com
panhia em vigor d3 tempos a tempos. 

C) c Capital>> signilica o capital da companhia a todo tempo ; 
« acções » significa as acções da companhia n todo terr!Po; 
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D) ~\ Directores » significa os directores da. companhia a torlo 
tempo, ou, como seja o caso, os directores reunhlos em conselho 
de admiuistração. 

E) « Assembléa ordin[lria » e « Assembléa extraordinaria » 
signifieam respectivamente nm:t assemblén. geral ordinaria rla 
com;_JallhLt, ou, como SC'jn. o caso, uma nssembléa geral extra

. ordinaria da companhia, devillarnente convocadas e con~titnidas, 
e qualquer adiarla reunião dellas. 

F) « As:'emblea. geral >> siguilica uma n3semhléi:t orrlinaria on 
uma assembléa extraordinaria. 

G) « Conselho de administração » significa um;t r0nnifí,o dos 
directores, devit1amente convocada o cot1stitnidn, ou, coiDtl ~eja, 
o ea~o, os directores reunidos em comelho de administração. 

H) « Resolução et-peeial » sig·niticn. uma resolução cspecin.l 
como foi detiuida pela secçiío 51 1la lei de 182G, referente a, 
companhias. 

I) (.< Resolução extraorilinaria » significn. uma resolução da 
compit.nhin, passada, de tn 1 maneiril que, sendo conti.rmacta por 
uma assetnbléa reuniria no devido t0mpn, vieia a ser um::- reso
lução especial. 

J) As palavras que sómonto exprimr~m o numero singular, 
incluem o uumero plural ; e as palavras que súmento exprinwm 
o numero plural, incluem o numoro singular ; as palavras quo 
exprimem o genero masculino sómeuto, incluem o genero 
feminino. 

CONSTITUIÇÃO 

2. Os artigos da tabclla A da lei tlc companhias, tle l8G2, niio 
deverão ter applicação á companhh, mas em vez delles, os se
guintes deverão ser os regulamentos da companhia. 

NEGOCIO 

3. O negocio da companhia deverá comprehencler torlos ou 
quaesquer dos objectos mencionados ou incluídos na escriptura de 
sociedade e todos os assumptos accidentaes, e poderà ser cOtne
çado logo que o conselho de administração julgar conveniente, e 
não obstante que uma parte do capital sómente tenha sido suh
scripta. 

COl\IPRA DE ACÇÕES 

4. Nenhuma parte das dos fnndos da comp::whia deverá ser 
empregada pelos directores ou pela compi:tnhia na compra de, ou 
em emprestimos sobre o penhor, das acções da companhia. 
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A VERBAMENTO DE ACÇÕES 

5. As acções deverão estar sob o governo dos directores, os 
quaes poderão, com sujeição ás previsões destes estatutos, aver
bar ou de ontt·o modo dispor das mesmas ás ou nas pessoas, nos 
termos e condições e na occasião ou nas occ:~siões que os dire
ctores julga1·em convenientes. 

PODER PARA ASSIG~AR JlOCU.JIE~TOS 

ú. Nenhuma pessoa, excepto o::; 1lirectores e os gerentes é 
outras pessoas expressamente autorisadas pelo consellto 1le aJmi
nistração para i::iso, e obt·ando dentro dos Limitus tb autorisaç:lo 
conferida nellas pelo conselho 1le a•lministnu;ao, devotá ter au
toriS:lção alguma para fazer, acceitar ou emlossar qtmlquer nota 
prolllis::;oria, ou letra tle camlJio, ou outro im;tru!lletlto negocia
vel, em representação da companhia, ou para entrar em qual· 
quer contracto de maneira a impor por clle qual1p1er respon
sauilidade á companhia, ou de outro modo empeuhar o credito 
da companhia. 

FIDEI ·COl\ll\IISSA RIOS 

7. Os directores poderão transferir a, ou investir em um fi .. 
dei-commissario ou em tidei-commbsarios, t]Uer ~ejam pessoas, 
quer corporações, a totalidade ou qualquer parto da, empreza 
ou dos bens da companhia, como penhor para qualquer ern
prestimo da companhia ou di1Ierentemente. 

AS PRESTAÇÕE'i SOBRE ACÇÕES DE\'EJt:\0 SElt Dl~HDA:\IENTR PAGAS 

8. Si pelas condições lle averba.mento de quaJ1]Uer acção a 
totalidade ou }Jarte tla importancia dellas ror pa;;a.vel por meio 
de prestaçõe.s, c<Hla tctl prestação 1lever·ú, 'luawlo vencida, ser 
paga á companlli<t pelo po;:;suiclor 1b acçii.o. 

H.ESl'ONSABILI!lADE:S VOS l'OSSUIDOHES COLLECTI \OS DE AC<_.'ÕgS 

Os possuidores collecti vos de uma ncção deverão ser indivi
dualmente, assim como collectivamente, responsaveis pelo pa
gamento de todas as prestações e chamadas llevidns com res
peito á tal a~ção. 

NÃO SN RECONfiECg FIDEl-COl\Il\ll'iSOS 

9. A companhia deverá ter o direito de tratar o possuidor re
gistrado de cada acção, como dono absoluto della, e em contbr-
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miJado não deverá gel' ob1\igadn. a reconhecer pretenção nlgumtl. 
de equidade ou outra á. ou interesse na, tal acção da pnrto de 
qualquer peflsoa, sal v o como aqni está provido. 

CONTRACTO DE TRANSFimENCL\ 

10. Os directores deverão, e aqui se lhe exige, immediatft
mente depois da incorporação da companhia, colebrat· o contracto 
a que se faz referencia na secção 3 D) da escriptnra da sociedade, 
e os directores deverão fazer todas as cousas necessarias ou expe
dientes para. levarem a effeito o contracto com plenos poderes, 
não obstante. para os directores consentirem em qualquer modi
ficação ou alteração do tal rascunho de contracto. 

CERTIFICADOS 

CERTIFICADO~ 

11. Os certificados de tltulos de acç-ões deverão ser cmittidos 
sellados com o sello da companhia, e assignados por dons dos 
directores e referendados pelo secretario ou por qualquer outra 
pessoa nomeada pelos directores. 

QUEl\1 TE~! DIREITO 

12. Todo accionista devorá ter direito a um certificado de 
acções registradas em seu nome, ou a varios certificados, sendo 
cada um para uma porção de taes ncções. 

Todo o certificado registrado no nome de dnas ou mais pessoas 
deverá ser entregue á pessoa nomeada em primeiro logar no 
registro. 

Todo o certificado de acções deverá especificar o numero de 
acções com respeito ás quaes elle for· emittido, e quantia paga 
f:obre ellas. 

EMISSÃO DE NOVO CERTIFICADO EM LOGAR DE UM DESFIGURADo, 
PERDIDO OU DESTRUIDO 

13. Si qualquer certificado fur damuificado pelo uso ou desfi· 
gurado, então ao ser elle apresentado aos directores, elles po
derão ordenar que o mesmo seja cancellado e emittir um novo 
certificado em logar delle, e si qualquer certificado for perdido 
ou destruido, então ao dar-se prova disso que satisfaça aos di. 
rector~s, o ao dar-se a indemnisação quo 03 directores julgarem 
adequada, um novo certificado deverá ser dado em logar delle, a 

pesso<t que tiver direito a tal certitica,lo perdido ou destruido 
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CUS'fO 

14. A somma do um shilling deverá ser paga ú companhia 
por cada tal noYo certificado emittido depois da emissão ori·
ginal do capital por elle representado. 

CHAMADAS 

CHAMADAS 

15. Os directores poderão de tempos a tempos fazer aos ac
cionistas as chamadas que elles julgarem convenientes com res
peito a todas as som mas de diu beiro não pagas sobre as acções 
respectivamente possuídas pot• elles, e que não sejam feitas pa
gaveis em épocas lixas pelas condições de averbamento, e cada 
accionista deverá chamar, aliás. deverá pagar a importancia de 
toda a chamada nssim a elle feita. ás pessoas e nas épocas e 
Jogares nOineados pelos directores. 

Uma chamada poderá ser feita pagavel em prestilções. 
Uma chamada deverá ser considerada como feita na occasião 

em que a resolução dos directores que autorisem tal chamada 
f'or passada. 

RESTRICÇÕES SOBRE O l'ODF.R DE FAZER CHAMADA 

16. Nenhuma chamada pode1•á exceder uma quinta parte da 
importancia nominal da acção, ou ser feita pagavol dentro de 
uous mezes, depois da ultima chamad:t precedente ter sido pa
gavel. 

AVISO DE CIIA!\IADA 

17. Pelo menos um mez de aviso de qualquer chamada dtJ· 
verá ser dado, declarando a data e o logar do pagamento e a 
pessoa a quem tal chamada deverá ser paga. 

QUANDO SERÃO PAGAVEIS JUROS SOBRE CHAMADAS 
OU PRESTAÇÕES 

18. Si a somma pagavol cem re~peito a qualquer chamaria ou 
prestação não for paga no, ou antes do dia indicmlo para o pa
gnmento della, o possuidor que na occnsião o for da acção com 
respeito á qual a chamada tiver sido feita. ou a prestação for de
vida, deverá pagar juros pela mesma ft razão do 11 % ao anno, 
desde o dia indicado pnra o pngamento dei la ató a data do pnga
mento real·. 
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Os directores deverão ter em qui\lf")uor caso a faculdade de~ 
si elles julgarem proprio, pre3cindirern dos juros comple
tamente. 

PAG.\1\lENTO DA CIIAl\IAD.\ ADEANTADO 

19. Os directores poderão, si elles julgarem conveniente, rece
ber d<> qualCJuer accionista quo d13s8jar pagar, todo ou qunlCJuer 
parte do dinheiro devi, lo sohr·e as <tc~·õos pur (•lle possuídas, alem 
das sommas na realidade ehamad:L,, o sob!'e as snmmas de di
nheiro assim pagas em adeautiHio, on s'Jh1·n t;Lllto dt~llas, como 
exceder, u·~ tempos a tempos, <l importauda. ths ciJ<~madas então 
feitas on sobre as ncções com r,~:-;p,~ito :ts qu;ws tal adeanta
mento tiver sido feiro, a companhia porlet\t pag-ar jur·os á mzão 
de f!Ue os accionistas que pagaram tal :::orunm '-~lll adeantado e 
cs directores collcordarem. 

CONFISCAI]:\0 E DIREITO DE n.gTENÇ.\0 

SI UMA CHA:\fADA OU PRESTA~'ÃO N.\.o FOR P.\..GA PODBRÁ SE DAR 
AYI:;•) 

20. Si qualquer accionista deixai' tlt) pagae quítlquer chama1b 
ou prestação no, ou antes rh din imlic:1.ch pat·n. o pagamnnto 1lct 
mo.srna, os dit'ector··;s podnr;io om qualq ner thta depois disto, 
durante O tompo qwl a chamada nu pr·:~:o;t:l('il.O estiver J'Ol' pagar, 
dar aviso a tal accil)nista, oxl~indl) qun e! !o pague a mesma. j nn
tamente com qua.csquer juros que s1· tc·nll<'rn veneido, e torias as 
despezas que tenham sido incorrirlas pela cHnpanhi:L por causn, de 
tal falta tlo pagamento. 

21. O aviso deverá rncncio:w.r nm di' (rtão s·•n.to menos de 14 
dbs <1 conbr tla data do avisll) o nm l<~~ar 011 lo;.;at·cs no qual on 
nos qnaes t:llch;:.ma:la oa !•l'cst:u;(H)" (' la.es juro::; e de:sp0zas, c(•mo 
acima Jito, tenham de ser pagos. U a vi:c:o dnvorá Lt;llbem de
ciara.r·, que na fctlta de p:tgn.mento 11<!, ou a:ttes lhL data e n0 logar 
indicados, as acções com re;;p8i to á3 fJ naes a clrítmíl.da fui rei t~', on 
prestação for pagav<l!, s0r·ão sujuitas a ~el'-~tll coBiiscadas. 

NÃO SATISFI<il'l'O O A \'ISO, :AS AC~'iJJ~S POOI·~HÃO 8ER CONFlSI'A DAS 

22. Si não se satislizor as exigencias tio qualquer ta.l aviso 
como aeirna dito, quaesquel' ae.,;õ•)S com respeito its quaes tal aviso 
tiver sido (líl.rlo, pot]erilo :t rpmlqnor tnmpr) tlepois disso, antes 
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do pagamento de to ias as chamadas ou pi'est:lçõas, juros e des
pczas ,lovidas. c~rn re::;peito a. elln~, ser c mfi.;;c.t'l:·~ p.•_r um:1 re;
solução 1los d1rmtos para e::;se etfe1to. Tal cout~:,caç:w devera 
incluir todos os di videndns declarados eom r~~spei to ás acções 
contbca•las que realmente não tiverem sido paga::; antes da con
fiscação. 

A VISO DEPOIS DA COI"FlSCAÇÃO 

23. Qnando qualquer acçã.o tiver si·lo assim confisrada, o aviso 
da resolnçüo devera ser da,lo ao acciunista em cujo nome ella es· 
tava antel'iormente á confiscação, e nrn lançamento d'L confisca
ção, com a data della, deverá immecliatameute SJr feito no re
gistro. 

A ACÇ'ÃO CONFISCADA VIRÁ A SER PROPRIEDADE DA COl\1PANHIA. 

24. QunJ11uer acção assim confiscada devera ser c0nsiderada 
como JH'opriedade da companhia e os directo1·es poderão cancel
lar, vender, tomar a verb;tr, e de outro mo lo di:;pur da mesma 
de tal maneira como elles julgarem conveniente. 

POIJER A"!'<~ULLAR A CO:\FISCAÇlO 

25. Os directores po,lerão n, qu:1lqner tempo, antes de qual
quer acção :~ssim conlbcada tel' sido vendida, avet bada de novo, 
ou de outro motlo disposta, annullar a confiscaçfio delta em taes 
coutlições como elles julgarem conveniente. 

OS ATRAZADOS DEVERÃO SER PAGOS ~lo OB.3TAN"TE A CONFISCAÇÃO ,, 
J" 

2G. Qualquer accionista cnjas acçõ~~s tiverem shlo confiscadas 
deverá, não obstante ser sujeito a p:1gar; e deverá infmediata
mente pagar á companhia todas as cl,amadas, pr·estações, juros 
e despezas, de·iidas sobre, ou com respeito a ta(•s ac<;ôes na ac
casião da contisc:,ção, justamente com os respedi vos juros desde 
a data da CiJutiscação até ao pagameAto, á raí'ãn fl,! dez por cento 
ao anno, ou a tal taxa inf'el'ior, como os directoros decidirem, 
e os directores poderão forçar o pagamento dellas e delles si o 
julgarem conveniente, 

DIREITO DE RETENÇÃO DA CO:.\IPANHIA SOBRE AS ACÇÕES 

27. A companhia deverá ter um primeiro e superior direito de 
retenção sobre todas as acções (excrpto acções inteiramente de
lH)I:radas) regbtnvlas no nome de enda accionista qu !r indivi-

Poder Executivo 1897 2 
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dual, quer collectivamente com ontras, 11elns tlívidas, responsa
bilidades e compromissos delle, individual ou cnllcctivamcmte 
com outras pessoas, ou para com a comp:tnhia, rJIWl' tenha ou 
não realmente chegado a. ópoca p:tra o pagamento, desempenho 
ou cumprimento respectivo, e tal direito cl1~ retenção deverá 
estender-se a todos os dividendos de tempos a tempos declarados 
com respeito a. taes acções. 

I~ELATlVAl\IENTE A rt'm DI VIGOr~ O DIREITO l1E RETE:\'t~:\0 

28. Com o fim de pôr em vigor tal dirr•ito de retenção, os 
directores pO!lerfio vender as :1cçii1'S su.it•itas a. ello tia maneira 
que julgart'm couveuien 1.0, mas não se d1~vnm f:tzet' VO!Hh alg-nm:t 
até flUO tnl época, como ar:ím:t dito, o até qne avi:::o por escl'ipto 
da intenção de vender ten h:t sido da do a tal nccionist:1, seus 
test:nnenteiros ou :tdministrador~.·s, e falta que tenlm sido com
mettida por elle ou por dles no pagamento, cumprimento on 
desempenho de taes di vidas, responsa bíli•l::ules ou compromissos, 
durante sete dias depois de tal aviso. 

APPLICAÇ'ÃO DO l'IWTll:t.TO D.\ YE~lt.\ 

29. O prodncto liqniclo 1le qualquer bl 'cn•b deverá ser D.liOli
cado em ou para aju.la de ~atisl'aznt· a.) divid;t-:, r~spons:ll,ili
dades e compromissos, e o re:sto (:Si lllmver algum) deveYá ser 
pago a tal accionista, seus testanv~nteirc~-:, adlllinistradorcs ou 
representantes. 

VALIDADE DAS YBNDAS 

30. Ao fazer-se qualquer venda depois de confiscaçã.o, on para 
'-pM em vigor um direito de retPnr)í.!), no r8f(:•ritlo exercício dos 

poderes aqui dados anteriormente, os directore:; poderão fazer 
com que o nome do compra•lor seja entrado no regbtro com 
relaçii.o ás acções vendidns, e o compl'ador não deve1 ~t ser obri
gado a olhnr pela. regnlarirlade du pr·oc!1limonto, nem pda appli
cação do dinheiro da cornpt';l, e, depois do seu nome ter sido 
entrado no registro, a validade da. vend<l !lilo Fleverá ser ref'n
tfl.da por pessoa alguma, e o remerlio de (]nalquer pessoa, IL~sada 
pela vend<t, deverá ser sómente em prc•juizo.:; e contra a com
panhia exclusivamente. 

PROVISÕES (JERAES REL>\TIVAMF.NTE ..\. TRANSFERENCIA E 
TI':.ANS:\IISSÃO lJE AC~'ÕES 

31. O instrumento de transferencia de IJUalqner acção deverá 
ser ~ssignado, tanto pelo I r:tnsferente como pela pessoa que 

. acceita a transferencia, e o transferente deverá ser considerado 
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como continuando a ser o possuidor rle tal acção, ate que o nome 
da pessoa que acceitar a trausfí~renria sr>ja entrado pam o re
gistro com respeito á mesma trausf<)rencia. 

FÓrtl\lA DO INSTfWl\II~NTO llE TRANSFEI:E~WIA 

3'2. o instrtlmt=mto rle tr.tnsfoi'Pncia de fJualquer arção deverá 
ser por escri pto na fónna ot·dinat·i:t nsual, 011 na seguinte fól'ma, 
on tão :1pproximadamente ;t ellas como as cirrllmsbnei;ts ad
mittirem: 

«Eu .••............ residente em .•...•.. om cnnsitlor:tção d;t 
snmma do t ...... ;t nlim p:tg·a pilr ..•.•..... ,J'(~~j.J,•ntn om ... . 
d'ora a v~tnte aqni cllatuado o <<di to eessionn rio >), pelo pre~ente 
transtiro ao dito crssinnal'io ... aeções numerad<ts ... da. r'mpreza 
denominada The Sant' Anna Gold Jfini;~!l Cumpany, li111ited, para 
ser1•m possuídas pelo dito cessionario, s ·us lPstnmenteiro::;, admi
nistradores e representantes, eorn snjd.;ão ús vari;,s condições 
sob fJUe 0u as possui, imme,liatamente antes do outorgamento do 
presente, e eu o dito cessionnrio, pelo presente conconlo em 
tomar as ditas acções, com snjoição ás supracitadas condições. 

Em testemunho do qne assigno o presente no rlia ... de ... de 
18 ••• 

E~l QUE CA"OS POJJERXO o.;; TliRECTOHE:.; RF:CUSAn-SE A ItEniSTHAR 
A THA:\':;1·'\·;l~ E:'l'CIA. 

:13. Os directores porlerão recusar·-s·J a registrar a transíe
reneia qualquer de acções não inteiramente li!Jeraes, a um ces
sionnrio que não tenha a approvaç~o del!es. As acções de 
ditferentes dasses não deverão ser comprelwndiuas no mesmo 
instrumento de transferencia. 

DEVEP.-SE-HA ENTREGAR NO ESCRIPTORIO O INSTR!J!\IENTO DE 
'I'RANSFEl{.ENC!A 1: DEVElt·RE·liA JJAI~ I'HO\~A 1>0 TITULO 

34. Todo instrnmento do transfi_~renda dr~verá ser entregue 
no esc.l·iptorio, para ser registrado, aeompanltado do certilieado 
das acr;ões que tiverem de set· transferidas, e de L1es outras 
provas como a companhia exigir para provar o titulo do trans
ferente ou o seu di rei to para transferir acçc~s. 

QUANDO SE DEVERÃO DEVOLVER OS INSTHU:\IE"i'TOS DE 
TI: A NSFETtENI'IA 

35. Todos os instrumentos de tran:)ftwencias que forem regis
trados deverão ser retidos pela companhia. 
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SO.MMA A PAOA!t POH. CAilA TP.A~SFEHE:\'CIA 

36. Uma somma qne não oxce1la dons shillings seis pence, 
poderá ser cobrada por c;Hlu, tran~ft"rnncia o dev1·r:~, ~i forre
quisitatlo pdus directores, ser paga ante:; uo l'l'gblL'ü del\:_;,, 

QUANDO ::'E PODERÃO FECHAI!. OS LIYl~OS IJE TnAN"'FERENr:IAS 

37. Os livros de transft1renci:1s e n r1>gi:stro dos necionh;tas 
podem estar fechados durnnte o tempo qnt' l'S dirPctun~s julgarem 
conveniente, não excedeu do, na tuLt lid:de, :~o dias em eaLla anno. 

TRANSMISSÃO llE ACÇÔE') l:E!TISTI~ADAS 

38. Os testnmenteiros on administradores dP 11111 accionista 
falleci1lo (1]110 não SPja um 1le varios pt>~HlillOI'es collectJv, s) 
deverão set' :1s nnicas pc::;soas l'PCOnhecidas pela con.panhi;l corno 
tendo fJllalqner titulo il~ rw<:ões regi8tradns no nome rle tal 
accionbta e, no cn~o 1le falleeim.:mto de flllnlquer 11111 ou m:ds dos 
possuidores collectivos de quae"qner acções re;.:btr·a1its, o::> sol1re
vivente.~ devet ão ser as unicas possu<ts l'I'CllfiiJeddas pela com pa
nhia, como tendo qualquer titulo a, ou iutere::;:ses etu taos acções. 

RELATIVA~IE:-ITE À Tl{A:"<SFEH.E\'"CTA llE .\CÇ'ÕES DE ME~ORES, 
LUN.ATICO:', ET<:;. 

39. QualrJucr pessoa que vinr :1 ter direito a. ncçõ1'S, em conse
quencia do fal\ecimonto ou da fa.l !enci:1 de f1Ualq111~r act~ionist t, 
ao apresentat· tnes prova~ que mautenham o snn cnracter com 
respeito no q un l e !lo se pi'opuz ·r a obrar de at~~Of'1lo Cfllll esta 
clau:-:ub\, ou o seu direito, conto o;; di1·ector·<~S julgarem snlfi
ciente, JIOderá. com o coosentirne11to dos di1·ectores (o fJUal elles 
não set·ão obrigados a uar ), ser elle prop1·io regbtr·.tdo como um 
accionistn. com relação a bes accões, ou poderá, f!uer transfet·ir 
taes acções para elle mesmo, quer p:tt·~t qnalf]uer ontra ptlSsoa: 

Referencia a este arti~·o set·á d'om avante flfJUÍ feita soh a 
denorninaç<lo á clammla relativa :'t tr<mSillb::'ão. 

CONVERSÃO DAS .\CÇÕES K\l STOCK 

40. Os directores poderiio, com n sancção de uma ass,~mbléa 
geral, converter quaesquer acções liberaes em stoch. 

TI~AN:'i:FERENCJAS JJI.;: STOCK F TrlH.ElTO.~ DE POSSUIDOI\ES 

Qualldo quaesqnor acçõc:; tive1 em sido convertidas em stock os 
varios possuidores de taes stoc!: poderão desde logo tr-on~f8rir: os 
seus respectivos direitos nell~~. ()Ll qtnlr1ner parte de taes inter-
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n~<::P.s. da mP~rna nnmoira e com SU.Jf'l~·au <\OS mt~~rrJos rr~gula
meuto&, como e com snjeiçãu a::; qu;,e,, ::H·çu·;::> -lo c.qlltul da com
P•lll'•i ,_ ;o'i•·t·ia.Jn s1 r tran'1rerida~. on t :o npprnxilll:lchm·'~te a 
isto corno as circ•Hw,tancias a.dmlttlt'Orll, m;ts tle mudo qne nao se 
tl'ale dt:> fra 'Çt)d de .e I. 

O stock d•JVt~r:'l eon1odr· nos po~snidore;; delle respt>clh amt~nte 
os mesmos privil•·gio.; e vantal:!en:-, relativa1n ·11te a par·ticipa
çflo nus ln,~t-n:; ~> 'otaçil,n (~m a:-R~IJtidé tS ch comp:1nlua e toara 
outr11s rir1s, t·om•J ttw1nm ('Olll't'l'ido aci._:ÜO:S d·~ igu:d illl 1Jol'tancia 
no c·tpital da cotnpa.rtlua, ll!:tS dn rnodn qttO tHlldltllll do taHS pl'Í
vilegiosuu V<tllt<~l!t~lls, excepttW~ padil:ip<11,\:1.o uo:S ln,~ros da colll
pauhJ•;, :-,t'j~t CUII!IH'iCIO por tpLLiqUel' ta[ parte mult1p:a UB StOCk 

cousolid.,do, eurno o não t::;ricl si existb::;~ em :u.:(,'ü,:s Cl!lll;~rido 
t<lf'S pnvilt'piO_, 011 V;lllÍ<Ig't~IIS. 

E, ~al\0 f 01110 a··illl:t dito, to l:lS :IS provisõtlS :tqlli r.lllltid:tS ue
Vlldio, l.IIIIO tOil.tO a.:> eil'Cliiil:::>bUl:i:IS !ICt':ttiltit·t~lll, lt)l' :11'1'1 icaç:lo 
ao stock as~im CtllliO ús :~cçõAs, H e111 t:t~"S provi,õ ·s as palavras 
«a· ÇÜ•JS » P ~ act~iunist.ts ~ d1werfiu indtiii' slor·h e(< po,.,~uitl• ·r de 
stock ». Nt~tdtuma tal conver'::;áouev~'ra lt·r elf··ito so ll'e, ou pre· 
jndicar qw•lf]Uflr pref·~r·Pncia, ern outr·o e;.;pechtl pr·ivilegio; e 
dtfferente~ clas::;es de stock tlt~v,_'I'ilo ter rwme::; distindos. 

Al;OMENTO E REDUCÇÃO DE CAPirAL 

F.\CULDADE DE AUGMENTAH. O CAPITAL 

41. A companhia, em assemllléa geJ•al, podet·á <le ten~iJOS ~tem
pos aug-ntt'llt•r o capital, me•lianto a enl<l(;ii(l de ll••va,; at~ÇÕ•·;:!, de 
tal importtllf'Íil, COIIIO snj t cor1~i lt~r·ado ex[Hdi"llle. A:; novas 
acçü~>s Ué\'er:lo ser· ernittidas IIO:-i termo~ e t:llttdt(,'tl"S e eom os 
privilng·itH e dit'ditos a. ellns Brlllexos, '111'~ ;1 asselllblt)t g-el'a.l que 
resolver· a CI't'<~Ç:'i.o dellns orUtlll<ll' t• si llertlHl!ll:t 11r lem t'or daria, 
conto os direl-tPt'e:s determinare1n; ~~ pa.l'lt ·ul:trtii1lllte t:w~ nc,;ões 
podm·ão se1· elltittida.; C1Jtn ntn preter,~rwial o:t qu:dilicado dtr·erto 
a divio[,•ndos. e n;t ubtrilJuição 1

10 adivo da COIIIP<tllliia, e eom 
Ultl especial ou sem nenhUm UÍrt•ltO de votar, mas tle filo lo <Jil6 
o~ pr·et'ert·nei:tPs, dir·eitos e pr·ivtiPgi~·s atlril•ttit!os a prefnt·~->nciaes 
« acções» 011 stoch no capita.lur-i~i,,a,l n:to UdV<t f'er· 1110 tific:t<~oou 
adiudo nem o nuruer·o ou a Ílllpot·tancia de taes acções ort sto ·k 
augmentauo, saI vo corno previsto pelo s•.!guint ~ p['Qximo artigo 
destes estatutos. 

FACULDADE DI!: MODIFICAR DIREITOS 

42. To•1 o~. ou f]Ualquer dos direitos on privilegios relaciona
dos com qualquer classe de acçõ ~~ [Jref ll'enciaes ou stoch, potle
rão ser tllo·liticnuo~, ou o numero ou imp·n·hncia de taes ac•;ões 
ou stock pollera. ser augmentado por acconlo entre a cumpanhht e 
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qualquer pe::l~oa que se proponhn. a contractar n. favor daquelln. 
classe, comtanto que tal accordo soja nc1Dfirmado pnr uma resolu
ção extr·aordina!'ia passada numa soparnda assembléa geral dos 
possuidores de ar<:ões ou stoch dafJuella elasse, n todas as provi
sões :ult~ante aqui contidas com rt la~·i'i1• á assembléa g-eral deve
rão, depois de feitas as precisa'3 alter;1ções. ter applicação a cada 
tal assembléa, mas de modo que o quon.Hn rospedivo deverá 
ser accionistas que possuam, ou qne repl'esentem por pr11Cllração 
dous terços da importaocia nominal das aeçõe:: ernittidas ou stoch 
da classe. 

QUANDO DEVEM SER OFFERECIOA;-; AOS ACCIONISTAS EXISTENTES 

43. A não ser de outro motlo determinr~rlo por um~" assembléa 
geral, as novas acções deverão ser oll'et·ocidas em pt·imeiro 
logar a todos os pos:-;uidore:-; do acçõe" onlinarias de então, na 
proporção da importancia do eapit:ll por elles possuído de 
acções ordiDarias de ou tão. 

ATÉ ~,\UI~ PONTO PODEG.ÃO ACÇÕES i-iOVAS FIGURAR COl\1 AS ACI_'ÕES 

DO CAPITAL OlUGINAL 

44. Excepto boto quanto for pr11visto pclt1s condi<,'ões da 
emissão, on por estes estatutos, qn:dquet· cilpitnl ohti<lo pela 
creação de nov~s acçõe,; de ver:i ser considerado parte das 
acções ordioarias d.o capital ol'Íginal, e dever·ú. estar sujeito ás 
previsõcls aqui contiJas corn referencia ao pag:unento de cha
madas e prestações, tl'an::;ferencia e trammli:ssão, confiscação, 
direito de retenção, renuncia e outt·os casos. 

HEI>UCÇÃO DE CAPITAL, ETC. 

45. A companhia potlerá de tempos a tempos, mediante reso
lução espechl, retlnzir o seu crtpital, pagnndo capital, ou cancel
lando capital que tiver sido perdido ou não f0r represeut<1do por 
activo disponível, ou reduziudo o deldto sol1re as acções ou de 
outro modo, como pnreeer oxpt~diente ; e poder-se-ha pagar capi
tal na base de que elle porierá ser chamado novamente ou de 
outra fôrma., e a companhia poderá tambem subdividir ou con
solidar as suas acções ou quaesquer dullas. 

SUBDIVISÃO El\1 PREFERENCIA E ORDlNARIAS 

46. A resolução especial pela qual qunlcp1er acção for subdivi
dida poderá determinar CJne, entre os pos~uidores das acções que 
resultarem de tal subdivisão, uma de taes acções tenha qualquer 
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preferencia sobre a outra ou as outras e que os lucros npplica
veis ao pagam0nto dos respectivos dividendos sejam de accordo 
at'ropriado. 

OBLUGAÇ'ÜES E OBLUGAÇÕES llYl'tn'IlECAlUAS 

47. Os directores poderão de tempos a. tempos, á sua, discre
ção, obter qualquer somma ou quaesquer ~mmas de dinheiro 
por nwio da c~missão de oiJriga<,~õe~ ou oln·igaçõe:-:> hypothecarias 
da. eompanhia, ou de v,mlms, mas do modo rtne a importancia 
representada por obrigações e olwigações hypothecarias não deva, 
sem approvação de uma assembléa geral dada por uma. resolução 
extraordinaria, exceder a qualquer tempo uma quarta paete da 
importancia do capital da companhia na oct~asião. 

CONDI~·_:\.') El\1 QUE SE PODER.\ TOl\lAI~ lli~IIEIRO E:\ll'RESTADO 

48. Taes obriga~·ões ou obrip:;íções h~'pothecarias poderão ser 
terminaveis ou perpetuas e podot·il.o sor gr:tva<las ou gnrnntidas 
a titulo dt~ hypolheea on penhor fluetuanto on tle outro modo 
sobee a emprez<l, bens e üireitos da colllpanhia (tanto pt'usentes 
como futuros), incluindo o seu capital por chl\tuar, ou qual
quer parte delle respectivamente, e quer mediante hypotheca, 
e:'criptura de fidei-commisso, filiei' de outro modo os fi
dei-commissarios podet·ão ser remunerado:-,; pelo,; sens serviços 
como for combin::tdo. 

PODER-SE-liA TRANSFERIR VALORES LIV!lES DE EQlllDADE 

49. Todo o certificado de obrigaçõ!~S e ele obrigações hypothe
carias ou outro valor creado pela. companhia, porlerá St~r con
stituído de modo que o mesmo Sl)ja tr·ansferivel livre de quaes
quel' equidades, entre a companhia e a pesso~t a quem ellc for 
emittido. 

Quaesquer obrigações hypothe~arias, bonds, ou torlos outros 
valor·e:>, poderão ser emittidos com de:->conto, premio, ou de 
outro modo, e com quaesquer privilegias ou condiçõ3S especiaes 
relativamente á redempção, renuncia, ~orteius, arerbamento de 
acções ou differen temente. 

DEYER·SE·IIA. GUARDAR UM REGISTRO DE HYPOTHECAS 

50. Os directores deverão, depois da companhia ser regis
tl'ada, fazer com que um devido registro Sl'ja guard ldO da 
accordo com a secç·\o 43 da lei de 1862 referente a companhias, 
de todas as hypothecas e onus que especialmente digam respeito 
aos bens da companhia. 
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ASSEMBLÉAS GEIL\.ES 

QUANDO SE DEVERAA REUNIR A PRIMEIRA A8SEl\1BLÉA GERAL 

51. A primeir;t assemhlÃa gorai deverá ronnir-se em tal data 
(não sendo m:ds que quatro mezes d1~pois da com pan h in. ser re
gistrada) e em taJ lagar, como os dit'ectures detet'lllinarem. 

QUANDO SE DEVERÃO REUNIR ASSF::'tlflLÉAS Clf:RAE:; SUBSEQUENTES 

52. Assembléas geraes subsequentes deverão ser reunidas uma 
vez, ou mais a miudo cada anno, em tal logn r e hora, e em tal 
dia ou em taes dias, como for determinado pelos directores. 

DISTINCÇÃO ENTRE ASSEl\IBLJi:AS ORDINARIA! E EXTRAORDINARIAS 

53. As assembléas geraes acima mencionadas deverão sPr cha
madas assernbléa~ geraes ordinarias, e todns :1s outras assem
bléas da comp:uJ h ia deverão ser chamadas assemuléas geraes 
extr<tol'dinarias. 

QUANDO DEVERÃO SER CONVOCADAS AS AII!SEl\IDLEAS EXTRA
ORDINARIAS 

54. Os directoros poderilo sompre que julgarem conveniente 
e deve1·ão, a pedido feito por escdpto por accio11istas que pos
suírem em aggregado uma decima parte do cnpital emittido, 
convocar urna as~em blea extr,wrdinaria. 

FÓRMA DO REQUERIMENTO PA H.A ASSE:IIJ'r 1:~A. 

55. Qualquer tal requerimento deverá ~?sp~cificar o o11ecto da 
assembléa requerida, deverá ser as:iig-nado pel(ls accioni~t:~s que 
o fizerem e deverá ~e r depositado no t>Scr-i ptol'io. 

Poderá elle constar de varias documentos de fórma igual, 
cada um assig-nado por um ou m;ds d<'S requ~"rentes. 

A assem bléa deverá ser convocada pa1·a os fins declarados nos 
requerimentos, e ~i for convocada de outro modo que não seja 
pelos directores, para estes fins sómen te. · 

QUANDO PODERÃO OS REQUERENTES CONVOCAR ASSEMBLJ<~AS 

56. No caso f)Ue os tiirectores durante 14 rlias depois de tal 
deposito deixarem de convocar uma assembléa extraordinaria 
para ser reunida dentro de 21 dias depois de tal deposito, os 
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requerentes ou quaesrtuer outros accionist~s que possuirem 
igunl proporção do capital, podet·ão elles proprios convocar uma 
assembléa para ser reunida dentro de seis semanas depois de tal 
deposito. 

No caso quo em qnnlquer nssembléa convoca(la ror acrionistas 
on pelos dit·eclor,,s em conserttWtl<'ia de qnalqtwr rerpwrimento, 
qualquer· resolução que precisar ser confinl'ada. pot· uma assem
bléa l:'ubsequeute ror pa:ssada, e os directores dentro de qnntro 
dias depois 1le tal resoluçüo ser pass:.~da não convocarem devida
mente uma assemhléa, do ac('ol'do com os regulamentos para 
contit·mar a mesma reso luçiio, do modo a cun:sl ituil-a. nma t·eso
lução especial, tal assembléa poderá sem nenhum outro reque
rimento, ser desde logo convocarta pelos requerentes ou quaes
quer outros accionistas com direito a fazerem tal requerimento. 

A VISO DA ASSEl\IBLÉA 

57. Aviso de, pelo menos, sete dias completos, declarando o 
logar, o rlia e a hora da a:;semhléa, e no caso de negocio espe,•ial 
a natureza geral de tal n<>gocio deve ser dada po1· no ti ti cação 
mandada. pelo CorTeio ou de outro motlo. Com o con:-;eutirnento 
por escripto de todos o:> accioni~tas, uma nssernbléa poderá ser 
convocada ao dar-se aviso mais curto e de qualquer maneira que 
elles julgarem conveuiente. 

A VISO QUANDO HOUVER ADIAMENTO 

58. Todas as vezes que houver arliamento de qualquer assem
bléa. durante 21 dias ou mais, pelo menos, cinco dia~ do aviso do 
logar e da hora de tal assemuléa adiada, deverá ser dado de 
igual maneira . 

RELATIVA MENTE A. O :MISSÃO EM DAR A VISO 

59. A omissão accidental em dar tal aviso a qualquer dos 
accionistas não deverá invalidar qualquer resolução passada em 
qualquer tal assembléa .. 

MODO DE PROCEDEREM ASSE:\:IBLE \S GERAES 

EXPEDIENTE EM ASSEMBLÉA ORDIN ARIA 

60. O expediente de urna assembléa ordinaria deverá ser : 
receber e considerar a exposição da receita e da:il despezas e o 
balanço, os relatorios dos directores e dos verificadores de contas, 
eleger directores e outros officiaes no logar daquelles que ti-
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verem de se retirar, por votação, declarar dividendos e tratar 
de qunesquer outros negocios quo segundo estes estatutos 
devem ser tratados em uma <~ssembléa ordinaria. 

EXPEDIE~TE ESPECIAL 

Todos os outros negocias tratados em uma assembléa ordinaria 
e todos os negocias tratados em uma assembléa extraordinaria 
deverão ser considerados especiaes. 

<JUOROI 

61. Tres accionistas presentes em pessoa deverão ser um 
quorum para uma assemlJléa geral, para a escolha de um pre
sidente e o adiamento de uma <ISSemiJJ,~a. 

Para todos os outros fins o qttol·um de uma assembléa geral 
doverú ser· ncci(lnbtas preseu te;; e111 pe.,sua, em nnmor·o nilo 
inferior a cinco. 

Não se d'Jverá tr·atar de negocio algum em nenhuma asst~m
bléa geral, a menos que o quoncm pr·eciso esteja pre::;8ute ao 
começar o expediente. 

PRESIDEXTE DE r..\1.\ .\S:'E~IlH.l·:.\ t'Eft.\ L 

62. O presidente dos dir·ectores doven1. ter dir'eito q tomar a 
prcsirlencia em toda a a:;semhlea geral, on si não houver pre
sidente ou si em qualf)uer assemlJiéa elle nito estiver presente 
dentro de 15 minutos depois da hora indicada para a reunião de 
tal assemhléa, os accionistas pt'esente:s deverão esoollwr outro 
director para presidente e si nenhum director estiver pz'esente 
ou si todos os directores presentes recu-;arem a presidencia, 
entre os ar>cionistas deverão escolher um do seu numero para 
ser presidente. 

QUANDO DEVER:\ A ASSEl\fnÜ:A SER DISS"LY!DA SI l'l\I QVORlDI N:\0 
ESTIVEn P~~ESE.:\TE, E i,.,!L\::s-DO IlEVEI'.\ SEI'.. ELLA A.IJI.\Iü 

63. Si dentro tle meia hora a contar da hora indic:tda para a 
reunião, um quorzon não estiver pres·~nte, a assembléa, si for 
convocada a taL requerimento, como acima dito, deverú ser 
disso! dda, mas em qualqner ontro caso ell<1 deverá ticar adiada 
para o me~mo dia na proxima semana, na mesm<l hora e logar, 
e si em tal assembléa adiada não estiver presente um quorum, 
os accionistas çue estiverem presentes de,~erão ser um quorum, 
e poderão tratar do negocio para o IJU~d a dita assembléa tiver 
sido convocada. 
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MODO DE DECIDIR Qt:ESTÕES Fl\f ASSEMnÜ:AS 

64. Toda a questão submettida a uma. ass0mbléa deverá ser 
decidida Am primeiro logar por levantamcmto de mfios, o no caso 
de igualdadé de votos o presidente deverá., tanto uo levanta
mento de mãos como ern escrutinio, ter um voto preponderante 
em addiçfio ao voto ou aos votns a que elle tiver dil'eito lHt 
qualidade de accionista. 

O QUE I1EVERÁ. SER EVIDENCIA. TIE l!l\L\ Rl·~SOL{:ÇÃO Tl~l~ l'ASSAilO 
QUANDO NÃO Fult PEDIDO ESCRUTI:'-:10 

65. Em qu:~lquer :~ssembléa gend, a menos qne um escrutinio 
seja pedi<lo por, ao menos, tres nccinnistas com o dir1~ito a votar, 
uma deelaração feita pelo presidente, de qne nma l'esoluçiio foi 
passada ou passada por uma certa maiorin, nu perdida, ou não 
p:.tssado por certa. maioria, e um lnnçarnento para es:; ~ e!Teito no 
livro do expediente da companhia, de\·erii.o ser evidencia con
clusiva do facto sem prova do numnro ou proporção dos votos 
apurados em favor de ou contra tal resolnçii.o. 

ESCH,{_iTINIO 

66. Si um escrutínio for pedido como acim~t dito, rlrwer>ú. <~lle ser 
feito do tal modo e em tal oee<~::>ii"io que, 011 lo.:..>,ar coino o prr~si
dente tla assemldéa ordenar, e qner immediatamcnto, qnet· de
pois de um irJtm·vallo ou adiamento, ou do outt·u !llodo, e o re
sultado do escrutínio ou a decisão do al'bitro, como for· o caso, 
deverá ser consitler·nda como a decisão d<t a~süml déa em que a. 
mesma tiver sido su!Jmettida. 

FACULDADE DE ADIAl~ 1.''\IA ASSE~JBLéA GEltAL 

67. O presidente de uma assembléa goral po1lerit, com o coJ~
sentimento da assernbléa, adbr a me~ma de occasião para. occa
sii:io e de logar para logar·, nus nenhum negocio clevet·;·t ser tra
tado em qualquer assem!Jléa arliarla que não seja. o negocio deixado 
por conduir n:_~ assembléa em que o adiamento teve logar. 

PODER-SE-liA CONTINUAR COM O EXPEDIENTE NÃO OBSTANTE SER 
PEDIDO UM ESCH.UTINIO 

68. O pedido de um escrutínio não devera oJJstar a conti
nuação de uma assembléa para a transacção Üt' qualquer ne
gocio que não seja a questão sobre que um escrttinio tiver sido 
pedido. 
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Ql'ANDII SE DEVERA FAZER Fl\I E:'CRPTI:'\l0 DDIEI>IATA'TE:"'Tl•j 

69. QuaiCJuer escrutínio dovid:•menL~~ podido com relação a 
elei<;ão de um pr·esidenV-l on fJtWICJner que~tn.o de adeantamento, 
dever·it ter logar na asserniJléa sem n,Jiameuto. 

70. C~l'la accionista deverá ter 11111 voto por ca,,a ncção rPgis
trada no seu uome, colllt:'I1tn que IH'Itliultl ;,c,·ionbta •l··-. a ler 
direito a votnr, n niio ~er que t::dl) o di:ll·ei t•o na o •c:t~ião devido 
com respeito a CJll<lO~CJilt~l' das ::;u:1s ;tC(,'Ctt's te1llta . ..;i •o J•a;!o, nem 
deverá aecioni..;fa nlg-urn ter· dir,·ifo :. Yotar· ;lté qne te11lta sido 
o pos~uidor registrado das a~~ções St:bf'e que elle :·unde ;t sua 
-pretenção a votar duranie ur11 p:_·t·iodu de tres meze.:;. 

YOTAÇXO l'úR Cl!IL\DCI~ 

71. Si CJWllqucr nrcionista for· lun:d.ico, idinta, on enfer·mo do 
juizo, poder·á elle votar pelo sen t·ur·:,dor lJ,,,Ii,, <,n repr·esentante 
ou curador legal e tal p~ssoa por ui ti1uo lltetteiona la. poderú. 1lar 
os seus votos, quer pes:::oalmcnte quer por· protmauot•. 

POSSUIDORES COLLECT1VUS 

72. Si houver possuidores collcetivo~ n·gL~tr·ados de quaesquer 
acções, ou accio11ista cujo nome li.!...rtu ar pl'irneiro no re~istro e 
nenhum outro ou outros dos pos:-;ui.lorPs c,dJectivos, devera ou 
deverão ter direito a assbt1r a, n •ot<~t' em a::-st~mblé..t geral. 

PROCURADORES SER:\0 PEIDIITTII>OS 

73. Porleriio ser dn.dos vot ·~, fJHer pt~:;; ... o:tlrllen te rruel' merliante 
procnra1lor. O in:-;tr um"nto rpw ll0ltl•'ilr 11111 pr'<lCtn·a for 1lever•a 
ser por e::icr·ipto e a~::iign;~do P'd'' con:-;titninle, o11 si tal consti
tuinte for urna corp•,raç:io, H' I h do' om o :-ell" ~ocial. Nenhuma 
pessoa deverá sr~r nome<id<l pro,·.urador· que ufío sr>ja um accio
nista da C11mpanhia e qualllic·tda a Yotar•, exC<'pto no caso em 
que o eonstituinte por urn' pr<~l'tH"açãn, em que urn director de 
tal corporação potlerá ser nomeado pmcurador della. 

AS PROCURAÇÕES DEVERÃO SER DEPOSITADAS NO ESCRIPTORIO 

74. O instrumento que norne:-tr um I)I"Ornra<lnr devcrà ser de
positado no escwptorio reg-istr;ulo d:~ com pall h ia, não menos do 
que 48 horas antes da hora para ~e reunir a a,;S<Jrubléa em que a 
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pessoa norne:1da em tal idstrumento se pr•opnzer a votar, I)tlfiS 

nenhum in:::;trumento que nomear um proctH'Hdor deverá ser 
válido, depoi:::; Jo lapso de 12 mezes a contar da data do seu 
outorgameuto. 

QUANDO O VOTO DADO PELO PROCURADOR SERÁ VÁLIDO, NÃO 
OBSTANTE A AUTO!UIJADE T!~lt l::\100 REVOGADA 

75. Um voto <lado de accordo com os termos de um instru~ 
mento de procnr~1ç[o devera ser valido, não ol,stan te a prévia 
morte do constitnint~~. ou r·evogaç;io da p1·ocura.;án, 011 trausf'e
rcncia d;t acç:io com respeito a qual o voto for· dado, com tun to 
que nenhuma intimação po1· escripto da mol'le, revogaç:i.o ou 
transfereucia, tenha, ::;ido recelJid<-t no escriptorio registrado da 
companhia antes da assemiJléa. 

FÓlDIA DA PROCUitA<,'ÃO 

7ti. Todo instrumento de procuração, seja, para uma assembléa 
declararb, seja de outra mJneira, poderá set· na fOrma ou no 
sentido seguinte : 

< The Sant'Anna Gol<l Mining Company, lirnited .» 
Eu, abaixo assignauo •.• sendo um ar-ciJuista da «The Santa. 

Anna Gol<l Mining Company, limited », pela pre::-ente no
meio ..• de ..• ou nu, falta d11lle ..• como meu pr·ocur·ador, para 
votar por mim e em men nome na, ass~~mhlea (ordinar·ia on ex
traordinari,l) da, enmp:lllhia, rrue se deverá reunir no dia ..• 
de ... o em qualquer adiamento della. 

Em testemunho Jo que assigno a presente neste dia ... de ..• » 

NENHUl\I ACCIONISTA DEVERA TEH, TliREITO A VnTAR, ETC., 
E~IQUI\NTO DEVElt QUALQUER CHA:\L\DA A COl\lPA~IllA 

77. Nenhum accionista devera ter direito a vot 1r sobre, ou 
a assistir a qunl11uer questão, quer pesstHdmente, (]twr pot (Jl'O

cura.dor de outro acdouista, em qualfJIJOl' n:s:::>emhléa geral, ou 
quando houver escrutínio, nem dever·a ::;er cont,tdo em um 
quorum emquanto qualquer chamada ou outr·a somma for de
vida e pagavel á companhia. com respeito a quaesquer acções de 
tal accionista. 

DIRECTORES 

NUMERO DE DIRECTOREg 

78. O numero de tlirectores não d1wera ser inferior a dous 
nem superior a cinco, mas o directf)t' ou os rlirectores que o forem 
na. occasião voderão l'unccionar não ob:::~tante qualquer vaga. 
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Os primeit·os dit•ectores deverão ser, até a assemhléa ordinaria 
a reunir-se no anno de 18\17, os lllms. St·s. AIIJert James e 
Atkey, \Valter JacolJ, Henry Tolpntt e \V. E. Venn. 

FACULDADE DE NOMEAR DJitEC'TORES .\DIJICIO~AES 

i<J. Os directores deverão ter a faculd;ule de nomear quaes
quer ontras pes:o;oas par·a ser•em direct~n·o,.;, ma~ de morln qne o 
numero total dos directOJ·es não dov:1, seru a ~ancção de uma as
sernuléa geral, exce;Jer o maximo ntmwru acima dado. 

80. A qualificação de c~da director ali"~ que se.ia ai ternda por 
uma l't•sol ução da companhia em a~sontl1léa gerai, devel'ú ::-et· a 
posse, em seu proprio nome, de acç~ües da colltp~tnhi:t do valor 
nomrnal do ~ 250. 

REMUNERAÇÃO DOS IJIRECTOI':.ES 

81. Os directores deverão ter a titulo de remuner::ção o em 
addição em qualquer r·emuneração de nm dir·ectot· gerente, nma 
somma annual de r. 500, ou tal somma addieional como a com
panhia determinar em assemblé:t gel'<ll, e ( snjeito a qnaesqner 
instru~·ções especiaes da companhia elll assemt>léa geral) as ditas 
sorrimas annnaes e outras dev,~rão ser dividid:ts entre os dire
ctores de tal maneira como elles dctermiuarem. 

QUANDO DEVERÁ SER VAGO O !'OSTO DE DIRECTOR 

82. O posto de rlirector deverá s•Jr vago : 
Si olle fizer bancarota, suspender p tganwntos, on fizer con

cordabs com os seus credores; 
Si elle for julgado um lnnatico ou se tornar enfermo do 

juizo; 
Si elle cessar de possuir a import;J,ncia de acções exigida'> p;1r~t 

o qualilicae para o po:-to; 
Si 1111(~ se aus;mtar das reuniões dos directores dm·ante o prazo 

de sds mezes solares, sem e;-;peci:tl licenç.t de ausencia dada, 
pelos directores ; 

Si mediante aviso por escripto elle resignar o seu posto. 

OS DIRECTOitES PODERÃO CONTRACTA!t CO:'II .\ CO::\IPANHIA 

83. Nenhum director dtworá ser desqualificado pelo seu posto 
para contractar com a companhb, rpret· na qualidade de ven
dedor, quer na de compmdor ou dill'ereutemente, uem deverá 
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qualquer tal contracto ou arranjo ou qualquer contrac~o ou 
arranjo celebrado por, ou em nome da companhia com 
qualquer companhiit ou sociedade, de, on em qualquer dire
ctor for um membro on de outro mo,Jo interessado, ser an
nullado, nem deverá qualquer director que assim contractar 
ou que for tal membro ou assim interessado, ser sujeito a dn,r 
contas á companhi::~. de qualquer lucro retdizado por' qualquer tal 
contt'acto ou arranjo por motivo somente Je t:1l directoJ' occnpar 
acpv~lle posto, ou thts relnçõos Jidnciar·ia:; 11:1ra i:-:sn e:-:t<lbeloeidas, 
mas 1loclara-~e expressnmeute quo nenhum directut' :1ssim inter
essado deverá votar com respeito a. CJnalquor on tal contracto 
ou arranjo 0m qne elle for' <1ssim interes;;;ado e a uatnreza do seu 
interesse dnverá ser divulgada na reuniil.o dos diractor·es em que 
o contracto ou atTanjo ror tlel'idido, si o se11 intm··~ss0 existir 
então, ou em qualrpter outro ea::;o na pri11wir:L reunifio dos rlire
ctorcs depois úa actJn i~ição do seu in ton~ssn. 

ROTAÇÃO DOS DIRECTOl\ES 

ROTAÇlú E RETIRADA DE DIRECTORES 

84. Na nssembléa geral ordinaria a reunit·-se no mmo de 1897, 
e em cada assBmbléa, geral ordinaria, que se llw succc~der, um 
dos J.irectores deverá retirar-se do posto. O director a reti
rar-se deverá conservar o posto até a disslllnç:lo ou adia
mento da asscmlilóa em que o seu :-:;uecussur for eleito. 

QUAE3 OS DIRECTORES Ql'Ji: DEVEM I~ETIR.\1~-SE 

85. O rlirector a retirar-se na assem lJléa g-eral ortlinaria a 
reunir-se no anno de 1897, devorá, a meu os ~ite os clírectores 
combinem entre si, ser Ut)terminado por sc~rte, o em c:1da armo 
subsequente o director a retirar-se de v<:rit S('J' aqtwllc dos tlire
ctores que tiver estado lta mais tr~mpo em serviço. 

Relativamente a dous ou mais que ti verem estado em serviço 
em igual esp:.1ço de tompo, o director a rr~tirar-se deverá, na 
falta, de accordo entre olles, ser rletermin:11lo por sorte. O espaço 
do tempo que utn diredor tiver esttdn em serviço dovcrá ser 
contado desde a sua ultima eleição ou nomeação quando elle 
tiver previamente v:1gado o posto. Um rlirector flUe tiver de se 
retirar deverá ser elegível para reeleição. 

ASSE:-.IBLI;~A PARA PREE'\Cl!ER ,.AGAS 

SG. A companhia em f)nalquer assemhlt~a :Zeral em que qual
quer (lirector se retirar dtt maneira acima dita JliH1erá p1·eeiicher 
o posto vago. 
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OS DIRECTORES QUE SE: RETIRARRl\1 PER:\IA~ECERÃONOS SEUS POSTOS 
ATit QUE ~KJAM NOMEADOS 0:5 ~UCC!•:SSURES 

87. Si em qualquer assembléa geral em f!He dova ter Iogar 
uma eleição de um director, a vaga não for preenchida ou uma 
resolução fur passada de que a vagn. não deva snr preenchida 
naquella. assembléa, o director a retirar-se, si estiver de accordo, 
devera continuar no posto até a assemlJlúa. oruinaria do proximo 
anno. 

FACULDADE PARA UMA. ASSE!\IRLIÜ GERAL AUG:\IE~TAR OU RE
DUZIR O 1'\U.\lEIW DE DIIU~CTORES 

88. A companhia em assembléa geral poderá de tempos a 
tempos, danr1o avbo, augmenbr ou reduzir o numero de dire
ctores e poderá alterar a. qu<1litica1;~ilo delles, e póde tambem de
terminar em que orJem tal numel'o augmentado ou reduzido 
deverá deixar o posto. 

FACULDADE DE VE:IIITTIR U:II DIH.ECTOI~ roi~ E:3l'ECI:\ L IUo:SOLPÇ.7\0 

89. A companhia poderá por uma resolução extraordinaria 
emittir qualquer dir·eetor antes de expirar o sen tempo de ser
v iço, e nome,tr no seu lo'Znr outra pBssoa fJ 11<11 i lil~ad.l . A pessoa. 
assim nome;ld<t deverá occupar o posto durante sómente o tempo 
que o director em cujo logar ella. for nomeada o teria occupaJo 
si elle não tivesse sido demitticlo. 

DIRECTOIWS PODERÃO PREENCHER QUA ESciT;ER V.\GAS CASUAES 

90. Qualquer vaga casual flUe occorrer entre os directores 
poderá ser preenchida pelos dir·ectores, mas fJUalquer pessoa 
assim escolhiJa deverá reter o seu loga.t· por' tanto tempo como 
o director que motivar a vaga o tel'ia. ~ido si clla não oceorresse. 

QUANDO DEVEltÁ O C,\~DIDATcJ I'AlL\ \l POSTO DC DIRECTO!t DAR 
AY1SO 

91. Nenhuma pessoa que não seja um clirector s. retirar-se 
deverá, a menos que seja recommend:u.la p:~los directores para 
eleição, ser elegi vel P'tl'a o posto de director em fJUalquer 
assembléa. g •ral, a não ser que elles ou algum outr·o accionista 
que tencione propol-o tenha, pelo menos sete dias completos antes 
da assembléa, deixado no escJ'tptorio da cornp tnhia. um aviso, 
por escripto, assignado por elle, declaran1lo a sua candidatura 
para o posto ou a intenção de tnJ accionista p,1r<\ o propor. 
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F.\CULDADE DE NO:\IEA!t DlRECTOR-ClEREXTE 

0:~. 0." di!'ectores pntl,~r·ão, de tempos a tempos, nomear um 
ou mais do seu col'f!O para ~el' ou s ·rem tlir,3ctor-g-ereuto ou 
dir•ectores-geJ'«~ntes, quet• por um prazo lixo, quer som limite 
algum relativametiÍ8 ao espaço de tempo durante o f]ual elle 
terá ou elles terão de occnpar tal posto, e poderão tle tempos a 
tempos remover ou dernittir do car~o o mesmo ou mesmos e 
nomear outro ou outros para o lagar delle ou parn, os lagares 
delles. 

A 'Jr!<.: PRO\'ISÕES DEV!m \ ELLE ESTA!t St'JEITO 

93. Um director-g-erente não 1levrrá, emf1nanto continuar a 
occnpar o po~to, set· sujnito a retirar-so por meio <ht rotnç<To, e 
não de\'•~r~t elle ~er tomado em conta 011 detet•nlinar-:;;e a rotaçito 
p<1I'il a J·otit·ada de !il'eet,,l',)", mas ellt~ dnvo1·á, sujeito ús pro
Ybüos (le IJU:llqnet· contr .cto entro e!l'3 e a companhia, e.-.tar 
sujeito ú::; m·~srn<ts nroYisí'íes eom r.·si;:mnç:1o e remoçito relativas 
como os outros director·es cl<t compan!Iia, e si elle cessctr do 
occupar o post) de director por qnalr]nez· cilm~a, elle deverá 
:·pso /(reto e illllll\)Lliabruo;lto c~~s-;ar d1) :-:or um diredot·-g(•rento. 

nE:.\IU:'\EP.AÇ'ÃO DE DIP.ECTOR-C.EltE~TE 

94. A remunei'ac·iio do um diz·ector-goi·enu~ ou ~ecreL1 rio tle
verit de tempos a tempos ser lix:tda pelos directores ou pela, 
co:np1nhin. em :IS::lemhh~<t w~ral, e podr3rá set· a titulo de s:dario 
ou eorumissão, ou particip:1ção nos lum·os on por f}Ualr]ner ou 
todos daf}UC\lles mo los. e rJUet' em arldk<To ú sua remuneraçito 
ou como director, IJU:·r em voz rle!la. 

POJ>EltES E OlllUf},\(_'ÕES DO Dll~ECTOR-GEltl:l\'TE 

V::í. Os directm·.:.'S poderão do tempo:; conf,)rit• :~,e confhr em 
um director-gerrnte (jiie o f'or na ucr~a~i<lo t:H~~ dos J'OJPres 
exerciveis pelos dir,·,~tures, segundos estPs estatut()~. COliJO elles 
julg;v~em eonveniente e poderiío conferir Ltes puderf'S ror tal 
tempo e p:u·a serem exerddos par-;t tcws ohject"s e tin~~ e em 
taes termos e condiç•S·~s e com taci; re~trie~·õt~s conto e!l: s jul
garem exp:Jc!iente, e elles poderão coni'l•rit· tat?S poderes quer 
collateralmente com, <Jner a exclusão e sui.,stitui•;ilo de todos 
os poclet'es ou 'iU<~eS<JUer <1elles dos directores rlfi![UO!te rc .. ::peito, 
e po~lerão de tempos a tempos revngnr, rdirar, nlterar on nlrhr· 
toJos ou IJUtesqner de tnos prderes. 

3 
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MODO DE PROCEDER DOS DIRECTORES 

REUNIÃO DOS DIRECTORES, <~UORUl\I 

96. o~ directcres porlr>rão rr~nnit·-se para o despacho de oxpe
diAnte, adiar· H de outro modo r·~gnlar· as su:1s reur!iõe,; C<•nlo elles 
julgêlrem con vmdente, e 1 odenio rleterlllinar· o q~torunt nece8-
saf'io para a trans:tcção de negudo~, e té que s<>ja de outro 
modll dHt,,r,nirwdo pelo cr•nsP-Iho de ;ulrnini:-.tr·rt~:iio. tr<~S dire
ctor'PS dever·ã,, furmar· um quorum. L;IIJ dirt·(·tor· pod ·r·á a qual
quer tempo, e o ~er~retari'l qu<~rHlo u 11 direcbr· lhe pedir, 
devera convocnr uma renniilo dos direetores. 

Qur>stões que se levant,rc1n em qtwiqu•·r· rnnnião rleverii'o ser 
decidi·las por· tllll:t maror·i<t dt~ votos, n, no caso de i.cualdilde de 
votos, o presidenb dever;J, ter um SPgtmrlo un prnponderante 
voto. Um air·ector que estiver· no e:'ti'<IIIgeir·o nii.o deverá ter di
reito a avbo de qualquer reunião dos direetores. 

97. 0::.; rlirr>ctores porlerã.o elt~g-er• um pre~irl->nte e um vice
president \ da..; :-na~ retHtlüt·~ e d··le!'ll:in:tt' n prazo dm·ante o 
qual tae,; <-fli,·hes tt>rão de l'•~spedívanwnto ocenpat' o posto, 
m tS, ~i t es ollid 1es m'io J'orntrr eleito~, on si •·m qualqtwr· re
união rHmhum dc.lks n:,tivel' prrbe11te ua hora indicada para. a 
mesma se reunir·, os diructor·,~s )H'f'Settlr•s rloveri"in escolher um 
do seu numero l'ar.t ser presidente de talreuuiã.o. 

PODERES DA REOXIÃO 

98. Uma r~união dos •lirector~~s fJU'3 o forem na occasrao, na 
qual estiV•'I' presente nm quorum, dover<'t ~er competente para 
exer·eer to.lo.; ou qu;~esquer· das antoridade::-;, poder·es ou dis~r·e
ÇÕPS, por ou segundo os regulamHutns d 1 compnnhh, qtte o 
for.•m na occasião, couferitlas 110::>, ou exel'civci::; pe!Js directores 
em geral. 

FACULDADE DE NOl\lEAR COl\DHSSÕES E nE DELEITAR 

9\J. Os rlirectores poderão deleg-ar fllli"llfJner 110~ seu;;; po;leres 
em CI>BHnbsõtJs quo constem do tal menrhro on de be::> membros 
da sua cor·po ação como elles jldg-;lJ'<'lll conveniente. Qualquor 
commissiio as-im forma(la dever•• no exerereio dos pndel'es nssirn 
delegados conformar-se com qtwesrJues rPgulamentos que de 
tem iJOS a tempOti lbe sejam impostos pelos uirectores, 
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MODO DE PROCEDER J!>A COJ.\1:\IISSÃO 

100. As reuniões 0 o modo rle prnce ler d ~ faAs comrnis~ões 
qne con~tern d(~ dous ou mais mPmhr·os, dev,,r.io ser govPrn:Hios 
pela:-; pr,,visões aqui ennti la:-; pa.r;1 I'P;_:·u'ar· :llol r···nrliõo:-; A o rrrodo 
dn [H'OCtJder· do:; ,Jirec1ores tanto quanto os Jllt'SilltlS f'llf'fllll appli
C<•Vc'ÍS a h·SO e nã.n forern substituído:-; por· (jll:t•':-quer· rPgula
mento.; feitos pelos directures dd aceordo com a tdtíllm clausula 
prece' lt::nte. 

I~CANDO OS ACTOS 1>0S DIRECTORES E n,\<; C'inl\ll-:-.;1"i:~'l Df<:VEI~ÃO 
SER VAI.lUOS, X.\'J OD:'.TA~TE :\"l)~[l~A('.\0 IIEH~ITPO,.;,\ 

1 O I . Todos o...; ar to" 1'1 ~i tos om qu:ll q llt'l' r·rn u i:t' 1 <I s di rector,~s 
011 ele uma commiss:io de diredore:-;, orr P"'' 'JII<ÜJiter· 1·e sn:r que 
fnnc ·i· •na r eornt' um dil'odor', dever·i'io. n1To oh,t.,rrte s · d·'Sc~nbr a 
d ·pclis que hou\·e :1L unr dP{'ert<l n:t nolll<'<H:•o de t't<·s drrecf11t'eS 
ou pes:-:o:tS qun t'll!lPCiun:tl't~ll1 como aci11ra dit•1. 011 qllt' ell,_,s ou 
q•m<'S']UGr deites est" v.trn des (tl:difieados, ~~·r· tií.o 'ál1do ('UnJo si 
to la t:d pessoa. li ve:-~e ~ido de\' ídamente nurw::1da u lo,se q:tali
ticada para ser U111 director. 

10'2. Si (jU:tlífn'~r dos dir·er;torns. e:-::t:tn·lo de n.e,~r~~·do. fq• rerpli
siLulo a dest•mpeultar S('l'\·iç 1s extr·aor·dinal'io..; o11 :1 I' z,.,. q•r es
(jll8r esforços PSpPCi•les ern Íl' ao, Clll !'e:-:idrr· no ,.,..tr ,,,g,·iro p:,ra 
CJUalqn<->r r1o:; li rs ela Ctl!lll'" rthia, a <·ompanllia d<~v·~r·<t "''IIIUtwrar 
o dir·,~ctnr quo a:-;sim rizef' on os dit'<'CL<we:-; q11e a..;:-:irn liztwem, 
quer rne,1i 111tn urwl somma tixa, quer· lllf-'!rliant'~ rnn•t pol'centa
gem. ou de ou tr·o morlu •·nmu fur· deterrni nado, n I•' l'ernttno-Jr·a
çiio pode!'á ser quer· em nfldi<;ão á, qttel' em snl·stitrHç<lo da parte 
delle ou delle5 n:L rernnllel'açfio acima provida. 

ACL\S 

DEVElt-SE-IIA LA VTL\ n. ACT,\:) 

lll3. Os tlirector·es devel'ão fazer· com qno as actr5 sejam dovi
danwnte la vr~1d:rs no~ ,i vt't>S j•l'ov :do;,; p.tra. o liru: 

De todas a.s nnmeaçõ,,s de otnciae~; 
!>os nornes dos diJ•ect<m~s pr'tJsentes nm fJtWI((ll•ll' rt'tmiito dos 

directores e de qualquer· comrni ·S<tn dt~ dit•ectores; 
De todcts as vrden~ feitas pelos diredores e cn,nnli8sões J.e di

rectores; 
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De to,lns as resoluções e de totlo o expediente de assembleas 
geraes, e lle reuniõe:i de directores e do commissões. 
- E quaesquer t<teS actas tle qualquer reunião dos uirectores ou 
de qualqU•'I' comrnissão ou da companhia, si forem as:lignadas 
pelo prosid.(>nte de tal reunião on pelo presidente da proxima 
reunião que ~e lhq sncceder, deverã.o poder receber-se como evi
dencia do p!'imeira vist<t dos nssumptos 'leclarados em taes 
actas. 

PODERES DOS DIRECTORES 

PODERES GgRAES D,\. CQ:\l!',\. 'i"IIIA CO'{FERUJOS AOS DfRECTOH.ES 

104. A geren~ia dos neg0cios da companhia deverá snr con
ferida aos directores e os directores, em addição aos potleres e 
autoridades por estes estatutos e:-;pednlmente a, elles conf,~ridos, 
poderão exercer to•los os pod··res e far.(•r todcs os netos o cansas 
que podm·i:qn SBI' exer·cidos 011 feitos pela companhia, e 11ilo silo 
por est·~s esi<l tu tos ou po1· lei ot·dcn:1dos on exigidos a ser,~m 
exercido~ pela companhia em ass('mbléa !_!<'ral, mas com su
jeição, não obstante as provi3õcs d(~stes estatnto:-, e a qnaesquer 
regulamentos de tempos a ten:pos f(~itos pela companhia em as
scmbléa geral (dnpois da companhi~t ::-l'r' registrada), as provisões 
das leis reCerentes a companhin~. comtanto (jlle nenhum tal 
regulamento deva. invalidat• qualquer acto anterior dos di
rectores que tot'i<t sido válido si tal regnlamento não tivesse 
sido feito. 

PO!JEllES E~I'FC!FICOS DADo~ .'lOS ll!RFCTORES 

105. Sem prcj!lizo dos pur!PT'es ,~.teraes eonfer·idos pela ultima 
chamada pre(~erlente, e dos outros podm·c-; couferidos por estes 
estatutos, decL1ra-se aqui expt·oss:unente qne os uirectores de
verão ter os seguintes po.letes, rJUCt' d!zor poder : 

I'ARA l',\l\.\.lt DE.-l'EZAS PRELDli?\\ltES 

(A) Para pag-ar as custns, gnstos c despezas preliminfl.r('.s e 
incidentaes á fn;.·m:-~çfío de esta helecimmlto e registro da eornpa
nhia, e á emis.'\ão elo seu cnpit:d .e ol1t·ignçõ·~s hypothecarjas. 

PARA ADQPIP.lP.. HE~S 

(B) Para comprar, on de ontro morln. :ul!Jnirir para a compa
nhia fJWtAsrlnet· bens, direitos ou p1·ivilog-ins fJUe a comnanhia 
seja ant01 isnda n arl(jnit·ir, ·a t:d pr·eço e geralmente sob taes 
termos e condições como ellr·s julg;:t.rcm cou veniente. 
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PARA PAGAR BE'l"S COM OlHUGAt,.~Õ!o:S 

(C) A' sua discreção para pagar por quaesquer direitos au
quirido3 por, ou serviços prestados á companhia, quer total 
quer parcialmente com dinheiro ou com acçõcs bonds, obriga
ções ou outros valores da companhia, o quae:-;quot· taos acções 
poderão ser emittidas quer co:11o inteiramente liberaes, CJHer 
como tal quantia creditada, como p<tg<t so!Jrü ellas como se com
binar, e quaesquer taes bonds, o!Jrigações ou outros valot·es po
derão ser, quer especificamente gravarlos sobt'e a totali,Jade, quer 
sobre qualquer parte dos bens da companhia, c S8n capital por 
chamar, quer nfí.o gt·av:Hlus assim. 

!'ARA GARANTIR CO'l"TRACTOS l\IETlL\ 'iTg IIY!'OTUECA3 

(D) P<"tra garantir o cumprimento de r1uaes~1uer contractos ou 
compromissos celebrados pela companhia, por meio de llypo
theca ou onus de todos ou qualquer dos bens da companhia, e 
do seu capital por pagar que o for na occasião, ou de tal outra 
maneira como elles julgarem proprio. 

PAR.\. NOJ\IEAH, OFF1CIAES, ETC. 

(E) Para nomear, e á su:t discreçã.o, remoYer ou suspender 
taes gerentes, secretarias, o!Ticiaes, emprt~ga•1os, <~gent.es e ser
ventes, p1ra serviços permanente, tempot•arios •m especiaes 
como elles de tempos a tempos julgarem conveni•mtes, e para 
detenninar· as obrigações deites e tixnr os seus ~al:ll'ios e emo
lumentos, e para exigir gnra11tia em taes casos e ,., lt~ tal quantia 
como elles julgarem proprio, e para lhes conferir taes poderes, 
autoridades e discreções, como aos director·es parecer conve
niente. 

PARA NOMEAR FIDEI-CO~DI!SSc\.l~IC•S 

(F) Para nomear qualquer pessoa ou quaesquer pessoas para 
acceitar e reter ou acceitarem ou reterem r~.m fldei-commisso 
para a companhia quaesquer bens que pertencerem á compa
nhia, ou em que ella for interessada ou p:tr:.t qu:teS•ltwr outros 
fins, e para outorgar e fazer todas taes escriptut·as e cousas como 
sejam necessarias com relação a qualquer tal tidei-commisso. 

PARA INSTAUltAR E DEFENDEU. AC(,·ÕES, ETC. 

(G) Para instaurar, conduzir, defender, tt·ansigir ou aban
donar q•mesquer processos legaes por, ou contra a companhia, 
ou seus officiaes, de outro modo concerneutes aos ncgocios da 
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companhia e tambem para fuer can ~orriatas o conce·lel' tempo 
para. o pagamento ou satbfação d1~ f]Uaesrptel' divU,,s venciJas e 
de quaesquer reclamações por, ou co11ti'U a companhia. 

PARA DAR RECIBOS 

(H) Para passar e dar J'ecihos, cles(Jhrig-as n outras quitações 
p0r d•nheir·os pag<tveis a companl~ia e !Je!as reclamações e ex
igencias da companhia. 

SE LLO 

(1) Para rstampar o srllo da ~ompn,nhi:t em f1Ualqner e~cri
piUI'a., dPcnmerJio, ou instr'urn•mt<); rnas o sello n:"í.o lleverà ser 
assim P~blllpado, except0 na pt·est'nça de do11s direcllwes e do 
secret tr•io, 011 de tal ontra pe-;so;t C<~lll ' os di r··~dor es nonwarem 
para :t~]IJe!le tirn, e os ditos diruetor.~~ e se,·r·Rtal'io-;, ou tal outra 
pesStla como aeirna dito, devt·r·ito <~sSi!.;nar· to lo o in:,trumento em 
que o sello for assim e:,tampa•io tu :,llt pr~s~m~~a. 

PARA DAR PENHOR A TITULO DE 1:\'DE~INIDADE 

(.T) p;,ra outorgnr no nome e em repres ·ntaç?ío da companhia 
a CtVOr' tl ~ IJil ti IJUer dir·eetor·, (111 de olltJ',t f't'l'hO;t f)ll8 in(~orr·er 
ou estiver pr·e::;tes a inc •rJ'(•I' 0-m .,nai•JtltW n~:-;pt>•ts 'bili lade pt>S
soal p;•ra b'~nt>ticio da com1~•nlli '· t ·e~ l1ypotllt>C•~ do::; hAns da. 
COrrqmnhirt UJre:sente~ e fUtlll'dS) C01lll) ·~l(p:-; .i lllg'<ll' ·111 C011 V8llÍt~llte, 
e qua ltjner tal hy(Jotheca pnde1·a eont~~r a. r.,enllade de venda, 
e taes outros poderes, conveuios e pr·ovbõ(~s como se combinar. 

PARA D~R POnCE~TAGE~ 

(K) P••ra png:1r a f]ll:tlqnPr offi,·ial 011 outra pPssoa empreg:-~da 
pela Cúlll(':lllhia ou eomnli:-:-ãn ~olll'e os lrJ~~r·•·S de qualqner tJspe
cial Ilf>g'l .rÍI1 011 transacç ·o, 011 llllla p;•rte nus ! n·~t·os goraes ua 
companhia, e tal commhsão on parte nos iliCl'OS deve1·á ser tra
tada corno parte das despezas u<J explt~ração da comp tullia. 

SECRETARIO I~TE!tl:--,'0 

(L) Para de tempos a tempo~ nomPar nm suh~tituto tempo
rario par·a o secr·etario e CJna lqner· pe~~oa a-;:sim nomeada deverá, 
p:•ra os tins destes est tuto . ..;, ser con:siderado o :secretario 
durante o tempo da S!.m nomeação. 
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PARA ESTABELECER FUNDO DE RESERVA 

(M) Para, nntes de recommendar qnalqner divirlendo, pôr de 
lado, tirada dos lucros da companhia, tal sornrna como elles 
julg<~rem proprio como um fundo d} reserva para fazer Cace a 
cont.ingencias ou para igualar di videndc1s, ou para concet·tar, 
melhor·;~r e manter qnnesqner dos bens lla con1panhia e para 
taes outros Iins como os directores na sua absoluta dbcl'eção 
julgarem cotHlncet•tes aos interesses da compan•ria, e com su
jeição ao art. 4" destes estatutos, p<~ra erllpl'egar as varias 
sommas assim postas de lado em taes ernpre~os como elles 
julgarem conveniente, excepto em nc•;õt~S da ~(lmpanhia, e para 
de tempos a tempos tratar de, e var·i<•r taes empr·egos e dispor 
da totalidade ou dt1 qualquer parte delles em !Jeneticio da com
panhia e para. dividir o funtlo de reserva em taos ftmtlos de 
res Jrva como elles jrilgat·em con veuiente, com pleno poder 
para empregnr o fundo d«3 rt'Serva ou qnalquer parte delle no 
negocio da companhia, e sem sel'em obrigados a guardar a mesma 
separaLla do outro activo. 

DECLARAÇÃO DE DIVIDENDOS 

106. A companhia em assembléa geral poderà declarar um 
dividendo ou bonitic.,ção p<1ra ser pago aos accionistas de 
accordo com os seu3 direitos ou iu tere::s~es no~ lucros. 

RESTRICÇÃO SOBRE A IMI'ORTANCIA DE DIVIDENDOS 

107. Nenhum maior dividendo ou bonificação deverá ser do 
que o que f'or recommenrlado pelos llirectores, mas a companhia 
em assembléa geral poderá declarar um di videmlo menor. 

O DIVIIlENDO DgVEllA' SEI~ PAGO TIRADO DO') LlJCROS SOl\IENTE 

Nenhum dividendo ou bonificação deverá ser pago si não 
tirados dos lucros ou fundo de reserva da companhia. 

O QUE SlmA_ CONSIDERADO LUCROS LIQUIDOS 

108. A dedaração dos directore8, relativamente á importancia 
dos lucros liquidos da companhia, deverá ser cuuclu:;iva. 
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DIVIDENDOS INTERINO.:; 

109. Os dit'ectores poderão de tempos a tempos pagar aos 
accionistas dividendos sobre acções proterenciaes semestralmente 
e sobre acçõos ordinarias por conta do l1roximo dividendo a 
chegar taes dividendos interinos como em seu juizo a posição 
da companhia justificar. 

DIVIDAS PODERÃO SER DEDPZIDAS 

li O. Os directorcs poderão rete1' qnahpter di\ idendo ou boni
ficação sobre que a comp<lllllia tiver direito de retenção, e 
poderá applical-o em, ou para ajudar na satbfa•:ão das dividas, 
responsabilidades ou C•Jmpromissos com re:::peito ao, ou ás qunes 
o direi to de retenção existir. 

PODER DE RETER DIVIDE~DOS OU ACÇÕES TIE :\IENOR, LlJNATlCO, ETC. 

111 . Os· directores poderão reter os dividendos ou bon il1cações 
pagaveís sobre acções ou stoch com respeito a3, ou a qualquer 
pes~oa, segundo a clausul:t de transmis:são, tiver· direito ator
nar-se accionista, ou que qm~ ·quer p1!Ssua, de accordo com 
aquelle artigo tivet· direito a tr<1nsre1·ir, alé que tal pessoa 
venha a ser um accionista, com relação ,t taes acções, ou trans
fira as mesmas devidnmen te. 

I'AGA:\IE:-;To 

112. Qualquer dividendo podera ser p:1go por meio de ch·3rpie 
remettido sobre o 1isco da, }Jessoa a quern deva ser pago, pelo 
Correio, para o endereço registrado, da pessoa que ti ver a elle 
direitos, ou, no caso de possuidores collecti vos registrados, para 
o enJereço daquella cujo nolile fignmr primeiro no registro, com 
respeito a. htes ncções. 

Todo o cheque as')im mandarlo deverá, a não ser que a pesso:1 
com direito a elle instrua differen temente, ser l'eito pagave1 á 
ordem da pessoa a quem elle for mamhtdo. Nenhum dividendo 
ou bonificação deverá vencer juros contr;1 a companhia. 

CONTABILIDADE 

CONTAS QUE SE DEVE:\! GL\RDA!l 

113. Os directores deverão fazer eom que contas !leis sejam 
guardadas das sommas de dinheiro recel.Ji:las e expedidas pelu. 
companhia, e os assumptos, com relação aos quaes tal recebi-
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mento e tal gasto tiver logar, e dos haveres, creditos e respon
sabilidades da companhia. Os livros de contas deverão ser 
guardados no escriptorio registrado da. companhia, ou em tal 
outro ou em taes outros logar ou Jogares, como os directores 
julgarem conveniente. 

lNSPECÇ'ÃO l'ELOS ACGI ONIST AS 

114. Os directores deverão, de tempos a tempos, determinar 
si, e até que ponto, e em quaes lagares e occ;tsiões, e soiJre que 
condições ou regulamentos as contas e os livros da companhia, 
ou qunesquer dellas ou delles deverão estat' abertos para ins
pecção dos accionbta.s, e nenhum accionisb devet·ú. te1· direito 
algum de inspeccionar qualquer conta, livro ou documento da 
companhia, excepto quando for conferido por lei ou autorisado 
pelos directores ou por uma resolução tla companhia em 
assembléa geral. 

EXPOSIÇÃO DE CONTAS E BAL,\NÇO !\.NNUAL 

115. Na assembléa ordinaria de cada anno os directores 
deverão submetter á companhia uma. not<t ch receibt e gastos e 
um balanço que contenha um smnmario dos bens e re~ponsa
bilidades da companhia, feito até uma data não superior a seis 
mezes antes da assembléa, desde a occasião em que a uHima 
exposição e balanços precedentes tiverem sido feitos, ou no caso 
da pl'imeira exposição e IJalanr;o, de:sLle a incorporação da com
panhia. 

RELATORIO ,\N~UAL DOS DIKECTORES 

116. Toda tal exposição deverá ser acompanhada por um re
Iatorio dos direetores relativamente ao estado e condições da 
companhia, e com a relação a quantia a qual elles recommen
darem para ser paga dos lucros a titulo (le divideudo ou boniti
cação aos accionbtas, e a quantia ( si h ou ver algtuna ) que elles 
propuzerem passe~r para o fundo de reserva, de accordo com as 
prescripções naquel!e respeito, aqui anteriormente contidas, e a 
exposição de contas, relatorio e balanço, deverão ser assignados 
por um director e ret'erenda•.los pelo secretario. 

DEVER-SE-HA MANDAR CÓPIA AOS ACCIONI5TAS 

117. Uma cópia de taes balanço e relatorio, sete dias previa
mente à. assembléa, deve!'à ser entregue aos po~suidores regis
trados de acçõe8 ordinarias, da maneira como se instrue aqui 
adiante que os avisos sejam notificados. 
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VERIFICAÇÃO DE CONTAS 

AS CONTAS DEVERÃO smr VEIUFICADAS ANNUALl\IE~TE 

l 18. Uma vez pelo menos, em cada nnnn, as contas da compa
nhia deverão ser examinad<~s e a exactidüo da exp• •sição das 
contas e tio balanço averiguada por 11111 ou mais verifi ~ador ou 
verificadores de contas. Os veriticador·es de C'lntas dever·ão ser 
nomeados pela companhia na assernhléa ordinaria de cada anno, 
mas os !Jrimeiros veriticadores de coiJtas da companhia deveriio 
ser nomeados pelos directores. 

A re!mião dos vel'itic •dores de contas deverá ser fixa, pela 
comp1nhia, em ::~ssemLléa ordinal'ia. Qnnlqner verificador de 
contus que tiver de se retir,,r do P')Sto, deverá ser elegível pnra 
reeleição Si ~ómente um ver·iticador· de contas for nome<ldo, 
tolas as provbõ(~S aqui contidas rola ti ranwlltc a veriticadorêS 
de contas, deverão HpplieaJ'-S!'\ a olle. 

Os verificadores de contas porlel'ão ser acrionistas da compa
nhia, m••S nenhuma pes:'loa dever á ser degi \-el como vel'ilicador 
de contas IJ!lt.:! for· interessada de ontro modo fJUe não seja como 
accionista da companhia, om qualquer transacção della, e 
nenhum director· ou olttt·o offlcml devurú ser elegivel durante o 
tempo que continuar em serviço. 

VA.GA CASUAL 

119. Si qualquer vaga rasual occo1T Jr no posto de verifi
catlor de contas, os director·es deverão convocar uma assembléa 
geral extraordiuaria para. preencher a mosrua. 

OS VERIFICADORES DE CONTAS DEVERÃO INFORMAR SOBRE A 
EXPOSlÇÃO DE CONTAS E DAL,\NÇO 

120. Aos verificadores de contas deverão ser fornecidas cópias 
da exposicão de contas e do balanço que so tencionar· suiJmetter 
á comp:•nhia em r..ssemblé t gel'al, pelo menos, I~ dias antes da 
assemiJiéa a fJUe os rne~rnos ti •·~rem de ser submettidos e Jeverá 
ser a sua obrigaçiio examinar· as mesmas com as cautas e peças 
justiticatiV<IS com ellas relacionadas, e informar a companhia 
sobre e !las em a:ssemblé~t get'<d. 

INSPECÇÃO DOS LIVROS PELOS VERIFICADORES DE CONTAS 

121. Os vel'ifirarfores de contas deverão em todas as occasiões 
razoaveis ter accesso aos livros e contas da corup:~nhia, e elles 
poderão com relação a ellas examinar os dit·ectJrtS ou outros 
otflciaes da companhia. 
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QUANDO SE DEVERÁ CONSIDERAR FINALMENTE A.JUSTADAS AS 
CONTAS 

122. Torla a conta dos directnres quanrl.o for verificada e 
approvala por uma nssemh!êt ger·al, den~rá ser corl('lusiva, ex
cepto com respPito a qualquer err·o descoheJ'Io nt-llas dentro dos 
proxirnos tr'eS mpzes depois rla nppr•ovação della. 

Torla.., as vezes fJUe tal erro fr ·r descoberto dentro daquelle 
per-iorlo a conta rleverá desde logo ser corrigiua e desde então 
deveri ser conclusiva. 

AVISOS 

l\TODO DE NOTIFICAR OS A YISOS AOS ACCIONISTAS 

121. Um :rdso po lerá sr>r notificado pela companhia a qnal
qur>r accionL:;t:l quer pi>ssoalmente. quer mandando-o pelo Cor
reio em nm 1 car·ta franfJue:1rla, dirigiria a tal acciunista, no f!CU 
logar ou endereço registrado. 

ACCIO~ISTAS RESIDENTES NO ESTRANGEIRO 

124. Carla possuirlor de :wções en.io lognr de er d0rt>ço regis
trado não SPja no IV~ino l'nido. deverá dr~ tempos fi t~·mpos DO· 
tificnr por es~ripto a comprwhia um ewlert>ço no RPinn Lnido, o 
qual 1lever·á ser rensitl1wado como o sen Jogar de ender·eço re
gistrado relativamente ao sentido da ultima clausula prece
dente .. 

AVISOS QUAND0 NÃO HOUVER ENDEREÇO 

125. Com relflçfio aos accionistas qne nfi.o tiverem enrlcreço 
registJ'arlo no Reino Unido, um aviso "ffixarln no e:-;cr·iptorio 
deverá ser considerado como bem notiticado a elles, na occasião 
em que elle for atftxado. 

AVISO A POSSUIDORES COLLECTIVOS 

126. Todos os avisos com referencia a qnaesquer ficções regis
tradas, a que pr>ssoas tenhnm dit·eito collectivanwntr~, deverão 
ser dados a qualqnE>r de taes pe:-soas que estiver men~ionada em 
primeiro logar no registt·o ; e aviso assim dado devel'à ser sutil
ciente a viso para todos os possuiJores de taes nct;ões. 
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QUANDO SE DEVER.\ CONSIDERAR TER SIDO DADO AVISO PELO 
CORREIO 

127. Qualquer aviso mandado pelo Correio deverá ser consi
derado eomo notificado no dia em qne cinta ou enveloppe que 
contiver o me.smo, for lançado no Correio, e ao provar-se tal 
notificação, será suillciente prova que a carta ou cint~. contendo 
o aviso, foi devidamente lançada no Correio. 

CESSIO~AIUOS, ETC., OBIUG.\.DOS POR PIÜ:VIOS AVISOS 

128. Totla a pes~oa que por operaçã,l da lei, transl'erencia, ou 
outros meios ~ejam quaes forem, vier a tet· direito a qualquer 
acção, devera ser ourigada por todo o aviso com referencia a tal 
acção que, préviamente ao seu nome e endereço tem sido lançado 
no registro tiver sido devidamente dado á pessol\. de que elle 
obteve o ~::eu titulo a tal acç~ão. 

A VISO vALIDO SI DE :'I[ i,JC E O ACCIO'\I~T.\ TE:'>IHA FALLECIDO 

12<J. Qu:tlqner aviso on documento entrep-ne ou mandado pelo 
Correio, á, ou deixaJo no endereço rep-islrado de qualquer accio
nista, em consequencill. destes estat11to:-;, do\-ei·á, não obst:1 nte 
tal a...ccioni~ta estar então morto, e qner a companhia tenha, quer 
não, a viso da morte delle, ser considerado como tendo sido devi
damente notificado com referencia aquaesquer acçõe~ ;·egistl'adns, 
quer sejam possuídas por elle só, quer· sf~jam pos"' .• telas por elle 
juntamente com outras pessoas. por tal accioni;;ta, até que alguma 
outra pessi)a seja registrada em vez dellc~ como o possuidor ou 
possuidor collecti vo de! las; e tal notificação deverá, p;Jra todos 
os fins destes estatutos ser cousiderada. notificação sufficiente de 
tal aviso ou documento dado ;ws seus herdeiros, testamenteiros, 
ou administradore~, e a todas as pessoas (si as houver) collecti
vamente in ter-ossadas eom elles cow e lia em quacsqner taes 
acções. 

DISTRIBUI('ÃO no ACTIVO 

130. Si a companhia for liquidada o <1ctivo excedente dev·~ra 
ser applicado primeiramente em saldar o c;~pital p<tgo sobre as 
ditas acc;ões preferenciaes, e quaesquer dividendos atrazados 
(até ao principio da liquidação) e o resto deverá ser dividido 
sobre ellas entre os outros accionistas de acco.~do com os seus 
uireitos e interesses. 
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DISTRIBUIÇÃO DO ACTlVO EM DI~III~IRO 

131. Si a companhia for liquidada, os liqnidatarios (f)uer vo
luntarios quer otficiaes) poderão com a sancção de uma rt~solução 
extraordinaria dividir entre os conlribuinV~s, em dinheiro, 
qualquer parte do aclivo da companhia, e poderito com a sancção 
conferir qualquer parte tlo activo da companhia a ti<lekommis
sarios sob taes tideicommissos, para ht-netkio dos eontribuintes 
como os li!luidatario:;, com igual san,:ção, julgarem conveuiente. 

VENDA DE ACCORDO cnM A SECÇÃO 6} DAS LEIS DE 18()2, 
ltEFEltENTES A CO:\IPANIIIAS 

132. Si a qualquer tmnpo os liquitlantes da companhia. fizerem 
qualquer venda ou entrarem em qnalqner ;~rranjo de accordo 
com a secção 01 das leis de ltlG2 referentes a eornp;whi<ts, um 
accionista dissidente, no sentido daquella secção, nii.o •leverú ter 
os direitos a elle dados por elln, mas em vez disso elle pNlerá, 
mediante aviso por escripto, dirigido aos liquidat:trios e deixado 
no escriptorio, não mais t:trde do que 14 dias depois da d;1b da 
assembléa em que a resolut;ilo 0spech I, autoris llldo tnl venda on 
arranjo, tiver sido passadn, exigir· del les que venda 111 as ncções, 
stoch, ou outros, bens, opçãn, ou pri vilegios a qnn, dn accordo 
com o arranjo ella teria vindo d,~ outr·o morlo a ter dieeito. e que 
paguem a elle o producto liquido e t,tl venL.Ia e p<igamento de
verão ser de accordo feito3. 

Tal venda por ultimo mencionarlil, porlerá St~r fAita. de tal ma
neira como os liquidatarios julgarem conveuieuh. 

PROVISÕES ESPECJAE . ..; 

133. Qualquer tal vendn, ou arranjo, on a resolnçiin e.special 
qne a, ou o confirmai' podera pr·over para a distribuição ou apro
priação das acções, stoch, dinheiro, outl'os beneficio8 ~L receber 
em cou1pensação, tle outro mudo que não :;ej;t de accordo com os 
Jireitos legaes dos contribuintes •h companhia e partkuh r mente 
qualf]uer classe poderá ser dado dir·eito~, pr·efemrrciaes ou es
pcciaes ou po1lerú. ella ser excluirb compldamonto ou em !'arte; 
mas no caso de qualquer trtl pr·ovbão ser CdLl, a ultima clausula 
precedente não deveeá ter npplicação com o fim ele que um accio
nista dissiJente possa ter os rlir·eitos conferidos nellr's pela Mcc,~ão 
lGl da lei de 1862, referente ú companhia. 

INDEl\INlDAUE 

I~DE:'IINlDADE 

134. Todo o directnr gerente, sec!'ehrio, e nutr·o otficial ou 
servente da companhia deverá, irvlernni!icado pela companhia 
contra, e deverá ser obrigação do::; dit·ectores, tiranrlo o dinheiro 
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d0s fundos da comp:•nhin, pa~:•r tori:H a~ cu1;t•s, per·das e oes
p:~za.- CJl18 qual•pwr tal niTiehl nu :-;erverltt~ incnrrente ou vier a 
ser· sujeito a, por cau,a. d1~ fJII:d•ru··r· e"ntr·:•cto c l1Jitrado, ou acto 
ou a1·ç:io ft~Jta por· el113 na qn:~ ll·la.de dr) t li otncial on st•rvel! te, 
ou de qualquer· rnaneil'i:l. no t 1 e.;·~:tr['errllo dos seu~ deveres, e a. 
quantia. JHI!';t fJUe tal inde r111idade é pr·ovida de\'et•;l, imrnt~dia
tamente ter ~tfHitosohre os lu·ns da Ct•rrrparrllia, como um dir·elto 
real, e rlt-~vera ter prioridade cnt1·,~ os acciouistt::; sohr·e to1las as 
outras reclamaçõ JS. 

l:ESPO;\'"SARILI!IA.Df<: ll\'lll\'II!U \L fH1S DlrtECTO!tES 

]35. Nenhum 1lir,3ctor ou entro ollki:d dn, compnnl!h deverà. 
ser re~ponsa,·d pel••s actos, I't~1:eldnrentos, neg-li~encias ou faltas 
de qna I qner ontr·o d trect"r ou ol!ki:tl, on 1'0{ totll:l r· pade em 
qtHIIJW'I' re r~ltilllento ou <lllfro :~<:to p••r:t urrifui'IIJbL•d,~ ou por 
qualq:..er tnejnizo ou dt·~p•'ZH qtle neilllll'ça á cor!lpanlria por· 
cnusa da insullkien~ia ou deli ~ien•·ra de trtulo a qn:H~SI)II•·r bt~rJS 
adquir11lns por ordem dt s dlr,·d<,res, p:1!'<1 ort e111 nome da corn
P<>IJiri.t 1 uu pela. in::;tllficiene;a ou d,·licierH~ia dt~ q11:d•pwr· /'entlor 
em ou soLre qu:1esqner· SOllllllas tJ,>- drnll•·i:·o d1 ,·ompo~nhla sejam 
empr·(~g-:~da..;, ou por flllll.iqnt•r pe1·da ou !Jt'l'jrlizo qtw or·igirw da 
ba!II'Ul'iiÍ:I, ÍII~P)Vülleia, 011 tjll ilqllc'l' ;,efo QI'I'OII(JU de 1Jlllll•pl8I' 
pe::-;so 1 com fjnem quaesrptel' di nii•·Íl'""· \';t!o!'e,;. ou cllt~itos 
tenlwrn sido d<~positad(tS, nu por f}U•l pwr· outra perd:t. prPjnizo 
ou infort••nio seja qual for, quH <~C<tn!eça, n 1 eX1~cu~·ão dl>S de
veres do::; seus l'e:-;pedivos carg-os, ou c"rn J'elaçào a bso, a não 
ser flUe os ditos acon tecirneutos sueced:tm JIOl' acto on falta 
proposital delle ou de!les. 

ALTERAÇÃO DE REGCLA\TE:\'TOS 

ALTERAÇÃO JlE REI:T'LDIE\'TOS 

13ô. A compnnhia poderá de felllpo:.; a tempos, e em CJUnlquer 
occasião, media nt>l rPsolt•ção e"peci:ll, :1lteJ ar· todos 011 qu 1esquer 
dos •egulnmentos da CO!Hpiltlhi<t fjlle o t'on~lll na (tCI':l:-iÍã I e r,,z;~r 
novos regulament• s <"ffi <'orrdu~:io d0, ou er11 addkf10 a todos PU 
quaesfjllel' dos r·egula lllt'ntos tpte o f, .rer11 "" oc1~:tsiiio 1 rl;~ com
panhi•t, e os ro.!.n1la.mentos as,...im f<ifos ou n:1 o,·c;,sião em vigor 
dever·ão considerar-so como regul;;Jiwntos da Cl'lllf!ardria coru o 
mesmo valor• como si eliAS tivnss(•tn oi"ÍgJna lllJAIIte sido co11tidos 
nestes estatutos e dev'3rão de ignal m<•neira e~tar snjHitos" ser 
alterados ou moditicados por qua lfJU•.:r r~:soluçii.o e::>pLcial sub
sequeute. 
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NOJ\IES, l\IORADAS E OCCUI'AÇ'ÕES 110~ SUBSClUPTOitES 

H 1mry Tnlpnt.t, :12 Great St, H~len's JJm,lros, nAg-ociftnte. 
\V:dter Jacob, 1\l Glazburg Ltoad, \Ve:st Ken~ington \V., ca

pitalista. 
Alhert James Atkey, VO C:mnon St. Lon·lres E. C., enge

nhPiJ'o. 
R ·~.dn 1ld Nnrton D:l\v~;on, 24 nevonslJire Cllamhers His-

hop~gate ~t. \Vt .. E. C., secJ·et<tl'in dH Con•p •nhias l'ublic:IS. 
\V. E. Venn, Tlwrnton House, Biekley, ca(Jilali~ta. 
AI tred .J K •nt, 8, Cr·oss Road, Snllth \Vi rnldr~rlon, conhdor. 
Sanlllel La wn lhe r, 112 Ft~t·me Park H.oarl, St.r owl Green, 

Middl ·sex:, ca 1•ital ista. 
Jlatndos no dia 30 de março de 18\JG. 
Te~lenm,,ht da assignatum supra: E. Glru:se, 21- (). De

vonshrre Clmmbl:lrs, Di.:sl!op,-gate St. \Vtthout, Londres, E. C., 
emi•l'e~adn. 

''ópi:t tiel. 
ErnHsto Cbave, ai ud:1ntc do registmrlol' de soei edarles an

onyrna..,. 
Ao lado esbva o sello d.e um shilling. 

En, abaixo nssig-nado, \Villian Eust:1rc Yenn, desta cidade 
de Lonclre:-<, tahr~lli:io publlir>o por alv 11'á rr·~gio devidamente con
stitui<lo, j11rarnentado e em e.xereicio, ~el'tilico lklit pre-;eflt·~ que 
a tradncç:lo na liugu:t por·trlg"ll(•z:t qne aqui v"e anrrr·xa sob o 
meu St•llo ollic1al é "llet':"ão tini e confMrne da cr)pia nffici:ll im
preR:"a d:t e:-:cr·iptur·n de S•lCiPd.l:l. le e Estatuto,; da soeie lade an
onyma intitulada The Sant' A.nna liol,f Mir~íng Cumpcmy, limiled, 
qnn fallll•em aqni vae ann•·xo, na lingn:l ir1;_:·1eza igll:tlrnet~te soo 
rnen rlito S•~l lo otfi,~ia !. Cer·ti tico outr·osirn fJIIe a dit<t c6pi:t, 
nchando-se rev•·sti<h nas paginas oito e fJtlflronta e oito da as
signatnra f]lle dou fé see ;~uth~>n'ica do Sr·. Et':t~,;t Clo:tve, njn
d,tnle do registrarlor •le soderlad0s anony111a~ na. ln~lalr'rra, é 
dig-na, ass1rn r~omo tr~mbem o é a diLt tt'aducção, do torta a fj c 
cre ltttl t:wto nos tribunaes de ju..;tiç:\ C01llO lút•a delles. 

Em te,;tHrnu ullo do f]lle, para füzer constar onde r·on vier e para 
todos os effeitos legae,;, passo a presente f]Ue !irmo e selln com o 
mon dito :"ello om,~ia.l em Lrmrlr·e:; aos vi!lte e um dias de julho 
de 111i I oitocentos e noventa e seis. 

Veritas. 
(A~sigrmdo) \V. E. Venn, tabellião publico. 

Ao larJ,, esta\·a o SPllo ollicial do nll~smo tab3llii'Lo publico, 
sob1·e uma e-;tampilha do um shillin!!. 

R·-'CUilliPÇO veru.~deir';\, a as~igllatnr;t i llllÍ:I ele \Vil liam Eu-:tace 
Venn, tab·~lli:lo publico desta, cidade e p 1ra. ~onst:11· llndr~ r:on vier 
a p, !do do mesmo, pa~sei a pre~ento f]tle a:-8:g-no e fiz sellar 
corr.f'<" sello t.le:ste Consulado da Repuhlic:l rios E,t:~dus UrlHlus do 
Brazil em Loct1res, aos 22 d.e julho de 1896, e fl''e liguei com os 
documentos ns. I e 2, rubricados c enumera1los pot· ruim. 
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N. 330- Recebi 6/9 d. (Assignado)- Lui::; Augu ~o da Costa, 
vice-consul, 22 de julho de 1896- sobre duas e' 1ampilhas do 
imposto consulal' no valor colledivo de 3~. Ao lado estava o 
sello do Consulado brazileiro ~~m Londres. 

Reconheço verdadeira a assignatnra do Sr. Luiz Augusto da 
Costa, vice ·consul em Londres. 

Rio 1le .Janeiro, 23 de outubro 1le 18\lG. -Pelo director 
geral-(Assignado)- L. P. da Silva Rosa, sobre quàtro estampi
lhas do Thesouro Nacional no valor collectivo de Ç:;550. Ao lado 
estava o sello da SeerGtaria das Relações Exteriores da Repu
blica dos Esta•los Uni1los do Brazil, Rio de Janeiro. 

Estava sellado com tres est:1mpillws do Tliesouro Nacional no 
valor collectivo dn 3:3~, dnvitlamente inutilisadas, com o carimbo 
da ReceiJedoria da Capitnl Federal em 23 de outubro de 1896. 

Nada muis continha o referido documento, flUe fielmente 
verti do propl'io oJiginal ao 11ual me reporto. Em fé do que, 
passei o presente qlle assignei e sellei com o sello 1lo meu otficio 
nesta cidade do Rio de Jaueiro, aos ll dias de novembro de 
1896.- Jolzannes Jochim Cltri~tian Voigt, traductor publico jura
mentado. 

TRADCCÇAO 

DOCtJ:\IF.NTO EXI!IniDO 

Contracto feito no dia 10 de al1ril de 1896 entre a T!Le Dmn 
Pedro Gold Mining Company, limited (chamada em seguida: -
A primeira Companhia Dom Pedro) e Sir Frederick Dixon Dixon 
Hartlnnd, Baronete, mc:nlJl'o do parlamento, o Exm. Sr. Albert 
James Atk··l· e o Ex:m. Sr. Heury Tolpntt, todo~ de Devonshire 
Chambers, Bi~hopsgate Street, da cidade de Londres, liquidata
rios da prirn()ira Companhia Dom Pedro e aos quaes se fn aqn! 
referenda sob a denominação de « O~ primeiros liquid:ífario:-5 " 
da pl'imeira parte; a Tlw Don~ Pedro Gold Jo.fining Company, 
limited (cham:tda em segui1la:- A segundn. Companhia Dom 
Pedro) e o::; ditos Sir Frederiek Di:xon Dixon H:1rtland, .A!bert 
James Atke.v e Hnnry Tolpu tt, li']nidatario:3 da segunrla Com
panhirb Dolll Pedro, da segnuda parte.; e n, The Sant'Anna 
Go 1d Jl1inin(; ContzlaJI!f, Z:.miterl (ehamada em seguida: -
A noYa companhia.) da terceit·a parte. Attendeudo a. que a pri
meira Companhia Dom Pedro foi Íllcorporada no armo de 1883 de 
accordo rom as leis de !86:2 a 188:3 refcr1mtcs a companhias com 
um capital nominal 1lo .t 125.000 dividido em 1'23.000 acções de 
.E I cada nm:1, o qual foi suhRefJI!entomente augment:uJo, de 
mo1Jo f]ne o capital nominal autnrisado cono;i::;tia, em 30 de abril 
de 1894, quando foi P"SSJda uma resolnção r ~.ra lirruidação vo
l111Itaria e reconst!'U~ção tla, primeira Companhia Dll!l1 Pedro, em 
.e 130.0!10 divididas em 150.000 aL\·ões d8.! I cada uma. E 
attendeiJ•Io a '}ne pela dita resolução os ditl)s IiquirLtntes da pri-
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me ira Comoanhia D. Pedro foram nomeados para levar a cá.ho 
tal liquidaÇão e foram autorisados de accon.Io com a secção IGl 
da lei de 18G2 referente a companhias a celeltrar um co11tracto 
com a companhia então prestes a ser incorporada (a qual ''!'a a. 
segunda, Companhia D. Pedro) no' termos do l'<.tsennho do con
tracto a que se fez referenc~ia, na Jita resoliiÇãu (~ dtwiclamonte 
approvado, o qual contracto foi em 13 de jnlho de I gg! devida
mente outorgado. E attendendo a rrue, de accordo ~om a dita 
resolução, a segunda Companhia D. Pedro foi incorporada no dia 
27 de junho de 1894. com um capital nominal de ;t; IGO.OOO, 
dividido em !50.000 acções do .t l c<trln. uma. E attcndcnuo n. 
que 124.~3G8 acções d:~ segunda companhia J). Pcllm trem :,ido 
emittidas e pemmnccem agora para recolher o estão completa
mente liberadns ou creditntl<~s como cornplntnmento liboi·ad:1s 
nos livros da segunda. Companhia, D. Pedro. E attendundo 
a 11t1e a. segnuda companhia D. Pedro foi f'nrm:Hh com o fim 
do tomar conta de e explorar ns minas e prop1·ioclades mi
neiras no Brazil antig-amente pertencentes á e explorad11s 
pela primeira Companhia D. Pedro no BI'azil e em outra 
parte, e a seg-unda Companllia D. Pedro é actunlmente a. 
dona de taes minas, propr·iedades e ontros llavcres, com snjeição 
apenas a urna. escriptura do fidmcomrnisso 0 obr·igações a qnc :-;e 
faz refe!'encia no seg-nnrlo perio1lo. E attendendu n f')lle ainda 
estão para recolher ~ 600 de obrig<iç·ão tln. primeira Companhia. 
D. Pedro, que hiTo foram remiclns e quo cstiio garantid<1S pelas 
escriptur;-1~ de fideicommisso datadas resned.i,·amr~nre em 2 de 
março 1le 1887 e em f) de dezembl'o dl' 18t.HI, pelas qn:H''> certos 
bens da primeira Companhia. D. Perlt·o !imtrll g:ll'arrtidos a lidni
commissnrios, p:tra h~neficio dos possuidore~ do tacs ollrigaçi1es 
da maneira mencionada. em tal esc..:1·iptnm. E a t.londenrlo a que 
a Sngnncla. Companhia D. l'edro creou e r~rnittin ..!.: ::.1~~) de 
ohrigac:;õos que ainda estão para recolher. E attendendo a que 
pm' um;t resolução esperial da. Segunrla Cotupanili:l, Dom pedr·o 
passada e confirmada em assemhlóas gemes extraonlinarias della 
reunirias respectivnmente no dia. 12 do março de W~G e no dia 
30 de março Je l8Vü, foi resolvido : 

I. o Que era conveniente recon~trnir a Sr"gun:la Companllia. 
D. Pedro e, portanto, que a Sognncla ('o!llpa.nlti:t (). l't~dr·o 
fosse Iiquirladn voluntariamente e (jllü os di!os Sir Fredt~ric·k 
Dixon Dixon-IIartl:md, Albert James Atli.n.v e Hc•nri Tolpntt 
fossem, o olles por ella Curam nomrmrh-s liriuirlatar·io:; p:tl':.t o::> 
tin:; do tal li(juida~·fio. 

:~." (JllO o::> liqlliLliltarios fossnn, n nlln..; por· (dh f'urnr11 :111tur!
~ados a corr~entir na reg·istr;H;:Io fio 11111:1 nor;t eonrp;1nlri<t quo 
devel'ia sm· cham:lda Tlw Sant'J11na (;ufrf Jfiuin!f f'uiiiJHIII!f, 

limited, com- urna C3cl'iptnra social e e:;tt~tntos uulla menelu-
nado:i. . 

3. o Qm:~•'o rascunho rle eontractu a quo !:i<) rl~Z •·dt~rew~ia na. 
y•o::;oluçáo (o qual é o rascunho llosto instt·umor1to) rus~e o o mesmo 
foi por· ella. approvado, e que o~ llqni·lat~trio::J rJ.l :Se~: nur.!a Com .. 

l'orler Ev.!cutivo 1•\.1'/ 
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panhia D. Pedro fo~sem, e elles foram por ella. autorisatt JS, uo 
acconlo com a secção 161 da. lei de 1862, referente a compunhias., 
a celebrar um conlracto com tal nova companhia (f]uando incor
porada), nos termos do itito rascunho, e a lAvar o mesmo eifüito. 
E nttendendo a CJUC, de accortlo com a dita resolução, a nova 
companhia foi então incorpora.!ht segundo as leis de lHf:~ a lí-'!n 
refet·enlos <.\ companhias, com um capital nominal do ,t l;JO.OOil 
dividido crn 150.000 acções de J.: I e~1da. nnm. 

E attcndendo a que pelos estatutos ua. nova companhia está 
provido que a mesma companhia deverá immediat.nuente cele
brar o contracto a que nelles se faz referencia, o f]ual é este 
instrumento. Ora hem, pelo presente se convem como segue : 

I. n Sujeita ás provisões deste contracto, a Seg-nnda Companhia 
D. Pedro, o os seus liquidntario~ tlc\·erão transferir ú, e a nova. 
companhia dcverú tomaL' conta de, <t contar rlo dia 3l de nmrço 
de I tj\)6, todas e cada uma das minas, propriedades mineiras, 
tel'ras, editicios, direitos. bens o llavorcs da Sngnnd<~ Companhia 
D. Pedro, situados ou qno estiverem no Br.tzit, o todos o:; ha
veres da. Segunrla, Companhia D. Pedro situadas ou qtw estive. 
rem em lnglatena ou em outm JKtrte CJlle não seja no Brnzil, e 
toda outra emprcza da. Segunda, Companhia D. Pedro, junta
mentl3 com o honetieio do todos o:;; contractus e compromis::os n, 
que a Segt!nda Companhia !J. Pech·o tC'Iu direito, e todo ma
tr3rial, machiuas, gado, editicios o outros bens que l'orem conside
rados ser dos seusrespecti vos valores quu tignrarem nus livros 
tla companhia naquella. data, eom sujei<;iiu, Jl<lo obstante, l'elati
vamente a taos dos ditos assumpto:-; qno estão l't!Spectivamente 
sujeitos ils ditas escripturns de fidd!~!llt1tnis~;o e ús ditll.s obrigaçües 
da Primeir<t Companhia. D. Pedro o aos ditos dcbenturcs bonds 
da Segnuda Cornpanllh 11. Pedro e a tortos os outro:-:~ impedi
mentos fJHC n1l"c)ctem os mesmos nssumptos; 

2." Como parte do pre<,~o do tal tra;;pas:;o, a novn. comp:-m Ida 
dover;\ pagar. satisl'azer 0 desempeuhar todas as di\·idns e re
~ponsahilidadc~ da Segund:t Cnmpnnllia D. Pedro, sejam ellas 
quaos forem ( incluindo ns ;t GOO de obriga!;Õl~~ parn. recolhet· rbt 
l'rimeira Companhia, D. Pedro) o deverá <tdoptar, executar e 
cumprir· to<los os contractos <~ compro1nissos que lhe imponham 
agora obrigaçõ3s, e deverá a to<lo tempo cuuse1·var a Segund<t 
Companhia D. Pedro, seus lir]tlidatat"ios e contriuuintes iudem
nilicados contra taes dividendo~, rcsponsabilHiades, contractos, 
dividas e compromissos, e contr·a todos os pleitos, processos, 
custas, pl'ejuizos e reclama~;ões com relação a dias ou elles. 

3. o Como outra ]'arte do preço do dito ti-as passo, a nova 
companhia de,·erú. pagnP e devoul. a tcdo tempo de oea avante 
conservar a P1·imcim Companhia D. Pl~dro o os seus lif)Uida
tal'ios 'l eonlrilntiutes, <' a ~egunda Comp tnltia. D. Pedro e os 
scn:-; liqnidatario;; e contrilmintes, in<Jemnitkatlo;.; contrn todas 
as cust:ts 13 dcspezas ti:L e ineidoutaos :·t liquidaç{í.o da Prirneil'<t 
Companhia D. Pedro c da Seg11nd<t Cornpanhia D. Pedro e de 
levar •t elleito u trn~_;pn:::so ~t nunl cPmpalllti<t. 
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4. o Como resto do preço do dito traspasso, cada accionista ~a 
Segunda Companhia D. Pedro deverá com relação a .ca~a acçao 
int(üramente liberada della possuiria por elle, ter direito, me
diante aviso por e:'cripto 1lacln á nova com~1anh~a dentro lle um 
mez solar a conhl.r da dnta do prcscnto a lle:'P,Fll' quo n. nunt 
c:nnpanhia averbe a. dle on ú pessoa, ou pes~~~as por. t•lle nomoa~ 
<hs, uma a~·çãu de L 1 Ja no\·<t companlna ered1L1da com 1~ 
~chiUings como pag-os sobre ella, e todo o aecionbta qne ntí.o <ler 
tal aviso dentro do prazo acima transcri pto, não <levera ( co!n 
sujeiçfío aos e sem prejuizo dos direitos a elle d:ulos pela secçao 
161 da lei de 1862, referente .-~ companhht ) ter direito a fazer 
reclamação alguma quer contra a Segun1la Companhia Dom 
Pe<lro quer contra, a, nova companhia, quer nin<la contra os ha
veres 1le qualquer de taes companhias. Os lirplirlat:trios d:t Segunda 
Comnanhia D. Peu1•n deverão irmnediatnmente Jar a cada ac
cioni'sttt da Segunda Companhia D. Pedro aviso das vrovisões 
desta clausula por meio de eart:.t-circular enviada p8lo Correio e 
dil'igida a tal accionistn. pa1·a .o seu ondnroço regbtrado no re
gistro de accionistas <la Segunda, Companhia D. Pedro. 

5. 0 Todas as acções da nova companhia nfio tnrnaJas por accio
nistas da, Segunda, Companhia D. Pedro como aeima dito, para 
as quaes os liquidatarios da Segunda Companhia D. Pedro 
fizerem applicação cu causarem que a ai_Jplicação seja feita 
dentro do dous mezes solares a contar da data do presente, pode
rão ser dadas pelos liiJnidatarios pelo preço e da maneir<~ quo 
elles julgarem conveniente. 

6." Antes da emis::;ão do quacsquc'r acções 1lo accordo com 
este contracto como inteiramente deliberadas, a nova companhia 
doverá depositar ua.s mãos do registrador de companhias anony
mas um contracto supplementar 1pl8 mostre os numeras distin
ctivos de taes acções e de accordo tal contracto deverá tantas 
vezes como a occasião exigir ser feito quer entre as ditas partes 
do presente, qner entre a nova companhia c taes outras partes 
como se considerem conveniente. 

7." Si os lirplid:1tarios da Scgund:t Companllia D. Pedro, para 
levarem a em~ito o dito traspasso, tivert}nl occasião de comprar o 
interesse de qualquer acciouista lht Segunda Companhia. Dom 
Pedro, entfí.o e em cada tal caso a nova companllb deverá ser 
exonornrla da obrigação a ella imposta pela clausula quatro do 
presonle no que disse·; .. respeito a. tal accionista, mas deverá 
pagar aos lir]uidatarios l~'ra eJiectuat·om t:d compra tal somma 
~~omo por meio de arbitramento entre a Segunda Companhia Dom 
Pedro e tal accionista, on por nwio de convenio feito com a 
sane(:ão da nova companhia, entre elle o os lirptidatario.s, fo1· do
terminada ser o preço pag:t vcl com rc~laç·ilo :1 taes compr·a:;. 

8." A nova companhia dever~ acccitar-, ::;em oJ,jr~cç:1o nem in
vestigação, o titulo que a t-iegnnri~L Cotnp;mllia U. Pedro tem 
ao que pelo presente so concorda c·m traspassar. 

9. o A Segunda Companllia u. Pedt·o o os st:u:; liquidiltarios 
tleve:~o,·tão ced'? corno _seja _conveniente (nln:'i, som prejuizo da 
cond1çao em seguula aqm contida), executar •; 1<\ZOl' ú custa d<t 



.úCTOS DO l'ODER EXECUTI\ O 

nova companhia, ou procurar que sejnm executadas afoitas a se
melhante custa todns as garantias e consas qno forem rnzoavel
mente precisas pela nova companhLt para in v0-stir nella o que 
acima dito foi concordado trasp:1ssn.r ou fJHalf)tl... ., parte disso, e 
para lho dar o pleno beneficio deste contracto. Comtanto quo 
sempre a Segunda Companhia D. Pedro e os sens liqnirlatarios 
devam ter direito de retenção sobre a totalidade das cousas que 
pelo presente instrumento se concorda traspassar por todas as 
sommas de dinheiro (caso as haja) pagaveis pohL nova companhia 
de accordo com as provisões destn eo11tracto. E até qne toda-3 taes 
sommas de dinheiro tenham si1lo pngas os liqnidatarios deverão 
ter a liberdade de reter a posse da totalidade ou de qualquer 
parte das ditas cousas e de á sua discreção obter sobre as mesmas 
e pagar tirando uellas tacs sommas de dinheiro ou qualquer parto 
dellas. 

10. Não obstante qualquer cousa aqui conti•la, si, para. Iev:tr a 
effeito a dita Yemla for nr~cessario aos liqniuatarios ua Seg-unda 
Companhia D. Pedro comprar os inierosscs dos aceionistas da. 
SegnnJa Companhia D. Pedro. qun possuírem em aggregado 
mais de 20.000 acções da Segnn!la Companhi:t D. Pedro, a nova 
companhia deverá ter a liberdade de, mediante aviso por escripto 
dirigido aos liquidatarios da Segund<L Companhia D. Pedro e 
deixado no escriptorio r1~gistrado do tal companhia, rescindir este 
contracto, e dada tal rescisão nenhuma das partes contrahentes 
do presente contracto deverá v~r qualrJilCl' reclamação contra 
qualquer outra por prejuízos, gastos ou outra consa scj~t qual-~·. 

11. As partes contrahentes da primeira e da segunda pal'te 
farão, á custa em todas as cousas da nova companhia, a pollido da. 
nova companhia totlo;; os actos e escripturas que a nova compa
nhia rawavelmente requisitar para dar effoito a este contra·~to. 

Em testemunho do que, os liquidataJ'ios da Primeira Companhia 
D. Pedro e da Segunda Companhia D. Peuro fizeram com 
que os sellos sociaes daqnellas companhias fossem esiampa!los, 
e a nova companhia fez com que o sou sello social fosse estam
pado no dia e no anno primeiramente acima escriptos. 

O sello social da Primeil'a Comp:1nhia D. Pedro foi aqni os~ 
tampado na presença de R. Norton ])f('wson, como liqnidatario--
24 Devonsbire Clmmbers Dishopo;gato St. \Vt, Londres, E. c., 
capitalista.- H. To'lJI'tt.- .il . .7. Atl:''!f·- F. D. Di;;on !Ta;·
tland. 

O sello social (In. Segunda. Cnmpa n hia D. Pcrll'o fili a.qni c~·· 
tampado na presença de R. 1Yorton })rrwson, ~omo liqnidatal'io, 24 
DevonshirA Chambers.-Bisl10psg-:1te ~t. \\.t, Londres, E. c .. c:Jpi
talista.- Il. Tolputt.- A . .1. Athe!J.- F. D. 1Ji:con ll~trtla1ul. 

O sello social da nova companhia foi aqui estampado na pre .. 
sença de \Valter Jacob e li. Tolputt, como dit'ectores.-. R. 
Norton Dawson, í:iecretario. 
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DECRETO N. 2430- DE 8 DE .TANEIT\0 DE 1897 

Approva ofl estudos dofiniLivos Llo tJ•cclto oomprchcnLlido entro ConfuflãO 
e Morada Nova, na nxlcnfl~l) l0l·::tl do 18Sk,:,2z, da Es!rnda do li'orro do 

J\ rax:'t ao Po<,:~tnha. 

O Vice-Presidente da Ropublic:t elos Ei>tarlo~ Unido:i do DPazil, 
n.ttondcndo ao qne rcqu~reu a Companhia. Estr:ula de FMro d1J 

Araxit ao Peçanha, decreta: 

Artigo unico. Ficam approvados os estudos definitivos que com 
Aste baixam, rubricndos pelo director g·cra.l da Dircctoria do 
Viação, da Secretaria de Estado dos Neg-o(:ios da lndustria, Viaçfio 
e Obras Publicas, do trecho comprr~lwndiclo cntn~ Confusão e 
Morada Nova, na extensão total de 188",52:!, ela Estrada de Ferro 
de AJ•axá ao Peçanha, <levendo vi~ot'ar a. bhella de preços já 
approvada anteriormente para outros trechos, e para. o material 
os preços das respectivas facturas originaes. 

Capital Fed,3ral, 8 de janeiro de 1897, <;;•) d~ RepuLlica. 

l\IA~OEI, VICTOJUNO PEREIRA. 

Joaquim, D. J.lfurthdw, 

DECRETO N. 2431 -DE 8 DE .TANEIH.O TlE 1801 

Cr0n. uma Delegacia F:special do Ministcl'io da Faz0nlla no F:t:itado do 
Hio Grande do Snl. 

O Vice-Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil, 
em cumprimento do art. 7° 11. ll da lei n. ii2\J, de lO de 
dezembro de 1896, e mais disposições em vigor, 110 intuito da. 
exacta arrecadação dos impostos aduaneiros e l!a tiel oiJservan
cia dns leis iiscaes no Estado do ltio Grande do Sul, decreta. : 

Art. J.o Fica creacla. uma Delegacia Especial do Ministorio da. 
Fazenda no Estado do Rio Grande 1lo Sul, eom juris:licl}llo em 
todrt a fronteira do Brazil com as Ropnhli~as Oriental do Uru
g-uay e Argentina, e nos valles dos rios Sant<L Marht, lbicully e 
Ut·uguay e territorios comp1·ehendiJos, cuja funeção ser<·L im
pedir a entrada, pelas ref'eridas fronteiras, de me1·cadorias ou 
objectos sujeitos a impostos aduaneiros, sem estarem rc;!ular
mente despachados pelas Al!'atHlcgas do Urugnnyann, SanL' .Anna. 
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do Livramento e Mesas de Rendas de Qu:ually, Itaqui, S. Bor:ja, 
Jaguarão, Sanlr~. Victoria do Palmar em pot' outras repartições 
competentes. 

Art. 2. o Compor-se-1m esta Delc~gneia de um <lelegado, de um 
nmanuense, cli~ oito fiscaos, do lO ~a1·g-ontos o 225 gunrdas. 

O amanuense farit a escriptnm1,':ÍO <b llnlpg·af·i:t. 

Art. 3.° Compete ':to llclcgiulo : 

§ 1. o Superintender e inspr•ccionar todo o serviço a1lnaneiro e 
fiscal confiados ás Alfande:ras de Ut·nguay:Hw, e Sant' Anna <lo 
Livramento e ás l\Ie:-;as de R8n1las do Qnal'ahy, Itartni, S. norja, 
Jaguarão e S;Hlta Victoria do Palmar, promovendo o inteiro 
cumprimento das leis, regulamentos, instrucções e ordens, Jisca
lisan1lo a arrecadaç:\.o das renrlns pnldic;ts, prev()nindo e J•epf'i
mindo o contrahaudo, qnnlq11et' J'raudi~, :ll1n'-'o, excosso, nr~gli
gcncia, dosirlht no scrvir;o tuln:tn<~iro, on qualrjttet' Yiol:lçflo c 
infracção do~ deveres. 

§ 2. o Exercer direeta.mento em to1lo o tm·ritorio de sua, juris
uicç:"lo, r~·~ra rhs Allitll'lPgas n Mes:ts r!,~ l~.n11<hs e outras rep:tl'ti
~~üos, todas :~:-~ nttl'ibuil;iii~S o t'acnld:l'l,.-; i[llU ('illllpde'll UIIS ill
speetores do Alfawlegas. 

§ 3. 0 Mnnter inteira vigilancia, c enicn policianwnto em torlo o 
territorio de sna. jurisrlicçü.o, no t;:•ntido di) imp~~~lir ccnnpleta
mente a entr·ada de f}Uaesquer generos, met·c~Jdurias ou c·hjocto:-; 
snjeitos a impostos acluanr~il'O:', on a dt•S[lnclto, que não se mos
tmrem legalmentt~ rlc~emlmraç:1dos, P'~la ap1·es mtu;-ito da:-:> gnias 
e papeis comprobatorios do reg-t;bu· franqueamento, dani\o pro
tecç:to e auxilio ao commercio le~itimo e aos qnc tmn~itarom 
~0m a guia das r1~partições liscaes. 

§ 4. o Executar todos os actos, ~·xpn<lienteR, medidas e provi
dencias adequ:1das à prevenção <lo contrabando, !'mudes, rlesvios, 
ou violações e infracções de leis, regulamentos, instr·twções e 
ordens em materia fiscal, assit1~ emuo IJuseas, npprehensões <le 
qunesf]uer OQjectos, mult1lS, pri.;;õcos no::; C'fiSils IP~aes e \ll'Ocessos 
arlministrativos; rleven,lo cunlmttnienr ús :111tul'idwles comt~c
tente.~ os crimes o r! e lidos oeL~UIT~lllf·-~. 

§ 5. 0 Dirigie o corp1l do gnar<t1s, qu1~ lhe fl,·a inteir<tmente 
suiJnrLlinatlo, no ilttuito do nwlhur lloliei;lmr~tÜil, pl'ercuçii.o o 
repressão das contravenções c do contr:tll:nut~~. 

§ ().o Org-anisar e dirigir a eoernspolJdel!ch e a escripturaç:"(o 
da Delegacia, utilisando o :nnannenso : pl'opor a sulJ:s ti tuiç·ü.o do 
IWSsoal da arrecadação, c ontr:1s medhlas eonvenientes. 

§ 7. o Collocar vos tos do Vi{~i lancia c de observaçilo, deVwmi
namlo-lhes [t zona, ntilisando os 1is:·n(:~.:, que I'IIIJll't'gar·i convc
ni~ntemente, clevendo.neste intuito te1· em at tençii.u a topogra
pltm, as estradas, os l'IOS c os seus pa:.:sns, do 111odo a impedir o 
trnnsito de ohjectos não despachados legal:nento ; design;mdo ns 
estradas e os l'assos fJilil devam ~re seguido;.; do aecorilo Ct)lll otJ 
postos esta1Jeleci1los. 

§ 8. 0 Percorrer o territorio soh snajnrisdicçiio, inspJccionando 
c dirigindo o serviço por si e pelos seus auxiliares; podendo 



escolher para seue da Delegacia o ponto mais conveniente à fisca
lisação e mudai-o f]U::tndo julgar neressnrio, submettondo a mo
rliJas especiaes do rigorosa liscalba~~~o as IIWrcarlol'in.s f} ne se 
desviarem <los postos de vigilancia. 

§ 9. 0 J~nvLtr, mensalmeute, ao 1\licistro da. Fazenda nm rela
torio circumstanciado a respeito Lle todo o sc'rviço a seu cargo, 
expontlo o l'esnlt;tdo das meuidas ]H'oser·iptns e ox:ecutndas e in
dica.rulo as pr·ovitloncias f}lle entender convenientes o :\s modi
ficações e reformas flUO a cxpel'iencia, aconselhni'; podendo, além 
disto, e sempre, enviar to:las as commm1icaçõ93 e inl'ormnções 
Cl)ll\enientes ao serviço, fornecer· nos liscaes, p:lra. SiHt esct·iplu
raçii.o, livros por elle abertos, numerados e rubricados. 

§ lO. Ent8ntler-se directamente com os cnusnles e flgentes 
LliplomaticDs do Hto.tzil n:ts J'epublic;tS vizinhas a l'espeito do 
serviço. 

§ 11. Propor ao Ministt'O d 1, Fazonlla as pessoas f!He devam 
ser nomendas para o:-; log-;tres dc~ Hscae-3 e alll<tlltwn:-;c', JH'eferimlo 
os empreg-ados de l'í~part ições extincta::; de fitzond:l, o com man
dante o otllchws do cot'po de gn;tt•tlas, eng~tjar os guardas e no
ll!oar os sa1·gentos. 

~ 1:2. Appt•ehendc~l' como conlra.1,:tntlo as merc;Hlol'ias o o~je
ctos qne se desviarem das estr•arla-; e passo.;; detormin;vlos par.t 
a lisc~alisa.çi'io e em que ;;:e collocaretn os postos do vi:.!ilancia. 

Art. 4. o Compete aos ílseaes : 
§ 1. n Occnp1r os postos de vigilnncia q ne lhes forem des

ignados e, dentro :le sna zon:1, exer·cer· sev-eJ'n lisca.lisaçii.o para 
Yeriticarem si a-3 mercadorias e ohjt~ctos intt·o luzidos on em 
tt·ansito, sujeitos :t rle:-;pacho <Hiuan ·it'o, :u·ham se lc~galmente 
fi'<tilflUPndos, examina.ndo :ts guias e Jlil pr~is, ('un li\lldo e ·~on
frontamlo os volume.3 e o Sl~ll conteú lo, tomando nota da 
marca., pt·ocetlencia o cle.:;tino, remett,mto e tle~timtt:u·io, e or·
ganisando dial'iamente a, c~ctiptm·açi'io em livl'ns qno lhes 
serão fornechlos. Cnmpririlo, i!.!nalrnontc, touiiS a,.; instrncções 
tlo delegndo, ao qual sfío snhol'dinados. 

§ 2. o Os llsC<les t8rilo em c:vlil p~ sto, á sna dL~posi(:ilo, nm 
sat·gento e t:tntos guardas quantos for,'m rwee:-:s:trios no serviço. 

_Ar·t. 5." CornpetH ao corpo rlo gn:trdas lodo o serviço 1le vi
grlancia, rondas diunl:tS o no:~lnl'llns, sc~ntinellns, npprehensões. 
buscas, prisües. nos casos dc-1termin:tdos p::do dd,,g·adu, di!'rcta
mente ou por intet·me:lio dos tisc,lo.3 e to los os mais ~or\'iços o 
diligencias orrlenados pelo 11clegado. 

Art_ , G.o Compete ao eommantlante: 
§ li- Cumprir· n fazer cumprir todas as instrucçlícs

1 
ordens o 

ret~ommorHiações 1lo delegado. 
§ ::." l\!an ter severa. disciplina no corpo de gnarLlns, conser

vando em ortlem o obedir~ncia o pessoal e em IJont e."tado o llla
ter·ial, !'nzendo trahr a c,tvalhada e arroio!', cnirlan1lo por si e 
pelo.; olliciaes e inft:Jriot·es no oxacto foi'Ilecimentn d:L forrarrem 
dial'ia. elos nnimaes, nrmamonto, ef}uipamento o nliment:\çãonllos 
guardas. 
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Art. 7. o Aos oillciaes e inferiores compete cumpri e ~odas as 
ordens, instnteções e recommendações do delegado e do com
mandante, e, nos postos em rrue servirem, tarnbem as dos fiscaes. 

Art. 8." A' Delegacia espet~ial, aos ti;caes, no corpo do::; guardas, 
coll•lllandaete, otridaos, intcriol'es e gnar1las. ca.:>em as disposições 
do eapitulo :!",titulo 1", arts. lG <t ~lll da. Consolirla(~ao das Leis 
das Alf'anrfe[J(IS, tanto qmtntn foi' applicavel, attenta a rmtnreza 
e di ll"81'8!l(;a da situaçfí.o e do.; ser·viçrJ:;, excopto o f{tte prescreve o 
ll. 2 do art. 2c1. 

Art. \). 11 o sel'Viço das AlfamlegaR, Mcs:ts (\e rendas e mais re
parti<;úe:; fisc~tes no Rio lfra!lfle do Sul é manti lo, apenas tican<lo 
hOIJ a snpe:--intendencia da Delegm•i<~ c:;pecittl, no tot'I'itol'io da, 
jmbdkção desta. 

Art. 10. O numero, cbssc e gratiflcru~:i.o rlos empregados ela 
Delegach ospeci:IL dt> J\lir1hterb da Fazon11:t no l~stado do Rio 
Gr·a11de do Sul serit o tixaclo e constante d,t tabetlu. q ne a este 
acompanha. 

At·t. 11 . gevogam-se r~s disposiçües em contrario, 
Çapilal Federal, f) úe jn.noiro de 1897, <J' ela. l~epuhlica. 

1\IA :'\O E Ir VICTOIU:'l"O PEREIRA • 

Bcrmm.lino de Campos, 

Tabella das gratificações dos empregados da Delegacia e.:;pecial 
do Ministerio da Fazenda no Estado do Rio Grande do Sul 
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DECRETO N. 2432 - DE 12 lJE JANEIRO DE 1807 

Declara extinota o, Colonia. Corrcccional dos Dou!l Rio~ ~ d(L outraR 
peoviclencins. 

o Vice-Pre3idente da Ropnblica dos E:stados Uni1los do Brn.zil 
decreta. : 

A!·t. 1. o Em confurmidade do § 5° do art. 2° da lei n. 429 de 
10 do mez proximo lindo, e declarada extincta a Colonia Correc
cional dos Dons Rios, que fõra creada peb lei n. l4G de ll de 
julho de 189~~. e regulamentada pelo decreto n. 179-1 de 11 de 
::;etembro de 1894. 

Art. 2. 0 Serão levadas á ~onta da consignação do n. 16 do 
nrt. 2" da primeira das leis citadas as despezns com o dest\no 
dos rletitlos a \li existentes e on tras impl'escintli v eis. 

Art. 3. o H. e vogam-se as disposições em contrario. 

Ci.lpitn.l Federal, 12 de janeiro de 1897, 9') da. Republica. 

l\IANOEL VICTOUINO PEitEIRA • 

Bernardino de (àmpos, 

DECRETO N. 2433- DF. 12 DE J.\NEIRO DF. 1807 

Approva o novo projecto da estação de p::u:;sageiros em S. PL\ulo, da E~; .. 
tt·ada cl~ F(•t·t·o de Santo!'! a .Juwlia.hy. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,atten
(lenrlo ao que requereu a 8. l)aulo Raitu;ay C:ompany, limited, de
creta: 

Artigo unico. Fica npprovmlo o novo projecto que com este 
baixa rubricado pelo tlirector geral da. Directoria de Viação, da 
Secretnria de Estado dos Negocios da lndnstria, Viação e Obrns 
Publicas, da e5taçilo de passageiros na cidarle tle S. Paulo, da E.,. 
trada de Ferro de Santos a Jnndiahy, afim de que a fachada prin
cipal ftq ue collocada. em frente do jardim publico, em vez do que 
se acha indica~o no projecto anterior. 

Capital Federal, 12 de janeiro de l8U7, Qo d;t Ropuuli;·a. 

MANOEL VICTORINO PEREIItA. 

Joaquim, D. Murlinlw. 
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DECRETO N. 2434- DE 12 DE .JA:'\Emo DE 1807 

Approva o pt·ojPclo e ot·.,;aml'nLo pal'a cons!ruc~ilo de 11m::t eç;ta('ii.o e>m 

GnnJ:l.Vil':?. do pt'nlongarncnlo d:t. J<:r.tt·nda de !•'t•rt·o dn l'at·nn;'l. 

O Vice-Prcsitlentc d:t Republir-:t dos Estado:; Unidos rlo Rrazil, 
nttenrlendo ao que ref(ueren a ('umpa.,IJ.iie Gt:nr:n,ze dcs Clwiilins 
de Fer BrJsilien.<J, decrebt : 

Artigo uni co. Ficn.m approvados o projecto e orç;uncn to f! no 
com este baixam, rnlwieados pelo dit·eetor· gnral dit Dil'edot'ia 
de Viação, da Secretaria de Estado dos Ne,!.;ocios da Industl'ia, 
Viação e Obras Puulicas, para con;;truccã.o de uma estnção em 
Ouayavira, do prolongamento da EstraLla de Ferro do Paraná. 

Capital Federal, 12 do j~tneieo tle 1807, 0 • da repnblica. 

l\1 A XOFL VrCTOlU:\0 PEREII:A. 

JO(If]HÍdz D. Jlfw·tinho. 

DECRETO N. 2435- IH~ 1! p;.~ .1.\:\EII~o llF. 1RJ7 

O Vice-Presidente ela Republica. dos EsL\.!Jos Unidos do Brazil : 
Usanrlo ela autoriS>lção concedida pelo n.I't. 2°, ~ 1°, n. 2, da 

lei n. 429 de lO de dezembro de lWlG, e ú, vista da. de1daraç:"io 
exara·la no otficio que em data 1lr~ 2 1lo cm·r·eiÜI~ mez o Prefeito 
rlo Districto Federal dit•i,!.;iu ao 1\lin istol'io <b J tistiça. e Neg-ocios 
Interiores, rasolve transfor·ii' o lro::;pihl do :-;, Selnstiií.o jJ:na :t 
atlministi·aç-ã.a municipal, montaJo e install::ulo eomo so acltn, 
p;tssanrlo pat';l. o rtomi11io 1!1) me,;;rno 1list.rictn não sri o erJificio do 
dito estabelecimento, mas tambem todo o mater·ial ahi .exis
tente. 

Capital Federal, J 4 rle ,ianei r o tle 1807, 0' da Repuulica. 

l\1\Nor.r, VlcTORINO PimF.mA. 

Bcnwnlúw de ('ampos. 
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DECRETO N. 243G- TlE 14 J)E .TA'\EWO ]li: 1807 

Drcb.rn. tran~ferido o Hospital d~ Santa Tsahc-1 1':trn. a jut·is1.licç~o da 

Jnsp(•d0t'Í!l. (!Pt':tl dn S:Jit:ln dt'S l'ot•fo<;, 

O Vice-Presidente oa RopuLliect dos Estados Uniclos do nru.hil : 
Resolve. á vista do disposto no art. 2'1, n. 21, 1lu lei n. ·120 de 

lO de tlezmnhro de 18\)o, uoclarar transl'erido o Hn;-;pilaldt:l S;.wt:t 
ls<d)el para. a jurisdicc;il.o cl;t Iuspodoria Gt'I'al de S:IUcle dós 
Portos, a tim de ser ntilisac!o, n;L conl'ormitlauo do n1·t. 78 1lo 
reuulamento annexo ao decreto n. lfJSi:i do 7 do outubro d~ 
1893, na prestação lle soccorros medicos aos homens de mar. 

Capital Fecleral, 14 de ,jan:Jiro Llo l8\l7, ~Jo dn, Republicn. 

MA:\OEL VICTOIU'\0 l'El:EllU. 

DECRETO N. 24:17 - N: H til\ .:.\:--;t:mo 111·: 18\l7 

Firma o direi Lo dos oflieiar.s d:-t .\t·malht, no exercício rio magislrwio 

no Cnllr.gio 1\lilil:tt•, :10 ahrJ!:n de qn:1nt.il:llivo para ct·iado. 

O Vice-Presirlcnte rla Repnhlica dos Est~tdos Unidos do Brazil, 
attendentlo a f)Ue, pelo art. 85 da. Coustitnição rh Republica, os 
otiiciaes da. Armada e elnsses annexas devem ter ns mesmas 
vnntagens que os do Exorci to nos cargos tlo catt~gcJl'ia cone
spondeute : 

o attenrl·•ntlo :t que os omciars r1c Exercito, f]llfllltlo no exer
cício do mngisterio no Collegio l\lilitar, percolwm o quantitativo 
p:·,ra ci'iado : 

Rosol ve quo os oii1ci<1es <la Arma,Ja, no exnrcicio elo mngistorio 
no rof'ol'it.lo tollegio, devem pt•rcelJC'~ arpw!IR f]ll:wtitativo, fi
cando, nesse sentido, ~tl tt\rada. a 21" 0: 1ot·vaçiio rins t;t hnl Ias qno 
acompanharam o doei·eto n. i3.S9, do 1:3 d1) j n:1ho de 1891. 

Capital Fotleral, 14 de janeiro de 18~!7, V" da J{rpuhlica • 

.~.l[anncl .Tos,: Alt·cs BarboS!l. 



üO 

DECRETO N. 2438 - DE 13 ng JA~Emo DE 181J7 

Autorls:t a mndan~a de localidade dail novaR o!fi~inas a depcndenclM 
da linha ferrca dn ~antnr. a .ll!nrlíahy. 

O Vice-Presidente da Repuhli~a dos Estarlos Un irlos do Braz i!, 
attendendo ao que requereu a S. l)rwlo RaihrYt!J Compan y, 
limitdd, decreta : 

Artigo unico. Fica autorisada a construeçã.o rbs novas oiTici
na~ e dependencias da linha de Santos a .Jundiahy, uo log;u' 
denominado Lapa, immediaçõt~S do kilometro 86 (estação do 
Agna Branca), e nilo nas proximidades do ki lometro Ti ( Moúea ), 
conforme se achava projoctado e npprovaclo pelo decreto 
n. '23:38, de :J de setembro de 18Dli, tudo de accordo com a 
plant:t que com este IJaixa, rubrica,dtt pelo diredOI' gr~ral da 
Directoria de Viação, da Secretaria de Estado dos Nogocios da 
Iudustria, Viação e O oras Publicas. 

Capital Federal, 15 de janeiro tle 1897, Ç.Jc da. Repuhlica. 

l\L\XOEL YICTOIUXO PEIWinA. 

DECRETO N. 243U- DE l:J IH~ .JANEmo nP. 1897 

Transft?rc para o Distrieto Federal as e~tradas! Xova e Velha ela 

Tijuca, d:'. Gavea, elo Jardim Bnt:1niro, de S:1nt:t Cruz c Pavnna. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estarias Unidos do Beazil: 
Attendendo ao rlisposto na lei do orçamento para o excreicio 

vigente decreta: 
Art. I. o Ficam transferidas para o Districto Focleral as c~

trad:ts seguintes: Nova e Vellla da Tijuca, d<t Ga Yea,, do .Jardim 
Botanico, de Santa Cruz e da Pavunn,. 

C<J.pitnl Feclcml, l:J de janeiro de l8\l7, ~l'' da RepulJ!ica. 

MA:\"OEL Vrcromxo PEnEIRA. 

JoaquJm D. :ftfurtinho. 
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DECRETO N. 2440 -DE 15 DE JANEIRO DE 1897 

Approva o projecto c or~amcnto p:-tra. augmento do edificio da actttal 
serraria em CL'Uzeiro, da Estrada de Ferro l\linas e lti0. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
at.tendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro Minas 
e Rio, decreta: 

Artigo unico. Ficam approvados o projecto e orçamento que 
com este baixam rubricados pelo director geral da Directoria da 
Viação, da Secretaria de Estado elos Negocios da Industria, Viação 
e Obras Publicas, para augmonto do cdificio da actnal serraria 
em Cruzeiro, da Estrada. de Ferro Minas e Rio, por conta tlo 
custeio durante o exercício de lt\07, devendo n, dcspeza com 
acquisição de machinas ser a das respectivas facturas originacs. 

Capital Federal, 15 de janeiro de 1807, go da Republica. 

MANOEL VICTORINO PEn:rm~A.; 

Joaquim D. 1lfurtinho. 

DECRETO N. 2Hl - DE 15 DE .JA~EIRO DE 1807 

Conce(k autol'isaçilo a R • .J. I\.insman llelljamin. incm·porador d:t ROQ 
cierl::ul(~ anonyma (lenominarln. Sociedade Cooperativa :\acionai, pat·u. 
reformar o::; respectivos estatutos. 

O Vice~Presidento da Republica elos Estados Unidos do Bra.zll, 
attendendo ao qu~ requereu Roberto J. Kinsman Benjamin, in
corporador da socwdarle anonym:t dcnomiuadtt Sociedade Coope
rativa Nacional, decreta: 

Artigo uni co. E' conceuida autorisnção a. ,oLcl'to J. 1\insmnn 
Benjamin, ineorpo1'ador th socieda!Íe anon Yma denominada 
Socicdallo CooporatiYa Nacional, para l'clut·n;~Lr o:-:; I'C:-:>pcctivos 
estn~utos, de ~ceor<~o cmn as alterações quo a csto acompanhan1; 
rnolhante as 1ormahda.dcs exigidas }H3la lc>gisla';~io em vigur. 

Capital Federal, 15 de janeiro do 1807, <J" da ltepulJliet~. 

I\IANOEt, VIcTORI~o PimEJRA. 

Joaquim D. )lurtinho. 
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l\lodiJicnç4"ies uoa e~Jtatnto~ da Soch~dadc CootlC• 
rativn Nncional 

Art. 2. o Em vez de «as classes móui::t c opcrnri<1 », lê<1-se « a 
todns as clas~es sociaes ». 

N. 7. Ajuntar« e tudo m~tis rtne f'ot' neces~aeio :·L vida>>. 
N. 8. Edificação do casas llygienicas e baratas para as classes 

menos fa. vorecidas. 
Art. 8. 0 Depois da p:davra « Brazil » ajuntar-se« podendo a 

•lirectoria abrir succursaes e agencias nos ditos E;:;tados, ontle os 
interesses dos associados assim reclamarem ». 

Art. 45, § I. A soeil~tlatlo lut·ú na Capital Fetler<~l, como 
tambem em cada cidade 11os Estados onde ti vec snccursr~l ou 
agencia, um conselho composto drJ pessoas da maior respeitahi
lidatle do logar, eseolhidas JWla rlireetoeia, quo ::;ervirão para dar 
parecer sobt'e qualquee f]nustão 1lo itnvortauda quamlo ll<U':1 is:-;o 
forem consultadas pela dit·octori t. 
~ Ir. O conselho da Capital Fe1leral chamado ~ Gr:1ndo Con

selho>> s~~rá composto de 12 ntemlwcs, o de cada succnrsal ou 
agencia chamado « Cousellw loc,d », de cinco o tres mctubros 
respectiYarnente. 

§ lll. Nu caso do morte, ausenei:1, on impc1limento tlo qn:dqner 
melllhro do conselho, os ontro:..; me:nlq·o:.;, dn aecordo com a di
roctoria, pod<'riio preencher a f,l] ta ('ll:ttuandu par:t est~~ Ji:n uma. 
p·ssoa da sua. conti:1nça. para oecnpn1· o lo.~·at· neste inb~n·allo. 

§ IV. Annualmente, em data lixada pda diredot'ia, havol'Ú 
uma reuni<lo em cada succursal de ead:t Estado, na. qnnl cada 
ag-enci:l. será representada ]JOt' um uwmbro do seu conselho loeal 
para tratar dos interes:-;es gentes das popnla.<;ões das diversas 
cidades do mesmo Estado ondo a suci,~rhule ti ver os seus negocios. 
Estas reuniões serão presididas Jl~'IO presidente do conselho 
local da succnrsal ou, em {'alta uellt~, por um dos outros Iuomllros 
do dito consnlho escolhido JWb. (IS')nJlliJléa. 

8 V. D2pois d:t realizaçii-e) das rcnlliur':-1 elas snccur.~aes, carla 
succursal mandará para a Capital Federal, em data Hlartarla 
pela directoria, um llelcg;tdll, atilll d1), reunidos com o;; membros 
do grande conselho, dit·cctoria e con:-;olho tiscat, apresentar e 
discutir os diversos project(ls tendent.•:-; ao l!ldlwramento tias 
condiçõe.s dos associados pertencente:,; ú Fedora<;ão Cooperativa. 

Este congresso será presidido }lelo ]!residente r.b socioJade ou, 
em 1hlta delle, por um dos membros da. dircctoria. No c::tso de 
empate nas votações, o presidente ou o sen substituto em rtnnJ
qner uma (las reuniões acim:t rderidas terá o direito tlc um 
segundo voto. 

Ar·t. 52. A primeira directoJ·hl. da sociedade e o primelro con
selho tlsc:tl e snpplentes com lo,lus us direito.:; o ol,rigações aqui 
consignados serão assilll com p:lsto::;: 

Presidente, R. J. Kinsman Benj:1min. 
Diroctor secretario, Arthur lwlio do Bt'<lZil. 
l.Jirector gerente, Antonio Victori11o Br\wo. 
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FI~CAEti 

Fl'anci~cu José Coerêa. Quintella. 
:Ernanuele Cresta. 
Pedro Jo;:;é Bernardes. 

SUPl'LENTES 

Arsenio C. Niemeyer. 
Domingos L. Lacornbe. 
Antonio José Mn.rtins Tinoco. 
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Rio de .lanciro. 20 de novembro de 1 B\JG.- O fundador c orga· 
nisauor, R. J. Iiinsman Benjamin. 

Sr. Vice-Presidente da Republica - Em 16 de abril do anno 
passado, teve meu antecessor occasião de demonstrar a neces
sidade de ser dotada a vet'ha-Soccorros pHhli,·os, do exercício ue 
l ~n6, com o ered i to :'illpplemen ta1· 1lo GUO:OOO$, accrescidos aos 
JOIJ:CHJ01, consignados no orçamento, o qual foi aberto pelo de
creto n. 2259 daquella data, alim tle halJilitar este Ministerio a 
occorTet· ás despezas com os diversos serviço3 S<-lllitarios que 
n:io podiam soll'rer solw:ão de continuidade. 

Tendo sido despendido todo o alludido credito supplementar, 
segundo a discriminação junta, e subsistindo os motivos da pro
videncia financeira então adoptada, quo se justitlcam na demon
stração annexa quanto ás despezas que restam pm· effectuar no 
refer·irlo exercício, venho solicitar fJne, em conformidade do dis
posto no art. 8°, § 1°, da lei n. :150 de 30 de dezembro de 1895, 
a.utoriseis a ·abertura de novo credito snpplement:ti' na impor
tancia, do cento e vinte contos do réis (l20:00U~OOO). 

Capital Federal, 21 tle janeiro de 18\J7. - Ama1·o Caval
canti. 

DECRETO N, 2442 - DE 21 DE JANI~IRO lJu }897 

Alwc ao l\lini~Lerio ela .Jnstic,:a c Negoeios Interiores !lllvo et·c·díto :o~up

plementar ã verba- Soecorros publico,;, do exerci cio de 18\JG, na 

imp,Jrtancia lle 12'J:OOU~OU~J. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unitlos do Br·azil, 
attendenJo ao que cxpoz o Ministro de Estado daJustiça eNeB"o
cim.:; Interiores sobre ~~ neee;:;údcvlc de habilitar o respectivo 
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Ministerio com os meios precisos a occoreor ás despezas com di
versos serviços sanitarios, visto achar-se esgotado o credito sup
plemcntar à verba - Soccorros pnblicos, do exercicio de l89n, •le 
que trata o decreto n. 2259 de 1 G de abril do mmo passado, e 
tendo sido ouvi(lo previamente o Tribunal de Contas, nos termos 
do art. 70, § 5'>, do regulamento appl'Ovado pelo decreto n. 2409 
de 23 de dezembro findo, resolve, usando da faculdade coufe!'ida 
pelo art. 8°, § 1°, da lei n. 3GO fi,J 30 de dezembro do 1895, abrir 
a referida verba, por conta do mesmo exercício, novo credito 
supplementar, na importancia de cento e vinte contos de reis 
(1~0 :000$), que se torna necessario pat•a pagamento das des
pezas constantes da. dernontração junta. 

Capital Federal, 21 de janeiro de 18\J7, go da RepulJlica. 

MANOEf, YICTOI~INO PE!~EIL:A • 

.~tmanJ Ca vale anti. 

Demonstração da despeza íéíta pGlo cl'edito supplementar á 
verba- Soccorros pu blicos, do exercício de 1896, a que se 
refere o decreto n. 2239 de tG de abril ult.imo. 

Folhas do pessoal: 
Do vapor Paula Candido, emp1•e .. 

g~ulo na cowlncQii.o de doentef; 
para o Hospital uc S. Sebastião; 
de abril a on tn bro ............. . 

Da lancha B onif'acio de Aúreu, 
empregàtla. no serviço do Hospi
tal de Santa Isabel ; de abril a 
outubro ..•...•....••.......... 

Do Hospital de S. Sebastião ; de 
abril a outuhro ....•...•....... 

Do Hospital de Santa ls:ll1el ; de 
março a outulwo ...........•.. 

Do Lazareto da Ilha t.Jrande ; t!c 
m;U'ÇO a agosto .•.........•.... 

Do fognista e do mu.rinlwiro ao ~or
vi(~õ do rehocauor· Rcpublim ; do 
'.!7 de man;o a 30 de junho .... 

Fornecimentos : 
De lubrificantes, carvão, etc. ao 

vapor Prntla Candirlu ; de .i<, .. 
neiro a agosto •...•............ 

De generos alimentícios e outro:; 
PO Hospital çle S. SelJastião ; utJ 

2:?:10.~145 

15: :!4·1$380 

23:062$080 
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fevereiro a agosto, inclusive o 
consumo de gar. nos 1 o e 2'1 tri-
mestres do corrente anno...... ll2:22i$218 

Do generos alimenticios e outros ao 
Hospital de Santa Isabel ; do 
jrmeieo a setembro............. 43:420$·18;) 

De 150 pipas d'ngua para o Hnspi· 
tal de Santa Barbara; em feve-
reiro .......... ·...........•...• 225$000 

De carvão e lubritlcantes ús lanchas 
Ctn]lrt'~a.das no serviço dos hos· 
pitaes de isolnmcnto; do In<U\'0 
a junlw....................... 4:üi280GO 

Do generos alimentícios e outros 
au Hospital de Sanh BaelJara 
!'oito~ pela S;J,nta Casa. da .Misori-
cordia.; em janeiro e fevereiro.. 10;U:2:28·1:JG 

Do carvão, lullriticautes, lenha, 
nwdicamen tos, etc., ao L;tzareto 
da. Ilha Grandn, c ao vapor 
Fernando Lobo ; de janeiro a 
:~gosto........................ 4:J:8808HO 

De mnteriaes para os reparos o as 
pinturas feitos nas dependencins 
do Lazareto da Ilha Urawle, as 
quaes foram occupadas pelos 
enfermos do cruzarlor italiano 
Lombardia . . • . . • :20: :~:·Q.)Jt)fJ 

De di vei'sos forne
cimentos ao dito 
cruzador........ 1: :l:ns7SO ~Ju: 7ll'·:)l:l0 

n.; uma. estufa do desinfecção, res
pectiva caldeira e mais accesso· 
rios para. a. Insp.:Jctoria do Saude 
do porto da cidade do !Uo Grande 
do Sul, ft·s. 8.200 ao cambio d<) 
I SOl s ...... o •• : •••••••••••• .- •• 
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De m:ttcriaes e mão de oln·a. no 
desinfectorio da Alfandega e l'e
lativo ao serviço sanitario do 
Lnza.reto da Ilha Grande ....•.• 3: 8G8$ 100 283:234$149 

Quinta e ultima. prestação da construcção do 
rebocador Re1mblica, empregado no ::;ervi<;o 
do La:.mreto da Ilha, Grande .•......••....•.•.• 

Acftuisir;ã.o de duas cntraias denominadas Pros
peridade e Boa Espc mnça, ao serviço do Laz:~
reto f! a li h a Grande ........•.•...••...•... o o 

Despezas feita.s com a escriptura de compra das 
duas alludidas catraias •••• ,, •••••••••.•••.•• ~ 

Poder Executivo iS~7 

~~G: oou~ooo 

;);:) :000$000 

H3$UGO 
§ 
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Despezas relativ:ts ú. molharia do rancho da com
missão sanitaria do 1\Iiniste!'io da Marinhn. que 
esteve no Lazareto <h I! lw. (.Jt·andn prr:-;tando 
soccorros <VJS cBCcrmos do Ci'tl:t.a:!nt• itrdiano 
Lo1nbarrlia . .....•..••..•.....••....•.......• 

Qnantia mamlada abonar ao ng-Pnte de compras 
do Hospital <hl Santa. I:-;:1lv~J, parrL as dt·~pezas 
eom o seu transporte It<t eoh!':tllt;·a <lCl~ <'ttl";•rnlo~ 
alli tratados em 1 a cbsse ~tt~·, 31 de dezembro do 
l8VG •.••••.•••.•..••.•.••••.•..•.•.••••••••• 

Quanti:t mandada. 11ôr 11;1. Alfandcg-:t do P ll'anit ~t 
disposição do inspodm· rl1l s:1 n·{n dll Jlorto, 
Dr. Rallllolpho Pereil'<~ s('l'ZPdello, p:ll'"l ()('(~Ol'l'l'r 
ás despezas com o snrviço rrn:u·cmttmario alli 
csbbelcciclo o acqnisiç5.o de ll!)l:l, c·nl1 t!'e<lç:l.o ... 

Alngu ·I de ernbarc:1ç~'cs: 
De duas catraifts no scrvi,~n do La

zareto cl:t llha Graml<l ; do fe-
vereiro a r~ go5 to. . • . . • . . . • . . . . • 13: G008UOO 

De sete rlias dalanclta (-,'ruli Cn:r;wt 
qno sul1stitnin a. Bnni(acio de 
Abreu no serviço elo Jio.;p~tal de 
Santa Isal1el................... 1 :U:)Ii.~OOO 

Do divers::~s em!Jarcnçües P<II'U. o 
serviço do Lazaroto............ :171S!lü0 

Concel'to do emhnrcGçiJe"': 
Pelos exocntarlos n:t lanclm La:.a· 

retD ao serviço du. lnspeetoria, 
Geral ••...•...•...•.•...•.•... 

Idem, idem, no vapor Fe1·,wnrlo 
Lo'JO ao serviço do L~z<trcto tb 
lilw. Grande •..••..•.•..•.••... 

Idem, i dom, nas dnas en Cer·m:• ria.s 
flnctn:mtes denominad:1s Dt·s. 
Felisbcrto ~ Pinto Netto, por
toncen tos ú. Insp<!ctorí[l., < le ral .. 

Crerlitos ao:.; Est~1los: 
Pará .•..........•..........•.•.. 
B[l.,hüt •••••••••..••.••••.•.••...• 
I<. i o Grande do Sul •••••.••••••.•• 

~:fl] 0:)000 

1:390$000 

I~;: OUI 1.~000 

6: 001).~000 
o: ~H i !sOOO 

lO: 7 cl::)S/09 

215$000 

123$000 

13:000.)000 

:2 4 : G00$000 

23:712~7W 

Despcn:as por pa!:;ar o ca.lcnLub,-; approxim<tda.nwnte até o fim 
do actual oxereicio: 

Fülhas do pcs.;o:tt: 
Do vapor ]Jaula Cmulirlo, Pmrrc

garto na con:! uc·•,:;\.o rle dr1en tes 
para, o Ho3pital do S. ~olí:ls-
ti<to; ue novembro o LleZGmLrt~. 3:'7"~l~~uoo 



Do JiospiLd do S. Sebastião ; do 
novembro o dczcmlno ........ . 

Jlo !Iu:;pital dn Santa btb~Jl; em 
novemhl'<l e <lczcmbro .•.•..•.•. 

Do L:1zareto da lllm <ir·~tnde; do 
sdomlH'ü a tlui:cmln·o .......... . 
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1:2318000 

:3:GtJ080tJrJ 

li:~l70 . .;;l77 

l~n;tuti:ls 111~ces-;arias pal'a 03 din:I':-ius l'PI'IWt~iJuonl11:-; do gene
ros ::llimentL~ios, l'anão, lnlJrilieallt~;;, t:omuusti rei, Jrogas, me
tlicmnen tos o outros: 
L:1z·u·cto 1h 11 lia, I lr<ltlllr:L •.•••••• 
Hospital do Sant:t h:tl!d ........ . 
llospit;tl do S. SclJ<~:-itiüo ........ . 
Vapor l'utlla Can,lido . .......... . 

Rot~:-u·os com a e.;tnf:t menor, sen 
tr:1nspot'to c i!1sLtlla:;úo no llu:s-
picio Nacional. ............... . 

Tt·ansporto o acconllnoclaçiio da os· 
tnf<1. n~aior na lllta do Sanla 
lLtrbar·a ...................... . 

:r7:Rti:-~~wo 
:!l}: ;) 1 :2~4:!0 

1 1: Ut)·l~:350 
8:o~ns4~)o 

G2J::;r)()() 

Quantias noccssarias p:ua o alíl.~ll'~l do duas 
catt·aia~, ao SC!'vit;n do Lazareto d:-t lll1a Gran
de, relativo ao período de l de sctl!mln•;) a 20 
de outubro, na. importancia do 4 :(lf)(l$ e outl'as 
despczns I}UC pos::3a!ll npparcccr .....••.•..... 

4: 0"21~000 

\l: o5t~rl)-) .. 
Total... . . . . . . . . • . . . . . . . . . ü'20: OCHJ~~ouo 

Credito supplcmontae abort" ]'elo de:!t'eto n. ~:::-)IJ 
de 16 tlc allrii do l89G........................ ;>00:000$000 

Credito prc~~::-;o ..•......... J.?:l:OOO~OOO 

:2" S<'t~('ão th Dil'(~clori:L Gcr~d tln CIJnt:tlJilirl:tdl~ 1h ~('t'fd:u·ia 
cl:-t Ju~tiÇ<L o Neg-ueins Int~·rh.'l'I'S, 2\J do dez~~Illill'o d~· 11'\\)().
Flores Junior. - Visto - ,<,·al"nzcnto .Tun:nr, dil'ector interino. 
Vi~to- .Tose C(l_rfos ele Snu::r~ 11orr1iai, dire<:t()r ge!·al. 

DECRETO N. 24·13- DI~ 25 DE .rA!'\l·:l!lo DE 18Q7 

Exlin_c;·uc o ltJg:tl' de ollir~ial-lll:tioe da :--;e<·rcl:tt·ia d1~ l'.J!icia da 

C:tJ'it.:d Fed,·r:t!. 

O Vice-Presidente da RcpulJlit~a dos E:-;LaJu; U:Jido;-; do Bt•azil, 
usando da autorisaçüo que lltn contorc o art. 4". n. 1, da !oi 
u. l\ll ;\, J.c ::(1 Ll0 ::;etmu!Jro de 1~'. 1 ::, revig~1ra,l;L l'':!o ~'-tt. 'n da 
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Jei n. 428 de 10 de <lezembro de 189(i, resolve <loclarar extincto 
o logar de official-maior d,t Sccrctal'ia da. Repartição de Policia 
desta capital. 

Capit<ll FoLloral, 23 de janeiro <lc 1807, \) 0 da RopniJlica. 

MANOEL VrcTOT"!.I~O PErtEmA .• 

DE:CREfO N. 244-1- m~ 27 ng .IA~Etn.o tn~ 1897 

I) 'v'ice-h'<'SiJente da Republkt dos Estados Unidos do Brazil, 
para exeeução do decreto n. 131 rle 1·1 de rlezc!llbt·o do anuo pa~
B:ulo, resolve decretar o seguiute: 

Art. 1.'· E' ct·eado no Estado do Espirito Santo mn commando 
supet'ior do (;uardas N<H~ion:ws qne se compot·:'t de doze brigalLIS 
de ini~tnt<lria com os lJtüalhõo;:; do seniço acti v o e os da reserva 
abaixo mencionados. 

Art. 2. '' As reforitlas brigadas serão m·gan isarlts : 

A l" na capibl tlo Estado, on'.!c sorú. a sédc do commando su
perior, eom o }o, 2" e :l" do servic;o activo c do l" da reserva; 

A 2• na comarca da Cachoeim de Santa Leopoldiua, com o 4°, 
5° e G" elo serviço activo e do 2" da reser·va; 

A :}" nas comarcas de Iriritil>;t o Via11na, com o 7", 8" e D0 do 
serviço acti v o e do 3•' dn. reserva ; 

A 4" wt comar~a de Benovente, com o 10", 11° e 1'2 1 do serviço 
a c ti v o o <lo 4" ria resen a ; 

A 5:' nn. comarea de Ttapomirim, rnm o r:·•, 1 i",, l:ín do serviço 
adi v o n (lr 1 :Í" d;J. r·e~orva ; 

A r,a m1s ('om;trcas d11 CadJOr;iro d(~ ltn.pomi1·im n Rio 1'<1.1'UO; 
com o IG11

, r; .. e IR" do snt·vi,;n itt:tivo e do (',o da resnrva; 
A 7" na <~omarca do I ta kl pottna I'Olll o 1 !J", ~O" o ~!l" llo sorv j, ·o 

nctivo o do 7" da l't~serva; ' 
A B·' na eonwrca <te Nossa Sonhot·a da Coner;ição da. Serra, cotn 

o:!=!", 2:3" e 24" do serviço aetivo n d0 ~~~ dn, reserva; · 
A !)" na comarca do Santa Cruz, com o 2;)", 2G0 e :!7" do sen·it;n 

:'ctivo o do ~)n da reserva; 
A lO' na comarcn. de S. Matheus, com o 2~", 2!l" c 30" do ser

vivo ndivo c do 10" da ros,H·va; 
A .11 a na. comarca de Santa. Therez<t, com o 31", 3;zo e 33° do 

serviço actlvo e do ll" da reserva; 
A 12<\ na comarca do Guandü, com o ::qo, 35') e 36o do servi~o 

activo e 1·2·1 ela l'e:::erva i · · 



Art. 3. 0 Os referidos batalhões terii.o qur~tt'o companhias eacla 
nm e as suas paradas forã.o determiuada.:l pt•io rc:-;pr~elivo ~om
mandn.nto superior. 

Art. 4. o Ficam revogadas as <lisposiçõe~ om eon tra rio. 

Cn.pital Felkral, 27 dPjaneiJ'() dG 1897, ~l'l <h nnpnhlim. 

MA;'-IOF:L \'rcTnl~l:\'o P~r:~mA. 

Amaí'O Ca1''drwnti. 

DECH.ETO N. 2.145- ltF} ~W ·DE .J.\:\B~ll0 !lE 18\)'7 

Altera o art. go dafl inRtruc•:ões ro~alnm(mt8.I'OS rtpprov;:dr·~ pelo deceeto 

n. som de :3 de maio dn JK8!, l'lll Yignr !lê\ l·:slm·l~. tlú Feno Li
JllOPii'O, 

O Vice-Presidente da Repnblica dos Estaclns T'nidos do B!'azil, 
atten•lenuo ao que requereu a Great 11'cstenz o{ /Jrasil Ré.lway 
Compuny, limiterl, resolve que o art. ~~o da~ instrucções regula
mentares approva1las pelo decreto n. ROGD de :~ de maio de lHtll, 
em vigor na. Estrada de Ferro Limoeiro, 1irpw assim a lter·ado: 

Art. ~). 0 O viajante encontrado no trem sem billwte pagará o 
preço da viagem e n>ais 20 °/o contados da ostaçã.o iuicial da par· 
tirla do trem, si nfí.o provar quo entron 0111 outra; ou contlvlo~ 
de~ ta si o provar. 

O viajante encontrado no trem com lJilhete nfí.o C[l l'im ba(]o ou 
perempto, além de pa.~·ar o prrço da. viagem, como acima, fica 
sujeito á multa de dez mil réis (l0$000). 

Considera-se perempto o billlet·~ qne indicar rlia on trem di .. 
verso do da. arrecauação e o de irJa. o v ~1 ta '1 no ti ver excedido o 
prazo. 

Capital Federal, 29 de janeiro do 1897, 0• da Repnblica. 

l\1.\NOEL VICTOH.íl'\0 PEitE!llA. 

Joarptitn D • .J.lfzwtinho. 
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~\rl·t'ova n nr<'a.Jn·~nl') ,, d".ocnl1n do .. ~ ll·i!l····., d,n·nwnt ·~ cl1) :•.•.'•1 r) a:·•'o:;.~fJ

rio:; a ''lllJW':::II' n:t ria p:Jt'Jll:i:l•'ll 1'' d:1 F~·.(;·:1d:i rl·· J';•t'l''' ~lin:t·~ ·· 

1: :,·1, 

0 Vico-Prcsillento ua Ilepnhlic:t dos E,;l:Hlos l:nidcs rlo Tintzil, 
att•'ll'!Putlo <lO qno requereu a 'i·!,c Jlinors owl l,'i'J Nuilll"uy C'util· 
JíOH!!, limited, deereta : 

J\l'ligo nnico. Fieam apr,rovados o or\·amcnto o desonhos dos 
trilhes, donwmtc~ do a(:<) 1• ;t('ce,;sqt·io.:; c~uo colll c:-tn h:tix:tm rn
h!'ic:ubs }Joio ditcdnl' gu1·::l d:t !Jit·r·elnri:t rl·• \"ia<)to, th Srcre
t:tJ'ia d() Est:ulo •k•s ~'egoeins cl:t !ndustri:t, Yinção n OllJ·as l'u
LiiP:iS, para melhor c·ntJsuliclaçiio d:t vi:t p••I'Illa!lcutc ll<t cnr·v:t do 
l;;ilomotro l'l, d~1. I•:'itra:la do Fr3rTo :\Iina-> n l~iu. 

Capit:t! Fcdr·r<ll, :2D de j:lil<!it·o clu I-:~J7. ~J' da l~r·pniJ!ka. 

Ill':Ci~.ETO N. :?HI- 11F. '.!!i rn: ·' \~\Ell:o ItE F~C\7 

E~; tint:ne r1n:1 t.t·n lng:'t~'r's <l·• am~ttttli~!l~"e rl :: S -,·t· •i :<e· ia 'h .In.~ [ ir:n, r- :--;p. 
go('~(l~·~ Ti!ll'l'i'l:'(S. 

O Viee-J'r,,s!.!cnlc da lt<'l:l111!it·a dn~ 10:,!~\tJ<,~ !.'nit!n~ dn Hr:1zil, 
n:.-ando d:t :Jntm·is<t•.~iio qne lho cnnl' •J'tJ o :11't. ·!'', 11. 1, tb loi 
n. lDI A, rlo :;o dn ~eto:uln·o J,• I.'~'.L:, revigot'<t<l<t pelo at·t. .J:l rb 
lei 11. 4:!8, do 10 do dewml.rn de j~;\lf), ro':'olvo r~cc!ar:w cxtinctns 
os qnatt·o lo!!·ares de ~tmamwnst~ da. Scc.J·etaJ·i:t d:t .ln~tiça o r\o
go~ios lntm·iores quo se :1cllillll va;.;o~. 

C:1pila,l Fc1lrr<il, '2\l 1le j:uwiro do ltDi, \l' rla I:.r•rmlJli··a. 
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C'<J!Uolid:t :u:: di,·~po::ic:tll'~; reJa(,iy:1::; :u1 mon(,·pio dt>c\ !'ltlll'l'i(ln:•t·ioA dos 

ox<\Iini::;lcrioA th JiL::;!,iÇ';!, Jdcriol' c da Ins!rue·::iu l'iildil'a, Con·eio'l 

n Tr·!I',!-'T~'plws. 

O Víen-Pre~:i<lcntn da R<'tmhlica 1los Esbdos Unitlo::; do 
nrazil: 

Con::Ü<lcrancln rtttn, nm v i rtudc do lll'GCC)i to do art. 1° <la 
lei n. ~~:3 de ~\0 du ontnhro d1! 18~Jl. r:'gulamentado 
p1\lo decreto n. l HiO de. G de dcz~~m IJJ\ • do anno se
guinb!~ foram fun:lidos em tuna. f:=l.) repartif~ilo os l\linis
torios da J nsti(~a, do In tcriol' e fLt lust.t·ueç:To Publica, 
Corr(~ios o Tdegraphos, · f-icndo na 111 ti ma das mencio
narias datas organisa<la a rrsp''Cti\·a ~('f'l'Ot:lria. do 
Est:-vlo ; 

Considerando r1 no, pelo tlocrcto n. };)!);.:: tlo 18 (lo no .. 
Ycml.n·o do 18!)3, foi d:H1::t orgauis:t<>;1•,) din .. Tsa 1la 'luc 
tinha, :~ contahili!laclo ela. S·::crc't::u·ia rla :Justir:(l. o Nego
cim; Inl('l'Íorus : 

nosolvc consoli(]ar pela fí'll'Jll:l. nlmi:x.o <mnmerada as 
r1 is posiçlies con Litl:t s nos tleerdo::> n:;. ! L:-;(), 1 o: !6, 1077 o 
1420 C, de G, l 4 o 27 d(~ novumln·o <h: 18!)0 e 21 1le feve
rc~it't) de lSDl. as 'lnrtcs tornaram <'Xtt'JLsivo aos fnnceio
Hal'ios darpwlh·s l\Iinisterios n mottkpio oln·igatnrio, 
<~n·ad1> pelo dt~crcdo d:t F:lZI'Jub n. \).J·!, A, !],. ~Jl <l(\ outubro 
de l8DO: 

Art. 1. o E' applica Ycl nos fnnceion:1rios a c ti vos, apo
scnta1los, jnhilados ou reformados do l\Iiuist<~rio da Justi(:a 
o 1'\u;~·ocio.-; Intoriorc~ o nwtlt1\pio ohrigatorio, crcado }lOl' 

1locroto n. ü12 A, de ~n do ou tu l)ro (k l SDO, que sert't ox
ccut:tclo, de ncc:ordo com o prus(~n!n, na parte que com
petit' ao rcfm·i<lo l\'IinistGriu. 

Al't. 2. ° COJL)Íikra-so funccionario do ?\fiaisterio dn. 
Justi<_:a o ~\fcgoeios lnteriorl~S para o c•Jl'cito do :tl'tigo autu
ceclento todo o empregado do nomeaç:t:o ell'ectiva do mesmo 
l\Iinisterio que nrro seja do mera conuniss;lo c perceba. 
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vencimentos fixados na talH•lla csplicativa <lo orça..: 
mento. 

Art. :1. o Sito considor~ulnf-': con trillll iutcs do monte pio 
por parte elo Ministerio da Justiça o N 0gof'ÍO~ In toriores: 

I. Os ~~mprrga1lm: 1las sr•;:;uinf:r.-; r(lpartici'if'c; 1b Capital 
Federal: 

a) Secretaria da .T ustiça e N cg·ocios I nterioros; 
b) Secretaria do Supremo Tribunal F1•dnral; 
c) Secretaria da Côl'te de Appellaç;Io; 
d) Secretaria do Tribunal Civil 0 Criminal; 
e) Secretaria da Junta Commercial ; 
f) Secretaria ela Policia o rr-padi~:ilcs annrxns, inclusivo 

a Casa de Detenç::to ; 
g) Casa de Correcção. 

li. Os magistrados fnderarso da .Jn.<.oiiçn.do Districto 
Federal. 

III. 0.-3 magistrados em d isron ihilicbdo. 

IV. Os funceionarios: 

a) Da Directoria Geral de Saudo Pnhlica; 
b) Da Assistcncia Medico-Legal do .A lionados; 
c) Do Archivo Publico Nacim~al; 
d) Da Bibliotheca Nacional; 
e) Do Museo Nacional; 
f') Das Faculdades de Direito ck S. Paulo e do Uccif'o; 
g) Das Faculdades de l\Ioclicina do lUo rlo .Janeiro e da 

Bahia: 
h) Da Escola Polytechnica; 
i) Da Escola de l\linas de Ouro Preto; 
j) Da Escola Nacional de Bellas Artes; 
h) Do Internato e Externato do Uymnnsio Nacinn:1l; 
l) Dos Institutos Nacionaes du l\lusica, Deniam in Cons-

tante dos Surdos-Mudos. ,, 

V. Os serventuarios de justiça r1no prrcohom Yenci .. 
mentos pelo Thesouro Federal. 

VI. Os officiaes da hrigada policial o 1lo corpo 1le hom
beiros desde o posto de alferes. 

VII. O engenheiro encarrt-gado llas ohras do 1\Iinis-
terio e seus aiudantes. c 
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Art. 4. ° Continuam como contribuintes por parte do 
mesmr) l\Iinisterio os empregados rruc pert('nciam às se
guinte::: reparlir:õos, ]~oje a. cargo dn.. Intcndoncia .Muni
cipal: 

I. .\!W lo de 1\fnnrlieidaclc'. 
li. Asylo d~~ 1\li'IIÍttos Dr~valirlns (Twd.it.nto P.rofi~ .. 

simml). · 
III. CnsadcS . .lost'-,. 
IV. Inspcctorb Geral de Hygienc. 
V. Inspcctoria Geral de', !nstrucçfio Pri m::tria c S13cun .. 

daria do Districto Federal. 
VI. Escoht Normal. 
VII. Pcclagoginm. 
VIII. Hospital ele S. Sclmstião. 
Art. G. o Ficam cxcluiLlos o nfto podem famr parte do 

prcscnto montepio: 

I. Os magistrac1o~. juizes munir:ipaes ou Rnl1stitutos o 
promotores puhlicos dos Estar los. 

II. Os empregados das Secretal'ias flo Policia, das 
Juntas Commot·ciacs o das I~ r~l::tcões dos di!Ierontes 
Estados. J 

III. Os das Inspcctorias !lo Hygionc llos Esta1los. 
IV. Os serventes, operarias o qnaesqucr jornaleiros 

uopendcntes do mesmo ~Iinisterio. 

Art. G. o O dusconto para a joia pelo modo permittido 
no~ lo do art. 14 do <lec1·eto n. !l42 . .:\., do ::nele~ ou
tuLi"·o ele 1800, scrú feito um virtnclo do oílicio Jo clirector 
geral da contabili!lade do referido l\Iinistol'io, oxpeLliclo :'t 
requisição do contribuiu te. 

Art. 7. o As quantias rlcduzirbs para o montepio rlos 
func~·ionr,rios <lo l\linistcrio ela JusLiça e NPgueios In
teriores serão escripturadas no Thesouro Federal soh o 
mesmo titulo estabelecido pelo art. 1:3 do decreto n. 912 A, 
de :11 dn outubro de 1800, e constituirão, com os fundos 
de <plC trata o art. 2° do citado de~rcto, umas<~) verba. 

Art. 8. o O cx:.pedicmte <lo monto pio de quo trata este 
decreto ficará a cargo fla 1 n secç~fí.o da Director"ia da Con-
tabilidade da respectiva Secretaria, supcriutondendo-o o 
director geral da mesma Direct o ria. 
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Paragt·aphn u nico. Dns <lecisõe.'~ pru fol'itla::: pdo tli re
ctor geral ela contahilitl~Hlo havl't·:·t rc•en t•so: 

I. Para o 1\liil.istro tla .J md.ic;a u ~>r~·rwio . .; i 11 tor·icwos, do~; 
dnspar·ho:-: solm~ achniss;1o ou rt~r:usa d1• C(l!lLl'ihuinte~. 

ll. Para o Ministro da Fazer1da. a q nmn compet(• a ~n
prema fiscalisaçfio da irr~til.rti1:.Tl dt~ qu~~t·-o:pwr outras 
decisões. 

Art. 9. o Cahcm [ll) tli redor ~~i~r·::1l rla eon ta llili<brle do 
:Ministerio da .Jnstic:L e Nug·ocins 'intel·ion'S to1lns a..; attri
huü.;ões conferidas ·:1.o rlircct(}t' gm'al da cnntahilidado do 
Thosouro Ferlnral pelos :trts. so, §~; ] ", :3", ·1'', :J" o 17 di) 
<locroto n. 942.'\, dn :n do outnbru d~~ l~<)(J. 

Art. lO. A~' clui·.l:tra<~.ríe."' q 110 <·:uh n!ll]'rn·~rulo (lr~\·t~ 
fazt~t· no dr)Clll':·w du pri lll!~i ro llll'í~ di) <'rHii ribu i'::1o (ar!.·:,-; 
do decrdu n. \J-1'~ :\., d1~ :_H d1~ r1uLub:·u dn 10\JO), ser;lo cn
trogtH:~s na. Dil'eetori:t nurai d:t ÜlilLtbilid:ldü tl,, l'Ofut•itlo 
Ministe.eio, obsen-a.rlas toda~; as flll'tnalid:vh~s esta!wle
cidas no citarlo :1.rLigo. 

Art. 11. Os titulas do p:'nsionisi.a:~ s:~r;l'o ns--;igna<1os 
pnlo tlirector g<~ral da cnnbbilidadi' ela St•l~l'í'hria da .Ju:-;
ti~a o l'; cgoc.ios In tcrinn;s . 

.Art. 1:2. Ficam revogarias ::l.S <lispr1siçGo:..: <'lll contrario. 
Capital Fcrh~ral, I dt~ r~~V~'t'eiro <lo }:):)7, ü'' <la Hepn

hlica. 

Sr. Vice-Presidente da, n,r•pu!Jlie:1- A lei <1:1, 1lespoza. p:w:t, 
o exercicio de lS\17 n.ntoris:L o Podnt' Exr'enti YO a ro!'nr'!ll:tl' o 
Institut.o Sanitrtrio Ferloral, nrtilie;J.ndo os ~:ot·viç0s do llygieno 
terrostre o lllaritima. n cargo da l'ni:to, sem augmonto <.h dos
poz:t votada para. os ttJesmos ~n:·viçr•s. 

A refot'ma unilieativ~L eYido!:t'lnlont~ sn:•JIÕC :1 fn<to das dnn.s 
repartições cxbtentes (o ln.;titut•) Sanitario e a lnS!ll'Cturi;t 
Geral de Saude dus Porto:-;) n1n l!lll:l. 1epal'ti;;:í.o unica,, :1. qna.l, 
par:t seguir· a rngra j:'t nst:1br~le,~irla Jl't :lr!til!uistraçào pulJ!ica, 
<.levcrú. se:· dctnrminarl:L IHt·ndori:t d·~ ~::w•li•, ((rl ú~stco· <.la Dirc
ctoria <.los Correio2, Dirr.·ctnria dos Tetr·~T.qdto-;, etc. 
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Dcntai~. o termo - lliroctol'ia. - tratluz :1. itlth tlo nm:1. rcpar· 
ti~;ão 0xceutiva, i.dc:1. mnito mnis f'OH:-;cnl:llll':t eom a fnrwr::\o 
commetti.da ú ropartiçiio IJOV:t r lo <1ne a curt·e:-;pondun to :.t11.~ 
v~rrnos de lllstituto ou InspPetoJÜ. 

Unificatlo o sorviço, impnrta re;-;p8itat' o pt·eeritn f'nnstitncio
IJ:d quo obsta a intul'Venç:i,o das autoridade:;; 1údc!J'aus ctn nn· 
gl)eios th exclusiva attribnição dos Govel'nos locaes, e, nm:te 
ponto tlo vista, o se1·vit,;o sanitar·io dos portos dever:'t ser o nnico 
reg-ulamentaria pelo Governo Fedm·al. Entretanto, a propria 
Cou.stiLUif,~fio, no seu art. 5", pt•ovt\ a occmTnllt~ia. Je ealamirlatles 
vnl,licas, entro as flll<IOS ns grandes cpidemins, o intliea :t 
obrigação de prestar a lJniüu succoero~; ús pnpnlnçlíos ll·)f~es .. 
sitndas. 

E' intnitivo que tlcssn. ollrif!nçilo, OYentualmrmte vnriticacln. 
ern cn~o" eorwr·etos, docorrn a coll\'l'I1Ícncia. de achar-se o !io
verno Ferkral app::trelltado rio rectn·su:-;, pr~;;:-;o;1es e nmlel'iaos, 
lJ:tl'a sati:'fazer as exigcndas da hygienn deti)l!~iva <', <~Oihnguin
tell!l'tlle, do cuidar. pela in:-;titni(,':to do um sen ic;o g·<~t :d, do 
o:-;twlo rio desenvolvi111ento d:1s llltdostias cpitlurni(·as no lPtl'i
turio ria Repnhlica, llll'io::; do pt\~\'l'llil-ns o do comb:ttel-as. 

Es . ..;e estnr!o, bem <~I)Jl!O o da. d•):t](lgt·apllia :-;anibt·ia g-l't·al (in
dispensavcl paraa. determinaçfio dos t:ontlkicutn::; do HHll'bilidade 
e mortalidade), implica. a COI!Stancia de tr;dxtlltus fJllO SÚ votlel'âO 
set' executados por uma. repartiçiiu l'mleral. 

Tanlt>em cumprn ollservat· q11e n. organisaçJo dos serviços de 
hygietw estadoa.e~ se aclm crn sua phaSt1 emlJryonaria, eom rarns 
excopçõl~S, e muitas vezes não J,oJer{t raz()a\·eln:ente a União 
de:-;prondcr-s~~ do deww incitlflnte <lo corr·er 1'111 auxilio do locali
da.di'S tlngclla:l;u~ por· all'net;õos epiclemkas . 

.i\ estrts considcra<:ões additaren1o~ a qtw sJ r·oCm·o á :1lta. van
tagem dn se org:misarcm n . ..; sorvi<;os t<'clltlicos dn preparo rios 
soros <111ti-toxieo:> e curativo~;. tr•;tbalho que exigo ~·ompetnncia. 
scientilica o nilo p<'>dn continmu· ú mcreô da c.-;pecnhçi'ío indns
trialhta ; tanto mais quanto as vístlts lla tllorap,3ntica de grande 
nnmet'o do molestins inf'eccio!:ia.~ sn voiL11n C•J!ll nntiln:-;iasttln o 
.instilicada ctn·iosid:1de llal'a os dfei to~ in tl}l'< ~;s til ti-::si mus da 
iuncnl:lç<lo de tnes sóros. 

T;1.mbem no tocmd.e á JbcaJ isaç:ío tio ~~:xerá·io da ll!edicina c 
tln. pha.rma~ia, a acç:lo de uma auto1·idade 1'ede!'al S3Já rwcP:-;sa.
ria~ emqnanto não f\)r reform:ulo o Codigo p,,;'):ll no pal'tienlar 
inrltc;tdo, o, ]lOI' qnem do direito, não fnt• de:~r·otad't ét lilJel'dade 
ampl:t do exercicio prolis~ion;d. 

No que respeit:.t a serviço sanit:nio dos ]lol'to.s, o ]H'njoeto 
attende a um tampo á neces::;icliu.le, jú. reconhcc.;ida prlo Govui·nr), 
de dbtrihuiJ' a atlministraç:l.o qnal'entonarh por rlistrictos dill'n
rentc~s, fitcilitanclo n. execu~~fi.o dos re.!.!'nl:ullcntos o f'aYoreeonrlo 
os intor.esses commeJ·ciae::> llns emharcaçõP::> qne teetn <in <~IH>rtar 
aos vanos ancoradouros do no::;so extenso littoral, conto ainda. so 
acha de perfeito accordo com a orientaçilc uov:t q:w m; ropa:rti
çue!'! de sanidade mar·itima, apó3 os con:;ro~sos de l'ariz, \' enl'za 
e Droscla, se empenhmn 11nr ohsorvar. · 



r,r.m AfrAifo. P. mist~"r rtnP. Am r:m pol'fn rp;~.r~ntAnnrio, n. fi n
torirlarlA lor>n.l nns~rt. rli~nor riA I'P.rh ~'mnlit.nrlr~ rlH nrri'ío. rr>ch
m~vl:1. ~nhrfltndo. l~r>hs vil'i~sit,qrJps dA nmn. f'l'i~P PTlirlr>m!ca. nn. 
nnnl n nrornntiMío rlns rlrwl~õP~ ('onst.itnP. orrlinn.rianwnt.A. n. nro~ 
virlPndn. nrimo,rlin 1 P. :is V~'7PS, n mnic: H til f1'1P'1, n. c:n n•lP pnl,]if'n. 

Ym:~s::~. :~ttenciln f. solicihrh 11nrn. o nd.in·n T'Pf'r•rrntn :\:-: Pst.nçi"í0S 
~nnitnrbs, crcrJtlas o mantidas polo:; l·:starlo~: quo as qllÍZ('rem 
ter. 

A lr'lm rlP sntisf'a.7.P.T'-SP. l'om t'S(n. rnnrlirl:1. o:: tlPs0ins rlA mnito~ 
nne nmhic!ronnrn P"Sf.lllil' no~ nodr•S do snn Esb1rlo nmn Ol'!t:l
nis:lf':ÍO snnit:ul~. rl"' CPd.:l rwrlPrn. ::1~ r·stnc(íR:: rP.fP.rirln s. 'nns 
ronrlições uo projédo, serão auxiliares poderosos dos lazarcto~ 
fer1Ar:11'S. 

P~"lo f'f) lcnlo rla rlo~SJ1tl7fl. a fõ((r~dnnr-SP ('()1)1 o l11'SSo:tl rln. nirP
rtorh. ltavr>J':·l Sfllrlo rhs VPPhfiS nPC'lffiPnhrinf.l vnfa,(l:l.s: nmhora 
po affiQ'nrA insto rnP. r>m sna nro'\'irnn l'Pnniií.o. o Co'1_rrrpc:c::o l\Ta.
r.ionnl rrwP.i't. :1 tnh0lh rlo~ Yr>llf'Ílnf':llt()t:t rln-: nmrr~''!::!rloc: rlfl~ Tn
!'DPP.toriac:: rlr> ~nnri~~ r los; poT'to:; no~ Eshrlo~. na. C]Wtl a {~fJ niclarlG 
p·n>P,~P l'<::br pPnfPrirln. 

O l1l'OÍP.d() flnl't's'~nt::vlo flr.hrt-<=1' rJ,~ :1r'I'Orrlo ('Onl nS! lin h:~~ 
!!f':T'!lP!=l rlo rlo ~r. DP. Cr>~!'ll'io 1\fnHfl. P POlll ns flltPT'fll'i'SP~ Jll'0-

11flc:b~. " nr>lo m~~mn rlnntor nro~PÍ t l'i, pela commissi'io d8 sn.tde 
pnhlica. rln n"rnnrn, rins ll"nntnrln<:. 

Por Or'Cfl~ii'í.o rlo r>stnrlo flllP r>.<::~P nroircto P n~ f'itnrlfl~ nltPl':l· 
1'Õ0 S mntivm'n.m no ~nio rl:1 cornmi,,c:fí.o. 1icon vr>n~'P 1lor~ 'l. dnn
trinfl rlm~ nnnrPnfpnn~ Pnl 11m JjftornJ como O no Br:uil. Pm
(lllflllfO a ~l'inncin ~:1nitn1'i~1. mnito ltn,l::t conscg·nido no sent!rlo rle 
atfl:•nn:1r o SAn nrimitivo ril'l'or. 

O reg-nla.mento consi!:ma.rú essr>s prom0nores. 

Capftnl Feder<1.l, I de fovcreit•o lle I R0/. - Amm·o Cavalcanti. 

DECRETO N. 2t40 - DE I N~ l·F:nm.F:W11 DE 181)7 

O Vice-Pre;;irlrmto rh Rnpulllica. dos Estarlo-: Unirlos do Brazil. 
usanr1_o da. autorismçiío con~;tflnt.fl do a1·t. 2', § 1", n. 4 Ja lei 
n. 429, de lO de dezemhro de 18\JG, decreta. : 

Art. I •0 Os serviços de hy~iBnn n, rarf:o dfl. lTniil.o, actnalmente 
incumbidos ao Instituto Sa.nit:trio FPdm':1.l e it, Inspectoria. Geral rle 
Saude dos Portos, p:tss:trão a set' rlir·igirlos e exr>cntados por nma 
repartição nnica, denomin::t(la. Directoria Gm·al rle Sn ude Pu
h lira, com série na Cnpihl Federal e dependente do Ministerio 
da .Justiça e Negocias Interiores. 

Art. 2. 0 A: Directoria Geral de Saude Publica compete : 
1 o, estnrlar a natnrezn., etiologia, tr'atamento o prophylaxia 

das molestias transmissíveis, qno apparecerem ou se desenvol
verem em qualquer localidarJa da LtopulJlica, onrle não haja 
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recursos materines ou serviço organisado para as posquiz:ts 
de caracter technico ou sciuntifico, que se tornarem neccs
sarios : 

2°, propôr ao Governo o plano de soccorros sanitar_io.s q~e 
uevam ser prestados a qualquer Estado, mediante s?llCJtaçao 
dos respectivos Governos e verilicado o caso do calamtdade pu
blica~ 

:~o, preparar culturas attennadas e súros antitoxicos e cura• 
ti vos, alim de sorom fornecidos ás autoridados qno os recla-
marem; . 

4'\ tiscalisar o exercício dn. meclicina c da plmrmacia 
5°, organisar as estatísticas demographo-sanitaria~ ; 
6n, dirigir o serviço sanitario elos portos ; 
7", con t'eccionar o Codigo Pharmacoutico Braz i loiro; 
H", responder ús consultas do Govcruo e prestar as infot'" 

mações que Corem exigidas. 
Paragrapho unico. A' mesma Directori:1, ficarão commettidos 

os trabalhos a ca.r go da Secretariít de EsL1.1lo o i ndieados nos 
ns. 1 a. IV do § 2", art. ~~o, do decreto n. liGO, de G ue Llc
zemhro de 18\12. 

i\ rt. ~L o A' Directol'ia Geral de Sauuo Publica 1icarà annexo 
um laboratorio de bacteriologia. 

Art. 4. o O pessoal da Directoria. Geral t.le Saur.le Publica será 
o seguinte : 

Um director geral, meuico. 
lJm secretario. 
Cinco ::-~judantes do director geral, meLlico::3. 
Quatr·o medicas auxilin,t•c::). 
Um chefe do laboratorio de lm.cteriolugia. 
Um dcmographista, medico. 
Um ajudante de demographista, medico. 
Um cnrtographo. 
Um eonset·vador do laboratol'io. 
lJ m otfieial da secretaria. 
Sois ;umwuensns. 
Um interpreto. 
Um prwteiro. 
(Juntro contitHws. 

Nos Estados o pessoal da. Dieodol'ia, Geral sel'il o que compõe 
:1s Inspoetorias de saude dos portos re;:;pecti vos, e o dos esta
lH~lecimentos sanitarios federaes. 

Art. 5. 0 Para. a execução do serviço sanitario dos portos será o 
littora.l dn, Repnblica dividic.lo em tres districtos sanitarios, cnda. 
um com la.zareto especial o ac.lministrados por diredorcs Lle dis
trictos. 

Es~es districtos sanitarios terão por séde : o primeiro, o porto 
do RIO de Janeiro, com o lazareto ela ilha'Grande ; o segundo, 
o porto do Recite, com o lazareto de Tauuud~u·c · o terceiro, 
o pvl'lo lh: BdGw, cvu1 u l~~zu.rvtv üu lJi.U'Ú• J 
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03 diroctores sanitarios elo 2° e 3° di;;;tJ•icto,; serão sulJOl'<limHlos 
:10 <lirector gor:tl, fJ.llC l\llmÍ!IÍStl':tl'á jlOl' SÍ O S8l'iTÍÇ'O llO 1° UÍS
trícto. 

Ar-t. fi." E' licito aos Esbvlos cro:u· om sens por· tos cstar;ões 
sanitari;ts destinadas ao expurgo das eml1at·1~:u,·õns fJ.UP, por 
viagem dit·ecta, ou poe arrib,u_b f'ou;ada, tenham do enti'<II' o 
fazer operações de c:trga ou 1lescarg:t ; Jicando taes est:Hi)es 
snbmettidas, no tocante ú administração quarentenaria regu
lamentar, it superintenclencia. da autoridade federal do porto. 

Mediante autorisação do Governo, S'Jh propost<t do Govorn0 do 
Est:~do e ouvi,!a a Dircdorift <:iol'al do ~and1~ Pnhlict, podtJl'
so-ha elevar as estnções sanitari:ts it c:~tegorh do laz:tl'r.tos, sem 
maior o nus para o Thcsonro Fetlural, ;al vn o <~<tso de do li IJe
ração do Po,ler Legislativo. Nesta ultima. hypothcse, ded,litla. 
pelo Congresso a. allu1lida transt'ormaçlo, passar:\ o porto em qne 
a estnção estive1· installada. a ser sede rle nm novo rlistricto. 

Art. 7. o As quarentem1s rle rig-oi' s,·> poderão set· purgad<1" em 
laza retos ferleraes, exr~epttLHlo sôlllPil te o c:tsr) do in v a são do 
torritorio nacional p:H' epidemia~ de origem cxotica e attenta 
a conveniencin, reconhecirla pelo Gove1·no Federal, da prcscr
vnçilo recipl·\lC<t dos Est<1dos. 

Art. 8. 0 A Diroctol'ia Geral de SauJe Pnhlica em r:1so al:.;nm 
poderá intmvir administrativamente em sot·viço de hygi,~ne 
municipal, a nã.o ser nas condiçüns esp.~ciaos assi:snaladas 1111 
art. 2') n. ~. mas poderá, rtnando entr·wler eonYoniente, sng-
gcrir provillencias, aeon scllwr processos, i url i c ar tnell!m·,, nwn tos 
e responrlrr ás consultas. 

Art. V." Os directoros sanitarios do districtos e os inspectoros 
de saude dos portos deverão, na !l'n·rw1 rias instrucções que llws 
forem expedidas pelo diroetot· gor·al, colligir todo-; os elementos 
possíveis p:-~ra a organisação das estatísticas tlomographo-salli
tarias e enviai-os á Directoria Geral. 

Art. lO. O diT'ector ger:tl de saneie p1thlica projectará o rr:>gu
lamento do sande publica, o snhmottcl-o-lta. á approv<~ção do l~o
vernn. Emquanto, pol'l~m, nfío l'ol' poslu em execução o :tllutlirlo 
regulamento, os ~orviços do hygicne a. cargo da. ü nião sel'ão 
regulados pulas disposições em vigor·, com <tS moclificaçõcs tlo 
presente decreto. 

Art. I 1. A tabcll::t dos vencimentos Jo pessoal dft Directoria 
Geral de Saude Publica St~r:'t orga.nisada pelo (ti!Verno, dentro 
dos limites das actuaes talJcllas, por occasião do ser approvado 
o referido regulamento. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, I de fevet·oiro de 1897, 9" d:t Repulllica. 

l\L\~OEL VICTOHJ:\0 PERElUA • 

.. lnwro Cavalcanti. 
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DECRETO N. 2450 - DI~ 1 DE FgvEtmmo DE 18g7 

C:·ca os lngarns llc f;UPJ•hmtc:;; tlo sulJ:;liLutc• do jui" seeclnnal na~ eil'

Clllllsrript.:i5c:-; r(·<let'a('S do EsLirlll do J:ío Ur;w<ln do :'-iol'lc. 

O Yice-Presidcmte ua Rcpublica do~ E~tarJos Unidos do Brazil 
resolvo decrntar: 

Art. 1. o Ficam cr-e:ulos 110 EsUulo do Rio Geande do Norte, 
nos termos do art.:~ ... ~ }0 , da lui n. ~21, dn 20 d1~ noV1)mhm de 
IB~l1, os trns JogaJ'()S Lhl s11pplcnt··S do suhstit11!n do jniz soecional 
em cada. uma das novo circurnscripções 1'erlerao~ ern que ::;e 
di ddirá a respectiva, sec<;>fio, das quacs comprelwlliterá: a l ", os 
mnnicipios do J\l:waliyba, S. Gonçalo, Santa. Cruz, S. José, 
l'apary o Are1.; a :2~, os de c~~ará-mitim n Touros; a~;", o::; uo Can
gna.retama, Cnitizeil'as, Nov;1, Cl'uz, Santo Antnnioo 1;oyanninha; 
a 4", os de Macúo, Augico~ e .Jardim de An;~ico~ ; a 5", os de 
.Assú, Sant'Anna de I\Iattos o Tl'inmpho; a ()", os dn .1\Iossorú e 
Arei<.t Br·anca ; a 7", os de Martins, P;;tú, Po~·to-Aiegre, Púo dos 
Ferros, S. 1\Iig-nd, Luiz nomes, Apod.v o C;n·~1nb:1s; a 8", os de 
Caicó, Serr:t Negra e .Jardim; e n. Ç)-•, o-; do A1~al'y, CnlTaes Novos 
(~ Flores, eujos limites serão os dos mnnid1dos fJllil a~ compoem. 

Art. :2. o Em c:Hia uma, destas circnm::-:cri pr,~ões, con !'orme os 
arts. 4" o 5" da citad<t lei, terú o proc11rador <h ltepuLdic<t um 
ajudante o haverá um lognr de solicitador. 

Capital Federal, l do foverciro do 1sg;, V" <h Republica.. 

Ama1·o Cavalcanti. 

DECRETO N. 2451 - Dg I DE FEVEREIRO DE l8g7 

/1 ppl'ova os proj0ctos <' m·çamcutos para rcconstrne<;ilo da ponto no 
kilO!lll'll'O n?-!-:?00 da Eskada clr: F<'r.t'o do Qnar~illirn a ILarpii. 

O Presidente da llepublie1. do'; Estados Unir:!os do Bt'azil, at
tendondo no qne requereu a JJmsil Grt·at Soutltern RC!ili'Ja!} Com
J!UH!J, limited, decreta: 

Artig-o unico. Ficam npprovados o::; projóctos e orçamentos, 
que com este baixam rubricados pelo ilirector g.cn·al de viação, 
da Secretaria de R;tnuo do:; Negoci(•~3 tb. l1Hln-;tl'ia., Via.çfí.o e 
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Obras Publicas, para reconstrncQãO da ponte no kilometro G2+200, 
da Estrada de .L<~erro de Quarahim a lta.qui. 

Capital Federal, I de fevereiro de 18D7, <Jr) da Ropublica. 

MANOEL VlC1'01U:'ITO PElU~lRA. 

Joa']uim D. Jfurtinlw. 

DECRETO N. 2M)2 - Dg 1 VE Fl.i:Vl·:IUWW Dl~ 18D7 

Publica a adhesão do Governo Pertta.no ao aceurl:P r.cbLi v o :w s·;ni•~O 
de vales pusl::w.:;, collclllido em Vielln:l. a .J de jnl!tu ele l>i~Jl. 

o Vice-President(~ ua RcpulJlica doR Estndo:'l Unidos do HI';\Zil 
faz publica a adhesã.o do Governo Pernano no accot'uo relativo 
ao serviço de vales postaes, conelnido em Vienna a 4 de julho 
de 1891, segundo a commuuicnção do Con~clho Federal Sni::;so, 
de 5 de janeiro deste auno, ao Mirlisterlo deiS ltelações Exteriores, 
cuja traducção official este acompan!m. 

Capital Federal, I de fevereiro de l8V7, D·· da Repuhlica • 

.1\IA:-iOEL YrcTonr::'lu Pt.REIRA. 

Dionisio E. de Crrstro Cerquei;'{T,, 

1
TH.ADtJCÇÃO - Berna, 5 de janeil•o de 180i. 
Sr. Ministro - Temos a honra do inform<tr a V. Ex. que, 

por nota datada de lG de dezembro proximo passado, a Lega
ção do Perú communicou ao Governo d<t Conl'etl(~r;u.;'iio Suissa 
a adltesão do seu Governo, a comec.~ar de 1 de frwcrüiro de J!)\17, 
ao a.ccordo relativo ao serviço de Yales po:::;tae.:;, concluido em 
Vienua a 4 de julho 1le 18Dl. 

Apre.:;samo-nos a notilicar a V. Ex. ~ss!1 atlllesão, tle confor
midade com o art. 10 rlaqnclle m2smo ajuste, e aproveitamos a 
ocaasião par;1 vos renovar, ~r. 1\liui:"tr'o, as s0gnranç·as de nossa, 
alta consideração. 

Em nome do Conselho Federal Suisso: 

O Presidente da Confederação, DeucheJ'.- O Chnncollcr da 
Confeueraçã.o, Ringier. 

As. Ex. o Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros dos Estados 
Unidos do Brazil - 1\io de Janeiro. 
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Approva as !lesprz:t~ rcalic;ath·: pela S. J',r~do Nnibr·(/y Comzl''n!J, 
limitcd, c:l!n a J•;;Lr:t'la tle F('l'l"> d~ >:ant,•s a .llltHliahy, do 

fi d() jt!lho a :n c],~ d<•wnliJt'l> dt' !~'J;; •l r11 1° f!•'nw:.:!l'c de l~!líi, 

!lU illJ)IOdtJl!'ia il'~ .f, !UI.::::-~:!--- f. 

o Vico-Presicleote da Ropublira llo~ Esta1los Unirlos elo Br'azi1, 
at tendendo ao IJtle rcrpwreu aS. 1 1·'1!h Naií1'''1/t C0iJ1íWíl!f, lillli~ 
tcrl, decreta: 

Artig-o unico. Ficam npproFa1las as d(~spozns autorisaJas o 
realizadas pela mesnr:t co!Ilpanllia com nwllroramentos da Es
tr·;ula de Fel'ro do Santos a Jnndially, do 17 do julho a. 31 de 
dezemiiT'O do 1BCJ5 e 110 1° SlllllC:-5tl'u de 189í'>, na, irl!JIOl'tancia total 
do .S I O 1. ;)3:) - 2 - 4, p tl'it ~;er 1~~vada á conta do c:tpital de 
construcção, nos termo" ll<L cl:tuc;ula 2a in fine e ~ 2" da 7" das 
IJUO acompanham o decreto n. 1\)\!9, de 2 de nl,ril de 1095. 

Capibl Federal, 3 de f·wc>reil'u do 1807, g~ da Jtopuhlir.~. 

l\fANOi~L YJCTOIUNO PEREIRA. 

Jorrrprim lJ. Jlf11rtinTw. 

Pl!lllica :t [lllJJcs:lo do noverno Pct'Wll10 :'·. Ci•Jl\'('!lÇ':tO l't~lativa :i. p~r

llmt::u:ão de CI!COllllliCI~'1a'> ]!O.SI:t·•S 1 C'll~c·]l!ilh C!tl 'i,.jPnJ1;t :1, .J do 

julll 1 rk 1'-'Dl. 

O Vico-PI'esidnntc da f:J']lllhliea dos 1-:.;t:uln" L:n:dos do Beazil 
f;tz ptild ic<t a :tdlrr_·:-cão do Guver·no Pcr·Lwno ú. con venç:to IC!:t
ti v:t :i pet·mut<tçfi.n de onromnwurLts posLtes, conc1nid:t em Vienna 
a,! de jn1ho de 1801, sog11nuo a comrnuni~~~\ç:io do Go\·erno Fo
del'al Suis-;o, de G de jaw~ir·o de:-;te armo, :to l\linbterio tb;; Ite!a
ções Exteriores, cnja tr<~ducção ollieial este ncompanlr:t .. 

Chpibl Federal, :3 (10 {',)\'Ot'cir·o de 18\li, P" 1h l~rp!!hlir:t. 

Dion:Jsio E. de Cc(stro Cerque ira. 
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TnAnucçÃo Berna, 5 do janeiro rlo 1RD7. 

Sr. Ministro - Temos a honra de inform:w :t V. Ex.. que, 
por nota uatada de 16 <iH dozemlwn pt·oximo passaclr>, :t Legação 
do Perú nos cornmunicnu a a1lhesfí.o do seu (1ovenw, a começar 
de 1 de fevereiro de 18~)7, á convenç:lo rel:ltiva. :'t Jlcrmutnçrlo de 
encommendas postaes, concluída em Vionna a 4 de julho ue l8~ll. 

Tenrlo o Governo Peruano ao tllesrno tempo pedido a.ntorisaçilo 
vara fnzer uso da faculdade dH colJrar uma souretaxa de 75 een
timos pelas encommendas post:tes provenientes on destinadas its 
suas repartições, chamamo~ a smt attençfto para o facto rle flUe, 
nessas condições, o seu vedillü do adhcsão não p<'l1ie set• j<'t :vlruit
tido para O 1° ue fevereit'O proxirno, lll;lS I} Ue, llOS termos UO ~ ~" 
do art. 18 da convenção relativa á pet'lllntnçii.o dns encommen
das postaes, esse pedido cleve ser por nós submettirlo a todos os 
paizes contractantes e só poderá ser considnrado como ajustado 
si, dentro do prazo de seis mezcs, nenhuma objecção for apt'e
sentada. 

Notificamo::;, por consequencia, a V. Ex. o pe11ido do Governo 
do Pertí o :1provdtamos a, occasifí.o p:mt vos renovar, Sr. Mlui::; .. 
tro, as seguranças lle noss:t alta cottsillm•nc~~o. 

Em nome do Conselho Fe(leral Suis:->o: 

O Presiuente da Confederação, JJ,;ucl!cr. -O Cllancellcr tia 
Cenfe,lcraçã.o, Ringie1·. 

A. S. Ex. Sr. Ministro dos Negocio;; E,;trangeiros elos Estados 
Unidos do Brazil - Hio de .Jancit·o. 

DECRETO N. 2~155 - DE G FP, FEVEI~F.HlO DE 18Q7 

Appruv::t o.'\ prf,j,•ctn.'l e Ol'\fl.tni'nlos p:1ra a constt·ucção de uma es .. 

tcv:ão e do uma qtwrta linha em l~up No\ ~l, da C•'1?1Jlttgnic Gcncrale 
de Chemins de (Gl' 1JJ't:si1i<:n.~. 

O Vice·Presiuente d<1 Hepublica elos Esta<lns 1Jnidos do Bt·n.zil, 
attendendo ao que reflueren n Compagnie Gencmle de Chcmins 
de fer Bresiliens decreta: 

Artigo unico. Fic:~m npprova.dos os projectos o orçamentos 
flue com este L:tixa.m, ruln·icarlo:-; pelo di:·cct,ll' g.·ral da Dirnetor·i:L 
rir~ Viaç:-;o, da SeeroLl~'ilt de Estado dos N:•pucio:-; da llldnstr-i,t, 
Vb(·:Ío e Obt•.ts Publie:~s, para :1 cnnstl'l]( çii.11 du nm:t P . ..;t;ll~;io .; 
ti•! 11!11:1 qn:trt.a li!dta crn l~rl(,':l Nnv;,, d:•\ •'!Pio dr·:-:[H'Il''rJI' ,:or 11 as 
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refel'i<las obras a quantia tlo 1~::78.JS16G, quo SOJ':'t inelui'b nas 
contas de custeio da linha de Parauaguá a Cu ri tyha. 

Cnpitnl Federal, 5 do fevereiro de lelD7~ \J" ll<t RopulJlica. 

MA;{OEL V11;Ton 1 :-;o PElt EmA. 

DECRETO N. 215G - DE s DE FEVEltTWto DE IWJ7 

.\pprov~ :ts planLaf! e ot•<;n.mento~ 1h\'l nbt·ufl rl<• pt·olong~unrnto <lt) caes 

de SanloB, tlr> Palllli'L:~ o, Ont.cil'inll•):'l, 

O Vice-Presidente 1b, I~epull!ic:l. do.'5 E;c.,ta<1o:..; C'Jirlns 1ln H1n.zil 
decreta: 

Ar·tigo unico. Ficam approv;ula.s as plantas e orçamnntos apre
sentados pela Companhin. Docas de Santo.;, das obras de que é 
cessionaria, 1Jo prolongame!1to 1lo cites de Santo:-;, cl1~sdo Pnrpteta 
até Outeirinhos, de coul'ot•midade com o disposto n<t clausula 4" 
do decreto 11. \lt2 do 15 de julho rle 18\J2, o:.; q:1:u•:.; eom o::Sto 
b;dxam rubricados polo uirectOI' da Dit·cctnria Geml da~ Obras 
Publir-"IS, ria Secretaria do E::Statlo dos N8gocios da Indnstria, 
Vi<~ç~ío e Obras Publicas. 

Cnpit~l Federal, 5 de fevereiro de l8\J7, 0° da Repnl.Jlit•a. 

MAXOEL VICTOHIXO PJmEm.\, 

Sr. Vice-Presidente da Republica - Com s:1hia intuição, o 
Governo Provisorio, no decreto n. 1030, 1le 14 de novembro de 
1890, flUe regulou a justiça no Dlstricto Fetleral, dispoz. em o 
art. 176: «ficar o Ministerio ora a meu ea1·go autorisado a 
organ isar uma commissito de patrocínio gl'atulf,o !los pobres no 
crime e no civol, ouvindo o Instituto da Ordetll du:; 1\dv,lgados 
e f1ando-llte os regimentos nece::;::;a.t·ios. >) 

O strnplcs enunci:'.do cout.ido 11:1qtwlh di::;posi~·:in ::;;,·nt!td,ifl:L 
P. dispPIIS:t CptalqtHW 11C:"l~llVO! ';ÍJlll~:tt~ !10 a,..;-:llflljll<J, d•~!lli) !h 
m:dnt· nl.tetH:ii.ll do P1 der Puhlieil. 11rna, vez q:JP ~~'11 tllll:t·,~ (•,..;c,Jpo 
fui, C é, :L l'l~'l.}Ít:tl(;;!O du:3 lllt'ÍU:> {J'':tl tCr 1S (t''>('<'l!!';t[l·!·j,,,; r.JO n•:;:a •• 
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bolocirncnto do direito offondhlo ou snn. !'limples amrmação o 
integTaÇiiO Clll fa.VOI' do;-; c10Sio1'1ot1•gillOS da. Ítlf'tllll<\, a CJUfiD, 
pot·L;tnto, J:tlt.Hssf'm l'Pctu·:-:ns p:·c:Jm:trios tl:tl':t !':;zel-o va!cr ou 
p:u·a. c~cJnse.nJit• o repar11 ck iniqtlidadc·~ suJl't·l!b~. 

Na. plnsP cvol11tiva. (hs I't~f'ul'lll<JS .in·lic·iarías, e!lti"Lo inicin.rla., 
nii.o era liei!o corpm·itlt·ar, Jltll' as:-:int di~:er·, o salutar preceito a 
que aeinm rne refl~ri. Tendu, llor·ó:lt. amadur·ecido os f'ructos 
d<ts rel'<lrnws inauguradas com cl twvo reginwn in:-:tituclüll~LI. 
jtJig•m um do.<: !lJeus nntrc"s:.;ol'e:'l az:tdn o mom(~nto para tra
duzil-o em Ja•·t.o; e, neste p:·"po::.ito. ineumhiu, em juuho do 
anno passatlo, a uma alta corpm':1t;:ío seinntitica. segUJHl_o pre
screvia a lei, a. tal'el'.t de lill'!llnla:· o rm•jccto regnlament:tr do 
texto legisla ti \'O. 

Elaborado e np:·e:;;cn bulo pela rrspecti v a com missão esse tra
ball!o, precedido (~a exposição annexa. o qual n:ts idéas capita.rs 
so conformava ao meu parPL'Ct', 110 tocaniC á assistencia. judi
cia1'Ía. que cmo uti'o:; p::tizcs resultados t:l.n proticuos fStá pro
dnzil113.o, dei-m~~ prcs~a em examinal·o, o nello fiz algumas 
altt>rac;ões, eom o intuito Jll'inc:ipalniio ~·\ <l_e adaptnl-o á inter
l'er·<·n<·i:t < 1 irr~r~t.<t, ]Jorém n:w toi:tf, quo o Podrr Publico deve tor 
em <•h.i cto do tuut~t rn:t~~nit.w'u, I'Pl:winna.do intimalliente, por 
um lat!o com os juizus e tt·ibnrPcs lo•·:w:~. o por outro curn o 
no~so systom:t 1hcal, se111 o que 11:Io p)deria sub:-;istit• rrgular
mente a. instituic::~.o respectiva. rua;.; t:<.nJbelll do rxirnir o 11ov<-rno 
df~ responsabilidade fiu:\uteir·t, ~obJ"~ :t q na! nii'J delibc·rara ainda 
o Congresso T\acional. 

A~sim, proeurauJ:J attcn,lcr aos multiplcJ:'; interesses rb insti
tui<~ã.o projecL·,da, e c:.~nn~tH~itlu de ~ll(t gt'autle utilida<lt•, ao 
menos como um ensaic) su :eito á sanc~·io da expel'ieneiu. e ú 
revisf.trl do Podei' coínpetenl.e. calJe-mo a honra de submetter a 
vosso cscbrceiuo juizu o dcc:·l'tl) ju:1to a esta breve expo
sição. 

Cnp!t'tl Fc(let•al, 8 dr f'evc,~·rir·o df~ 18'.•7.- .1uinro C'wdcanti, 

O Vlce-Prcsid.ente da Republie:t dos E~hdos-Un1dos do Brazil, 
tendo em attençfío o disprsto no arL. Ilri do d~~creto 11. HHtl, (~O 
14 do novembro de~ I SUO, dr•erct::t: 

Art. 1.0 E' instituida nn Distr·icto FerJr~ral a "\~sistJ'neia Judi
cial·ia, para. o p:•tt·.wiiJÍ:l gratuil,, r1o~ p)!Jre:-> que forem liti
gantos llü CÍvel OU 110 e~·itll'~, CO! !lU autul'l':.J UU re:lS, OU Clll qual
quer ou tr~t qualidade. 

Art. 2." Considera-se pobre, para os fins dc.;;üt instituição, 
todn. p('S~O:l. f]UC, tendo direitos a fa.zr·r valrr Plll .hizo, estiYer 



impossibilitada do pagar on alle::tntar as e1_1st~s e d_cspczas <~o 
pruecsso sem privm·-se ()e recnr~os p;\eUnJarws JIHlrsrens:lVt)JS 
p:u·a. as Hece:-;:;idades ol'dinarias d:t pr·ulll'i:t manu'euç;i.u ()ll d:t 
J'amilia. 

Al't. :3. 0 Nü.o poderi'í.lt go::ar do benefl(~io d.1. Assif'te:1Cia .Tulli
ci:trh as corpornçCies e :tssoeiar;ões de q ua lqnf•J' f•;.;pecir, nPI!l tam
pouco o ~st1·angeiru 110 civel, sal\·lt quawtu houv~:l' r·t·cipruci
ua·lo de beneliciu no p:1.i 7. n. fJ ue p:•!'tcllcer. 

,\1·t. 4. 0 A Assistond:~ Judiciari:t, ~llJS pobres con-;i:;t.irú. nn. pr<'
sta~:;"í.o de todos os SP.r·viços nece~<.:;:trim para ;t tlnf'c::-:a. de so;J;-J 
uiT'eitO.'< (-111 .Jui?.O, illll.rp811l1.entemnnte de Sl~llO.'i, t.;l.X<t ju:li'i:U'Iit, 
custas e ucspr~zas de qualquet' natm·eza, indusivn ;:. ~·auç;i.o 
jwlicr(t/tln sol1Ji (lkcreto 11. !J'it, de lU dnjnllto dn P':->01. 

Ar~ .• 5.'' A Assi~t.r·n~~ia .Judici1.!·i;t ~~crú. ex;•r·ci:la. lHIJ' u:rn corn· 
missil.o C?ntral c varins c.rHnmis~sül~S S('e~:i()nan:. 

;\rt. G." N"o.- e;1:;;o~ erirnintf'S a. a:;;:"i-;',c~rwh d;1<1 r~nmJni.;sõi's q) 
})IH1c:r:·,, ter· prcst1da ~ws réos, ctbcn,tu ao :.rirlist~'rill P:rl·li<~u <L 
uo8 autores. 

t>arngr;1.pllo unico. E:'b dispo~i,;ão nil.u inflrma. a du art. 17;) 
rlo dr'ereto 11. 10:::0. que obr·iga o., curadort':-; ;,:et';I('S a l'llCarr·o
g;u·errr-s~ da <1<'ii·s:t dos 1H'CS03 pubre:;, :·t rcqrrbi1;ão ~~u pl'l'~irlcnte 
do Jur·y ou da C:tm<ll"<t Criminu.l. 

Art. 7." C1dn. um:1 da;; eornrnissii<~S (le que trata o artigo antn
corlente se compor<'t dL' trcs membros, do~ qu:lc.'; u;n st·rvi~·ú. d•J 
lJ r·cs i ri ente. 

8 l." Pelo :\1inistro rb Justiç:t será livremente nnmc:vJo o p!'C

sidente d:~ C)JnmissiTo cPntr:\l; os ontr·o:; 1!ous membro.:; de-:s:t_ 
eornmis;;ã.o serão eleitos pelo In::sti tul.o d~ Or·~lcm dos Advogados 
B1·azi lriro.,. 

§:?.nOs memlJrns d:ts commi:;:siiAs seeciotJ:lC·s, inc:lu,;in! o pre
sidente, ser;"lo e;;;eolllidüs pela eo!nmis:-ii.o C('iJtr:ll. 
~:Lo As commi.:;sr)c:; se!'iio reno\·ada.~ an:m:t!Jt!<'llÜ', p:',)Yiilc:l

eiando a corrllni~s:l.o central solJJ'f) o p:·cr,neltirnr~nto illltlll'dhto 
dns vag:t.S, f~ltas, UH ittJp;~dir:wrttn:3 que U•~C Jf'l'C:'f m. 

1\rt. ~-" A' comrnis:::ão cent.J-;tl comrdr~: 
(/) or~·.1ni..::u· o dir·i~·ir· n:; tt•;thl.ll!n'l r1o plJ.r,winio ~~r:ltr1:1c·, 
/1) llUlltC:tL' US IllCirlUl'OS de cada. CO!ll:l~J:::s:lu ::5Ct.~CIUllill C li:-:;ca!i

S:Jl-·1'' · 

.. c)' J~'cirlir, em unica inst:~nci~, a:; rcc!arm.ç::ies conf.t'lt as fJ.lU:s 
dos eomrniss:trios seccion:tcs ; 

d) visitar as prisôes, os asylos de orrhit0s, alierwr~os e menrli ~ 
go.~, promovendo a libertLlde dos que r:stiverem su1frewlo cun
s~rangimcnto illegal e requerendo tudo que ful' :.1. bem da jus
trça; 

P) o~·gan is:lr um mapp~1. estatístico p;n·a <;e1· apr·esGntn.tin ~.o :\1i· 
nistro da. ,Justiça, no quotl l'C'Jll'nsGní.;tr;·, s;llrre <IS rcrnrm:1s e nw
d id:ts q u c entender u teis. 

Art. 9. 0 O adrninistrnJol' dn. Casa de Detençiio (\ ohri::;ado a 
enviar, scmanalmonte, ú. cnmmissão cenLralunu rcla(;;i.o fiel do3 
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presos sem pá trono, e que, no curso da mesma semaüa, ti verom 
tido entrat1a no estabelecimento. 

Art. lO. A commissão central será responsavel perante o 
Ministro da Justiça, a quem prestará cont:ts de todos os seus 
actos. 

Art. 11. A's commissões seccionaes competo a prestação de 
serviços junto ao Tribunal ou juiz para CJUe forem designadas. 
Organisarão, mensalmente, um mappa estatístico do3 seus traba
l!Jos, o qual remetterão á. commissão central. 

Art. 12. Haverá. uma commissão junto a c:Hla uma das Cama
ras da Côrte de Appellação e do Tribuno.l Civil e Criminal, uma. 
junto ao Tribunal tlo .Jury o outra junto a cada grupo de tres 
Pretor ias. 

Art. 13. As commissões ~e reunirão para resolver sobre as 
solicitações de assistencia, lavrando uma acta das suas delibe
rações, em livro autlwnticado pelo presidente da commissão 
central. As actas serão lavradas pelo commi:;sario mais moço. 

Art. U. Constituídas as commissões, será enviada ao presi
dente de cada C;tmara ou Tribunal, ou ao juiz singular, uma 
lista dos mPrnhros rl0. que houver· (le funccionar junto a elle, 
bem como a indic:v;~tü d:t residencia o do escriptorio de cad;l. um 
destes. 

Paragrapho uuico. Sempre que um juiz, uma <'amara, ou um 
Tribunal, nece8sitar dos serviço::; da coJHmiss<lo, avisai-a-1m por 
o!Iieio, eom a d(wida ant!'cedencia. 

Art. I:J. A pessoa que pret1mder n. assistcneia jutliciaria diri
girá no jniz perante CJuem o litígio estiver ou houver de ser 
}H'Oposto uma petição, em p~tpel não sollaclo, assignada por ella 
propria, ou a :::eu rogo (si não souber· ou nfio puder escrever), 
com a declaração do motivo de não assign~~r. Indicará seu nome, 
idade, naturalidade. nacionalida(le, prófissão, domicilio, estado, 
e, finalme11te, o objecto da acção, intentada ou a intentar, e 
juntará provas de sua pouroza, allirmanrto solemnemente suas 
dech rações. 

Paragrapho unico. Si residir ou estiver temporariamente 
fóra. do Brazil, apresentará certificado de pobreza pela compe
tem.~ autoriclitdo local, devidamente l1•galisat1.o pelo agente diplo
nw.tL.:o ou consular brazileiro. 

Art. 16. Receben(1o a petição, o juiz a (lespacharft em mão 
do 11roprio peticion:trio, 1naudando ouvir a commissüo de assis
tencia. 

Esta verillcará. a procedcncia ou improce(lencia do pe(1ido, 
dando o sou parecer com a maxima brevidade e entregando os 
JJapcis em mi:io do peticionario, quo os submetterá. a despacho 
detiniti v o do juiz. 

Art .. 17. O p<1.recer rla com missão se occupará., explícita e 
distinctamente, da pobreza do supplicanto e dn, apparente jus
tiça da causa. A cuneessão do patrocínio gratuito só t(~r~t logar 
no caso de eonclusão ravoravel sohre ambos os pontos, mas o 
despacho de admissão pelo juiz nenhum valor terá para o jnl· 
gamento final da acção quanto ao segundo ponto. 
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Art. 18. Não caberá reclH'so 1lo (lespacho prelimiruu· do juiz 
que conceder ou neg:tr a assistencia; mas o peticiona.rio, inten
tando ou proseguiurlo 11a. acçi1o sem a.ssistenda, poderá. nas alle
gaçües fi1mes, renovar o peclitlo, soure o qual novamente deci
dirá o juiz, a Camara ou o Tribunal, na sentença, e contra esta 
decisão poderá o supplicante, em gráo de recurso, incidente
mePte, allegar o que tor a uem de sen direito. 

Art. 19. Si for nl'geute a propo:-;itura do feito em .Juiw, in
•lependente da au<liencia da commissão, o juiz declarará de 
plano a pobreza, sendo o supplica.nte admittido no patrocínio 
gratuito si et in quanturn, e, sem emlJaraço da marcha no pro
ceSPIJ, mandará ou vir, em separado, a commis;~i1o de assistencia 
competente, deciuindo então definitivamente. 

Art. 20. Reconlteeida a pobreza, ;:;erú a respectiva diligencia 
junh aos autos da aeção, e a.o beneficiado será entregue um 
alvará do juiz, decla.ran,lo-o admittido á as:c;isteneia judiciaria. 

Art. 21. Concedida a :l.ssistencia, o prrsidente da commissão 
competente designará o commissario que <leva servir, podendo 
elle proprio incumbir-se tlo patrocinio. 

Art. 22. Ao adversario flo supplicante do as~ir.;tencia é licito 
impugnar com provas a pobreza. deste, sent prejuizu do processo 
principal. 

~ I. o Si comparccor pal'a esse fim pora.nto a. cummhsã.o, esta 
empregal':·l., antes de tudo ~cus bons officios para evitar a de
manda, por meio de acordo :wligavel, sem que fiflllC consignada 
a intervenção da .mesma, caso este não se realize. 

§ 2. o Si, porem, as vartes accordarmn-s<~, a eommissã.o poderá 
occupar-se da redacçü.o do acto do ac«~ordo, ou convidai-as a. 
comparecer para esse fim perante o ollicial judicial respectivo. 

Ar~J. 23. Si o advers.ario do supplicante de assistencia allegar e 
ju~titicar pobreza, nas condições c pela fürma. aqui est.a.belecidas, 
~er-lhe-ha igualmente dada assistencia. 

Art. 24. Aquelle que houver sido admittido á assistcncia 
peraute uma jurisdicç;io reconhecida compettmte, continuará a 
gosar della no Juizo do recurso interposto contra clle on inci
dentemente por elle; e, si o recurso ti ver provimento de modo a. 
motivar nova acção, o assistido continuará igualmente a gosar 
do beneficio da assistencia. 

Al't. 25. Quando for o assistido quem interpuzt!r o recurso 
como parte principal, não poderá gosar de tal beneficio sinão 
mediante admissão por nova decisão da commis.3ão respectiva 
junto ao juiz ou Tribunal de recurso. 

Ad. 26. Si n jurisflicção perante a qual a assistenci(l. judiciaria 
fo; a<lrnitr.ida declarar-se incompetente, e, si, em consequencia 
desta. decisão, o processo for levado perante outra jurisdicção 
d:l me:.:ma naturezn. e ela ffi(~sma ordem, o lwneficio da. assisten
cia subsistirá nesta nova j urisdicção. Assim nfío snccederú, 
poróm, si, em virtude da declaração de incompetencia, o pro
cesso for devolvido a uma jurisdicçi:í.o de outra natureza ou de 
outra ordem. 
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Art. 27. No Juizo criminal procetler-se-lm tlo seguinte modo: 
I. Si o réo pet1ir o patrocínio gratnitn no summ:H'io, flste não 

tera andamento sem que se resolva. a rr'spei to e 80 lhe dê ass;s
terwia de dPlemor, si l'1Jr caso dis-o, sob JWna de nnllida.tle. A 
demo!'a, porém, a que 1let' lo;~·a.r a nnmeaçi\.o 11n patrono, n:lo 
sera tomada em considera(:ão, nem p:tra. cont:w prcscl'ipçu,o, nem 
para fundn.rnrmtar habercs-cnr]JI(S. 

II. Si o pedido for feito pm' occasi;(o do t'Onhec·tmr'nto do 
libello, dectdir-se-ln si é ou n:lo cfl~·u de ~."sisten··ia, intet-rum
penr1J-se o prazo d~1. cont.esktt;ií.o. Si n ('()]', IJt) ad1) do julg;lmf·nto 
ser-lhe-ha dado immcdiatanH~tlte dnfc>!t~OY', 011 suspcn<lm·-sc-ha o 
julgamento até qne SD poss:t dar-lh'o, de\·endo ser o julgamento 
adiado ató trc..; dias, si nssi m rcq 11ercr o def'rnsor nonwado: 
tudo Jla fOrma c ~ob n. pena tio nume1·o ;;,ntfoct>rlente. 

lll. Quer no sumrnario, 11ur~r no plenarin, si o p~rli,lo for 
feito n.pen~s pnr.t nlg111ll ret'Ut'""· IH'IJ cdcq·.se·IJ;l, ~~e ;1ccurdo co~n 
os arts. IG a 2:~. 

lY. Sempre qw~ o jniz nn o prrsirlcnt.c~ tlo T1·ibunal ou d:\ 
C:O.!llar;t, depois dü fl'itn. ,., dcii•.:;a. ('t':..t do rérJ, oniPnrlt?r qne cf'lt.e 
1icoü indefeso, poder:·~. tw l!lP~:nu :~·~to <h~chr:d-'1 o llilHW:'.l'-llte 
outro defensut·, si hon\·ee i,l,,!Wtl prr~ellte l'!ll .Juiztl. 

Art. ?8. O commi:;:s:1.rin de :,s,ist<~nci;·. r1uc. srm j:tsta c;',USa, 
recu:;ar os seus serviGO' pr·ofi,;sha:' os, f;:~1·;'r 111111 L. ,do pelo juiz do 
feito na. qu:tnti:'l, do :20.$ a 100;; ~~ !'U~(ICI1SO 1

1
11 ('XC·rcicio da pro· 

1I::::sã.o por oito a tt·infa di~t::i. ll<:. commiu;1,r;ií.n de:-;i:tc; pmns h:tvur~t 
recurso par.:. o ComHho SupctiPe 1':1 C\;rte <1:~1\ppellaçiio. 

Art. 29. O offt'nt1ido, ou SAU rt~prosentnnte IPg-;~1. CJlle p1'e
tendor :tssistcncL'., dirigiJ·-se-h:~ r.o respc·c:tivo runccionario do 
Ministerio l'uiJiico, nos tel'llws do art. !li deste decrdo, solici
tando-lhe su:~ representr,r;ão. Q!tanrlo furo representante l0gal 
do offendido quem requcrel-a, deverá provar esb qualid::,rlo 
(n.rt. 407 §lo do Co<ligo Pen:'.l c :·.rt. ll\!) ~ ':!"11ode,·ret.on. IU:;o, 
Jo 14 de novemhro de ISDIJ). 

Art. 30. Recouhtcida a ;:,dmis~ihili,~:.de tL pe~..;n~t ofTentlid.; ~L 
assistencia, o respect.i vo l'anccionario tl\l :\linisterio Pilhlico 
darú. a quoix.:t pel'ê1nte o juiz eompetLmtr. n qu.J <kclanl'ú. por 
despacho:~ prucrdrncL~ ou i;npJ·u(·cdPlli'Í:t rl;t :<llog~'.~~ilo do pobreza 
tiella ou <l.o seu repre.-3en t~·.nte k)g;,,i, no ca:-;o d(~ depeudoucia 
p:1.trimonial, mandando, no c:1~0 cb pt·oce<lench., tonw,r-se por 
termo de compromisso nos :mttl:; :.s rlecL·,raçõ~Js do requcrimeJJto 
de n.ssistoncia. 

Art. ::H. Quando se tr:~tar de rertnisiçil.o dP prisfio preventiva 
antes (1e apresentaria a qneix;\, ojqiz I'1:rm~trlur da ct1lpa deddirá 
preliminarmente sobre a a.tlmi8sibili,hrle d ·, pe~.st•a otiemül:t á. 
ussistencia. 

Art. 32. Nos casos do n.rt. 27:J 111) Cofligo Pen:tl o dirdto rle 
assistenci8. prescreverú. em ~eis lll!.'ZC'S, cont.:u1os dn dn.ta do 
crime. 

Art. 33. A assistencin, ,iudicí:tri:1. import:t a isenção dos direitos 
fisc:ws, tax~t judiciaria, custas, e toda :t ;;;orte 11e despezns, nfi,o 



só no processo incidente da. t',dmis~iio, como no pr'incipal ; mas 
não isentrt da prcst:>.ç;to de fianç~l. no ei yel ou no crime, sob 3: 
fór·rna f~ nos termos de direito, ~alvo a c:tllt,';io .fzufi,·ntuln solL'~ 
(decreto n. ;)t'.·1, de lO tle julho d(' 18~11). 

Al't. :J.L Os t~hPlli:lf•s, p:.:t·rivii<·.~ f' tcH1os os outr·o:-: r-mprf'g3.dos 
pnblicos darão gr;:,Luibmente ao assistido os titulos. •loeumen~o~, 
ado:':, etc. do que nlle precisar, medhnto urdorn cs0ripta. do JUIZ 
comrll~tc!ltn. 

Art. 3:-J. Em c::.sD de <·ontlemnnt:i'ío n:1s cn:d.ns, ])l'ol',~rid;·, cnntl'a 
:\•!Yer:-:ario do assi;.;titlo, o e:dculu t'OIIl~~cf'ÍielJ<lrrt't ~ello~.;, b.xa 
jadici:Jl'h, <~ust;~s o <lPspnz:t.s de to1~:~. :'. n:'.turcz:1,, :', qne_o 
<~s:si:-;tidl) terin. sido olll'ig .. du si n:1u ti vcs~t·. tido as:>istenCL 1• 

j u~lici.1.ria. 
Art. :3ô. Em c.:,sn de cnnrlcmnac:iio n:té; (~tF:t::,:;:, prof<'rida eont.rn. 

o a:.;sistido, lla.vf'rú rtircito de Cttbranl;'t ~~·nnr·nu~ Cilllfl'a f•:-:te, a. 
to·io letnp<, que lltf~ a.,l',:pnlram rcc.ur~··s pecuniari<tS, de:3de 
que a ohripa.çiio d0 pagar nüo P.;.;ti•j:t. p;·p: cl·ipt:t. 

J\1't.. ;n. Si a deJnanda terminar JI01' ac~·H·dc', o as:si:;Lido terá 
do p:-~g:w ns despez:ls a quo llon \·e r· d:1do IO!J;.11'. 

Art. :~S. O advog:t1lo d?J :~::;:;isti,]o te!':·t clircil.o, ('lll <·onf,,r
mid:t(10 do 1'P~!:iment11 do ell~'t:ts. a. cr>ln·a1' lwnorarit•:' do a.<l'.:<'I'
sari•l, o u:wdo e:~tn ror· ':ondl'mnado a p·I'.J;:tJllenLo da:.; custas ent 
JII'tlC'Cslo cin•l, e, t.rat:mdo·S~' dn p1'nccss(; erimir•al. i.or·ú. o mesmo 
direito Jlf'S ca.sos ('lll CJUO o o11'un:!ido f,.r autor ou :t~:;istento 
a.u:.;:iliar da jnsti(;a. Nii.o terú, pot'<;lll, di:·eil.o a hunurario~ do 
a~:~istidu, quor este gauho. qnet· pPrca, qrt,·r faça aceordo. 

Art .. ~lV. O proc·~s'Jo para n. cou!·au~::t das cu:;;tls será. o ex
ecutivo. 

Art. 40. O bcnrftc~o da. a:~:=;i:>tl'ncin, jutliciaria pt'HJ0 ser· retirado 
em qualquer e:;tado da. cau.":.t, veraut.\· todas :~s juristlic<;õe~~. Il••S 

dous c:1..-;os seguintes : 

l'', si sobrevierem ao assistido r<>,cur~;os eonsiderados ~~ufli
cir~ntes; 

·l.'. si houvnr sido ohtida. a a::~i:~t(~ncirt. por mnio do fr•aur\o ou 
dolo, i~~tn 6, si foi iutluí~it1a. em err·11 a cornrnis;':ão de patrocínio 
gra.tuito on o Jnizo, scient.cl!w•rrt(• e de m:·l 11~, por· nma. t~sposiç~o 
lllt~:Jt.iro-a en d::. situ:t(;ilo V'cuai:niJ. do :t':si::Li:\•1 <'ll do~ Jitctus 
da c:',usa. 

Arr. 41. A rotimda da. n.s:'istcncia. pódo ser pedida ou pelo 
1\Iinist.el'io Pnblieo ou pela p:tl'te advcr"a· t.:wlo Plll primeira 
instancia corno em ~('gunda., e tambcm t)(itb ser deterrniuada 
ex-officio ou mediante ropresPuÜtçãl) da respecti v:t f'ommissii.o. 
To1 1ada, Nn qu:tlquer caso tlen~rá ser mntivad:t; e o assistido 
previaruente ouvido, ou inti!;Jatlo a dcfewler-se. 

At·t. 4:2. O processo p1.ra a. retirada. serú. ~ummariu o nilo 
em b:traçnr:t a m;',rcha da causa. eorrewlo em separado de:'tn.. 

Af't.. 43. A retir:tda da as::;istrncia terá por e1I'c~ito tornar 
immerliHtnmente cobr'aveis os sellos. a taxa judiciaria, as custas 
e d0~pe<:as de toda natureza, tlo que o assi;~tido h'mver si(lo 
dispensado. 
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Art. 44. Si a l'etirada da. assistoncia tivel' por causa utna 
doclaraçü.o rra.udulenta ou dolo:-;a <lo a~sistillo relativamente ú. 
sua pobreza, osto serú. eondemnn.do, alt·~m dl) pa.gamento de todas 
as despezas, ás penas cri minaes em q LW incorrer. 

Art. 45. Este regulamento entrará. em pleno vigor desde já, 
salvo na. parte que rlependo de approvação legislativa, quanto 
ás isenções de direitos Hscaes. 

Capital Federal, 8 de fevereiro de 1807, Ü' da Rcpublie<t. 

MANOEL VrcToH.I~o PEIWIRA. 

DECltETO N. 2158- llE lO m: t'EVEH.tW~o DE 1897 

Approva o n•gulamcnto da Dirrctnrb Oóral 1lo :-.!an1k l'"I,Jica c a talJdla de V• n• 

citnPJ\lO.s tlo t'CSl'r~cliv" p<·s-;nal, 

O Vice-Presidente da Republica dos E.stados Unirlos do Brazil, 
em conformidade dos arts. lU e ll do decreto n. 244~1, de l do 
corrente mez, resolve approvar não só o regulamento da Dil·e
ctoria Geral de Saude Publica, mas tambem a tabella <los venci
mentos do respectivo pessoal, annexos ao presente 1lecreto e quo 
vão assignados pelo Ministro da Justiça e Negocias Interiol'es. 

Capital Federal, 10 do revel'(\ ira do 10m, IJo üa Repul1Iica. 

MANOEL VlCTüln~O PEREIH.A. 

Regulamento a q uc se ref~ee o decreto u. 2158 
desta data 

TITULO I 

DOS SERVIÇOS SANlTARIOS A CARGO i1A U:-o!I;\0 

Art. 1. 11 Os serviços sanitar!os a, cargo 1b União compre~ 
hendem : 

a) o estudo da natureza, etiologia, t1·a,tamento e prophylaxin. 
das molestias tmnsmissiveis, flUe appareeorcm ou se de;::en-



AC:t'IJS UO PoDtm :EXI·:CUtlVO 

volvert\Jn em qualquer localidade da Republica, onde não haja 
recur;'>UB rnateriaes ou serviço orgaHis;ulo para as pesquizas de 
caract~:.~r teclmico ou scientilico, quo se loi'!1arem necessarias ; 

b) a prestação de soccorro3 med icos e de hygiene ás popu
lações dos Estarlos, á req uislção dos respectivos governos, ve
rificado o caso de calamidade publica ; 

c) o serv1ço sauitario dos portos maritimos e fluviaes. 
Como complementares deste:s, tam!_~em a União se incumbe 

accessoriamente dos seguintes serviços : 
Jn, da preparação de culturas attenuadas e sôros antitoxicos e 

curativos, alim de serem 1ornecidos ás autoridade~ que os re
clamarem ; 

2", da fiscalisa~~;l.o llo exercício da mrdicina c d;t pharma.cia, 
em todo.:; os seus ramos, no fJ ue for i nhererüe a tcapacidade 
legal e não e.:; ti ver providenciado por lei dos Estados e dus 
municípios ; 

:l", da organisação das estatísticas demographo-sauitarias, nas 
quaes se incluam todas ~ts noçües que puder<'m ser colligidas, 
em relação ás causas de moles~ia c de morte, cstu,ht1las em con
ci.'eto, tanto na Capital Federal, corno nos Estados ; 

4", da confecção do Codigo Pharmaceutico Brazileiro. 
Art. 2. 0 A direcção c a execução dos serviços referidos com

petem á Directoria Geral de Saude Publica; e por inter
media dell3. exercerá o Governo Federal a sua autoridade supe
rior nas deliberações, ordens e providencias, regulamentares e 
extraordinarias, que afl'ectem ou possam aft'ectar a saude 
publica. 

TITULO li 

llA blRECTOIUA mm.:\.L DE! SAÜIJE; l'UBLlCA 

Art. 3. o A Directoria Geral de Saude Publica, com sede na 
Capital Federal e dependente do Ministerio da Ju~tiça e Negocios 
Interiores, terá o pessoal seguinte 

A. Na Capital Federal : 
l Director geral, medi<'o ; 
l Secretario ; 
5 Ajudantes do 1lirector geral, medicos ; 
4 P.leflicos auxiliM'eR da Directoria Geral ; 
l Chefe do la buratorio de bacteriologia ; 
2 Auxiliares technicos do laboratorio ; 
I Me(lico dcmographista ; 
I Ajudante do demographista, medico ; 
1 Cartographo ; 
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Conserva.tlor-ard1ivista <.lo laburatol'io ; 
I Otlkial da secr-etaria; 
ü Am:muenses; 
I Interprete ; 
I Porteiro; 
4 Contínuos. 

ll. Nos Estados 
2 Directores ~anitarios de districto, senuu um no pudo do Re· 

cife ~~um no do Bdém, merlicos ; 
15 Inspectores de saude, medicos. n:JS port:>s do:;1 Estados de: 

Amazonas. n[aranhão, Pia.uhy, Ceará. !tio Urande do Nork, 
Parahyba, Alagôas, Ser!-':ÍP~', ·Bahia. E::;pirito S:wt.o, S. Paulo. 
Paraná, Santa Catharina, Rio Grande du Snl e Ma.U.o G;·usso ; 

5 AjtHlantes dos inspectores, medicos, sewlo um no porto 1le 
Pernambuco. sede do 2'' districto; Uí!l no do Belém. ~éde (:u 3"; 
um no da Bahia; um no de S. P<tulo e um uo do ltio Gru !lde du 
Sul· 

5 Auxiliares d:J.s ltBpcctorias, n·,:; ;nesnws porto:.; em que ll:t 
ajuda u tes ; 

lO Secretarhs das Inspectorias. no~ porto; d~ : Pa,r:'t. ~Ia,!'a
nhão, Ceará, Pel'nambu~o. Alagôa~. B<1hia, S. l'a ulo, Para uá. 
Santa Catharina e Rio Grande do ~ul ; 

44 Guardas dn saude, scm,lo quatro p:~ra ea(b um dos E:St:1dus 
do: Pará, Pern:tmbuco, Bahia, S. Pttulo e Rio Gr.wdu do :-;nl; e 
dous para catb um dos outros Estados em que exi:.;tem lu:;pe
ct')l'Í<~s de sawle. 

Paragr:lpho unico. Alóm de:~te pes,oal, a Diredot·ia Geral dr~ 
Sau1lo Publica. trr:'l. mal:.; r1 que f'111' IH~:·(~.;;s:trio par:L os hzaretos 
e hospitaes rnaritimo...; n de i.~ohllH'IIto. 

Art. 4." S,.r,lo nornendo::: p:.1r dect·eto: o directnr ger.1.l do 
Saude Ptlhlica., ~etl:<l ajwlalltei;, o.:; nwdir~os :wxili<tr··~j. o S8cret:t
rio e o otricial da ::):~cretaria da llireelnrh r ;era!. (ls d irect:Jres dD 
districL~ o os in~pedure~ .lo saw!!~ dn:; p:1rto:; ; p:n· p•rbria. o 
chr•t1~ do tabor:üorio de lnct.erioh~·in.. o nw,Jico tlernu;!I':t.phis~n.. 
os ajurla.ntcs d JS in:':ipPctore.:; <IP ::; •ndn, us :till<l'!\lnit;-.;t•~ rh Dir·r~
ctol'ia Ger:tl, c.;.; auxiliare:-; r· ~r~:~ret:l.l'io< da~ liJsvcdorias ; ~~"Illlr> 
vur livre e~r~,Jlha do GO\"Ol'!lO o dircct:ll' ;~·erat'; sol.ll'C prop:l:SLa 
deste, os funccionarios da lliroctoria Ge:al, Jlil, ::;éde da repartiçü.o, 
os directore . .;; de di:;trkto e os in:;peet 1res dr~ sawle 1los port:;s ; 
e sob1·e proposta du:~ rne.;;rwJ;; ii1Sp8ctor;·s. 03 seus ajudantes, 
auxiliare::; e secretario3. 

Pulo director geral serão nom:>arlo:; : cs 0.nxiliares technicos 
do la.b~ratorio de bacteriologia, sobre proposta. do chefe do mesmo 
la.boratorio ; o ajudante 1lo medico demogra:)hista, sobre pro
posta deste ; o cartographo, o c:Jnsot·varlcH' do !:1 hora torio, o in
terprete, o p::~rtciro e os continuo::>. 

Pelos im;pcctorcs de s:tuuc, o3 guanhs de ~aurlc. 

~ 1 . n O pessoal dos Iazarcto::; sel'á nomeado : por: portaria n 
sobre p1•oposb do rlirecLor de districto -o <Mlininistrarlor, o almo-



xa.r1fe, o escriptnr:trio, o fiel tio almox:trifn e os n1edicos; e pc~lo 
uwsmo d in•cLor· os dc~Jn:tis emprnga<los. 
§~-"Para. o set·viço dos h1·spitaes marítimos e de isolamentt~ 

OU'jel'V:Ir-se-lw.. em l'elação á rwtureza dos títulos de nomeação 
dos em pregados, o <l.i::;po::;to no paragrapho precedeu te ; tlcando 
entendido que, em eas,,s m•gcntt·s, tanto para estes hnspitaes 
comu pa.1·a os lazaretus, o <liredor g(:rul e os <lir·ectorcs de tlis
trict!) poderão nomear empregados interinos afim de substituírem 
os o1fecti vos auscmtes, licencia<loi:'l ou exoner:tdos. qualquer que 
seja a sun ca.tegor;a, communie<.Lndo o facto ao Governo o sub· 
rrwttnndo-o á sua approvação. 

§ :l." Os S~l'ventes ::;erão :tdmittidos pelos dire~tores on arlmi
nistradores dos e~tal.Jelecimentos em que houverem detralm
lhat·. 

Art.5. 0 Serão suhstituiuos em seus impedimentos tempornrios: 
o diredor geral por um <los seus ajudantes, designado pelo 
I\Iini~tro; os directoresde districto e os inspectores rle saude pelos 
respedivm ajudantes, e na falta deste, por um medicodesignado 
pelo l\1 inistro, ou em ca:-o tlo urgencia pelo goYet·mtdor ou pre
~>ident.e do Estado, com aviso telegraphi"o ao director geral ; o 
se•~retario da Directoria Geral, pelo o(ficial da s~~cretaria, ou 
por um runccionario, em cornmissão, da Secretaria fle Estarlo, 
conformo convier ao serviço da rep~trtição ; o oflicial, por um 
dos amanuenses. 

Os demais empreg<l.dos da Directoria serão substituitÍos tempo
rariamente por quem o tlirect0r geral iudicar. 

Art. 6. 0 Nenhum empregado tla Dif'cetoria Geral de Saude Pu
blica poderá corresponder-se com o Governo sinão por intermedio 
tlo seu superioJ· hierareiiÍco ; o são cunsitlerados superiores hie
l'<lrchicos : o directot· geral, em rnlação a totlo::; os outros flllwcio· 
narios da ropartiçã•J; os diredore::~ de distrieto, em relação :.1os 
inspeetort:s de saude dos portos do Illü.)lllO districto; os in
~pedores de saude em relação aos empregados das lnspectorias ; 
o~ directores, administmdores e chefes do:-> lazaretos, hos
pitnes e Jaboratorius, em relação aus t'uncciuuario;-; de:::scs (•sta
beleci.mentos. 

Parag-mpho unico. Todos os funccionarios, por cujas mãos pas
sarem ollicios, representaçõe~ ou requet·imento::-; com destino á 
autoridade superior,deverão tr,msmittil-os com a possível urgen
cia, devidamente informados. O informante poderú, sempre que 
julgar cpnveniente, suggerir alvitres ou providencias ; e, tratan
do-se de casos sanitario:~ em que a at'ç-ão administrativa do Go
verno ou. do di redor geral po.-:sa tornar-se tardia, os directores de 
di::;trict.o teem competencia. llara decidir,submettemlo a sua re.:oo
lução immed:atameut.e ;'t approvaçã.o do seu superior hierarcl:ico 
e culllpl'indo o que lhe for detenninado.Do3 casos sanitarios tlgu
rados exeeptuarn-:..;e todas e qu:1esqucr medida·> referentes á. 
pmtiea de quarentenas ele rigor, fóra. <las hypotheses prevista~ 
neste regulamento. 
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TITULO HI 

DAS ATTRIBUJÇÜES E DEVERES DOS FUNCCIO;'{ARIOS DA lJl[{~(;rOlUA 
GEHAL DE ~AUD!•i l'UBLIC:\ 

Art. 7. 11 Ao llirector geral de Saude l-'uulica compete : 
I. Responder ;'ts consultas do Governo e prestar as informa

ções que lhe forem exigidas pela Presidencia da Republica e peb 
Secretaria de Estado dos Negocio~ Interiores . 

li. Representar a Directori:t neral em as suas relações, rcgu
lament!lres ou occasionaos, com as autorid::ule5 1ederaes, est:t
duaes e municipaes. 

Ill. Dirigir, de accordu com o presente regulamento, todo o 
serviço sanita.rio a cargo da Unitio, solicitando rlo Governo as 
provirlencias <iUC forem precisas para o bom desempenho das 
~mas funcções. 

IV. Corresponder-se dircetamente com o Ministro dos Negocios 
Interiores e em nome deste, nwdia.tÜl) previ;•, ant.orisação, com as 
demais autotidad,~s da Repuhlica. 

V. Nomear, suspender e demittir os l'uncdnnario~ da rf'par
tição cuja escolha <le si depender ; su~r;E·ndel' ató J;) t1ia'~ os 
de nomeação superior. jmtificantlo o ado per;tnte o Governo ; 
propor a exoneração <lelles e o nomn dos que devam subti
tuil-os. 

VI. Rubricar as folhas de pi1gamento e as conta-; 1le 1lespezas 
antorisa<las; mandar fazer a respeetiva contabilidade e remetter 
mensalmente balancetes á Secretaria de Estado, nos quaes se 
consignem as quotas gastas das consignaç!)es orçamentarias o tl:; 
saldos de verba. 

VII. Presidir os trabalhos de concurrencia para lorneci
menbs, indieal' ao Governo as propostas preferi Yeis o rubricn,r 
os pedidos. 

VLII. Despachar o expediente da repartição a seu cargo, assi
gnar a:; cartas 1le saude, ccmceder as licenças nece~sarias l18l'a o 
exercício da medicina e da pkumaci::t e impor as multas regu
lamentares. 

IX.. Fiscalisar as constrncçlíes que se fizerem nos porto~ o 
pwlerem modificar ou alterar as conl1i~·,)es sanitarias destes; 
representar contra. as que lhe puecerem nocivas, intimando aos 
constructores o seu interdicto sanitario, que <J.t6 ulterior cleli
beração terá effeito suspensivo das obras. 

X. Proi?or: a concessão ou a retirada dos privilegies de paque
tes;_permlttJr ou prohibir, por acto ollicial, a atracação rle emhar
caç1J(~S a docas. trapiches(~ pfJnlts; f'll"IJPIFler· tPrnporariamente o 
c:~mrne_r:·io .drn qUJtanrlr:iros rnarititrJIJ~. e trJ:JHJI' qu~te:-:(juer Jlt'O· 
VIdencm-;; que ('lltender convPtlÍ(<iÜ"'S tnn. C'HISC'r-vJr·. m<·lhurar 
ou 1·estabelecor as l1c•:t..;; co::dir:•~•lés s:mira1·.as drs p •rto~ . 

. ~1. _Prop''.r a~) (~UVl'.l"IlO a. dea<~t;u.;:ln ele qu·n·<~lltf'tt ·.';c~ flU~
)J!•c;H;a' ~itliJtarn ,1.,~ pr·1·tn.; n:,r·i•·tt:lr:-: 'J!J <·,tr:trt~"!nh; o!·dt~. 
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nar e fiscalisar os serviços de expurgo dos navios e todas as ope
rações de hygiene, defensiva. e de aggressito, que houverem ele 
ser praticadas nos Estados, nos termos do art. I o lettra b. 

Xl l. Marcar, de accordo com a Capitania elo Porto, os ancora
douros sanitarios e exercer a polici:L s:witaria dos mesmos. 

XIII. Fisca.lisar o serviço das vh;itas sanitaeias, distribuindo-o 
pelos ajurlantes, conforme mais convier'. 

XIV. Commetter funcções transitarias ou dfect.i va.s aos medi
cas auxiliares da Directoria Geral e aos empregados addidos. 

XV. Superintender no serviço dos hospitaes mtnitimos e la
zaretos e expedir instrucções aos em pregados dos districtos sa
nit,arios. 

XVI. Organisar e regulamentar os serviços (lo laLoratorio do 
bacteriologia e do gabinete demographo-sani tario. 

XVII. Propor ao Governo a instituição das commissões de es
twl.o sclentiftco e de soccorros, dar-lhes instrucções e tiscalisar o 
respectivo serviço. 

XVI[[. Apl'esentar no principio de cada armo, ao Ministerio 
dos Negocias Interiores, um relcttorio dos trabalhos da revartição 
a seu cargo. 

Art. 8. o Ao secretario da Directoria Geral incumhe : 

L Dirigir os trabalhos da Secretaria, en trc os rt naes ficam com
preltendirlus os constante;.; dos ns. I, IL IIl e IV do § 2°, art. 3° 
dodecreton. IIGO,de 6dedezembro de 1892,para, o quelhe 
ficam subordinados todos os funccionarios r1a mesma. 

lf. Lavrar os termos do po;:;se (~_os empr·cgados o "ubscrevel-os. 
III. Provi(1enciat· a respc:ito dos lorneeimentos (IUO devam ser 

feitos :·L repartiçi:io. 
IV. Organisar annualmente o orçamnnto das despezas, e 

mensalmente os balancetes de que trata o art. 7" n. VI. 
Paragrapho unico. Sito considnrados dcpondentes da. Secreta· 

ria os trabalhos demographo-sanitarios o os coneernentes ao la
boratorio de bacteriologia. 

ArL 9.0 Aos ajudantes do director geral compete : 
I. Visitar diariamente as embarcáções que entrarem. 
H. Visitar com a maior promptidão as embarcações surtas no 

porto, que fizerem sigrmt de doente a lJordo, e (lar aos enfermos 
o conveniente destino. 

lii. Presidir á desinfecção das emb:trcaçiles entr<tdas, bem 
assim das que estiverem ancoradas no pot·to, quando fm• 
preciso. 

IV. Assign~r as intimações de mui ta. 
V. Observar fielmente as ordens que recebm·em do director 

geral, a quem cornmunicarão todas as OC(~unencias nota.veis que 
::;e derem uo serviço das visitas. 

Al't. 10. Aos dir(•ctorcs sanitar·io3 de dlstricto cumpre: 
1. Exet·cor na séde do (Hstrieto as furwç<-ícs de iuspect.or 1le 

~au(le. 
)1. Llirigir o srn-i:·o do ]:Lz:nptq c dos lto•]'itaes 111:-J,r·ilimos. 
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III. Corr<'sponder-se com os im;pectores U.e saude dos portos 
do seu districto, transmittirulo-lhe~ a:-> ordens e instrncções rece
bidas do dir1~ctor geral e rf•sol \endo as quc~t,·ícs occmrentes 
qu0. <lo sua autori,bde pwlPl'l'll\ oht<·r :-olw;itt>. 

l\'. Cummuni:'al' ao ditn~Lot· ~;e:al to<lu~; 1>:-: !':tetos import:tntcs 
que succedcrom no d.istridu, illl"ul'!ll:tndu (•S papeis que por ;.;t'U 
interiiw,lio tiverem de clwg<tl' :t•> mesmo tlirector gor:1.I. 

V. Superintender em t/;do o S~'}'Vi<,~o qu:·,ronteu:wio do quo Ee 
acharem incurnbitlo.-;~ estrtJJendo a sua .iurist~icçilo aos dem;~is 
portos do distrido e ás (:Stnt:l, ·s s:witar·ia:;. 

VI. Cumprir as instructJ,cs ~tu'~ rccebcl'e!ll do director geral. 
Parngrapho unico. Nos ca~o.; s:mitarios a que :-:e refe1·o a 

segunda pnrt.e do par;~grapho unico do ar·t. 6", os direct0re:-; 
ele districto terão autoridade vat'P, d··cidir, obS(}l'Vando o (]ne 
dispõe o mesmo paragT<tpllu I to t•wau te ús comrnunicaçiks 
ulteriores. 

Art. 11. Aos insped.orc:; do sP,u•1o incuml)e. além rlo servic-o 
ddm•mi Dftdo pelo :·,et. 9', para os n.i n!lan te;-; (~o dircctor gcr:tl: 

I. Corresponrler-se co!n o tlir•ctor 110 di·.;tt·icto, scicntit1c:tndo
lho 110 (\tte de mais import:;ntn (lCC01T•·t· no ~:(~I·\'i(,'O a ~eu carg'u. 

I!. Fisc:~li-;:ar o proce1limenCn do: empl'(•g:1,rios da. lnspectoria. 
IH. Hnhriear as conb.s 1lns dc·-;;~)('za~. as ful!tas de vPnci!rwntrr:=; 

1los empr·eg~;dos e os pedillos parã. f,,ruP··inwntos. 
IV. 1\~signar ns ('a,,·tas d(~ ~:atHle. 
V. Interpor sou pa.recer sobro as Cl)m;trueções qun so pr().in· 

ctan~m nos vorLos, tr'JtJ.o em n.tt1't11;iiu :t influnnl'i<t que po:-;;.;:tm 
ellas exercer sobre a sawln pu ll! ic·1. 

VI. 1\iarz·at• os aw:ora.d.out·u~ ~:wiht·ius, d<\ ac:'u:·Jo com a 
Capitania do Porto o ~ullro ellcs, bem como solJrt~ o:; n;tvi~~.c; 
surtos 110 porto, cxercm· eonsta!lle ti.~l~ali~·•,<::io sanitari;L. 

V li. Pt·opor ao 1liredor do di ·,trido, e em e:~:,;us de urgcneia 
executa.l-as sob swt respons;~l,ilirla.d(;, a~; JH'oviderwias que lhes 
parecerem convuHientes pa~'<1 crJ!lSCI'Var, mtlltOl'Ul' ou restahc
keer as boas conui<;ões sanita.l'i~>..s rlo podo. 

VIII. Conceder ou negar lkenç:t. emt,cea:-ii'ío 110 epiclcmi:l ou na 
immineneia uella, p:m:t a atracar::l.u de ll:l vi o~: ~t <lo;·as, pontes o 
trapiches, do ~wcor<.lo com a au tot'i1hdo ad u:tw~ira, e com re
curso para o Guver·no l'lll t':J~o de di V<~J·~·<~ncia. 

IX. Cump·ir as instrw:ç·rl'::; o crdc••!::l IJ11e rc·c~l;crotn tlo <li
rector geral. 

X. t\presenb.r ao director <ln di-"tr·icLo, Jltl [ll'incipio dn cn.:la 
anno, um relatorio tios Sl)l'Vi<;o.; da lnspr;ctm·ia <

1e :::a.udc. 
Pa:agrapho unico. Os inspect.OJ'<'S de ~~mrle <1eve:·ito colligir 

e rernetter ao director 11e tlbtrictu, o cstu ao •lirector gorai, 
mensalmente, todos os uados possíveis sobre a demograp!tia sa
nitaria Llo porto, Lb. cidade. e lLS pl·i•!cipacs Jo!::.tlidar!l'S do E::;
tttdo. 

1\rt. 12. Os ajudantes, auxiliares e secrebrios dus inspectoros 
de saudo cumprirão as Ol'dens que receberem, e torão ao seu 
ca1·go 03 seniços de que os mesmos inspoetores o~ incumbirem. 
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Art. 13. Os me,~icos auxiliares.da Directoria Geral e os func
cionarios addido.;; serão empregados nas commissões quo o di
redor geral dosiguar. 

Art. H. Ao chefe t1o l:tbor:üorio do bacteriologia <~ompete: 

r. Procedor ús pesquizas que lhe forem inrlicadas pelo director 
geral, prest:tndo as iuf'ormaçõo3 exigidas e eumpeindo as ordens 
que receber. 

li. Preparar st,ros antitoxicos o curativos, euida.r da sua con
sr~l·va<~ão o da sua. J•crne:-;~a. 

JII. 'Formular instrueçíies rel:ttivas ao emprego dos megmos 
Si)ros, afim tle serem enviados :'t.; ~~utoridades que os recla
marem. 

IV. Promover o d,.,senvol vimento scinntiflc·o das investigações 
ret'f'ren te~ á. bacteriologia at111ospllerica e tdluric:t, tanto na 
Capital Fedr1·al como nos B~ta.dos. cullígindo tod;~s as infor
mar;ües que puder o!JLer e le\·ando-:Ls ao conhecirnPnto do tli
J'('Cj o r geral. 

V. Apresentar mensalmente ao director geral uma exposiçã.o 
(los trahalhos effoctuados e dt•S qn:~ sr~ arltarem em anrla
mmüo. 

VI. Distribui r o St'rviço pelos auxilí:tros t.cchnicos e deter
mina. r os encargos do cOliRet·vad· 'r. 

§ 1 ." Quandu o Governo Federal entender conveniente, a di
J·ccçilo do Iabol·atoJ·io r~ E~ h:~dol'iol, •gi<t ~cwá confiada tempora
J'iarrwnLe a um proli:-;:->inual ~·stmngdt•o ou brazileiro, sob cujas 
ordons continua.J'á a soevir ,, clteln du lolboratorio. 

~ :!." O clt··f'•J rlo bbo1·atorio o o:~ a<~xiliarc·~ teclmir.os poderi'io 
ser· incnmbirlos de commi~S')t~S scienLitic<lS II01 E~trulos, quer por 
iwlie<u:üu immodia.ta do dírnctor geral, quer em vit•tude de re
q ui:~iç;lo das autori,I:tdcs loc~ws, e annuenci:L do Govomo Fo
dcr·a.l. 

Neste ultimo ca-;;o, todas as dc~pozas decorrentes da eommissão 
devem ser custeadas JJeift. aut.orirhde local. 

ArL I:>. O IH8i
1 Íco denw;.~r·aphis!:t ter:l a ~ou cargo: 

I. A esLatistica rlos nas(~!men!.n.;; occm•ridus 1~0 nistricto Fe
deral c nos Estados no estwlo rl(~!nop,Tu !'llieu contpldo da natf1-
1itl:tdc, •~on:'itlnrada, nos punto:3 do vista: 1", d:t !JOIJUlêH;fi.o tutal e 
eS)Ji~cialmente da pt!pllln\·ii:> fcininina ;?.;•t:t pétl':L :.~ Iil:ltel'nida.do; 
2', da eôr dos novi-r1a!us; ::s'', do Rexn; l", do m;ta.do civil dos 
prog~~nito_res; 5", d;t na~ionalidadr~ dos progenitores ; (i", da 
plm·r-parul:l.de ou fl·c·undu1a:!e dos cas:trmmtos; 7', dos mnz<'R o 
estaçt-JCS; i)", do Jogar em que occort't)l';lm. 

H. A t:sbliistica. do:; c·1sarncnto-; realizn.olos no me::;mo clistricto 
e 1ws Estados e o estwlo demngr·a.phieo 1h nupcialidade, f'OOsi
tlerada sob o.; nspedo:-;: l ·. d:t popuhçào t .tal e e~pr~cialmente 
da popltl:v;ão :1rnn. para ecmtl'ahi1· c:tsamnnto; '!'',das c1·,res dos 
conjuges; :~", tl:ts i1 1n.des; 4 ',(lo <·.~tado civil anterior; 5\ das 
nacionalidades; G', da-; pl'Ofi:'sões; 7'', dos mezes e estações; 
lS", do lugar em que o fact.·') drmugea.phieo so realizou. 

Poder Execnth·o 1 ~\17 1 
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IH. A estatistica dos obitos occorridos no dist,ricto e nos E:sta
dos e o estudo rlemog'T'a.j)hico d:1 rnu,·t:J,lí,lade, considerada sob a~ 
relações: 1", da, pnpulaçãl) total; :2', tlo sr:xo 1!')~ mortos; 3', das 
idades; 4'\ daR côros; 5", do estado civil; 6·, (las rHWlOllalirlade~; 
7", das profi:::s(íes; H", da !IJOrtiuat:ditbldc; ~J', dus mezes o e8Lt
ções; 10", do lugar do obito; 11", d<l::3 e:tu.::as de morte. 

IV. A estatistica dos doentes tratados nos hospitaes IlUblicos 
e particulares, civis e militares. fl o esLudo domographico da 
morlJidade lw:,:pitala.r, Cllll';ídet·:vl:t ('lll atten~:Io :1s idades d11S 
enfermos, ao estado civil e wu·ioualidatk, e ús uwle:,;tias. 

§ I. o Será organisado. pa,ra. pnhlica1·-:~e qninzemtlmente, nm 
boletim re~nmidu da mort:llidatie da f!>iÍIJZ?Iw, ll() Di,;trícto FP
deeat, com designação das idade;-;, e.;t:.tdo eivil e nacionatidadP 
dos fa.llecidos, lr)gar do obi to, ermnwt•:tl;:!u d '·" ca.:1sas de morte, 
por ordem <le frequencia, e i11liea.çiío du Hl••vitncnt•J motr~urulo
gicu daq uellr• per iodo. 

~ 2." Pa.ra o me,mo fim scr(L. 1eil:t i.rim,·n~almcntc uma <~st:t
tistica especifictda dos na:-dmont.os. casa;neuU's e olJitus. 

O reRpecUvo boletim iwl_iettl'Ú, tamh<~rn o mo,·imrnto mc:teoro
logico do Lrime.:;tre, L' serú aeomjwtr!radu do cartas cpifliogra
plticas da mortalhlado das mole;:; tias t!·aw;rlissheis. 

§:Lo Sito dirig-idn~; pelodomographi~;La, nos r<~spedivos traba
lhos, o Si~U ajwlante, o c:tt•t:,gr:tplto t• os :Lnls auxili:L1'l'S <'~(lC
eiaes dp:-;se serviÇo. 

§ 4." Além rlas attrilmiçí)es gt'l\WS (1o lllí'llico <ternograpltista, 
cabe-lhe espeeialmf~nte: 

I." Organi~ar e dirigir o serviço dr.mog-rapho-sanitario, solici
tando do director geml todas as intünn:uJ,r~s cpto j ulg:n· im
preseindíveis; 

2. 0 Requisitar do secl'eta.rio todo.:.; o"' :larnis e ol~je(•tos1le oxpP
dieBte, IJem eu mo o:5 imprcsws q ne ~.; · tor·ll:tJ'{~lll p1·cr:iso:~ ao 
serviço ; 

:3. 0 Registrar uiariamettte as nota.s qur lhe forem. furnecillas 
sobre mortalid:tde pela emJn·ez:t fuueraria e l'n~tol·i:ts, e soko 
morbidade pelos hospitaes eivis e militare-;; 

4. o Dar conheeirnento immedi:1to a•) tlírector geral, dos fhctos 
importantes que coUigir des,.;a.s notas, e que t•umport<l.l'um o em
prego do medidas de hygienr.~ dc1cnsi va ; 

S." Prestar ao director geral, com n, mnxima brevida•le, todas 
as informações que por este llte forem exigid;1,s úc:Jrca do !:'ervi1;o 
a seu cargo. 

§ 5. 0 O medico demcgrapltista, de accm•do eom subsi\lios 
prestados pelas repat'tições do er:;tatist.ica, cuidará de orga.nisar 
um an_nuario, . til~ completo q uauto possí v0l, da 1emogra pllia 
dyuamw:t no DtstrJCLo Federal e nos Esta,!os, e~pecinlmentn em 
suas rel<H:ües c••m a llygieHe. 
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TITT:LO IV 

DOS SOCCORROS 1\IEflJCI-8 E DE IIYGiENE },:;; POJ'PLA~·t"ÍES DOS ESTADOS 

Art. 16. Os soccorros medicos e •1e hygiene prc5ta,los }Jela 
Directoria Geral de Saude Publie:1 aos E:;tadns, tor;Jo scrrqn'(~ ea
racter excepcional (~ serão mo ti v:ulo!~ llltic:·,mcn to pdo caso do 
calamidade publica. 

::3 1.0 1-'<tra a prest:tt:iio destes soc:corros, n D!rrctoria Gr>ral 
prop.Jrá ao Gorerno o pbno q no deY~t ECJ' a•lo.Jtado e n (~x
eeutará. 

§ 2." Quando inrnmbitln. desta fllltrçiin. calJc ;'t, Direeturia 
Geral de Saude PulJlica a superinteudencia em todos os ac1J>S e 
providencias de admini:;:tJ'ação sanitaria lncal, fica.ndo o3 empre
gados desta subordinados :í. a ntorid:H1t~ f'ed~1·a! emquanto dnrar 
a acç~ão interventoria du1i Poderes da OlliãP, requisitada pelos 
Oovernos dos Estados. 

§ :Lo Todas as do<.;pezas de carneter loenl, c·xig-id:!.s pela inter
ven~·;lo, e quo se referirem a ohr·as, <•stn.J,cleeinwntos e honetieios 
materiaes permanPntes, col'!'eriio por conta dos eoJ'n~s munieipaes 
OU dOS que OS deverem SUpJdr; COlllpetilldO á {:uião CU.:;Í,P<H' 

exclusivamente as qun forem docnrrentes dn:; nsturlm scienti
ficos, da assistencia meJica o das mcdir~a:~ ;1.cci,\2ntac:.; do !Jygier:o 
reclamadas pela l'alarnid:vln. 

Art. 17. Investida a Dir<'l..t,nrh Grr:J d0 Saw!A Pnhlica na. 
superintondenci:t dns servit:os dr~ adrnirli:'tl':uJ•o :-;:tni!nt·i:t l•wa.l, 
cessa a competencia, do Governo EsLad ttal pn rrt dr~<:idi1· nos aeto~ 
rderent.es ao o!Jjccto d_a inteJ·vow;:to, ~ai \';t a, l1yp' 'tlto;;;e dn soli
citação da autoridade fedoral, ernho,·a. :-;nLsi:-.La. ('Oil!O ~·~do ki. o 
direito do me~mo noverno Estadual rerp1i~it•.t' t!o l\1ini~.tl'O do 
Interior as providenci:1s nc·c<:ssaría:S par·:t dir·i111il' as colltcuuas 
que forem su~citadas por divrrgt'neÍilS ou po; nl,usr.~. 

Art. IB. Senlpre qtH' ao r~<lllltecim•.'iltn ''" Pirc;~l.:1ria G<~J'al rlo 
Saude Publica, cheg:u· a noticia d;l eJ'llp(:itn de rpwlqiJeJ' moiest.irt 
trat.smissivel, em localirlade rla l~epnblica O!Hle nilo llaj:L sHviço 
sanita1•io organi:-a1lo ou ~;uffteirntenwnl.e r1_i:·;pos!.o, poderá o rli
reetor geral, r'x·officio, cummunie:tr an goYel'IJaJo:· ou presidente 
do Estado ~'" que a locaLdado pm·tence1·, a sua opinião sobre os 
meios a empregar-se para combater a molestia e obstar a Rua 
propagação; ficando entenrl.ido que e.-;s:t cummuuir:~::ilu ~m·ú ~irn
plesmente insinuatoria. 

Art. 19. Competindo nos podc-\res muni,~ipa.es n, organís:~11;fí.o 
dos servi<:os do llygiene administrativa, loenl, túio procrderá. 
perante o Governo da Unirro o allrg:;,do tht escassez de recursos, 
que não for- devidamente justH1cadu em oruem :t mot,i var a in
tervCIIÇão do art. 5° da Constitui<,<'io Federal. 

Paragrapho unico. Quanrlo n. intervenr:i"w allw1ida fo1' solici
tada p:tra comhater molr~stias evit::t\'eis, qnr', }-'OI' mTo vencivel 
ou iucUJ'ia admi nistrati \a., tenlwm t• ·rnad·J dcs,·n \oi v Íllltnto 
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exaggeraílo, o Governo Fed0rn.l porler:'1 pr0sü1~ os sor_corros pre· 
eisos, S·lh (~ontli<:iio de ser oppnrttllll!IH~lli<' md''ttlllt:-;iulo pdos 
col'!·e~ e~t.a.dua('S !las llC~ji:•z:ts que 11(11\VI'l' dP_ !":t!.l'l'. _ . 

1\.rt. '.W. J1:rn COI1!\ÍI,'I-i('.' llill'JII<l:'~. :\ !lÍ!t't~illl"t:l. l;<~r·aJJt::O (~r~vn:•a. 
allwlntatn(•nt<• irnmiscuit'·SI' ~~:n tH·g,,cio~ CÍ(\ :tdmini:.::tra'.~ã.o s:tni
tar·ia munici 1;al; nw.s }lOI 1 n~·ú. qÚ:md.o enU·n~lt~t·. convt>nieate, 
suggnrir providC'n~ias, aconsPlll;tl' p1'. 'cn.;<:o~, tncllcal' rndhorn.· 
mentos n r<'spónder a consulta-;. 

TITULO V 

DO SEI~VJÇ'O ;~A:"i1TAI:T1 lliiS ro::TOS 

Art. 21. Para cxecu~ãn (lo 80J'viço s:~nitarin dn.~ portos será o 
littoral (ia 1t0puhlica dividido no;; tt·es si•guintr~~ di.;;trictossani· 
t:trio~: 

1' dist,·il"to, com séde na C:tpibl Fel;•J'd (' ailministrn.dn pélo 
(lirector geral irumedi:ctamr•Bt :. ~~nr:"t !'UJHlitui!to peln.s In~p~~
ctorias de ~aml1~ do~ portos <lo E.;pirif.:, ~a!lto, Wo de Janeiro, 
S. Paulo, Pamná, Sant:1 Catharin:t, nio Grandr\ do Sal o Matto 
Grosso, tendo corno !azare in comnmm o d:t il h:t Grande. 

2" distri-::to, com ~~'de no port11 dn l~cri fp e rulm i nistra1ln pelo 
inspector de saudo <lesse porto. e.urn o titulo e as fuw·çCío~ de di
rcctor do ~~~ dhtrict.o ~anitario. Sor<t constituído pelas Inspe
cturias !le :-:nudo dos port1JS d t Pamlt_vbt, Perna.mbuc·o, Ser·gipe, 
Alag1)a:.; e B.thi:t, k~wlo eomo Inaroto eomrnum o tle Tama.n
dart~ . 

.Jú districto, C•Jill sédc no por·to de BPI,·~m e atltnillist''.1.1lO pHlo 
inspectur Üe ~;wde llC-,~e i'Orto, C~Odl O tií.11lo e as ru:tC;Iit~S tiO 

director do 3' di~tricto sanital'io. Scr:·t c·,n;;tituido ]das In;;pe
ctorias do saude do:• pnl'tos do Am:l.zuruts, P:l.l'Ú, ~ttranhão, 
Cear~·t, l'i;tnhy e Rio nrn.w\~ do 1'\orte, t ·n,!o <:orno !:tzarct<l 
cornrnnJn o do 1-'ará. 

Paragrapho unico. Com1ua.!lto com!nnm ;\,"( In~prctnrias de 
saude dos p·lrto;; do di;;tl'idu. ns l:tz:netm tie<J,:n su IJ:.:ml i nado~ ;), 
jurisdicçiio e autoridade dos dirccr.ores !lo me-mo di:-itl'irto; pa
Jeudo, entretanto, os (;over'IllH dos E~t:tlo:: curni'~·chendido~; na. 
circumscripçiio s:~.nibria, deshcar, qu:wdu lhes aprouver e por 
conta sun., p::tra. o lazareto 1·csp 'i~tivo, um delegado c•s,lecial m
cumbido (Lo acomp:wlta.r o ~ervi<,''l qu:trcnlcuario o jit'2star a:; 
inf"orma(,~iíes (}li() convierem. 

A mis~;rio du:~~;c dr:IPgado iS('llta-o da. ohrig:t<,·:Í.Il do ]'rn:;;Lar srr
vi<NS; 111a.; uil.o inltib l o dircet(lr d'J bz tn1tu etc acceit:tl-us, 
q tlltlldo oil"c\l'é::!Íuü~. 

,\r·t. 'L:!.. Além 1lo:; laz:trdo;; clhtr·ict:le!'!, lta.\·ná, nos di1Te
re;Ites Jlil'tos da Rei;ublica, tLs e.:;r.;uJi~·s ~:uiitai'ia.s CjUC ao::; tro
ve!'rtiJS dl)s Est.ados eonvc!lltam. E~JS<h ('Sla~·~-~cs ::--er;-,o crca.da:.; e 
m:tutid;1s pelos cofres <•.staduaes, (~ J .. ::titt tdas ao expurgo das 
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embarcaçõe::; que, por Yingmn rliJ'ed:J. ou arrib:t 1a fur<,~Jtla., te
nham de entrat' c fazer up(•r:~<Jil's dn c:n·g-:1 011 dp:..;·~al';..':l. fi~_~ando 
taes cstnçiies. no t.cc~t.nte :'t :ulmini-:t.r:v.-ii.o ou:tn~nt<~na.ria J'<~gu
l:tllH~ll 1.'11', :-,u !Jun1i!lada:-; :'1 ~u [H~:·i 1( o:Jt!<orwi:t 1l:J, :ttl t .'l'id:tdc~ l't~der:d 
do llürto. 

Parag-rapho unico. As opcra•:,·c:; dt~ nxpurgo vu··-, ilS qtwr>s :t 
c:\paci<lade das rstaÇI-'('8 ~:lltit:uins é rceonlweida ~N:"io as quP- ~e 
ro:tlizarn 110 pro~;Psc'o tla qu;u·cnr.·nn. dt• ohseJ'V:l•;ii.o <ts::;ignnlado 
110 art.. ;~I)~:~·· ti'·:.;! e rt·;~n!:lnJc:Jtn, H'!ldll-ll11 s Vt'd:uh :1 prat.ica elo 
quarentPna.s de ri~or, snl vo o ca;.;o do i11 va~ii.o du terri l.tH'io ua
cional por opiden:ias rlf~ origr'm exot.ica n a.t.terJt.:J, :t convnniencia, 
r•'con hecirü pelo Gon::~rno Fnl<~ral, t1:t pr·c~·crv::H;iio reei proca. dos 
Estados. 

Art. 2:3. ~OUI'P- propo~ 1 <L t
1 n ff'~pc·divo no\'f•r·nn Esta.rluill e 

ouvirlo o diredul' ger:tl dr~ ~aude PuLlir·a, po' 1er:·, o !)ovcrno Fe
deral elevar qu:tlquel' e;~.aç~ã.o sanitari:r ú. eart•gori;J, r1e lazareto, 
sem OJIUS rnainr parn. o TllP:;:)UJ'o Naeion::1l. A dPci~.;iill do Governo 
será subrnettida á :;.pprov:tr,<)o 1lo Pndcr LPgi:--l:t't.ivo. ao qunl cabo 
re~olver sobro a a·ljudieaçil.n dclinith·a. •1o wn·o L1zareto ;10 ~er
vir,~o ~mnit:nio fcdr·l>;tl, Vlltr~.!ldo a dot:u;:·w ue•·o;-;sari:t. NPst.a 
ultima llypotlw:-e. o porto ~l'rvido re!o 110\"f) J;~zardo pa:"sará a. 
ser a ~óde d,•. um disl.t·icto :-o:lllÍÜl.t'Í''• pr·ocrrkndo--:•' :'1 rc'iii~:to da;3 
distribuiçrlesconstantes:i(l art. 21. 

/u·t. 2i. Em c'·pocas rlo c;·ise qna.rer~tr•n:'"'·ia. o.:; Jaz:1retos tlistri
ct.aes auxilia.r-::;e-hão mnturt~nente, p:Jdendo o diroet.ut:" ~era! do 
~ande PulJ!ica., de aceordo eom ac.; cornpanhia.~ rlA na.ve~<rç;i.o, 
altt'r:tr a derrota ri:1s t'mbare t(;r)(~s que ~:n dest.irt:trr~'rl a portos 
uacionaes p;v·a indituit• r'scallts provi--;Ol'Í<1s. 

Art. 72õ. O serviço sanitario <1ns porto:.; alH·:w:;P: 

a) a pt•ophylaxia maritima inte!'ll:tcional ; 
b) a polieia sanitaria dos navios o dos ancorutlour·os 
()a assi:;teneiu. mc·.1iea nos llonwns de nwr. 

PH.OP!IYL.\XL\ M.\RlTI:'IfA J~TE,N.\CIOi\.\L 

Art. :26. A vrophylaxia ma.ritim:~ internacional e.;tabeiL'cirh 
no preson t9 regulamento cnn;.;iste no em pregn do:.; meios ade
quados ~· prescrv[w os portos da RepuiJliea. •~a. conütrnina(;ão 
pot· g·rrmcns morlJidos tJo;·,zirlos prlas fJIJhlrr·:u~r)(s qne a ell!~S 
elteg·arrm. 

EsS<'S mciu~. :-;;lo: 

1°, a carta <1e sawle ; 
2", a inspee1;:iio e a visita sanih!'ias; 
:~", as qtl:tl'Prltcnas. 
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Art. 2i. São obrign.rlos n aprr.sonkn' earb de saude, pJ11 Oéé!l·• 
sião da entra.d;t em porto bl'azil<~iro: 

1°, os navios procedentes rle qualrp1er porto estrangeiro ; 
;~",c~ que vierem do porto IJr:tzHeiro Ollde houver Inspcctoria 

do sa.udc. 
Ficam dispensarlos da oxhibiçilo <lo carta de sa.wle : 
1°, os naYio.s que vinja.rem regularmente entre portos do mesmo 

Estarlo ; 
2°, os Ya5>0S do guerra ostr(l.ngeiros, estacionados em portos 

brazilciros, que fizer<~m cxcur;Sões a loea!it]:vlcs rh. H.epublica ; 
:3", os cruzeiros ; 
4", a3 lanchas de po~c:t ; 
5", os navios que e!ltrarcm por arribada f1wçada. 
§ l . 0 To<lo navio, procedente do rstr;~.ng-eiro. que entrar em 

por·to nacillnal, flevorú trazer cart:1 de ~:ande, expedida. pela 
autorir1.aJe sauitari:L .lo porto <le procr~denc1a e visaél.a pelo 
consul bra:dleim rio mrsmo po1•to e rws de <•.;;cala. Na. 1i1lta. do 
con!'lu! hra.zikir·o em qualquer do:; portos ref'eri<to~, a carta de 
~auue dever~L ser· visad;L pelo comml de urna naç;l.o amiga. 

A carta do s~wile ::-orá urna e unica, e ricará pertencendo á au
torithde sanitar!a (1o porto de destiuo 1l;1. cmiJ;u•cação. Nos portos 
brazileirus em que o navio tucaJ', o ústo da carta de saude 
será l:lllçado pelo inspeetnr <le saude. 

§ 2." ~i no porto de procedoncia, ou nos portos c~e escala es
trangeiros, não h ou ver repartiçã,q • lo s:1.ndo, u~ cnnsules ur;~7.ilei
ros dever·ào I'Ln'Itecer á cmbn.J·ea~~:íu, que a pedir, uma declara.Ç'ilo 
manuscripb <lo estado sauitario d<~~te porto nu portos, e essa 
dceLil'<t<;ilo pro, luzirá nos d<t ltepuh! ica os r1I'eitos de carta de 
saude compet.entemenL(' vi•;ada. Na l'al!.a do consul brazileiro em 
qualquer dos -portos indil~ados, será v:dida para as autoridades 
brazileiras ~ cornmunieaç;lo manuscripta elo consnl estrangeiro, 
conforme o § 1° <le::;te artiWJ. Si, ain•h. não houver nos referidos 
porto::> aut(lr;da.do consular do q aalq uer pili7., deverão os com
mandante:;: cl.e navio prover-se do::; documentos que lhes pude
rem g;trantir a. cc~rieza do estado sanitariu do pm·to ou portos, 
snbmetJ.el-os, no porto do escala mais proximo, ao exame do 
consul brazilein) ou outro, o qual HJt'JJ<'I'OI':·L <J.O mesmo conlman
<lant.e a eommn~tic;tçii.o m:w;t:n·ipta üo q11e il'itÜL a l" parte 
deste paragrapho. 

~ ~L" os wtvios que viajarem dos portos de um para os do 
outro Esta.1lo, dever:lo pedi1· carta. de sn.wle no porto de proce
dencia e fa.zel-a. visar pdos inspcwtor·c·-; de ~aude nos portos rlo 
escala. 

~ 4." As c:trLas de saude, expe,liclas polas autoridades da 
Republicn. ou p:lr ollwJ reeeuida~. ~oriio el:tssi fi<·a·_hs em limJirtS e 
.'P~jr1s; c •lll}li'í:dJcndelHin-~c· 11:1, l• l'hs:;c as q11P <~IIIJsigncm ausou
cia. complet.<L <lc molr·:,tia Jwstil!·rwial 11•• 11urtu de prueed1~ncia 
e nos de escala, e sendo cur1sidcradas st~jr~s aqncllas que 1'egis
trarem caso'3 de lllolcstia pestilendal na localidade de ondé o 
llavio tiver parti<~o nu onde houver tor:ado. 



103 

Ná carta dê sn.ude deve a autot·ida~Io declarar si no logar em 
que é oxp·?dido o m<:smo documento reina qua.lrruer molestia. 
cuntttgiosa. que possa. comprometter a ~a.ude publica. 

§ 5." Só sorú. válida. a carta de :-mudo que ti ver sido passa.rla 
dentro de 24 h('ras auto:-; da. partidt~ do n:t\'io. 

~ G." O visto cunsnlar, a que se rel'ere o art. ~7. será escri
pto no ·ve1·so da ca.rta e auth~nticado com o sello do < 'onsnlwlo. 
Quando, pelas inlbrrnações obtilfn.s e r.onlwcirneuto cxact.o dos 
í'actos, nenhuma. ob,iec1;il.o tiver o cousul que fi1.ze1· aos 1lií~eres 
da ca.rta de :;:a,ude, O VÍSIO ~e1•á. siu1p7r'S : llO e:ISO eontl'aJ'ÍO, O 
mesmo consul auuot:trá 0111 SPg-uida. ao r1:st.o o que llw p:1reeer 
conveniente p:1.ra. recLific:H;il.o dos dizeres da. c;nta do s:tt!de. 

8 7. o Quando, por e1ftll to do rist o rcct.i ticad u tle uma carta 
de S:IUde, for applicado :t qnalquc·r na·,·io a!gum tl'atamonto 
satlitario especial, :t autori lade ~:tnit:',L'ia do porto quo tal 
tra.tamento huu ver impo:-;to, ontregar·:'t ao eomm:ulll<tnte do 
navio um úillwte sa;!itario, no 'lual se indicar:'t o tratamento e 
seu motivo. 

~ 8. 0 Os navios de guerra. das naçi)c::; amig;'.S terã.o curta 1le 
saude gratuita. 

~ 9." Ficam adoptados os modelos appen>::ofl a este regula
mento para as cartas do sau·Jo o bilh01cs mn.ita.l'io:.; expedidos 
pelas autoridades do Brazil. 

Art. 728. A inspeer,~ào sanitari:t das embarcações, como ex
re,liente de prop!Jyl:txia. intern:~CÍOlU!, CUJI:-iÍ~~tirá na fi:-:;caJisaçàO 
das occur·rencias de bordo, dumnt1~ :t l'iagem. Esta fisca.li~~ação 
ser·á exercida. por delegados c.::peciaes d.:t lJir()etm·ia. Crera! de 
S::tude Public:t, com o tit.ulo 1le in~pectores switarios de navio, 
nomeados por pro~lo.:sta do direetur geral par:~ as C!llllllliSS\ies de 
em IJuq ue. 

~ 1." Qua.n1lo o interesse 1la f1:J,1lut' pub!ic;>, o reclamn.r, a Dire
ctol'ia. üeral solicit<trá do nuvm·n11 a iw~titui~~:to do curpo ,1o in
spe::tures sauitarios de navio, os quaes :-crii.o ineurn!,idus 1le dil'i
gir-so aos portos outlc gTas:;:0.r q ualq unr moles tia pc:stilcncial 
exotic·.,, afim d(~ emlnrcarem IJO.':l navios quo se destinarem a. 
portos brazileiros. 

§ 2. 0 Aos in·;pectores ,::anitario~ de rw.rio CU!llJH'il'á. : 

1", ernln.rcar no navio quo o :\Iinist.ro ou eonsul brazileiro 
no porto inf\;eciuua\lo desiguar, ati;n do cumj.ll·ir('Jn e ÜlZer 
CUillJH'ir a bordo os preceitos deste roguL.ment.o, assilll como 
as instrucçõcs que tivert•m n~eolJiUI) do ~ou eilr_~(o; 

~ ', annotar, t1·es vezr-s pur dh, com dcsignn.ç:to de data c !tora, 
em um reg-istro ou <Hm·io de Yiagem. toda3 as cireumstancias 
que ohserva.r<'lll, relativas :'t sa.udc\ d\:S pas;;8geiro~ e tripnlantes, 
bem eomo to1hS a; Ci!liSflS SHfipOst;l!l l';liJ:lZf'~ d<~ ;1.]fPJ':11-a, qUM' 

procol;alll do navio, qW'l' :;e.iam de o:·r~~·em div<>J;o:;:~. Talllbl:m 
anlJotar;l.o no nw~rno re~istro ou diario todas a.s p!·ovideud;ts e 
liWlli!las q ;w lwu n'rerrr ac>on:·elhado no exercido r! e SIL~:-l J'unf·ções. 

3', examioar, á ~ahida do lla.viu, tnnLo no porto de procc
dellcia como nos de e'!cala, o deposito de de;:;inl'cctantrs e 



utensis de desinfecç~í.o, hom C1JlllO a plt·n·m:teia, comparaw1o as 
existenci;J,S Cliffi as no1a~ dns livro~ n~:;necti\·r'::, '~ 1\z"I' con"tar 
ao cornman<l:mte do navio, CIO tr~!ll!''~ (l:\••ot·IUtlo, qtt:tlrpwl' íh.!ta. 
que haja, atlm do ~:el' coni,'..!.iil:1 : 

4'', examinar, no mo1nento d•1 PI!Ünl·quc. o;; p:l.SS!"lgeit·os de 
prôa, e recusar viagem :ws qnc pa.re,·cr"m e;-;tar ~m~cüulos do 
qualquer molestia contngiosa, e ~ti r~rh os <~onv:üc;ren te:; dc~;tas 
molestias, salvo o caso de p!'OVi"l'·Elr=: q11o a. eonvnln.~~·eu~;a !

1ata 
de mais de v in te di<1s antes r! o rhl. prn'tida; 

5°, obstar• o embarqnn rle '!.'onp:ts :·.tt.jas rl~ qna,lrpwr origem, 
bem corno de objecto.; em Jll;·w cc;Ltd·J · 1 r~ con..,crv:t,;:lo, arlvcrtin,Jo 
dis.so o c~.;mmanrlantn; 

60, verificar, no:; p~)etos de pl'· ll'r~rlen·~ia, o r•::bdo rle nsc:r·io do 
navio, em tor1o.:; os sew-j e(Jnqnrtirnenrns. n nips .1<' colllPÇH' o 
carregamento C O!llkll'l[lW r},,-; fl:l:;<\g·:.~ir:;s; r!en~q:Jo f'•7PI' ao 
comm:tn<la.nto as rt·tlrxr) ·:; q11o !l1r: p:•'T" '\lll C(lll\'('llÍüllt.-.s v:u·a 
esta.belecpr no navio ac; lllellt()l'l':·l r·onrlir;Cjc: p J':si\'OÍ:'J de fly~.d('iiC. 
Estas rPili~XUC'l, lwm crl]nn :1.:-< ll1~'dir! •s <•·lilll':td:lS o a CPOpPrnr·itl) 
que o commanr\:tntn llw p·c>t:T, ~.:'r :i·J Crln:;i;..;n:uhs 110 n·gi::,t:·u 
ou livro de Yiagem; 

7°, prestar ::;crvi~·os penli:-;:;ion·l'':·; :w:; p:l:'·"~.·~·"'Írcr; c tr·ipulantr)~, 
sempre que forom solieitad.os. enmp ·indu-t;w, Pm tu•l11 caso, 
informàr-sc e exigir·a Crlmmnnic:J.ç.lo do qualquor ca:;o de mo
lestia. qtw n. bm·do oeconer, pot· m:tis i:I:;i:!!lifie~intn que: parer_·a, 
afim d.n oh:'m·v:d-a; tenclo n c~uir 1 :1.dn do <lllll!lb.r a~; datas pre
cisas de invas;l.o c tet·mina~·;ln, f,tvor':l.Vf'l ou t'ttal, assim como 
todos os cl.et.all!es comlucenLe:; ~1:J eoniH·cirrlento exacto da natu
reza ela mole,;tia,; 

R", consignar a dat.n. exacüt da. el1rg:ul:1. e ~:ahirb r1n navio a 
qu<l.l•luer porto de e;)cala ou de arrib:t· 1.il. e tamlwm a:;; informa
ções que puderem obter· ~;obi·n n, sa.~tde p!tblic:L d<~.:;:,3R porto; 

9', visitar varias vez<'s Jll.lt' •!i:L "· l't!C t'lll:tria, afim rle c;•rtiíi
carem-:se •lo est~tdo dos do(~n: r·:·;; 

10, visit:tr os passngr~irc;s qtw ::c~ cow;,~t·\·:~rem (•rn seus lF~li
cbes, camarotes ou IIHteil,s, tll•vcnrl:> (·mpr·niFll'·Se em aeons··lit:tl' 
am; ele prlh os euiàado~ Jle·:::;oaf's e fll!l!o: fllW iiJrcm nec·cs:)at't(>::; 
á eon::;ervaçií.o ria. ~a.ucio lk l.Jordo; 

ll, r~conselllar o is·damento de qn •.lr1w~r duenio fj\18 appareça 
de mole~.;tia postilondal exotic~t ott cc,JJLag-irJ:-'a, confir·mada ou 
suspeita, prevenindo rli::;•:o o Cdmrtnnri:'-.nt(•, :1. quem indicarito 
as precauções seguink:; : 

a) fará iso!ar o enfermo em IogrH' ~:ufiicientenH'rÜc arcjauo uo 
navio, logar já r1e antenüio dn:;tin:ldo a e.o:::;e ürn ; 

b) vigi<trú quo toJas as r!r•jc•e(;,-~~~~; ;;njam ~~p~:i nfr•d:J.!bS c lan
çadas ao mar ; 

1') submette~·:í. a rigoros;t de~>intí.·•-'<':-;n, nn lle;;Lt'llit':·L pele) f,Jgo, 
si a de-;inf'ccção não lor pu.:;;ivc! 1••1 ~:;:o.ree~'t' iusu!lieiente, as 
roupas de corpo e camn, co!cil(·,r..:. tr 1\Tc:sciro.:;, et.c., que 
tiverem sido usados pelo doente, •1umntc a molesti~t ou no 
fim desta; 
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rl) Jim1 de~infedar igualmente os J,,gares sm_;peitos do navio 
e mui espt•t~ialnwntu a::; cn('ermarin3 o brlichos ou alojamentos 
em que tenltan: Pstad.o m; dmmtes; ; 

12, inscrever em seu r·egistro on diario to:las as medidR.s pre
c8dcntrs, e bom a.ssirn preei:-ar a.s ct~·,,:;e::; e modo de emprego das 
substancia.:; de:;infectautl':;, com e8pccificação da 1h,ta e hora do 
cada operação. 

§ :1." O inspectnr s:'.nitario de navio SPr:'L o infllrmante d~ au
toridade br;tzileira no porto de c!tegnda da em:1areaçiio. 

_\rt. 2\J. A visita ~anit:nir~, das embarcaçõc~ CJ!W ehrgarom 
a portes brazilciros será 1lenominada ri,ita ('l'tenw c con
sistil'á : 

a) no interroqa!ririo ; 
b) 110 e:l'(tJJ/1: o;·r!innria. 

~ 1." A visib extnl'il:t S 1 ~l·:·~ rl~ita. lJI'io:; ajudanti'S, 110 porto do 
Rin de Ja.neiru, e peltx~ direelorcs de (listrieto e iusvoctores do 
~aurl0, nos r~emais po:·to:-;. 

Nos porLtJS em que niio l10uver :-tutot'!dc,•le sanitaria, a visita 
externa sen·L fi~iüt pdn. poliehl ; snlvu o casu de tratar-se de 
«'mb:..tt'cação Jll'ocr:·1ente dP podo in!'t~cr:i()nado ou suspeito, <'lll 
C] UI~ :1. <IUtOt'Ída.de policial infiillal':'t O Jl': ViO il, dirigit'-SC :10 lJOl'tO 
wais proximo em qlw h;ija. autoridade s~u:iitaria. 

~ 2." A vis i ta extc>rna enmrça.1·;'~ ao uasr.:er do sol e terminará 
ao occaso, com intenupçiio de uma hora apenas ; e a ella são 
o!Jl'igarlo~3 toJns os 11avios eJJtrados, com exr~<·p<,~ão dos CJUe via
jarem entre :!_lD.i'tos rlo mesmo Estauu, os cruzeiros e as lanchas 
de pesea. 

~::L" Nos p(lrt.os <lo l:tzareto a visita. extema ineumbirá nos 
merlicns do esi.abelceim<'nto, quer o navio chrgue aos ditos 
portos por vingem direct:t, quer tenha sido intimado pela au
torid:ulo da s~·,drl dét l'C'IJ:l,rLição a rcti1·:1r-':''· pal':t a. cstar;;lo 
q uaren tcrl:tria. 

Em ópoc:ts epirlemicas, os mcrlictlS d:·,:-; cstaçi"í•·s sanitarias po
<Jcrito auxiliar a antrJridndo J'etlcral no ~ct·vir;o tla. visita ex
tema. 

8 ·1. 0 Nenhuma auü)]'idade nduanoir:t ou llOlici::ll 1lCH]O!'á ex
ereer j uris.lieç~o ~;obre navio que niio tenha si1lo visitado pela. 
a11torídade sanitari:t; e, quando os ('rnprcg-<trlos da Alfandega ou 
da Policia se dirigirem a qualquer navio eonjnnctamente com o 
dét visita. desande, o t'nncciouario incumbido desta terá sempre 
prece11encia soL,re os outros, que não pnderãu eornmuuicar com 
a emb:1I'c:tçã,o sem sua Jieença. 

§ 5." A banrleira amarella iça.da no mastro (1a prrln. 1le um 
n:-tvio signiüca. que e-,t;'t dln intenlicto peh r(~partiçtio de saude, 
que sor:·L a unica compctc•nte para levantat· :t intr·rclicção; e 
tanto a Capitania do Podo como a. "\U':wd1'ga e a Polida são 
ohriga.d:ts a re.-pcitnr e fazr'r respeitar es:'a intordi(~çã.o. 

8 G." Logo que qu~tlquer n:wio fundear no ancoradouro de 
visita, para elle se dirigirá a a.utorid:trle sanitaria, 0, chegando 
it (alln, fitrit o intcrroualorio. 
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Consiste êste em exigir a mesma autoridade, do inspector 89.• 
nitario, do commandante, immediato ou medico dn bordo, si o 
houver, respostas claras e precisas ás soguiutes perguntas : 

I. Qual o nome do na vi o ? 
li. De onde vem e quantos dias traz de viagem? 
III. Qual o nome e a qualidade do informante? 
IV. Quaes os portos em que tocou ? 
V. Communicou em viagem com algum navio? Qnal e de que 

procedencia? Qual o estado sanitario de bordo desse navio ? 
VI. Tem carta de saude? Limp:t ou suja'? 
VII. Teve ou tem doentes a bordo? Quantos? Do qu~ mo

Iestias ? Quan~os se curaram ? Quantos üdleceram ? Quantos se 
acham em tratamento ? 

VIII. Em que dia, depois da partida, apparecou o pl'imeiro 
caso de molestia., e qual fbi ell:t '? 

IX. Foi submettido a algum trn.tamento sanitario om qual
quer porto de escala? Qual o porto e qu:d o tratamento'? 

X. Que documento traz quo com1n·ove a realida,le desse tra
tamento? 

XI. Quan.do teve Jogar a bordo o ultimo ohito ? 
XII. Tem estufa de desiní'ecção o foram vraticadas (lesinfc· 

oções? 
XIH. Possue todos os li Yl'OS o papeis Íllflic:ulos 110 regulamento 

sanitario deste porto ~ 
XIV. O que vem aqui fazer'{ 

As respostas dadas ás quest<'"ies acimfl serilo registradas no 
livro de visitas que a autoridade sanitaria deverá. levar com
sigo ; e, si forem satisfact01'ias e nenhum mo ti v o houver para 
duvidar da veracidade dellas, a autoridade entnml. no navio, 
procerlerá em acto continuo á leitura das !liPSill:J.s respostas, as· 
signará e fa.rá. assignar tambcm pelo cornmandante e pelo infor
mante a folha respectiva do livro o procederá PntiJ.o ao exame 
m·dinarío. 

§ 7. 0 Para effectuar o crame ordincrio, a autoridade pedirá. 
em primeiro logal' a carta de sa.ude e :t guard:trú comsigo ; pas· 
sará depois a analy"ar a escripturaç:l.o rle IJOnlo, princi palment.e 
o livro da enfermaria e o do reeoitEarío medku e appurá o seu 
visto na pagina em que a. escriptura,;ilo terwinar. 

Em seguida examinará os diversos compartimentos do navio, 
sobretudo a enn·rmaria o o~ alojam\'Htns da ma1'iulmgcm e dos 
passageiro~:> ; e, si verificar que as inJ'orma~·ões foram exactas e 
nada faz suppor que o navio se aelte contaminado, visarú. a. carta 
de saune, que entregará ao commandante, e concederá livre 
pratica á embarcação, depois de haYer da(lo tambem ao comman
dante um certificado de visita, sem u qual uão se lho vassará 
carta de saude pa1·a sahir. 

§ 8. o Si o c.:;tado sani tario de bOI·do for lJom, mas achar-se o 
navio em más condições de a~~seio e hygiene geral, a autoridade 
sanitaria ordenará as beneficiações que se tomarem precisas, 
marcando prazo p::tra sua execução. 
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Exph•ada Mte, a embarcação podera effectum• MU eXpédiente, 
caso tenha cumprido as ordens recebidas. Si a demora !lo navio 
no porto de chegada ti ver de ser curta, e for impossi vel, por es
treiteza de tempo, prat.ic3.rem-se as beneficiações indicadas, a 
autoridade sanitaria designará as mais urgentes, ficando enten
dido que, sem terem sido ellas realizadas, nenhuma operação de 
descarga e carregamento será permittida. 

Estas medidas de asseio e de hygieno não impedem o desem
barque dos passageiros, nem ob3tam a communicação do pessoal 
de bordo com a terra.. 

Da ordem da autoridade sanitaria deverá se1• avisada por es
cripto a repartiç~ão aduaneira. 

§ 9.0 Si as informações não forem satisfa.ctorias, ou si o navio 
proceder fie porto infeccionado ou suspeito, a autoridade sani
taria não entrará a bordo, e o intimará a srguir parJ. a estação 
quarentenaria proxima. 

§ 10. Si as informaç.ões tbrem satisfactorias, mas verificar-se, 
por occasião do exame ordinario, que não foram ellas exactas, 
ou que houve má fé por parte do informante orn materia atti
nente á saude de bordo, a autoridade sanitaria retirar-se-ha sem 
proseguir no ex;tme, intimando o navio a submetter-se ao exame 
1·igoro[.o na estação quarentenaria. 

Neste caso, a autoridade Ranitaria. quo ti ver procerlido ao exame 
ordinario, bem assim as pessoas que houverem communicado 
com o navio, ficarão detidas a bordo da embarcação que as con· 
duziu, ou em outra destinad;t a esse fim, até que do r2sultado do 
exame rigoroso se deprehenda qual o tratamento que lhe deva 
ser applicado. A embarcação que conduzir a mesm·t autoridade, 
de volta do navio, içará a bandeira a.marella no mastro da prúa e 
declarar-se-ba em quarentena, até que o chefe do serviço deter
mine o que for mister. 

§ I I. ~i a inexactidão rb.s informações consistir apemts em 
pontos secundarias, e que não se refi1·am á saurle dG bordo, a 
autoridade sanitaria proseguirá no exame ordina.rio e visará a 
carta t1e saude, que será entregue ao cornmandante, ao qual im
porá a multa deste regulamento. 

§ I~. Na hypothE;lSP. do ~ lO a carta de saw1o. sr~questrada pela 
autoridade sanitaria, ~erá remettida. ao rrte(lico do Lazareto, que a. 
restituirú ao commaudante, depois de termina(lo o exame rigo
roso, ou de finda :t quarentena, si for r~aso disso. O mesmo me
dico visará a dita ca.rta e inscreverá no bilhete de liere pratica a 
nota do tratamento que o navio houver soffl'ido. Esse bilhete 
ficará pertencendo ao command;m te. 

§ 13. Si o porto em que taes operações e exames se praticarem 
for o terminal da viagem, a carta rle saude que o navio houver 
trazido pertencerá á Inspectoria de saude. 

Art. :JO. As quarentenas praticr1das nos Jazaretos federaes, ou 
nas estações sa.nitalias nos termos do art. 22 paragrapho unicu, 
consistem: 

1°, na detenção do pavio, durante o tempo preciso para o 
exame 1·igoroso ; 
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2°, na detenção do n:wio, durante o tempo necessario para 
a completa averiguação da indemnidade pestilencia.l dos tripn· 
Jantes e passageirns, bem como para a desiufecção do navio 
e dos ohJCctos susceptive:.<;. 

A quarentena destinada ao e.TJtwJ.e n:qoroso denomina-se qua
rentena de observaçao; a outrJ. é qualificada de qn~,rcntena de 
rigor. 

A quarentena de rigot' cornprehentlo dn:ts variedades: 
o) a quarentena cheia, ou de prazo tixo, lle.:;tina(la á detenção 

dos pa.-:sageiros e tripul mtos em laznretos ou a bol'do, durante 
tantos diás quantos cs da incuhação maxima da molostill. pes
tilencial, que se procura evitar; 

b) a qtwrentena complemmtai·, <•.m que a detenção dos mc.';mo:; 
passageiros e tripulantes durará S!·,monte o numero de dias 
precisos para integl'ar o referido prazo do incub:1çã.o. 

§ 1. 0 Para o effeito da imposição de qnarentenas, ficam est:\
bolecidas as seg-uintes de1iniçiles o convenç(íes: 

l'folestÍaS pestilenciaes C.1:0t :c a.<; - 0 ChOlera-!llOrlJU.:i, a, f{~b~·e 
amarella e a peste orienta I. 

Porto infeccionado - aquelle em que reinar uma molestia 
pe::;tilencial exotica. 

Porto suspeito-lo. aquelle em quo se manifrlsta!'Pffi casos j:;o
lados de molestia pestilerwi:.tl exotiea; 2', o que não se premunir 
sufficientPmente contra outros portos inr~·ccionados; i=l". o 'llle 
mnntiver communicações frequentes e fJceis com localidades 
infeccionadas. 

Navw in(eccionado - nquelle em que houver OCl~orrido 
qualquer caso de nlille~tia pestilencia.l. 

Navio wspeito- 1°, o que pr·oc<~der de porto infeccionado ou 
suspeito, nelle houver· tocado, on tiver communicado com 
embarcação infeccionada ou suspeita; 2·', o que t1ver tiuo uhito 
por moles tia não especificada, ou repetidos caso.:; de uma molestia 
allegar1a ; 3", o que não trouxer carta, <le saude, nos termos 
de;; te regulamento. 

O~jectos susccptiveis-.:le reter o trausmittir contagias: 
In, encommendas pf>.:;taes, contidas em involucro:_; que 

occuttem a especie rernettida ; 
2°, couros e pelles fre;.;ea's ; 
3°, mobilias e guarniç1)e:; w;auas, (le sala e quarto; 
4n, roupas de uso o ~cus accessorios ; 
!':>'', despojos e fragmentos freseos de animacs; 
6", fructa~, legumrs verdes e hortaliças e os lactieinios freseos; 
7", retalhos de fazcndn, c trapos. 
Quando reinar qnalqn~r molestia pestileneial em certa loc~li

da,le. a Direetoria Ueral deelarar:í qnae~ o:; ul•jcctos susceptiv<'is 
que 1lcam ex.pos!.os ao refugo. 

§ 2." A qualificação de ,:nf(•ryiu;liulo on sus;il'ito applicada. a 
quaesquer portos serú. feita pelo Governo Federal, soure proposta 
do director geral de S:mde Publicn., e oflicialrnente publicada. 
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Para o effeito das medidas quarentenarias, a declaração de 
suspeito ou infeccionado retroage da data <la publicação official 
para as emha.rcaçiies sahidas do porto qtmlilira.(lo, aos períodos de 
lO dias em rela<.;ão á fehl't\amarella,, :-I dias cmt·da.<;ão ao cholet·;.l. 
e 20 dias em relação ú. peste onent~tl. 

§ 3." A fJ uarenterm de observação, a que ficam sujeitos os 
na vi os inJ icados nos ~~ 0" e 10", em sua {{)r ma pratica, consis
tirá no exame rir;nroso que será etfectua.du, em uma estação 
quarentonaria. pelo medico (lirector do laza.ruto pela fórrna se
guinte: exame de todos os livros de bordo; balanço das drogas 
exi;;tentes na pharmacia, com as annotações do respectivo livro 
do fornecimento e com as do livro da enfe1·maria, afim de co
nhecer quaes as que foram usadas em maior quantidade e com 
maior t'requeneia para o tratamento das varia~ mnlestias 
occorridas a bordo. durante a vtagem, chamada dos tripulantes 
e dos passageiros pelas respectivas listas e averiguação dos mo
tivos de ausencia dos que faltarem; interrogatorios para esclare· 
cimento da verdade; depoimentos escriptos, que juJga1• precisos, 
para a resalva de sua respomabilidade em relação ao trata
mento sanitario que houver de ~er impo:sto ao navio; verificação 
do estado hygienico do navio e emprego de todo.:; quantos recur
sos de indagação a eventualidade llle suggerir. 

Si, completo o exame, o medico do lazareto não quizer, por 
motivo de duvida fundada.; applicar ao navio susreito os trata
mentos indic1.dos neste regulamento. po(leri:t cletm· a embarcação 
durante o tempo preciso para consultar o chefe do serviço sani
tario mal"itimo. A consulta será feita pelo meio mais expedito 
o rapido, e oh-;ervar-:<e-h~t o que o mesmo chefe indicar. 

§ 4. o Terminado o exame 1·iqo1·o,o e verifieada a perfeita san i
dade de bordo, ter<t o navio lim·e prntic·1, si o tem ;:o de viagem 
for SU!Jerioe aos prazos de ineubação maxima <la molestia pesti
lencial, isto é: 8, lO e 20 dias respectivamente para o cholera
morbus, a. 1ebre amarella e a peste oriental. Si o templl de 
vin.gem. porém, tor inferior a es~es prazos, ~;erá. o navio submet
ti(le á quarentena complementar. apó:;; a qual, ~;ubsistente a per
feita sanidade rererida, ser-lhe·lJa conc'dtda livre pratica. 

§ G.o Si o resultado do exame -riqoroso não for satbladorio, 
será o navio submettído á quarenten:1 de rigur. 

§ 6. 0 Si ao navio passivel da q1wrentcna complementar não 
convier purgai-a no porto do lazareto, é preferir seguir viagem, 
poderá d1>sembarcar no mesmo lazareto os passageiro~ e rnerca(lo
rias que honver trazido para o Brazil, e retirar-se. Neste caso, 
ser-lhe-ha prohibid::t a er~trada em qualquer pot·to nacional, 
antes de completo o tempo 11a quarentena complementar e de 
su hmettido, novamente, a exame rigoroso nu segundo porto de 
I azare to a que chegar. 

A autoridade sanitari~1 do primeiro lazareto entreganl. ao com· 
manrlnnte um -bilhete snnít(!n:o, no qual se consigno a recu~a 
da embarcação á. quarentena complementar, e immediatamente 
cornmunicará a occurrencia ao director geral, l ara que se trans
mitta aviso telegrapbico do fttcto aos outros directores de districto. 
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§ 7. o Do !lisposto no paragrapho pre.cedPnte relativamente á 
prohibição de entrada, ficarão exceptua1los os paquetes pri vile
giados, os quaes, apó3 o desembarque de pa:'sageiros e mercado
rias no lazareto, poderão entrai' em fJUalquer porto e ahi rece
ber -passageiros e cargas, sob a condição de completa incommu
nicabilidade com a terra. Nosta. hypotheso, a~ emba1'cações flUe 
conduzirem esses pas:-ageiros c cargas tiear·iio sujeitas á quaren
tena. 

§ 8." Si entre as rnerc:1dorias desearreradas pelo navio -passí
vel ela quarentena complementar houver objPctos suscepti veis ; e 
ainda, !!li este.~ se acharem em con•liçi!es 1lc não ter podido 
contaminar os passageiros durantfl a viagem, a ali t0ridade sa.ui
taria providenciará em ordem a obstar que taes objectos sejam 
descarregados ante;; 110 desembarque dos mesmos passageiros e 
da sua installaçã.o no lazareto, do motlo n, impetlir que a quaren· 
tena das pessoas seja aggrava(1a. 

§ D. o A fluarentena de rigor sorá :;.pplic:·.da: 
lo, aos navios infeccionado;.;; 
2". úquelles a cujo bordo ti\•erem occorrido r:'.sos de rnolos.tia 

não especificada. 
§ 10. As rtuarentenas de rigor serão de prn.zo fixo; tra.rã.o 

como conseqnencia o desem b:1,t'que dos pa~sageil'O~l e d;ts cargas 
nos lazaretos, sua puriticaf;.ão e ulterior livre pratica, qnawlo 
estiver extincto o receio {le contaminaçã.o da saur1e publica. 

§ 11. Quando não houver nos laz:•,ret.o.:; lugar t1.isponivel pm·a 
novos quarentenadm. a qua.rentcna, do rigot· po11<>rá ser pur
gada a bordo, convertt~ndo-so o l1fi.\'Í11, neste c:t~o. em lazareto 
su pplementar. 

Si. pDr trazer o 1mvin grantl(' quantid:ule (le passageiros e de 
cargas, tornar-se impossível a pratiea de de~intecc(-ies regular·es, 
br-se-ha a baldeação de pa:;~ag<>iros e céu'g:'.s. ou sómente de uns 
ou outras para outro n~wio. Semelhante ba.ldea~·ão nJ:) tr:;.rá 
onus al[!llffi especial p().l\~ a arlministrat;·ií.u sn.ni tarL~. deven(lu 
todas as tlespezas correr por conta da em ba rc:l.f;i1.o q na.rcu te nada. 

§ 12. O prazo fixo da quarentena de I·igor será. o do período 
maximo de incuLaç:io d.a molestia pestilencial, f!Ue se qtH'il'a 
evitar, isto é, de lO dias pa1•a a febre armnella., de 8 para o cho~ 
lera-morbus e de 20 para a peste orit>nt<.d. 

Esse prazo fixo poderá ser cont.:vlo de dous modos: 
a) tendo começo na d:d~1 dn ultimo caso occorriLlo durante a 

viagem ; 
b) tendo começo na <lata do dc3emurrrque llos pas:3ageiros no 

l:tzn.mto. 

n 1:1. A .turat;ii.o ela. qnar·errtc~na. do ri~(lr começara a ~m· 
collf:ltdu. da daf.:t do_r~t.ír11o c·a~~q CJCI~onido l'lll vingem, quando se 
rea.lrz:u·em as eondu;ue.:: sPguintes: 

I. Go~;ar o navio dos privil0gios de pa(jnete . 
. li. Cor"!lprovnr il nutorirhde ~nnit:tria local a voracidade elas 
wforma(;r 'l'i'? 1l11C lhe ti vcr·em ~irlo prt•stadí.IS. 
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§ 14. Si, n:'.S condições indicadas no p:tragrapho precedente, 
o prazo decorrido closde o ultimo ea:-;o ate o .dia da chegada do 
navio 1or igual ou maior do que o maximo <la incubação da. 
mulestia pestilencial, os P'Ssagoiros tm·ão livre pratica; e, caso 
n~o traga a em!Jarlação oll~ectu::; su::;peitos, tambem oHa terá 
li v1'<' pratica. 

Si o navio, porém, trouxer objectos suspr,itos (\Jil condi(;õc·s 1le 
ni'io terem podido contamirwr os r)a~~sugeiros e t1·ipnlante:-;; si 
aiwla esses objectos não ti verem sido desinfectados, ou mesmo 
si a rle:::intecç~fio fur julgadrt insutnciente, a livre pratica da. 
emhl.rta<:i""w sr\ trrá. h·gar· dt·pois du dt>;;infeetados os olüecto~~ 
1eleridos. 

No caso de niLo so verifir~arcrn as disp·'sições de.:.:te p·tragraplw. 
li') tocante as exigenci;ts que o navio deverá s;~tisra.zer pa.ra que 
o computo da. dnra<;fw da quarentena seja l'Pito a <;a.tar do ul
timo caso occorri,lo em vi:1gem, a q lHt t'eute'!a de rigor será con
tad::t nos termos íwlicados na lettra 1; do ~ !2. 

§ h. Si o prazo deeoni<'o depois do ultimo caso de molesth 
pestilcncial for menor do qwl o IWLximo da incuba(,'ão, e si, 
alinn dbso, achar-se o navio nns ,;ondições figuru.das llO § 11, os 
passageiros purga1·Jo uma quarenton;·. complementar de tantos 
dias quantos fa.lta.rem pJra completar u rclerido prazo maximo 
de íncnuaçào. 

A ditn, quarentena complementar será pratica<la no lazareto. 
salvJ :t llypothese de não haver neste log;tre::; diSIHl!liveis, o que 
lJel·mittirá ell'eetuar-::;e a quar·entena a bordo. 

§ 16. Si o navio, na oe,~a~iiiu da cht·gad:t, tiver 1loentes de 
mol<!:~tia lJestilencial, ~el'Cw elle~ rec\)lhi1los ao hospital Jluctuante 
e os denmis passageírod submettidos a r1 uarenteua. de• rigor. 

A qn:tl'entena, UC':~i.e c:1S'J, eoiL.eçar:'t da dat;t <la entrada dos 
pas~ageiros no lazareto. 

§ l7. Ao osta.belecidu no pa,ragrapllo antececlente ficará tam
bem sujeito o na,vio que, tendo tido e;,~os de molestia pesti
leneial. embora não os apresenLe lJOl' oc·~asião da chegada, não 
houv,·r satis('eito <~S exigbncias do§ 14. 

§ 18. O navio su~J!Cito, que tiver feito viagem do prJrto infeccio
nado. ou ~usj)eito, ao porto de chegarla, em um periodo de tempo 
inferior ao mu.ximo da incuk,ção da. mulestia pe::;tileneial que se 
JH'ocura evitar, Jicará igualmente sujeito :·L quarelliena. comzJle-
1Jicntar, nos termos do § 4 •. 

§ 1\J. O navio suspeitu que effectuar a vi:~gem em um pe
riodu de tempo supetior ao maximo <la incubaçiio, já fixado, 
ser:i. suhnwttido :·t quarenten:t dn ob:iet'vaç.iio, durante a qual 
se procerler<'t como disp(le o § 3". Si o mesmo 11:tvio trouxer ob· 
jectos suspeitos, quo não tenltam contaminado os passageiros e 
tripulantes, e ainda. não desinfectado:i, ser:'L submettido ú qua
ren tl•na de rigor para e1I'ectuar·~e ou comple1ar-sn a desinfecção, 
a qual sú come~~al'ú. depois de retirados de br1l'tlo os passngoiros, 
os quaes serão po.:;tos em livro pratica. 

Em caso do p l:-si vcl C'1ll tam in ar;;\ IJ, sr'guir-sc- h:t o rJ i~rosto na 
ultima Farte flo ~ 11. 
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§ 20. Quando um navio, em cowlições rle (jnnrentena. 1le ri· 
gor, trouxer passageil'o~ o cargas e.ntll de:-;tino :L pot·tos difforrn
tes, desemba.1·ca.rá. nu lazal'eto 1\o pol't.u :1. qne ('ltfg-a.t· o:-; pas:;a
geiros e cargas com d(';.;tino a cs.~c po\'t!) súmeute, podendo 
seguir viagem logo depois. 

Si no lazaroto não houver lognr(':-; di.;pulliveis, observar-se-1m 
o disposto no § 11. 

Ne8sas condições o bilhete sanitarin, que o navio receber na 
estação quarentenaria, com;ignar<·L que não roi <~lle snbrnettido a 
expurgo sanitario. 

§ 21. Ao navio que, trazemlo pa~;sagoiros e cargas para o Bra
zil. n5o quizer submetter-se a quarentenas e outros processos 
sanitario.~ indicados no presente rrgnlumento, l1C'!Il a<..:sim áquel
lesque. pr•r occa,;ião da chegada, ministl·:trem infui'motçõe;4 t'<tl
sas á autoridade Slnituia, ou niio pagat't'm a mu l t<L em que 
incorrerem. será negada a entrarl'l 11w; liOi'to~; d:t HepulJlica, em
quanto tiverem o me:-ano commawlanl,~, para. o qual a pena será 
perpetua. 

§ '22. Si, emquanto estiver o navio f'll1 qu:1rentena de o-bser
vação, manifestar-se a bm·do algum caso de mol~;.;tia pr:~tilendal, 
ser:'t elle submettido á qmtrontf•Jta. d(' rigor. 

§ 2:~. As pessoas acommdtidn:; de wole.sti:~. pestilencbl, a 
bordo dm navimJ suhmettidn:.; a traunnento sanit:1rio, ou .iá des
embarcadas nos lazaretos, serão tran~Ji·rit~ns para nm lto.:;pi
tal fluctuante ; as acommettid:1s do mo!Pstia cnntngio.;~ S"l'ii.o 
tratadas em um local i.:;olallo, e <L.; am~eta·1as de m~Jlé::;ti:iS c:nn
muns, em uma enfermaria annexa ao hzal'Ptn, onde ticarão, de
pois de cura<las, sujeitas :1 quarentf'na ~'m qtt<~ se ti vetem c:nn
plicaflo, dado o caso de não ter siflt• p:).;:~i vel rnmovel-a::; p:tra 
um hospital do terra, quando termi!ltlll a qu:w('ntt~IH1 do gruvo 
a que pertenciam. 

§ 21. 0::; fornecimentu:; t1e vivere.':, ag11a potn.vel e carvão :tns 
navio.; em quarentena sel'iio li:·ito.:; ~~om a pt,;:;iH~l pre.::teza e 
sem embaTaços admini~;tratiH,:;; ul~st·I'\·ad:v:, entret::nto, lt11lns 
as pre,~auções tendenü•s a a:;_:_:e.!..!,·U!':tr :~ ini".Hitillll!li··a~:ib. 

§ ~5. Logo qne chegar a qu:dqiteJ' pnri·l tln l:tz:lJ·eto u·n navio 
su::;peito ou inrt'ecionado. ~~ aut:•ttd:u!f:' ;;:ti! i1.aria. du p: •rt.o a.vi:ará 
ao direct.or geral, t~ ('~;te Ju:wd:t !·:·t. <tllix:tr n • Co!'l'eio o na Pt':lça. 
do Commercío o boletim l'f'Spr·cti n). no qual :;e iw!.ie:m1 o LI'~Lta
mento a que o navio estiver :-mbtnct1,i•1u. 

§ 25. As mala::; pr,5taC's, jor1wu :, livro:-; e impr<':;m~; remrLti
dos pelas reparti<;ões do ( 'Ol"'eio tcrilo pt·umpta c livre expl'dir:r'iu 
logo após a chrgada. do u;tvio a. qualrlW'l' p1111.•. 

Art. 31. As di:;pmições do artigo antcri1n·, 1·e!ativaR nos navios 
que gmarnm de privilegios du lJaquctes, a.pJdic:•m-su ;'tqw:Jles 
<I ue se obrigarem: 

1", a observar a:_; ddcrminnf:ilc~' 1ln prc:;C'rdc rcg;Jl:uw,nto; 
:2", a dar passagem gratuita. de I• da ;e, irL; u volta, :w in:;pr

ctoe sanit:nio de navio, quo l1ouv•·r de d(·-f'ITIPI'llhar cornmi.;;::iio 
de cmb:1rque; 
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3°, a ter medh~o a bordo e ser providos : 
de estufil. de desinfec,;ão pelo v:1,por do agua supor·aque-

cido e sob pressão ; . 
de deposito do desinfectantes e utensis de desinfecção ; 
de livt·o ~~e fornecimento de pharmacia, no qual se assen

tarão a quantidade e e:-;prcie de drogas ou remedios existentes a 
bordo no momento da partida (lo porto da procedenc1a, bem assim 
os fornecimento:3 supplomentares recel.Jirlos nos portos de es
cala; 

de livro de regisf.ro das receitas medicas; 
de livro da entermaria, em qne se annoLarão, com a maior 

minuciosidade, todos o3 casos do molestia occonidos a bordo e 
os respectivos tratamentos ; 

do lista elos passageiros, com indicação do nome, id:tde, 
sexo, naturalidade, profissão e proccdencia dos mesmos ; 

de rol da equipagem ; 
de manifesto da carga ; 
4'\ a não servirem de transporte de immigrantf.s em numero 

Su;Jerior a 100 passageiro;; de prôa. 
O:; livros, a que se refct·e o paragrapho antecedente, serão 

abertos, rubricados e sei hdos em suas folhas, pelo consul bra
zileiro no porto da proecdPncia, e as folhas ref€·rentes a cada 
viagem, cancellauas 1 nla autoridade snnitaria do llOrto de che
gada. 

A authentica·~ão dos livros pelo consul será gratuita. 
J\rt. ::!2. Ha.verá no Brazil duas especies de lazaretos : os 

fixos, situados du preferencia em ilhas proximas á coilta. do ter
ritorio n~;.cional, c os (l11ctuantes, creados em épocas epidemicas, 
e em numero sullicieut.e para. ;d.tend,~r ús ncccs:;ida,Jes do serviço 
quaren tenario. 

Nos laíaretos fixos só se ~l(lmittirão os p::tss::~geiros f)Ue, de
vendo purgar quarenü·na de rigor, niio ap1·esentarom symptoma 
algum de molfstia pestilencial ou contagiosa. ; e 

Nos lazaretos fluctunnte.::; os que houverem tido contacto re
centn corn pe . ..;soas acommettidas dü mole8tia lle~tilencial. 

Entr~nde-se por contactn rr?ceute aq ne!IC' que se ti vPr dado dentro 
de 10 dia~ para :t fehro am:trella, 8 t~<t1'a. u cholrt·a-tnurlms n 
:20 }l:na a pe:~te oric•ntal. 

§ 1." No::; luzaretos 1ixos haverá hospitaes annoxos para o tra
tnmento de rnolestias communs, e de i.~olamnt.to para o tratr.
mento de molestias contagiosas. 

§ ':2. 0 Ern toch.s as <~~;taç,-les qun.renlonarias havcrú. um ou mais 
ho~pitaes lluctuantes, denominados hospitaes de quarentena, onde 
serão recebidos os atac:tdos de molest1a pestilencial, provE
nientes dos lazaret'ls, quer fixo.:;. quer ftuctuantes. dos navios 
que estiverem infrccionadns, c do qu:tlquf'I' outra procedencia. 

fi :L" Nos laz:arotos fixCIS e flnctuan!.(~S se oka~rvar:'t ri!.:Ol'<Sl· 
mente o principio geral 1le bulamrnto, o q.wl ~e applicará ao:::; 
diversos grupo:; de passageiros cheg;ulos ao rsbbt~IPeimento na. 
mcsm:t data ou em data diV<'l':-:t. 

l'•l•lel' Ex<'cnti1·o !~(·i 



114 ACTOS Dt) PODEI\ EXEt:UTI\'0 

o isolamento de cada grupo comprchcnl1erú Lttmbem o do ro~ 
specti v o pessoal do serviço. 

§ 4. o Tanto os lnzarr.tos, como os hospitaes, serão providos de 
estufas para. desinfecção pelo vapor de agua SUllCr-aquecido e 
sob pressão. 

§ 5.0 As bn.gagP-ns, l'üUl13.'S e demais objectos, que os quaren
tenarios das diifereutes clas~os trouxerem, se1•ão previamente 
desinfectados por occas ãu dil entr·a1h delles nos estabelecimentos 
em que devem sofl'rer o expurgo s;witario : :-;endu repetidas 
essas operações. cada vez que occorrer P-ntre os 'lllltrentennrius 
do um gru co algum ca~o de mole~ti<L pestilencial. 

Neste caso. a quarentena para o grupo será ampliatla, a contar 
da data (lo ultimo caso, c da. desintect;ü.o a que elle der logar. 

§ 6. 0 Os convalescentes de molestias pestilenciaos fa.rão, antes 
1le serem postos em livre pratica, uma quarentena de duração 
igual á do período de incukç·iio mnxima da molestia de que 
lwuverem sido acommettidos; qttaJent.e!la. essa que deverá ::;er 
purgada no lazareto tluctuaute. 

§ 7. o O desemharque de lmgagens, roupas e mais or:iectos per
tencentes aos passageiros, que lwu vnem purg:tt~o qu:trelltona 
nos lazaretos fluctuantcs, não pock1·á ser realizado, em caso 
algum, sem desinfecção no momento do desemba1·que. 

§ 8. o O serviço nos lnz:u·dus tla ltepublin <li vidir-se·h'l. em 
serviço administrativo e sct·\·iço lllt'dieo. 

1. 0 O serviço a1lministmtivo compreltende : 
a conservaçiio do edificio e suas tlepenthmeias : 
o supprimento de vive!'<~s. agu:t o luz, roup:ts de cama, mesa e 

banho aos quarentena1los ; 
a distribuiçii,o destes polas secçGes separadas do edificio, de 

modo que nenhuma communieação possa haver entre os qna.
rentenados, de época di~.;tincta, de procedencia difl'erente l~ de 
navios diversos ; 

a policia. externa e int(•rna <l08 quarentona::~. de mrH~o a 
evitar desordens, tumultos e conflictos, empregando-se os mcius 
precisos para reprimil-os, caso se manifestem ; 

o serviço. de remoção do doentes p:~,ra. o hospital de quarenten~ 
e enfermarias ; 

a escripturação 1lo Iaz;trét•) ; 
o serviço funerario ; 
a arrecada(~ão, nutheutie:tçi'io e gu:wdr. do~ espolies ; 
a cobrança. das taxa~ do t1n.;;inl'ecçiTo e d:t-:; ta.xw; de q11aren-

tena ; 
a fiscalisaçi'io dos navios ancor;ulo~. 
2. 0 O serviço medico comprelJCnde : 
a visita medica aos quarenterJ;:,do::; ; 
o tratamento elos enl'ermos · 
a fixação do prazo das f[Uíl.l'~ntcnas e sua. prorogaçü.o ; 
o serviço das dt:'sinfecções : 
a v_istoria e npostillament.o tlas ca.rbs dr f:D.u•lo ; a concessã:.l 

dos bilhetes de livro p1·atica ; 
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a concessi'io 1lc livre pratic~ ú~ pcssor~~~. r<tr~~~~ I' nn.Yios qne 
teuham sofl'ri1lo o <''q:urgo :·;~tnitario. 

~ !1." Parn o st•rvir;n admini:,tr:divo o p>.'Siifll tlxo SN'Ú : 11m 
(lil't~ctor-nwriieo, um a.tllllinic;tn•dur, um (':-:·r·ipLur'ai'io. um almo
:xarife, um eneai·t·eg;~do tta~; t 1.esiuft>ci;Õf~s. um 1ur·r~iro e os gu;~r
das e Sül'VC!Jtm que f'ul'!'Jil JH'CCSS~L1'ÍO~. 

Pm·a o :-;er' iço nH:dic~n. ltavPr:L o IIIIIIIE'ro dl' ffif'rlieos, ph;trma.
crntieos o onf'nt'!IW!t'<H qtte a.:, cil'Cillll:-;t.:\ll~ia~; ~·xigin·m, qtt;w<lo 
estiverem fllrte•·iwwwlo us lazardos. 

§ 10. Com excepr;ão do p":'soal 1lo servi1~o :·.rJmini;-ltr;;,Uvo, todo 
o pessoal dos Jaza !'e tos :-orá de enmmis:-:·w c ;•dmirtido ou tlis
Jll·nsaà\1 conJ'~n·me as necessid;Hies do ::;f::1·viç:). 

s ll. Os quarPnt,t>na.t1os rrcolhidos ;ws lBzal'do~ scr:ío flistri
buiclos ülll tl'es el~i.':'e:.;, 1liscrimin~;:las por uum~:::t·os 1l(~ or'<icm, e 
catl:~ clas~e terit ~:t.,hjaJnertí,,_~s e traL:UIW!li/1;-.; diifm·eutc~s . 

. A distribuiçü.o scr·f1. feit:L de modo quo u.) qu:trcntenados ve
nlmm a uecup:tr pavilltões ou sec1: 1es de p:wii!J•)e::; distind,ns, 
ou1le estejam com:det.am·~n!u s~·[Jill'<"lc .. ; (1:~ dtl pl'·lí'Ct!i<~IJt·in~ 
d:d,as e na.vius diverso·;. 

§ 1:?.. Ao., qH<crcnien;tfl'IS cnmpre o:l..;l'1'\·nr ar;; ,1li::;posiçiícs 
at·)tf~ re;_~lllt~ffiC'IltO e <L'l l'i'.r'f>lH!II"lldil.l.''"íf" 1J il8 I f'CehClJ'ülll da ad
lllilli;-;t1'<lt,~ãu d11s l;~.zart•tl)~;; P as:,istc-lt!l'S o diJ•eito de t·r;cb.ma.l' 
da lii('Stna :tillflilli::t.t•açãll O f)lle .Ílll·_;·;J!'r11Il rJC(:('s~:ario IJ;~.IJ f::Ó ~'SUa, 
('!llll!llll li1:adt•, eOillO ao~ f'l~u . ..; iJJt•n•·:~e: ·;aqit:\1'il .. ' 

L''. eons<'rvat• em ;;:on poücr t•s ol:]cdos tln v:tlur, quo trouxc-
1 em, a;-;Eirn eomo ;).S :->tms llag:t;l;CIH. dc~pois de\ fk~inret·tatl:ts ; 

:2·>, ('Xigir. sPmiH'P qtw foi' l'OrtvPnicnte, ~ pl'Psrnç:t do flwnl
tati vo dinico, e t ambc~!ll o--; rcmodio, de q tw é l.l'eccr·em ; 

:1'•, t'OCl'bc~r, para sna companlli:t, pr·s~uas df' sua. J:unili.1. ou 
amiza.tll~, com!.arrto que se submPttam Pl:as :1. quarer!tf·na igual 
a do tietido, paguem a nWoilll<L L:,x_;t, c cn commodrH disponíveis 
1lns l:tzarccus o lJPrmittam ; 

4", ch;tmar, em caso (lP rnolestia, mrdico do sna confiança, e 
com clle ~e ÜJ,tarem, li1·nn•1o o dito t:wdif:o tambr·m em IJUn.
rcntena. 

~ 14. Üil CJU<Henterndos flcam 1rbri~~,dos :J.:) p~gamento d~s 
taxas consi~·nadas na. talldla nnnexa :t Pste rPgl!larru~nto, es
t:lndn incluída noll:~s a. impnr:anci:t ,los S<JI'!~orros m;·dicoio': e 
pharmaceul icns que l!lr::~ fén·em IJ1'es! adu:-;. 

~ [;). Serão c1cst<te~t(1o.::; para 0~1 lazarl'to.;;, :"C!Ilpre fjl!O ror pre
ciw, emprega/.os das All';I,:Jueg:ts ü do Col'l'eio l~;·ral iw~Hmbidos 
dn efl'i·l:t.u:t.r os ;-.crviç;rl::; que cotnpotem ú-: respeettva-; repartir;i)es. 

§ !fi. A adtnitliStl':Lc,:;í.o do~ l:lz;wdu,~ t.c:r:·, á :;::a di~po~ição a 
J'nrça. milíta.t· quo f'tH' ncc·c·~~~al'ia pêtl'<t a llt~wutcn(;:io rht (IJ'dem e 
}"tl'rl. a }'O!ici:J, d:\ . .; qnarcPLI"l:ts, 
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CAPITULO TI 

Art. 33. A polici<1. sanitari:1, dos navios o dos ancora<1ouros 
tem por fim : 

1'\ averiguar 110 esta1lo do sando d.as tt·ipnlaçõc:~ dos rmvir•S 
fundrarlos ; das condições llygieniens das omhan~açtíes c 1la hy
gieno dos ancoradouros e pou!o~ de atJ·acaç;lo ; 

2'', empregar ~od .. s os meios par;t conservar, mrlhor:w e restn
belecor tanto as boas condi':,)cs SiLilit:u·ias t1os nn.vios, como as da 
equipagem; . 

30, f1::;calisar a execução 'h::; mo•lí,1as 110 san0amenro indicadas 
pelas autol'idad,~s sanitarias. 

A policia sanitaria do:; navios é cxerci11a pelos njurlantes do 
director geral, no porto do Rio de Janeiro, e pelns directores de 
districto, insprctoros de saude e sDus nju•'a •tes ou auxiliarrs, 
no::; demais portos. 

Uma vrz por dia, em épocas ll<~J':tw.e:::, o bnb::; quant.as setor
narem precis~ts, em ópocas f)pidrmic~l~'. o rneaJ•rrg-a, In da. policia 
Sanitaria. pe\"COI'r8ri OS (l.J1(~11faunur. oS, f'ifP::J.tlil t!d• • :1 ris i!, a Íll(CJ'/1 r, 
que l'egnla1'llH'nte comP;:a.rá {t...; 9 hlll'iiS da lt:anliil .. 

§ l." I\1rn. a execn1;iío das visit~s. t:lnto extPt'IJa como interna, 
haYerá em carh porto tros ancc•t'<Hhuros distitwt·l:': 

o ancoradouro de vi.,;ib ; 
o ancoradouro de vigia; 
o ancoradouro de quarentena. 
~) O nneoract.ourn de dúta é aqncllo Plll qí:c o~ uavio:..; c1ov<~m 

funr1cn.r p:tra csper:n· n. Yisit.n. :.;~llliL:-.r·h ~~xlc·rint·. IH\Il1 eumo o qun 
houvereill (·sc·olhido par:t !'lln•le<tl' dv!ini:i·f:tllJ''Ili~ n J:tzf't' as op1~
r:1çÕes mercantis, o no qn:tl a. Yisita. int''I'!V. ~;e <~ll'i·ettlarú.. 

b) O aBccn·adouro de ri,tirc ·· olcsl.i:mdo <li) isolamento dr-s 11avins 
qné, nfio s<:~ndo pas~;in'is · d') CJ;!ar~·llt('lln. dr\·:ll!l. i'!Itrdanto, S<'l' 
removido:.; p·u·a logar :d';k;la•1u du~ ~'IÜ!'(:·; IIavi"s. 

c) O anror:ltlnut·,, df~ ,1w,,·,·nt,•;?.: (, :tqlll'!l~·"·m qu ~a. f'mlnrca.~·:ío 
devo funclPar para ~:o!J'r<''' L •Jwtiei:liJws q il:lt''~" !:· ·:1:: ri:1.s. 

§ 2. 0 Os ajwla.utes em sen·j,•,) Il~. ':i-;ib !:Ii.nna. l'~rcorN·ri'io 
quotiflianamente o,.; :tn\'or;:,dot!l'<i~~ o \·i<t:n·:i:, o:-; JJ:>.vir1<; funrlc:adt,:~. 
começando pelo:; que ti verem ir,·ndo r1 si~n:d dr• d· ;ente it. IJOnlo. 

Nas visitas ('Xarninaliío :1 ag·u:ub, oc; ~;!imC'nt•,:4equauln tnnlw, 
rel:tçi'io com a hygicue do 11:1. vill e :ias p: s~.o;t::: que nnlle ('XÍ~1.i
rom; e do tudo qne exigir pr.,vidPilr'i<~s. qtw n:ln f'stiver:~m 
previstas neste rrgulrt.l!l('J!to. \lariln r·.,nl!ecinktJLo irnnwdL~h1 al)s 
insprctot·es. fJllC dor.er·rnina.riín o fJlF' lil'' r<>l!H'!lÍf'IIÜ~. 

~ :3." Qu:t11do reinar· íJU:tlqw·r ('l':r!r m::t Jto D:•I'IO. o a.jud:wte 
da visita int<•rtJ;t entrar:·~. riO' lla.\·io::; l'ltr·~~.í,::,·: JI:t ve:;p•·r:; n H"'i
ficará si 1oram eurnpridns a:; imdr·tw<;·,-,, .. ; d.11l:t'-' pclíl a.iwiallte da 
visita externa ao rrspedi1·o r:'piiii.n. J'lll' l•:···,si:ín rl:1. rllegn:la; <'. 
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no <'a~o nPg.~tivn, clPtf-rmin:u·;'r q1H~ bes imtrt!rçl\os sejam ob:;;c·::
v;t·la~, soh pena dP wnlt .. d<~llti'P de pr:J·t:n ntl(li\\"<'1. (rw m:ti'C<Jra. 

§ 4." Em ~·~pwn·> cpidc•mi<·as, q:t:1.11do o nrtmr·r:! d1, d(1entes fm' 
mmto cunsidc.r:tve!, ibV<'t:'t ~o'· indi,~:v::io dtts mspeetores. per· 
noitar em Jogar adequa•1o o ajud:wte de ~;erviço na. visita. in· 
tema, prompto pa.ra acudil· a q uaJqncr ch:tm:trlo de bordo do al
guma embat·c,l::iio, q1w ptH1ir socL:ur·ro, on pal':t : ct:ebcr <~uontes, 
qtwlun~m envi:ulth dos ua.vios. 

§ :·>." Si em alg:nn n:tvio altcnr:!(lo se m:J.nif,~:::;ta.r· um (';1So do 
mulestia., sej:t C'Lla qual for, dcver:i o co:lllrwnda.ntu it;ar o signal 
de docmto a bordo. 

Este signal c•'n~~istirá n:t htndcir:t tla. naeionalida<l<) do naYio 
.n• 1 mastro de JH';'•:t,. 

~ n." NPnllnm c ltnJHawla.nte pc>•lr>i':'t en\'i~ll' p:u·a. terra, nem 
couservar a. bordo, doeut~ :1lgnm o.nn app:~rcç:t em SC'U navio, 
sem prévia licl~n•;a llu. autorid:t !t~ s:t!tital'ia, lnt·Lliuntc exame no 
mr~smo doente. 

Ficam excoptw,•los os ra>·o~ de :w:~ide11te:' tr;Hl!YI~tticm;. 
§ 7. 0 Nenhum medico poderá ir a, l>:•rdo de navio fundeado, 

p:~.ra ex:tminar e tratar quallllPI' doente, sem licença prévia 1la 
autorid:tde sauit:tri;t, a qu:d 1lovet·i ser in1'ot·mn.· 1:t da 11atureza 
(h rnolestia. 

8 8." Si a J,m··~o dt) qualqu:'r navio aneMado houver doente 
dP rnulestia commum, o ajndantu th visita interna o communi
cat<L JlOr escripto :w comman.!a.nte do n;~vio, e esta communica
ção auf.orisn.ra o di to CtJJnmandau to a m:m•l:lt· tratar o ,lueute a 
uordo OU em terra, c:m{'m·me lhe ap1'1lU \'CI'. 

No caso de ser o tlocnte I't'lll!l\-id•J parn. algum lw:'pital de 
torra, devcri o eornm:md:mte J•Pdil' :10 ref,•r·idn ajudante a guia 
de l'cmessa, nn. qu:d :t auLol'id:~rln ~~anitaria, m<'ndonará o C]Ue 
fht· con\"enirntr~ p<n>:t voriíicar-;.,;e :1. i•L:ntid:1t.Ie do enLrmo e a 
wttm·cza. da mult>sti:t. 

Srm essa. 91'i1~ rwnltnm ~l·lGl1Ü1 vi11do dn:: navio:.: surtos no 
porto por! r r;·~ tr:· rn t t'<Hh ew qual q tH•t' I J'l:'pi: ai. 

§ D." Si qualqunr mr:lieo. ql'e estin~r trntan:!o a bm•r1o algum 
doerd e, r0eonheece n c• •n VPn ie~wia. do :~e r o mesino (loc~üe 
Ü'i1.nsf'í~1·ido para nm l1n::3pita~ dn :,erra, tlcYerú. (~JÜ!'egn.r ao com
mand<lnte do navio ur11a !JHia, datada e as::;igt!a<la, na qual con
signa.rá, além do qne exi:.;~~ :t nlti111a parte do artigo preeedente, 
o muti vo pelo qual nüo convem que o doontn cominuc a ser tra
tado a bordo. 
E~sa ,r;uia substituirá a do :1judante, para. os ell'eitt)S do par::t

gJ'[!..Pho :mtecodento. 
~ 10. Para tbcalisal' o rigoroso cumprimPnto dos artigos pre

cc"entes,o njndant1~ da visit'~ interna tor:l. o dirdtu de examinar 
o doPJÜo l't'colhido :1. qualquer csl:tlmleci mm: (o lto..:pitalar. 

Cns,, o dornt.e remPit.ido wdo l!Wdicl) do que tntn. o§ 9'' 
CSi~·,j;l :l.fl'~'Cf.:titil tl(~ lll!l!Psti;t !'"cti~l'H''Í:J!, rl;Jr' llil') 1p1_ia ~·.i·[O di:l.
gno:-;tic:ul:t. p !l' flt't~:tc;iii. 1 ,lo PX<tl•d~ \'(•J'oridtl li.J ~~ ·;", dt~vm·;·l. o 
<ttlm~ni-;tradol' tlo hospital t'm que hnja. cllo ~id" I'Ht:tdllido. eom
murue:Ll-o sem demora. <'L autorillade sanitari:t, par<t q tte e:; ta. 
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effectue tt immediab rcmoc;io do mrsmo dnenLI}, p~ul~t ostabelect• 
mento apropri<Hlo. . . 

§ Il. Reconhecido quo o mr'c1ico que expr'.<lm gura (10 rcmcss:~ 
do doente para um ho:::pititl qu:1lquer o:·eultou n. na_turez~t p~~~tl
lencial da mol:~stia ~;ob diag·wystico faLo, ou vertfic;~do am<b. 
que. tr:m(lo reconheeido {\~::;a, na.tureza, co!lt.innou a tratar o 
doente a bordo. incorret·ú. o dit.c> nwf~ico n:.;, mal b correspondente 
inrlicada no ar·t. lliO. 

§ 12. O medico qlw Yeriflc tl' em dnc~ntr. que rst_c'jit trn.t.r~.nd~> a 
bor·do, a ma.nif'dstaçáo •1e f'yrnptoma,; de molcstm pe:~tilencml, 
deverá não s,·~ (leterminar qne n eommanrhnt.·• if~~ no masteo da 
prôa. o signal do ~ 5', como l8V<H' o f<tdJ, pur e.sct·ipto, :w conlw· 
cimento da autoridad~ s:w:tat'in.. 

Fica entnndi1lo que o nwm1o nwdíeo devo,á, desde cntiio,' 
abster-se (le t1irígir o tr:1t;unnnto do 0,:tC'rJl1r). 

A inf'racção do disnoRto nc~to nTti~:•J s··rú. puni1b com a. rnnlb 
do art. üfl, apvlic;tda. ao merli,~o. 

§ I:L Si o erde1·mo Bxist·~u!,p :t h:mln n'ti\'f\t' :l!fectado ele rnn
lcstia contílgio~a. o njtulant~ (11, vr~'it.:1, intr~1·n~>. r' gulat·-se-ha pelo 
que lhe i udicarem a::; se~u in te:-: l1yp~ltl::_·sc:.:: 

A) a nwlestia contagiosa nilo ~l pestilc\: 1ci:1l exotil'a ; 
B) a moles tia. conta.gio:;a. é pc·stilencí:L! ''xot ir~:~. 
Em ambos os ca.sos occorrem ontl·;~3 ltypothc:ws: 

}a, a molostia rein:L 110 porto 1• n:t ~iil:~rle ; 
2", reina só nu porto ou s<') na <~irla(l<~ ; 
=~'. ni'io reina. no porto. nem na. cidade•. 
a) si a mclnstia ccntugio;-;;l, rli:ÍP fi,,. p:';.;t.ilPnci:tl exoti,~a. e 

l'einar llO porto e nn, ei1la111~. o a.iwl.1:1:e ;,t'lil:Oilei':Í. de ae(~ot·do 
com as iustrncçfí('S quo llon·.r<'r recr~líir'o <lo CtlP{(~ c1.e serviço. liJ,
zondo remover o duentc p:t.ra a en f\.ll'fll;J,:·ia. íJ tH~ nsti ver dr.:;i·~·nada. 
para ta.l fim, e a.eon~ellmr:'t a,s medid:J.::; •lc: lly;;icue e ele J.csillic.cção 
de bordo, que 1~m~m pn•(;i,;;:~s. 

Si o na.vin esthr~:n· proximo <lE' out··us q•:~: n:l.o ;~· ;tcharr.m con
taminados, o ajn,lfl.nte m:ttlllar:·J, removl'l-o p:1r:t u ancunuloi•ru rlc 
vir;ía, onde ~crá. vi si ta• lo ouotidi:unn~(·l\t!' ; 

li) si n. m(,Je,.;tia co:1 trq·i··~~a ni!.o r;{ s til i '!!C:Í:t ~ exotica, reina!' ~ú 
no porto ou ~ó na, cidade, prrJc,-~:lror-8(:-ln ~~; ui"•l!'tnn us .P<tr.rgl'a
phos antecedentrs, euithmdn o ajq1l:1.rtto de i!npr~~ 1 ir as ec)mmu
nieações entr·8 o navio e outro:; s:lus. on <·ntr·c elle e a cidu.rk. 
Essa interdicçiio pOflerá ser 1 Íi.!OI'o:-;a .• do m<~·lo n. t.:·a.Bsl'm•ir-:-:e o 
navio para o (1/u;or[l.douro de q11rrreutenu., onde ficará detido du· 
rante o tempo }Jr<·ci::c) pal'tt ,.;eu ('Oillpl'-~to :.;<'-.aea1nunto ~ 

c) si a m0lestia n;1o reiu:~r lH'Ill n1) puL't 1), DPill ua eirhdo, o 
navio serú immerliatameute tran::f'er!:lo para o :weol'a(lrmlo 1le 
quarentena. isolado~ conveJ•tido rrn l:tzf!.r<'lo. s~·) dopois de sa
neado ~e lhe permi'tirá v:•l t,n.1' :w :tn 'ill':t !onn1 ppr:ll ; 

d) si a mulestia l'.il\lt:Jgi"s:t. qne :•,ili•:t"I'C'<'t' n hord.) dnqn:•.lqtwr 
navio Slll'i.o no pot'f.o, íü:· pe,:t.i:I'IWial 1'\.lltka., I' :·;i ~o n!a.iiza.rcm 
a:.,; t1U:lR p1·imeira.s hypotlle;;f\S, o aju;bntCl pl'ocudt\l'Ú. stgumlo as 
ordens que llouv·t?r recebido; e, no c<t'<O tb, terceira hypothese, 
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tnand<t1'a o navio immediat:1mente pal'a a estação qua~entena~ia 
-proxima, onde serão observadas, em relação a tal naVlo, as dls
posiçne~ referenteS as qU3.T'entenaS de rigor • 

CAPITULO III 

T>OS SOCCOn.Tt•>S MEDICOS AOS 11·•1\IEN;.i DE MAR 

Art. 34. Nos r;m·tos em que funccione In.~pectoria de saulle. 
lmverá hospita.es maritilllos destinados ao tmtamento dos doen
ü~s que appal'ecerem a bordo dos navios, em quadras epi!Jemicas. 

Esses hospita.es tcriio regulamento especial, expe1hdo pelo 
director geral de Sa.ude PuiJlic:t. 

TITULO VI 

D.\ FLCALISA(':\.0 DO EXI~H.CICIO D.\ Ml~DJCl~A E lJA PllARMACl.\. 

Art. 35. Só é permit.t.ido o exercicio da arte de curar, em 
fJtudqner de seu;; ramos e por qualquer 1le suas fôrmas 

I. A's pcsso:ts que se mostrarem habi litadns por titulo confe
rirlo pelas Faculdades de Medicina da. Repu blica dos Estados 
UI1i1los do Brazil; 

ll. A's que, sen1lo grarluad:1s por escola. ou uni-rersidade es
trangeira, o!Ilcialmeme J'econheeill.a., se habilitarem perante as 
t\itas Faculda.'les, na, fórm:1 dos respectivos estatutos; 

III. A':> que, tendo 6ilb ou sendo prul'e~sores de universidade 
on oscnla estrangeira. otncia.lmente reconhecida, requererem a 
Direcrc.ria Geral rlc Saude Puhlica licPnça par<t o exercício da 
profissão, a rJilallhes poderú. ser concedida si apresenta rem do
cumentos comprobatol'ios da. quali·lade a.lludid~t, devidamente 
eertific:trlos pelo agente tliplomatico lb Republica. ou, na falt~ 
de~te, pelo consnl lJl'a:r.ileiro ; 

IV. A's que. sendo gl'aduadas por escola ou univenidarle 
estrangeir:t. o~flcialmente reconhecida., provarem que são autores 
de obrJs irnpol'tantes de rnedic!na, cil'Ul'gia. ou pharmacologia, e 
requererem a nece~~sR.ria licenç<J. á Directuria GeraL que a poderá. 
conceder, ouvida. a Faculdade r.c Medicina do Rio de Janeiro. 

Paragt•apho unico. As dispo~i<;õe:; deste artigo serão appli
cnl1as :'td pe.-soas que se propuzerern a exercer as proti:::sões de 
pharmaceutieo, rle dPntista. e de parteira.. 

Art. ;)(i. Os medicas, pl1:1.rmace•Iticos, parteir:ts e dentistas da. 
Ca.pit:tl Fe1leral deverão matricular-se na Directoria Geral de 
Saudn Publica apresentando os re.:;pedivo3 títulos ou licenças, 
afim de serem registrado;.;, O rt>g;stro se t'al'á em livro espe
cial, e consistirá. na t.ram;ct·ipção do titulo ou licença com as 
resper:ti vas apostilb.s. Feito o 1'egistro, o secretario lançará., no 
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verso do titulo ou licenÇil, a indicação da folha do livro em 
que a trauscrip(:ão tin'r sido e1Iectua.da, (lat:~rá, assignará, e 
subrnetterá ao visto do di r·eetor. 

Para~r:tpho unico. A Secretaria, organi::;ará e publicará uma 
relação dos pt'ofissionaes matriculados, a qual será aunualmente 
revista e publicada, com as alterações que se tiverrm dado. 

Art. ~n. As parteiras, no exercício de sua profi:'sil,o, limd,ar
se·ltão a prestar os cuidadus indispensavf~is ás partul'iontes. e aos 
recem-nascidos, nos partos natura.es. Em caso de (lystoc1?' de
verão, sem demora, reclamar a· presença du medico e, ate _que 
este se apresente, empregarão tiío sórnente os meios conhecidos 
para prevenir qualquer accidente que possa comprometter a 
vida da parturiente ou a do feto. 

E'-lhes prohibido o tratamento medico ou cirurgico das mo
lestias das mulheres e das crianças, não podendo tambem for
mular receitas, salvo de medicamentos destin<tdos a evitar ou 
combater accidentes graves que compromettarn a vida da par· 
turiente ou a do feto ou recem-nascirlo. Taes receiLas deverão 
conter a declaração de - l!rqcnte. 

Art. ::38. AGs denLista,s é· prohibido: pt·a,ticar opernçito quo 
exija conhecimentos de materia ciruJ'gica. extra-prolissionnl ; 
applicar qualquer preparação para llrod uzir a ;J.nesthesia gera.!; 
prescrever remedios internos; vender nwdicamentos que nao 
sejam dentifrícios ana.lys~.dos e approv;1,dos pela llirectoria Gera!. 

Art. 39. O exercicio sirnultaneo da medicina e (1a pharmaCia 
é expressamente prohibido, ainda que o medico possua o titulo 
de pbarmaceutico. Nenhum medico poderá preparar ou tor
necer medicamentos, nem ter sociedade ou fazer contracto com 
pharmaceutico ou droguistn. para explc•m<;ão da industria da 
pharrnacia, wb qualquer fórma. 

Paragrapho unico. Não se comprellendom nesta pruhi!Jic;ão a.s 
sociedades a11onymas. 

Art. 40. Nos Estados em que nãl) houver lei ou regulamento 
especial sobre o assumpto, a f:iscalisação do exercício da medi
cina.e da pharmacia será exet·cida pela autori(ladn s:1nitaria 
federal, a quem incurnLirft a tnesma fnnc1;ã() fJlle PS artigoq 
deste ti tu lu eommettnm á Direcl.ur•ia, Ckr·:d. A referiria auturi · 
dade impor·á as multas COlfliDIJJada-: w·~to rcgul:1rnento t' pro
moverá a sua arTecad:H;iio, de a .. ~cordo ('l\111 a Hqmt·l ·c;ão lht 
Far.enda Federal. 

Art. 41. l\'enhuma pllaJ•tn:tcia será aberta ao pnbl ico na C;J.
nitai_Federal, sem previa licenr;a. da Dircctoria Geral de Saude 
Puhhca. 

Esta licença só sori concedida a plmrrnacoutieo formado, com 
o respectivo titulo registrado, rwr; termos do art. 36. 

Nos Estados que não possuir em IE:,gi~Inção ou regulamentos 
espf>ciaes, as licenças para a a ber ·tura (l .. pha1'macía~ ficam igual
mente dependeutn:-. da Directori< ~Geral (te Sa,ude Publica, repre
sentada. pelas Inspectorhts de ~· _. w' e. 

Art. 42. Para que a licenl·n l'Pja concedi(la. <~ mister que a 
pharrnaeia esteja conveniente! nente !H·ovida de drogas e vasi-
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lhame, utensis e livros, de accordo com n.s tabella.-; quo a. Di
rectoria organi~n.rá e rnn.ndar·á puhliea.r. A wrifk<Lçiiu da exi
gencia acima sor·á cornmottida a. tres merlim:~ ou pha.rmaceuticos, 
designados pelo r1irector geral, os quaes lhe coJHtnunicarão por 
escripto o que houverem vcri1icario ; c, attenta a informação 
prestada, sera concedida ou não a licença s~Jlicita.d;L. 

Nos K~tados es,·a verifica<iãO será feita. po1· pha.rmaceuticos for
mados ou por <loutores em medicina, designados pelo inspuctul' 
de saude. 

Art. 43. Os pharmaceuticos terão um livro destina<1o are· 
ghtrar as receitas avi~vla:;, e as transcreverão t.extualrnonte nos 
rotulos que devem acompanhar os rnodi('amentos fornecidos. As 
vasilhas ou envoltorios qu<~ contiverem os medicamentos, Sr)rão 
lacrarlos e marcar1os com o nome e Jogar de nsidencia do phar
maceutico, e nos rot.ulos indicar-se-ha. com toda a clareza o nome 
do medico, o modo de administrar os rernedios e o seu uso interno 
on externo, havendo rotulo esp1)cial par;t os do uso externo. 

~ L" Os livros de registro ticarii.o sujeitos ao exame da auto· 
ridade sanitaria, quando for convenieute e o director geral o 
ordenar. Es.;e exame poder:'t ser· feito pelos nwrlicos auxiliares 
da Directol'i~. Geral, ou mediante accordo com a auto!'idade S<L· 
nitrtria municipal, velo::; commissarios de lly~ieno. 

~ 2. 0 Si a aut()ridade examirwlora dos livros notar, entre os 
nomes dos medir'os cujas receitas tenham sido aviadas, algum 
que não haja registrado o seu titulo na Directoria Geral, imporá 
tanto ao pharmaceutico corno ao merlico a multa de IUO$. As 
rein<'idenclas serão punidas com multas no dobro. 

Em multa::> igtmes incorJ•erào tanto o plutr:naceutico como a 
parteira, no caso de aviamento de receitas desta, 1('•ra das con· 
<lições indicadas na 2• parte do art. 37. 

Art. 44. A Directoria organisa.rá mensaln:ente a lista dos 
medicos, parteiras e dentistas cujos títulos tenham sido regis· 
trados durante o mez. e a mandará. pulJlicar no Diario Official, 
para conhecimento dos interessados. 

Art. 45. Dentro de dons meze:-;, contar1os da data rlo presente 
regulamento, a. Directori~L (jeral tlrgani:-::tr:i a tabella dos reme
dias oriicinaes de fJ ne to· la. pltarmad<1 devo acltar·-se Jlri•Vida e 
a f,r,·L puiJ!ica.r· no /Jiario Officilll. Os exames a que se rofOI'e 
o art. 4~ Vel'.:J<ll';(o tambern suhre a exi~terJeia de lacs J'Hrnedios. 

Para a prepar;:çilo destes, seguir-s(~-1la a pharuwcopr··a ü·anceza, 
até que esteja confeceiowv!o o Codigo Piiarm:.v·eutico Brazileiro. 

1\rt. 4G. Depois de publicada, com a.utori:-a~·iio du Uuverno, a 
pharmacopéa brazileira, os pharrna.ePutieos tt-rão os remedios 
preparados segundo as fórmulas delta, o que nilo os inhihirá de 
tel-os segunrlo as fúr·mulas de outras pal':', satistilzer as prescri
pções dos facultativo:-:, os quacs po(1em receitar como enten
derem. 

Art. 47. E' absolutamPnte prohibirla a veurla. do r0mcdios 
secrPtos, sendo considera(~,,:; hes os pr(·tmrados otlic nae::; de túr
rnula niiu cunsi!!nada nas pharmaeop<'·as e os nàu , ppl'üvados 
pela Directoria Geral. 
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Art. 48. Torlo pllarmaceutico qun (jllizr.r yendei1 PrOp::trados 
officinaes de invenção alheia, soh denuminrl,(;ii.o m:pccial, devel'ú. 
nos re.:;pectivos rotulas indicar a. pharma.copL·a. em que a fórmula 
dos preparados se achar inscripta, depois do obtida a nec:e~saria 
autorisação (ht Directoria Geral, que determinará as demais de
clarações que devam e possam ser impressas nos rotulos o pro
spectos; sendo considcradm remeJio" ;~ecrotos, o :mjoitos os phar
macp.uticos que os vende1·em ás pFmas desü~ regulamento, 
aquelles em cujos rotulos uiio e:;l.ivPr r•xpre,:;~a a autorisação 
referida. 

Art. 49. O inventor de qualquer remed io, q ur. quizor cxpol- o 
á venrla, de..,·erá pam esse 1im requerer liceu(,·aá Directol'ia (:iel'al 
apre3entando um relatol'io, 110 q tml ded:trn a. compo.:;içã.o do 
remerlio e as molestias em que a sua :vlmiuistmção :;erá provei
to::;:.t. Es;·;e relatorio poílü!'Ú. ser incluído ('In involucro lacrado, 
o (1ual Sü!'<'t aberto peio dit·cr:tot· geral, que rJelle dará conheci
mento ao meàieo incumbido (1.e formular pareeer a respeito; 
d el!ois do {IJUC 3erá novamcn to lac1·auo e depo.:;t tarlo no are h i v o 
da l'êpartit;ão . 

. Juntamente com o relatol'io, o inY(•ntor npresr•ntar<'t uma cCL'tfl. 
quantidadr~ de remndio, que devcl'.'t s:·r J'l~!lletti'la ao Lahoratorio 
Nacional de Analyse;, afim de ernitLir seu parl'eT ;.;obre dlt•, po
dendo o director, ~~i a:c;::;im eni('!Hh•r convenit·nw, depois de co· 
nhecida a composi~~i:io chimica do m~rlicamento, ordenar expe
rit~ncias thera;J(~Uticas. que ::;el'i:io pl'aticadas em e:~tabulecimento 
p rJlJl i co hospi ta. la!' ou de en8iuo. 

§ l." Obtida a Lic(mça, o inventot· ~Joderá expot· ú. vendél. o t·c
medio, com declara~~ã.o de tt~r ~;itl.o lteenciado pela Direetoria 
Geral; sendo-lhe. ent1·d mto. ~~bsoluLamente ~urohibido annunciat· 
em jot·n!l.es, c:tl't.a7-t':j ou ;n·o.:; il3et. x;. q rnl i1l<t'te ') thm•ap:~ut ica:; do 
me Jicarnento quo uào fur ·:u as vot·itk~trla:; ou a1lmi Ltida3 p!la 
mesma Directoria. 

§ 2." Da ('omposiçito da fúrmula o di !'l·ctor llat·it re.:;ervada
mento conlwdmento ao chek J.o labunü1 •t·io t'r•.:; •ecti vo, quando 
tiver de ;~ur analysarla. · 

§ :3. 0 Siio considerados rcmcrHns no\·os: 

I. 03 prepararlo:~ pll::ll'tna(~euticos etn euin. cc•m;iosiçii.o entJ'ltl' 
algum<t sub~taucia de nm ;H·e:;o n:To cnnlll~l:Íiiu ua nwdtcina ; 

Il. Aqnolles em que se ti vc'r' feito Ultt:L :ts;ocia.,;iiu tWV<L, em· 
hora os ccmponentes sPjam de 3.cçã.o já conllecid:t. 

Art. 5~. Os introductoras de rnelllor·amentos em t~·Jrrnubs já 
canhecidas não podet·i:io expt1r ú. von::a. u rcmertio. as::>im rnellw
J·;tdo, sem licen~·a. d;t Direetoria Ger·al, :1. oual incumbe verificar 
si o melhoramento allegMlo (~ real ; tlc~ve'n1b enu~wler-se uur
rnelltOt'P.tnento-q nalquer mor li tica<;iif, q un t.oene a fünu ula co
nhecida mais ut.il, tle uso mais t;wil ou de custo menor. 

Coneedid;t a licença p tr:t m• dic:tmett to nuvo, sú poderá este 
ser exposto á Vt~nda pm• pharrnac.(•ur.k\) l'Pl'Itt:tdo. 

Art. ;>t. Nünlmm phaJ·rnacfmt.ico podf'rú dirigir mais do uma 
plw,rmaeia, exercer outra. protbsã,l) ou emprego que o nt'<tste de 
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seu cstabelccim0ilto, nom r;1,zer em sna pha.rmaci:t outro com4 

mcrcio qne nilo seja o de drogas e medicamontos ; em sons i~
periimentos temporario.:;, poderá d~ixa.r encarreg:~do da aumi
nistraçilo da pharmacia. um pratico de sua intnira. . confiança., 
11cando responsavel pelo procc~1irnento do me:._;mo prattco perante 
as :wtorid:tde:;; sanitaria.::;. 

Entender·-se-lm }XIr- impodimcnto Lcmporari:J- :tqnelle que 
ni'io trouxer a.·use!Jci:t rlo pharma.ceutic) por mais de oito dias ; 
cumprindo-lhe, si a ausencia. se prolongar, deixai' encarregado 
da plmrm:tcia. um plw.rmi1ccutico le.~almeate ha1Jilita<to. 

Art. 52. 81'1 a p:m.l'm:tccntieos forrn~trlus Sl'r:'L da1la 3. licença 
para abl'ir pharm ~cia do:-;imet.ricl'!., que não pu,lerú. installar-se 
sem ox:tme <'Special rh autorirb,rle sanitaria, com o fim de veri:
ticar si ella esti on ni'io suflicit~utemonte pl'ovicl[t <lo me1lica
Jnen tos. 

Art. 53. AP. pharmacias hornccop:l.Lhicas teri'io por objf'cto 
nnico e exclusivo a.viar a:;; receikts ~~fJS merlieos hommopathas, 
sendo-lhes absolt:.bmento prohibi1\:t a. venrht. de~ qnaesquer medi
Crlfmmto.:; além r~os prepar<trlos pelo sy:-;terna. ludmcmanniano ; 
e fic:triío submottida..; á auto~·idaue e vig-ilaud~J. d:ts autorirlades 
f'anit:trias, que verillc~.ri'io ft"equenterncuto si o prrsent.e artigo é 
ob:.;er\':tdo, e applic;m"l.o, 110 c.1su coutml'io, :~s p·m;ts deste re
gulamento. 

j\.rt.. 51. Os esl:tbclrcirnentos p11l1lieos, bospit.ae'l, casas de 
:-:aurle. hospicios. corpora<;ües rrli.!~io:-;as. as..;ocia.t;ües de soecorros 
i!du::-~tri ·,C\s, qne tiverem pessoal lllUneJ'rJ.-::o, porlerã.o possuir 
pilar macia. de~;tin:J.Il:t a. seu u;;o p:~rtic'ttl:u·, com tanto que sej:L 
ar1rninistrad:t por pha.rrnncenLico leg-almente llabilibdo, ao c1ual 
CDmpete a dirocc;;l.o e1Iectiv;t da mt>sma. 

As pharmaci:~s 1lo ta.~:s ('St.;tbekcirnPnto:;; n:í.n po1krilo vendar> 
ao publieo lllPili<'am,·ntos de q nn lq '.!e~ especi<l q ne st•ja.. 

Art. :-J5. Nenhum lal.ueatorio ou fabr·if~a. <le prodnctos chi
micos 011 ph;trlllaecutieos p,,dor:'t runc~·ion:tl' nesta. Capital sem 
licent,~a da. Directoria Gf~l'al, devewlo p:1r p;trte desta ser sub
uwtt.idos á mesma. vigila.ncia. qun as pharmacias e drogarias. 

Art. ;->(). Nenhuma rt\•,,g,;rirt se poderá eshbdccm· na Capital 
Federal sem pró via. licrnç:t <ltt Dil'eetoria. I ;,\ral. A li,·cnça. snrú, 
1·r:q twritla. peln dono da d rogari:t, quP aprr·s··11 t.a.r;·t os documentos 
neces.::al'ios para pr'uva r1e sua. idoueida1te llü::>S~.wl. 

:::\ l." kl <~.rng;1,rias tori'io por fim o comrnercio rle <lrug:t";, pro
Jlam·1os oflkinae:-\ <levidament.e a.uturb:tdos. utensi;; <1e phar
mncia e appa:·clh·Js <1e e!limica, sendo-lhes ahso!nt<.l.mente int.er
(licto toclu 8 q na! q uor t.teto q u<~ :;ej<t priva ti \·o 11 ;1. pl'Ofis:·~iio de 
Jlllarmaceuticu, t.ues COlllO : 

J. Aviar receitns JH8<licas, quer de fi)rrnuhs m~L:!istrac'l, quer 
(ol(\ pnwarar1o.'l f !Ticiit:tes ; 

li. \·t~iH1e;· ao pubLico <1ualqum· suh~Vt.nci:t t~~xic:1, ailllla em 
pe~:11s mc~diein;tes ; 

lll. Ven<lcr a p:uticularo;;;, em qnalque1· dó:3e, sub3bncias me~ 
dícamen tosas. 
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§ 2. 0 Os drognistas só podem vender suhstancias chimicas a 
pharmaceuticos e industnars, exct>ptu:~tl.ts as <1<~ lbO tmlinario 
e inoffensivo, e que sel'fto iiHlieadas t·m t<dwl!a espcL~r:tl, :ts quaes 
poderão ser vendidas ao publico. 

§ :L" Deverão os droguistas registrar· em livro especial, que 
será rubricado na secretaria da, Directoria Geral, as :substancias 
que ven~.terem para IIns industri:ws, moneionawl(l o nome, resi
dencia e industria do comprador, d<tta d;t vend<t e q u:1ntidatle 
da. substancia vendida. Só seriio válidos em juiw os livros que 
tiverem a dita rubrica. 

§ 4. o Nenhum dro~uista po:lerá annnuciar nem ver11ler· prepa
rados otnciuaes que uão tenhitm sido allprovados pela Dircctol'ia 
Geral. 

§ 5." Os preparados otncinaos import:v los do nstrallgeiro não 
poflerão see vewlidos sem licenL;a. th llirPct:Jria Geral e cumpl'e 
aos droguistas solicitar a nw3m:t liccrll;a, fiJr·neeeiHio a quanfi
dade dos ditos preparados que f1Ü' uece~:;aria pa.ra. a analyse e. a. 
respectiva fi)I'mula r!evida,rnente antheutiead;t pelo 1itbric<wte. 

§ 6. u As especia.Iidalles piiarrrmcou tkas import<tdas q ne uiio 
estiverem devidamente Iicerwiaclas, nilo }Httlerão ~allir da Alfan
dega, competindo ao~ con:;;ignatarilJS rcqnei'nr a respectiva li
cen<;a. ou re-expol'ta.l-as dcnt.i'O do prazo dP tn~s mezPs, lindo o 
qual serão inntilisadas, sem rlireito a reclaitw~·;!o alguma. 

Art. 57. A's lojas de instrumentos de ci1'11r:~ii1 é aLsoluta
mente interdicto o commercio de droQ'as <' mer~il~amenl.us .. 

Art. 58. Para a execução das vai;ias rtisposi•,·~ies constantes 
dos artigos precedentes, o directot• ger:tl 1le ,':la.wlo Publica soli
cita,rá do dir·ectol' gr.ral dP- Hygiene e M;sistencia Publica do 
Districto Fe(leral o concurso c auxilio dos commi:-;sarios de 
hygiene, até que por lei seja dotinitivamente commettid.a á. 
Municipalidade a inspecção das ph:trmaeias, drog~trias, fabricas 
de productus chimieos e outro;-; estabelecimentos indus Lriacs 
congeneres. 

Art. 59. O Ministro tla ,iustil;;t P N('go,~ios Intcri0res requisi
tará do tla Fazenda a expedição d8 LJril(·ns p;:I'.1.. q tlü llo Labora
turio Na:~ional de Analyses se pi'UI;e'la. ao.; o:--:.·~:ne-.: e invc.-sti
gaçõe.~ exigidos pela Dif'ectoi·ia. Uei'al d~.~ ~;ttrdH PniJlka, rever
tendo para o me::;mo laiJorator·io <L illiJlOl't;wcia d<tS t;~xas IJUC 
forem ar ui tradas. 

TITULO VII 

DAS MULTAS E DOS RECUitSOS 

Art. GO. Os actos defi:lido~ ll•l::; JYll'a~·T';] pl1o~ ~r.g·nintes sc>;·~io 
punidos com as multa-; ndles e.:.;t;tbekdll .. \~: cobradas como em 
seguida se determina. 
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a) Em relação ao serviço s:tnitario dos portos: 

1", HtHar á ver<la1le o comrnandante do navio nas informa
ções qu·-\ por occasião Ja chegada prestar, rolativamente ás 
occurrencias <le burdo-multa de 200$000 ; 

2°, sonegar doentrs a l.Jordo, de qualquer molestia que s~ja ; 
remettel-os para hospitaes <le terra sem prévia licença da auto
ridade s:tnitaria; chama1• medico a bordo sem a mesma licença 
-multa de 200~; e, si a molestia for pe~tilencial-multa de 500$ 
por doente; 

:Jo, n:io eumprir <tS mndida,::; de desinfecçã.o e de saneamento 
ordenadas pela, autoridade sanitaria, dentro do prazo marcado, 
ou deixar de effectuar a mudança do ancoradouro dotermin:1da. 
-multa de 100:), e o <lobro nas reincioencias; 

4°, pr-rmittir que entrem ou saiam do navio quo estiver 
interflido pessoas extranhas ao servit;o saniLario-multa de 200$, 
repetida cada vez que se der o 1acto ; 

5'\ mudar de ancoradouro, sem prévia licen'ta da autoridade 
sanitaria, o navio quo estiver interdicto-IJlulta de 200$000; 

6°, e1fectuar no n:tvio que estiver interdicto, sem prévia licença 
da anLoridadc saniLr~ria, qunlq11er trak1lho 1lo dt·~.;c:trga ou de 
rat'rl';_;amouto-multa 1le ~IIO;!lOO; 

'i", nã,o tr·azer o navio carta de saude ,lo porto de pro~'~dencia 
ou dos portos de escala, IJ03 termos do art .. 27 § l--multa de 
200.$000; 

8", recebei', o administrarlor do qualquer hospital, doente pro
veniente tlf~ bordo do quaJque1' uavio, sem quo tenham sido cum
pridas as disposiçt-)es do art. 3:3 § s·•-multa de 200$000~ 

Ç}', infringir, qu;llquer medico, o dispo~t1) no art. 3:~ §§ 11 e 12 
-multa de 20fi~I:Oo; 

10, inf'rinp.-ir,qualqner navi~), as contliçÕ(S de alguma licença 
concedith. prla autoridade sn,nitaria-mnlta de 200.~000; 

li, as in f: :1cçües <1o presente rPgnlant··nto, a que não estiver 
commin:t<h multa esr:e,~ial. ~eriío puuidas com a mult:b de 20$ 
a GO$ o do dobro nas roincidoncias; 

12. as multa~ applientlas a navios qlle estiverem fundeados 
em ·l u:LI q ue1· pm·to n:v·io11al srriio eobt·adas pP!a A I fand(~ga ou 
esta<:ão dt] :n·r·~:.wadaç:l,o re~pe,·tiva, ú qu l P dimctor geral, o di
reetor de tlistricto ou o iw;pe;·to~· de :-au1lt~ 1:uá a comrnnnicação 
comput.Pnte; :!iio podendo, taPs reparti~·ü~~s. cunsrmtir em acto 
algum de sua jurisdicção, ante~ de paga a mesma multa ; 

13, as mult:ts qtw .fiJrem comminada~ a embareações, que es
tivet•em nos ancora·lPuros dos lalaretos, sariio cobrada:'> pelo 
modo estabelecido no artigo precedento. si o na vi o ti ver de car
regar ou d1•s::areeg:u·, dRpois ela quarentena, no porto a que 
per'tPncet· o lazr.r·eto ; no easo contrario, ~.;erãu cobradas pelo 
atiministrndor <li•SSI~ estahelel'imonto ; 

H, imposta a multa, na ult.i m:t l1ypnthose do ~wtigo antnce
dcntt~. SPt'Ú, su~tndn totto o ::erviço de emlmrque ou deserniJarque 
de mercadorias, até que seja dia. paga ; si o me;~mo serviço já 
estiver terminado, o medico do Inzareto não apostillart't a carta 
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de saude, nem dará o bilhete de IiV1'c p1·at.ica. ao navio, em~ 
quanto não fúr paga a mcsJn:t lltulta. 

b) Quanto ao excrci<'io d;t rnedi1·irw. e dn, plt~rm:~ci;1: 
l.'' Os profissionaes que não rrgi:-:t.rarem o re;.;pectivo titul(> 

na secretaria do Instüuto, inemrel'âo ll<L mult,;t du 10:1$ e do 
dobro na reincidencia. 

2." A pessoa que exerecr a pr·otiss:!o mr) lica OJll qu:dqucr dos 
seus r;~mos, a phal'rnaceutica, ou a t\1'1 e dcn: ar ia, sem titulo 
legal, incorrerá. nas penas cornm! n:tdas em r.ttl hypotltc:se nu 
a1't. 156 do Codig-o Pe1wl. 

:Lo As parteiras o os dPntisLas qtw inf'ringil'cm o disposto 110~ 
arts. :n e 38 pagarã.o iguaes mu lt;as. pud<·rJdo, a!ém disto, a Di
rectol'ia Geral, conJornw a gm vida ~e do c;t~o. suspendel-os do 
üxercic i o da IH'OfíssJ o r-or um a tre;; mPzcs. 

4. 0 O phaJ'JW.tceutíco quo, som Jieew;·a ds. nirccLoria G0rnl, 
abrir pharmacia e exercer a proti::;:'ãO, i ncorrorá. rm muli a. de 
20U$, e ser-lhe-lu fecltarb a pllill'm:t,·i:t at(~ fllW ol1tc~nlta af}ul'll;r, 
licerJ<;a. 

5." O pharmal3eutico que aEcrar :ts fót'Jllltlas ou suhstituir 
os medic:ttnentos prn~cr·ivü s nas rr.,~·'it:ts, ::;cr{, mnlt:vlo em 100.~ 
e no doiJro na reincidelll:i<~ ; po1i.~'Illlu :L aut~n·i,J:,d:~ :-:an i L:1ria. no 
caso de nova reirwideneia, !ll:l!tthr f··<'lla1· ~t pl!:tl'm:,,~ia, a.l(·m 1!a:-; 
penas em que iucuJTer o pharm;;ccuclcu S!·gundo a leghln,~;lO 
eriminal. 

6." O pharmaceutico que der seu nome a Illtaraw.cia de pr·o
priedade alheia e não a dit•ip.ir po•;~o.tlnwrtte. im:oererá na. m uiUt 
de 200$, e ser;·t su:-;pen;:;o do exen·id·J da t'rolis:c:ão por r.rc~~: 
nwzes. 

7." O pllarma.ceutico que n[l) po:.;:;u:r em sna pharma.cia o::; 
livros neco:5sarios, ou aquelle que n:íu tivm· eonveni,•nto!llenftl 
regul~ri:::ad'l :t J'espectiv:t e~criptur:t,:it.o, S(~:·:t. Illut:.ru1o em !OU~ e 
no 1lobro nas rei neide,teia~;. 

Os livros serii.o rubricados em torl:'s a~ lollt:;ts pelo ~oc~·.·tnrio 
ou por um de seus auxilia.t·es. ~este U!Lirno caso dle re:~igir~t o 
termo de abertura, dedarandu auturi:'ar o rclcridn auxttiat· a 
rubricar o livro. 

8. 0 O pharmaceutico que :JVinr receib.s de mcdieos niio licrn
ciados, ou do parteira ou dcrJti~ia, (•xcopt<J 11as cundit;ões do 
art. :J7, ultima parte, dc:ete re;!·ulament,,, e :tqwdle qw' vendnr, 
sem a necessaria rn<~eita, rnedic:t!llBIJtos ni\n Jn,iicados :w, rn~pe
ctiva tabella, será multado em it;t)~, e IJO rlvbro n:.ts reinci
dencias. 

9." O pharma~eutico que em sua pltarmaci:1 der consnltas, 
fizer cura ti vos ou appl icar apparelll(ls, a nfw ~Pl' em casos de 
desastres, aecidentes de rua ou outros seuwlltalJL•:-;, será mnltndo 
em 100$ e no r1obro na~ reincidencias. alc'm das penas t1o C!rdigo 
Penal, applicaveis :w exercício illegi:ll da medicina. 

lO. O plwrmaceutic() qun vender on ]1n•p:1r:1r remcrlios se
CI'eius serú multa lo em JtliiS c no d()lrro Jtas f'(•iwidel!':Ja~. 
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Estas pr.nas ~erão tambem applieada:.\ ns pe~sons r~xtrat1has ú. 
protis;.;iio pharmaeeutica ou de droguhta e que eo1nreetLerern a. 
mesma inl'rar~çi'io. 

11. O ptmrmaceutico que vender renH'<l ios a.lter:1dos ou fal
sificados ou fizer prepar:~ções do modo di1rNetüe do prescripto 
no codcx francez, ou ·na pharmacopr·~:~ brazileil'a, q uaodo for pu
blicauo, ou ainr1a o que, n:t composição dos Jll'epara.dos otJieinaes 
~ubstituir uma droga por outra, será multado em 100$ e uo 
dobl'o nas reincidenci<1S. 

12. As infraeç(,es dos nrts. ;)6 e ':J7 sP6o punirla::; com :t multa 
rle 100$ e do dobro nas rein<'idenei:ts. 

13. A imposiçfio de multas de que trata o a1·t. GO, lettrn. H, 
uma vez feita llelos eonnnissarios de hygiene, surá communiradtl 
á Directoria Geral. para os fins convellle!ltes. 

Art. G I • lia verá recm•so : 

1'', dos actos dos u.ind,~.ntes dos inspr:ldores de saude par:t os 
mesmos inspectores, deste.:; para o di['ector de districto, 1lo di
rector de districto para o director geral e dpsto 1mra u Ministl'O 
do Interior ; 

2", dos netos do~ commissnrios 110 llygirnc, no tocantr. ás fnn
cçiies resnlt.antes do acconlu do art. ri~. ll:tra o di redor g·et•a.l de 
~awJe Publica. 

Art. 62. 0.:> recursos serão interpostos, devidamente fllnda
mentados o documentados, dentl'o de cinco dias, colltltdos da data 
da intimação da pena .. 

§ l." Os recur.s:1s serão apresentados t1 irectamente á. autori
rladl~ competente, para o julgamento, si esta residir no mesmo 
Jogar ; ou ú. a 11 to ri da de reeoní1la. no caso con t r· a ri o. 

~ 72." 08 recur:-:os serão decididos com próvia infbrmaçã.o tla 
:tutoridade recorrida, que a prestará no prazo de oito dias. 

§ 3. o Si a :tutoridade com]letente par a n julgamento residir 
em Jogar diverso, a autoridade reeor'l'ida remetter-lhe-ha os 
papeis do recurso, devirla.nwnte informarlos. peb. primoira mala 
postal que houver depois do fiurlo o prazo marcado no para
grapho antecedente. 

A remessa do:; papeis será feita sob rrgistro. 
§ 4. o Os recursos, sal v o os casos de imposição de multa ou 

outra. pena e n$! mais expressa.nwnte exc('ptuados, n:1o terão 
effeito su:;pensivo. 

TITULO VIII 

D!Sl'03IÇÕES GFilACS 

Ai t. 63. Nos casos omis~os no prrsente rrgulament.o, o <liJ'P· 
ctor geral de Saude Publica proce·lerit de con!'urmirlarle com as 
ordem que reccbet· •lo Mini.-;tro rlo Interior; e. em cir·cumstancias 
m·.: f~nte:::, como o exrgir u intc'rr'~:w rla saude puhlic:a. com muni· 
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canrlo immediatamente o oceorddo ao mesmo 1\Iinistro e obr:;er
vando o quo lhe for detm•minado. 

Art. 6L O Goveruo Fe<lC!'al reRot·\·a. o direito de, em cor11lições 
excepcionaes, adoptar· p1·ovid<meias que não ~o contenham no 
pre:5onte regulamento e se destinem a resguar·dar a saude pu
blica de urna calamidade immiuento, ou restabelecer a boa 
ordem no serviço sanitario. 

Art. G:>. Os portos marítimos o íltiYiaos da Re}mbliea, cujo düs
en volvirnento commcrci:tl exigir a nomeação de autoridade sani
taria, serão servidos por delegados de ~aude, com attrilmições e 
deveres semelllantes aos dos a.j udan tes dos inspeetores esta<luaes. 

Os delegados de saude serà11 nomeados por portaria do l\Ii
nistro ~obre representaç;lo do <lircctor geral, demonstrando a 
necessidade da nomeaçilo. O Ministro approvará a cnmmissão e 
fixará o honorario, de accordo com o respectivo credito da lei do 
orçamento. 

Paragrapho unico. Os serviços prestados pelos delegados de 
saude dar-lhes-hão proferencin. sobre outros medicos p:1ra o pro
vimento dos cargos sa.nitarios. 

Art. 6G. Sempre que a Alfan(h'ga tiver motivo para suppor 
que um navio ancorado, em desca.rga, está ('III cundiç(les ~us
Jleitas, dara p:trte disto á nutori(bde ~anitari:t. 

Art. 07. O di redor g"l't'a I do ~aurlo PnlJ! iea formul:tr:'l in
strucçôes pn.ra serern ob'ierva<bs a l,onlo das elllb:tr(~ações surtas 
nos portos; essas instrur1:iie~. impn~ss:u:; rm frun~:ez, inglez, 
allemão, italiano o hespa11lwl, scrúiJ dist!'ibnidas pelos capitães, 
no acto da entrada. 

Os artigos do presente regulamellto, cujo conhecimento ma.is 
directarnrnte intereEs~tr aos comrnaudantes do navios, serão 
igualmente impressos o distrilmidos fJUerentrc os commandantes 
refcri(~os. quer entre os rmlsulr·s, tauto r·strangeirus residontc·s 
na Republica como os do Brazil em p(Jrto~ Pstra!lgf'Íl'OS. 

Art. GK. Tudo quauto disser resp0ito a faltas de compareci
mento dos empregados, e cuja jnstiflcac;ão compnte ao directur 
geral. bem assim a licença~ e pon:'s disciplinares, regular-~e-ha 
pelo disposto sobre a m:d.eria, no rc•gulamcuto d:t Seeretaria de 
Estarlo. 

Art. 69. O director geral proporú ao Governo a~ refbrmas ou 
modilicações dos artigos d!st.e reg1darnell to q uc a experiencia. 
ou as oceurrencias forem delllon,;trundo necessarios para a me
lhor observaneia do drcroto 11. :-!41!1, <~o 1 de fevereiro de 1897. 
O Governo approvará, por decreto, as Jlludificações que julgar 
conveniente, as quaes ficarão incorporadas no regulamento. 

Art. 70. As cartas de saude, bilhetes ~anitari<':-> c bilhutes do 
livre pratica sorfio conformes aos modtdr·s j lllltos. 

Art. 71. As tu.xas de qwu~~ntenn, <' <~e:-infecç:iio Sel'ilo as indi
cadas na ta.Lclla respectiva, auw'xa a este• regu Jamellto. 

Art. 72. Rovogam-::-:c as disposic;(les em contmrio. 

Capital Federal, lO de fovr•reiro de JWli.- Aínoro C'awl,·aHti· 
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'fabclla rltlS Hncimcntos rlos cmprcg:u1os r1:t Dindoriit Gl'rill de Saurlc ruLlica 
a que scrJ~·rcutlmcto n. 2Hnr1c10r1cfcymirol1c1897. 

Dirc:tor ger~11 ..•..........•........ 

Scet·ct:ll'Ío ......................... . 

.Ajudante do di redor geral ...•..... 
:\Ietlico auxiliar ....•............... 
ollieial tla. Secretaria ...•........... 

1\tnanucn~c .•.•..••••.......•...•.. 

Interpr2te ..............••.••....... 

Porteiro ...•..........•....••...•.. 

Continuo .•.•.•..•.•.........•..•..• 
Chefe do lalJoratorio de bacteeiologia. 
Auxiliar technico .................. . 
Conservador-:1.rchi vbta ............. . 

Merlicu dernographbt 1 ••••• · ••••••••• 

Ajudmtc do demographista .•......• 
Cartographo .•.....•.............•. 

18 : ( 100:)000 
0 : .i( )i 1$000 

8:400$000 
6:000$000 
'i:?UO;)rJOO 
:J:Guosoou 
;{:000$000 

3:000$000 

2 :000.~000 
7:200$000 
4:000$000 
:3:600$000 
G:000$000 
4:800$000 
4:000$000 

Os vencimcn tos serão calculados em do:1s terços para orden~vlo 
e um tct'ço para grttilic:\ção. 

Capital Fedf',t'3.1, 10 de Ü~Ye!'ciro tlc Ui~li.- .1maro Ccn;n/t('Jlti, 
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Modelo de bilhetes sanitarios 

Rcpnblica dos Estados Unidos rlo Brazil 

lnsiectoria de sazrde do /J01'to 

BILHETE SANITARIO 

Regue con1 dcsLino a ...•.•...•.••.•...• , .•......•..•.•.• , ••. , .••• • 
o navio .••••••.••.•••••.••. do h::tntlcil'n. .•.•.•••••..•• ,,., ••.• ,, ..•.• 

comn1:1 ndan te .•..••••.•••.•..•••.•..•...•.•••......•.•.•......••..•• 
tonelada r. ••••••••••••••••••••.••...••••..••••.•...•••.•.••.•..•••••• 

con1. ••••.•...•..••••.••••.••.••...••..•.••....•• J•::tssagPil'os, sendo: 
.............. de ia classe, ............... ·dA 2~ ........... , ...... . 

d~:r', ••.•....•...•.•....... ; tripulantes ...•.•....•...•..•...•..•.• 

carga . ...............................•...............•.............. 
que, em virtude elo artigo.... do regulamPnlo do 10 de ((wnrcit·o 

de 1897, •••..• foi submctticlo ..•....•.•...•.•...•..•....•• ,, .. , .•.•••• 

• e e e e e e •• e • ••• e •• e. e e e e e • e e e. e •• e ••• e e e. O e e e e e. e e. e I • e e e e e I. e • e •• e e • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.................................................................... 
PnrLo •.•. , .••.•.........•.•••.•..••.••.....•.•.•..........•. , , , ••.• 

• • • • • • • • • • • • • • • • :I • •••••••••••••••••••••••••••• 

• O • • I • I t I. 1 I I I tI I. I I. t 0 1 1 1 • 0 I I <t I I I I 0 • I • O •• I •• <t 
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Mod·Jlo dos bilhetes de livre pratica 

Lazareto 

BILHETE DE LIVRE PEATICA 

Segun cnn1 elo~ tino a ......••..•.•..•....•..•.•.....•...•...••.•... 

o navio., .•........•... , ..•.......•......• •l0 b~nrleira .•....•.• , .... , 

commanclante ..••......................••.•.. , •.....•....•.........• 

tonela·las .•• , ..•........•......•...•......•.•............••...• , .... 

con1.,, ................... paos~cgPirn~, sr•nrln ............ de 1a clas::;e, 

••• ~~ ................... (l0 .:?~, .•••....•..•..... ,(lc- 3.1.., .•••••••••••••••• 

• • • • • .. . • • . • . • • • . . • • . . • • tl'ipnl:l.!l[0:=; o c:'rt·a •••••• , .•.•••...••.••••••• 

• • • • • • • • • • • o ••••••• o o ••••••••• o •••••••••••• o ••• o •••••••••••••••••••• 

E, pot• ()SLar om cowliç:Go:=; 1h lol' 0nlt·:~·b r:m !]_U:dr1uer porto da 

Rcpublica, pa-;soi o pt·e.wnto lJI'Tliclr: ,!,; ,,.,.,·c J'l'nti,:((. 

J,az::trt't•), .•.•... , ., ....•.•.•..... r•Jll •••• <L~ .••..•....••.•. ele lSJ .•• 

O urtcECT<:J~ JJ•> SJ:I~\ rr:o S.\::rr.uuo, 

••••••••••••••• , ••••• •CJ•• •• ••••• ............. . 
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'l'auella das tao:o.~ a que se J'l'{c;·c o H'fJHlamei1to annexo no 
decreto n. 2 t.JU fl,·strt da! a 

Cttrta do saurle para n:1.vio cstrangci1·o (em rsi:Lnl-
pilhas) .........•.....•.....•..•................•• 

Carta do saude par<t na vi o naeional (em estampilhas) 
C:td.<t passageiro ele l" cl:.v~so pagat·ú. a lli.l,t'ia. de ....• 
Idem idem de za classe, idem idem ................ . 
hlC'm iclem de 3 1 classe, it!em illem ....•.......•..•• 

:?O.tOOO 
10$000 
lO.~(J()(i 

G$000 
2:)000 

As crianças mrnores de um anuo nilo p[l~;·ariio taxa alguma. 
As m:üor·es de um anno e 1rwnures du q uatr.) p·:garão o tc>rc;o 

das taxas adma. 
As maiores de quatro an nos e menore.:; do 12 p;;g:Lrão a me

tade das taxas acima. 
As maiores tle 1:2 annos pagarão as taxas lJOr irlteil'O. 
As cargas sujeitas a de3infecção seriio applica\'eis ás taxas 

seguintes : 

Por desinfecção de pelles, couros e tecidos, animacs 
em bruto, por 100 kilos ou fracçiio ...........•..• 

Por outros objecto.:; suscepLi veis n:1o cspceifi(':tdo.';, 
por I O:) kilos ou fracçiio ........................ . 

Pol' teci1los de lã, algodilo o eanhamo, polles e ca-
b2llos em obl'a, por 100 kilos ou ft·acção ........ . 

Pcht de . .;infecção das bagagens de pa.c~s~tg!'iros do I a 

classe, por 100 kiloS Ult ft•:tcçiio .................. . 
IJem, idem do 2' clas:;e, i1lem, iJem ............... . 
Idem, idem de 3' classe, idem, i·lem ....•............ 

4$000 

3$000 

2$000 

4$000 
2$0!)0 

1$000 

O consiguat:uio, duno ou capitiio do u:nio quo fur desin
fccta.do c1eve~'á p;tg:tr nilo s:> a imprn·t~J.nc~iét clu,; dcsintcct:Lntes 
gastOS, Illa.S t<J.rilUCIIl <L:-) UÍai'Í<1S tiOS de :Oi llfcda. iOt'O.'i. 

Cavital Federal, lO de fevereiro de lo\JI .-Amw·o Cm:alc(]nti. 
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D~rJttlnO N. ~!50- DE 12 DE Fl·]VErumw DE 18\Ji 

Faz rli\'d'.o;a" nlLL~t':l-\'i)t~'J no riPt~t·t!LJ n. 2111. dr S .1,~ janeiro rle 1t-l'J7, que 
crcott :t Del,•g-:.t<·.ia E.;;pcci;;.l tlo 11linifilrt•io rla F;),zcwh no Eslarlo Llo 
JUo Ura!lde do S:tl. 

O Více-P residente <la Republíc::t r1os E::;tarlos Unidos do Br:tziJ. 
tendo em vista a nece;.;;ida.rle de mouitif':ll' o decrêto regubmentar 
n. 2431, de 8 rle janeiro do 18()7, que organisa. a fiscal!sar;ão 
aduaneira na fronteira do Rio Gt•ande do Sul, decreta : 

Art. I. o Ficam oxtinctos o~ Jogares <le amanuensn e fiscaos 
instituídos velo art. ;.:'.') do c i t:vlo decreto, c cr·eados 0s cargos de 
ajwlant9 e de socrotario do rlelega.do e::;ped:tl. 

Art. 2. 0 O ~ 6' rio art. :1• fica. substituído pelo segninte : 
Organis:tr e rlirigir a corrmpondencia e a escripturaçilo da 
Delegacia, utilisando o secrebrio ; Sl!sperHler, remover, punir 
regulamentarmrmte. demiWr c nonwar provi:;ori~.mcnte quae~
quer empregados das ~st;tçCí8s fL1~:te~ corn p1•e!tr~nrlirlas dentro do 
territorio rle sna j'trisrli.:ç:"io. sul>meLtl!nuu t ws act'Js :'1. appro
vaçilo do Minist.ro da F';tlerHh. 

Art. :3.~ O§ 7" r],, art. :]· tic;t :;:uh=tituitlo pelo :=rgninte: Co!
locar postos rl.e vigi_l:tneia. e do nl>•et·var,~:lo. t1Ptrrmin;mrlo.IJws a. 
zona., deven1lo ne:.;te inturtrJ ter em attenç.l.o ;t t lpogT:tphia, as 
estradas, os rios e os seu.:; pass:Js, de modo a imporl.ir o transito 
de objectos nil') despacll:dos legalm•mte; rlf·signando a:-> estra1las 
e os passos que devam set· seguido:;, rie accuruo com o.;; postos 
estabelecidos. 

Art.4."0 § go doart.~> fka::mbstitnido pelo seguinte: 
Enviar trimestralmente ao Ministro da Fazen1la. um relatorio 
circurnsta.ndado <t re;;peito rle torb o ser· viço a St~U C<trgo, expondo 
o resultado das medidas preseript.a;.; e exnentadas e indicanrlo as 
providencias que entender conveninnte-; e as modificaçües e 
reformas que a expe~'iencia ae mselh;n•, pnrlendo. alúm disto, c 
lSCmpre, envia r to:las •ts cornrnnniL~aJ;i3us e i nfi>rllnliícs con vcnien
tes ao serviço. 

Art. 5 ." O 8 I I dn art. :lo tica snlJstit.nido pelo seguinte : 
Nomear e demittir n f~omm~nrlante, oiiiciaes o guarda~, submet
tendo norneaçt'íes e demi:'sCícs :L approv<tç:l.o r[,) l\Iinist.l'u d<t 
Fazenda. 

Art. 6."0 art. 4" fica ~mh~tit.uido pelo segnint.r•: O tlf'lega.do 
da.rá instt'ueçr"íos direch ou indireda.mcuto aos sargentos de:5ta
cados nos postos Hsca.es. 

Art. 7." O art. 5" fica sub)tit.uid" pelo s:og-uinte: Compete ao 
corpo de guardas todo o serviço 1ln vigil:1ncia. I'lHHhs diurnas 
e nocturnas, sentiiwlla.s, appr•oltensôP">, bu.-;cas, pr·is(íos, JJOS 

casos deterrn·inado::i pdo dr~l!•gado e t,_~,l_u:-; o~ mais sm·viçCJS q uc 
por este lho forem orrlenado . ..; 

Art. H." O art. 7·• Iic;L substiLui<1.o pl'lu êJeguinte: Aos ofllciaes 
e inferiores compete cump1·ir toda.s as ordens. instruct,~ries e re
commendaçiJes do dc•lcgado e do commawlante. 
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Art. !J.o O art. No fica substituído pelo seguink'l: A' Delegacia 
Especial, ao eorpo de g-uardas, commttnu:mtc, olliciacs. inf'eriore~ 
e guardas, cabem as disposiçõPs do ca.pitulo :!', titulo l", arts. lli 
a :lo fla Consolidação das Leis das Attandcqrts, tanto qnanto for· 
applica.vel, attenta. a natureza e di1ferença da si tua1;;"i,o e dos 
serviços, excepto o quo prescreve o n. '"2 do art. '"24. 

Art. 10. O nnmeeo, cll::;Sc e grarifieaçã.o 1lns PmprcgaLlus da 
Delegacia Especial do Ministeriu Ja F:tzcll'la. llfl E:;t:tdo do Wu 
ürande do Sul ser;'t o fix.atlo e cou~tante tb t•11Jella. q uc a este 
acompanha. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contl'ario. 
Capital Federal, 12 de fevereiro de lSIJ7, g·) da Republica. 

MANOEL VICT,)RL'\0 PEI~ElltA. 

Bernarrh;w de Cumpos. 

~'abclla tias gr,ttilic,t~ãcs t1us em:mg:dos th Dlllc~,:ri:t, E;pc~ial t1o 1lilishrio tb 
1\mah. no E-t:t!h tln llio Ot'rtnl~ 1!0 S:tl 

N. 

I delegado ...............•................... 
I a.judant:;, ................................. . 
I secreta.t·io .......•......................... 
I com mandante (cai'itiio) .................... . 
I tenente ..••..................... _ ........ . 
:l alferes, a 3:600$ annuaes cadtt um ........ . 

lO sargentos, a 2:880.-1; annuaes cada um .... . 
225 guardas a cavallo, a 1:560$ annuaes cada. um, 

inclusive forragem. . . . . . .. ............. . 

243 

Livros, expediente o rant:h03 no;; pctS303 ••••.••. 

Obserraçtío 

I '2 . OClO.~OOO 
4: 8f )0$~)()0 

4:800$0.)0 

1:800$000 
4:000$000 

10:800$000 
28:800$000 

:151 : 000.~000 

4~1 :000$!)0() 

G: OtlU$00:1 

-Ui: o: o~:ouo 

O ddeJado, o aj ucl:l.nte e o secretario terão direi to :1, p:1SS<lge!lj 

nas vin.s ferreas e linhas <le navegação. 

Capital Federal, 12 de fevereiro de 18!17.- TJcrílal'llino de 

Cam]IOS, 
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DECRETO N. 2-1(il ('')- DE 1 z DF: FEVF~ItE![!,I) DE 1897 

.\ppt•ovao or;:unen(') th-> ]J)IlLRs pt·ovis 'rias eonsLt·nida'l :10 longo do 

Jittoral do pot·to d<~ Sant:>s e o dac; obt•as aeerc-eirla> na t'tt!~a de 

maehina~ lll) e:tec; do mesmr, l'fJt'l''· 

O Vice-Pl'esidente da lt~[lltiJlic,t dos Ei.ltauu3 l;ni los du Bt'ilZil 
decreta : 

Ar·tig-o unico. Fil'!<lm npprov:dos o;;; orçamentos das ci1Jco 
pontes provisor·ia:;, constt•uitla.s e111 vit·t11do da nHtoL·i~nçiio eon~ 
:stantedo decr·oto n. ~)13 de 15 d<~ jnlllo de 189!, no littural dn 
porto d~ S 1ntos, outro a Capitania o o Paquda, n:t il!lpo!'tancia 
de 41:333$"212 e o das olm1s acc!'oscidas n:t c 1sa de Jllachinas 
pat·a 03 guinúastes llydraulicos, na import:mci<t do :31: 4UGs:>:2\J, 
orçamonros a pr·esent:dos peta Companllin. Docas de Santo.:;, 
ce.:;sionaria. tlas obras de mellwmmento do referido porto. 

Capital Fede1·al, 12 de fevereiro rlo I i'lD7, <J" d:t ItepnlJlir:a. 

D!~Cn.E ro N. 2-Hi2 - IJE 15 rH Ft·:\!Etu~r~~n llE 18\J7 

Ab1·c ao Minisleri'> da Fazen•l:t o c.·e lit 1 de 1\ .•>:l•J: lil.-,~ par:t ind8•nni:-;:11::i•J 
:t,r)S Jl·1nc.,:...; l~e.~i~III.'l•~s. 

O Vico-Prcsi•lente da H.epnl,J ica dos l~st;ldos r n i1los do 
Brazil, para ex,'cuçfio do dt~crl'ln n. 18 i C, de :!3 de ~f>t,'Jllilt'o 
de 18():~. o lei n. 427, de <J de d1~zemh:'o dr\ ll:i\lli, e ns:IJHio da 
autoris:v.ão contirh no :11't. 2", ll. -1, da lei 11. 1:!8, de 10 du 
JcZI)!lllJt'O do }0\)j, duet·ct 1 : 

Art. 1." Fica aherto ao l\Iinhtet·in da F:tzJnrl:t o ct·rditil do 
quatorze mil S':liscentos e tr·inta ~~onlos C•)!Jto e cinco mil 
J·éis ( l't.6:~o:I05$) para pagaJnr•nto da inde!JJDi~:tçii.o devida ;ws 
uaucos emissores União do S. Paulo, Embsor da Bnlth e 

(•) O decr2t•) 11. 2!()0 Fi't'<i p11ldindo <'111 <'r•ll··•'•::l,) "i " inl 'l'l'~~:1rlo 
pagar o imtH>slo a 1111e est;í snjni Lo. 
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Emissor do Norte, sendo ao -primeiro G. 9:30:0'21$SOO, no segunrlo 
G.V:!.7:0t(3$r>OO o ao tol·ceiro /ü-!:00 t$01H). . 

"\t't. 2." H.ovo:;am-so as disposições em t·on t1·arw. 
C:•pital FeLieral, 1;:) de revoreiro de l8v7, 0° da l{0pnhlica. 

l\L\X•JEL \'wr.,I~I~t> PEitEIIU .• 

JJenwnlino rlc Campos. 

DECRETO N. 2LJ3 - DE 1:> DE FEVl-:R!~!R') DE 1897 

.\kc ao Minislnio das ltd:tçõ·.•s Extct·i.,rr·; um ,·t·c,lilo ''Xlt'aonlinario 

dtJ (ili:IJ.'ll.S?í!J:!, au <':llnhio de :!i', pat·a sal-is:'az•·r S<li[IICS ind<·\idanH•ntc 

ell'eclu:ulo~ pelo ex.-\ 0 sr~netario lla Legação Clll Bucnos-:\it','s, .Toiio 

~bt·•lw·s 1l<~ C:1rva1lw, soiJre •> lJanco Itali:·.tto do Ut•ttgtwy. 

U \'ic~-Prosi<lento tlit lt·~pulJ\ie~ dos Estarln:; Unidos 'lo Brazil : 

Attendendo <t que o ox-1" sccl'etario d:t Legaçií.o om Buonos
Air·es, .João l\lnrquos de Carvalho, so prevalf~cen de tnr alli 
sor·vido alg-um tL~rnp:.l de enea.tTO!~·,,d,, de nt·~t,eios e, almsa.ndo 
do credito concedido pel1' Ba11co lt diauo do t;rugua.y ú referida, 
LPg;lçil.o, fet. indevirLmwnte sn(jnes sohre elle de diver:~as 
qnautins que ~dé :-n de ·dezembro do n.nno ]'roxiiiiO pnssado 
impo!'taram com o.~ .inros <llll üf5:0::-llS:}\)'!, :tn cambio do 27; 

Consirlel'ando q1w o (;ovr•J'IJO da ltc'ptd .. tlie;t é moralmHnte 
olJI'ig-:•.rlo a pngnr a. stqwadita :.mtllll,. nmnrhuHlo proceder 
irnrllediabmeutl) eor1tr~L Hlltlelle ex-flruccionai'Íl) cumo for de 
dir<~ito ; e 

Tendo onvi'lo pr· ·vianwnto n TJ•ilmn:tl de Cnnt:l~. como 1lispõe 
o ar·t. :!" !§ :!.0 11. :!, httr<L c, d·' rl• .. •crut" n. :;v.: do~ de outuiJro 
de l:SV6: 

Dccrola : 

F iea aiJL~rto ao i\ I in istcrin elas H l~laç·~'r'R Ex torhrrc<, do con for· 
mirl:trlo cnm o !:; :;" do a1·t. 4" du lc~i 11. :íH;J dL~ ~) th ~ctembr,> de 
IH;)() o o~ 2" elo art. :!:J da lei li. ~~g~ d•l ::'li de OlltulJr·o do 
!RI-;, um et·.•ditn uxtt'<lodimtl'in dn flfi:004....:;)~il, ao ~~illlli>it) (li~ 27, 
alirn de t::ali:o;litzm· a itn[Hll'trtnei;t dn s;lf}lto::; indPvitlaruente 
C'fJ,~dUJ,Llos pc~o ex-I·• secrdttrio da Legação em Uucnos-AircB, 



138 AC'I'uS 1.10 t•OD.Idl l>XKCUTtVO 

João Marques de Carv-alho, sobre o Banco Italiano do Uruguay e 
os respectivo!! juros até 31 de dezembro de 1896. 

Capital Federal, 15 de fevereiro de 1897, 9• da Republlca. 

MANOEf, VtCTOlUNO l'ImEtnA. 

Dionísio E. de Cast1·o Cerqueil'a. 

S1•, Vice-Presidente da Republica- O decreto n. 1030 de 
14 de novembro de 1890, organisando a justiça local deste Dis
tricto, substituiu, quanto ao julgamento final das causas exce
dentes de 5:000$, o juiz singular pelo collectivo. 

Não obstante a superioridade da justiça conectiva, reconhe· 
cida pela experiencia de diversos Estados europeos e estabele
cirla com grande exito no proprio Egypto, a veruatle é que se 
tem levantado queixas contra. o decreto n. 1030. 

Posso, porém, affirmar-vos que as queixas são antes contra 
o modo por que se ha executado o decreto n. 1030, do que 
contra a organisação judiciaria por elle instituída, a qual, com 
as modificações já aconselhadas pela experiencia, será, sem du· 
vida, capaz de produzir os melhores resultados. 

* li< * 
O processo instituído para o ,juiz singular não podia ser adap· 

tado ao juiz conectivo, sem certas a1tera~;ões inherentes á nova 
organisação. 

Assim o previra o autor do decreto n. 1030, quando dispoz 
no art. 226 que« o Poder Executivo ficava autorlsado a expedir 
os regulamentos necessarios a boa execução do mesmo de
creto:.. 

Fôra, semelhantemente, .o que fizera, em 1850, o legislarlor 
commercial, autorisando o Poder Executivo a expedir os regula· 
mentos para a boa execução do Codigo (art. 27 do titulo uuico 
do Codigo Commercial). 

Em virtude dessa autorisação, o Poder Executivo expediu o 
regulamento n. 737 de 25 de novembro de 1850 «determinando 
a ordem do Juizo no proces!!O commercial.,. e no qual se fizeram 
alterações sensíveis no processo então em vigor, como.- por 
exemplo-convertendo em aggravo casos que o eram de appel· 
I ação. 

Entretanto, esse regulamento foi muito bem acceito no fóro, 
que coristantemente reclamava a sua applieação ao processo 
civil, o que, doalmente, veio a ser attendido pelo decreto 
n. 763 de 19 de setembro de 1890. 
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. 1'am1Jem a Inglaterra, quando reorganlsou o seu ~ystema ju
diciario (1'he s11prcme cmt~·t o( judiwture act, 1875) deu á Rainha 
a attribuição de «expedir os regulamentos complementares para 
a adaptação do processo á nova o1•ganisação » (art. 24) ; e foi 
principalmente a sua regulamentação o que melhor contribuiu 
para o completo exito da reforma.. 

Restringindo-me ao nosso caso, é certo que o Poder Executivo 
j<i, expediu o dec1·eto n. I~n4 d1::, 2H de março 1le um:~ « regulan1lo 
a parte civil do tlecreto no 10:30 »; mas, o 1le~~reto n. I3:H 
em nada de3envolveu as disposições do decreto no 1030 e nem 
fez desapparecer as duvidas suscitadas em sua execução. 

No decreto que subrnetto á vos:;;a assignatura se providencia 
sobre o «pessoal da ju.:;ti~a » e nelle se acham igualmente in
cluídas as disposições legislativa~ fJUO teom sido promulgadas 
depois do decreto n. l 030, taes c J mo as constantes dos decretos: 

- n. 77 de lG (le agosto de 1892 «dando direito aos secreta
rios da Côrtc de Appellaçiío e 1lo Tribunal Civil e Criminal a 
perceberem custas quando trab:dharem como escl'ivães » ; 

- no 225 rle :lo de novembro rle 189-.1 « anncxando di versas 
Pretorias e dando outras providencias»; 

- n. 2SO de 29 ele julho de 18\J) « cleclarando ternporarias as 
funcçües do ministerio publico >) ; 

- n. 3CiO de 30 (le dezemhro de 1895 (art. 2° n. 11) «fixando 
a quantia de 3:GOO.'i;, como venci:nentos annuaes para cada um 
dos escrivães da Côrte de Appellação » ; 

- n. 363 de 6 (i e janeiro de 18})6 « augmontando 03 vencimen· 
tos dos juizes da Côrte de .Appellação » ; 

- n. a12 de lG de julho de l8D6 « regulando a apo~enb.doria 
dos juizes da Côrte de Appellação ». 

bto posLo, sobreleva pe1tir. agor;t, a vossa. sabia attenção para 
eertos actos o factos que o presente decreto se propõe regular da 
ma.ncira mais conv~cmieuto. em vista dos ensinamentos c resul
tados recolhidos da propria vratica judiciaria. 

I. A dispersão das sédes das Pretorias tem occasionatlo con
stantes queixas dos que i.eem interesses no fOro. 

O decreto permitto flUe duas até tres das Pretorias urbanas 
po~sam ser reunidas em um só editicio. sem prPJuizo da juris
dicção dos juizes em suas Pretor ias (art. 3" § 2 '). 

Esta providencia em nada contl·aría o decreto n. 1030 e tem 
8i<lo igualmente praticada na Allemanha, onde a organisação 
jwlicia.ria é qnasi identica á nossa. 

A f:t'a.nde oxtemüi.n tmTiturial de algumas das l'I·e!.n1·ins sub
m·baun~ nfi.n ll.l~ollsulha. n, l'OIIIIiil.o de RCU:-l jnizes om um ~ú edifl
do ~ o, put• IHsn. lill'll.lll Pllus e xcluidn.~ (l;t pro v idotwin m;t:d,olocidtl 
t:IJill rol:u:iio ú~ urlmnaH, 
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11. O decreto n. 1030 determinou q ne « os juizes da C<)rte de 
Appellação s<~issem do Tribunal Civil o Criminal )> (art. :2'2) e 
que <<o Tribunal Civil e Criminal se compunha de U juizes» 
(arts. lO e 82) determinando mais que a nomeação destes 12 
juizes fo:;se feita para a Côrte rle Appellação « até dous ter~~os 
por antiguidade e um tet'ço por merecimento» (art. :22). 

A simples leitura do art. ;22 c1tado deixa elaro quo o pensa· 
mento do legislador foi não só que so tize;:;so a nomeação por so· 
ries de dous juizes por antiguidade e de um por merecimento, 
como tambern que a antiguidade precedesse ao merecimento: 
é o que resulta da expressão «até», alli empregada. 

Entretanto, foram feitas kes nomeações por merecimento, 
tendo sirlo precedidas apenas de tres por antiguidade, o que mo· 
ti vou reclamação dos juizes do Tribunal Civil e Criminal. 

O presente decreto regula o caso de modo preciso e claro 
(art. 8" § 5·•); mantendo em sua integridade o pensamento do 
uecreto n. 1030 e fazendo desapparecer os inconvenientes das 
interpretações de occasiãp. 

o modo de contar a antiguidade (art. 8° § Ü") foi regulado 
de accordo com o det~reto n. Imo, jú. explicado pelog avisos 
deste l\1inisterio, expedidos em 30 de ja.neiro de ltl92 o em 15 do 
setembro de 1894; e desenvolvido co111 as prescripçues dos assen
tos da Casa da Supplicaçlo, sempre observad;~s pelo extincto 
Supremo Tr·ilmnal de Justiça e aeceitas pelo legislador que 
completou a Of'ganisação da justi(;a federal (lei n. 221 de 20 
de novembro de 1894, art. 7'' a1iu. 1''). 

III. O decreto n. 1030 estabeleceu a época normal em que se 
devia proceder á eleição dos presidentes e vice-presidentes da 
Cõrte de Appella(;ão e do Tribunal Civil e Crirnina.l (arts. 84 
e 134) ; ma.s, não tomou expresso que se procedesse a nova 
eleicão, no caso de vaga. 

A' primeira vista, p(·,o.e parecer dispensa vel q ual(pter disposi· 
ção a respeito, por se dever considerai-a como illlplicit:Linente 
existente. 

Com etfeito, desde que «os juizes são certos e permanentes em 
suas Camaras» (arts. 106 e 145) e que, apenas nomeado, o juiz 
deve ter a designar:ão da. <'am;lra em que vae permanecer, não 
se póde comprehender uma interinidade que se tenha de prolon
gar por q uasi um anno, ás veze~ ; o que succederia, si uão se 
procedesse á eleição-para se determinar a colloc:tção do juiz no 
logar resprcti vo. 

Apezar disso, não ha muito, por occasiã.o da nomeação do pre
sidente do Tribunal C i vil e Criminal pat·a a. Cúrte do Appella· 
ção, o I o vice-presidente do Tribunal negou-se a cou vocal-o para 
a eleição, pretextando a omissão da lei a este respeito, quando 
as disposições do proprio regimento preveniam o caso. 

Foi attondendo a isso que o presente decreto esta.lJeleceu ::~s 
disposições constantes do art. go e §§. 

IV. O decreto n. 1030 cl'eou « tres promotores junto ao .fury o 
á Cama.ra Criminal» (art. W5). 

Sendo dous os cartorio.s do J ury e ha \·endo uma só Ca mar a 
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Criminal, parecia logico o funccionamento exclusivo de dous 
promotores perante o .Tury e de um perante a Ca.mara Criminal. 

Eutretanto, assim não tem acontecido: os tres promotores ~e 
revcsam, mensalmente, tanto no Jnry corno na <'amara, Cri
minal. 

Niio é preci:-:o encarecer os inconvenientes do tal pratica: 
basta. lembrar que um dos promotores faz o libello, que outro 
tem de smtentar, e que, servindo elles indistinctamente em 
ambos os cartorios do Jury, torna-se-lhes impossi vel acompanhar 
os processos cujos róos teem de accusar. 

Além disso, o promotor que serve p8ra.nte a Camara Criminal 
não <"Lssiste á formação da culpa dos réos que denuncia, por
quttnto tem ele ser revesado por outro, pelo facto de haver ter
minado o seu mez. 

Este decreto providencia sobre o caso, com grande vantagem 
para a causa da justiça, determinando que sirvam exclusiva
mente o 1" promotor perante o Jo cartorio do jury, o 2'' perante 
o 2° cartorio e o 3" perante a Camara Criminal (art. ll ~ 1" 
ns. V o VI). 

V. O decreto n. 10:30 creou << trcs escrivães em c:tda uma 
das Camaras do Tribunal Civil e Criminal>> (art. 12); mantendo, 
porém, o::; ::;erventuarios então existentes, em nmtwro excedente 
(art. 212). 

0:-:: escrivães das Camaras Commercial o Criminal já. se acham 
reduzido3 ao numero legal e, portanto, é occasião de regular-se 
o modo de funccionamento de taes serventuarios. 

O art. 15 § 1" n. II alin. deste decreto preceitua que 
«cada escrivã.o funecione oxelusi \·a mente perante determi
nado juiz >>. 

E' uma provi1lcncia hn. muito reclamadn. pelos juizes e de 
grande vantage1n, principalmente para a Camara Criminal, onde 
a natureza do serviço exige soluções immediata.s; o que nem 
sempre púde ter logar actmdmente. porque. a.nte a boa. vontade 
do juiz, surge, ús vezes, a eircumstancia 1lo achar-se o escrivão 
do processo corn os dias já tomados por servi<;o:.; designados por 
outro juiz. perante quem tambem funcciona. 

E' ver1lade quo o decreto n. 10:30 dispõe que <<os escrivães 
funccionam por distribuição do prrsi(lente Ja respcciiva Camara » 
(art. 187) depois da vaga do uistribuidor (art. •!15); mas, isso 
em nada importa para o caso. 

A distribuição continuará a ser feita-pelo distribuidor, depois 
pelo presidente da Camara--súrnen te para. sciencia do cartorio em 
que corre o proeosso, como ainda ho.ie so ]ll'atica com as c~cri
ptm•as publicas lavradas pelos tabelliiies. 

VI. A substituição dos juizes do Tribunal Civil e Criminal e 
do dos Feitos da Fazenda Municipal é assumpto de maxima 
jmportancia e se acha regulada neste decreto (arts. :!6 e 27) de 
accorflo com as 1'eclamações do ft'n·o. 

O decreto n. 10:~0 estabeleceu a substituição reciproca entre os 
juizes do Tribunal e o dos Feito3 da Fazenlla c, na jmpossibili
dade destes, pelos pretores; mas, o extraerdinario ac('rescimo do 
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eervico do Tribunal Civil e Criminal e do Juizo dos Feitos da Fa
zenda, conforme verois !la estatística judiciaria dos tres ultimas 
annos, mostram que a impos~ibilídade da substituição reciproca. 
tornou-se a regra. E', por conseguinte, fatal a suh;)tituição 
pelos pretoJ'OS e a destes pelos sub-pl'etores. 

O decreto n. 1334 tinha pe<~visto a substituiçilo polos pre
tores<.: súmente para o pr·eparo » (:nt. 5H) ; o que tem occasio
na<lo grandes embaraços no andameuto das causas e prejudic:vlo 
extraordinariamente o interesse das partos que litigam, tanto 
no Tribunal, como nas Pretorias. 

VII. O presente decreto regula o caso das incompatibili<lades, 
tornando expres;:;o que a incompatibilirlade sú existe « no exrr
cicio simultaneo das funcçõeg publicas» (art. 22) ; interpretaçilo 
que está de accordo com actos anteriores do Governo. 

Com effoito, tanto o Governo assim o tem entendido que, no· 
meando o actt1c1l chefe de policia, nilo considerou vago o lagar 
de juiz dos Feitos da Fazenda Municipal e, nomear11lo o actual 
consul do Porto, não considerou extincto o log:tl' de partidor, 
como lhe cumpria, si assim o nd.o cntcndes;:;o (decreto n. l!l30, 
art. 216). 

VIII. O decreto n. 1030 creou um exame para a preterencia, 
nas nomeações de pretor, curarlor, promotor publico e adjunto 
(art. 30) e. tambem. um outro de habilitação para o::: cargos de 
juiz do Tribunal Civil e Criminal. jui7, dos Feitos ela Fazenda 
.Municipal, e sub-procura!lor (art. 37). 

Embor;1 a approvaçilo obti!la. com (Ustincr~·ã,) possa trazer a 
reconducção do pretor « com o tit.ulo de vitalicieda!le » 
(art. 37 alin.). o certo é que ain1la nenhum exame foi presüvlo, 
até ao presente. 

E' isso devido á falta de instrucções quanto ao modo <lo exame; 
providencia que tambem se acha eonsignada ne~te <lecreto (arts. 
41 a 46). de accordo com os princípios ostabelccidos no decreto 
n. 1030. 

Para concluir : simples razão de ordem n mdho!lO aconse
lhava, si não impunha, que a ma teria do presente decreto
« organisação do pessoal judiciario >'~ - t\Jsse a primeira a ser 
regulada, conforme ao disposto no decreto n. 1030; entretanto, 
si este merecer a vos~a approvação, espero dentro em breve sub
metter á vossa assignatura dous outros decretos, os quaes, pro
videnciando sobr~ a competencia, e o modo do funccionamento 
dos juizes e das Camaras, virão completar a regulamentaçil.o dtt 
lei sobre a justiça local do Districto Federal. 

Capital Federal, 17 de fevereil'Q de 1897.- .r1nw1·n rapalcrmti. 
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DECRETO N. 24G4 - DE 17 DE FEVEREIRO DE 1897 

Consolida e completa as tlispo::üçõos regnlamentat•es uo decrdo n. i030 
na parte relativa ao pesso~1l rla .Justi~a lm·al. 

O VicG-Presiuonte da R0publica dos Esbrlos Unidos 
<lo Brazil, usando da attl'ibuiçito quo 1ho confere o 
art. 48 n. 1 o da Con~tituição Federal, 

De(~rota: 

CAPITULO T 

POS .TUIZE~ 

Art. 1. o A J ustica local do Distrido Federal é o~er• 
cida pelas seguintes autoridades: 

15 pretores ; 
1G Juntas Correccionans ; 
1 juiz dos Feitos da Fazenda Municipal ; 
1 Tribunal Civil e Criminal ; 
1 Tribunal do J ury ; e 
1 Côrte do Appellação. 

Paragrapho unico. Cada pretor tem tros supplontos, 
um dos quaes ter~~ o titulo de sub-pretor. 

Art. 2. o Exercem jurisdicção: 

I os pretores, em suas Pretorias ; • 
Il as Juntas Correccionaes, nas respectivas Protorias; 
III o juiz dos Feitos da Fazenda Municipd, em todo 

o Districto ; 
IV o Tribunal Civil o Criminal, em todo o Dis-

tricto ; 
V o Tribunal de J ury, em to<lo o DisLricto ; o 
VI a Côrte de A ppellaçfio, em todo o J)jsteicto. 

--\rt. ~Lo As .Juntas Correccionaes se cnmpoem <lo 
pr0tor t'0spc•rtiyn, como p1·e~id~·nto, o rlr> d1111s vn~;l~'S. 
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§ 1. o As Pretot'ias são constituídas: 

a 1\ pelas froguezi::ls da Candolaria o Paqnotú; 
a za, pr~las freguozias do Santa lUta o ilha do Gover-

nador; 
a :p, p8la freguezb <lo Sacramcn Lo ; 
a '1\ pc~la fregm'zia de S .. l<N·~ ; 
a G'\ pola freguezia de Santo Antonio ; 
a 6'1, pela freguczia da Glori:l ; 
a 7'\ pelas freguczias da Lagih e da Gavea; 
a sn, pcb fr~Jgnezia dr~ San t' Ann;l ; 
a 9\ pela freguozia do Espírito-Santo ; 
a 103

, pela freguezia de S. Cltristo\·fio; 
a 11 a, pela freguezia do Ellgenho-Velho ; 
a 12a, peln. frcguezia do Engonho-~o\·o; 
a 13\ pela frcgnezia do Inhaúma; 
a 1411

, pulas feoguezias rlu Il'aj;"t e .Lu~arépagnú ; 
a 15'1, pebs ft'(';j'llezias rln Calltpn-(~t';lnrle, Guaratiba e 

S;111La Cruz. 

§ :2. 0 O Prosirlt~nte (la Repnhlica pôdf~ r1otc~rminar quo 
os juizr:>s o as Juntas CotTecciona('S dP duas ou trcs Pro
torias urbanas se reunam em um sô cdifieio, para os 
despaelws e julgamento.,; ~em, entretanto, ficnrem prc
jurlicarlas as jurisclicções (lo::; nwsmos juizes o Junta~ 
Corroccionaos, nas r<'spoetivas Pn~torias. 

Art. 4. 0 O Tribunal Civil o Criminal compõe-se de 
12 juizos, um dos qu:ws exerce o eat·go do prcsidn:tto 
e dons outros os de vieo-p!·esid,:nfes ; fnrlllanrln os tres 
um conselho. 

Paragrapho uni(~n. llirilk-so <;tn lt·e~ ('amara~- Civil, 
Criminal c Comnwrcial; sendo cada uma comp~Jsta de Utlt 
presirlnnte.-quo ser;"t o pr··~i.J,;:tte on um d,,:-.; ,.i<·c-prc~i
d~~rltf'S rl11 TriiJttwtl, e de tt·(;; jui1~r~.;. 

Art. ;'J. 0 O Tril,unal rl() .Jury cotnpu,!-se de um <los 
juizes do Tribunal Civil c Criillin:tl, cotn<J !"eu p1·e~irlentc, 
n riu 12juizus do L1ctr:. 

Ar!.. (i.') A C(,rlo dn 1\J'pellaf.~;:toeompiJ·.~-sc (]ü 12jnizcs, 
um (los quaes exerce o cargo de pro:;;idente o on tro o dn 
Yice-presidente; formanrlo O) dou-..;, eum o iuiz tnais an-
tigo da Cr)rte, um conselho supr:'mo. ·· 
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Paragrapho unien. J)i vi<h',~sc em <lua~ Camaras
C i vil c Criminal ; sendo eada uma com posta do um 
presidente, qno será o presidente ou o YÍ<~e-prcsidonte 
da Côrtc, e de cineo j nize;-;. 

,\l'L. 7. o ();-; jnizu<> do Tribunal Civil e Cr~lllinal e da 
Côrlu de J\ ppdlar;;1u ::; ~o cert'~~:l c pcrttlaJwntes em snas 
C:tman'<S. 

Parar2,Ta plr(l u nico. Os mesmo~ j 11 i:,:t'S lH)ttf'l':1n, fHlí',·~m, 
Sl'l' transf\·rido.';, t>lll cada annu, dn mna para outra Ca
mar:t do 11wsu.w Tri ])llnal, por d~~<Tclu do Pl'c~iul~nte d:t 
I {e pu hl ica, prcccdend~~ pruposta do~; eonsnl h os rCSJH~
ctivos, informada pelo procurador geral . 

. .\rt. 8." S:lo Ilütllrados : 

§ l." Os pretores, pulo Presiileuto da l~cpu hlica, 
<lcntre os citladúos h·azi1uiros <' uc r~: UI! i I'Cltl as ~(~!fniuks 
conr!içucs : l " 

a) O grúo tlt~ Joutot' OU bach~l'Ol Clll S<~ÍI~llc;i;lS juridicaS 
c sociaes poe alguma das Faculdades da ncpnblica; 

f,) o cxercieio <lnranto dons all!tos, pelo menos, em 
cargo.s de ju<lieaLura, do milti-;torin pnhli<·o, (lll na adro
cada. 

§ :2. 0 Os su pplo•<es t11) pt·etor. pdo Ministro da Jus
tiç,a, S11bre proposta do presidente; do ( :onscllw ::\Inuicipal, 
dentre os eill~uhi:os l>razil 1Jiros <lll'' Lin~rcm a fl':->pediva 
capacitlacle. 

§ :3. o Os suh-prctorcs, i'olo ::\iini:-.;Lro rla Justi(;a, solJrc 
proposta 1lu pl'Csídcnt(\ do Conselho l\Inuicipal, dentn~ 
os eidadftcs brazilciro:-> 11t11~ t.in·r~.:u~ o sTú1, dt\ dontor 
ou hac:harPl 0m seÍI'Hcias juridi·.~as c ~~o(·i:w:-; {llll' alguma 
das FacnlrLulcs da Uepuhlica. 

~~ 'L o O juiz dos Feitos da FazL'llth i\lnnieipal e us 
juízc)S do Trilmnal CiYil c Criminal, pelo Presidente da 
Rt:puuli~:a, dentre os cidad:los hrazikirus <plU n•uuirem 
as :::;egnintes e1l1Hlir:ilcs: 

a) o grúo de doutnr ou haclwrd ('111 !'einJlcia.; jurídicas 
o sodaes por alglllll:t das F;wuld:ulPs da lt,c•pulJliea; 

!1) o <~xcr·cieio dttt'anto ~ci~ :tllllo:-i, p•do JJJenos, em 
cargos do j u<licatura, do m iui':l L<· rio publico, ou Jta. 

advocacia. 
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§ 5. 0 Os juizos da Côrto de Appollação, pelo Presi<leute 
da Hepnblica, dcntrnos l~2juiz<•s do Tribunal Civil e Cri
minal, na proporção do dons terçus por antiguidade c 
de um terço por mureciuwnto, dr~ modo qne: 

a) a nomoar;ão (h~ l juir. por Illi'L'OI~imcnto soja prece-
dida da de :.! por an tiguidadn ; 

b) a de 2 por merocimen to da dc1 1 por au tiguiclado ; 
c) a de 3 por merecimento da de 6 por antiguidade; 
d) a de 4 por merecimento d::t de S poe antiguilladc; 

c assim por demite. 

§ 6. o A antiguidade conta-se ela posso no Tribunal ; 
salvo fluanto aos juizes uonwatlos para a installação do1 

·mesmo Tribunal, a respeito dos f!Uaes prevalecerá a quo 
j{t tinham na magistratura. 

Quando a posse tiver logar na mesma data, attcn
der-se-ha : 

a) à data da nomeaçüo ; 
b) ao tempo anterior de judicatura ou do ministerio 

publico; 
c) a idade. 

Art. ü. o O presidente o o vico-presiclonte da CC>r·to (lo 
Appellação, o presidente o os vice-presidentes elo Tribunal 
Ui vil e Criminal, são eleitos, annualmonte, pelos respecti
vos juizes, dentre si, em csenltinio secreto; J)Odundo 
ser reeleitos. 

§ I. 0 A eleição se rc;tlizai:,Ú <'nlru os (li;ts 1 ti o 20 
do dezembro, para vigorar no ;tU !lo sr~:~·u int~~. 

§ 2. o Para a elciç~l:o e nc~cessaria a pt·csença de oito 
juizes, pelo menos. Si ncnh um rcuuit· maioria ahsol u ta 
de votos, correrá o escru tinio novall!en te ; repu tando-so 
eleito o mais votado, o, no caso du empato, o mais 
antigo. 

§ 3. o Os presidentes, logo qnu doi tos, farão perante o 
Ministro da Justiça << a promessa de bem servir » ; o 
depois deferirão idontic·a prc>Jncsc;a aos respocti vos vice
presidentes. 

§ 4. o Da1lo o caso do JJito recl~'if.~ito, os prosiden tes 
e vice-presidentes irão occu par H as Camaras os logal'eS 
deixados pelos respectivos juizo~ eleitos. 
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§ G. 0 VagaJHlo qual<I w~r deste-> e r rgns an Lt'S do 
muz de <lc'Züllthro, f\O prut.:cdcrú a nora <~l<~i<;:to para o resto 
do arwo. 

§ (). u Si a vaga se der em dez em h r o, o eargo será 
prul~nchido como no caso de~ su Lslituiçüo. 

CAPITULO li 

no MINIS'l'EP..IO PUI;LICO 

Art. 1 O. Perante rada Juizo ou Tribunal funccio
ll:1rà um representante do minislorio publico ; havendo, 
porém, reciproca independencia entre os funccinnarios da 
ordem j udiciaria o os do ministerio publico. 

Art. 11. O ministerio publico compõe-se de 
1 procurador geral ; 
1 sub-procurador ; 
4 curadores: 1 de orphãos, l elo ausentes, 1 du resi-

<1 uos e 1 de massas fallidas ; 
:~ promotores pu blicos ; c 
7 arlj untos de promotor. 

§ l . o Funccionam : 

I o procurador geral, perante a Côdo de Appcllaç:1o; 
1I o sub-procurador, p()rante o con::iellto do Tríhuual 

Civil e Cl'i•ninal ; 
III cada um <los cm·adores- de orphrrns, de ausentes 

c tle resiLlnos, rcranto a Camara Civil du Tribunal Civil n 
Criminal e a;; Pretorias ; 

I V o ent·ador das massas fallidas, peraute as Camat·as 
Criminal e Commcrcial <lo Tribunal Civil e Criruinal c 
as Pretorias ; 

V o 1 o e o 2° promotot· pulJlico, perante o Tribunal do 
.Jury, exclusivamente : 

a) o 1 o, nos processos (lo 1 o cartorio ; 
b) o 2<•, nos processos do 2'' cartorio ; 

VI o :3•> promotor publico, peranLo a~ <~:1maras Civil o 
Criminal elo Tribuual Civil e Criminal ;. e 
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VII os arlj untos do promotor : 

a) o P, perante a I a c a 21 Preto rias ; 
b) o 2°, perante a :3a, a 4'1 c a sa Pretorias ; 
c) o :3',, perante a 6' e a 7a Prctorias; 
d) o 4•>, pcran to a sa Preto ria ; 
e) o Gn, perante a na, a 10" e a 11a Prdorias; 
f) o G", perante a J:2a, a J~Y. u a 11" l'reLorias; o 
g) o 7", perante a 1G'l l'retoria. 

§ 2,. o S<tO nomoauos : 

I o JH'ocuradcw g~~ral e o snb-pt·octu·ador, pelo Prc
siJonü:l da l~epubliea, deutt·c os cidad<tos brazileiros quo 
rcunit·ew a'> seguintes <.:ondi(;ücs : 

a) o gr;'w de clou tor ou haclnrel em sciencias jurí
dicas e sociaes por alguma das faculdades da Repu
Llica ; 

b) o oxcrcicio durante seis annos~ pdo mrmos, em_ 
cargos de judi<.:atura, do lllinistcl'in puhlieo, ou Ha advo
caeia; 

II os curadores c 0:1 promotores publicos, pelo Prc
si(lente da ncpublica, sobro propo~ta do procurador g8ral, 
dentro os cid;-uL1os brazi lei ros c1 uo reunirem as se
guintes condições : 

a) o grào de doutor ou bacharel em sciencias juri
dieas o ;;;oeiacs por alguma da:.; Faculdades da Hepu
lJlica ; 

bj o exercício durante dous armos, pelo menos, em 
cargos de judicatura, do mini~terio publico ou IW. advo
cacia; e 

lii os adjuntos de promotur, }I(~! o procuraflor gera1, 
eom nppt·ovar;fío do Min ist!'o da .Justiça, doutro os cida
dnos br·azileiros <1ue tiverem o grúo de <loutor ou La~ 
charel em sciencias _itn·idicat; e sociaos por alguma das 
Faculdades da RepubJica. 

§ 3. o Os promotores pu blicos e os seus adjuntos serão 
revesados, em cada armo: os pl'iuoiros outrn o Tribunal 
do Jurv e a Ualllara Crinlinal do Tribunal Civil e Crimi
nal ; o; Sl~r-:;-uwlos eHtre si, pelo prueurador gernl, por 
l1l'Oposta do .sub-procurador. 
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0APITTTLO IIT 

DISPOSIÇÕES CO?In1UNS AOS JUI!.E~ F: AO 1\ITNTSTrmiO PUBLICO 

Art. 12. Toem profnroncin pnl'a n nomfi~H:;1o : 

I de pretor: 
a) os juizes de direito da antiga magistraiurn ; 
b) os sub-pretores; 
c) os adjuntos <le peornntor ; 
d) os que tiverem titulo de exame; 
II de curadores c <lo promotor publico : 
a) os adjuntos de promotor ; 
b) os sub-pretores ; 
c) os que tiverem titulo de exame; 
III de j niz dos Feitos da Famncla 1\! uniei pai : 
a) os pretores ; 
b) o ministerio pnlJlico ; 
c) os advogados, especialmente os rllW tiverelil o 

titulo de habili taç;To e dons anaos de Fií'l'VÍ(~os profissionaes 
aos pobres; 

IV de procurador geral c suh-procura\lor : 
a) os curadores e pt·omotore~ pnhlicos; 
b) os pretores ; 
c) os advogados, especialmente os qun tivorlim o 

titulo de ha!Jilitnr:.fw o tlou;-;; a;nnos 1lo SUl'\'Íços profissionaes 
aos pob!'es ; 

V de juiz do Tribunal Civil e CriminoJ: 
a) ate metade dos memln·os (lo Trihnnal, os pretores 1 

especialmente os vitalícios ; 
b) até um terço, o rninisterio pu Llico ; 
c) ate um sexto, os advogados, Aspecialmente os que 

tiverem o titnlo de habilitaç;1o o düus annns de serviços 
profissionae.;; aos pobres. 

Entre os quo temn prefercnci:t p:::ti'a a nomeação do 
juiz do Tribunal Civil c Ceimbal, se attcw.lel'Ú ainda : 

1 o ao titulo de lwLilitaçfto; 
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•)!> :'t antiguidade em cargos de pretor ou tlo ministnrio 
publico, contaria da installar;:t:o dw:; novos .Juizos e Trilm
nacs. 

Parngrapho nnicn. Os re1pwt·inu~ntos par:1. as nomer~.
ÇÕI)S de pretor, jnir, dos Feitos da Fazenda ~fnnicipal, juiz 
do Tribunal Civil c Criminal~~ (11~ Stth-procurador, dcvt'IIl 
ser informados conformo o:; Sl~l'VÍ00S 11 uo a1l1~garPm: 

a) de ju<licatura, pela Cilrto do _\ppellar;1o; 
1J) do ministerio ptthlii~O. pdo pror~m'arlot· geral; 
c) de ad\'Ot~acia, p1~lo In~!iLnLil da ( )rdc•m d11S .\droga

dos e pelos j u ÍZ<'S u Trí h lltlae:--;. 

CAPITTlLQ IV 

DOS OUTROS I~TT~HX'TtlN.\ l:IoS Tl.\. .WSTIÇ \. T.OC.\ L 

SECÇ.\0 

DAS f'ECRET.\RTAS DA Ci)I\.TT~ D;·~ Al'l'l<~Ll .. \1,'.\n E !J,l Tl~IIm~:\L CIVIL 
1-~ crtDII:'<.\r. 

Art. 1:1. A sc~crdaria tla C!'ldO do :\ ppdlação com .. 
puc-se de : 

1 flecret:lrio ; 
'2 amanueuses ; 
1 pod<ÜL'O ; U 
2 coatinuos. 

Paragrapho unieo. Silo nomeados : 

I o secretario, polo Presiden to d<1. Hnpu hl ica, ~obro 
proposb. elo prosidonto da Cc)l'Lc', dPni:L'o os c~i<bflilos hra
zileiros quo tiverem o grào de clc;ubL' on bacharel em 
sciencias j u rirl Í(:as n ~oc:ir~.cs por alguma das Faculdades 
da Repnblica ; 

li O'> outros funccionarios, pdo presidente da Cc)rtn, 
dentre os cidruLt:os hrazilciros <pw tívt·n~Ill a respcetiva 
capaeidarlc. 
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Art. J.J. A Secretaria do Tribunal Civil e Criminal 
compõe-se tlu : 

l secretario ; 
2 amanuenscs ; 
1 porloiro ; o 
2 continuo:-;. 
Paragrapho uni co. São nomeados: 

I o secretario, pelo Prcsi1lonte <h Ropnl,lica, sohr,) 
proposta 1lo prcsirlonto do Trilmnal, rlc•ntrn os cirladiios 
bt·azilL\iros q 110 Li vormn o gr~·w dr~ dontor on 1mehard em 
sc~i,~w~ias ,inridic.'t:-> o sociaus por ;! lgnllla da'~ Fac~uldadm; 
da H e pu h ti c a ; 

Il os outros fnnccionarios, pelo pro~irlente do Trilm
nal, rlontrc os ciJadãos hraziluiros quo tiverem a respe ... 
ctiva capacidade. 

SECÇ~.O li 

DOS ESCTIIVÃES E l\IAI~ OFFJCIAE:3 no .1t'JZO 

Art. 15. T1•em: 
l a C(,t'to do A ppo11aç:1o, dous oscrh ;1cs ; 
II o Tribunal Civil e Crimin:d, Hovo P~Cl'ivn:cs 
III o Tribunal do J ury, don~ esc ri vão.s ; 
IV o .Tuizo <los Feitos da F<tz('nr1a l\Innieipal, um os~ 

cri v:1o ; 
V cn,1b Protoria, um escrivão. 

§ 1. ° Funccionam: 

I cada um dos escTiv:J:es da Côrto d1~ App(-=Jllação, pri
vativamente, perante umn, dn,s Camaras rla mesma Côrte; 

li tres esCL'ÍYães do Tribunal Civil o Criminal; priva
tivamente, perante carla nma d:1~; Gn.maras <lo mc:smo Tri ... 
h anal. 

E~tes oscrivtto.s servirão sob as <le.signaçõns <lo 1", 2° o 
:1" e cn,dn, um exclusivamento perante um dos juizos <la 
rospcdi v a Camara; S<'IHlo, on trdanto, os fni los lo\'::ulos 
ú. distribuição, para a dovirb annota<,':1o; 
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a) o P, nos feitos f)lloJlw forem diE;Lrihnirlos o perante 
as sessões do .J n ry, realizad:ts 11 (lS nt~ 'Z"' tk janeiro, m:trço, 
waio, julho, sL•tembro e nuv<~llllH·o; 

b) o 2'\ no~ feitos f]UO llw fl)rem distriiHli<los e JWrante 
as sessDes do .Jury, nos nwzr':-J dP f,n·r~n~iro, abril, junlw, 
agosto, outubro e dczembt·o; 

IV o escrivão elos Feitos da Fazrnda ~.Tunicipal, peranto 
o respccti v o juiz ; 

V os esct'ivãcs das Pretorias. perante os rcspecLi\'OS 
juizes c as Juntas Co!'roccionacs ; exc~rcnnrlo tambom as 
funcçõos do otrlei:ws priva ti n>s d<\ casallJI~JJ tns e do n~gis~ 
tro civil. 

§ 2. o Nas fianças o ha1H~(ts-c:Jl'J)US rrr:rucrit1os aos 
juizos do Tribunal, fnn~cionar:'t n (~scri\·:"To f]UO scrYn 
perante o jniz rospecti\'O, qualqtwt· r1tw St'.ia a Camara. 

§ :3. o Em casos UI'gentes o S<~ll1 pr1 \ q I!(\ o s~·t'V i(:o pu-
blico o exigir, principalmcllto em !1Iat~·ria eriminal, pr'liln 
o juiz, e,?J-o/flcio ou a rt~(pwrinwnto dn lllini,;terio publico, 
ordenar a r:rnalt]lWI' cscl'ivilo ado-: de~ sou oí!lc.io, :tinrla 
mesmo f()ra da circnmscript;:To da J•r..tnria on da st'•dc d() 
Tribunal a que ollu pt~dunça. 

§ 4. 0 Os e-;ct·ivães podnm tc~r n~ct·ovonL<~~ juramenta
dos, quo serão nomeado:; pdo prc•sid<•JIJ.o da Curto do 
.Appellação, por proposta do rospnctivn escrivão e proce-
dendo informaçuo dos j uizc•s pc:l'all Lo os q uaes lct~m do 
servir. 

§ G. 0 Torlos os escrb~rrc.s são nomearlos pdo prositlento 
da Côrte <ln Appdbç:1o, dcntn• o-; ciLLuLI.o~ brazileiros qlw 
so ti verem hat,iliiado: 

I os da Curte do .\ppellação, sobro propost:t dos jniz1'.S 
da C amara peranto os r1 uaes funcr~ioiwm ; 

li os das Cam:1ras do Trilmnal Civil e Criminal, sobrn 
proposta dos juizes perante os quaos fnnccionam; 
. III os do .Jury, sohro pr,lposf;t rl(J:' jniz:•s do Tribunal 

Civil e (~ri minai ; 
IV o dos Feitos da Faz~~n<b. ::\Tunieipn], suhrc propostn. 

do respectivo juiz ; 
V os das Protorias, sobro proposta dos respectivos 

juizes. 
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Art. lG. O portoiro do~ audi torios do Tribunal Civil 
c Criminal funccionn. poranLo os .i uizos das Camaras do 
mesmo Tribunal o o do .Jury pc~rante {~ste Tribunal; sendo 
ambos nomeados, pelo prm>idcmte <lo Tribunal Civil o 
Criminal, <lentre os ci1lacL1os hraziloiros <ttW LivorPm a 
respectiva capaeitlade. 

Paragrapho unico. Os portoiroR que funccionam 
perante o .Juizo dos Feitos da Fazenda Municipal e as Pre
tot~ias são nomea<los polus rosp('Gtivos juizos, (kntre oR 
ofl1ciaes de justiça. 

Art. 17. Os officiaes de justiça são nomeados, dentre 
os ci1ladãos brazilciros : 

I pulo presidente da Côdo 1lo ~\ppellaçfto, os que funccio .. 
nam poranle a mesm:1 Ci'íde; 

ll pelo presidente do Tribunal Civil e Criminal, os quo 
funecionam perante o mesmo Tribunal e o .Jul'y; 

III pelo juiz <lns Feitos da Fawnda Munieipal, os que 
funceionam perante o mesmo Juizo; o 

IV pelos pretores, os qtw fnnccionam pcranto as re .. 
~poctivas Preto rias. 

Paragrapho unieo. Havnrú nos .T uizos o Trilmnaes os 
oíliciaes de justiça neces~arios ao ser·\·iço; percehendo, 
por('~m, venci llWil tos pelo Thoson ro Federal somente dons 
dos que funccionam perante a Côrt.e elo Appollaçfío. 

CAPITULO V 

DISPOSIÇÕES COI\IMUNS AOS JUIZES E MAIS FUNCCIONAIUOS 

SECÇ\o 

DA POSSE E no EXERCI CIO 

Art. 18. Todos os funccionarios (levem tirar o titulo 
o tomar posse dentro de 30 dias, contatlos da publicação 
do aeto que os nomeou -- no J)ia1·io O({ic/at. 
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§ I. n Antes de expirado o prazo a rruo se refere este 
artigo, podcrà o funccionario justifi<~ar impeclimento legi
timo o ser-lhe co11cedida a pr<H'I)gaç;to elo prazo, até 
metade do tempo. 

§ 2. 0 O funccionario quo não tirar o titulo ou não 
tomar posse no prazo kgal, surú considerado renunciante 
ao logar, salvo si hou vce opportnnam<~nto roqum·ülo a 
prorogação do mesmo prazo. 

§ 3. o Verificado pela autoridade que fez a nomeação 
o lapso do tempo, s<)r;'t p()t' <•lia doclaracla som effeitn 
ossct nomeação. 

Art. In. Procedo ú posso a pu hlic~a. e solomne pro
messa do bom e fielmente cumprir o <lovor, sendo qun o 
acto da posso somente so eOil'iirli'I'a completo d0pois 110 

exorcieio. 
Art. 20. A posso e dada : 
I pelo Ministro da .Justiça aos presiclentes da Côrto 

de Appellaç:1o c do 'l'ribun:d CiYil u Criminal (art. Ü0 

§ 30); 
II pelo presiclen te da Côrto do A p pnllação : 
a) ao Yice-presidento, juizes c mais fnnccionarios 

da Côrte ; 
b) ao juiz dos Feitos da F'azonda :Municipal; 
III pelo presidente do Tribuna.! Civil ü Criminal: 
a) aos vico-presiclontes, juizes o mais funceionarios do 

Tribunal Civil e Criminal~ 
b) aos pretores, sub-pretores n supplc'nt('~ de prdor; 
c) aos escrivães o pol'tc'iro tlo Tribunal do .Jury ; 

IV pelo juiz dos Feitos da Fazenda l\Iunieipal, ao escri
vão respectivo o mais funceionarios do mesmo Juizo ; 

V pelos pretores, aos escrivães rcspnetivos o mais 
funccionarios elos me:mws .Juizos ; 

VI pelo procurador gnr:1 I, :l todos m fnnceionarios (ln 
ministerio publico. 

Art. 21. Todos os juizes n ntais funceion:1rio~ da 
Justiça local devem residir dentro elos limites do Dis
tricto Federal, do qual nilo poderão ausentar-se som 
licença. 
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SECÇÃO li 

DAS INCOMPATIBILIDADES 

I ..... t);) 

Art. 22. O oxrrcicio das fnncçõcs ,indiciarias e do 
mini~terio publiL:o ,·l incompatível com o üXl'rcido simul
taneo de outras quaesquer funcçües publicas. 

§ 1. 0 Esta disposiçilo não se applica aos jurados, va
gao.-; e deputados commorciaes, quo forem chamados a 
servit· uo Tribunal Civil n Crilllinal ~~na~ .Inatas Corrcc
cionaes. 

§ 2. 0 Os c:.1rgos de judicatura e <lo mini~terio pu hlieo 
srro incompatíveis <~ntre si. 

§ 3. o Os juizos o escrivães sJ:o isentos do todo o ser
viço puhlieo que não possa snr desomponh:.1clo sem inter
ru pçJ:o de suas funcçõos. 

Art. 2:3. Não po<lerão servir conjunctamentc no mesmo 
Tribunal, Juizo ou .Junta Correccional, m:.1gistrados, vo
gaes, jurados ou funccionarios que forem entre si ascen
dentes ou descendentes em qu:.1lquer grú0, ou Ct)ll:.l.teraes 
dentro do segundo grúo. conforme o direito civil. 

Paragraplw uni co. Tarn bem n:l:o poderão sorvi r no 
mesmo Tribunal, Juizo ou Junta Correl~cional, advogados 
quo forem ascendentes ou descendentc·s llos juizes que 
nelles funccionam. 

SE< 'Ç,\0 III 

noS DiltEITOS E GA.ItANTIAS I>OS FU:\"CCIONAniOS 

Art. 24. Os funccionarios da .J nstiça local sito vi ta .. 
li cios ou temporal'ios. 

§ 1. o São vitalícios : 

I os juizes (la Côrte do Appellação, os juizes do Tribunal 
Civil e Criminal e o juir. dos Feitos da Faz<'rHht l\Iunieipal; 

li os pretores : 

a) nomeados dnntre os jnizc~s rlo direito da antiga 
magistratura; 

7Jj recond nziclos com o ti tu lo do vi tal ici~rla<lo ; 
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III os funccionario~ que foram nomoado~ 011 aprovoi· 
tados com o ti tu lo de vitalicie(l:tclo. 

§ 2. o São tem porarios: 
Todos os demais funccionarios; respeitado, porém, 

quanto aos pretores, o q natriennio da sna nomeaçi1o. 
§ 3. o Os juizes poderrro, entretanto, ser declarados 

avulsos, pelo Presidente da Republica, precedendo con
sulta do conselho supremo da Curte de Appellação, si 
commetterem algum crime, praticarem actoR indecorosos 
ou tiverem costume:) desregrados. 

§ 4. o Os funccionarios temporarios teem direito a ser 
conservados emquanto bom servirem. 

SECÇ; .. o IV 

DAS SUB3TITUIÇÕES 

Art. 25. São sub~ti tuidos: 
I o presidente da Côrte de A ppellação: 

a) pelo vice-presidente, quanto ú presidencia da 
Côrte; 

b) pelo juiz mais antigo do sua Camara, quanto à 
presidencia desta ; 

li o vice-presidente da Ct,rte do Appellação, pelo jniz 
mais antigo de sua Camara ; 

III cada juiz da Côrtc de Appe!lação, pelo juiz mais 
antigo da outra Camara ou pelos immecliatos e, na falta, 
pelos juizes elo Tribunal Civil e Criminal, na ordem da 
antiguidade. 

Art. 26. São substituídos: 
I o presidente do Tribunal Civil e Criminal : 

a) pelo vice-presidente mais antigo, quanto à prcsi
dencia do Tribunal ; 

b) pelo juiz mais antigo de sua Camara, quanto a presi· 
dencia desta ; 

II cada um dos vice-presidentes do Tribunal Civil o 
Criminal, pelo juiz mais antigo de sua Camara. 
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Paragrapho unico. O juiz que snbstituh• o pl'csidentc 
de uma Camara ou que for eleito para a prcsidencia da 
Uamara em que já estava servindo como juiz, continuarà 
a funccionar nos feitos em que tiver lançado o visto, como 
revisor ou como relatot·. 

E::>ta disposiçfto /, applicavel à Corto do Appolla<}ão. 

Art. 27. A suhstituiçfío de cada juiz do Tribunal 
Civil e Criminal cabe: 

a) ao presidente da Camara, nos julgamentos perante 
a mesma Uamara, (1uando o juiz não tiver compareciuo ~L 
sessão; 

b) na instrucção c ju1gamcmto dos feitos, ao juiz mais 
antigo de outra Camara que for designado pelo presi
dente do Tribunal e, na falta, pelo immediato, si o juiz 
for suspeito, impedido, ou faltar por tempo não excedeu to 
de oi to dias ; 

c) na instrucção e julgamento dos feitos, ao pretor, 
convocado pelo presidente do Tribunal, si o juiz estiver 
licenciado, em exerci cio de outra fu ncção publica, faltar 
por mais de oito dias ou se achar vago o logar. 

§ l. 0 A su bstituiç;Io do juiz dos Feitos da Fazenda 
Municipal cabe a um dos juizes das Camaras do Tribunal 
Civil o Criminal ou a um pretor, conforme designação do 
presidente do Tribunal Civil e Criminal. 

§ 2. o A substituição do presidente do Jury cabe ao 
substituto do juiz que o estiver presidindo; salvo 
impedimento occasional, em que a substituição cabo ao 
juiz dos Feitos da Fazenda J\Iunicipal. 

Art. 28. A substituição do pretor cabe: 

a) na instrucção c julgamento elos feitos, ao sub
pretor ; 

b) na instrucção dos feitos, aos supplentes, func ... 
ciouando no julgamento respectivo o pretor mais 
proximo. 

§ 1. o Na falta de supplentcs, sorrirão os das Preto
rias mais proximas. 

§ 2. o Sempre que for possível proferir decisão termi
nativa, o supplentc remetterá o feito ao pretol' a quem 
competir o julgamento. 
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Art. 2a. São substituídos: 

1 o procurador-geral, pelo sub-procuradot·; 
II o sub-pt·ocurador, por um dos curadores ou pro

motores publicas designado pelo procurador gorai ; 
III os curadores, reciprocamente ou pelos adjuntos 

de promotor, conformo designaçiio do sub-procurador; 
IV os promotores puhlicos, reciprocamente ou pelos 

seus adjuntos, conformo designação do sub-procurador ; 
V os adjuntos de promotor reciprocamente, por de

signação do sub-procurador. 

Paragrapho unico . .A substituição reciproca entro os 
funccionarios referidos neste artigo terá logar sem que 
os funccionarios deixem o cxercicio de suas funcções. 

Art. 30. São substituídos : 
I os secrctarios da Côrto de .Appellação o do Tri

lmnal Civil c Criminal, pelo amanucnse designado pelos 
respectivos presidentes ; 

li os outros empregados da 8ecretaria, pelos cida
dãos brazileiros que tiverem a respectiva capacidade c 
forem nomeados pelos respectivos presidentes. 

Art. 31. São substituídos: 

I os escrivães da Côrto de Appellação : 
a) entre si ; 
b) pelos escrivães das Camaras do Tribunal Civil o 

Criminal, conforme designação do presidente ela Ctn·tc 
de A ppellação ; 

li os escrivães do Tribunal C i vil e Criminal, con~ 
forme designação do presidente do Tribunal: 

a) os da Camara Civil: 
1° entre si ; 
2° pelos escrivães da Camara Commercial 
b) os da Camara Commercial: 
1° entre si ; 
2° pelos escrivães da Camara Civil ; 
c) os da C amara Criminal: 
lo entre si ; 
2° pelos escrivães do J ury ; 
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III os escrivães do J ury, -pelos escrivães da Camara 
Criminal do Tribunal Civil o Criminal. 

IV o oscriv:to dos Foi tos <la Fazontb. :Munici pai: 
1 o pelo escrivão da. Camara Civil do Tribunal Civil 

o Criminal designado pelo presidente; 
2° pelos escrivães da:-> Pretorias ; 
V os escrivães das Protorias, entro si, conforme a 

proximidade das Protorias. 
Paragr·apho uni co. Poderão todos os escrivães ser 

su bstituiclos pelos sons escreventes juramentados : 
a) nos impedimentos occasionaos, por designação do 

juiz perante quem servem ; 
b) em todos os outros caso~, por designação do pre

sidente da Côrto de Appellação, quando por este for 
reconhecido ser inconveniente ao serviço puLlico a 
substituição entre os escrivães. 

Art. 32. Os porteiros são su bsti tuidos: 
I o do .Jury e o dos auditorias do Tribunal Civil e Cri· 

minal: 
a) pelo official de justiça designado pelo juiz perante 

quom devia servir o funccionario, quando o impedimento 
for occasional ; 

b) pelo oflicial de justiça flesignado polo presidente 
do Tribunal Civil o Criminal, nos outros casos; 

li o do Juizo dos Feitos da Fazenda l\fnnicipal e o das 
Protorias, pelo official do justiça designado pelos respecti ... 
vos juizos perante os quaos sorvem. 

SECÇÃO V 

DAS LIClmÇAS 

Art. 33 .· As licenças aos juizes c mais funccionarios 
da justiça local são concedidas, em cada anno: 

§ 1 . o Com ordenado: 

I até um rnoz: 

a) pelo presidente da Curte de Appollaç:Io a todos os 
juizes do Districto ; 
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b) pelo pt'ocurador geral, a todos os funccionarios do 
ministerio publico. 

li até tres mezes, pelo Ministro da Justiça, a todos os 
juizes c funccionarios do Districto ; 

IH ate seis mezes, pelo Prcsirlc~nte da Repu blica, a to
dos os juizes e funccionarios do Dislrido. 

§ 2. o As licenças serão concedidas, com o onlmwclo in
tegral quando o funccional'ÍO pr()var enfermidade o 
com metade do onlcuado em (ptalquct· outro caso. 

§ 3. 0 Attillgido o max.imo de seis Hwzcs, n~lo scrú con· 
cedida nova licença, com ordenado, sem que o funccionariu 
tenha tempo igual de eifectivo exercício do seu c::tl'go. 

§ "1. 0 Pod(~rú, en trctanto, :-iür COIH.:cdída nova licença 
sem ordenado algum; mas, neste c:-tso, su o Prosideute 
da Repu blíca é competente para fazel-o. 

SECÇÃO VI 

JJOS ''E~Cil\IENTOS 

Art. :1.4:. Osjuizcs efunccionarios da .Justiça local per .. 
ceberão os vencimento.:> da tabclla anncx.a, ~em outra 
qualquer retribuição. 

Paragrapho uni co. Desta regra são sômente excc
ptuados: 

I os secretarias da Côrte de A ppollação e do Tribunal 
Civil e Criminal, quando servirem como escrivães ; 

li os escrivães da Côrte de Appella<:ão ; 
III os e~crivães do .J ury ; 
IV os officiaes do justiça da Corte (lo Appellação, 

quanto ás custas a que ti verem direito pelas diligencias. 

Art. 35. E8t8s vencimentos serão divididos em orde
nado e gratificação, conforme a tabella annexa. 

§ 1. o Aos juizes o mais funccionarios sô se con iarão os 
seus vencimentos de~ pois da posse o c'xcrcirio. 

§ 2. o A gratificaçrro depende do eifectivu exercício, 
f<)ra do qual não podcrú ser pc:rcel)ida, qualquer r1uo srja 
o impedimento. 
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§ 3. 0 O juiz ou funccionario substituinte percebera a 
gratificação do su bstituido. 

Art. 36. Os vencimentos. serão pagos pelo Thesouro 
Feàeral, pela fórma seguinte: 

a) os dosjnizcse funccinnarios da t'ôrte tlt~ Appcllação, 
em vista da folha rcmwttida pelo re~pectivo presidente ; 

b) os dos juizes e funccionarios do Tribunal (~i vil e Cri
minal, os do juiz elos Feitos da Fazenda Municipal, os dos 
pretores, sub~pretol'PS e ~upplentcs de pretor e os doses
crivães e porteiro do .Tury, em vista das folhas respectivas, 
remettidas polo presidente do TrilJunal <'i vil e Ct·iminal ; 

c) os dos funccionarios do ministcrio publico, em vista 
da folha rometticla pelo procurador geral. 

Paragrapho unico. Perde todos os vcneimentos o juiz 
ou o funccionario que deixa o exercício de seu cargo, sem 
licença ou a excede por mais de 8 dias, saho força maior, 
reconhecida pelo superior. 

Art. 37. Os funccionarios não incluídos na taLella · 
annexa perceberão as custas taxadas no decreto n. 2162 
de 9 de novembro de 1895; e, no caso de substituição dos 
incluídos, a gratificação cstaLclecida no art. 3G § 3°. 

Art. 38. Além dos seus vencimentos, os juizes e o 
ministerio publico perceberão, a titulo de primeiro esta
belecimento, logo que nomeados : 

I os juizes da Côl'tc de A ppellaç:Io c o procn rador 
geral -1:000$000; 

li os juizes do Tribunal Civil e Criminal e dos Feitos da 
F'azenda Municipal, e o sub-procurador- 800$000; 

III os pretores, os curadores c os promotores l'u lJlicos 
- 500$000; 

IV os arljnntos dos promotores pulJ1icos -2•)0$000. 

t~AS APÓS:~~t.\.DOlZL\3 

Ãl'L 3n. A anoscntaclot·ia dos ,iuizes n fun~cion:nio~ 
incluídos na b.ll(:~ua ~~nnuxa :-::crú eoncl·did;t :::~·,mente ern 
ca"'o de invalidez. 
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I a dos juizes da Uôrte de Appellação: 
a) com todos os vencimentos, si contarem 20 annos 

completos ele exercício ; . 
b) com os vencimentos proporcionaes, após dez annos 

de exercício ; · 
II a dos outros juizes e funccionarios : 
a) com todos os vencimentos, si contarem 35 annos 

completos de exercício ; 
b) com todo o ordenado, si contarem 20 annos completos 

de exercício ; 
c) com o ordenado proporcional, si contarem mais de 

10 annos de exercício. 
Paragrapho unico. A aposentadoria será concedida a 

requerimento do juiz ou funccionario; ou decretada pelo 
Presidente da Repu blica, quando, por exame de sanidade, 
mandado proceder, ex-ojflcio ou a requerimento do minis
teria publico, pelo conselho supremo da Côrtc de Appel
lação, for por este reconhecida enfermidade ou idade a van
çada que sejam inhabilitação para o exercício do cargo. 

SECÇÃO VIH 

DO VES1'UAHIO DOS .JUIZES E DOS OUTitoS FUNCCIONARIOS 

Art. 40. Os juizes e funccionarios do ministerio pu
blico usarão nas audiencias e nas sessões das Camaras, 
das Juntas Correccionacs e no J ury : 

I os juizes da Côrte de Appellação, do vestuario mar
cado para os dosem Largaclores no decreto n. 1326 de 
10 de fevereiro de 185·1 ; 

II os juizes do Tábunal Civil e Criminal e o juiz dos 
Feitos da Fazenda Municipal, do vestuarjo marcado para 
os juizes de direito no decreto n. 1326 citado; 

III os pretores, do vestual'io marcado no decreto 
n. 1431 de 15 de junho de l8S:t3; 

IV o procurador geral, do vestuario marcado para os 
desembargadores no decreto u. 132G citado, com gra
vata igual à dos promotores puLlico.s c curadores; 
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V o sub-procurador, do vestuario marcado para os 
juizus de direi to no decreto n. 13"2G citado, sem a facha a 
com gravata igual à dos promotores puhlicos e cura
dores; 

VI os promotores publicas e os curadores, do vestua
rio marcado para os promotores publicas no tlecreto 
u. U~2G citado; 

VII os adjuntos dos promotores usarão dos vestuarios 
dos promotores, quando substituírem estes funccionarios 
e os curadores; os sub-pretores, dos vestuarios marcados 
para os pretores, quando substituírem estes. 

Paragrapho uni co. Os secretarias da Côrte de Appelln.
ção e do Tribunal Civil e Criminal usarão da capa de que 
usavam os secretarias das antigas ltelações. 

CAPITULO VI 

DOS EXAMES E TITULOS DE HABILITAÇÃO 

Art. 41. Para preferencia na nomeação de pretor, 
curador, promotor publico ou adjunto dos promotores, é 
instituído um exame, que se effectuar~t perante o conselho 
supremo da Côrte de Appollação. 

Paragrapho unico. O exame é requerido ao presidente 
da Côrte, instruido o requerimento: 

a) com a carta de doutor ou de bacharel em sciencias 
jurídicas e sociaes por alguma das Faculdades da Repu blica, 
si a carta ainda não estiver registrada na secretaria da 
mesma Côrte ; 

b) com attestados que abonem a capacidade moral do 
candidato (art. 12 § unico) ; 

c) com a certidão de exercício de funeções publicas que 
tenha desempenhado ; 

d) CO'l memorias ou dissertações j nridicas que tenha 
. "' escnpto. 

Art. 42. Apresentado o requerimento, o presidente da 
Côrte deAppellação designara o dia para o exame, proceden
do de modo que, com antecedeucia de dez dias, sejam sor .. 
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teados em sessão solomne Jo conselho su promo, os dons 
examinadores, dentro os doze advogados quo o mesmo con
selho nomeia, annualmento, para esse fim; sorteio para que 
dovom ser notificados o proc~uraclor p;t)t·al e o candidato. 

§ I. o No caso do impe1linwnto dos flol'toa(los, procecler
se-ha pela mesma forma ao sorb~io do outros, de-rene~ o 
ser transferido o dia do exame, si assim for preciso. 

§ 2. o O presidon to da Côrto tl'~wsmittirú aos examina
dores as momorias ou dissertações com qtH~ o camliclato 
tenha instruido o seu roquorimouto. 

Art. 4:3. No dia (lesi!:!'nado, Pm se:;;~:1o publica do con
selho supremo, prcst~nte"n procn radot' geral, effectuar-se
ha o exame, que versae:'L sobro pontos (le doutrina e ele 
pratica, ;'t escolha dos cxamin<tdores e do procurador geral, 
havendo uma prova escripta e outra oral. 

Paragrapho unico. A prunt escripta serit prestada em 
duas horas no nwa_·imnm; a oral u::tn exce,lerú de meia 
hor:t para cada ox::uninador. 

Art. 44. Findo ü exame e t<mdo os examinadores des
envolvido o seu parecer, por escripto~ sohre o merecimento 
das duas provas o officiado o procurador ~oral, o conselho 
supremo dcliLerarú o votarú em cscrntinio secreto, ümdo 
em attcnção não l"Ó aquelles r~rcceres e officio, como 
tam hem os documcn tos da capaci(Lttlc moral do cali
didato. 

§ I. o Hesultando Lla votaçit:o a approvaçfío com distin
cção, plena, ou simples, se passar:i. o titulo do ex:tme que, 
assignado pelo presi<lfmte, son't entre;;uc ::to candidato. 

§ 2. 0 Rcprova<lo o candidato, sómente depois de seis 
mezes poderá ser su hmettido a 11ovo exame. 

§ :3. o Do exame lavrar-3c-ha o competente auto, assi
gnado por toflo~, o f!l1al snr:'t :trchiYar1o com os documen
tos quo instruiram a p!'tÍG:1n ; po(l<•n,lo S(~l' ~?~tos, em 
geral, restituídos, flc:tn(lo traslado t> o l'C'f!,'Ístro da carta. 

Art. 45. Para a pr<'i'ernncia ua nomeaç<lo (1e juiz 
do Tribunal Civil c Criminal, de juiz do~-: Feitos da Fazenda 
Municipal c de snlJ-procura~iur, ~~institui(~() um rxamc de 
habi litaçã.o. 

§ l. 0 E~ te t~xawc <·~ req ueritlo JIOS tcnuos do paragrapho 
unico <lo art. 4l c o pt'<WC:->so du ox:ww 6 o mesmo esta
belecido nos arts. 42 a ·11. 
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· § 2. 0 A approvaçito obtida pelo pretor com o. grào de 
<listinecão servo de base ú. rocouducç;l:o com o titulo do 
vitalic{edade, uma Yt~Z com prov;ido o bom proce
dimento do candidato. 

Art. 4G. Os protcnden tos aos ofneios do justiça se 
ha.bili tam puran Lo o conselho do Tribunal C i vil o Criminal. 

§ 1. o O exame o requerido ao presidcnto do Trilnt~ 
nal, instruido o requerimento : 

a) com prova (k S('f maior de 21 annos ; 
lJ) com cortitlüo do tm· sido appt·ovado em (>.Xame do 

língua portugueza e m·ithmetica ah\ propor(:fíes; 
c) com folha colTÍlla e attestado du sua capacidadn 

moral. 

§ 2. o Os que ti verem o grúo do dou to r ou de ba
charel em sciencias j n rülieas e sociacs se hn bili tarrro 
me1liante a aprcsentaç;1o da re~pudiva carta. o com a 
fo 11m con·i(la. 

§ :L o Apresentado ·o rer1twrimento, o presiuento do 
Tribunal designarú o dia para o exame, procedendo com 
antecudcneia, mn sessão publica do conse]ho, :'t nomeação 
dos dons examinadores. 

§ 4. o O exame se efl'uctuar;'l em pt·c.c:nm;.'l. <lo suh-pro .. 
cm·adm· c vur:sarú sobre os assttmptos p1·rliiwntc·s a cada 
um dos ofiicios pi'etemli1los, c~nnprchL·ndill()S os que 
possam resultar das sn hstitniçõos dos srn'en t na rios. 

§ G. 0 Quanto à habilita(:ão, se obscn·arú o que dispõe o 
art. 4.:! §§ 1°, 2° e:~". 

CAPITULO VII 

~ 
DA QUALIFICAÇÃO DOS JUIZES DE FACTO E VCh:AES 

Art. 47. A qualificação de juizes ele facto e v OP'ars 
effectuada em execução do decreto n. 10~10, é permanente; 
mas, em carla armo, se pt·oced~.~r:'t ;\ sua ro\·is:io, para 
o fim : 

a) de serem inel uidos os cidadãos 1pw ti vcre1tl __ ,l11uirido 
a capacidade exigida ; 
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b) de serem excluidos os fallccidos, os mudados do 
Districto federal c os que tivrrom mo~trarlo não poder ser 
qnaliflc:tdos ; 

c) de serem feitas as :mnol:açí!os quanto :'t rn~irlencia 
dos qualificados que se tivnrom mudar lo dn nma para nutra 
Protoria. 

Paragl'apho unico. A revisão doe; jni1.rs do facto e 
vog::ws ser:'t foi ta çon.iu nct:tmonl c. 

Art. •!8. Em outubro do cada auno se rennirú, rm cada 
Pretorirt, uma Jnnb. cnmposia rlo pretor ro~pnctivo, como 
presiden to, do do legar lo r lo policia da circnmseripr::1o (e, 1w 
caso rle mais rle um, do dr·signarlo rwln c!wfu dP policia) o 
do adjunto do promotor; o proc.,~rlr~r:'t. ao alistamon to para 
a rovisilo, em Yista fl::t rola(':1o dos dnitoros rn'iirlontns na 
Prctoria c dos mappa:;; rr•mdtido:-> pr'hs insrwctores sec .. 
cionaes. 

Art. 4U. As funcçõcs do juiz r lo factn o r lo vogaes são 
honorificas, devendo ser qualificarlos o~; cidarHios de 21 a 
65 annos de idade, que sou lJerem l(!r c cserevr~r o tiverem 
obtido as (1ualidarles de ch·itor. 

§ l. o Não podem ser qualificn.clos: 
I o os que ti·lcrcm soffrirlo alguma eonrlcmnaçãn pa~

sarh em julgado por ceimo de homicídio voluntario, furto, 
rou ho, banca rota, estellionato, fal~idadn ou moeda falsa, 
ainda que ja tenham cu m priclo a 1wna nn rlella tenham 
obti(lo perrL1o; 

2° os pronunciados por sontem;a com transito em jul
gado e os que tiverem assignado termos rl(\ lJCrn-YiYt~r ou 
de segurança, omquanto sub~istil'orn o;;; sons eifcitos; 

3° os jwlicialmente interdictos cl<1. administração de 
seus bens; 

4° os incapazes por onfermirlndo da monte ou do 
corpo; 

5° os que não tiverem meios rle rlcccmtc snhsis
tencia ou rnceborem soccorros de iustitniç:1o de bene
:ficencia pll blic<L ou part.ieular ; 

6° as praças dn pret ; 
7° os cnaclos ele servir. 
§ 2. 0 São dispensados, rlurante a~: rospceti,·as fnncçõcs: 
1° o Presidente da He1)nbliea ; 
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2n os Ministros de Estado ; 
:~o os membros do Pocler Legisla li v o ; 
4° os juizes; 
;)o os representantes do minist.erio pnblicn; 
()

0 os empregados ela policia c s<'gnr~nc:a pnhliea; 
7° os profnssoros publico.-;: primarias ; 
8° os c•scrivãos c officiaos <lo justiça. 

§ ~L 0 Podmn ol)ter clispensa: 

lG7 

1° os que, no anno anterior, tin;rem e!fectiYamente 
servido durante uma reunião mensal do .lury ou quatro 
sessões da Junta Corrr.ccional; 

2° os medicos em exercício da profiss:1o, ate tres em 
cada Pretoria, prefnriudo os de mais antiga resiucncia; 

:Jo o pharmaceutico que não tiver ajudante~ 
4n os professores particulares do ensino primaria ; 
G0 os maiores de GO annos. 

Art. GO. Logo que conclui do o trabalho, o pretor far:'t 
affixar o alistamento no Prctorio e pnlll ieal-o-ha 110 

Dim~io O(Jlcial. 

§ I. o No alistamento se obsorvar:'t a ordem alphahetica 
e a diYis:lo em cluas partes: na primeira os incluídos e na 
segunda os excluídos, eom a justifk~lçfío disso nn. co
I um na (las ohservaçõos. 

§ 2. 0 O nome de cada alistado sor:'t acompanha1lo de 
declarações sobre a profissf~ e resirlenci:-t. 

§ ~L o Os pr:ejndicados com'a inclusão ou a exclusão 
poderão reclamar perante o pretor, dentro do oito (lias 
contados da publicação do alistamento. 

§ 4. ° Cinco dias depois de decorri(lo o prazo acima, 
o pretor rernetterà ao presidente do Tribunal Civil e 
Criminal u_rna copia do alistamento, acompanhada dos 
doeumentos, informações c pareceres que houver. 

Art. 51. Logo que recebido o alistamento, o presidente 
do Tribunal distribuirá as reclamações pelos juizos da 
Camara Criminal e, com o parecer destes, as decidirú, 
dentro 1le 10 dias; puhlicanrlo as snas <lecisões no .J)t'aTio 
0/ficial. 

Paragrapho unico. Dentro de cinco dias ronb.1los 1la 
publicação dessas decisü'es no Düu·iu Of!lcial, os intorcs-



lô8 ACTOS DO PODER EXECll'!'lYO 

sntlos ou o ministcrío publico pndorrro rocol'~'Ot' p:tra a 
Ctktc dn A ppcllação. 

Art. 52. O presit!c:lto da Corto tli)trihuir;'t immcdiata
mcJLte os recut·:sos entee os mcmlwos d:t mesma Corte, 
para sobre elles darem parecer, att'• a 11

' ses'><"'i:D seguinte 
do conselho supremo. 

Para gra pho uni co. Apresentados em sess;1o os recursos 
com os pareceres, o consl'llw supremo os j ulgarú detini
tivamento. 

Art. 53. Dcvolvi(los os rocur.'WS com as decisões, ou 
findo o prazo sem que tenham apparecidc recursos, o 
prcsiclt:nto do Tribunal Civil o Criminal mandat·ú transcre
vet· por um (l:1s e:~ e i· i v;l>:s do .J u ry, em li r r o especial pol' clle 
numerado c rnbricaclo, o ali-;tame11to de carla uma das 
Pretor ias, na ordem da nu nwraç:1o destas, com as altera
ções occorridas em virtude tl:ts rcdama(õc~s o recursos. 

§ 1. ()Em seguida, o lllt'SillO rm~~;idulltt~ manda!'~·t Asrre

VOI' os nomes dos qualificados de cJ.da Pretoria em pe
quenas cedulas de igual tamanlto, ((lle ser·;l:o dobradas, 
emrnaçadas o guardadas em involnero.;;, com a dcs
ignaç<lo da Pnitoria c o numero dos qualifie:l(lns. 

~ 8. 0 Depois, o mesmo presidente con Yocaeú o sub
procurado:.· e o pre.,;idente do Consdlw ]\luniGipal e pro
cederú com olles ao eonfronto dos alistamentos m:peciaes 
com o geral o o dt~sto cum as eed ulas, e, verificada a 
exactidão ou feita.;; as rcctificaçõos, rulll·icarão os espe
ciaes com as alterações occurricbs e subscren:'rilo o 
geral no livro respectivo. . 

Art. 34. Na reunião a q no se refere o § 2° do artigo 
antecedente, o presidente do Tribunal, o sub-procuratloe 
e o presideute do CoJJsc!ho l\lunicipal sortear;l.o, dentre os 
qualificados em cada Pretot'ia. :!c! vogaes e 12 supplent.es 
-para a .Junta Correccional da respecti nt circu mscr·ipção; 
o determinarão, proporcionalmente ao numero dos quaii
ficados, quantos de cada Pretoria devem ser sorteados 
para as sessões do Jury, de modo a set· o Eer\'iço etluitati
vamente rlistribuido. 

§ 1 . o No respectivo toemo do li v 1'\> 1lo sorteio dos vogaes, 
estP.S e os supplentes serão inscriptos na ordem designada 
pela sorte; e no livro do sorteio dosjuizc)s de facto se lavrarà 
termo que declare qna11tos destes derem ser sort(:ados em 
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cada Pretoria, para se com plotar o numero dos 48 nas 
reuniões do J ury. 

§ 2. o Findos estes traba1hos, as coclula:; f)Crilo de novo 
anT~naclas como estavam, separando-se previanwnte as 
dos sorteados em in\·olucro lacrado, e recolhidas todas em 
urna de tres chaves, das quaes uma scr~t guardada pelo 
presidente do Tribunal, outra pelo sub-procurador, e 
outra pelo presidente do Com;elho l\I u nicipal. 

Art. [)5. A lista geral do~} qualificados juizes de facto, 
vogaes e su pplentes, ser<'t pu LJlicada nD Diar·/u Ofjicial, 
remcttendo-se urna cópia antlwn tica a cada pretor. 

Paragrapho unieo. Os livros na t1rna SL~rilo guardados 
na secretaria do Trilllul:tl Civil o t 'rimiual, ot}(le sc~riio 
arehivados os alistamentos paeciae.-s. 

Art. 5G. Todos e·;ses trahalhos devt~m estar findos 
antes de terminar o anno, sc:rvindo ndles o escrivão do 
.lul'y designado p8lo presidmde do Trilwnal. 

Paragmpho uui:.:o. Tornar-sc-ha efl'ediva a rcsponsa .. 
bilidade dos fnnccionarios que derem causa <'t omiss:lo da 
rev is:1o e ú do sorteio. 

Art. 57. Si, por <1 ualqner motivo, se dt·ixar de proceder 
à revisão na época (~stabeleeida, vigorar:'t a do armo ante
rior; convocando, porém, o pr8sideute do Tribunal ao sub
procurador e ao prcsidt~nte do Cunsdlw ~L~ieipal, para 
offectuar-se o sorteio do art. 54. 

Art.· 58. Revogam-se as disposi(;ões em contrario. 

CAPITULO VIII 

DISPOSIÇÕES TltANSITORIAS 

Art. 1. 0 São mantidos: 

I o distribuidor geral, que continuarà a funccionar 
na distribuição dos tabelliães e eserivães dt) Tribunal ; 

II o contador, que continuará a funccionar nos feitos 
orphanologicos, de ausentes e resíduos, perante a Camara 
Civil do Tribunal Civil c Criminal, e perante a Côrte de 
Appollação e as Pretorias ; 

III os dons partidores, que con tinnarn:o a servir 
perante a Ca111ara Civil do Tl'ibunal Civil e Criminal; 
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IV os quatro escrivães da Camara Civil, os quaes ser
virão por distribuição entre os rr~poctivos juizes, at0 
que o numero fique rednzi<lo a tr{}~, para proc:o:iler-se em 
eonformidade do art. 4° deste e a pi tu lo. 

Paragrapho unico. Vagawlo os Jogares de <listrihui<lor 
geral, contador c partüloi'CS, o presi<lente <lo Teilmn:tl Civil 
o Criminal os <leclarar:'t ex ti neto~. 

Art. 2. o Cada uma das Camaras <lo Tribunal Civil o 
Criminal e cada uma das Pretorias terá um archivo, ao 
qual serão recolhidos os autos das ex.tinctas varas e per
tencentes aos cartorios dos osr,ri vãcs ~pw nflo foram 
aproveitaclos na nova organisação. 

Paragrapho uni co. E~ te arr~hi v o ficarit sob a guarda : 
a) nas Camaras do Tribunal Civil o Criminal, <lo escri

vão da respectiva Camara designado relo presidente do 
Tribunal Civil e Criminal ; 

b) nas Pretorias, rlo escriv:lo respectivo; e do que já 
servia, naquellas em que houve annexaçii.o. 

Art. 3. o Os escrivães das Preto rias ex.tinctas con
tinuarão a exercer na circurnscripç:1o rrspectiva as fun
cçõos de official privativo elo registro civil para. os elfoitos 
rla lei n. 181 de 24 <lo janeiro de l R90; funceionando nm) 
demais serviços da nova Prctoria, cumtilativamntttc, 
por distl'ihuição do pretor. 

Paragrapho unico. Para preenchimento 1bs vagas que 
occorrerem, serão prcferic1os os escrivães das Prctorhs 
extinctas, mediante proposta do respectivo preLol'. 

Art. 4. o Logo que for puhlicado este tlt'crcto, o presi
dente elo Tribunal Civil e Criminal farú a clcsignaç;1o dos 
escrivães das Camaras Criminal o Commercial do mesmo 
Tribunal, na conformidade do art. 15 § P n. li deste 
decreto ; assim procedendo quanto nos escrivães da 
Camara Civil, desde que reduzidos a tres. 

Paragrapho unico. Os feitos prmdentcs continuarão com 
os escrivães em que se acham ; fnnccionando, port~m, 
ncllcs o juiz com quem jú estavam. 

Capital Federal, 17 de fevcn•iro de 1897, go dn. 
Republica. 

MANOEL VICTOIUNO PEREIRA. 

Am,rwo C w;a lcanti. 



Tabclla dos rcncimentos Jos juizes e mais funeeionarius d!\ Justi~a local do DistriGto 11edcral, a que se refere o Jecreto n. 2164 uesta data 

I J!'UNCCION A RIOS 

!---~--==······· -·-

( J .~0;;~~-~.~~~(~~~~~:: :::::: ~: ::::: ~~·:::~: :::·: ~:·:·::::::: :::::::: 
\ A.OJlliZ que servtr no conselho ............................ . 

Côrte de ·"' ppeila~io: ~ secret:tt·t~ ... • ..• • • ....... • .... • ..•... • ... • .• •. • •• • • ...... • 

1 
~ :tm:tmien>es, a .................................... • •••..•• 

, ! fi#;:ik{L,L·~:.:.:. ::.:.::::. :.:. :.: :.:;: :.: :.:.::.:.:.:.:.:.::::: ~::::: 
T ~:~~~f.' C i,;[ o C,,_) ! ~ t{~~~ti~;~~n:::;:: ~; ~~ ~ ;: ; ; :; \\::: ::\ ~.:.:. \\:. :. :. ~ \::. : \: 

2 continu•Js, a •..•..•..•.••••••..•.•.•.••••••..•••.••.••••.••. 

Ju,r.o r!,)-., Feitos d:t\ 1 . · . , F ·t , 1 F 1 ~I : · 1 
Fazenda ~Iunicipali JUlZ uu:s et os ua • azent a. ctn.ctp:t ...... •· ....... •• ..... 

Jury ......... •• ..... ) ; ~~~~~\;~~~: .~.'.':.'.'.'.".'.::::: :: ~: ::·::.".'.'.'.'.'.:::::: ::::::::::"' 

f'retorias .••..•• , ••. 15 pretores~ a ••. ••• .•.....•.•••..••.•.•.•. , •...••...•.•...••• 

( ~ r~b:~l;~~~:a~~~~~. :::~ ::: ~: ::::::::::::::::::::::::::::::.: 
. . 1. 1

1 
1 curador das mass:ts fallidas ............................... . 

~Iinisterto pu o tco • ~ 1 1 1 · d • cura• o r (e rest uos ..................................... .. 
\ 3 promotores publicas, a ........... , ....... • .............. . 
' 7 adjuntos de pr•)motores, a ............................... . 

Som ma geral •••.••••.••••••.•••••••••••• • .•• • 

Capital Federal, i7 de fevereiro de 1897. 

VE:'i'CnJENTOS 

Ordenado I~ t'. - I c, t•a tticaç,Lo 1 Somma 

12:000$0001 7:200'0001 19:200:;;000 
12:000:-;000 G:·)50~000 I 1'i:ô5C$000 
12:000$000 0:ooo~oo J 1 tso:ooosooo ............ i\00:-)000i •300~000 
5:2oo~ooo 2: l\OO,;•)GO I 7:soo)ooo 
2:080$000 t:oio;:oooi ,; '2l01üOO I 
1 :5:)0.'0 10 '7,0.;000 i 2:3w;::ooo 
1:0í0;000 520$000 I 3:120;§000 
2:40 :sooo :::;00$000 i 7:200 . .::000 

t)1Jj$jj7 ,,,,1 ", 000~000 I 
0: 100.~000 G: 500.~000 I 15:000$000 
'J:tOJsooo I ~,: ~uo,:ooo i 2S: tiOO;o:OOO 
9: 100:'5000 3: \!üOSooo 1 111: ooo.~ooo 
4: ili0$000 ~:o"o..:oooi ·>:2íO . .:oool 
1:5GO . ..:ooo ;so.,OJo 1 " osoiooo I 
i ::~00~000 I :JO~GO.)! i:\} )lt$000 

8Jt)~ô07 .u:J;;;333 i 2: li00$000 

D: 100$0001 :} :' 00~000 I 13; 000~000 I 
3: 120$000[ 1: 5Jo.;.:ooo i Cl: 3Go.~oco I 
t:OíO:) •00[ 5;0.)'J;Ll! i:5iO;:OOJI 

í:S00$000\ 2: 4CO$.;OO; i OS ;OOOSOOO I 
12 000$000! !', 000~000: iS ooo.~ooo 1 

'.} 100$1),)0! :1 'JOOllJCO! 13 ooosooo 
lt 480~000i 2 2'10S0001 tj 7~0$000 
4 't'Ü:--)000 i 2 2't0$000 1J 720$000 
4 480.•000! 2 2i0i;OOOI 20 iôOSOOO 
2 2í0$0UOl i 120~0001 23 520.~000 

I 

TOTAL 

:2 í 7: 150$000 

i 7 ,) : G70~000 

l~ :0002000 

i•): D20$000 

iOS:000$000 

S~:120SOOO 

tH3; Sô0$000 
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DECRETO N. 2465 - DE 17 DI~ 1·-r.YERE[J10 DE 1807 

Aht•c ao :\IilliRLt't'io rla. ,TusLi:;a (' Nc:~()('ios In! T!r,t·:~s n l'l'crlitn cxlra 

ol'tlinario de 22:7l0~000 pal'a de;1pcz:t' <'om oo; ,:ct'YÍ<,ns do Ilos}'ilal rlo 

S. Sehaflliilo nos JW'Z8f"l ele ,iancirr> ullit!l<l e f<·lcreit·o cotTü!dc. 

O Vice-Pt•esi,lcnte tb Republica dos E~t:vlo:; Unrlo~ do Brazil, 
com;iderando nuc a tr':l.nsf',·retlC\:t do Ho~;:>ittl de S. SuiJa;;ti:'io 
para a :ulministmçiio munieip:d, ddni'lllill:lda. pelo deereto 
n. 2135 de 14 dej:nwiro lindo. u qnnl foi expedido 1m virtud8 da 
autori~ação concedida no ar·t. 2;, 8 l'\ <Lt lei 11. 4~9 de lU de 
dezembro do Dnno pas:i:Hlo. ainda núo ~') tornon dl'ectiva, visto 
rfepender tle diligellci:t pt•,diiiliuar· ae;_~or·d:uh ,;o111 o l'l'•JI'eito do 
D1stl'icto Fl:deral e qu0 :-e aclla ''m Yi<t d;) exncnç;\.o, o tendo 
on v ido proviamento <J<) 'J'J•ilJllnal riu Conl.n:-;, re~ol \·r~. no:-; te1·mos 
do n. IIL do dito par·:tgr:~pho, ahr·ir· a•) l\Ii11istei'Ío da .Jnstiça e 
Negocias Interio1·es o credito exll"<tOI'din;;J·io d0 Yint) e dnus: 
contos setecetltos e dez mil reis (22:71fl:-:(;()()), :ilim de occorree 
ás do-~pezas eom os scwvir;os do m··~mo IJo~!'it:d nos rnezos de 
j:uwiro ultimo e feV<!l'IÜ!'o cm·r·enk, 11:t c(ílllnt'!lli•lade tln, taiJell<t 
annexa ao pt·esente rlocreto. 

Cllpital Forlcral, 17 do rovcroiiO !],, 18\17, n· rh l~epul>lica • 

• 1 nw1·.i C:ar(llcnnti. 

Tabella disscriminativa a que se refere o dPct·cto n. 2465. desta 
data, da despeza, nos mezes ele janeiro ultimo e fevereiro cor
rente, com o pess0al e matcri;d do Hospital <le S. Sebctstiii.o. 

PESSO.\L 

Director, nn. ruziio ele 4:8002; <ln 
ordenado e 2: 40Us do gratiti
cJção annuaes •.•.......•.... 

Almoxarife, na rle 2:400s do 
ordenado e I :2008 de gt'atili-
caçi'io ••.•••••••••.••••••...• 
Ph:~rmaceutico, idem ......•... 
Escrivão, na rie 2:0008 de o!'de

nado o l.COO$ rle gTatirlcação .• 
J\gent.') de compras, na ele 

1 :GOO'S de ordenado o ~rn~ rh 
g'l'atificação ..••.....•••...•.• 

Porteiro. n:t. de I :20(1:;:; rle arde
muJo e GOO~ de grati!iC<lt;ilo ••. 

I: 200~~000 

()OO;:;H10 
tiOII:)llllO 

.j(}'J .:(j(j() 

:;Q(l~:r 11)() 
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ADDIDOS 

Phat•mnccutico <lo oxtincto Ilos
pital fl,>. Sant:t Bal'lmra. na de 
:2:400 . .:; de orlenwlo e 1 ::wo~ de 
grati ticação ......•........... 

Porteiro, i1lem, na. de I :::>oo;::; de 
or .iCJ.Htdo e GOO.-; llo gTatilicat;ilo 

~ E11ferrneiro'< .................. . 
1 Ettfermeira ..........•......... 
I Cozi11heiro .................... . 
l i\jll(L\ nte .........•...........• 
1 1\lachinista. ................... . 
2 Foguistas .................... . 
1 Jardineiro ....................• 
1 La vnlleiro .................... . 
Serventes ...................... . 
Custeio do hospital .............•. 
Para despeza- (le transporto rpw 

faz o agente de ~ompms in
cumbido da cobrança. das con
tribuições devidas por doentes 
tratados em Ia ela::;se .......••• 

COCl.~OOO 

300$000 

r on:.:::ono 
201lSÜl):l 
7!-l.O~U()Il 
liiO~flUil 
4110:~000 
::::wsooo 
1 WJ:-:.:ooo 
](j():O::()l)() 

1: u~o:-:;c;o11 
14 :OCO.SI)OO 

50~000 

173 

·1 : 500:~000 

18: 21o .. :;ooo 

2~:710~000 

Directoria Geral d.e Contabilidndl~ da Secretaria da .Tnstiça e 
Negocias Interiores, l7 ds fevereiro de l8\J7. - O directqr 
geral, Jose Carlos de Sou:::n Bunlini. 

Sr. ViCr3-Presi1lente <.la. Rcpnhlica - O n.l't. :)" da Ioi n. 22G 
rle :~ de dezemhro de 1f\\J.J :Hllm'i.sou o Govi'J'IlO a reco111lnzir 
<\OS Estados a, fJHe pet'tencessnrn, os pl'esos i'·wol h idos ao Pl'esitlio 
tle Ft~l'lmmlo lle Noronha. Cunti11na.ndo, po•·om, a JH~rrnaneceJ' 
:dli m1o ~ó os senteneiados, C()tllo o r·r~sp:·eti v o pe:-;::-;nf! I, eorré 
ao Governo o devnr de Jllanlel-n,.:, ~1té ()lW se torne e1rectivo Cl 
r~ump1·imento da.qnella nutrwis:H;·â.o. reuovnd:t no~ 1", n. 3; fht 
bi n. ·12\J do 10 de dezllmbro de 18\lli, SPndo para is~o inrlis
pm1savol n. allc:rturn. de nrn cre:lito extraordinario dD 51 :2D9$GOO 
fll.tl';t oecorrct· ús dcspezas co111 o custeio do 11wsmo pl'esidio no 
l)t'iiiWii'O trimnstro de,;to ann1>. Su!Jmetto, pois, :'\. vossa assi· 
gnatnra o uecroto junto. 

Capital Federal, 17 de fuvereieo do l8'Ji.- .1uwro CaDalwHti. 
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Demonstração do credito de 51:299~600 p1.ra as despezas com 
o custeio do Presidia de l<'ernando do Noronha durante o 
primeiro t~imestre do corrento anno 

N ATUIWZA DA DESPEZA 

Pessoal 

Para pagamento dos venci meu tos 
do pessoal .•.•.•.••........... 

Material 

Sustento dos sentenciados •.....•. 
Gratificação a sentenciados ope-

rarias ..•••..•.•..•••..•...•.... 
Medicamentos e dietas .....••.... 

3:29V$GOO 

1 : OOI JS;OOO 
I:2Gu$ooo 4S:ooo::;ooo 

Dirl~ctoria Geral de Contabilidarle, 17 de fevereiro do 18V7. 
- O diroctor geral, José Ca1·los de Sou .. ~a Dordini, 

DECRETo N. 2406 - DE 11 DE 1-·EvEREmo J)E Ism 

Abro ao l\Iinisterio ela Justiça c Negocios Jnteeiorcs o eredito cxtra

ordinario rl<· G1:2D9:3GOO para occorrer :'ts dospc~zas com o custeio do 
Presidia ue -Fernando de Noronha no pl'imciro trimestre do 

corrente anuo. 

O Vice-Presideute da Republica dos Estrulos Unido;; do Bralil: 
Resolve, tendo ouvido previamente o TriiJlln:d do Contas, nos 

termos do art. 70, § 5°, do regnlamonto approv~tdo por decreto 
n. 240U de 23 de dezemuro de loVG, abrir ao l\Iinistorio da 
Justiça. e Negocias Inleriore..,; o credito extraordinario do 
51:299$600 para occorrer ás despezas com o custeio do Presidio 
de Fernando de Noronha durante o primeiro triuwstre do 
corrente anno. 

Capital Federal, 17 de fevereiro de l8Cl7, go da nopublica. 

MANOEL YICTORINO PEREIItA. 

Ama,·o Cavttlcmlti. 
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DECRETO" N. 2467- DE lU 1JE FEVEREIRO DE 1897 

O Vice-Presidente da. Republica Llos Estados Unidos do Brazil! 
ns<tndo da. autorisação const<~nte do aL"t. 2", s 72", n. I, da lei 
n. 429 de 10 de dczeml>ro do anno proximo lindo, rcsol v e que 
na A:ssistencia Medico-legal a. Alienados se observe o regula
mento que a tste acompanha, assignauo pelo .1\linistro de E::;tauo 
da Justiça e Negocios Interiores. 

Capital Federal, 19 de fevereiro de 18V7, gu da Itcpublic<t. 

MANOEL VICTORI:-10 PEREIRA. 

Amm·o Cavalcanc i. 

Hegula1nento da Assistencia l\ieuico-legal a Alie
nados, a que se refere o decreto n. 2467 desta 
data 

CAPITULO I 

DA ASSISTENCIA MEDICO-LEG.\.L A ALIE:-l"ADOS 

S~CÇÃO I 

DOS FINS DA INSTI"rUiçlo, SUA ~ONSTITUIÇ:\.0 E I~Sl'F:CÇ:\0, SEU PESSO.\L 

Art. 1. o A Assis.tencia Medico-legal a Alienados, dependente 
do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, tem por fim soe
correr, gratuitamente ou mo·liante retribuição, os indivíduos de 
am hos os sexos, sem distincção de nacionalidade ou procedencia, 
que carecerem de tratamento por causa, do alienação mental. 

Art. 2. o Constituem a Assistencia não só o pavilhão dos en
fermos em observação e o Hospício Nacional, com um museu ana
tomo-pathologico, um gabinete elcctro-therapico, uma. escola pro-
1issional Jo enl'ormeiros o as otncinas quo forem estabelecidas 
tendo-se em vista os recursos orçanwntarios, mas tambem as 
colonias de alienados e f(naesquer asylos de identica. natureza 
que a União crear e mantiver na, Capital Federal. 

Art. 3." A superintemlencia administr·ativa e scientitica. de 
todos os estabelecimentos ll<t Assi::;tenci<t ó coulhua, a um me
uico, competente om psychiatria, com o titulo de im;poctor gorai. 
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Art. 4. o A Assistencia terá, alem do inspector geral e do um 
escripturario e um continuo para o respectivo expediente, o 
seguinte pessoal nos asylos actuaes : 

No Hospício, um direetor, f{ttO sori medico; nm m ~dico em 
chefe e director Jo. museu anatomo·p:lthologico, o qual tambmn 
terá a seu cargo uma d<\S sec~~õe:) do estalJelecimento ; tt·t:s me
dicos. todos especialistas; um cirurgião, um ophtalmologist~;, 
um chefe do g·abinete electro-tlterapico, f!llatro interuos, um 
pharmaceutico e um ajudatJte; um conta dor, um 'almoxarife, um 
escriptural'io, um am:111tlOIIS<~. um pod1'it·o, enfermeiros, inspo
ctores, guardas e mai." cmp1·egados snb:dtemos, em o numero 
determinado nas tabcllas explicativas da lei de orçamento. 

Além deste pessoal, terá o Huspicio um medico gynecologista, 
incumbido não só do tratamento dos casos gynecologicos. lllas 
taml1em do estudo particulari~adu das rdações que pos::-;am exi~tir 
entre as mnlestias do appardho ntoro-ovariano e as pertur
baçües mentaes, sob a denominaçfto de director do serviço 
gynecologico. 

Nas culonias, um tHJ'ector, f!lW scr;'t me11ieo; nm medico e.;:;pe
cialista, dous internos, um plmrmaceutico, um administrador, 
dons escripturarios, e os enfermeiros e mais empregado::; sulJal
ternos que forem indispcnsaveis, sugundo tambem as referidas 
tabellas. 

SEf'ÇlO II 

l>A NO~t8A.ÇAO no PEB'I,Uf,, SU\. 8U~.';TJTlllçÃ0 1 VP.W'018N!'OS g VAN'l',\• 
GFNS, PEN \S DISC!l'LlN,\l~ES 

Art. 5. o Serão nomeados: 
Por decreto, o inspector geral rl:-t Assisiencin; 
Por portaria, do l\linistro, os diredore:-; do l10sricio e uas 

colonias, n medico em cl!e!'e, os nw:licos, o cirurgião, o 
ophtalmologista, o chefe elo galiineto electro-therapico, o 
director do serviço gynecologico, o eontador, o almoxarif'e, o 
admisistrador dns colonias e os escripturarios. 

Art. 6. o A' nomeação prece ler:t pr·op~Jsta: 
Do inspector geral, quanto ao escr·ipturario (~a Assistencb, a'lS 

rlirectores do liosnicio o d:1s cnlonias, no Jnl!dtcu ern clt~~~~~. aos 
medicas, ao director do ~e1·viço gynecologico. ao eirul'g-iào, ao 
ophtalmologista e :1n clteJ'e do f!:dJtnete eleclru-Uwrap·co; 

Do mesmo inspector, á vista dn imlieação feita, re:-.pectivn
mente, pelos directot·es do ho~picio e das eolonias, quanto ao 
contador, ao almoxarif"e, no administrador e aos e::;criptnrarios. 

At·t. 7. o A nomeação dos medicas e dos intern()s dependerá do 
~oncurso. Em igualdade de coBdiçOo::;, qu:wto á llabilit;Jçil.o 
scientifica, serão preferidos para os logar€s de medico os (';lndi
dato3 que ti verem prestado serviços a, Assistencüt na qualidade 
P,e intel'nos, Dcnt.re elles serú, escolhido o medico em chefe, 
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Art. 8. 11 Os internos, os pharm:v~outicos, o njt11bnte, os 
enfermeiros, os inspectot·es e os :'\'!tarda" do llm;picio e rins 
colonias se6io Iwmcados, re:-;pectivanwnte, 1·elo lll·~diev em choro 
e pnlo dit·octot· das mesttWS colou ias. 

0.:; demai8 cmpreg-:tdo8 set·:'io nomeados p:)lo:; dit'rlt~l o!Y'S do cr.rla 
um desses estabclocimentos, competindo ao iu:-;podot· geral;" 
norne:tç:1o do amanuonse o do continun. 

Art. 9. 0 Serilo substituídos : 
§ 1. 0 o inspcctor geral d:t A s.:;istnnci:t, rclo ffiPdi(~O em clwfo; 

o dit·ector· do hospicio, em se11s irupedirnnnlos, LtliiiH•tn pnlo 
segundo dos re1'cl'idos l'un('ciotmrios, a.tú quo o :nst'edor pro
videncie sobre a substituição ; o mc·dieo orn cllere. pédos tno
dicos <.lo mesmo est~tbelccillleuto, St>gnudo a errlcm d;t anti;:ui
dade no rcspodivo serviçr>; o o- mc<lieo do <'arla uma, :las 
secções, pelo Jo lllll<.L das o<ttms do-;ig:Ja.rlo [H•[:) ml'd i c) <~rn 
•~!te re. 

§ 2. 0 O director das colonias, pr!ln nwdieo dest:1s. 
§ :Lo Sol,re a snh;tttuiç:lo do~ dem:.tis 0111pregados providen

ciarú a autoi'ídade :1 quem cotnpotir a notneat,~<l'> ell'eetiva, l~''m 
previa. autot·ist~ç:1o do 1\Jinistro quando dn ~;u!1stitniç:lo qno hi)IJ

vcrot!l do autoris<~l' funcdon:.trios da .. /\ssislr)!leia rusultar 
nngmento do despo1a. 

§ 4." Nos casos em qne for improscinrlin~l pt·oec.Jnr• de.:>llü logo 
:.'L substituição a respeito da. qual se vel'iflqtte a alludida !iypo
tllesf', a mesnm sulJstituição 8CJ'ú logo d ·tel'lnitwd:.t I) r·ouHuuni
ca.da ao Ministro. 

Art. lO. Nas snb?>tituiçõt~S do;; fnnecionarios rl:t A:::-;i'itoncia. 
ob-;el'var-~c-ha, o seguinte a t•c::;pei to d:t rutnnnera,Jic.: 

}.o Qnando o snhstitnto fot' empregado d:t Assistnttcin, perce
berá, <dém de sou voncinwllto iu tog' ai ,.nma gTatilk:.uJiu ignal 
ú. ditl'eronç<t entre este e o do logar slliJstitnido ; 

2. 0 Qmtildo ror pes:-;oa extt·anlr;t á Ass!st,~nei:r, srr·-llw-lta alio
nada uma. gratilicação eol'!'espoudcute <~o vencinwnto integt•<~L 
do logat' q ne exercer, eruuor:t 11üo su ac:l10 vagu ou ao sub::;ti
tnido caiba qnalqnot· vencimento ; 

:~." Qu::m(lo um medico substitua· a outro, ter:'t. direito à gr,tti~ 
1lcnç:1o do ~ubstitmdo. 

Art. 1 I. Os vencimentos do pc:-;son l da "\ssistencia são o.;; 
constantes <.la, tabella :tllnu .. 'Gl, consirlurawiu-sc duus túrços como 
ot·denado e um tcr~;o corno gmtilic:tç:1o. 

§ 1. 0 Os empregados qne alli nito tigur·nm consirlerar-sr-hão de 
diaria, que será paga pelas eonsiguar;r)es de~tinatLts ;ro material 
ru. verba respectiva.. 

§ 2. 0 Os vencitnorltos de dons dos intetnos do I Iosjdcio N:H•ionnl 
coutinuarüo a S8l' rm;.;os p(.)LL Faculrlarlo du I'lll!rlit•itli.t do Rio do 
.Janeiro. 

Art. 12. As licent,ns serii.o l't~gnla.rlas polo qnn rlispuzeJ' o 
regulamonto th :::;cereta)'ia ÚP. ]';~tadu t:lll relnr:~rJ <l<iS !'l'jlf!L:tivo~ 
fprlcciouarios, 
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Art. I:L Rosi~Ii,:ão na::; cams do propriedade da Assistencia, 
proxirnas ;w hnspicio, o mrdi1·o enc:H·r·eg:Hlo d11 paYilllão, o dirc
ctor do dito llilspkio P o lllc~dico Plll d1nrn. 

Paro.grapho 111lieo. O-; 1'ttrwdonar·io' qn1~ rn-::idir,~m na~ ~~asns :1. 

flllO se rnt't~t·u csto at'ti!~·o, assim C11lllO os ~~nqlt·egado:-; inte!'IIOS, os 
qu;ws siio oht·k:tdos a 'residir· no e~t t,l)ldc·r~imcitto a flUO porten
corcrn, toriio d it'tJito á :tlirncutaç:to, segundo o rrnc fot· observado 
a talrn)pcito nos llo~pit:tec.; mi!itll'l'~'-

Art. 1-1. Terão ro.;ir\onr~ia 1111~ pi'O;tt'i<l'-i otlificio,; dos nsylos nas 
colonias, logd qno nclles ltaja. C(llll!llO l.m;, o dirPetot· I'Cspcclivo o 
o arlrninistt'ador, nmhos culll dirmto a :dimeiJ1ação, na conf'or
midado do disposto nn. ulli1n:t parto do p:n·agr·;tphn antocc~!cnte. 

Art. 1:-i. Aos nmpreg:ldos do sc~1·vi,:n exi,)J'llO que, poh nutn
reza. da1 l'nncc;õcs do lngat·, nil.o tenham tom pu I imit;)do para 
cumprimento de seus den)J'(~S 0 nflo possam, pol' isso, afastar-se 
do:; estallc:locimentns, dat·-~c-ll:t ~tC'Cil!litlllll!:t';;i,l n:~s rl!~pendencbs 
destes. 

Art. lG. O ompl'Cg";ttlo qn0 falt~u· :lo ~nrvL:o d:t repartição 
sotrror á pnrda total on de,;~·o:1to em ~cus vencitlJCJltos, conforme 
as sc.~·uintcs r!isposiçlíos: 

§ 1. 0 O <111e f:1lLu· sollt c:msa jusli:ic:\da l'CrLlcr{~ todo o ven
cimento. 

8 ::'." Pet·d,;t·:'t sómcnto a gr<'..ti!icaç:lo nrtnolliJ qno f:tltar por 
motivo .institir:Hlo. 

S;1.o tnotivo:-; ju:-otific:vlos: 1'', nwlcsti;t do cmprcgatlo; 2", nôjo; 
3", C'ftS:\IBCll lo. 

§:L" S8t';io pr0v:tda~ com att~;~;ta•1o mcdlt'n :te:.: f':llt:n rpw cxec
duretll a trc:-; ~·meada lller,. 

§ 4. 0 0 ülilpt'Og:Vlil qtt·~ cr::llp:tr;;C\~1' tlnpoi . ..; i\,) enrerl';H\0 O 
pollto túi.o so!l'J't~rú desconto si jnstítlca.J' a dc!IIIOl'<l perantü o di
l'í3dor das eolnnias, n, no lJnspic~io, p ·r:1nt·~ o inS[lt•dur, o director 
c1o me:~n10 llil,:pkio 011 o Jllcdi,•o ollt ell''l'l!, <·on!'ot'llli3 o püs:;cnl do 
<JUO 1ii;ur parb. 

§ G." O dusc:onto por f;dt:ts intorp:1l;vlas s'·rú relativo aos dias 
em qnn se dr~r~~lrl ; ma~', ~i !'orem sn(~~~c·:-:-;iva,;, f'OI' esrmço de 
oito ou maL dia~. so n:;teiH!et·ú aos q w~. Jlilo senrlo de serviço, St) 

comprnltondornm no Jl!)l'i!Hln das mes:11as Ldl:lS. 
~i)." As falt~s ~c eontcu·ão a Yi:da do livro elo ponto. 
At't. 17. :\i'í!l mll'rurá ck~contu :;]g:nn o C:ll]'rc::::trlo flUO rloixar 

de COtllp<U'CC''I': 
1. 11 Pot• moti vn elo serviço da. rop:1.l'tit;:io, prcccdcnrlo orclcm <1o 

re;;podh·o elwf'o ; 
2." l'or soniço nl>rigatnrin c ~Tatuito em vil'tndo 1lc lei. 
1\rt. IR. Sit.o sujeito;.: ú.-; sc:;:nint,~s pcn;ts cliscipl!narns os 

ütiiJII'Cgad~·s. nos c:tsns rJ,. nogli.~~en·i:1, cl ~-ol·o 1 iew~ia, incx:u:ti1lão 
110 ClllliJIT'ÍIIll'lltO do d:~V,'l'l~~. C {';tl!;t dn C'Jlllfl:ll't:'Cil118lltO, ~CIIl 
<·an~:tj'lcitiik:vl:t, pol' oito dias coust~<.·uti'·";, ·l,n quinze int.er-· 
polado::, dn:·ante um nwz: 

1.{\ Simples a(l vcrteuciiJ.; 
2." H.r)prohensão ; 
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3.a Suspensão até 15 dias, com perda de to1lo o vencimento; 
4.n Dmniss:to. 
Parugr·apho nnieo. Est:1q pen~'S, com l'xcnpt,~fio da. ultima 

qn:md(l SB trat:tr de lnncciotmrio do nntt1r:1ç:to do .Minist.r·o, 
smft.o impostas pelo inspedor· g,~ral, pelo diredot· do hospício ou 
das colonias, ou pelo medico em chore, olJscn:ttln. a regra csta
lJelecida, no art .. lG, § 41

', (jU:tnto ú, compotonci:t pnra o jnlga
men to das fnl tas. 

SI~CÇÃ O III 

Art. 19. No concurso pnrn, provimento dos lognrr.s de medico 
da Assistencia .l\Iedico-leg-al a AliowuJos, a eornmissil.o ex:nnina
dora será composta, do inspector go!'al da IllO:)tna Assistencia, 
corno presidente, do trcs l<·ntes catlwdr:1ticos de smcncias me
dicas da Faculdade do Medicina rio lUo de .Janeiro, escolhidos 
mcdh nto sorteio, o do nm medico tb nwncion:1da Assistenda, 
design~ulo pelo dito in;:; pectol'. 

Al't. :ZO. As provas do concurso serão: pratica, ornl e esr-ri
pta, e versarão sobro as ma terias rla c:tdeir:t. t!eclinir-:t psychiatrica 
e molestias n 'I'V(Isas d:ts F:1r-n!dar!ns de M<;dieina; havondo 
argukão a I'O:-iJH~ito rbs dua·.; ultim:1s prl)v:1s, !'ui ta pdos membros 
da C'1lllllti:;::;ão examinadr,t·a. 

Ar·t. :~1. A ithC!'ip~.;ãn p:1ra o c:nn<·m·:·o, :1nnnneiada. no Dicwio 
O(ficíoJ o no:-; jorn:w:::; do uwior circul<t,;:"itl, dttJ:'::r:·L quatro mezes, 
e sera ('llCc:rrad:t no nltitno dirt, do pra;·.o, ás ·!_ hot':l:-i dn. tarde. 

Art. ~2. A' insci~pçú.tl so!'il.o ndtttiltidos <'3 cid:ul:1P.; que esti
VGl'i)ltlllO gozo dos dirr•itos civL; o pnlitic·,:-; ,, lul'om gTadnados 
por qn:tl(jlWl' J;IS Faculrla.dcs d1) l\k1li~.·in:t d:1 R;puhlic:l, ou quo, 
tendo si•Jo pol' e::-.cola n.;tr·aDc:cir·.,, St) ltOl<ven'm habilitado 
perante alguma das n:1.donae:-;, apresc•nüi.ndl) uus o outros seus 
diplomas dcvidamentr> le~al isados. 

Art. 23. No impedinwnto do c:tnditlato, :1 ins,~ripção porlerú 
ser f··il:t por proeur:ulor. 

Art. 24. Findo o respecfin) p1•;;zo, nr~nhmn <?andi1l:lto será 
adllJit.tido a inscrover-~e. salvo em nova. inserip,:i:io, flUO o <liro
ctor deverá abrir por ig-ual tempo, ~i ningLWJll houver se apre
sentado na pi·imeil'a. 

Art. 2:>. Ueganis;111a a lista rbs c:1ndidatos inscriptos, o 
inspeetor· gor:1 l con:-;ti tu irá a co:ltillis<"iu, de con1iwmidado com o 
art. 19. e mareara di:1 pat'a coJtl<'\·o d<'s tJ·ah:dho;;, razendo-so 
as Itcr·e.ssarias <'OllllllUllic;u:fte..; c· :1 rl!! Illlcio:.;. 

i\rt. :!G. No pt·inteiro dia rle trai! l[l!q r•ll"ectn:~r-sr'-lw. :t prova 
pratica, dupois do Íl)t'Jllttlwh 11•.·:-: e di:1, ('lll r<~.)<'t'\·a, n lista. dos 
respectivos pontos, r:m nnm<•J'o do oitn, a rp1:1l snrú, rubricada 
1101' todos os membros da commiss;lo. 



Art. 27. Tiral1o o ponto p(do c:1ndirlnto in-;aiptn om primcit•o 
lngar, }'(~a.1iz:1r-se-Jm a prov:t. pr:dica, (pw C(l!t:-;istiJ i .clll prepara
ções hislolog·iem~, JlOI'Ill<II'S ou p:llllolo:;·i,-~:ts, etlJll l'l)!'tTunci:~ á~ 
molcsti:ts nwut:ti'S c w~rvo::-:~~; ~~~~~ :tll:tly:::t~:-; (''tinli(':l:~ d) liqtti
do;-; oi'g;tnicos qne illtet·e.~ . ..;elll ~upw!l : . ..; nlo!.~:-;t~:~s n Ct!Ili~·iT~> clínica 
::-iülJJO O doetlf.t) qt:Q !'OI' :l!Jl'CS•~Jlt:H!o (10 l':llldtd:LtO. 

0 tClli]JO p:tl'::t OSS:L lJI'OV:t, SI~!'Ú J~Lil"<·:vlo [fCh í:Oll!ll!ÍSSilO, 

comtanto q1w car!a c:wdid~ttP tt·n!J:l. vintr• Jl!Ílllllos p:tra o 
•>,x:uno do duc1nlc o trinLt jJ<\l':L cxplil•:tl' :::; p!·t~par:lt:'-it•::> o 
analvs,'S. 

Art. ~8. Dons dias dcpnis dn Jll'O\·:-t pr:1ti(':1, a cotmlli . ..;~ão foi'
mnlarú um:~ lbtn de vint~~ pont,1,.; p:IJ':l :t fll'ov:t n!'al, 1pw ~e re:tli
zarh, pnhlie:uurnt:), vittte e quat!'o ltol':ts d1qJnis de tir;tdo o 
ponto, damlo-so :10 c:~ndid:1to o '':>p:~ço tJ,, UJil:L llor·~1. J•at·;J, !'azcl-a, 
ohserva,dn. sempre :t. o!'dem da inS•'I'Í['I,:;to. 

EmrpHinto fallat· 111!1 c:tttrlidato, Ih q11n S1' llto sr;;_:·ltircm n~o 
po:Jorfí.O OU'.'i\-0, (:ilJlS''t'Va!ld0·'-;1~ [' 11".1 j:-;..;1) Íllf:')!lln111ltÍI':~.\'I;ÍS. 

Art. ;2g. Uolh dils depnis d:t. Jtl'll\':t 11 :li, nll't;d.n:u·-..;n-lln. n,. 
])rnvn, cscript:1, ~niJt'O [llillt,, :.;od,~:~d:l d":ttt·;~ d•~i', 'lll0 sc~t·:"'io 
fornmhHlos JJI>s:-;n dia .• 

Ü:5 eO!lCUI'1'8lltl;.; iell'flO O jJI'<tZO de tltl:~c.; l11W:1:-< Vll":l d!..;:-;c!'f:tr, ll 
!lnr.tnto c-s;-;o tcmp1) ~:r~r:to lbe':tlisaoll!~' JIOJ' dtJlt-.: 11!1)~1111!'nc: 1l:t I'O!ll
missfio, :lltoJ'll<tllnlll<ciite, r:vit:tnilo-:~') qtl(' ,,,; t··•nr·Jit'r·r•r,tr:·s ('OJJ:';'ll
tem qn:tlqner· lin·o oa p:1p·d, on t,;;ll: \llJ <'')'tt::lilni a:;:\u enm 
CJilC!lt qu~·r qno ~ej<1. 

Art. :lO. Tt~rmin:t !o o pn:zo dr• dit:l..; ltll]':t:-< do qno tP:tla o nr
ti;..io nutoc~8donte, sm·;lo totLts as rol !tas d<~, proya du ct;.:la nTlJ 1los 
candidatos ruhric:u!:t:-;, no verso, 1:elns d()ns Pxantill:ldnrr·s qtte 
tivor8m as~istido ao tL·almllto da ultima !tuJ'<I u pd 1 >.-; o1ttms eon
clll'l'd!ltes. 

Art. ~n. Em so,t_;nida cn.r1a cn.ndidn tn lPr:'t su:t prw:n. guardada. 
s~nqn·o a ord''lll d;t in:::eripr,·:i.n, ~cnrlll <t lcit+:r,t li~r~:di..;~tda pelo 
candidato snlJ.;I'IflWllte. 

QttaiHln, pnrótll, ltonvr~r um sr) Ci\JJilirLdo, e;tliorá :t fiscalbaçilo 
num dos e'~<ltnin<ulorec>, dc~i;.rnado pr)ln pt·c:-;i•ir~ntn. 

Art. :;2. Find:t a leitnl'a, rntir:~r-se-ltiio o..; 1::ttJdirl:1tos c n!'n~ 
cndr~r-se-ha aojlllg:m~ent<', piH' Ynl:~r;ih Itnmirt:ll, lil':lndn d~srh 
]0go OX(~luidos u~ c«nrli•l:ltos-rrtw ll:ié> obti\·,;J·em lliai,,r·ittrlo volo:' 
fa v ora vei::L 

Em sngnirla fne-sr;-lta, pet l. ft.J!'Illn in.lic:ula, :1 rlassHjcaçilo, llOl' 
ordem de m~~rceimnnto, dos concnrTentr~s IJal,ilit:tdo;-;. 

Art. 33. Um dos nwmhros da ~~Oll1illiss:to. qun J'r 'r' rtcsignndo 
pelo presideule p:n·:~ :-;erviJ' dn ~e~~ret::rio, r·,-•di~ir:'t n~ :wt:ts do 
p!'Occsso do concnr:-;o, em f]llG scrclo nwncionad:ts tortas :ts cir·
cumstaneias occorri,Jns. 

As actas dr.)verilo :ser a~::::ignadas r r li' f o],y; o~; mcm h:·c1s da com
missilo. 

Art. 34. Si ::tlgnm coJF~UJTentt: !'or at·omnwttido r!n molc·stia 
qne o inltiha rle tirar· ponto on d1) prest:n· qu:tlrpl'JI' d:1s p!'ov:~s, 
pnd0r·ú jttslilkar o impcrlimr~nto pot':ll!to ,, pt·,•:-;j,l,~rJto d/) ~~~~neur·:..;n, 
() r1!l:ll, ~;i ,jl!l::.'JP l(·~,.itimn q ~tJ'•<rnn jn,~~·~:lirrll·nín t•.-;p·\i'l"·:'1 n :(r·'·l 
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ate oito tlbs, no caso tio ha::or m\•is de nm concnrronte, poclenLlo 
fazc!-o pot' nwis tumpo si o c:wdi,\ato fu!' uní~~n. 

No C<~So de t~~r· ::-;ido .i<'~ tind, o 1 ontn, dnJ'-S()-lJ:t ontro em 
ocea::;ii'io oppol't11Ila, o1J--iCJ'vando-Sl) !lo\·:\ll:vnt•) o pt'IJGt·Su ro-
:sp elho. . . _ ... 

A1·t. ;j;J. Si hrJn\'or m:u:-; t1e tJ'•?S cand1cbtns, scl'ao dtVl11Idos 
em tunn:1s p;lra as pt·ov:ts pratic:t o oral, a,.; qn:1cs so realizarão 
Cltl dia~ tli Jl'ei'Ulll<~S e c•Jill ]JOtllos o duellte:; divel'::n,.;. 

Oppoi'Lnn<~ltWlJlt;. o in:-:pt·<~tot· gor:tl d:t .\'i~i:·;t,)llcin.rc:mettei'Ú ao 
Miuislt•o C<.>pí:t (i:ls ad:1s du coltr~lll'SD, acotnp tnluvb das provas 
e;:;cri ptas c d:~ in ['orma.t,~ão q \I C) julgar ~on vcn j,)nte. . . 

Art. :3G. Si, onCL~rt·;ub a ins(~t·i pç:lo p:H'<t o eLllll~lli'3n, vortiica.r
se f!llO um unieo cawlitlato se propi'íll corH'OITer, <3 cssn t'or pro
fL·~:-<>I' d•3 Faenl<l:1·le ou c:-:.enla. n:<~dic:1. n:tc~Í,lllttl ou <',;tr:ulg-eira 
rcconlleei,.h pr,lo (~OV<:!'tlo re:-lJW<~tivo. on toe proti:;siu11:1l dcl ido
neidade; scicntiliea. notori:1, pu(lt•ri~ ser IW!JlGado Í!llk)pen,lonto
nwnt<~ d1~ ct>JWUl':-iO, :nnili:lnte [li'•iposta do in'p':~d<JI' geraL 

.\l't. ::.:7. Nps eo:lCUI'::'O' pa.r:t o:-; lo~~ll.l'CS de ir1tCI'llü,; St]J':1o obser
vadas as "O[.(ninttJs dispo~i<:iic~s : 

1.' Ihvcrit Lt'<\" pr,n·a~ : r~~t·ipta. ot·al e pr;l.lica. ['ara. :t 

pro\'a. escr·ipta, qnc VI)J',;;u·a Sr)lJl':) :t:"::'lllllptu dP rw<üotni:l o plty~ 
siolog·ia <lo syst~·nM n~:rvo::'o, tirado ú sl\rte, ~.(~t·á eouce· lido iJ.OS 
c:wrlidatos o pt·azo <tn tl'C:~ l1·1l'.IS; as prov<tS <'ra\ e pratica, IJIIC 
dnmritn lC> minutos <::1.Lla n:11:1, Ycr::.;arJL> ~()ku assumpto de 
J)allwlogia. llCl'\'(IS:t, on l!l<'ilLa[. 

2." Qtt<tndo n ll't!ll •t'l> (ln :·onn.itrront's cxt~e·L)l' :w de vagns, 
n primeir:1. pt'O\ra Sel':·t. eon~;clnr<~d:t <•litui 11:1 ti \'a. 

;)."O jur.\·, qu·~ a<'ütttpt~tlin,r::~ ejttlg.tl'<t ~;.-; ]H'O\·as, sorú consti
tuído l,)c'lO Íll::'jJI)ctUl' gü!'élJ, (jll0 Jll't'.SÍdÍl';\ 0 ado, pc\0 lil8UÍe0 Olll 
chef) do hospíciO, o pLll' um ontr·o metlicu, ,;orte<do dentre os 
des::>o esta.belecitueuto. 

C,\.PITrLO Il 

Art. :J8. Compete <:o in.;peetur geral : 
1. SupcrintGndl'r, no ponto de vi.':it:~ :Irlministr.ttivo o seiort

titico, o~ ~'-~rvir;•>S da A~si:-;tene;h, tk :H~\:r>J'd<J CUill o pr·~~sento 
regulamento c Cl>tll :~s lt·is quo [V]lo !:uJJ;.:Tc.":;o r\;tCÍIJllal furem 
tlecr·otadas com r,_~rorcneia :w :t~:-;wnph. 

11. Aprescutar no Ministro o t'r'snlt~.v1o <lo::; conrnrso~ a f[Ue 
se proceder, do accordo com :1s lli::ipo,;;i(:(ies <l:t se::ç:lo III do C[l.pi
tnlo antnt~e1hntn, p::l.l'<l o pr·oviiHnnlo <f,lS lo.~;~I·r>~' dn Ill·~dieo, pro
pnndo o-; qno po,:;s:vu SP.I' Jl·)ttlC ulp,.; '' ,·ist:l. rb e\;l::i~iri··a<;:l.r). 

lii. Propt\r ao l\lillbli'O ~t llOlll•.nçi\o ~~ a 1)xu:wr,<l,::iu do:4 <liro
ctores do l10spieio c cl:l.s coloni:ls, 1lo mt~die\) em clwfe, do 
cirurgião, do opl!ta lmohgisb, do dirccLw dr1 SOJ'Vi<.o g-yneco
logieo, do chefe do g;t lJinde electro-th•:r'ltpi•?o e <l.<J::i 1lc~nais em pro· 
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gados cn.ia nonwação c:tik\ ao l\linistro, c nome:w o amanuenso 
c o continuo. 

IV. Co!JCetlcr· Jieení;a a o:;;sos ~~mprr~~ado~; ~~ :1o:; medÍt''·'';, ouvi1~0 
o medico em el~t~fe qn:1n to aos dos '-Orvi<:ns :L SPU ~~:trg·o, e o di
rector das eolonias 1punt.o ao medic~_) d1·s:.;d <•;;ta!wl,·dnl!m to, por 
prazo nito oxemlonte a 15 dbs e n:t. [;·,t'lll:t dn;; rlhpo::içõcs do 
regnlamonto da Sr~er'13taria dt~ E;.;t;uln. 

V. SulJrnnltoi' ao l\1iuhtro, com :1s i11 (;li tn:t:;Õ!'S IJU!' entenda r! ovo~ 
atlt!ital', os orç::unontos do !w"pit~i~, ~~ d:t--; eolllni:1:<, orga.nis:Hlos 
na conromlidade dos nrh. ,11, n. >:X, H), 11. XII o I:?, n. X. VII. 

V{. .\ppi'ov;u' as in,;truet~IIL'S n ;~,; t:J,l;o!Lt:-i qtw elakwarem o 
modko ~~m choro do !wspkil) o') di1'''t:t1r d:lf< euloni:l:<, de aceordo 
c:nn o mndiCtl rcspedi vo, p:\l'.t l'P~nh ti larL• dt •S "'~l";i~·us n:t l'at'to 
attinentn no h•;ttlwte:Jto do~ nnf:·I·nw:.;. 

VIL r·~nc:n't'C'gar-sn dos n,;!nd<lS o p .-;:jili;~;t" f]UO int,res:-;arom 
á ps_n~hi:ttria e :'ts mok:-;tL::< IIOI'\'G''"• pnhli<':•Jt·!o osso·: trakt
lhos, <:onforme os meios ot·ç;utt''il L:! t'it ~~· Ll'~ qll•, t1 bpu7.Ct' a 1\ssis
taneia para, oceol'rm· :1 rle,;pnz·~. 

VIIf. Or,ten:tr :t lt'att::k·i·nl}(~i:l. du~; t•nl't·nt!'l:l ,1,_.-:tin:,<ios its colo· 
nias. 

IX. Resolvnr· Fohrn a pm·mi~.siTo ]'i1.l':t o; 011!'eemos do hospício 
ausentarem-se tem!JorariHJI1Ct1tn, no c:tso tk di\ c:r,r_:·il'Clll o nwdieo 
da secção respeetiva e o tw~dieo om clte1i·. 

X. Decidir todas as qu,::-.tõ:'S qtu so ~ns,~it:ll'rm e11ti·o o tlil'c
ctor do hosp!cio ü o merlieo om ~~tteí'o, no exercieiiJ de snas 
attrihniçõns, sulmwtten \o-n.s ao Mi:listro rittalJilo clltemb nitu 
podo r fazol-o por si. 

XI. Promover no lwspicio, no tli:t 11 d<~ a·~0sto de cada ;~nno, 
sempre quo for possível, uma expo:-;içiio dos LralJalltns manufa
cturados pelos enfermo~ 1lo est<lhel<'(~imcmto. 

Xll. As~ign:,,r toda a cut ro:-;po:t,Lr~!tci:t coiii qn:wsquot· auto
ridades, sobrn as.;nntpto J'(~Jativo ;~ ,\:,-;i-;t.ntwia e qtw rm· dn sua 
compelencia, l':tzendo-o por· intonil·~tlil) do llinh!t'l'Ío da .Jn,;tiça 
e Ncgodos Interiores rpulndo o oxp()'lil'tlb lt!'!l\ ·r ,in >'<'1' tlirigitlo 
aos müros Ministt~rios. 

XLII. Apresentar, n•1 1H'ineipio dn (':Hl:~ <ll!llíl, :1n f'.li!tislro nm 
rohtorir) :IC•lllll':tnlt:Jdtl d1>S dos liiJ'!'I;Io!'n:< fi., ltr'>P;';io (' 1l:ls eo
l,,uhs e do !IJ'·dico em clJO{i) :-:(llil'U :•;; Ot'Cl!I't'8!1Ci:~:-; lu vid:1--; ue~ses 
estabelecimentos, com :~s consid,·ra':''·''' q11o jlllc:ar conve
nientes, hem nssim de urn<1, noticia corwet'Jtonto aos mnios thern,
peutico'3 empro~·:1dos no trat:ttnento do-; e 1 der·mo~ o das obser
vu,çõn:-; scientilicas m:d~; interr)ssanlos. 

Art. :39. u inspector ~er:tl poll•'l':L ;~dntil tir gratuitamente, 
nos estabelecimentos 1h As:,btunci;t, aU• dnn~; i11ter:1os prati
cantes. Estu . ., p:•rderilo, pnl',~ll1, o lo~·a~· si tl,,ix:trem t'e iiJ~cre
vcr-~e ou f,H'I'lll inlt iiJilitD.Ilos t•m duu:-: co!IClU·~:o . .;. 

Art. 40. Os tra!,:tlltr·S do W\fll'dinttlll d:1 llt'P''cloria G0ral d:t 
A:-;sistPnl~h, a q11al 1'111Wciorw.rú em um dn:· ]Ji'i•'i!l~ de pt'i)pric
dade de;.;ta, tiea:•;lo a car~:·,) de mn e:''~l'i p! n • :1 •·i,' e ,Je um eLlllti
nuo, cuj t. frequencia sci·á veriiicacb, pelo 11101\o pn'''Tipto no 
art. GS, para o que ha verft ali i livro :tpropl'i:tdo. 
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CAPITULO El 

Art. 11. (). pavil!:iío du oll:-it'l'Ya<,~:lo dcstin::do a rcceb"r os 
doente:> gratuito~~. ~llspc·itu:) de ali(•!l<tl;itn meulal, CliVi<ulus l.Je~<ts 
uutori,lados pnhlit·a:-;, ó t•xdusiv;urJciJtt~ rc:~~~n·adu jt<t!'a a cltnte;t 
psyeltiatrica I) dtJ tllok:.;li:ts tli'l'\'11:-';t'l, ~~,!1 a iJIJI:;t·di:t!a dit·c·~~<;<to 
do !enio ruspcctivo e dn s~·u -.nh:'t~tutu. 

o servico o~onomico do p<~vii!Iil.o tita pt·ovi~nriarncnt:~ a c:1rgo 
do directol'do ltuS['icio e su.],'ito ;\:-; Jl!C:-'lll<IS dispt,;:-it;llt)S quo rt·:~cm 
o dPsto. 

A escriptltl':\Ç'ilo, qu:tl!LD nos C!lf', !':nos, C()lllirrlt:trit a~~'!' f,·ita 
pelos illterno~. · 

1\l't. 1·!. Emqu:1nto :1 elinic:t p:..;yelti:d.t·it~<l. lit!l(~Cinrur no 1lito 
pavi!ldo, o lc:tt'~ l'C:-i[l'~~~"'\'O Lt1·it ~:·t:to 11,, p1·~~--oal elinieo da 
P.ssi::doncin, si nfio ('XI·:·(~('r o ln<..::tl' 1k iJhP•'t'I,Jr ":·,~r;\1, :t!illl de 
ter :tlli exc;rekio cxdusiv:u!tcr;tc. 

I\' o c:tso de que o :;u!Jstitu tu do lll<";mn ll)tl tu <'St(ja lil'(lvido om 
algum dos cargos do hospício, o l·~nt~~ torit cun:o teu auxiliar, 
no pa Yilllão, utu do~ mcdkus liül' l'llo ii1dicado ao l\linbtro. 

CAPITULO IV 

J>O lli'Sl'IClO :';'A('lO\iA L 

l\d .. 1~~- ;\ dit·crç·:io rl(•S ~':'ni·:~):; :l<lt~lini:o!tnli\1) ,, ~:llliL11in 
do h:1spicio l'Olllpde, J'C'~p<·cti'::uw·tllr>, ;:(1 dir,·•·to:· n ao JIU!dk() 
em elteí'e. 

O dircctor tor:'t. a son (~:11'!~·1 ns :e.m·dçc1S :ul:nini:;lr:tti\·o~, com 
excopção darJuellcs em qno ltonvcrent du tnm:tt' t•arto os curor· 
mos, o ao medico em chnfn cahe!'á. a Sll(J13J'i1Jt<~ll'lcncin. doste.3 
ui ti mos trnhalhos e do serviço elin!co. 

Art. 44. IncumiJe ospeciticadamente ao 1liroctor: 

I. Propôr ao inspectnr geral n. nomeação e oxon·~raçil.n tlo con
bdor, almoxariCt\ atr!nll11Cl1Si~ n l'Set·ipturario do h(\spkin. 

li. NoiiW<Ir, contrnctar on adtttittir, cnnl'nnnn coul11~I' C!Jl f'atln. 
cnso, o llispH1S<lt\ o pnrt<~iro n liS l'lll]•I'egadr,:-; snl·alt1·rno:;; 
cxe'lplu:t•~o; os enl'l~l'JJlt~il'oc:, insp,.etnre:; ~~ g·n;trd;ls. 

!Il. ('Oil 1'f'di'!' lii~Cll(,'<l. lJOl' fli'<IZO JlfiO ü:\i'l~tfolltll :1 l~l di.ts C ~;a, 
fúrm:t das disposi<itüS do l'l'g·u!anJr'Jlto rh Stwr·d;ll'i:t ~~~~ E-;tado, 
aos empeega1\<1S do sna notllC<IÇ:Í.o <pw tirere111 direito a n5sa 
concessão. 
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IV. D ;spaehn.l' o::; l'rrtnrriment.o8 fJilO llH~ l'nrrm dirigi, los para, 
otlmissão provbtll'i<t dt) CJlfermos pun:-;ionbtas, e pat·;~ certidões 
~~ attestado:::. 

V. Antol'ls tr, á vista 1los pareceres ele que trata o art. 47 
n. VIl dt~stu regulamonto, n, uwti'L~nl;t do;s enfermos, segundo 
os preceitos n·.~nlamenlarc::.:;. 

Vl. Fazer mi.~ncion:u na.s prtpoletas os v:tlnres em 1linlwiro o 
os o\l_iecto:-; qne os mJf,Jrtno~ ti verem ao entt'<lr l':tr·a o esta
holecimento, entrog::wuo-os ao almoxarifo p~tr:t serem gtmr
dados em corre. 

Vil. l\Iamlar rncclyw ns onfrt•mo:-; cuja ndmi~:sfio estiv0r auto
risada ou os qne f(1rem romdtido5i pot· autoridado competente, 
1isc,\lisandn o serviço do tt·:wc·.pot·te 'lnawlo f'<Jito nos carros Lia 
As'-isteneia. 

VJlL Collccdor permissii.o, :'t vista •ln parer-er do medico dn. 
sec\ií.O, quando •:nm este concordo o merlico em cltefd, para. au
sentarem-se os enfl)rmo<> a. qncm pmlcr aproveit:.n· a snhida 
to:n porari:t. 

No e:tso de diverg.:mcia deeidirú. o inspl'ctot· ~nral. 
IX. l're.::;tnr ús fnmili:1s dos en{O!rmus. em ~era!, as inforrrw

çõcs lJOt' cll:\s solicitadas, on quo forem cln 'mister, quando f.e 
não rctir;lm an estado do saude; o pilrticipar ús do~ pensionistas 
o qu·J do m:1is impllrtantn or.t•OtTer qnanto aos doentes qno lhes 
digam l'C:'[)('it()' :t Yhta 1hs inrli~·:l(;ií ·:-; qnn re\'clH'I' ~lo me<lko 
em cltcC•). 

X. Pr,Jvi•l,'}nei:w. eom prompticFí(t, soht'<'} o entnrramento <los 
enf\.)rnws quo ütllceercm no liosjdcio N~tcional. de accordo com 
as ordens vigentes c recomm•md:~çõ:~s cLis lhmilias dos mesmos 
enfermos, f IZ~~mlo a necessal'ia i~:u·tidp:~çiio :1() o!Iici;d '.lo regis
tl'O civil. 

XL 1\Ian•l:w extraltir do livro competente :ts contas, eujo pa
gamento est:vcr em a t1·azo, dos en termo..; pensionistas, e, depois 
de proc·~s::.:arlas, cnvial-as ú Secretaria, de Est:uln, com O'- cscl~t
rcci nwn to:; precisos 11ara promover-se a Cllbrança jud idal. 

XII. Presidir {t rcuniíío do c•mselho economicr1, de qnu t'arãrl 
varte o me•lico em chefe e um f'nneeion<tl'io da Direetoria do 
Contabili,Jatle da Secretaria de Estado, de~ir:nado pelo :\linistru, o 
rubricar ~:o·n estes as propostas aprescnta:Lls em virtutle du 
concnrrencia. pulJ!ica pnr<t o;-; fornecin1entus ao ltospicin ~assim 
como mawl:1r l:tvrar cuntraetos Ctilll vs propiJnentes l'referidos, 
á v:sta. do:; mappas r~omp<~rath os f·~itos no dito cstal,ele
eirnento. s?gundo as indica<;·,-;e,; dvs membro::' do mesmo conselho. 

XIII. Examinar. com o me lico em ehcfc>. O:ói !!eneros de eon
sumo recebidos no' estabe!eeimcnto, nth1 de vc1·iricar-sc os que 
uc,·om ser recth:trlos. 

XIV. Sr>licita.l' a r:X~le•liç·üo de r·r·lC!rn l•'~l'~ c:r;r entre!!U•' ao 
almo:'\arih a f!H;ulti<t crlrt'C'lJOIJfknt·-; qn a'.\e,lnt<~m·~nto que ll1e 
ele\';\ S"'l' f .. ito 110 ThE'"'OU!'O Fe ler::ü ;tli!'l de Q('('o)ITI.'l' dnr;lllte 
o anno às rksp.::Z...'l:' n:i,:·h' •' ·le pr·•1:11,t' \' ,~a:n·::>nt•) do ho~pici•). 

XY. ~hn·.!ar ext:·~~~l:l' ,: .. l!n·r, •l·: t >'i•-'. ~JUl~~··r.• !11:' ~ t:m c•c'-
rJ -~n r;~l'''. ~~'-•~( :(~ ._, r:: .... ·::.: '~· r_.: ,- ;: ! ·J-: (~ _! :. '; ~---·~· :~-_<~r:=:~ ~.:·;o ~1 
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ma.ntüenç::to uos serviços uo estnbr.dccimen to o s\lns depen
donch::s. 

X VI. 1\..Utodsal', Jnntro das rcspoctivas ('.onsignn<;õeH m·çamenM 
tarias, as despe7,as miudas e <le prompto p:1;.!:urwnto o a compra, 
segundo o-; processos estabelecidos, dos oi•jt:ctos que forem 
necessarios ao hnspicio e stws dependenchs. 

X VU. 1\lu.ndal' oJ·g-ani~ar e :tssigtmr as l'ollms tlos vencimen
tos dos empregados tlo llnspido, enviando it St)<~rot:ll'ia de Es· 
t,-,do as que, por sen inteJ·mcdio, devam ser enearuiuhadas ao 
Thesouro Federal, e SG!tlllllla vb das que forem remettitlas di
rectamonte ao mesnw The:-;onro, visto comt\rehenucrum f'nnccio
uarios qne neste toem aS~l~ntam<:ntos. 

XVIII. H.nhl'icar não sú as contas do fornecimento e das tlos
pezas miudn.s e do prompto pagamento, depois do dcviclanwnto 
processadas, mas taml1em ns respectivas relaçües, niim ue srwcm 
enviadas no Thesouro Federal, por intcl'!11Cdio da S0cretarin. de 
Esta1lo. 

XIX. Prover á conservnçiio c L) erlificio e gerit· a arreca
dação o as dema,is depenclcocbs do hospício. 

XX.. Organisar o orçamento do hospieio, do ac~cortlo com o 
medico em cllere, na parte que lhe f'Ompeto, e :"t vista dos orça· 
nwntos parcia,cs do chefe do gahi1wtc clectl'o-tlwrapico e do 
pha,rmaceutico, renwttcullo-o oppo1-tnnamente ao inspector 
geral. 

XXI. Apresentar, no prinf'ipio de C<Hla, nn;1o, no inspector 
geral, o relatorio das Ol'cnrrencias administrativas h<tvidas no 
e~taholccimento, acompanhado das respec:tiv<~s est<ltisticas. 

X.X.ll. As:;;ignar a, correspo111lerwia eom quaesqner anto
rirla<les soiJrc as::;umpto rül<~t.ivo ao hospieio c c1no fot• de sun. 
compntfmeir~ .. 

X..X.lll. Organisar i\S inRtrncções c ns talwllas qne forem pre
cisas p:tra :-egnlarillado do serviço :ulministrativo, assim como 
os morlelos uo:o; livros necessarios 11ara no csc!'iptnração. · 

Art. 45. O detalhe de designação tln pesso:tl snhaltorno do 
ho:;pício, para serviços externos, ó lllt competcmeia do clircctul'. 

Art. 46. Incumbe privativ::uncnte ao medico em chore : 

l. Nomea1·, admittir ou contt't1ctnr, conformo 110 cl\so coub:r, 
o dispensar, os internos, o p~Htrm:..tconlico n S•'U ;1judautu, 
os euCcl'meiros, os inspeGtoros e os guar(bs dnl!ospicio. 

II. ConceLler licença. por Pl'<IZO não exeeclente a 15 dias o na 
fót'mn. do regulamento da Secretaria do E:-tado, úqucllo;.; dentre 
os referidos empregados que tiverem dir8ito a o::-;sa concessfl,l. 

IH. Visitar, pelo menos, du:1s vozes por din, todas as SI~C(;üe:::
do ostahelecimeuto, providenciando, quando l'ot· de mist0r, sobre 
a collo~ação dos en!'ermos, e sol.Jre o convenicn te tratamento, na 
au<oncia do medico da respectiva sor·t;;Lo_ 

l V. L{,egblrar as oLJSCI'Vat,:õc:-; que li vct· colllitlo reb ti vamcnto 
ao osta1lo elos enrermos e que justiliqnom a su:t intui'VetH;ilo. 

V. Mandar recolher á respectiva sec\-ã-o os tloen tes, cu,ja 
arlrnis~ão tivol' sitlo autoris8rla, fazenrlo, auxiliado petos internos 
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do serviço, o l'elatorio dos dados anthropometricos concernentes 
aos enfermos, aos quaes prestará os primeiros soccorros. 

VI. Fiscalisar as enfermarias e todas as dependencias rJo ser
viço sanltaria. 

VIl. Fazer pat'te, com o director do hospício e o funccionario 
a quem se refere o art. 44 n. XII, do conselho economico 
incumbido do exame das propostas para os fornecimentos do 
mesmo hospício~ 

VIII. Examinar, com o director do hospício, os generos de 
consumo recebidos no estabelecimento, indicando os que devam 
ser recus!ldos. 

IX. Organisar a tabella das refeições que devam ser diaria
mente distribuirias aos enfermos, assim como as instrucções que 
forem precisas para regularidade do serviço a seu carg-o. 

X. Super·intender nos trabalhos das olflciuas, do gabinete 
electro-lherapico, da escola profissional de enfermeiro,, e, em 
gera.l, em todos aquelles em quo tomem parte os enfermos. 

XI. Prestar ás famílias do;; enfermos as informações })OI' 
ellas solicitadas, quando se t•ertram ao estado de saude, e minis
trar ao director do hospício as indicações necessarias afim 
de que pos>a participar ás famillas dos pensionistas o quo de 
mais importante occorrer quanto aos doentes que lhes digam 
respeito. 

XII. Fornecer ao director do hospício os dados necessarios 
para organisação do orçamento na parte relativa uo serviço 
sanitario e aos que com este tenham connexão. 

XIII. Apresentar ao ins.pector geral, no principio de cada 
anno, o relatorio das occurrencias do serviço sanitario havidas 
no estabelecimento, fazendo-o acompanhar das considerações o 
observações scientificas que lhe parecerem pertinentes e inter· 
essantes. 

XIV. Encerrar diariamente o livro de presença. do pessoal do 
serviço clinico. 

Art. 47. Incumbe aos medicos: 
I. Visitar diariamente, ás 8 horas da manhã, as sulJLlivisões 

a seu cargo. e prescrever o tratamento a O"e devam ser submet· 
tidos os enfermos. · 

li. Lançar, em livres proprios, as notas clinicas que exprimam· 
o estado dos doentes, quer sejam moditlcações dos symptomas 
primitivos, quer factos novos, pertencentes a outra phase da 
molestia. 

UI. Prescrever diariarw·nte, em livro para esse fim des
tinado, a dieta dos enfermos acommettidos de molestias 
communs. 

IV. Dar alta aos enfermos curados e aos que tenham· de snhir 
em virtude de requerimento dos interessados, e submetter as 
papeletas á apreciação do medico em chefe. 

V. Passar os attestados requeridos ao director e os de obito 
dos enfermos que fallecerem nas respectivas subdivisões, e 
remettel·os ao mesmo director. 
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VI. Autopsiar os cada veres qne sahirem das sulJtlivisões, salvo 
tt·:tbn:lo-sc de cont!'ilmiute~3, o cnt1·cg-;u· ao nwdico em chAfe 
as notas rdaEvnsús :wtop:-:,i:ls, pnra sei·em hut,·:Ld:,snu respectivo 
re:..ristro. 

·vu. Apt·csenbr ao medieo em choft~, no prazo de 15 ti ias, que 
]HHlet·:·t sm· por elle prorogado, um pil.l'OCC!' ruudado nos exames 
quo !Jouvororn !'cito· sol•eo o <~stadu Jllnnt;d dos enl'ermos em 
lliJSI'I'V:H;ii.o. 

VIII. Colligir clctucntos p:lt'a o rnlatorio do merlico em chefe. 
IX. Solicitar do nwrlieo om ellof<J n qtw necessitarem p:1ra o 

bom desempun}w dos devores qne lllr>S ca!Jem. 

j\.rt. 1H. lneumlJo :1os intnnws do clini<~:t: 
I. OIJset·vnr assid:1:L o ;~tlonl:llllillllc rh aliena.dos, tomaw.lo 

not:t do tudo qnanto po:-:sfl intoros~:1r no tml:nnento. 
ll . .Assistit· a distrihlliçii.o d11s r(•medi,1S o rlos alimentos. 
l!l. E1r1prog:lt' o traLllll<'llt() llydlo-tlwrapko rpl<J u~ Llcttlta

ti VO . .; pl'O-,Cl'CVOt'Oill. 

IV .. Applkar, n:t ,,nsc!lcict do Jllorlit~o em clwfn o dt,S mctlicos, 
l:'Ó fJ.U:lwlo !'11I'Gm ah-;olntnm~"nte iwli:-:p<~t~S:lVt1ÍS e dur:\.ltte o 
menor prazo possível, o.-) tl!<·ios coct'citi\·us tlo qn1) trata este 
regnlamcn to. 

V. So<~t~OL't't~t· proinpt:llnnntn os enfermos qt!o carecerem de 
cnid:ulos illllllodiatos, rccurruwlo ao nwdit·o Cttl clwl'o nos casos 
gl':t ves. 

VI. Consignai', em livro esp:·cial, todas as occurrenci<\S que se 
derem com l't~l'ill·encia ao serviço cliuico, comprehcnrlida a appli
t':H,~ii.o dos mcins- rol~ rei ti vos. 

Vll. !{egbtrar as notas relativas ús autopsias. 
Vlll. Execut:~r ns instrne<,~õ ·s fJUC recelwrom tios me11icos das 

SC!C\·ões ou do nwtlico nm eltu(\.) cum re!'et'Ottci<L ao SL!rviço cliuico. 
1\rt. 4~). Pa!'a ostins d:t nst1tbtie:t dcverilo <liarbmonto os 

in terno-; e111 sCJrv iço, depois q no lton verem rnc:ubiclo os rola to rios 
ths ot~cnn·etteia'> nas serçõ,~s, l'ol'lwcet• :10 t1iJ't!Ctor do itospido 
no!a da.;.; roup:~s o O\ltros o!l,jcdos que tclth:tm sido inulilistdus 
1 "'lo:.; oJJfcnnos. 

1\rt. 50. Um dos intnmns, desi~n~Hl\) pnlo~:modico em clwf'e, 
lisc:1lb:tra o :::(~l''>'iço do n~;crnteri'' e d:'s ~alH:) de necJ'opsias, 
ülllpregando, COllÍOI'IllC O tmlmlho re('t}l'Íl'-SO ;'1. divisão dos 
homens on á tbs mulheres, sr·n·etJto;-; do nm ou de outro 
sexo, t1 iri!:!'itlos, no primeiro caso, pm· nm cn Cct·meiro, o 1:0 so
glltHll', pol' Ullla iJlS[lOdO!':I. 

Art. Gl. O intut'Jll) rlo serviço nilo porlerá fazer-se sulJStituir 
por 0ntro, sinil.o me,Ji<wtn antol'isac;fio do medico em cl!ot'e ; o 
sob protoxto algum poderú sallit' do ostalJelecimc!lto dura,ntc o 
tempo <lo serviço. 

A1·t. 52. Compete ao pharmacr:mtico: 

I. Prepn rar com o nmiot• csmerd os mcrlicamontos, n.viando, a 
rpw.lqnce ltor;t do dh ou Lla uoito, as presct•it:çües feitns p.:tra os 
enfermos da .Assbtencia. 
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IL Càllsorv.w a rhnrmacia no md llnr· asseio c ort!rm com o 
UtlXi!Íu dos SOl'VC'lltCS rm~eiso~.;. 

lll. E:<tt·ftllir os porlido:-:; de dt•n!fa:' n !ll:lis nl,,]edcH dn qt:o nn
cessit:lr a pharntaeia, e apn·~ental-o~ ao tw:rlL·o i~lll clwl'e,quc o;:3 
trausiuittira ao directnr dn ltospi,·io. · 

IV. Examinaras eOIJtas dt'S tornecutlot'c.srospeetivos, conf!'oll
taiHlo-as eom os pedidos, quo a~ d(~\'C~!'::Íll :1entnpanlmr, e apro
senta.l--as ao direetor do llosrit:iu, com a lt•Jta - eonfonuc -
datada, e as:)ÍQ'n:ula. 

V. Procedet'; ao inventario <lo vasilh:m~:; o mZ~i~ o],jcctos qno 
entrarem para a plmrmacia, c re3'i::.;tral-u t'lll livro especial, num 
vct, por anno. 

VI. Fb;calba.r o serviço eonliarlo ao o!lieial de~ vh:1rmaci:1, seu 
éljudante. 

1\l't. 53. O pharmaceutico nilo se l'etir·arú. do <•stal,elccimcnto 
sem que esteja terminado o expediente do ;~vbmeuto du ro
ceituario, e tamlJOm ua.s occm;U5c::; em quo e~teja auseute o :::;ctt 
ajudante. 

Art. 54. Ao ajnrlanto do pllarmtct:ntico c:umpre fazer o tra
b:tltto CJUO JHH' este fur di~:-Oigu:u!o. 

Art. 55. () pl'imciro en1'\JI'I!lcii'O, (h ~l'g"llllrlO::> enr.~rmeiro::i, as 
enl"e!'tlWÍI'il:) e inspeCttll':l::-::, O I'S .~·ll:ll'd;t<, ~;\tl L;nili:tl'I'S do 31~f
VÍÇO Jlledko, e devem Clllll})l'Íl' as uni~ tiS ou tw·dit~\) em eltel'c, rlus 
medieo3 e dos internos. 

1\rt. ;,l;. No !..;:lbinete do dit·cctot• do ltnspieio e-.;lar:'l. toltt;..1 as 
ma.nltils, das R ús 9 hueas, elll qtte sel'it utteutT:tdu ['elo modieu etn 
c!Jef<~. um livro de pres•mç;1, lW qual C::il~rc..-crilo seu::: uonws üS 
fuuccionnrio:::; do serviço c li ui co. 

llo :li U .~te o .\:-<.\Tu \t •J- P -.Til o 1. )' 1!• o 

Art. 57. No mnse1\ anattJmo~patlt()lo;~ic~o sol'iio u1Jscrvada::; a~ 
segniute::; di::>posiçues : 

1." O museo estará allerto todos O::i di:t:-5 ntois, J:t:::> ~) horas tb 
m:tnhii. ás 2 da tarde; 

~." As peças an:ttomicas rlestinntla:-> :1o nw~;C'o serfio entr('gncs 
ao rcspccti vo dircctor, quu as prep:trarit atim de surom con:-:er
vadas; 

:3." As pesquizas histologicas se f<•.rilo sr~gun1l0 <lS ;nstrncçõos 
que Corem da1las pelo director, o qna.l e;.;colhorú, as preparações 
mais instru:.::tiva~ quo ~onvenlla <'onsurvar; 

4.a A cad;t JW<;a. an;tiontic~:t d(~\·cr:·t :>com:':lnlw.l' nm r~>l;lft,rio 
do caso llllll'l1ido e d;t w_·ci'Op.si:•, d(~ Ill<ld<~ a :;c'l' ar~.~llivado, pat\t 
illnstraçfio c historico da nws1ua pe1:a; 

5." U dil'ector do musr~o dovm·;'t as:-;i:-:t iJ· ;'ts llCll'l'opsi:IS. com o 
fim de intlictr o m.orlo lllais conveni1:!l!e ela cxtr<lcção da veça 
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an::ttomic::t o tlo sua conscrvar,ilo, ::tnf.e:; tl~ p::~s~~u· por ulterior 
p l'O<~I ·s~o ; . 

l'l." De todo:.:; os trallalhos 1':\I'Cntatlo:'; lli> mu~:co devor:t o 
direeto1' fazer, em e:tda. :IJ11JO, um J'<d:ltllrio. quo :-1;1':t culregne ao 
illspectnr ger•;d tla Assist<)l!Cia, atiitt do SHI' p11hlic::vl<1 ; 

7 ." No mns<~o sorii.o exeenl:tdas pulo;; nwdicos n intc•rnos do 
lli1,;pkio, do ~wt:nrdo <'Oill <1S ill:...tr·tw<;úi:S do llll'di<·o c•fll 1:1lel'<~, 
:1s arwlyscs dos liilllid<1S p~lt.llolog:cos o as investig·:,ções nticr·os
copie:l:~ ne(~r·ssnrias pa1';1, a elucidação dos c:-~sos morhidos. 

l'nr;tgr·a.pllO unic(). O encn.rreg-ndo rlo lllusen tel'it soh n sua 
gnarda o invnnta.J'ÍO dos app:u·ellto.;; c moreis alli e:ti~t1n1l<:s o 
os Cll!l;.;ervarft na maior limpeza. c a~:scw. 

Nilo rwrmittir:i CJ1ln SC'jall! rrdir;tdPs fJlla•'SfJllCt' dos app:u·elltM, 
~wm o cumpctcnte recil1o. 

SEr'Ç.\0 ITI 

At·t. ;;s. Ao chefe do gabi!ll't•>. ~:Jectro-tlt(·!'apii~O rumpt\!: 

l. Executar as instruct;õr~s qnc lhe l'orern d:ulils prdo m0tliro 
om ellol'u, o qual se report:trú, 110 qtw di~:sm· n•srwito a.,:-; <lonnte~ 
a cargo do~ llJOdicos, :'ts not<1s qtw delles rccolwr. 

ll. Ter o inventario, so\1 a gnard:1. do (~l!ljll'l'g·:,do nnf':H'l'Ag·rH!o 
do g-:tbinotl),, do,.; HJl]l:II'<'Ilws <~ !II•IVI'Í" ahi e\iStcnt(~:-i, l11!1ll eomo 
l'az(~]-(JS eonsnr· \·at· nu. lll:li• r I illlJl"Z:t e a:;-:eio. 

I![. Apresontat· :10 diroetot• 1lo ltospieio, vi:-a1loc;; pelo mn11ico em 
cltl)l'•', os pt!diJos do:; ol1j1}Ctos qne l'o!'etn rll,ee~~at·ios p:tra o 
g-nl:inetn. 

IV. Nilo TJermittit' :10 cmpreg·ado encarreg:ulo d•1 gabinete qno 
sej:un retirados qnaes•pwr dus a pparplhü.') so1n o cm11pt:t1mtn 
}'I'(:ÍIJO, 

Art. t'll. N:1. escola proíissionnl, f'J'Aarla pelo rl1~crcto n. i\11 
elA '27 de s~~tornhro de lf)90, a qual sn rlr~~tinr~, a prepa r·ar en l'nt'
llll)it•ns o ent'm·moit·a;; par·a ns llospieios e lto~pil:ti!S civi:..; ~~ lllili
tares, se oil;.;orvarú o ~eguinto: 

8 1. 0 o Clli'SO C011St:n{t: 1", ;\n nosões praticas dl~ prnpOilen
tic;t elinica; 2°, rl<~ llOÇt1ns gerao:; Jc <~n<domin, pllysiolngia, hy
g·iono hnspit:tlar, enrati vos, p:~qu::na ~·ir·m·gia. cnida.dilS r~speei:tr•s 
n 1~nrt:1s e:ttPgorin:-.: rln otll"erttiOS 0 applicnr:õ<~S lt:llnro·lh••rnph~:ls; 
~{", •lo cultninistraçilo iqtcrn:.t 0 nsiTiptur:\<,:fi.n (lo s~·rvi1·n 'i:witnrio 
O •'W•nnmlro tl:v~ nrf~~~"'lllHfÍfl'i, . . . ' 
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§ 2. o Os cursos theoricos se effectun.rão tt·es vezes por semana, 
em seguida, á visita ás enl'crrnarias, e :-;ot•:1o dirig-idos pelos inter
nos e JH~Ios enfunnni t•os o i nspentm·es, soiJ a lhe:tl i~a(,·i'io do me
dico o superintentleucia, do medico 1•m cllefn. 

§ :3.o Para ser admitti1lo ú matricnh o proton1lonte devorá: 

I. o Ter H annos, pelo monos, de ida1lo ; 
2.o Sn.IJer ler e escrever correctamonto e conhecer arithmeticft 

elementar; 
:3. o Apresentar attestaç0es de bons costumes. 

Poderão ser admittidos ao curso almnuos internos e exter
nos; os primeiros, que não poderão ex(~od1~r rle :w, alóm do apo
sento e alimentação, terilo direito á gratificação, no primeiro 
anno, de 20$ mensaes, e no sugnndo, rlopois rio primeiro aprencli
:mdo, rle 2r>$; 1levendo, porem, co 11J.juvae os empregados do ostn.
belecimento no serviço qu1) lhes f'or de:sign:ulo. 

§ 4. 0 Ao:5 alnmnos que so rlistinguirom nos exames, quo o in
spector geral peesitlirá, serão conf;;ridos premios até 50$, c aos 
enfermeiros 1liplom:lllos o atnrunos que, n:n qualqtiel' tnmpo, se 
invalidarem no exercício tb pt·otissilo nrH lrospit:11~S m:uJti,los pelo 
Estado, por etreito rios devores~ oll1 in!wr·,~nV.>s, <lllon:1l'·S''·h:t 
um:1. pen:-;iio proporeional ao vctl'~itlli'Lltn qw~ per'<'(·l,i•rom. 

§ 5. 0 No tlm do cnrso, qne po'l,~rá wr t'1•ito c•rr1 dous annü,;, 110 

mínimo, será conferi1lo ao a!umno um Jqdo'tJ:t passado pelo in
spector gernl da Assisteuci:t J\Ierliec-leg:ll a Alienados. 

~ G. o O diploma dará prefeeencia p;tf,l os empregos nos hos
pitaes de que tt·ata este adigo, ~~o ex,~rci,~io profissional du
rante 25 annos direito ú apos,mt:tdul'ia H;J l'<'ll'lWL das leis vi
gontes. 

§ 7. 0 Emquanto lJOrmanorercm 110 est:1 hcll~cimcnto, os aln
mnos ficarão sujeito . ..; ús penas diseiplinar·os impostas na..; instrn
cções do serviço intel'no :.tos rospedi vos unrpr,'gados. 

D.\S 0'TICI'-: \'": 

Art. 60. lh,·erit, no hospicio, :ts olTir~inns rpe o inspector 
geral julg-ar convonicnln (~sttlJO!I•.eor, tendo em \·i::;t~t os reenrsos 
orçamentarios. 

Al't. Gl. Os kalJalhos rlos •"lllr~rnv~s alienados, s1ln1 os rpw 
se destinarem ao nso dos propt•i,ls e!1f':>t'mns e os fl'H tenham do 
ser entregues á~ pesS•1a,..:; qw3 ~~ ertr'nrurii,~ndal'~'lll, tkarão expos
tos em CO!Jl{Jat'tllll!'Jlto ~\lJ!'•JjliTt J.,, rl!l·l·~ ,,r);;..: ':~t ~"!' Yi~tiJS pdo:s 
visita'ltes. 

Art. 62. Parte do prn,_!n~to da ,-en !:t Jlo..; rcf·~ri·los tml·alhos, 
c.alculada em 10 ~ó, ser:\ de~tin;Hh a p · lll!'lWs pr·'lllil)s ao::; en
fermos que mais so distinguirem no tr:il ali! o. e a modico auxilio 
pecuniario aos que, tr>nrJo-s·3 r~st~.l:J~l·~~i·Jo, nfto dispnz'=rem de 
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recursos para seu transporte ao logar de residencia das familias 
e para alimentarem-se antes de ~~ncontrar collocação. 

Al't. G3. Os prt'mios e auxílios de fllle trata o artigo antece
dcnto sorão concedido:; a juizo do medico em chefe. 

Art. 64. Trabalharão nas officinas da divisão dos homens, 
industrhwdo os enfermos nos differentes o!llcios, os mestres 
neeossarios. 

Art. 65. As oficinas da. divisfí.o das mulheres estnrão a cargo 
rle inspectoras. 

SECÇÃO VI 

DOfl TIL\ P..\ L TIOS DE Eflr'P..li'TU!l.\ÇÃO 

Art. Gll. Ao conttvlor incuml1irú n escripturnção relativ:1. aos 
ol~jecto:S de IJ.U') tratam os ns. I a V <lo art. 6U. 

1\rt. G7. lnctulllJe ao escriptnrario e ao amanuense, se
gnn<lo distribuição feita. pelo dirt~ctor do hospício, o qual 
assignar~t a,c; certidões, os attestados, os nnnnncio:; e os editnes, 
nssim como rnL•ricat·ú quaesquer trabalhos ahi nlalwrados: 

I. Todos c,s serviços concernentes ao preparo e an<lamento dos 
papeis recebidos, inclusive os requerimentos do qualquer natu
reza e a correspondenci:J. do director. 

Il. A orgauisação da. lista dos enfermo:;; qne derem entrada no 
hospício, e a respectiv<t matricula em livro proprio, ob::;ervados 
os preceito::; regnlnmentares. 

li!. As cortidõos qno tiverem 1lo sm· pa.ssarl:ls em virtude do 
despacho do mesmo diroctor. 

IV. A guaeda dos pareceres moclico::;. 
V. O assenta.nwnto uo') empregados do hospício. 
VI. A transcripção, em livro e::;pecial, elos contractos que 

dov;ml ser colelJr:vlos com os fornecedores do hospício. 
VII. A re:Jacçuo tlos aunnncios e e<litaes, inclusive os de rece

bimento de propostas para éompra de generos alimentícios o 
n•ais ol1jectos prociws ao hospício, quando foe do mister a con
cnrrencia. 

VIII. A organisação e o processo das folhas dos empregados 
do hospicic; o processo das contas cbs deSJlezas de fornecimento, 
miudas e de prompto pagamento, c dns contas thls pensões em 
atrazo: outro.':litn, o preparo das gnias pará. entreg<t das con
trihniçõos dcs peusionbtas no Tltcsonro F'c·lel'al. 

IX. A or·ganisa1;ito, no começo de cada mez, 1le um qua.1lro 
demonstrativo dos gonoros alilltOllticios distrilmidos, rlurante o 
mez antecedentn, pant as rd·~~i~,:õcs. a qual so f'ara á vi"ta. das 
not:1s d:t quanticladu de c1da um dns rrtc~nws !}euoros dhria-
mento furnecirlas pelo empregado respectivo. ~ 

. ~· A escripturação, em livro especial, tia do3pcza do hos .. 
VICIO, 
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XI. A org<tnisação do orçamento do mrsmo lto;:,plcio, conforme 
as ttHíicaçõe~:; tio rcspecti v o •lirector. 

P<lragrapho nnico. Aos escriptnrarios e ao amanuense clll;1pre 
executar·, com zelo e pt·omptidão, os trabalhos que lhes furem 
distri!Juidos pelo director do hospício. 

Art. f\8. O serviço começarú, no:-; tlias ntnis, ás 10 horas da 
manhã, em quo será encerra•lo o ponto pelo director, o ~en2i
nará ás 3 1ht tarde, podendo ser prorogad<t a hor·a do ox pedwn ... ~', 
quando a~sirn o exigirem os trttlmlhos. 

Art. f)~). Ao n.lmoxn.rife, o qn:tl dtworá com1'arrcrr •li:uin
mente no hospício, ú. hor~t qno convier ao SCJ'\'iço, inenndJe: 

I. Recolher om cofre, pnrn, terem o devido destino na fúr·mn, 
•la lei, os v:-tloros em dinheiro e os ol>})ctos fJHO ti verem os en
fermos ao entrar par a o hospício. 

li. Arrec~arlar os espolias do;; en formos quo fallecerem, para. 
serem entregues ás respectivas fa.m!lias quando compntentn
mente reclamados. ou, no c~tso contt'ario, envi<tllos pd:> din~ctor 
ao pretor respectivo. 

I li. Receblw, no Tlwsonro Fede1'al, a quantia. qne honver dB 
ser adeanta.da para. occonet·, dut'ante o armo, as dospezas mindas 
e de prompto pagamento. 

IV. Recel:er a renda das officinas e entregal-n, no principio rlo 
cadit. mez, ao dh·ector tlo hospir~io, acoinp:mlLtlb de guia em 
duplicata. . 

V. Recolher mensalmentn no Tlw~:oui'O Fedoral, à Yisb, da 
necessaria. guia, o proilueto d<tS contrilmi~·ües dos pensio-
11istas. 

Vl. Sntisfazer torlos os p:;dirlo:;:, uovid[tnwnte autorisados, 
dos objecto,; precisos para os di!l\3rentus Süt·viços llo llo::>picin e 
stws dependenci::ts. 

VII. F';1zer a carga e des~arga do:-; ohjectos adquiridos para os 
nlludidos serviços, debit:m,lo a cnda. um dos o!uprcJg:tdos, em li
vro proprio, o (]118 nws ti ver fcwnecidu. 

Art. 7(~. O :tlmox~u·i!'n pre:;tar(L no Thc:.;ouro F'tdcral, seg-nndo 
os pmccltos quo a!ti se ob:;or•v;u·nrn etn 1·erel'cncia ao..; o!Ilpt'l3-

g-ndos de Fazenda., ti:lnça cujo valnt· o l\linistro adlitJ·ará, tendo 
em att(~nçã.o rt importancin. pe~nni:tria pnla qn:tl tique l't~spon
sa.vnl o lllür.i!HO n\JllO'{i\l'íl'o Cl41 rop,;oqllcn•'í:l. dr~ ndnant;l.mcntp '11111 
J ]IP r\ f'!1ito t ' • ' ' 
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C.API1TLQ V 

Art. 71. A~ colonins siio excln~ivamcnLo rc·st·rvatlas u nlie
nn.das indigente~, transreritlo~ do llltspicio Nacional ou romettit!_?~ 
do pavilhão lle observaçüo, o C<l pazes ue entrcg~tr·:so a explonu;tw 
agrícola. e a outras pequenas imln:Jtt•ia:;. 

Art. 72. Ao clirector compete: 

I. Fiscalisar todo:'-> os servi<.:llS d;ts coloni:ts; 
ll. Prorôr ao inspector geral :t nutne:u;ií.o o a exnner:1çií.o do 

ntlministnulor e dos c.:scl'iplUl·a.rios, o Illntlr.ar, conttadat· on 
ad!llittir, conforme coulJet· mu e;ula e:t:-;tJ, u dkpensar~ us demai:-; 
etnpreg:tdos, com exeept;i'í.o do nwdko. 

lll. CoitC<~deJ· lienuç;,, pcll' prazo niiu cxcedeu!e a 1:-l dias o nn. 
f,)l'!llft do ro.~~UlHill<'llto da su~·t·etaria dt! E~l:u!o, :lU:.; l'llllll'e~;ulos 
Je SUa llOJllCilt,'àO <[llü tÍVCt'ont dit·eitu :l f'::i:-;:l V;:Jll<l{.!'i~ln, l', Ú VÍ:-1\a 
do parecer do murlko, poriui.-;::;:lo p~ll':t. :tn~r~nhruu:-:-;u (h !~llkruw:; 
a quclll puder apt·ovuitar a :-allitl•" Í!Jlitl'ur:u·ia. 

IV. llt:~St•<!Clt 11' o~; I'Cf]lWt'ÍtlWillus qno lltn t'ot·r·m dirig-idos para, 
certidGes o attusLHlo;:;, assi;~ll<lJl!!u eslus ducunwnto:::, aci::;im eomo 
qnuesqner anuunciu:.> (m e1Útau~;. 

\'. Manchtl' m;~trieube, em livro propt·ío, os ullCur·nJus envia
tios pulo inspector geral. 

\'l. Prestat• <h Ílll'tJl'lll:t(,'iJ·_)S qt:n a l';:;~:pr•í!rl dns cnl'urlllns 1'ol'om 
· solidtadas. 

\'li. Providenciar, com promptidão, ~oLre o entr•rr:nncnto dos 
cn!';Jl'l110S rpw fallce:~rum, fazewln a 1WCr.!.S:5<Lr·Lt l';u·licqi<~Çiio ao 
oíllei<tl do l't'gistl'O ei dl. 

Vlll. Presidir· ú renui;ío d<_l couscllw t•conomico, l[e CJUO farão 
parte o nJetlico das colc'tJias e um runeeio!J<lt'io da Dircetnria de 
Coutalrilidaue da Scceetaria tle E~.;tado, du~::;_:IJado pelo 'Ministro, 
e rul.il'ÍC:tr eutll ustus as propo::;tts ;qJt·e::; 1~nlttd:t:~ •;tll vil'tudo de 
(•.ou,·mTencia pnldiea p ll'a os 1'onwcirnentos; ~:S:'ittl como mamlar 
];lvrar contrados eotn os propolle!ltl~:.; lH'ot•~t·idus, á vista do~ 
mappas eou1p::rativo0 l'eitus ~t~,:;·al!do as iudie:~<;•~;::~ l~us wcmlll'US 
do mesmo consolho. 

IX. Examin<~r, com o metlico das coloni:1s, os gnnerns rle '~on
l",ntuo r·eer~I.Jidos 110 est:dy•lc:;Iuwnt~J, a!im du n;ritie~tr-;:;o u:-1 qne 
dnvam scw rt·cns:tdos. 

:'(_, ~olicit«r a oxpedit,:<ío tle uhlcm rara a ('ntrcga :10 adt!linis
tratlor <b (]ll:llllÍCl CIH'J'C~j}OUtl•JI1te :l.U <lilUJ.IIt<tiiH~lllrJ li\W lho 
deV:l ~er rr~:to no Tlli:SOUIU Foder;d ali!!l ele OCC'OI'!'el', rltll'<tllte () 

anno, á.s Jespoz:~s Iuiwbs o de )JI'OllllJto p:lg-anl•.!nto 1b:i l:11lunías. 
XI. Mandar extrallit• do livro do t·tl<l.u, nnrw·t·;tdns e em 

ord,~tn chrotwlo~·i<~;t, n visar, os pcdidus do qno !'lit' ttc~~;;ssario :\, 
lll:llllÜC!Hji'io dos s•)t'vi<:o:.; do 8,~talir~leeittlütlto. 

)\[f. Antol'ÍS:tr, deutro da::; r·e;puctiv-:ts; eonsi:.:·:::!';()es on;amon .. 
tnri:t~, :ts despe~:;ts ttlllld;\'i ~~ d;~ pr·uwpt'J 1 ;t;..::ll!lento ~e u, 

1'rt<Jt!l' i'~''''~llti ·q ~''Ti n 
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compra, segundo os processos estabelecidos, dos objectos que 
forem necessarios as colonias. 

XIII. Mandar organh;ar e assignar as folhas dos vencimentos 
dos empregados das colonias, enviando a Sccr•etaria do Estado as 
que, pot• seu intermedio, devam ser encaminhadas ao Thesouro 
Federal, e segunda via das que forem remettidas directamente 
ao mesmo Thesouro, visto comprehenderem funcciouarios que 
neste teem assentamento. 

XIV. Rubricar não só as contas de fornecimentos e das des
pezas miudas e de prompto pagam~nto, depois de devidamente 
processadas, mas tambem as respectivas relaeões, afim de serem 
enviadas ao Thesouro Federal, por intermedio da Secretarht de 
Estado. 

XV. Visar as guias do entrega da renda das colonias, os 
mappas de frequencia do pessoal, bem assim os demais docu
mentos sujeitos á sua tlscalisação e que tenham do ficar no 
arcbivo. 

XVI. Rubricar todos os livros destinados aos serviços das 
colonias. 

XVII. Organisar, ouvido o medico, as tabellas das refeições 
que devam ser diariamente fornecidas aos enlermos; outrosim 
o regimento inter·no, no qual se dispora a respeito das obrigações 
do pessoal subalterno. 

O regimento interno será ·acompanhado dos modelos dos livros 
que forem de mister para a escriptm-ação. 

XVlll. Organisar o orçamento das colonias, ouvido o medico 
em a parte que lho compete, remetteudo-o opportunamente ao 
inspector geral. 

XIX. Apresentar, no principio de cada anno, ao inspector · 
geral o relatorio das oc.~urrencias havida.. no estabelecimento, 
acompanbttdo das respectivas estatísticas. 

XX. Encerrar diariamente, com sua rubrica, o livro do ponto • 
. XXI. Dirigir e regularisar o serviço das lanchas ~.., oregadas 

no serviço das colonias. -----. 
XXII. Assignar toda a correspondencia com quaesquer âUtt.

ridades sobre assumpto relativo as colonias e que · oja de sua 
eompetencia. 

Art. 73. Incumbe ao metlico: 
I. Visitar as colonias diariamente, e extraordinariamente 

sempre que a sua presença for reclamada. pelo director. 
II. Prescrever diariamente, em livro para esse fim destinado, 

a dieta dos enfermos de molestias communs. 
, lll. Indicar a natureza e duração dos trabalhos a que os en
fermos ~evam ser submettidos, e prs;crever os meios coercitivos 
necessar10s. --· 

IV. Dar alta aos enfermos curados e aos que ten bam .de 
sahir em virtude de requerimento dos interessados, e submetter 
as papeletas á. apreciação do director. 

V. -!teclamar, quando julgar conveniente, os serviços do 
cirurgião. · · · · 
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vr. Dar aos internos as instrucções pelas quaes deverão 
g-ubr-se na sua. ausencict. 

v H. Fazer as autopsias previamente indicadas pelo· medico 
em chefe remettendo-lhe o respectivo relatorio. 

VIII. Colligir elementos para o relatorio do director das 
colonias. 

Paragrapho unico. Concedi~::t ~ alta a qu3:lCJuer ·enf_erJD..?. 
ou no caso de f<lllecimento, sara feita a necessarm commumcat;ao 
á autoridade que honver requisitado a admissão. 

Art. 74. Cabe aos internos: 
I. Executar e :fi1zer executar pelos enfermeiros e guardas as 

prescripções do medico. 
n. Cuidar do archivo clinico, no qual ficarão consignados os 

factos mais importantes e o resultado das autopsias. 
III. Consignar, em livro especial, todas as occurrencias que 

se dérem com relação ao serviço clinico, comprehendida. a appli
cnção dos meios coercitivos. 

Art. 75. Ao administrador cumpro: 
I. Recolher em cofr·e, para terem o devido destino, na fórma 

da lei, os valores em dinheiro e os olJjectos pertencentes aos 
onfermos transfel'idos para as colonias. 

11. Extrahir de livros d(~ talão os f>"'didos do g-cneros e mais 
objectos necessarios as colonias, e sulJmottel-os ao - visto -
do director. 

III. Receber, no Thosouro FeLleral, a quantia que houvet• de 
ser adeantada para occorrer, durante o anno, as despezas 
miudas e de prompto pagamento. 

IV. Satisfazer todos o~ pedidos, a qno ~e refnre o n. li deste 
artigo, dos olljectos precisos para os tliffcrentcs serviços das 
colonias. 

V. F<l;;:;er a carg<t e a descarga dos ohjectos adquiridos para 
os allndidos serviços, debitando a cada um dos empregados, em 
livro proprio, o que lhes tiver fomecido. 

VI. Arrecadar, gunrdando-a em corre, a renda. das colonias 
afim de, depositando em uma instituiçií.o bancaria lO 0 /o da m~~sma 
rend3. para ter a appli~ação est.atuida no art. !i2, recolhel-a ao 
Thesouro Federal, no principio de célda mez, acompanhada de 
guia. om duplicata, visad:t pelo director. · 

VII. Fazer, annualmente, o inventario dos moveis e utensílios 
per-tencentes ás colonias, lançando-o em livro relativo a c:tda 
um:t 1lellas, com as a Iterações que f(wem occorrendC'. 

VIII. Prover a conservação dos edificios e gerir a arreca
dação e as demais dependencias das colonias, representando ao 
director contra as faltas que encontrar. 

IX. Dirigir o serviço das despensas o cozinhas das colouias. 
Art. 76. O administrador prestrtrá, no Thosouro Federal, 

segundo os pt·eceitos que ahi se observarem em referencia aos 
empregados de Fazenda, fiança cujo valor o .Ministro arbitrará, 
tendo em attenção a importancia pecuniari:"t pela qnn.l 1lque re~ 
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sponsavel o mesmo n.dministradOL', em conseqnoncia, do udeanl::t 
mento que J h e é te i to. 

Art. 77. Aos cscriptural'ios compete: 

I. Fazer a correspondencia do tlit·ectol'. 
li. Passat· as certidões que c:-; te tenha. de assignar. 
UI. Transcrever, em livro especial, os contmctos (1ue devam 

ser celebrados com os lbrnecetlores das colonias. 
IV. Redigir os annuncios e editaes, inclusive o:-; de recebi

mento de propostas para compra de generos alimentícios c mais 
objectos precisos a:l colonias, quando for do mister a. concür
rencia. 

V. Organisnr e processar as fulha::; dos vencimentos dos em
pregados ; e processar as contas das tiespezus <le fornecimento e 
de prompto pagamento. 

·· VI. Organisar, no principio de ca(ta. mez, um quatlro demon
strativo dos generos alimenticios di~tribuidos, durante o mez 
antecedente, para <lS mti~ições, o qua.l se Carú a vista das notas 
da quantidade de ca.Ja um dos mesmos gonoros dia.l'iamente for
necidos pAio empregado respedi v o. 

VIl. Escriplurar, em livro especial, as uespczas das co
lonias. 

VJII. Org::misa.r os mnppas de froquencia do todo o pessoal das 
colonias, á vista do livro do ponto. 

IX. Escripturar os livros de matricula, os de assentamento 
dos empregados subaltemos, os de regbtro das contas e outros 
que forem creadm pelo director. 

X. Notar no livro do ponto as fnltas do pessoal suualteruo. 
XI. Fazer os mappas do movimento dns colonias. 
Xll. Organisar o orçamento das colonias segnndo as indica .. 

ções do director. 

Art. 78. Os enfermos alienatlos occupa1·ão dornJitorios em quo 
sejam observados todos os prece i tos da. hygiene. 

Art. 79. Aos alienados se proporcionarão, alem da halneo. 
therupia, banhos ordinurios do agaa. doce e de mar, bem a::;sim os 
recreios que forem convenientes, a juizo do direct(ll'. 

Art. 80. Os alienados potler·ão recebei' os parente; qne os 
procurarem, aos domingos e dias fariados, precedendo permissão 
do director das colonias. 

Art. 81. 0:> alienados não potlerão enviar ou receber escripto 
algum si não por intermedio do director. 

Art. 82. São applica.veis aos n.lienndos d~ts colonias os meios 
coercitivos emprega.dos no Hospício Nacional. 

Art. 83. Haverá nas colonias, logo fJUO t'or possível, as offici
nas fJUe o iospector ger=1l julgar acertado estabelecer, e nollas 
trabalharão, sob a. direcçã:> de mestres, os alienados fJUe niio se 
prestarem ao tralJa!ho agt'icola e mostrarem a ptidii.o para algum 
otHcio. 

Art. 8-L A renda das ollicinas e dos productos da pequena 
lf\vour·a terfl n. applie<H;fío estatuída na legi::-:la<.;ilo vig-ente, oh
~ervndo o disposto uo ~'l't ~ UZ destu rugnlu!HCllto c arbitra.dos 



pelo directot• os premios e auxilies que tenham de ser concedidos 
nos enf0rmo3. 

Art. 85. H a verá nas colontns lognres npt·opl'iados para dê-
posito dos mol'tos e preparo de caiXões. 

Art. 86. A vi::iita ás colonias será perulittida polo respectivo 
director nos domingos e dias feriados. 

CAPITULO Yl 

DA ADl\IISSÂO DOS ENFEIDIOS, SUA CLAS31FJCAÇÂO B TRATAl\WNTd 

Art. 87. Todos os individuas que, pela pratica de actos indi
c~tivos de alienação mental, tiverem de ser recolhidos no hos
pício, alli darão entrada provisorin, até se verilicar a alienacão 
nos termos do n. Vlltlo art. 47; depois do que poderá ser auto
risada a matricula pelo director, Pxcepto tratanclo-5e de estran
geiros que tenlmrn de ser repatriados em virtude de accordo com 
os respectivos Governos. 

A matricula realizar-se-1m 15 <lias 1lopois dn. entrada dos en
fermos, salvo casos especiaes, em que, a juizo do medico em 
chefe, deva este prazo 5er prorogado. 

Art. 88. A admissão dos enfermos indigentes se veritlcnrã. 
á vista. de ordem no Ministro ou 1le requisição do chefe de policia, 
ou do' Prefeito do Districto Fedet-;d . 

As rel}nisições devem ser acompa!lhadas de documentos jus
tificativos dn. loucura, e 1le informa~_'.i"ies e documentos àcer·ca 
do nome, irlade, naturalidade, estallo,- filinção e rcsidencia dos 
enfermos. 

Art. 89. 03 n.liemvlos remetti,Jos pcln. polkia, acer('a dos 
qtwes ni\.o seja possível satisflzer·, JlOr falta de esclarecimentos, 
o exigido no artigo antecedente, deverão ser previamente retra
tados naqnella repn.rt ição e enviados parn. o hospício com as 
respectivas photographias o umfl, puh. conforme o modelo que 
adoptar o inspector geral, contt:mdo as declar;Jções nella. indica
dLIS e das qnaos são itnp1·escin'li veis as rehtivas não só á cór e 
ao sexo, m:1s t::unbem á causa dotenninante da reclusão ou do 
acci!lente que a provocou. 

§ 1. 0 A remessa dos enfermos cnja internação a Poli~ia 
requisitar, dever~ effectuar-se até ao meio-Llia, salvo caso de 
fúrça m:tior. 

§ 2. o A guia de qne tr;:ttfl. a primeira p::trte deste nrti(J'o é 
documento imprescindível para a. admissão. 

0 

Art. no. As admi:-;r;ões de COll trihnintPS serã.o autorisadas pelo 
rlit'cctcr, mediante requorirnentn, ou por otTeito de l'equisiçiio 
da autoridade competente. si o enfl~rmo for· ofllcial, inferior 
on JH'<1_ça do Ex,~rcito, Al'marla, bl'igada policial ou corpo de 
!JomhClros. 
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Art. 91. São competentes· para requerer a arlmissão de en .. 
fermo5, quer contribuintes, quer gratuitos: 

J. O asceiHlente ou dcscenJente. 
11. O conjuge. 
Ill. O tutor ou curador. 
IV. O chefe de corporação religiosa ou de lJoncficencia. 
Art. 92. Aos requerimentos, dos qnaes rlovorão constar os 

esclarecimentos de que trata o art. 8H, se annexarão prrrocercs 
de dous medicos que tenham examinado o enfermo 15 dias, no 
maximo, antes de sua admi~são no hospício, ou cortirlões do 
exame de sanidade. 

Acompanharão tambem os requerimentos, quando se tratar 
de contribuintes, cartas de fiança iJonea rias despezas relativas 
ás classes em que forem collocados os enfermos. 

Todos os documentos serão sellados e terão as firmas reco
nhecidas. 

Art. 93. O director remetterá, trimensalmente, aos pre
tores desta Capital uma relação dos enfermos que pertencerem 
á respectiva circumscripção o houverem sido enviados no 
período antecedente. . 

Quando não for conhecirh a residencia do enfermo, a a<lmissão 
scrà commnnicadaao pretor da. circuntscripção da séd<) do hospicio. 

Art. 94. 0::; enfermos indigentes só poderão saltir depois de 
restabelecidos, salvo com licença concedida polo director ; 
os pensionistas, porém, serão :r·et.irados em qualquer tempo, 
pelas pessoas que tiver·em requerido a admissiio, e, na f<llta 
destas, pelos parentes ou curadores, excepto fJnando se tra-tar de 
enfermos acommettidos de fórrna de loucura que torno perig-osa 
a sua permanencia em liberdade. Neste caso, prcce,lcra. à sahida 
ordem do Ministro, ouvido o chefe de policia. 

Art. 95. Concedida a alta a qualquer enfermo, ou no caso do 
fallecimento, sera feita a necessaria commuuicação á autoridade 
que requisitou a admissão ou a pessoa que a requereu. 

Art. 96. Os enfermos em triüamento uo llospicio Nacional 
serão divididos ll<lS seguintes catcgor·ias : 

Pensionistas, comprehendendo qmltro classes, cujas diarias 
serão 10$ na l ", 5$ n;t 2a, 3$ na 3a. e 2$ n:t 4" ; 

l\Jalltidos pelos Ministmios da Gucrnt, da l\Iarinl!tt c da Justiça 
e NPgoc:ios Interiores ou pelos g::;tado::; ; 

Gratuitos. 

Art. 97. Os onfermosenviaclos pelos referidos 1\linisterios con· 
tribuirão: os otnches com o meio soldo mensal e os inferiores o 
praç;ts com MO reis diarios. 

Art. 98. Salvo o caso de contracto, celebra,lo com aut.orisaçiio 
do Governo, os E:3tados qne envi<~rPm enf,~rrnos á Assbtencia. 
png-aJ"ão l$200 rliarios pelo tr:,tamento de ead:t um. 

Igual contribuição p:tg-ará a adminbt1·aç:lo do Districto Fe
rler;d pnlo tratamento dos enf:•r•rpos indig-ent<>s que residam 
ahi, ~ cnjn internn.<.:ão fo1· I'r'quisibda qnnr p•da respectiva 
Prefeitura, quer pela Policia, da Capital Fetloral. 
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Art. 09. Os commo:los dcstirv.1.dos aos cnfet'mo~ pensionistas 
s·:rii:o os seguin tcs : 

\tS ~~nf'm·rnn-i dn 1:1. ci: -<:n lnl'i"ío dil'C'Ílil :1 urn qn:,rto molJi!ia,lo 
co!ll o pos:Ü\'l'l cotlf,n·to ~~ a nm erhdo uxel ;;-i\ <Lil!O~Jtr~ <:o snu 
SGI'VÍÇ') ; 

Os de; 2" classe tc;r•ilo um quarto molúlia.dn, com n:n sú leito ; 
Os do:~· cl:tssc sc·r:ln aet~omrnodados, s':mprn que niLo houver 

inconYctlinnte, em C}n:u·tns ~·om dons leitos; 
Os dn 4:' chssc O('r~npal':í.o dom:itol'ir's csj)(•ei::o . .; du ti :t lü leitos. 
l'•lragT:lpho unico. Os o11ki:trs elo Exercito e rh Armad<t o os 

da IJI'k<Hh policial e cr11 pD de 1JomlH~ir0s snr::Í,Il consid·~l';ldos 
pen:-;ionista:.; da cl<isse dn cui:t. di:1 ri:~ IJWÍS ::::o "JltJl'OXÍlll:'r a cou
tl'il,uiçii.u COtll q lln COIH~Ol'I'Cl't:lll. 

Art. 100. Os inf'criores o praç:1s do Exrrcit!) c (la Arin<uht e os 
da 1Jrigada p()licial o cot'IIO d1J hnmll'•irn.;, o:-J cnf·rtnns enviados 
pelos Est:Hlo:-; n o..; :~·r:ttnitos, oec1tp ~~·:"to v:lsío::> dot·mitorios. 

Art. 101. Os cnt'orrnrJs qu8, p•H' ~;,·ns parentes, t.utore-; ou 
enrauorcs, nflo puderem contril1uir com a. qn:•JJtiil. eriJ'l'C:)pondente 
á di:tria de 4" cln~·se c r!cwn:n entrada no lw~pieio mcdi:mte 
donn.ti vos em dinheiro ou ap:liÍC~"S, on pcnSÕ~'S dc3 montepio lins 
servidores do Est:uln, torii.o, salvo re::;olnçiio em t:ontr:wio do 
l\Iinistro, do qual dcpcw1C'r:-lo t<v;~~ adn::sc(i·.cs, o lrat<\ltlülltO 
Llos t::Tatuitos. 

Q11ando, em vil'tndo rh circnmst:uwi~lS al.tf'w1ivci:;, resolver o 
novcrno que sc,i:1 :Hlrnitti:lo al~um :dicma(lo rpw nií.o disponha de 
recursos para pag:uncnto d:1s eorlt<'ihtli,~ões, po1lnr;\ sct· acceih, 
corno don:ttivo n. Assislon,~i<t ou ~u!J :1. fónn:t que o Ooverno 
iwlicar, qualquer qu:m ti:1. nu pr•cnlin rJ,• IJ1W di:;pnz,)r o enfermo, 
precedendo rerp1lsiçií.o do jttiz ou ~~~~[W)J'i!lH'Ilto do cur·aclot·, com 
:mtorisaçã.o do nws;no ju:~,. 

1\rt. 102. Qnanclo a;; pessoas intor::ssacJ:1s desr'jarom f11zer 
acompanhar pot· criado <l·~ sna. e:-rollw. o confl:wç.~t os enfermos, 
seiHlo 0st('s cl_o chs;;n inCc•r·iot· :'t 1", p:tgat·~i.o pr•lo snst(nlto tios 
criados a dbri:t do·4" elas;;·). 

Art. un. A ronp:1. rlo:-; ont~~l'mos P'Jnsionbtr1s p•)c\r~rú. ser ]avada 
em casa úe suas ramili:ts. Qu:ul'lo o Cot' no e::JtalJ!~lecimrnto, 
p:1g:trfí,0, mensalmcnto, os 1'<'nsi•místas d~ l·' chsse 10$, os rlo 
2' ()$, ns t!c :)a. 4$ e ns 1le -1'1 :3$0il0. 

Art. 101. O~ ,.nfennos ocenp:lriio, s-:p::rados pnr sexo, duas 
gra.rl,los divisões, inteir:1m1mtn indcpnndnntes, e subdivicliclas 
corno ent,)ndcr o llle1!ico c~m elwfc, n:ts qnao-; :-:crila distribnidos 
segundo as ch;scs a rpw pertcnecrem o :t ft.II'Jil:t de alieiwçiio do 
cJne se :1clmrmn :tcormncttirlos. 

Art. 105. ll:tver:'t em aml•:1s :lS divis.:>ns quartos, tlorrnitorios, 
snlns dn rtmnifi,l e de r<:treio e en('er·m!n•hs, cnnP'nir:r!tomento 
:tl't~jarlo:-; o man(i,:ns no llltÍ-i C'SI'TnpnJ .. ~:o :>S':f'ÍO. 

Art. lfi6. H~\Y,~rá,i:.;lnllnent(', e1n c::th divbfio p~tvilhões de 
isol:tllJnrJt\l e mnt see~;:tn l1:1lneali;~, proYida. de apparelhos :t!ler
foi<,~o;ulos, não sú p·tr;l, o.; b:1 nltos onliunrio:;, mas L\inlJom para 
as a.pplicações da hydro-thorapia. 



Art. 107. Na praia fronteira no hospiaio 91} êstabelêcer:\ 
o que m:ü;; con.nlente for para facilitar aos enfermos o uso 
dos bn.nl:os riP- m;1r, a salvo de accidentes. 

Art. IO'l. Os alienados serão subrnettirloS ao trabalho pwa fJUe 
,mostrarem aptidão. segnndo as inrlicações rio merlico em chefe. 
Y Art. 100. O o;;tahelecimento terá a pfYtreihos para exercícios 
gymnasticos, bibliotheca, assim como dHferentes jogos e instru
mentos rle musica para recreio dos enfermos. 

Art. 110. As refeições serão servidas tres vezes por dia, de 
conformid1de com n. respectiva tabella organisarta. pelo medico 
em chefe; aos enfermos acommettidos de molestias commnns 
sera proporcionaria a dieta prescripta pelo facultativo na confor· 
midade do art. 4i, n. III. 

Art. 111. Como meio de tratamento e para manutenção da 
ordem entre os enfermos, poderá o medico em chefe recorrer: 

I.• A' privação de receberem visitas, pa~seios e quaesquer 
outras distracções ; 

2.• A' reclusão solHaria; 
3.0 Ao collete de força e à cellula. 
Art. 112. Os meios coercitivos, qua.nrlo applicados, serão no~ 

tados, em livro especial, pelos internos do serviço. 
Art. 113. Nenhum escripto poderá ser recebirlo pelos enfer

mos ou por elles enviado sem prévia licença. do medico em chefe. 
Art. ll4. Os enfermos indigentes só poderão ser visitados, 

ordinariamente, no primeiro doming-o de carta mez, o oxtrnorrli
nariamente com licença. do dito medico. Os pensionistas, porém, 
receberão seus parentes, curadores ou correspondentes, duas 
vezes por semana 'ás segundas e S!!Xtas-feiral'l, d;ts 9 as I I horas 
do dia, quando a isso se não oppuzcr, a bem do tratamento, o 
medico a qt1em estiverem confiados. 

Art. ll5. O;; cadaveres dos pensionistas só serão autopsiados 
precedendo consentimento das famílias. 

Art. 116. O enterro dos pensionistas será feito por suas 
familias, após a participação do fallecimento e remessa da cer
tidão do registro civil pelo director do hospicio, indemnisado o 
almoxarife da quantia que houver sido despendida. 

A despeza com a certidão será levada á conta corrente do 
pensionista. 

Art. lli. As despezas com os funeraes dos oillciaes do Exer
cito, da Armada, da brigada policial e do corpo de bombeiros, 
serão feitas pelo hospício. que será indemnisado á vista da conta 
que fôr apresentada ao Ministro, para ser enviada á repartição 
competente. 

Art. ll8. As pessoas que desejarem visitar o Hospicio Nacio
nal terão entrada, ordinariamente, aos domingos e dhs feriadc...;;;, 
das 9 horas da manhã. ao meio-dia, com permissão do rlirector 
ou do medico em chefe, fl se limitarão a percorrer a parte do 
editlcio não occupadft pelos lrmcos. 

A entrada nas differentes divisões do estabelecimento só será 
perruittid11 pelo inspector geral. 
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CAPITULO VII 

Art. 1 El. O círnr,~iã.o prost:-~rú. SGI'"Viços ao ltospil'io c á~ colo
nias. Devorú cotnparocer no hospieio, lHtm o exoreicio do stm 
profissão. tros vezes por s~mana, o nas colonias 'luando forem 
recL1t11ados seus serviço~. 

Art. 120. As fnmilins dos cnfer·mos recolhidos a fJUalqncr dos 
e::;tabelecimentos poderão enviar-lhes, fJilCI' p:1ra acompnnhal-?s 
nrls ultimas momentos, quer para n celebração de aetos rcll
gioscs, os sacerdotes c pastores da religião a qno pol'tellccrom. 

Art. 121. A entr<tda, {t noito, níl. divisão de mulheres é pro~ 
hihida ~ st'> T>OI' cxcep,~·ã.o pod:~rii.o :~lli ent.r·a.t' os metlkos ou o in
t(~t·no de servko, cpmndo chamados pelas inspedoras, p:tr;t soc
co:·r·:~r a cnfermê1S, on St'rn cs-:o dJ:ll118do. nos easos do perigo 
p 1ra o estabelecimento, ou de noec:::sidadc de umnutouç:"io da. 
m·dem. 

As c~111tr'l:1S qne cnmpm observar lJor occ:lsiii.o t1a ontt':Hia nesta 
divi;iio sorão dotermi1mdns em instJ'ttccile:-; do dircelOJ' llits t~olo
lli:ts o do medico em elw{i, qtt:lnto ao ll<)spkio. 

1\rt. 172:2. Os fnnccionarios da 1\S::·dstoneia qno rr:sidirem nos 
p1•eJ.i()s l'ertencontes a. esta, 1ic:m1 ol~rig:HICls, :tiuda mesmo ern 
hor:~s on di:1s qne não f(ll'em de cxpedir"llt<', fl, compar·ocer no 
respectivo ostaholueimento, (J,:sue que so tornem !lccossarios seus 
Si'l'YÍI'OS. 

Art. 1:2:1. A nenhum fnnccionario da ,\ssistonci:l, é p8r·mittido 
ter p:1ra Sl'U servi<;o p:tr'tienlat· emprt3g:tdo~ Ja m.·sma As:-;istencia. 
ou enfermos. 

Art. 124. Torlo o pessoal snl'a lt0mo do hospici0 c o tlo scr
viç.) intomo das colonins é olwig:tdo ;10 usr) dr~ uuiformo, que 
será forueritlo pelos respedivos C!Sl:tlJnlecimcmto:'i, segundo o 
1igurino adaptado polos dil'ectorcs do mc:-;mo hospício e das 
colonias. 

/~.rt. l2G. As peitsi1~s rlns enf,~rtll0'-i sr'J'iio coln':trlas pelo 
ho-;pir~io n s'm lli'Odneto eonstitniJ':\ l'<'f~t~ita tb IJJ!l:io. 

§ }.o As pnnsiJEH nm atrazo sr~t·fin coll!·:trl:l:-:' exf·<~tttivamnnto. 
§ ~-0 OsjtJT'ilS da::; apollces f!ll'! pef'tcllcialll ao rntrimonio tlo 

ho~picio, hem assim o p!'odnr:to liqnhlo rlas lotc,rh~ con~editlas 
em f<lVor do mc,;mo ho::picio, se1·fio :1rrccarlados pelo Thesonro 
FedoraL cnmtitnindo t:un!1em rccnita t1:t linifi.o. 

~ 3. 0 Serão ig-tmlmento arrecadado:~ pelo Thesouro·Ferloral: 
o producto rle quaesquer impostos errados ou q ne se crc:n·em 
p:trn. a ma,nutençfio rlos 0stabelecimentos do assistcncia na parte 
que so refot·ir :·,,de ali..-'nlrl~)q; a importanci:t da-; contrihniçõrs 
com q tw coneorrPrPm os di yc:·:;os Kü:1,rlo:..; q rw tivor0m eon Lt'acto 
nos ternw~: do :-~rt. u,q; as qt::tllti:ts que l'tl:'e!ll inrlnrnnisad;ts jil•los 
dern<tis Estado~. pG!os MinbtPr-ios rl:t .Jn,.,tiç;J., ti:L (;nerra. da. 
Marinlm e pel:t Prl'icitur~~ du Di::;tL·it~b Fcdcréd, ua conformidade 
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dos arts. 9G, 97 e US, á vista das inform~.çõos prestndas pelo 
director do ltospicio. 

Art. 12G. Cada um dos funccion:trios d:t ,\s:-:i:-:tencia ó rigoro
samente responsa vel não só pela di recçã.o e exe(~nç.ií.o dos se1·viços 
que lhe iucumbem, mas tambem pelas i r-rr.·~·ul:tri:lades n omissões 
verificadas no desempenho rios tr·abalho:.; dnqudle:i que lhes !:'ão 
subordinados, uma vez que não tenham empregado os meio;; :ulc
quados afim do evitai-os, sülicitando á competente antoridado 
supqrior as providencias que não coub2rem em suas att1·ibnições, 
ou hajam deixado de l'unir ou de pruntoH)r a, puuiç:1o da infl'a
cção, conforme no caso couber. 

Art. 127. Ao conhecimento 1lo Ministro levarão immedbta
mente o director do hospício e o d:ts colonias, on o medico em 
chefe do primeiro desses estahelecirnontos, por intermedio da
quelle funccionario, torl:ts as cccurrencia) extraordinarias, sendo 
encaminhada a cornmuniea.ção pelo in~pector ger<ll. 

Art. 128. Revogam-se as disposições em contral'io. 
Capital Federal, Iü de fevereiro de 1807.- Amaro Cavalcanti. 

Tabclla rlvs rcncimcntos !lo pessoal tln Assistcnria ~IP:licn-lrg:tl a Alicnarlos, a que 
se refere o art. 11 do regulamento anncxo ao llcm!o n. 2HJ7 desta data 

lNSPECÇÃO Glm.A L 

tnspector gera.!. •.•••.•...•.•...•.•...• 
Escripturario •.•.•..•.••..••.....•..•... 
Continuo .•.•••.........••..••..•...•... 

Director ..•...•....•... ~ •.••....•. · ..•. , 
Medico em chefe e director do mn;)co ana-

tomo-pathologico .................. .. 
1\fe,Jir:o ....••...•.•..•.......•.. · · · · · · · • 
Cirurgião ......•.•.••.••...•.••....•.. • 
Ophta.lrnologista ....................... . 
Interno .•.•...••.........•.. · ..•.•.... • 
Chefe do gabinete elcctro-tlJ'Jrapico •..•.. 
Pharmaceutico ..•.••.••...•.....•••.••. 
Ajudante do pharmaceutico ......•....•. 
c~,ntador ...•.••.•....•.........•...... 
Alinoxari f e •...•...•.........•.......... 
Escripturario .......................... . 
Amanuense .••.•.•...•......••........•. 
Porteiro .•••.••••....•.•••••.•.••.... ·• 

Y cncimcnto annual 

\):000$000 
4:800$000 
l:G00$000 

ti:000$000 

0:000$000 
;{;O():J:j.:OiJO 
1:200$000 
1:200$000 
1:2oosooo 
2:400~000 
2: ·100$000 
I :800 . .:;001 
G :4011S0110 
,1 :RilO~rlOO 
:;:GO:l:-;;000 
~~: 401 J$000 
I :200$000 
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COLONIAS 

V cncin1cnto annual 

Director .........••.•...••...••.•.••....• 
Mctlico ...........•.•.•......•...•.•. ·• · 
Interno ......•...••......•...•.... ·•··· 
Pharn1aceutico •....•..•.•......•...•.... 
Administrador •..••..................... 
Esc ri pturario ..••..........•••.••.•..... 

G:000$000 
4:800$000 
1:200$000 
2:400$000 
3:600$000 
2:400$(100 

Capital Federal, 19 de foveroiro de 1807. - Amaro Ca
valcanti. 

DECRETO N. 24G8 - DE 27 l>E FEVEREIRO I.>E l8V7 

Altera o plano de uniformes da Guanla Nacional Ja União. 

O Vice-Presidente da, Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
tendo ouvido o Ministro de Estado da Justiça e Negocios Inte• 
riores: 

Decreta: 

Artigo unico. Fica approvado o plano de uniformes da Guarda 
Nr,cional da União, que a este acomp;mha, assignado peJo Mi
nistro de Estado da Justiç;t e Negocias Interiores; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 27 de fevereiro de l8V7, \.J 1 da Republica. 

1\IA.NOEL VICTORINO PimEIRA. 

Arnm·o Cal)alcanti. 
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}llano de ttnifoPnws tla Guarda Nacional da Un1âo, 
ao flllal se rcft\re o deercto 11. 2~68 desta data 

~EllVIÇO ACTI\'0 

:ESL\DOS-MAIORES D0S CO~fMANDOS SUPERlülU~S 
E DAS BIW~ AD.\S 

CllEFI~S DO EST.\DO-JL\IOR E r·o~DL\~\1) \ ;\'rES DE !31UGAD.\S 

1\: .. pi rolll J•C:l11l:l('illl llil l'llaJléo ;ll'lll~Jdo (q11::nrlo a J••;), Rtdwel·a:=;:tr:l C'tilll 

nlalll:ll'•).~. t';Jk;•, ;:z11lt·n111 ~·al;io dt• Olll'tl, dr:t~"'"'~· h:•nrla dr R•·tla I'OIIl 

h·anjaR dr l':tll•dJo de o::t';l, l:•liJil de cad:; l't'•l tlc s ·tl:t c <'ill'o, C:Rpada, 
Jiadot· dc' o11ro, lura" ele prllil'a. hr:uwa~ .. boi;~:: o11 h 1tinas c[,, ptdl

liWllio,poLtiJI~lS bl':tneas, espor;ts 011 0';1i!c:r·:1" hlt\t•!:ls. 

ES!'ECiF!t \t'\0 

](,~pi- De patmo aZIIl f~l'retr~, tendo 0' 11 , 10 ele altura na 
f1·ente e Ü"',l2 na parte post0rior; cópa do tliamntro menor· 0'",01 
do que o da cabeça e cipta do velludo proto, com 0"•,o:l5 de 
altura. 

Acima da cinta levará trauças do galfio dourado de Om,OQ~l 
de largura, pn.rallelanwnte r:lisposL1s, rc~p1·esentando cnd<~ orrll)Ill 
um postn: os fJnartos gtt:t t·nccidos por· tres das wesmas tr·anças 
descHndo p·trallclamente da et'Jp<t para. a rinta e no tuudo um 
enfeite eowo actualmeute ern ns1); n:t ft·mlto nttl emblema hor
dado a ouro sobre vellurlo preto, f,n·mado por unm ramag~~m 
de fumo o café com Ü"'.fH) de al tur·a o la rgnra maxim<L d•3 Ü'",(i;}, 
encimado pm· um estrella dn 0'",02 de dianwtro soin·o um dístico 
do vellndo vct'clo, tendo no C11ntr·o um ~~~ircnlo aí~ul com pontos 
bnmcos, representando a, eonstellaç~in elo Crur:ciro. 

No centro da ramagem nrn glol.Jo e de ca•la t1tlo tres bnn leir~.1s 
nacionaes dispotas em trophéo, de velludo verde. bordado a 
ouro e da largura maxima. de 0"',02 e <~ltura fle 0'".07. 

Pala, de sola debruada e onvernizatb 1le preto, rogularmente 
inclinad:1, snllt'e os olho:.;, n1Iect:\nrlo a fómm de t·dh~t em meia 
lua e com 0 111 ,0Ci0 de l:t rgnra no JJwin. por· o sohre a Jlilla, urna 
trrtnça de cordüo de Olll'O do lieira tlu 0'",004 do dia.metr·o, presa 
L1teralmente por baixo ~le tlnns roset:1s de 0"',0~ de dianwtro, de 
mt~tr..l donr:ulo, collocarlas no ponto de eucontro dos quartos 
la teracs com a cint<1. 
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Pennacho- Em fórma de um chorão, de pennas verdes e 
amarellas' ue om, 14 de altura, c:thindo as extremidades infe
riores das pennas sot,re a cópa do kepi. 

Sob1·eL·asaca - A <lHO está em uso com ns segnintes modi
ficações: tres ordens de oito lJOtõ,•s, ahotoa!ldo 110 c~~ntro, ~elll 
passadeiras; gola cal'colla:; e lJCstall<tS de vdludo preto. N<t 
gola os mesmos bordados usados adualmente pelos cownwll
dantes de trigwla. 

Alar,wres -- I>e cordão ue ouro de C111 ,004 tlo 1lhmwtro com 
dous passadorn:; do s ~ua ver·do ·~ out·o no eentt·,J c dispusto::; dn 
wor!o a serom pt't)so:; JJOS uotões l:derao:-; o nos do eo!ltro. 

Chapéo ar111ado, calt;a, dr<1gonas, handa, talim, 0~;p·td:t, fiador, 
luvas. l)otas, botinas, espon1s e salteims ; tndo corno cst<l 
em uso. 

·I\cpi eom penn~~dJO, dollllan, dr;Jgona~, cn.J,~a aznl Clll1l listl'a de· r:ul:ll'<~o 
ou calça ln·anc;;, t;diJn com pn.sk' .. <'~.p<t(l:l, Ji:lf!ot·'dP col'd:ro dn ouro, lu
vas brtuwas, polainas IJnl!l~it'~, lroLts u11 bc·[inu::;, <''']'OJ'a:-. on s,dlciras 
lavradas. 

Dolman - O actualmento em nso. com as soguintes modili
c:lçõe~ : duas ordens de oito bo1iie~. abotoamlo ao een tro inte
riormente por botões do panno; alalllares tle cadarço preto de 
lã, e seda de 0 111 ,0\S de lnrgura, contomado de Ulll soutacl1e 1la 
mesma cúr. gola, carcellas e pestanas de velludo preto. Nas 
cxtrewidades da gol;t, globos hot'da. i os a om·o. 

Calça- Do panuo azul renote, tendo Ullla lbtra de cadtl.l'<,'O 
preto de lã. e seda de 0' 11 ,04 do Jarg-nra. 

'l'alim- Com pasta de couro <ht l{ussia, como esht adoptado. 
I\:epi com penna<.:l1o, dragouas, espad<l, tiartor, lu ;as, botas ou 
botinas, esporas ou salteii·as; tndo como do l" nuil'urme, ú ex ... 
cepção do kepi, IJUO :;e1·it do ~l'' uniforme. 

T~epi. dolmn.n, phüinn.s. cn.l<;>o. ;-~znl ou bnlllcn, [. dim colll p:.v1 :1, cRpn.
da, fiador de retroz. hnas~ polal!las hr;tue;:s Oll lwtu~, bo!in;:s, espnt·u~ 
ou sal te ira~ lu n•;tdas. · 

LSI' L<' I F !1'.\Ç \o 

J{epi- O que está em uso. 
Platinas- De metal dourado, em fúnna d,~ traposio, fut'rilllHs 

de veUudo preto ; superJicie com tres ordens de escamas 11:1. 

p:•rte superior e lisa Wl parte inf'erior, levaudo l.l!rJ g-lolJo de 
mEtnl branco. 
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Fiador- De cordão e franja de canutão de seda preta o mo .. 
de lo usado em primeiro uniforme. 

Botinas - De bezerro lisas. 
Dolman, calça, talim, espada, luvas, botas, esporas ou saltei .. 

ras, tudo como no 2° uniforme. 

QUARTO UNIFORME 

Kepi branco, tunica branca, calça, talim com pasta, espada, fiador 
de retroz, polainas brancas, botas ou botinas e esporas ou salteira!3. 

EI!IPECIFICAÇlO 

1'unica -De brim de linho br:Jnco, abotoa1la ao Cl:lntro por 
uma ordem de oito botões e debruada em to·la a volta por um 
cadarço tle linho IJranco ; golfl em pé, circulatla. por um sou tacho 
tambem branco. Nas extremidades da gula, glol10S dourallos. 

Kepi branco - De brim de linho com o mesm oformato, di
mensões e emblemas estabelecidos para o terceiro uniforme, sen
do, porém, as tranças de galão dourado substituídas por soutache 
branco. Este kepi tambem poderá ser usado no terceiro uniforme. 
Os offlciaes montados usarão tambem neste uniforme de capacetes 
de linho branco sobt·e cortiça ou equivalente, tenúo ua. frente 
um globo de metal dourado. 

Talim, espada, fiador, polainas. ~.lotas ou botinas, esporas ou 
salteiras, tudo como no terceiro uniforme. 

OBSEIWAÇ'ÕES 

O chote do estado-maior v~rá -por distinctivo, nas manO'as da 
sobrecasaca, do dolman e da tnnica O,m05 acima dos ga.lões, o 
mesmo emblema do kepi do 3° uniforme actualmente em uso. 
substituindo-se para os commG.ndantes de brigada. o globo por 
uma granada em chammas para a artilharia.; duas carabinas 
cru.zadas para infantaria e duns espadas cruzadas para a ca val
laria . 

. os actuaes coroneis commandan tes superiores, creados pela 
le1 n. 602, de 19 de setembro de 1850, us:1rão os uniformes mar
pados para os chefes do estado-maior. 
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SECRETARIO GERAL, QUARTEL-MESTRI~ GERAL, AJUDANTES 
Dg OH,Dl~NS g ASSISTE:~'l'TI<:S DO COl\BIANDO SUI'J<.;fUOrt E DAS 
BltiG:\DAS 

PIU!IrimW UNIFORME 

I\epi com pcnn:tcho on chap•So arn1arlo (quanrln a pé), mlH·ceaRaea com 
ala111aros, calça azul com gaEio rlc ouro, banda d.c seda com franjas 
d·~ ouro, dragonas, talim de cadarço de seda e ouro, espada, fiador de 
ourn, luvas, botas ou botinas, polainas brancas, esporas ou salteiras 
lisas. 

Kepi - O estabelecido para o I o uniforme do chefe do estado· 
maior. 

Pennacho -Como ficou estabelecido para o chefe do est::tdo
maior. 

Sobrecasaca - A me~m:t arloptarla p~ra o cheft) do estado
mn.iot· sem os rlistinctivos n<lS mangas e tendo nas extremidades 
da gnla um globo bordado <1 ouro . 

.ilfamares- Como tieou estabelecido para o chefe do estado
m:1ior. 

Calça - A mesma adoptada para o chefe do estado-maior. 
EsJJad(l _:.. A mesma em uso, sem dourado nos copos e nas 

braçatluiras. 
Esporas ou salteiras- Lisas, de metal dourado. 
Ch:tpóo nrm:Ltlo, dragonas, b·t11da, talim, fiador, luvas, botas 

ou botinas, tudo como <~stá um uso. 

SEGUNDO UNIFORME 

Kepi com pennacho, dt•lman, (lt·:.;gonas, calça aznl com listm de 
cadarço ou calça brahca, ta lim com past:t, ('Rpada, fiaclor do cot·(lão 
rle ouro, lnvaa branc~s, IJotas Otl bolinas, polai:l[\~, esporas ou 
salleiras. 

Dolman -O adoptar1o para o chefe do estado-maior sem os 
distinctivos nas mangas. 

Calça - ConJO ticou determinado para o chefo do estado
maio!'. 

Talim- De couro <1:-t Russia, com pasta, como se acha osta~ 
h:dociuo para o chefe <lo e:-;tado·-rnaior. 

Kepi com pennacho, dragouas, espada, fiador, luvas, botas ou 
botinas, polainas, esporas ou salteiras, tudo do Jo uniforme, à 
oxcepção do kepi, que será o do 3° uniforme. 
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TEI:.cEmo U:'\IFOlt:'lm 

J\cpi, dollllrtn, pl:tLÍll:\'1, C:dc•a HZil[ nll k:l!H':t, l:dirnc'"lil ]'!1Sf:1, f'SJ•:1dlt, 
liaclot· do rdt'0<1, l~tYUS, bubfl na Llld!!lc~'l, pubtll<t!,, CS[:úl'ét:c> ''ll 
H<d lt.•lras. 

I\epi- O f[UO est:'t em uso. 
PlatiHus - As me::;mas e::;tnhelecidas pa.l'a o chefn do o~;tu,Jc~ 

maior·. 
Fiador - O adaptado rarf\, :;o uniformo do ehcl'o do esLulo

maior. 
Botinas - De l1ezerro, lisas. 
Dolmau, espada,Juvns, botas ou bolin:1s, pol:tinas, espm:L'l on 

saltJirns, tudo como no :!" uuifc)l'l\lC. 

1\:epi ln·nneo, [llHÍ<':t hr~nH':!, c:llc·~ lq•:tnc·a. l:tlitJI 1'11111 p:1skt, c<;pad:.., 
Haüor tle roln1Z 1 llC>laina-.; ht•aae<l':l,' I11>Lt; ull IJ<Jlilt:t.·', t'.~l'L'l'~' 0Ll s:tl
te it·as, 

J-:.:-.:,1'1 :<'11'!·".\t_.:--., 1) 

Twúca- Como se acha adoptad:~ para o c11efo (1o cstadc
uwior·, sem ·os di:stinctivo-; ua~ In<lllg:1s. 

J(epí bnmco- Como licuu e::;talwlucido par;t o chct'o do 
estado-maior. 

Os cflidaes moiÜiitlos usarão t.1 mlJelll ,]o nw~mn capacdc esta
belecido JmJ•a o chefe do e::;tatlo-maiot· nestl~ nni!'ot·rne. 

Talim~ espaua, liador, botas ou l.Jotiuas, pldainas, csr)l.'l'<.tS ou 
sal teiras, twlo üo 3'1 unit"onnu. 

Os :~judantes de ortlens o assistt,lllf~~ t~~rií'J <lo hnn;ln·o :~o 
peito, como distinctivo, alamares dn cm·dito d,~ ouro, os do 
commando superior, o de cordiío <10 S'}lb Vl'r'd') o ouro (IS 
dos commntH.los de brigada~, l ttc!u u:nnu csli em n:'o, 

Usar't do~ uniformes o:-:tah~le~itlo:; ]nnt o clld~~ d,> estado• 
maioe com a; s'guintc::; altc~t·;tr,~!i,:s: 

I\epi- Cinta l1e volltHlo ct\t' 1:0 pinltilo c o ref::pcd,ivo em
blema bortlado a ouro, sollr·e velln·lo da. lllesm:t dn·, sub
stitnido o glnho ror Ci1'1t!C':U t~\Jilhr•!!! LuJ'Ii[tclo il Otll'O. 
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Sobrecasaca- Gob, carcollf's o pestnnrts 110 volludo C(Ít' do 
pinhão. 

Nas mangas terá, como distinctivo, um caclncen dentro de 
uma cm'eaflnra f'orma!!a por· dons ratllOH d<~ l'ntllO ~ cn fé, ·e 
encimada ()e uma estrolhl, tudo bor1hulo <t otn•o S< 1hl'd vd· 
Iudo, tambem côr de pinhão. 

E~"{JCtdc{- Dl' bainha de couro preto, como cst~t em uso. 

SEGUNDO E TEJWEIRO U:\"!FDI~:\JE 

l(epi- Tanto no 2° como no 3° uniformes, einb:t do vollndo 
r.ôr de pinhão e os respectivos emblemas borrht~los sohre vol· 
ludo da mesma ctn·, substituídos globos por eaducous tambom 
lJordarlos a ouro. 

Dolman - Goln, careci la:-; o vcstnn:1s do volludo Clir 1l1) pinhão. 
Na gola caduceus 1Jot·dado3 a. ouro e nas nw,ng lS o mesmo 

emblema estabelecido pam a sobrecasaca. 
Platinas- Forradas de velludo cr'>r de pinh:to, su~Jstituidos 

os globos por cadnceus de metal IJraneo. 
Espada- A mesma do primeiro uniforme. 

<~IJ;\HTO U:-i'IF<Jit:'.m 

J{epi bmtzco- Embluma. igtnl ao 1lo terceiro uniforme. 
Tunica- Na. gola simples catlucous 0 nas nmuga'.l omblom~\S 

ig1mes aos do ctolman. 
Espada- A mesma uo 1° uniforme. 
Capacete.- Substitue-se o globo por um caduc.:n de metal 

dourado. 

Cir..UlWIÕES DE IHUU .\D.\ l~ IJE COl~POS 

Usarão dos uniformes est;tbelecido:; neste tl\ano parn o cirur .. 
g·ião.mór·, com tts segnin to~ al teri.tr;õos: 

l'UI.:\lEHW V.'HFOLDI8 

I\ epi ;- O mesmo estahclccitlo para o cirurgião·mur. 
Chapeo armado - Sem galão nas a'La.s. 
Sobrecasaca- Na gola e nas mang<1s simples caduceu-3 b:wda

dados a ouro. 

SEI.: UNllO UNlFOHML~ 

Kepi- O mesmo do :~o uniforme, porem com pennaehn. 
Do! man - Na gola e nas mangas simples ~a· lucen., !Jtmlados 

a ouro. 
l'ouer Executivo iS::J7 1í 



210 A.C'TOS DO PODF.II EXRCUTI\'0 

TERCEIRO UNIFORME 

Dolman- O mesmo do 2• uniforme. 

QUA1t'ro tJ x 1t•'OI{ ~11•1 

1'unica- Na gola e nas mangas os mesmos emblemas do 
dolma.n. 

Capacete- O mesmo do cirurgião-mor. 

CORPOS ARREGIMENTADOS 

Alt'l'If.IIAIUA 

I'RIMEIRO UNIF,ORME 

I~epi com peunacho, snhreca.sac:l com ai amare!', dra.gonas, calça 
com galão de ouro, banda, talim de cadarço do seda verde. e 
ouro, espada, fiador de ouro, luvas, polainas brancas, botas ou 
botinas, esporas ou salteiras. 

J·:~J' J.;f~! (•'lC i.\(:.\() 

Kepi- O estabelecido para o primeiro uniforme do estado
maior, com a cinta, porém, azul ferrete e a copa carmezim. O 
mesmo emhloma sohm panno carmezim, substituindo-se o globo 
por uma granada em cbammas, bordada a ouro, e o numero de 
metal branco sobro a granada, pa,ra a artilharia 1le campanha. 
Para a artilharia de posição suhstitue-so a grana<h\ por dous 
canhõe.; cruzados o o numero de metal hl'anl'o pot• baixo dos 
canhões 

PennachiJ- Cemo o do estado-maior. 
. Sob1·ecasaca - A que està. om uso, com tt·es orJens de oi to 

botões e sem passadeiras. 
Alr.unm·es - Como os do estado-maio!'. 
Calça - Como a do estado-maior. 
Banda- Como e:;tiJ. em uso, tendo, porem, franjas tl.e retroz 

no centro e tle cano tão ou C<tnutilho de ouro na paete exterior. 
1'alim- Igual no do estado-maior, tenJo no fdcho uma 

bomba ein chammas, circulad<t p<H' uma r.tmagem. para a arti
lharia tio C<tlllpanha, o tlou~ c:mhões cruzatlos, sem ramagem, 
11ara a artilhar·ía de J:osição. Tr·empe ovnl da Ü'",(H~ de altur·a o 
0"',035 em sua maior l:trgur·a, tendo os distinctivo3 :teima dcscri
ptos, conforme o corpo a. que pertencer o olllciai. 

L11vas -De pellica. branca, qu<tntlo a p }, e tle camurça da 
mesma cor, quando montados. 

Dragonas, espada, fiador, botas ou L1otinag, espora~ ou sal
teiras, tudo como está em uso. 
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SEGTTNDO UN1FORl\n1 

1\:cpi com pcnn:-~cho, dolman, dl'agonas, cal,·a azul eom listra ou 
calça IJranca, talim cr•m 011 Ar\!ll pasLa, csp:;,da, liad"r dG cot·dão 
(lc ouro, lrtvafl, rolain:tS !Ji':l.'lC:íR, IHJl:lS flll bdin:\S o esporas ou 
f:~· !Lei t•a:;. 

I:-: I'Er'!FIL'A "\O 

Dolman-0 quo e:;t:'t actualt:wnte em uso, com as modi
ficaçõ2S est:tbeL'CÍtlas p~u·a os ajudantes de OI'Ilens, substi
tniltrlo-~e o globo tlos tr:~pe:"ios JlOr nma IJnmkt em chaHmms 
p:tra. :u·tillmria. do campa11i1:t, c don:;; e:lllllõ,•-; ct·uz:lllo-.; J•am. 
a do posiçiio. 

Calça-o,~ parmo ozn! f,_,rrdr) com lis!Lt c ll'lllC:litll <lo 0"\0G 
de lilrgura. e nm \·ivn !•r·dr' no renttf) p:n:t artilharia do 
e:1n:panhrr, e dr\ fJ'Jl,(H, :O:t~Ll Yivo, pat·a a d·l po:-.;H;ao. 

1'aJim-De couro d;~ H ths:il, cn:no estú. ülll IL-0. 

Posta--IJn couro da 1<,11:--:,ia, ou olc~tdo prnto para torlos os 
ollici.tos rnrmtados, t;\::tk·m como está ü!ll nso. 

Kcpi com ponn:lclw, dt•;tge>nas, espada, tlador, lnvDs, ]Jotas, 
1Jotinas, esporas on salteil'a:-;, tnd•1 como do l'' uniforme, á ex· 
cqJ1;ilo do kepi, que sorú. o do :J·' uniforme. 

TEnC'I-:r!~O UNlFOlDIE 

Kcpi, dolman, plaLinns, calça :czul com listra, ou cal<;a hen.nca, 
Ln.lim com ou sem pasta, csp:ula, k'..clm· rln Clllll'O, polainas, botas, 
,,;r l1otina.R, cspor~'s nu s:dtPira:c;. 

ICe];i-0 quo est:\ rm nso. 
Plo.tinct.~--Como 1i~un dc<eripto l'ar::t o eshv1o-maior, son1lo 

pot·,\111, CorTadas de Jl'lllliO Cc\1 rnczim u ;,uhstitnitHlo-se o globo 
po1· uma l•omba em clw.m:wt:ls ]'ara. a al'tilha~·ia !],~ campanha 
e pol' dons canhücs cru~adr)s. encim:1dns por uma eslrella, 
parn. :1. du 1'osição, tn:lo do met[lt !JI'<l.t:eo. 

FirulM·-0 fjlle ostá em uso. 
Botinas-De !Jczono, lisas. 
Dolm<~n, calç<1, t:rlim, p:1sL1., ospru1a hot:1:-:, pohin:1s, esporas 

on s tltniras, tndo cemo no '2-'' nnif'urmo. 

Kepi hl'anco, Lnnic.1, lw:tJW;l c:•.J,~a ln·ane:1.; talim ('OJll ou fh~m pasta, 
f'~p:uh, liadol' 1l•~ e >HI'O, p1!l;ün:ts, lJ1•l:ts P:t l1nlin:~c;, n;;p"!':lR ou sal L!)ira:=;. 

Hcpi lmwco - Como licon <'stalwkcido p.ll\1 o cltef.) dq oslaclo
JIWinr, ~om o CitlllleJH:t igtt.\l ao do :l'' nnil'orml). 
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O" o!l1ei:1es montados nsn.r:i.o tamhmn o r"tn~.rdo e:-;tn.holoci,1o 
prlra o e!tofo do ost:vlo-maior. snh.-;titnindo-~o· o glnl:o pn1· uma, 
grann,da ern charnmas Clltn o nn nwt·o allt'rtu p:wa <1 :utilll<:tria de 
eampan!ta e dous ecxnh<-je~ et·nz;t.rlu.~ <·um •) uuuwro puL' IJ:tixo t1ar:..~ 
n. do po:-;iç:l.o, tndo do motn.l <lnn!'adt1. 
T~.tniw- hlonticD. á do:,; :1jndantu::; tlt~ onlens, sni:slilnindn-sR o 

globo por mrm bomh1 om dl:llllllUS p:tt';l, a :1rtill:n.ria do cam
panha e por dom.; canhües crut,:tdo~ par:t :1. dn posiçilo. 

Talim, pasta, espa.th, fiador, bota.::: ou llotiua,:, polainas., 
e~porns ou s<dtciras, ttulo como no :~>~ nni!'ot'mo. 

L\ V.\LL.\TU.\ 

I\J•pi cnm ]'t'ntwdto, R d:t·cc~sat·:-t <'t:ttl :.tb!ll[tt'.'~, dr:1...:·nn:-~.s, c:dc:-~. 
com gal;l.t> ,[o oitl't>. hanrla. l:Jiim d·~ <':•.d;tr::l\ do c; ·d:t verde <' OHl'o, 

eRpatb. lio.dol' Lk mu·o, lnvas, iJf!LI':; uu lr•lill~t;;, poiailt~l;;, C'~[lnt'<t'> \lll 
salkir:.t'1. 

h'epi- O estaLHlecirlo para a artillla,ri:l, cnm a rinta nzul fer
rete, n.Yivtvb, poretll, de LI':nwo o n cup:1 eni~<tl'nada. O mesmo 
sobre o p:mno rJncanm;Jo, snbstitniwlo-s1~ n. l>nmi1:1 em ehnmma~ 
poe duas espadas cruzadas, !Jor~bcln.~ a ouro o o lllltllül'O ÜD t:Ol'po 
por \J;tixo, llc metal branco. 

Pennacho- O estabeleeido para. o estn.do-mnior. 
Sob}·ecasacc- A que o.~Ut cttl tl::io, obs·Jt'Vatbs as alterações foi-

tas p:.ua a nrtillt<~ri:t. 
Alam.ares- Cotno os <lo estar1o-maiot'. 
Calça- Como a do cst:vlu-tnaior. 
Bn.nrla - A rne,;ma n,rloptn.da para a artilharia. 
'l'afim- Como ticuu t~sV;hetr~chln para a. artilha.ria rlo cam

panha, substituindo-se no fecho o H<~ trempu <t lloiUll<t em 
clwnunas pot· duas PSP<1das l:t·w~:ubs. 

LHt:as - De pollíe<t l•ratwa, qu Uld() :1. pó G tlc camurça da 
mosma cúr, qn:tndo montados. 

Polai;ws - Como as do e~Ltdo-lll~\ iot'. 
Dl'<tgonas, espada, 1i:uloe, lJotas, ou lJulin;ts, esporas on S1lt':'i ... 

ras, tudo corno o:::;tá om u:-;o. 

St·:c;r:-<no U.:-.'"IFOI~:-.m 

Kopi com ~wnnaeho, dollll:t n. dt·n,c:on:l~. c:tl,•;t a~'.nl com 1 isLra on eaka 
ln·anca, talim emn pn.~l:J., <'SJ:<~<h, lhdo!' r!.· ('•>rd:!," ,[l• t><ll'", lnva~, l•L•L·.~ 
on bolin:v, pohinc.t:', r.·~pllras 011 :':t!l ·il'<tc;. 

n'Jlman- Como o qnJ está :lf•tu:d:nc~ntn om uso, c0m ns mo
dific .... çõ8S clesct'iptas para o chcl'; Jo ''::iL\<h-tn:l.im>, rtnanto Ú!3 or
c.~eu:-; de l!otoes o a1:t:wwc'ô. 
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(};,lça- Do panno :-~zul fnrrnte rom lidra cnl:arnada. do Ü1",0(i 
.do l:u·gm·a e um vivo bt'<lllCO no ~~entJ·o. 

'J',,z;,n- De couro do anta envernizado, como csUt em uso. 
l)c.sta- Igual <'t que estú, em uso. 
I·~tjpi com penn~1cha, dragonas, esp~da, fi:tdoJ', Invas, liotas ou 

l.Jotinas, esporas on s:dtoirns, tudo como no l" nniJ'l)l'liJe, c't oxce· 
pção do kepi, qn0 sera o do ;;o nnif'urmo. 

'l'ImCEllW UXIFOTDJ i~ 

1\••pi. dolill:ln, plalinas. calç:1 aznl c(im lisll'3. ou r:dr:1 hl'anc;J, lalím 
Cillll Jla'll·a, espada, iiaduJ' de t'J)llt'O, !Jr1k!." on !Ju[illa"'. CRfH>J';t~ 1JII salleiraR, 

l·:q l'J:C I Fll'.lt.' .\0 

ft-epi- O que esb't l'm nso, :1\'iv<llla, por~·~m, a cinta de l,rv.nco. 
Pl<Uinas- As <ldoptarlas rmra. o 0stado-maior, sendo, pot'i.JBl, 

forra,hs de panno braneo e snh:-;Litniwlo-:-:o o .~·lol1o por duas e~
parl:ls cr·nzadas, oueimadas por mwt cstl'ella, tudo de motal 
bt';!Jl~O. 

Firufor- De couro hranco envorni;~<Hlo. 
Botinas- De bezerro, li:sas. 
Dolrnan, cal<,'a, tnlirn com pnst:1, rspada, 1Jolas, polainas, ospo .. 

r<~s e sal te ira:::, tu rio como no 2" UJJ i t'ormc. 

QUAnTO ü:\TU'OlL\!E 

T\epl ht·anco, !unira l•t'::tlH'8, caka hl·:mc~, l:t.lim eom p::csL:1, csp::td:.t, 
fiado1· rk eonro, bol~1S 011 ],oLillas, pol;tin·ts, l''i!>ot':h llil ,;cdLr•ii':IS. 

J.:~J'F<'IJ .. Ji'.\<" \o 

HeJít bi'anco- Como ficou esbl1elrwido p:~r 1 o chcfo do esta, lo
maior, com o emblema igual ao do :l" nni!'ot·mo. 

Os ollleiaeR do esbulll··rn:tim·, montado-:, 11sar:io t:unh0m doca
pacetl~ lJI';UlCO estabelecido pnr<t esle uniforme, tendo :)l.llllCilte o 
Illl rrwr·o do corpo rlo metal dourado. 

Tunica- Como a dos :tjndantes de 01 dons, snb.slitnido o gloiJo 
da gola por duas espadas crnzad;ls. 

Talim com pasta, espada, fiador, botas ou botin·ls, l'lolainas. 
C5liOJ'a~; ou salteiras, tudo do ::" uniforme. 

I~P.\'\T.\HL\ 

J\r~pi l'Oill pPllll[LC:lto, soht· ... raq;v•a rr1T11 :d:>.marr·~. rll':l,<:'•lli:l~, ~::,!ca 
<'"111 ;,·al:ú• do ouro, banda, lalim 1l•· ~~;Ld:trc" dn s1~da ,.,.,.11<- 1'. otlr'o; 

Jiadm· 1l() ont'o, !uvas, hokts 011. l.HJtinas, pobin;ts, l'RJHII':•c; 011 >'aiL ... it·aR. 

J(epi- O estabelociuo para o primeiro uniforme do ostado ... 
maior, com a cinta, p1.1I'ém, encarJJa:la e a copa de panno 
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azul ferrote. O mesmo ernbl~~ma sobre panno encarnado, sub· 
stituindo o globo por 1lnas ca1·abinas cruzarias, tcncto por baixo 
o numero do cot•po em melai br<tnco. 

Pennacho - Tamhom corno o lo estarlo-m:lior. 
Sobrecasaca- A QU!l estú, em uso, com tre:; orr.lens do oito 

botões e sem passadeiras. 
Ala mares - Como os do estado-maior. 
Calça - Como as do estarlo-maiOI'. 
Banda- A mesma arlopt:1rla para. os outros corpos. 
Talim - Como o do estado-mn.ior, suhstituinrlo-se o globo do 

fecho e da trempe por duns C;lrnbinos cruzadas. 
Luvas -De pelliCi\. branca ou do camurça d:t mesma CÔI'. 
Dragonas, espada, 1lador, botas ou botinas, esporas ou saltciras, 

tudo como está em uso. 

SEGUNDO TJNIFOlt:\IE 

Kepi com penna.cho, dolman, dragonas, calça n.zul com listr:t ou 
calça branca, talim com ou fiem pasta, eRpa.rla. fiador de cordão de 
ouro, luvas, botas ou botinas, polainas, espoe:ts ou s::\ltcirl\8. 

ESPECIJ?ICAÇ:\ O 

Dolman- O qne está actunlmente em nso, corn as modi
ficaçõe~ estahelecirlns para os :1jnd:mt0;; rle or·(lens, substituído 
o globo dos trapesios por duas carabinas ~ruzadas. 

Calça -De panno azul ferrete com listra encarnada de om,Oi 
de largura. 

Talim - De couro ne anta envernizado, como est:\ em uso. 
Pasta- Para os oíllciaes montarlos, como tamhem est:\ em uso. 
Kepi com prmnacho, dr:1gonas, e.;pada, thdor, luvas, botas, 

botinas, polainas, esporas e saltciras, tnrlo como no primeiro 
uniforme, á excepção do k.epi, que será o do terceiro uniforme. 

TERCEIRO UNIFOIU\1E 

Kepi, dolma.n, pb.tinae, calça. azul com li!'!tra ou calça branca, 
talim com, ou sem pasta, espada, fiador ue couro, bota!'! ou botinas, 
polainas, esporas ou salteiras. 

ESPIWIFIC&.ÇÃO 

J(epi - Como ficou estabelecirlo p:1rn, o ~)o uniforme do chefe 
do estado-maior, sendo, pol·óm, a copa rio pnnno azul ferrete e a 
cinta. encarnada, com o emblema, actnalmento em uso, horrlado 
sohre p:wno encarn:1do, ten<lo por h:tixo das rlnas carabinas 
crur.arlas o numero do corpo em nwtnl hrnnco. 

Platinas- Corno ficou determinado p;tm o estado-maior, sendo, 
porém, forradas de panno encarnado e sul1stituindo-se o globo 
por duas carabinas cruzadas, cncimntla8 pot· uma cstrolln., tudo do 
metal branco. 
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Fiado-r - O adaptado par~t a ca. vallarla. 
Botinas - De Lezeero, lisas. 
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Dolrnan, calça, talim, p:tsta, espada, lJotas, polainns, esporas ou 
salteiras, tudo do 2° uniforme. 

QUA HTO UNIFOI~:\IE 

I\cpi branco, lnnica lwanca, calça lJJ•anca, Lalim com ou sem paRLa, 
espaua, fbdor de couro, bota~ ou bolinas, polaina\>, e:=;poras ou 
salteira:=;. 

F.SI'ECIFIC \<.<~o 

1\..epi branco - Como ficou esL1 uolccillo para o estado -maior, 
com o emblema igual ao do 3° uniforme. 

Tunica- ldentica á dos ajudantes de ord0ns, substltuido o 
glullo da gola poe duas carabinas cruzarias. 

Os olfJciaes do estado-maior montados usarão dos capacetes 
estabelecidos par~t a ca vallaria. 

Talim, pasta, espada, fiador de couro, botas ou Lotinas, polai 4 

nas, e3poras ou salteiras, tudo como no 3° uniforme. 

O.DSEI~ VAÇÕE5 

Os commandantos cdl'ectivos dos cor·pos u.:;arão nas mangas da 
sohrecaS<lCa, dolman ou da. tunica, ()lll,05, acima das di vi::;as, os 
distinctivos da arma bol'dados <t onro, encirnado:) por urn:~ c::~
trella, tendo pol' haixo o numero do corpo IJor·dado a prata, ex
cepto p:1.rn. a artilharia de campanha, que será apenns unm 
bomua em clmmruas l.JOrdada a ouro e o IILunero a prata sobre a 
boml1a. 

Na iunica os distinctivo;; serão de metal clouraclo. 

OFFICIAES INFERIORES E GUARDAS 

ARTILHARIA I<.: CA YALL:UUA 

PRDIEilW UNIFOiti\[1~ 

Kepi com pennacho, sobrecasaca com a]amares, chadatcit'::tR, cal<;a 
azul com lifltt'a, IJand:.t, divisas, luvas, perneiras, hoti na R, e:=;poras e 
polainas. 

Kepi- Pnra artilharia de cnmpanila, romo o dos ofTieiaes da. 
al'ma, substituindo-sr~ HS tranças dour:tdas por sout:w!to dn 1:1. 
preta e o cordfio do ouro por uma tr:wç:~ de 1:1 de~:):t ell!' 
pt'OS<L later~lmente por baixo de duas earrancas do Jllotal ama
rcllo, emblenw. de metal amarello, em fórma do rosota eom 
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irrauiaçõeS de Ü111 00 de diametro, temlo TIO Cl:ll tl'O uma Calote 
de· metal branco' de om,04 de diametro, circulada por dous 
ramos do fumo o caf'é de metal branco. 

Na calote uma bomba em chammas de metal amarollo e o nu
moro do corpo aberto no centro th bomlm so ure fundo carmesim. 

Para. artilharia. de posição - Como o precedente, tm11lo, po
rem, sobre a calote dons canhões cruzado~, de metal amarello 
o o uumero por baixo. 

Para c~wallaria -Como o tlos officiaes, de copa encarnada 
e cinta preta, substituindo-se as tra11ças douradas por soutache 
de lã branca e o cordão de onro por uma trança. de lã dessa 
cór ; o mais como o precedente. 

Sobre a calote duas espadas cruzadas e o numero do corpo 
por baixo, tudo de metal amarello. 

Pennadw -De lã verde e amarello intcrca]auamente. 
Sobrecasaca -A que está em uso, com tres ordens de oito 

botões e com vivos carmezim para a artilharia e brancos para 
a cavallaria e p<1SSadeiras de panno azul ferrete de Qm,015 
de largur:l; nos trnpesios o distinetivo das rcsl1ectivas armas, 
de métal amarello. 

Alamares- De coruão de lã carmezim e preto para a ar
tilharia. e encamado e branco para a cava.lla.l'ia. 

Charlatciras --As actualmente em uso, de metal amarello. 
Calça -De panno azul r~~rrete com listra. carmezim ou en

carnada, conforme a arma, como ficou estabelecido para o 2° 
uniforme dos orticiaes. 

Banda - De lã, como esta em uso, para. os oillciaes inferiores. 
Divisas- De galão dourado sobre panno azul ferrete, com 

vivos carmezim para. a artilharia e brancos para a cavallaria. 
Luvas- De algodão branco. 
Perneiras c esporas - Para a artilharia de campttnha e ca

vallaria. 
Botinas - De bezerro, lisas. 
~o~ainas - De brim de algollão branco, para a artilh:1ria do 

pos1çao. 

SEGUNDO U~IFOIL\tr. 

Ut1aeão de todas as peoas do primeiro uniforme; com a exce.-! 
pção dos alamares na sobrecasaca. Neste uniforme usarão tambem 
de calça JJranca, e o kepi não terft pcnnacho. 

TE!lCEir!.O UN!FOR:\IE 

Got'l'<> coii1 011 fõelll capa lJr:J.ne:J., hlns:t :JZIJ!, piai ill:L~ d~ at·uub de 11Ic· 
falou de panno. e;LI<:a a.znl c<JllJ .li'i'lra o11 ca!t:a lr:·;.tJJt:<l, IJanda, diYi~a:s, 
luvas, I·Ohlll~l'i un l''~·rncn·as. l,utluas L'''"! .. '~'~'"· 

Gorro- O fJ.Ue está em uso, ~n-in.•l" de car:~l·:zim para. a ar· 
tilharh e ~.le l:-r;meo p:>ra a ca\-albria: t~nrl0 •:m ~\IU!-{>:5 ~..s lado~ 



ACTüS DO PODER EXECUTIVO 217 

das aba:; os distinctivos das armas com o numero do corpo, tudo 
de metal amarello, e sendo a borla, de lã carmezim e preta para 
a artilharia e encarnad<L e branca para a cavallaria. 

Blusa- De panno azul ferrete, como está em nso, com pla
tinas de panno carmezim para. n, artilharia de posiç~o e argo~~ts 
do metal amarello para a artilharia de campanha e cavallana. 

Divisas- Carme~im sobre panno preto p:u·a a artilharia e ou
. carnado sobre panno branco para a cavallaria. 

Calça azul com listra, banda, luvas, perueiras, botinas o espo• 
ras, tudo do segundo uniforme. 

QUARTO UNlFOR~IE 

Got•ro com capa l•ranca, l.lnsa e calç-a !le lJrim par'clo ou caka lJrãnc:t, 
I.Janda, divisas, perneiras, hoLinas e cspot·:..::l. 

1:\FANTAltL\.. 

rttnmiRO tJNIFOHiiiL•! 

Kepi com p~nnacho, sobreca~aca. com alamat•es, c·harlal•úra:::, cal~a 
azul com listra, banda! divisas, luvas, IJotiua::: e polaill<lR. 

J{epi - Como o dos oillciaes, substituindo-se as tranças dou• 
radas por soutache de lã encarnada e o cordão de ouro por uma 
trança de lã dessa côr ; o mais como está determinado para o 
kepi de artilharia. Na calote o numero do corpo, aberto sobro 
ltwdo encarnado. 

Pennaclw - De lã verde e amarella em fórnm de tulipa. 
Sobrecasaca - Como a dos officiaes, tendo passadeiras de 

panno azul ferrete de O'U,l5 de largura, com vivos encarnado:;, 
e no trapesio o distinctivo da arma de metal amarello. 

Alamares- De ·lã encarnada. 
Charlateiras- Como estão em uso na cavallaria. 
JJivims - Como as de artilharia, tendo os vi vos encarnados. 
Calça - De pn nno azul ferl'etc com listra, encarnada corno a 

do segundo uniforme dos olficiaes. 
Bauda, luvas, uotinas e polainas como ficou determinado para 

a artilharia ele po:::ição. 

t}~:1râo de totl,as ~s peças estaueleciLlas para o pt>imciro 
umtorme, oom oxcepçao dos alamares na sobrecasaca. Usarão 
tambem de calça branca7 e o kepi não terá pennacho. 
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TERCEIRO UNIFORME 

Gorro com ou sem capa branca, blusa azul com platinas de panno, 
calça azul com listra ou calça branca, banda, divisas, botinas e polainas. 

KSPF:CIFICAÇÃO 

Gorro - Todo azul ferrete, com vivos encarnados o borla da. 
mesma côr, tendo nas abas de ambos os lados o distinctivo da 
arma com o numero do corpo de metal amarello. 

Blusa -•De panno azul ferrete, como está em uso, com 
platinas de panno encarnado. 

Ditlisas - Encarnadas sobre panno azul ferrete. 
Calça azul com listra, banda, botinas e polainas, tudo como 

ficou estabelecido para o segundo uniforme. 

QUAR'l'O UNIFORME 

Gorro com capa branca, bl:usa e calça de brim pardo ou calça. bran• 
ca, banda, divisas,' botinas e polainas. 

OBSER VAÇÕ 111 

Os botões dos ,:!'uardas serão lisos, como actualmente estão em 
uso. Os sargentos, ajudantes e quartel-mestre usarão dos 
uniformes adoptados para os officiaes dos corpos a que perten
cerem, sendo porém os alamares da sobrecasaca de cordão de 
seda côr de ourl} e os canutões das dragonas de retroz da 
mesma côr. A banda não terá dourados e os bordados do emblema 
do kepi e dos distinctivos das armas nos trapesioj;; da sobrecasaca 
e do dolman serão manufacturados a retroz côr de ouro. 

A calça azul do I• uniforme será a mesma do 2° e o talim, 
em todos os uniformes, o estabelecido para o 2• dos oillciaes dos 
respectivos corpos. 

Os planos de fardamento das musicas dos corpos serão con
feccionados pelos respectivos commandantes, de accordo com o 
commando superior, que os submetterá. á approváção do Governo. 

O.i mestres das musicas usarão no braço direito em todos os 
uniformes as divisa:s estabelecidas para os I •• sargentos, tendo 
0•,05 acima destas uma Iyra. bordada a prata. 

Oi! clarins, cornetas e tambores terão o mesmo fardamento dos 
guardas, com as seguintes alterações : 

Em primeiro uniforme : 
Peitilho carmezim com alamares de cordão preto para a 

artilharia, 
Peitilho encarnado com alamares de cordão branco para a 

cavallari.a. 
Peitilho branco com alamares de cordão cnearnado para a 

infantaria. 
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Em segundo uniforme : 

Os mesmos peitilhos sem os alamnres. 
Nos trapflsios da so lH't'casac;t o da blusa. os cornetas levarão 

uma corneta de llletal amat·~~llo, e os tambores um tambor 
estampado, tambem do mesmo metal. 

Os elarim-mór e corneta-mór usarão no lwnço direito as 
divisas de I o sa1·gento, tendo 0"',03 acinm desta uma. corno ta. 
bordad<) a retroz côr· de our·o. 

SEitVIÇO DE HESEH VA 

ESTAD0-1\IAIOR DAS BLUGAD.\S 

CU:\1.?\L\.NDANTES DE BlUGADAS 

Usal'ão dos uniformes estabelecidos para os do serviço activo, 
com as seguintes alterações : 

l'l~DIElilO 0:--l"IFOIU\IE 

Sobrecasaca- Gola, carcellas e TJestanas de volludo verde. 
O emblema das man .~as bordado sobre velludo da, mesma cúr. 

Hepi- A cinta avivada de panno verde e o cm!Jloma bordado 
sobre velludo desta cúr. 

SFGU:'fDO E TERCEIIW U:'\H'OIUII·:S 

Hepi- A cinta aviv:lrla dt· p mno verde c o cmblcm:t bordado 
sobro velludo desta côr. 

JJolman - G(lln, carc·~ll:ls e p~shwas d1J vollndo verde garra
fa.. Nas maugas o emblema sertL bordado solJI·c vellutlo da mes
ma côr. 

Platinas- Forradas de vollwlo ycrde. 

QUARTO U.:",'IFORl\IE 

Kepi branco- Emblema. igual ao do terceiro nniformc. 
Tunica- Nas mangas os emblemas iguaes aos do dolman. 

ASSISTENTES E AJUD.\.NTES DE ORDENS 

Usarão dos mesmos uniformes estal:elecidos' neste plano para 
os do serviço acti\,-o, com as scgnintes alter;tÇ'õos: 

l'IUl\mmo UNIF'OIU\IE 

J{ e11i - C in ht com vi vos de panuo vci·tle c emblema l1ord<Hlo 
sobre velludo da mesma cúr. 

Sobrecasaca - G.ola., carcellas o pestana;.; do Yelludo verde. 
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SEGUNDO UNll'UI:l\ll<j 

Rcpi- O me~rno do 3'1 uniforme, pot•óm com pünnadtl). 
lJotman - Gola, carcellas c pestanas de volluclo verde g'<"tl'

rara. 

'TERCEIRO U:'-\IFOR:\II·j 

Eepi- Cinta com vivos verdes o cmblem>t solJrc velludo da 
mes:ma côr. 

Dolman - O mesmo do 2n uniforme. 
Platinas- Forradas de vellULlo verde. 

QliARTO CNIFOH:\1E 

ltepi braHcD - O mesmo omhlema do terccít•o uniforme. 

CIRCIWIÕES DE nlUG.\1\\S E 111·: COH!'OS 

Usarão tlos uniformes estabelecidos neste plano para os do 
serviço activo, tendo, porém, os distincti vos do corpo lJordatlcs 
a prata sobre velludo côr do pinhão. 

CORPOS bE SERVIÇO E DA RESERVA 

Us~trâo doS UnifOl'ffieS estabelecidOS par:.t OS OfTlCi<lCS Llü j ll Ífill·• 
taria do serviço ucti v o, com us segnintos al teJ'<~r;õcs : 

J{epi- O mesmo da infantu·ia, com cint:l. aviv"c1da Jo vm•Je 
nas extremidades. 

Sob)·ecasaca- A mesma d[t infantarb, com os vivos verdes. 

SF.:m:.NDO E TERCEIRO 1:.'\IFOP..:IfE:'l 

Hepi- O <lo segnndo nniformo é o mrsmo do torceiro, p m:3rn 
com pPtmrtcho; e o do t(•rr~eiro, avh·ado tamhem du verde na~ 
cxtJ•emidarles da cinta. ~ncaJ'llatl~t. 

lJolman - O mesmo da in fantal'ia, com os vi vus Vet'llos. 
Platinas - Forradas de verde. 
Calça - Como estit om uso, com vivo VOI'de 110 centro ua 

listra. 
Tç,lim e fiador- Tambem como e8tiio em u~o. 
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Os commantlantcs effodivos 1lo srrviçn thL rosorva. usrtrão dog 
distincti vo:; marcados para o serviço ndi v o, h'>t'dados, porém, 
a prata e :;obre panno verde. 

Usarão igualmente as mesmas peças dos uniformes adaptados 1 

para os da arma de inü111taria do serviço acti vo, devendl), 
porém, ser a cinta dos kepis avivada de vet•tle nas extremi(lades 
e substituídas as tr;wças oncarn:ulas pGr tranças verdes. O 
gorro avivado do verdo e bot·Ia de igual côr. 

A sobrecasac~1 e a blusa, nssim como a::-~ charlateiras e as 
platinas, serão ~vivndas d(~ verde o a r,l\J(;~t torú uin cordão da 
mesnm cúr 110 centro da ii:;tt'<l .. 

l:"sarii'o as mosmas peças dos uniform0s estabelecidos para os 
dos estactos-maiores ou cot·pos em quo ultimamente serviram, 
com as seguintes moditlcações : 

O emblema dos kepis se1·a borLlado a onro sohr·e pn,nno branco. 
Não usarão tlistincti v o algum JHt:5 uwng"s da sobrecasé\ca, 

dolman ou tunlca, 

Para os estnclos-mniorcs do commanuo snpeeinr e dn,s brigadas, 
para o corpo de sn.ude o para to<lns as armas, <•s l1otões S(Wão os 
mesmos usados desde muito tempo pela Gn;u·rh Nacional, tendo 
por emblema um globo cereado poe vinte estrellas. 

As divisas SPriio ele galão de curdão de onr·o, com Om,OJ2 1le h r· 
gm·a, em torno dos canllües das mangas, cada ordorn do galão 
representando um po:sto. 

As <livisas da, tunica serã""~ cosidas sol,re lJrim de linho branco 
sobre-postas aos canhões tias manga:>. 

Os otiici<tos ag~·regados usarão o tmifnr·me C•)m o Llbtinctivo 
e o numero do corpo- a quo estiverem ag,gregados. 

Não é permittido aos olliciaes efl'ectivos on reformados e que 
tenham honras de outros postos do exercito, armada onde outra 
corpor::tl)fio, o uso no sou fardamcntu do divb:1s e tlistinctivo que 
Dão sejam de sua. JHltt•nte. 

Os quo tivm·em hon>:>as de out1·os postos desta. milicia us:não 
tios mesmo~ tmifot·me::; e::;tabelecidos para os cor·po;:; a, que perten
cerem, tendo, porem, umn, cstrella raiada coll(H':tda aeima dns 
divisas e ao lado das c:u·cellas <las Jllang-a:; da sullrccasac:1, llol
man ou tuuic;l, ~enuo a e::; tl'olln IJordada a pra l<l, ('Olll Ü'", o:: de 
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diametro, e os raios tambem bordadoíj a prata e com a me.'jma di
mensão aflj as oxtremiflarlos do cada nm ddles, n pctrtir dos vor
tices reentrantes dos angulos da mesma o,;;tr·o!Ia. 

O poncho para os olliciaes montados n o capote para os do 
nrtilharia. do posiçiio e do illfallLtria. ~nt•;io ns llli'.~Il!n; actualmcnte 
em nso. 

E' vedarlo aos officiaes, qn:mrlo fardados, o HS(O de lJongaln., 
guarda-sol on rebonrJue, o o de saltcir·;ts qu:tnrlo á pa.i::ana. 

Em todos os uniformes usarão os ollieiaos de polainas do t_~rim 
branco com botões t<:llllb(~Jll lil'<lllCO o ti vclla do 111etal da mesma 
côr. 

Em 3° uniforme, qunndo dB calça, aznl, as polainas poderão 
ser de cnsimira aznl nuu·inlw. 

As polainas dos inf'el'iores c ~uardas serão dr3 brim de algo
dão hranco. 

E' permittido aos offi··iaes montados o HSO rle b:uhicacho de re
troz de seda preta com passadores dorm:dos em tmlos os unifor
mes, e a todos o uso do moias l1otas do cnm·o da nussia. o capa 
de oleado nos kopis. 

Pare\ os animaes do monUtria. dos ofl1d:ws do estado-maior, 
tanto do commando superior como das lwigadas- O mesmo em 
uso, substituindo-se no 1° unifornH:) o galão 1le omo das mantas 
e das capelladas por outro de dous cordões para as montarias elos 
capitães e otficiaes subnlbrnos. 

Para as montarias dos otnciaos do corpo do s~ude- O rrue 
está em uso actualmento para a montaria do cif'nrgião-mór, 
substituindo-se o globo do emblnm<t das capelladas e dos C;lntos 
das mantas por um cctdnceu, bolll como o galão de ouro por ou
tro de dous cnrrlõr~:-; para as montarias do:-; eirurgiõos do::; eorpos. 

Para as montarias dos ollici:v:'s dos col'pr:s an·t•gimontadns- A 
usada actualmonte, tendo, porúm, as m 111tas c c;l pdlad:1s do 1° 
m1iforme um galão de ouro de qu;tti·o cor: lües cor !I vi \"oS do amuos 
os lados, das côr·~~s estabelecirlas p:ll'<t a:; di,·et•:.;;ts·:trmas para. as 
montarias dos otnciae:; r-mperirnos, c nm palito de om·o 1le dous 
cordões eom os mesmo . .; Y i r os para u.s llWII ta rias dos capitães e 
officiaPS s u balter ~10s. 

Na.s caoeJbdas o cantos <las nunta~~ levarão os dbtiuctivos das 
armas co~1 o numero do corpo, tudo 110 eentro do uma ramag~m 
de fumo e caré, supprimindo-se a e:'ltJ•ella. aetnalmente e1u uso. 
Estes emblemas se<ão de metal dormvlo. 

Capital Ferleral, 27 de fuvereiro do 18~17.-- 1L;wrr; Cavalcanti. 
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DECRETO N. 24GO- DE 'i DF. l\fATtÇO DE 1807 

1\Tanua ex,·ctüar em todas as .AII'~ltHlegas n :\k;;as ele Rendas h::tlJiti

UHlas tl::t n''lJUblica a no\'a t:trifa P su:t::; dispn:;i~<-íes pt•elilllinal'os. 

O Presi.lente cb Republica dos Estados Unidos 1lo nrazil, em 
execução ao d1sposto no art. 3° d<t lei n. 4:~8, do lO ue dezembro 
de 1896. 

Dccreb : 

Art. 1. o Será executada em torlas as Alf<lWlegas e Mesas de 
Rendas habilitadas da RepulJlica a tari1h o suas disposições pre
liminares, quo ;1compauham este decreto. 

Art. ~.o Firam revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 4 de março de 1897, 9'1 da Republica. 

PRUDE~T[<j J. DE ~lORAF.S B.\RROS. 

Sr. Presidentn d:t Republica - O art. 4ô da vigente lei Je or· 
çamento rov;\litlou o preceito úo art. S7 da de n. 221 de 20 de 
novembro de lt)\)4, autol'isando o Governo não só a organh;ar o 
1·egimento das cusL1s, emolumentos e porccnt:q:reus, o dos advo
gados, procuradores, solicitadoi·es e ~ecreta!'Íos da .Justiça fe
deral e a tabclla das fiança~ em con1ormidade do art. 40G do Co· 
digo Penal, mas tamlJem a proceder á consolidação systematica 
de todas as disposiçües vigentes sobre~ a ju«tiçn, e ptocesso f'erlrwal, 
bem assim a abl'il' os creditus necess;~rios parn, as respectivas dcs
pezas. 

Estaudo já condnidos alguns des::;es tL·a!Jalhos e urg-indo que 
se completem cutl·os que restam por f<~zei', tenl10 a. hour.L de 
snbrnetter ú vossa a.preciaçilo o decreto junto relativo ao credito 
preciso pm·a pagamento de nma p:1rto das dospezas C()!ll os allu
uídos serviços. 

Capital Federal, G ue m~HÇ,) do 18!l7 .- ~tilumJ Cavalcanti. 
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DECRETO N. ~no- nR o nr. ~rAw·o nm 1 Rü'7 

Ahr0 ao l\riniR!{'t·io lla Jusliçu c Nc~"Ol:iu:; Interiores o a.;dito nx.tr:~.or

dinario de tl'ink1 contos de rt:is (:l0:0!)1)~), pal'a ncconet• uma parle 

das despeza'l com n. ot·ganisação doR Sf'I•vi~os mencionn.dtHI no:::J ns. t 
e 2 elo art. 8? da lei n. 22t de 21) d(' nov<·mbt·o rl0 ISD1. 

O Presidente 1la Republica dos Estatlos Unitlos do Brazil: 
Rcsoh'e, tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fórma do 

art. 70, § 5°, do regulamrmto approva.do pelo decreto n. 240\J 
de 23 de dezembro de I Hmi, abrir an l\Iinisterio da Justiça e Ne
gocias Interiores o credito extraordinario de trintiL contos de réis 
(30:000$), paf'a oer.oner un:a. v:ute Lias desp,~:zas com a organi
sação dos s~~rviços mencionados nos ns. I e ~ Jo art. 87 da lei 
n. 221 de 20 de novembro de 1894. 

Capital Federal, 6 do março do 1897, 9'1 da [~epulJlica. 

PRUDE:'ITE J. DE l\IonAES B.\RL~ül. 

Approvll, com altel'açio, os c,;L:J.tnto;; da Empt'<'Za Indns~l'ial clü Petroleo 
c uut'll'ÍFi~ a mcs1na a fun<X'ÍIJ!l\H'. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, at
tendendo ao que re!Juereu a Emproza Industrial de Petroleo, 

Decreta : 

.Art. 1.° Ficam approvados os estatutos dn. Empreza Indus
trml de Petroleo com a seguinte alteraç-ão : 

a) Ao final do art. 37 accrescente-se : 
« Fic?-ndo, entretn.nto, todas e quae:;quer nlterações, emendas, 

accresc1mos ou rcvogaçõe:5, sujeitos <.i, appt·ovaçi'\o do Govemo 
Fetlernl. >> 



ArL 2/' Fie<J, a me;;mn, omrn'cz:l <mtol'iS;HhL f\ fnncdonar nn. 
nnpll!Jlica. 

Capitel Feth)ral, S do m:nçr) d~ u~·.r;, 'l' rl:.1. H•·tlltldir<t. 

,t\ l'J'l't>V[I t'<'nt a]l<•t'()<;:l)c•f\ o'; Fr.l:lLillo'l rb ~r.cir·•h•k tl(' :·f';lll'Of\ lllllli!O'i 

d•')if'!IJiil:l'h <'J'j'!Jk!:IJ"i:t•>, 

O Presidente d:t H.r,rmh1ica tlos Esbdos;~:Unido.; tlo Bra.zil, at
t<'ndew.lo ao qne re(jlleroram o ilac]w.rel "\ng\lsto C;trlu'l Moreira 
(~uit!Jarães, C;n·los X<wict· J;;Jptist<'c R:tylll'~tHl•J ~~·Ir, 

l)ecl'eb.: 

Art. 1.° Ficam :lpprovados os E:-:.t:ü1clo:.:: rL1 Stll:ied:uln 1le Sl'gnrns 
Jlliltuos solJI'e a vi·la <ÜJl'oletat·Lt», com :·:; .-l·.:~·nin k:; mudi !iC(l:;ÜI)S: 

o) Ao :1rt. :~·' :wercseeutt~lll-Sü os SC'gt!intt:" pal'.tgt',tiJhos: 

<<~ ••••• A sociodado JJ:-ío lJrntiearit opr:Ta(·,-;o:-; e:dr·::nll:.ts no Sé~ll 
11m l':tpib!, SlllJ (JUIHJ, di1 lltn 'il~r ca:~::::d;t :t ;•,Uitl! j ;i•·tiJ l':l!';t ('nne
ciulWJ'; 

~- .•... A f:oeictlado IJiío pulf)J·ú rc~•'glll:.tr ~:1)w; ~c;· mos em 
CO!ll]'<\llhh estran~eit·a, dt~lltro on l!ir:L do p:1iz. ~, 

D) ,\u :1rt. :~" accrcscentc-~:e o s:•guinte p<~t·J;.;rapltu : 

« 8 ..... A sododa.clo não poder;'!, Cl't>al' qua('SiJU•H' :'iiH:Citr:O;:v~s e 

:1genci:1s sum l'r·óvi:t nntori:sa<:ilo do novern", :~o qual devnrú 
suiJIIlt'tt<~l' seu pu<Uuo 118:-;s:~ '.-suutirlo, eut:l <1S prc:<~i~-:ias i!ll!icaçõc:; 0 
csp:~ci1icaçõe::;. >> 

C<tpital Fetleml, 8 do nwrço do IS97, ~J' da JV.:pnl!lL:1. 

Benwnlino de C'ampu..;. 



226 ACTOS nn PODlm )~XEr.11TIV0 

nr.CRETO N. 2473- nB 12 n1~ l\TAl~Qo m~ 1807 

Declara CJUC go~arão uas vant[l.gens do art. :~" tla lri do G do novembro 

ue 1827 aq viuvas, filhas menores, filhas Roltoira!'l e mães do:; officiaes 

fallecidos o !JUO fallecer()In em consoqncncia clM oper~tt~õc•s militares 

no Estarlo Ja Dahin.. 

O Presidente: da. Republicn. dos Estados Uni,los (lo Br::tzil : 

Attenden,Jo it nfttureza e especi::tlirla,lo rlos s·~rvir;os oxig-irlns 
polas operaçõ3S rniiit:uos no E:;t:Hlo 1ln. Ba!ti:t : 

DGcretr~. : 
Artigo unico. Gosr~rão das vanb1g-OIH do art. ~l" d:L lei dn G uo 

novembro do lo~i ns vinvas, !ilhas ~oltoil·<~s n lllão:-; do,; olliei:ws 
que fazendo parto de forçns em opet'<IÇC,os militam:-> no Estado da 
Bahia. fallecerem em combate on em con:;;e,pwrlCia de ferimento on 
desastre occorridos em serviço, durante as respodi Ya':l O['erações. 

P<lragrapho unico. Esh di2posição ó ··xtonsiva aos olliciaes 
já fallecidos em operações militare;-; naquelle EsLt•lo. 

Capital Federal, 12 1lo m:1rço rlo l sm, 0" rln. Hepuhlic;t. 

PRUDENTg J. DE M01: AES BART~OS. 

Francisco dr. Paula .~:h·gollo. 

Manoel Jose Alt•cs Bm·bosa. 

Sr. Presiuente da H.epubliea - O~ acontecimentos qtw nctual
mente se desenvolvem nos sertuns tla Bahia ohrkam o Minis .. 
terio da Guerra a despez:ts não pt'cvistas no orQ:llll~'nto rlo :1dual 
exercício com a OJ'ganisaçi'io de forç:tq rlr•stinada.;; :'t manntençito 
da or·dern pnbliea, naquclle K.;t:vlo, e ::;cn·:o Tll',!.;mltn a ,J,)crebção 
dos nece<;sario::; f'undo~ pnra oecoLT<'P a tac.-; d•·:->pez~.--i, venho, do
pois de ter ouvido o Tl'ibnnal rle Conta:;;, no~ ter11l08 d.o doeccto 
legislativo n. 3Q2 1le 8 1le ontnbt·o rl1> anno p:ts-:~:ln, pr·opor-vos; 
a n.hertur:t do credito oxlraorrlinar·io d:t qu:1nth dn dons mil r·on
tos de réis, const<mto do decl'eto .iuuto r1no ::iUll!tl'~n~~ ú vossa as
signatura. 

Capital Federal, 13 do março do 18Q7. - Fmncisco de Paula 
At·go&lo •. 
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DECRETO N. 2474 -DE 13 DF. MARÇO DF. 18ú7 

Ahrc rto l\finiRtcrio da Guerra um credito extl'::wrdin~trio drt f!llantia 

de 2.000:0008, (clouc; 1:lil c11nLnfl). 

O Presidente da Repuhlicn. do~ Estados Unidos dn Brnztl, 
usando da autOl'isaçilo flUe lhll conf<Jro o ~wt. 4" da lei n. 5H\l, 
do ~)do setembro do Io:>O, em vigor polo art. k3 da Constituição 
Federal, resolve, satisfeito o preceito rlo art. 2') § 2° u. 2 let
tra C, do decreto leg-islativo n. 392 de 8 do outubro do nnno 
passrulo, ú vista das océnrrencias qne SB esEí.o dando no Estarlo 
da Bahia e da necessidade urgente de lançar mão do meios 
energicos para manter a ordem e de attenrler a maiores despezns 
exigid:ts pelas operações militares no dito Estado, abrir ao l\li
nistoT'io d:t Guerra um credito extra(Jrdtnario da quantia de dous 
mil conto:; de réis (2.000:000$) de$tinada ás despezas extraordi~ 
narías que se terão rlo fazer, sel)(\o essa quantia dbtribuida. pelas 
verbas competentes do or~amento.l"igente. 

Capital Federal, 13 dá março de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. Dg MORAES BAIW.OS. 

Francisco de Paula Argollo. 

DECRETO N. 2475- DE 13 DE MARÇO DE 1897 

Approva o rC'gula'mento dos corretores de funrlos publicos da Pr.c~a 

da Capital Federal. 

O ProsidenteÇ da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da a-q-~torisação conferida no art. 15 do decreto n. 354 
de 16 de dezeP'nbro de l89é: 

Decreta: 

Art. I.o fica approvado o regulamento dos corretores de 
fundos pubHicos da Praça da Capital Federal, que a este acorri
pa.nha. 

Art. 2.o Fic~m revogadas as disposições em contrario. 
Capital F:cederal, 13 de março de IR97, go da Republ!~a. 

l'RUDENTE J. DR MORAES BARROS. 

Ben·wrdino de Campos. 
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Regula1nento dos corretoeos de fundos pu blicos 
da praça dét Capital Fo(loral 

TITULO I 

ORGANISAÇ:\0 

CAPITULO I 

CnEAÇÃO E NUMF.RO DOS OFI"ICIOS DB CORllETORES DF. FUNDOS 
PUBLICOS. CONDIÇÕES DE HARILITAÇÃO. JNVESTllllWA P.'\ !tA OS 

MESMOS. FIANÇA. VAGA DO OFf'ICIO 

Art. 1. o E' creado na Capital Fedcr<ll, com caracter de o meio 
publico, o cargo de c•)rretor de rundos ~ 

Ao Governo compete sup1Jrimil-o quat1dl) entender conveniente. 
Art. 2. o O numero dos otncios de cnrt·etore,; de fnndos pulJli

cos da Cupital Federal sel':'t fixado pelo :\linistro da F<IZ<~nda. 
Art. 3. 0 Os corretores de fundos publico~ .• na Capital Federal, 

serão nomeados e demittidos pelo l'residont~J da. 1:\.epublica, por· 
decreto expedido pelo .Ministro da Fazenda. 

Art. 4. 0 Para ser corretor· de fundos é cssc>ncial: 
a) ser cidadão brazileiro; 
b) ter mais de 25 annos de idade ; 
c) e~tar no goso dos direitos civis e politi~os. 
Art. 5. o Não podem ser corretores: 
a) os que não podem ser comrnercian tes; 
b) as mulheres ; 
~) (13 corretot·es destituídos por ha·verem sido conl'lemnados em 

crime a que o Codigo Penal imponha a peua de de-~tituição do 
emprego, ou outra. de cuja irn posição resulte a 1desti tuiçiio ; 

d) os indivíduos que houverem ·sido comlernnttdos uvs crime8 
de· thlsidade, estellionat.o, furto e roubo; 

e) os t"allido3 não rehabilitados. 
Art. 6. 0 A nomeação para o carg-o de corretor de fundos pu

blicas da Capital Federal soi"á feita sob infowmção d ·.t Camura 
Syndical instruída: 

a) com certidão de idade do pretendente; 
b) com atte::;tação da autoridade policial da circum:;cJ'Ípção do 

domicilio do candidato, que declaro ter o:-; te rc:-;iden eia. por 
mais de um anuo na Capital Federal (at·t. 3U 11. :.>, d.rJ Cudigo do 
ComrnPrcio); · 
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c) com certificado, tlevid::unente authenticadv pelo reconheci
mento da firma, de haver o pretendente praticado, por tempo 
nunca menor de dou:; annos, em escriptorio de corretor de fundo:~ 
publicos, on fnnccionado em casa bancaria, ou' commercbl de 
grosso trato, na qualidade de guartla-livros ou na de socio ge
rente; 

d) com folha corriJa. 
r. Art. 7. o O corretor nomea1lo deve depositar no Thesouro Fe· 
àeral, como caução, a qtmntia de cincoeuta contos de réis. Não lhe 
será expedida, a patento ou o titulo de nomeação antes de feito o 
deposito. 

Art. 8. 0 A caução do corretor sô poderá consistir: 
a) em dinheiro; 
b) em apolires da divida publica. <Lt Uniilo, dos E)tados e di.t 

1\lnnicipal:d:uJe do DiRtrido Fcder·al; 
c) em letras do Thesout·o FeJer:d ; 
d) em lett·as hypothecarias emittidas por lJancos de Ct'l~uita real 

com sé:Je no Districto F'e<leral. 
l':1rag-rapho unico. As apolices da divid:1. publica fe·leral serão 

recebidas pelo valor noauual; as dos Estados, as da mun:cipa
lidadc do Districto Federal o ns letms hypothecarias pelo valor 
m0dio das tres ultimas cotaçõ3s otficiaes. • 

Ao 1\Iinistro ela Fazenda competo determin~r a especie em que 
deve ser prestada <t caução. 

Art. 0. 0 Ant3s de cntt•ar ern cxereieio devo o corretor: 
a) fazer-se insr:rovnr na t>epartiçil(l com p;tonte para o paga

mento tio imposto do RII:L pt·otis,ã.D; 
b) tomar perante o sy11dico compromi;;so (le 1lcsempenhar suas 

funcçõcs com probidade e do accot·clo com as leis em vigor; 
c) razer aht•it·, rubricar o onrerr•;n• pelo syndico o cadet·no 

mannal e apresentar o prot<•collo com ~1s formali<lades dos arts. 51 
e 55 de:;te regulamento. • 

Art. I O. A fiança do cotT-::tc,r responllc: 

a) p3la ext~cnção e liqnida~·:lo d<IS opot·açõ3S em que o mesmo 
tiver sido intet·mediario, ou de que se tiver encarregado; 

b) pelas multas em flUe o corretor incorrer; 
c) pelas indemnisaçé)es que f'or con<lemnado a prestar, em vir

tude de sentença do Poder Jmliciario. 
AJ't. 11. Somente tlepois de liqnidada pela flílnç:l toda aro

sponsabilidado do cort·etor, po<lerá o restante da importancia. da. 
me.;ma, fiança ser· objecto de :1r·çücs, sequestt·o:-; e arrestos par·a. 
a solução e garantir\ dn (lívidas 1;:1T'ttrnlares tlo corretor. 

Art. 12. A fiança, tÓ poderá ;:;:;!" levanta(la. depois <le seis 
mezes, a contar <h exoneraçfío ou do f'allecimento do corr·etor. 

Art. B. Fin<lo e~te prazo, haver-se-ha pot• prcscripta a re
sponsahil idarlt~ do correto!', sal vos o caso de pr·otesto pelo não 
cump!'imonto o liqui1l:tçiio do cont!'ado e aquelles em <Jue, se ... 
gunrlo direito, não corre o tempo pa-··a a pre~cripção. 
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Art. 14. A Camara Syndical, quando occorrer o fallccimonto 
(JU 1tjver logar a exoneração de qualquer corretor, mandará dar 
publicidade á vaga, durante 30 dias, nos boletins commerciaes e 
affixar editaes no recinto da Bolsa, chamando os interessados, 
em transacções em que houvesse intervindo o corretor, a virem 
liquidai-as no prazo de seis mezes. 

Art. 15. Findo o prazo, a Camar:t Syndical cxperlir:'t em favor 
dos herdeiros do corretor, dos representantes dos menores, ou 
de quaesquer interessados, requisitaria ao Ministro da Fazenda 
para o levantamento da, tlança depositad[l. no Thesouro. 

Art. 16. Occorrendo vaga de offi.cio de corretor, o syndico 
procederá immediatamente á arrecadação de todos os livros e 
papeis pertencentes ao mesmo e relativos ao otncio, e ao exame 
do estado em que se acharem, na presença das partes interes
sadas e de duas testemunhas, e levará o facto ao conhecimento do 
Ministro da Fazenda . 

. Art. li. Os livros e papeis arrecadados pelo syndico, na 
ltypothese do artigo antecedente, serão examinados pela, Camara 
Syndical, na sua primeira reunião, a!lm de verificar, por meio 
delles, o estado das operações, que se achavam a cargo do cor
retor, si é caso de da.r-se a interferencia da referida Carnara, para 
a completa execução da mesma, e para resguartlar quaesquor 
interesses de terceiros, ou si deverão ser recolhidos ao archivo, 
para serem entregues ao corretor que for provido no otncio vago. 

Art. 18. Do exame a que proceder a Camara Syndical no5 
papeis e livros pertencentes ao otncio de corretor, em estado 
de vacancia, fa.r-se-ha declaração na acta da, reunião da Camara, 
e bem assim do destino dado aos mesmos . 
. Art. 19. A vaga do officio de corretor será preenchida tempo

rariamente por um dos membros da corporação que o syndico 
designar; o nomeado terá competencia para liquidar as operações 
e expedir certidões elas que houverem sido escripturadas pelo 
corretor demissi01prio, suspenso ou fallecido. 

Art. 20. Si a Yaga occorrer por rnolestia incuravel que 
inhabilite o corretor para o exercício do cargo, ou por falleci
mento do corretor, será permittido á Camara Syndical propor, 
de preferencia a outrem, um filho do corretor para substituil-o 
no officio, dada a igualdade de circumstancias, quanto á 
idoneidade. 

CAPITULO II 

PREPOSTOS DOS CORRETORES 

Art. 21. Aos corretores de fundos é permittitlo terem como 
auxiliares um ou mais prepostos, designados pelos mesmos coJ'
·retores e approvados pela Camara Symlical. 

Art. 22. Taes prepostos devem reunir os requisitos exigidos 
para o officio de corretor, comquanto lhes seja vedado operar 
por conta propria. 
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Art. 23. Os prepostos dos corretores estão sujeitos á acção 
disciplinar da Camara Symlical, podem ser por esta suspensos ou 
destituídos ex-officio, e sd-o-hão sempn~ que o entond!Jr conve
niente o corretoe. 

Art. 24. Os a c tos de nomeação, tle suspensão o de demissão 
dos prepo:-;tos serão levados ao con llecimento do toda a corpo
ração por meio de boletins afiixados uos :'l<tlüus da Bolsa, pelo 
tempo ele oito dias. 

Art. 25. A Camara Syndicnl terá um livr·o especialmente 
destinado ao lançamento dos termos de approvação dos pre
postos dos corretores e fará affixar em quadros proprios nos 
salões da Bolsa os nomes,cognomes e appellidos dns propostos em 
exercício, com imlicação dos corretores com f!IIOJH trabalham. 

Art. 20. Os prepostos dos corretor~~s são considerados manda
ta rios legaes dos mesmos par<J, os efreitos: 

a) de praticarem os actos attincntes ao oHicio ue quo forem 
enc<l rregados pelos corretores ; 

b) de substituirem os col'l'etoros nos;seus impedimentos. Sempre 
quo houver do dar-se a substituição terá a Camara Synchcal 
aviso prévio. 

Art. 27. Os prepostos dos corretores possuirão um canhonllo 
nl.Jerto, encerrado e rubricado em cada uma do suas paginas pelo 
presidente da Camara SymlicuJ, no qual registrarão as operações 
logo que as contractarem. 

O canhenho será apresentado na hora d:t Bols~t para serem as 
operrtções nelle mcncionad:ts transcr·iptas nas cadernetas dos 
corretores e devidalllente cotallns, podendo t>or as negociações de 
caml1iaes communic:tdas até a hora do encerramento do cambio. 
Os lançamentos deverão conter· declaração explicita das quanti
·laues e taxas a que operarem. 

Art. 28. Os corrdoros respondem solidariamente por seus 
prepostos. 

CAPITULO UI 

COMPETENCIA, EXERCICIO E FUNCÇÕES DOS COH.Rl~TORES DE FUNDOS 
PUBLICOS 

Art. 29. São da exclusiva competencia dos corretores de 
fundos publicas e só mente por seu intermedio se poderão realizar: 

a) a compra. o venda e a transforencia de (]twesquor fundos 
1u hlicos nacionaes ou estrangeiros admittidos ú cotação; 

b) a negociação do letras de cambio e de ewprestimos por meio 
de obrig-nções; 

c) a de títulos suscoptivois de cotação na BoL;a, do accortlo 
r.om o boletim da Camar·a SywJical; 

d) ;1. cornpm o venda do motae::; preciosos amoctlados c em 
barra. 
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Art. ~0. São nnllas de pleno dir1dto ns w·goch(·õos dos 
titnlos de qne traJa o <~rtigo antect3deute, quan1lo realizadas por 
intermedial'ios extrnnhos á corporação dos eorretor~~s. 

Art. ::31. A disposição do art. :m não COlllJH'elien,le ns nego
ciações realiz:Hlns fóra da H<1lsa e direetamo1lt1~ ent1·e o compra
dor e o vende! lO!', ~is flilrtes- torh\·i:t. doP~~·ií,o ~er eum!nnniead<~s :·t 
Crtnmra Sywlical pel'1~ interes:-;ados. 

Art. :32. O corretor não poderá onc:lrrn,~ar-so do opcnu:;to 
alguma~ sem ordem escripta do seu c()mmittente. 

Art. 3:L A ol'dom da1ltt :w condor torú Yig-or emquanto 
não for retirada, salvo a declar~t(;i'ín de lJl'<lZO tix:Hlo para, o 
cumprimento della ; o rccelJimento dessa ord(~rn importa, an
torisa.ção no corretor p:tra operar ctn nnme o por conta do 
committon te. 

Art. 34. O corretO!', cmrp1:lntn nito pwlm· <'Xceutar a or.lom 
recebiua, da,rá ao seu cornmittento diariaíiH)Jlte os motivo~ da 
demora, afim do receber do mesmo llOV<1S in;-,ü·nc:çõo~ soiJro o 
pr·eço o outr'aS condições rla operaçil,(). 

Al't. 35. Os conetllres de funrlos toem intoir'<l, rc . ..;ponsahili<htlo 
l)(J\a exocuçito, ató tinal liqui<Ltçilo, d:1::; opnr.1çlíc•s em <IUO intur
forir'etn por forç:l do privilc·~·io qnn llle~ eont',•rl)!Jl o rleerdo 
legislativo n. :r:S-1 do lG do dc:~t·mlJt·o do 1:--l'J:-J o este rnguht
mento. 

At·t. 36. O corretor· ó pr~ssoalmontr~ rcsponsa'i.'el, nas nego
ciações á vis la, para com o ou tt·o col'retol' com qnnm oper<l r o 
para com o seu committeute, pPla entr·ega do::; titnlos n~Hdidu::> 
e pelo pagamento dos que houver eompra<lo. 

Art. 37. A rcsponsaiJilida,le (lo conotnr é inl!:~ir~ e completa 
pela liquiuaçfio das opernçõos fi~itas a pr:1zo, snmpre qu0 no ado 
da tri1nsn.cção não for rovoL1'lo, de mrJrlo reg-ular, o nome do 
committente. Ess:t respons:tbili,bd() ú regida pelos p!'Íncipi<'S 
quo r(~gnlam a do commi:-:;sario úcl crcrlac. 

Art. :m. A fbnç:L do corretor rcspnnrl<~ 1JOla li·pli<bção d;iS 
oporaçües, a qual será feita pela Ca~nam ~y!tdil'al,tlo <tcc<mlo C'!lll 
o reg-imentq int,-~rno ,Ja Bolsa e <L~ corpur<tc:;1o do-; conctoros. 

Art. :-3~). Os cqrrctore-; s:io responsavt·i:-; pnh <lnthentiei!I;Jcle 
dn, assign;üura do ultimo sign<tial'io d;l"i ll:l:as o :lr·s titulo::; en
dossaveis qno Jll3g-oci;wem. 

Art. 40. Na falb de acceitaçito on d<) p:u;anwnto dos títulos 
pelo corretot' comprador o da e;1 Ll'eg:~ tv.:lo ~~OJT(~tot' YotHlouo~, n, 
revenda e a compra rlo:=-; ~vn.lon)s neg()ciado~ púrle ser, a requeri
mento do corretor com o qna.l honver si1lo fr~ita ~~,negociação 
realizadn, poe intermodio do -.:ynrlicn, correndo todos os riscos 
por conta do cm·rotor omis~o. 

Par:tgra.pllo unico. Nn rnvcnda n 11:1. compr:1 o t:.:~·ndico rcgn
lar-se-lta pelo rc·gituento in toruo d:t l:u):.;;a ,. da cnt'piJt·ar;fio dos 
conetores. 

Art. 41. O corretor, snl v o con vnn1,·ilo nm ('Otltr:trio, rnsponrle 
per:wte sen committento pelo outro coJ'rotot• com o qual houver 
contracta,lo quanto :'t littnidação r h nngoei:t(:ilo. 

Art. 4·2. Antes 1lo a~~eeitarom a irwltll11Jc!H.;ia <lo qu:tlquer nc
gocinção, teem o~ eori'etoro~ de ('lllldl'-J o direito de exigir rJos 
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eomrnittenlos as gal'antias CJUO reputarem precisa~ para a ofl'c
etivid:uto tbs operações, pPoporcionando, por ~ua ve;';, aos com
mittontos as quo estrJs exigirem. 

Art. 4:L O committente quo retirar a ordem d:vla e acceita 
:1ntes do prazo convencion:Hlo pat'a a opc!'a(:ão, 1ngarà integral
monte a corrnt:tp:em, cnruo qi :t onl1~1ll ltonvo:'~o ~ido CX<3cut:ula. 

Art. 4 L O eouunit tento r1ue, smn pnívin, rdirnd:t da ot·dom 
tl<u1a, j{t tPnuo recehirlo do corrt~tm· encarregado da oper:wão a 
IJOta, de h<tvcr sirlo a mosma executada, deix;~r de fazer boa a. 
trans<tf'ção e realizal-rt por interme lio de outro col'l'etor. ser:"t 
obrigado a pa.gn t' :L corretagem ao prinwiro corretor o respon
derá. por perdas e damno::; perante a rnrlo com quem o mesmo 
corretor houver trat:1do. 

A reqtwrimento do eorrctor, pouer-sr;-ha amx:ar na Bols;:t o 
nome do committcntc omisso cottl um resumo de opcnu,;ão. 

_1\rt. 4:->. O committonte que 1leixar de enuqn·ir um contracto 
de col'l'otor re;;powlet·ú int(~gT:\lmcntf~ pela tr;tnc-;aer::lo, quo t31ll 

virtmlc de sua ortlom escripta e d,~ couf.Jt'midado com elln. 
honvee realiza;lo o Cill'J'Otor. 

O corrotot·, em tal C;tso, rovc~n11orá os títulos (]Ue houvor· 
~1Jqnirido pn:•:t o committonte e tplc estn ttii)l tivot• p:tgo, on 
<t.dq'l!rir:·t, o~:> que nil.o houverem sido ('orttCL~i,los pelo commit
tento, cobc·ando dest·~ a rlill'er,~nr:a, d:t cotação quo se der. 

Em todo caso, rcspontlor~t o eommittente polc:::: projnizos que 
Llo sn~t falta re::;ult<trem. 

l\l't. <I(j. Nn~ w~goci:~(;ões (lo lett'as c p:tpei." n!ulossaveis é o 
cnrt·•~tor ohJ·igatlo :l entreg-ar an toll!a.dor os ti tu lo::; u ao eo1lento 
a importnn1·i:t njnstada dos mesmos. 

Art. 47. O cot·rotor devo ~uat·~b:u· sc~reuo sobro os nomes dos 
cormnittnntes ~ p1r;t mencioml.l-os t"i\~-se preeba :1utori~ação 
dc;-;tcs por o:-:.~~l'ipto, ou flUO :L natureza d:t op1~t'aç:Yo o exija. 

1\l't. ·U~. As n'.'goeiaçt)cs de Boba, que nãn tivemtn pot· objccto 
lelr'<l~ de c:nn1Jio, ni"~o as:'iortam sin;:Lo sobro qn:~ntidadcs, ~em e:l
llecifie0ção dos nnrneros e mais mu."actoristicos uos títulos. 

i\ rt. ~!9. E' vedado aos corretores sou as penas do nl't. 59 do 
Codi:-;o Commercial: 

a) formarem entro si associaçã•) p:uü~nL\l' pat':t opol'açõc~ de 
SU<t, profissão ; 

b) f:1zcrcm torh a especie de negociações e trafico directo ou 
inuirecto, delmixo tlo seu ou do alheio nome, e contt•ahirem so
cio,Iado do qua.lrpter rlenominnçfí.o on clas"1} qno seja; 

c) adf]uirirom pnr:t si, on pa!'~t pe~sr,a de sn:1. J'amilia, consa cuja 
vcnrb Jlws hrmn~t· sido incttmbid<l, o Vt'nrlerrom as qtm lhe per
tenc,wmn, f]tW.ndo tenlt:mt or·dcrn do enmprar da nwsrna, cspeeie; 

d) excrcer·otn cargos do nrlmini:;;tra(:lo ou liscalisa(fio de sn
cicrl:lrles anonymaf;, exrepr;ilo f'cib das tlispo:->ições do art. 160; 

e) encarrcg·a.rem-so do colwa.n<;as on pagamonlos por cont<~ 
alheia, s~tlvo no easo do lir1uidaç:lo do seu eonlt'acto . 

.i\rt. r.>o. Os eorrotorcs sü.o ol1rig:t,lo:; a dar aos enmmitlontrs 
rocilJOS do;:; fu!l<lo:::; o !.los valorm:l quo lho::; fure111 eunt!ados. 
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CAPITULO IV 

ESCRIPTURAÇÃO DOS CORRETORES. EXAMES DOS LIVWH. CElt'l'lUÕg::j 
DOS LANÇAMENTOS NELLES FEITOS; Sl~U VALOR JUIUDICü 

Art. 51. Todo o corretor deve ter os seguintes livros: 
a) um caderno manual aberto, nnmel'ado, encerraLlo c rul1rl-

cado pelo syndico ; · 
b) um protocollo aberto, numera1lo, encorra(lo c rubricado peln. 

Junta Commercial. 
Art. 52. No caderno manual deverão ser lançadas, apenas 

concluídas, as transacções realizadas pelo corretor ou por seu 
preposto, com toda a clareza e individunçiio, afim de propor· 
cionar noção exacta da operação realiznda. 

Art. 5:L No protocollo deverão s~Jl' di:triamonte lnnç:Hlos os 
assentos do caderno manual p;1r cópia litteral, por extenso. o 
sem emendas, rasuras, entrelinhas, transpo~;i<;ões o abrevm· 
turas, guardada a ordem da. numeração sob a qual existirem as 
operações escripturadas no caderno rn::mnnl e mencionando-se os 
nomes do comprador, do vendedor, a naturoz:.t, o preço, o prazo 
e todas as condições das operações. 

Art. 54. Nos assentos das i1egocinçõos de letra:; de cambio 
deverá o corretor mencionar o vendedor, o comprador e n praça 
sobre a qual for feito o saque, o prazo e as estipu hções a este 
referentes, sem prejuízo das demais declarações cxib'iLhls no 
art. 49 do Codigo do Commercio. 

Nas negociações de títulos ao pOI-tador e á vista deverá de
clarar não sórnente a natureza do titulo, mas aiiuh n. scrie e os 
numeros, si os commit:tentes o exig-ir·orn. 

Art. 55. O protocollo ter:"t as formalirladcs exigidas para os 
livros dos commerciantes no art. 1:3 do Uo•ligo do Commctcio, 
sob pena de não terem fé os assentos nell e lançados. 

Art. 56. Os livros dos corretores, que se acharem cscriptu
rados na fórma deste regulamento, sem vicio nem defeito, terão 
fé publica. 

Art. 57. Os livros não escripturados em fórma regular e não 
revestidos das formalidades legnes não fazem prova em Juizo em 
favor do corretor. 

Art. 58. O exame parcial dos livros do corretor terá logar, 
por ordem da Camara Syndical, sempre que se orig-inarem 
duvidas ou ventilar-se questão sobre operações de Bolsa em que 
o mesmo corretor houver funccionado. 

O exame geral sómente poder;t ter logar nos casns expressos 
no Codigo do Commorcio o neste decreto, e sempre que a Uamara 
Syndical julgar necessario tal exanw para :qmrar factos quo 
constituam em responsabilidade o corretor. 

Art. 59. A Camam Syndical, sempre quo instituir exame 
sobr~ qualquer ou todo~ ~s livros do corretor, ó obrigada, 
debaixo do segredo proflsswnal, a guardnr sigillo sobro os 
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nomes dos committentes de todas as operações nelles escriptu
radas. 

Art. 60. A recusa de exhibição dos livros, ordenada por 
autoridade competente o nos casos do attigo anterior, sujeitarú. 
o Corretor á applicaçfio do disposto no art. 20 do Codigo do 
Commercio. 

Art. 61. Os livros do corretor, quando arrecadados pela 
Camara Syndical, serão guardados em seu archivo, ou en
tregues ao successor no officio nas hypotheses dos arts. IG, 17, 
19 e 20 deste decreto. 

Art. 62. As certidões extrahidas dos livros com referencia i\ 
folha em que os actos se acharem escripturados, sendo pelos 
corretores subscriptas e nssignadas, terão força de instrumento 
publico para. prova dos coütratos respectivos. 

Art. 63. O corretor, que passar certidão contra o que constar 
dos seus livros, incorrerá nas penas do crime de falsillade e pei'
derá a metade da fiança. 

CAPITULO V 

A '3SEMBLÉAS DOS CORRETORES. ELEIÇ"ÃO DA CAMARA SYNDICAL. 
ATTRIBUIÇÕES DESTA E DO SYNDICO 

Art. 64. Os corretores de fundos publicas da Capital Federal 
constituídos em assembléá geral, em numero, pelo menos, do 
dous terços elegerão annualmente de entre si uma Camara Syn
dical, composta de um symlico, como presillcnte, e de tres 
adjuntos. 

Art. 65. Da eleição que serit feita por escrutinio secreto e por 
maioria absoluta de votos lavrar-se-1m uma acta. em livro para 
esse tim determinado ; della extrahir-se-ha uma cópia, authen
ticada. que será enviada' ao Ministro da Fazenua. 

Art. 66. Os corretores não se poderão reunir extraordinaria
mente, a não ser em virtude de convocação do syndico. 

Art. 67. Os corretores poderão solicitar a convocação de uma 
assembléa geral de sua corporação para deliberar sobre caso ur· 
gente o de justificada gravidade occurrento no funccionamento 
da Bolsa e com referencia à cotação do curso dos titulas, das 
especies e dos cambias. 

O pedido de convocação deve ser formulado por escripto e as. 
signado por dous corretores em exercício activo da profissão. 

Art. 68. A assembléa geral constituir-se-lut com a maioria ahso· 
luta dos corretores e seril. presidida pelo syndico; as suas delibe
rações constarão de actas lavradas em livro proprio contlado a 
guarua da Camara Syndica.l ; servirá do secretario da reunião o 
corretor que o synllico designar. 

As actus serão assignadas por todos os corretores presentes, 
não sendo permissível delegação para este fim. 
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Não se rouninllo corretores em numero sullicionte para. consti· 
tuir maioria absoluta, o syndico convocará nova reunião, com 
intervallo de 24 horas, na qual se deliucr<H'Ú. com qualquer nu
mero de corretores presentes. 

Art. 69. Os membros da Ctmara Syndic::d porlcrfio ser reeleitos; 
ao syndico compete desig-nar o socrutado e o thcsourciro da Cit
mara, os qnaes só })llderiio ser til'arlos dentre os memiJros desta. 

Art. 70. A nenhum corretor é licito eximir-se da ser membro 
da Carnara. Syndica.l. sal v o por moles tia gravo e continuada. pro
vada perante o l\Iinistro 1ht, l•'azenrL\, e, no cas0 de reeleição, si 
não houver decorriuo um anno entre a antecedente e a nova, no-
meação. 

Art. 71. A Camnra Syndical poderá deliberar sempre que se 
acharem presentes metado e mais um de seus membros ; os no
gocios sérão decididos por maioria absolut:L de votos; no caso de 
empate, o presidente terá o voto de flU:I!irladc. 

Art. 72. Das dnliheraçõqs da Ca,rnara Syndicnl deverão ser In
VI'adas aetas em livro aborto, nnlllr'radr> 0 t'uhrkauo pelo syn
<lico e dev illamen te sellado. 

As. actas ser;\.o assig'ladas por to.los os membros da Camara 
Syndical, que houverem tomado parte na, se:;sii.o. 

Art. 73. A' Camara Syndical compete: 

a) informar sobre a convenienr.i<t da crc:tção c da supprcssão 
de oflicios de corretores do fundos puiJlicos ; 

b) propor a nomeaçiio, a dc:;tituiç:to dos mesmos e a sna 
suspensão por tempo maior dr; trinta dias; 

c) organisar o rc~gimento intcrno·d;t Hols;t e da corpomção dos 
corretores c a tabella do;; emolnmuntns rpw <dles devem porcc
lJeJ', sujeitando-os á npprovaçüo do l\Iinistro <h Fazeulla ; 

d) autorisar, prohilJir o snspi)lltler a negociaçfío e n cot<lção de 
qualquer valor, com ex1~opc;ão dos titnlos da di vid:t federn I, esta
doai e municipal e dos cstrang-cil'os. (]Ue :·i> serão admittidos it 
cotação por aclo do l\Iinistt·o da F;tzerHl<L. 

1\o uso desta attribuiçiio poder:'t <t Camara Syndical exigir de 
todas as sociedades omis5ora:s de titulos negocia v eis na Bolsa m; 
esclarecimentos e documentos quo roput.'lr pr1.Jcisos p:tra a inclu
são de taes valores no boletim das cot..u;õe::; ; 

e) impor as Ú1Ultas rlecret<vlas neste r~~gnlamento, 1~tcultando 
de surt decisão recurso parn, o l\Iinbtro da Fazenda, dentro de 
cinco dias ; 

f> fix:u a cot.'lçilo offich l do ramlJio, dos valores o das especies, 
publicando o boletim d!ario, confecciun:ltlo nJJÚS o encel'rarnentu 
dos trabalhos da Bolsa e em face das not:1s ou m~?momnda dos 
corretores c dos bancos ; 

g) organisar a t:tbel!a das tax:~s a percobor p:'las ueclarações 
que forem publicadas no boletim officiat ; 

h) velar par·a (JUc os corretc,rcs se contenham nos limit.~s de 
suas fnn~ções legaes, poclomlo ordnnar-Jhcs a apt·oscutação tle 
~em; livros e pr~screvcr-lhe::; todas <t~ medida::; de pl'ccauçi\.o quo 
JUlgar ll€CE'SS<ll'H1S ; 



i) infligir censura, aos actos tlos corretores, qnantlo irrogn~ 
liu·u~. e, l5egundo a, gravidade do c;tso, interdizr,r-lhcs a, entrada, 
na Bolsa dur<tnte um prazo não excotlente Je triut.a dias o 
suspenclel-os por igual tempo; 

j) thc tlisnr que nentwm individuo, sem titulo legal, exerça 
as runcções de corretor, promovendo pelos meios e<>mpetentes, 
a decr·etação da nullidade das operações por elle I'f:lalizadas ; 

k) decidir as contestaç~ões que se suscitarem entre os corretores 
relativamente ao exercício de suas fnne~·ões, com recnrso para o 
.Ministr·o da, Fazenda. 

Art. 74. No caso de impouirnento ue adjuntos de modo a não 
pouer reunir-se e Jeliberar a Carnara Synuica.l,convidará o syndico 
dentro os membros da corporação os que forem necessarios para 
completar a Camara Syndical. O syndico será nesta, llypothese 
substituído em seus impe,limentos pelo corretor mais antigo ou 
pelo mais idoso bi houver mais ue um com igtutl antiguidade. 

Art. 75. Competu ao ~ynrlico: 

a) representar a, Caamm Syntlieal c a, corporaf;ã.o uos coL're
tores perantn o Governo, autor·idade~ collstitnidas e em Juizo; 

b) I>L'e::;i<lir as reuniões da Ct~ruarc~ Sywlical, dirigiL' as dis
cussõcs e apurar as de I i berações, vot<1ndo em ui ti mo logar o 
para de~empate, no caso de ser necessttrio ; 

c) executar as deliberações da Camara Synrlic<d ; 
d) promover reuniões diarias da Camara Syndicat para vGrifi

cação do resultado das oper:1ções, determinação do curso do 
caml>io e cotação dos fundos e vcdm·os negociado::) pelo.:; corre
tores · 

e) ti~calisar a escripturação !lo livro dos preços ~~orrentes, em 
que deverão ser registrados os boletins apresentados pelos cor
r.etores, nos quaes esti vey·orn mencionad:ts ::\2 p!'opostas e trans
acções que se houverem ren)izado e ti verem sitio inscri!Jtas nas 
notas otferecidas no recinto da Bolsa; 

f) assignar e remetter ao Ministro da Fazenda o Loletim da. 
cotnção dos fundos pufJlicos e do cambio. 

TITULO II 

DAS OPERAÇÕES 

CAPITULO I 

A BOLSA. NEGOCIAÇÕES D'3J FUNDOS PUBLICOS: 1°) Á VISTA. ; 2°) A 
PRAZO: A) COM TRANSFERENCIA REAL; B) Ll~UIOADAS Pült l'HE• 
STAÇÃO DE DIFFEL-:.ENÇA DAS CO'l'A"''ÕES 

A~t. 7G,. A Bolsa é o Jogar, no salão da praça do commercio 
destma_do as operações de com{~ra e venda de titulos publicas: 
de acçoes de bancos e companhms, do V<' lores commercines o de 
metaes p:eciosos. 
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Paragrapho unico. E' facultado aos corretores, fóra da hora 
regimental da Bolsa, effectuar negociações sobre metaes, cam
biaes, descontos e emprestimos commerciaes, comtanto que 
no mesmo dh1 e na hora official da Bolsa, apresentem boletins 
assignados mencionando a quantidade, a natureza, o dia do ven
cimento e o preço dos títulos para a cotação. 

Art. 77. Só aos corretores de fundos é permittido o accesso 
dentro da balaustrada da Bolsa. 

Art. 78. A' Camara Syndical competo tornar effectiva a dis
posição do artigo antecedente, vedando as pessoas estranhas a 
classe dos corretores de fundos o ingresso no logar reservado á 
Bolsa, em quanto esta funccionar. 

Art. 79. Fóra do logar especial e das horas para o funcciona
mento da Bolsa é prohibida qualquer reunião quer de corretores 
de fundos, quer de pessoas extranhas a profissão, para effectuar 
operações de Bolsa. 

Art. 80. Os corretores de fundos publicos reunir-se-hão na 
Bolsa á hora marcada no regimento interno e immediatamente 
começarão a propor em alta voz as transacções que desejarem 
effectuar, determinando a~ condições em que devam ser ba
seadas. 

Art. 81. Logo que qualquer corretor acceitar a proposta e 
as condições da negociação reputar-se-1m fechada a transacção. 

Os corretores a inscreverão em seus cadernos manuaes e, acto 
continuo, trocarão entre si um memorandum assignado, em que 
estejam consignadas todas as condições da operação que acabarem 
de effectuar. 

Art. 82. A operação ultimada será imm9diatamcnte inscripta 
em uma taboa collocada proxima á. Bolsa e em logar visível 
para todos. 

Art. 83. O corretor, comquanto não obrigado a declarar a 
quantidade total dos titulos e valores que tenha de negociar,· 
deverá determinar o numero, que se proponha a comprar e 
vender, no acto do prégão. 

Art. 84. Encerrados os trabalhos da Bolsa reunir-se-ha a Ca
mara Syndical e procederá à fixação do curso do cambio e da 
cotação dos fundos c valores negociados, taxando os limites ma
ximo e mini mo. 

Art. 85. Para a determinação do curso do cambio e dos va
lores. a que SB refere o artigo antecedente, apresentarão os 
corretor·es á Cnmara Syndi~al boletins por elles assignados con
tendo as notas correspondentes ús transacções etrectuadas nesse 
dia corrr menção dos limites maximo e mínimo d:1s cotações. 

Art. 86. Com os elementos fornecidos pelos ho le tins dos cor
retores, que serão registrados em livro proprio, veriticará a. 
Camara o resultado das operações do dia e íixai.'a, de modo rlefi
nitivo. o curso do cambio e da cotação dos títulos e valores 
negociados. 

Art. 87. Em livro proprio se lavrará, em fórma de termo, a 
deliberação da Camara Syndical e se expedirá, de conformidade 
com ella, o boletim da cotação olllcial c do curso do cambio. 
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Deste boletim serão enviadas cópias authenticn.das pelo syn
dico ao 'Ministro da. Fazenda, ao presidente da Associação Com
marcial e ao Diario Official. 

Art. 88. Os títulos de ernpt•estimos fedoraes, esta.doaes, 
municipacs e estrangeiros só poderão ser eotados na Bolsa me
diante antorisação do Ministro da, Fazenda, concodirh sob infor-
mação d:-t Camara Syndical. · 

Art. 89. Os titulos de em prezas nacionacs c estrangeiras 
sel-o-hão sómente com consentimento da Ca.mara Syndical. 

Esta responderá civilmente pelos prejuízos resultantes da 
admiss:ío a cotação de titulo:;, dehentnres irregularmente 
emittidas a acções de associnç.ões illegnlmento eonstituirbs, 
ou que não tenham realizado o capital · exigido na lei 
reguladora do anonymato, para que as suas acções sejam 
negocia vois, e de snciedade sem existencia renl e a c ti v idade effe~. 
ctiva, e ol'ganis:ulns no intuito exclusivo de tentar a negociação 
do títulos e a exploração 1lc operação sobre os mesmos. 

Art. <JO. A ventln, de titulos ao p01·tador reputa-se pet>feita 
com :-t tradição dos mesmos pelo corretor vendedor ao corretor 
comprador, ou pelo seu lançamento nos livros darpwlle em 
nomfl deste. 

Art. 91. As operações á vista roalizadns mt Bolsa deverão 
ser liquidarbs dentro de dons dias utois ; não o sendo neste 
prazo, a Camara Synrlical fal-os-ha executar na primeira re
união da Bolsa, segundo o processo estnbelecillo no regimento 
interno. 

As de letras de cambio e cspecies metnllicas sel-o-hão no prazo 
do einco dias uteis, devendo tornar-se effectiva a, responsa
bilidade do corretor dous dias uteis depois do vencimento da 
operação, no caso ue faltar o committente ao cumprimento do 
contracto. 

Art. <J2. O corretor a quem o committente fornecer garantias 
para a effe~tividade da, operação, dará ao committente recibo 
dos títulos, valores, dinheiro ou ordens que do mesmo re
ceber. Ao committente é facultado fazer em estabelecimento 
bancaria o deposito em garantia da liqni<lação rla operação 
confiada ao correto e. 

Art. 93. Deixar11lo o committonte do proporcionar ao corretor 
os meios de fazer effectiva a operação, passara o corretor a 
vender os títulos que houver adquieirlo e pagarft com o producto 
o preço ela compr-a, ou adquirirá os títulos cuja, compra houver 
convencionado. 

Em qualquer tlestas hypotheses rospondcrú, o committcnte pela 
<lifieronç:t, íJUB, com a domorn, da opernção, lwj~t occorritlo na 
cotação dos titulas. 

A acção executiva é o meio jullicial do apurar;ão tlos clit·eitos e 
da responsabilidade provenientes destas disposições. 

Art. ÇJ4. "\.s liqui•laçõos das operaçfíns da Bolsa t'eitas a prazo 
poderão ser realizadas pela ofl'eetiva cnteoga dos titnlos e l•aga
mento dos preços, ou pela prestação da differença entre a 
cotação d.i1 data do contracto c a di1 época da liquidação. 
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Sfi.o exce()tuu,<b.s <lestn <lisposiçií.o nR apor:1çõ0s sol't'o lütras 1la 
cambio e moeda mctallica, qno somente sol'âo li11Uidavcis pda 
entrega eiTectiva, dos titulo:; e das espccins. 

Art. 95. Não são accionaveis peranto os tribnnacs os con
tru.ctos de cambio a.prazo liquicl<tveis por di(l'ereuça. 

Art. 96. Não é licito pactuar nas ne:.;·<n~üu:õ~~s a prazo qne a 
liquidação só tenha logar pela pre:-5ta~·ão das di lfurCilÇ<tS entro 
as cotações. 

Art. 97. Somente na hypothese do ~ :2° elo art. 2° tlo decreto 
legislativo n. 354 de lG de dezembro do 1893 são pormissiveis 
negociações por meio de memoronda ou do quaesquer escriptos 
contendo promessa. de letras a entregn.e dcutr·o do prazo deter
minado. Taes negociações seriio nullas de pleno tlireit1, qnan.Jo 
deltas não constar o pagamento do sello proporcional o incorre
rão na multa de dez eontos 1le róis os que nellas tomwnm parto. 

Art. 98. O tempo para a li'luiuaç:i.o 1las negocia~·üns a pr·azo 
effectuadas na Boh:i<t uão pó1le oxr~eder de tJ'inta, dias; a liquida
ção terá logar de accordo com o regirw~nto inter!w da Bol~a.. 

§ 1. o As neg-ociaçõ(~:> a pt·:~zo do ca:niJiae.-; u de espccics 
metallicas não excederão do IntJ~II1o t,~tnP''• seudo pnr:nittido 
prorog<tl-o uun.s vezes por trinb dia:', mediautu o pag·:uncnto em 
cada. prorog;1ção do scllo taxado p:tra. a prinwit·a opcraçfío. 

A falta de liquidação da op1wação no prazo primitivo ou no 
da prorogação autol'isa o protesto, como morl!da i1Ssc~curatorin, 
da prestaçilo ele pertlas e damnos pulo uito cumprimento elo 
contracto. 

§ 2. o Na hypotheso elo prorogn1;i'ío clu vuri'io ::icr os co!1tracto.-3 
presentes á Camnra Syndical 11ai·:• rcgic;trar. 

Art. 99. O corretor tem o direito do exi!!ir do commi ttento 
nas negociações a prazo, um re!'orço du garalltia se.·!uuuo a alte
ração do valor do::; tituloR nego.~i:tdo-;, (le modo a pol-o ao abrig·o 
da impontualidade ou da insolvaoiiid;ulc do me~mo comrnittAnL~. 

Art. 100. A garantia podení. consistir em dinl1eil·o ou em 
valores, deverá constar de~ documento escripto pulo punho do 
committeute e que contenha. rleclar,,ç;\o do cpw o diulleiro ou os 
valores são consignados a pót• o col'retor a coberto dos riscos 
da operaçilo o tla::; diffet'ell~~as na cot;1ção elo:" titulo~ o antoris~t" 
ção ao corretor para vendei-os para a li,luidnç·[o do opor<vr"'í.o, 
no caso de omissfío por parto li o commi t tcn te. 

CAPITULO ll 

OPERAÇÕES E LIQUIDAÇÕES PO!l COl\H'I.':N:',lAÇii:O, A l'I,EMlü E FIRMES. 
REPORTS~ NEGOCIAÇÜES A PH..\.ZO ~~~~l>l \N'l'b: D!~SCONTO. VENDAS 
FOR MANDADO JUDICIAfJ 

Art. 101. As diversas operaç\L.l:-> utreetn;ula:;.: pelo corretor, 
por ordem de um mesmo cotnll~ittnnt<!, si'lu liquida veis por com
Jlensação em (linheiro on em ti tul<>S da !llu:illla cspecio con .. 
forme houver sitlo aceonlndo. ' 
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Art. 102. As operações realizadas por m:tis do um eorrotor e 
por ordom e conb de tllll on mais eornmittnnto~. podom set·, tlo 
nwstno tno lo do artigo antecr.r[t;Ptn, li•pti•l;ul<l~ por· eotll[l•JllS:tç:to, 
si o.-; interessados nb:lo convierem. 

Art. 103. As operações a prazo, com excopçiio das de letras 
do cambio, podem set• rei tns cnm n. t'ncultf:lde de tlcsbtoncia por 
pa1'to do eommittcnto, mediante o n.IJono do uma qnanti:l eon von
donada par<t o premio do ind•.mmisa•:iío pcd:t ro.-;eisilo do eott
trado, tle aceoruo com o regimonto interno. 

Art. 104. o premio é ostqmlado soht·e o valor d,1 earh titnlo 
o não impede qne o corrctm· exija a pr·u~t:u;il.t) <la ;~aranti<t Ll<L 
operação. ll<t hypothese <la. consoli<l:u:ão. 

Art. 105. O rrgirncnto illtot·no d:r nol.;a, fixarü o prazo 
al8t11 do qu:ll :1s oper;u:ões a premio sn (:on~idc~t·:ltií,o conlir
rrra,las. 

Art. lOG. E' licito ::10 cnmpeadol' à -vi:;b, do titnlo::; nego~;ia· 
veis, fazoe no illllStlJO aeto ao ve~1tlt;dor revenda do titulos rb 
mesma espede, a prnzo o por· peeço dott;rnlill<1do. 

Art. 107. A entreg-a real tlus títulos é contli~·ão suLstaucial á 
Yalidade dos~a operação. 

Art. 108. A proprioclade elos títulos transfere-se na opc)· 
ração de que tratam os artigos antecedentes, ao comprador ; ô 
licito, porém, estipular quo os juros o dividendos qne nos titulo:; 
couberem durante o prazo do rcpnrt pertençam ao vendedor 
primitivo. 

Art. 109. O rcport ó rcnovavel a ~1prazimonto <lns partes. 
Art. 110. Nns operações a prazo, o compr;ulot• toJil o dil'ei to 

tio exigir-, medianb dcsennto, ;1 ontl·<>ga do:-> valnrc':l JH'.:..:o(~iados, 
por autecipaçfto, i:;to ó, antes Lla t\lH):~;l fixaria p:1r·:~ a litjllidaçüo 
da trans:-~c~~:ão. 

1\rt. 111. E' votbtlo o do::;conto n~s opot':1Ç'I('C: •lu ~·crart c n:1s 
do lntrn~ do c:tmbio on rno(;da motr,lliea. 

Art. 1172. As vcnd:1s do valore,.; negof'irt-veis na Bolsa, quo 
houverem do see feit:ts por oJ·dntn th .iniz Cl)tllpet·~nte, ern ex
ecução ele sentença pt·oierida O!tt .Juizo cnntl':,didoeio, ou de acto 
de jnrisdicç:l.o voluntaria, ~>erfío oxocutadas p0l:t Cnm<t:·a Syudienl 
om leilão depois do pnhlic:Hlas, por meio <lo ~) vjs0 ou edital 
aflixados 110 l'CCÍ!ltO Ua nol:-n, O rlurnnto oito dias }lCb ÜllJli'CIJS:\ 
uiaria. 

Art. 113. No aviso far so-h;t mrnç:to ~~os títulos a n~gociar o 
do sua quanlidn.do, th d0cisão do jniz f!HO llonvcr ordenado a 
J1egoci:1ção o do nome <lo cuiTetoJ' de!l~1. incuiuiJid('. 

Ar·t. ll4. Os valores qno n:!.n tiverem sido arl.mittirln~) :\co
tação serão venuidos ém !oilã•) na Bolsa, :JOb :t respon~ahi\irlade 
tlo corretor· o medianto as furmalidat:u~ ('~t:illclncida'; no rt>;:;t
nwnto interno. 

Art. l!S. A Camara Syn,Jieal pôrlo resolver qne Sr) faç.:t em 
loiliio n, velllh dn títulos arlmittidos ú. eotnçiío, S('lllpre l]lliJ esta 
não se der, l>Ol' !'a! b do negociações <l!; t<~f'S v a lnrr~s. on pel:i. 
occurrencia. de qualqtwr dreutnsU,neh ttne Lor:1,, l'I'(•jwl;cial 
aquelle meio de transferoncia. 
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Art.· liG. A venda .dos títulos que sa acharem 110 caso. do 
àrt. 33 do decreto n. 434 de 4 de jnlho de 18\JI sorti. levada a. 
elrt~ito pelo modo estabelecido nos artigos antecedentes. 

·' Art. 117. A Camara Syndicl\l organisa.rá um regiment~ in
'· • terno da· Bois:~ e da. corporação do corretores, que, depoiS de 

a.pprovado pelo Ministro da Fazenda, fará pa.rte integrante desta 
decreto. 

Ne,sse regimontD serão regulados os factos referentes á orga
nisaçfio e ao funccioua.mento da Bolsa, da . corpor-açt'w dos cor
re.tóres e dt~ Camo.J!à Syndical. 

';}) ·.·: ·;,;'f::.i: <I I. ·,·~.<! ' ,:,:;;: ' 

t~(":·<~~: ... :~:.i . CAPITULO III. 

~J;.,;0;~~A.CÕES DF. Ll'lTRA.S DE CAMnJO F. DE ESPECIES METALLIO.\.S, 
,#)' \i· 't' .. ' COTAÇÃO DOS RESPECTIVOS CURSOS I' 

r~; J~ 
t,';·!;'•iArt.I18, As operações de cambio só poderão roalizar-se por 
~~~J;~~meio de letras ou de documento~. com scllo proporcionar,_ contendo 
;~~·:?•·''.promessa de let•·as a entregar dentro do prazo dctermmado. 
::!.,·.~_(' . Art. 1 Hl. Sã.o declarados nullos pal"c\ todos ·os atreitos os con
·,;;~ i '··"t ~t'actos fie cam!Jiacs ou moeda metallico. a prazo que não tenham 

· o ~seno legal. . 
r, Art. 120. As negociaÇões sobra letras de cambio não 
:produzirão ~treito para o ~m d? ~orem aput·adas em Juizo, 
e':serem ObJeCto de cotaço.o; ·s1 n·.to puderem ser provarlas 

... · , CIJi'tidãó extrahida dos livros dos corretores c que faça 
~; ''':~:,niex1Ção das.declarações a que se refere o art. 54 deste decreto. 
;1f;r:<,~i;. Art. 121. As negociações de especics metallicas provar-se-hão 
:t.,;.f:;<~'Pi'i' 1Deio de certidões extrahidas dos livros dos corr~tores, 
',j(!':;·:::1"~4ile doem indicação da quantidade, naturGza e preço das especies. 
• ·'::·,.,'-' Art. 122. Os esta~lecimentos banca rios, tiliaes ou agencias, 

nacionaes ·ou estran~lros que negociarem em cambio e moeda. 
· etalllca são obrigá.dos a r~metter •liariamente ao syndico, em 
'otfiS anthenticmlas pelos;~erentos ou directorcs respectivos, a 
óelaracii.o das taxas a que tiverem operado o quinzenalmente a 
otnlidade das opet·ações. · 

, . Art. 123. As opBr:tçõi1S realizadas pélos bancos e pelos corre
tores servirão de elemento para ::1. fixüção do curso off:lcial do 

; ca.inbio pela Camara Syndical. 
i. Ar~. 124. A cota~ à vista será a fixf\da. para as operações a. 
~.~0 dta.s, com deducçao de l/'1 de penny, calculada sobre a taxa 

;;.:,;, aó ·:Pàr., . • 
.' :: ·· .Art. 125. A Camara. Syndical, nlém dos boletins diarios do 
·;.,, .. c~rso oillcial ·~o cambio, dos fnnrlo~ pnblicos e das especies motal-
. ··1)1Cl\s remettera·mensalmente ao mmistro dn Fn;:cmla um quadro 

'dó movimento da Bolsa, com Hxar;ão da mêdia dos cursos cotados. 
Art. 126. A Camam .Syndical é responsavel pela exactidão 

· elos preços cotados no mercado de cambio, n6 (\as especiC8 metllol
lklas e no de fundos publicos, 
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A falta do exncç·ão na cotaçã.o acarret:.t para. os membros da 
referida Camara a incursão no cr·ime de fulsitlade. 

Art. 127. Depois da allixação do b~üetim da. cotação, nenhuma 
alternção pótle ser nelles feita-ainda que Jlo intuito de rectitlcar 
a cotação. 

E' lieito, por~~m, rcetilk1r o holctim par;t o effeito unico de 
compl(~tal-o, incluindo fnwlo~ cnja cot:t<;ilo não ti v~~r ~üdo mell
eioll<tda, por oJnis::;ito involnntari:t. 

Art. 1 ~8. A cota~:ito oHicial do cam hio dctet•minn.rfL o curso 
anthontico rlo mesmo, e será. tixada de :1ccordo com as instru
cções do regimento interno da Bolsa; della será expedido bole
tim pela Camnra s~-wlical, o l]nnl será registl'ado no I ivro compe
tente nssig-nndo pelo syllflico o pelo secretario Lia Jtlt':".:na C<tmara 
e publicado no lJiario Official. 

A1·t. 1~9. A' C:tnwr;t S.yn,lical dn, Capital Fctloral serão en
viadas pelos pr'esiuentcs d:1s .Tontas dos corrotores do todas as 
pr~1ç;1s cornmerchtes da HepulJ!ica. conJmunicaçõ;'S tolegraphicas 
das taxas cambiae:; do dia. A Canwra Sntdical or/;!'anisará 
com estes dados um boletim centrhl da cota~;ão canibial da 
H.epublica no referido dia e com os limite;:; nmximo c mínimo de 
cada praça. 

CAPITULO IV 

ltFSPONSABILIDADE CIVIL DOS CORRETOlU~S. SA~'IC~',\0 pgNAt, 

Art. l~W. A responsalJilicladc civil dos corretores de fundos 
puhlicos ro~ol vc-se ua prestação ele per, las e darnnos resul
tantes : 

rr) da f:t!ta do cXC(;lWiiO da orclom acceit~. do cumrnitlente; 
b) da entrega, em liquidaçG.o do opel':tçii,o, de titulo inegular, 

amort1sauo, embat·gado, peruido, ftirla'lo, ou inclnirlo 110 Lolet!m 
otlicia l dos títulos cult tr;: ::sf'ere~tcia esti vct· snspen:;a ; 

c) de h:~ver o corretor, para <lll!2~Wiar b(~ns para seu com
mittente, ou proventos p:lr:t si propt·io, negociado de má fé 
letras, ti tulos e valores na época da opcrar;úo, pllr·tcncontcs a 
pessoas cujo estado de ralleocia tor notorio; 

d) da inegularidarle da escripturnção do s:~us livros ás partes 
jnt•:ress:uhs nas operações. 

Art. 1:31. Responderá o corretor pelos lucros cessn.ntes e damnos 
emergentes qne dr~correrem de sou acto qtwndo provar-se quo a 
omiss;"i,o em dar cumpl'imeuto á ordern recr~hidít proveio de má fê, 
ou que della auferin o corretor qualquoc· intor·e~so. 

Art. 132. Em qualqtwr· d~stes ca~l)s a Ol'dom acceita e nito 
curnpritla snrá executada pola Camara ~yndical, á vi:~t1 ria recll1-
maçã.o da pa.l'te int<~rcssa.~ia, cum os futHio:-> constitutivos Ja 
1bnça do conutor, opera.udo-so o lovautamento da qmtntia pre
cisa· para a íinal lütuidação da opernç~o, por meio de rel]uisitori<.\ 
dirigida no l\Iiui~3tl'o da Fa~~om!,t. 
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Art. 133. A prestação de perdas e damnos tornar-se-1m 
effectiva em virtude de sentença condemnatoria obtida pelos 
meios ordinarios. 

Art. 1:~4. Os corretores de funtlos publicos- além das penas 
em que possam incorrer de accordo com as disposições do Codigo 
Penal, repressivas dos crimes de funcção- são pas::~iveis das 
penas regimentaes de suspens[o até tres mozes e de multa até 
o valor da metade da fiança. 

Art. 135. A pena de suspons[o pc"Hle ser imposta: 
a) pela Camara Syudica.l, com recurso volnntario para o 

Ministro da Fazenrla, por tempo não excedente de um mez; 
b) pelo Ministro da Fazen1la, sem recurso, até tres mezes. 
Art. 135. A Camara Syn<lic~tl impõe a suspen::ão cx-o/ficio 

ou mediante queixa. 
Esta só póde ser recebida quantlo devirlflmen te instruída com 

documentos que demonstrem falt~t on erro <le o!Iicio commettido 
pelo corretor. . 

A justificação produzida perante autoridade judiciaria do 
domicilio do corretor e com citação deste, póde ser acceita como 
documento instructivo da queixa. 

Art. 137. A suspensão póde ser imposta ~x-officio : 
a) Si o corretor não tiver em estado de integridade a fiança 

depositada no Thesouro Federal ; 
b) Si estiver em móra na liquidaçit.o do negociações que tenlH1 

realizado; 
c) Si achar-se em atrazo no pngamcmto do imposto de indus

trias e profissões. 
Paragrapho unico. Reputa-se em móra o corretor que não 

liquidar qualquer negociação dentro <le <lom3 dias uteis do ven
cimento deste. 

Art. 138. As multas esta.b0lecidas neste regulmnento sorão 
impostas administrativamente pr1la Camara Syndical, com recurso 
voluntario para o Ministro da F<~zenrb, on por esto quando 
julgar cabivel tal pena. 

Art. 139. O recurso terá effeito suspensh"o, deverá ser inter
posto dentro de cinco dias, a contar da notiticaç;io pelo syndico, 
e será decidido dentro do prazo maximo de 15 dias; a falta de 
decisão dentro deste prazo importa a conürmação do acto da 
Camara Syndical. 

Art. 140. O prodncto das multas será recolhido ao cofre da 
Camara Syndical, instituído no art. 16 do rlecreto legislativo 
n. 354 de 16 de dezembro do 1895, o constituirá um fnndo de 
beneticencia dos corretores tle fundos publicos ela Capital Federal. 

,Art. 141. Incorrerão na pena, de suspensi\.o pdo tempo <le tros 
mezes e na multa de um a dous contos rh~ réis: 

a) O corretor que assignar notas do transacçõcs que não haja 
eiTectuado ; 

b) O que negociar títulos ou valores não arlmittidos it cotação 
official. 
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Art. 142. Incorrerá na multa da quarta parte da fiança e em 
suspensão por tempo <le dons mozes o corretor cujos livros forem 
achados sem as formalidades c dPclaraçõcs exigidas neste 
decreto. 

Art. 14:3. Ineorrcrt't na pon~ do snspen::-~ií.o por tempo de tres 
mezos o c0rretor que, ja punido por não tor os livros 
escripttu•;tdos com as formalidades e declarações exigidas neste 
reg-ulamento - reincidir no neto, provando-se~ que fel-o 
fl'an,Juloutamcnto. 

Presume-se a fraudo sempre que w·,s operaçuos d~~ cambio, 
de espocies metallicas e de fundos não forem mencionados nos 
livros os nomes de committentes de idoneidade reconhecida 
ou qmutdo taes operações não estiverem escripturadas no pro
tocollo. 

-Art. 144. Incorrer:\ na multa de um a cinco coutos de réis o 
corretor que deixar de exhibir, para a cotação, até a hora mar
c tda no uxperliente da Bolsa, as nobs das operações qne houver 
realizado sobre C<tmlJiaes, descontos, metaes precioso::; ou quaes
quer emp1·estimns commerciaes. 

Art. 145. Incorrerá em suspensão pelo tempo de 30 dias o na 
multn, de um conto de réis o corretor que negociar letras, 
titulo;; e quaesf]uer valores pertencentes a pessoas cujo estado 
de ütllencia, ulteriormente tleclarado, for· notorio ntt época da 
operação. 

Art. 140. Incorret'á na multa de um conto <le réis o corretor 
que oximir-se do ser membro d1t G1mara. Syn1lieal l'óra dos casos 
estabeleci dos no art. 70 Jeste regulamento. 

Art. 147. Incoer·erão na mnlt:1 de 5008 a l :000:~ e na. de sus .. 
pens[o r1or 90 dias, na reinci1lcncia, os eunetorcs de fundos que 
se reunirem, pal'<t e ll'eduar operaçõe~ tlo Bolsa, fóra do logar e 
das horas r! a Bolsa. 

Art. 148. lncorTerão n:t multa de cinco a dez contos de réis os 
estabelecimentos lnncarios, tilbes ou agonciHS, nacionnes ou 
estrangeiros, que negoeiarem em cambio e moeua metallica e 
niío remotterem diariamente ao syndico as notas a que se refere 
o art. 122 deste decreto, e os que remetterem notas inexactas 
(art. 158). 

Art. 149. Incorrerão na multa de dez contos de réis as 
agencias de bancos nrtcionaes e estrangoiros e de companhias 
estrangeiras que operarem f'OIJre cambiao::; sem pagamento do 
sello devido. 

Esta multa comprehendo todos os que interferirem com taes 
operações. · 

Art. 150. E' punivo l eom a multa d:~ dez a vinte contos de 
réis a, liquidação por· di fTel'onça ela~; opoeaç-õc . .;; (lc ramlJiaes e 
mo,•d:t uwtallica. · 

Art. 151. Jncol'rerJ:o na pni'dn du mct 1d•} <h thwça os 
corretores : 

a) que rciÍlci(lirem depois (le mnl tndos em as~ig:nitr notas de 
transacções qne não lwj<uu ciToctnado; . 
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b) que l'<Jinci1lir•~m 11:1. disprv:;i('fío <1n :1l't. 1-t:í rl•':'h' rr-gnlamcn to; 
c) quo viol:,rorn ns dispo:-;iç·l<~-.; do al't. :) t ilnsln ro·..:nlanwnto; 
d) mmnbros da Cinnat'a ~.Yilllie:\ l que 1\!.i'r·r~m sn1!1 a d·:wi1h 

exaeção a eol:tçã.o do:; preQo:·> dn·; lllOl'e;uh:.; <h c:t'!IIJto, das cspod 
cics mctrtllic:ls e dos fnwlo::; pnL•lico~;. 

Art. l:í2. Ttlcorr·orú, na lH'I'•h <b ·I" pnde 1h tbn(':~. o cot't'o
tor qno illsislíl' na rGCitS:.~ d:1 <':•r·;;n <lr) Jn··;nhrn d '· C'::t:J:n·a. :~~.'n
dic<d, dq>ois rlo intimado p:n-;l :l'~''''t~ d-o !"·!' !'''': :1 h 1h ~\JÍ:ti:~~
tt'o d:t F:•zonr!:•. 

1\rt. I:s::. Incorrerno n 1 mnlta d~~ Yint ~ n r]IJ:~1'r'nt~~ conto~ 
de róis o:-> qnn rl!inr·idit•r:tn r>ill lirJnid:lt' ]!•.11' rlilTr~:··~!l;,;1. opct':\<:õr·~ 
do c:unhio e do moc•:ft JIJC'bllin, d·'!ll'i~ d·~ ~~~ui: ,.J. ''lll d··z a. 
vinto eontns. · 

1\l't. Fd. J\1óm d11·õ (':lo-:'.'" :·c·:tn:c 1:,·n :c·ill:·,· 1 ·1~'. Jlr:tlr;·:"in ns 
Jl'll!lS 1l ~ IILUlt;t ~~ ~~lh)lC:l;iitl ."it'l' ÍlliJ'IJ..t:·~~ dj:-; .. ipli•J,~~·;::t•ll[l~ w•r 
dGii.l•er:u:~fio d·1 m:1;ori:1. th (>:m:\I':t :>n ,1i<·:•l, <~<llll ;:ndíct:<~in. 
JH'Ó\'i:l do CO!!'C~_nr e !':"':11\~'o :--!l"!Wl;'-'i :;o ];;: '- o .\íinhlL'O lb 
Fazrmrla. 

Al't. 1~<1. A.:.; pr~.o;~:o:I.S qnr•, ';·''t! :1 !l''C:'c'::;ll·i:t i:J'--1':-tirlnl'a, f'\:Gl'

citarcrn ilS {nncc;õc:-; UO ca.r;~·,, 1h < •;;j'•;l·ot·, in,·:q·rr:;·:~O 110 prc~ 
ceito d<1 al't. ;?·!4 dn Codi.~n f',·n,;!. 

O syn<lico remettm·:·t :w pl'ol':l•·,l(!nl' sr'l'C:io:J~l tl:t I~<·p~1l1lic:-t o'.; 
docnmr~ntos quo po~:-;:t:ll in~trnÍ~' o pr•w, ·,:> !':11':'. ;l[iplir_~v;:l.o d;l, 
ponn. devid:1, no .Juizé~ comp::teJ;t.:.•, 

Art. ];l',_ As a!I(mci<IS dn l1~1ni'oi ww:r,n:l•>:.; o e~ tJ·:nE;r:im~, as 
1lo companhias e:-:tl':lll,'!,nit':J:~ o qn.lr'SIIUI)t' f,lllt':\-.; institnil:õr•:o-; qno 
llCf!'<H~i:lt'Olil nttl ~:m1hhns COltl o JH!I,n.·o ~i:o ol;t·i·!·:Jd:l.~' a r·azoe 
um rlep hito no TliOSO'li'O, de JOO:OU<l< ll'' Jnipi:;n, C'lll Jti!H'rh on 
fuwlos llaldir,os llJ·:v.ilniros ou c:st:::uL.·_·it···:.; q:t·_, L;niJ:,:n t~d·u:uo 
na BoL'a da Capital F1'dP1':1l. 

1\l't l->7 -' 1!i po Í<''''J d·l ··r 1i···) ''" 1
· · ,,~ lo :L-:t• r•()mpt'c-he.nd~\·: . · .. . . ·'"' . '.-.. ·' 

o) os hnnc•1S 1h d··r'o:.:ito:.; con< i: ::i ks n · ;! :1 [ll':\r,·a :::ol; o ro
f,'im··m d;lS so,·ieilade . ..; ::ttonyrn:1s; 

l;) l.lS fili:1n~; do h:\JV'ilS n::II',lJ]~·"i\'!\C; fl.'c;i·11!i1'~1l·) :tl!!Ot'!<tl1a:1 
a funcr:ion:tr Jl~~ nepu!>lic;;>. ~ 

Art. I:-)8. A:.; ngnnci;::; <[,; hllJ, o,.; lt:l,·io:J:;c~ e c~fl':1ll,'!,:~iJ'nS o 
fle COI~IJl:lllilÍ;t8 n;-;tt'dllg·;~iJ':I;-' 1: 'i'iiit'.';'!ll('l' llllt:·:::' ll•:-liiliÍI,'IJ•~S fjll() 

l11'g'C'<:t:1t'eitl etll caml,i:tes ~,!f, oi,:·i;..!·;tda,, a. l''l!1 ~ttm· di:•ria
ln<l:tto ao syndicn, em not:l:-; a::IIIclllit·:::-:, <t ,lt:,:i::r:u.Jo das 
tax:t<; a r1w~ tivor•~lll opct';ulo <) q;::r:,.~~tl:!i;pr•:•t:J ::, da tot,ali:!ade 
1hs op:JT'<II.~õ.•s. 

/\rt. 15\1. o synrlko tr:mslr:Htir:J <'!11 l'~:~pp:l 11~ ·n~:tl o rn-;umo 
11os d;td()::; f•H·noe!dll:-i ]l:'l:1:-; :t.~·,qJt;L;:. d"; b:t::'''h n:f<·i•lll:!''' n ns
trang-0il'ns n d:1s r.ri!l1lJ:ltl1Ii:t:'3 ,•,;f.t·:·J~·~··:;·.:; ~·:•in·r~ :1~3 ll)''·'t';ll:·-11.',) •..!rJ 
e;~,i!ll,i:~(:~; r_·(l' ~·!tLl'L~/) 'u;·~~,·~·/~ {~:~p·\r:q tl··· !~~t~t;:n, 



·,,.,. 
•i ~I .,,~· 

' 11 '· •. . .·í'Í:J 

. . 'd.esenvolvfmeiito de.oper~, 
o Ministro elevar o valor do .deposito de 
garantia a que se refere o art. 158. 

Art. 160'. Os bancos estrangeiros e fl.lin.es que fnnccionarem 
na Capital Federal ficu.m sujeitos, nos termos das clausul!ls dos 
:tetos que osl a:utorisaram a operar no paiz, à liscalisação das 
~perações de ca.illbiaes que levarem a eiToito. · · 

Art. 161.. A Camara Syndical organisará um regimento.in· ·· 
terno d<\ ·Balsa, da corporação dos corretores, que, depois de 

· approvado pelo Ministro da fazenda, fari~ parto integrante 
deste decreto. · ... · . . 

Nesse regjmento serão regula•los a or~anisação e o.funcciona
mento dt\ Bolsa, da corporuçii.o dos corretores o da. Camara 
Syndical. · , : 

'Art; 162. os corrotores perceberão, como remnneração das 
negociações. que realizarem, as commissões estabelecidas .,;D~ · 
tabella dos émulumentos que for organisada pela Ct~m.ara' Syn-
dical e approv:àda pelo Ministro dá. I<'azenda. . · . 

capital F~ertij1 l3 dt. março de !897. · · · 
:,~ '!'i~•.:nc , . · 

NI:AP~ 
'í. i'·i 

' •.::·:·i . .. . . :;:;:Ct! 
DEORliTO N. 2476 - DE 15 DE 1\lARÇO DI~ 181)7 . ' .. 

-' ''l' :, ,. • 

' Abro. ao Ministerio da. Justiça e Ncgocios Interiores o cl'pdito éX,.~rl!,• 

ordinario d.e 3:998$9Ú para denpezas colt). o custeio do l'cdagogiJ~ 
'nos lnezes de jlí.nelro é fevereiro uUimos. '• · 

}_;'' I•' 

O Presklentà da R.epublica dos Estados Unillos do B 
siderando que a transferencia do Perl:1gogium para a 2~\JIJUILUIIO
tração Municipal, determinada por aviso tle 2!J de dezembro do 
anno passa;dO,·aue foi expedido em virtude d:.t autorisação con
cedida nu.art. ~. § 1°, n. 2 da lei n. 429 de 10 de rlezembro-.do 

·' dito annó reàlitou-se mediante aceordo com o Pr<'feito do, ))is-. 
' 

1 trictd Federál; · bbrigando·sc, entretanto, o Governá a provi· 
: . denciar sobre o custeio daquelle' 'estabelecimento dm·ante o8 . 
•' me?.es de .}àneiró e fevereiro ultimos a ouvido previamónte o 

' :: .Tribunal!de''Coow, resolve. nos. termos do n. lll do cità4o 
' pai'agraphb;-abrlrqio Mini~terio da Justiça e Neg-ocios Interiott)' 

o ci·edito extraordioario da tres conto;; novecentos noventa :'~ 
oito mil novecentos vinte e sete ré!s ( 3:998$0"<!7 ), pará. oó~ 
correr ás déSpe~as constantes da ta.hella annexa. · .: ·, 
é~pHa.lF~er_M, Í5 de março de 1897, Qo da RepuLlica. '' ' .... ·· 

. ~ '.•u . . . ·~ 

. ' 

PRUDj:N'rE J. Dm Mor:A 1-:3 DAlti~OS 1 , · • , • 

Auim·o Caralcanti. 
-1: 
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Tabella üiscrimin<ttiva, a que se rafero o docroto n. 2476 
·flest11. data, da despeza, nos mezes cl • j<1neit'o e faveroiro 
ultimo3, com o pessoal e nnt0rial drJ P::!dagocrL um. 

l'c.;;sua I: 
Dii·ecbw, 11;1 I':l;ãq d,} 4:0 J:tS d,, 'll·

denado 1J :2:():)0.-~do gT.llifi(:;uJi''· .• 
Su b-díroc!l)r SOi;!'ebt rio, 11a dr; :{::·2Ll:l:~ 

de oJ•den:ulo c 1 :GOOSdo gTa tilic;t1;:t1J 
Cons-:-rva,lor·, na dd l :SOU$ dl.l Ol'rk

Jw.do e 600$ 1le gr;ltilicnç[io .••.... 
Escriptnrario na do 1 :GOO.~ rlo (lrd:_)

nado c ~OOS de gratí li1'aç:l:o •.•.... 
Porteiro. na de l :2tl(b (lt~ o!'de11ado 

•J fiOO). de g'I'atilieaç~n ........... . 
l\lr.stl'tJ do ollicín:IS, ua dn 8ilí)s; de 

oL'dt~nado e :t'l!i·:: d') ;:!T.dilie 1r;~<1 ... 

M:1tcri:tl: 

3 Sr)l'VCillüc: •.•••..••••.•..••.••••••. 

Ol·j~~ctos do expediento e desper,·t:.; do 
prompto pa.g:uueuto ............ . 

llln1uinaç<l.o. , ...................... . 

.(()')~1)()11 

41.:( )~I li),') 

; ;: ;:)~:~~i:? 
r~~~~~-.q~. 

~· Secçi'ío da fJircetor·ia C'.eral do Collto.lli!ida.dt} tb s~~crclíli'Í:t. 
da. .l.n,tiça c ~c·g-oeius ,J 11 ter i ore . .;, 1:) d • m:tt'()O do li-lD7.- () 1" 
orl1cial C:o·rw.lho e Sou.::;a.- Visto- Pedro r:u ~rl,·s, dit•ector t!:t 
:::ecção.---- Vis:o- J. f' de Sol':.!! b'(•rrlit?i, d:J·•:d•Jl' f.!,'CIH.l. 

\ I'P'' l\':1 1 <'•)1!1 :dt·~l':lÇ ÍC'-'. nc; c~st~lnt·•:' <1::~ S•••:i •<1:1111' ,J,. ''C":'III'<H n:lltll"·" 

,.))i'"[','\1';., .. 

0 Pl'esitlento 1h Ropublica. do'> l~stado~ T:nirlo~ elo Brnil, flt
tenlkntlo ao quo PnqttPl'Ct'illll ns ci.J:ul:íns .J,1il.o Zonobio Aceiol:v 
de Y:tst:onc<:Jl!os, Ter·tulinwl Ju:-:.~ du C;a'\:dlto •J Tlwreicio Pereir.t 
H.:tlJt~llo lll'a;_;a : 

Dcciuh: 

Art. 1." Fit:;un nppt·ov:ldos o~ t!;-;h!ntns 1h ~:ociedade de sn
gnrr).-; n:ntucs <.<Up(~:ari:t;;, t'<)ltl <ts [tltc;·:tr,:C•cs :o;egnintes: 

rr) .\e ~ros(Yl!ltl•-y): .:,rt. n, S!l•:ind:t.ln niTo J:O lc1·i~ rcsegur<tt• 
o:; s·~u-; ::;ugnru:-5 clll companlti<ts u.')tr'i\!l~~·,~it·;t:'i. • 
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b) Ao final do art. 1 '' accrescente-se : designn.wlo previa
mente o local em fJUO lrouvcr do l'unceionar n.s ílllO tiverem 
de ser crearlas com a appr'ovação do G•J':crno. 

c) Ao linal do art. ·11i accr·u:;•~•:iiJtcH::i•~: <'Ulll a, appr·ova(,'iin do 
Güv•·rno. 

d) Art. 4~, 1lig·a-sc: a sm~iotl:u1') porlerú, mcdiant<J :wtorisação 
tb nssernblea géal, concerlot· ao fnndadol' Tltarci··io Pereira 
Rabr~llo Braga unM renmnemção pdos servi<;ns de organisa,;ão 
o incorporação da mos ma, sociedado. 

Capitnl Fe•leral, l:) de março rln 18~li, ~l" d:t ltep111Jika. 

Estatutos da Soeicdauo de segui'os lllntuos 
(( ( )pcraria )l 

C.\PlTULO I 

]L\ :'UCJIW.\lll: 

"\í't. I." A «Opt}I'<Il'Íil>) ó umn. sneicrl:\1\,} de sn;~nro,.; mutnos 
CIHIJ s·'rlt~ na C 1 pila! Fe,lct·al, lJOd<•ntlo e:-,taiJekcul' agencias 
denli'o c f<·,ra da. ltepul,lic:t. 

1\rt. :~. 0 A sociechtde tem por olJ.i•'cto a constítuiçiio de dotes, 
prenlins o her<mçns, cmittindu aliolic:c~ do S•~!!nt'us n:t f<'lrma 
tlo capitulo li. ' ,J 

CAPITULO li 

J\ rt. 3. o Pam ser consiclot·atlo soei o é preciso: 

11), fazc")r inscrrwel' o nome na ~ecle ou em r1ualqncr agEmcin, 
1la sucicrhule, pagando a joia de 5:3000; 

2", sniJscr·e~or umn. ou mais apolkf':3 do seguros 1k qual
(jncr das serws A, B, C. 

Art. 4. o O soei o é olJf'igarlo: 

Jo. n pagar :mnnal e ad··antadameuto a quantin 1lu :!8 para 
as despezas sociaes; 

2n, a satisfazer pontualmente as prestaçõ •s d:1s a pol ices flUO 
~uiJscrover. 
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Art. 23. Os Ségurados não remidos cujos seguros se ven
cerem poderão aguardar a época tbt rentissão para fazorcm a 
liqui1lação. 

Art. 2·1. O seguro qno so Vt~JWt'!' em Ct)!l~ecJw'nei:t d1) nm 
crime e cujo heuetieío portuw .. ~:L ao crlmino::>o, nüo :~erit pt1go. 

CAPITULO VI 

llA ATl:\UNISTRAÇÃO 

Art. 25. A sociedade ser~L n.dminbtratla poe uma, directorb 
composta de tres membros, eleitos pela asselllbléa gor;1l or
dinaria em escrutínio secreto, e por maioria lln votos presentes, 
com determinação dos crtrgos do presirlon te, secrotn.rio e 
thesoureiro. 

O sen mandato durnrit sei=' nnnos, 
Os directores são reclegiveb. 
Art. 2G. No caso de impedimentD dn aigum do . .; directorcs, 

os restêlntos nomearão um segurado ru!llirlo para preenclwr 
provisoriamente a. vaga. 

Art. 27. Durando o irnpe1limcnto mais dn trc:::; mozes, con
siderar-se-ita vago o cargo e a. as~emlJ!é;t gorai, om sua, 
immediata reunião, elegerá ontro dirodor. 

Art. 28. A' directorin. compete gf'lrÍJ' a sociedade, do nccordo 
com estes estatuto:.;, exercendo colloeti vnmento on por dons do 
seus membros a suprwíntenrlencb e tis ·ali:5a,;ilo de todas as 
operações sociaes e ospecialmento : 

a) nomear e detuittir os omprcgarlo~:, u1arc:lt'-lhos os venci-
mentos o funcçõBs ; 

bJ emittir o li 1lt1Ídar as apolicr~s de seguro; 
c) empregar o capital do aecorrlo com o capitulo III ; 
d) crear as agencias ; 
e) fazor orgaí1isar e conservar com eL1reza. o em tlia a 

escripta da sociedade ; 
f) proceder semestralmente no b:-tinn~·o sneinl o apresentai-o 

á assembléa geral acumpanltarlo do pareeul' tb commis~;:1o 
1iscal ; 

g) fazer semestral meu te a romis~rro dt1s tl policcs das series 
A e B e o resgate das ua, serio C ~ 

lz) assignar os cheques sobre bancos o m;lis thli'Hmonlos flUO 
importem responsabilidade social ; 

i) convocar ordinariamente a nssemblr:1:-t gnral nos mezes rle 
fevoreir~ e agosto o oxtraol'(li!tat'i:unett!o St)lllpt'o r1ue Cur 
necessa.rw. 

Art. 29. A directoria. poderá rlelog<tl' seus po1lercs a um 
gerente, submettemlo n nonwaç~ti,o á nptlrovaç?io da assombléa. 
geral. 
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CAPITULO VII 

llA coM:m;.;sXo n:o;cAL 

Art. 30. A commissão fiscal, composta de tees membros, 
será eleita annualmente e pelo mesmo morlo que a directoria 
(art. 25). 

Art. 31. Compete á commissão fiscal: 
a) escolher dentre si presidente e secrebrio; 
h) celebrar suas sessões no escriptorio da sociedade e fazer 

as indagações e exames que julgar ne~es';arios; 
c) examinar os livros e doenm~ntos de l'•·sp·msahili1bde social; 
d) verificar os saldos existentes em caixa; 
e) elaborar semestralmente um várecer sobre o balanço e 

orerações realisadas, propondo as medidas qne julgar couve
mentes. 

CAPITULO VIII 

Art. 32. A asscmblea. geral fnnccionarã, valülamente r1uando 
estiverem rennidns pelo menos 30 80cios. 

Art. 33. 1\s renniõe!i ordinarias terão Jogar nos mezes de 
fevereiro e agosto por convocnoão da diroctorifl, e as Gxtraor
dinnrins sempre CJHe forem convocad11S: 

JO, por dons cl i roctores; 
2", pela commissáo fiscal; 
3", por 30 socios quites. 
Art. 34. Nas reuniões ordinnrias a assembléa tratará de 

!Jnalqner as:3umpto que lho for presente e nns oxtraordinaria.s 
Si'llnonte do nssumpto qne determinou a convocação. 

Art. 35. Não comparecendo o numero de socios determi
nado no art. 32, mnrcrrr-se-ha outrn reunião flUO será &nnun
ciada com nntecedencia de oito dins, podelldo funccionar com 
o numero rtne compurecer. 

Art. ~6. As delilJerações serão tomndns por maioria de votos. 
Art. ~n. Cada socio terit um voto, qnnlquor que seja o nu

mero de apolices quo possuir. 
Art. 38. A as;;embó:-t será presidida por nm dos socios pre

sentes qne for acclamado na occasião 1l;t reunião. 
Art. 39. O pr<~sidonte escol!Hlrá dentro os rnornhros ela asscm-

]Jléa dons secretarias para constituírem a mesa • 
.Art. 40. Compete á assembléa geral: 
Eleger os directores e membros da commissão fiscal; 
Apreciar os balanços c parecer da commissão tiscal; 



ltosolvor sobre} qn:drpwt· assumplo qruJ C\t:'''!cr ;\:j attl'i ... 
lmiçons tb dirl!cturia; 

H.el'lH'IIlflr estr~s estatutos, prr.r~ednndo proposta da dir._,cloria 
o estando prcsen tos pelo nwwrs ('r~lll suciu;-). 

C.\l'lTCf.!J !\ 

.Ael. 41. A sociecl:trln rerá a clnJ'n(:fír> <1,\ ~''·' ;:nnos, píldr\ndo 
ser proro.~a.da ]JOl' dd!IH:l'ct.(,·:lo (h as-;c:JJIJJ.~:t ;.:·,Tal e appruva
-.·ão do Governo. 

Art. 42. O anno !lnancciro-sodol tr'rmin:H'(t :t :)! de rlozcmlJro. 
Art. ·t:L A snc:ie l:vlo pl)·lnr:'t ~ Jl' di~<ut .. ·i·h :utt ·~; cl.J ll::·mitwt· 

o prazo inukado nl) nrt. ·11 : 

1", qnnndo o nuntei'o de :-:oeios t'rH' inl'''!'i"l' a :-·ril; 
2", por falt:t du pagamento du--; ::i''!-~:u-,,:-; q:1 \ S·~ VC'l:'l~!'e!ll. 

Art. 44. No caso de dissolução d:t ::::~:·i()rh-1<' d 'pois de liqni-
dados os Srlg'UL'os das series A e H. o :<:tlrlo JirJuirliJ scw:·t di·, i
dido pelos se.!.!·nrado:-; da seriu C ndt:.t.iv;t:::untu !'IJ lllt!llcro (k 
'-'poliees que pr_,ssnirem. 

Art. 4r>. Os vencimentos dos dit't~ctu:·c-; s.·J ft11 JlWl'Ca.(lo-; pr:l:t 
assemiJlóa. geral. 

Art. 4Ci. A soeiocln.clc porlorú. ern;q· ontr·o..; ::::yslr•nJa~ (!c> s~~guros. 
l\1'1. ·17. A soeit~rl:11ln eoll:;irll r:\t'-:"1'-il:t. 1'\<!J~,tiluir!;t. quawlr) 

estiverem iiJst~J·iptrJS :10 sucills. 
Art. ·P·L A soeinrl:tdt.~ podr•J'Ú eo:li'''d('J' :'o l'nnrlrvlot' Tl':ll't:ieio 

Pereit·:t lt:IIJollo Br:1;.;:1. ll.lila rr'!lll·,ru·!':tc;'lo p,-J,,:--; ::eJ",i':ll.-; •.l0 
ol·~ani:-;:H;:-w c incorpot•:q::i:•. 

At't. 4~!. (J:-:; ~ignatario.-.; dc>:-;tr'~. r·.-t:·.lnks J:(lm ''tl'! rliJ'r·etorc-; 
llO {Jl'Íllleiru p1;l'Íilrl1l ~Hlm1nisirat:711 r;~; ,-,:·~!lilll ;s ;'i)!:l!Pl't'S: 

nr. Joiio /: 'IlUiJÍO Accioly tl•' \';~;-;! ·1]1' ·!lu....:. p:·fo"i:l 1 'II~I'; Tr~!'
tnliano ,J,,:;i·l de C:•rv<tlliu, ! li<·S ):t'·c·i··:. : T1: tl'l~ir::o 1 '•'!':~:1·a, 
Ra!Jello Bl':l;;:t, ~nc·t'l~brio; I) 1\w;-; IJil!l:l''-':l''l ['l-li:rr5 po:!ut·t·,.; 
para. retjtwr;·reut autnris,_vJí.:), !'n!~dêt!''~iil :1. : H:\r:rLd·~ e Ílli•'Í<LL't~l:l 
as oper<tçüe.:i. 

C~pital FetlPral, 1'7 dn clew:nll!'o du 1>'.~\:i.- 7-~-c,;u·iscn GoPr,·rrlr;i'S 
dn JJ. Yirmna.- D. non•:rr.lvr::; r(r( B. 1-,:,r;Lí?r(-- ]1f'{/rt,,'íJlÍJIO 

]],rarq'W I>w; lVawlerley.- .T•!.>r! Gon1c.-.: l/~itc.- i\l1;aro ... 1nt11nio 
de f)liveira.- Francisco de r'"or•:.rt il'o,,~rlitn.- !l,J,·(Ici:! Cruulirlo 
Gunçilll'es .- I<'nolci,r:o lJin I_;.- 1',-t' .u< "·o Rlf)(~:ro ():<,o1·io. -

Jllllnocl Josri F'CrJI(IJU}Cs.- _.l/·.:.',w· .J • .\,·,·,·,,. J,r'íilr;;;,- .fos.-' JlcT
nrtrrJino rlrr._ r:ostfl. JlJaciur,rln.- ]•;,i!'lliiÍ ,,,,ulr~s rfr~ J\/.1!71']/'Ci'rfl'C.

Jllvaro de Sou:rt G1;:.;uarrlr'S.- .!,>trnu>.> .\l(!í>'·;t•i Jlrr,·li-'Js.-- .fnrTo 
Buptistrt Galvanin.- Lil!rtnio rlu "llí/(1/'rrl._:_ Ji,u>•!l.:l l'us'JilCS.
l:>idoru Lemos.- J[mwct Jirtrti,zs.- ,ius.' .'-;i!c,·irrr, d''· ilosa.
-l!lh:;·o l't:ssca de .]J,;i;c.;,:s.·- Jus.; d<J ,' .'i /(~CÍ;'(\ c,.cut~cn~i.-



·• 

Odôni.;... Francisco 8al1lador Morait:a.-: • · 
Oomes Pi.t~w,L;.'.:Horaéió 1Jutra.- Augusto' Al11bn.-- José 
.Aives Pereira Dias.- Fortunato Coelho da Silva.- Alfredo. 
Marques.-. Odorico de OtiMira,- Cícero Loureiro.- Ricardo. 
Dor:ato .• - Josd da. Sil1la Ma(ra.- Joao Climaco dos Santos.
Joao de Pin7to Ba1Jdeira.- Antonio Seliasti<io de Souz:.a.~. : ,, 
At·thrll' da Silva e Sá.- Lui:. Carlos Peres.- Manoel Joaquim . .•. >, 
de Lemos.- Geroncio de MeZlo Azêdo.- 'l.'hcotonio Lopes.-. ,;·,::~ 
Major McwceUino~Jose da Costa.-' Manoel de Sou:.a Cardoso.-: '>T 
José GonçalueS·:Sil1HliBrifn•- Alipio Peres.- .iVarciso da 8il'04 ·•;, 
Penas.- Norbet·to Corrêa de Figw:iredo.- A1·thur Octa'llianó i' .1;!: 
de Oli'Veira. ~~f·' 

Attestamos serem verdadeiras as firmas supra e retro. · .. )~f 
Ri() de Janeiro, 29 de dézembro de 1896.- Tharcicio Pereir~ ;i'·~·; 

1labello Br,aga.- Manoet Vasques. · · · · :t~~i 
ReconheÇo ,as firm~ supra. dru~ ,dous attestantes. ' 

·Rio, .29 de dezetnbt•olde 1896.- <Em testemunho de 
,, . lbrahim Carneir~ dá Cruz Machado. 

J~'lfi {l'!~{f,' :~ I,L ,,, . 
. . ·.·f 

DltCkETó N. 24i8 - DE 15 !>Fi MAnço nt 189? 

P•·rirógh.. oà 'pfã~il ~kados pal'a. tionclttéão das obras 
Ferro da Tijuca. 

., 
::;:~;. 

O Presidente .da Republlca. dos Estados Unidos do Bràzil• at.-··~·.l·(.~ 
tendendo ao que requereu a Companhia E~tratla de· Ferre). dâ' ; , 
Tiju•m, déereta:: · · - · . . · · ,jj_~,1 

' .Artigo Ílni~o. Ficam proro&:_ados os prazos fixados, por secÇõeS~ \1':1{ 
para conclusao das obras da l',;Stratla .de Ferro da TIJuca, a. que\·,\'.':; 
se refer·e o decreto n. 2::114 do 23 de JUlho de 1~!96, de accordo~ ,:\k 
com as clausulas qu.e acompanham o de n. 203~ de 15 de.julho .. ·i{!J ... · 
de 1895, na seguinte conformidade : da. I• secção por ma.is 18 ~~~
mezes, da 2" secção por mais 22 mezes e os da 3" e 4" secçõeS por: ~~ 

.. mai~ 34 mezt\\1 •. todos a. contar desta data. ·.·í!·!~·-! 
I . . ;. . ' ,., ~ ,,, 

I ÇapitaLFed,&ral, J~ d$ março de 1897, 9• da Republica. ,"•;f[!·~ 

,.. 'l• ,,':.:~Jl· 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS, .·~··· ·:l,.~ .. -_i.· 

., ,, ;1 .· .• Joaquim D. Mw·tinlw,, · 
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DECRETO N. 24i9 - m~ lG DE :u.\nc:n lll·: 1801 

Concede aulorisaçiio a I~ .• T. KinRman /!()Jtjamin, jncorporaclor tla 
RocieLb!lc a.nonyma Jcnominada.- SociPtl:tdP- Cnnpcr:tl iv:t "\:l<'ional, 

pat·a rcform:u· oc; rcspeclivoR cst:.tLnlo'l. 

O Presillente da Rcpnblica. uos Estados Unido,; do Brnzil, at
ten(lendo ao que requeron lL J. KitHman 11eujamin, itWOI'!JOt'a
dor dtL sociedade anonyma Cooperativa Nacional, dect'da : 

A1'tigo unico. E' concedida :mtorisação :t lL J. 1\.insman 
Benjamin, incorporrvlor da qoeiedad1) anonym:1, dr~noJninntLI-So
cieda•lc Coopet•ati va. Naci,Jtml, pa!':t. ref'ui'Jll:ll' o a1·t igo nono ( !J") 
dos re:;pectivos ~·st;ttntos, rerluzindo o capital Su'~Í<Ll du mil von
tos de réis ( 1.00():00 18;) a unz·~nto,; o cineol'llla co11to:-1 de 1'1~i,; 
( 250:000$ ), de accordo com a alteração que a O:)te ac()mpanlla 
o mediante o cumpl'imonto tias form dUade,.; exi!~i:la-.; pela. legis
lação em vigor. 

Capital Fetloral, IG do março do 18'.17, fi" da l~epnhliva. 

JoarJ1'Íil1 1>. JfurlinTw. 

Alteração dos estatutos da sociedade a.nonyma denominada -
Sociedade Cooperativa Nacional, a que se rerere o decreto 
n. 24'79 de 18 de março Llo 18~Y? 

Art. \=J.o O capitnl dn. sociedade será 1le duzrmtus e eincoentn. 
contos ele -réis ( ~50:000$ ), dividido em dow Iuil acc;üos de vinte 
mil réis ( ~0$ ) ~~Jdi~ uma, podenJo ser au~rnr~ntado por dec:}o;üo 
da assemblóa. geral do_;; accionistas ordinaria ou extraonlinaria, 
pela fórma qne mais interessar nos a~~ocinclos. 

DECRETO N. 2480 - nT•i 13 I>I: l\IAI:~,·o m: 1897 

R·~dillca erro ll~ impressilo elo rcg-nlamcnlo !L> ('orpo !l,~ !hmhnit·o~ 

no fnlheto rpt.~ COltl(ttt " l'l''ltr~efi\·n ile<'l'r1LO. 

O Presidente da. H.epuhlica dns E,;t;uJos Unidos do Brazil, ::~.l
tendendo a que, pelo confron.to 1lo nutographo rd<lli v o ao regul:t
mento do Coepo de Bombeiros da. C,lpibl Feder<~,!, uxpodi:lo cnlll o 
decreto n. 22:~4 ele 29 do janeiro de ltJ~tG, e vuhlieaclo eoiTcct:L
mcnte no Dia·~·io Of!iciol tle 1 de {everciro do llk:-,!Ilo ~UJ!lil, eum 



a. impress~o d~ss~ ·Mto feita Gm folhetos e na respacliva. Mlle
cçã.o dl'l leis e decretos ela. Republkn., ~;e ve1•itica a inclusão do 
art. 108 relativo a tempo ele lic•JIH;:~ ch otiieia;~s c) tamlcem alte
rações noill arts. 4" § ;;•, 1\J § 10, · il n. I, 71 parag-rapho unico 
e 111, resolvH úeclar,tr para eonhedmunto das ~\tltol'illntles o 
devida execução que, segundo o alludido autog-ra.pho nü.o exista 
a r·eferid<L di:;posição do art. 108 do impresso ~:m avulso e os. 
citados artigos são os do theor seguinte : 

Art. 4.; § 3•; O serviço sa.nitario serâ. fi~ito por seis medicos e' 
um pha.rmaceutico, sendo tres }os cirurgiões com a patente 

; de m11jor, tres 2"1 com a de c~pit.ão, e o pharmaceutico com a. de· 
tenente. 

O mais antigo serâ. o inspector deste serviço, poderá ter a 
graduação de tenente-coronel, e as vagas serão sc•mp1•e preen
chidas por ac!esso, observando-se unicamente o piincipio de 
v.ntiguidade . 
. Art. 19 § 10. O thesoureiJ'O poderá, por nomeação do com· 
mandante, accumul:tr e:.tas funcçuos na cab-o. do economias licitas 

. e na de beneflcencia. 
Art. 71. N. 1. Livro cla porta. 
Ne~te livro se farli. a cscripturac;üo diat'i:t de3 toclas as entra- tJ .. 

das do objectos comprados, l'oi;necí<los ou CélllCfll'lados o do quaes-
quer outt'as despezns etrectuacbs, bem como da sabida do mate-
rial, quer para concerto, quer em consequeneia de vendas ou 
cessões autorisadas pelo Ministro. Os lanç(tmentos tiearüo a car~o, 
e sob a responsabilidade dos ollicíaes do t;stado maior do corpo, 
sen!fo completados na parte relath·a ás entraclilS úe material, 
com o recibo do responsavel a quem fclrem ent•·egues CH oldectos. 

O major contador visarit estes lançamentos. fazendo-Ol> extra
hir por urn dos amanuenses em folh"s ciinrhr::, que, dopois de 
conferidas completamente serão archivatlas nu. contadoria. e euca
tlernarlas em livro semeskálmente. 

O inspector geral rnl.JI'icara o,; lançunentos tio livro tla porta, 
feita pelo olflcial do esta rio maiot·. 

Art. 74. Paragrapho unico. Após deus mr,zos de sorviço no 
· cor•po entrará nas cli:;tt•ilmiçües g·cr<WS que tla!Ji em deaute se 
.· tize~·em, e, logo 9ue passe a prtlmpto da escoltt df1 recruta, rece

bera ou comeo;~.ra ;t vencer as tre;:; peças de panno azul. 
Art. lll •. Oi! otflciaes do corpo teom di1·eito :t ca.<ia. pal-a. si a 

suas famílias, no; !}UaJ•tel ou nas suas imniodiações. 
Capital Fedaralt lf:· de março da 1897, \J" da Repnblica. ·'.:'. 

PRUDENTE J, DE Mon.\ES D.~!lUOS. 

AmtFO C.!Vt!lcrmti. 

l'o•ler E~ocuh·o !Scli 
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DECRETO N. 2481 - DE ~o DE !\IARÇ'O nE 1897 

t:'01'p·:lllÍc:::• ,, nuar<l:l 1\neional lh ('Olll;:t'C't tlC' :\ilh0t'tly, no EsLado 
do t:i0 de J:1 Itf'it• •. 

O Pre~iclcntc d<t Repnl1lica (!os E;L:d()s l'nitlos rlo Brazi!Llecreltt: 
Art. l." t\ Gu:trua Nacional da r~om:ll'C:l de K·itheroy, no 

;;;,.,tado do Rio dtl .Janeiro, eompor-:::e-lla fll•S ;lctnaC.lS 1°, 2", ~li", 
41i0 , 47", ·18", 4~" o \HI" b<lt<dliües Je ill1'.lntari:l. llo servlt}u adivo, 
l" rcgiu;cnto do :n·tilh:1rb. do eatnp:mh 1, l" llat:tlltiio do artilharia 
dn po::;i~·ão, l" rogimentu •lu <'ttY:dlal'i:l, 1", ;;", :2:\" c 24" bata
lltütl~.; d:t rescr·va. 

Art. 2. 0 Os refcriJo:) liatalllõc:.; S8 organisarão: 
Os l" c 2' llntalliõcs de inL111tm·ia do seniÇ•) activo, no 1° dis

tricto do S .. lL;;'lo R.tpti~ta : 
O :3t0 b:1tallião do infnntnria dtl lltcsmo senit;o, nos districtos 

de S. Luurenl,'o; 
u <;()" hatall:üo de inf'antarh llO mesmo scrviçn, no clistricto de 

.J11rt1jnba e parto do:)" districto de~; .. Joi\o H1ptista; 
O ,17" b<~t<~lll~i~) de inf'antal'ia. tlo mesn1o servir;o, no !~blricto (lo 

S. nonçnlo; 
O .tt:;" lmtalllilo de i!l[';ut\:1ria do llL.':"lllO sc:niço, no distr-icto de 

ltaipú; 
o ·1 1J 0 l;utalliãO tle inl'nnf:í1'Ll. do llH:SlllO :-:en ÍÇll, no :2" o pnrto 

do:)·' distrieto de S. Joiio B.1pLi:ota ; 
O \J~J·• lJatallião de in Lullaria, nn disl rido ;lo CorLleit·os ; 
U l" IJal.:llh<lo da l'CSt~t·va, JIIJ I" distridtl de~. Juito Bapti~t:t; 
o li" l:atalltão da I'O:Sena. no~ :.!'o 3' dhtrielo:; de S. Juilo 

Iüpti~'ta. ; 
U ::>:!' lJalalltão da t·cscrra, J1tJ:S di~.:t1·ict' s de S. LunrcnÇ'o o 

~. Gonç 1!0 : 

O :.:'-1° lJal<tll!i"io da re;;:ot·va, nos. tbtridus d.~ Cot·doiros 0 IL~.ipú; 
O I" rcginwnto de :ll'iilllarJa de c<uupanlJ<I, o l'' lmtalll:io de 

arlillmria de vo;,içfw o o 1" regitLenlo de C~\';lll::l'Ía, nos distdeto::; 
da COllll.\I'Ca .• 

Art. J." 1\evogam-sc n~; disposições em eontrario. 
Capita.l Federal, 20 de m:nço de ISIJ7, \l' da ltcpublica. 
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DECRETO N. 2482 - DE 22 DE MARÇO DE 1897 

Altrra. em alguns pontos disposições do decreto n. 590, de 17 de outubro de 1891 

O Presidente da Rcpuhlica dos Estados Unidos do Brazil, at
tendendo a que a pratica tem suggerido a conveniencia de 
modificar algumas disposições do decreto n. 590, de 17 de 
outubro de 18\J l, decreta : 

Art. 1. o As facturas de mercadorias emb·1,rcadas nos portos 
do Rio da Prata com destino aos do Brazil serão snjeitas ao 
visto do Consula.do brazileiro em tres vias, e deverão conter 
declaração expressa da quantidade, qualida!le e peso bruto dos 
volumes, vrdor das mercadorias e sua qualidade, e demais requi
sitos exigirlos pelo Cocligo (lo Commercio, devendo ficar archivada 
a terceira vin. no Consulado e formar tantos volumes quantas 
furem as estações fiscaes do destino de taes mercadorias. 

Art. 2." Os manifestos de carga emba.rca!la nos mesmos portos, 
1lestinados ás Al!annrgas do Rio Grande do Sul, conforme o 
disposto no decreto n. 590, de 17 de outubro de 18\cl1, deverão 
mencionar o nome ou firma do consígnatario ou recebedor, não 
devendo acceitar-se declaraçües vagas, como sejam, á ordem ou 
por conta do carregador. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 22 de março de 1897, 9) da Republica. 

PRlJDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Bernardino de Campos. 

DECRETO N. 2483 - DE 22 DF. M.\RÇO DF. 1897 

;\ pprova com alterações os ('Statutos da Companhia do srguros ue vida

Auxili:~dora. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu o cidadão Joiio de Souza Lago 

Decreta: 
Art. I. o Ficam approvac1os os estatutos da Companhia de se

guros de vida - Auxiliadora, com as sPguintes moditica~ões: 
a) ao final do art. 3° accrescen te-se : sendo-lhe expres

samente vedado iniciar operações sobre negocio differente de 
seu fim capital ; 
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b) substitua-se o art. 6" pelo seguinte: A' companhia é ex
pressamente prohibido rese~rurar os !'CUS seguros em compa
nhias estrangeiras dentro ou íüra. do paiz. 

§ ... Não poderíL crear agencias ou succursaes 1le que tt•at.a o 
art. 2•, sem prévia autorisação do Governo, a quem rlever.í. 
submetter o seu pe1ido, com as indicações e especiacações pt·e~ 
l!isas. 

Ca11ital Federal, 22 de março de 189i, 9' da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS, 

Bemanlino de Campos, 

Estatutos da Companhia Nacional tlc Segueos 
Auxiliadora 

CAPITULO I 

OROANISAÇ'ÃO E l'lNS DA COMPANiliA 

Art. I.• Com séde e fôro jurídico nesta cidnde do Rio de Ja
neiro e p1•azo de duração 9\J annos, é fundada uma socieda1'.e 
anonyma. de seguro sobre a vida, sob tt denominação !!e_ 
- Anxiliadora. 

Art. 2. • A companhia será regi lia pelas disposições 1le!;te3 
estatutos e pela legislação em vigor, em relação á :-.ma existen
cia, administração, direitos e obrigações. dissolução, liquidação 
e partilha ; e poderá e . .;tabelecer agencias ou snccun;aes nos 
Estados da União e nos Ioga1•es que julgar conveniente ao bom 
exito e facilidade de suas operações. 

Art. 3." A companhia tem por objecto e fins effectunr se
guros sobre a virla por todo;; os planos e combinaÇões jít 
existentes e pelo novo systema - seguro tontina em conta do 
participação - cujas bases se acham definidas no memorial 
junto a estes ~statutos, as quae;;, approva,Jas pelo nov1wno om 
virtude do 1lispo3to in fine do art. 30 do <leereto n. :-!711, de 
19 de dezembro de 186ft. f.irãfl ptwt'' int.egranto dn~ contract.os 
ou apolices, senrlo-lhe expre~sfl.mente vedado iniciar opera~õ,:s 
sobre negocio diffe1•ente do seu liia capital. 

Art. 4." O seguro tontina em eonta. de part.icip:l.ção, attentas 
as su:Ls ha!'es de interesses reciproco.>. !lerá effectuado por ca.r
teil'a Cflpecial1la dos outros sr.;>:Ul'OS ~ob1·e a ''ida .. 



"\ !'!. ;,,o O c;miL:d ::;ocial, o fa1li1u <l•~ r(•:'JN'V<1 o a~: I'•?Servas; 
ou l'ttiHios esttfcia:~s d~~ Cililil. e.trtei'n c-eiàu empn·gadu.~ em 
v:dul'i:s natiotwes o em ü[tí.T:t'.~·.ic-:, ta•_:s ec·n~·) : 

:", emP;'(·:;timo solwe pt'itnPir:l !Jypotlivrn. 110 immoveis o 
sobre e•.:J•:<lo th J'andu~ pul.Jiicos ('. do r.itulus t·rel'··l'l'lH.:iae~; de 
l'•·l~oltlt(;I'Íd:t ~~aran L h ~ 

''' 'l<'tlttisir~·-·o ~> <·~''l':::r>u"e~ín tL' prc:Jit)S quo p.·a:!uí~arn rew!n. fi;;, 'a~.;·nnal. '" - "·'. - '-· ."- ,.., 

Art. G." A' companhia e 0-xpres~mmento pro1lillido re~e
:~nu·ar o::; seus srgur<•S orn comp:'.iJhia:~ c•tl.·an:;·~iJa.;, dl•n!ru uu 
JitJ':t do paiz. 

§ N<'tu podorit crr2.I' agc,ncias ou suceursaer1, de qno trata o 
art. 2", Sfllll prévia autm·i:;;;çJ.o <~o Gov<'rnu, a qtl<'.m d1~veJá Sttb
mc>tter :3t>U pedido com <ts i n• :ic;u;iles e esp' dlk:v;i'í~':-i percisa.s. 

CAPlTULO ll 

Al't. /." O cr1.pi~al inicial <1 :;, c0'11p:?.nhig sor-ú <~<:I .OOO:COO$ 
di,ididf!s em G.O(IU ae:~i-ir.~s do v:dor nomiu:ll de :200.~~ cada uma. 
E-;:;n c:1.pita.l dPpois d;~ illtC'gr·ali::;:\•1o polf'r:·\, sr~r d ~vat!o até 
w.rii)O:(HJU~;. sr.~wh prrl(~ri·lus ua 1w·::1. siJl,~:t.:rlpt;:l.o us accio
n~;..;t.as l'lJ:~;:--:~li::tii'C!:i de :~~-~ç:-)c.-; ~lo e(lpit;Jt in!~~j~!] . 

.~~Yt. R." O e:1pital iuici7ll 1(:1, cur:1l':l;lhi.1. sr:r:·, fo:·ln:tdo : 
rr) pelo Yaloe do:-: heiiS, ~~ousa~~ e (:i:'Cil.·n é'~.:Jimad(t~! em 5:10:000$, 

1]111\ ~'(~1'ftO d:3Vida11Jellte ltJUYiHJuc; C \('l'iÍ!e:t.l'u::; ]1(l, ft.l!'!lla do 
<irt. 1/dodc\TElto n. 4ê~L de 4 dojun1w Je 18.:1, e; rcpl·csc~ntado 
p1n' acç(',; s integrnli.~::·lr).S e a11 p·Jr·t'>..l:or; e 

1,·) Jr·!o v:1lur 1la.~. ~ler•i,.::s n·:'[,:mtC':~ sn:~s'r:j)i.~~. ct·j~t:; on
tr·;~·las d•'Yfl'iÍ.•I 8•'1' l't~;t:l:: E'!!l 'iWt'11 i1. ('ti~': •'ll~,:·. :!11 '/ .. !Ji\ <lCtO 
tl:1, ~;ck;,~rip(,\tO e :-:s un'r.)~ <t.it:i7:l d:t di,'P·•r::·i:l, ~~·!'rt intr:r
v;tl!n•3 lJ:lr~!·;t illl\l!'iilt'('i' ;~ (;) (lti1:~. prh:s•did:IS :\S c:ln~!l:t:la:-:, por 
:w•t.l!W!I :~. co;n 15 dins de n.rJt('t~e:!enc:;l, 0 pro,:.:.,:, í:,;,,_~c pur:t 
Ctl!ll L·S lll<li'O~·:us o remi:3~J:k; rn e~·nfunnid:\Jr; d:1. [;•i. 

Art. 0." Jlos lllCI'OS linnidos ver·i:ic;>_!],,~, !JL::, )1;:>.ill"'~ 11n r:~da. 
8~~!:\( strc~ s0 dP(! uzirilo ~IJ "/, p;.r;>, o funr1o de r<~SfT\ <L e I O •·;, 
J•ar;t a dirvet•,I'ii1.. f'e::du ~ "/, na~':t c:uh clin~ctm·, e 11 resta.!lte 
c'os lncl•,,;; :-erá di;;;tr·ihnido ern divid,Hrtl'·~ <w.;;; <~c~ioni:;t::J.~ .. O 
1nnfl J ,:e rr·:,r·r>'a. ó s1P<;tinar1 o :ct ret:tZI·t' n c:l'J~tid nos ··:1.sm> (le 
pn!'d<',R n jnl~;-~:.t·-:-,-:; ln e:)mr!~to qu:uu)(, :tUi!W;r CJJJ 'JI'rti:tl'i.?. do 
c:t1J~1<1: sr'~_•j;~l .. 

Ar·t. lO. f',;ln '"llbir!t'ra<l(l:) llll'l'<·:i c:,·ci;\1\:: 

1", a. rPJtd:t (lllti l:t 1113 op;'ra<;iics ~·1fc'·:tu:l'1::1.s e:Jm o c:1pital o 
l'C"'cl'ra c.oeiac~s ; 
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2°, a quota de 20 °/0 do valor das sobra::; da cartcit•n, de srguros 
sobre a. vida, rtne tf'm d() se-r re,;t.itubl:l. aus se':ma.rlos pela fórma. 
prevista nas differentes CPmhin:lÇÕ!'S d ~ seguros ; 

3°, a quota. de lO "/o das operaçi'íPS ctfectnadas pela carteira 
de seguros tontina ern conta de participação. 

CAPITULO J!I 

DA ASSEMmJ::\ GE!t.\L 

Art. 11. A assembló1. geral será ennstitui11a por nccioni~tas 
possuidores de cinco ou mais acçõEs quB tf'nham si(lo rf>gis
tradas 15 dias antes da reunião, contando-f'e 11111 volo por cada 
lote de cinco acções, e as suas drliberaçõe:'l, tonw.das de aceordo 
com o disposto nestes estatutos e leis vigentes, sfí.o obrigatorias. 

Art. 12. A convocação da nssembléa geral orrlinaria ou ex
traordinaria será feita por annuncios, com antecedencia de oito 
dias. Este prazo serú reduzido a. trr.s dias, quando, mallograda 
a primeira reunião, for mister s~gunda ou terceira. convot·ação. 

Art. 13. A reunião da assomb!éa geral ~~ll'rctuar-sc-ha., ordi
nariamente, uma vez pnr anno, no Ct>rrer do mez ,le fovereiro, 
para o fim e:;;pecial da leitura do parecer rlos fiscaes e exame, 
discussão e deliberação sobre o inventario. balanço e contas 
apresentadas pela arl.ministração o para eleiçfí.o <Jos fiscaes e 
supplentes, e extraordina1·ia.mcnte sempre que for convocada n~ 
conformidade da lei. 

Art. 14. As assembléas geraes serão prosi1lirlas por um dos 
accionistas presentes, rrue tenha sido aeclama·lo. O presidente 
nomeará dous secretarias para consti tu irem a mesa. 

Art. 15. A eleição dos directores e membros do conselho fiscal 
far-se-ha por escrutínio secreto e maioria de votos. 

CAPITULO IV 

DA ADMI~ISTRAÇ'ÃO 

Art. 16. A companhia será admini~trada por cinco directorcs 
eleitos pela assembléa ger<tl. 

O mandato dos directores será d~ cinco annos, pouendo ser 
reeleitos ; e garantido com o 1leposito em caução de ;?00 aeções 
o presidente e de 100 acções cada um dos outros directores. 

Art. 17- O presidente é invc~tido t!n todos <.'S poderes para 
administração da companhia; será ~:cu roprPsentantc legal pet'
ante o~ poderes publicas e compete-llte e~peei;dmente: 

1°, assignar. juntamente com qu:tlquer dos IDC'mbros da dire
ctoria, as acções, apolices ou contractos de seguros on eorrrspon
dencia official da companhia; 
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~", aut.o1·isa1' e r~_·snlver ::oln·c a r•Jrnpra o vcnrla elo b~'IIS do 
r;tiz c outros Y;tlores. 

Na. l'alb. ou imper'irncnto do prr~i·'cnt.e, eompfdo a nm dos 
outt·os direct.orcs suhstiutil o llil.::; o;ua:;; :Lt.t.!'iblli•:•)(•;'. 

Art. 18. Compete ú. <.liro,~t,ori;J,: 

1". nomear. ma.J'cantlo o ordenado. o pc'.~-:n:d 110Ct'f··sario no 
servi<;o .da. compnnlli:t, corno S\l<.:pr~nrlrl' nu d"mitt.ie <pw.lquet• 
l'llllCt~ÍOIUlr'ÍO ~(~!llpl'll qtw o f'XÍ_j:tlll n~; mtrt•essc:.: SOt~ian.; ; 

2", croar :1genr~h" no.~ E·;ta:!os tl:1. Uniii.r) e numo:u· :t~~entec::, 
mareando·lhes a commi:.-<s:lo ; 

~::.,transigir, renunciar rlil'f~itos ou empenhar <YJ bens sociae:-~, 
bem a~sim contt·:dlit• e:npr·n:'timn pJl' obri;.;,H;ti2:-> ao pu['tDd()L', 
ua eoH(\)rmida.do ela. legi::lução om vigor. 

1\rt. Ia. 0.:; directores. além da. poreont'lgcrn sok<l os lucros 
liquidos, vencerão os lwnorarios de 1:000$ mensaes <'ilda. um. 

CAPITULO V 

JJO CO~'>/SF,I.TJ•) FISC'A L 

Art. ~0. A companhia ~erá fiscalisada prw um comelllo com
posto de cinco rr1.embro::; etrcetivos c cinco ~upplentes, anuual
mente eleitos pela. asscml.Jléa. gcrn.l. 

Art. ~1. Compete ao conselho í1sc:tl exercor as at.trihnições 
que lhe sfto commettidas pela legi:;;laçi'io em vig•Jr, pereeLendo a 
gratificação de 150$ cada membro cff;~~..:tivn. 

CAPITULO VI 

Art. ~2. A diredoria pro(~Ui':u;·~, sempl'e ult.imar por meio do 
arbitros as contesktr;ões que so suscitarem com tureeiros. 

Art. ~2::. Fica. a dit'ectoria invrst.ida de potlcres c~~p·•ciaes pa.ra. 
cffectuar a compt\L ou contracto tlo ctlií\·,~io em que tiver Je 
funccional'. 

Art. ~L E' permiLtido ús as.;;embléas ger:1e~; alterar as qnobs 
sobre os llonorario:; e port~entagens nos lucros liqui•los om fa.vor 
dos directores e membros do conscllto fisc:tl. 

Art. 25. As clausulas omis:'as rwstes estatutos sm·ão rc:~olvi
das na. conformifladc d:t legi::;Jação om vigor. 

1\IE:\TOTUAL DI•~:'CIUPTI\·o !lAS B.\;;E" nn f'EGIHtO TO:'-:TF;'A Jo:\i CO:'-:T:\. 
I \f•; !',\ I~T!Cl PAI_'.·\ U 

Este systcmft de sc.'~nrn sobre n. vi, lo. tem por fim fumontar a. 
providencia. em torl:ts as classn~ por meío.'l fa.e1~is e ao alcance de 
todos, sem os .l'íscos de pet'i.l:t de dircitosj<'t <L<Jquiridu~;, p:ua. em 



~). : r\1./ iti! • ' ': . .. f~ ' ' 
~~~r"~ '\111·,. f ; ... ; '. ·.~ r \ 
~!t:l:'';'. ' ' 
'.i'~.·t·:·\l.'l~JÍ • . APtOs bo l?O!>Eh EXECUTl\'0 . . 
~!(~,, ' ' 
ll%1 {~'tempo mais ou m.:Jnos longo. em pequenas prestações, constitutr 
:si :·;.o direito ou posse de um capit:tl. . 
r:•·· ..\ estructura deste novo sys~ema 1~.0 S!:'guro sobre a VIda -

, .. ·.; . systema verda.1l.eiramente popular - o o n'e~o pra.tico o facil de 
ti• · ·contribuir e retribuir, são apropria. garantia e probabilidade de 
1;:, . bom exito, nispensa.ndo por importuno qualqu?r desenvolvi-
:f~· · ménto sobre as bJses abaixo t1cftQ.ida.8. 

Base.~ 

Art . .l. o Os scgur:.ulos neste systcma serão qualificados: 
Contribuintes e remidos • 

. t1·.: ! 

, .··. § I. • São contribuintes os quo, emito premio do seguro, eífe· 
·>],· , .ctuarem a. contribuição mínima de :~o$ mensaes, reP-eoenclo con-
. :: juncta.mente com a. apolice e em cada pre8ta.ção prtga um 
h·J,, numero de r.oupon~ representativos da contrtbuição rle 1$ cada 
~·nL um, equivalentes ao vàlor das presta•;ões quo forem senrlo 
··, ~ e.lfeetuad as . 
~(:~\·:; .·§·~.o· Sã') remidos os possuitlore:::de 10.000 de;~'les coupons que 
}~~···;: os vwrem re~:rata.r pela apolíco de seg-urado remido. 
~Jf'; A~t. 2." Os. 11egurados pouem ?.ccumular ?-qualificação ~e 

l
.ii/', · •. ' .. ;::. te .. tn.t.dos e contr1bmntes. ou mesmo alcançar ma1s de uma remls

i;;'•:.if :são, ~osando neste caso dos direitos e Ya.ntagens inherentes a 
::;,::i. câd~ qualificação e remissão. 

r!i't· 1 Art. 3. o A falta. de paga.mnnto do uma. ou ma i::; prestações 
:,~',. < Ílli:IJOrta. tão sómente 11a perda do direito de indemnisação 
,·,~:'1! , aoê seus herr!eiros ou successore~ leg-aes, si. fa!lecer duranto o 
.~tiD: . .;-te'!l~o em que interrompeu a effecti vit.l.ade das suas contri
i]f,.~· .. · bUJçoes. . 
.. ~f: :f Art. 4.• A posse de coupon.~ de contrilmiçiio, 8em a re~pe-

1,., :·:; ctiva apolice de sE>gttro, nãó impm•h ao seu posst;idor o di,·eito 
,;~};';{,:tde segurado, sini.io quando em vida. os tenha re-g:tt:>.rlo pela 
~/ ;;_~a.p?líce de remido. E~t.es _co_upon~ l'('P. rese_nt:wiio o v11.lor de mil 

I
·~ ·;,; .. réis cada um de contrtbUiçoe;~ p tgas. e sel'vem ;m.ra. em prazo 

~_.· · .. ~.·.·:.··.nnm.it:~.do, St) ~tle•·.Jv;,ar a. qnalifi.'.~.çi'i.o rln. r"mitb, e sC'rii.o dividi-
::,'l.}.dos em serie~ rl·~ 50, lOO ou 1.000 numl~-ros. 
~.I .~ Art. 5.0 E' fJ.cu!tado ao }>o;;suidor do lote rle coupon.~ exigidos 

't. •t.tmra :re~issão? direito de optar pela. apolice de ~emido ou P?lo 

I
.· 'I, ·•j::resga.te Hnmedtato em moP-da corrente. As apol!ces de rem1do 

' ..• ~ ... ·.·.·.~~'.i!lel'àQ nomi~ativl!.~ e_ tra.n~feriveis por endosso, mediante consulta.· 
,, ,~!~.e a.pprovaçao da d1rectoria.. 
, l//: Art. Ci. o Do total dos counom: de contribuição emittidos. addi

ç;: :""!~ cionada á quota de part.icípaçiio (art. 7"), proveuiente do dia. 
~·,- a.nterior, se (leduzirão 20 •; •• sonrlo lO"/. pn.ra fundo de remissão 
~~·! ·e resgate e lO "/. pro labore, commis,:tí~·s c rles1:cz:\,; geraes da 
· '··.·· ·· companhia. 
1-.i, · Art. 7." Si nesse dia. houver fallecimenl.n r1c :;:ogurado contri-
·1:. buinto, dos 80 °/n res.tantes se deduzirão 20 "/.para indemnisar 
'"' qs het·deiros ou sucQessores lE>gaos do segura.t~o fJ.llecido, sendo 
~h. 



o l'C'shnt.e rliridido em rlna~ p1.1't/·~ i;~n~tr'R, 11!1lft <~,,mo quota do 
ll:u·Li,~ip:u,:ã.:l, q tw pas•ar:·l, a :~t~r· add i(:ío:1a1h :w v:dor· «la~ coHtri
llUi<,:t''~·" rcedJ d:1:~ e t(l!'t'C."P'·Iltl<'Ut.n ;1o tli:l. ~c;~uiJJtP, <'a uutra 
}l:t.r.t, i!Iilümni~:~·Ji .. l ao~ ~t·;:·t:'·.:du:' :-:ohnwi 'ii:l!los. 

Art. R." Do \~.~lor destin:vh á in:lt•mnis:H;ão dos segumdos 
sn1H·rFiventt·~' S(·t·:-Ítl rle,1nzido:.: JO ",' .. pa::1, f'IUJ'JD cspndal de 
s:~·..;urad11:-: remid 1s, r.:t,f'.::.lldiJ-se o l'f';·ta.ntn velus i"H·üulore~ ({!, 
cm'jJuns cuj'' llllrrwr" Lnui'<J. ~i·lo <!(·~i:..nt:td'l pd;1, .. ot't.o (ar-t. :m 
do df•eretu 11. :~111. de IV d0 d('Zf~rnb!'u rle U3ti!l). K;t;:,s irnpor
t ,nci:v; se:'ií!l pag:1:-; nm moeda cunonln e á \'Í:~t:t dt1S rol'eridos 
('nu7wns; e :1,<; q tw não fm·,•m I'I'Clarrn .. Jas 110 Jll'<IZO rle sci:s 11wzcs 
JI"<'S:~n Vl'lll ·~ ent~'<till un c'l!llltlisc;n, 

Arl. ~~." Si tlil di<t 11::n ]l(I:J ,·<·r lit!lceittWIIio, r::; ~:o,..'" serão 
:_;:t.,lttertte di,-j;'idn; em 1lu~·.~ ]~:tr:.e.' i;::_,~:-;. p·,.rt c,::; Hn~ <1.,3ter
ntina·lo;; !li' :~.,·L. 1 ·, !Ji'()('('de:u 1.~"J~::·-~ pa~·,~, 1: Hll :·, pn;·t<~ de.:;tinau:t 
:wc.; ~;(li,r·f~\'i vcntl':' rn. kn•m:1, clu arti!.~'' ;·,nt!~ee:_lt-nto. 

"\~·1. ltl .. \-.; n·,tili:·:;.r,~IÍ(·:;1:·e fhllt>d:r:outo ,1(~ :-;<'gur·:vlo on ~rgu~ 
r~d,.:; cunt.rik:intes ,:er:~D ft'itr•s petn ~:~11~ lu~rdeiros. s:!ccessor('S 
OH n'lll'<'T.ntant.cs, pDr f':"t:l'ipLr,, ao q;t:d jmlL·>.r:io at!l~stado 
mn•~ico e o J?s;wctivo t.itnh <~r~ ~c';.{itl':ldO qtw enmpl'o\·e e~L:tt· 
qni:o dD ~::n< cr•nt:·: 1 ,u!ç!~t•s :1l!~ :1, r:::.la. tl•l !·:.llc·cimca\.o. 

i\r:;. li. L',gil que' :1, dii"<~,d-,(JJ'i:t te!ll!:l, si<lo notifi··:d:t dr :dgnm 
f';ll!e ·i;ncnto, Ltr:·t aí'lixar em k':f:',l' J'i'<~IH'ÍO, uo c~eripturio da 
~~IJrii)Janlti3., o l!nlc irn d,~ Jlotilie:tt;ii.P, p:tl':t w·ien~i;t e ~·~~n!H·eimento 
11, :-.; i:lÜ~l'''SS<L'Io;.;. Si a nor.ifi,~t~ç:io !'->;' f'!'ila ;:J,·~ :ts :~ hor:ts da 
tu·dE', o.~ suec1 ~<:.;ores on hc:·dcil'<·~ do ~"gu :'<ulo 011 SC'p-ur:ttlos 
,·,::lt/ilJilJtJ\.(•s ~·erii11 indcmni~~'..dos 1wh I):tÍ·ttllt<t d<•::::;;e di:>,~ si, 
ll'll (··r~l. a P'Jfifit':ll;;\.;) ror !'l·ih <lc•p·.,i·, I>.~<L\, ll'·l':l. Sl~t·0~U indemní
;~·,,l,H l'''Ja p:tdit:m c'rJ di:t SC'~:uinl:•. 

,\~·t. I:!. A ÍlllJ!Ol'ta!lei:1. 1\'tll'(i. ·n. p··.:·a. inrl•·mni~~<;;i.o ~ol'á en
i.'.·~~nc Jto tu\1, t~i oc•:onct· u::1 ~(, r·.!lt'CÍ!ll('!Jt>. rn mn paJ'tes 
i·!.U:t\S, ::;i hotl':cr nuis do nm C:.li''t'it!:'~IJto. n. qu: H"! de direito, 
!),'JIUÍ-> dn }H'(-~(~Ilf'!!id:~;; as l'ill'IH: lithdPS le.~~-:l('S. Si llou YU' c~bi
tl:ld:• r::t WJtilic~a,_·ficJ do [';>,t[.:·eiment''· v•·l·lti •:t.! :, c~tn.,, a impor
tn;1:i:1. ''r::-;t:n:ul:t :1. ind··mtl;;;;l Ji:J ~~~.·r:'t Il<",·:~rn<,'n:e addiciouada 
:lO nl·:Yi:nc:Ho dt'SÜl. f'::r-'.l'int . 

. \rt. I :L •. 'S hrr·dc.~·n:> r.q ~ U('!'r·::~rm·s 10g~w~ de';; sC'gurndos 
rr;ni: 1 os ~:,;:'it:J ind8tt:ni·,·•.dos com :1, it!!~:tlrb:,;::ia ccJ'Te~poud~·nt~~ 
:w cliJTito de cada n·miuo. :~o l'!titrl:! ~~S[JCt:inl de rc"rlido,;. 

A:·L I L .-\ COI!lp:lllilia Jml':t au~:iln;· em fl:'Íitcipin o movi
llll'i<L:J d··~ci;l. C'(l.l'~cir·:t, crw:<!I'i'c:nd:J :t~sim p:tn~ a l'i!l'maçil.o do 
f'lt:lt'O C'Spcr·ial do 1'Cit1Ídu·:; C rio funtlo 1l•: l'I)Pli ,.:::.li'S e l'~Cl..;g·~1e e 

p:q':t du-;do Jc,c! .. l u(L'l'C'C~'l' ;~.1.:; sc~gJH';H[tlS cti;Jtri\;uintr·~ a g:t!':111t.ia 
de n::ta in,ll'n:ni~~·H;:Io r'~ht.i'.;l, ('Ilt.!"l.i':: p:1Y:1. u::.ta ('::.J'tui,·a e1Jtn 
;lo:• o:~ ··onro c.1pit:'.! em c:,Pb du p:l.!'l icip~l,Jin. E-:tn e2.piUtl, á 
p;',ip:,n·ií'l qne (:ti' lig:it·::nt'·;) no ll!O\'ÍI:JC!Iifl ch.:h l':l!'ft·i~·a, :-era 
''~·rj·( ~~:·ltf:~i1D ~)()}" t'·n~/10/!.">' du Ct~~lLJ•:!t{!i·.·:!l'. 

i\ri,. 1>. "\' !l!'llJHl!'t·;\o '111(' o.; ('r :·1! •• /s [i\l'!•t:l c.r 11dt1 c·mif.Lj,lq~ o 
l'"::.~~'.':tl:tdn~. adir(~Ctol·i~L t'n.t·á ;dlixa1· l'IIl lo;:;t,t· pr·upr·io o' boletins 
c.'m i.l rJcdarnç;lo ú1s em i ttidt1S o rr>...;gatados; o !~em ü<:::-im o 
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valor flas impurtancias levadas a credito dllS f'umlm- Especial 
de remidos- e r~e-Rornissües e J'csgate. 

Art. lG. Os couJwns representativos cbs importancias aver
badas em movimento pelo capital em conta Je p:~l·ticipal.~ií.u serão 
resgatados pelo fundo de remissfies e resgate w1 raz:lo de 75 "/., 
•lo valor que eorresponder a cada cOI!J!On, revertendo os 25 "/o 
restantes em beneficio exclusivo do fundo Pspecial de remh1.os. 

Art. 17. Por cada apolice de re1ni<~o cmitti·la, :'1. vista. do lote 
ele cottpons exigidos (~ 2". art.!"), ser(L tmnsporttdn. integral
monte do fundo de remissões o re~gate par;t o especial de remido;, 
a importancia que corresponrler a esse lote r1e cm,pons res!Zattrlos. 
Porém, si o portador de~se lote r1e coHJIOilS optar pelo resgate 
immodiato em moeda corrente, recebPrá. s(·tmente lfl "/"do valor 
desse lote, revertendo o restante em f<L vor do l'ti!lllo c:-> pedal de 
remidos. 

Art. 18. As bases omissas em relação ;\ arlmis'3ão do segu
rados, liquidações e partilhas, seri"io reguladas pelas llisposiçües 
do Codigo Commercial e mais lPgislaçito em vigor. 

DECRETO N. :2-18-1- DE 21 IH: '.L\1:r:0 llE \8\17 

"'.1~rol'ganisa n <~n:lrtla :\~cional da e:>.pi !:tl rl·1 E<1t tdo d~ ~. 1':11llo 

O Presidente da Repnhlica dos Estr~rlos Unidos rh Brazil, pn·a 
execução do decreto n. ·t:ll do 11 1h dllmlllln·l> tlv anno pas::;a:l1J, 
resolve decretar o seguinte : 

Art. l. (\ A Guar1la. Naciona 1 do Est:1rlo <lo S. Panlo :'4!~ ClliHI,Ol'Ú 
de llln COffill1rtl1dO SUpOI'iOl', CO!ll sede 11:1. CilllJ::ll'ea. da Cll pilal, O 
qual se constituirá. de qunJro llrigad:ts dr~ inf:1 11!:ni:l, uma de 
cavnllaria, uma do artilharia e dos dn;nais 1Jll8 so or~anhat·em 
posteriormente nas conw.rca;; ([o rct'erirJ,J E:--ta.do. 

Art. 2. 0 As brigadas de infantr1ria, ora crea·las, se compori"io: 
AJa, dos b~ttalhões elo set'Viço acti\·o, :;:oiJ ns. 1", :2) o:)" o }0 

do ria reserva.; 
A 2", do~ "1", 5" c fi· lJaLllltfíe.; do ~ct·\·içJ ~,_,~ti \'O c 2'' da re-

8CH'V:l.: 

.\ 3'. i](lS 7·'. R' e ~I·' do s0:·\L'1 ~rti\·> ·':i· (h l'c'"·>rYa: 

.\ -!, d··~ 111 '. ll' e 1'2.· •1(1 :- •;",i;·J ::f~t;·;·) ,_.i '' 1 ;·_~··r\·:1. 

Art. :L".\ J,Ji~;llh 1.l• r:t·.:.Jb:·:~ -··· t'l"lljc•r:\ d,J l],,IJ') rc>:.:i
mt>nto::, :'Ob n:::. l" e:.:' e al'lilll:ll·it, d · li'tl ,. ·...:i1:1 :1to de cat:l

p;lnh~ 0 mn ll:\Ldhiio tle {lé'::'\'i\:1. 
Art. -1." P.n·a. or~ani:'at.•:io d()s allti•Ji,J,1" ('~''I'!'•'"· :1 r••m~l'l'a da 

Clpital do E;;;tatll) d•J S. p,,nl(J diYi•li:·--·:-~11. ·'Jtl lJU''tt·J regiiio~ 
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de brigadas de in filntaria e cada região em tr·o:; rJistrictos tlo 
batalhões do mo, lo sngni !1 to : 

1 a região : 

1° districto -Norte rlfl, Sé. 
2" districto- Sul da ~é. 
3° dist.ricto- Villa l\Tarianna. 

2" região : 
1 o districto - S~nt' Anmt do O'. 
2° districto- Prmha e Gunrnlhos. 
:3o districto - Ril,eil·fio Pires e S. Bernar1lo. 

3" regmo: 

1° districto - Consolação. 
2° clistricto - S:mta Ephigonia. 
:1" districto- ;;;auto Amnro, Itapccorica o M. noy. 
4a região: 

1° districto- Braz. 
2n districto - .Tnquery o Pamnhyha. 
:3" districto - Co lia. 
Art. 5.° Cada nmr~. das qwltJ'O brigadas tle inl'antaria organi

sar-se·lm na regiilo do mesmo numero, srmdo cHia um dos ll'eS 
de serviço acti vo organis{,lclo 110 districto ro:-;poctivo c os da. 
reserva em toda a reaião. 

Art. 6." O to regiJ}iento 1lo C;tvallal'ia organisar-so-hn, na 1" e 
2 1 regifíes o o 2" na 3" e 4a. 

Art. 7." O regimnnto do al'tillunia do camp1.nha e o hatalhã,o 
de artilharia, de posição Ol'ganisar-se-hiio em torla <t comarca, da 
capit:t 1. 

Art. 8. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Fecler!tl, 24 de ma,rço do 18~17, gn da, RepnlJlic~t. 

PIWDENTF. .T. I>E MoRAES B.\Rnos. 

Ama1·o On;alconti. 

DECRETO N. 2185- lll~ ~0 llE :\L\w;o J>E 1807 

Cr~<'. mais um batalhão de inf'anlat·ia rlc Onanln.c; ?'~:tcifJnar>l do serviço 

aeti,·o na com:trca elo Loren:•., no E·;t:tcl" de S. l'anh. 

O PJ·esldent<~ da Repn1Jlie:1 dos Esln1l1 s L:ni(lus elo Brazil re
solve tlo•Tclal': 

Art. 1. o Fica creatlo na comarca de Lorenn, no E>;trHlo de São 
Paulo, mais um bn.talhito do infanta:::i:1 de Guardas Nacionaes do 
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sorviço activo com f{ll::ttr·o romp~nlli:ts n a dr\;[gll'l(l:) tlo ·!:?:!·', o 
qmd ser:'t or·gnni:-ndo co!ll os gu:ll·rL:s dll IIW~iii<J s•·1·vir;ll, r!'l<.tlili
cado~ 1);1, \i !la Yiei 1';1 Jn I 'iqlldl'. !I;) l'r ·l'<'l'l:i:t. r:OIJl;! l't':l. 

Art. ·!.. 0 lVwr•gtm-:-e ;t..; di~IJJ,ir: 1·~.; r~:ll CUIILl'<'l Í<l. 

C<lpital Fcdct'<ll' '2\) drJ ffifl.t'(_,'O cltl p;D;' u• th l~Cj'llliliea • 

... \UL')l'i.-.;~ :t í.!,·us·'l r;,,\'/' .(,~tlt•f/;,·~·:7 lrt//,·i'{;:; ('li,,l(íll)" l" .. ,u·.r,·rl ~~ C1)llS• 

trl!it· soiJr<' o rir> i,l:i;l!';ilJiltl :1 j•'>lll" i:1i '!'ll:.tr:i•>tl:il, cl··~l:ll:~cla a li~·;u• 

o:' dou' p::i1. i !l':12:l r• 1-: :l:trlrJ ( :c·i,·:tl;d. 

O P!'rsidento dn Rnplli>lir·a dcs E:ct dt>S l"ni1! '-~ d:1 H1·:17.il, 
;'\ttelldl'JlliO :10 1{1!1' r<''/111)1 ('11 ;l. JJ,·,isi 1 (;r,;l'l .\'t l'l ,;;-,! ],·r(i(u·tl,lf 

('omrany, Umiied, e Jtu;,; ternw::; da ki :1. :;: l. 1 de~~"'·' tlO'.elr:l}!'~ 
de J;-.;U:J, rJ, ereta: 

Art. }. 0 A Bi'tl.~:r (.;·rac Sout!l{_'i'tl· ],'ni7;r· '·I (",,;:; .•n11, Tiu1itrrl 
fica antnris~d:1, dn acco1·do c.IIJit o qn:' c~t<~:t:n o ,,··cri·ltl i!.:;:'.~) 
do :?i:l do IJnvcJIIlJI'o de 18!):~•, a eun,t!·nit· :1 p•>llli~ i:tt,~r·n~u:i<J!l;d 
:sobrn o l'in QlliiJ';dti!lJ. 

1\rt. :,'." Fic~:tlll :qq:rov:~rlos o jiJ'n.il·dn "rq\::t:lJI"nf .• , d:1 po:tto e 
cdilkios :lpl'·~~l'llT.:Htlls L:Oill a Ji(•tir·:·lO dl~ :~7 do .ia.tH·il·o di) ];-:~11, n:t 
}Jarln qtw feltl dl) E<)!' eunstntida IJ!It V•t'li.toJ'io Lt':tz:lr·ít·u. 

J\T't. :)." .Ntl e:t:-:o dr) g·llt)l'l'<l, si f'<ll' .inl:_:·;tth 1\t'l' 'c.<;tt'Í:I :1 dr~:i
trllÍÇQO da pnntr~. n (1o\·nr·nu l'r:uileit'<l ~~~ S•) t· •spt•:!~•:tldli-:tt'á 
pela indi>!llJIÍs:u;o·ln rh l a.:·te ('ll!l:Otl'lli•!:t t'lll I •J'•'Íii!l''() :w,zi!(•im, 
Cti!Isid•)J'arlo o jii'I~I,'<J JtH.)•h' d:t o'~r·:t p••l' '!tt:d: :,. dn r''llil/'l'ÍIIli?llto. 

Art. '1." ii. I'O!I'l''!lllti:t. "'q·j~·ii-·S·~ :t 1'·'·'i·r·!t·tt' .~~ l't"."ttl:tlw tdos 
f!W~ f'on~111 exp.·did·'~ 11:1t':\, 11 fi·.:(.~·· i'il··t·;l·;:·j,,!t·J! ,. !':::·.L o ::'!~t·
viço d:t li~:::tli>:t<,~·iq :ul:!a!t·~i:·a. 

~i hnnver d:t p;ntu d:t ~'•llttp:tnlli 1 qt::tlfJII''l' inf'l':tr·,·:ío d<'-:~r~s 
rcgulatrtntt!o:-;, poder·a o l;o·•··t·no i:ttjllll' tllult:':' ;!.!.•· !():''0'1.) IJtl·) 
s·~1üo cluYndas au dol,ro ll'> c t:'o de l'I~ÍI!•~id,·ue':t. 

C<1pit~1l Fr:Ll'.'l'n), 'l~l d8 lll:1tçu tL• 1~:.1;, •.:·• d:t [~ .. pni•li<.':l. 

í. 



Cnll•'(\ l·•. (cllL ,:·i-;:·•·:IIJ :'t S 1 · ·:: lil"il.'f"': ri.'' .IJ,",;_•; ,1·, ),• ri' U11<'1 l (1',1.'111, 

]•<tl"cl rw! -ci:~ll:ll' Jll !~··p•ri•!i" '· 

O P!'o:siolonto da l~··puJ,lk:t dos ~,;,tadn.; t:niilo' dn Hr'<:zi!. :ütnn
dnrtrl:' atJ qu1: t'<''Jttr~n~ll a Soe:,:(,: ~~nu,l;.'tllc' ,f,·s \li"·' g r(iJr dt~ 
Uuro Frr!ta, duvidaJtWillo l'<_'lll'l':-iU!lta:la, det·;_·d 1: 

Artin·o U!Jiro. !·:· conr.•did;t ;,nl(lt'i:-::1.1':\0 :'t 8'Jci,:!r: ~lí<Oillfiilr' de.~ 
_l\1 inc . ./'r(Or de Ouro ]•;r f!, r p:tl'a filllt: :'lo!::u· lll l{.')jlll ·lit':l: t':llll O~ 
suu:-; est:ttnto:-;, lllr~di:tldt~ :•.s <'lalleilt[:J:' q:t" Ct1tll r·sln h:tiX.il!l, 
:~s::;iglwd:ts pdu 1\!iltistr·,, du K;Lllll) do.-.; Nt·~~·,H:ins d:t liHlm:t!'i;~, 
Viat;:\o e (ll~t·as Pul.lir•;Js, e !Ít~;!fldo :t n:~'S!!J;t :-,; ·eir•lhvle ol 1t';.:..:·ad:t 
a:1 <:IIlll[ll'imento das f'ut'lli: 1lirladf;-; C\i::i·l:!:o p··la lt•·-:i~d:u:Jo nm 
Vl~'Ul', 

Capital Ferkr~1l, 29 dn lllaH;o th~ }:--:<,17, "'' d: J>;J•nldi•':1. 

Olnusnla~ a qn~ ~c l"!~n-..~·.~ o d:'dt"<!~{,n 
:n .... :_: ~~ • .-,·;·., d:~~->.1·; ~~at~~. 

A ,\'ori,:tr! ...lnn;?!Jiilr' r/,•s Jíillr~: rl'r)r rf,? O?:,o Fo.!Zrr ~·· Cilll'i~~·ad;t 

a tnr 1!111 I'I~J!l'e.-.: ·ntante n:t l{cptdJiit~:t t'llllt pklll•S e illi:nilndo:-: 
potl•"t'eA p:1ra tr;ltat· e dPtirtiti\':t:ll:\llto rC'-:ol \'et' :1~~ q:J··~:t(Hs que 
~c ~!l::i·-~it;uc·n, qn•.'l' ~~un1 u Lioret no, qr1::r con1 u.; p trti,•nlat·,~,:;. 

I[ 

Tnrlos o:-:: :1ct<·S filiO pt,atir~:tr n:t nrJitlli)i,;:t fkt:·:ln snj.·itos nni
r:tlllt'IIÍC ús leis n r·~~f.!,·ltl:lllli'!Jlo . .; e ;1. ,Íilt'isri!r::.:l·> d·J~; S•'ll:~ t1·ihnna:•s 
jndieial'ios 011 :ulrnilliStJ-;rtin>s, 81'111 •Jl:O e:tt l·•111po alg·rtttl po:-:s:t a 
l't)l't;r·itLt ~odt!.I:Jdn !'nel:rrn:lt' qn:t!qti<~r· t)\t;:•jH;;I.o l'trnt!arl:t Ulll -.:nns 
estatn~.ns, ne:nJor'ill't'OI' :·\. int.nt'V"'IV~:I•l di]'l'•lll:tti·u, ~:o!J p·n:t do 
nullirln lu rbt Jli'c•:: !Jlü rwtlll'Í:-<lr;:-:1>. 

111 

Fic.l dr~pentl 'nf,~ d1• a.nto1·i . .;ll:lo ti,) (;,1\-~~ITiO J;,.,hl':~l qn:d.JU<W 
altor•:tc:'io que :t so~i:~d:ul1~ tt>a\t.1 d;• !':tz<~t· t!lll s)Ih t•-;Ltftltt'·'· 

~~~r-lht~-h:t e:1:-;::;:u!:1. a aut·,l·i:-::rt;:\u !•<tl'a i't~n ···i ':1'\1' na J~.cpn
hli,.a,-:..:i Ítlf':•!n~·it• f\cta el•;;..;ql:t. 
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IV 

A infracção cb In clausula será punida com a multa de 200$ a 
:2: 00! l$000. 

Capital Federal, 2U do março do }f;\!1, 0" da 1tepnblica.- Joa
quim D. llfurtinho. 

N. 34- Eu, abaixo assignndo, Carlos .TorgA H<ülly, tr:1ductor 
publico e interpretn commurcial juralllen ta do da Pr<1ça do Rio de 
.Ltneiro. 

Certifico, pelo presonte, que mo foi aprosont.:1do um documento 
escripto na língua francoza, ::tfirn do o traduzir littoralnwnto 
para ::t língua Yernacula, o quo assim <~llllllll'i om raz:1o do mon 
olHei o, e cuja. ír'n!l ueção é a Sl'gui nl<': 

TRADUC:ÇÃO 

Minns de Ouro de Ouro Fall::t, 8 <lo dezembro ele 1896 -Esta
tutos da Societe Anonyme rlcs Jlfines d'Or de Ouro Falla (Socie
dade Atwnvma das Minas de Out·o de Ouro Fall:~), R de dezr>mbro 
de 18\JG -·D('Cbtração de suiJscripçiio e de outt·ada de dinheiro, 
13 de janeiro de 1897- D:lposito d:ts deliiJeraçt)es das assmubleas 
geraes constitnidas, mestre Gastaldi, tallellião 0m Pariz, snc· 
cessar üe mestre Ploix, 10, place dn l:t Bour;-;e, lO. Actnalmente, 
5 rua Drouot. 

Perante mnstre Engano Felix \Vnillnms n:tsbldi o sen colleg:1, 
talwlliãe:-; em l\triz, :~LJaixo nssignados, co1nparccoram : 

1°, o Sr. Michel Augusto Philipp0 I\lonnim·, propl'ietario, mo
rando em Fm1y (Cher); 

2", o Sr. AllJert Fcrdinaw1 Lne, !Ja!upteit·:J, residrmto om Pariz, 
rua Chaudmt n. cl : 

:)u, o o :S1·. Benigno Arthur Rogot, eotT,~tnr, residindo orn 
Pariz, 4, rua Clmucllat ; os quaes aceord:u·arn as;im eomo segue1•1 
os e:üatntos da sociedade auonym:1, da qual o ol•.ieeto vae :::et' 
indicad.o mais a baixo. 

TITULO I 

DE~Ol\IINAÇÃO, OltJECTO, ;.;I··:DJ·; E Jll'I~Ac·.\o llA. SOC1EDA1JE 

Art. }.o Entre os proprietarios das acçõr3s que vão ser abaixo 
crearlas, <Í foriua·fa. nnut sociedade anonyma, de contormiunde 
com a lei do 21 de jull10 do 1~07 e ri c• l do ngo-:to de I H~l:~, snh a 
dénominação do Socidtc ,tnonyme dco; 1líinl'.~ d'01· de Ouro Fnlla 
(SociednrJe Anonynm d:ts Minas 1le Onro de ünro Falia). 

Art. 2. o ElieL tem por ol1jedo a colll(IJ'a, venda, anond<1mento 
e exploração no Brazil e em qnaesquer outl'os paizes de quaes
quer proprie1lados minoir::ts ou rm·al's; o, om p!trlicular, a 



ACTOS Dll l'OilEI\ E'\ ECt;l'IVO 271 

compra e a exploração mhwira e agrícola das propriedades de 
ouro Falla e Carandahy, situadas na, província de Minas Geraes 
(Hr·azil), munieipio de S. Gonçalo. 

Art. :3. o A :;ó1lo tla soc~iedadc~ ó em P;1riz, 11. 4, rna. Clln nchat. 
l'M !'imples doeisão do consr•lltll de administração, osla séde po
elet·ú S':ll' estabelecida, em outr· 1 parte. 

1\rt. 4 o O p1':1Zo cb socieclaelo é tixarlo em 50 annos, a contar 
elo dLt de stm eoustitui<;>i\o definitiva. l<>.;tn prazo poderú ser· pro
longado, on sna dissoluç.fio antecipacb 110r tlcckío da. a:::somlllo,t 
;.Let·;d, corno so ver:\ mais abaixo. 

CAPLTAL SOCl .\L, AC(,'ÕES, QTJOTA DOS FU:'\J)ADOHES 

Art. G. 0 O cnpitnl social é 11xnrlo na somma de um milhfío cln
zelltos e ci!!coeut;t mil fr:.mcos, dividido em dnzentas e einco~nta. 
acçõrs, do cinco mil t"r·ancos cnda uma. 

1\rt. G. o O capital social poderil sm· augmentndo ou diminuído 
em nma ou mab vezes. soh proposta do eonsclho ele administração 
ratiticada pela assembléa g-et•al. 

:\rt. 7." No caso de emi~siío de novas acções, os fundadores se 
resorvam um dit•eito de prc'ferencia para a suiJ::-:ct·ipçiio da metado 
das dit:ts acções, o resto ~undo rc~r,rvado a(ls ;tceionistns ern pro
ferencin a terceit'oS. A diminníção terá lognr por meio tlo 
rc~•ltw;üo do capital nominal rln cad;t neçi"Lo. 

Art. S." C'Hla acção diL direito a tlltl<t parte ignal na proprie
<l:ule do :tcti\O ~o ~ial e na p:trtieip:tç:lo tiO:S lur~ros. 

Art. \)." 1\ importatwia das <~C<,'lli'S <'~ J1:1g:1 na, s··~do d:t socicclacle 
em J>nris, do seguintti modo: met<tdr~ 1:o neto ele suiJscr,~vot·. um 
qnartn 110 dia :n do maio do 18'J7. O ulti!llu qn:~rto n:t ópoca, que 
o eonscdllo do aclministl'ação údr'I'IIlillat·, c quo será tot·uad;t 
pnl1lic:t pol' meio de n:11 anuuncio irt3erido um IIWZ antes om um 
dos jornaes j ttdiciaes dn I\1t'iz o dc . ..;ignado p:tr:t as publicações 
Jr~!_!·aes das S()('Í(:rlad!•S. F.m wnhmn ca~o uiiu pod<~rà ser ti~ita 
elta!ll<~cla do dinheiro além da. import1ncin. d:1s a,·çõt~s, os acdo
nisLIS S!.J estando cotnpromuttidt'S atú completat' :t iwportancia. 
de cada ace'it(l. 

;\rt. 10.' Qnalf11Wl' ontracla, em ~~tt·azo trai':\ do pleno direito 
jnJ·os em t'ctvor da, sociedade na razão eln tj ';o ao anno, a cont:u· 
do dia. d;t, exigihilitLu1e, sem petição em jn~tit;a. 

Art. 11. Na t'alta ele pag:11nento 110 di<1 do vencimento e l 5 dias 
dnpois de uma. ::-;irnples puiJlicaç:to en1 um jorna.l de annnncios 
legae" etn PaT'ÍZ, a sociodadL1 tet';l. o dit'<~ihl de mandar JH'oceder 
a venrb das acc:;·õ1'S em atrazo, pc;\o intrrmerl im·io c\,) um ag•mte 
:ie ~aml.do ou de Ulll t:dJdli<io, S'jlll projnizo de todos os outros 
meios fl acções fllW n sodedade pr.Hle sempre exercer contra, os 
rc~tardatarios. o~ títulos vendidos ticam nullos do pleno direito e 
novos titnlo~, sob os mosmns JTunwrns, silo ontJ·ngu(ls aos eom-
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pradorêS. O pre~o dá veÍlà<1. é dtlduzi,Jo nos termo;; rle direito 
sobre o que é devido pelo accioni;;t:t e:qn-opriado, o qn:ll tlca pas
sível da tlifTcrença e aproveit:1 do OXt:edcnlo., t;j O:> houver. 0~ 
subscriptores ou accioni::;tas f]llCl tcl'ã'1 cctlirlos seus tltulos niio 
serão mais responsaveis tias eutr,Hlas ainda uiio dtamaúas ~iu:lo 
depoi:> de dons annos da cessão. 

Art. 12. Os titulas provisot·ios on definitivos são extrahidos 
., de talões numerados, SBllauos com o sollo ria sociedade e rcve:>

tidos da assig-natura de dous arlministrildorcs. 
Art • .13. As acci'lBS serão nomin:ttivas, omquantn el\as não 

forem integralisn das. Qnand o e i las forem in tcg ra I isadas, tt pedi elo 
de seus nroprietarios, e! las poderão ser ao portador. 

Art. 14. A transmis~ ão ou transfeeeneia dos títulos no por
tmlor se opera pela simples tradição; a dos titnlos nn!llinativos 
tem Jogar por uma trnnslerenci~t constatada, ele conformidade 
com o m·t. :36 de Codigo do c,)mmercio o com as dbpo:;ições de 
ordem resolvidas pelo conselho de arlministr·ação. 

Art. 15. As acções são indivisivci:; per;~nte a soeiedatlc, que 
somente reconneee um só proprietario para carla acção; totlos G!l 

_.proprietarios em commum de uma acção oão ohdgado,; a fazer-~e 
.representar perante a sociedade por urna só e mesma ve~soa. 

-, Art..: 16. i\ posse de uma ~cção con~pi>rta_ ~e pleuo direito_a 
· adhesu.o aos estatutos da socJedadl) c as dcctwcs da assemulea. 

. ge~~\iireitos e obrigações inherentes á acção sP.gucm rs títulos 
· .em quaesquer mãos rJUe elles passem e a cesóão comprehentle 
· sempre os dividendos a vencer, assim como a parte Jto:; fundos 
'·de reserva e da previdencia. · 

Art. li. Os her·deiros ou cre1lor;es rle um accionista não podem, 
-~i .sob qualquer pretexto que seja, provocar a apposiçf'w dos sellos 

sobre os bens e valores da sociedade, pedir fi, partilh:t ou a licita
ção ou se immiscuir em sua admínistrar;ão do nenltnmn maneira; 
para o exercido dos seus direitos, devr11n se eonformnr com 
os inventario.;; sociaes e com as deJibora<;õcs dtt a;scrnulé<t 

" , g~ral. 
,, :Art. 18. 03 dividandos de qunlqnor :w;ão eqnotn. rlefnnrlador, 

são validamente pugm; ao portador do titulo on r lo coupon. 
Art. l~l. Sob proposta do consollro de adminbtraçi"ío, a as

sembléa a-era! po lerá autoris,tr a tli vi~·ão das acçõe;; na fôr·ma e 
nas condições que Jlto parecerem opportunas, oL~erYanúo-so 
a lei. 

Art. 20. Em representaÇ'ão dos lucros attrihnidos aos f'nnrla
dot'es, de que oe faz menção no art. 44 a baixo, ~e::-iio or·earlas 
duzentas e cincoenta quotas dn funtlador. q1w daJ·ão direito cad:t 
un~a a uma porção igual nos d:tos luet·os. E,;las quotns rln fun
dadores serão entt·egues :v> por-tador e dcYm·iio ser revestidas d~t 
assignatura ue dnns allmini::;tr·adorcs e do srd !o rla socierlado. 

No caso em que as acções d:1 sociedade soriam divididas assim 
rorno se acha explicado no art. 20, as quotc1s d(> fundador· pociH
riam sel·o Da mesma propol'ção, ::;olJ porli•lu tb m '.ioJ'i:\ do5 pf\rta
tlores. 
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TITULO III 

ADl\IlNIS'l'HAÇ'ÀO DA ROCIETlADF. 

Art. 21. A socied:vle ó admillist,·ada por um conselho com
posto, pelo menos., de cinco memb,·os e no maximo de nove, 
tomados entre os assoeiados nomoa1los e rovog:weiq pela assem
hlt:~a g-eral dos a~~cionistas. 

Al't. '2'! .. Cada ad:ninist!'arloJ' dovo ser 11roprielario, dnranto 
todo o t·~mpo de seu mawlato, d~ 1lU<lS a<~ç~!cs pnlo mnnns ou, Il'' 
caso om quo as acções primitivas clteg-aria10 a sor divididas, 1lo 
um numero de acç0es representando n:n capital do <tez mil fr•lll
cos. Est<1s arçõns sfio all'ecl:\s :·l gar:mtü dn sna gestão. Ellas 
snril.o norninativ;ts, innlienavcis, dnpo::;itadas na eaix~l social o 
sr•ll:ulas com um sollo, indicando s11a inalien<t\1i\iJat\n. 

Art. 2:3. Dons dos membros du conselho do :ulministraçfl.o 
sahirão cada anno ; elles sor:lo dosignadns pcl:t primeira vez, 
ca1la um no que lho diz rnspcito, por meio de srH'toio o om segui
da por antigui1htlo. os aclrllinbtradoro;;; R~llintes SIT[o rcelc
~:i v1~is. 

Art. 24. No caso de morte, 1l•'missilo ou inq1cllimcnto perma
nonte, rle um ou uwi~ dos memLll'oS do eon~nlho, as vag-as po1le-
1'ão préviamente ~er p1·o ·ncllidas pelo con-;elllo de adtuinistt·ação 
:1té" primeira a:.;SIJtllbléa geral quo resolver:'\. do uma maneira 
delinitiva. sobl'e a JlOIIIeação. O adminbtl'ador, assim nomeado 
em consequencb do v:1ga, só liea em excJ•cicio :1 tó a üpoca, em 
rJllO as !'uneçõ1~s de qnem ello snb:3tit1w t<Jr'mino. 

AJ·t. 2:J. E' ]H'olliiJido ao,.; a lnlinistradorcs tomar on conservar 
nm interesse flirccto on indi1·octo em nm:l OI!lprez:t ou em um 
tr:t to fuito com :t sor~io1la.do on por sua conta, a menos que elle 
nilo P.-3tC'j:t a isto :ltllol'i~~aclo pela n-;scHnhlé<t gc>r:ll. Cada. armo 
11:1 ass )!llll[i'~;l, w;r;d, ó d:Hh Ulll<L cont l (~:;p()I'Í:tt do:-; eontrados ou 
l'llljll'i~Z I JIOl' eJ!;t, assim :IUI<II'ÍS:\1111:-}. 

Art. 2G. O consolllo do all!Hil!istr"l':io c-;eollw cad;t :mno entre 
o::; ~ons lllf~lllllft'S llltl JH·n~iciPnfc•, fjlln ·pndr~r;~ ~~~1· ~ninpr·e rneleito . 
.No <·a~·l dn aUSt31H'Ía do p1'0:-;i·lc ntc~, o eiHISelllo de,kna qu~d do 
SOllS llJP111111'1h dPYO jll'I)H:Jch:•l' :IS S\l;ts f<Jlli\'ÕI'S. 

1\rt. ::!7. O Ctl!lsr;!l!o do ;~dmini~,tr•w:lrl 1'1~11111'-S•~ na. sétlo 1h 
sor'ÍIHI:tdn tant:1s vczns qn:1nt:~s o int'JI:tJ:-;;o da, s<Wit•dade o •Jxig·ir 
o JH~ln lll<~llo.-; nnm V1JZ por mnz, so!J :l r~·~n \'O:':•c:i!11 de St.'ll pr~·~;i
duntn, o, IHt 1idt<l, de tt·o.:; do sou:-; IWJilliJI'o:i. 

A prcsouça do tros mnmhro.s pelo mono-; 6 nccoss:1ria. par•;t 
assegnr<1r a va.lidoz tbs dulihtJl'<t<;<ícs, si o cons811Jo só so compõe 
do cinco adminhtr·<~rlores. 

A pr<~senÇ:I, dB qnat1·o mcmheos sedt noeossaria, f:i o conselho 
so con1pue rlo St•is ou sete administ;·a·lor~·s. 

A pr.Jsença, I!O cinco nwrnlmJs 8nr:'l necess:tri:\, si o r~onselho so 
compõr~ de oi to ou novo admini~:tr;~Jore3. 

As Jeci::;ões silo tomadas ú maioria de votos, orn caso uo em .. 
pate, o voto do presidente é preponderante. 

Poder Executivo 1897 1i 
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Ningucm pódc votar por procuraç:lo no s0_io u~ conselho. 
As <le~ilJer;t<,'f>t~S ~iío cor1sta.tauas pur aetas msenpt:ls sol11'J 11111 

re:,.:·i~lr·o na~;(~do soeial o :tssi!.!·ll:ul:l:-; j)(•lu pn·sidt~lllt• ~~ St•t·r·Pl:lt'ill. 
~\s cópias ou extra.ct<b d;~st:1s tltdiht·t·at;<lt':-i, a pl'ndllzit· ern 

Jniz•1 ou em outra l'::rtG, sof';ll) ci•:·tilie;ui;l:-; o a:-~igrada:s r:oLo prc
:si<knte A na sua falta. pot• dcw:, rncrnLt'u:S do t'<)Il:--f'llto. 

/Ht. 2H. U const•llro de :ulmimstr·;t<,::to ~·~ itJVe~titlo dos pod,;t·es 
os mais c:deliSO:o;, sem litniL~<:ii<', nem J'USCI'V:t. pnm :l g·<~st:to n 
ar!ministr[lção 'Lt sociedade soh :1 uuica cundi<,~~l.u elo lil'e:-.t:tr 
eontas á assemhléa, ger<ll dos :1<~1~ionistas. 

Elle tem c::;peeialínente os pudores sc~~·nintes, quo silo S<.Jtnente 
indicativos e n:lo limitativos destes direitt•S: c!lt~ il11turha quaes
C]Uer compras, venda~. :lrt·crHht!ll<~lltlls .~ lr·oe:t do it!lrnovnis; nllt~ 
de,~i<le a crea(;;l.o do (jlltW::itJIWI' esf.;tiJt.'ll't'ÍittcltttlS industriaes un 
uut1·o~, de qnacsquet· dnpcutlc•ncia~; 011 sttc·:·ut·s:ws n l'('gnla a, 
~·estã.o e adrninhtr:lt;ão; cito :tutot'IS:L a ti ;ui:-,t'r•r<~llt~i:t de qtt:tes
~ner rendas e vatot·es pcl'tr~tH.:cudo :t. :;oc~i, d:tdt~ ; et lu l'CL'CIH~ 
qnaesquer quautias que )JOSS:Int s<.:l' dt~vidas a Stlcic~dadt~; e\le 
tmtn, tr·ansig-o e resolve :-;olJt'e todo:-; os int. 'l't'.'):;r':s da. sot;i<~datln e 
acceita qualqner garantit mcn-··l o11 illl!tWYel: l'llu autor:~~~ 
fJUaesquor instancias judici<~cs, St•ja exigillllo, !'eia. dt·!'r:'nduwlo, 
e representa a socic·lado em .lnizJ; t;lle ri x:1 :1 s t!e~['<'zas g-t'raes 
UH. ad.InÍllÍStrat;ilO; Cl!C p6dt~, lll:IS f-illll<lllte (~Ulll ,tlltOl'ÍSil(,':lO da. 
assernblea g·o!·al, eoutmctar qn:v~squm· entpl'estinr•Js e Cllll.erit· 
qnaesquer ltypntheeas o garantias w·ce~sarias sul1re os IJens so
ci~t~S; elle consente qtwcsquut· <~iLH:ües ~~ :.;t:IJStitui~·<!tJ~. cot!l ou 
~em garanth e ::JUaesqum· ce:3~fil·S de priot·id:tdn; nllr~ dctenuin:t. 
o emprego o a appliuv;ilo do:'l fllntlo::; de re:-;urva, d1~ pl'8vidnn,~ia 
e rle amm·tiz(:lção. de confor·midado emn os ptt~:-:untes o,t<~tlttll:-;; 
oi !e autor-isa. quaesqnet· dt>.sist,,nc:ias d~.~ ltypnt!Jt)t:ii:; on pt'l vilc'git's 
de nntorisa<.:iio illltlllllatol'i:t (~ du todns clti't~ll<JS t<'ill':'l, qll;lesqnut• 
dr·s<)tnllill'~os de 'lppositJ:c·:;, :tppt·,~lt··n~;i.:r•..;. ill"lTir:,J:<•s !typ:>ilte
car·i:~s. qu<tltplt)l' ~~on:--t•utittJCttltl; tudtl t'lllll 11 S<'ll p:l;..!"<llll<.'llt() d:) 

c:tncellarw~n~o; cllt~ liquida. as ctJIJL:ts 'Jil'~ t<·!llt:tltl de:-; ~r· stdl
metticlas il, assc~miJlóa ::cr a! <) tlú a <:s<a :hst•lld•,t·a 11 :-;•~11 roh to
rio sobr.->. ('Ont:ts o e;.;tatlo no:.; tl<'g(a;i: s :--<•.-i:u!S. 

Al't. 2\J. U tOJIS~llto tJú:!e dukg<ti'_ totlu •HI parto de sC:tB po
deres, para. o andameiJttJ d:•s ne.:..:·oeJPS, a 11111 on ItlilÍs :lll!tJinb
tradore:::, ~t um ou 111<tis diru~tu!'l'~: tt•tlta·lc•s llJC,,JtJO 1"<Jl'a do ::;eu 
seio. 

O conselho tlctermin:t e l'U!..!IIh as nttJ·iLni<,:õ:•s do, ou dos nrlmi
nistnulores, tlc!egados ou dit·t·d'Jl'cs, <~ dur<I<Jtu dt> ~c:n IIJaudato 
e lixa os seus llonorat·ius. 

0 consell10 t:óde t<lltJIJ(~Jll CO!Jl<'l'Íl' podt'J'C•S a qnnlquet· ]I(~SSoa. 
(Jile julgue conveuiente, lJUL' ttlll:t pt·oct!l'i.ltJto c:<[''~~ ial u !l<tl'ct tllll 
1itn especial. 

Torlos os ac(os tlo ce:-,.;ilo, Vl:lld:•s, ft:>nsf't.:rt;ll<'i::t", nog·ot':o.~, 
tratos ou outros, tetJ<lo I·cspons:~lJil!d"d') da p:tJ't(' d:1, SüCIL'·ladt', 
deverão ser assignados por dnus adttlilli..,tt·<J,d,~n~s otl pot' 11111 
:Hllnirlistra.dot· e llltl dircelor, :t llWtH.1s qu·~ l~:t.i't uum ddt'!.!at;:lo 
dadn,, lt Ulll SÓ üll <l lllll lll:l!ld<tl:tl l•l f'C:[I •'i;~ !. ' 
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Art. :10. O:l administrr.dorcs pcrcehem liilhetcs d.e presença, 
cn.io valol' sr,rá tletcmllinarlo P'~Lt a.s~emhlé:t geral. 

DcJWli:-; nll,•s t<):~m diruito :to l't~eltt!!tlhn dn su:1~ dn~pozns o a 
11111:t p:,_l'ttJ nos lnc:l'os, eu;n:l c~:li't <~,;preilieado ll'J art. ,[f 
Hh:t'xo. 

1\ rt. 31. Os mcmhro3 <ll conselho de ;vln1inistr:~çi'io llilo se 
nlq·i.~·:llll, em -vi:-;ta. do sn:t gest:lo, a. tom:~t· nnnllitlll COIIlJH'omis~o 
}l~'S:-i(l<tl nn solidaritl: l't!lativ:tnllmtn :'t~ ohrig-a.tli<~..; da s~;eie·l;t'ln; 
ullos :i, l'espowlellt pr:la e:-,:··etH.~:t.n do snn maud:tto. 

T!TTTLO 1\' 

Ad. ~!2. A r~ss,~mhlt"::n ~t";J ai nnnnal dr~i.~ll:\. 11111 (IH rn<tis 
~tllllllli:-iS<II'ÍOS, <ISSOI~Í 1dn~ Oll llfil) CU~ ll'l'l','-.!êl.do:; d1~ Cllll1jll'il' <\, 

mis:.;iio de iisc:tlbaçi:ío J!l'esniph pl'l;> lei 1~:1 :21 do jnll1o dt~ 18{)7 
e qUt~ podcr:'i.o operar eunj unta ou Sr~pat·~ulaBtcll te, si ellu~; s:to 
muitos. O, on o:-; co1nmiss:trios rucrLum nnm nmJUIWra<;ii.o, <h 
qu;1l a impm-tancia. é lixad;~ c:Hh ;tntto JJld,,, <tsscrulllé<L g1:ral. <H 
t'Ol1llllÍS . ..;;1J'Ü_1S JW1!10U.dOS :"i:TO l'CI~l~·~-iiC'Í:). 

TlTULO V 

Art. ~l:l. .\ as~oml1l-'·:1 ;:;er:tl rl'gn1:;!'Jil0rdn rilllstitnitla, repre
f;r·Jtt:t a 1lltÍY0J'~ali<bdt) tbs :wt~ioni:..;t~l,;; >ll:ts d1· ·i-:êií~~. rog-ul:tr
mnnl'~ loJrl'ld<~s, :-:u:) ohri;~::t·n·i ,:-; 1'<1''.1. to,:\1~, l!!<':'.!ll 1 p:'tr:t o~ 
di~si:lt•!Üt'S c os :\11::-:r~llft·~. 

Elh SI~ rennr; evh (l!JlW 11:\ :.;·~rln S 11Cia1 ()!1 !'lll 1]11 il'llF'T' Olltro 
}llg li' dn·dg!lado pdo COll.·i·•]\to dn :tditli !1 !:-:1 i'<H/Ir), !liiS s 'iS llll'Z•:S 

qn:l s~~g;:<~lll o l'l!COJTa::w:Jt 1 dn 0\:t!:'t~ir:;o. ,\_ a-;:-Jr'Jil;,](~:l. pt'Hlt', 
~ll·:~nt di,~;o, :-:et• eonvoe ul:t extr:LOr·din:l.l'Í<l!lWilt·~. ~ •j:1 p•·lo I'Oll
~ellir; :l1~ :tdmini::;lt'H<;:Io, sr.',i:.t, no ca:-;o do lll'~:~:nci:l, l; •)I) ou pclus 
co!ttmi~;s:1rio.,;. 

1\ r! . :q. A :tssem1 d ,·. t ~·01':11 c•)ll1 nõn-c.:n dn ln J,) accionist:t 
pl'opl·iutario de utna ac:t:i'io:·' Cada. :tec:iClt!ht:L tem blltos \'11tos 
quantas vezes posslle um:t aeçi"í.•), ou IJIICJ elJ,-, t •'JII'r>Selltn, som 
110 eniTetalllo porlur· rc~!mir lltíi,_; d1~ \"Íilt'~ voto:-; ellt sc'll nnme 
p •;-;sn:'.[ I) 111:1ÍS dn VÍrtln YrJÍOS e\ltl:ll l1l'O(~t11'3,•lnl', fJI!:l~'~'llli:J' q llO 

:-;c-j:ll!t llS podct•es dn qtt<~ ~e :t ·lH~ ~~~J:'Í:!I:c,r, e ~··lllWI!tl~ dez votos 
1111 tr1Ld p:ll'<l. n;_; ,l,~lilJ,•l':\1;() '·; <~!l;J:;ti!H1Í\<i:'. T\<~l!ll\ti:t :tt·r·iottista. 
p,·,do ~n t'nze1· l'•~,prt·~:I'BL'.t' na. ns-;r••t!l'l,~:l gr•ral ; in:io i'Ol' Hlll 
{'l'O,~lll':tdOt', l!IC'll\:ru dlt~ ll!''S'll!l da :t<:-o:·~nthlt)' . 

. \rt. :·c. Pat':\ tt•t· o dir·1~it•' d1• ns<..;tir· <'L <is:-;r·m1J\r'•:i Qnr:d, os 
:H'c'iOIJisl;tSdPVUilt dP'll•:-iÍt:tl' SI·IIS fftllliJ--; Jl:\S l':li\:1~-> d:~·: IH~i<•IÍ;lllt~ 
cilli~O di:1:-.; ]'''!o llli:ll.nS ~l!!C·s th 1!nl;t lix·t'l:: j•:~!'.l :t J'i'UIIÍ:Ín. 
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E'-lhes entregue um certificado deste deposito, e uma carta de 
admissão na assembléa. geral, a qual carta é nominativa e es
trictamente pessoal. Serà igualmente entregue aos accioni:)tas, 
cujos títulos são nominativos, nma cal'tade a!lmissão. 

Art. 36. A assernbléa, geral pa,ra. ser· valida tleve ser composta 
de um numero de accionistas representando pelo menos um 
quarto do capital social. Si esta condiç;l,o não f1)r preenchida, a 
assembléa geral é convocada de novo a f)ninze dias de inter
vallo, por um annuncio legal. Nesta segunda reunião, as delibe
rações são válidas, qualrttwr fJUP. soja o nmrwro de acções repre
sentadas; mas ellas só podem se estonrlor sobre os ohjectos 
postos em ordem do dia da primeil'a renniil.o. 

Todavia as deliberações d<ts duas as~omldéns constitutivas, as 
deliberações relativas ao augmento ou ú dimínuiçii.o do capital 
social, á modificação dos estatutos, á proroga~,·ão ou á dissolução 
da sociedade, e, em geral as delil1eraçõ(~s 1las <ISSmnhlüas oxtm
ordinarias não podem sor tomadas sinão pot' uma assembléa 
composta de accionistas repres8nt;mdo a metule pele menos do 
capital social. A assembléa geral delibera sobre tortas as pro
postas que lhe são feitas pelo conselho de arlminbtração, com
tanto que ellas tenham si1lo ennnci:ulas IM ordem do dia. 
Nenhum outro objecto, S:llvo o adia.mnnto d:t ass(•mbléa, não 
póJe ser posto em deJillet'<t<;ão (sol1 rn:-;!•t·va do p<tt'<lgr;~pho 
acima). 

Nenhuma proposta feita por accionistas não é posb em deli
beração si ella não é assignada por cinc(J mc,mht·o:-; da assemblü<t 
e si ella não foi communicada ao comcl!Jo de administraçã.o 
pelo menos 10 dias antes. As convocaçõ"S para ns assemiJléas 
geraes são feitas por um aviso insor·itlo, 20 dias antes da cinta 
da reunião, em um dos jornaes de annnt1cío:;; j udiches e le;.;aes 
de P<lriz, com a indicaçfio da <mlem do rli:t. 

Art. 37. Quinze dias pelo menos a.ntes •ht rennifio da, assem
bléa ger·al, todo o accionista pó le tolllar eonll~~cimento, n:t se:lo 
social, do inventario e da lisLt dos a1~donistas o f<tZ·lr-se entl'('!"<H' 
á sua custa, cópia do Lmlanço,rosní1lin:lo o inv!'llt<Jl'i 1 o o pat'c~·~~r 
dos commissaríos. 

Art. 38. A assemblr'·a geral ó prc-;irli1la, pelo pt'csidcnte do 
ccmsnlho tla administmção A no ca:;o de i111podinwuto pelo arlmi
nistrador que o conselho designou para (';~e df.~ito. Os dous 
maiores nccionistas, presentes na assembléa na ab:n·tur;t da ses
são, preencherão as funcções tle e'ict·utadrH'I'S; no cnso de recus:t 
para estas funcções, convhl<tm-so os quo os sq~uom. A mes:.t no~ 
meia seu secretario. 

Art. 39. Todas as delilJeraçõos são tomadas ú maioria de votos 
dos membros presr'ntes ou re;)resontaflos. No caso tlo empate, o 
voto do presillente é preponder<IIlÍt). 

Art. 40. A assembléa geral a mual dos accionistas onve o 
relatorio do consAlllo de adrninistr·açi"io sobr·e a situa(:ào dos ne
gocios sociaes c o parecer do ou dos co11uníssarios sobt'e o b;\lan
ço e as contas. Ella discute, si for opportuno, approva as contas, 
fixa os dividendos sob proposta do conselho de administração, 
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nonwia os ar1ministradores e os commissarios em substituição 
darpwll(•s r:nj-1s fnner;ões terminaram e os r1no flll' mister sub
sti 1 uir r~m vista tle morte, domis,.,ão ou outras causas. l~lla 
JeliiJera. e e~latne sol1et•anamentr~ s(lbre tortas as propostas 
qur:l dovem lhe ser subnwttidas, em execução dos presentes 
cstr~tutos. 

Al't. 41. As deliberações da assembléa geral são constatadas 
pot· actas assignarhts pelos mnm bros d1l mr~sn. ; os oxtractos des
tas acbs, a prounzir um torla a parte onde preciso f1lr, são ccrti-
11cados pelo presidento do conselho de auministração ou, na 
f,llta, por dous m~.~mbros do conselho de administração. 

Será la.vrada uma folha. de presença; ella. conterá os nomes e 
drltllicilio::; rlo'l accionist<lS pr·e~enks e o munoro de ;l(~ções reprc
scnhdas por cada um uelles. Esta folha, assig-n:tda pelos acr.io
nistas, é certificada peh mesa da assemblea. e é depositada na 
sr~<le ~ocial, para ticar annexa á acta .• 

TITULO VI 

ESTADOS SEMESTRAES, INVENTARIOS 

Art. 4;?.. O :tnno social -principia. no dia I de janeiro c termina 
em 31 de dezembro. O primeiro exercício compi·ehenrlo o tempo 
decorrido dPsde a constituição da sociedade até o dia 31 de dez
embro de 1897. 

Art. 43. Pelos cuidados do cllnselho de administração será 
formado cada semestre um est:tdo summario da situação activa 
e passiva <la sociedade e este ost:tdo será posto à disposição do ou 
dos commissarios. 

Alem disso, será estabdecirlo cada anno um inventario con· 
tendo a indicação de todos os valo!'es moveis e immoveis 
e do todas as diYi<las acti v as e pnssiv:ts da sociedade. 

O inventario, o balanço e a conta de lucros n perdas são 
postos á disposição dos commissarios 110 40° dia, o mais tardar, 
antes da assemlJlé,t gor;_tl. Ellcs são apresentados nessa 
assemblr~a. 

O conselho administrativo determina sósinho as bases e as 
estimações dos estados semestraes e do inventario. 

TITULO VII 

REPARTIÇÃO DOS LUCROS B AMORTISAÇÃO DAS ACÇÕES 

Art. 44. Sobre os lucros, depois de 1leducçã,o de todns ns des· 
pe;t,as de ndministração e gemlmnnte <le to,los os encnrgos 
sociaes, é tirado cada anno : 

I 0 , 5 % para n reserva l''gal. Esta deverá ser empregada 
pelos cuidados do conselho uo administração em valores moveis 
de primeira ortl.em ; 



· . 2o, a qua.ntia nêcessaria para. sérvir às acçõeS clé càpita1 uín 
juro de 8 % sobre as quantias entradas. 

Sobre o excedente sera tirado: 
a) 6 % attribuidos ao conselho de arlministraç[o, que f..trá a 

repartição como o jalgar conveniente ; 
b) uma qmtntia a tl.xar pela assembléa, sol.J proposta do 

conselho de administrnç:'io, qne será destinada, seja ao re
embolso das acções de capital, seja para a constituição de 
reservas extraordinarias ou de previsão. Emquanto as acções de 
capital não tiverem sido inteiramente reembolsadas, esta quantia 
não poderá set· inferior a 10 o /o deste excedente. O excesso rlos 
lucros será distribuído, metade ás acções de capital e de uso
fructo, e metade ás quotas de fun(ladores. 

Art. 45. o p3gamento dos jut'OS e uividendos terá logar na 
sede social, nas épocas lixauas pelo conselho de administ:·ação. 

Art. 46. As acções a amo['tis,tr pelo meio rle fundos de amor
tisação constituída sob o art. 44, quG ptecede, são designadas 
por meio de sorteio. A assemble t geral fixarit o numero e tt 
época do reembolso das acções a amortisar. Os proprietarios 
destas acções recebem em troc>1 de seus títulos o capital entrado 

. sobre as ditas acções e os juros e dividendos vencidos até o dia 
1ixado para o reeml.Jolso. Em troca, são-lhos fol'Jlecidas acções 
em usoft·ucto, que não dão mais di!'eito aos juros de 8 % actma 

. estipulados, mas que conservam, de resto, Lodo3 os direitos das 
ou ~ras acções. . 

, , Art. 47. Todo o dividendo quo não é reclamado nos cinco 
· annos de sua exigibilhlade, fica pertencendo á sociedade. 

TITULO VIII 

MODIFiCAÇÃO NOS ESTATUTOS, DISSOLr'.'ÂO E Lf<HllDAÇÃO 

Art. 48. Sob a iniciativa do conselho de administração, a 
assembléa geral póde tl'azee aos l•l'esentes eshttntos as moditl.ca
ções das quaes ella reconhece a utilidade, sem poder, no em tanto, 
mudar o objeeto essencial da sociedade. 

Al't. 4'J. No caso de perdct da metade do capital social, o con
selho de administração é obrigado a convocar uma assemblé:t 
geral extraordinaria, para o effeito de estatuit• sobre a conti
nuaçãq ou· a dissolução da l\ocie(lade; em todos os casos, a reso· 
lução da as~embléa é tornada publica. 

Art. 50. Na .. expiração da sociedade ou no caso de dissolução 
antecipada, a assembléa geral, soh proposta do conselho de 
administração, reg-ula a maneira de liquidação c nomeia-o, on os 
liquidantes. Em vit·tude tle uma ueliherat;iio da assembléa geral, 
o liquidante poderá ützer 11 transfereucia por venda em ·pra(,'a 
ou cessão a unJa outra sociedade dos direitos, acções, obrigações 
da sociedade dissolvida., no todo ou em parte, contra a remessa. 



tln dinheiro on ncçõcs i11tcgrúlis:td~.s desta, societ~aJe. Dn!'nnte 
tPdo o prazo d~t liquidnção, os podnrcs da. assmnlJlea geral con
tiunam ; ell<L pú:lo pr·in~'ipalrncntn :l.jnntar comlllissnrios nos 
liq11idantes, suhstituil-os. si pt·cebo for, recdJCI' o :Jpprovar suas 
cor1tas e da.1·-lltos qnitnc:ii.o. . . 

,\l't. 51. Dt~pois tl<L extincçãn 1lo pn~sivo, o protbtdo da. llqm
daçil.o snriL nrnpreg·ado a reelllhols:u· a impurLtnci:" das accue!-5 do 
<~<~pit..ll :linda existentes. O ext~c;tkntc ser<J. dividido entre :1s 
ac1iím; do nsof'ructo c as fJUOt:ts dn fnndadores, lJOL' Jllelau .. ~ untro 
cada uma. destas dna:~ C<ttegm·i:ts do titnlos. 

Ct>:\TEST;\tfíE:' 

.\d. :-,·~?. Toda:; flS rontes!açõns fJllC po.lc;riio l<wanLtr-sc no 
tkcurso da :-:o1·ieda.·ln 011 n;t. ~~pcwa. dn :c.ua. liquid:v;:l.o, sc>.ia. ent1·o 
os ael'innbt:ts H ;t. sor~ic~tl:tdi', st~.ia <'!Jtrn m; pr·npriuc; :tl·cintlist:ts, a 
J'l\..;pt~ito dn lll'g-oc:io~ s•wiacs, ,;p:·iln :-:;tl,ltwLti.1:tS a .inrhdiet;ií.<l dt• 
Trilnu~:d dn l'ornmnteio do l>ep:tr!atncr!\ll f!,J '),~na. "\este oll'eitn, 
tndn :tc~l·io:lÍ:;ta niio residt~IÜD <·m !'<triz dcvr•1'a ;dti assi!!n:tt' 

.cJomiriliP, Ilil. Cllta do fJUtJ o dornieilin s~·rú. ao;si;.tnadn d~~ 1;lono 
dirnito no ca.rtorio do proenrndor th f~"p:tiJ!ic<'t j11ntq ;w Tribunal 
Civil uc prinwit·a iw;taueia do Sor1a. 

TlTi l/J X 

C ):'\>Tlfl'l'.'~.n )t.\ ~Or ti:D.\T>l·: 

A1-t. S1. A socincblfle só sem\, 1ldlnitiv:1nwnte constituída. 
rlepois do té.'f'lm sido sntist'oiLts as prescripc;õ::·s elas leis do :!4 
de jnlllo de loCi8 e do l de :tgosto do I:~CJ:~. 

Ar-t. !") 1. A snciebd~• ser;\ pt:l·lir:~da, ~~~ ronf.,rmirl:1.r1c com n, 
lei, 110 m:~z de sna eon:-;titui~~:l.o dc!i!lilivn. !'ara (';~z,:r· '!Sla puldi
e,H;i'io, todos os podt~r~~s :;tio dados <11> portado!' tln mua W\[H~dit;i"t\• 
nn l'Xtrado, o qnnl <ido. :::.ch uwdl'!o :tpr'I'Snnt;tdu ittljJI't·SSo, ó 
l'l'Stitnido. Fc~ito e p:ISo-<Hlo c'm J>ariz. 110 l"ll'toi'Í•> do dito nu~stre 
(~;~c,t,;tldi al,:\i\o :1"::-ig-rJado, no <tiiiJo do ~~~:(i, r1o di<~ K du <i<~Zl'lll
llt'.n. 1'~, os.r~olll]l:trecuntus :ts~ign:•r<tlll f'OIIl os talH"Ilifies dopois tle 
lotll~I'<t 1:1·1L1. ~ogue a nwn~·:ill. ne;..!·i:-;trndl> em Pariz, í(ll<lrto 
esrTq.tn!'lo. ('de dc~z<qJIIJ!'O d1~ ]."\Hi, (ulio ;,;..;, c,•mp:tl'liJuento Hi. 

R1;eu!Jídos tt·,·s l'r<uwos e setc:.·nta u (~ilteo ClJIJiilnlls, dccimos.
(;\ssignntlos) JJrn;ld!J DrJimt.- ncrstol:ii. Expedi,;ií.o om 1 t rulos, 



280 ACTOS DO PODER EXF.I:CTI\"0 

contendo um~ chamarh e a rasp:ulnra 1lo 10 pnl:lvra~ nul\ns.
(As~ígnado) Oastalrli. i\o lado, o l'<ti'ÍllllJodo LdJ!dlifio em J>:ti'Íz, 
8 do dcznllÜIJ'O de l~!JG. D.·d,I':H;fio do ~ub•cl'ipt;fio ~~ du cnlr;ula 
<lo dinheiro. g no HJlnO de J t:;QG, em 8 du dnzetnhro, pel'ante me::;
tre Eugàne F'dix \Vuillams U;t~talrli o scn collt•g", t;d,elliães em 
Pariz, ':üm ixo assig-nados, ccnnp;u·nccram: 1 ", o St'. ,\liclwl Au
gusto Philippo l\Iounior, propt·íet:trio rc~<idindo nm Foeiy (Clwr); 
2°, o Sr. Albort Ferdinand Lne, lJanquüil·n, re~idindo em Pnriz, 
rua Chauchat n. 4; ~)o, e o Sr. Benigno Artllm· hoget, conetor, 
residindo em Pariz, rua Clumclmt n. '1 ; os 11 na0s pr)los prescn lcs 
declararam r!ue o capital sncial dn ummillt:to duzr·IItos o eincoenta 
mil fr:lfiC(lS, dividido om rhmmt:ls o einconn h acr;Cirs de cinco 
mil francos cada, uma, da so~ic!hdc :tnortyma por ,oJ!ns fund:ul:1, 
HO!J a dnnominn(;fio <b Soci~_}te' ~lJirm?Jii1c rles J1fi11''" ,ror d,~ O~:ro 
J1ítlla (Sociedade A nony111:t das Min:ts do Onro dt~ O mo Falla), 
~egundo neto recebido por moslre Uastaldi, tahdliilo al,;úxo 
assignado, ho,io 8 de dczernJ,ro de l0·.J(j, da qu:tl n. lllinnta pro
ced,~. Foi inteiramente form:tda em conscrtnencia. tla snh..;cri
pção da. totalidade 1las ~50 acções flUO est:wam p:u·a ser emitti
das contra especies, e IJUC a entt'nda da nwtade, ou dous mil c 
quinhentos fmncos, foi clfcduada soi1J'O ea.rh nnn das 2:)0 ~teçõc·:.; 
sn bscri ptas. 

Os comparecentes apresontarnm aos l:t Llclliiie:; n h1 íxo as
signauos um c~tado ou lista, conleil•lo :~ indi(~:tç 10 dos notnes, 
solJreuomes, qualidades o domici li os dos ~:ul~:-:ct·i plor<'s, o numero 
das arções sulJscript:1s por cada tlltl dP\les c ('ntradas t:tmhem 
efrectnad<tS por cada um delles. A qual pe<,'.t lic;t annexa a e~te 
depois de ter sido certilicacb vnr(hdeim pelos compar~~conl es e 
revostiua do uma monção de :timox:l nssign:ub pelos tniJelli:les 
abaixo <1ssignados. Pal'il f'azr:w pnl,lic:tr os prr~~ontes onrle fm· ne
cossario, todos os porlnees sito dado~ ao pnrt:td()!' do urn:l mcpe
dição ou de um extracto. O qmll acto t'ni Ceitn c pac:s:1do em Pariz 
no cartorio do rlito !IH~strü Ga:-;taldi, no di:t, llit~z e a.nno ar·im:t 
ditos. E os comparecente-; assign:tram com (::-> t:tb,>,l\iã,·s, dnp(ds 
do tor feito a. l(dtLlr:t,. Sr~gw~ a lltC!J<;:Io. lte;.!istrado ~~~~~ l'ill'ÍZ, 
qua.rto esr:riptorio, no dia 8 d!) di'Zt~Jnl:r·o r[,~ 10',Jli, fiJlio tl'inta e 
oito, compartimento 1leze;-;ete. l{ecr~IJido: Tres i'r:t!I<:O:-' setenta 
e cinco centimos, decimos comprehendidos.- (.\ssignado) Bmnrfy 
Lafont. 



ANNEXO 

«Société An~1nyme uc )lines J'Or d'ünro-falla » (Suciect<Hlc Anouyma 1hs lliu~s lic Oura tle Ouro 1'alla) com o ca1Jibl de um 
milhão tluzcntos c cincoenta mil francos, tli1itli~lo em t1uzcnhs c cinmuta ac~ões tle cinco mil francos caJ<t uma. Sé1e 
social em Pariz, ru:\ Chaucktt u. 4 
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Acções suh~criptas d117.entitS e cincoenta.. C:\pih"tl snhscripto 
ummilln"io duwntos e ciucoentil, mil ll'.tlll~ll:-1. I·:ntJ·:ulas de di· 
nheiro urr~ ~tU;lths seisennfo:.; e VÍ!It'~ I) t~illl'l) lliÍl l't':l!leos. Ft~ito e 
escriptn pdos :1baixo nssignarlos, <'111 P::ri:~. t'llt ;-;: do dnt.t'I!lill'O 
de l~:~J,i. Lido e approvado.- ( ,\:-;;;:i,:~·n;Hlo) /'ltilil'J!~J Jlnuilier. 
Lido e app1·ov:u!o. - ( ,\ssi!.!·n:u!o) .L j,,,c, Li·lo ~~ ;tppt'<J\'ado. 
- ( :\ssignado) Arthl'i' Uo!;et. ~u.c.:n1~-su a ll:nnt;:to. Hegis
trado elll l'ariz, quarto csct'I ptol'io, etn H dz) dt•t:t':ll hro do l?-1\H'•, 
f'olio :m. con1partimento JH. l~Pe~'lJidos tr1~:-i f't'<~Itcns ,, setnnb n 
cinco conti!IIO:S, d()eimos eoit:prellendidos.- (.\:-i:-~i~~Il:1d11) Urltwfy
Ln(ont.- (As::;igmvlo) Gast,rftl;. -Exp ~dit)ío enl cL!tcn J'olos, S:)!ll 
chamada, mas contendo a rnspadnrn ths tres pnl:lY1':1S mtlf:,s 
cotll]ll't~lir~nrlidas :1::; tla presr:nte HH'nç:lo.- (.'\ :. i!-',11:1. lo) f ;ns!n!di. 
i\.1) l<ulo o C<trimlJ'J do talJclli:lo em PMi;,. 

E no dia 13 tlej:uJcil·o do 18~)7. lJCl'~IDte ll18~t:·o En~(·n~ Felix 
\Vuillams Gat>taltli e SL~U colle~·a, takdli;íes ~~~~~ P:triz, ah<dxo as
si.~n:Hlos, C)llljl:II'e~nl'<trn: l", o Sl'. Mit~ltel J\tl!-('11811! Philippe 
l\1Ímnier, pi'oprielario, l'csidi!lllo ~~m Fot~l~' ( CJt,'l'); :!", ~' ~~·. 
AlbuJt F·~rdi!t:ltltl Lttr', IJ:1nqnoiro, rc::idittdtl nill l';tri;,, rn;t 
Cltflncllat 11. -l; ·::", o 81·. Hnnigno .\l'Llttll' l·~":..;d, eorrnlnr, 
re::;itlindo t:unb1~m (~tn l'<tr·iz, rn:1. Clwn~:IL!~ 11. ·1; o;t:'!':t!Hlo tn ius 
os t1·ns em llll na. qualidade do fnntbllltH'I;s d:t :·;oci.:ll: Ano,:!fllle 
des Jliíncs tl'Or d'011ro-Falla ( Sueiet!a.dt• .. \IJOrl~'lll:c dn !\linas de 
Ouro de Outo-Fal!a ), cuja ~úrle acha-s;• <~rn Pa1·iz. l'ita. C:lt:tndt:lt 
n •. 1, n.Jit:t sor~icd:Hlocon:stituida com o c:tpi~.:tl d(~ um lllilhi1o 
duzentos n cinr~ocut.LL mil t't•;wr·os, segundo :tdo r~·ee:.itl_o pn:· 
mestr·o Gast~lldi, tahnl\i:lo em l'ariz, n:n () de d()Z<:JIJilt'o de 1;-;:\lii; 
4", o o St•. 1\lltlrr\ Ft•:tll(;ois l~l);lfJVt~i::-;-JJnv:lllx, l•<tnqttrm·n, 
ro:-;irlindo em I'<ll'ÍZ, flll:t.i Voltairn n. 1. opP!'<tndo n:t qtwlirlado 
dtJ pt•n;-;idont·~ rio con:-:dlto de adtninistr:t,·:ín da 1lita ~~"~ir~d:ulo 
das :\linas du ():tt'o du Out·o-Fal\;t ( ,'-.,'rH·.:.:;,i ri:.:< .lhu•!.; II'Ur d'01u·o· 
Fnlla 1 nottt1~;11lo a IJ:.:ta !'nttc•,:fío no::; t<~l'lltn~• ,f,: l!ll!a d·JiiJ, .. r:t,;:t.o do 
consullto de :trltninistl'<tçi'í.o 1Ll diLt stwirod:vliJ, ,.,lltl d:•1;' d~~ :~:~ d:~ 
dezemiJI'O dt~ lS~ll), da qnal um wxL·:wh lo:--i: ·t·id•l p ·l,, ''l'. J;,·:tn
vois D ~ViillX, tkuu attl;uxn a e:->te d;lpoi:-; dr• lll•'l!Ç'I•. u.; l)lliii-'S, 

polas pt·csentns. dr~positat·am nas Jll:l·h dtl Ill•':·d l't) t~:tstaltli, um 
dos tatJelliiü:s <l lnixo assignados, n retp:e:·et':'t 111. <1 ii:rt d1J P<.tl' ''IIl 

seus ardtivos na tLttn. d0 hnjr>, par·a qttiJ c:··.i:llll I•J1'JWcido;; qtLt~:.;-
<]llel' extractos ou cxpediç0e::> qne prnci:-;o t'u!'Ctll; · 

l'rimo- Cópi:t, S!Jbro scllo ele tllH fnnrr1 e oitnnt·t ccntimos, 
r1a a.eUvJa prituuir·a ass,~ml1l:b get·:tt et>t!:-;tiLnliv:t. dus ae(~i<,nü.:t:1s 
da Sncie.\:vlo Anony!lla das ,\1:n:ls d'~ Otll'O d'! Onro·t•'all:t (.'-,'nó(iiiJ 
Anonymc rles Jlli:ne.~ d.'UJ· rl"Uui'o-Fr~lla ), d~,, qual :1. Sl~tle aclm-se 
orn ljari;,, rua. Ch:llll~lmt n. ·1, re;t!i?.:!dt t!é> d!<l \) r\1~ ~tezi:Hiln·o 
de }}-.;~hi. A qu:d aet:l C'Hllpl'ellondn: 

}", ]iJitnra titlS e;-:t;ltutos Lb dit;t :o;o:oicd;ltl•', l'frt!ll)ndllS relns 
S:·s. ~·i,,Uttiet•, Lu·~ I) 1('1!2,'1~1, llOs lc•J'liWS tln act(l rcel'ltido pu!' 
mr~str'·l (i tstddi. tailr~lli<l<' alm.ixo ;lS-;iglJ:Irl·l, 110 dh ~ tlt• t\1~
z,~tlllJt'o du ~~~l ·,,do qnal a t•.úpi:1 ~~ :t ]'!'l!W'Í!'.! d:H q111~ p:·,•c:•d,J!ll ; 

:!•', n jljlJ'I)\·;t,~:l') d~~:-:V::-: ''f''·:l I 11 to:-;; 



3'>, reconhecimento <la since!'irlarle rh rlncl:"tt't1çito de subscripção 
das a<.:çõ::>s destu St)(:irrlaue e de cntr;idas dr) dinheiro, feito seguutlo 
:wto nwe\,irlo pdo dito tw·stn~ (;;'·"taldi, no nw~;lllo rlia 8 de de
Zr~llllll'o ~~~~ 1~\l·i, ria qtwl a <·r·'I'Í, pt'"< erle; :1o l"]ttal :1do n:-;t:1 :tnncxa, 
lllna lbt:1. ou estado dos suh:-;c~riptrln's, do nntll<~l'll d,~ ~t<:(;\ll's snb
~t~ripl:ts por e:ula. 11:11 dollt~~ ·~da; ontr,o~.las dt~ dinll<·ir·o l't~aliza.das; 

4", e nomençito de ttm eommis":trio ent·an·e~n.dtl rle fazm· um 
relatot'io subre as vantagens rcsultallrlo dos e;:;t,ttutos em 1~tYüt' 
tlus f11nr::-ulorcs. 

Sr:Cift11/0 - c,·q·ia Stll)! o sello de lllll !'t';1.'1('() e oitrnl:l. Ct~nlimo~ 
rla. neta rla srgtmtb :u;sc'mLltia. g·ct·:tl dos . :H~t~iottist;ts, da 
dita sociedade, rnnlizada em ~2 de <lrZI'Il!llro nltmto ( ~~~~Jli ). ..:\ 
rpw.l neta eompreh·~nrle : 

l", leitut'<t 1lo rela.torio rlo commi,;s:uio Sc1lire as vanbgens 
altl'il,uitla:; p!'l!o~ O:'>tdutos :ws rnn,l.l(l;n't'S; 

~··, Nomoaç:l.o ptr.t atlmini:-;tt·atlot'eS, •lHt'illlte nm porio,Jo de 
seis a.unos, dos Sr·s. Bea.uvois lltw:u:x (André Fr<~nçob;, hnn
qnciro l'()::>idinrlo •'tn l'.tl'il., qnli Volt:lirtl n. l ; ttl) C:tJTei'l' ( Fer
lt:tnrl), pmpr-i~~tario residindo ·~m 1'.1 riz. rua <ltl l\lilan u. ll bis; 
Dnelmnoy ( M txime ), nng<'nll•'it'<J residindo t~lll I'anz, bouluvat'll 
Etnilc ,\ngiet· n. 12; :\btyon.~sinl' ( l•:tniltl .111\!l'i .Jr,::-.<~plt Ft~lh), rli
redot· dt~ S;~int-Gob:ttll, lllOl'<lltdo etll P;·ri?., f'lt;l Sainte Cet~ill<m 9; 
~lonnicr (Philippo), um dos emnparecontes ás Jlf'CSI~lltes; e Lnc, 
igualmonto courparecDUto ás pt·o.;r•tti•'S. To<lus o:-:; qtwcs acL;oit:t
ram as ditas fnncções de a.dmitti..;tr,1dOJ'; 

:P. nonwa~·ão V:ll'it commi~s tt•io . .;, dunlllte o prinwiro 8Xorcicio 
do St·. H.ogot, um dos comparc.:cnte.s ~ St·. F•~ttilia,; ( En~·(me ), 
pt'O[tl'ict.~rin, t't:sidiwln em S:1int :\l:ttltlt'', (',() A ,.1)!1tW llol'billon; 
o:-; qu:H'~ ;\<'et)it:lr;tm :1s ditas fqnetJít~s r.l8 f:ommbsarios; 

·l", det~la.t';J(';t() t!llO a. Sncii:,,; illlllo/1/)iil' r{t'S J."in.~s tl'f)p d'01!ro
F11IIrt ( Sol~ÍI)d~ul'~ ·.\nonyma. tias l\liit:l.; dl) 'Juro de Uuro-Falla) 
cst:·t de!initiv:tttlOntc coll..;tiltt!d:l. 

'J'atin- U t::d ra"to (\;t dl)liLcn·:H;;'ln d 1 eon:-;·· lho tl1) atltnini~trn
ç:lo Ollllll\'Í:tdo n" p:incípi,, d:ts pl·e,.,,·rttc,;, I!OllteiiJJlo o St·. Ben.ll
VtlÍS llevanx, n•n do.-; CO!tlp tl'l•t:ento~. ro:no pt·r):-;i.!ente do conse
llto :h <l!lllliuistr•:t';:l•l. 1\ dita i'tllW<;-ttl ft<i <tt'(~<)ita ptlr' c:ótc~ ultirno. 
T11da:-> as qn<~n:-; JIC('<I:-:1 ti•·am nqni annexadas, d<)jltJÍS de tei'étl1 
sido scparalb!lletJt·~ revestidas de ttllt:t lll'~tlt;:lo d1) annexo as:-;i
gnnda pelos t:tb.~lli<ios abaixo assig·n;Hit1S n depois do tct'etU 
sitio cm·tJricaJas sincoras e vel·,!:uleit·as pdos t:omr:areccntes. 

PnlJliear;õus: -- J>:u·a l':tZI!!' ptl hlic ti' a..; l'~''~~nnte~ om toda a 
padr} undo pt·ecbo tor·, todo:-; o:-; po lol'I'S :.;iio cottl'e!'idus ao put·ta
dor de um extr<tdo on do uma oxpe1li1~<1o. 

\letiÇ<l\, tlo::; pres·~nto; 8 eou tid:t onlo l'•_)!' preci~o. O qnal acto 
fr~ito e [Jtt'S'i:t<l\l em t'&t'lZ. no ~~<tl't)l'Ío do dito lll•',;ln~ ()astnlrli, os 
dia, liWl o <tlllltl ar~im:t dito~. !·; 1\(qHIÍS d1~ tei!:t :t j,·ittll':t os t~illll
pa.J'Or~onlc:; <ts:-:>igllal':t:n cOJll O'l talJ,]lkLt'S. :-;t';..!'!tr• a ll1cll~,,-lo : 

Hng-istr·ado om P;niz, 4·' cst:"ipt,,rit1, en1 Ui de j:tnciro ele 18~17, 
fo~10 :.::-J, CJ:np;tt'timento ]li. H.t~el~l,ido :~ l'rane•lS S!)LCtlta o cineo 
CC'Iltimo~, dl?•:illl(J) C01llp•'Chr''.l'tidfJ:3. -( \-.;sig-11 r<\•1\ {; 1·r'il'l'' ],fl(;mt. 
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Segue o theor dos annexos : 
1. o Societe Anonyme de$ Mines d'Or d'Ouro-Falla (Sociedade 

Anonynm das Minas de Ouro de Ouro-Fa.lla). Sécle ~ocial: Pariz, 
rua. Chauchat n. ~· Capital social 1.2:-,Q.OOO fr·ancos. 

EXTRACTO DOS RRGI~TROS D.\S OPERAÇÕES 

Acta da primeira assemblda geral, p(l,ra a constituiç(io da 
sociedade 

No :-nmo de 1896, na qnartil-feira <J <le dezembro, ús 3 l/2 ho· 
ras da tardo, o:; s·mhores accionistas da Socin<l~1de 1\nonynm das 
Min:1s de Ouro <le Ouro-Falia, da fpml a sé lo socbl acha-se em 
Pnr·iz, 4 rua Chauchat, rennira111-se em prinwit·a assPmhléa ge
ral constitutiva, em Pariz, rua Chauclnt n. 6, euiticio das Artes 
e Otncios, sob a convoc;tçito regularmente feita t~or um aviso in
serido no jornal <los annuncios leg:ws Lcs J>etitcs Affiches, nu
mero do dia 6 do dezembr·o corrcnto, in<licawlo o lim da preS<)Dte 
reuuifio. 

I~' abert:t uma, Colha elo pro~ença do todos os snll:'c:·iptores pre
sentes. 

Esta folha const:lta f!118 73 snbscriptoroo.; estilo presentes ou re
presenttdos c pos~uem juntos 226 a 'Çôl:lS (l'und:dot'eS compre
hendi<los). 

A assemhléa, procetle ú comptlsição <lc sua mosa ; o Sr. l\hx 
Duchanoy é nome:ulo prc:-;idonte ; e Sr. Dr. l\lerant c o Sr. 
Schlnmherger· si o cllam:tdos como escrntadore5, e o Sr. Grenou· 
ville é designado como s:~nt·et;uio. 

A me-;a assim c0rnpo,;tl, o St·. pl'•:sidento c JllSt:l ta, nssim como 
se acha ostalJ··leci,Jo pel:t f,J\ha do pr·o,;onç;l, qnn os accionistas 
subscriptoros pl'escntes ou J'opr·es••Ilta,los estilo em nulllero do 
6~ e possuem 22ü ac,:õe:-; sobr:~ <~S 2:>0 arçüt:,; ,;uh:-:c,·iptls em nn
mer 1rio, elle constata tamhem a pr·~~f'tH;a do.,; l'un· ladore..;. 

A folha <l·~ pr,~srm,;:l assi.é.!·ll:ltll fhlr:·t :lnn,•x.l ú pt·•~:-i<'ttt•• acta. 
A as..;emldé1, r'~pres,)nt:1nJo IIL!Í~ d:1, m.·Li•lu 'l'J \'<•t~it d :-;ol'ia.l, <~ 
dncl:tr:uh regu\at'IllOiltü .,,nsl i t ni· la. 

o Sr·. presJdento v·-;~ ú, 1\i-;p:JSÍI;i'í.o ,Jo; lll<!tt!lJi'tl;-1 da flS:)Pfllhlô<l. 
1. 0 Unm oxpediç:io ,f;, socir~d:l':o a:tony1na tlita ,\'fJcidté .J1no

nyme des 1lline.~ (l'Or d'Ouro-Falla (Socir~<Ltde Anonyl!la das !\li
nas do Ouro dr~ Ouro-Fall:t), ec;tal eleeid~t ~O(-!'llilllo acto rcr;eLidn 
por me:;tre Gastald.i, t:tbelli~o <~lll Far·iz, em ~ do dozemlJro do 
1896. 

2. 0 A expe<lição de um acto rcc,·hido w~lo ditrJ mestre G:-tstal(li 
em 8 de demm!JI'O, ll10Z :n·esonlo, I':Jnl<~tlllo<kc~lar;H,::to pelos run
dallores da soeie,Lttle em í'IJI'Ill:t~·:t,), IJW~ o capittl de 1.2.,0.UUO 
Ü';lneo,;, dividido em ~:;o aeç•>e:; dr3 S.uoo t't';lllcns c:uLt uma, f'oi 
intr~iramente filrmauo om vista lh suli::it't'i pçito da totalidade 
destas 250 acçõe;:; emittidas em espocies, e <1ue a entrada dn, me
tade, ou 2.500 feancos, foi effectuada sobre cada uma das ditas 
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250 acções ; ao qual acto ficou annexa, <le conformidade com a 
lei, a lista dos subscriptores das ditas acções com estado das en
tradas cffcctuarlns pot· cadn, um delles. 

3. o Um exemplai· do jornal Les petites a(fiches, do dia 6 de 
dezembro de 1896, contendo o aviso de convocação. 

O Sr. presidente lembra que a assembléa está reunida tle 
confomüdade com a lei, para o ilm tio : 

I. o Ouvir a leitura dos estatutos. 
2. o Reconhecer a, sinceridarle da declaração notariada de sub· 

scripção do capitrtl social e da entrada da metade sobre todas as 
a.cções subscriptas. 

3. o Nomear um ou mais commissarios encarregados dB fazer 
um relatorio na segunda assembléa geral ; sobre as vanta
gens particulares estipulnd.as pelos estatutos t\ favor dos fuu
d;,dores. 

Em seguida o prüsirlente rlá leitura á assemhléa dos estatutos 
c do acto de declaraçã,o de subscripção e do entmdns e da lista 
q Utl lhes está anncxa,. 

Depois da troca de diversas observações o Sr. presidente põe 
successivamento a votos as resoluções seguintes da ordem 
do dia: 

Primeira resoluçtto 

A assembléa geral, depois de ter tomado conhecimento dos 
estatutos e da declaração de subscripções e de entradas, appro
vou os estatutos e declarou sincera, c válida a, decln,raçüo de 
subscripções e de entradas feita, pelos fundadores rla Societé des 
Mine:> d'Or d'Ouro-Falla (Sociedade das l\linas do Ouro de Ouro
Falia), segundo acto recebido p0r me-;tre Gastal(li, tabellião em 
P<triz, em 8 de dewmhro ue l81J6, assim como os documentos em 
apoio desta declaração. Est:t resolução é adoptada á uuanimi
daue de votos menos os dos tres fundadores, que abstiveram-se. 

S egv.nda 1·esoluç(!o 

A a~semblóa geral nomeia o Sr. A. Beauvois Devaux, com
missario encarregado do f<lZer um relatorio de conformidade 
com a lei, sobre as vantagens resultando dos estatutos em favor 
dos fundadores. Esta resolução e adoptarht por unanimidade 
de votos, menos os dos tres fundadores, que abstiveram-se. 

O Sr. A. Beauvois Devaux, presente na assemhlt)a, declara 
acceit:lr a funcção de commissario. . 

Em seguida a assembléa adia-se para o dia 22 de dezembro 
corrente, ús :~ ;~ horas rl:1 t:trtlo, rua Chauchnt n. 6, em Pariz, 
no ecliticio das Artes e omcios, para, a reunião da segunrla. assem
bléa, geral constitutiva. 

Na•ta mais estando na ordem do dia, o Sr. presidente levanta 
:1 ses~ão ás 4 ~ horas da tardo. 
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De tudo quanto acima fica dito, foi lavrada a presente acta, 
fJUC foi assignada pelo presidente. oscrutadores e secretario.-
0 presidcuto M. Duchanoy.-Os c;;:ernt:vlor'es Em1~mnuel Schlnm
berg-er e Dr. Mér'aut. -0 secretario .J. Gronou v1 lle. 

Vnle para o acc~ite rlns fu'lcçil1:s 1l1) commis~:aJ•io: A. B0:1.n· 
vois Uev:wx. Por copia confor1ne. o pr'csidonto do consdtw de 
<lrlminhteaçii.o : (as::;ig-nado) A. JJeaí' IJois ne1w1v. Na m:u·gcm 
nst<'t escripto:- Re.·~istl'arll) em Pa1·i;,, 4" c .. .;criptorio, om lfi de 
janeiro tle 18\)7, folio 2G, cnmpJrJ.inwnto 1. HecDuidos onze 
francos e vinte e cinco enatiuws, 1ludnws <·u::;prellcllflitlos.
(As;;ignado) Rrandy 1-o(ont. 

Segundo- Sociedade Anonyma d<~s 1\linns dü Onro de Onro
Falla (Soci1;td .~tnonyme dcs .Min,:s rl'Or rl'OITo-l"r_!lla). Sédo 
social, 1\triz, rna Clwuclwt n. 4. C<tpital sodal 1.:~:)0.0\JO fr:m
cos. Extracto do reg·btro das deliuer·açõ'·~. ~egnnt!a a~semulé:t 
geral p~n'a a constituição tl<t SocieJa.uo Anouym:t das l\linas de 
Ouro de Ouro-F<llla .. 

No anno df) l8UG, em ~?.?de (lrzemln'o, os :trcirmist:ls rln, Socie
dade das 1\Iinns de Ouro ue Onro-F:1lla, cum o capitnl do 
1.250.000 fl'ancos, da f)nal a sócle soeial aclm-so em Pariz, rua. 
Chauclmt n.4, a dita sociedadn, formad:1 pelos St·~.: 1°, Mkhel An
guste Phil!]qw Mouni(~r, propl'ietarin, residindo um Foe'iy (Ch1~r); 
2'\ Albert Ferdinaud Luc, IJ~UlfJUoiro, residindo em Pariz, 4 rna 
Chauchat ; :l", Benigno Artltur Roget, corrcto1·, rnor;Jnclo em 
Pariz, 4 rua Cha.uchat ; segundo acto passado perauto mestro 
Gastaldi, tabellião, em 8 de de;,emlwo de l~Pii, fenniram-se em 
segunda assemblóa goral constituti vn. its :--; · ~ hm'ns da tarde no 
editlcio das Artes e Otlicin~. rua Cllanchat n. G, so!J a convocaçflo 
fJUe lhes foi enrlereça,da por carta. 1ndividnal o por unw. inset\~ito 
no jornal geral de avisos, folha de 12 d1~ dozontl.n·o de 18\Hi. 
E~ ta nssembléa tem por ohjcr;to: 1 ··, lei lur:t t1o rol ato rio do 

cornmissari•1 sobre as v:mt:í~nns attrilmiri:1s Jlf'lns c;,t:1Lntos aos 
fundadores ; 2", nomcaçii.o dos :vlminL;Il':•dorus; :y•, noill•}:Jç:lo 
de um on mais cnmmissm·ios enc:trJ'eg<~'L,~ de C1zer um p:ti'8(~•H' 
sobre as cr)!)tas do primdt•o excr·cicio; ·i", constitni,;ilo d·~íiuitiva. 
da socierlatle ; ;)", si preeiso for, Yoto sulirc tud 1S "" ontras pro
postas acc,~ssorias. 

O S1·. Ducll:lnoy, cng-onh':'iro, residi~1rlo rm P.1J'iz, 1'2 Do!Jl(~
vnrd Emilo Angier, é ehamatlo a oXOt\'8" a'i fUIH:ç.-ír.::'S du Jll'r-:.;i
denle, fJUO elle declara acceit:\r. 

Elle convida para o anxiliaJ' comn es(~rntado:'es os Srs. Loys 
(Cantille Jules Marie) e Sc~lllumlJer·t.("OI' (I•:mm:mtwl). O Sr. pre
sidente e os cscrutadorcs dosi;.;nam, para pre~mchur ns rnncçuo~ 
de secretario, o Sr. Gl'ononville, empregado de lJHnco. quo ne:-;t;l, 
qu:t!i•la.de torn:t :l'õ.S'1nto na m0sa. ,\ mes:t assim e(ln:ctitnida cor
titica a folha 'le presenç:t, :Jssigrl~~~i:t Jl'll' (',Hh acciuliisb ao 
entra!'. 

Esta. folha constata. a t,rosonç:J. dn ()~J ~:ul~sc~ri ptol'ns, propr·i··
tarios de 2'21 acções, cnmprohondidos 11;,; l'lll'llecedor·cs. Em í'On
sequencia o Sl'. presidente proclP;llFt <t r('gnlari~Jatle da <1S)em1Jié•l.. 
~ doch.n\t nbel'ta a ses:::Ho. 
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W liu:t e :ti)]H'ovatlrt a. :~ctn. d:t prinwira n.s;.;nmbh!a. 
E' da,Jn. :J, pal::;,vra ao Sr. Be:wvois-D.'1vaux, cclmmi3sa e i o noA 

mnado po!n. primeira ass3mbléa goeal, alti pre~entc, qae diL loi~ 
tur·n. do seu relatorio. 

E-;te r~Jhttol'io condns pela. :1 pprov.1ç:"io <L1s v,m ta~ons feitas 
aos fllndadores. 

As c •nclusõ~s do fé~h1/orio tb cnmrnissni'Ío s:lo JYlStas a votos 
P ;Hioptadas pm· nn:,nimitlado •l·~ Vtlto..;, menos o~~ dos Srs. ruu
datlor-es, fJ1lO mlo tomnJ';ttll part,~ n:t Yotaç;-i.o o ~tlr,;ti voraiil-St'. 

() !~t·. prt'sideutn ]r>trllwt qn•'. <!!li n:<f> ~\H,~;tn <h·; :u·t.c-:. ~: o :2:! tlos 
c•,;tatntos, dcve-:~e pr(1cedor :'t nnm":H:il.n do-; :ul!rJini:-tJ atlUJ'I!S da 
~ocicdallc, ptir um pcrio1lo ti<> S0'is il.lliW:\. 

A assernblé:~ decidn pol' un:1.t!ÍtllirlLLdt~ do no!l10llr pn1· nrnqa:tnto 
~r~is ndministJ'tulor·e:.;, t~ f~ll:l d"sÍ.!!!l<l. Jlflt';l, prer•:1ell:~r o:-.Lt..; í'11n· 
c'ct)\•:; os Srs. B:J<~I!Vtli'~-ll:~\·:Hn. ,\1\rl:·,·~ Fr:llli.'"L, li;llll]ll•'iro, re
}:ldontP- ~m Pnri:é. l qtmi VtdLtil'(' ; l> ~ l:;~n/·;·,. <Ft•i'IJ:•IItl) pro
pridtnin. re:-i:lindo 0111 P:u·ií·. rn:t de \:il.IIl 11. ll l1is; Dnclwrwy 
(i\lnxil~l:'). nng-onl10iro. re:-;irlintlo Clll P.tri?., >:!. lH:nlH-;lr:l Kuile 
Ang-ier ~ i•Jn.youssier (Emilr~ Jnlc~ .lo:-;0p:1 F(:lix) residind•J om 
Pariz, l'ltn. S:1.inte Ceci l~ n. \1, <1il'octot' do St. lJoj;li n : 1\lon
niue (Felippr}), propr·int:~t·io. residindo no e:hlt'llo tl·~ Foe'iy, 
em Fot•'i,v (Ciwr) ; Luc (;\lbei'l), il:.l.IH]uoiro, re:-;idindo em l'u.riz, 
ru;\ Cltanchal n. 4; fJlW d.~t;\;lran acr:eitat· as f'nncçõ2s f]tle 
a~n.b;\m de lhes ser con[critla~, do qnn.l s·J lhes ó cbdo neta 
poln. assembléa. 

Prncedo-se orn segnitb :'t nome:tr;ilo do~ commiss:1rios cncar
reg 1dos, rlc~ confnrmid:Hlo cottl :1. lei do ?4 de jullrn de 1RG7. <le 
"pr'CS8n ta r um reb tnl'io na p!'irneiJ';~ :t~sr~tn!JI''~t ger:d <llltl1l:tl. 

,\ :1:-:srrnhlea dP~ignt pn.t';t ext·rc!3:· e;.;ta~:; f:1ncçõr~3 os Srs. Roget 
(Arllttu·). co:Tdot·, r·n:-:itlintlo c111 \> .• J·iz, t'l\~\ Chauc~l\;lt n. ·1; Feuil
J;t,..; (l~ltg-i!llC), proprid:trio. t't'Sidi!J•lo li!',, a.vcn1w H,,rlJítlou. Pm 
:S:tint-:\I:tn•lt~ ; [ll':):'\C'n~•:s n:1 a'-'S'·tn~JI(·:t. qnc decl<tr<:.m a·.~ceita.r 
;~s di!:t-; f'tt:lcÇi"J~·s. do rpw tll~'s ó t!:ulu :·ct:L pela asst~mlJ!ón.. 

O S1·. pt·e:-;itL!ntn Jl!''h ú, :t~;:-eml,l(·~:t dn dl'tct·minilt', do cnnfor
mid:Hln com o n.l't. ::o dos e;,;t:tt.nt0s, :1. irnptll'tanei:t dos l:ilhetes 
elo Jli'CSGll\'<t a abnn:n· 0.os a t!liÍ!Iisti':ulorcs <l a rcmnnora,·ü,o a. 
aecor,lar :{os r~o:nmi . .,'·arin:>. ' 

A n~sem1Jl•\a tlr!cirlc jH)J' 11nanimid:1tlc. :'! C'~eep(ín do~ rulmini5i
tJ':1·1orcs o dos c,~m:niss:wioc..;. f]ttn :dl·;lf''~rn-c..;n, do fixar : :1. G.oo:' 
Ú'<~lli~:Js p:w ~~ nno o valo:· <lo" l1i \ll;'Tes tln prC"Pll(~''• n bon::tdos aos 
arlrninistr;tdore:s 0 elos qa:1!'S n J't'p:ll'tit;·fiü tPr.'t lng-a.t· 011tro o~ 
mr:mb:·os, r;a;; con.tiçfirs :1. ddt~rmin:tr pelo co!J::ellli). E a. 1.000 
ft·ancos :1. r,•mu:F~rQc_·iío dos c·nrnm:ss:Jrio.;;. 

O St•. pn~';i1hntt" d"'r.hra qno a:-: e:ltv!i,J5';'' pPrsci·ipt:u' prlb l~i 
0. n:-< P:'t1tuh:~. :l(~l:a,ndn·sn Jl!'P1'11Chi'h~:. a Socin<lado t!ns i\lina·3 
dt• Ont·o dn Onrn-Fall:1 ~·~ doiinitiv:t:t:•nto comltitnitla. 

()~r·. pt·esiilc•:ltn \'drtieipn. :·~ :1:-::-;:llllld ·a q·~r· rH :t:!ttlilli~tl'.l.'lot·~:~ 
qnn :v·ahtm rl•.l sr~r· lltl!lll~;llllls pt~d:•Jtl s •r r·~:p·~~·i:dll:••nln a11Lo~ 
1 is:u!os p<'la a~somhlea got•al l):n·n. t1':1t:tr da. :tl''lttisit;ti.P dns do .. 
minios. p1·omessas ele vemln. o outrn::;; devendo sel'vir á explo
rac;;i.o do ol)jecto ~oci\.d. 



Para esta cxe0uçito o conselho concluirá com o Sr. Achillo 
Luc, lmnqnoiro, residindo em Pariz, rna Chauchat n. 4, um 
trato pelo CJU:Il este nJtilllO, dccJarandn·SO vropriulal'ÍO da pro· 
Jll'iudnde du Om·o-Fall:1, do soiH;olo dn Carand~thy, o da pro
mossa tlo venda da propr:edadn ,Jil:-:0 C:1do, vendcrú, cederá o 
:1 b:mdouará ú SocietJ des Mines d'Ol· d'Uuro-Fal/1~ (Sociedade •hs 
J\linas de Ouro de Out·o-Falla), rnpresantad<t por sen conselho de 
administração, especialmente autoris~1do pelo o1Jjccto das pre
sentes, por deliiJeração da asscmlJlóa, em data tlo lJOje, as ditas 
pt'opriedados ou fazendas o promessas. O Sr. A. Luc garantirá, 
sob suit responsauilitbde pessoal, a dita socic,lado, contra qual
quer discordia parcial ou total, rio qualquer natm·eza que seja, 
seja a razão dtl vnlidadc dos actos passados no Brazil, seja a 
razão de qualquer outra cnusa. A J.itn. Yemla, sendo consentida. 
mediante o preço do :171.000 frnncos, ponco mais ou muno~, qne 
o Sr. A. Luc garantir:·~ ~oh a nwsnJ:t respons:tbilhlade ser: :t 
quantia Pxacbmonln paga por rlln on adr•:,nlnda ntó este dm. 
O Sr. A. Lue, oln·ignt·-se-!1n. ai11da a dt~J· n:-; p:1~;su:; noeo:.;~arios 
para pôr em posse a Soei('(lildc das Mili<1S do 0111'0 do Ouro-FalL1, 
nos termos da lei llraziluira, penwto tereeiros c a nwndar fazer 
todas as transcripções c formalidades exigidas pch dita lei, de 
nmneira qno :t sociedade nunca po;:;S<l, sr--'r i 1111 uiotada nem iacrue
rirla :t este respeito. 

O conselho poLh, em consciJUew·ia, ser autorisa1lo a piiSSar o 
dito neto o, em razão da dita antorisaçito clesompen lt:mrlo o con
selho de qualcjncr rcsponsctl1ilidado rolativawcnto ao dito aeto 
de compra. 

O conselho pede ainda ser atitol·is<ulo a renmholsnr ao Sr. A. 
Lnc a import:111cia das commis~õus eomprehondiclas no 1,reço lb 
vcnrb qne ello pagou : 

1°, ao Sr. Max Duchanoy, engenheiro, encaiTegurlo ue fazer 
um relatorio solJI•e a mina; seja 50. UOO t'mncos ; 

2°, aos intermediarios flUO o Se. A. Luc teve que empregar 
para se fazer conceder as propricdêu!os, a retroceder a sucicJ.ade, 
seja, 50.000; 

~~o, as despezas do viagens dos s;rs. Dnchnnoy, Monnicr c 
l~oget, elevanJ.o-se a 14 .UUO fratJcos, poneo m<~is ou menos, o os 
adeantamentos fdt,Js para <IS dr;~;pe;as do explot'<IÇ:1o, desde quo 
o Sr. A. Luc ficou pruprietario até c.- ta dat<t, in1porlando etn 
72.000 ft·ancos, poucu mah ou nwnus. 

Todas estas quantias aültando-so igualmente comprehcnJitlas 
nopreço da vonrbt de 37l.(Hl0 Ct·<mcos, o Sr. presidonte pello á as
sembléa do tomar tros delik.Jl'<t<;õos sobro e~te ponto especial: 

1°, autorisar o conselho a Jlrt'i:'ar, com o Sl'. A. Luc, o con
tracto do qual o theor foi mais aeim:t especiticado, e daiHlo-lhe 
esta autoris:1ção, llosomb:1raç;tl-o rlo qnalquur n'Spou::;auiliuadc 
d", dita corHprn; 

2°, autorisal' o conselho a pagar ao Sr. A. Luc em especies 
sobre o fuudo social: 

I, o preço da venda; 
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2, as commissí'íns Dnchanoy e ontro~ intcrlnt''li:lrioc.;; 
::, ,{,~spozn.s de vingcns; 
:~·), antol'isar o con~elho a reornholsa.r ao S1·. A. Lnc as quantias 

nctnalmcnte adnanta<h:.-; p 11':1. ;1s düspCt::l:>: 'k t>Xpltwaçfío da,s pro
priefl;td.,::;, desdo o dia oltl qne o St·. i\. Luc tit~llll ;-;c•n,Io o pro
pl'ietario até o dia, da. as~ignaturn. do contraeto. 

Postas a, votos estas dali!Joraçõos, :-;fi,o aprov;11L1s pDe nnanimi
<la<le. 

O Se. presiuonto particip::t á n~sernhlüa que o conselho perle 
ser autor-isado a inserover n:lS dcsrwz<~S g-o1·:ws uma quantia, não 
podendo exceder 5 %!los lucro::~ da socio,lacJ,~, p;u·:~ romtmor·a.J' o::; 
serviços dos engenheiros directores on quaesquet· outros colla
lJor::uJores, o isto, antes do qunlqnnr sulltmeção prevista pelo 
art. 44 dos estatutos. Est<1. resoln~~il•) posLt a voto~; ú approV<\tl:t 
unanimemente. 

Emlim, o Sr. presi1Jont<~ p.1rticipa it assemhlüa q11e o conselho 
porlo sel.' autorisados a tomar como h~luqueiros da soeiell:ulo os 
~rs. A. Luc & Comp., residindo em Pariz, rna Chanclw,t n. 4. 
Posta a votos e:-tn. resoluçã.o, é adoptnda pm· unarJimÍil:ultl. 

Ning-nem pc~clindo m:lis a palavra, o .,:;, •. presitlc!lte declara 
levantada a sessão. F'ic:1ram annox:atlo . .; ú prcsrmte aeta.: 

1°, um exemplae do jornnl tio avisns, folh:t do din, 12 do de
zembro de 18\:JG ; 

2'\ a. folha de presença, ; 
:3o, um exe!llplar soh1'e p:1pol sellarlo, regi,;:frado e c·ortilicaclo, 

YCJ'd<Hleit·o, pelo Sr. Beanvoi:-;-Dev:wx, de son ro!ntm·io. 
De tudo quo fiea. ncim:t foi Javrn,d:t a pt·osen t•) acta, rtne foi 

assig-nada pelos Jnomln·os da, nws:1, o:-; adminhtr:11lorns o m com
mís-;;ll'ios. 

Sogunm estas menções o as"ignatnr:1s. O pr,,si,lente, JJf. Du
chcmoy.- O S!>cretario, .!. U1·eJwHvi!le. - Os esc~nltw!ores, E'. 
Schlttmber.r;er e Camillr Loys.-V<dt3 p:tl'a.nccc~it:u.;:to das fnncç:ões 
de adminhtradot·_, F. rle Cm·rdre.- \'ale p.1r:t accoitnçfio das 
fnncçõt'S de administr:11lor, J1f. Ducf1,owy.- Vale p:1ra. nccoitaçã.o 
das fnncçríe:; de :u!mini:,;tt'<ldot', J>. J!ounic1· .- Vale pn.ra accoi
taçfí.o das l"nncçiíos de eonmlissar·io, l'hrilío.<:,- Y<llc par<~ üc.·oi
tação das f1mcções do commi~-;nril), .1lrthw· Ro!;rt. 

Por ~'Ópia conforme, o presidotlt•:J do conselho do :1:lministra~·fio 
- L1. Beattvois Dcwow;. 

Segue a mnnçã.o. H,t;gistrado em P:H'iz, 4·• e;;eriptorio, em 1G de 
janeiro do 1897, folio 21i, COillpartinwnto tl'cs. l~c~cnhido tres mil 
conto I) qnnroub fl•;uv·o~, deeirtws conJprclJ,mdidos.- 1J1·(mrly 
La/"ont. 

Terceiro. Sociecbcle Anonynm d:1:.: 1\fin:ts de Onro 1lo 011ro-!<'alla 
(Socic.:tcl A~w1~ynw des Jli;les (l'Or d'(h,;·o-Fal!rr). Sóde S•lcin,l, 
P<lt'ir., rn:t Ch:llldl:lt n. ·L C:1pit:d soei;•! Hllt milltiío clnznntos e 
cine,lonta mil f'J·:~n,·os. Extl':lCto do t•ngi-;tro da-; acl.:1~; das se~sõcs 
do cotlSPlho de ndn1inbtt·: çiiu. ~es,.;:l.o de '2~l clll dezombro do 
IR96. Estã.o presentes m' St·s. H ·a11vois D1w:~nx. de Car'l'ére 
Duchanoy, Albert Lnc, itiayoussior c .Pllili ppe i\lounier. o con~ 
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restantes com intervallo nunca inferior a ~O dias a juizo da «li· 
rectoria. 

§ I. o Os accionistas que não eff,~ctnarem o p:lgamento nos 
prazos fixados pela tlirectoria e não o realizarem dentro dos 30 
dias subsequentes, incorrerão na:-; ponas est:dJOlecidns nos arts. :;:1 
e 34 do decreto n. 434 de 4 de julho de 1891. 

§ 2. 0 As acções ela nova emissão terão direito ao dividendo do 
semestre seguinte, proporcionalmente ao capital realizado ató o 
fim do semestre anterior. 

Art. 5. 0 O novo prazo da duraQão da companhia terminará om 
15 de março de 1914, podendo ser prorogado por delilJeração da 
assembléa geral com approvação do poder competente. 

Art. 6. 0 A companhia ter:\ açougues nesta Capital o poderú 
estabelecei-os tambem nas cidades e vil1as do interior. 

Art. 7. 0 A companhia obriga-se a fazer talha,r e vender nos 
seus açougues ns boiadas dos accionistas fJUG tiverem fazendas 
neste Estado, cohrantlo uma commisf,Fio de (i 0/o do pt·oducto das 
carnes, e com direito aos conrtlS n vi::-;cet':\S pelos preços do mer
cado, tendo nos couros o abatimento du 20 °/o para. quebras. 

Art. 8. o A compRnhia po1lerá t:tmb~~m f'azor talhar e TGH<ler 
nos seus açougues as boi<ulas dos fazcnclt'liros que não ft)rcm 
accionistas, mediante urna conunis~iTo de 8 °/o o nas condições 
estabelecidas no artigo antecedente com rdação nos couros o 
vísceras. 

Art. 9. 0 A companhia porle!'á. acleantar 1linheiro aos fazrmrloiros 
accionistas, por conta das boi:tdas que tivnrmn para t:dhar, co
brando juros, segundo a taxa tios bancos c10sta Capital. 

Art. 10. Os fazendeiro~ rtne rtnizorem tnthtn· o Hen gado por 
intermedi1> da companhia, darão a esb aviso antecipado do 15 
dias da. cheg-ada da prirncir·a hoiada, de~igrmntlo os dias de che
gada dos subsequentes, para terPm o tlit·uitu tlo preft)l'Gnci:t no 
talharnento, nos termos do art. 8°. 

Art. 11. Em f]Ualqner caso os atleantarnento,.; do quo tratam 
os artigos antecedentes não poderão oxcednr a 50 % do valor 
das boiadas, segundo avnli;tção d[\, tlirodtlda d[l. companhia, por 
si ou por seus agentes. 

Art. 12. A companhia comprará gado aos fazendeiros não 
accionistas, quando houver necessidade, sem prejuízo da expor• 
tação das boiadas dos accionistas. Potlerá tambem vender gatlo 
em pé, quando a directol'ia julgai-o conveniente. 

Art. 13. A companhi[t pod~~rá importar e exportar de e para 
outros Estados da União ou Llo estrangeiro, gado vaccum, la
nigt3ro, suíno, c:wnllar ou do qnalqner outra espocic, nfio só para 
o abastecimento deste Estn,do cOillO tambom para o apet'fei
çoamento das raças nas fazen,la.s 1lo mesmo. 

Art. 14. A directorü, de aecot•,{o Cllfl1 o conselho fi::;cal, po
derá adquiriL' campos de criação Iw . .;to EsLulo para deposito Lle 
gado. 

Art. 15. De accordo com os Ülzr>nrleiro3, a exportação das 
boiadas será regulada de modo que o g<tdo chegue á cn,pit::tl em 
bom estado. . 
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Art. 16. A companhia procurará aproveit:tr o sn.ngno, unhas, 
chifres c rosidnos das re~es nbati,las, c o pt•o,lueto do~se com
mercio ~orá levado á cont:t de lucro~ n p 1nlas. 

At-t. 17. A comp:tnhia poder:'t tet' barcos a vttpot' ou à vela 
p;u·a o serviço de tt·ansport·~ de ga.,lo. Os ft·etcs scwfio regulados 
por nma t:tbolLt publicada. pela imprensa., no principio de cada 
ntUJO. 

Art. 18. A companhia po!leeá tom~ r a si o scrriço dn. conser
vaçilo o melhoramento do matttlonro. 

TITULO li 

DOS ACCIONISTAS E ACÇÕES 

Art. 19. E' n.ccionista todo aquollc CfUe possuir uma. ou mn.is 
acçõos registradas om son nome on !h· ma. social, no livro com
potuntc. 

Art. 20. Por·de o direito do accionist:t aquello que nfí.o pagar 
qua,lquer 1ln.s prestações 1io capital qno ~nlJscrovor, no prazo 
m;wcado e annnnciado pela imprensa. 

Parngrtlpho unico. K,ta. f"alta. porlerá ser relovadn, pela dire
ctoria. em circum~tancias extraor.!innrbs, pagando o accionista. 
o jnro de I 0 /o ao mcz, pela. móea. 

Art. 21. As acções siío norninativns o tl'ansferiveis por termo 
l:tvt·ailo no rospedivo livro, :1s:--i~·na.rl0s el~'tonto e cessionario, 
sou:i e~pPci:\r•s procnrado!'es on r. pt'n:-<mtt:tntes leg·am~. 

Art. :~2. N:lo podmn set· ne;.;odttd:ts as acçilc:-; ~~mrpmnto nff.o 
o:c;th·l'r rcaliz:..vlo nm qnal'to dn se11 valol'. 

~ 1. 0 Não sn eontpt·dwndo nosti1 pi'Ohihição n, transmissff.o a 
titulo 1le leg-ado, do ~nccu::;silu universal, on i~lll virtude de arre
m·ttaçilo ou adjurHcaçiio. 

~ 2. o A tr<wsrerencia nestes casos só se f;tr:'t á vista do alvará 
do-juiz compotont,), do fot·mat 1l0 pnrtillws ou d;t C<trt~t de arre· 
IIHLtnção on adjwlicação. 

Art. 22. As acçüos Qll') cahir!)Jll em connni1'so serão substi
tui,l:ts por outras com igual numot';tçito, o esVts vendidas em 
leililo commcrcial precedendo annnn~~io tb directoria. pela. im
prensa. 

Art. 24. P<tra que seja dodara,lo om cornmis;;o o accionista. 
em falh, é necessario que tenham dr:>.corrido 60 dias depois de 
expirado o pr:tzn marc;tllo para a pre.-;1 ação. 

Art. 25. O comrnisso itupot'b n;,, perda das prcst~cões já 
feitas, do torlo;-; OH inh~rns:-;ns O flircitl)c; f'Undados H;t qn<tlidn.de de 
ar,cioni::;ta, oxr,r:opto o do h:LYOJ' ('S di vid,)tHlos mü,n·ionnente ven· 
tido::;. 

Art. 2ti. A drclaraç:'lo do Ci>!llttli,so será fnila 11:1 :wtn. das 
sossÕ:J::i da dit·•:ctorh c pui,lil~;Hla puht imrn·ethit. 

Art. 27. As acçõe::i serito assignad;;.s por toda a. dircctoria. e 
devem conter : o numero de ordem ; o valor 'luc cada uma re-
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presenta ; n (lenominação da companhh ; as datas da consti
tuição da, SOCÍ8dade, do decreto da appl'OVê\t;fiO O ua publicação 
t.hts actas con:;titqtivas, 

CAPITULO III 

Art. 28. A companhia s·or{t rulntini~str:\da pnr uttla. dit·cctol'i:t 
composta de tre:s memlwos deito~ :utnu<diitente n:1, I't~Uitiitr) {)rJi
nal'ia da. assemble<t do;:; :teeio!lbta~. tl,•utt·c~ aq!tf'll~'S qu>l {lülo 
menos possuírem 50 acçõt)S. CH directures olcito;-; esc'1l!Jet·:lo 
dentre si, presidente, ser:t·otario e gerontH, tldwdo it c:tixa da. 
companhia a. cargo do dircetor q11o f,n· dc~i~·n:vlo pela dire
ctoria .. 

Art. 20. Cada. diroctor g-:11·antir:'t a r0~pon:-;al·ilidarli) do sna 
gestão com a caução Je 50 aeçõus da ~~o:npanliia, lavranrlo-~o 
termo no livro de t1·ansferencias. 

Art. 30. As acções caucionadas pelos tlirectnre~ s;ío inaliuna
vois, emf)nanto não !'orem liquidada::; ns contas do ultimo s~
megtre da sua ge:stão, e sobt·o clb::; tt:~r;"Lu pt~la ot•,lem prof<~rnn
cia, a companhia, os seus accionista~ e toreoiros ]iOla l'2~pon::;abi
lidar1e do direetor, proveniente das f<:l.ltas e delictos . 

.Art. :~1. O diredor que, dentro do pt·azo de :~rJ (lias a contar 
da. d 1 tt de sua eleição, niio prestat· a ca w;ão, :-;orá considerado 
como nito tendo acceitado a cloiçiío. 

Art. :32. Não podem servir con.iunctamctlto na directori:t 
ascendentes e seus dcscendent')S, iem:'ius, sl)gr•o I} genro, cunharlos 
durante o cunhadio, o os Slleios rir~ utn:t mc•sma tirma. N8st0s 
casos o menos votarlo serú excluído, o lta Vt'IIt]l) ign:.tldado do 
votos ser:·t ex<:luido o mais ll1üç·o. 

Art. :n. O:;m,;miJt'OS da dir·e.:tnria p:>l\:ol,crilo r:~p;trtidamotlt8 
urna gr>ttitiea<;:to alltln:d, r~orr·espottti•·nto :t cint;l) por eonto d:t. 
renda lirp1ida, (~:tleul:tdo:-; ,(!)pois drJ dwln1.id:t a p:trte dostiua.da ao 
funrlo de ro;-;ervn, aJ(~tll drJ do onl~~wtdr) lh:n ;1lllltt:d de seis CO!Jtos 
de réis ao g·orent.o e dotts cuntr).~ o rltiatro~~uutu·.; mil ró!s <~ cad:1~ 
um dos outros tiircctores. 

Art. :H. No-; ~;tsos de vng t 011 impr:l,li;nnnto de n lgum dos di
rectill'cs, pol' mais d~ :30 dhs, snt·vil':ir) (IS snpp!nntu;.: na ordt~rn 
da votaçiin, eom dit·eito á gr;d.ifie·l(;:io propott:i()!lal ao tempu do 
exflrcicio, prestando n. Jovida eaur;fío. 

Art. 35. O dil'ector qne tiver interesse:-: oppo:::tos aos da com
panhia em qnalrp1er opcr'<tção soeia'. n;\o po·io:<t tomar parte 
nas deliberações dt directorh a re:-'peito de~:-::e w~::ocio, e de...-era 
dar avis•) do seu irnpe:li!IH~rlto. hv!'<tn•h-'Sr• ll•:chr.u;ã:> na acta 
das ses5ões. i\estes c.1so;;, as delib·::raç-,,:._ ~cl'ãn tom:t•bs l'elos 
outros t.lireeto;:cs e pelos lht 1.C'', ;\ nn\t)rh ·!<.· ..-d,,s. 
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Art. 36. Compete á 1lirectoria: 
1. 0 Gerir totlo;; os negocias ria eompanhia. 
2." Representai-a 0111 .Juizo em todas as acçGo::; por ella ou 

contra e\ la intGiltitda:-;. 
:~." Constituir ad vogarlos e pror.nradores flUO a representem. 
4." NoillO:Ir o Llcmittlr os sous auxiliat·e:-; o cmpl'ogatJo.,;, ro~pon· 

dundo J)Clos a.ctos del\e:..;. 
f>." Fix:\1' os vr:mcimentos 1los 8rnprngarlos, salvo o direito de 

serem modilka,Jos pohs <ls:::emllléas dos a<~c:i,mist:IS. 
f.i.o N'J:twat· ar·!Jit!'l)-i quo l'o..;olv:llll a:-; duvidas c COlltt)::;t:tf.~U!)S 

ente'~ a eompan1tia o to!'cuiros. 
7 ." c~~leiJI'<ít' eot1trados com n. Cannra Tvlnnieit'al, <;overnatlnr 

do Eshtlo. Th••snnrn h::it<IÜoal, Tlwsota'<tl'i<~ Ueral, cuiHl'daçã.o ao 
o11_i"eto <h ~~olll[lttllll!a. 

R." E~eullwr o c~LdJ:llt'I!ÍilWll l·l dt' Cl't)·lib em q:u~ <lun'm Sl'l' 

tlcqJO:)ita.dos us din\H~irns d:1 eutt1p:111lt;a. 
\J. a F:tz.or a llistJ'ÜJllit:.ão dos di vitlendo:3. 
lO. Cütll]H;ai' g:tdos. itnnwveis e tutlo:J os ullj,~ct .. Js ncc(:S'::arios 

ao scrvir;o da. comp<illllia. 
li. Ot·g:uü:;:n· as t<dH_ll l:1s de 0Xpül'tnc;ã.o de ~·ado o a dos f'r·elc3 

du tl':\USportu. 
1:2. Convocar a a.sscmlJló:t g-.m\1 il:1!'a a sessii.o ;:mJinaria, até 

no dia 1° do março dn carla anno, e extt·aordinariamento sempre 
f! w~ o r·eqnerGrsrn pelo menos sete accionístas f}ue ropresontem 
um qninto do ca.pit(ll. 

13. Apl'esent:tr it a~snmblé.L gn1·al !FI rclt!lião or·tlin:tr.ia um rr-
latol'!o cir·cunlSLinc~ia.do do estado lh comp:lllllia, a(~ompunluulo 
do b:l.lan,:o ger·al o da conta de llwres o pf!.l'das. 

At·t. :;/. o expedi1~uto, :\s or1lem;, cotTespowlnneia, Joeunwntos 
de respt>'GabilitLttle da companltia. 0 rnsnluçl:ie'i impol'taute.s, serão 
assig"Ili:tllcs pelo pnrente o pdo ili!:edor rl1~ JniJZ ~~tll HOI:te tl.L di~ 
redoria. regi,;tnmdo-~e tudo qn:111to fur dolit erado e expeuido. 

Art. 3S. Compete ao pr·c~iden t~ th directoria convoca e c pro
sidit· as ruuniõe....; de!la. rubricar e O! c·JITê\l' os li vr·o~ qno não de· 
vem sol-o pela Junta Corumcr-eini. 

TITULO IV 

JJO CQ~;:':E1.1IO FEC.\L 

At·t. :iD. Em c<u!n. a•1no. nr1. rPUIIiãn ot•rlin:nia da :l!'srml,J8a 
~rral ~er;l.o eleitos tres accionist:1s para compnr·n:11 o r·on.selho 
ftsc;ll o o;e.; ontrcs. tres para suldstituil-os om suas ,.a!.;as e impedi
mento:-; por· mats de :u dia~. Os membro eleitos es~olherfto 
dentro si o relator do conselho • 

. Al't. '10. Comp:Jte ao conselho fisc<Ll : 
§_ l .. " Convocar extr-am·dinarianwnte a nssemLléa geral dos 

aCC!Olll::itas quando üCCOl'l'Bt'eiH motiVOS rrr:tVCS O lll'"'Clltos OU 
qnawlo n:.iu o fiu:;n. a Llirt.:ctot·üt no::i r_;a:-:;o~ em ip.w dov~ fazo\-o. 
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§ 2. o Examinar toda a escripturação, verificar o estado da 
caixa e de todos os valores e bens da comp<tnhia, exigindo <h 
dircctoJ'ic:t as informações f)Ue jnl;;ar ncccsmrins. 

§ :-3." Apresentar á assembléa g·eral, na reunião ot'(linal'ia, o 
sou parecer sobre os neg-ocios e operat;ões da colllp:mllia, no anuo 
fin<lo, de sua administração, tomando por lmse o inventario, os 
balanços e contas da directoria. Neste parecer qne deverá estar 
prepat'ado um mez antes da reunião daassetnhlua, alem dojuizo 
::;obre operação e negocios do armo, fraudes que descobrirem, 
expor a situação da companhia o sn~·gerir as medidas e alvitres 
que julgarem convenientes e necess;trios. 

§ 4. 0 Interpor parecer sobre as propostas p8ra augmento de 
capital, e sobre o quantum dos dividendos de cada semestre. 

§ 5. o Mandar publicar pela imprensa, os sens p<.treceres, quan
do a directoria o não faça. 

TITULO V 

DA ASSE!\IHLl~A GERAL DOS ACCTONISTAS 

Art. 41. Os accionistas reunidos em asseml1léu, e em numero 
legal poderão tomar qnaesquer decisõ,~s, tldihet·ar, approvar e 
ratit1ctr todos os acto~ que interessam ú comp tnhi<t, sem oifonsa 
destes estatutos. 

Art. 42. A assemhlea geral ostn.rú legalmente constituída 
quando estejam presentes accionistas quo representem pelo me
nos um quarto do C)t pita! soci:d. 

Art. 43. Não compareeendo accionistas em nnrnet·o sufficieute, 
titr-se-ha nova ronvocaçü.o p;:tr:t 15 di<tS depois, por moio de an
nuucios pela imprensa, doclu.ran<lo-se quo a assembl1ia deliberará 
com a somma, qu:tlquer qne sc~ja, do capital representado pelos 
accionistas presentes. 

Art. 44. Qu<tndo a assemlJ!e:t tiver de dolilHwar sobre a exis
tencia lht comp mhia, modilicações no~ ~~~tatuto:3, augmento de 
capital, prorogaçfio do prazo de sn:t (lnr:tçü.o, respon~abilidade 
dos directores e fiscaes, antedpação <la dissolução e modo de 
liquidação, precisa qne estejam presrmtes at~eionistas que ropl'e
sentem pelo menos dons tr~rços do capital. 

Paragrapho unico. Nestes casos, si na primeira reunião dei
xarem de comparecer accionistas em nmw~ro legal, f,tr-se-ha 
nova reunião 15 dias depois, e si ne:;b aind;1 não l'or ropresen
ta<lo aquelle capital, terceirt convocação terá logn.r por annun
cios na imprensa e pOl' moio de enl'tas, d<1c!aranüo-so que a as
sembl·~a fleliuerarit. com os accioni..;tas fJ ue comparecflrem. 

Art. 45. As deliberaçõi)S da a~semld,'•a geral sr~rão tomadas 
por maioria <le votos relativa. · 

Art. 46. Podem discuti!', delihomr e Yotnr torlos o'l accionis
tas, seus procuradores e;:;pecines c rept'i.HJntantes legaes que 
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compárecerem e se inscreverem no livro de presença, declaran
do em seguida á assignntura o numero de ncções que possuir. 

Art. 47. O accionista que possuir do uma a cinco acções 
tarà. um voto, o flUO possuiL' lle cinco a dez tuL'Ú 1lou::; voto:::! e 
assim proporcion:dmente. 

Nenhum, porém, terá mais de 40 votos, qualquer que seja o 
numero de suas ncções. 

Paragrapho unico. O possuidor de menos de cinco acções não 
poderá ser votado. 

Art. 48. As firmas sociaes so farão só rcpresun lar por um 
de sens socios ostensivos. 

Art. 49. A reunião ordinaria da assembléa geral terú, log-ar 
todos os annos na segundu. quinzena do mez de fevereiro em 
dia e hora designados pela directoria ou polo conselho fiscal 
por meio de unnuncios na imprensa, com antecedencia de 
lG riias. 

Art. 50. Além da reunião ordinaria, deverá ronnil'·Se a as· 
semblé;t sempre que os directores e os fisr~aes entenderem ser 
conveniente, ou quando o requeiram sete acciouistas pelo menos, 
representando um quinto do capital. 

Art. 51. No caso de ser retardada por mais de dous mezes a 
reunião ordinaria ou a que for requerida, é permittido a qual
quer accionista. pedir ao juiz do commerdo autorisação para fazer 
[t convocação. 

Art. 52. Concedida a autorisação, o accionista fará a convoca
çã.o pela imprensa, decl:trando o fim da reunião, qual o juiz que 
a autorisr~ção deu e a data do despacho. 

Art. ·53. As convocações da :tss,•mblé:t geral serfio sempre 
motivada:-; e publicadas nos uiarios d•.Jsta capital, com nntece
dencia de lG dias pelo menos. 

Art. 54. A reunião ordinari~ da assembléa. geral tem por 
fim a leitura dos pareceres tiscaes, o exame, discussão e deli
beração sobre o inventario, balanço e eontas annuaos dos dire
ctores, e a eleição da. directoria, conselho tbcal e respectivos 
su pp lentes. 

Art. 55. A eleição se fará. em quatro listas, contendo cada 
uma tre:.> nomes. 

Art. 56. A deliberação da assemlJléa geral sobre a approva
ção do balanço e contas da directoria e augmento do capital social, 
ser:\, nnlla si não for precetlida da apresent:1ção do parecer dos 
1iscaes. . 

Art. 57. Quando o conselho fiscal não apresentar o seu pa
recer em tempo, será adiada a sessão da. assembléa, que tomará 
as providencias necessarias, podendo destituir os fiscaes e nomear 
outros. 

Art. 58. Poderá taml1em ser arliatla a sessão or,\inaria quando 
a assembléa carecer de e:-clarecimentos pnra tleliiJeral'. 

Art. 59. Si não ficarem concluídos em um só tlia os trabnlhos 
que servem de oiJjecto das sessões, continuarão em dias uteis con
secutivos, fazendo-se aviso verbal aos accilnistas presentes no 
rtm da sessão, e pelos jornaes si for possivel. 
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Art. no. N5,o potl0m vot~r n~s reuniões da. ussõmlJléa gern.l : 
§ 1." Os Hscaes pn.ra approva rem sou~ parecm'os. 
§ 2. 0 Os directores para approvarcm seu::; balanços, contas e 

in ven t<trins. · 
~ 3. o 0:> n~cionistas qn<tnrlo se trnbr de ncgocios que lhes in

teressem ]'artienlarmen te. 
Art. Gl. N;l.o po:lom deliLcrar co 110 procnr~dor2s rlo accirJ

nbt;~s os dircetoros e fiscaes . 
. \rt. 6·.?. A assemhlé;t gcr,d S9rit, pr·í~sidida por nm arc;onistn., 

acclaulado pelo~ aecioni:3ta:s ['rcsoilt'!::> 1lontro os qnrJ estivoreia 
presentes ú ronnifto. 

Servirfio rlo 1° o 2·· secrot:,rios tlons accionist iS o:-:coll!iclos pelo 
presirlonte ncclamado. 

TITULO Vl 

Art. G:3. D:)S ~ahlus vM·ifieatlos no fi1n de e 1d;1. scnwslt·cl t) 

JH'ovenimltos tle operações oll'eetivamentn eonclnida~. se dedu
zirão lO "/o para o fundo de rc-;r~1·vn, e rl<L importar;.cia fl\18 restar 
mab 5 °/n para gratifica(;iio aos direetore;;. 

Art. ()ti. Os saldos, depois de,;tas dudueções, f"erJú dividiuos 
pelüR accionistas em propol't;.:io ú::-; aeçõe~ que po;;;suiJ·r~lll. 

1\l't.. 65. O fundo tle re~ervn. e cxelusivam1~nt3 de::JUn:ulo a 
f':IZI'I' face ás ponbs do eapil<ll on :r snh;-;tituil-o. 

Art. ()!i. Os rlividcm•!os ~.r~rfío p·t~th prd;t dil'l)dnrLL :ws ar:ein
nistas, seus e:;;pcciaes peoenr:ulor··"S ou roprescntanVJ::; lcgacs, 
uos mezes de março e Dgosto de cada an1w. 

llTlJ!f) yl[ 

J\l't. (i7. A romp:1nhin pnrlnr-!'10-lta di~;;ç;oJv,,r nntes do prnzn 
rstipnla.dt', ou por delil,nnv;;"\o d:t :l~"r•rnld1;:t gcr:l.l, represr>n
tàndo ·pelo menos llous fP-l'Ços do cnpibl, ou wn on tr·o;:; ca,..;u-; 
pr·cYhtos no dcereto 11 • .q;~4 d<1 G rl1~ .inlllo do li':~ll. 

Art. !iR. A li•plirln<.;ilo da 'f):nJl:tnllia f'•ll':t dos casrs dn P.ns
f-:nçiio do Jmg:mlc·ntt·S !-'Pr:\ f'·_·i!a. 1'111' t rr>~ ar:1~Í11llistas P-lcilflS 
dentre os fJlill p(l~:-:ni rem pr~lo lll0J!OS ;)11 a.~~çõe:::, olJ:;·~rv:uJdo .. ::;e ,~-; 
bases estallclcejdns l'cla a:-:seml1l1.,il. 

( Sogw:m-~:c as a~.:_;igu:1l ur:1';, ) 
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DECRETO N. 248(:)- DE 31 DE MARÇO DP. 1897 

Man<la executo.r 0 Tr::ttarlo de AmizarlC', Comnwrcio 0 Nn.vega\ão celehrado 

entre o lll':17.il o o .Japii? em 5 tl<~ novembro de 1.8'J5. 

O PresiLlente ua RepulJlic~. dos Est:tdos UnidoJ do Brazil : 
Tendo o Conaresso Nacional approvarJo pela loi n. 419, de :!.7 de 

uovembro do banno proximo fi[l(lo, o Tratado tle Amizade, Com
mercio o Nave!!J.çiio, cuneluido em Pariz em 5 de novembro de 
WD5. entl·e a RE·~imblica uo3 Estados Uni,lo;;; do Bl'azil c o Impet'io 
do .1apã.o e t:mdo sido troc~·las a~ respectiva.s ra.tific~tçõ~s na 
mesma, cidade om B de fevereiro ultimo. tlecretél, que seJa on:::er
V~Ldo e cumprido t<to inteirament~ corno nelle se contém. 

Ca.pit·1J Federal, 31 do março do 1897, Vn da Repu!Jlica. 

PRUDENTE J. DE MoRAgs BAtmo3. 

Díonü{o E. de Castro Cet•queira. 

S. Ex. o S1'. Presi<lonte dos 
Est.nclos Unidos rlo Brazil 

E Sua 1Vln.g('sta<1o o Jmpr~T'a1lor 
do .Japão, 

igualmente animauos do de
sejo de estabelecer sobre b:tses 
solidas e duradouras, relações ue 
amizade e de commercio ent1·e 
os dous Estauos e seus cidadãos e 
subditos l'espectivus, resolveram 
cc,lebrarum Tratado de Amiz:u-le, 
de Commer·cio e de Navegação,A, 
para e~se 1lm, nomearam seus 
Plenipotenciarios respeetivos, a 
saber : 

Sua Excellflncin. o Sr. Presi
donto do'5 Estados tbidos rlo Hra.
zil, o Sl'. Dr. Gabriel de Toledo 
Piza e Almeida. seu Env]ndo H:x· 
traorclinario e Minist1·o Pludpn
t(~nci;trio em Pariz, 

e Sua, Mage:;ta<le o Imperador 
do Japão, o Sr. Soné Arasuké 
Ju~hii, ::~eu Envi<.1,do Extraurdi-

s~m Ex:c~llcnce le Président 
des Eblts Unis du Rrésil 

Et S;), Majestó l'~~rnpet·eur du 
J:1pon. 

~~~tant. ég:l.lemont animés du 
dl~··il' d'ótablir. sur uno base so
lirle et durable, des relations 
d'amitié et ue commerco entre 
leur·s Etats et eitoyens et s11jets 
rpsn~ctifs, ont. résolu de con
clut~tt Traitó d'Amitié, de 
Comme1~ce 0.t de Naviga.tion et 
ont, it cet effet, nommé pour 
lmm:; Plénip')tentin.ires respe· 
diJ:~. iL ~avoir : 

Son ExePllence le Prósident 
des Etn.t.~ U ai>~ d u Brésil, le 
DdeÜml' Galwid do Toledo Piza. 
e Al!lleiéla. En voyé Ex.traordi
na.ire ct. ~1ini~tre Plénipoten 
tin.ir·(~ h Paris. · 

Et Sa, l\Iaje:':tó l'Ernpercnr du 
.Tapon, Monsieur Soné Arasuké 
Jml!ii, Envoyé Extraordiuaire 

,' l ~ ' 
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nario e Ministro Plenipoten
ciario, tam bem em Pariz, os 
quaes, depois de communicarem 
os seus Plenos Poderes, que 
foram achados em boa e devida 
fórma, convieram nos artigos 
seguintes: 

ARTIGO I 

Haverá paz perpetua e ami
zade constante entre os Estados 
Unidos do Brazil e o Imperio do 
Japão, assim como entre seus 
cidadãos e subditos respectivos. 

ARTIGO li 

Sua. Excellencia o Sr. Presi · 
dente dos Estados Unidos do Bra
zil poderá, si assim lhe aprou
ver, acreditar um Agente Diplo
ma.tico junto ao Governo do Ja
pão, e Sua Magestade o Impe
rador do Japão poderá igual
mente, si o julgar conveniente, 
fazer residir um Agente Diploma
tico no Brazil, e cada uma das 
duas Altas Partes Contractantes 
terá o direito de nomear Con
sules Geraes, Consules, Vice
Consules e Agentes Consulares, 
que poderão fixar suas residen
cia.s em todos os portos e cidades 
dos Territorios da outra. Parte 
Contractante, onfle a funcciona
rios identicos da Nação mais fa
vorecida for permittido residir. 
Toda via, para que possa exer
cer as suas funcções, necessitará 
o Consul Geral, Consul, Vice
Consul ou Agente Consular, se
gundo as fórmas usuaes, que 
seja a sua nomeação approvada 
pelo Governo do paiz para onde 
for enviado, mediante um Exe
quatur_gratuito. 

Os AgentesDiplomaticos e Con· 
sulares de cada. uma. das duas 

et Ministre Plénipotentiaire à 
Paris, lesquels, apres s'être com
muniquó leur~ Pleins Pouvoirs, 
trouvés en bonne et due forme, 
sont convenus des articles sui
vants: 

ARTICLE I 

11 y aura paix pP-rpétuelle et 
amitié constante entre les Ktats 
Unis du Bresil et l'Empire du 
Japon et les citoyens et sujets 
respectifs. 

ARTICLE 11 

Sou Excellence le Président 
des Etats Uois du Brésil pourra, 
si bon lui semble, accrediter un 
Agent Diplomatique aupres du 
Gouvernement du Japon, et Sa 
Majesté I'Ernpereur du Japon 
pourra également, s'il croit à 
propos, faire résider nn Agent 
Di plomatiq ue au Brésil ; et cha
cune des deux Hautes Parties 
Cuntractantes aura le droit de 
nommer des Consuls Génórttux, 
Consuls, Vice-Consuls et Agents 
Consulaires pour les fnire resi
der dans tous les ports et places 
des territoires de l'autre Partie 
Cont-ractante, ou les mêmes 
officiers consulaires de la Nation 
la plus favo1·isée sont porrnis de 
résider. Toutet'ois, avant qu'un 
Consul Général, Consul, Vice
Consul ou Agent Consulaire, 
entre on fonctions, il sera, dans 
les formes usuelles approuvé 
p::w le Gouvernement du Pays 
oh il est envoyé, moyennant un 
Exéq uatur gratuit. 

Les Agents Diplomatiques et 
Consulaires de chacune des deux 
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Altas Partes Contractantes go
sarão, conforme as estipulações 
do presente Tratado, nos Terri
torios da outra Parte, dos di
reitos, pri vilegios e immunida
des que são ou forem concedidos 
aos mesmos Agentes da Nação 
mais favorecida. 

ARTIGO III 

Existirá entre os Territorios e 
Possessões das duas Altas Partes 
Contractantes liberdade reci
proca de commercio e de nave
gação. Os cidadãos e subditos 
respectivos terão o direito de 
transitar livremente e com in
teira segurança com seus navios 
e mercadorias em todos os por
tos, rios e logares onde igual 
favor for permittido aos cida
dãos ou subditos da Nação mais 
111 vorecida, e ahi poderão alugar 
ou occu par casas e armazens e 
entregar-se ao commercio por 
atacado ou a varejo de todos os 
productos e mercadorias de com
mareio licito. 

Quanto ao que diz respeito á 
acquisição, goso e cessão de pro
priedades de toda a especie, os 
cidadãos ou subditos de uma 
das duas Altas Partes Contra
ctantes serão collocados nos Ter
ritorios e Possessões da outra 
Parte, no mesmo pé de igual
dade que os cidadãos e subditos 
da Nação mais favorecida. 

Poder Execu\ivo i8\J7 

Hautes Partias Contractantes 
jouiront. conformément aux 
stipulations du présent Traité, 
dans les Territoires de l'autre 
Partie, des d1·oits, privileges 
et immuuités qui sont ou seront 
accordés aux mêmes Agents de 
la Nation la plus favorisée. 

ARTICLE III 

Il y aura entre les Territoires 
et Possessions das deux Hautes 
Parties Contractantes une li
berté réciproque de commerce 
et de navigation. Les citoyens et 
sujets respectifs de chacune des 
deux Hautes Parties Contractan
tes auron t le droit de se rendre 
Iibrement et en pleine sécurité, 
avec leurs nav~:r-~s et leurs car
gaisons, dans tous les lieux, ports 
et rivieres des Territoires et 
Possessions de l'autre ou les ci-· 
toyens ou sujets de la Nation la 
plus favorisée sont permis de se 
renrlre, ils pourront rester ou 
resider dans tous les lieux ou 
ports ou les citoyens ou sujets
de la Nation la plus favorisée 
sont permis de rester ou résider;. 
et ils pourront y louer et oc .... 
cuper des maisons et des ma
gasins et s'y livrer au commerce 
en gros ou en détail de toutes es
peces de produits, objets fabri
qués et marchandises du com· 
merce licite. 

En tou t ce qui concerne 
l'acquisition, jouissance et ces
sion de propriétés de toutes sor
tes. les citoyens ou sujets d'une 
des deux Hautes Parties Contra
ctantes seront places dans les 
Territoires et Possessions de l'au
tre, sur le même pied d'égalité 
que les citoyens ou sujets de la 
Nation la plus fa vorisée. 

20 
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ARTIGO IV ARTICLE IV 

As duas Altas Partes Contra
ctantes conveem que todo privi

,.Iegio, favor ou immunidade em 
materia de commercio, ue nave· 
gação, de transito e de residen
cia que uma dasduasi\ltas Partes 
Contractantes conceder actual
mente ou vier a conceder aos 
cidadãos ou subditos de um outro 
Estado, se estenderão aos cida
dãos ou subditos da outra Parte 

, Contractante, gratuitamente, si 
a concessão feita em favor deste 
alludido Estado for gratuita, e 
com as mesmas condições ou sob 
condições equivalentes, si a con
cessão for condicional; sendo sua 
intenção reciproca de collocar, 
sob todos os pontos de vista, o 
commercio e a navegação de cada 
Paiz no pé da Nação mais favo
recida. 

ARTIGO V 

Não serão lançados á impor-
tação no Japão de todos os arti

,gos produzidos ou fabricados nos 
Estados Unidos do Brazil e, reci
~vrocamente, não serão lançados 
.a importação nos Estados Unidos 
.do Brazil de todos os artigos pro-
duzidos ou fabricados no Japão, 
direitos difierentes ou mais ele
vados do que aquelles que são 
ou forem impostos aos mesmos 
artigos produzidos ou fabricados 
em todo e qualquer paiz estran
geiro e importados para o mesmo 
fim. 

Não serão tão pouco impostos 
nos Territorios ou Possessões de 
uma das duas AI tas Partes Con
tractantes á exportação de todos 
os artigos para os Territorios ou 
Possessões da outra direitos e 
contribuições differentes ou mais 
elevados do que aquelles que são 

Les deux Hautes Partias Con
tractantes conviennent que tout 
privilege, faveur ou immunité 
en matiere de commerce, de na
vigation, de voyage et de resi
(lence que l'une des deux Hautes 
Parties Contractantes accordo 
actuellement ou pourra accor
der à l'avenir aux citoyens ou 
sujets d'un autre Etat, seront 
étendus aux citoyens ou sujets 
de l'autre Pnrtie Contractante, 
gratuitement, si la concession 
accordée en faveur de cet antre 
Etat aura été gratuite, et avec 
les mêmes conditions ou avec 
d('s con•litions équi valentes, si 
la concession aura été condition
nellc ; leur intention étant de 
placer, sous tous les rapports, 
le commerce et la navigation de 
chaque Pays sur le piefl de la. 
Nation la plus favorisée. 

ARTICLE V 

11 ue sera imposé à l'importa
tion au Japon de tous articles 
produits ou fauriqués des Etats 
Unis du Bresil, et réciproque
mcnt il ne sera imposé h l'im
portation aux Etats Unis duBré
sil de tons articles produits ou 
fabriqués du Japon, aucuns 
droit-:: autres ou plus élevés que 
ceux qui sont ou seront imposés 
aux mêmes articles produits ou 
fabriqués de tou t autre pays 
étranger importés dans le même 
but. 

Il ne sera non plus imposé 
dans les Terri to ires ou Possessions 
de rune des deux Hautes Par
ties Contractantes, h l'exporta
tion de tous articles pour les 
Territoires ou Possessions de 
l'autre, aucuns droits ou char
ges autres ou plus élevés que 
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ou forem pagos por artigos simi
lares, com destino a outro qual
quer paiz estrangeiro. 

Nenhuma prohibição será im
posta á importação de artigos 
produzidos ou fabricados sobre 
os Territorios ou Pos~essões de 
uma das duas AltM Partes Con
tractantes, nos Territorios ou 
Possessões da outra, a menos que 
esta prohibição não seja igual
mente applicada á importação 
dos artigos similares produzidos 
ou fabrica; los em outro qualquer 
paiz. 

Outrosim,nenhuma prohibição 
será imposta ú, exportação de 
artigos dos Territorios ou Pos
sessões de uma das duas Altas 
Partes Contractantes com des
tino aos Territorios ou Possessões 
da outra, sem que e!3sa prohibição 
se estenda igualmente á expor
tação de artigos similares com 
destino a outro qualquer paiz. 

ARTIGO VI 

Quanto ao que diz respeito ao 
direito de transito, armazena
gem, premios,f;lcilidades e draw
backs, os cidadãos ou subditos 
11e cada uma das duas Altas Par
tes Contractantes serào, nos Ter
ritorios e Possessües da outra, 
sob todos os pontos de vista, 
colloeados no pé da Nação mais 
favorecida. 

ARTIGO VII 

Não serão impostos nos portos 
do Japão sobre os navios dosEs· 
tados Unidos do Brazil, e nos 
portos dos Estados Unidos do 
Brazil sobre os navios do Japão, 
direitos ou tributos de tonela
gem,pharóes, portos, pilotagem, 
qua:rentena, salvamentoi ou ou-

ceux qui sont ou s~ront pa.:v;á
bles à l'exportation des a.rticf~s 
similaires à destination de tout 
autre pays étranger. , . 

Aucune prohibition ne se~a. 
imposée à l'importation de tous 
articles pro11uits ou fabriques 
sur les Territoires ou Possessions 
de l'une des deux Hautes Partiés 
Contracta.ntes, dans les Territoi
res ou Possessions de l'autre, à 
moins que cette prohibition ne 
soit également n ppliquée à l'im
portation de~ articles similaires 
produits ou f:tbriqués dans tout 
autre pays. 

De même, aucune proilibition 
nc sera. imposée à l'exportation 
de tons articled tles Territoires 
ou Pus~es~ions de I' une des deux: 
Hautes Parties Contractantes à 
destination des Territoires ou 
Posses~ions de l'autre, sans que 
cette prohibition soit également 
étendue i.t l'exportation tles arti
cles similaires à destination de 
tout autre pays. 

.ARTICLE YI 

En tout ce qui concerne le 
droit de transit, magasinage, 
primes, facilités et drawba.cks, 
les c i toyens ou sujets de chaculle 
des deux Hautes Parties Con
tractantcs sel'nnt, rla,ns les Ter
ri to ires ou Possessions de l'au
tre, placés, sous tous les rapports, 
sur le pied de la Nation la plus 
favorisée. 

ARTICLE VII 

Ne seront imposés, dans les 
ports du Japon sur les navires 
des Etats Unis du Brésil, et daos 
les ports des Etats Unis du Brê
sil sur les navires du Japon, 
aucuns droits ou charges de 
tonnage, de phare, de port, de 
pilotage, de q uarantaine, de saü-
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tros direitos ou contribuições 
similares ou analogas, de qual
quer denominação que sejam, 
lançados ou não ~m proveito do 
Governo, dos funccionarios pu
blicos, dos particulares, das cor
porações ou de qualquer estabe
lecimento, differentes ou mais 
elevados do que aquelles que são 
actualmente ou forem para o 
futuro applicados em iguaes cir
cumstancias nos mesmos portos 
sobre os navios da Nação mais 
favorecida. 

ARTIGO VIII 

A cabotagem das duas L 1 tas 
"Partes Contractantes :fica exce
ptuada ~,das disposições do pre
sente Tratado e será respectiva
mente regularisada pelas Leis, 
Decretos- e Regulamentos dos 
dous Paizes. 

ARTIGO IX 

No presente Tratado todos os 
navios que, pelas leis brazilei
ras, puderem ser considerai!os 
como navios hrazileiros e todos 
aquelles que, segundo as leis 
japonezas, puderem ser conside
rados como navios japonezes, 
serão respectivamente conside
rados como navios brazileiros 
e japonezes. 

ARTIGO X 

Os subditos e os navios do Im
perio do Japão que forem ao 
Brazil ou ás suas aguM territ:J
riaes se submetterão, durante 
todo o tempo de sua estada, ás 
leis e á j urisdicção do Brazil, 
bem como se sujeitarão ás leis e 
á jurisdicção do Japão todos os 
cidadãos ou navios brazileiros 
que forem ao .1apão ou ás suas 
aguas territoriaes. 

vetage ou autres droits; ou 
charges similaires ou analogues 
de quelque dénomination que ce 
soit, levés au nom ou au profit 
du Gouvernement, des fonction
naires publics, des pa.rticuliers, 
des Ci,rporations ou des établis
sements quelconques, autres ou 
plus élevés que ceux qui sont 
actuellement ou seront, it l'ave
nir, appliques en pareil cas dans 
les mêmes ports sur les navi
res de la Nation la plus favo
risée. 

AR TIC LE VIII 

Le cabotage des deux Hautes 
PartiesContractantes est excepté 
des di~positions du présent 
Traité. Il ser a respectivement 
réglé par les Lois, Ordonnances 
et Réglements des deux Pays. 

ARTICLE IX 

Dans le présent Traité tous 
les navires qui, conformément 
aux lois brésiliennes, pourront 
être considórés comme navires 
brésiliens et tous les na vires qui, 
conformément aux lois japonai
ses, pourront être considérés 
comme navires japonais, seront 
respecti vement considerescomme 
navires brésiliens et japonais. 

ARTICLE X 

Les sujets et les navires du 
Japon qui se rendentau Brésil ou 
dans seseaux territorialesseront, 
aussi longtemps qu'ils y reste
ront, soumis aux lois et à lajnri
diction du Brésil, et les citoyens 
et les navires des Etats Unis du 
Brésil qui se rendent au Japon ou 
dans ses eaux territoriales se
ront aussi également soumis aux 
lois et à la juridiction du Japon. 
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ARTIGO XI 

Os cidadãos e subditos de cada 
uma das duas Altas Partes Con
tract.antes gosarão respectiva
mente nos Territorios e Posses
sões da outra Parte, de inteira 
protecção para as suas pessoas 
e propriedades; terão livre e 
facil accesso junto aos tribunaes 
para a defesa de seus direi tos ; 
e, da mesma fórma que os cida
dãos ou subditos do paiz, terão 
o direito de empregar advogados, 
solicitadores ou manda.tarios 
para S"l fazerem representar 
junto aos ditos tribunaes. 

Gosarão igualmente de uma 
inteira liberdade de consciencia, 
e, conform<"\ndo-se com as leis e 
regulamentos em vigor, terão o 
direito de exercer publica ou 
pri vadamente o seu culto; terão 
igualmente o direito de enterrar 
os seus nacionaes respectivos, se
gundo os seu.; ritos, nos loga.res 
convenientes e apropriados que, 
para esse fim, forem estabelecidos 
e mantidos. 

ARTIGO XII 

Quanto ao que diz respeito á 
obrigação de hospedar militares, 
ao serviço obrigatorio nos exer
citos de terra e mar, ás requisi
ções militares ou aos empresti
mos forçados, os cidadãos ou sub
ditos de cada uma das duas Al
tas Partes Contractantes gosarão 
nos Territorios e Possessões da 
outra dos mesmos privilegios, 
immunirlar1es e isenções que os 
cidadãos ou subditos da Nação 
mais favorecida. 

ARTIGO XIII 

O presente Tratado entrará 
em vigor immediatamente depois 

ARTICLE XI 

Les citoyens et sujets de cha.
cune des deux Hautes Partias 
Contract.antes ,jouiront respecti
vement, dans les Territoires et 
Possessions de l'autre Partie, de 
la parfaite protection pour leurs 
personnes et propriétes; ils au
ront un acces libre et facile au
pres des Tribunaux pour la pour
suite et la défense de leurs droits 
et ils auront, sur le même pied 
que les citoyenfl ou sujets du 
Pays, la faculté d'employer des 
avoués, des avocats ou des man
dataires pour se faire représenter 
devant les susrHts Tribunaux. 

Ils jouiront également d'une 
liberté entiere de conscience et 
auront, en se conformant aux 
Lois, Ordonnances et Réglements 
en vigueur, le droi t de se livrer à 
l'f'xercice privéou public de leur 
culte; ils jouiront aussi du droit 
d'inhumer leurs nationaux res
pectifs, suivant leurs coutumes 
religieuses, dans les lieux con
venables et apropriés qui seront 
établis et entretenus à cet e:ffet. 

ARTICLE XII 

En ce qui concerne l'obligation 
de loger les militaires, le service 
obligatoire daiJS Ies armées de 
terre ou de mer, les réquisitions 
militaires ou les emprunts forcés, 
les citoyens et sujets de chacune 
des deux Hautes Parties Contra
ctantes jouiront, dans les Terri
toires et Possesl;ions de l'autre, 
des mêmes privileges, immunités 
et exemptions que ceux dont 
jouissent les citoyens ou sujets 
de la Nation la plus favorisée. 

ARTICLE XIII 

Le présent Traité entr9ra en 
vigueur immédiaternent apres 
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da. troca das ratificações e se tor
nará obriga.torio por um período 
de doze annos, a partir do dia 
em que for posto em execução. 

Cada uma das Altas Partes 
Contractantes, decorridos onze 
annos depois de entr'ar em vigor 
o presente Tratado, terá o direito, 
em um momento da,io, de o de
nunciar á outra, expirando elle 
no ftm do decimo segundo mez 
a contar dessa notificação. 

ARTIGO XIV 

O presente Tratado será feito 
em duplicata nas línguas pOI·tu
gneza, japoneza e franceza e, no 
caso de dl vergencia nos textos 
ja.ponez e portuguez, se recor
rerâ ao texto francez, o qual 
será obrigatorio para os dous Go
vernos. 

ARTIGO XV 

O presente Tratado será rati
ficado pelas duas Altas Partes 
Contractantes e a troca das rati
ficações terá logar em Pariz logo 
que for possi vel. 

Em testemunho do que os Ple
nipotenciarios respectivos o as
s~-gnaram e lbe fizeram púr o 
sello de suas armas. 

Feito em seis exemplares em 
Pariz, aos cinco dias do mez ele 
novembro do anno de mil oito
centos noventa. e cinco, corres
p6ndente ao vigesirno oitavo de 
Meiji. 

(L. S.) Gabriel de Toledo Pi:;a 
e Almeida. 

(L. S.) Sonr! A ra.nthr!. 

l'échange des ratifications et 
restera obligatoire pendant une 
période de uouze a.ns i1 partir du 
jour oü il aura, été mis it ex
ceution. 

Chacuno dos denx Hautes Par
ties Coutractantes aura !e droit, 
à un moment quelconque apres 
que onze années S3 seront écou
lóes depuis l'entrée en vigueur 
du présen t Trai t.é, de notifier ú 
l'autre Partie son intention d'y 
mettre fin, et, ;\ l'expiration du 
douzieme mois qui suivra cette 
notific:ttion, ce Tra.ité cessera et 
expil'era entii.n'ement. 

Al~TICLE XIV 

Le pr<·~senL Traité se1·a fait en 
double <lans l0s langues portu· 
gaise, japonaise et frança,so; et, 
dans le éas (1ü des r1 itférences 
existe1·aieut entro les textes por
tugais et j:tponai.;.:. il en sera dé
cidé d'apres le texte français 
qui est obligatoire pour les (leux 
Gou vernem en ts. 

ARTICLE XV 

Le présent Traité sera ratifié 
par les deux Hautes Parties Con
tractantes, et les ratifications 
~eront échangées ü, Paris aussi
tôt que faire se pourra. 

En foi de quoi les Plénipoten
tiaires respectit's l'ont signé et 
y ont appos1~ leurs cachets. 

Fait en six expéditions à Paris, 
le cinquierne jonr du onzieme 
mois de l'année mil buit cent 
quatre-vingt-quinze, correspon
dant à la vingt huitieme annt~e 
de Ml'iji. · 

(L. S.) Gabriel de Tolcdo Piza 
e Almeidrt. 

(L. S.) SoruJ ;\rrJsHhe. 
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DECRETO N. ~100 - DE s fiE :\Bl~lL DE um; 

Approva o orçamento de guinda::;tes, mn.Lerial rndanle e outl'OS para o 

trafcgn do porLo de SantoR e a plarlta ;_!Cl'al tll) eacs. <lprc'lcnt:;do::; 

pAb Comp::mltia Docas dP S:utlos. 

O Presitlente rla Repu!Jlir::a dos E5Ütclos Cnirlos drJ f3t':tzil de
crcb: 

Artigo unico. Ficam appeovado~ o ot'ÇfUHcnto 1lo guindastes, 
material rodante e utensilios necessaT'Íos pn,ra o serdç., de 
carg-a o descarga, transpol'te e conferencia de mercador-ias no 
caos de Santos, na importnncia de duzentos cincoenta e cinco 
contos setenta e llous mil tresentos cincoenta e sete réis 
( 255:072$:357) e n, planta ge1\tl do mesmo ~~acs, abr~tngcudo a 
zona do littoml atra vess:tda pela linl1a rcrrm1r fJue o liga ao 
arnwzem para deposito de inflammaveis e eorrosiYos, que tem 
de ~er construido no local denomin:ulo « Allamô;t >); orçamento 
e pl:.tntrt npresentados pela Companhia Do~as de Santos em vir
tude dos sens contractos e a viso n. 42G, de JIJ de outubro de 
1894, e que vão rubricados pelo dil'eclor da Dil'ectoria Gcrn.l do 
Obras Publicas. 

Capital Federal, 5 de abril ele 180i, gn da Republica. 

PRUDE:-<TE .f. DE l\IrmA.f:S BARROS. 

JoiUJUÍitl D. ]lfurtinlw. 

DECRETO N. 2491 - DE 5 DE ABIUL IlE 1897 

Conce le autorisn.çiio a The Q1t1'0 Preto Gold Jlincs. ol B1·asil limited, 

para continuar a fnnccion«r n" l~r'puhl ica 

O Presidente da Republica dos Estadns Unitlns do Hrazil, atte n
dendo ao que requereu á Tl~e 0111·o Preto Gof,f 11fines o( Brasil, 
limited, devid,tmente repre3entadn., úecreta ; 

Artigo unico. E' concerlidrt autoPi.;;ação a Thc Ou1·o Preto Gold 
Mines o f B1·asil, limited p'tl'a continuar a func·~ionar na [{e pu
blica, com as alterações feitas nos seus estatuto.;;, medhn te as 
clausuhs a que se ref,~rem os decretos m. \lS 3·S. de a de janeiro 
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de 1888 e 1772, de 18 de agosto de 1894 ; e ficando, outrosim, 
obrigada ao cumprimento das formalidades exigidas pela lE>gis-
1ação em vigor. 

Capital Federal, 5 de abril de 1897, 9" da Republic:1.. 

PRUDENTE J. DE l\loRAES BARROS. 

Joaquim D. Jbo·tinho. 

Eu alJaixo assignado, Johannes .Jochím Christian Voigt, tra
ductor publico juramentado e interprete eommerciallllntricubclo 
no meritissimo Tribunal Commercial desta pi':tça para as línguas 
allemã, fr:mceza, ingleza, suecca, dinmllai'!JUeza., hollandeza e 
hespanhola, escriptorio à rua Pl'inJeiro de Março n. 41, l" andar. 

Certifico pela presente em como me foi a(H'esentado um docu
mento escripto na lingua ingleza, afim de o traduzir litteral
mente para a lingua vernacula, o que a'isim cumpri em razão do 
men ofiicio e litteralmente vertido diz o seguinte : 

TRADucçÃo- Copia- 38Gô5/13, sello S/s- R0gistrarla, 5.GOO, 
R de fevereieo de 1897. 

Deliberação especial de« The Ouro Preto Gold Mines of Brasil, 
limited- Adoptada em 30 de dezembro de 1896- Confir
mada em 28 de janeiro de 1897 

Em uma reunião ger:1.l extraordinaria dos mmnbros (}esta 
companhia, devidamente convoca,In, e celehr:1da no n. 6, Queen 
St:~teet Place, na. cid,ule de Lonrlres, aos :~o dias de dezembro de 
1~96, foi deviJamente adaptada a sep-uinte deliberação especial 
e conô.rmada em reunião geral extraordinaria, celebrada aos 
28 dias de janeiro ue 1897, no ffii~.:.;mo local. 

DEL! HEI\ AÇÃO ESI'ECI A L 

Seja e pelil presente fica delíhcrarlo que os estatutos rla socie
dade Tlte'O uro Preto Golrl Jlines o( B~·asil, limited sejam altera
dos pelo modo seguinte : 

a) qn~ o ar!. 14 sej.a alterado .accre:;:cenbl!1rlo-se as pala nas
por d~llberaçao especial - depm-; d:1s pal1 Has- a comptnflia 
podr~ra ; 

b) que. o art. 15 seja alterado accrescentanrlo-se as p:1b vras -
excedera uma quarta parte da import:•ncia de uma aeção ou -, 
depois das palavras - e que nenhu!lla chamada -, e antes das 
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palavras- será feita pagavel de um dia antes de tres mezes 
depois do dia, etc. ; 

c) que o art. 99 seja alterado omittindo-se as palavras-poderá, 
segundo os administradores e o accionista que pagar o mesmo 
concordarem, ser considerado seja como dando o direito a divi
dendos ao possuidor na occasião da acção, seja como dando o 
direito -, e substituindo-se em seu logar as palavras - darã 
o direito. 

d) que o nrt. 21 seja alterado, accrescentan,ln-so as pala
vras- na türma ordinaria usual ou-, depois das palavras -
acções na companhia poderão ser transferidas ; 

e) qu·~ o art. 24 seja altera1lo, accres:::entando-se as palavras 
- não liberada - Llepois das palavras - recusar a registrctr a 
transfcrencia de uma acção ; 

/) qno o art. 61 seja alterado, accrescentando-se as palavras
recusn.r a rt~gistrar a transferencia de uma acção ; 

n que o art. 31 seja alterado, accrescentando-se as palavras
nem em emprestimos sobre a garantia de - depois tlas pala
vras - nenhuma parte do activo da cornpanhia será empregada 
na compra de ; 

g) que o art. 34 seja alterado - accrescentan1lo-se as pala
vras - não liberadas - dep~)iS das palavras - a companhia 
terá um direito de retenção, primeiro e supremo sobre as acçõe.s ; 

h) IJUe o art. 8G seja omittido, e substituído pelo artigo 
seguinte : 

« 86. A qualificação de um administrador será qne seja elle 
po.ssuidor de acções da companhia do valor nominal de .t 500. 
Um adminbtrador original poderá exercer seu cargo antes de 
adquirü• a, sua qualificação, mas em totlo caso deverá adquirir 
a mesma dentro rlf0 um mez depois rb sua nomeação ; a não 
fazer isto, S'~l'á c:msiderado como tendo consentido em tomar as 
ll!esmas rlitn.s ac:«Jes da companhia e ns mesmas I he serão imme
clJabmente adju'1icadas de conformillatle.» 

i) que o paragrapho (p) no art. 101 seja, alterado, accrescen
tando·se as palavras- sujeito á clausula 31 - depois 1las pala
vras - tla maneira que j nlgarem conveniente ; 

j) que o art. 12G seja alt(~rado, omittindo-se as -palavras -
uma, cópia impressa do dite balancete serú, antes de tal reunião, 
enviada pelo Correio a, ou entregue no endereço registrado de 
cad_a accionista, regbtrado como tendo um end~~reço do Reino 
Un1do ou outra p<i.rte -, e substituindo-se prlas palavras -
uma cópia impressa do rela torio, acompanlw11a pelo bal<mcete e 
exposição de contas será entregue ou enviada pelo Correio ao 
en,lereço r(~gistrado de cnda accionista, sete di:ts ao menos antes 
da reunião geral o duas copias destes mesmos documentos serão 
enviadas ao mesmo tempo ao secretario da Repartição de 
Acções e Empro:;timos 'la Bolsa de Londres. 

O secretario, H. 1Vard. 
6, Queeu Street Place E. c. 
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Escriptorio do Registro de Sociedades, 8 de fevereiro de 
1897. 

Estava a.ssignado pelo tabellião C. \Vatts, da cidade de 
Londres, em uma traducção em portuguez annexa ao refe
rido documento que me foi apresentado, que foi supprimida por 
afastar-se da lettra do texto, fazendo esb. declal'ação para 
comprehensão das l('lgalisações SeP'uintns : 

Reconheço verdadeira a assignatura junta de Charles Joseph 
\Vatts, tabellião publico desta cidade e pam constar onde 
convier, a pedi•lo do mesmo, passei a presente e liguei 
com o documento junto rubricado por mim e assignei e tiz 
sellar com o sello do Consulado dn Republicn. dos Estados 
Unidos do Brazil, em Lomlres, aos 17 de t'evereiro de 18\)7. 

N. 31 - Recebi 6/9 d. -Lui:; Augusto da Costa, vice-consul. 
17 de fevereiro de 1897, sobre duas estampilhas consulares 

no valor total de 3$000. 
Reconheço verdadeira a assignatura 1lu Sr. Luiz A11gusto da 

Costa, vice-consul em Londres. 
Rio de Janei1·o, 10 de março de 1887.- Pelo director geral, 

L. P. da Silva Rosa. Sobt·e estampilha:-; do Thesouro Nacional 
no valor coilectivo de 550 réis. Ao lado estava o sello da Secre
taria das Relaçõos Exteriores da Hept~blil~a tlos Esta,~los Uni
dos do Brazil. 

Estava sellado com duas estampilhas do The.;;ouro Nacionnl 
no valor total de 1~200, devid::tmente inutilisauas com o carimbo 
da Rec)bedoria da ~apital Federal em lO de março de 189:'. 

Nada mais continha o referido docutntJlÜíJ, que tlelmcnte verti 
do proprio original ao qual me reporto. 

Em t'é do que passei o presente que assignei e sellei com o 
sello do men officio nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 20 dias 
de março de 1897 .-Joannes Jochim. Christian Voigt, traductor 
publico juramentado. 

DECRETO N. 2492- DE 12 DE ABRIL DE 1897 

Abre ar> Ministerio da Fa.zenda. o credito Pf>pecial de 21():306:530() para 
roccorrer ;í, reRULuição <lq impnRtro rle mui<~ c"bra•lo Robt·c dividenrloR. 

O Presidente da Republica do~ Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisação conferi(la. pelo art. 2\ n. 10, da lei 
n. 428, de 10 de dezembro de 1896, e tendo ouvido ~ Tribunal 
de Conta:;, de a.ccordo com o que preceitua o a.rt. 2", n. 2, lettra 
C, do decreto n. 392, de 8 de outubro de 18!)6 ; 

Decreta: 

. Art. 1. '' Fica aberto ao Ministerio da Fazendo o credito espe
cial da impQrt:J.nch.l. de 21fj: ~~'Jt;~30(). pua. oc~orrer á re~titui';ão 
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da. differença de 1 o/ o que foi cobrada a mais, em 1895 e 1896, 
no imposto de 2 1

/ 2 °/o sobre dividendo rle sociedades anonymas. 
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 12 de abril de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. DE MortAES BARROS. 

Bernm·dino de Campos. 

DECRETO N. 2-1D3 - DE 22 DE ABRIL llE 1897 

PulJlica a n.dher;iio do protectorado britannico de S:crawak :'1 Cotwcnçiio 

Posbl Univer.s:ll. 

O Preshlente da Repnblica •los K;tados Unidos do Brazil faz 
public'l a adhesão do protectorado britannico de Sarawak á 
Convenção Postal Univers,ll (convenção principal}, com exclusão 
dos outros actos concluídos no Congresso Je Vienna, segundo a 
communicação do Conselho Federal Suisso, de 1:1 de março deste 
anuo, ao Mínisterio das Relações Exteril)res, cuja trauucção 
official este acompanha. 

Capital Federal, 12 de ahril da 1897, go ua Repuhlica, 

PRUDENTE ,J. DE MoRAES BARROS. 

Dionísio E. de Castro Cerq~teü·a. 

Tn.ADucçÃo -Berna, 13 de março de 1807. 

Sr. Ministro - Temos a honra de informar a V. Ex. que, por 
nota datada de 2ô de fevereiro proximo passado, a Legação da 
Gran-Bt·etanha, em Berna, nos communicou a adhesãp do prote
ctorado hl'itannico de Sara.wak á Cnnv•.,nção Postal Universal 
(convenção priucipa1), com exclusão dos outros actos concluídos 
no Congresso de Vienna. 

Apressamo-nos a notificar essa adhesão a V. Ex., de confor
midade com o art. 24 Ja mesma Con-venção, e fazendo sobre
sahir o seguinte : 

l.o O protectorado britannico de Sarawak entrará na União· 
Postal Universal no lo de julho de 1897. 
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2. o As repartições postaes desse protectorado perce barão os 
equivalentes de taxas seguintes, identicos aos que estão em 
vigor na colonia britannica dos Straits-Settlements : 
8 centesimos de dollar por. . • • • • . • • . . . . . • • . • . • • 25 centimos 
3 » » » » . • . . . • . • . • . . . • . . • .• • • lO » 
l » » » » • . . • . . . . • . . • • . . . . . . . • 5 » 

3. o Qeanto á participação das despezas da Secretaria Interna
cional, o protectorado britannico de Sarawak ficará compre
hendido no « conjuncto das outras colonia::; e protectorados bri
tannicos, menos o Canadá», rle accordo com o§ 5° do art. 32 
do re~ulamento para a execução da convenção principal. 

Aproveitamos esta occasião, Sr. Ministro, para renovar-vos 
as seguranças de nossa alta consideração. 

Em nome do Conselho Federal Suisso: 

A Sua Excellencia 

O Presidente da Confed,~ração, 

DEUCIIER. 

O Chance[ ler da Cnni!)rlnl':tçãn, 

RncaErr. 

O Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros dos Estados Unidos 
do Brazil no Rio de Janeiro. 

DECRETO N. 2494 -DE 14 DE ABRIL DE 1897 

Abre ao ::\linisterio das Relações Exteriores o cr,•uitn de 200:000:,, ao 
cambio de 2i, para ser applicado as der-;pezas com a creação rla 
Legação e dos Consulados no Imperio do Japi'io. 

O Presidente da Republica dos Estados Unirlos do Brazil, 
achando-se autorisado pelo art. 2° da lei n. 419, de 27 de no
vembro de 1896, 

Decreta: 
Artigo unico. Fic::t aberto ao Ministerio das Relações Exte

riores o credito de 200:000$, ao cambio de 27, para. ser appli
,cado ás despezas com a creação da Legação e dos Consulados no 
lmperio do Japão. 

Capital Federal, 14 de abril de 1897, gn da Repub!ica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Dionísio E. de Castro Cerqueira. 
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DECRETO N. 2495 -DE 14 DE ABRIL DE 1897 

Crea com o pessoal que for necessario uma Lt>gaqão no Imperio do 
Japão e um Consulado Gerul de 1a classe com sélle em Yokoama. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
achando-se autorisado pelo art. 2° da lei n. 419 de 27 de no
vembro de 1896, 

Decreta: 
Artigo unir.o. Ficam creados com o pessoal que for neces

sario uma Legação no Imperio do Ja.pão e um Consulado Geral 
de la classe com séde em Yokoarna. 

Capital Federal, H de abril de 1897, 9° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Dionísio E. de CMtl·o Cer1.ueiro. 

DECRETO N. 249G -DE 14 DE ABRIL DE 1897 

Autorisa a construcçrto de duas estações nos l0gares denominados 
« Moóca )) e «Lapa)), d:t Estrada de Ferro Llr Santos a Jnndiahy. 

O Presidente da. Republica dos E~tatlos Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a S. Paulo Railway C ompany, 
limited, decreia: 

Art. 1.° Fica autorisada a construcção, por conta. do capi
tal, de duas estações nos logares denominados« Moóca »e «Lnpa», 
da Estrada de Ferro de Sanbs a Jundiahy, ignaes á. que está 
projectada para Ribeirão Pires, approvada pelo decreto n. 2338 
de 3 de setembro de 1896 e seguntlo os orçamentos que com este 
baixam rubricados pelo director geral da Direct~ Üe Viação, 
da Secretarirt de Estado da Industria, Viação e.Gurã::; Publicas. 

Art. 2. 0 E' supprirnida a construcção do armazem de cargas 
projectado na e~ta.ção do Pilar e comprehendido no citado 
decreto n. 2338 de 3 de setembro de 1896. 

Capital Federal, 14 de abril ele 1897, 9'> ela Republica. 

PRUDENTE J. DE l\IORA.ES BARROS. 

JoaqHim D. Mtwtinho. 
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DECRETO N. 2497-DE 14 DE ABIUL TlE 1R07 

.:\Iodilica o::; arts. 34, -!2, -!5, 7G e 00 do rrgnbnwnlo e tal' i fas tle pas
sa~:eiros e mercac1ot·ias, que acompanham o decreto n. 8060. de 3 
ele maio rle 18:-:1, em vig-or n:t Estrada de Fet'l'O 1lo l~e,·irr~ :w Li
nweiro. 

O Presitlente Ü[t Repnblica dos Estados Unidos d0 Brazil, atten
dendo ao que requoreu a Great 1Vestern o( Brosil Rni!u:ay Com
JWH!J, limite.!, 

Decreta : 
Artigo nnico. Ficam moditicados os arts. 34, ·!:! . ..f\ '76 e 

VO, tlo regulamento e tarifns de p<tSsagdros e mercadorhts, rpte 
acompanham o decreto n. 80G9, de 3 de maio de 1881, em vigor 
na E:;;trada de Ferro do Recife ao Limoeir, de :lccot··lo com as 
bases que com este baixam, assignnrlas pdo :Vlir.listt·o de Estado 
dos Negocios dJ. Intlnstria, Vinç:In o Obras Pnblicas. 

Capital Feder;d, 14 de alJril do 1897, 9• ,~;, Re!'tlblic:l.. 

PRl'DENTE J. I1E :\Iol~AES 1:.\ltWl"'· 

Modificação dos arts. 34, 42, 45, 76 e 90 do regulamento e 
tarifas de passageiros e mercadorias que acompanham o 
decreto n. 8069, de 3 de maio de 1881. a que ~::e refere o 
decreto n. 2497 desta data. 

Art. :H. Os objectos cujo transpoete se effectnar pelas cnndi
ções da tarifa n. 2. p(·dcm ticitr 2! horas no at·mazetn da, 
companhia., na capital, e 36 horas nos do interior. Findo este 
prazo só permanacerão nos armazeus das e:-;taçi)cs por conta e 
risco de quem pertencer e pagando a ~rgninte arnmzenagem, 
por unidade e fracção ele lQ kilogrammas, u por dia : 

Pelos primeiros 30 dias, 100 réis, pu!' dia; 
De 31 a 90 tlias, 200 reis. 
Conhecendo a. companhia a residencia ou escriptol'io dos re<::!e

bedm·es na capital, quawlo lhe tbr possivel, mandará avisar os 
mesmos da chegada de suas mercrrdorias, n lim de accelerar a sua 
retirada. 

Art. 42. As mercadorias cujo transporte se efreetunr pela ta
rifa n. 3, podem permanecer nos armn.zen:; 1la companhia, na 
capital e no interior, durante o prazo estipulado no art. 34. 

Findo este prazo as mercadorias só continuarão a permanecer 
pagando a taxa de 400 reis por mil kilogrammas e por dia de de: 
mora. 

Art. 76. Supprima-sc. Trens especiaes. 
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Art. 90. Sem prejuízo do serviço d.a estrada de ferro, poderá a 
administração, á requisição de qualquer pessort, expedir trens 
especiaes do passageiros, mercadoria e animncs, med.iante as se
guintes condições : 

1. a A taxa do<; trens de passageiros será de 2$, pot' kilometro 
ou fracção 1le kilometro, CJU•) tenhatltJ percorrer rebocamlo a loco
motivn, um só carro ele Ia classe com o comp0tentc C<Hro de f1·eio. 
Os r~emais c;trros que compuzerem o tr·t~m seriio v:\got> CtJnforme 
suas respedivas lotações com o allatim~nto de 2;:) ·~o, •te accordo 
com o art. 13. Esta taxa será elevarln a :JO "/., u1ab si os reftwidos 
trens tiverem de set' expedidos 1l0pois 1tas ti horas rla tarde ; 

2." A lmg<1gem transportada nos tren:'i cspnci:ws r te passa
geiros e r1ue não se achar nas condi<;ilc·s rlo ;u·t. 18. pa~·,:r;'t o 
sou frete pela ta rira n. l :2 : 

3. a Os trens especiaes de mercrvlorias e animaes coutinnarão 
a pflgar pela tabella e tarifas em vigor, otJserv<,ndo-se todas 
as tlemais condições consignadas nec.;~:-ts l<1.l 1<'1 lns. 

C'AWiA OU DE::.IC.\Ri L\ 

Art. ·!S. A arlministração pf)tlei'Ú ftt;, ·r o :-;eniço rltJ qne trat<t 
o artigo autecetlente, depois do prazo de ll IIOl':l::;, no caso de 
negligencia dos expeditores ou tlestinat:.lrios ou por convenio, 
cobrando, além do frete, 58 por carga ou descarga de vagões. 

Capital Federal, 14 de :;tbril ele 1807.-.Jauqt~im Jfurtinlto. 

DECRETO N. :2lq~) (")-DE l~l DE Al]lUL DE 1800 

Publica a deci~ão tcmalla pd·•~ (iov(~t·Jw~ 1b _\.uc;tt·ia P <la Hungria, 
1le ::\CCetlPl'Clll ;l. Uniilo para a protr'c<:úi) cb l':·()pl'ic•h,le lnt[u,tri;d. 

O Presidente da Repuhlica tlos Est."t~los Uni-dos do Bl'azil faz 
publica a decbão tomada nelos Govemos da, An:'ltria e da Hun
gria, de accederem á Uuíão para a pl'otecç:lo <la Propriedade 
Industrial, segundo a communicação do Conselho Federal Suisso, 
de lü de março deste anno, ao }.linistreio da..; l~elações Exterio
res,Ecuja traducção officinl este acompanha. 

Capital Fe~leral, liJ de abril d3 l8D7, IJ" ela Republica. 

PR l;DENTE J. DE 2\Ior.AES BART~OS. 

Dio1úsio E. de Castro Ccrqucil'a. 

(*) O decreto n. 2i()8 f;efÜ. publicad.) em colle:'ç:\·) 1 si o intet·ess'\do Pl.,.";ar o 
imposto a que está suf:eito. 
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TRADucçÃo-Berna, 16 de março de 18\H. 

Sr. Ministro- Temos a honra. de le~ar ao conhecimento 
de V. Ex. que, por nota datada. de 2 deste mez, a Lega,;ão da 
Austria-Hungria, em Berna, nos notificou a decisão tomada pelo 
Governo da Austria e pelo da Hungria, de accederem á União 
para a protecção da Propriedade Intlustri<tl. 

Esta accessão comprehentle a adhesão a convenção principal 
de 20 de março de 1883, ao protocollo li de .Madrid de 14 de abril 
de 1801, relativo ao registro internacional das marcas de f<lbrica 
ou de commercio e ao protocollo IH de Madrid de 15 de abl'i1 de 
18\H concernente a dotação da Secretaria Internacional. Os dous 
Governos austríaco e hungaro determinaram ulteriormnnte a 
época em que terú logar a entrada e:tfectiva das dnas partes da 
monarchia, depois que os seus parlamentos approvarem a decisão 
dos respectivos Governos. 

Ulteriormente, portanto, communicaremos a V. Ex. a data 
que for fixada para a accessão, assim como a clas;;e em que a 
Austr·ia e a Hungria respccti vamen te devem ser classific:Hlas 
quanto á repartição das despezas da Secretaria Internacional. 

Aproveitamos esta occasião, St·. Ministro, para renovar-vos 
as seguranças de nossa alta consideração. 

Em nome do Conselho Federal Suisso: 

A Sua Excellencia 

O PresilLnte d:t Cnnfed(•ração, 

DEUCHEH .• 

O Chanceller da Confederação, 

RuGIEit. 

O Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros dos Estados Unidos 
do Brazil no Rio de Janeiro. 

DECRETO N. 2500- DE 10 DE ABRIL DE 1897 

.Approva as plantas e orçanwntos p:tt•a con'ltrucçã0 de um armazf'm 

provisorio e os necessarios de~ü')'l no Alto da SPrr3, da E-,tr::vla de 

Ferro de Santos a Jumliahy. 

O Presidente àa Repnblica dos E:;;tados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu :1 S. Pmdo Rr!ilu:a!J Coiilpany, 
limitecl, decreta. : 

Artigo unico. Ficam appro,arlo::; as plantas e r,rçamentos que 
com este baixllm rubrica los pelo director geral rla Dir·ectoria de 
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Viaç.ão, da Secrebria de Eshdo dos Negocios da Industria,Viação 
e O!Jras Publicas, para construcção de um arm::tzem provisorio e 
os necessa.rios desvios no Alto U<t s·~rra, da Estrada de Ferro de 
Santos a Jundiahy. · 

Capital F~deral, 19 de abril de 1897, 9o d,t Ropublica. 

PRUDENTE J. DE :MoRAES BARROS • 

.Jocrquim, D. Mttrtinho. 

DECRETO N. 2;)01 - DE 19 DE ABRIL DE 1897 

Eleva a 40~ por dia a taxa do aluguel dos guindastes a vapor da 
Estl'ada de Fet'ro do Recife ao S. F ranri'ico. 

O Presidente da Republica dos E~tados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Recife and S. Fmncisco Pemam
buco Railway Company, limiterl, decreta : 

Artigo uni<-,o. Fica elevada a quarenta mil réis,por dia a taxa 
do aluguel dos guindastes a vapor da E'5tra·h de Ferro do Recife 
ao S. Frotncisco, fixada em vinte mil réis de accordo com o 
art. 122 do regulamento em vigor, appt>ovaJo pelo decreto 
n. 10.321 de 22 de agosto de 1889. 

C'tpibl Federal, 19 de abril de 1897, 9° da Republica. 

PRUDE:"<TE J. IJE :\10RAE3 BARROS. 

Joaquim. D. llfurtinTw. 

Sr. Presidente da Republica - O projecto de regulamento 
que tenho a honra de sul>metter á vossa apre.::iação não é mero 
expediente para de!Jellar os males da. situ;tção economica do 
paiz, mas o preenchimento de um dever imp0sto ao Governo pela 
lei n. 1746, de 13 de outubro do 1869, art. 1", § 6'', quo dispõe: 

« Poc1erá o Governo conceder its com~):<nhia,s de docas a facul
chtde de emittil' titulo::; de garanti<t das mercadorias depositadas 
nos respectivos armazens. conheci,los pelo nom ~ de un:-rants. 
Esse regulamento esp8cial deverá estabJl0cer as regt·a.s para a 
emissiio desses titulas e o seu uso. » 

Faculdade ampla, ella habilitt o P·Jcler Executivo a agii' tra
ç:ulclo as normas necess:trias á vi la e d(~senvolvimento da nova 

Poder Executivo 1SJ7 21 
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instituição, introduzida assim, legalmente, no mecanismo com
marcial. 

Já o decreto n. 2647, de 19 de setembro de 18fi0, attribuia 
ás Alfandegas e Mesas de ~endas igual concessão regulada em 
nossas leis aduaneieas sob a denominação de conhecimentos ou 
bilhetes de deposito. Igualmente conforml\-se perfeitl\mente ao 
nosso direito permiltir aos arml\zens das estradl\s de ferro e 
aos trapiches e armazens alfandegados a emissão de títulos de 

. deposito e penhor. Muitas di~posições e actos officiaes consa
gram esta asserção; Co,lsolidação elas Leis das Alfanrlegas e 
J."ffesas de Rendas, art. 242. 

Em nossa legislação encontramos mais o seguinte: Estatutos 
do Banco do Brazil, approvados pJlo decreto n. 3739, de 23 de 
novembro de 1866, art. 47 §()o: - «Fazer emprestirnos sobre 
penhor de mercadorias não sujeibs a corrupção, depositaJas nas 
alfandegas ou armazens alfandegados.» 

Estatutos do Banco do Brazil, approvaLlos por decreto do Go
verno do anno de 1889: 

Art. 10, § 9°: « Fazer emprestimos sobre penhor e mercar1o
rias não sujeitas á corrupção, depositadas nos arma:;ens alfande
gados ou niío. » 

E::;tatutos do Banco da Repuhlica dos Est:t,los Unidos do Br;),zil, 
anuo de 1890, approvados por decreto do Governo Provbot·io: 

Art. 42: (<Adiantar dinheiro sobre café e outras mercadorias 
armazenadas na Alfandega,, t,·apiches, al(andegados ou nao, em 
armazens, etc. » 

Estatutos do Banco Snl-Americano, approvados pelo decreto 
n. 842, de 24 de maio ue 1892 : 

Art. 3°, § 10: « Fazer emprestimos sobre penhor de merca
dorias depositadas na Alfandega, trapiches e anna;;ens, etc. » 

Estatutos ,Jo Banco Viação do Brazil, anno de 1890: 
Art. 8°, § 5°: « Crear entrepostos ou trapiches alti\nde

gados para deposito de generos, sobre os qurtes cobrará taxas 
remunerativas ; podendo esses entrepostos emittir· titulos de depo
sito (wa,·rants) de mercadorias armazenadas. » 

Originaria do espidto commercial da Inglaterra, a instituiçii.o 
do warrants acclimou-se e desenvol veu·::s(~ nos costumes e ua le
gisla(,-..:iO dos povos cultos, que a tee~n aperfeiç,)ado. São exem
plos disto: a Inglaterra, a França, Portugal, a Italia, a Alletn:l
nha, a Belgica, a Hollanda, flUe tm~m encontraclo na circulação 
deste titulo amparo propicio a superação de crises, algumas gra
víssimas, que as teem dominado. 

Destinado a aproveitar, pela sua movimentação, os valores 
paralysados e representados pelas merca~Ioria~ em deposito, é 
incalculavel a conveniencia economica. e financeira deste regimen. 

Não é o aagmento da circulação, pelo creJito, contribuindo 
para dispensar o empre~o effectivo do numeraria nas trans
neç0'!:; rnerc•nti:;; niio é o crr~dito, r~ a propria mrJrcarJoria cir-
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colando pelo documento do deposito, assistido de todas as ga
rantias, como si fosse ella propria a passar, qual moeda, de 
mão a. mão. 

Sendo de tanta utilidade, não podia o seu uso deixar de 
generalisfl.r-se nas grandes praças em que o nosso commercio 
concentra a acção; disto resultou a necessidade de consignar no 
regulamento a possibilidade da autorisação, mediante todas a:s 
cautelas e garantias, á emissão dos conhecimentos de deposito 
e warrants, pelos armazens de estradas de ferro e trapiches 
e armazens alfim.legados. 

E' uma autorisação possível, que attende ao facto da existencia 
de importantes emporios cornmerciaes desprovidos de docas e 
cujas Alfandegas não di~poem de armc\Zens com a capacidade 
requerida. · 

Seria injusto e 1nconveniente condernnar o seu commercio á 
privação de recursos V<tliosos; por isso o regulamento consagra 
normas adequadas ao funccionamento, em suiJstituição, dos tra
piches e ;,rmazens alfandegados e das estradas de ferro, sub
mettendo-os, porem, a um regimen especial de garantias e 
administração. 

O regulamento n. 4450, de 8 de janeiro de 1870, limitou-se 
q uasi a reproduzi r as regras do tlird to a d nanciro ; não esta.be
lecia a dualidade do titulo: o deposito e o wa1'rant; não definia 
positivamente outras relações entre os interessados, em bem da 
garantia das tmnsacções e celeridade das liquidações. 

O certo é que, decorridos quasi tl'inta annos, ain!la não teve 
elle execução. 

A' luz da experiencia, adquirida sob a instancia das corpora
ções commerciaes e npós o exame de reconhecidas autoridades, 
foi promulgada. eu1 França a lei (le 28 de maio Je 1858, que 
adaptou o regimen da dualidade dos titules : - o conhecimento 
de deposito e o wmTant, em vez do Ja emissão de um e unico 
titulo. 

Assim, foram permittidos os dons contractos em separado: - o 
do emprestimo de dinheiro, sob a garantia do penhor, e o de 
venda da mercatlorh1. onerada da ohrigação pignot•aticia. 

Em geral, os emprestimos sob penhor são feitos sobre uma 
porção minima. do valor da mercadoria, e, no regimen de um 
só titnln, o exces~o de valor se conservar;\ iuactivo e parc\lysa
do, em d(~lrimento da cir,~uln(;ão do c·tpital e do credito: 

Attendendo a e,.,ta grande convenieneia, a lei de 1858 admittiu 
franc~unente a emissào dos dous títulos, sem risco para o credor 
pignoratício, com consideravel va:ltagem para o depositante da 
mercadoria e rn:Lim· i tu pulso á circuhJção Jos ·ralores deposi
tados. 

A insct·iv:"iu obrigatot·ia no registro das docas, do endosso 
do titulo de pr,,pr·iedade das mercall0rias, roi igualmente dispen
sada, já porque divulg-:1va nos concurrentes do cousignatario o 
segredo de ~uns opura,.ões, já porque obstava a livre circulação 
do titulo, em razão rla formal menção a que era submettido por 
occasião dos registros de cnda endo::so. 
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Tambem embaraçava a vulgarisacão do warrrtnt a menç-ão rlo 
valor venal da mercadoria, no certificado do deposito verificado 
por avaliadores, o qne, além de inntil pela constante variaç-ão 
dos valores, augmentava as despezJs e retardava a entrega do 
titulo ; a lei de 1858 supprimiu ta.ml>em esta formalidade. 

A opção do crmlor, em falb de pag-amento, de exercer a su t 
acção ou contra o devedor e os endossantes, ou sobre a merc:t
doria depositn.da, er;t um dos maiores embaraços ao cons,~guimento 
do resultado que se desejava ale tnç tr ; a opção foi substituída 
pela venda obrigfl.da da mercadoria, cabendo aos credores, no 
caso de ser insufficiente o producto para o pagamento integl'al 
da divida, a acção regressiv<t contra o devedor e endoss:tntes. 

A dispensa de solemnidades j udiciaes para a venda das merca•lo
rias no caso de não pagamento no vencimento da di vida e a re
stricção do privilegio da Fazenda Publiea ás merc1dorias que nã.·) 
tivessem pago os dii·eitos, modificaram profundamente a lei de 
1848 e concorreram para facilitar o uso do warrant em Franç t. 

Emfim, a lei de 31 de agosto de 1870 completou a obra imper
feita do legislador, libertando as docas de vexatorias exigencias 
e autorisando-as a fazer emprestimos contra warrants sobre mer
cadorias depositadas em seus armazens ou negociar os IM1'rants 
que as representassem. 

Na Inglaterra existe a dualidade dos titulos -o 'Yeight-note -
que indica o peso ou a quantidade da mercadoria, destinado á 
transferencia da propriedade, e o Srllr;-warrant, que serve pat\t 
constituir o penhor, ambos negociav.~is. 

A Allemanha, .a Hollanda, a ltali;t e a Belgic:t adoptaram o 
mesmo systema. E' preciso, absolutamente preciso, desemua
raçar os títulos emittidos de duvidas, for·malid,tdBs e delongas 
judiciaes, ou renunciar de vez á iclé~t de vulgarisa.r entl'e nós o 
warrant. 

O valor intrínseco da cousa deposibd:t colloca o wan·ant entr·e 
os titulos de primeira ordem, pois que, além de só ser pre
ferido pelos direitos da. Alfandega, taxas das docas, despezas 
de venda, armazenagem, conservação e salvamento, sobre a 
mercadoria dada em garantia, ainda resta ao credor, no caso de 
insuftlciencia do proiucto da venda da garantia real, a acç:lo 
pessoal contr;t o primitivo devedor e os endcss~tntes, responsct· 
veis solidarios. 

Junta a estas garantias, já de si valiosas, a d.1. rapidez da ex
ecução, deve-se esperar que os títulos emittidos inspirem a 
maior confi mça aos bancos e capitalistas. 

As demais disposições do regulamento não careC·3111 ele j nsti
ficação ; explicam-se por si. 

Com as concessões :C3ihs, a exemplo de outr:1.s nações, conse
guiremos oelevado intuito dêt l(~i n. 174G, de 13 de outubro de 
1869- « o uso dos warrants no Brazil »e este primeiro resul
tado trarâ. outros de não menor importan·:ia, para o t'!1aior desen
volvimento do commercio e da producç:'j,o. 

Capital Federal, 24 d8 abril de 1897.- Benwrdino de Campos. 
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DECRETO N. 2502- DE 24 DE ABRIL DE 1897 

Dá regulamento &o§ 6° do art. tn do decreto n. i741i, do 13 de outubro de 1869 

O Presídente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do disposto no § 6° uo art. 1 o t lo decreto n. 17 46, 
de 13 de outubro tle 1869: 

Decreta: 
Art. 1." A; A1fandegas e companhia:::: do docas sobre mer

cadorias de importação e exportação, depositadas em seus 
armazens, emittirão, a pedido do dono ou seu mandatario, dous 
títulos - um denominado conhecimento do dPposito e outro 
tcarrant (decreto n. 1746, de 13 de outubro de 1869). 

§ 1 . o Em ambos se mencionará: 
a) o nome, profissão e domicilio do depositante ; 
b) a data da entrada da mercadoria ; 
c) a sua quantidade e qualidade ; 
d) o seu valor, S~'gundo a factm·a: qu:•ndo se tratar degenero 

de exportação, poderá ser o valor corrente no mercado, ou o 
declarado na nota dos despachos de embarque ou de entrega ao 
armazem, ou o convencionado ; 

e) flUaesquer outras indicações, proprias a estabelecer a iden
tidade do ohjecto ; 

/) a designação do armazem em quo está (1epositado, a na
tureza e estado do envolto1·io, a do seguro e do segurador, e 
contra que riscos ; t1esde qmmdo esti ~ujeito a Llireitos de 
armazenagem e si tem outros encargos ou impostos e quaes; 
e, no caso de pagamento delles, a declaração expre~sa de se 
o haver feito, determinando-se o quantwn e o objecto; 

g) ·a quantidade, especies, marcas, numero e peso bruto dos 
volum.es; 

h) o nome e classe do navio, estrada de ferro ou qualquer 
outro meip de transporte da mercadoria~ 

§ 2." Os conhecimentos de deposito e os 1oarrants corre
spondentes ás mercadorias depositadas nas Alfandegas serão 
assignados pelos fieis de armazem e rubricados pelo inspector, 
e os correspondentes ás depositadas nos armazens das docas 
serão assignados pelos fieis de armazem e superintendentes, e ru
bricados por um director da companhia, ou f1elegat1o especial
mente autorisado. 

§ 3." Na falta de armazens das Alfandegas e companhias de 
docas, o :Ministro da Fazenda podera autorisar os armazens ou 
trapiches alfandegados a emittir conhecimentos de deposito e 
'warrants, observadas as dispo8ições deste decreto, sob a fis~lisação 
e com a rubrica do inspector da Alfandega a que estiver sujeito 
o armazem ou trapiche. 
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§ 4. o Para se dar esta autorisa.ção, é necessario que a no
meação do gerente e do fiel do armazem ou trapiche seja appro
vada pelo M'inist.ro da Fazenda e que o seu proprietario ou 
gerente preste fiança, em dinheiro ou em apolices da divida 
publica federal, no valor que for arbitrado, segundo as 
circumstancias, pelo mesmo ministro, para garantia da respon
sabilidade do deposito das merca lorias, como nos armazens da 
Alfandega e docas. 

§ 5. o lgnal autorisação. nos termos fios paragra.phos ante
riores, poderá ser concedida aos armazens das estações das 
estradas de ferro, mediante n.s mesmas garanti<lS de fiança e 
approvação pelo Ministerio da Fazend::t do pessoal encarregado 
da. guarda e gestiio e com a fisc::tlisação d:t dieectoria da 
estrada. 

§ ô. ()A' execuçã·.) do disposto nos §§ 3" a 5° precerlerão, além 
da autorisação prescripta, 1nstrucções do Ministerio da Fazenda, 
relativas ao funccionamento dos armazens e trapiches, ao 
pessoal, fianças, condições dos e,lificios, gamntias fi ;;caes e acau
telamento dos interesses publicas. 

§ 7. o Os conhecimentos de deposito e os 11:a•rants serão ex
trabidos de um li vr·o de talão, no q nal serão declar-adas todas 
as circumsta.ncias mencionadas no § l" e o numero correspon
dente, conforme os modelos juntos ao presente regulamento. O 
livro de talão deve preencher as formalidades extrínsecas 
dos livros de commercio (art. 13 do Corligo do Commercio). 

§ 8. o Os numeros rlos ti tu los do livro do talão e da folha re
spectiva serão notados nos conhecimentos, facturas ou quaesquer 
outros documentos de propriedade, que ficarão em deposito até a 
entrega da mercadoria. 

§ 9. 0 O depositante passará recibo dos títulos, no talão re
spectivo. 

Art. 2. o O portador do conhecimento de deposito unido ao 
warrant tem o direito de pedir a divisão em partes da mer
cadoria depositada, e que lhe seja entregue por cada volume um 
conhecimento de deposito distincto, com o relativo v:ar1·ant, em 
subroga. cão do primitivo e unico, que ficará extincto. 

As de spezas da substituição correrão por conta do portador. 
Art. 3. o O conhecimento de deposito e o tearrant, unidos ou 

separados, se transferem por endosso, com a data do dia em que 
é feito. 

O endosso dos dous titulos transmitte a livre disposição da 
cou

8
a depositada ; o do só warrant representa <t posse a titulo de 

pen hor e o do só conhecimento de deposito o direito de dis
posição, onerado do penhor. 

§ l. o No primeiro endosso do wan·ant devem ser declaradas 
a importancia da divida, a taxa dos juros e a data do ven
cil}]ento, transcriptas no conhecimento de Jeposito e no livro 
de talão. A transcripção será assignada pelo endossado. 

§ 2. o Os s~:bsequentes endossados do conhecimento de deposito 
ou do warrant podem exigir a transcripção do endosso com a 
indicação do ~eu domicilio, no livro do talão. 
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§ 3. o O endosso simultaneo dos dous titulo.s não póde ser 
feito sinão pelo dono da mercadoria ou ~eu mandatario. 

§ 4. o O portador do conhecimento de deposito ou do wa,·rant 
por endosso regular não é sujeito ás excepções que poderiam 
ser oppostas ao cedente. 

§ 5. o No endosso simultaneo do conhecimento de deposito 
e do warrant não é necessaria a declaração do valor recebi tio. 

Art. 4. o Exceptnarlos os casos do art. 9", per<la ou furto do 
conhecimento de deposito e do toar1·ant, as mercadorias depo
sitadas não são passíveis de embargo, penhora, sequestro ou de 
qualquer outro embaraço. . 

Art. 5. 0 Ainda que não vencido o warrant, ao portador do 
conhecimento de deposito é permittido pagar a divith regis· 
trada, com os juros até o dia do vencimento e, no caso de não 
ser conhecido o credor, estar ausente, ou recusar o pagamento, 
depositará na thesouraria da Alfandega ou na caixa das 
companhias de tlocas a somma necessaria. 

§ 1. o Este deposito reputa-se real e effectivo pagamento. 
§ 2. 0 A somma depositada será entregue ao credor, contra a 

restituição do warrant. 
§ 3. 0 A Alfandega ou companhia de Jocas dará recibo ao 

depositante. 
Art. 6.'' O portador do warrant não pago e protestado (art. 3°, 

§to do decreto n. 917, de 24 de outubro de 1890) 10 dias depois 
do protesto publicado pela imprens:1 tem o direito de fazer 
vender o penhor em leilão (capitulo VI do titulo VI da Consoli
daç(io das Leis das Alfandegas) independente de formalidades 
judiciaes. No warrant se deverá declarar que a mercadoria será 
excutida e liquidada pelo processo summario e extra-judicial 
áeterminado neste regulamento. 

§ 1." Igual direito compete como subrogado ao endossante que 
pagou ao credor do warrant e póde fazer proceder á venda 
em leilão 10 dias depois do vencimento, indepEndente de inter
pellação judicial dos co-obriga<los. 

§ 2. o A venda, por falta de pagamento, não se suspende, 
ainda nos casos do art. 4°. 

Art. 7. o O direito do portador do wa1·rant se exerce, tam hem, 
sobre a indemnisação do seguro das mercadorias depositadas. 

§ 1." Só pref8rem á divida do wan·ant: os direitos e taxas 
da Alfandega, as taxas das docas, as <lespezas da venda, de 
armazenagem. conservação e salvamento, sobre a mercadoria 
dada em garantia, e os impostos a que estivm· sujeita. 

§ 2." O saltlo ficará na caixa das Alfandegas ou das docas, á 
disposição do portr:;.rlor do conhecimento de deposito, si não se 
apresentar no acto da venda. 

Art. s.n No caso de insufficiencia do producto da venda da 
mercadoria depositada, para solver a di vida do warrant, o 
credor tem a acçã~· regressiva contra o primitivo devedor e 
os endossantes, responsaveis solidarics: 

§ I . o O prazo para exercer a acção regressiva começa a 
correr do dia em que se effectuar a venda da causa depositada. 
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§ 2. 0 Esta acção não terá cabimento contra o segundo e se
guintes endossantes, si o portador 1lo warrant: 

a) no ·vencimento da divida não protestou por falta de paga
mento; 

b) ou si, (1entro de 15 dias, clC>pois do protesto, nit.o pL'omover 
a venda da cousa depositada. 

Art. 9.1) No caso de perda do conhecimento de deposito ou do 
toarrant, por extravio ou furto ou qualquer sinistro, não 
será fornecido outro, nem entregue ou vendida a cousa deposi
tada, sinã.o tres dias depois de annunciada a referida perda, nos 
jornaes de maior circulação e por edi taes am xarlos na Praça, 
do Commercio ou logarcs mais pulJicos, não tendo compa
recido alguem a reclamar o seu diroi to. 

§ I. o As despezas dos annuncios e mais tliligencias correrão 
por conta da pa.rte interessada. 

§ 2. 0 Pela expedição de novo titulo se cobrará metatle da 
taxa do original. 

Art. 10. As faltas, avarias ou quae,quer prejuizos que so1Tre
rem as mercadorias, depois do ex:peditlos os títulos, serão 
indemnisa(las, mediante avalinçiio fc·ita de cnmmum accordo e, 
quando esta se não possa ,lar, por tres :wbitros, dos quacs um 
escolhir1o pela Alfandega ou companhia de tLocas, outro pela 
parte e o terceiro por ambos ou sorteado. 

Art. 11. As (locas podem fazer emprestimos contra warrants, 
sobre mercadorias depositadas em seus estabe!edmentos, ou 
negociar os wmTants que as representarem. 

Paragrapho nnico. Taml:em lhes .~ permittido garantir a 
quantidade, quali<1.ade o valor (a ~eu juizo) das mercadorias 
<leposit~tdas em seus armazens, pela cnmmissão ~.i ustada.. 

Art. 12. Além da responsabilidade legal pelo deposito, 
nenhuma outra cabe ás Alfandegas, doca~, armazens ou trapi
ches alfandegados e estradas de !erro, salvo o ajuste do art. ll, 
paragrapho unico: 

I. o Pela qua.ntidade e qualidade da mercadoria e valor decla
rado. 

2." Pelas avarias, pelos damnos e prejuízos que resultarem 
á mercadoria, por vicio intrinseco ou Hcçiio dos :1gentes na
turaes. 

Art. 13 . .As Alfandegas e companhi:ts de 1lo·~as e mais esta
belecimentos autorisados cobrarão: 

a) pela emissão, até I 14 "/o do valor tobl dedaratlo nos títulos; 
b) pela sub-divisão dos títulos (art. 2"), a taxa de 10$, no 

maximo, por cada ti tu lo; 
c) pela averbaçi'io dos endossos no livro de talão, até l "/"sobre 

o valor da taxa da emissão. 
Art. 14. As Alfandegas e docas não estabelecerão prcft>ren

cia alguma entre os depositantes de mercadorias, os quaes 
teem direito de solicitar dessas repartições o conhecimento de 
deposito e war1·ant, que serão passados sem demora, mecUanto 
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propostas dos mesmos depositantes, pela ordem c hronologica 
das entradas das mercadorias nos respectivos armazens. 

Art. 15. As Alfandegas e docas enviarão ao Ministerio da 
Fazenda balancetes mensaes do movimento dos conhecimentos de 
depositas e 1carrants, dos quaes constará a quanti<iade e quali
dade <las mercaúuri:ts e a importancia dos valores negociados 
com esses titulos. 

§ I. 0 Annualrnente apresentat·ão ao mesmo ~linisterio o ba
lanço detalhado <'e todas as O['erações que fizerem de conheci
mentos de depositas e warrants, com os precisos eselarecimentos, 
que demonstrem a somma desses titulos emittith, a somma 
resgatada e a dos títulos que ficam em ci1·culação no ultimo 
de cada anno, acompanhado das re<-il'ectiv:ts rela~;ões das mer
cadol·ias em deposito. 

Art. 16. O conhedmento de deposito pagará o sello fixo, e o 
1cm~rrmt o sello proporcional ao \"al,Jr <h merc:uloria. 

Os títulos em que nito constar o pagamento do ::ello serão 
sujei tos a tcdas as penali,lades fiscaes. 

Art. l7. Será perulittido aos interessados o exame e verifica
ção lias mercadorias depositadas e a conferencia <1as amostras • 

• \.rt. 18. "\.s Alfandegas e ,·ompanldas de docas não usarão 
da facuhladc ef5t:ttuida neste rrgulamcnto, f:cm antnrisação do 
~Iinisterio da Fazenda, que a concederá mediante exame e 
verificação tla.s condições, par:1 o seu regular funccionamento. 

Art. 19. As morcn.dorias abandonadas ficam sujeitas ás dispo
sições applicaveis da Consolidaçc'lo das Leis das -Al(C'-ndegcls. 

Art. 20. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Fe:1eral, 24 de abril de 1897, 9'' da Repnblica. 

PR1 1DE:'\TE .J. IJE ~iORAES BARROS. 

flernai'dl11o de Campos. 
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Ficam em deposito sob n ......................... pelo Sr. (nome a l'to{iss(io) 

morador ....................................... rua ........................................... n. 

0 
mcrcac.lorias ah:üxo especificatlt1s pr ocedentcs 
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11 oder Executiv d iS'Ji ...... l'ag. 330, 



to ENDOSSO 

Entregou-se ................................................................................ . 

á ordem do Sr ......................................................................... . 

morador á. ..................................................................................... . 

................. da ................................................... da 189 ... . 
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Alfundega de 

N. Data 
•le entraria 

Armazem N. 

Warrant á ordem 

-·--
Ficam em deposito sub o n. pelo f' r. ( no;;1e e pr·ottssiio) 

mor:ttlor· . rua 11 • 

mercadorias abaixo especiJL~adas proce,Jentes d<! .. 

classe .. sujeitas a direitos de 

segur:ts na Companhia. 

Quantitlade, especie, marcas 

Quantitlade 
e qualidadt• tia 

mercador ia 
Valor da mercatlt<ria 
segundo a t"attura 

desde 

c:Jn t!"a n rise<) rle 

Numero e peso bruto dos lolumcs 

-- ----~-----~-
--~-- ~ -------·-----

Outras inl!itariít·s da 
identidatie 

da mercadoria 

!\'a tu rel;L 
do cnvoltorio 

. . . O \Varran~ será. liquidado e excutido pelos processos ~u<n1narins extra-
JUd!Craes deternr•nados nu respectivo regulaarento. 

Em ..... de .. . ... de 189 

Fiel do armazem Insp<!dor 



3:12 .\\~1~~~ on l'Olll·:u 1-:.\EIXTI\tl 

lo l•:N lJ( )SSO ' 

Trnnsfiro I) rn·eseiJte \\.mTutll :1 ord•.'lll <I· • S1·. 

qunttlin do 

F. 

·norw lo r cn1 

F ... 

de 

de 

lli,WWI•J!' a 

em gar:tutia da 

<k 189 

de 1S:J 
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N. 
I~ oca de 

N. !lata rl•~ entraria 

O Director Arn1azem N. 

Warrant á ordem 

Ficam em depositll sob n. ... pelo Sr. (nome e pro(lssão) 

morador r na ........... n. 

mercadorias abaixo especificadas procedentes de .. . ..... no . 

classe. . suj<Jitas a direitos de . ..... desde 

seguras na Companhia ................................... - contra o risco de. 

Quantidade, espetie, marcas 

Quantidade 
c qualidade da 

mercadoria 

ialor tia 
mercadoria seguntlo 

a factura 

Numero e pPso bruto dos volumes 

Outras hulicações tia 
identitlatle 

da mercadoria 

Natureza 
do eu v oltol'io 

O "\Varrant será li;I1Iidarlo e exr;ut.'..:o pelos processo~ su:mnarios e extra-·· 
jndiciaes determinados no respectivo regnlainenh. 

Fiel do armazem lnspector 

................ de ................................................... de 18'J .. 
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to ENDOSSO 

Transfiro o presente \Varr·ant ú ',rdem do Sr. 

morador o ...................................................... . 

em garantiu da quantia de ... 

a pagar em ............................................. . 

F .......... . 

morador em 

de. . . de 189 

Visto para a transcripçuo no livr ) tk talão fls . 

......... ......... ~ ...... de.................... . .......... de 189 ............. .. 

F .................................................................................................................................. . 
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DECRETO N. 2503- DE 2ô DE ,\BRIL DE 1897 

Crea uma brigada (;e infantaria de Guardas Nacionaes na comarca de 
Vianna, no Estado elo Espirito Santo. 

O Presidente da Republica dos Estados Uuidos do Brazil 
decreta. : 

Artigo unico. Fica desligada da comarca de Iriritiba a força 
da Guarda Nacional qualiticada na de Vianna, ambas n0 E..;tado 
do Espirito Santo, e com ella f'ormarla uma brigada de infantaria 
que tera a denominação de 13a e será constituída dos batalhões 
ns. 37(\, 38° e 39~ do serviço a c ti v o e 13" do da reserva, com 
quatro co:npanhias cada um; revogadas as dispo..;ições em con
trario. 

C,tpital Federal, 26 de auril de 1897, 9° da RepulJliCit. 

PRUDENTE J. DE :\10H.AES BAIWOS. 

A.maro Cavalcant'i. 

DECRETO N. 2504 - DE 26 DE Al3RIL DE 1897 

ReorganiRa a Gn:.\rda Naciflnal rh Capital do Esta<lo do .\mnonas 

O Presidente da Republica dos Estadas Unidos tlo Brazil, para 
execução do decreto n. 4:31 (le 14 de deze!llbro do anno passado, 
resolve decretar o seguinte : 

Art. I. o A Guarda Nacional do Estado do Amazonas se com
porá de um commando SU!Jerior, com sé1le na com,1rca da Ca
pital, o qual se constituirá de tres brig<tdas de infantaria, uma de 
cavallaria, umt de artilharia, e das demais que se organi:::arem 
posteriormente nas comarcas do referido E;;ta.do. 

Art. 2. 0 As brigadas de infantaria, ora creadas, S1:J comporão: 
A 1", dos batalhães doserviçoactivosobns. 1°,2° e 3°edo 

1 .. da res1'rva ; 
A 2", do 4°, 5n e G'1 batalhões do senh·o activo e do zo da 

reserva ; 
A 3", do 7°, 8° e O(• do serviço activo e do :1° da reserva. 
Art. 3. o A brigada de ca. valia ria se comporá de dons regi

mentos sob ns. }o e 2°, e a de artilharia, de um re;;imento do 
campanha e um batalhão de posição. 
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Art. 4. 0 P.1m a Ol'Q"anisação dos n.llll'lidos C0 1'po;;, a comarc1. 
da Capital do Estado do Amazonas dividie-se-ha em tt>es regiões 
de brig<vla de infantarh, sen1lo a prim~ir;.\ no tlist ri c to de 
Nossa Senhora da Conceição, a sagun<h no de Nossa Senhora · 
dos Remeclios e a terceira no de Aycão. 

Art. 5.° Cada uma das tre;; brigadas de infantaria organisar
se-ha na região do mesmo; a de ca valbria no segundo districto 
e a d·J artilharia no primeiro. 

Art. 11. 0 Revogam-se as disposiçõ3s em contrario. 
Capital Federal, 26 de abril de 1807, 0° d:t Republica. 

PRL'DE~TE .J. DE \lnllAES BARRO-i. 

Amm·o Cavalcanti. 

DECRETO N. 25')5- DE 1 DE :\L\.10 DE 1897 

Appr.:.va o regulamento para as estrarlas de ferro C<•ntral de P<'rnambuco, 

Sul de P<·rn:1mhuco e I3atnriV. 

O Presiliente dJ. Republica dos Estados Unidos d<) Brazi1, 
usando da autorisação concedida pelo decreto legi.~lati vo n. 42\J, 
de 10 de dezembro de 1896, decreta : 

Artigo unico. Ficam approvados para os serviços das estrada.s 
de ferro Central de Pernambuco, Sul de Pernambuco e Baturité, 
o regulamento annexo e respectivas tabellas de vencimentos que 
com este baixam, assignado.s pelo Ministro de Estado dos Ne
gocias da Industria, Viação e Obras Publicas. 

Capital Federal, 1 tle maio de 18!J7, go da Repuhlica. 

PRUDENTE J. DE Mo:L\ ES BARI~OS. 

Jou]1tim D. JI~trlinlw. 
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ttogu1nm.ento para os seeviço~ tlo tr'<tfngo (las 
estradas de ferro Central (lo Pornn111 httco, 
Sul (lo Perna11tbnco o Batn ri b~ 

CAPiTULO 

OHGA~I:lAÇÃO I~ DIVI:';:\1) DOS ~EitVJI,'O.) 

Art. J.n os serviços da E. ... F .... compt·ehendem a SU<\ 
tlirccc;ão e :ulministr·açilo, que ficam uirecb mente a cargo Je 
um director, de livre escolha. do Presidente da Hepuhlica e 
immerliatamente subordinado ~1o l\linistr·o da Industria, Viação 
e Obras Publicas. 

Art. 2. 0 Estes serviço3 se tlistJiLnem pelas seguintes divisões: 

1. a Administeaçtí.o central 
~.a TraJego ; 
:L a Locomoção ; 
.J.a Linha e editicios. 

CAPITULO li 

ll o D I H. E C T O lt 

Art. :;."E' tia exelnsiva competencia do dircctur: 

§ J.n A direcção, inspecção e supei·intendencia geral de todos 
os serviços das diversns divisüe.;;, por si ou por intermedio do::; 
chefes. seus n nxiliares; 

§ 2." A org 1 nisação dos regulamentos e instrncçõe:> para (IS tJj .. 
versos sel'Viços ; 

§ ~L" A org-anisaç·ão das condições geraes, especificações o 
tabellas de preços para, ns ob1•as e fornecimentos ; 

§ 4." A autorisação das desrezas dentro dos creiito~ consi
gn:ulo" na. lei orç:unentaria do exercicio, niio podendo ser exce
dhlas as verhns relativns a. caua um dos diversos serviços, sem 
autorisação prévia tio Ministro da lndu-;tria, Viação e Obras 
Publicas; 

§ 5. 0 A decisão das reclamnções, duvidas, contestnções e in
demnisações ; 

§ ô." A cl<~ssificação rins e;;tnções; 
~ 1. 0 O e:;;tudo e interpretnção d<1s larif.~s e ns prodd ·ncias 

rel:d ivns ao d<'s,~nvolvimento da rend:t d:t (•slrada: 
§ ~." A celebrnção de ~ontr·actos dl~ servi~·o!', ct,~sões, forlleei

mentos e njustes com p~\rticulares; 
l'odet' Executivo i.'l-'7 22 
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§ «J. 0 A celebração de ajustes e contractos de tra.fego mutuo 
com companhias e emprezas ele transporte, e uso commum tle 
estações; 

§ lO. A organisaç[o do numero e e~pecie de trens, seus ho
rarios, velocidade e pontos de parada ; 

§ 11. A nomeação, promoção e demissão de toJos os empre· 
gados da estratla, que, por este regulamento, não competirem ao 
Ministro; 

§ 12. Propôr ao Ministro os empregados que por este devam ser 
nomeados Oti.demittidos ; 

§ 13. A imposição de penas aos empregados, de conformidade 
com as disposições; deste l'egulamento; . . . 

§ 14. A adopção de quaesquer medidas e provtdenctas relat1V'aa 
à disciplina, segurança e desenvolvimento da estrada. 

Art. 4." O director, além de superintenuee todos os serviço~, 
tem a seu ca~·go o serviço da 1" divhsão. 

Paragrapho unico. O serviço de cada umrt. das outras divisões 
fica a cargo de um engenheiro da confiança do Llirector e a cllé 
immediatamente subordinado, tendo as seguintes Llenominnçôe::;: 

O da J .a Chefe do trafe,!.!'o; 
O da 2." Chefe da locomoçflo; 
Oda3." Chel'eda linh·:. 

Observação- Conforme a jmportanàt 1ln estrada, o me5mo 
chefe de serviço poderá dirigir os trabalhos de uma ou m:l.i~ di· 
visões. 

CAPITULO Ili 

1 a olVHÃO- .\D~H~ISTRA~·:\o CE~TrtAt 

Art. 5. 0 Os serviço3 tla 1:' di vi::.fio seriío llistrilmido~ em qua.tro 
secções: 

1 • a Secretaria ; 
2.a Contabiliuade ; 
:J.a Thesouraria; 
4.a Almoxarifado. 

Paragrapho unico. A sccçflo da ContabilldndG r::e suhdivide nas 
duas ~eguiutes: 

1 . a Con t'ldoria ; 
2.a ContaLilidade geral. 

Art. G~" A ~ecl'etaria. fic,u·ít a car~o do secretat'ÍO, que será 
um funcciOna~w do qua.rlroi de immetlluta cot1tianc,~a do llirector 
e por elle de.-stgnado para e~Sêt funcçfi.o e~pccial, e ao qunl in
cumLe: 

§ 1. o O expediente geral a :regist~·o r.lé toda a correspondencia 
da DirectQria i 
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§ 2 .. o Os lançamentos dos contractos c ajustes c o assentttmento 
dos empregados da. estrada ; 

§ 3. o O in ventar i o r los propdos da estntrln ; 
§ 4. o o llonto e a org-anisação das folhas de pagamento do pes• 

soai ria }a divisão; 
§ 5. o O registro r1as encommendas de materii\GS e outras; 
§ 6. o A g·narda e conscrvaçã,o rlo are h i v o; 
~ 7. o O in ven btrio rlus moveis e oujectos de nso Ja rr:parlição. 

Art. 7. o Ao contador, que tem a se· u cargo os ::;erviços da 1 a. 

snlJ-sccçflo da ContalJilidaue, incumbe : 

~ 1 •0 Verificar os documentos rio recnita. propl'ia ou das om
prezas om trafego mutno, fazen~lo os c:.tknlos e a <~pplie;tção das 
tarifas · 

§ 2. 0
' Escriptnrnr rliseriminarlamente, em livros especiaes, a 

receita arTCe<tdada e a ar!'eeadar, com desigrJ:.u)tu da procedencia 
e dos responsaveb ; 

~ ~~.n For11ecer dinriamcnte á zn sub-secção a estatística gora.l 
e parcial da receita e torlas as dcrnonstt'<H;t-ICH sol> es:·n rutlri(~a, 
qne tnnllam rlc scn·vit• de !Jn~o ao~ tntll~tllto::; darrwlla sub-secção; 

§ Li. 0 Organisar os processos dos ro::;pon~aveis da renda da 
estrada, provirlenchmdo sobre S1Vt i ns t <tlll'<H;ii,o. prosegu imen to, 
couclus:l.o e remessa, para os devidos c1T:,·itos, licando todos regis
tra~los ; 

§ f).'' Extr[lhir guias de roposi(;flo e do restituições por multas, 
f't'etes deiicien tos ou cxcorlon tr~s, indcmnisaçõu:) p(1r extra vi o ou 
danmo, armazenagens, cstaJias, sendo todas registradas; 

§ 6. 0 Extral1ir ccwtiOeados de despachos, cr'lpias do 11otas de 
oxpediçü.o o de qu:tesqum· doenmentos dü receita quo {orem re
rJ1Wridos ou r<Jquisita(los pcb 2a snlJ-secção ; 

~ 7. o F;tzer imprimi!· os IJillletes de pa:-:s:1 ~·oiJ·os, fornecei-os 
ás agencias, bem cotuo c.:tdornutas do COI'J!Ons c talões de passes, 
quo serão por olle rul>ric:vlc~s ; · 

§ 8." Numerai', Cc\rin!lntr e rnl,r!cat' todos os liVJ''lS o talí:ícs de 
receita. 

Art. 8. o A rocei ta das estações será rocel>irla c verificada pelo 
thesoureiro-paga(lor, na prcsençrt do contndor, nssignanrlo ambos 
o termo de recepção, do qual serão remottiuas cópias ao directcr 
e ao guarda-livros. 

Paragrapho nnico. Os documentos do reeeita serão remottidos 
dircctarw•nto pelos agentes á Ja sul1-sec(;ão rla ContalJi!idadc. 

Art. 9. 0 Ao gnartla-livros, que tem a seu car~·o os serviços ela 
2" snlJ-socção d<L Contauilidade, compet•) : 

§ 1. 0 n.edigir o experlir torb a corrospollrlcncin. commorcial da 
estrada o :1s uiconmJenda::5 do matcriaes, c rcgi:-;trar us respo
cli vos prn~,·os ; 

s 2." Examinar, voritlcar, proeess:tr :ts folhas de pagamento 
de todas as divisDes o ns contns do JcspozHs l~ornpotcntomonto 
docnllwntadas e logalisadas, towlo o dPvur do zelar· pelo 
cumprimento rlo regulamento do sollo, t.ht legislação de Fa
zonrla, da lei orçn.ment<tria e do rcgnlamen to da estrada, dando 
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immediatamente conta ao director de qualquer irregularidade 
que encontrar ; 

§ 3.° Formular todas as contas dos rlivorsos Ministerios, 
governos estarloaes, repartições publicas, emp1·ezns ou parti
culares, iniciando a sua cobrança pelos nwius r••gnlnres; 

§ 4. o Confeccionar as contas correntes mensaos da estrada 
com as emprezas em trafego mutno c oxtrahir ch0rpws dos 
sal1los que lhes competirem, alim de serem l'osti tu idos, na l'úrma 
dos contractos ; 

§ 5. 0 Extrahir guias de credito e debito do Thesouro e 
proceder á escriptm·ação clara o precisa dos documentos, para 
tomatb tle contas do mesmo Thesonro, as q unes deverão ser 
demonstradas em synop:-:es apresentadas sc•nmnalrnente ao 
director: 

§ G. o Orgnnisar: 
a) As synopses e os bnlrmcebs mon~aPS, estes da reecita e 

despeza do trafego, e aquel bis da roceita o th;peza, ell'ecti v::n:; tla 
estrada, qne tlevem ser· reuwttitlos ai) Ministerio ,~a, I111lustria, 
Viação e Obeas PulJlicas, ao The,;ouro Nacional e a.o Tribunal 
de Contas; 

b) a d<~monstraçã.o dos crcdito3 e a cl:tssiticac;ilo tios títulos Je 
despezas por exercícios ; 

c) o balanço definitivo tlo exrreieio linau,~eiro para ser remet
tido ao Thesomo e ao Trihunr1l de Con tns ; 

§ 7. o Escriptuear as tlespezas de to1las as divisões <lo serviço 
da estrada e reg·ular as contas respccti v as ; 

§ 8. 0 Escripturar nos livros Diario, Razão e Auxiliares toda a 
receita e despe7.<t da estratb, cing-indn-s ~ ás instruc{;ões o mo· 
delos fol'necidos pelo Tbesouro Nacion:tl ; 

§ 9. o H.equisitar tlirectamon to da 1 a suiJ-secçiio todos o:; escla
recimentos que for<~m precisos para a execw.::"'io tlos serviços a 
seu CCtrgo; assim como prestar os qne lhe forem pedido5 quer 
pela }a suh-secç:ío, quer pelllS clwfes das diversas divisões; 

§ 10. Archivar, convenientemento classiticados e coorJewu1os, 
todos os clocumontos e papeis rolath·os r10 serviço a seu cargo, 
afim tle serem opportuuamr•nt0. eoctdl!idll:) ao Thesouro Nacitlllal 
ou !la,los em con:snmo. 

Art. 10. A The::;ourari:t Oca a carp-o do t!H•sonreiro-pagaclor, 
que terá sob sua gnar,la a caixr1, por cujos \-:.dores e operaÇões é 
responsavol e ao qual compet0: 

§ 1. o Recebet· e fa7.er es,~ri ptnrar diariam,•nte no livro-caix<1 
a receita ordinaria, extenordinal'i:t e eventual da estrada. ; 

§ 2. 0 l<~ntregar semanalmente ao Tllesout·o N<lcional a remla 
arrecadada pelas estações e mt>nsa.lm8JÜ•J a importancia do::; im
postos, multas, indemnisaçõe,;, c a uçõcs, etc.; 

§ 3. 0 Recebet• do Thesouro Nncion;\1 as quantias refjuisitadas 
pelo director, necessa.ri:.ts aos rJivot·:;;o:-; ~erviços, sogumlo os cre
ditas votados o al1cwtos ; 

§ 4. o Fazer pot· si ou por seus anxi liares, mas sob sna respon
sal>ilida'Je, todos os pagamc11tos th o::;tra.da, excepto artuellcs r1uo 
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em virtutle de contractos existentes, on que so venham a cele
lll'itr, tenham de l:'er off,~ctnado::; em ontm re~artição pnhlica; 

~ 5." ,\rrolar to1los os docunwntos tb recmta o de:-;poza quo 
rlevr.m sor remettiLlos com os lnlanceto:.; ao TllPsom·o Nacional. 

Art. 11. o pagamento do pessoal e nmtPrial cor·t:e~poudente a 
C<\(la moz sorit efl'ectuatlo at1~ o dia. 15 do me?. sogumte. 

Ar·t. 1'!. Ao :llmoxat'i(i), qno tem a Si)li r~:u·go os snrviços rla ~ta 
soc<;fio ela Ia divbão, compete: 

§ 1. o Fornecer os materiaes e ohjectos necessarios aos serviçofi 
das diversas d!vbõ<~s, em vista. dos respectivos pedi,los, visados 
pelo director; 

~ 2. 0 z~~lar pela hoa, gtmrda, e COOSI~l'VUÇi\0 110 material fJU? lhe 
estiver co11fhulo, sontlo responsavel JWI' qualqnot· oxtra.vto ou 
a vat'ia; 

§ 3. 0 l\l:1uter em <li<t a escriptneação elas enl.r<t'hs e sa,hitlas 
tio JIHtterül, com a di...;ceiminaçã.o feita por divhõ<~~; 

~ 4. n Tet· eon vonientement('l ~olleeciot1:1dos e cat:llngados todos 
os pedidos, factur:1s o recilJo:s, h9lll como (ls p:tpeis da. respectiV~L 
correspondencía. 

Art. l 3. O fot·necimento ou compra de tr.:üeriacs e ol1jectos 
necc::;sarios sómonttJ se etiectnará. po1· ordem do director e em 
coneurrencia pul,licn ; po1lon<lo osso ultimo n ntorisar outra fórma 
ue l'ornecimento fJUando excopcionalmonte for preciso. 

Art. 14. O diroctor por si ou por commissão que nomeie 
examinarit mensalmente a cscriptnração do Almoxarifado. 

CAPITULO IV 

2"- l•IVISÃO- TltAFIXiO 

Art. 15. A za divisão comprohende os serviços das estações 
em trafego, a composição o movimento dos trens, o serviço tele
graphico da estrada, e tudo <Jne concerne a todos os tran~portes, 
quer na exploração industrial da linha em trarego, IJUer n:t SUcL 
utilisação para serviços administrativos ou de guet·ra. 

Art. lG. Os trabalhos; de osceiptorio (l:\ 2' divisão comprehen
dem : 

~_I." O ~xpediente prinr:ip_:1l1la divisão, a cOl'respondencia com 
a Dtrectorta e as outr 1s dtvtsõBs, registro dessa corresponden
cia, protocollo e archivo respectivo, organisação do:'; relatorios 
e extracção das contas, o processo das recl:unações sohre avaria 
on per(la. cte bagagens, encommendas e ll!ercadorias, ou de 
quaes:1uor outras relativas au transpol'to de passageiros ou mer
cadnrws em gel'nl ; 
§~.nA organisação das folhas do pngamentl) da 2" 1livisão, o 

asser.lt~r!].ento o o registro elo pe~soal, a. curresponilencia interna 
da dtvtsao e seu protocollo e registro, o archivo geral ; 
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~ 8. o A COI:tfel•encia lbS r:trte;; clhri:ts llO ponto, o bnçrtmonto 
do livro do ponto gtwal da. clivi:-\i\,o, <n:nnn o t·onCt·ollt:u,:fio com 
os resnmos men::;at)S do ponto, o t't\c.:blro om li Vl'O das folhas 
do pag·amun to ~ 

§'L o A escl'iptut•nçi'í.o em livro tlo;; fnt·n~~imontns :'ts ostaçGos, 
c:1rga e dosmtrga dos agentes, tlespeza. das est:u;õtJS e tntlo quo 
concot·ne e a dos extr tetos ll:t J'ond:t ; 

§5 ... A org:tnisação dn porc11r . ..:o tlns rnr1•ns o v:~~·i)es, c a sua 
escripturaçã.o em livro ; · 

§ 6. 0 O inventario ela tlivisfí.o, sua osri'ip!UJ•a.(,'iio, a sopnr;u~ií,o 
e carimbo dos documentos, 01 gauisaç:l,n <ln l'illaçõt~s, eótdas em 
geral, etc. 

Art. 17. Compete ao chefe elo tt>:1 f()go, nl(·m da llire:'cção im
merliata do uSPL'i ptol'io do traf\~~·o, o seg-11 i 11 to : 

§ l.tl Execnta.r as Mrlern do dir·ecl<ll' rdativa-; ft Ot'g:tnisação 
do hornrio dos trens, 1'urmaçilt>, <~olnposic;ii.o, lll<u·elm e emprngu 
util dostcs ; 

~ 2.° Fiscalis:tr a tiol Gx,;cnção cl<tS reg·nl:nn-~ntos e instrne<;õos 
que o director expedir ]Yil'a :-;i~n;tcs, movimo11tc, polida. e segu
rança. dos trons e est:1ções. on cpwpsrpwr outro:-; regnlamontos, 
instrucçõos e orden~ de sc~rviço p:n•:t o ti':It'•l!.;O ; 

§ 3.° Fisca.lisar o sorviço e '-':itTipttu•:tr;:t(l <hts est:-.ções e respe
ctivc:ts dependencias, vhitando-~ts eum :ts...:itl1ti<l·1.<\o o oxatuinan,lo 
~i estão re'-!·nlarmento t'oibs; 

· § 4. 0 Propôr :10 dirüctor a das,;ilit':tç:"lo th..; e';la.çu:•s, nunwro 
do pessoal e material de cada uma ; 

~ 5. o Org•wisa.r e llscalisa.r to<lo o serviço da composiç[o A cir
culação dos trens, Jistribuiç:to dus CcUTos e vagues pc~las cstar;ões 
e o serviço teleg-r:tphico; 

§ 6. 0 Inspeccionar o serviço <le pas:e;:1geiros no;;; trens o estrt
çõs,;; rocobimonto, guarrla e expedição de b:tgngens, encom
monda;;; o more:tJm·ias, polid:t o as~'lin das e,.:tações e suas 
<bpenclcncias, o receuimento, tl'<lll~!tli~s;-1.•, e cnt.rnga. dos 
telefframmas em S8l'viço da ostra.d:t, p::ll\icu 1111 p:n·tienl:n•; 

~ 7 .o IV~cober, pror~es:-;ae o apro~eubr no director as l'ocht.
mações sobro avat·ia ou perda de kl:.!:lgt'JJS, etll:ommonclas ou 
mercadorias on flUaesqner out1·as t·u\at.iv:ts ao tl'anspol'te do 
passag-eit·os ou mt~rcadot·ia;.; em gLJra 1 ; 

§ 8. 0 Velar pc~la. fiel applkaçüo d:ts brif<l.S e proceder ao 
necessario estudo das mesmas, dovondo pl'op(w no director as 
modificaçõ<~s qne julg<.tr lli'tes:::ai·ias, no intuitu do de,;euvolver a. 
renda da. estrarta ; 

§ 0. o Org-anis:ll' os quadros estatísticos do lJorcurso, conlpJsiçã.o 
e utilisação dos trous e vellicnlos; 

§~O: _F<\zer org,misar as folilas d<) pnganwnto do pessoal da 
2" Jtvisao; 

§ 11. Fazer escripturar a Jespoz:1. JH'opl'i:t '.la. rlivisão; 
§ 12. Visar todas as rolhas de rag:ltlwuLo, petli,los e conta.-; 

de fornecimentos par;~ o sot·viço tb di vi::<ir> <t sen cargo; 
§ 13. Apresentar ao <lieoctor, nlü o dia 1:-> de cada mcz 

rclatorio do~ serviços tla <livi:süu no uw2 <tuterior com os qm~~ 
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dros demonstrativos contendo os elementos estatísticos e com 
inrlicação das occurrencias havi•las e das medi<las cuja adopção 
julgar necessaria e até o dia. :n do janeiro tle catla. anno um 
rolatorio círcumstanciado do anno anterior e o or('rtmento da. 
despeza provavel oom os sepvjr,os dn, divi:::ão no auuo tiuancoiro 
seguinte, 

CAPITULO V 

311 DIVI~ÃO - LOCOW-'ÇÀO 

Art. 18. A 3a divisão comprehende os serviços tb tracção o 
oíllcina e abrange tuuo quanto concerne ao estudo, construcção, 
mo, conser•.-açãó e reparnção do material rolante e guindastes. 

Art. 19. Os s~rviços desta divisãu ficam a cargo de um en.ze
nheiro, chefe da lor.omoção, a quem compete, alem d:.t, direcção 
immedia ta do respectí v o esc ri ptorio: 

§ I . o Fazer manter em bom estado as locomotivas, teuders, 
crtrroc·, vagões, tan~no3, reservatorios, alimentações e quaes
quer accessorios do serviço confiados it sua guarLla; 

§ 2, 0 Inspeccionar o S(~J'VÍÇO ue tracçlio, designnr as locomo
tivas que devem fazer os trens, pl!r á disposição do trafego os 
carros e vagõe~ em bom estado; 

§ 3. o Administrar as officinas de construcção e reparaçfio e 
suas dependencias, os denositos de locamo ti vn.s o de cenTos, o 
armnem e os depositas de combustível e sobresellentes do ma
terial rodante; 

§ 4. 0 Organisar e distribuir o pessoal da locomoção e o serviço 
das locomotivas; 

§ 5. 0 Estudar e promover, depois de approv:vhs pelo diredor, 
as modificações !}Ue forem convenientes ao trem rodar.te ; 

§ ü. o Estudar e fazer executar as repar·açõc::; do trem ro
uante; 

§ 7. o Preparar os planos geraes e de exe<3ução para as eneom
mendas de teem r<llbnte e accessorio,, !}Uer se.iam executados 
nas olllcin:1s da estrada, !}Uer em outras otficinas, e bem assim 
as condições geraes e e.~perificações que devem acompunhar os 
mesmos planos e os rcspnctivos desenhos: 

§ 8. o Assi8tir, por si o por seus auxiliares, á rerepção do 
ma ter~a.l encommcudado, ordenando todas as experiencias ne .. 
cessa L'Hl s ; 

§ 9. o Fazer executar as encommenths das outras divisões, 
mediante requisição dos respectivos chefes, rubricadas pelo 
director; 

§ lO. Organisar e fiscalisar, de accordo com os modelos appro· 
vatlos pelo director, a escripturação, contabilidade e estatistica. 
da tracção, officinas, armazens e depositas ; 

§ 11. Apresentar ao director, até o dia 15 de cada mez, um 
relatorio succinto dos serviços da divisão no mez anterior, com 
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Qllfldt'OS demonstra tiV03 dag oespez.as, elemen to5 estatíStiCOS dos 
tl'nbalhos e menção do est~vlo do materiJI ro'lante e tixo e dns 
principnes cccm·rencias havidas no ser·viço a ~eu cargo, e até. o 
dia :11 de jarwir·o dH c:1dn. anno 11111 roln.tot·ro detalhado e eu·
cnmst<~nciado, bom como o or·ç.nuento da despcza. prova\·d com 
os serviços da. divi~ão no Ulllto financeiro seg11i11te. 

Art. 20. Sem prejntzo do servit:o da estt·arl:\., pmlerã.o as o!Ti
cinas executat· qu<ll~sqtHW traha\h:Js par·tieulares, sempre que 
esses traballtos t't)J'Ctll antori~ado.; pdo dit·,•cl<H'. 

Para a execução desse~ trab:llhos prece:let·à ainste entr·o as 
pat'te;:; e o seu prvducto ser.i recolhido como rcn·h eventu.al da 
estrarla. 

Art. 21. Os trabalho:; <lo escl'ipt,lrio da 8;\ divbão r~Lrangem: 

§ 1. 0 O expediente principal da di visão, ~orrespondencia. com 
:1 Director·ia. e as outt·as di visõe:o;, re~.dstro des~a corl'espondenci:l, 
JH'Oto~ollo e archivo re:-:pectivo, assentamento e registro do 
pt>ssoal, confecção das contas em vbta. do:.; T'l~sultado;:; estatís
ticos, or:;anbação da~ f.dltas tle p:~~amiJuto e rt>gi::;tro dess:1s 
ft)lhas em livro ; 

§ 2." i\ conespundencL\ interna. Ja di v bão, St.}U registro e 
protocollo, a expedição das or.lens de :o;t:l'VÍt,'(J p:u·a os tl'almlho.:; 
das olllcin 1::-, ::;empre assignallas relo cherc da div1sfio, o archivo 
geral; 

§ 3. o A couft·ontaçfi.o 0. ron let'l'llCia. dos pa pf•is de ponto tio 
pesso' I, partes dia rias de diver~as Jll'ocedeueias e resutuos nton
s·1es de ponto, e o latH;-1men to do livro do ponto ; 

§ 4." A sep:tt'.;çilo e carimbo dos irnprrs::.os e mais documentos 
da. estatística, conleren~ia do ponto, r·elaçõe~, qmvlros e cópins ; 

§ 5. 0 A organisnt)i.o da estatbtica das otlidnas, eon('ereHdct e 
cot·rerçii.o dos dor:umeutrs relntivos para. seu htnçamento, a. 
esct·iplut·<~ção em livro.~ das reparaçõe.; gel'aes e OI'tliuarias <lo 
cada. locomotiva, a em livro das rep:•r.IÇÕI:s geraes e or dinarias do 
t·:uh carro, a. em livt·os fins reptrações g-eraes onlinnrhs do cad;t 
v:~~ã.n, e a em livrdS dos tJ·aballtos diversos eiiectn,,dos peln:; 
I tJiL~lllôiS • lL CSCI'iptnl'i.IÇilO pi'Of>J'Íi.t dos lllOtOI'JS U<tS OffiCÍllUS. 

ToJ.,s e::;::::1s estatísticas seriio con{'eccionadn:.; ue modo que Ee 
org-ani:-:o a l'f'Sjl(3div,t. cont;~hilidnde ronhoc mdn-se em sep<~rado 
a lles1-eza com a miio de num pulos diverso~ oflicios ou ollicinas, 
<1 co111 o m:t!edtl em C[l.lla traballto. O cakulo dt1s dospczu~ 
~ei'êlllS da di VÍStlO, btrJ e, adrnini~!'UÇàO, lllotorr:)-::, feJT.lllWl!ltiS, 
caJ'vi"i.o para as f'orj<ts, etc., e a distribuição tlellns pr~lf\s obras 
roa.lizada:.; pelns olH•:inas p:1ra conlled:r~entu do seu cn~to; 

§ 6. o A org:r nis H;fio da < statistic:t tb tracç<lo, conferencia e 
cr•rt·ecção do.:;' documentos correspon·lenle~ pat·a seu lnnçameuto, 
a es~ripturação em livro co consumo tb.s locom"tiV<lS em serviço, 
po1· trens, a do pei'Cill'SO tbs loco moi i vcts e o ex:tme da nota (or
nech.la. r,e[o esct·iptor·io do trarc;.ro ~obre o ~~er·curs0 dos carros e 
vagõe~,inclttsive tlrlS vagõe; vasio-;; o collect.:iotLilllf>Ulo dos thvlos 
pat·a os relatorios, a contccçii.o do~ re::;pectiYo~ l}tt:vlros cst:\t·~
ti··os; 
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~ 7. o A i nua a estn.tistb.t d:t tr;tcçito, a, escripturaçã1) em livro 
do fornecimento feito ás loco~notivas, cart·os e va.gõ~s. tle maneira 
qne combine e:qrl hnc;:uuento com o d,l con,;;:unu e o vet•ifhpw; 
~R." Aot·.~·:tnhaçilo dn, tlltll:tllilidadl~ 1~0 :tl'llta:~elll ~~ clnposttos, 

conti~t·enda e e(HTm·çiio dos <l·)ctt:wmttlS l'.dalivns, e a <~~~~t·iplu
raç:\o em livro de c:Hg-lt clo at'IIIaZGlll na par·h l't~lativa. no t'm·no· 
cimento á tr·acd'io, o <lns dnpositos, mantido S<l;npt·e em 1\i:l, pat':t 
a lirpi<laçii.o de re~ponsahil1LI<tdes, o invenht·io geral da clivisl\O; 

~ ~).o A pt•np:ll'<~ç:io dos el(~lllento:-; para ent~mnm<mdas ( clt!SC
nho~. especiti<'açõos, Ol'c:,amnnto); a organisa~;-:1o do nt'l'hi v o; a 
cont'et·encia <lo material adcptit•tdll; o cx;une chs re..;poctiv;~s 
t'actm·as e a con !'ect;ão do registro das luC<>lllOtl vas; 

§ 10. A contabilidade e c~tatistica da lneomoçio sel'ão ül'!.Sa
nba·las de fÓl'lll:t quo SI) conlteçn. para a traeçfí,o : I·, o numero, 
especiJ e p 'rcurso dus trens; 2", o eonsntno c• despe;,a toh I e kilo
metr·tca l>OJ' trens o pot· locomotiv:1s e vehiculos, t'lllll o pessoal e 
com c·omhust:vel, pol' espt~eies, lnl))'ilicant~~s. elt'.; :r•, o percnr;;o 
das l<won1o:ivas e velti(~!llo..;, cat'I'I'gado:; 011 Y<hilli;; o par;~ as 
otlicinns:- \", o lllllltetO, natut'HZ<t e i:nporLuJCÍ<t dos repa!'os 
que tivet· soll'rido cwl:t loer1mntiva ou vellieulo; 2", o trabalho 
ntil dos oper·arios, rnachina;;;, t'el'!'amenta-; e app<~r·elho'i; :r•, o 
custo, em material e mão de o!Jr.t, das cotJ.'itJ·tu:ç<i·.>s e r9paraçõos. 

CAPlTUJ/) VI 

4a DlV!S.\0 - VIA-l'Elt'.l.\:'>E~TI·~ 

Art. 22. O serviço da via-p1~rmannn to compt·ehon~le to,Jos os 
trabalho:; 1lo consr~t·va1;<lo, repa1·nç;"io, eu!lst:'tH~(;;"io, reconstrucc;iio 
e nwlhot·anwntm; n:t linha, euilieios e Sll<~i-l cl;petHlencias, con
strucçito do obras novas na estradct em trafego, e a Culrsorvaçitü 
1la linha telec;Tapltica. 

Art. 2:L 0'3 ~erviços d;t 4a divisfio licnm a cat•go d(~ um engo
nlwiro, cllofe da linha, a qllf'In c1ntp ·te, alen1 da direcçiio inuuo
diatn. do proprio e::ct·iptorio : 

§ 1. o Manter· n linha nas melhores condições, do mo1lo quo 
a circulnçiio dos trens se em:;ctue com a nwi,,r regnlaridade, so·· 
gnr·ança e economia ; 

P:u·a esse fim o chef<~ da lintm t.ur,·t :1. son c:tré!'o a eon:-:er·vaciio, 
reparo e reeonstr·ut.:ç:"io das obt·;ts de tctT<t u. de a !'te, edi lic.ios, 
açu•les e rep!'C'Sa.s 1le tena ou alvenaria, obras acces~ot·ias dn 
consolidação e seguranç:t e r;o:Jset'V:tção da linha telegraphic:t; 

§ 2." Ül'g'<tniS<I.t' o SAr·vi<;o dn poli,~ia. da. linh 1, l'azr>nl!o uwntet· 
o:; regulamentos em vigor o as instt·nccJ,es do dir~.;ctor; 
~:Lo Fazer oscr·iptnl'a.t· as despeza:-: da divisiio pH' naturez1. 

do olwa, di:scri!llin·1n·lo o quo fJt' propt'Í<ltnotltn euii:iül'V<IÇl.o, I'e
paraçi'i1J ou reconstrucçãD do qae 1úr ol1ra nova. ; 
~ 4. 0 Orgauis:1r os projedos, desenho~. orçamentos e especL

ficnções para 3S obras e unM ta!Jelh U.e sc~·ie o pre<;os p:tr~ p 
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serviço da reparação e ohras novas 1ltt estrada, em trafego, a 
qual será approvada pelo directoe ; 

§ 5. 0 Inventariar todo o material c ut(~nsilios cl::t vh-porma· 
nente; 

§ 6. 0 Percorrer frequentemente a linha, inspeccionnn,lo cui
dadosament<~ o s1~u estado e o modo por quo são offeduados os 
diversos serviços a sou ca.rgo; 

~ 7." A presnntlr ao director, at8 o dia 15 de c:v1a. mez, um 
roln tol'io resumido dos tra bn lhos execntndos e d:1s occurroncias 
havidas na vh-perrna~wnte no mcz anterhw, fazendo expressa 
menção do estado da. liuhn, eclificios e suas dependencias, do 
custo e qnanti(bde do mntr~rial consumhlo. di~criminando os 
pontos em qno foi empregado, e d:1s tlespezas kilometricas 1le 
conservação; e nté o dia :H de janeit'O d1) cada ~tnno, um rela
taria circumstanciatlo e cletallwdo tlos serviços do anno ante
cedente, hem como o or~~anwnto da despez·1 provctVel com os 
serviços da divido no anno tinmweiro seguinte. · 

Art. 24. 0.3 tt'ahalhos do oscriptorio da -1' 1livisflo aLrangem: 

~ 1." O expcclicnte pl'Íncipnl da divisiio, a corrr~3ponclencia 
com a Directoria o as outras d ivistie:-;, ro.~i8ll't) dos~ a Ct•rrospon-
dencia, pr·otocollo e archivo reS[IOCtiYo, orgaui:sttç:lo tios relato
rios e extracção das ~ontns: 

~ 2. 0 A Ol'f!'ani:->:lÇ:Io das folhas dn pag-anwnto da via-pt~rma
nento, o as~entamonto e l'<*istro do p~ssoal, a eorrospondoneia, 
interna tb di visão e sou registro!~ ]H'otoeollo, o arclli vo geral ; 

~ :-3. 0 A conferencia das partr~s diarins do ponto, lanç:1mento 
do livro do ponto :~eral da divbiio. exame e confr·ontnçfío cnm 
o:; resumos tnensaos Jo ponto, o registro em livro 1las follms tlo 
pagamento; 

~ 4. 0 O inventflrio cln, tlivisi"io, registro do peuiLlos, relações, 
cópias em geral, ot~. 

Art. 23. As ohrns rlo conf'enaç:to o rcp~1ração ordinaria serão 
feitas por rvlministmçiio. 

As construcções ou rep'li'OS tle valor consi,Joravel serão feitos, 
a juizo tlo director, por ndmiuistra<;flo on empreitada, mediante 
series de preços, e tlirigitlas exdust vamento pelo pessoal teclmico 
da via-permanonte . 
. Si ns obras imp·lrtarem em renovações completas ou na con

strucção de obras tle arte de grande impoet;mcia, nar.la resolverá 
o director sem prévia autorisaçiiõ do .i\1inistt'o. 

CAPITL'LO VII 

lJ0 PESSOAl, 

Art. 26. O cargo de director só será confia• lo a eng·enheiro 
nacional, quo notoriamente se recommonde pela sua capacidade 
profissional. 
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Art. 27. O lliri~ctor ser{t nomeado por det:J'eto; o por portarh 
tlo Ministro da lndusüia, \ii;1çito o Ohr-as l'nhlie:ts, poi' propo:;ta. 
tlo tlir·ector, os chefns de~ di vbü,o o o tho:;onJ'OÍt'rl-pag-arlor. 

Art. 28. O;:; demais emprog:tdt>S serilll de llütlleaçito uo di~ 
redor. 

Art. 2\l. Todos os f'llllt~cion:trios silo dnmis-;ivr•is (1rl nHLttm. 
Art. ~)0. Computo :w tht~sonrnir·o .. p:lgador· e :w n.ltnoxari!'~ 

1)ropor·em os respPdi vos fieis, lie:1 tHio L' ~spotha.veis nmtorinl o 
moralmente pelas faltas r\c}sses ompreg,ulos. 

Ar!. 31. A dispr~nsa, c!n opel':u·ios, tt·a bal il:1dnrrs, !dtores, 
guardas, serventes o mHis jornalniros ,·1 d:t e<'illpoloneia. dos 
dtef1~s d~t::i tlivi::;õos, <lHe snjeit:n·:w ~cu acl1J ú. 'll'[ll'OV<H:iío do 
director. 

A admissão dess,~ pessoal ; <'J porlerú . ..;or feiLI ('.l'tll :ultot·bn<;>ão 
prévb do dh·octr)J'. 

Art. :l2. O dir1~r:t,1r (~ J'('Spnnsavc·l p1~los al,n::;<>S qtH~ nilo rn
primir, commot.tidos pelos snns :111xiliart~~. 

Ar·t. :33. O tlirrctor de:;ig·narit dütdre os ell0r'('s tlo divisfío o 
f'Bn substituto, qn;wdo tiver' de so allSf'lllú.t', ('lll serviço, 011 l'tn 
ca:::o de licença quo wi.o oxeeda a tios In,~z~~,.;, <la z:>na. da ~~strad;~. 

No caso do nwiur Jil'aW do iulpl~ditnmllo, o stth;titnto sc1·:\ t1c.-;
ign:~do pl'lo l\linistl'o, 011\ id1) n dir,~dtJt'. 

Art. :;.t, Os ellefns de divis;\.o, em sens impedimentos, ~m·ilo 
sul,stituidos por qnetn o ,Jiructor tlc:~ig-nar, dartdl) di~::.;o conhoci
m•mlo ao 1\linbtl'o ; o LhosoUI'I~it·o-pa!.tador e o a\moxarit',l, por 
seus rcsrwctivos lil'is ; os :~gentes dn ~~..:taçÕtis, pelo f'nnedonar·io 
mais graduado da e;-;t:H;:I.o, Otllf[ll<t!lto o rlit·w~tnt· não designar 
sn bstitn to. 

N<1o lm ontt·as suhstituir:ões. 
Art. :_;:'">, Todo •Hnprega.do quo snl>stituit· o1ttro <'lll cnso <le im

pRdimonto por licew;a u qu:111do ]l(~l'' 1'<1d1\ <la snlJ"I ituir;ii.o vonha 
a üXOI'Cet' 1'lltte<;it.O llOV:l 011 :t."Sillllll' 110\':t 1'1\S['U!lf,l\lilidade, pot·
CO]Jet·:'t a gt•;üitka(;cto po!'(iida p1;lo liet•neiarlu, ::;i :1 lic,~nça (())' eom 
vencirnon tos e a total ida1le, si 1 i ver sido a lin-'tJÇ:' "I' IH vntwtmen tos. 

Em hy potlteso ai '~·uum, por,·~lll, lt:l vur·a ;t(~Cil trm lar:(l,·s <le ven
cimon tos on de gTati !il';11:.:i.o. 

E\ceptn:lln-sn as snl~.~ti tnit;l-íes 1l11 diJ·edot', qnan1lo Ro achar 
fó1·a 1l:t zona dtt ostt·:uln, (:)111 sor·vi•;o, ~~dos eltui;)S d.~ divisflo uns 
pnr otltt·os. 

Nito se porlerh considee:u· sul>slitui<;i'Í.) eom direito á gTati!i~ 
caç:To ou á pu·cep<;ií.o do totaL dos n~tH:imonto-s o oxorcicio iempo
rario proveniente d:1s f'<.Jl'ins t:(>nceuirl<IS d·~ ac<~ot·do com as circula
res em vigor ou de <leslot:aBJelt to leiupot·adu tlo fuuc:t;iouadu suiJ· 
stituillo em serviço. 

Art. :JG. O provimento dos logares será feito por tres modos: 
l. o Livre escolha. ; 
2. 0 Accosso; 
:; .') Concur;-;o. 

8 1. u Seriio nomeados por concurso, quando o tlirector j ulgn,r 
couveniente, os pr<dicantes do osct·ipta ; 
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§ 2. o Soeão nome:vlos por accesso, attenrlendo do preferencin. 
ú aptidã.t), assiduidade e cvn1luctn, os o!lieiae::>, os esceiptu
rario:-:, os anJ:IJllHmses, os agnnte;; d<~ esta<.~J,~:;, seus ajndn,ntes, 
tic>is, os <·onl'erente-;, o~ tdf'gt·<tphbtil~, os ell·~ros dn trPm e o.; 
macllinistns; 

~:-L" Todos os demais eat'go-; S<'l'itt> providus p1>l' livt·n escnllta. 
Al't. :n. O emprog<uio qtw Calt;~t• s~·m c·' us.t justi tieada, seja 

rpml Cor o numero rle di:t:S, perder;\ n part1~ do veul'imnntos rola
ti va a esses <lias, incluídos nclles os domingos o dias fer·indos. 

Art. :.~8. O !lirector pocler:1 cone1~dee aos empre!.!ados licenç;t 
com vencimentos, até ~O dias, nos tot'Illt>S das lei:; vigente-s, t>re
cerlelltlo inspec~:ão me1licn. 

Por prnzo snper•ior súll!rnte rothrfio ~·er t 'es I icnnçns conce
didas pelo 1\linístl'o da Indn--tria, \i:tG:to e O!>r:,.:.; Puhlici!S. 

Art. 39. Sonwnte o 1\lin:sll·u ,J<t lttdll..;tri:t, \'ia1~ilo o Obras 
Pul1licas po1lerit con,·edet· licon<;as som ·.-eneimento, por motivo 
de intel'o:-so priv:1do. Em 1'.:1so do gt•:ttHf,~ nt·g·et~eia, o dircctul' 
podel'á c·)!lCt~dcl-:IS, dandil di..;so conhecitllütlto :111 l\litti-;tr·o. 

Al't. 40. FÍ<~·'rú sc~tll dl\·ifo :1 liei'l1<.;:t ePtH'.•·tlida, :-;i o empre
gado quo a tiver obtido 11iln ontcar· !lU go-;o tldla 1kntro do 
pr·azo tln lllll Illí~Z, r~ont:l(lo dq dia l'!ll q1tn o aeto da etl!IC8s~i\o fnr 
publicado no Diario Ulficiol ou t1lll qnt~ lltc tur· eottttlltt!licc.ulo. 

Art. 41. Nenhum emprega.d() poder:\ t1!l' licn!l<;a. cum un som 
vencimentos sem qne tenlt;t pülo munfls sois tnez,~s de exercício 
efTectivo na e~tr:.vh ou ern eumrnissão do novm•tto. 

Art. 42. o C!llpreg:t<lo que raltnr· oito dias ('O!lSOt'Utivos ou 15 
em um mez, nilo so ach~tn·lo em g11SO de Ji,~<'nça, set·á conside· 
ratlo <lbpe11sn.do. 

Art. 4:L As hor.,s df1 trniJ:tiiJO sr~rão lixadas nos regulamentos 
ospeciaes de c;ula divbilo, qtw Sl~rã.o organis:~dos ptilo director. 

Art. 4L Todo o tral,allto do pessoal opet'at·io jol'!1aleiro, e sü 
desse, executado fóra das lt1H'<1S de s1~u re:-:pccti \O :::;ervü;o ord.i
nario, serú retribnirlo com 11111 a~ct·e::;cimo tk salal'in, de accordo 
com a tahelln. oJ·;.:a.ni~arla tmlo 1Lri~dor, sendo o nwximo de:~so 
accrescimo ntn salal'io por• qnatro ltnr:1s de ~~~rvi~·o o.\ tnwnlin:1 riu. 

Art. 4;). I'odeliÍ o dir·odot• mntHhr alJutt:lr dons terços de Sl
lar·io no <1perario de qualqnet· c:\ L<'g"ilt·ia, 'I"~~. pot• n10tivo de 
accidente em serviço, tkat· iJtqlo:-;sil>ilihdn fl,• lraiJa\llnr, em
quanto durar o impeolinwntn, al\' o m:~xinto de tr<.,..., mez<'S. 

Art. 4C. O p(~s.;o" I opc~r:11·io e .inr·nalniro t1'1'á tlir·eito a g-os:1r 
nove dias de t'él'ias, sem pn~jniz<> do respectivo salat·i~•. si tlurante 
o nnno anterior não tivl1 1' d:lflo falta al;..:·tlma, .instili~<lda. 011 não. 

Nenl111rna gmtiticn.ç~ão snr:·t abonat.la a tal 1 t>Ssnal no caso de 
dispetJS;tr as f'ér·i:1s. 

Art. 47. AS faltas disciplinares cnmmettidas pelo pe~soal ti
tnlatlo ou gT;Hiuado, que 11i'í0 constittlircm ct·itw~ de!ini!lo na le
gisl[lção, serãn punidas, segnnd > a sn:t f-: !'a Yidnde, cnm as se
g-uintes penas: 

1"- simples tt'lvortcnci<t ; 
2" - repl'elwnsão ; 
3c·- multa; 



4a - suspensão ; 
5" - demissão. 

ACTOS DO PODER EXECUTIVO 3(9 

§ 1. n o director poderú. ünpúr f}nalqner 1les~as penas, ca
Lendo-lhe propor ao Ministro d;~. ltulustr'ia, Viaçiio e Uln·a~ Pu
blicas a ultima, quando se tratar de pessoal qne não fur de 
:-~na alçnda nomen.r. 

CAPITULO IX 

DOS Alt:'IL\ZEl'\S E DEI'O~ITOS 

Art. 4[-). Aos at'llHtZCili:;tns o onc1rrc'r;a,los do dqH).~itos in
cumbe: 

~ 1. 0 A nrrocadaçii.o n clnssilicnt:iln rio nmtr~rial exhtento o <lo 
que for ad<plit·ido para custeio n ol•ra-; ch üivi~,ã,n; 

§ 2. o A verific;lção da quantidade on JV'SO e qualidarlo do 
mate!'ial no acto de ser· recelJido, olJSI~t·vandn-s:) nos exames a 
estipnlaçiio dos t't>spectivos eontrnctos ou e~peciticaçõos das en
commondas <J pcdidus o as atnnst1·as oll!llodelos :Hlopl:ldos; 

§:Lo A organisar;ão (:e lH~ditl,,s pai'<l a aerltÜ:ii<;ão elo matodal 
necessnrio par:~. snppi'Ítntn1to do :tl'mazern ; 

~ 4. 0 A satistúçi'í.o 1los pe<lidos de fonw:~imcntos rnbricados pelo 
chefe da. respectiva divisão antorisando o fnmocirnento, e dos 
poliirlo:; de eombnstivel c lubl'ilicai~tos f<~i!oc; pdos tll<~Chinistas; 

§ S. 0 A escriptm';tção tb Cctrga, dos ·arg;t o Jll!JVÍlllcnto do ma
teri<l.l; 

§ G. 0 Mantet• o al'lJmzem em perfeit:t Ol''lem c as:::eio, acondi
ciona rHlo e annmanrlo os artigos l'Oh sua guarda, zelanrlo sua 
conservação, devendo, na hypothcse de dcleriornçito casual, <lar 
immerliatamente parti~ ao chefe da 1livbii.o, para ulterior roso
luçilo. 

A falta do cnmpl'imento destes rlnr<'l'ns sujcit<~-o a rospons:t
hilidndo; 

§ 7. 0 Reqnisitu· 1lo clwf,J 1h 1livi..;ão, snntpre qno fttl' necRs:.;a
rio, os pel'itos prnci'-os 1nt':t exanJilla1'0lll e avali:u·pm o matol'ial 
inservivcl qn1~ existir· on fot•t•ccolltid·J <t<J :u·tnaznm, possibilidade 
e con veniencia 1le concerto p:t r-:t o qno e::. ti \'HI' no caso de Sl)r 
depois nov:uHento f(wnecido n venda em lei lii.o par;t o fJ uo for 
imprestavel on nãll tiver :tpplic;:çii.o na e~tracla; 
~ 8." Assig-nar llS t1'I'tnos e pts,:;ar tlodaraçües n recibos qno 

devem constituit• sna reSplmS<tlJilirLtlle; 
§ SJ." Ap1·esentar ao elwfe 1h divisiio, nt~~ no dia;, de cada mez, 

nota, em dnas vi:1s, (los f<,rnecimentos r~~itos dnr:t nte o mez an
terior, e nté ao fim de janeit•o rlo cada anno uma demonstrnção 
geral do movimc·nto rlo tll:lteritl no :tnno nnteriu:·, e nm inven
tario g-eral 1lo m;tt,~r·ial em scw. 

As primeiras vias tlf'SSt~S tlnetJmon to.; f!,~vcm set' lif'stina<l:lS á 
Con tabi !idade. 
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Art. 49. O armazenistn será co~vljuv:Hlo ]'01' nm fiel, rtno lér:'t 
especialmente a seu cargo o exame dos doctunentos .in:--;tilieativos 
do movimento da entrada e :-;ahida. dos nw tcriacs Jn armazem, 
c e respensavel pela legalidade de to.tos o::; papeis quo servirem 
de documeutos para a escripturação, o,.; qnaes, depois de exami
nados e acceitos, serão por ellc rubricados. 

CAPITULO X 

ll.\ lU~CElTA 1-: llE,.:t·t<ZA 

Al'i. tJU. O pagamento Jo pes:;;oal :-:,;1·:·~ 1\.~ilo llll'll:,,tlnw1tt0 no:3 
lagares d,> trabalho. . 

Art. 51. U::> fol'llcdmcutos n :H c:ml:·:-; :-;,·r~n p:1~os ll<t Dt
rec;toria. 

Art. ;-,z. I\enhnm p:1.;1:<~tncnto sol'il e!!'·ct.tt:lll' :'Wtll qno o re
spectivo p:lg'<llllc'lltO tl~llha t->ido ]'1'<:\ Í<l.IJJI'Ill•~ jlii)('I'~Sadu O eol}('(~
J'ido pcb sc~~~:"io üllt~<ll'l'Cg<LlL~ Li<L l~Uilla!:ili la1k u ll:llln u- l'a-
gue-se- do director. . 

Art. G:L O rlit'ector ycritkará ~r~m malincn te a c:~ ixa o a 
escripturação gc'-'al. 

Art. 5-L A compra de ol,jcctos, quo em po:p1cna qnantidatlo 
forem necessa.rios, ser·:1 feita pelo ;dmoxarife, qne recebera men
salmente do tllesm!roiro, prucc1lomlo orJc·tu d\) dircctor, até a. 
qmmtia de 500:)000. 

Art. 5S. As tlcspezas dos armamns o tlopositos :::erfí') cscri
pturadas e figurarfio com a ruln'ica propri3, em tcHbs as demons
trações e halall<;OS das uespczas Ja es traJa. 

AJ·t. :Jli. As cnnl<1.S, f'ollla:::; rlu pl1g:llnento c reel:1maçõcs que 
não forem sntis!'l'itas <Ür~ ao encenam,~nto do l'lc21Wdivo nxer
cicio, uão o sor:lo per co11tn do uxercicio sr';.tnintc, 111as euviarL1s 
ao Thosonro }J<I.ra o competente pl·oeo~:so e liquitla,)io. 

Art. S7. A nrroead:u:;ão das tax:1s do tr(t!lsporte deYerit sor 
feib de accot·do com a exacta e 1·igorosa ~l[l!llicaç:\o d::1s tarit'a8 
em vigor, recahindo so1J1·e o empregado ou emprogauos culpados 
a rosponsaiJilidado pelas di(l'erenç:ts quu l'orlltlt Vl)t·itlc<1das quer 
em relação ú receita. prupt·b da estrada, q11ur ú arTccadada vara 
outl'as vins-1"erre:1s. 

Art. GS. A escriptumçã.o da rcceiUt o d()spnza. far-se-lla por 
exurcicios, sewlo org:misada de :\c1~ordo eom <ki in~tntcçõ0:-; e mo
delo~ fornecidos pelo Tltesomo Nacional. 

Art. GU. Em caso algnm o systcm;~ d·~ cscriptut':1ção e conta
hilidadn central se a fúslar;\ das regra:-; pro~ct ip L1i:i l'üla lcgish· 
r;ã1) do Fazont.la. 

Art. 60. As guias, eon!wcimunto,.; c oltlroc; p~tpl~isju;:;l.ilkativos 
ua receita c despoza da estrada. ~;urão !'I)IJJdtidus ao TlliJsouro ua 
conformidade do doct'eto n. lO. U:J, do íj de .i·tiJUil'o do l8HV, 
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Art. 61. As notas de expedição, folhas, boletins, conheci
mentos, relações, outros impressos e pa pois justificativos da re~ 
ceita, movimento e mais servi~o th estrada serii.u queimados, 
desde que estejam devidamente esc!'iptnrados nos liVl'oS compe
tentes e encerradas pelo chefe da respecli v a di Yisfio as contas e 
cscripturação de cada. anuo. 

Os livros, contas e reciiJoS serão conservados pelo tempo fixado 
em lei par·a gunrd't de taes documentos. 

Art. 62. O director enviará mensalmente no Ministi·o e ao 
Thesonro a synopse da receita c despez<t llo trafego e a da des~ 
llOt,a por corü<t de Cl'e~li tos especi<tes, relativo-; ao lllot, anterior. 

Art. G:L O producto da receita das cstaçCius scrú diariamente 
J'emettido pelos respectivos agentes ao agente da esta<;fio central. 
E::itas remessas serilo feitns em involuct·os amarrado~, l:tt:rados 
e sellados com o sello do c~ula estação, tr<Jzcndo a indicação da. 
quantia remottiua em caractere:-; bem vbiveis o serão cntregnef:l 
aos chefes de trem, que tlellcs p ISS<-tt'iio reciiJO em livro e::_-;p,~eial, 
qne para esse tim h:tvet'á em e;tda estaçil.o. 

O agenle passará aos chefes recilJo dos involucros e o.;; remet
tcrá ao thesoureiro-pagador, S8ndo clles ~~bertos e verifica 103 
por· este em presença do contador', coJno ~c acha prescripto no 
<I!'L So. 

CAPITULO XI 

Art. 61. O uit•êctor expetlira as instrnr;,~líes ou rcginwntos in· 
teruos indispensaveis ú hoa marcha dn cada um dos servi(;os. 

Art. 05. Aos clJefes de di>·büo compete orga:Ji~nr o snbmetter 
á approvaçilo do clirector os regulamentos que doveriío reger os 
serviç.os dns respectivas divisões, e:speeiricando a uistribuiçii.o de 
carla classe de empregados e os processos e modcdos a adopt<~r na. 
escripturação, conta.llilidaue e estatif;tica. 

Art. Gü. CaLltt uma das divisÜ<JS tor·h nm reQ·istro de nomea
ções; arlmissões, licenças, promcçõos, penas o aernissões dos re
spectivos empregarlos. 

Art. G7. O dii·ector" examinará, quan1lo entender· conveniente, 
por si ou por empregado que designar, a escriptmação dos ar
unzons e dos depositas, dnndo balanço no matorbl existente, e 
providenciará úcerca do de~tino que deva ter o imprestavel, en
cerrando delinitivamente as contas' ató a data em cpw se nltimar 
o mesrno exame . 

. Art. 68. Todos os emprrgados qne m>ree:uLn·em dinheiro ou 
t1vcrem ol,jcctos e valores sob Sll<L gunrda. IH'cst:trão uma liançcl. 
corr·nsponde!ltiJ a illlportanci;t 1la re:-;pon.q:dlilid:ul~~. 

§ l." u tlw:-;oureír·o-p;~ga.dor pre~t:tr'<l :~ dr~ J;,:()()IJS:HHJ. 
~ ~-" O alruoxarile prestará a de !i:OUO:)UOU. 
§ 3. o Os tieis prestarão a de 2:0000000. 
§ 4. o Os armazenistas prestarão a de I : OOO$UUO ~ 
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Para os mais emprogndos serão :lS fianç:1s lixadns pnlo tltl'Cc!or 
e todas recolhidas pelo thoson!'eiro-pagadot• :10 Thesnuro NaciO
nal, SÓ po<lon<lO ser lev;_tnta,([as :t vista de g-ni:! do uirector, fllll 

que seja. declar~vlo acha.r-se o em preg-ado quite com a estrada. 
Art. G9. Nos C<tsos tle nlllnencht de serviço o directoe podet á, 

com autoris:,çii.o [H'évia, tlo Ministro, admittir pessoal além do 
maximo das tabell<lS, tlispensnthlo-o logo que ces~em as causas 
que justi!iC<lram o augmento. 

Art. 'iO. Os agente::; são obriga1los 1\ prestar a todos c~ chefes 
de divisão os atu:ilios que lhes requisitarem, umrt vez qne o 
possam fazo:w sem prejuízo m:wi festo tio serviço da estaçiío. 

Art. 71. Nenhum ~erviço de f]Ua.lqner da~ divisões s0 fitr;'t 
entre chaves das estações sem conhecimet~to prévio tl1, agente. 

Art. 72. Os chefes tle divi:sã1l tlnvet·ão commnniC<U' immerlia.
tamente ao dit·ector· •J torlos u:> entlll'Ogados ao~ seu:-- chef'es im
media.tos, qualquer accidentu on m:eut'I'CtJeia extraordinarin. que 
se der u:t o:>tntda e :saa:> deprmrlellcias. sol, peru dn demis~ão. 

Art. 1:~. Nenhum etli[H't)g-:ulo da ~·str,,da podct·ú ser distrahiclo 
p"ra COIIIttli~·:-,:to ou serviço alheio no da, nwstna estr:ub. 

Art. 7-L O director sú concodcl'it pa:-:sn!.;en" 1-!'Ntnitas pa.t·a 
objecto cxtranho ao set·viço da ostrada. em virtude de ordem do 
l\Iinistro da ln•lnstria, Vi:lt,~ãü c Ohl'as Pnlllic:IS. 

Art. i;J. Os •)mpmga1los, quando VÍ<l.i:,nrlo em serviço tl:l. es
trarb, terão passes livres, t]U:) :-:cl'i'í.•> recolhidos o conferi•los com 
os demais bilhetes. 

Art. 76. o director poderá conceder p:,ssagem livro aos em
pregados e aS pe:;;:;;oas da. familia, do t•mpregatln, fJ.UC fCSÍdÍt'CIIl 
sob o mesmo tccto, para viagens motivadas por molestia. 

Art. 77. Ern caso dcrcmr;r;iio do empregado, o director po
derá concr~dm· pa~sagem livre p:tra ~t ramilia c transpor-te gra
tuito uo3 moveis e bagagGns. 

Art. 78. 0:-; filhos o tntelatlos tlos emprega• los terão tt·ans
porte !!l'lltuito p:1ra as e~cobFl, t'ahriC<íS C' ollkin:,s, cumprindo 
qtw ~;r·ja mr~nsalmrmte cxhibida ao director prov:1 1la rrequ•·ncia. 

Art. i!L ,\s l'f.)qttisir;iJes dr~ pa~:-:ag-en;.; rl •le t1 an'iprn'tr~s em Sí:1'
viçu pnbiico sú :-:erlo atteudidas qn<~I:do r~,ita.s [IOt' antori<ladn 
declarada cnmpdente J•rlo ~lini:'terio d:1 Iwln-.;trin, Vbção e 
Obras Pnldica..;, ~en·lo a iltlportan<:ia Je\·a'L' it Cl):1ta Llo Estaúo, 
1\linisterio on I'C[ nrtição reqni':'it.ant~L 

Art. 81). Para impo:ii1;ii.o -das {IGnas ri cretndn." no rcgnla
metlto annexq ao decreto 11. l~no, de ~G drl "hril do lH57, contra 
pes~o::~s rlxtnu~lms a ('Str:H~a. t•:rá o dirr·ctor por si e seus empro
g:.Hl<:s a a~tr•ritlarlr; confenrl:t naqnello r8gulamento ao:; en;;e
!lltetrog 11~:cac::. 

Art. _81. O material feneo_rorlante 011 dr~ con;;:umo f}Ue tenha 
de ~er ltnporla11o do _cstt·;t~lgr!tro S'·r{t ~,drpuri lo de n.c•:ordo com 
as m~trucr;õ•'~ e.~pcc:aes fJIJC forem d:~•h:-; pr•Jo .\linistro da [n
dustr·ia, \'iaç-ilo e t)iJt·a:; Publicas. 

J\rt. R:.!. Todo:-; os empre;:u:los rla "Stl' 1d:1. ai) ~·'I'VÍt;>;: l11s 0~t:J
çõr·~, dqs tr•·ns e rla. via, pet·m<~nr~nt·~ n~ariín nnif',l'm", rp1e ~crú. 
In:tt·c:Hio p•do dírr;ctrJr·. -
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Art. 83. Nenhum ndeantamento de dinheiro poderá ser feito 
nos empregados da estrada, seja qual for o motivo allegado. 

Art. 84. O telegrapho da estrada poderú. ser franqueado ao 
publico, sem prejuizo do serviço proprio. 

Art. 85. Ate o dia 15 de fevereiro de cada anno o director apre
sentará ao Ministro da Industria, Viação e Obras Publicas um 
relatorio geral do anno anterior, expondo, com desenvolvimento, 
o estado da linha e do material, e as suas condições economicas. 

Esse relatorio será acompanhado do balanço geral, «la discri
minação da receita, despeza por estações e productos, por divi
sões e por kilometro, do quadro do pessoal, do orçamento das 
despezas provaveis para o anno financeiro seg-uinte, e de quaes
quer outras informações que possam aproveit1.1r ou interessar á 
estrada. 

Os quadros estatísticos, organisados de accordo com os modelos 
tlnnexos, deverão ser remettidos ate o dia ~~O de .i unho. 

Art. 8G. Faz parte deste regulamento a tabella annexa, na 
qual se acham fixados os vencimentos q uc deverão perceber 
os empregados das tres estradas a que se refere o presente 
regulamento. 

Art. 87. O director providenciará provisoriamente nos casos 
omissos do peesent3 regulamento, quando a urgencia do serviço o 
exigir, e apresentará immediata.mente ao Ministro, para que 
este proviclencie definitivamente. 

Art. 88. Ficam revogados os decretos, todos os regulamentos 
e disposições em contrario. 

Capital Federal, l de m~io de 1897.- Joaquim l'rlurtinlw. 
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Tabclh de v~nctm~ntos do ne~so11 da3 Estra113 d~ Ferro c~ntral de Pernam • 
nnco, Snl ne Pernambuco e B1tnri te 

IH-:SIG:-;.\Ç:\0 DOS C.'dt<iOS 

])Ít'PCtt)l' o ............. I •••••••••••••••••••••••• 

<~l~•~r.~ t}t., ~livtsii.n .............................. . 
En~tHtheiru t·e~itlt!flle •••.•••••••.••.••••..••••• 
( : •, ll t~t•l t) I" ••••••• • •• • , • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • 

\iunrdr~-livt·os ••......•..••••••••..••.•..••.••.. 
Tht>!l•lllr<'it·n-pac ndn , .....•••..•...•••.••••.•••. 
r\ I !li CJX.tl ril'e ••••..•••.•.••...• o •• o ........ o ••••• o 

Otlicial. ••.••••••••••••••••••.•.••••••••••..•.. 
111 e~Ct'illtUI':ll'lO. ·•••• •••••••• ·•••,., ••·•••• ••• 
2<l .............................. . 
Aln:lnltenlle ••••.•...••.•••••.•..•.•.•..••••..•. 
1••·.1 tic:•nte •.•..•••.••••••.••.•••.•.••..•.•.••• 
Archivi~ta- pl't)tncoll!sta. ...................... . 
Fael fi,, the~'>:Hirr~it•n e(),, :tlrnllxarife ........... . 
llltJ•r·~~!'O.ttr ••.•••• , .............................. . 
l)t)t'tHiro ........................... , , ......... . 
A;.::11nl<l rle Hst:u::in e~pecial ................. .. 

ta elas· e •...•........••...•••.....• 

• » ~~a ••• , •••••.• , .......... , • , .. . 
Conferente rJ,, 1a cia~se... • ••• , ....... .. 

» ele 2"' ,. . o •••• •o ••••••••••••• 

Fiel fle e~l:tr;Ú.Il •.••••••.••••.••••• o .•. o •..••. 
Tei<•gt'lplm;ta de I" cias;:e ................... .. 

,., 2a ..... •. •. • ..... • .. .. 
• pr:tticnnt.n .................. . 

Ci:e:·,,,j,. ta·eni rJ., !·'classe ......•...••• ,, •.••.• 
,. ~a » •.•.. , ••• , .. o •••••••• 

~ :~ " • • • • • • • • • • • • • o • • • • o • 

ChHie de dep·>sltll de ta cla,st• .•.••.••....• , ... 
,, ~a ,. 

1\Jachinisla rJ., ta r~hsse ... : .•• .'.'.'.'.'.'' . .'.'':::::: 
» ::::\ "' ooooooo••··············· 

.. Q :1... t) •••••• o ••• o. o •• o ••••••• 

Fogu~~ta df-ll 13 clas~t~ •.•••••••••••••••••••••••• 
))> 2,.l •••• o •••••••••• o ••••••••• 

•> :.~a ·~ . • • • .• • . . . . . . ... • . • . • ... 
2\(t'Sll'H de lllliClll:t,.:, •• , ... , •• •.• ,. ,,, • , . , ..• , •• 
1\ l'~'nt·t {lttl' o.,, ••••••.....••.. , ..•..•... ,, ..•.. 
:\ J'rrt:t /.(~nist:t • • • • • . • • . • . . . . • . . • • • • • • • • • • • . • • • . 
)."\pf dn :tl'lll:l/,t~llist·•·•• •••••••••••••·· ••.. •••·· 
Encat·r .. gados d~• (lr.:tH,~ltn •••••. ••••••· ••••.•. 
J)e:-:er•l•ista •.••••••••••••••••••.•••••••.•••.•.• 
lnspectot· <Je e~ü·t•:•.les •••• , , .•.•.•.••..••..•.•• 

~·t:ratilica~ãul Total 

\ U)Of).~()l O lj ~00.)000 lt í : 40· )i!OOO 
:, : liOO:O:OOO '1 ~00 :000 :-.;: 4UO~O(JO 
:::~oo;ouo 1 1i0o~ooo lt;S;)Ii:;:coo 
., ")00~0011 1 liOII:;iOIJO lt: SOO.~OIJO 
~;; ~oo~uoo 1 .,oosooo ·'I : sou;,;ooo 
:3: :.:oo:;<~tll) 1 r;oo:;t:oo 1t: 1-00;::.o o 
:l: ~OU:jlKlO 1 GOO~OOO 4: SoO ,OOIJ 
1 : IJ~tJ:3000 IJIJO~UOil .:! ; 8$0.;ü(J0 
1: ooo:;t:oo soo:-;ouo 2: 400~0:Jo 
1:2811,:000 GI0$1iü0 1 :\!20~000 

\H;u~: JOO 4 ~0~000 1: 440$000 
i ~0~01!0 :lG0$1 100 1: O '0$()00 

1 : ~uu::c< 100 uo,):-;ooo 1: soo~ooo 
1 : tiSO~OliO S •11:-$1100 ~: ;,20:j0ll0 
1: 2S0.~011i) (i \111511111) 1; \J~(ttiOOO 

l:-itJO::ot•o hOII;o:ooo 1 :tuo.;:oco 
1: \I~O:;tliiU \1 ;o::out• ~: ~so.~o;lo 
1 :liOO.~tJO:l soo$ouo 2:4co.ju.Jo 
1 : :J iO;-'tOOil tiSO;:iUO< I ~:O íO.~OOO 
1: t:.:n.1ooo :">tiu.;out. 1 :oso:-;:ouo 

soo;-; .. oo 'IOo::ouo 1: :.:'UtHlOe 
720:iOOo :1:io~O:)U t :oso::.:ooo 

1 :O~Il.~OOO f>2lHJOO 1: ti0$000 
\lboso' o ·'t~o.~ooo 1: 4.;o.;ooo 
~ oo~ot 10 ,,oo.'iuoo 1 : too.~ooo 
~1oll oon ~:-:o ;110!J l:l ítl,.:Oot) 

1 : í í O$Ooo 7 ~o.woo 2: llit:$ootJ 
1 ::.:oO.jiiOil t:CHJ~IIOO 1 :~Ol':i•·Oll 

\JbO::OOII .J:-:0.~1 Ull 1 : .J 'ti •í:fOOO 
2:<\00.~0IIIJ t:~Oll'000 ;;:'i!10;o;OJO 
~ : 01)0~11111) 1 : 00 )Ç:()()() ;; :- oo . ()()I) 
1: V~U.;()OI) V ill :coo :!: ~~O.~OOll 
1 :liiJO;~tJil) :-:l)ti;p:O t:4IIO::,IJ()() 
1::: iO::fOOO li~o:::onu 2: U'IU~•,oo 

\) 0.-.:1)1)" I, ,')I);>: ,()0 1; .J 'tO . ..:()()() 
:-:.~o;.wo \ 'tO-;:IlOIJ 1: J~; r~DOO 
:'.:o:) .:1:0:' 'IOO~IJOO 1: ~ .. o.~ooo 

:': . ..; 1)..:0011 l:'u.Jil.}IIIIO lt'HJU . .-0)0 
1 :":-iii:;IHIII ti'tl) 1)(10 ;Z<,~()~()(l(l 
~:1till.jiilld 1).'-'0~0UO J:2iii::<HHJ 
1: ~oo,.:ooo liiHhOOu 1: ~ O•J;o;uoo 
1 : ~011)11110 I il 0.~000 1 : XOO~OO< J 
~: 'aliU:jtiUO I : :.:'00~0\JO J: liOO.~OOO 
~:::-o11.;utJu t:·.ous~:oo <~:2oo:::ooo 
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Estns diarias só serão concedidas qu~tndo em viagem de serviço e em vista 
do attestarlo do funccion~rio immediatu.1uente snperi••r, no qual se mencionrtrão 
o ohjecto e o t.e,np·• de s•~rviço. 

O director far:\. Rnn. dcclat·:u;ãn por e.;;cripto, rr•f,•rindo i:::n:llnwnte o tempo 
fl" ohjr'cto de snrvi•;••· 

't,a Â•>S eJilflt'ega•l"s•. qu'l tÍ\'CJ'e:n mais d<l :20 .'l!ii1"S t]e se1·vir;n nn. pt'oprin. 
0~trada. f~Xercidus s,\!11 t;dt:t~ ~Ta~~~es n s.Jlll nnt1.s Jn:t'-', ns venci1nentos S(~rão 

aug"wntn.dns dtl ~O". '0 • 

;J." O e:nvregado rpw sr~r·vir de "''creta!'in pcl'ceher(t "'":t gratiflca~ão tal (]11<~ 
adrliciona<la a seus vendment•)S perfa<::t "tutal de ·1::-iOO:;illOO. 

CapH:tl Fedcr:ll, 1 de maio rio LUI .- Juruu•iiil .• '.[i•;·tin.'t''· 

DECRETO N. 2~06- DE l DE :\TAlo TJE 1897 

Abre ao l\línif;terio da Industl'ia, Viação e Obras PublicaR o credito de 

:1. ?;,7: 100) para occorret· ao pa.~amrnto ck indemn isaçiio por lucros 
cessantes nos contractofl rescindidos, elo d,_,bito do Governo para com 

os empreiteiros e da liquidaç::'"io de todos os Ret·viços re:ativos a obras 

suRpensas. 

o Presidente da Republira 1los Estados l'nido,;; do Bra.zil, 
attewlendo ao que lhe foi l'«'prcsnntado ]JidO :\Iinbtro de Estado 
do:" Negocins da Industri:l, Vinç;1o e ( >bt'<IS l-'ublicils ua exposição 
IJ110 a e~te acompanha e tendo o·tvido pl'nviant0lltn o Trihun:d de 
Contas, de accor·d(l com o a!'t. 7", :::\ ~>", d() •1c~el'ut<> 11. ~·10\l de 2:~ de 
dtJzemlwo de lt39fi, decrettt: 

Art. 1.° Fic;t aberto ;:o J\linistol'io cLt l1td11stria, Vi:tção e Obras 
Pnlllicas, nos tnr111os cL :mtorisa(,'ão collst:ltlte do ar·t. 6' n. JI 
~ 23 da lei n. 4'2D de lO do dezellllJI'o do 18Dti, o credito de 
:_L'i:)/:450 . ..:; pat·a occorrer ao pag;llllento de iudnm11is,:ções por 
lnct·os cessatttes em contractos rr~scindidos, do Jebito do Governo 
para com os empreiteiros apuradas n:1s mediçCirs 1in:1es de obras 
tdtas e de Ji(luida(,·ito de tudos o:; ~et·viços relativos a obras 
snspen~as. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Fct.lcral, l de maio dJ 18\17, \liJ da Republica. 

PRUDENTE J. DE l\IoRAES R.\ n.ROS. 

Joaquim D. !Jfu,·íinlw. 
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:Oemonstração do credito a que se refere o decreto n. 2506 
eles La d:t ta 

El\lPlUnTEll~OS 

Drummond & Pas::;os: 

Pnga.mcnto fle obras feitns no 
valor fle 8.:2\)l):OOO~ (mecliçõcs 
tinaes). o o o. o o o..... • • • • .. • • • .1J 1: R00$000 

Indemnisn.vão por lucros cessan-
tes em obr·as a fazer no valor 
de J. uoo:ooo~ooo .......... o.. IR:-',: 2oo::non 

1\Ialaquias Toohey : 

Pflga.mcnto f],~ ohr11s fHib1q no 
valor do \l:i 1:000'~ (metliçÕC'S 
1lnaes) ....... o •• o o •••••• o .• o lR:I)~P::;no') 

Indemnisação pm· luct·os ~nssan-
tes em (•bras a f<1Zül' no valrn· 
úe 2.400:00~JSOOO. o........... 311 :~~?~1~()00 

Florencio.Josr'Jde Freitas Ri'YS 
e Alfredo de Frei tas Rflj'S: • 

Pag1merlto de obras feitas no 
v;dor ele l. 171 :OOU~ (medições 
finaes) ..•......• o o.......... :.?:1:·1·!0~000 

Intlemnisaçfío por lucros cossan-
tm; de obr:1s a, f<~zer no valor 
de lo23U:000$000 •.• oooo••o• •• 20l:G80~noo 

Joseph Lynch : 

Pag-amento ele ohmc.; feitas no 
valor do \J8:UOO:.::; (medições 
fi naes). o o o •••• o o • o • o o • • • • • • • 4: 0110.-.:;oon 

Indemnis::tção por lucros cessan~ 
te~ em ol,rns a fazor no valor 
de I.:-,ou:ooosooo .. o o •• o ••••• o 2\l:í: 10o~ooo 

Antonio Bento do E'onza: 
Pagamento de obras feitas no 

valor de 816:0008 (medições 
tinnes) .. o •••• o •.•••• o •••.••• 

Indemnisação por lnct·os coR:-an
tos P-m olJl':l;.) a, fazer uo valor 
do GOO:O()ll$000o ••••••••••.••. 

Alfredo Novis: 
l'ag:uwmto do ohras feita~ no 

v:tlm· do ,to:;.·n:~o.~ {ntr·diçõo~> 
fill:tf'S) .•.• ,, •..• ,.,, •. , o •• o. 

4:1:800~000 

\/)0: 00(\'~000 

:1()0:000~()00 

2·r) : ooo~ooo 

30:!: COO:..;OOO 
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In(lemnisação pol' lucros cessan
tes em obras a, fazor no valor 
de 2.27G:0008'JOO .••.•.•.•..• 

D. Mathildo Macedo de 
Araujo Borges : 

1 :1o : stgsooo 

Pngamcnto de nlmt~ feitfls no 
valor de 1.000:000~ (modic;ões 
fi naes). . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . ;-,o: 0008000 

IndeJnnis:H;fi.o l1or ln(~ros ccssan~ 
tes em ohras feitas no valo1· 
de :2. ü'JO: OOU$000. • . . • • .• • • • • • 3SO: 000~000 

Joarglim Caetano Pinto Ju
nior~ 

Pa.gamcnto 1le ohms feitas no 
valor de 1.500:000~ (motli<;·õe~ 
tinae~) ..•••.•• :. • • • • . • • • • . . • ';j: OOOSOOO 

357 

100:000$000 

400:000~000 

Indemnisaçito por lueros cessan· 
tes em obras a !'azer e em trans
portes a executar no valor do 
lD.SOO:OOU~OOO •.••..••••••.• 1.02:-J:OUO;OOO 1.100:0008000 

João Lins Cavalcanti J.c Al
buquerque : 

Pn~amento de ollra.s feitas no 
~'alor de :::~O:IOUS (meJ.ições 
1inaes)...................... 1r,::-,:;;;(:1)00 

lntlmnnisaçfio por lucros cessan~ 
tes em ohraq a fnzer no valor 
de 1.500:000~000............ 1:13:4(i;)~ODO 

:M;:moel Rorlriguc:s Porto : 

P.1g-~mento de obras feitas. no 
valor Je .i(J :OOU) (tllediçõos 
finaes) ...................•.. 

InJemnisação por lucros cessao~ 
tes em obras no valor de 
4 :000:-:;000 •••.••••••••••.•••• 

Bernardino Jose do P:üva : 

Pagamento de obras feitas no 
valor de G.0(!8 (meLlições fina ~s 
o provl.sorlaJ ..•.•.....••.•..• 

Indemnisaç:to pol' lucros cessan
tes em obras a fazer no V<tlor 
de 17 : 000)000 •............•• 

400~000 

GO~OOO 

!)1)0~000 

1 :500~0(JO 

IG0:000$000 

450$000 

2:000sooo 
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HenriCJUe Bernr1rdcs do Oli
veira: 

Pngamento dr' obrfls ft}itas no 
valor de :n-l:OOOj (rrw.liçõus 
finacs) ..............•....•.. 

Indernnisa~'ão pl)r lucl'os cessan
tes em obr·as a fazer no valor 
de GOO: OOOSOOO ............. . 

Augusto Xavier Carneiro rb 
Cunha: 

Pagamento de obras feitas no 
v a lo r de 253: o o os ( meJiçõcs 
tlnaes) .............. · ..• · •.. 

Indemnis~lção por lueros cessan
v~s em obras a fazer no v;~lor 
de fi5: 000~000 ...•..•...•..•. 

1 R: 700~;()')0 

41 ::lon . .:;noo 

7:3:10;:;r)Qí) 

Liq uirlaçã.o .....•...•........•.....•.•...•..• 

tiO: 0008000 

;20:000$000 
---~------

:: . -'177: ~1:-)n:snr H l 
~~.~o: 000$000 

--- -- - --~ 

:L 7:->7:430$000 

Capital Federal, 1 de m::tin de 1~07 .- .Tnwyuiiil JJ,rtinho. 

DECRETO N. 2G07- lll' 4 llE :\L\10 llE 1SD7 

Publi~a a. cnlt'ada da. Colunia Ingli'za do Ct·yl:tu na Cllt!Vt•nt•:l,, Tdc~

gr:tphic:1. Inlr'rnaci<<n~tl 

O Presirlente da Republicfl, tlos E.;brlos Tlnirlns rlo BrDzil faz 
publica. a entr:t,la rla Coh:mh Inzleza do C1•yliio nn Co:1Vençfio 
Teleg-raphica Intnrnncion'tl de S. Potcr . ..;lmrgo, sAgnnr1o a com
municnçãQ da Impcrinl e !{.cal Lego tçfio cln, Anstria.- Hnng-ria. (}() 
24 de abril proximo p;t.ss:ulo, ao Mini-;tt'rio cbs lt.olações Exte
riores, cuja traducçã.o officbl ef:tr~ accllllrt nha. 

Capital Federal, 4 r1c maio rlc 1897, '.l" d~t R~'pnl)liea. 

PIUTDRl'\TE J. j)E l\lORAES BAlUWS. 

TRADucçÃo- Imperial e lt0al Lrgaç·ií.r.' 1h .\nslria.-Hnngria
Petropolis, 24 de alwil de i RUi'. 

Em virtnrle do uma comnJnni,':tçãn fuib. ao ln,perial e Rr'nl 
Ministro do Exterior pela Rc-n.l L<>gac;ã.o da nr:w-Brr'fanha em 
Vianna, a Colou ia. Inglez:1. •lo Ceylflo ontl'OU JJ:t, Con vençflo Tele
graphic::t Internacional do S. Petcr . ..;lmrgu, c sngunclo o sem 



dt'lSI)jo foi eolloc.ltla. tn sexta cLHBO qtnnto ;\ C<)lllrihuif;t"io par.t o 
cu:-;teio da Rep:trt.içilo lutet'nacion·d do·; Telog-rapho:;, 

~~~gnndo o d 1~SP,ÍO do l<ca.l 1\lini::-üwio do Cornm·~r·~io lltng-aro, 
na sua. quali·ladü de elle:tiTe!.!'aLio cb .-\tlmini~tr·açfio, tenho a. 
llonr.t tlo pe lit• a. v. Ex. qne t;tça. di'SI) scie:tte as autoridades 
competent0s. com a oh-;or·\·aç;lo de qrte as p;trticnlat·i,Ja.'l''"' re~
ta.ntes sorilo l'1H'JH~cid:t-: P'~la lt~p.trtiç:io lntot•n:~ci.,n;tl •los 
Tt~legr;t phns :'ls Adrnlni~trnções dn E~hdo e Tet·ritoJ'io~ (b Uniil.o. 

Qneira :rcceit:II·~ Sr·. 1\limsti·o, n cxpress:io ela llJilllta. mais ;1\t;l 
cvnsi·lel'nçi'io. 

MEZEY. 

A S. Et. o St·. G1~1~r:tl Dion;~L) E. dJ Ctst:·o CJrf}:teir·a, 
l\linbtt'O do Exterior, etc. etc. etc. 

DECRETO N. 2508- llE 4 llE ;"~!AIO t•E lfiG7 

Conccdt? ~utoris:tçií.~J :i 11!:: Fúl'Út Gn'd i\IÚÚ11[J C:Jni]WII!f n( norsl:l, 
li:mited. p:1r.1 fn~lCCÍI)!l:Jt' lla l~P]ltthli<~<l. 

O Presitlent~ da RL~pnltlic:l 1los Estn1lo~ Cnido;;; do Brazil. <Ú
tendendo ao fJile requAreu a Tlw Fo.1·io Gold Jlfin.ing Con'J'O.»!J 
o( Brasil, limited, 1lcvidmnent·~ rcpr·esent:lfb, decreta : 

Artigo nnico. E' ~~nncedi1h nntol'isaçiío á. l'hc J·~1ria Gdtl Mi
rzing Comp:Ln!J o( lr'l'l'Sil, lintitetl, par.l l'unccionar na. lü~publka, 
limitnnd<?-~e. porem, ao~ trnhnlllos .to mitwrM;iio e seus acces
sol'ios no E:,;tado de i\linns Gernes, soh ns clnu:5Ul<l:-: qu' eo111 
e,;te haixnm, assig-nnrla> Jh:llo 1\lini:.;tro 1lo E-;tado 1l t lndtJStt·ia, 
Viaç-ã.o e Obr:ls Pu h I ic t:-:. ficando os outros ~crviços mencidnwlo.; 
110s respectivos estntntos depen·lcntcs t\e nova antorhação do 
Guvcrno Fedet·n I. 

Capital F.~<1er,1l, 4 1lo m 1io d 1 1807. \l" d:1 l~ep:tblic:l. 

Joaquil}l D. Jl[,rrtinhn. 

<._·~lau~ula~ :a qtH' sa~ - ref'ere o deereto 
Il. ~.!r":i~ )~ <le:oo;ta data 

A 'l'he Jiln-irt t;oz,l 1lhnill(l f'omprwy of Rrroil. /i.niterl. ü 
ohrigada n, ter um reprn.;;entan•o n '· Repuhlic•'· com plonos o 
illimitatlos poderes p~1ra- tratar c detinitivamonte resolver ns 
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questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com ús 
particulares. 

11 

Todos os actos que praticar na Republica tlcarâo sujeitos 
unicamente ás leis e regulamentos e á jurisdicção de seus tri
bunaes judiciarios ou administrativos, sem que em tempo algum 
possa a referida companhia reclamar fJUalquor excepção, fun
dada em seus estatutos, nem recorrer a intervenção diploma
tica, sob pena de nullidade rla presente autorisnçfio. 

Ill 

Fica dependente de autorisação do Gover.1o qualquer altem• 
ção que a companhia tenha de fazer nos , éspectivos estatutos. 
Ser-lhe-ha cassada a autorisaçã•) para funccionar nn. Republica 
si infringir esta cla.usula. 

IV 

A infr·acção de r1ualqtter das clausulas, para a qual n~o esteja 
comminada pena especial, serit punida com a multa de 200~ a 
2:000$000. 

Capital Federal, 4 de maio de 1897.- Jocu;yím D. Mw·tinho. 

Eu abaixo nssignado Johannes Jochim Christiau Yoigt, tra
ductor publico jnramentatio e interprete commercial matriculado 
no Mer1tissimo Tribunal Commercial desta. praça para as línguas 
allemã, franceza, ingleza., sueca, dinamarqueza, hollandeza e 
hespanhola, escriptoriona, rua de S. Pedron. 14, sobrado. 

Certifico pela presente em como foi n presentado um fo
lheto contendo um memorandum escripto na língua ingleza, afim 
de o traduzir litteralmente para a lingna vernacula, o CJile assim 
cumpri em razão do meu otficio e litteralmente vertido diz o 
seguinte: 

Memorándum de Associação da <<Faria Gold Mining 
Company of Brasil, limited ». 

A 

Numero quarenta e sete mil seiscentog e dezoito- C. N. L. 
quarenta e seis mil seiscentos e treze. Registrado de zeseis mil 
setecentos e um. Esta v a o sello da secretaria de registros de 
companhias de ll de agosto de lSIJG. 
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Memorandum de Associação d1t Faria Gold MiniHg Company o f 
Brasil, limited. 

lo, o nome da Companhia e The Faria Golcl Jfining Company 
of' B1·asil, limited ; • . 

2°, o escriptorio registrauo dtt companhia scrú. sito na Ingla
terra; 

3'', os tlns da companhia, são: 
a) adquirir, por compra. ou por oult'a f()rm:1, cpuwsrptcr m1i1a~. 

terras matallil'eras, direitos, domínios e bens tle mineração, na 
A merica do Sul ou outra qualquer parte, e em paeticular :.vlquirir 
certas minas de ouro, bees, terras, clominios e direitos actnnJ
mente ou de antes de propriedade de uma companhia conhecida 
como minas de ouro de Faria, hoje em liquilhção, juntamente 
com o seu activo e e!l'eitos e com vist:t:3 a isso celnhrar e levar 
a eiieito, com on sem moditicações, dons ditrerenV~s contractos 
datados respectivamente de ;30 de outubro do 18'Jr} e de 17 de 
abril de 1896, o primeiro tendo sido feito entre Emil Gmyer, 
lifpiidante da Sociedade SocietG rles Mines (l'Or de Faria e de 
uma par·te, e o nrasilirm Jlfines S!Jndic([tc, linded, de ontrn. 
parte ; e o segundo contracto feito entt·o a fln1:;iliun JJ:lines 
8yndzcatc lintited, tle uma parte, e George Handel Wnlls, como 
procurador da Parir~ Gold Minin(f Company n( JJrasil, limited, 
da outra parte ; 

b) renlizar na America do Sul on outra f]nalqucr p:-wtc os ne
gocio:; de exploeaçfio e trabalho do ouro, qnnrtzo auri!'ero o ou
tros met<1.es e mineraes, prepanJ.l-os para o merendo, extmhir e 
preparar metaes e pt·oductos minera·~s e dispor delles e, em 
geral, realizar as operações de proprictarios de tuinas, metaltur
gistns, negociantes e trabalhadores em metal; 

c) welhorar, gerir, desenvolv0r, tirar v-antagem, cultivar e 
realizar opemçõe:3 de cultivatlores das terrns e peopriocl<ules da 
companhia e do prepanl.llores e negociantes 1ln pt'oducto do cul
tivo das terras e propriedades da companhia; 

d) construir on adqnil'ir na .Americ:L do Snl ou outra qual
quer parte, edifícios, obras, machínismos, plantas e furramontas, 
construir obrus para esgotamento ou !lü:3envolvinwnto de pro
Jll'ieda!les miner·aes, para irrigaç5o ou desen v oi Yi tl\1~11 tn de pro
priedades agrícolas ou para deposito, mannC1r•.lttra, embarque, 
compra ou disposição do generos, fnzor estt'<ulas (com ou sem 
trilhos), can:tes, aqueductns, cursos de agua, e outros trabalhos, 
para quaesqner· tins que tenham relaçào com os negocios da com
ptmhia : dispot· e tirar vantagens desses eclit1dos, machinismos, 
plnntas e utensilios ou qualquer interesse em quaosquer dessas 
obras, e adqnirir o explorar materi:1e3 rodantes, barcos, navios 
e meios de transporte, quer para. disposição do:) bens ria. compa
nhia, quer como fonte inrlepemlonto de ln·~ro; 

c) comprar ou por on! ra, túrrrm adqnirir CJilaesrptet' hens mo· 
veis ou immoveis e quaesquer llit•citos, vautagens, privilegias, 
concessões ou licenças que possat"!l ser necessarios ou convenien .. 
tes para quaesquer dos negocios da companhia; 
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f} a1Jrptirir· dir1'ito~ do pnt•wtes o pr·ivih,g-io~ de igual natt~-o 
reza, no l:.oirJo Unido 011 em Ottlr·u rpt:dqtror· lui.-:, colonia on 
E~tado, pam f]U:dqur~l' systema de nJaiillf,tdura, do qnalqtll'I' 
maneirn, em n~la<;ilo eorn qn1e:-;qnnt' opei·;:v;õ'S d:t comp;whi:t e 
tÍI'<ll' j)l'OVeito di-;~n Lll:lll!lf;tCtlll':IIHIIl, !~illlf't~I'ÍlldO (i!~O!It;;t~ ()\I de 
ontr<~. 1\'wma; 

q) :;;ulrs~~!'o\·el' p:ua qnalquer· elllprcz:t on n11xili:tl-n. flllllll'lo 
olferoça, vant<~g-ens par:1. os fins d;t companhia e comprn.t· e 
possni1· ncçürs on itttel'c'lSsar etiJ qualquer eompanhi;t 1:!1 socie
(lndn que ofTer·e<.~:1 o:-:sns va:~tagetiS; 

h) vor11ler, alugai·, di~por· ríe qtwlqtwr· prnpric,LtdA Ilriner;t\ ou 
outr:t da companhia, qnel' a um:t o:t!ra. coitlpanlti<t ou uttlro 
comprador o quer· por meio de vPnda ou transf'erencia. on por 
f!U~tesqner· outros te!'nrns e ou por ncçlícs onr ;llguma com
p.tnhia ou em ter·mos do participar de lucros <1\1 om cutt'os 
<]llnesquer tel'lliOs; 

i) ft~:1dir·-sA com qu:~Iqnm· cnmr,anhi:t, corpor;~ç~o. firrna ou 
pesso<t, que tenha Iins :::;emelhantes o11 r.u;n. oiwr·:tç<1es ;d<~nticas a 
qua.lqnr~r· das de:-,ta companhia, 1111 f~clehr·;~r qual f!lOt' :tjnsto para. 
p:~rtiei par dos !11cro..; ou para <:oopc~rar· ·m o11 (iil r<L nux i liure1u-se 
mutuamente; 

j) empr·egar e empl'cstr~r os rliiJlr,~iros rb cntnpanltia. que niio 
se,iam immerliatamento pr<'Cisus, da nnneira qtw ella, julgar 
convnnionte; 

lt) adquirir tod;t nu (}llalqnor p:t!'te dos snns nn neg-ocios do 
qualquer companllia on associação 'J'W tenl!:t fins identicos a 
qualquer do.-; d•'sta CJI!lp.1111ti:t; 

l) lev;~ntat· e t•·nl<tr' :t utnpr'e~tim(> dinheiro da mnneii';t que 
llw J•<tt'CCPI' conveniente e llypotli<'l~ar on onerar, absolnta e 
condicion;tlmotlte, tnda on flll<llrlu~:n· parto d11s Lens mov(·~s 011 

do raiz o' ontrn activo à:t r'c)mpanl!ia, in<~lnindo ehaumda-; por 
pagar on cnpit d nito p;1go; tamhcm totn:-tr a. emprestimo qnal
fltler i111portancia on importancins de dinl!eir·o. por titnlos, 
letras de c:unl1:o. notas promi:-;S<H'Ías, bon1ls do delJcntw·e.~, ou 
oull'c1S, C'orno po;;sa S•~r considr>t';1do <'<lrlvenient~~ on var~laJOso 
par:t n eompanltia, :-l'gUIHlo possam <)~ SlltiS d:rcctot·es deter-
minar: ' 

nt) proteger a qn:dqucr· ontra comp;1nhia. Jnrn <lllquirir· todo;; 
on qualquer· parto do3 br~ns e re:1liz<ll' qnnlqnot· dos compro
missos da conJ[).il!llia, ou elllprelten:ler qnacsrtiWf negof~io-; ou 
operações que po-.;sam auxiliat· a. cornpauhia, e para c~sc fim 
p:-~~ar, dos fundos da eompanltia, torlas as despezns d<t ou 
inc1dentes a formaçiio de qnalrpter de taes companhias e da 
emissão do seu capital, inclusive corret:tgem e cotnmissõr~s para 
angnri11r pedidus de acções ou par;' passai-as; 

n) di:striuuir qnaesquct· <tcções. rlebentrtrcs, garantias ou ontrt)s 
bens, ent1··~ os rnemll!'o-; da companhia em e:-;;:ecie; 

o) fazer tudo o mais qtw seja itlcidnnt;d on qnu leve :w ccnse
guimento do::> fim Eupradito.~ do qnalCJner dnlles. 

4.n A re~ponsabili•l::de dos membros é limitada; 



S." O cnpiLll da companhia é tle !in.noq liht'a:'l C)Stf)rlinas, divi
llido etn GO.OIHI :trr;c-ím; dtl tllll:t. liht•a c•:.;tet·lina c·:1,rl:1, lllll:t, Ccltn 

pn·!,,ru:-; p tra aug-nwnt:tl-o 011 rnduzil-(l o do fút'lna qnn o capital 
dn. ('otnp:lllltia (or·igin:1l on :mgnwutaclo) po:.;sa :-;c!t' divillitlo em 
dill"c'l'tllltr'S d;~ssrs, pnssuirlo nos tet'tn•;s prn:-:el'ipl.c;s pelos esta.
tnlilS e rcsniuçüos e~pceiaes da eomp:tnlti:t. c de) f'ót'tJ;:t que as 
rcspeetiv;IS classes de ac~·õc;s possam te!' e e.,tr~.intll suje:it;ts às 
pt't)!"c't'eneias e rcstricçõe~> (si houver) fJlW posf~nm set· pre
sct•iptas p8I03 estatut()s e resolnções e:-;peciaos. (Jttalqtwt· p:1rte 
do e:~pital ela. compauhin. p1'de ~er emit!itlo em fundo ou 
em af~<;·õ·:s, o qnal será consirl·~ra.do on crcclitarlo como pat'<'i:tl ou 
totaltnc!ttte p:1g·o on em gar:1nte:.; de acçfíes :10 ptii'btJor·, pal'<t 
<t<~ções t1,V1ltr.on te p:tg·a~ e poclerão sm· pagos a q 11<10,~qnnr accio
ni~ta.s os .inros qno possam c.;cr convencionados sobre to•las as 
irnp()rtanci:lS pag-as elll adr~an !:1mentos de c1:1nsnlas. 

l'N>-', :1s fli vel'S:ls pes:-o:ts r~U}lS nnnrcs e re~idottdas se rtchn.m 
Sllllscriptas, desejando nns !'urmar orn UttM c()mpanllia., de con
formidade com est1~ memonwdwn cl,} assoc:iaç:lo, respectivn
mente eorworflamos tornal' o nutuoro de ae;;õ ~s no capital tla 
companhia, exprc~s:>o ao laull dos nos::;o::-; respectivos nomes. 

:'>CI :\I ES, 1~ I•:SI DE:'.' CI .\S J.: t,! !J .\ 1.1 ll.', filO: !'I D< 1:'\ 

SUB~l'i~ll' l'OI~ES 

El'llcst \\-illi:un :\ItnL'•·. 21 Cl:!'"Í (;J:ts~:lyrl 
noacl, Cro te h 1-:nd. 11 •• ··mpt'•''.!adll d" c·"ilt-
JtH·rei•> .............•.... - ..••.......•.. · .. · 

]~,·njamin \1:asliingL·'n Ut"PI'!l. I!~ lbn:,· 1~11;!1!. 
l·~a:>L !lti!wi,~h, S. E., empn·g·a·lo du eu!ltill"l'-

(~ j () o • • • o • • o o • • • • • • • ,. • • • • • • • • .. • • • • • o • • o • • • • • o 

\Valter de Co~la. Kry~. ():-; Chnrchn l~oad. S<III

t.h.c::tiP lt.n:Hl. n., <;lllJlrr'.!·:Hlo do cnnnn•·rci"- .. 
HmdalJil .Jolm .f, ncs. (i !llilConl Tet-rac". C:íl-

fnr<l. eonl:ulor ..•...•••....••..••.•.•....... 
Dernwt. r:al>rll o·IIeill. ·1:-i, The (.Jardens. Ktst 

Dnlwieh, :S. E., PlliJ-íreg-adn do <'OlllliiPt'('Ín .•• 

H.obin lh1.1dr<•e ],eoCwJn<· C·li.Ltgc·, I\.c~Lon. cnt
JH'Pgaclo do commet·cio .•..••............ _ ..• 

At'thur .TD.Itws Larkman, ;n \V!~ltjP Ho:td. l~a
Yens,~n!tt·t Pal'l~:, n., cml'!'rgado cl•> C<llllll:<~t·cio. 

D~tfada ;tos vinte de a!Jril do 189(\. 

Tr"Sternnllhas das :1ssignatnr:1S <wim:t: 

:\I)~!EJ:<) J)J-: .\I'ÇÕJ·:i! 

Til\! \IJ.\S 

l'<l:~ CAIJ.\ sr:n•WJUI'TOit 

Gcoq:;n ll:mdo Wolls lli, F;tssdt !{.oarl D:thtoll, N. E., con
tndor. 

Por cópia. Jicl - (Assignado) ~~~rn~·;;t C'le(l.ve, ;tssi:-:;tento. 
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Registto das« Joint Stock Cmnpn.nies» (socieLlades n,nonymns). 
lmpre~so em papel sellarlo de nm shilliug. 
Pngou tres shillings em esta.mpilhas da Registr:"lçfío do Com

panhias, que esütvam devidamente inutilisaLI:t~ pelo carimbo 
res;.>ectivo. de l 1 de agosto de lf3\lG. 

N:tdn. mais continha nem llccl:1r;wa o f'olheto de) memorandum, 
da associação da Fa1·ia Gold 1lfinin.r; Comprmy o( Bmsit, limitcd, 
escripto em inglcz, qnn bem o Jiolnwnto verti elo propl'io 
original, ao cpml me re1)orto. 

Em fé do que pr~ssci:: presente, IJUO assignei o sellei corn o 
solto do meu olllcio, nesta cidncle do 1\.io do Jn.neiro, Capital 
Federal da Ropublica. do Beazil, aos uuzo de on tubr·u de mit 
oitocentos noventtt e seis.- .lohmmcs Jochim Cilristir;,n Voi:;t, 
trJ.ductor publico jurmnent::vlo. 

Eu abaixo assignado JohannP-s .Jochim Christi;Hl Voigt, ft'a .. 
clnctor pnlllico j11ramentado e interpretr) connncl'ci<d matricularlo 
no mcritissimo 'fl'iiJUil<ll Cnmrnercial desta pr·aça, para as 
lingnas allemã, franceza. ingloz::t, st~er~a., dina.marqneza, hollan
<leza e ll8spanhola, escriptorio na rua. dnS. l'edi·o 11. H, sobrado: 

Cortitlco pela presente em como me foram ap1·esentallos un::> 
estatutos escriptos na lingua. inglezn, afim Jo os tl'a.duzie 1itte
ralmente para a lingua -vernacula, o que assim cumpl'i em 
rr~zfí.o do meu ofli~io c littcralmente \·erti<los dizem o seguinte: 

Estatutos da << Faria Gold Mining Company of 
Brasil, limi.ted~ 

B 

Numero q11arentn. e sete mil seiscentos e rle:-:üito.- C. :!'L ít.
Qnnrontn e sc~is mil e seiscentos c treze ate tres. 

Registrado mil sei~centos e setenta v., rlc~ 20 de :1Lril do 
mit oitocentos noventa e seis. As disposições da. t<LIJella.- A
da lei sobi'e companhias rlo 1 ~()2, não terão :tpplieação á corn
p:lnhia, por2m, em logar dollas, os csbtnto::; da. companhia 
::erão como segue: 

1. 0 Na compeehonsii.o rlnst~~~ n;.;ta.t,lf.•l:i, ac.: p:1l:1Xr':1s qnn so 
a~llam no numero singular indnir:1o o plnmJ, ns que se acham 
no plural incluirão o singular, :1:-:; r1ne se acham no w~ne1·o 
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masculino incluirão o feminino, as palavras designando pessoas 
incluirão corporação~ e escriptos incluirão ilnpressões, litho
graphias e·outros substitutos usuaes da esm·ipb; ~< rnez» en
tender-se-1m rnez do calendario, o «reg-istro» signilicará. o 
registro de membros, exigiuo pol::t lei de companhias ele 1862. 

Negocias 

2. 0 O esel'iptorio tla companhia será sito no Jogar, em Ingla
torra, que os dircctores possam a todo tompo d, sigtmr. 

Ü::l directorcs potlerão tamhcm estalH;kect· ü:'tTiptorios nliaes 
nos lo2·arrs que a todo tempo jnlgnrem I!Cce:~s~u·ios, l!ê.ll'a o 
ellicnz fnncC'ionamento dos ncg·ocio~> da. eomp:111hia. 

1\ eolllpanltin, ::gindo pelos dil'l>ctores, podnr:'t <~xcrcor todos os 
vodeJ'PS du, loi tle lHCi-!. soL1re sollo,.; (b cumpanhi::.. 

::.u A cmnpanhb poctorú ened:tr oper;tçõcs, n:-í.o obstante não 
c.star cli:-;trílmitla ou suL~cripta qualquer partr~ do capital. 

4." As primeiras transaeções da companhia ser:í.o at1opt:1r por 
sua. pinto os contraclos mondonntlo;-; na. clausula :l", secção «a» 
do 'nwnw1·anrlu m rle associação, com ou sem u;otl ific<tções on alte
raçõc~ qno os dir8ctot·es julgarem conveni•nltes e as outras pa.l'lns 
do dito contraeto snjeitarern-se, e executar os negodos de mi
neração e outros Sr•br'e os ditos bens. 

G. o Os directores não serão responsaveis peb validarle legal 
de qualquer contrado de mineraçã0 ou outros dirnitos de pr·o
llrietlarlo rlo.:; vendedores das torr<lS IIHc>neionadas no i;lcnw
?·andwn de associação, porém poderão aeceitnr o dil'eito dos 
vonrlctlorcs a elLts ; e com relação a direitos ele mineração em 
rtnalquer parte tlas ditas terras, sobre as quaes exista qualquer 
duvida, os direr?tores poderão aceeitar o::;ses dil'eito.; do mine .. 
ração como os vendedores os possuem. 

().o Os diroctm•os poclf'r?ío, ~njoitos :i.s disposições da lei sol,re 
companhias de 1 S68, omittir quaesqner aeçõ·~s iutegral on par
cialmente, v:1gas como pagamento ou ]lnrtn do pagamento de 
qualquer propricuadc adrplir.idn. peltt companllLL ou de obra feita 
var;~ elln, e pr•:lcm, eom rcl:~ç:-í.o a q uaesqnet' aeções (incluindo 
ar~çõ,;s em logar do neç<ws eal!idas em cnmmi~so on eu tregnus), 
que a todn h•n1po Jkarum put• umitlit• (.lupuis de prottt(H.ei'em 
a acqubiçft.o das IPl'i'as moneionadas no lucmo;·aud~tlll do ;•,ssn
ci:tção), potlcm. omittil-ns ás pc;:;sL;as •} nos h·rmus qtw ellcs jnl
g:uc~m conv~~Inentcs. 

7. 0 Si estiverem rlnas ou m:d~ p:•ssras re0istmdas como 
possui1loras dn qualquer· acqfío, qnnlquer lltlt:l'" dellas potlora 
pas!"ar l'CCÍhCl:3 V<1\i1\os por <pmJrplCl' dividelJdu q111~ (or LJ:tg·o pur 
es:-;a ner;ii.o. 
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s.o A companhia não será obrigada a reconhecl3r interesse 
pareial, equita.tivo, futuro ou continQ'ente, om f!Halrp:or aeção, 
nem re:;o;pons tbilirlarlo conjunta ou dividida relativa:\ f]ttalqner 
D.ct;üo, ttom qnaii]Uer outr·o it1tf:~re.~:-:,~ llll re~.;pfl!lS:t.hilidado a 
respeito dn quali]Hrr ::eção, a. nii.o St~t· o Íttkres:")e o l'0Spon::;ahi
lidndP do p11ssnidor registradn da ~wçiir,. 

\l." Todo m~~:nhm tet·ú direito a tilll C8l'lilie:t1lo com o seilo 
cotnmnrn da cornpanltL•, ~~specitic:111rlo as ac~~õns que elle possuir, 
com os respectivos numm·cs o :~:.; i:llpil!·tancia-; qnc pot· ~~ll!J 
ti ver p:t go. 

10. Si se estragar ou perder-se esse cortitieaílo, poderá olle 
sct· rerwv:ttlo soh o pagamento do um shilling ou nwnor somma 
n com a in,l•~mnis:l<,'ão ou lli'S tel'lll!IS ']ll<Wto ú. l'ruva, on do 
on tra. fórma. qne os direct01·es possiLlll determinar. 

li. Snjc•itas n qunlqtwr dispo~ição um contJ'<lrio, que possa sor 
feita pr,da. a:")sembléa que s:wc(~iütmr o nugnwntq do C<\pital, todas 
as acções novas serão dispostas 1h. maneit·a por qu() os diroctores 
julgarem de mais l>eneticio para a companhia. 

12. Sujeito a f]uaesquer rlireitos e::'pecÍ;lCS, privilegios, priori
dades ou vantagens qne 1:o~srun ~81' i nltr·J·ont~'s a. qnae:~f]uer 
acções novas, rpmlqur~1· <'n.pit:ll l1Jv:wtado pr~Lt t'l'C'aç:lo de novas 
acçGes será considerado c;.)t11<) :tl\''-~e~ ordinarins o rottto parte do 
C;1piLd original, e essas novas acçCk's ::;erão sn})itas ús ruesmas 
disposições com referench ao p 1ganH·nto dn eh tlttadas o :to con
tbco de acções por falta d.~ pHgam1mto de C'l!a!ll:td:,s, o 1.or outra 
1úr!11't co1uo si ~,·ss;IS novas ;v•ções tiYeS.;f'lll feito parte do capit:d 
origitml. 

U. Qnalquot' privill'gio Gll in~identes ('spedacs ligarlo" a 
qnalque1' elnsso especial dr• acçõC's podt)ll1, p1rn o tim de de~istit·
SIJ des-.es pt·ivil<·gios on incirl~·ntes ~~sp<>ci<•e::i no toílo ou l'lll 

p<•rte, set· altei';Idns por· llteio de t'<~sol111;ão ('~!l<!ci:ll snhsef]ueute, 
comlant1Í qne os po:-;stti:lore:~ de tres qn;;rtos dessa class<~ es
vccial <lo <ICÇÕC::i C011'-lllitlm Jl()f' 0S!~l'ÍjltO <'lll tal 1'0SIIltH;itO E'S
peciai; iic<~lldo nutondillo qtw os \'os..;nidrq·e~ dn :tf'(,'Õ•·S ordina
ria.s 11âo sul'i"ío c:Jnsirlurarlos d1~ e::~:-,~.e c:-;pe<~ial para os tin,; de::-;te 
artig-o; o torLts as acç<res da cornpa11lti:t s<~I'i-IO e<lnsiuen1.rlas 
ewittidas e po~suid:ts 11os türmos c~~pr·c:-;;n:> nest1J artigo. 

l·L 1\ l~OIIJ[><tllltia púdo a tudo tempo reduzir o cal'ital on sub
dividir :lct;ões, de maw>.ira. e com quulr]!WT' dos intidontes pre
scriptos ou conferidos pel:~s Jni,.; de cOlllJranltias de mil oitocentos 
sessenta o sete e mil oitocentos sotunh e sde. 

Chamrrrlas 

15. Os rlireetores podem, com rel:;ção a qnnesfJuer a.cções não 
emitti(las comu realizadas int ·grat on parcial monto para a. 
compra ue prop!'Íe(i:tde, exigir· qne Ps . ..;a qll<llltia seja p1ga sou 
applicação e dhtriLuiçií.o da. acç~o quo e\los jul;arem conve
niente e podem a todo tempo fazer as chamadas a respeito do 
dinhAiro por pagar por ess<IS acções, como jnlgarArn conveniente, 
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com tanto que (~nl vo njnstado por ontra fórma como parte <lo 
contrncto par;t ton1a'la de aeçli0s) se dê aviso do Sl~to dhs p ll't\. 
cada clwm:-~da. ,, qnr, 11enhuma charn:Hla. excnda du Ulna qu<~rl<t 
parte da importanei:1. da ac<,:ão on seja pag.1vul unto~ de dccol'
ridos dons mezc:-; depub do dia 0111 qr~e n. nltillm C.I<IIIHUla previ;L 
s·) tornou p;1gavel; c:Hb memiJro ~erá. oiJI·igado a pagar'" im
]lOt'tancb das chamadas ás pe~so;is e na época o 1\lgar desi.:;na
do,; pelos diredor·es. As pt·estaçües qne tinm:111 cln sot· p:q.;as 
por qnne~rJIWL acçüe:-1 omittidas em tel'lllO~ quo pre~et·ov:un que 
os pag·amentns deverão ser feitos em <latas tix:Hlas, ::;er fio con
sideradas como chamadas feitas de :1ccordo com estes esta tu tos, 
o os supraditos pagamentos serão feitos como e quando <leter
minatlos por essas termos. 

lli. A rcsponsahilidauo do membros conjuntos, possuitlorr~ 
<le uma acção, com rel:l(~iío ús chamadas ::;obre essa aéçáo, ser~L 
tanto separHtla. coruo con,iunta. 

17. S•~rá eonsiderad<t ter sirlo' feita. a (•ll:~mada na época em 
que foi pass·tda a n•soluçfío tlos directores autorisandn-a. 

18. ~i a clw.rnada ou prestação a pal!ar-so vor qwdquer acç:Io 
n:"ío for paga antes OU 110 dia desig-nado p113. O Sl:'ll p:1gamento, 
o po:.~ni1lor actual de:"sa ncçã,J será. ohr·igado :t pagai' jtll'OS s()lwe 
as rererit!as ch:,madas em a.tl'azo, :'1 taxa quo os dit'edot·cs de
terminarem, não excüdendo a de lO 0

/, no anno, de:;d1~ o dia 
dr~signado vara o seu pagarneutc até a dab do p:,gt~trJento eff,;
ctivo. 

lU. Os dil'uctores porlem. si jul!.!·:1r"m convenicnt,,, recebee de 
f]nalquct· acciot.ista qne queirr. adoant;d-a to~Ll e fJ1Wl<f1WI' parto 
1b1~ irnp•r·tancias po1· p;~g:u· soiJt'e as ;,··ç11e::> i]ll'~ dle po:-;,;nir, 
nlérn <LL sonl!na. a.etualÍII<'ll tn ~~ll:l!nn<Ll, C' a itt'[HJl'LI !lf'ia assim 
paga :1deantada ou t:mto quanto dt·lla c_•stiil'l', tudo temp1) ern 
a·lC;llltame!llO de Clr:tfll:Hlas cl:ti'ft ;I() [IOSS!!idor' direito (Li)~ ,itl!'O~, a 
l<lX:t e nos terDlO'i qne forPrn eoml1in:tclos entr·e o accioni::;ta que 
a1ieantou a somrr;a, e os dit·ector.~~ e<Hl\errciurl:tl'l'lll. 

20. O i nstr·urnen to de tt'.l nsf'er·unci:t de q ua 1 q W'r nc\'<1o da 
companhia pudera ter a (órm;l f!t)l'alrlle:üo usada<) será pas!5atlo 
tanto 1 elo trans!'er·c·n to como pel<l lt·a.usJ'e!'idll, í~ o transreren te 
será COII~iclerado tical' pos~uidor dessa :1cção ató que o nome do 
tr·:wsterido seja. respectivamente !:tnçarlo 110 t'(~gistt·o. 

21. Antes do registro de qwllqtlet· transl'et·encia o instru
mento de transferench sorá deixado no e::;criptorio da compa
ullia jnntamento com o certitie:1do das acções que te>em <lo ser 
transt'er·idas e com qu dquer ontr·a ]H'nva qtre os dil'eetores 
poss:tm exigir p;~r;t pt·o·;ar•-se o titulo do transf'ercntc e a trans
ferencia ser{L de entü.o por· de:tnto gu;u·,hth pela companhia. 

22. P;1gar·se-ha pelo regbtro de CJil~Llqne:· tr.lllsf~rencia on 
trun~mis-süo de acçDes uma quantia 11f\.o excedenb n dous ~hil
lings e seis pence que 03 directore~ a todo tempo marcarflm. 
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23. Os dircctores podem, dando ou não n mzilo, recusar ore
gistro de transforoncia de acções não integralimdns a CJUU}fJuer 
pessoa não approvada por elte~, ou feita cunjnutamente ou só 
}JOI' qualquer accionista, d·~veuor ú. companhia on ollrigado para 
com a companhia ou qualf)ncr transfl•reneia do acçõe;3 teita, 
]>Or menoi·es ou pessoa insana. 

24. Os livros de trausfel·oncia. poderão estar fer~hados dnranto 
o tempo fJUO os directores possam determinar, comtanto qne 
não o sejam por m~is de :30 cl.ias em Citda anno. 

25. Os testamenteiros ou inventariantes de um accionista. 
f•lllecido, que m1 época de ~eu fallecimento era, o uoico possui .. 
dor de quaesquer acções, serão as unicas pes:-;oas reconhecidas 
pela companhia como ten ~o direito a. ess:1s :1cções, c os soiJrevi
vcutes ele quaosquer accionistas conjun tamento habilitados n. 
quaesf) ner aeçõr~s ser<"to as uniea;; pessoas rr~cr >11 hcciuas como 
tendo direito ás acções assim cqnjl!tltamente po:-;suidas. 

26. Qnalquer pessoa int~ressada em uma acç<I.D em razão de 
morte, f,Jllencia ou insol vahilidarlo de f)tutlquer acciooista, ou 
do ca~nmento de fJU:IIqnor mullter accionista, ou por qnaesquer 
outros meios lcgaes, <~ nfio ser por transferencia, do coofonni
<lade com estes regulamento:', pr'l'!e, apres>~ntallllo as provas quo 
os directores julgarem sullieieutes, :::e1· ella nwsma registrad<t 
como possuidora dessa acçfío ou pó le, apresentando ossas provas 
e fazendo nmn, transt'erench de accor1lo com este·; regulamentos, 
fazer registrar o transreri1lo como os.se possuidor, ficando enten
dido que os directores torão o mesmo arlJitrio de recusar o re
gistro de um transi'erirlo corno no caso de transl't:Jreneias por 
membros regist1·ados. 

27. Pessoa. nenhuma, reclamando um titnlo para uma acção 
por transmissão, ter~t direitos a respeito de tal acção, oxcepto 
o de ser regL;trado ou fn:~er registrar o sen transferido, de 
accordo com os regulamentos da companhia, e um direito para 
receber dividendos (si houver) aetnalmento l1cclarados antes 
da morte ou outra transmissão ele interesses. 

Comm isso rl e (1Cçr7,~>~ 

28. Si f!Ualquor accionista 1leixar de pagar qualqner cha
mada 011 prostac:fío no dia. marcado pat·a o seu p:1gamento, os 
dit·c:etor8s podem om qualquer t•:n1po depois. durante o tempo 
em qu_e a chamada on ]H'cstaç-ão estivcr pot· pagar, mamlar-lhe 
urn a v1so para paga.r cs::::t (~!!amada ou prestação, .iunt:<mente 
com juro uií.o exc<~dendo a lO" 'u ao annn, e q:t:u):.;qut~t· de:-ipezas 
qne ten!Jam Jli'OVÍ!ldO {!OI' n::-:-:a, l"a\ta tle p:,g:lllWlltO; e declarando 
que. no _caso de Il:lo y:lg:unr:;;t() IJr> dia ~~ no lt_~gat· ( q11or no 
escr1ptorw d;t compantll:t, 'lllet· r:Itl ll!ll I anc'J) desi'"Itatlo no 
dito aviso, a aeção ficm·ft :,njc:ita :t CC>ltltllic-;-;o. " 

:~~l. Si as exigcmcias de f}ll<tlf)uet· aviso C(JIUO dito acima não 
forem atten,lirlas, a acçãn, a cujo r(~c-p•ito ttllllla si1lo datlo es::-e 
avisiJ, l 11Jd<;t·ú ~1:1' em IJ11<1lqtwr t~'lll['r' .[,_,poi:õ eonli-.;eada pue uma 
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resolução dos directores para este fim, e o possuidor tlella. 
deixara tl:llü em deante do tm· qnalqnor intnt·usse Il<Jlla, e o sen 
Jtome sel'á rbcatlo du registro eo!llü pos::<uidor; mas será, niio 
ol.Jstante o conliseo respousavel p·~lo pagamento á eomp<tnhia. 
de todas as chamadas ou prestações devidas pelas acçfíos na. 
data do conlisco e do rcspecti vo juro si houver. 

:iO. Si por qunlquer causa que seja os dieectores julg,\rem 
conveniente, ellos podorito aceeitar a resignaçito de qualquer 
ac<;iio nos termos quo julgarem conveniontl~, comtanto que 
parte nenhuma do activo da companhia seja. empregada lia 
compra das snas proprias acçõcs oa om ompt·estimo:s sol1 rr~ a 
garantia das mesmas. 

Venda e canccllrtção c re-cmissão de ar;~ÕPS c m.flscwlas ou Ciltí'C(JUCS 

31. Os uireetore::; podem vender qnalqu(~r ncç:ío eoitfi~cada on 
resignnua, conto jnlgill'Cllt con v enieu te, n rcgi~t r~tr o e um pt'<tdor 
con1o o seu possuidor. 

32. Os directores podem cancelln,l' qualfpwr acção atlquiritla 
11or contisco ou resignação, e ernittir nm~tuova em logar dnqnolla. 

Direito de penhor sobre ncçõcs 

33. A companhia tere\ um prim~:iro e 1n·imorllinl direito elo 
penhor sobre as ncç,les niio integT<Ilbad;ts de qu:-tlquer membro 
que estiver em divida P<ll'<t co!ll a companhia, e ~olll'e todos os 
dividendos e lleneticios flUO lhe cou\J1Jl'CHrt etn -virtmlo dessas 
acções para pagamento das dividas vencidas ou por qualquer 
contracto por cumprir e es::;e direito de penltor existirá por 
dividas devidas por esse metnbro, quer só, quer conjuuta.mentc 
com qualquer outr~ pessoa, e por quaesqner dtvida:'i '1ue se 
tornem devidas antns de um registro actmll de uma trans-
1ereucia, si os "tlirectores tiverem recusado e:-.se reg"istro por 
qualquot· das I'<lZÕes já mencionarias e se estenuerá ao interesse 
alJsoluto em qualtpiel' aeção pertencente a ut~l memiJt'o eoujunta
mente com outra qtw.l'tuur po~soa.. 

:34. A companhia tet·it o diL·eito do efl'ectnar esse penhor por 
venda ou conlisco e re-emissüo das acçües ou pela retlmçfio de 
todos os dividendo::; e lucros relativos (t ellas, ou per 'l'llll'luer 
combinação dos mc;:;mos tuoios. 

35. Afim dg lovar-so a efreito nnn vewh (le fJll:tl']llCr acção 
adquirida p0la comp:Htllh pot· cnuliseo ott Olltl'cga qw~ os dire
ctore::; posS<tlll pre!'erir vender a. eaucellar e m-mui ttir, ou uma 
acção a cujo re.;;;peito exi;:;tia tal penhor, os diroet~wos po1lem cx-

l'nf!Pr gxp~ntinl 1"')7 
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ecut[tr sob o sello dn. comp'l.nhin. uma transferencia dessa acção 
no seu compt·ador, o ess:" tr·an:-;f<~l'Pilcin. <'Otlfnt·it·ú os mPsmos di
reitos :w tt·ansferi,fo como si el h ti vess) sido nx,'cnt:' d:t pelo 
accionist:t em cnjo nome a acçil·' tivee sido t'e>gistrada.; Jicaudo 
entendido qne a. ventL\ de qnalqnr-~r a1~';ií.o a r·ospeíto de um 
penhor n:To terá Jogar sem a.viso prévio <le um moz ao seu pos-
suidor registrado. . 

:~6. O t·ecursn <le qna!qnrr acc!oni::ta pnt· qn;\ Jqnet· il't'egnla
rifl,,J.e em qunla_ner contbco do llllHL aeção ou 11:1. oxcus:-:fill dn 
um penhor, ou penhor alleg[trlo sohre qn:t lquot· :tcçií.o, sorú. ~ó
monte por d:lmnos, e o regbtro sPr:'t pro\·a conelwl.~nto de di
reito a nma acção contra. flll:tlqner pes:::.oa <1nc l'1~dame como ou 
por possuidor primitivo de uma acçilo qne os dirc~ctor·os tenham 
tencionado conl1scar, cancetlar on dispot·, scgnn•lo os rogu~ 
lamentos da ~ompanhia. 

Convers'í<> rle o,cções em crrpital 

37. O::; directores podem com n snnrção da. compnnhia, pre
via.mente rlada, em as.:;embl :');t gor·al, C\J!IVOl't~r qu \l}.o:'luer ;"\eÇÕ'S 
integralisarlas em (':t pita.!. 

~~8. Quando quaeStJIWI' :::tcçfie" flwom C<)llV•)t'li la-; em rapital, 
o'> diver·:.;os possuidores d•'S;;e enpit:tl p:)fem de::• 1u então tt•:tns
ferir os sens re,:.;p•'ctlvos intnres.:;es n·>!lfl ou 'Jil<d'!'H>I' p:n·te dc.:;
ses intet·essPS, da me;;m:t, manei.t·n. e snjni!os :1o:; nwsmos rc·g·u
lamentos, como e sujeitos ar H qnaoii f}na··~ J1l·~l' :u~r.·õ ·s tll) c:t pit:t l 
da cnmpanhh. possam se1· tt·ansf'erid:t:-l, ou t:lnt•l (jll:111to ns cir
cnmst:ulcias o nrlmittam. Porc;m d ~ m ttwir:t, quo os directo
res pod~>rno ct·oar rt•gnhmonto~ qn:1t1to :\ impn!'t:lth~Í<t minima. 
de capit:tl rpu pt\·11) scw tt·an,.;f,q·idn o ~;11ll1·,. qu·1 pat·tr~s d'~ uma 
lihra (si houver) pódo ser transl'm·id·J. 

33. Os diversos po:;.:;!litlOPC~ d() ·~;tpi~at t J'i[q <lil'cito rle p:•rti
cipação nos díYid·:mdn:-> e lut~t·o,.; d::l. CPillp<nlt i:t. t:· l:Jf, q·nw :t impor
tand::l. de seu~ respndivos intet'(·~s"..; 1!!11 tnl ~·:wtt' l. r) e.N):1 in
teres~es t:Ollf't~riril.n, •·m propo1·ç;io ;,, :--1n i:np:wt tlli'L\, H'. I:~ s•'ns 
respnctivos pu:-;snidOl'i~S o:> :!:t:,;mo.; pt'ivil!·~~io..; t! "vatdil'! th )'al'::l. 
Yotnrom em nssr-mhl(n d:~ <~·llllp:tnhi:t, o pDl'<l nlltt·(,:-; tin:-;, c''ltto 
sí tivessem sido cnnf,~rido:-> pot· :lCÇi~H'S dn inlpol'hne.in. ig·nal no 
capital dn. companhia, poróm dt~ {i\t'llt;l, qnr~ w;llhnm <lnssr•-> 
privile.:ios ou vanbtgens, c~xcepto a pm•ricip:H;il.n nos div-i
dendos e luct·os da. companhia, S•3t'á conf:rido po~· qualqnr;r 
parte alíquota de capit:d consoli,hdo, como nfio teria.m si 
exi!;tindo em ncçõcs, conforiuo r:,;s•'s priYilegios on v:mbgens: 

Gro·antes rle acçiiP~ 

40. A companhia póLle emittie g-:1rantns nos e sujeitos ·aos 
termos, condições e disposições aqui ndt~anto contidos com ro
ferencia a acçi'ies ou capital pagos, dPclarando que o portador 
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do garante tem direito ás acções ou Cilpital nolle especificados ; 
esse garante tel'á eiTeito de conformidade com m; disposições da 
lei de companhias de mil oitocentos so:;sentn. e sete ou qualquer 
outra lei em vigor então a elles applícavel. 

41. Os garantes de acções serão emittidos com o sello da com
panhia, assignados por dons directores e rubricados pelo secre
tario ou por outro qualquer empregado nu logar do secretario 
para isso nomeado pelos dir·cctores. 

42. Ca,la garante do acção contet·á. o numero de acções ou a 
importancia do capital e será. no idioma e fórum qne os dire
ctores julgarem conveniente. O numero originalmente lançado 
em cada. acçã.o será declarado no garante da acçfío. 

43. Serão annexados aos garantes de acções coupons paga
veis ao portador do numero que os directores julgArem proprio, 
providenciando para os pagamentos dos dividendos ou juros 
sobre ou a respeito das acções ou o capital nelles incluillos. 

44. Os directores providenciarão da maneira que elles julga
rem a todo tempo conveniente, para. emissão de novos cou
pons aos portadores de então de garantes de acçõe:=, quando os 
coupons a elles annexos tiverem acabado. 

45. Cada coupon se distinguirá pdo numero do garante de 
acção ao qual e1le pel'tence e pot• um nunwro designando o lagar 
que dle OC(~upa na serie de coupons pertencentes áqudle garante. 
Os cottpons uão exprimirão serem pagos em neuhum periodo 
particular, nem conterão declaração alguma sobre a importan
cia, que tiver de ser paga. gJles serãu pagos no logar ou loga.
res e serão em outros respeitos n:t lingmt e forma que os dire
ctores n. todo tempo julgarem cotwoniente. 

46. O portador de então de um garante de acções, sujeito, 
porém, aos regulamentos da companhi<t que na occasião sejam 
:t!•l'lieaveis ás :1c(;õos ao po!'twlor e ató a extensiio s(·>mcnte e 
sob ns condições pr'evistas, snrú um aceioni:-ta Lb <"Ompanhia a 
respuito das acções ou capit:tl especiticado:) no dito garante (1e 
ac<;ões, mas não tora o clirt:ito de votar· por procuração em as
snmplos relativos ús acções ou capital nelle induidos. 

47. UnJ•Ois de declar<~do tmgar·-se di,·ide!ldos (lu jrH'OS sr,bre as 
ac:c;õ<~S ou capit<~l especitkados, em qualquer garantia. rle acção, 
os directores publical'i:io u111 aviso em nru jorítal diario, publi
cado em Londres o em onlro.:; jornaes da Inglaterra ou fóm (si 
houver), qun ell(!S jnlgarem conveniente, declarartdo a impor
taucia, pm· acção ou por cento a pagar-se, a rhta 1!0 pagamento 
e o numero de serie do coupon que tem de ser apresentado ; e 
dahi qualquer pessoa que apresentar ou entregar um coupon 
daquelle numero do serie no logar ou om um dos lagares decla
ra,1os no coupon ou no dito annuucio, terá direito a receber á 
expiração desse numero de dias (uão excedendo a (·inco), depois 
da entreg<t que o sdirectores a todo tempo marcarem, o divi
dendo ou juro por pagar-se por todas ~s acções ou capital espe
cificadas uo garante de acção, ao qual pertencer o referido cou
pon, de.conformidade com o aviso que tiver sido a:ssim dado por 
annuncw. 
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48. A compnnllin, nfí.o o1Jsbnte qnn.I.-,uer aviso ou conheci
mento C]Ue ella possa t•eceher ou tor·, . n<í.u serú. rrsponsavd por 
obri()'nda a reconhecer qua!qner 1lireito legn.l ou de ef]uidade, 
titulo ou interesse em on a respeito de fjUUl3~:VJner acções ou ea
rital representados po[' um garante tle acçüos, exc :ptuamlo os 
seguintes 1lireitos : 

a) um direito absoluto ao porta<lor 1le então tle qualquer cou
pon assim avisado, como aeirn:t dito, para pagamento da impor
tancia. tle dividendo ou juro sobro o gnnwte de act;iín ao qual 
pertencia o dito coupon que tiver sido como acima declarado 
pagavel á apreseot;u~·ão e entrega darpwlle COI 1[JOn. 

Este direito, porém. absolutamente cessat·á c tin:disará, si o 
dito portador de qnalr1uer maneira. pet•tler on extraviar o dito 
coupon, on si este do alguma. maneira se destruir; 

b) um direito a.Lsolnto ao portadot· de entií.o ás acções ou ca
pital incluídos no rct'orirlo garante e todos os Lenelicios nelle, 
além do dividendo ou juro que for, como acima. dito, pagavel 
pelas ditas acções on capital. 

Este direito, porém, cessarú o termio~rá a1Jsoluta.mente si o 
dito portador de qualquer nJtmeil'a pet·der ou extravi~r o dito 
garante de acção e couzw11s não annnnciado:::, ou qu~lqner Llelles, 
ou si os mesmos ou qualquer um dc·llcs do qualquer f'úrnm ~e 
destruir. 

49. Pessoa nenhumfl, com0 porta,lor de nm garante de acção, 
tera o'direito on lhe será permiltido de assistir, on Yotal' ou 
exercer qualquer dos tliroitus de accionbta em qualquer assom
blea geral da companhia a I'espeito tbs acçõt0 S ou capital especi
ficatlos no garante de acções. ~alvo si com autecotloneia de ~ete 
dias, p8lo menos, antes do dia, marcadL) para a reunião, tiver 
depositado o dito gnrante de :tct;ão no escl'iptol'io ou em qual
quer logar que os directores a todo tempo determinarem, jun
tamente com uma ueclarnção por escr-ipto do sea nome e resi
dencia, e si o 1lito garnnte ue acção tical' assim depositado ató 
depois f}UB n. assembléa geral tiver tido logm·. 

Os nomos ele mais de nma. pessoa como pl'Oprictarios collectivo.3 
de um garante de acçilo não serão recebidos. 

Entregnr-se-lm ao portador, qtw assim deposit:1r um garante 
de acção, nm certitie~do declarando o seu nonw e re::;iclencia, e 
o numero de a~çõo~ •. ou a imJlOl'tnncia <le capibl especiticada no 
garante de acçao assnn dep0~It:\da por· elle, o qnal certiticrulo lhe 
dara direito de assistir e votut· nit ass(~tobléa gora!, da, mesma 
maneir<t (porém não mab) eomo si elle fosse accionbta registrado 
a re.-;peito das a,cções ou capital especificados no dito certiticado, 
sob entrega deste certilieadu, a ollo dado, sendo· lhe devo! vido o 
garante de acção do qual tenha sido dado. 

5~l .. Pe~soa nenhuma corno lJOl'tadora de um garante de acção 
tem diT'eJto de exercer a rospmto dns acenes on capital nelle 
especificados, o direito coufer:i•lo aos mei'ult~·os pelo art.' 6:3, de 
assignar um requerimento para a eonvuc:t<;ão de uma assembléa 
geral extraordinaria ou o Jireito a elles dado pelo art. G5 para 
convocar essa as~cmblóa, sem que antes qno o dito rertuerimento 
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soja. deixado no esct•iptot'io da compnnhin, ou quê o aviso pelos 
accionistas que co11vocnrem a, assembló:t se.ia publicado (~egundo 
possa ser o caso), clle teuha dcpnsitadn o dito g-arante de acçfio 
no escriptorio da CO!Tlllanllifl, juntamente enrn tllll:t declaração 
por es~I'ipto tlo seu nome c resideneia, e em fJtm1(jucr destes 
ca8os o ref'orido garante de arções tiear:t depositado ate depois 
que tenha log:tl' a a::;somblóa. 

51. Pessoa nrnhuma corno p:)rt.adnrn. 1'1~ g:lr:wlo de acções 
terú. tlireito do ~~xerc<'r q11a.esquor (1_os dil'C'itos dn um accionista 
a não ser0m os menciona:los nos arts. 49 e 50, s·~m declarar 
o seu nome e residcncia, o apres0ntar o rf'l'ori1lu garanto 1le 
acçõcs (si os dircctorrs o exigirem). p~rmittir quo soja. feita. 
nellc 11m endosso do raeto, data, fim o conscquciJcia de :;ua 
apresentação. 

52. O ext~rcicio de todos cs poderr~s <h companhia com refe
rcncia ús acçõcs ao porta<1or e á emissão de g<~rantos de acçõcs 
serfl. confiscado [to~ dircctorcs. 

Nã.o serã.o, porem, o~ directorc;;; obrigados a exercer os po
deres de emittir garantes de ncç·ões, qunr guralmente, quer em 
CJUalqner caso -particular, a. menos quo em sua ahsolntn. dis
Ct'cçiio clles julgarem conveniente assim f'azue, o esta discreção 
nilo ficará sujeita á revisão ou interl'C'l'encia de fJUalqner tri
bunal de ,iustiçn. onde eqni1lacln sob motivo nenhum. 

53. Sujeito a uma resoluçiío <los dire.~toros em contrn.rit1, nem 
um garante do ac<,~õn.3 sGrú. pass:1.do sr;tr1 um pBdido por es
cl'ipto, nssignndo reJa, pessoa que Il<l o~rasiiío esteja inscript;t no 
registro de accionistas da compnniJia, como possuidor de ncção 
ou capital, a cujo respeito tiver de snpí1s:-;arog·amute dcnce,~ão. 

G-1. O podirlo sr:r;i na lút·ma n <1 tttltcttti<~<'do 1.l:t maneira por 
que os diroctores a todo tempo dd1~rminarcrn, e será guardado 
no esrriptorio e os certificados das acç0cs nrilinarias, então, tOra 
a respeito das :Jcçües ou ca.pitalrtnc S'J pr,•tonder incluir nos 
garantes f!Ue se tem de p;lSs;n· scr:io no mrsmo tempo en
tregues aos Llirect.orcs para ~ercm cancellados, salvo si 
elles, 110 exercício do sna discreção e sol1 as condições que jul
garem convenientes, dispensnrem r~ssas entregas e cancollações. 

55. Qualquer aecionista rec~·btra•lo ctno pr~dit· f]ne lhe sejam 
passados garantes de a.rção, a r:'Sprlitn rle quaesqtiel' ncções on c~t· 
ptta1, pagarú, na occ:1sião de f<IZ(3l' o pedidn, <~o . ., directores, si 
este~ julgarem conveniente exigir. o direito llo sello que na 
occasião for irn posto por I oi nos gara ntns do acção, bem como 
uma uespeza não excedendo um s!Jilling por c:1da garanto de 
acçilo, como os dircctoros a todo tempo fixarem. 

5G. Si o porta(lor rlo ontão rle um g;1ra11te do acçil.o entregai-o 
aos diroctores para ser cancella,Jo o p,1gar o se llo imposto pela 
emissão rle nm novo garante dn :1cção, e a despeza que não 
exceda, d0 um shilling por cad:1. gnrrtn!e do ncçiio, segundo deter
rninarc>m OS diredO!'C:'i, a. totlO t<~lllpil, Si jnl;~·arctn CO!lVcniente, 
poderão p[lSsar-lhe novos gar:llltr~s de acção pela acção on acçõe~ 
on cnpitnl especitk:~dos Jl') garante tle :1c·çi'les, ~\ssim entregue 
para ser cancella,lo; porém, em ci:rcnmst<tuch nenhuma, e'lles 
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passarão garante de acção nova por rtna.lrJilel' rlcção ou capital 
para os quae . ..; tiver sido previ:tmente passado gara.uto de aeçfio 
e sem qne o gar;~nte de a('ção previame11te p:1-=s 1do tenha sido 
primeirament<~ entregue a. elles para ~e!' C mct;llado. 

57. Si o portador Je um garante de acçii.o entregnl-o. afim de 
ser cancellado e ao mesmo tempo deixar no escriptorio uma 
dedaraçiio escripta. assignnda por elle, B<l. fól'tna e authenticada 
na maneir<l por qne os dire0tores :t todo ten!po determinarem, 
pedindo para ser registrado como accionist.t, rolat iv;uueu te ás 
acções ou capital especiticado..; no dito garilnte, e ltnçando na 
dita, declaração o seu nome, nppellillo e e~.tildo ou oc,:upação e 
residencia, elle terá direito a que sejrL o seu nome inscripto 
como accionista regbtrado da companhiit pelas a('ções on 
capital especiricados no garante <le acr;ão assim entregue; 
fic::mdo, porem, entendido que si os directoros receuerem 
aviso de qualquer recbmação por qualquer outm pessoa sobro 
o dito garante de acção, elles podem a seu arbítrio recusar 
registrar a pessoa, que entregar o mesmo garante, corno accio
nista, em relação ás ditas acções ou capital, porém ellos não 
serão obrigados a assim recusar, nem sujeitos a rosponS<.\.biliJado 
alguma para com qualquer pessoa por não recusar·em. 

Empr·estimos de di1lheiro 

f, 58. Os directores poderão a todo tempo tomar a cmprestimo, 
para os fins da companhia, e podem garantir o repagarnento tlo 
empre5timo por urna hypothe('a ou onus sobre todos ou qn:tesrtner 
dos haveres da companhia, quer contirlo:5 nm debentures, repre
sentaudo as importanciasemprestadas, ou em qualqnm· outro ti
tulo ou documento, e podem emittir debenttH·es llara gamntir o 
pagamento 1las importancias toma<l:ls a emprestimo jtintamente 
com os juros, sPndo esses debentw·es perpetuos ou t~rminaveis 
e repagaveis por ~orteio ou por outra fónna, porém de maneira 
que a importancia total do dinheiro principal emprestado c que 
exista a qunl,luer tempo, sob a garanti:1 desses debentures, 11ão 
exceda :t quantia de .f 20.000 (vint·~ mil li\li·:ts esterlinas). 

Os directores po<lom tamiJem (sujeitos aos direito:-: dos possui
dores de rlebentw·es que forem emittido:-; como acima, dito) tomar 
empre.stimo de quae::;qunr somm:1s •JilB nfí.o e~cedam 110 con
junto a qualquer tempo a .t IU.OOO (dez mil liln·as o~tcrlinas) 
para os fins provisorios da coml'anhia. 

59. Pessoa nenhuma que empr·~star dinheiro ou qne dor cre
dito. á companhia ~erá obrigada a indagar Jlal'n q ne tim e o di
nheiro pedido. 

Assemblr.!as geracs 

60. A primeira nssemlJlóa gc'l'al t··rú Jogar 111 épo··n, quo nüo 
exced,~r <l·! cpwtro meze8 depois do re!.;i:-;tt·n d:t co:npanhia, o no 
logar que os directores possam detel'Luinar. 
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ôl. Terão log-ar as assemblóns gcraos snbsefluentes na época 
e lagar que po:.;sam s•n· n1:w·ado:-; pola companhht em assembléa 
gnt'<~l. n si 11ii,n fot· ;nar<'ada outt·:t r·poc:1 ou Jogar-, t•~rá log-ar 
uma as:-;emhlea güt'. ·I 11111:1. v(';~ po1· :tllllo, n:~ l)prwa o lPgar quo 
possam ser deturmiuados pdos dir,•etorc~. 

Li2. As suprn11wncinnadas <ls:-;emblóas g1~raos serão clwmadas 
assembló:1s orrlina1·ias. Toil:1s as outras a:-;sornhlé:~s gt)racs serão 
ehan1<1da-; extranrdin:trhs. 

fi:l. O.:; <lir~·r~tor1~:-; ptulum, S~'mprn qn~~ jnlgaretn eonvnniento, e 
quan1lo ho11 VQI' l'i'IJtll't'illWilto f,~ito pu1· t)Sni pto o il'i~ignadn por 
nuncn, nwnos do !O :teeicnistas da colll[•anllh. po~snindP uo torlo 
z lO. 00() (d,~7. mil lil•r<~s estm·lina::<) do capital de acções twrni
uaes, convocar nm:t <ISSOJnld.~:l ~.!'('f'ill f'Xlrnordinarin. 

(}<l. Qll:l.irpln!' rnqll•'I'Íili!'Iltl) f\~ÍtO prlos :I!~•·Í()Jli~t:IS lnprimirÚ. 
O fim 1b :ISSClllhle:t 11\ll' SI~ [•l'Opõc eOIIVOl'êll' e doVP!'Ú. SOl' doÍXêtdO 
110 eseriptorio, rogistr;:do, rh. companhi<l. 

G5. Ao receherelll o::;te roqnel'inw!Jtq os •lirectorcs convocarilo 
imrnodintamonto nma a--sembléa gernl extmordinari:t. Si não o 
fizer•·m dentro dn 14 di:ls •ia d:lta do l'O'!IIorimento, os requeren
tes on f!tVJesrpwe outrn~; mGinl,ros qno pGssnirHrn no conjunto 
aeções no vnlot· nominal de t 10.000 (dez millill!'as esterlinas) 
pr:d('rão olles proprio::; convocar nma assoml•lr~a. geral extra
ordinaria. 

Gô. Oito dias (pelo menos) antes da,r-;.;e-h:t aos accionistns 
aviso por esc!'iptn, ospeei!ieando o Jognr, dia e hora da assem
blé:~, o no caso do twg.dos est•cchr~s :L natureza geral r lesses lll'l
gocios e nsso a viso fl•werà ou trosim o:-;peeifi(~tu· o logrtr des
ig·nado pelos directores par.t o depositD do ~arant1)S de arçõos e 
decLu·nções, S''gundo o :u·t. 49; poréJll a falta de recebimento 
desse~~ viso por qunlquot· accioni~t<~, nu '" omis,;ão aeci,lental ue 
ser nllP. darlo n fJ11:1!1(11Pl' ::ecionbt:1, nito aunnllal':'t os actos de 
qtwlqner assc~ntlJllja g-er:1l. 

G7. Torlo" os ne;~oeio;; s,wfio con;-;i,let•atlo~ c~sp~ciaes quando 
Jnsswlos om nma :1~::-;nml•lt'~:l. gr_~ral ext1·aot'dinal'i:l, e todos os 
uegtJCios sel'iio eonsitLr~vh·-< osp•,d·ws qnando pa..;s;tdos ern uma 
assemlJ!éa ort!inar!a, com except;ão •h reckiç:io do directot·es 
quo se retirarem, JJOJHeaçãn do conbt,lores, sallf~çilo de divi
dendos e o exame das contas, b danço.; o o l'Chtorio ordinnrio 
dos directores. 

GS. Negocio nenhum serú. tl'atatlo em :1ssemlllea goml sem 
que nm quorum. de einco accionistas estnj:'l, presento, pessoalmente 
on ]1or· procm·aç:\o ua oceasifio em que a a;-;semhl•'-a tt·atal' fle 
ncgncios. 

r\u. Si rlontro tl1• mnia hora •lo tnl:l]lll mar•·ndo ]l:\1':t a. as;;;em
l•l ·,:1. 11âo ltonvct· qHnrnm, sn!'à •:lia. dis~nlvi1h . .;i tiver sido 
en:Jv,:eada pnr :l'~':itt~tL-dn:-:, ~cgnnd•1 11S flil•hn·e,.; snpt·,~dito-;; (~tn 
outro qualquee ca~o licart"t clla adia,il;•, l•:tl'<l o mesmo dLL da. 
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proxima :'-lem~na, na mosmfl, hol'n. n no mesmo log:w, 011 pat':t 
qun,lfliiOl' outro dia, hora ou logar fllli' os accionistas enti'to pro
sentes rleterminarem. 

10. Em qualquer assomblén gorill oJ'iginn.lrnento convoc:1(b 
pelos directores, com ou sem requisiçito dos a1~cioni::;tas pre~ 
sentes, qualquer que seja o seu nnnwro, terão a fnculrlado de 
resolver torlos os assnmptos flUO dovet·iam ter f'irlo rcsol v idos .na 
assemhlóa, cnjo adiamento t0vo lug;u·, si uolla tivcs::;o h<Wl1lu 
qHorum. 

71. A pessoa (si houver) nom8atb ll!!Sto caso p8los (lirectores 
para presitlonte presidirá nesta. qn:di1lado em :\ssemhlêas ~eraes 
da companhi;1,. 

72. Si não ror nomeado esse prosidcntn, ou si em alg-uma 
assemhléa elle nilo os ti ver prr)scnto dentro •lu 15 111inntos depois 
da hora marcada par:t tm· log;,,r a as':imn1Jió:1., o-; a•.:cionistas pre
sentes escolherão 11111 de entre s! par;1, presidente. 

7:3. O presidente p<ld<>, com o consentimento th assembléa, 
adiar qualqner assotnldea a totlo tempo e para qualquer Jogar; 
porém em um~ assomhl8:L adiarLt n;\o se poJerú. tr';tbr de outro 
negocio que ar1nello que Hcou pG!' d~~ci.Jit•-su on incompleto na, 
assemhlé;t em qno teve log-ar o :uli:tmou to. 

7 4. Em qua lq ner assem blé;t gor<:tl, s:d vo si Cot• ]ICH1ida :t. vota
çi'to por escripto, a:;signadil, por dez accinni~st<1s, pulo nwnos, qnor 
ern pessoa on cujos uomes PSI.ej:ull a1lix.ados por nlll pt·ocm·adot· 
convenientemente constituído, nrna dedaJ'a(~âo feita. pelo presi
dente do qne passon uma rnsnln<{ilo on n;l,l> l'oi approva1la, on 
passou por um~t waiol'ia p:u·ticu\;J,J' ou n:""io p IS'-'nn <ISSitn, e um 
lançamento pat'i!. este fim nos livros ( protocullos) üe actas d:t 
companhia. serão prova sn 11kiento 1lo facto ~;om prova. do nu
mero on pl'oporçüe3 tlos votos dados a favot· on coulr·a a ditare
~olll<;fio. 

75. Não se pe11ieú, votaçfi.o :llgntlla na noJiw:u:ilo U·) presidente 
ou em q1wsl:l.o dn adiamento. 

76. Si fot· pedida nnm votação eom\1 :teilll:t 1líta, ella ;:;erá 
tomada da m;mP-ira por que o presid1~nte •letet·rninar e n resul
tado della sorit consi1\er~uJo crnno nma l'I~Solw;i""LO 1h\ companhi:t em 
ns:-;embl<.h gl)l'al. No caso 1h nm <m:pato de voto;; ( íJUer por mc.:icJ 
de levantamento <lo mitos, qner pol' cscrutiuio em qualquer as~ 
sembléa geral ), o presidente tora o direi to a um segundo voto 
de desempate. 

Vutos 

77. Cada accionista t0rà um voto por cncLt acçei.o l'(•gistra•la no 
S~ll Tl0Il10, rnrém TWI1h1ltn ÍCl'<.L direitn f)r~ VfJtHl' ~;0m. que t1~1lha 
p:.~go á ('OlriJ'nohia tnrlas :1s impnl't:IJll'ia:-: qn·~ ;~ 0lh dever. 

'78. 8i nm :tccic•ni-.ta so tntnar lll•'t't!,C\\!t••. \) ~c·n curí1•1or 
pnrl1~rá v0L1r ·~m re l'ere:1cia ás sn:~:-: ~w.,,-, ~:-:. 1~~wt'>m ·le ontra !úrma 
voh nr~nhum sf.lrá :lCC::0it•l ;1, re,.;p~ito:• ol-J r•r·çiJ:s rl'gi:stt·aci<l" no 
Jirllf!'~ rlr~ lllll:l. V!''O(),\ h;:_;-:llll!f;tJt•:: i•tlf' 1!•1:1. 
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79. Si duas ou mais pessoas tiyerem conjuntamonté ~irejto 
a quaesquer acções, a pessoa cuJo nome figurar em prtmetro 
logar no registro coh10 um dos possuidores •las ditas acções, o 
não outra, terà direito de votar relat.i vamento ás mesmfls. 

80. Oil votos de accionistas, a não serem os possuidores da 
garantes da acções, podem ser dados pessoalmente ou por pro
curação. 

O instrumento nomea".lrloprocurndor será por escl'ipto, assignaclo 
polo outorgante, ou ~endo este corpor<ição, contenuo o respectivo 
sello social. 

81. Pessoa nenhuma será nomeada procurador ou funccio
nará como tal em qnalqnel' assembléa, sem que na üpoca da 
nomeação S8ja accionista e qualificado a votar, nem sem que o 
instrumento de nomeação seja depositado no oscriptorio, regis
trado, da companhia, nunca menos de 4H horas antes •la hor<t 
marcada p::tra a asseml,lê<t ou para qu<dquer adiamento delln,, 
em flUO o accionista nomeado pretende votar. 

Instrumento nenhum nomeando procurador terit validade <le
pois da expiração de l '2 mezes, da data (le sna execução, excepto 
para qualquer adiamento da assemblea, para o qual elle foi 
originalmente passado, e ainda excepto quando qualquer accio
nista, residindo no estrangeiro, tenha deposita<lo no escriptorio 
da companhia um instrumento de procuração (competentemente 
sellado para esse tim), valido para todas as assembléas. durante 
essa residencia no estrang-eiro e até revogação. 

R2. Todo instrumento de procuração será da, forma seguinte, 
ou do uma forma para o eif8ito seguinte: 

'l'hc lil1ria Gold 1l!;nin.r; Cumpany o( JJrasil, limitcd 

Eu, ... de •.. accionista da comprtnhia ncima. pela pre· 
sento nomeio .. de ... , tambem accionista da me :o: ma, com
panhia, meu l>l'ocurador na rlssemblei\, geral ordinaria (ou 
especial ou atliada) da companhia, que terú, logar no ..• 
do mez proximo on em qualf!uer adiamento da mesma, 
e para votar por mim e no men nome sobre todns as 
questões trataLlas nessa. as3emblea. Em testemunho do 
que assigno aos ..• de ...... de 18 ..• 

8:1. Si em uma assemhlea geral forem dados on contados votos 
que depois se verifique terem sido incompetentemente dados ou 
contados, elles nãL> ail"ectarão a validade de qualrp1er resolução 
ou assnmpto passado on feito na referida a::;semlJléa, salvo si a 
contestação desses votos for apresentada na mesma assemblea, e 
nem neste caso sem que o presidente então e alli mesmo decida, 
si o erro 8 de importancia snfficiente a n.lfectar essa resolução 
ou assumpto. 

84. O numero de directot'('B não serit mrds lle cinco, ném 
menor •le tres. Si o numero for reduzido abaixo do tres, sera o 
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prinwiro dever dos <liroctores de pr,"encht~r a vna<l, porem os 
actos d~'s diret·tores niio s~·rfio tido..; por nttlli>S tlmanll) <t vag·a • 

. 85. ,\s habilit:wõ1'S para <lit'<'Ctor st•t·i"io a ptl~Sn <lo :u~çÕ1~s d:t 
cotnpanhia. do valor nominal dn .t ~:íO ((lu:;.entas o cineue11ta 
libras esterlinas). 

Um primeiro dircctor po1lerú ext~rcor o rarg·o :mtes de adqui
rir a sna habilitação, mas deverú em todo caso ailqniri!-<t tlontro 
de um mez tl<nois <h sua nomeac:;:ío t) qnando n;\o o fnç;1_, será. 
considerado tet· <~oncorrbrlo torrmt· ns dit:1s 'li'Çõ<•s th l'ompnnlti:t 
e ellas lhe ser:1o conseqnentemettte de:->de lo~o di~ti'ilmidas. 

86. As s1~guintes pe~s(\as serão os pl'itnei J'l :s di t'Dctores: 
Edmund Alt'red Pontifex, tle 72 Cornw?ll Gardens, Lontlon ; 

John Taylor, de G Lueen Stroot l'laee; Lottdon; l~mile elo 
\Vael, de ;~ Great \Vinchester Stn~et, Londcm; Lonis 1\hkhain, 
de 64, rne do \a, Chaussé 1l'Antiu, P<tris; o Jacqncs Lodau, de 
96 rue d' Amsterdam, P<triz. 

87. Os directores ro1lom nomear de 0nt.t·e si qualqner um 
para. a qualquer tempo servir J1) 1liroctor--gornnte on gere!lte 
com os dnveros par<t qualrJlti~J' p:1rhl 1\os n•;g-1 11:io~ d t eo!llpiHlhb, 
que clles jnlgarmn conveniente, e P•)llerao nxintil-o, durante o 
seu termo de fnncç(,es, do rdit•ar-sP pPt' nwiu de turno, de 
accordo com estes estc\tntos c p 1g:1r-lhe a retttnuet a~·ão fJUO 
julgarem conveniente. -

S8. Na assemhlé:t or1linaria do :ulllo r\c 18!)~, c n;1 nssr>mhléa 
ordinaria. 1le c:ula anno sub~equcnto, 1lon:-; dos dit·ectnros sq ro
tirariio do cargo, o (S<Ilvo os <lir·eetl)re~ ePnYnitl'Íilltelll do ontt·;t 
fórma) os dous que se teem do r -~tirar sor:1o ~'S dons quo lla mnis 
tempo estiverem em fnncçõ<~s ou no caso da, primeit·a. r·otirada 
e onti'as occasiões em quo niio existam dons <[IV estejam neste 
cnso, serão designados pr,r sorte, de fónna qnB a escolh:L :wja 
f·~ita. entro os qne ti verem e:5t;ulo m~b t1Jlll pl) 1w c:u·go. 

8D. A companhia na assomllléa g-.•ral em que se retirem 
quaesque1' directores da mnneit·a :;upra. dita, Jll'l~r·ne\Ji~r;'~ os c:~rgos 
vagos pela escolha, de accionbtas devídanlnJJt•~ h111ilítmlos. 

90. Um director que se retir·e poderá ~et· r1·e\ ·i to o ser;\ cothi
dera~lo offer·ece1·-sc T•ar;t a rPtdei1;iL•), sal \·o si ti ':er dado a vi~o ú 
companhia, poe e,.;er·ipto, d1) SU<I illtc~:ç;ltl ('In et•ntt··t·io. 

~H. Ningucm, n não S8r nm 11i:ek'tPt' !JI'I' sn rr>tirn. p<H' meio 
de turno em qnalqnct· a:isnmhlé<t, SPill qn•', qnat•li'i~o di:ls, pelo 
monos, ant(~s o nii.o mais do \l!ll nwz -~ute.; do di:t da a,.;setnldéa, 
se teult:t da•lo aviso á cotnpanhia.ch, inL~tw;\.o de o propor. 

D2. Si os log;_lres V<lgos d<} dit·::ctoro.; wl.o ro,·om pr~~encllidos 
ou na assembléa em que tlcv ·r·i<_t ter lo,!~·at· a ol~'içiio, ou om 
qualquer tlo seu adbmonto, o:-; 1lirectoros quo V<lg"<l.rem ou 
aquelles do entro elles que nii.o tenham os SijU . ..; lo~·aros pr~~
enchidos continuarão no cal'!:O at<) ;1 ;t:-;~eml.léa ot din:11Ü 1lo anno 
S'~guintr>, e assim put' dn:uú~~, a t · ~"t' ·tlt Pl'·'I'W~Itidlls os ~~~us 
loga.re.;. 

93. I.Jnalrtner vn~·a ensw1\ 1p1 · ,,,, dL~ n' tlil':'t~fo!·i:t p1'>d~ S''l' 

prt'enr,lti•la pc·los directnr.~s pd;• ld,·i,;:\•• 1lo 1\!•t !l('.,~ioni:.;ta, i),·vi
damento halJilitado, porém pe;:;so<t lll~nll!ltlllt ~~~"im escoliliJn, se 
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consPrvnrá no cargo sinfio pelo l8ntp·) em qne o dir,~ctor que 
deixou o log::tL' tm·i<t de occupal-o si n;to se déss:~ a vaga. 

V:!. Os dit·ectore-> que e<mtitluat·um potler·<lo fun,~eion:tr, não 
obstante qualquer va~a. em seu cot·po. 

U5. A remnnemçfio dos dir·,·ctow:5 que não fot·em gerentes 
sort"t de L íiOO (seisc:mtns lillras esterlina:") por anno a crHb um. 

Além da remuneraçii.o acima, o~ dir,~ctores re,~dJcrii.o cada 
anno uma quantLt igual a 10 °/0 do:; lucros divididos 1la com
panhia dt~ cad:t anno, pagos do qnalqnc~e re:-;tante, depo.is de 
pagae L 15 (quinze lil11'aS e:-;tel'linas) por cento no:-; aeciolll:-;tn.s, 
cotTespondentes ao mosmo anno, pwlenrlo os directoros com
binar entre elles a llivbitu da importancia total dessa remurw
ração. 

Penlc~ de hubilitaçao para clircctores 

UG. O cargo de tlircctor vagará: 
Si deixar 1le possuir o numero d1) act;õcs exigid1J pam a sn:t 

ltalJi! i taçi),o ; 
Si occupar qualquer emnrego remunerado pela companhia, a 

não se!' o de dirodor-g-t~t~entr~, gerente ou agente mercantil, 
devidamente nomeado pelos <lirectores; 

Si vier a fallir on tornar-se devedor em liquidação, ou fizer 
coneoruat:t com os seus credoecs 

Si for declarado aliomvlo on to.rnar-se insano 1le espírito; 
Si ausentai'-se das reuniüe:5 dos direetoros pot· mais ele seis 

mer.es, sen: o consentimento da dil'octorü; 
Si se intel'essar ou pal'ticipar do:-; lucros 1le qnnlqnor con· 

tracto feito com a companlth, sem rpto tenha dcchr<vlo aos 
dit'Pctores o ta,cto do :sou intr'res.se antes do b?:or e . .-sr~ contracto. 

Ficando enteudirlo qu ~ s~tlvo o c.tso d1~ perda, de h;tbilitação 
por falt:_" do aPçõe~, por ins:tni!la(lo do espirito ou por fctllencia, 
a vag;L do cargo nã.o terá efl'eito sem que os directores nppro
vem uma re:-;olução de qtw o director perduu a su t habilitação e 
se acha o cargo vago. 

\J7. Os nrgot:ins cl<t eOIIlpanlti;, sO''Üo dirigido" pelo:; diredores 
Qlltl podurii.o, si jnlga!'em emn unknte, pa;~:!r tod:1-.; as do.~J!I'z:t:-i 
incor·rid:~~ em rormar e rogi,tr:tr a cotnpallhi:t, tJil em q11acs•pwe 
negneiaçüo . ..;, avnlinçõo~; o t~,iustes l'ülativus ao c 'llt!'ilclo de co~n
pra, e por outra f'ónn:t ineot-ridas na contomplaí~:"io d<t compa
nhia on annuncios th outr·;lS cau:-;:1s lH'climin:tros ú distrilJui,:ão 
lias acções, e poclt~rã.o OXtli'COr todos os PO' !ero~ da. CO!ll panllift 
qne não l'ore:n pelo:3 prese11tes ou polas I~~is d .~ eompa:llli<~s. de 
ING~ a lH\lO, nx:igidos pola cnntp,,nllia, •'ll ass,·L'tl1:éa ~~·1·al n 
rc;.:ul:lllwnto tli•!dllllll J~:ito ]'d:t í't)Il![l<l.'ll:h ~~m ,,,,,('titiJk::l !-!·e :11 
invn.liuar·a neto alg-um antel'jor dos dir·el~iut'e~. iJUC !•·!·ia ~do 
validu, si es:;o regulnlltcllto ll~LO ti Vt:tiS0 sidu feito. 
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08. Qg dirêctores podem delegar quaesquer dos SéU::l pode11êg 
(a não serem o~ ue fazer chamadas, ue emittir ou confiscar 
acções, ou poderes para cs negocias financeiros da companhia) a 
um director gerente ou gerentes, e podem delegar CJUaesCJuer 
dos seus poderes a. commissõcs de dous ou mais membros do SCLI 
corpo. 

9\J. Acto, oenhum assurnpto ou cousa dentro do::; roderes da 
companhia em a8sembléa geral, feitos pelos dircctetres ou qual
quer commissão e adoptaàos pelos 11irectores que receberão de
pois o consentimento expresso ou implícito da. companhia em 
asscmbléa geral, serão flepois impedidos por qualquer motivo 
que seja. 

100. Em particular, sem prejuízo da generalicbcle dos ulti
mos artigos pre~edentes, os dil'ectores podom, na ,Jirecção dos 
negocias da companhia sujeitos ás restrirções UfJili contidas, sem 
mais outros poderes ou autorisação dos membros, immediata
mente a incorporação da companhia, e não obstante tenlm. siclo 
só em parte snbscripto o capital nominal, encetar os negocios c 
fazar <~B seguintes cansas no nome o por p<~rte da. compa.nhia.: 

a) effectuar. da maneira por f]nejulgarem conveniente, toclo3 
c quaesquer dos fins da companhia, conforme ::-;o acha descripto 
no memomndton de associação ; 

b) pagar á sua di~creç.ão qnrtlrpwr proprieda rle ou direi tos 
adquiridos pela. companhia ou scrvi1;os a t•lla. prestados, total ou 
parcialmente, ~m dinheiro ou em acçõüs, títulos (!10uds), dc
bcntures ou outras garantias da companhia, e tnes ·acções poclc· 
rão ser emitti(las, quer como integralmente pagas, quet· como 
tal importancia creditada como paga, soln'e ellns, segundo 
possa ser convencionado, e esses bo11rls, dcbentw·es, ou outras ga
rantias podeeão ser especiticadamente carregatlos sobre todas ou 
qualquer parte dos bens da companhia, e seu capital ainda por 
chamar, ou não onerados ; 

c) garantir o cumprimento de quaesquer contractos ou ajustes 
celebrauos pela companhia, por ltypothec:t on onns de todos e 
quaesqner dos bens da companhia, e do se11 capital por pagar na 
occasião, ou da maneira por qne possam jnlgar· conveniente; 

d) nomear c, a sua vontade, domittir· ou snspender um 
gerente geral e outros gerentes; sccretarios, IJanrpteiros, soliei
tadores, engenhei1·os, empregados, eaixeiros, agentes e criarbs 
para serviços permanentes, provisorios ou especiaes, como possam 
a todo tempo julgar conveniente, e investil-os dos poderes que 
julga.rem convenientes, indicar os seus deveres, fixar-lhes os 
salarios ou emolumentos, o exigir garantia nos casos, e ua im
portancia que julgarem proprios ; 

e) nomear qualquer pessoa ou poss0as para acceitar e guardar 
em contiaw~a para a companhi~t f]UaeSrJller bens que a elta pr:lr
tençam, ou em que e lia est('j~t int~ressrv1a, exrcutar e fazr>r os 
actos o COIISHS prodsas para empi'~'g:u· e i11 \·cstir, na. referi1ht 
pess<m on pr~ssoas, os ditos hr~ns ; 

{J ~}julgarem convenient~, nornea.r 8 rwmclar proYi~oria ou 
effectnamente para qu:\lquer pctrte df) llll\llrlo um ou m:tis dos 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 381 

directores como director-gerente ou directores gerentes, ou 
qnaesquer pessoas como empregados da companhia, qner como 
chefl3s ou outros gerentes ou como agentes geraes ou locaes ou 
como inspectores, on em qualquer outra capacidade que a dire
ctoria. poss:.t julgar opportunamente para qualquer das opera
ções ou negocias da companhia, e com os podAres e instrucções, e 
sujeitos ás condições e restricções e com a remuneração por sa
larios e commissões, partes de lucres e outras que os directores 
acharem convenientes, e a t'ldo tempo suspenuer on revogar 
essas nomeações; 

g) providenciar sobre a direcção dos negocias da companhia no 
Brazil e França e em qualquer outra parte, nomeando directorias 
locaes, conselheiJ•os locaes ou gerentes ou de qualquer outro 
morlo que elles julgarem conveniente; 

h) delegar a qualquet· directoria. loeal, conselhl'iros ou geron
tes locnes ou outros empregados assim nomeados, os poderes e n. 
autorisação aqui conferido~ aos directores, como pc1ssam delles 
julgar precisos, parn, execur;ão <los negocios tla companhia ou do 
qualquer parte dt3lles; 

i) d:Lr todos os passos nccessarios para rrgistr;w on fazer com 
que a companhia seja incorporada ou reconhecida, no Brazil, e 
1azer todos os actos e acceitar tod:1S as condições que possam ser 
fll'ocisas para habilitar ou permittir a companhia de funccionar 
110 Brazil e em outra qualquer parte; 

,j) intentar, dil'igir, defender, compor ou abandonar processos 
legaes pela ou contra a companhia ou os seus empregados ou de 
outra fórma, concernente aos seus ne.!.wcios, bem como concoedar 
e conceder tempo para pagamento ou satisfação de dividas e rla 
quaesquer reclamações uu demandas pehl. ou contra a compa
nhia ; 

h) sujeitar quaesquer reclamações e tlemandas pela ou contra 
a companhia e arbitramento, e observar e cumprir as decisões; 

l) passar e dar recibos, quitações e outras desonerações por 
dinheiro pngo a companhia, e pelas reclamações e demandas da 
companhia; 

m) proceder pela companhia em toclos os :.1.ssumptos rel:ttivos 
a fallencias e insolvabilidades; 

n) exercer os poderes da companhia conforme a lei de sellos de 
compmhias, de l8ü4, e fazer regulamento::; quanto ao uso tlo 
qualquer sello estrangeiro da companhict; 

o) empregar quaesquer dinheiros da companhia que não forem 
immediatamente exigidos para os fins della, sob garantias o da 
maneira por que julgarem conveniente, sujeito ú. clausuht trinta 
e a todo tempo variar e realizar esses empreg·os; 

p) a tod~ te~po fazer va_riar e revogar regulamentos intee
nos para dtrecçao dos negcc10s da companhia seus ompre()'ados 
e criados, ou accionistus da companhia 01; qualquer s~cção 
dclla ; 

q) celebrar as negociações e contractos, rescindil-os e varial-os, 
executar e fazer os actos, escripturas e outras cousa~ no nome e 
rei[\ companhia, como pos~am .iulgnr conveniente para ou em 
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relação a. qualquer dos assurnptos suprarlitos ou de outra fo1'mn. 
pnra os 1ins da companhia. 

101. Podem gerallnente os (lit·nctot·es (snjoito:-; ás rcstricçõcs 
aoui contidas) em sua. ab~oluta disere,,çrro pmtk;ll' o t'azm· qual
quer acto e consa flU'J elles julg:n·cm neces:.;ario on conveniente, 
atim de executar os negocios d:t eompanhia, exr~üpto qnalqner 
acto ou cousa que pell)s pres1mtes on pelos rognlamentos forem 
prohibitlos, comtanto que, si tod:t a. vez quo pelos pl'esentes ou 
rertulamentos for cxigi(b a :;-a11e<:ão tle nma. asscmhléa, olles não 
proeederão sem essa sancçi"io. 

P1·ocedimento dog dircctort>s 

102. Os di'rectores podem determinar o moclo o l'egra <lo seu 
procedimento, o not:Hmr o seu proprio presidente e dar-lhe os 
poderes (inclusive o exercício de nm ,.-oto •le desempate em actos 
da directnrin) eomo julgarem conveniente, e marcarem o qum·um 
para. reuniões dos dit·eetrlt·es; !icanrlo entenditlo que, a não set• 
por outra fórma determinada, dons fol'ln:trilo um quorum. 

lO:L Toda. a COllllllisS:i.o sr~ C1 ll1flll'lli:\T'Ú 1;0111 o lllo:lo rln proce•ler 
e os regulamentos que os dir(~(~tllt't'S po~:o;.\lll t'az•·t· a <·::-:te l'<'Speito, 
e, sujeita a i~so. po•ler·it dPtr·nn\n:H' e l'eg·ttlt t' o pr'npritl prot'erli
nwnto da. mesma matwir:t CO!Ill> po-~ tlll t'tZ•lt' o..; dit'('<'tot es. 

IOL Todos os neto..; !'t;itos p•)J' qttalq,t•11' t'·)llJ1i:I•l dCis diredores 
ou por qn<dqnr!r pes,.;oa {únedoll'lrt.-in r;t)Jtto dirednt·, não ohstilnte 
se <le~cultra. depois qtw lttl\HC et·t·o r·m qu:tlqtwt• nome;)r;flo de 
uit'eCtOI', OU QllO es~;e t\ir:~I:ÍOT' 0\1 p '5:-iflil 1\ÜO :•st:t\':1 1JalJi\itarlrJ, 
serão tãu valido,.; cntJJO si ~~ss<~ dit•t.•dut· (lu J'e~so:t ti vct· sido deYi
d~utwtlte Ilnmeatlo e hahil i t:tdo. 

10?:>. Os clie(•ctq!'e..; lavrarilo r:ompd('llt·•s ntinnl.:ts (protocolln::;) 
dos proc•ldimonto.;, r) to l()s os ado·; pt•;d,,<:.t·l"" d0 C•JJif,)rtnidad•J 
com qnalqt1er eou::;a, IJW! Clln:.:te rhs diLh tllÍ'lllt:ls tert:lll sidr) 
re::;olddos on autori~adc':; pelt•s rlirr<"t'll'< ,.;, ser;lo r.nns:tlr•rados 
como netos dc>~t0s, comlq·vh•'ndidr'~ 11•' c>,p;rit·' d•• . ..,;te::; l'E'~ul~
mentos. 

lOG. A comp:mllLt ompregarú os Srs. John Taylor, Fr::wk 
Taylor, ltobol'lo T<~ylor e Edg.u· Taylor, presentemente as::;o
ciados como engenheiros ci·vi::; no Queen Stl'uet Place n. 6, em 
Londres, consultores e got·entes da companhL1, e emquanto cada 
um dos actnae:; soeios eontit:n:n· como ntembru da. rlitt rtrma e 
estn. quizor servir á cOmlJanhh como gerente, a dita rtrma s:H'<i 
emprf}g'a,la com') seus ellgeuheiro.:; consultores e gerentes. Fica 
entendido que o euq'r' go da dita til'!ll:l p0'l"ra ser tletermina·lo 
por uma re::;olnçilo e.x.traordinari:.t th c 'llllHHhin. em assemblé~t 
geral, e que, não obstante e;:;:::e cmpregl•. qn~ l·r1er membro d:.\ 
d~ta firma podera s~r direetor ela. e'~·mp~t!lhia. 
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107. Qualrtuer dos ger~ntes porlerá resignar o seu cargo, mas 
neste caso o gerent<~ fJUO continn::tr no cargo será tido como 
gcwente p;1ra todos o:-; tins destes at'ligos. 

10~. <H tH'g'OC~ios ot•,]in:,rio'l da eolltp:,nhia snrflo, soh a rlit·ccçfío 
o lisealização dos direetoi'r~:-;, tl'atado-; P'·los gerentes, 'ltte no 
cur.-;o de taes negocios ordinarios o para os tins dt~\les terão 
podr~r de fazor e rescindir íJilalquet· contracto on Ctllltr'actos por 
par·te da companhin, l,rrn t'O!IIO !'al.l'r, :1ceoitar· o ell,lo:-:sar, no 
no11w ,, por pal'tn d:t ~olnpalllli:t, q1ul'tll''r :-;:1.qnn, Jll)la pr·omis
S<'ria ou letra do e:l!llbio, e po,],~t·f"io nomc:1r e demittiJ• o secre
tario, o superintendente e torlu::; os agentes, Cctixeiros, operarios 
n t~riados da comp:mhia. 

109. A remuneração dos gerentes será fixada pelos dire
ctores. 

Indemnisaçtío aos empregos 

110. Todos os empregados rla comprmhia, inclnsive os diro
etores, S(~rão inrlelllnis;vjos fV3la c.·.mpa.nhia de torlns os pro
juizos e despezas foita.s I'I'Spcctiv:nnrmte poroll,~s no des"mpenho 
dos rospecti vos dt~Vc'res, excPpto íJII:l!ltlu pl'oveniente:; dos sons 
propl'ios <~ctos e culpa volnntarios. 

111. Todos os dinlwiros (l;t <~ontp:tnhia serão recohirlos pelas 
pes:::oas que os dit·ectoms a todo t0mpo nomeat'em, e serão 
d~r,ositarlos nas ntilo:-; dos 1Jal1'l11Cit•r): d 1 companhi:1, e nenhum 
di nh~'iro ::-ot'Ít p:1go pelo l•aueo a não Sf'l' scdlre uru chr>qrte nssi
gnado p.1r rlons directo:·,~s. <111 dt:l outl'a fc'Jt'ttW. rpt~~ a dil'f'ctorht 
d.~tPrminat', fi,?:mdo s :Ínpr'·) nnt.,ndi,lo qu') n . ..;to al'tigo não será 
tomado uo sentido de tiscalisar a conduet:L dos neQ'ocirls da C)lll

panhi:,, fJll:lll'lO di_wid:l!lll'lltn CXnrc:ida l'r·n·a (h llt!.Ú:llOI'!'a. 
112. l\lenhum dir'edot' ou elltpt·~'g<~do ~ct·ú, re:-:ponsavel por 

11111 1•ntr·o clircctor ou on1pr· ·g-:td!), ou pot· co-rartieip:1ção em 
qnalqtwt· rucilJo, un ontl'o ::do dn ~mJtin·mi,hde, 011 por qua.l
qnel' defeito d•) titulo rnlativo a qu:dquet· pt·opt·io<lade com
prada, t'JII1'lll.t por' lt)·potllnc•:1 on dt~ O!ltt·o mod1> adqtlirirl:t, nom 
pda in:-:;nllil~letwi:l. ou ddil'ic'!ll~ia, de qn d<[ll"r' gat·;llll ia sob a 
qtwl qnaesquor di•dt•;it·os th ''Olllp;llllti:t l'ul'(•m ,.rnpr·eg<trlo~. ou 
por rpwlqnor pnjnizo ou danwo l'e~:ntt:wh das lllesr!las, nem 
por outros pr<'jnizos ou despoz 1s quo re~nlbltll h companhia, 
excepto qnawlo provenionk-.; dos s ·ns propt'ios ar~tos e culpa 
voluntarios. 

Dirirlcndos e lHc;·og 

113. O lucro liqui<lo da companhia, sujeito aos direitos ele 
po~sni,lores rio acçõe:) enlittidas e111 termos especiaes, será divi
dido por meio de dividendos entre os accionist<IS, em proporção 
á im [Jot·tancia paga sobre as suas respectivas acções, e os dire
ctores podem a todo tempo declarar dividentlos de confor
midade. 
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114. Os directores podem, ao seu proprio arbitrio, -pagar aos 
accionistas antecipadamente a um dividendo cuja declaração é 
esporada na expiração de qualquer anuo, e por conta desse 
diviiendo, um dividendo ou dividendos interinos. 

115. Nenhum dividendo será pago. a não ser tirado dos lucros 
da companhia resultantes dos negocias, excepto um dividendo 
iuterino, que póde ser tirado dos lucros estimados. 

116. A expressão -lucros- se entender:"!, para os fins destes 
estatutos o proclucto liquido da companhia, segundo for certi
ficado pelos contadores da companhia. 

117. Das sommas a aproveitar para diviclendos, os 1lirectores 
tirarão para um fundo de reserva a somma que olles julgarem 
conveniente, e o excedente será applie:ulo ao pagamento de 
dividendos; pm'em os directores polent tmnsl'oet;u· para conta. 
nova qualquer somm<.t que, em sua opinião, em razão de sua, 
insigniticancia ou outra eousa, nã.o seja, propria p.ua dividir. 

118. Os directores podem empregar qualquer run!lo de r1~serva 
para fazer face a contin~encias ou para igualar di viuendos ou 
para adquirir mais propried~tdes, para pagamentos de dinheiros 
tomados a ernprestirno pela companlna, ou pa1·a renovar ou 
conservar propriedades que in teressom aos nogocios da com
panhia, e os directores podem em pregar a somm:t assim posta de 
parte como fundo de reserva, empregos qno clles possam escolher 
(a não serem acções da companhia), sem seJ'ern responsaveis por 
qualquer prejuízo ou depreciaçã.o resnltanto desses empregos, 
quer os mesmos sejam usuaes ou autol'bados, em fnndo ue con
fiança ou não. 

119. Os dieectores podem deduzir dos 11ividendos a pagar-se a 
qualquer accionista as importanch.s que possam ser devida;; por 
esse accionista a qualquer tempo á. companhia por conta, 1lo 
chamada ou por outra cousa. 

120. De um dividendo que tenha sido declarn,r~o, dar-se-ha 
aviso a cada accionista, da maneira aqui adeanto mencionada, e 
dividendo nenhum vencerá juros contra a companhia. 

Contas 

121. Os directores fürão escripturar contas tiei~ de torlas as 
receitas, creditas, pagamentos, acti vos e compromissos da. com
panhia, e de todos os outros nssumptos neces~arios para demons
trar o verdadeiro estado e condições da companhia, e as contas 
serão l:wça·las em livros e de tal maneir<t flUe os directoro::; jul
garem conveniente, e á satisf'ação dos contadores. 

122. Os livros da contahiliJade serão escripturados no lagar 
ou lagares que os directores designarem, e sujeitos a quaesquer 
restricções razoaveis, quanto ao tempo e ll!anoira de serem 
examinados que possam ser illlpostas 11elos 1lirectores, serão 
expostas á inspecção de membros durante as horas de negocias. 

1~3 •. Pelo men.os uma vez por anno os directores apresen
tarao a companlua, em assembléa geral, nm b<lJanço feito até 
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uma data nnncit inrerior a seis mezes ante~ da asscmbléa, da 
renda e uespezas da eomrn.nhia •lesfle o tim tio ultituo balanço, 
ou no caso do primeiro lmlatH;o, de:;do o cotnoc;o 1l:t. cotnp<tnlua, 
e a esse balanço sel'i1. appcn:-;o um rolatorio dos dircdores sobre 
o o:-~tado e condição da. companhia. 

12-1. Tirar-se-1m cadél. anuo Uitl balanço g-et•al, qne será apre
sentado á companhia em assemlllóa gc1nd, e contm·ú um sum
mario do activp estimndo o tio::: comprornbsos av:1.liados <la com
vanhia, feito até '" mesma datn. o arrn.njado sob ealwçalhos 
convenientes. 

Uma cúpia. imJH'n~s:l elo rnlatorio aco•npanlt:Hlo do lm.latH.~o e 
tlemonst.t·ação das contas, ser:'t, pelo mcno:-; suto !lias antt~:-> tla 
nssembléa get·al, entregut~ on remettida pelo Correio ao ettllt~t·eço 
registrado do cada accionist t e duas et')pias tln cad:t um üosteg 
dn,~nrnentos snrã.o rmnettidas ao mesmo tempo ao sot·r·eta.rio do 
Shrrre and Loan De;mi·t;nent 8to,·h E:rc!wn.qe (Ltep:wtic5to tle 
Ac;ões e Emprestimo:; dtt llols~t de Fund 1JS), em L•mdres. 

E.r:amc.~ rle cont((.~ 

125. As contas da companhia serão annnalmonto examinacbs 
e a exnctidão (\o halanço voriticada por um ou mais contndores, 
que serão eleitos pela. companhitt ou assemiJlc"•n. ortliuarilt de 
cada anno. 

12G. O p!'imeiro cont:ldor sei":t nomeado p3los diroctores o 
continuará uo cargo até a segund~t ass,~mllló~t ul'dinal'ia da com
vanhin. 

127. Si for nomertdo só um cnnta,lor, to,Jas as disposições aqni 
contidas relativns :1 cont:ulore::-; terã.o applica,~;l.o :L ellJ. 

1~8. Aeciol!Jstas da. eompanllia p(lcletn s'~r eontu.c1ot·us, porém 
nenhum direetor cu ontro empreg-ado <hL eomp:tltlli;l, poderú ser 
eleito conta1lor emquanto rlnrar 110 seu cargo, e nonhnma. 
outra. pessoa que seja interessada. por outra. fól'llm qu(~, cnmo 
accionista em qu:tlqner tr·an:'acr:fí.o rla companhia, sct•ú, elog·ivel 
(~ontador dura.nte o tcmpo quo <~ontinuar· o sr'n intor·<·s:>o. A re
muneraçã.o ao priiW3iro cont:tdor sera ma.r·c~da polo~ directot·es, 
e a dos contadores suiJsequctltes sora marcada peb eompaullia 
em assemblé11 gemi. 

129. Um contador quo se retira podol'ú ser roelnito. 
I:3o. Dando-se qnal'JUCt' vaga casual no e:n'!_!O do contador 

nomeado pela cornpn.nhia, os dit·octores nomearão immetliata
men te um contador para funcciouar até a proximn, assemLlóa. 
or1linaria da compnnhia. 

1:31. Si não for 1oita tla maneira mp1adita a elri!;ã.o do con
t:tdores, a Junta. do Commercio (Boanl o{ tntde) p<->de, a pedido 
nunca menos de cinco <~Ccionistas da. companhia., nonH'IU' um 
contador para o a.nnl) corrente o marcar a r(~tllutwr:v;ii.o quo llto 
dcverú pa.g-ar a cornp:tnlti:t pelos serviços. 

132. T~J.o o contador terá. llll1<t lista, qne serú ontrogne, de 
toclos os hvros escripturados pel<t companhia, e a tuclo tempo 

Poder ~Xet:utivo i)'J7 
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ra.zoavel poderá examinar os livros e contas da companhia ; elle 
póde (salvo sendo o contador um profissional) e a expensas da 
companhia, empregar gu;trda··livros e outras p ssuas para o 
auxiliarem no exame dessas contas e podem, com rel;lção a essas 
contas, examinar os directores ou qualquer empreg:ulo da com
panhia. 

133. Os contadores certificarão a exactidão do balar1ÇO e das 
contas e farão um relatorio sobre el!as, o qual ser.it !ido junta
mente com o relatorio dos directores na assembléa ordinaria. 

Avisos 

184. Os avisos serão mandados pela companhia a qualquer 
accionista registrado, quer pessoalmente on sendo deixados ou 
mandados pelo Cor1·eio em carta, com porte p;tgo, dir1gida ao 
accionista á sua residencb registra• la. 

135. Os aviso'! destinados nos nccionistas, quanrlo disserem 
respeito a qualquer acção, á qual trmham rlireito conjuntamente 
mais de um:t pessoa, Herão mandados ár:~uella que estiver 
inscripta em primeiro logar no registr·o dos accionistas, e o aviso 
dado !issim será sufficiente para toJos os po~suitlores da mesma 
acção. 

136. Qualquer aviso, si remettido pelo Correio, será conside
rado ter sido enviado na data em qne a carta qne o tem contido, 
tiver sido posta no Correio em Londres, e tewlo de provar-se 
essa remessa, basta provar que a carta que continlm o aviso foi 
competentemente endereçada e lançad<t no Cot•reio. 

137. Uin aviso dado a qualquer membro serit obrigatorio p:ua 
todas as pessoas que á morte desse membro apresentar qualquer 
reclamação ou por qualquer transmissão dos seus interrls>es, e 
um aviso dirigido a qualquer accionistct fallecido, e de cnjo falte
cimento a companhia não tenh:t tido noticia, ser·á considerado 
como tendo sido bem remettido ás pe~soas que reclamarem por 
elle ou por transmissão, depois de !allecirlo. 

138. Nenhum accionista terá direito de recoher aviso tle qual·· 
quer procedimento nem de votar, sem que tenha 1lado á com
panhia communicação do seu nome e enderecopara ser registrados 
e nenhum accionista que tiver mudado o seu nome on Jogar do 
sua residencia ou que (sendo mulher) se casar, e nenhum ma
rido dessa accionista terá direito úe receber dividendos al!!uns 
nem de votar, antes de terem communicado á companhia a 
mudança de nome, de endereço ou de estado, afim de ser re
gistrado, e de terem fornecido a pr•ova da mesma aos directores, 
si estes a exigirem. · 

Liquidaçao 

189' Si em qualquer époaa for feit:t venrla, ou vrono!iitO ajuste 
de accorllo com o art. 161 da lei de mmp rlllitas' dti l8ü2 ou 
com qualquer modificação della, o preço a pagar pBlo interesse 
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r113 qn:dqner nccionista. dissirlnnte será n, impodancia quo os 
liqui,lant"s po.letn obter, vendenrlo as acções, ea.pital ou outra 
pr·opl'it~'lade á f)na.l o ac~ionh:t:l. ~li:.;:-;iclont_: terh~ 1\irei to nn. rea
lização da. venda ou do aJn~te, st elh~ nao se ttve:5su declarado 
otll dissiclencia. 

140. Com a. saucçií.o do uma. rcsoluç:to oxtraortlinaria. dos 
accionistas qualquer parte do activo da companhia, inclusive 
qnaesquer acções ou títulos rl1~ outras companhias, póde ser 
dividida entre os contrihuinV~s da. companhia, em especie, ou 
empr1~g-adn. em tidei-commis~os a. IJenoticio desses contribuintes, 
e a liquidação d;t eompanhia pódo sm· eneorracla o c:-;ta. dts
sol vida. 

Nomes, ycsidcncias c pl·ofi.ssilcs dos 5ttbscri]ítarcs 

Ernesto \Villiam 1\lantc, ;21, Glnsslyn Roarl; Cron:~lt End, N., 
empt (~g,ulo do commercio. 

B,~njamin \Va~hington lírecn, 118 Bany Road, E:tst. Dulwich, 
S. g .. empt•eg;tdo do collmtet·cio. 

\V:IItt)l' llo Co~ta 1\"y:-;, tiS Cltm·elt-I~~~<trl. Soatlrg:ttc Rond, N., 
em pr·og;tdo do romnwreio. 

ltowland Jolm Jor1rs, ti, Milforrl Terrace, C:1Wml, r'Ontauor. 
Dermot Gahell O'Neill, ·15, The Gardens, East Dulwich, S. E., 

empr•egado do comnwrcio. 
Robin Bacotreo, Lnof'wino Cottag0, Koston, ompregarlo do 

CüllllllOl'CÍO. 

Arthur James Larkman, ?~, \Vcltjo lto~'d, Ravenscourt Park, 
\V., ompt·e~:tdo do conHnorcio. 

Datado de vintt3 rlc ahr·il de mil oitoc~ntos noventa e seis. 
1\~stn Jlllnlut elo tofhs ns as~ig-na tur'aS ac:ima : 
G1wrge llanrlel \Volls, IG, · Fassett ltoad, Dé1lston, N. E., 

con t:Hlor. 
E1t1 papel sellado do um shilling. 
Por cópia conforme, (ass.) El'lle:::t Clc~nv,:r, assistente clorl'gis

trarlor elas comp:tnllias :tllOilJ'llt<tS. 
Dizc3r·es impt•e.-;so~: 
John Vonn, tnhel !ifío pnl1lico, 50 Grcshnm House Olcl Broad 

StroetE. C. l~8St. Martin'sPlaee, Tr<~l'atgnt·Sqtral'e, \Y. c. 
John Venn. 
John DaHon Venn. 
En, John Dalton Venn, da cidade de Londres, tabellião publico 

devhlnmente admitticlo o jur'<tmentado, eom oxercicio na dita 
cidade. 

Peh presente certifico e attesto : 
Q1w <~ :~~signatura « Ernest Cleav(~r », f;Ubscripta no pé dft an

l1PX:t Cllpla do HU~1J10randum do l1SS1lCÜtr;iio da Fana Gold Jllining 
Conipany of. f!J·asil, limited, mnr•,•;tcla << A», as~i111 Ct1mo no pé 
dil:tlllleX<t cop11 elos Estatntos da l'Pli~ r·ida cOIJJ pa nltia ma1·eada. 
« B », ~~ vet'thdniranrentu a do lllnstrissiltlo · Srlllh!ll' Errwst 
Cleaver, assistente du registr,ttlor da rep,u·tiç:-Lo d(l coHtp<tnhias 
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anonymas, o f}He a mesma f.li hnjt3 su1JS·~ripta por elle em ntiuha 
!Jl't•:-.CIIÇrt. 

Do flUe m3 tendo ::;iuo pedido attestauo, eu, o dito tabe!Iião, 
pa::;:;oi o pl'e,;ente. sob a minha, tit·aw. e :lello notarittl para ::>et·vir 
e va.ler onde o quando for pl'eciso. 

Feito e pa.s~adu em Lond!·es, aos onze do ago~to <lo anno de 
Nosso s~:mhor do 18UG.- (A:.:;signaúo) Ju!m D. llegn, tal.dliiio 
vublico. 

Esta,va o sello do Ltuellião pulJlico John Ditl ton \\mo, <le Lou
dreK. 

EstaYa collada uma est~tmpil!ta do valDr de nm shilting devi
dametttt) inutili;ada. 

Rocl)nheco ver·hubira a :-r-;si!:inatura rt'ltro <lo .To!tn D<tlton 
Vonn, ta.helli.i.o pulllico nest 1. eidade, e p ll'<~ const u· ondo con
vier, a pedido d<) mesnD, pass~~i <L pt'esento, que as,;ign8i, lign~i 
com o doeullwnto j11uto pot· mim nntttel'<tdo e rnbrie~tdo e fiz 
selln.r com o s ~ilo lle;-;tc~ Consuladc1 cLt Republica dos l~st<tllos 
Unido,; do Hmzil em Lunilr·e,;, no,; 12 de agosto do l8'JG. 

Sobre dnns ('::;tampilhils do ntlur tobllte J:)UOU.- (,\::;signado) 
Case miro Dius ~'ieint .Jun:IJl'. 

E-;t:tva, o ::;elto dt> Cotl::itdadl> da [~~·publica d<lS E:-;L11los UniLlos 
do Br·;tzi l e1t1 Lonclr·cs. 

N. 363. Re~ebi seis ~hiUing,; e Il'l\·o pcnce (dinll Jiro) .
(As::>ignado) Casr:miro .htnior. 

R·~eonll:>ço vcrdadeim a as;.;i;,;n~tur~t do Sr. Cascmiro Dias 
Vieira Jutnor, cousnl do Bt·az'l em Loutlt'dS. 

SolJre qnateo estampilhas no valor total de :1;>:) rP.is. 
Rio de .J<uteit't>, nos:~ dL~ setomiwl) dn lo\Jü.- Pelo direc:t0r 

get·al- (~\ssigna,Jo)L. P. rla S. Rosa. 
E':itava o sello tb Secretaria das H.elaçCío.;; Extr~riores rios E;;

tados Uni:!os do Brazil. 
Eshwa.m no memorandwn do~ :wtigo.s da :"tssoci<tçito 1'1w Faria 

Golrl J.liininu Company of 1J1·asit, lio~ite,f. e no eer tlfieaJo Llo ta
belliiio, oito estampilhas no valor totd do seis mil noYecentos e 
~e.;se11ta ró1s, devidamente iuntili::;;tdas pelo cari!ldJo da H.er;e
beJ,>rh da C.;pital FQd<:'l'<tl rlrt l~ullllhlit;'~ do:i Estados Unitlos do 
Br·azil, de :~ "úe s·~tc~tiiiJI'O do l8:lij. 

Nada mais continham os dito:.; estat;ltoo;, f}nc lJcm e fielmente 
vorti <li) propriu ol'igirwl, em it1glez, ;1o qua.l rne reporto. 

Em f e do que P<tSs<d a prc:-;o11 te q tw :t:'sig-nui e ~cU e i com o 
sello do men ot1ic:o, ne::;Lt cid;tdo do IUo de .Janeiro, Capital 
Feder·al dn, H.epublic:\ dos E-;hdos Unido_._ do Brazil. aos 13 de 
outu~·ro .de l8~)ô.- Joha~tnes Jochim Christian 1/oigt, tralluct.H' 
pu bl 1CO JU l'l.\lliCilÜFto. 
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t>:EdRF.TO N. :?500- DE 8 JlE ~L\IO 1ll~ 1807 

A ppt'<JVn C<Jtu alteraç;,c~ os n.wo!': ri'\lalul•·~ d 1 11 .. 1\co (la k.-pn1J!ic::t dd 
nnzil. 

O Presid.::nte da ReJ1Hblic.1 dos K;tados Uuidos do BraziiJ 
attendendo ao quo requereu a dircetoria do Banco da Rcpubllca. 
do Brazil, resolve'ií.pprovar, com as alterações n.b:tixo indicadas, 
os novos estatutos adaptados pelos seus accionistas na as~ernbléa 
geral extraordinaria de ~li de abril do corrente anno: 

No art. 6", § 5", accrescente-sc ás palavra::;- obrigaçõe:; de 
companhias ou cmprezas -,mais as seguinte~~: -«e letras 
hypothecarias » ; 

No art. 11 elimine-se o período 11nal: <<O presi1lcnte exercerá 
o cargo durante o mandato dos l1.em:üs directorcs »; 

No mesmo artigo substitua-se o§ 4" pelo seguinte: 
«§ 4." O secrota.rio da directoria será el8ito pur c.')tt~ !lentre os 

seus membros»; 
No mesmo artigo addicione-se o seguinte parngrapho: 
« § 5. 0 No impefl.imento temporario 1lo presidente effectivo 

será elle sub.:.;tituitlo r;or outru, intrrino, t:~mlJelll de nomeação 
do Governo » ; 

No art. 20 addicionC·S!J o ~rguinto paragrapho: 
§ 13. Oppo1· o -reto as deliberações da. directoria sobre au

xilios á lavoura com as quaes nã.o sn confurnw .. r. cabendo á. 
oirectoria recurso para o Mini!'!t!'o da Fazenda que decidirá 
afinal. 

No art. ~2 substitua-~o o n. 1 pelo ;~egninte: 
« N. 1, pelo presidente interino nomeado pelo Governo "; 
No art. 59, ou de se diz-« metade da » chga-se-« a >-'. 
Capibl Federal, 8 de maio de 18~J7, 0° da Repnblica. 
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Estatutos do Banco da llopnhlina a <tlle su refere 
o decreto n. 2509 dü 8 (k n1aio do 1897 

TITULO I 

OIWANISA~!.\.0 

Art. 1." O Baneo da RüpUlJliea (lo Hl';lzil, organi~í~do do cou
formid.ade com o decreto n. 1167, do 17 de drzembro de ll1V:J, 
e a lei n. 183 C, de 23 (1e setembro de IHV3, funceionará do ora 
em deante sob o regimen dos presente:-; 11st,,tutos, formulados 
de accurdo com as disposições du. lei n. 4:~1, do a de dezembro 
de 1896. 

Art. 2. 0 A séde o o f•'1ro juridico (10 Rwcu c·ontinuarão a ser 
nesta cirbde do Rio de Janeiro. 

Art. ~~. 0 O prazo do dura.r;ii.o (lo Brmco s~r:\ Je GO annos. con
tados da data do decreto quo appt•ovar os pt',;:';cntes e:;tatut.1s, e 
poderá ser prorogado com a.uturi:--:t<;ii,o do Governo. 

Art. 4. 0 O Banco poderá cstabelocor agel!I'Ía'l no pa.iz ou fóra 
delle, sempre quo julgar conveniente n. seus interesses. 

TITULO H 

CAPITAL E ACÇÕES 

Art. 5. 0 O capital inicial do B~u1co, de 19D.OOO:OOO$, consti
tuído de conf\.)rmi<hde com o art. 6'' dos estatutos appruv:tdos 
pelo decreto n. 1253, de 31 de janeiro tle 18!J3, será reduzido, 
dentro do prazo de tres annos, a lOO.OOO:OOn.$, representados por 
500.000 acçôes tlo valor nominal de 200~ ca(la. uma, oper.:tndo-se 
a reducção pr~la amortisaçãu das él.C<~õe:;; integra<las, que o Banco 
fica. autorisado a receber em p3gamento de suas dividas activas 
actuaes e pela conversão das 335.000 acç~ôes de 50 o 1 o re:1lizadas 
em 167.500 acções do valor nominal do :2UO$ cada uma, consi
deradas integradas. 
· § 1. 0 As acções serã.o toda.:; r:omin:Ltivas e a transferencia 
operar·se·h:t por termo lavra•1o no livrd competent<J, a.ssignarlo 
pelo cedente e pelo ces:;irm:trio ou seus procuradores ba.stante.:; 
c pelo secretario do Banco. 

§ 2.n As acvões serào in<li vis i v eis eom rl'laf.~ão ao Bam~o, que sú 
reconhecor,·l. um proprietn.rio pam t\tda, ;u·çii.u. 
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TITULO lU 

OPERAÇÕES 

Art. 6.'' Como Banco de tlepo~itos o desconto:.;, serão operações 
dP B:-ttwu tb lteptthlic;t do Brazil: 

L·• i{eceller dinhei1·o em conta corrente de movimrnto o por 
letl'<lS ao port<1.tlor ou nomitntiva~. n pr:tzo não in[eriot· de 60 
dias (No c·tso do ~~ot•t·ida p111' p;u·t<~ Ull~ dopo:-;;ita.utc~s em conta 
tort·onte, para retira,,{:\ irnmr•tliata. da~ qu::nt.ias contiadas ao 
Hn.nro, po le!'it oste J•a.:~~d-n.s por letra:-:, que vençam o mPsmo 
juro, dtvidi,h:'l ('111 :-;eis :-l~i·io,:, I'OI'respondentes á" <latas em que 
ti vet'Ct:l s:do (·xig·i.Jq::; (lS p:lg.,,nwntus, e ro"g;t t:1vPiS q uinzen:· L
ment•·. d·~ modo quo ll!J pr·a;:11 de \JO dw:-; ~~::;toj:t ro~tauelecido o 
p:•gamento á vist;1;) ; 

:~", rocr>bee em deposito medi:tntD coinmissã.o, dinheiro, títulos 
Je credito, 11tetaos n pedl'ns prTcios:t~. joi:ts, Oltr•o e prata em 
liarra.s, eujo valul' ser. L est.itmt 1o 1hl ac(;1'rdu cutn <t administra~ 
t;~o !lo Banco; 

:~", 1kscontar letras de cambio, d;~. tena, fi ()utro~ títulos com
merchcs, á oruem e a pt·nzo n;io exc<'dente dn quatro mezes, 
g:trantidas ao meno,q P' :l' 1lii<J.S finn:1;; de pe~soas notoriamente 
:tb,nw.das e da pr::v;a, do Rio de .lanf'ii o ; e, ''em :lP:;:irn. descontar 
esel'iptos das i\WnulPgas, ww-rw•is, billwtr·s do Tht•souro, cau
telas da Casa da l\·Ioeda o h~tras dns I Jckgneias do:-; Estados da 
l~qmbliea, p:tga.vei'i ucsta Capita.l ( "''r exct~p(,·~o poderão ser 
tles~.::mltad<ts lettra~; garantida~ por· (luas firmas, sendo apenas, 
um:~ <l··lla:': rr~sidente nesta Capital, não podenclo, pol'ém, a impor
tanein. total dos descontes destas títulos exceder de lO o;,. do 
enpital do Batwo); 

4", co11ti·act:1r com os Governos da União, dos Estanos ou do 
Districto Feder·al, q uaesq uer· opet·açües; servir-lhes de inter
mediario pal'a o movimen i.u tl<~ t'nnclus nos merc~tdos nacionaes 
ou estl'a.ng-Piros, constituindo-se s0u banqueiJ'O ou R6ente finan
ceiro; e lillÇ<tr elt!JH'Pstillws, p1tr cunta delles, de cumpanhias 
ou de cmpr·ez.ts act'L-Üit::das ; 

;)", subscrever, comprar· e vendo1', por cunta. proJn•ia ou do 
outrem, títulos da divida pttblica da União, 0.os Estados ou do 
Di~tricto FeLlerul, nH·taos pn~ciosos, nbrigo,c:õPs de eompanltia::; 
ou ernpreza.s; e, bem n~::-im, eJfeetuar cohr·an(:as o pagamentos, 
pudelltlo enea.rr<\~.!;ar•-::;e, P'JL' conta. d1· tel'cPiro, mediante 
p1évia presta<;il() LL· fundo.", dr~ qu;wsqrwJ' operac;õe~ I1<Jncarias 
que os pr·eseu tC's estatutos não prolt i bam ~ 

l)", rvttlíz;w opor·aç.t:íes do eamuio, pol' conta propria ou alheia, 
com as prac,:as tmeiunaes ou estmngeims; mover fundos <le umas 
pêtr'a. ou! r·as; e coHcoder, mediante gaeantia, e;trLas do creditos 
su ore as mesmas praças; 
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71\ empt•estar, a prn.zo que niio excella de seis mezes, por 
letras ou contas correntes, sobre penhor: 

a) de ouro e prata, com alJatimcnto de lO''/" do ralor verificado 
pelo contraste ; 

lJ) de títulos da. rlivida publica da União, por valOl' nunca 
excedente ao respectivo valor nominal i de ouro e prar,a amoe
dados, pelo valor do padrão legal i de títulos rln (li vida dos Esta
dos, com o abatímcnto que for conV('JlCionado e tlunca. inferior 
a IOo/ni 

c) de mercn/lorias qne niio se.iam de facil deteriornçfí,o. com 
aba.timento, no mínimo, de 2:-> "/ .. e rle titulas commerci~tes com 
abatimento, no minimo, de 20 °/o; 

d) de diamantes, com abatimento rle 50 °/o no mínimo, do 
valor em quo forem estima•los por peritos nornea.dos pela 
adm in istraçã.o ; 

e) de acções e obrigações (debentm·e.c:) fle companhias on em
prezas que tenhítm o respe~~tivo valor int8gJ•ado, eom abatimento 
de 20 °/o no mínimo, de sou valor nornin:Ll ou <la cotação, si 
esta for inferior áquelle. (A som ma total 1los emprestimos em 
contas correntes garantidas por· penhor d1~ mnrc:tdurias, títulos 
commerciaes. acçõos e o!Jrigaç'í8s (rlcben!ures) de companhias ou 
emprezas, n:i,o po lerá exr.e1ler de 20 "/o do capitn.l do Banco, 
nem poderão ser recebidas em penhor acç:]es de uma companhia 
ou empreza, das quaes urna quinta parte já exista em caur;iio no 
Banco. Nem urna operação nova deste gerwro poderh ser re· 
solvida emrpumto estiver excedido o maxirno acima fixado.) 

Art. 7.0 O Banco poderá excutir o penhor quant1o o empres
timo não for 11ago em seu vencirnent 1, procedendo do mesmo 
mo(lo com os titnlos cujo valor no mercarlo de::;cer daquelle por 
quo houverem sido (lado~ em garantia, rlf's1le flUO o:; devedores 
não reforçarem as cauções dentro do prazo que lhes t:Jr 
marcado. 

Esta r1isposição será inserida em to los os contractos. 
Art. 8. 11 S·;r:ío expressamente prollibidas as seguintes ope-

rações: 

1°, comprar, rle conta, propria ou aecoibr em caução, as acções 
do proprio Banco ; . 

2", descontar letras ou titulo~ em qne r;ejam responsaveis 
membros da directoria,, do conselho fiscal ou emprega1los do 
Banco. não sendo igualmente permittida qualqurr outra operaç;lo 
da qual provenha a re<:ponsabilida(le delles p~.r:1 com o lhnco; 

3", acceit~r em cauçii,o titnlos de companhias ou emprozas 
qnc n:to touham o respeetivo Yalor integrado e cotação l'eal 
ua Bolsa.; 

4", contractar, po1· qualquer titulo que 5P,ja, com firma ou 
individuo q ne já ti vor lesado o Banco ou prucedido de má fé 
em transacç:ío cnrn o mesmo Hanco; 

5·>, subsercver, llOt' ('OI!L:~. propria, a('(;,lc:-> do eumpanhias ou 
empreza.s; 

6·', assmnir respomtlbilidarle em fl(:lgndéi.ç;:;e':! de ;)r:tguro~ 



Att. 9.0 A administracão Ol'gll.nisat'á. o cadastro das firmas 
que poderão ser admittidas em transacções. fixando o credito de 
cada uma. 

Este cadastro será revisto semestralmente. 
Art. 10. O movimento e expediente das 1llvm•sas operações do 

Banco ~erfto distribuídos pelo presidente, de accordo com a dire
ctoria, pelas carteiras a cargo dos directores, conforme for esta
belecido no regimento interno. 

TITULO IV 

AD:\tlNISTHAÇÃO 

Art. 11. A administraçiio do Banco Sérá tlxercida pór ilma. 
directoria composta de cinco membros, dos quaes o presidente 
será de nomeação do Governo e os quatro directores de eleição 
tricnnal, em assembléa geral dos acciouistas, por maioria abso
luta de votos, podendo ser reeleitos. 

O presidente exercerá o cargo durante o tempo do mandato 
dos demais directores. 

§ 1. a Si no primeiro escrutínio da eleição dos directores não 
houver maioria absoluta, procerler-se-ha a segundo entre os 
candidatos mais votados, em numero duplo dos que tiverem de 
ser eleitos. 

§ 2. 0 Em caso de empate de que resulte ficar algum excluir1o, 
proceder-se-ha a novo escrutínio entre os que tiverem obtido 
igual numero de votos. 

§ 3." No segundo escrutínio bastará a maioria rela.tiva de 
votos para designar os eleitos. 

§ 4. o O vice-presidente e o sec1•etario da directoria serão elei· 
tos por esta dentre os seus membros. 

Art. 12. Os rlirectores eleitos não poderão entrar em exerci· 
cio sem possuírem e caucionarem ao Banco 200 a.cções, cada um. 
A caução será feita por termo 110 livro do registro, e vigorará 
emquanto durarem as funcções do cargo e até approvaç-ão das 
contas do ultimo anno em que houverem servido. 

Art. 13. Não poderão ser directores as pes~oas quo não podem 
commerciar, nem as mencionadas no § 4" 1lo art. 8'', nem os 
devedore3 <lo Banco. 

Art. 14. Os membros eleitos da directoria que tleixarem, sem 
causa, de exereer as respectivas funcções poe mais de 30 dias, 
serão consideraclos como tendo resigna1lo o cargo, salvo o caso 
de licença, que lhes poderá ser concedida, até seis mezes, pela 
1 li rectoria. 

Art •. 15. No impedimento tempora.rio de qualquer director 
ele i to. ou no caso de renuncia ou faJLecimento, será chamado 
pela directoria um accionista para preencher a vaga.y até que 
se apreseute o substituído ou seja outro eleito pela tl,ssembléa 
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geral dos accionist;1.s, em sua primeira. reunião, ordinaria ou ex
traordinaria. 

Art. 16. Competirá á directoria: 
1°, deliberar sobre todos os negocios do Banco ; 
2", organisar o cadastro a que se refere o art. 9"; 
3", examinar e approvar os balancetes mensaes e os ba1au

ços annuaes ; 
4°, redigir, ouvindo o conselho fiscal, o regul:-tmcnto interno e 

dar-lhe execução; 
5°, marcar, ouvindo o conselho fiscal, o dividendo sr,mestral; 
Ü'\ promovEw, por meios amig;weis ou por compromisso arbi

tral, a ultimação das contestações quo se suscitarem entre o 
Banco e os seu~ devedores ou terceiros ; 

7", determinar o rnaximo e o minitnn dac:: t:Lx:tfl <los <lesc1mLo:~, 
dos emprestimos e do dinheiro quo<' l~aneo n1r·eh1l' a j::n1~:; 

8", orga.nisar S•Jb pmpost}t do pre;;id·~nte, o qw1•1 1·o ou fJllél.· 

dros, ordinariosou extraordin:t!'ins, do pes..:o:1l do Baueo, 1ixa!lllo 
os respectivos vencimentos e as fian1;as ne~~"~sarias, e delihel'<ll' 
sobre a con~tituição rle mandatarios quo, túJ'a dn. sede do estaho-
1ecimento e em casos especiae:-;, o devamr<'IH'c:o-:entar em .Juizo ou 
fóra delle. 

Art. 17. Serão responsaveis pelo$ pn~inizns que sobr·evierem 
ao Banco, da,s operações rea]btrlas cnm manifest:t infraeção elos 
preceitos esta.belecir~os no art. H· e :-eus pa.ragr·aphos, O::' rLom
bros da rlirectoria que as houverem :1 ppeov;trlo nn r•ea liza<lo. 

Art. 18. Será defeso aos membros eleitos lh rlit•ectoria ac~~ei
tar commissã.o, cargo ou e11tprego de qualquer rw.tlu·eza, s:tlvo 
o caso de expressa autorbação da liH~sma d ir·ecLoría, determina
da por conveniencia do Banco. 

Art. 19. A directoria reunir-se-h<t ordinariamente uma y,,z 
por semana e extraordinari:lmente sempre que o presidento 
a convocar, espontaneamente ou il. Jwtlitlr, do qu<tlcp1er di
rector. 

Deliberará estando pees;~ntes o prosi(lr~nte e dous (1irectores ; 
suas resoluções serão con~ignarla« em :v~t:1" 111 inut:1dns pelo rlire
ctor secretario, o qual as assignará eom o lln~sirlonte. 

Art. 20. Competirá ao presidc:nt(~ : 
1", superinten~lee todos os negoeio'l e o;·er:~o•iie-1 do B:.nlCo ; 
2", apre,entar a assemblóa geral dos accirmistas, em suare

uniãoor,Hnaria e em norne da adrninistraçào, o rela.tol'io a,mwnJ 
das operações e estado do fhneo ; 

3•', p1·esidir as se:o:si!Ps da directoria ; 
4°, executar e fazer executar tiel mente estes estatutos, o regula· 

menLo interno e as decbões da cliJ•ectGria e da as~~·mbléa geml; 
5", con voc<tr extraot·dinar•ianwnto a cl!rectol'ia ~··rnpre que jul

gar conveniente ouvil-a ~obro qu:wsquor as:m1nptos c•)ucr;rnen
tes á administração do Banco ; 

li', abrir toda a. correspondencia <lirigi•!a ao R:tnco (na auscm
cia ou impedimento do presidente ou viee-pr·e:-;idente, a corrf's
pondencia. será aberta por qualquee dos membros da directurla); 
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7°, assignar os balancetes e os balanços que houverem rle ser 
publi·:ados, e toda a correspumleucia do Banco ; 

8''. represPntar o Hanco em sua~ rda(,~ões com terceiros ou 
nm .Tuizt•, compdindo-lho a. outorga, de po lOI'PS atlS mandatM•ios 
quo for·em nome ~<los por elle. No imped11nonto <to presidente 
ou vice-presidente, o Banco poderá ser representado em Juizo 
pelo membro da directoria que ror por elle designado ; 

\1°, rometter ao 1\tinisterio da Fazc~nda e publicar, até o dia 
10 do cada ID8Z, eonforme o modt~lo olfi<~ial, o b<tlancete que 
mostro cum clar·eza as opcr·açõcs realizada~ llO HWZ anterior n o 
csbdo doactivo e passivo do Banco IlO ultiml) dia do IllO:lmo mez;; 

lO, di::;tribuir pelas differ·entes cal'teiras du Banco, de accordo 
I'Olll a dir1~ctoria o as disposir;ões do regimento interno, os ser
viços, tanto ordinarios como extra.ordinarios, do movimento c 
expediente di:~rio do <)~ttLbt·l,.cimentu; 

li, propor i directOl'ia, as nomeaçües o <lmni~sÕL'S que julgar 
convenientes, dos empr~>gad: s do Banco ; 

1'~, su~pendor os emprogadoc> auxiliares da adrniuistt·açã.o do 
Banco. 

Art. 21. O prc·sidentc terá, além Llo voto de membro da 
dircctoria, o de q ualida<1e. 

Art .. 22. O pre,.;idente será substituiJo nas s:ms faltas ou 
impedimento., temporarios : 

to, pelo vice-presidente ; 
:2", pPlos outros membros da directoria, na ordem por que 

ltouvcl'elll sido eleitos. 
Art. 23. O presidente perceberá o honorario de 60:000$ e os 

directores de 48:000$, cada um, por armo, p~tgos em prestações 
mensaes. 

TITULO V 

CONSgLHO FISCAL 

Art. 2·L O conselho fiscal será composto de cinco membros, 
eleitos annualmente dentre os accionist<lS que tonham, pelo 
menos, 100 acçõe;:;, por m<tiori;l abwluta. du vuto;:; dos accionistas 
pr"sentes. 

§ I. o Serão substi tuiclos, uo:; casos ue falta ou irnpedimento, 
pelos supplentes que, ern numero ta.rnhem de cinco, serão 
eleitos ua rne~ma. occctsião e pela mesma türm<t. 

§ 2. o O.; membros do eunselho fiscal veiJCet·:lo 500$ mensaes, 
quando mtiv<~rom em exel'cicio. E::;ta gratiticaçii.o competirá aos 
seus suh:;titutos, omquauto durar a suu-tituição. 

Art. 25. Incumbirá. ao conselho fiseal : 
I o, reunir-se extraol'dinari:l.mente em sessão, da. qual lavrará 

acta, um:t vez; por f'emana, para informar-se da situ·1<;ão do 
Banco, inquirir sobre as operações d·~ semaun. anterior e negr-- :.-
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correntes, ê consultar sobre os Msurnptos que lhê fot'ern submet4 

tidos pela. directoria; e, extraorLlinariamente, sempre que julgar 
conveniente. 

Para haver sessão bnstarú. a presença de tres membros; 
2°, apresentar em tempo ~->eu parecer sobre as operações do 

anno, para ser submettido á assernbléa geral, entregando-o á 
administração para que esta o faça publicar com antecedenci:t ; 

3'', denuncia.r os erros, falta~:: ou ü·audes que porventura 
possa descobrir, expondo a situação do Banco e suggerindo as 
providencias necessarias ; 

4°, convocar extraordinariamente a assembléa gerJ.l, quando 
entenda que occorrem motivos urgentl's e graves. 

Art. 26. Para seu inteiro esclarecimento terá o conselho fiscal 
direito de examinar os livros, verificar o e·;tado da caixa e da 
carteira e exigir d:1. administraçio todas as informações de que 
precisar. 

Art. 27. Quando qualquer membro do con~elho fiscal resignar 
o cargo, <l.eixar do compa1•ecm• por mais de dum; mezes, ou 
fallecer, será convidado o snpplente seguinte para o suLstituir. 

A nenhu.n do;; membros será permittido deixar de exercer, 
por mais de tres mezes, as fuucçõe~.; de seu cargo, e rtun.ndo isto 
se verifique entender-se-1m tel-o re~ignado, saivo o <"aso do 
licença concedida. pelo proprio consdho 1isC'al. 

TITULO V[ 

ASSE:\IIJLÉ.\. GEilAL 

Art. 28. A Msümhléa geral serú. const.itni(la pol' acclonis!as 
"POSsuidores de 20 ou mais acções, inscriptas nos registros do 
Banco 60 dias, pelo menos, antes da renniiiu d:,, a~.:;embléa geral. 

§ 1. o Os a.ccionistn.s que possui rem IDP!WS de 20 ~.cçiiPs poderão 
assistir ás sessões dn. assemhléa genl o diSl'ntir, mas não 
votar. 

§ 2.1) Cada. serie de 20 a.cçõe:.~ dn.rá direito a. nm voto, mas 
nenhum accionista. tc~1'á mais de 200 vofn.:;, f!Ualquer que seja o 
numero de n.cçõe8 propria.s ou allu·ias q ne represente. 

§ 3. 0 Desde que for convocada a a'.;s(•mblén. geral n.f,é que ella 
se realize, ficar{t susponsa. a tr~.nsferencia de acç<"'íes. 

§ 4. 0 Poderão votar nn. asscmbléa geral os :tcciouist:ts quo 
tiverem transferido Pm caução suas acçõ1~s a ouLr2m. 

Art. 29. A a~sembléa g-er;1l ordinarh 1,orler:'t deliber:tr com 
um nnmero de accionistas que reprf·'=ente pr•lo menos uma 
quarta parte do cttpital soci0J. 

Paragrapho unico. Si no dia. designatlo este numero não se 
reunir, nova. reunião SPrú. convo,:ada., com antccipat~i'io de cinco 
dias, por annuncios nos jornae:;, declarando-se qne na. segunda 
reunião se deliberará, qualquer qu(• seja ~·. somma do capital 
representado p3los accioni'3tas prec;entes, 
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Art. 30. Quando a convocilção tiver por objecto a1gum dos 
casos pt•evistos no art.. 6" do deereto 11. 164, de 17 de janeiro de 
1890, a assembléa gern.l só podürá. deliberar achando-se reunidos 
accionistas quo representem pelo me11os dou;-3 terços do capital 
~ocial. 

§ l." Si nem na primeira nem na segunda convocação com
parecer o numero requeri(lo (~e accionistas, (ar-se-lw. terceira, 
por annuncios e por ca1•tas, aos que resil1irem na eidade do Rio 
de Janeiro, declarando-se que a assembléa poderá deliberar 
validamente, qualquer qun s<>ja o capital representado pelos 
accion istas que com parecerem. 

§ 2. 0 A segunda e a. terceira convocações serão feitas com 
antecedencia., pelo menos, de trPs dias. 

Art. 31. Quando tratar-se da eleição (le directoria e de con· 
selho fiscal, a votaçã.o será por escrutinio secreto. 

Tratando-se da alteração destes estatutos ou da liquidação 
do Banco, a votação será conforme o numero de votos de cada 
accioniata. 

Tod8.S as demais votações serão per capita, salvo deliberação 
em contrario da assemblea geral. 

Art. ::n. Serão admittidos a votar na assembléa geral : 
1", o tutor pelo tutelado e o curador pelo curatolado ; 
2", o marido por cabeça da mulher e os paes pelos filhos 

menores; 
3°, o socio (1a firma commercial pela mesma; 
4°, o representante da adminístraçiio de sociedade anonyma 

ou corporação ; 
5°, o inventariante pelo acervo pro indidso; 
6'', 03 syndicos pelas massas fallida.s. 
§ 1. 0 Para a eleição dos membros da administração do Banco 

e do conselho fiscal, bem corno para todas as deliberações em 
assembléa geral, ordinaria ou extraordinaria, serão admittidos 
votos por procuração, comtanto que seja esta outorgada a accio
nista. que não seja membro da directoria nem do conselho fiscal. 

~ 2. o As procurações deverão conter poderes especiaes. 
§ 3. 0 Tanto as procurações de que tratam os paragraphos 

antecedentes como os donumentos com que pr,wem a sua quali
dade as pessoas comprehendidJs nos ns. l a 6 deste artigo, 
deverão ser entrPgues na secretaria do Banco tres dias, pelo 
menos, antes da reunião da assembléa, e terão vigor somente 
até 31 ue março do armo subsequente. 

Art. 33. Os membros da adminbtraçiío niío po1lerão votar 
sobre os balanços, inventarias e contas que prestarem, nem os 
do come! h o fiscal sobre seus pareceres. 

Art. :H. Competirá. á assembléa geral: 
1°, altera1· e reformar os estatuto' do lktnco, suhmettendo-os 

á. approvação do Governo; 
2°, deliberar subre as contas prestadas annualmente pela 

adrninü:tração; 
~". elPger triennalmente quatro membro.3 da lln·ectoria e 

annualmente os do conselho 1h::cal; 
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4o, deliberar ~obro tudo que for do in Lern;;~l) do Banco e 
não cstivee expresqamente comrnetti!)o ú. aJmini~traç:lo, bem 
como sobre as pt•opostas dos aceiqnistas ás a::~somhleas geraes 
ordinarias, cujas dclibol'a<;õe,; a respeito po!lnrúo ~er adia.da.s 
para outl'a reunião, quando o as:sumpto parecer relevante á 
maioria dos accionistas presente;;;. 

Art. 35. A assernb!éa gnral reunir-sc-ha ordinariamente no 
me:r. de abril e extraordinariamente ncs c:tsos srguintes: 

1 o, q ua.rHlo a sua reunião fcJr r('(ptPl'ida. pot' nUJIIPI'O <le accio
nistas cujas aCÇÕl'S 1\H'Illülll, arJ lll 1 '1lllS, lllll l}llillLO do Citpit:d do 
Banco; 

2", quando a directoria julgar necrs~nt•io ; 
~~o. quando o conselho fi'wal enten, 1el' qtH~ occort'Cill motivos 

graves e urgentes p:mt :t con vor<M,·ilo. 
§ 1. 0 Nas sessües extraordinaria; a. assembléa. geral sú po!lorú 

tratar do objecto para qw~ houveP sido collvocarla. 
§ 2. 0 A convocação ordinari:t ~erá feit;t por anntttteill publicado 

no8 jornae~, pelo mrnos J;, dins nntes do indic:1d1) p:ua. a re
união, e a extraur11innria Clltn cineu dia;-; de antec«l.encia. 

§:~.o O aeeioni~ta. 0:-lCl'Pver:·t o llllltto e o llliiiWl'll dP acç.i:ícs 
qu'J possuir, no livro üo pro.'iett1;:1, semprn qn•• huuver reuniilo 
de as ,em hléa geral. 

§L" O pi·!curador e~cruverá o S!Jll llOJno e o do maw1n.nte, 
declarando o numero de acçiles que estt~ po.-'..:uil'. 

Art. :1li. A assemb~éa geml. (mlina.ri:t ou ex.tJ·aot·tliuaria, será 
presidida pelo presidente do Banco, f!He BHII c' rá uou;-; a"cio
nistas pat•:t secretario=-, os q11:tes, sen1lu app~·ova!lo;:-; peliL as,em
bléa, tomarão as;;ent.o na mesa. 

Art.. :n. A a:-l:>embléa geral, c>rn stn l'l'llniiir, onlinaria, terá 
por fim esprcial tornar cnnlter~imento do pat'(•eer· do con~clhu 
tiscal, examin<-tl', tli.:;cutir o delibet·a.r Sllb!'o o inventado, balanço 
e cuntas anuuaPs, e pr·oceder ú. eleiç:in do el>ll:'l 1:10 fiscal ~a de 
dirontoros, quando e~t<L devec verilkat• :-:e, 1', bf~lll as:;im, rla:.; 
prupost.as a que se rett'l'rJ o n. ·1 do n.I't. 3:{. 

P< ragrapllo unico. Si, p::tra deliberar Sr)hf'(' a matcria. sujeita, 
carecer· a assembléa d~~ novo:.; esclarrciJIJellt:\s, p1Jderú. adiat• a 
ses~ão, dete1'minando os exa1nPs e inH:,t.i~,,ç,)e~ necessnrios. 

Art.. :38. A approvaf;iiu do ha lu n~·( 1 u ~~on tn s, ~em reserva, 
importat·á a raLitic:tçi:i.rJ dos actos e (lll'~l'<H;,-,ps rderetltt~s ao 
anno baucario, salvo o ea'-o do dúto, fr'aude ou simulação, po::;-
teriormente descobertos. -

Paragrapho unico. As deliber 1çôes da. assembléa, tomadas 
nos termos destes estatuto.s, obi'igrtrão a to los o.; Sr;:;. accio
nistas, ainda que ausentes 011 dissi1lentes. 

Art. 39. Nos casos em que as Ie!s on ,,~ estatutos expressa
mente determinam a reuuiiio 1'a :tr-scml·lé:J, .!..U~t·:d, ficTa per
mittido a qualquer acchnbta. si n coll\IWa\;ão tivPr shlo 
ret.aJ•ola.da put• m:tis drl tt'f'S nwze;.:. c• \:iurl·a d<~ d irectoria. 

Parag-rapho unico. Si o :~c~ion1st:t n:l.o ri)r at.trmdittu tet·á. o 
direito de t'az0r (•Ue p1·oprio a cotJvoearJil•. d1·d:uaudo p:.;ta cir
cumstancia no annuneiu re.;ppcti vo. 
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Art. 40. Um IDAZ antes tla reunião ordinaria da. assembléa 
~erttl, a dirrctoria finá anmm~ia.r pf'los jornaes quo se a.cham á 
(lispo;;içã.o dos aecioui:.;tas. no f•stab~·Je,·inH nto: 

I·•, copia do balitttço t.:oni.I·Hdo a. iwlic:tção dos valores soeiaAS, 
moveis e immov<•i:.;, e, em synops1~, das dividas ndivas 8 
pas~ivas por elasf:cs, sPguuuo a naturoz 1 do~~ titulos; 

;!.11
, relação nominal dos accionistas com o numero de acções 

re~pceti vas e o (•st:tdo de pagamento de lias ; 
:3'\ cópia da list~t da.s transfereucia .. " de aeçiíPS, rm algarismos, 

rea.lizad:~s llfl decurso do rutno. 
Art. 41. Até tres dias, o mais tardar, antos da reunião da. 

assernbléa geral, será publica,lo pela imprc·nsa o relatorio do 
Banco, com o balanç·o e o parecer (lo cow;clho fiscal. 

P:tragrapho unicn. A inf't·acçiío do (lispoi1o neste r no artigo 
antecedente impot·1ar:'t nullid:tde das dl'!ilJPntç·.uo~ •la assoml>ka 
geral, sPndo allt>~ada até ~eis mozPs dep liS. 

Art. 42. Dentro de trinta dtas <1epoi~ da reunião da assembléa 
w•r;l.l, a aetn. resp,~ctiva den~r·á snr pulllica .. b nus jornaes. 

A~; adw-; das s<~;o;Sflt'."> da iiSSembléa. geral que versarem so1,re 
a.lt<~raç·:i.o do;.; (•statnt.I'S, ;w;~lllento tle capit:tl. ou li'tuidação do 
Banco, dov<~r;io Aot' puhlil:,t•la~ 110 iJiarw O(fiâal C\ ar·chiva.das 
na sccreti.Lri:t da .Junta CommerciaJ, s•~ndo depositado no Re
gistro Geral das Hypothecas o exemplar do !Jiario Official em 
que se houver feito a pu!Jlicação. 

TITULO VII 

El\IF·SÃO 

Art. 43. Serão d0sde .ih ex ti netos o sm·viço da r1i vida nacional 
intr:nm o o du. cmi:"sã.o e rc:;:gate do papd-mocda. 

Al't. H. As notas da antiga emi::;sii.o do Banco do Brazil 
continuarão a ser rc·sgatadas. nos tt~rmos das resp(~ctivas dis
JWsiç0es vigentes. 

TITULO VIII 

FUNDO DF. RK;;EitVA J<: DIVIDg0;DO 

Art. 45. O fundo de reserva será constituido com a quota 
tle 15 "/.,, no mínimo, <letluzid:1. <1us lncl'IH lif]ni los verificados em 
cada. sr'mestre. 

§ 1." A dPdu··c.~fío rC'fh•irla ct~ss'n'á flpsdo quo o funtln de reserva 
attin.i:t Gtl "/ .. do c:.wital 11ominal do U11nco. 

s :.?." A impol'ta,<~ei~l. do fuurl<l ele re:..m·\·a s~rá empw·gada em 
fnw'11s publ1co~ ou letr;ts liypothecarhs que tC'n liam a ga.rantia. 
da União ou tios Estados. 
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Art. 46. Dos lucros liqui(los resultantes das opera~.,·ües do 
Banco, demonstrados pelos balan<;os sernestraes, será uistri
buida, como dividendo, pelos a.ccionistas, a im!1ortn.ncia que a. 
direçtoritt, ouvitlo o conselho flsc:.tl, tix<w. 

TITULO IX 

Art. 47. A liquidação 1lo Banco voi•ificar·se··ha nos C[l.SOS pre
vistos na lei. 

Art. 48. No caso do liquiuaçilo, amigavel ou jw1icial, o Governo 
terú. prefereneia sobre todo::; os penhore.:; e hypothecas feit(l.~ 
ao Banco 110r ern_prestimos reprasenl.ados por borws. 

TITULO X 

DISPO.SIS'ÜES GEIL\ES 

Art. 49. O anno bancaria correspon1lerá ao civil. 
Art. 50. A a1 lministração do Banco req ue1·er:'t <lOS podnres 1 1o 

Estado quaosqner medidas quo julga1· C'nnvnnienl.r·;;; para cre1lito, 
segurança, prospm'üla1le e tirmf'za 1los (lireitos a1tquiridos pelo 
Banco, e particularmente para que as n.cções ou fundos exi.:;. 
tentes no Banco, pert<mcentes a estrangeiros, sejam, mesmo no 
caso de guerra, inviolavels como os dos naciOHJ,t:S. 

Art. 51. Os bi:ms moveis, semoventes ou 11~' r;.tiz que o B:mco 
houver de seus devedores, devc<'ilo s ~r vcn1lirlus no mt·n OI'lll'ctzo 
possi vel. 

Art. 52. O Banco poderá a1lquil'ir ou p03StlÍl' o.:; e litieios 11ue 
to rem nece:·:UJ.l'JOS para. sen estabdecilllcll h. 

Art. 53. O presidente, os directores, o.:; nwmbros do con
seiho fiscal e torlos os emprega1los do Banl:o, ~;er;lo rt~SjJOnsaveis 
pelas perdas e (lamnos que lhe cans[lrum, provewentes de 
írawle, dólo, malícia ou negligencia culposa. 

§ 1. ''Si a assembléa. geral resolver que se promova. a. respon
sabilidade de algum m'"mbro da adminislt·açilo ou do ~ons~lllo 
fiscal, como incm·so neste artig0, 1ic~trú rnr t•st9 facto e dmde 
logo. revoga~lo o mand~tto do que t.ivet· rle ser accionwlo, proee
denrlo-seá eleição para preenchimento da va:ra. 

§ 2. o Nã.o s•J consirlera revogar lo o Hta.mlato tlo membro da. 
administração, qua.n1lo a. aeção 1i)e iutPntada pur acciuníst<t, 
in•lependentemente de deliberaçilo tla a7:5t:mltléa geral. 

Art. 54. A directoria fica in vesti, la tk• plenÓ3 poderes, in~ 
clusive os de procur<:v.lor em caU'<~ !•l'opria, p:.u·a. lh.'ID<l.Il!l<tt' 
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acti v a e passivamente, e para exercer I i v rem ente a a,Jmin i stração 
do Hanco. 

Art. 55. Os casos omissos nestt~s estatuto~ sc·ri'in regulados 
p<~la::: leis qtw rrgrm as socioda.dn.~ annnymas. 

TITULO XI 

A 1·t. 56. Os fun,1os 11e reserva <los dous rxtindo.~ h:tttcos fusio
nados no Banco da ltPpublic<t do Hrazil eontin1ra t•ã,> a. r-;m· escr1-
ptumd· s em conta especial, e os I'~ ;.3peeti \'OH vn,lore~ que ~o forem 
liquirlan110, SPI'ào <1rstiuadosa f'or·tal<~c<T <>capital social. 

Art. G7. Approvados es~es P.slatutus, na conft~J'mida.lle <lo 
m·t. o0 do decreto n. lfi4, de 17 r1e janeiro de 18\lU, Sé'rilo sub
mettidos immediatamente á ap,'r"vaçilo do Govel'no. 

AI'L 58 Urna VPZ app; ova:los dt,tiniti vamente PSte~ estatuto.;;, 
r<'\unir-sl'-ha a a~s~mblea geml para a el,·i~::lo ,1a. tlit·cetoi·ia. e 
do <:onsdho fi -cal. 

Art. 5V. O Banco entrará no re~imen commum elas insti
tuições congeneres logo que tenha p:1go rnet;vJe da rlt vida que 
1ic~tr restn.nrlo ao Thcsour·o, pelo accnrcln J'eifi, ('!ll olJsnnaneia á 
lr~i n. 427. ele 9 <le dezembro do 1891\,_ 

DECRETO N. 2:-ílO- 11F. }I) y;g :-.r.\ro 1·1~ l~D7 

"\h:·,• :10 :\finic.;[,?rio ela .Juc:;t.i\a (> Xcg-,cin" lnl·t·inl'cs n rr.·:l:io ··x'rao,·

din~l'Ío ele .)l:?C'lJ:~'iOO, para OC<~'ll'l'•'l' ;i.q •!<~c:;p•zt'l c'<'\IIl n l'll~kio dn 

pl'csit!iu d•~ F••t·nanrlo do ;"\ot·onll:t no ~··;~·:1nd.,; tl'illl"'li'C• '"' <'lll'l'f'!ll.<• 

anno. 

O Presidente da RepuiJlica dos Estados {] nidu:-; do Bt·:tzil: 

H.esolve, tendo ouvido pl'evinmnnte o Tr-ibunal de Co!lbS, tiOS 

termo~ do <~rt. 70 §;)o do re!:;nl:•ntollto approvad11 pdn decreto 
n. :2409 de 2:~ de n(JvmniJro de Jm)(;, aill'it· [lO l\liui~t<~tio th .Jns
tic;a o Neg-ocios InteJ•int·es o credito extrao!'dinario d•) cincooutfL 
0 nm contos rluzentos noventa e novo tllil e sci~·eotJtos réis 
l_:-11 :2Ua$GOO) par;~ oc:cor·rnr ús despcz:1s com o cust,•io rio rn·e~;idio 

l'oo.ltlr 1'::-.e,·ntivo 1.-.;•,r; 
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de Fernando de Noronha, durante o segundo trimestro do corrente 
anno, visto subsistirem o,; mesmos motivos qno dctermiriara.m a 
a!Jertura de igual credite para o }H'imcieo trituesteiJ. 

C:tpital Feder,~l, 10 de maio de 18U7, go da, i{opuhlica. 

PnunENTE J. DF. l\101~,\F.S BAmws. 

DE·.:mETl) N. 2:Jll- 111<: I:í nE ~!Alo rm IRD7 

ConC:!<h ::tllt'lris'tr~:i:" no Lrmrl•Jn and JJrw~ilian. Hani•, ii;nil•!il, p.'tr.'t fun~dnn:lr 

11:.1. l(epnhl'cn por· J•Jtlis 21J :IIJ!l<Js. 

O Pr·'Si1lonte dfl. Repnhlica (lo~ E..:U\'lns Unido~ do Brilzil, 
attendendo ao fJI10 rcfJ.uer·en o Londm~ anrl 11nl.'>i!irm lJonh, li
mited, e~tal>elccido etll Londres, por :scn pt'OL:IIl'<ldor· nc~ta. pt·a(;;t 

.John .Mackenzie, com caixas tilbes ne~t L pi'a:,:;t <' nas do l'arú, 
Per·narnbnco, Bahia, S. Pt~.ulo, :-::wto..:, Cntlll'in:~~, Porto A le~:re, 
Rio Gr·.111de do Snl e Pelotas, re~olve Clllli_:r•df'r ao nw.;mo Bttli'O 

autorisat;·ão p:tra continuar a fnuccioll<ll' pelo periodo de mais 
20 anoos nas {>I'<tças acinm indicadas, ol1set·v~ultts as dbpo::;iç'J()S 
do dect·eto o. :i\JI\J, do 2 de outub!·o da 1Hti2, dovemlo ser con
ta,da. a prorogaçüode 27 dejatwir·o de 1\JUU, na !ómm ruqneri<la. 

Capital Fedc!'nl, 15 de maio (lo lfl<JI, <Jo cl:l lt1~puhlica. 

PRUDENT!·~ ,J. Dg l\lúH.A FS BA!Ul03, 

Bernardino rle Cmnpns. 

DECRETO N. 2312- DE 17 DE:Il.\10 D8 1897 

Approvn. as modiiica<;õcs propostos no :wl. G.) tl<1s inc;lt·uc.;0e,; rcgnln ... 

rne>ntarr:s c·m vigor 11::1. l:'ltl';_l'lD. ele l;c~'l'IJ rlr; :'r\n h :'>hri:.1 a0 Cru;11::ty. 

O President'3 da Republic::1. 1los E::ta1lu; "Cni los do Braz i!, 
at'endendo ao que re1uereu a '··J,IIJl'::;: ,.,. ,Ir> 1 '/,.·,t~:i' ~(!c Fc'r .·~,u1, 
f)!!ese Bni~ilieHs, decreta. : 

Arti70 unico. O al't. r, I das instrw··:·)e.; rr:;::-uhment::n·es em 
\Í ~or nn E-'trada 1Je Ferrr) d :· :::n nt :t ~·1 · :·•:~ :• J 1 ·r'J ~11:1 y. n r; 11 e 
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se refel'e o decreto n. 1882,fde 7 de novembro de 1804, e modi~ 
ficado pelo de n. 2088, do 12 do Roteml1ro do 18D3, t1ca assim 
redigido : 

« Art. 66. Os expoclitlores e pas;:;ageiros tncm a. 1;wul<ht<le do 
declarar, 110 acto do clespaelto, o valor ::ocgundo o qual querem 
ser intlemnisauos, em c3:::;o <h pr;rda. ou avaria da stn mcrca,do
rin. bagagens ou animues. 

Neste caso cobrar-se-h;t, além do frete e domais taxas, meio 
por cento (l/? 0/o) do valor declarado p:1ra as expedições das 
classes :.>:•, 3", .Ja·o 5", da tarifa, Ir ; um po1' c 'IÜO ( I "iu para a) 
classe 1 a da ta ri f,t n ; o dons por emlto (:! ()/ .. ) para as tl'e:) clas
ses da tarifa III. 

A declaraçã.o do valor das mercadorias IWS notas de expedição 
nenhuma signilicaçiio ten1, desde que não for 11;1 g·;t, a, taxa do 
seguro. 

A imporlancia 1lo valor 1lodarado sorú paga 1:1ll <~aso do perda 
total, e somente uma tftwta. proporcional ~t l'erda, si esta. for 
apen~ts parcial. 

Do mesmo mo1lo, em caso dn avari!t, a indomnis1ção serú 
paga propot·eionalnwnte ú, i1npnrt:11wia th a varia Vl~riticada. 

Elll c:ts·J de perda, on damno da mercadoria (sal v o os casos dos 
arts. G4 o 65), a indemnisação não poderá exceder o damno 
realmente sotrrido pelo expedidor, e sei'ét, neste c·tso, reduzida a 
import<•ncia do damno. 

Quanto aos objcctos não seguros, a estl·ada. nií.o Si'rÚ responsit
vel sin;lo :ttó a importancia de qniulwutos rüis ($~10fl) por kilo
gramrna de mercadoria perdida ou avariada, sem qne em 
nenlwm easo a ind mnisaçfi.o possa, ser superior no V<-tlor da. 
mercadorb perdida ou avariada. 

No caso em que uma mercadoria fnr aeli:HJa drpois de ter sido 
considerada llOI'dida, a estrada d:trá aviso ao destinatario, que 
te1·á duranto fJUinze dias o direito do reclamar a ontl'ega, deven
do restituir as :!j4 partl~S da indemnisação qun lhe tiver ::sido paga. 

A mercadoria avariada ficará perteuceudo á estt'<~da. 
Quando a mercadoria formar um todo tal que a avaria de 

11m:.L parte a deprecie ou inutilise, a indemnisação n, pagar ~erú 
~alculacla por arbitramento. » 

Cnpital Federal, 17 de maio do 1897, gn dtt RepnlJlica. 

PH!]J)ENTE ,J. DE 1\Ior:AES BAIWOS, 
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DECRETO N. 2513 -DE 17 DE MAIO DE 1897 

SuusHtuc a segunda parte 1lo § 2° do art. 5° da~ condiçi:ic~ regula
mentare~ da Estrad~ de Ferro Minas e Rio, n.pprovadas pelo de

creto n. 9189 de 19 de abril de 188-t. 

O Presidente da Repnblic:t. dos Estarlos TJnido;;; do Brazil. ntton
dendo ao quo requereu a Companhia Estrad<t do Ferro Minas o 
Rio, decreta : 

Artigo unico. Fica substituída a segun'la parto rlo § 2° do 
art. 5" dãs condições n~gulamentares, approvadas por decreto 
n. 9189, tle 19 elo abril de 188-1, pelo sogninte : 

«Os bilhetes de idn, e volta. dão direito a um::t f=Ó vi:lgem em 
cada senti•lo, em qualr1uer trem, de ou rmr<l- as estações men
ciona·las nos mesmos. 

o~ portadores de bilhetes rle ida e volta ~ó potlerií.o entrar 
nos trens nas estações rnnncionarlas nos dito~ llilhctc>s, quer para 
a ida, quer P<\r<t a volta. . 

No caso de quererem parar em qn::tlqner estnção interme
diaria. aos limit~>s de sens bilhntes, este:-; nií,o ,}at·.:lo mais di
reito a continuar a viagem em outro tl·em.» 

Capital Federal, 17 de maio de 1897, \l' d:t I~Ppul,fica. 

PRUfJENTE J. DE l\loH.A ES BARROS. 

Joaq~tim D. lllu.rtinho, 

DECRETO N. 2514 - ])fo: 17 DE :\I.\10 DE 1897 

Autorisa a C•'leln·açiio do contraclo com a Companhia de Navega<:ilo a 
vapor no rio Parn ahyba para o srrvi<:o d!'sta n::~veg:u;:\o. 

O Presülen te da Rqmhlicft. dos Estado.; Vnidos do Brazil do 
conformid.ado com ::t lei n. 42J úe lO dn ,tezcndn·o do l80G, 
art. 6° § .3°, decreta: 

Artigo unico. E' uutori~ada. a celehraçfío <le C'OnÜ'acto com a 
Companhia. de Nnveg-açã.o a vapot· no rio Parnallytm para o ser
viço dessa navegação, de accordo com ns clausulas qlli~ com este 
baixam as:-;ignadas pelo Ministro de Estado da Inclu:-;tria, Viação 
e Obras Publicas. 

Capital Federal, 17 de maio Je 1897, D0 Ja Repul,lica. 

PRUDENTE J • DE MORAES BARROS. 

Jf1oqyim D •. MHrtinlw. 
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Clausulas a que sere:Cere o decre-tou. ~314 
desta data 

A compi!nhi:t contractante olJrig;-1-se a f'.1zer duas viagens re· 
donJas lll8!1Snes, de Tl!er·t~sina p:1.ra o:-; podos tl11 S. Francisco e 
Anv1rante no rio Parnahyba, e outras duas t:mtLem redondas 
mewme:-; du Thnrnzina par·:1 o porto da Tutoya, no g:.:,tado do Ma
r<~nhüo, com escalas pm· União, Cnrraliuho, Hoqndrüo, H.epar· 
tição, Sauta Qui teria, Porto AIHgre, Parnahyba, Araiozos, Belém, 
Castelhanos, Miguel Alves, Marrôas e Barra do Longá. 

li 

Este serviço serit feito com material fiuctuantc ( vapores e 
barcas ) que actualmente possua. a companhitt e com outros 
novos, de ferro ou madeira apropriados a tal navegação, que fo· 
rem necessarias tMra que o serviço se eff.~ctue com a, conve
niente regularidade. O ma teria! 1luctuante quo ror novamente 
adquirido pelo contractante será. submettido a previa aceitação 
do fiscal da navegação e commissão para tal íim nomeada. 

lil 

A contractante começará tlentro de 0ito mezes a navegação. 

IV 

Os vapor·es serão isentos de qnalqw~r imposto por transferen
cia de propriedade ou matricula, llulll as:Silll serão de nacionali
dade ln·azileira e gos<~r;lo rle todo::; os pt·ivilngios e isenções de 
parptetes, e a respello de suas tripulações se pr·atiearit o mesmo 
qud se pl'atica com os tl:tvios Je guerra, o que todavia não os 
bental'a dos regulamentos de P()lieia, das Alfandegas e c,,pita
nias de portos. 

v 

O material que a contractante importar para a construcção 
dos vapores e barco$ de que tratn, a clausula 2" será tambem 
isento de qualquer imposto. 

VI 

Os vaporrs deverão ter a bordo o preciso para a viagem e ser
viço de rellü(}Ue e passageiros ; lJem as~im o pessoal necessario 
ao serviço. 
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VIl 

Os dias e horns de pnrtiua, o tempo de dr~rnora em carla es ... 
cala~ a duração da via..:em~ os preços das passagens e fretes 
serão fixados em tabellns oqranisadas pela ernpreza, de accorrlo 
corn o fi~c:tl e approvaç[o tio Ministerio da Inrlnstrir~, devenrlo 
as pa5sagens do Governo Federal gosar de aba timcn to elo 25 o/o 
e as cargas ()e 20 °/o. 

As tabellns serão revistas no 11m do dons nnnos. 

VIII 

A emproza obrigar.se·lJa a transportar gr,, tnitamcnte c os sou:5 
V;tpores: 

1 o~ as rnal:ts do Corroi o nos termos da l(lgislaç:io -vigente, 
obrigando-se a cnnduzil-!1/.; rh torra para lJOI'Lio o vico-versa, 
passando e exig-indo recibos. 

As repal'tiçõ:JS do Corroia terão as malas sempre promptas afim 
de não retardarem as viugnns dos vapores ; 

2", o fiscal d:t navegílção qur~JHlo via.inr em set·viço; 
:l", o empreg-nrlo do Correio incumbirlo rlas malas. 
A estes fnnccionarios n. Emprez:t forn~cerá cornPdorins; 
4°, os dinheiros T)tll•licos. Os cnpit:los dos ,·npoi'f'S on pessna de 

sua confinnça recellerão e entregarão, passrmdo e exigind0 rtni
tação nas respectivas repartiçõ1~s. os caixotes on pacotes de di
nheiro, não srmrlo entretanto olwigarlos a Ycritlcar a respectiva 
importancia ; a t·esponsahilidad8 dos capitães Ci~Ss~rú tlAsde rtne 
na occasião da entrega, reconheeer-sll <]IH os sellu::; apposto:; estio 
intacto:; e sem nenhnm signal do viol:lcão; 

5°, os ohjectos remettidos ao l\Inseo Nn.t·ional on it Secretaria d() 
Estndo rla Inrlnstria, Vi!IÇ[o o Obras Publicas pnrrt afJw~ll() estn
bHlecimento, o hem :~ssim os ohjectos destinados a ~~xposiçõcs otTi
ciaf'S ou antorisadas pelo Governo; 

6°, ns S~'mentes e mnrlas tle pbntas rlestin~Hlas aos: ja!'dins on 
estabelecimentos pu t1licos. 

Salvo os casos 1le sedição, rehelliã.o ou por qu~•lquer pertnPba
ção da ordem publica, não poderú o ~overnador ou cpwlquer 
outra autoridade transferir as sahidas nem demorar os vapores. 

Os \"apores rh empr<'7:1 serã.ó vistoriados 1],3 :::eio; c>m seis mezç:...;, 
na fórrna do respectivo regularnento. a que assistirá o tlscnl da. 
navegação, que será avi~mdo com 24 hc·r~'s de nntecedencia. 
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XI 

A~ ret>;trtiç-õcs f1scn.es do~ portos ond11 os vapores tMm de tccar, 
facilitn.rão por to1los os meios a saltida delles, e tanto as mesmas 
rep:1rtiçõcs como as autoridades locaes prestnrão a protecção e 
nux:ilio de flUO por qualflner motiYo necessitarem. 

No c:.so ele innav,~gahi! i<l:t1le ou pr:rda rlc nlg-mB dos vapol'eS 
poclerá :1 emprezR, mediante Jll'évia Jiccnç:t do Ministerio da In
du-;tt'i:t, frcbr outro v:~pm· nas condi<;õr:s exigidas, ou em caso do 
falta ahsoluta, o qne mai~ se approximar. 

A snhstitnição será prov!.:;oria até qnc a ompreza apresente 
outro elo nccorclo com a clnu~ub :2." 

XI!I 

A intPrrnrçi'io do serviço pot' m;~is ,to 11111 moz em toda a linlnt 
ou parte ,]ella, scw ser por offHito do f()rça m;IÍor, sujeitara a 
enlprcz;t á inr:lnmni-;ação de to:hs <lS d<~spcza:-; IJill o Governo 
1izrw para a continnnçil.o do scniçn durante o tenrpo da iule!'rn
p<;ii.o e mais ú multa de ;J(l "/o r!ns mr>sm::s drsp;·z:lS. 

No ca-:o dn ahanrlono. além da c:1ducirlarl", a emprrza pn;:?"a eá 
a mult;l, dn 50"/, da snbn~w·il.o annna I ; entendendo-se JlOI' alJan
dono n interrupç.io tlo scrriçr> pot' m·,is de trcs mc~cs, salvo caso 
de forç:\ m:1iot·. 

XIV 

r.m (jll;drpwr tempo, <1tn'ai1tn o prno do cnntl':leto. o Governe 
tct·ú o rlil'cito de comprat· on tomar a t'rr:te c:~mpnlsoriamente os 
v:1pores da em preza. ficando cst' ohriga.da a ~UIJ:::;tituir os que 
1orcm comprado~ dentro rlo prazo rle lO rnczes. 

O frebmcnto será rrgnhdo p(~lo maior t'(mdimento que dentro 
do :10no obtenha a emprezrt em nma das vingens da. linha. 

A compra seefl. pelo valor flUO tiver o vnror no ultimo balanç-o, 
abatendo-se I O o;,,. · 

XV 

A cmpre1.a dPvcrit api'e~''nt;~r ;10 fis,~a]1'0spectiro a rsblistica. 
dos pas,ageieos o r:tl'g':tS qne seus vapores tr:Jn<.::porb!'em. 

A cstatistiea, será feit:t w·lo mndclo adoptado, c cntt·egue 
dentro do trinta dias dnpois ele tindo cada trime,tt'C, 
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XVI 

Qualquer suhvençiio ou favot· conerdirlo pelns GovornúS 1lcs 
·Estado:; (lo Piaully e M;tranhilo em relnç:lo ao:; sot·viç(ls eontra
ctatlos so tomar'ão etreeti vos, sem prej uizo das subvenções e 
favores a que o cvntraetantc tiver direito, em vii·tnde de acto 
do Governo FeciJral. 

XVII 

A empt'eza entrn.rit adeanta;lamente para a Alfamlo~a com a 
importancia de 100$ mensaes para pagamento do fi:3c;:~l do <1o
verno. 

XVIII 

A em preza fic~rá sujeita ús seguintes multas, salvo caso de 
força, maior : 

Jo, de f]Uantia igual ú subvenção respectiva, si não oiToctuar 
a'guma dns viagens; 

2'\ de 200$ a 400~, além da perda da subveu~·;1o ro.;pceti vtt, 
si a vLtgem depois de encAtada for intel'rompida. 

Si a intoiTilj)Çâo for por forç;t maiol', nilo tr~rá logar a multa, 
e o contractnn te perceberá a f]Uota da sutwençilo corre.; ponden to 
as militaS ll;\ VO!!arJas. 

Ficn, ontnwÜrlo, porém, que ni'io é considerndo caso dn força 
maior ~ insutfieieneia de prol'untlidacl<~, ~alvo quando houver· 
grande estit~gem; 

:3°, de 200$ a 400:11; por dia, rle (lcmora na chegad;t do paqtHJte; 
4°. rle IOU$ a 20C$ pelo prazo de doze hor·as, que exceder a 

1ixnda pa1·a a ~altidn do paquéte ; 
5°, do 2oo:g a 4Un:) poht demora da entrega das malas on múo 

aeondkiona m1m to. 
Esta llJUlLt s'Jrá <11~ 500$, no C<lSO de extravio; 
6", de 2U0:4; a 4•10$ pel<t infr-acçi'io on inohsenaucia U<lS clausulas 

do cnntracto, para a qnnl não ll.tja mult<t especial. 

XIX 

A l«~lll ria sulwençilo, eoneede o Grn-,'rno isnnçiio de tlir<;itos 
sobt·e o n~rtleria.l que imp"rt<~r p;tr., o CIISt<'iü da tl:lvegaç:io 
dnr.,nte o prazo do eontraeto. c:tiH'tl']o ao :\Jiui:--tel'io da }<';IZCIHl<t 
a apr·<~ci:1çiio d;ts qll:tlidadt~,.; rlog <~f'tJ.~os fJ'H' g<l:'i<tlll dr's:-;e favor, 
c.c-·vi do~ arts. 2" e()"§ 2° d'l d1~Cf'du IL VlG .\, de 4 ti~~ novem
bro de 18D2. 

Ccssaril es:-;P f;tvor, ficando a etnpi ez1 f'nieitn. ú rnstitnição rios 
dire't"s que t,,ria de p;,gnr c:\ niulta do rlohm d'·:~,.~~s dti'!'IIo:-;, 
si houver ai!Olla\.;fcu por· qnalqncr tituL: du <,lJ.i(~do.; irnpo~tus par;~ 
o s<~J·riço. 
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XX 

Em retribuição dos serviços especific:-~rlos a nmpreza receberá 
a subven~·ão anuu;1l de quarenta e oito e()ntos <48:000:$) em 
moeda corrente. sen·lo o pag-aruento feito Clll presta<;ões IIJOH:-;aes 
na Alfawlega do Piaully ou 11n Delegnci<t Fr::;cal de Theresina, 
de pois de cone! ui da a v i agem, meu ia n te req uerimen tu da. em
preza, recibo da;; mala::; do Correio e infoemações do li:;cal. 

XXI 

No caso de dosaccord0 entl'e ::t empre7.a e o Govet·no sobt•e 
a intelligencia de alguma, dispo;:;ição do cDncteato, srt·ú a questão 
decidida por ar·ldtramento. 

As partes interessadas louvar-se-llão no mesmo arbitro, ou 
cada uma escolherá o seu, os qu:1es, antes de tudo, deverão 
designar· terceiro, que será desempatmlor, si porventura os 
doüs nã.o chegarem a accordo. 

Si os duns :1rldtros escolllirlos pelos interess:t:lo:-; discordarem 
solJre a designação do terceiro, devera apt·esentar cada um o 
nome de um outro, e a. sorto de::;ign<tra dentre o terceiro 
arbitro. 

Fica entendido que este não será obrigado a decidir-se por um 
dos dous laudos; mas, si a qnestiio versar sobre valores, não 
poderá ulteapassal' os limites fix:arlos pelos arLitros. 

XXII 

O contracto tet·á vigor por cinco nnno:;, contaJos da data da 
re;:;pecti v a as~ignatura. 

XXIII 

O contl'actante tleposihrú~ nntes da n~signatnr'<l do c:ontracto, 
a cau<;ilo de oito ('Ontos de rei:-; (R: (1()11$). nn1 111<)1-"la cor·rente 
ou em apolices d:t di vida puldif'a fJUe garant:t a execut::l.u do con
trado. 

~i o d8posito for feito em apolice,;, os r.~spcdi vos j nros ficarão 
pertencendo á empr•JZa. 

Capital Federal, 17 do maio de 1897.- .Joaquim Martinho. 
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DECRETO N. 2515 - DE 17 DE MAIO DE 1897 

AHera ar. bases dns t:u·ifo.s da Estra,Jn. de Fert•o D, Thereza. Christinn, 

n.pprovadas pelo decr,~to n, 9224 A, de 31 de m:1.io de 1881. 

O Presidente da Republica dos Estados Unid,,s do Til'aZil, 
attendendo ao que requereu a Comp:1.nbia Estra1h de Ferro 
D. ThereLa Christina, decreta: 

Artigo un~co. Ficam alteradas as bases das tarifas approvadas 
por decreto n. 9224 A, de 31 d8 maio de IH84, pelas que com 
este baixam assignadas pelo Ministro 1le Estado dos Negocios da 
Industria, Viaç&o e Obras Publicas. 

Capital Federal, 17 de maio de 1807, 0" da Republica. 

Pn.uoJ.;:\TE J. N: Mnr, \ FS B.\ lU!OS. 

Joaquim D. liiurtinho. 

Altet'::t{.•c)es das tarira~ c~ c~I:'""!Oioifâe.nção d.a~ 
JUCJ"<~adot•i:ts., a que tSe t·en .. re o dcercto 
desta dét1:a n. ~~»lõ. 

Espccit1cacõ ~s 

Passageil'Gs de Ja classo, simplo~, por kilo· 
metl'.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \JO réis 

2 - Pas~ageiros de 2a clas;;e, ~imples, por ldlo· 
1netro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 » 

3 - Pas~ageiT'OS de I a classe, ida e volta., por kilo-
metro.................... .. . . . . . . . . . . . . . . 130 » 

4 - Pass:tgeiros de 2" clasé>e, ida o volta, por kilo· 
metro.................................... 90 » 

5 - Bagagens e encommendas, por tonelada e por 
kilometro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000 » 

6 Objectos frageis e de responsabilidade, ob.Jectos 
de pouco peso e grande volume, explosivos, 
int1ammaveis, por tonelada e por kilo· 
metro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~00 >) 
Nota,- O frete mini mo de uma expedição 

é de 300 réis. 
O kerozene é taxado pela tarifa. 6, classe2. 

6 2 Generos de importação em geral, por tono-
la da e por kilornetro. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 300 :-") 
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Especificnções 

Notn. ...::_ O frete mini mo de uma expedição é 
de 2$000. O sal pagará a taxa de 80 réis por 
tonelada e por kilometro, tendo os abati
mentos de lO 0 /o quando despachado em quan
tidade de 5 a 20 toneladas. e de 20 <'jo quando 
despachado em quantidade superior a 20 tone
ladas. 

As mercadorias só terão os abatimentos 
acima, qua1111o forem transportadas a dis
tancia superior a 1 O kilometros. 

Esta tarifa (classes 2 e 2 A) abrange todos 
os o~jecto e generos importados na zona da 
estrada, quer taes generos sejam de pro
ce(~encia estrangeira, quer de procedencia 
nacional. 

4ll 

ü 2 A Generos tle importação de grande peso, como 
machinas para estabeleciment!JS industriaes, 
utensiliof'\ para agricultura, ferragens, tl'i
lhos e accessorios, por tonelada e por kilo-
metro................................... 90 .réis 
Nota -O frete mini mo de uma expedição é 

de 2$000. A expedição igual ou superior a 
10.000 kilos terá abatimento de 20 "/". 

As mercadorias só terão os abatimentos 
acima, q nando forem transportadas a distancia 
superior a 10 kilometros. 

Essa ta ri f a (classes 2 e 2 A) abrange todos 
os generos e objectos importados na zona d;t 
estrada, quer taes generos sejam de proce· 
dencia estrangeira, quer de nacional. 

6 3 Generos nacionaes e de exportação em geral, 
cel'eaes, ovos. fructns, ver luras.leite e pro
duetos de indnstria nacional na zona d;t 
estrada. 

Madeiras, rirms, lenha, etc., em quantirlnoe 
interior a 1.000 kilogrammas, por tonelada 
e por kilornctro. . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . 200 » 
Nota -O frete mínimo de uma expedição é 

de 2$000. A expedição igual ou superioe. a 
5. 000 kilos terá. abatimento de 20 "1 o. 

Cereaes, farinha de mandioca e de milho em 
quantidade igual ou superior a 5.000 kilos 
terão abatimento de 50 "Ío· Quan(lo despa
chados de Piedade paJ'a Laguna pagarão 2$000 
por tonelada e para Imhetiba 3$000. 

AS mesmas mercadorias só t·n·ã.o os abn.ti
mentos acima,. quando forem transporttvl::ts a 
distancia superior a 10 kilometros. 
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. 
J•:!'lprcili,~:l<;;)e•; 

São considerados c0mo g1mm·os nacionacs e 
de exportação, tarifa fi (clas~es :-~o 3 A l, os 
productus da Lt V(IUJ'a ou i ndu~tria. da zo11a 
p1·rcorrida pela est.rnrla. 

6 3 A Cieneros nacionae.:-; e productos da illli ust.ri:t 
nncional na zona da c~trada. Madeira., lenha, 
ma teriaes de construct;ito, ca.rvão V<'getal, 
cann;t de a:~sucar, c.tpim, estrume', et.c. etc,. 
por tonela!la e pm• kilometro....... .. . . . . . . 80 réis 
Nota - o frete mínimo de uma expo.Jição é 

de 2$000. Tijolos, telhas, Jenlla., cal, barro, 
pedras, capim, cascalho, estrum·~. canna de 
as:-;ucar, despacha•los em qu:mtidade igua.l ou 
8uperior a 5.000 kilos, ter·ão abatimento de 
10 "/n e em quantidadode (i11$ ou mais, :w "/". 

São considerados cmno ~;enero:' nadon:1cs e 
de oxportação: taritü, (i (t·l<ls·-es ::l e :{A), os 
prnductos da. la \·onr·a ou ind nstri·t da. zona 
percorrida pela estrada. 

7 .Joias, pe,lras, e mctaes preciosos, <1inl!eiro, 
etc. por 1:000$ e por· kilomotro........... 20 » 
Nota - O frete mínimo de urwt expedição 

é de 8$000. 
Toda a fracçã.o infel'ior a 1 :000:) conta-so 

como l :000$000. 
8 1 Carros furiebres, diligencia~. caleças, carros 

para caminhos <le feiTO de tn:.cçã.o animal, e 
outros vehiculos de 4 roda::; par·a. transporte 
de pessoas, por v-ehícnlo 0. por kil•liU....... 250 » 
Nota- Taxa fixa par·:1, qu:tl•]ner distancia 

2$000. 
O car-regamento e o ,lcscarregamento silo 

fertos pelos cuidados c Jl"r <~<1HLt u risr·o do·' 
expeditores uu dcstin;tt,;lril>:-;. 

2 Ca.rros, carruças, c.trretas e nuLros vehiculos 
de ::. e 4 rochs para. trauspo· tu <l·~ geueros; 
ttlburys e outros vehtcnlus Jc Z rud<J.s par;t 
i.1·a.nsporte de pe~.;so:1, po1· Y('lticulo e por ki-
lornetl'u.................................. 150 » 

·Nota- Ta.X<L fixa para. qualqueJ· distancia. 
2~~000. Os vcili<~ulo::; prt.t a. trH.nsp:nte de ge
neros ou para o s~~rvit;o tla.laHHll';t te.·m abt
timento de 20 ··;.., si e~ ti vereta 1i:-sannados. 

O earregameu to e dt·s·~arr, ;rn men t.t • sil.o te1 t.f1s 
pelos cuid dos e por· 't•uta. c~ ris,~u (b:'; expe
di tol'es ou dest.inata1•io:;;. 

g l Anima.es de mout<irw., pt•I' cabor;:J, 0, por ki-
lorrtetro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 » 
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Noh- A lot~u(iio de um v:1.gi'Ln é de cinco 
cal1eças. O oxpeditor· que cornpleta.r a lota<;iio 
de cinco on mais vagões gom1•á •lo abatimento 
de 20 "f.,, podentlo ca.rregar cada v:-tgi'io com 
menm· numero de cabeça~, desde que pague a 
lotaçiio. 

O frete mínimo de uma expedi<;iLo ó 
do :~tooo. 

O embarque e dt'Sembarqne rlo:-; animaes são 
feitos sob os cuidados, inteira responsa.bilidade 
e á custa dos experl itores e dos destinatn.rios. 

9 2 Bois, vaccas e vitell:J.s, por cabeça e por ki-

413 

loJnntro... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 50 réis 
Nota-A lotaçil.o dn um v::tgiio é <le cinco ca

beças. O expeditor f]Ue com!•letar· a lotação 
de ciueo ou mais vagões gos;,rá (lo abatimento 
t1 e 20 "/o, porleudo ea.rregn.r cada V<lgão com 
mcnm· numero dt\ ca.heç·n:~, uf"ls•le que pagon tL 

lotaç:io. 
O rrete minirno de uma ex r e(liçào é de 

3$000. 
O embarque e desembarque dos animaPs são 

feitos sob os cuidado.'!, inteira. rrsponsabilidade 
e á c.usta dos expcditort·s e dos destin::ttarios. 

9 3 Carneil'OS, porcos e outros sem<'lhantes sol-
tos. cã.es, pDr cabeça e por kilometro.... . . . . 40 » 

Nota-Qua.n1lo a expe•liçã.•l completar a lo-
tação 1le um ou nw.is vag•->e~ !'<.l.J'-:-e-ha abnti-
men to do 50 "/o. 

A hta•,;ão 1lo vagão fic:t n . .iui~·) da. estrada. 
Os eiies poderão :~e r rwusados. si não e~ tive
rem bem açaimado;;; e pt·esos a correntes; em 
nenhum casu sm·iio :ulmitti1los em eaJTus 1le 

pas..;ageirus. 
lO - PArús. g::nsos, g;lllinh:J·; e outr•;1s :1ve~ em 

f!Ua.ntidadc iuforiol' a :20, por caber:a e I>Ot' 
kilornetro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 
Nota- Qu:,lquPr expt~diçiín in~'erior· a ·w, 

sor<t taxarla como 2r) ou pelo:;: preços da tarifa, 
·n. 5. 

Quando a expediçiLo for superior a. 50 cabe
ças terá abatimento de :20 "/o. 

As mercadorias para gosarem dos abati
mentos constantes das notas das tarifas devem 
ser entrrgues e despachnCla~ em uma fl{) est.n.-
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(!) 

~ Especific::u:õ0s 

u 
ção ou desvio. As que forem uespa.clutd:\S em 
diversos pontos e por parcellas não gosa.rão 
de abatimento algum, ainda que o total attinja. 
a quantidade exigida para esse 1im. 

Ta,r,r~,s crccessrn-ias 

Deposito de bagagens, etc. etc.: 
Por dia e por volume ..•.......•.•...•...•.. 

Folga do material: 
Por dia e por vagão .•..................•..• 

Cttrga o descarga de mercadorias: 
Por cada 500 kilos ou fracçito ..........••.•.. 

Despacho obrigatorio para. as tarifas ns. 6 
a 10, incluindo o cu~to !lo dnas notas de 
expedição: 

Por expedição ..•.......•..............•.. ,, 
Armazenagem, tarifJ.s ns. 5 e G: 

Por 10 kilogramma~ ou fro;teção ..... , ...... . 
C0m um mini mo de ....•...•....•........... 

200 r1\is 

1$000 

GOO réis 

100 \) 

lO » 
500 )) 

Capital Federal, 17 de maio de 1897 .-Joruptim Mw·linho. 
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DECRETO N. 2516 - og 17 DE MAIO DR 1897 

Concede autorisação :.i. Thc Brasilian Gold Explon'ng Syndiratc, li
mited, para funccionat· na Rcpublica. 

O Presidente da Republica dos Estados Unirlos rlo Brazil, aí
tendendo ao fJUC rertuereu a The Brasilian Gold Exploring Syn
dicate, limited, devidamente representada, decreta : 

Art. I. o E' concrditl:t antorb:tção á 1'hc Hmsilian Gold Ex~ 
ploring Syndicate, limited, para funceionar· na l<.Ppuhlica, limi
tanrlo-se. porém, aos trabalhos riA miner'aGão e seus ar·cessorios 
no Estado ele Minas neraes. sob as clausulas que com Pste 
baixam assig-nad<IS pelo Ministro de Estado rios Negocios da In
dustria, Viação e Ollr;tS Puhliens ; ficando os nutros serviços 
mencionados nos r·espodivo8 estatuto=' dr~pendentes d13 nova nu
torisação do Governo Federal. 

Capital Federal, 17 de m:tio de 1807, 9" da Republica. 

PRUDRNTE J. DE l\10l{AES BARR03. 

Joaquim D. MHrtinho. 

Clausula,..-: a que se reft~re o dect~eto 
:n. ~õ16 des;ta dat.a 

A The Brasili(ln Gold E:rplon'nq Syndicat, lio1itcd é olll'i
gad:~ a ter um rupf'e:;ontaute H<l 1\.epuidica ('Onl l'lenos e illi
mitados poderes para tr·at<.1r e detinitivamente resolver as f)Ues
tões que se suscitarem, quer com o Governo, <JUer com Ch p~rti
culares. 

li 

Todos os actos que praticar na Hepnl,lie<l fic;1rão sujeitos uni
camente ás leis o rr>gulamentos e it jmi-;·licção rle sr'ns trilmnaes 
judidnrios ou ndministrativos, som que, em tempo <tlgum, possa 
a referida companhi<l t'ecl:tmar• qnnlquel' nx~rpção rnwl:Hh om 
seus estatuto:;;, nem rccorTcr á intt'rven<_;';i,o diplomatic:t, soh 
pena de nullidadc da presente autol'isar;fio. 
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UI 

Fica dependente de autorisnção do Governo qualquer alte
ração que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos. 

Ser-lhe ha cassad;t a autorisação para funccionar na RepuLlica 
si infringir esta clausula. 

IV 

.\. infracção de qualquer das clausulas para a qual não esteja 
comminarla pena especial, será punitla com a, multa de duzentos 
mil reis ·(200$) a dons contos de róis (2:000$000). 

Capital Federal, 17 de maio de 1897.- Joaquim Murtinho. 

nEcREro N. 2518 n - DE 11 DE MAIO m~ 1897 

Approva o projecto de augmento dos armazens de Limoeiro e Nazareth, 
da Estrada de Ferro do Recife ao Limoeiro, e dá outras pro
videncias. 

O Presidente da Itepublica dos Estados Unirias do Brazil, at
tendentlo ao que requereu a Great Weste1·n of Brasil Railway 
Company, limited, decreta: 

Artigo unico. Fica approvado o projecto que com este baixa, 
rulJricado pelo director geral da Directoria 1le Viação da Secre
taria de Estatlo dus Negocias d<L Industria, Viação e Obras Publi
cas, para augmcnto dos armazens ,fe Limoeiro e Nazareth, da 
Estrada de Ferro rlo Recife ao Limoeiro ; podendo ser despen
dida, além da importancia, de seis contos setecentos e quarenta 
e nove mil réis ( 6:749$) já autorisarla, mais a d(:} treze contos 
quinhentos e cincoenta mil e quatrocentos réis ( 1:_~:5:-J0$400), na 
construcção do accrescimo de 24m em Nazaretll e o de Sm em Li
moeiro, comtanto que desde já sej;t levada á conta de custeio a 
quantia de 2:525$200 a titulo de reparações na estuçfí.o de Na
zareth, o os 17:77-t$200 restantes, po1.• quotas iguaes, em oito 
semestres consecutivos. 

Capital Federal, 17 de maio de 1897, 9° da, Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Joaquim D. Murtinho. 

(") O decreto n. 2:>17 não foi publicado. 
Poder Executivo i897 
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DECRETO N. 2519- DE 22 DE MAIO DE 1807 

Dá t•egulan1C'nto pur;:1 E'Xt'CUção do art,. 5o d:;. ld n. 1ii A, llc 15 de 
selem hl'o de 18Xl. 

O Presidente da RepublicJ, dos E::;t:l.(los Unidos do Brazil 
resolve, para execução do art. flCJ da lei n. 177 A, de 15 de 
setembro de 1893, que se observe o regnla.monto que com este 
ba.ixa. 

Capital Federal, 22 de maio de 1897, 9' da Rcpublica_. 

Pn.Ut>ENTE J. DE MonAES I3Aml0s. 

Be1·Jw1·dino de Campos, 

Rcgnlntncnto para a execnc:ão do aPt. !Jo da lei 
n. 177 A, de 15 uc setembro 1lc 1893, a lfUC se refere 
o decreto n. 2519 desta (lata. 

Art. 1.0 A socie(l.ade anonyma que so achar em estado de in ... 
solvencia ou de liquidação poderá ü1.zer accordo com os por· 
tadores de obrigações preferenciaes (debentures) itcerca do res
gate ou pagamento das mesmas obrigações, estipulando quaes
quer clausulas, comtanto que niio sejn.m contl'arias ao direito. 

Art. 2. 0 E' requisito essencial, para validade do accordo, que 
seja elle consentido por portadores fJUe representem mais de 
dous terços do valor total.das obrigações emittidns, e por accio
nistas que representem igualnwntA mais de dous . t3rços do 
capital social. 

Art. 3. o O accorrlo consentido nos termos <leste decreto é 
obrigatorio pal'a todos os portadores de obrigações. 

Art. 4 ... O accordo só será at~missivel depois flUe a sociedade 
anonyma se <leclarar em estado de insolvencia, ou depois que 
entrar em liquidação amigavcl ou forçada (decretou. 434, de 
4 de julho de 1891, cap. VIJ). 

Art. 5. o A proposta para o accordo poderá ser feita pela socie
dade anonyma ou pelos portadores da,s obrigações. 

Art. 6. o A convocação <ia assemblén. geral dos aecionistas, 
para resolver ú.cerca da proposta do accordo que tiver de ser 
offerecido aos portadores de obrigações, e a. da que ti ver do dis
cutir e acceitar ou não a proposta apl'esentada 1Jelos portadores 
de obrigações, bem como as deliberações que a respeito se to
marem, serão regidas pelas disposiçõt~S do direito vigente, ou 
que lhes forem applicavcis (citado df'cl'eto n. 434, de ·1 do 
julho de 1891). 
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A1•t. 7. 0 A proposta de accordo por parte dos portadores 
de obrigações poderá se realizar: 

a) por declaração escripta e assignada pelos portadores em 
numero sufflciente (art. 2°); 

b) por consentimento delles dado em reunião p1ra esse fim 
convocada. 

Art. 8." A chr.rnada dos portadores c1e obrigações, para accei· 
1arem a proposta formulada pela soeied:~de auonyma., ou para 
apres~~ntarem a proposta q uc por parte delles ti ver de ser otfe
recida á sociedade anonyma~ poderá ser H•ita: 

a) pela directoria da sociedade anonyma; 
b) pelo conselho fisc.·tl da mesma ; 
c) por portadores que representem mais de um quarto do 

vn.lor total das obrig<u;ões. 
O conselho fiscal EÓ terá poderes para fazer a chamada de que 

se trata, si a d irectoria. a isso se recusar. 
§ I. o A convocação dos portadores será feita por annuncios 

publicados ror tres vezes na imprensa. rio lagar, si houver, ou 
pelos outros meios ordinario~. A reunião dar-so-ha trinta dias, 
ao menos, depois do annuncio. 

§ 2. o A reunião Eerá presidic1a pelo portador l1e obrigações 
que for acclamado on nomr'ado presidente por maioria de votos. 

§ 3. o Os portadores do obrigações podem se lazer representar 
por procuradores munidos de poderes sufficientes com direito 
de votar. 

Art. 9. o Das cleliberações que forem tomadas pelos porta
dores de obrigações se Ia vrará um termo que deverá ser 
a.s~Jgnado pelo presidente, secretarias e ~Jrtadores, sendo as 
firmas reconhecidas por tabelliiio. 

Este documento ficará sob a guarda uo presidente que lhe dará 
o destino legal. 

Art. 10. Si, no di(l, mar.:a,,lo, não comparecer numerv sutflcicnte 
do portad.ores (art. 2''), ~erú a reunião, a prirr.eira vez, adiac~a 
por oito dias, a segun1la, por tres. Si, ainda no dia por ultimo 
marcado, não comparccnr numero sutnciente. entender-se-ha 
que os portaaores do obrigações se recusa.m a formulal· ou ac
ceitar a propmta 1le accordo. 

Art. 11. A declaração cscripta dos portadorPs, contendo 
prJposta ou termo de quo conste a deliberação Pl'opondo o ac
c~wdo, será apresent;1.(la ú rlirectoria rla sociedade c ao con
selho fiscal, ou nos liqui!lantes ou syn(lico3, afim de seguir·se 
a convocaç;lo da assmnblea geral dos accionistas que tiver de 
tomar conhecimento do accordo tormularlo e l'l~"olver a regpeito. 

Dentro de tres dias, depois 11e aprese11tada a. proposta, dever~~ 
sH convl-,cal1a a a;~sembléa gm·al dos accionistas. 

No caso Je ~er a, propostit 1le accnrdt) oJrerocida peLt sociedade 
anonyma, a reuniã.o dos portadores de obrigações, para dis
cutil-a, acceib.l·a ou nii.o, scrú convocada dentro Llc igual prazo, 
a contar da data da deliberação. 

Art. h~. O accordo offerecido pel:l. sociedade anonyma e 
accdtu pelos 1:ortuJur1~s de obrigar;iip~, ou pr·opnsto pelos por· 
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tadoros e acceito pela sociedade anonyma, reputa-se perfeito 
e acabado desde o momento da acceitação, mas sú produzirá os 
seus effeitos de direito depois de homologad.o pelo juiz cornmer-

-cial com jurisdicção na séde da sociedade. 
Paragrapho unico. O pedido de homologação será proces

sado de accordo com os arts. 1:21 e I:?:? do decreto n. 917 de 24 
de outubro de 1890. 

Art. 13. Os porta(lores (1e obrigações designa.riio, 110 papel 
escripto contendo a proposta. dê acc01·do (art. 7''), ou na re
união em que propuzerem o accordo, ou na desti11uda a a.pprovar 
a proposta offerecída pela. socied<Hle allollym:t, um fiscal que, 
em nomo dollcs, collaboro com a dirnctol'ia ou liqnidantos mt 
execução do accordo e qnc vigio por seus direito.:> e iutercs~cs. 

Art. U. No caso cte achar-se a sociedade auouyma. em liqui
da.ção forçada, o accordo se juutar~L aos autos respectivos para 
o fim de ser julgado por sentença. 

Paragrapho unico. Podem embargar o accordo as partes dissi
dentes, mas só são admis3i veis embargos de nnllidttde, fraude, 
simulação ou erro. 

Na apresentação, discussiio e julgamento destes embargos, 
que terão eff<:>ito suspensivo do :WC!H'do, se oilservarão as 
disposições do art. 187 do decl'eto n. r:Ji de 1 11ü julho do 1891. 

Art. 13. O accordo, ainda, jul~atlo por SC'ntença, poderá :--er 
dosfeito ou rescindido por acc;ão, pruvatHlo-so uullidade, fraude, 
simulação ou erro. · 

Art. 16. A execução do accordo por p 1.rte da. sociedarle an
onyma, incumbe á directoria ou a quem de direito repre:;eutar 
a mesma sociedade. 

Art. 17. A recusa 110 accordo, pela sociedade anonyma ou 
pelos portadores de obrigações pt•eferencia.cs, não induz emb:t
raço legal para a tenta ti v a e accci taçiio de nova propostll,, 
sobrevindo motivos que aconselhem ~emelhante procedimento. 

Art. 18. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 22 de maio de 1897.- Rernanlino de Campos. 

DECRETO N. 2520 - DE 21 DE :\L\10 IJE 1897 

Abre ao Ministerio da Gnert•a um crclliLo llc i-iS: :?lS':5SOG 1•:1ra sald:n· 

as clespezas feitas com a constrncção de c1u:.J.teo p~tiú·2s de polvora na 
Hha <lo Bor1ucirão c znai.; oiH·as acr~e~s,•ria::;. 

O Pt'esidentA da Republica. n:; mrlo da a.utorisação conferida 
pe_lo_ decreto legislativo 11. 4:3~ ~le hoje datado, resolve abrir ao 
Mmtstei'lO da Oue1r,t um credito da quantia de oitenta e oito 
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contos rlnznntos e quinze mil oitoccnto5; o snis rôis ( RR:21f>$80ü) 
para. saldar as dcspeza"l li~it:ls com a. eonstmeç'ío de quatro 
pa1óes de polvora. na ilh::t. do Boquei!'i'ío e mais obras accessorias. 

Cn.pital Federal, 24 do maio de 1897, \)o da Hnpnhliea. 

Carlos Machado de Bittencourt. 

DECRETO N. 2:>21 - I•"R :!4 nE l\!Aio Im 1RD7 

O Presidente da Repuhlica dos Estados flnidos do Bmzil, 
para execução do doeruto n. 1:H do 14 (le dczernbro ultimo, 
resolve decretar·: 

Art. 1. 0 A Guarrb Nilcional rio Estado do Pi<tnhv S8 com
pMáde um commando super·ior·, com sédn na ~~npital ;lo K;tado, 
o qual se constituirá c(}m unu brigaria de ca.,·a.l!aria, uma. de 
artílhal'ia, uma de infantar-ia, o rins de11tais qw~ sr~ orgnnisarom 
lHhter·i·•l'lllf'nte nas com:tecas do refer·idt) Est:1do. 

Ad. 2. 0 A ln·igada. du e:tv:\ll:ll'i:t S(~ co!tlpurú de 1lous rogi
Oientos com as desi~naçõ ·s de lo u 2''; a do ;lf-tilharia, de nm 
batalltiio de ar·tilh;lt'Í:L do posiç:í.o o do nrn r(~g-irnento de arti
llwria de campanha; e a d3 infantaria., de tros lltttalhões do 
servi1;o activo, e:~m as do~ignaçõe.-: de 1", 2° e 3", e de um luta
lltã.o do seniço da re~el'va, co111 a. desig-na<;iio de 1°, os quaos se 
organisa.rão com os gnnrd<tS qn~tlilic;lflo~ nus districtos da mesma 
Citpital. 

,\l't. 3. o O local das par.l(las dos corpos, or,l. cro.'lrlos, sorú. 
dnter·minado pelo respr.cti v o co• toma udo su per·ior·. 

Art. ,Lo Ibvogam-se as rlisposi<.,~ões em contrilrio. 

Capital Federal, 24 de maio de 1897, go da n.~~puhlica. 

PRUDENTE J. lJE l\IOJtAES BARIWS. 

Amaro Cavalcanti. 
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DECRETO N. 2322 - DE :?4 PE l\1.\11) DI~ 1t'97 

J\Luc:t o vo!'!t:Htt•io 1pe, no ex:et·c~icio Lle f;\l tR fct•tc,;Cíe' c s:->lemtl iuaLles 

publica~. devem tl'lt\l' os j:tit.3S l't!L[ 'L'iJ/J> e o> [ll''.J<_:tu·adot·e:; 1lu. ltc· 
puiJlicu. 

O Presidente da Republic.t tJ,,:.; E-;Lul')" Unidns 'l'• Bt'.tzil, ú vi~ta 
do diS!JOSto uonrt. '2~~ du de1~r·vtu 11. !O:lu de 14 d<J n•HctniJ:·u de 
1890, l'8~UlVü tl~Cl'eta[' q:te OS,ÍIIiZI~;:-1 r,~d<Jl\iG:-; 0 OS Jit'<ll~Ul'cU!Ol'CSlb 
H.epui;liea., no eXel'cido de ~m .. 1s t'tuwçõJ:s !3 ::;olt}ltl:li.Ltdes pniJlwas, 
thelll do ve~tuarw m~u·ea·lo par·;~ th jtti;~c·s de din·itu p:lu decrel1l 
n. 13~6 de lO de r,~Vel'eiru d<:l li-1~)!, thvo:!lh, pot't~lll, n ÜlÍXcl. SJl' 

de c:taiU<tlote v0nlc·:mtt· pa.t'.t us ,juiz:;; ~~ pr:tu [nt\l u::: pnH:ura· 
dOL'8S. 

C;tpital Fed,3ral, 24 de !lliiio tlG lbUI, (l'' da l~cpnltlic<t, 

DECt<ETO N. 25?3 - DE '2-1 DI·; )!AIO IJE H)\)7 

l~xting·ne mais dous log-ares de amn.nnenRo tln. Secret:tria d11 Jnsti<,;o. 

c .1'\c'::)oehs l!!L'êt'iot· ·s. 

0 Presidonte da l~epnblica dos E:-;t;t'Jos Unido3 1lo Tirazil, 
usando da autol'isaçãu 'lue llte conf'ut'tl o art. 4' n. l da lei 
n. 191 A, de :JO de seteuttJro de lt)\J3, rcvigom1l<t pelo art. 4° 
da. lei n. 428 do lO de lieze!t!lJro de IODG, re:;ulvu extin~·nit· mais 
clous logares de anttmwnse da Secretaria da Ju:-,li~~a e '~No::;·ocio:; 
Interiores, que ~e acham vagos. 

Capital Federal, 24 dJ maio do lti9i, ao Lla, RcpulJlica, 

PRUDENTE J. DE l\IORAES R\ltrtOS. 
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DECRETO N • ~524 - DE 28 DE MAIO DE 1807 

A pprovn. com mor li ficaçõf'R a revisão dos f'Rtndo'! drt EF\Lr:uln. <le Ferro 
<le Santo Erlnarrlo ao Cachoeira do Itapcmirim, no lrcdto entre as 
estações de ::'llim0so o l\lnqny. 

O Presidente rla Repn1Jlic1 dos E:::taclos Unido~ do Br~zil, atten
<lendo ·,10 fJHG reqnnren a Companhia E.,tmda de Ferro L•'opnl
dina, co~sionaria d~t linltn. tln Santo l~dnardo ao C;Lclloeit'O do 
Itapemirim, dPcreta : 

Artigo unico. Fica approv:vh, a revisil.o dos cstndos da Es
trarla. de Ferro rle Santo Eduardo ao Cachoeira do Itapemirim, 
no trecho comprehendido entra as estações do Mimoso o Muquy, 
com as moditic;u;õe~ n:-;signa!ild;IS a tinta nznl n:t pl:1tün, entre 
~s est<lct1s: 2.0il8-f-I:l,()-! e :!.011+7,11; 2.0W-f-18 e 2.051+ 
1!1, 2.162+4,75 e ;:?,.l():J+14.40. 2.Hl~l+O,G5 e 2.21'2+9,40, 
2.~47+3,2;) e 2.256+1,1\l, 2.:310+2,7:~ e 2.::1:25~ ·10,50, 2.410+ 
:~,65 e 2.4:~2+16,7::,455+1,60 e 2.457+14,:)9 e 2.579+9,3G e 
2.5\H+0,50; as fJU:ws com est0- b~ixam, rulwieadas pelo director 
geraltl:t Dieectorin de VL1ção •la Secrotnt·ia do E:-;t 1do da lndus .. 
tria, Viação e Obras Publicas. · 

Capital Federal, :?8 ue maio do LS9i, 9' rla 1\opublica • 

.louquim D. Mur·tinlto. 

Ct·0a lllll Collsulallu 11<.!. J:cptt!.!ic~t rl:.t l:oliYia 

O Pr0sidonte da RepulJlica. dos E::;b<los llnidos do nrazil, 
usando da :tntorisa.ção que lho é conferida p0lu nrt, :~~~ da. 
lei 11. 322 de t) de novemln·o de 1895, 

Decreta: 

Artigo unico. Fica crendo um Consulado 11a Itepublica tln, 
Bolívia, com séde em La Paz. 

Capital Federal, :31 de maio de 1897, \l() da Repul.1lica. 

PRUDEN'l'E J. llE MORAES BAiaw,:. 

Dionísio E. de Castro Cer'Jl!Cir<!, 
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DECRETO N. 2526 - DB 7 DE JUNHO DE 1897 

Approva os estudos definitivos de tres tt·echos de linha do prolonga
mento a Santos, da Estratla d0 Fet'ro l\logyana. 

O Presidente da Republica dos Est:vlos Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Comp:tnhia 1\logyana de Estradas 
de Ferro e Naveg-aç:1.o, decreta : 

Artigo unico. Fic~lm approvados os esturlos definitivos que 
com este baixam, rubricados pelo 1lireetor geral da Directoria 
de Viação da Secretaria de Estado dos Negocios da lndustria, 
Viação e Obras Publicas, rel;ttivos aos trechos (~ntre Tapera 
Grande e Guayó, na extensão de 23 _ 955 metros ; de Ta pera 
Grande e Atibaia, na extensão de :37 .IG4 mett•os ; e do Pinhal 
e Camandocaia, na. extensão de 62.H40 metros, de linha de pro
longamento a Santo:; da Estrada de Ferro Mogyana. 

Capital Federal, 7 de junho do 1897, Uf) th ltepnblica. 

PRUDENTE J. ])g MoRAES l3ARROS. 

Joaquim D. Murtinho. 

DECRETO N. 2527- llE 7 rn~ .lUNIIn 111~ 1897 

Approva os projectos e orçamentos para a. construc~ão de di versas 
obras na Estrada de Ferro Central da Bahia. 

O Presidente da RP,publica rlos E-;tatlos Unidos do Bmzi1, 
attendendo ao que ref]uer'eu a The Brasilicm eentrul Bahia 
Railway Company, limited, decreta : 

Artigo unico. Ficam approv:tdo~ os pr~jt>ctos n orçamentos fJUe 
com este haixam, ruhricarlos pr>lo dirPt:trw geral da Ilireetoria de 
Viaçã.o da Secretari1t •ln Estarlo dos Negw~ios da Industria, Viação 
e Ohrns Publicas, p:tra a construcção do nm desvio em Cnchoei
rinha, urn<L paPada em Tapera, um harr·ncão em Tamhurv e um 
girador em Machado Portella, da Estrada de Ferro Central da 
Bahia. 

CDpital Feueral, 7 de junho de 1897, 9() rh Rqmblica. 

PRUDENTE J. DI~ l\IOHAES BARH.OS, 

Joaquim D. "llurtinlw. 
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DECRETO N. 2528 - DE 7 DE .JUNHO l>E 1897 

Sttbstitue a condidio la dr) arL 00 <lo <lGr.reLn n. 2,1~)7, <k i1 de ahril 

ultimo, quo modilicntl <livct·Ros artigos do r.·!~lll;,,wnto o tarifas <la 
EsLrada de Fnt'l'O do Recifn ao Limocirn. 

O Presi•lente da Repuhlica dos Esta, los Unidos uo Brazil, atten
dendo no qno reqtwreu a Oí·eat lVestern o( Brasil l?ailwlly Com
pany, ducreta: 

Artigo unico. Fica snltstitui<h a, condiç:io P <lo art. 00 <lo de
creto n. 2497, do 14 de abril ultimo, que morlificou diversos ar
tigos do regulamento n tnrif'as da Estr;HI<t de Feno do Recifeao 
Limoeiro, pela seguinte: 

A taxa dos trens de pa:-:sagoiros serú de 2) por kilometro per
corrido pela machina de~<le o depo::-itu até a Stl<l volta, pagando
se além disso o frete dos carros ou vagõe-.; confoi'llle ás tarifas. 

Capital Federal, 7 de junho de 18\17, no da !{epnblica. 

PRUDENTg J. DI~ Mon.AES BARIWS. 

Joaquim D. 1lfw·tinho. 

DECRETO N. 2529 - DE 8 UE ,JUNHO JlE 1897 

Approva as modificaçõc.:; que, Rcgundo a revisiio feita na. Conferencia 
tle I3u(bpest, <levem sotTret· a-; larifas e o reg-ulamento da Con

venção Telegraphica lnleruacional. 

O President~~ da lU~pnlJlic' (los Est tdos Uni,los do Rrazil, con
sidet·ando essenciaos ,,:-; mudificnçõ:ls que, ::;egundo a revisão feita 
na Conf•'rencia de Bud:tpest, devem ~olft·m· as tarifas e o regn· 
lamento da. Con ven<{i\o Telcgt·a phica. In tel'nacional, 

Decreta: 
Art. 1. 0 Silo approvada-; :1,:; mo,lifi,~:u:õ:•s adoptadas pela Con

fet'encia. de Bwlapest lias t:~ril'a:-; o l'e;;nlat!Wllto tl:t Convuação 
Telegraphica Int<wn 1cional. 

Art. 2. 0 As reLrid:1s nw·lilicaçüo-; enlt·:wão om Yigor no }0 de 
julho deste anno. 

Art. 3.° Ficam revogadas as dispo:-;içõos em contl\trio. 
Capital Felleral, 8 de jnnho do 1R~l7, 9" da Ropublica. 

PRUilENTE .J. fH] .!\IORAES BARROS. 

Dionísio E. de Castro Ccrqueira. 
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DECRETO N. 2530 - Tl!'j 14 nr, .JUNHO nr. 1807 

Publica a adhesilo ela « r.omp;1.nhia ;\llemii. rle TnlegTaphofl Mal'iti

Jnos » á Crmvcnção Teh•gr:1phica Internacion:<l ile S. Petershurgo 

de 10,':22 ele ,iulho de 1~7;)~ quantn no c::tho :::nhmí:\rino entre Bor

kum e Vigo. 

O Presi<lente da Repnblic;t dos Esta<los Unidos do I3r:uil faz 
pnLlica a adhesão <la<< Companhia All('mi1 de Telegnqdtos ~1a
ritimos » ú Conven<;ão Tekgrapltic:1. Internneion:ll de S. Petors
burgo de lü/2~ do julho tle 1~15, qn:ttttD [\.fl calJo snlnnal'ino 
entre Borkum e Vigo, d~ sua propt·ieda1le, scgnndo a comnmui
cação da Imperial e H.eal Leg-nção <la J\tl:';tt·itt-linugria, de ~ do 
corrente, do Ministerio das H.clações Exteriores, r~nj.t trnducçiio 
ollicial este acompanha. 

Capital federal, 14 de junho <lo 1807, o~ <h nepnt~tica. 

TRADucçlo- Imperial e Real Logaçiio da Austria-llungria -
Petropolis, 2 do junho de l8U7. 

Em a1Jditnmento úuota desta J.egaçi'iodc:2-l <lcnbril do corrento 
anno, 11. 108, tenho a honra, (lo orJem de meu l-ioverno, de com
municar a V. Ex. que a <-<Compaulli:t Allemã du TnlPgraphos l\la
ritimos » entrou na Convençilo Telegrn uhica Internacional de 
S. Poterslmrgo de l0/22 de julho do citdb, qnanto ao cabo sub
marino entt·e Bol'l.;.nrn e Vigo, de sua pl'ilpt·iodade, lançado no 
tim do auno passado o em eonst1·ucção. 

Sendo o cabo Je Bot·kum a Ernden propJ·ierlaJe da Real 
Administração dos Tclegraphos, a Con veJJção Tclegraphica 
Internacional tem vigor em toda a. linha entre Emdcu e Vigo. 

Queira V. Ex. accei ta r os protestos do miuh;\. mui alta cousi
dernção. 

1\lEZEY. 

A S. Ex. o Sr. General D. E. rhl Castro Cel'queira, l\liui::itro 
do_ Extel'ior, etc., etc., etc. 
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DECH.ETO N, 2531 - DE 14 n:~ JlJNUO DE 1897 

Faz ex ten~>i \'aS ú E<;tracla de Fc)l'fO de Sobral :t~ di10posi<,:ões do d0creto 

n. 2:í00 üu 1 1le m:.tio de 1:)1,)7. 

O Pr ~si(lente da Republica. do3 E;;tados Unidos do Bt'azil, 
usando da, a.utol'baçãf) conc1:lrlida pelo dtJc,reto legislativo n. 429, 
de lO de dozemlJro de 18ü6, decreta: 

A !'ti !!O unico. F1':'itlll ux'tensi v o~ á E:>trarl<t de Ferro 1le Sobral 
o regullmtouto e taboHas do vencimeatos qrw baixaram com o 
dec['eLo n. 2GU5 de 1 de maio do corrente anuo. 

Çctpitt1l Ferlera.l, 1:~ ele junho de 1887, n·) da lt8pttlllica. 

PttPnE:-:TE .J, m; ~.Iot!.\K-i lL-\Hgo~. 

Jacvedn?< !). ?l[arlinlw. 

~o;f\;.J"'JV> 

DECRETO N' 2532 ...... DE 23 DE ,JU~![O DE 18Q7 

!IIancht con!lrmat· por cal'ta patente as honras 1lm-; postn::; r1uc compe· 

tem aofl funecionarios civis rlo l\linisterio ela :\larinha, quando 
fut·em viluliria~, om vil'luuc doR l'l'R[redivos t·cgn\:iiii<·IIllls. 

O Presidente da Republica dos Estauos Unidos do Brazil: 

Considerando que as honras militares, de que legitimamente 
gosaru os empeegados civis elo Ministerio da 1\larinha, são inhe
rentes as categorias do seus respectivos log-ar·es,corruspondendo 
n cada clas:-:e urna g!·aduação, na orrleru uatural e successivn. 
da hi8rarchia milita~' ; 

Com;irlerando que taes hom•(ts reprcs(~ntam prerogativas mili
tat·es, que s[o confeJ•irlas IMra elevat· o di::;tingun· os fnnccional'ios 
publi·-~us do uruem civil: corno nnxilmre" il<t <tdtllinistt·açiio naval; 

Con,iderando, finalmente, que existem actos do (ioverno con
cedendo tmtentes a empregados apo~e11tados ~~ dcmittidos a pe
dido, para. g.trautir-lhes as honrus <pto só em razi.lu elo emprego 
llws er·am inher-entes : 

H.e.:;ol vo que sejam confirmaclas por carta patente~ ns honras 
dos postos que COUJIYltem aos funccionarios civi~ do :rvlinisterio 
da Marinha., quando forRm vitalícios, em virtudr3 dm:l rcspecti· 
yos regulamentos. 

Capital Federal, 23 d.ejunho de 1897, 9'1 Lla Republica., 

PRUDENTE .T. DE MOUAES 13.\RROS. 

JJ[a íloel JosJ Al t:es Bm·bi)sa. 



4'28 ACTOS DO POflF.R F.XEClTTTVO 

DECRETO N. 25:33 - DE 28 DE .TUNITO DE 18\)7 

neot·ganiRa a Guarda Nacional tlo J•:::;tado <lo Hio de .lanPit·o 

O Presidente da Republic:t dos Estados Unidos do Brazil, para 
exeençfio do decreto n. 4:31 de H de ll<)Zmnbr·o do <~ll!JO pa~sado, 
rosol v e decPetar: 

Art. 1. o A Guarda Nacional do Estado (~o I tio de J;llleiro se 
compora de um commando supel'ior com séde na comnrca. da 
Capital, o qual se constituirá de 11 lH'ig-;\(Jas di~ inf:1ntaria, seis 
de cavallaria, duas do :Htillwria o das demais quo !-'O orç-a.ni
sal'em postoriormentn n<~s outras com<trcas llo refer·ido Estado. 

As Ja brigada de illfantaf'ia e l" de cavalhria co11stituidas na 
Capital do Estado, se cornpor·ão dos 1", 2" e:~" hitl<dhões de 
infantaria e to da reserva, e dos l" o 2" regimentos de ca
vallari:t. 

As 2a, 3a o 4" lwig-rMlas de infantaria, 2" de cavallaria e l" de 
artilharia, con::,titnidas na comat'C<L de I'\ktlleroy, se comporão dos 
4", 5°, 6°, 7°, 8", 9°, 10°, ll 0 e 12° batalhões de inhntari<t e zo, 3° 
e 4() tb re:-erva, dos ::3n e 4° regimentos do ca Veilla ria, do I o re
gimento de artilharh de campanha, o l" h~tblll~o lle adilltaria 
de posição. 

As 5•, G • e i·• brigadas de inüntaria, J• tle ca \';lll~tr·ia e 2• de 
artilharia, constituídas !las comarc<tS cl1) CamtHlS e S . . Joiw tb 
Barl'a,secomporii.odos 1:1", 14", \;)'•, lü", 17", 18•, Hl",2f)• e~\" 
batalhões de infantarht e 5·, G0 e 7° da reserva, dos 5~ t3 6'' regi
mentos 1le cavalhu·ia e do~ 2" re.:irnento de al'tillmrL:t. ele eampc\
nha e zo bttalhão de artillta1·ia d(~ po::;içiio. 

As 8" br·igad<l. de inf1ntad<ct e 4" de l:av;~\\ari;t, cnnstituihs na 
com;u·ca da PMahyba do Snl. se comporii.o dos 2!", ~:{" tl ~4° bata
lhões 1le in f: ntal"ict e 8" da reserva e do~ i" e 8·· regimentos de 
cavallaria. 

As g• e lO• b!'igadas de inftnt:tria e 5• (lo c~.;·nllaria, C•1nsti
tuilbS na comarca <le Rez,,nde, se C•lll1JlOI'fio dos :2:1'\ 26•. 72.7°, 
28°, 29° e 30ry b<ihlhões de infantar·ia u ~)' n 1 O') da r.;suL'V<t e (los 
0' e 10° regimenl•1s de cavallari<t. 

As ll" br·igad<t de inf,ml:tria e()' do ca>:allnria, constituiLlas na 
comarca de ltaperuna., se compnrão do:; ::t", :~2" e:-;:~" lmtulhões 
de inl'anbt·b. e dos 11° o IZ0 regimentos de ,~avaliaria. 

Art. 2. 0 Revogam-se as dbposiçiles em contrario. 
Capital Federal, 28 <lejunilo de 1897, f)o d<t Hepublica. 

PRUDENT!~ J. DI,~ l\lortAES lL\I::.ROS. 

Amaro Cavalcanti. 
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DECRETO N. 2534 - DE 28 DE JUNHO DB 1897 

Approva a planta e orçamrnLo uo desvio no kilomctro C:.H, da Estrada 

1lo Ferro de l~uarahim a lLaquy, c PSLalJeleco o ro:-;pcdivo frete. 

O Presidente 1la. Repnblica rios E)ta.tlos Unidos do Beazil, at
tondondo ao ftUO reCJnorou a Brasil Gn:1rt So~ttlwrn Hailway Com
pany, limited, decreta: 

Art. 1. o Ficam appr'ovados a. planta e orçamento do dosvio 
cstaholocido no kilornctro ~H. da EstraJa de l<'cr'ro de Quara
hilll a Itaquy, IJ1Ie com este lii\Íxam, rnlll'kados pelo dieector 
gor·al da Directc.ria dt~ Via,;iio, tia Socretal'ia de Estado dos Nego
cios da Indnstria, Viaçi1.o e Ol,ras Pn1Jlicas. 

Art. ;z.o o frete n. cobrar será o da estação immeuiatamente 
além ou áquem, segundo a 1lirecção do movimento dos trens. 

Citpital Federal, 28 de junho de 1897, go dn. RepuLlica. 

PRUDE~TE J. DE MoltAES BAIUWS. 

Joaquim D. jlfurtinlto. 

DECRgTo N. 2535 - llE 2s li E Ju~11o ]lE I8\J7 

Concede autodsaçiio á The S. PattlJ Cof!ce Estates Company, Zimited 

para funccionar na l~epublica. 

O President<~ da Republica dos Estados Unirlos do Brnzil, at· 
tendendo ao que reJuereu a. 1'he ,<:.,'. Paulo Coffee Es~ates Com
pany, limited, devidamente representada, decreta: 

Artigo unir-o. E' concedida antorisação ú The S. Paulo Caffee 
Estates Company; limited, para runccion<~r na Republica, limi
tnndo-se porém á exploração de fnzen:las de caré que adquirir no 
Estado de S. Paulo, sob 11s clau~ulas que Cl1!1l e~te baixam, as
signadas pelo Ministro de Estado da Iwtustria, Viação e obras 
Publicas, e ticanuo os outros serviços mencionados nos respectivos 
estatutos dependentes de nova. autorisação do Governo Federal. 

Capital Federal, 28 uo junho de 1897, 9° da Republica. 

PRUDENTE J. DE ~~ORAES BARROS. 

Joaqdm D. Murtinho. 
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Cla.usu.las a que se refere o dec1•eto 11, ~~3S 
de~tadata. 

A 1'he S. Paulo Cojfee Est0,tes ConiJWII!J, limite,! ô oLdgad<.t 
a ter um representante na. Repuhlicn. com plenos e illimitados 
pOLieres, para tratar e det1nitivamente resolver as rJiwstões qu1) 
se suscitarem quer com o Governo, quer com os particulares. 

Il 

Todos os actos que praticar na Ropnhllcn. ficarão sujeitos uni
camente às leis o regulamentos e á jurisdicção de sons tribunaes 
judiciarios on administrativa8, sem que, em tempo algnrn, possa. 
a referida companhia reclamar f)llalrp18r excepcão fundada ern 
seus estatutos, nem recorrer it intervenção diplomatica, sob 
pena de nullidade da presente nntot·isação. 

III 

Fica depen1lente de a.utorisação do Governo Federal CJU:t!quer 
alteração que a companhia tenha. de fazer em seus estatutos. 
Ser-lhe-ha cassada a autorisação pa1·a t'unccionar na H.epublica, 

· si infrigir esta clausula. 

IV 

A infracçi'io da primeit'a clansula. serú puuida r.om a multa do 
duzentos mil réis (200$), a dous contos de réis (2:000:..:;000). 

C,lpital Federal, 28 de junho de lf:<97. - Joaquim !Jbrrtin1w. 

DOCUMENTO N. 1 

Ett, abo.ixo assignado, .Tolm Venn. 1abellíão pul,Jico 1la cidade 
de Lolldres, por nomeação real, devidamente jummcntado e em 
exercício: 

Certillco que a traducção em idionm pol'tugne;r, rpte vae aqui 
annex:t sob o sello do meu oll1cio é versão tiel e confonne do 
exemplar officin I da escriptnra. de contracto social e estatutos da 
sociedade The S.· Pn.ujo Cotfee Estales Compnn!t, lim ited, que vae 
tambem aqui annexo de igual lllodo e que o dito exemplar otn
cia.l levanuo a paginas 8 e 45 a msigu;1tura, f"]ue, sendo nesta. 
data posta perante mim, reconheço e certitic0 ser vernadeira, do 
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Sr. Ernest Clen.ve, ajudante archivista de sociedades anonymas 
na Inglaterra, tem todas as provas de authenticidade que ex
igem as leis inglezas, e em virtude do exposto os referidos exem
plar otlicial, as'3ignatnra e traducçiio são todos dignos d~ toda 
fé e credito tanto nos tribunaes de justiça como !'óra delles. 

Em testemunho do que, para fazer con~tar onde convier e 
para todos os effeitos legaes, passo o presente, que assigno e 
ü1ço sellar com o sello do men dito otncio em Londres, aos 27 de 
abril de 18!H.-John Vcnn, notario publico. 

H.econheço verdadeira a assignatnra. retro do .John Venn, t:t
bellião pulJliP-o desta cidade, e, para, constar onde co11vier, a 
pedido do mesmo, passei a presente, e liguei com os documentos 
juntos ns. 1 e 2, rubricados por mim, e assignei e flz sellar com 
o sello deste Consnlatlo da Republica. dos Estados Unidos do 
Hrazil em Londres, aos 5 de maio de 1897. - Lui:; 11ugusto da 
Costa, vice-consul. 

Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. Luiz Augusto da 
C os ta, vice -consul em Londres. 

Rio de .Janeiro, 14 àe junho de 1807.- Pelo director-g.~ral, 
L. [>, da Silva Rosa. 

bOC UlVIENTO N. 2 

;fRAnucçÃ.o - Cer-tiuão de incorporação de uma. companhia 
(estampilha e sello). 

Pela presente certifico qtte a Socierbdc S. Paulo Co(/(~e Estates 
Compa.ny, limiterl, foi incorporada, 1le cr1nformidacle com as leis 
de so~iedades anon~·nws dos annos tle 1862 a, 189>:, como socie..; 
dade de responsabilidade limitakt no rlia 21 tJ,~ alJriltle 1897. 

D:-tclo sob a minha assign:ttura em Londi'CS, ~\Os 27 de abril de 
l8\l7 .-Entegt Cleave, njnrlante archivish de societlades anony
mas- Lei de 1862 relativa a sociedades anonymas, secc. 174. 

Eu; abaixo assignado, John Venn, tabellião pnblieo da cidade 
de Londres, por nomeação real, deviclamente juramentado e em 
exercício : 

Certitico que a. tradncção (]ne precede ê versão fiel e conforme 
da certidão de incorporação qne vao aqui annexa sob o sello do 
men otllcio e que a dita certidão, estando revestida da assigna
tura qne reconheço ser a propria n verdade i r·a do Sr. Eruest 
Cleave, ajudante archivista de sociedades anonymas de Ingla
terra, o qual nesta. Llilta a. subscreveu ~erante mim, tom todas 
as provas de autlwnticiJade que exigem as leis inglezas, e em 
virlutle do exposto as ditas assignatuJ'a, certidão e tl'aducçã.o são 
todas clignas de tod<~ fé e credito tanto nos tribunaes de justiça 
como fóra delles. 

Em testemunho do que, para fazer constar onde convier e 
para todos os em~itos legaes, pa::!so a pl'üS•mto, '1ne asslgno e 
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séllo com o sello do meu dito offi.r-io om Londres, aos 27 de abrit 
de 1897.- John Venn, notario pul)lieo. 

Reconheço verdadeit'<t a a:;Si!.!'ttaturl. retro fle John Venn, ta
bellifio publico desta cidade, e, pnr;t con:;tar t1nrle convier, a pe
didn do mesmo, passei a presente e lip.twi cotll o documento 
junto rubric:~do pm· mim e assignei e liz ::'e I lar eom o sello deste 
Consulado da. Republica dos Estados Unidos do Brazil em 
Londres, aos 5 de maio d(~ 1897.- Lui~ Augttsto da Costa, vice
consul. 

Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. Luiz Augusto da 
Costa, vice-consul tlo Brazil em Lowlres. 

Rio de Janeiro, 14 de junho de lt)97 .- l'elo director geral, 
L. P. da Silva Rosa. 

Traducçr7o 

Leis ele 1862 a I89:l, relativas ás Companhia - 1'he S. Paulo 
Coffee Estates Company, lirnited- Contr;1cto ~oci:1l n estatutos 
re~istrados em data de 21 de abril d·~ ll-3~)7 - Leis das compa
nhws, annos de 1862 a 18m- Socicd;lllo dn responsabilidade 
limitada por acções - Coutracto sociat da Thc S. Paulo Co(fee 
Estates Company, limited. 

I. O nome d<t companhia 6 1'hc S. Prwlo Cof7ee Estales Com-
pany, limited. 

2. A séde social d<t companhia SBI'Ú situada na Inglaterra. 
3. Os fins para os qu:1es se estabelece esta companhia são: 
a) comprar e adquirir dos Sr·s. ~~lrrõrler UdJrüdoi· & Comp., 

de Hamburgo, ou de qualquer outra, pessoa ou pessoas, as fazem
das de café eon hecirlas pelos nomes do« t';l:wntbs dP ~;:nta Olym
pia, S. Joaquim e Chanaan ::., no mmlir•ipio de S. :::;imão, na 
Republica do Brazil, corno negocio actn;dmente em estado de 
expio: ação ou de outro nrorlo, por nm pre~·o (inclusive do da 
construcção e :1bastecinv~uto de (~ertas obras, c rb somm;t esti
pulada para o capital d.:~ exploração) qnc SPj<l igual ao capital 
social e ;f 160.000 em defJentures; 

b) compt·ar, adqnirit·, arrenda!' ou possuir te"'renos, fazendas 
de cafe, diques, armazens, machin;l-;, mate!'ia·~s tixos, etliticios, 
accessorios o cunstrucçoe:.; no Hrazil o outl'OS p::ize:;, e solicitar, 
obter, compmr, arrendar e fldquirir de qu;dquer ontrn modo e 
de tempos a outros qn;teSr}lWI' cone ~ssões ou l;ens no Brazil e 
tutros paizes; 

c) explorar, exercer e dar o devirlo effeito e applicação aos 
bens, emprezas, concessões, dit·eit(ls e negocias r1ue de tempos a 
outros forem adquiridos pela companhia, n fazer e celebrar con
tractos mancomrnunadamente ou em ;.;epa!'ado com quaesquer 
companhias, fil'mas ou pe-::soa:', com o fim de dat· execução ou 
relativamenv~ a quaesr]ner rios ohjectos d:t companhia; 

d) emprelt8ndnr 8 fazer· na Amerie:1 JIWf'idioual e em quar~s
quet• outros logare~ os negocias de r.tt,rk !t•··~, (·xp_,rhdore; tJ 

negociantes de caf8 e outra-:; pro.Jucç ~2,; ; 
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e) aciquirir, ~omprar, arronclar, permutar o de outw modo 
obter, P?-'suir e mantet· todo.:; os terrenos, rauricas, ouiticios o 
n.ccessor10s, e to1los os nogocios, chavo:; do negocios, moveis, 
existencias, e outr·o,:; bens mobiliarias e immubiliarios, direitos o 
pri vilegios necessa1·ios ou convenientes para os linssociae.-;; 

/) comprar, armar, fretar~ dar ou toma.r de aluguel e de outro 
modo obter a posse, uso e direito de dispor de navios, lanchas, 
chatas e barcos do todas as especies, locomotoras, vagões o 
material cireulnnte e fomocer q uaesquer outros m:~ios para a 
conducção cte mer'cadorias o moveis de todas as especies; 

!J) requerer, obter e adquirir por compra, arrendamento ou 
de outl·o modo, e usar, dispor· o conceder licenças o autorisações, 
para o uso e disposição do invenções, ca!'tns-patentes, privilegias 
de invenção, licenças, protecções, registros, conces~õo3, leis o 
autorisações, para ou rel<ttivamente a invenções, marcas de fa
brica, e outros privileg-ias e dieeitos exclusivos e não exclusi
vos que digam respeito a todos ou quaesquer dos Hegocios ou 
operações sociaes, on quaesque!' beneficios ou interesses nos 
mesmos do qualquer maneira e soh quae~quer Cc>ntlições; 

h) construir, estabelecer, manter e explorar quaesquor estra
Lhls, Cétminhos, linlws telegraphicas, telephonicas e electricas, 
opernçoes agrícolas, para colouias on pam o melhoramento de 
terrenos, manufacturar ou dar qualquer outra npplicação aos 
prOlluctos de taes operaçõ,~s, comstJ·uir linhas torreas, de bonds 
e canaes ou adquirir docas, diqnes, tr.1piches, cáes de desem
barque, molhes. armazens, viaductos, aqueductos o todas as 
especies de serviçJs de conducção terrestre, o todas as esp3cies 
de embarcações pa[•a serviços de eonducção aquatica o em geral 
construir ou adquirir quaesquer· eonstrucções, obras e emp!'ezas, 
quer de natur·eza publica quer particular, e f<tzor todas ns ou
tras operações cujo estabelecimento ou exploração so considerar 
vantujoso ou conveniente em relação aos oiJjoctos sociaes; 

i) crear capitaes ou tornar 1linheiro emprestado ou satisfazer 
compromisso.:; medi::mte a emissüo on garnntia. do quaesqucr hy
pothecas, deúentw·es, valor,~s hypothecarios ou obr·igações da 
companhia ao par, premio ou desconto, quer· :::;ejam amorti~a.veis, 
uã.o amortba veis ou perpetlws, garantidos por todas ou (]Ualquer 
parte das empr·eza-;, roce!tas e bens da companhin, presen
te:'> c futuros, incluindo o seu ca pita! nfio cobrado ou as presta
ções não intregalisadas da companhh, ou com ou som qualquer 
garantia. ou por (jualf")uer outr·o meio que a C'Jmpanhia tletermi
nar de tempos a outl'os, e permutar ou con \'ertet· q U<te.:~quer àe 
taes garantius de tempos a outr·os ; 

j) fazer, sacar, acceitar, endossar, cmittir, assignar e outorgar 
escriptos de divida, letras de cambio, e outros valores, escri
pturas o instrume!ltos de toda o rpmlqu,~r descripção; 

h) 11agar todos o . .;; gastos prelimwares e incid~~ntes it organi-
8ação, form<lção, estabelecimento e registl'o da companhia on 
d; qnalrpwr· entra companhi:t or?anisada, formada, n::;taliele
cida ou registr·ad:t pela companltià e todas as (~lHTolagens, Jes· 
contos e outro:-; gastos que ::=e considerem convenientes pa:a col-

l'od e!' Executi\·o 18\17 
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locar todas ou quaesquer das acGões e debentu~·es on ~utras 
obrigações da companhia ou de qnalc]!Ier compan\11a orgamsada, 
:formada, estabelecida ou registraria por oll:t; 

l) dat· todos os passos (ha.vendo-m; a dar) quo forem conve
nientes para a companhia obter domicilio leg<d om qualf!uor 
colonia, rmiz ou lo<rar em que lizcr on desejar fazm· ne~·ocios, c 
requererr on obter" qtw.e~f]UCr "' vnrás régios, cartas tle lei, lei 
parlamentar ou congre::.;sal ou despachns <lu C<~l!J:il':l~' de com
mercio, e lnis de rep:1rlições de c;oyernos t•stt';tngeiros ultrama
rinos ou Jocaes qne se considerem necessal'ios on convenientes 
par<t habilitar a compauhia a leyar a ell'cito l}llae~qucr dos seu::; 
ohjectos ; 

m) fazer c colchr.u' contrac~tos ou n.instos de oxploraçiio, 
sociedade ou outros com q uaesquer gon~rnos on autoridades 
supremas, municipues, locél.O:' ou outras, ou com qnalf]ner com
panhia, lirma ou pesso:t em rob\(Jio it p!'oducçiio, JWlllllf<lCiurada 
ou venda ou oiltl'O nogoeio do cal'é ou outt os produetos ou a 
quaesquet' dos fins r1a companhia on ao dc~envolvirnento tios 
seus negocios ou dos seus bem:, e refJil!~ror e obtcr f!IWlqn ~r Jüi 
parlamentar ou congro::::::ml, conces:cão, decreto, ordem ou outra 
autorisação, legitima on su!Iiciente, que ll·ll1ili te a companhia a 
levae a e1faito quaesquer dos sens objecbs ou para eiTedunr 
qualquer reorganJsaçüo da cornp:111llia on qn:dquet• moditic:H.~:to 
tia constituiçã.o soci:tl ou qunlfJIWl' nntro pl'Ufll.l'ito quo lor on 
pareça conrlut~ente a qtwesqtwr dos objedos da cunlp<t nlli:t; 

n) v6nd1~I' to:los ou qualquur parte dos lJens sociaes, total on 
parchlnwnt:~, a. diulteiro ou pm· acçücs ou oln·i~·ações de f!U;i[
quer outra companhia e repartil' entre os acdonbtas qn'tl'lllet• 
pre.;:o obtido em especie ; 

o) ftzer. qmdqncr· combirwçiio, obrar, unit··se, on am:tlgn
mar-se com ou eonqJr<~r <Jn al1:-~on'r~t· qnalqtHq' ontr:1 companhia, 
cuqwraçilo, sociedade, firum ou <~íllJll'<·z:t, tjl:er no Roitto Unido, 
Amerien, meridicmal, quer <~rn outra partr•, :-o}, f]nae~qner con
dições ou restricc;õ,s e com ontem g-:11':tntias pata o cumpr·i
mento de quaosqner oiJrig:~<;õ<~::' <'~lll'l'iae~ por qnal(jtwr otttra 
companhia ou pe:;oso:~ como ol,.it~·~tos ide11ticu:-; on sutncll1antes :10s 
desta comp:wllia. ou" qualqtwr ddk:-, ou 'Jl18 po.):-oua h~ns con
venientes para os propo~itos desta companhia; 

p) crear o emittir :wções ou omittir qtuleSf!llel' ncçõcs qnc 
fot•mern parte tltl capital inici<~l da compan!Jia, dividid~ts em di tl'e
rentes classes e tendo quaesqner direito:-> respectivos prolações 
graduações, garantias on privilogios, quer lixos, fluctnantes 01~ 
contingentes amortisaveis, ou não, quer relativameiJte ao caA 
pital ou aos dividendos, quer a amiJus,e entittil-as ao par, a premio 
ou a desconto em tanto (]nanto o pel'mittam ns leis ele ternpoc; a 
outros, n emittir c adjuài1·ar acçõcs crrditad<~s r-nmo parcial on 
plenamente_ inte~ralh.ada;.; do el)n!'ormirla,de com qn<tltpwr t·on
traeto ou aJuste; 

q) deposita r dinlleieo em h~n,'os o estabelecimentos de cre
rl_ito, e empl'estar e empregar diuhei1·os sobre quac::lf]U<~r garau ... 
tw.s e v~tlores na Europa, .\.mcrica meridional e outras partes, 
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Begnndo mclhot' cntendm·em os dirretores da companhia, e 
quando os directnres nssim o jnJga!'e!ll collvcnicnto elll nPme do 
líd oi -eornmi ssa rios ; , 

r) pralie;u· todos os actos, a~snmpt,)S e cous<lS CJilC forem 
inc.:idont~cs ou condiH~entes por qnalqnei' f'úrnn á consecnçitc-' de 
fJnalqiiPI' 011 Ui} c<1(h um dos ohjt•elos !lle!leion:ulos aeillla. 

-1. E' liJnit:ula a J'(';-;JHlll!:';tl>ilidarle do:' ac1·ioni:-das. 
;). Ü eapita] llO!liill<tl da, COlll!J lllhia e [~()(),()()(),dividido Olll 

:.-'!. 0011 ;l.CÇfle,; pret'er(~ntcs de .r, 5 cada nnw do valor total no
llliual ue t l:!O.uoo e IG.íJOO neções de1cridas d'e .t 10 cad:t. nma, do 
v:llor total nominal 11e . ..: IGO.OUO. Cada acc·:l.o terá um voto o 
t<~t·it respectivmneuto dil'oito a todos os pririlegios o prcroga
tivas con::;tantes dos cst;t t11tcs soci;tes. 

Nós, (IS V<lrias pe~c;oas cnjos non:cs c uirnrçues vfío suhsrTi ptos, 
dnsrj:unos org:mis<~r-nos em nrrn co!llpanitia, de conl'ormidade 
c.Jm este cont!'acto socittl, respectiv:1meuto eonco'rdamos em 
~~s~ignar o numero de <tcções elo capital social, rruo vac indicado 
ao hdo dns no:.;sos 110mes respectivos. 

;.; rllnes, tli ,·.-~1:1~1'.~ e ']11'1li lad"" d "~ 
a~si~c 1:~.u t·~s 

1\ttnHl!'l) de rt1~ç-:ies 
pt·er·crr:rttns ;J~si
gnnd:Js p"r ~acl:~ 
a:-;:~igJJata!'in,. 

Ilcnry Fredcric Ti<1l'ks, nop-ociftnte, 1,15, Lca-
denl!:tll Stroet, Londres, E. C ............... . 

llt'uno Schtiider, negociante, l-1~, V:~adenl~tdl 
Street. E. C ....• , •.......•.................. 

\V;tl pole Grec~ll\n:l, cone tu r de fi UH.! os, 2, Fine h 
L~tnc, E. c ................................. . 

-\\.<•rner 1\ellet', nrgoeiallte, Asl!!ield, ~~~l!tur~t 
I :.o ai, ~. N ol'\Yond ...............•......•..... 

l';tul lluck, ncgo1·iante, lleul:th Spa Bcu!al1 
llill ........................................ . 

Ed\\·d. (J;ll'tltwaite F;lt·i~h solieihdor, G'7 j 1;~, Olrl 
B!'oad Strec~t. Lond!'cs ....................... . 

Ft•:tneis U:H"I'urrJ Hr·etttull, C<I!Tctor· dr) fundo,; :!, 
Findt L~tllü, E. C ...........................• 

Em dat;t de 21 de abril do I 8\JI. 

Tc·:tcrnunha das :1s . ..:;ignatm•a;-; sopra, 

1\. U. FERRimS-Cl L'Y 

Solicitador, 

Uma 

Uma 

lima 

C ma 

57 1/2, Old jjroad St.rcot 1 

Exemplares confoi'nw, 
Londres, E. C, 

Elt:VRST CLRAVE, 

1\judante :1rchivi-sta de companlti:"lS ~nonyma:-; 
(Estampilha). 

~(~!17/3 (E~)t:tmpilhus) H.cgistrar.lo, l8.ütl8 de:!l de ai>rill8DI 
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Estatutos da ((The São Paulo Coffee Estates Company, 
limited» 

INTERPRETAÇÃO 

Art. 1.• Na interpretação da presente escriptura, as seguintes 
palavras e expressões teem o sentido seguinte, sal v o si o ex~ 
cluir o assumpto ou contexto : 

a) « A Companilia,. significa a sociedade denominada The São 
Paulo Coffee Estates Company, Umited. 

b) « O K•üno Unido » quer dizer o Reino Unido da Grau-Bre
tanha e Irlanda. 

c) « As leis » quer dizer o reino e inclue as leis relativas a 
companhias dos annos de 1862 a 18!13 e todas e quaesquer outras 
em vigor de tempos a outros, referent.e.~ a sociedades anonymas 
e que necessariamente dig11m respeito á companhia. 

,à) «A presente escriptura » significa e comprehende o con· 
tracto social, os estatutos e os regulamentos da companhia que vi~ 
gorarem de tempos a outros, e constituíra a regra da companhia. 

e) « Deliberação especial ,. quer dizer uma deliberação especial 
da companhia, votada de accordo com a secção 51 da lei de 1862, 
relativa ás companhias. 

f) «O capi~al », " Acções ,. e Debentures » significam respe
ctivamente o capital, acções e dehentures da companhia exis· 
tentes de tempos a outros, e as « debentures » incluem hypothe
carios e obrigações de todas as especies. 

g) c Prestação » ou numerario pngavel por conta de uma ou 
mais «pre8tações ~. cobradas, incluíra os dinheiros pagaveis 
com respeito ás acções, de conformidade com as condições da 
ad,iudicação. 

h) " Accionistas » significa os pt·oprietarios nominativos de 
acções da companhia ou os portadores de títulos fle acções, re
spectivamente. 

i) «Titulos de acções » significa títulos emittidos com refe· 
~encia ás acções ou valores fraccionarios da companhia, de con
formidade com a lei de 1867, relativa a sociedades anonymus 
e com a presente escriptura. 

j) « Directores » quer dizer os administradores da companhia 
em exercício de tempos a outros, ou, conforme for o caso, a di
rector-ia reunida em conselho. 

k) « Conselho » quer dizer uma sessão da directoria devida~ 
mente convocada o constituída, ou conforme fot· o caso, os dire
ctores reunidos em conselho. 

l) « Revisores de contas +>, « Fidei-commissarios " e « Secre
tario " significam respectivamente estes differentes officiaes da 
.companhia em exercício de tempos a outros. 
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m) .(,( Assemblea ordinaria » e « Assemblc~n. extrr~ortlinaria » 
significam respectivamente uma assembléa geral ordinaria da 
companhia devidamentr~ convocada c eonstituida, e quacsquer 
se::;sões adia<!as tlellas. 

n) « A:-:semllléa ger·:~l » quer tlizer nma nssomlMa Ol'1linaria ou 
uma as~eml•léa. oxtt·:wr·din:t!'i;t. 

o) « Escriptol'io » c « Sdlo »querem dizer rcspoctivmnente o 
escriptorio d<1 sede social e o sollo social r1ue a companhia tiver 
de tenq)()S a outros. 

p) « l\lez » quer dizer um mez civil. 
q) As palavl':tS qnc sú signifirltwm o numero singular inelucm 

o pllll':d . 
. r) As palavras quo signitlrplClll SÓlllCilte o Blllllül'O plur·al 
mclnom o singular. 

s) As p:1lavras que signifiquem sómcnto gew'ro masculino 
incluem o feminino. 

Il 

CONSTITUIÇÃO 

A1·t. 2. Os artigos da tàhella A, da lei de Sociedades Anony
lll<IS, anno de 1862, não serão applic:weis á colllpauhia, excepto 
n;t parte quo for repetida on contida nestes o::;tatutc)S, mas em vez 
delh serão os seguintes os rl'gulamentos tb companhia, sujeitos 
porem a todas <lS revogações e :\ltoraçõcs legitimas. 

TU 

AJ·t. :Ln Os l11'gorios da ClinlJl:lllhia comr,rehr~ndl~rão todos os 
llt~godo~ Blt·rtrion:1dos ou incl11~os !lo l'r•ntr;.cto soci:d o tod:~s as 
Jlt:' !q·i:1s i llt~itlr:nk~. ~~ 1 orlo• iio r·oJlll'(;:tr• l•'g', q110 :·:-~imo l'ntnnda 
a clirr~··toJ'Í:I, 11fío nhst.a11tr~ 11 f":,cto de qúe 11:1(1 tfuha sido nssi
vn:tda a tdalidndr~ do t::•l'il:d, o o c:on:-c·lho f-ellnrit irnnwrliata
lll'~nto colll o sdlo :-or:ial ll!ll C(llJti·actn do compra de fJUC ~c faz 
Jlli·J)rJío ll:1 dalJSU!a :~, l•at·ilg"l':lpho a) do contr:wto SOc~ial. 

,\ J't. 4 .'' Os w~grJ':icJH StTÜu l'•;itos JH~los ou sob n tisr;alisação 
do; clii'"d''''''·"' t! de t:IJJlf'orrnidadn eom os rngul:unentos que pre
sc~r,·Y•·r· o t~oH-;elllo d1~ lelnpos a outros, snj··ito s<'HrJcHJto ao rlo
lllillio das :IS'-'elnldt~a.; ;-!oraus que indieal' a prosonte escr·iptura. 

Art. 5." Não poderão os 1lirectores cmpreg-<'r os 1'nndos so
l'iat•..; llf~lll pnrlo alguma tlos mesmos na compra on em empres
l!lJJn..; ~·.,r:tllt.idll:.; pr~h-; :wçCít} . ..; d;l, conJp:lllhh. 

Art. li. 0 A;..:·, rt~Il(:ia. p1·incip:d na diJ'c•cr::'lo on li...;c~aiis:lçii.o geral 
do . ..; 11•'(-!oeiu::; ~ot·i:lü:-J tf!r:l.o Jogar Plll Londres, ou 1\liddlesex, e 
pod(~ri~ haver qu<lesquer conselhos ou ngenci:ts na America do 
f'nl on outro paiz que o conselho nomear de tempos a outros. 
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Art. 7. 0 Nenhuma pessoa, excepto o conselho e as pessoas que 
este auto!'isar, e que ol1rnrern dentro dns limites dns autorisa
ções flUO lhes forem conferidas, ter·á o dil'eito dJ f':lzer, acceitar 
ou eudossar l]llalqner esel'ipto de rlivi'b ou letra dn cambio, on 
outr·o vaL>r cotizavel em nomo on em l'opre:-;entaçil.o da conlpa
Ilhia, o nenhuma pessoa, s d vo si for ~~xpt·ossamento autot·i:::acLt 
pelo conselho, e obrar dentro dos I imites lhS nutorisações que 
lhe forem conforid<\S, terá o dir0ito de colo!Jrar qn:dqner con~ 
tracto quo imponha respons<tliilid 1rln StJ!JJ·e :1. coHlp;illltia ou qno 
por ontr•a, f'ôl'ln:t olil'ig·1w o cr·o li! o da <~Pmp:lllllia. 

Art. 8. 0 A séde social Slll':·l, orn fpwJqw~r lug-ar em Lon,lrcs, 
1\iiddlossex ou ontra parte da Inglatei·J';t qtw a dil'ectoria indicar 
de tempos a outt-os. TamlJ8m JIOílr~r:\ h:lVHJ' snccm·saes na. Ame
rica do Sul on outros lo;;ar _·s illl<} o con~el h'J · tle~ignar de te:upo;o; 
a outros. · 

IV 

OS PHDIEIP.OS Ol'l'fC!.\P..:) 

Art. 9." Os primeit·os rlirectores serão nomeado.:; pelos signa
tarios do contl'acto soei:tl, pot· docnuwnto 0St:ripto e a:;signndo 
por elles ou pela maioritt dellos. 

v 
C.\l'JTAr, 

Art. 10. O capital em acçõ~s da. ~omp:wltia é d1~ .t 270.000, 
<lividido em 24.000 acções pref~:~rnntos du :.: ;:> c:uh mn;l, o 15.0UO 
acçr1es det'eri,Lls dtJ . .e 10 cada lllll<l. Em todas :ts distrihui<;õos de 
activos por conta elo e~1pitnJ, em Iiqnlil<tçfin ou de Olttrn lllorlo, o..; 
propi'Íotarios 1las acçõos profer,mtos tor·;lo clit'·'ito dn prol<lçl.o <:tó 
que tenham si,Jo emuolsado:-; do v:1lor ao p:tJ' das acçõns qnn 
possnirem. O . ..; JH'oprir~t;u·io..; da..; ac(;,-i,):-; dnti~ri.la:-; ~.:rão cmiJolsa
dos pelo v:tlt)l' :10 p:1J' da~; ac~,~õcJ~ 1pw possuil'em, e qtwcsqnt'L' ou~ 
tr·os aetivos serão divididos l!lll d11as p;ll'tn,.; ignau~, St~ndo uma 
repar·tida. en trB os accionistns pl'ef'nt·,~:lt·~~ (~ a. rJtttt'<l. entJ',J n~ de
fet·iào:-;. As dita,j ac;Ge::; pt'<J!'cll'Cllte~ n d.)JÍH'Ílhs :-:ol'iJ,,) (~la-;si!i(::l
llas (~orno segno, emquan to nos di vid•'nrlns: :1s a~·r.~CJ,~s pt·t~feren tns 
terão <lireito prinwiram(mt~J a wn divid,lndo pt·c{tJl'nnte cumula
th·o de 7 °/o ao all!lü. Co111 suj•Ji::ito a i~'>''• <lS :t<~~:õos defet·iLl·lS 
terão direito a um dividt~n~lo d1) 7 ";, dll,.; Ju.~J·ns dbponivei:-; de 
cada. anno. Quaesqnet' outr·o~ luer·os disp"nivni:-> p:u•:t divi,lendos 
serão divillidos em duas parte.; ig'll<lCS, sendo nm:t I'ejl<tl't.idn, 
entre as acções preferentes o a unt.r<t repal't.id<t ontl'l) as acç·t"':~ 
defer·idas. 

Art. 11. As certidões tL1s aeçi')u:-; e v:doros ft•ncciorw.rios o os 
titulos <le acçõe:3 011 cmq~tms porJerilo ser pela:; quantias eru 
moeda corrente, em f)Ua.lquer paiz que o enn,;;olilo etJt·3wler como 
equiv<~lentes das mesmas quantias em moudn. inglcz~L. 
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Art. 12. Poierà o conselho em qualquer epoca e tle tempos a 
outros emittir qualquer do capi bl em ucçõr!S que em qualquer 
tempo estiver por emittir e quaesquer nOVi<S acções que poderão 
ser cr·eadas, a favor das pessoas, uas proporções. pel<t fórma, B 
aos preços no par ou mais, segmHlo !llelilor cntcnuel' a dirc
ctoria .. 

Art. 1:1. Po lera a companhia de tempos a. outros por delibe
ração da asjt~mhlü:t geral aug-mentar o Cclpital sccial, emittindo 
novas ;1r1:õr~s dos vnlorm; q11 ~ entnmlet·. 

Art. 11. Podnrá taJnhem <t companhia em flll:tlfltter tompo, 
por delilJeração da ns:-;em 1)léa. geral, determinar qur~ flUaosquer 
ac<;ões então por emittiJ· sejam emittidas como pertencentes ou 
não ú mesma clnsse que as acções em circulação a es:;e tempo on 
!!omo pertencentes :l um;t ou mais clns::;es, e poderá dar a estas 
acçõos qualquet· privilegio. Pl'eforencia ou garantia especial. 
sc,ja tixo, 1luctuante ou contingente, <nnortisavel ou não. com 
relação ao p<1gamcnto 1le dividendos ou juros ou arnortisação do 
capital sobre as acçui!S dit companllia então EJxistentes ou por 
outra fórma. 

Art. 15. t.)nalrpier capital crearlo por meio de novas acções, 
salvo si n companhia determinar o contr·al'io, qn :ndo ellas forem 
cr·ec:vlas, será considerado como p1.rte do capital inicial e iicará, 
excepto no que diz respeito ao pagamento e divillendos. e ao di
reito de participar na distrilmíção de quaesqner activos, sujeito 
ús mesmas disposiçoes em todos os sentidos, (juet· seja em rela
ção ao pagamento do pt·estaGríes, (JUer ú ccntis(·ação das acções 
por falta de p:1gamento de prestações ou de outro morlo, como 
si tivesse for·mado parte do e<tpital inicial. 

Art. 16. Poderá o conselho th tempos a outros crear dinheiro 
ou tomal-o emprestado ou satisfazer quaesqner cornpromi'-'sos, 
mediantn a emissão de quaesqner hypott~ecns, rlebent,,res, valores 
hypothecarios on ohrigaGõos da, companhia. ao par, a premio, 
ou a. desconto, amortisavei"• não :llnortisaveis ou perpetuas 
garantidos por toda on qualqnet• parte da empt·ezt, receitas e 
LJon~ da companhia, presentes e futnros, comprehcndendo o 
capital social não cnhr·ado ou as prcstaçÜ:3S não satisfeitas ou 
sem taes g-arantias. Tal emprestimo ou emprestimos serão pelas 
import<mcias f)lle a din~ctoria determinar de tl.:l:npo:.; a outros, 
CO!lltanto fJile o valor total do dinheiro cre:trlo on tomado em
prestaclo não exceda, rle i: 200.000, em uma ópoca q nalq ue;·, sem 
a sancçiio da. assernblü;t gemi. 

Art. 17. AscertiJõcs, osrlebentures, hypotlwcas eol.Jrigações 
po:lerã.o ser pagaveis ao portador o poderão ir munidos de 
coupons flUe representem os jtu't>S pagaveis sobre elles. 

Art. 18. Po·1erá o conselho do tempos a otüt·os, si a~sim o 
entender, amortimt· e renovar nas condições que lhe parecet·em 
proprias ou si e em tanto qnnnto houver capital por emittir e 
disponível para tal rim, adjudicar acções preferentes ou outras 
ern satisfnção de quaesquer das hypothecas, valores hypothe~ 
car}os, deuenturcs ou obrigações, cnj~1 crer\çi'io possa ser att
tommda. 
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Art. H). A companhia pouerá do tempos a outros, por de
liberação da. assembléa geral, modiJicar as condit:ões constantes 
de contracto social, de modo a consolidar o seu ctpital ou parte 
do mesmo em acçücs de maior valor on su!Hlividir' a'3 acções. 

Art. 20. Poderá. a cornp:mllia d•J tempos a outros moditicar 
as conrliçõe:; contidas no contracto S')Cial dc:l qnalrpwt· outro 
111odo quo as leis antoriscrn. 

\I 

ACÇ'ÕE:-i 

A!'t. :2-1. Todas as acções serão bens moiJilial'ios, serão trans
missíveis corno taes e seriio inrlivisiveis, oxcoptuando-se as dis
posições em outro sentido nqui contidas. 

Art. 22. A companhia, IJão ticarà obrigada nl'm rcconltecor{t 
interesse algum etJUitativo, contingente, fnt'Jro ou parcial soln·o 
qualquer aeção llAlll qualquer outro direito a respeito de uma 
acção sinão um direito ahsoluto ;~ ella pot· parte da pessoa, que de 
tempos a outros e3th·et• inscr·ipta como propr·ietar·ia delta, salvo 
o dir·eito tarniJem de qualquer pess'Ja que reclauwr a tmn~missão 
tle interesses, na fórmn. da lei, par·a constitnir·-s~~ accionista, de 
conformidade com esta escriptura, a respci to de qualrpwr acção 
ou para tt·anst'erit-a. 

Art. 2:3. A compa.nhia terá o primeiro e pt'incip:ll Jireito de 
retenção de garantia sobre todas as neçõe:i n[lo integt'alh;adas 
pertencentes a •Jnalquer ac·~·ionista, reLtti\Tamente a qualquer 
quantia deviua á companhia por elle, quer ~ó, quer em uniiio 
com qunlqner outr·a pessoa, e tenha-se ou não vencido o seu 
pag-amento; e nos casos em que Ulllit ncção p8rtença a wais de 
urna pessoil, a comtBnhia terá !!m identico direito de retenção 
o ue g-arantia sobre ella a re::;peito de todas as importancias que 
lhe forem devidas por todos ou qualquer· rio.; sens pt·oprietarios. 

Art. 24. Poderá fazer-se valer e~te direito de reteução, ven
deudu-se todns ou quaesquer de taes acções. comtanto qu9 não se 
faç~ tal venda biuào pot· de! ibcração do consellw, depois de ex
pedit·-~e aviso por esc:ripto ao aeeiouista atraz tdo ou aos seus tes
tnmenteiros ou :td!llinistradort:s, exigindo-lhes o pagamento da 
quantia devida á companhia ness;t época, c l'altantlu elles ao pa
gamento das quanti:ls cobradas dentro do nm mez, a partir· Ja 
data do aviso, on poderá o conselho. ::,i assim o entender, em vez 
de venrlel' as acf:Ges, conliscal-as, de contúrruida:lo com as dispo
siçõe.) a baixo consignadas. 

Art. 25. No caso de uma tal YorHJa terá o conselho o poder de 
transfer·ir ns ac~;õe.3 dn tol accionis!a ao eomprndor, mediante 
e~criptura carimbada. com o sr~llo, e de destinar o producto d<t 
venda, depois de pa_zos os g'a:;;bs coiTespondentes, para a satis
fação da mesma divida ou de rlualCJuer parte delta, e o s:1ldo 
(havendo-o) será entregue <10 : c':irni~t~t, sous testamenteiros, 
admini'Stt·adore;.; on suiJro~:nl'lns. 
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Yll. 

Art. 2G. Sujeito ao oxet'cicio do tliraito flll8 pot· lei n, compa
nhi:t tem pam, emittü· ti tulns de aeçlícs ao pot·Lulcw, ·~ a qu;IOS
qner ro(J'nlol mentos da com pau hi;l, a ppl h~;t v eis ú, m:tloi'Ía., <t:! act;ões 
só poüe~·ão ~er transt'eridil~ pot· est:l'iptut\t ontor~:llla pelo co
dente e pelo cessionario, e (\evitlarnent~ a.verhada, no r2g1stro de 
transferencias. 

A fórmnla. gorn.l e tle costume p:n·a trnnsfercncias será snffi
ciente. 

Art. 27. O registt·o de transi'erenci::ts licar:'t ao enithln (\o se
cretaria sob o domínio do conselho. 

Al't. 28. Nenhuma prssoa podcrú,, som o consrmtimento tlo 
conselho, constituir-se on fazer·so ins~rever eomo accioni~t;t a, 
resp<'ilo <lo flliHlqtwr aeçii.:J, cuj11 valor· Jlil,IJ t·~ul1:1 sido lllte
gralisado. 

Art. 20. Nenhnm m8nor o:t interdieto p1Jer;'t set· inscripto 
como JH'oprietnt•io de flll<dqnet· ncçilo. 

Art. :30. A pes~oa fJllC vier· a ter dit'eito a nma a~ção, em vir
twle de trnnsmissã.o de interesses na l'ól'ma d:t loi, nã.o se consti
tuirá accionista em consc~quencia; si, JiOt'éln, COiltprovar o seu 
(\il'eito ao conselho, poderá ser in~cripb como proprietm•ia da 
ncçi'i.o ou poderá transferil-a a qual'1u'~l' pes~oa, comtanto que 
tal pessoa merPça a approvação da dit'o(·tori<,, nos casos 'te acções 
não intr,gralisa.das; e ticando entenditlo tamiJem que o syndico 
de uma f1Uebra. ou <la lirtnidaçã.o dos negocies de nm accionista 
não terá, como tal, o direito 1\e t'azer-so inscrever, mas compro
vamlo o sou direito ao conselho, poderi1. tl'ansf8rit· a, sua acção. 

Art. ~li. Não po1lerú. elrectna.r··se a transferencia de uma 
acçi'io CJUalqner sem f]Ue se pague á companhia uma tua de 
transferencia na importanria de um shillin!J, ou qualfluer· outr<L 
quanti<t menor que o conselho in1licar, por carl:1. tr<~nsferencia. 

"\rt. :32. Neul!f.llWl pr~ss,,a. pudera so1· imcl'ipta COiltú cessionaria 
cte uma aeção, sinão depois 'llle a e3crit,tnra dn tr;111sferenda, 
devidamente outorgaria, tiver sidl) e11tregue iiO :;;cc~r~~b l'io para 
conso:rvar-se nos arl'IIivos sociaes, mas sondo oxllillida a flllnl
qner pedido razoavel, e sinão depu i::; de p:1ga a taxa de tt'ansfe
rencia prevenida ou de a~rordo com o artigo lll'eceden te, porém 
em qualquer cnso em flUe não so (\ova insistir neste artigo, a 
juizo do conselho, pocler-se-lm dispensar dclle. 

Vlll 

.Art. 3:J. As certidões das acçõe3 Eerão carimha<l<ls com o 
sello, assignada'3 peio menos por nm rlircctor e referendadas 
pelo secretario. 
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Art. 34. Cada accionista terá direito a uma corti<lão por todas 
as suas ucçôes ou a varias em'litlíie~, cad<1 nma pm' certa parte 
de suas ac~;ões, designando cada certidão o nurJwro dbtinctivo 
das acções a que se rcfeee. 

Art. 3G. No ca~o de deterioear-sc, perder-se on destruir-se 
uma certidão poderá ser renovada, daudo-se ao conselho as 
provas (]Ue o satisfaçam do havor-so ella ddcrimado, perdido 
ou IIC'Struido, dando-se a indemni."<lí;iTo, haYt'tHio-a, que o (~on
selho considerar adequada e fazendo-st.\ no livro das a das dos 
seus tralmlhos nm assento refcrcute a taes pl'nras, [,em eomo a 
tal in.iemllisação. 

Art. 3G. Todos os accionistns ori:::inaes terilo direito, na oc
casião da adj udicnçiio, a Ullla. crrtirlf(n gTa tis JlOJ' tt'das as acções 
que lhe fornm adjudicadas, mas om todos os outros casos,rpta,ndo 
assim o entemler a directoria, pagar.se-ba um shilling á com· 
pan h ia por cada nma das c(~rtidões. 

JX 

'l'ITLTI.O:S D[J ACçõg; 

Art. 3i. Sujeita e nos terrr.os, condições e soh as rlisposições 
mencionadas mais nbaixo, e de conformidade c0m ns leis, a com
panhia porlerá emittír títulos rle acç·.ões relativamrnte a qunes. 
quer acções inte~ralizadas, expolldo elles qne o portador do cada 
tiiulo tem direito ús acçõos nelle especificada.;. Os titnlos de 
acções serão carimbados eom o sello, :tssigr::ulos por um director 
pelo menos, e ref'erendados pBio secretario. 

Art. 38. c,ula titulo de ncçõe:-; s~1·:'t pe!tJ numero do ar(;õos on 
pola importancia e na líng-ua e pela t't'Jrm:~ qne Jllei!Jor ententler 
o conselllo. O n nmcro distinctivo, f1118 ol'iginal'l1 C'nte pertr:mcia a 
cada acção, irá indicado em cad<~ titnlo de arçi)es, fjll8 represente 
as acções, bem como uma dt~e!araçitn reJa ti \·amea te! a0 surem as 
acções pr·eferentes ou dut'eric.l:ls. 

Art. ;sa. O purtaclor de nm titulo em CJU<tlqner época (sujeito 
aos rt:>gulamentos da companhia Cjll8 a esse toml'o lhes í'orem 
:1pplicaveis) será n.ccionisb da comp<whia colll relação ús acções 
mencionarias em tal titnlo. 

Art. 40. A companhi:l, niio olshntn (]lJHlqner aviso ou noti
cia f]UC possa recÇJl>er ou tl'r, uã.o ti c:' rú, •Jlwig:11h nem l't3conhe
cerá nenhum outro direi to, titulo on intcr·es:-;e legal ou e.lnita
tivo sobro on a respeito de qtt<l('Sf11l€l' acçi'.\es representadas por 
um titulo de act;õcs, sinito ns direi tos do portador desse titulo, 
como accionista da companhia, as acções J1(~lle espocitiea.das, e 
os f~ o portadot· ~lo qu:dquer r:ouprm ao pag;unento Llo di \'id ;uuo 
on Jnros pa~ntvms por conta dello~. 

Art. -11. Nenhuma pessoa podet•ú C•Jmo pm'l:tdvl'~t do nm tituln 
exercer quacsrgtor dos diroitrJs d·) ac,~·io!lhta ~'~'lll tlUC exhilm u 
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mo~mo titulo e declare o sen nome e <lit'ecção, e sem que per .. 
mitta (si 0 quando a::;:5im ~xi: . .dr o conselho) quo~~) emlo.,se uetle 
o f'ncto, dat;t, Hm e re:-:;nltado do tal oxhihi,;ão. 

X 

A1't. 42. S81·ão omitlidos de tempos a outro.;; crmJJons pagaveis 
no port;ulot·, com relaç:io aos titnlos de aeç-ões, provendo p:u·:t o 
p~tg·;~nJento dus divid<)ndos (llljnros ptg-:tvois solll'') t:ws títulos, 
110 numero o {('lt'llla o p:q . .(·., vcis nos log;.1res <·rn qnn o Clillselho 
m<Jlhor entender. Cada cOHJIIJn serú. d~:-:tinguidn com o numet·o 
do titulo a que peetencer. 

Art. ,18. Ao annunciar-so o prtgrlmonto rle rtnalquor <livi<len1lo 
on jnros sob!'O as aeçõe:; eousLmtcs de qualquet· ti tu lo, o conselho 
pul.,licaril. um aununcio neste sentido uos jomn0s tle Londres ou 
outros, segundo mellJOr entender, 

Art. 44. A diroctnrift ~xoreorá to lns os po,lci'OS rla companhia, 
com rnfcrencia ú mnis~ão do titulos de :'c<;õcs. Porém o conselho 
n:io terá a o11rig:1<;-:i.u de n:<et cot' o::; porlcre;; <le <'mittir titnlos 
de ncçil~.::;, qtwr ettt gural, quer em ttlll e:1so paTtieul:lr, :1. menos 
o ;1t1) qtw <~ssirn o tettltn. JHII' ll<-'lll a sr~11.iuizo livro c absoluto. 

Art. ,15. Ni"lo s~t·ú mnittidn ti lu lo al.!..!ll!ll do ;w;ile-;, sinã.o a po
dido por e-;cripto, assig'il<tll:) peb. IH'ssoa que nossa. época se 
nch:1r inseri·,ta, no reg·i·ilt·o do llt~<~ioni::-tas d:L enmpanhia eomo 
pt·oprietaria. lbs acçr1c:; co.n n.:br.~~.t> aos quaes so ueva omittir o 
ti tu lo. 

Art. 4G. O pe:1irlü ser:'t pela fúnna. e r!o modo qnB indicar o 
conselho de tempos ;t ontl'o,; ; e será ontroguo no e-ci'Íptorio, 
entregando-se no nH;Smo tet~Jpo a:~ consollto p:1ra. S"rGtll <'aucel
)nrhs as cet·tirJõ,s riu nccõ:Js qn ~ tenham do ser excluídas nos 
tit11los a emittit•, s:1lvo si a rlircetnt·ia, no 1'\:ereic:in de sua dis
crer;;-i.u e 11:1_:; tO!ltli1,:ões que 111,_, lnrccJ:'cll!, disp1~t!S<H' tal entrega. 
e caneulhçao. 

Art. 47. Torlo o accionisb nomitHttivo qne solieibr a emissão 
rle titnlu::; com l'et'er·encia a q nnesqtwl' :ll~<;õPs, devert'l pagar ao 
conselho ~~o tempo om quo lizer o p,~dit1o, si este ent,•IHier exi
gil-o, o direito de sellu que a lei impõe sotJre títulos tle acçã.o e 
tem assim uma taxa nito snporint· a rl ms shilli;Lfl$ e meio por 
cada titulo, se~:nndo tixar o <~ou:-;nlllo do tempos a outros. 

Al't. ~1H. Si o ]HH'Ladot· do um titulo ent qnalqtwr tempo on
tregnl-o ao conselltl) para ser c<tncoli<vlo o p:cgttr-llte o lliroito 
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de sollos, imposto sobre a emissão de um novo titulo de acçõeS 
com uma taxa não snperior a um shi!lin;; ]}()!' cada titulo, con
forme tix<tr a rlirectoria de tempos a ontros, poderà o conselho, 
si assim o entender, pass;w-llw um 011 mais titulo:; novos pelas 
acções especificadas 1111 titulo eutl·egtw par·a ser· eal!eullado; mas 
em n~·nhum C<)SO, salvo si tiver o cDrJsentrnwnto da assom!lléa 
geral, poder{t crnittir novos titulos pol' qll<WSrJuer acçõe:l com re
lação aos quaes j<.t tenham sido antoriot'nJente omittidos titnlos, a 
menos e até rJHe o titulo de :~cçüe.-< erllittido anteriormente lho 
tenha sido en tr·eg-tw p;t ra ser can<~ella.do. 

Art. 4~1. Si o portador de um titulo a entreg-ar pam ser can
callado, apresentando ao me:5mo tempo no esc~riptorio urna decla
raçã.o por elle as::;ig-narla., cnnt'ehida TJ(IS teJ•nws e nuthrmtkarla 
pela fórnm que pre:-;crever a diredr1ria de trmpos a outros, 
solicitando ser in~eripto eomo :u•ciunbL~ co1n reLtçilo á:-> acções 
especificadas no r·efe!'ido titnln, o illrlic"Bdo IJeS:'H declaração o 
seu nome e qu:didado on otrkio o diruc(;ão, t ,rã, (l rlil·eito du 
faz~I'-so im-ct·.·vH' comn accio11ista da cnrJJpan!Jia com rel;1çiio ás 
acções ospeciticarLts 110 titulo de acçilr1s entl'cgue pm· esta fôrma, 
comtanto qt.w ~;i <t directoria tivor ret~Olihlo av1::;u do qnalrJner 
reclamaçJo, por p<trto dr~ qn:dquet· outra pr'sso:l, COill referencia 
ao mosmo titulo do acçõe'~ poder:'t cl!a a sr~n jnizo recusaJ'-Ro a 
fazer inserever a pessoa, qne o entregou, COilJo acc·onisbt com 
direito a essas acçé)t1S, mas não te1•à a obrig:v;ão rlc recusar, nem 
ficará resl'Onsavel para com qun!quer pessoa J'Or não ter recusado. 

XII 

Art. tiO. As sommas pngaveis por conta das :\cçiícs rlo capital 
~ocial serão pagaveis no IJ:tllco da colllp;tnltia on em qualquer 
outro Jogar qn·~ o eons.~lho indi:-ar·, con1 o <k~po,;it,l, JH'h:; quotas 
o forma, e ll<~S dntni{ quo a dil·ed•)ri:t pr·<·s,Te\-1'!' do tempo . ..; a 
ontm:-;, quer do con!'ortnirLtfli~ CO!ll as ('OIJrli~;õe::; d:t adjn.lic:tçiio, 
quer de outt.·o modo, e pu !crú o eothcliJ(l, si :t:--:-;im o entendei', 
cobl'ar urna. ou rtJai; pr·estaçGc.-; antn~~ de el!li l ti 1-a::;. Fiea, fHll'ém, 
entendido que o consel!Jo pt,derà. culJr<lt' pr·nst:u;õ1~s sohre o 
capital emittiJo n<t Inglatel'l':1, pngaveh um d<~t:ts dill'et·ontes 
das do capital emittido <'lll p<~Í7,e:-; estrang-eiro:-,. Nenhuma pre
Rtação, qtw nüo for· p tga.vol f:oh :1s co!ldi<:õ'·~ tb :tdjnrli(~:tçüo, 
podor:'t oxr~orler- 1lo 11111a. itll)l'll'taneh jJill' at·r;ii" IJite fot· igual ::L 
um:~ quarta parto do valor uornina l d:l me:-;tlla ~~cçiio, nem po
dera ser pagavol dontl'o do do11s mczes depoi:' de verwido o prazo 
para o pagamento da prestaçilo antul'ior. Po·ler-sc-ha abonar 
juros .wbro os pag<~mentos, raitos por· cont:t (Lis prestações 
satisfeita:-; antes rio~ di:ts inrliead(Js p:n·a os sons ptgamentos a Ulll 
typo que u conselho determinar, pllt'ém llflo ~cud.o mai:-l que 13 °/0 
ao anno. 
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Art. 51. Podera o conselho de tempos a outros, si assim o 
entender ( comt:\nto que :t opç:'io seja, off01·ecida em primeiro 
logar a todos os aceionisLts sem prnrerencbt), receber dr~ f1Uaes
quer accionist::s, quo este_ja.m tlispo.;t~~~ <t nrloantal-os, todos ou 
qualquer parte dos numerarias devi<1os ~ohro a:-; suas ncções 
l'espe~tivas, além das qu:11Üias realmente colmvlas e as som
mas que em fJUalqncr epocn, forem pngas em antecipaçã.J da co
brança de prostaçÕt'S, em vez do participar n<,s dividendos, vence
r:lo jurüs a qualquer typo f!llO o l:ouselho dolurtuillat·, não S<~ndo, 
por1\m, mais rlo li ''/o ao armo. 

Art. 52.. Tamhem poderá a directoria do mesmo modo, e sem 
prejuízo de qnaP."flllOt' ontro~~ podere-., fJlle llte forem confel'idos 
por lei on pela. presente cscl'itttnra, L1zer ambciS, ou qualqurJl' 
lbS cousas sr·g·nintos : 

a) fa7.eL' ajustes poe occa:>Fio de emitlit' aeçõe:.l par·n. esta.lle
lr>cer uma. di ll'et·ença entro us po:-:suidore~ de taes acções. rela
tivamente it impo1·ttmci:t elas pn:>staçues a l'agaL' e as datas dos 
p:tgaiuentos d(•stas pre:-;ta;õe:-; ; 

b) pagar· 1lividendo> na propn!'Ç<to da quantia cobrada e sa
tisreita ::iobre earla acçí'ío, nos ca-::o:-~ em que for· eobt'atla e sa
tisreita um<t CJnanti:tmaior sob1·n nmas acções que soLre outras. 

Art. G3. Todas ns rm~sta~:õE.s relativas ús acçõos ~erão consi
der:Hlas cobr:Hbs ao tr~mpo elll qnc o ~o11:sellw Yotar as dolillera-
ções que as antor·hnrem. • 

Art. 54. O con:3elho potlerú. re:;cin1lir qnalrpter cobrança lle 
prestações. 

Art. 55. No caso d:~ 1lirectorin. rescindir a cnbmnça de fJUal
qner prestação, teri a faculd<llle de cohml-a outr·a vez de tempos 
a outros e dn ('obrar ontt·as prest:1ções em vez da rescin1lida. 

Art. 56. Os co-propl'ietarios de Ulll<\ a~.~dlo ~erão mancommu
nada. e separadamrnle J'espo:1savcis 1ielo pagam1~nto de todas as 
presta<,·õos cobradas por conta Jell:t. 

Art. 57. Pod<m't o conSL'IIIo por qnalfjner 1leliberação snb
sequen~e dcsiun:1r nov:1 unta e l(lgar ]1a.: a pagamento de uma 
prcstaçiln, no que r!iz n~~pt•ito ús l'<'!'SO:IS quo niio s:ttisfizernm. 

Art. 58. Qt1ando eobr:ll'-:"8 nma prcstnç·iio sobre as acções em 
qualq11er outra llCcasião qnc a da ad,iurlicação, tl:lr-:.;e-lm aviso 
com 14 rlias Je anteccrlencia, indic:mdo a data n lo,!.;ar nomeados 
para. o seu pag-anwnto origi:Jalmento ou por· delil;eraçiio sultse
quente aos accionistas fJllO tivotem a nl11·ig:1ç:ín rlo pagai-a, QUer 
ao tempo em que se~ <·obrar a pr·ostad'io, qn•·r em (tualqner época 
successi v a. 

Art. 59. No caso do fall<t lle pagnmentí• ])Or 14 di~1S, depois <.lo 
marc:1do no aviso pnra o 11aganwnto do 'lualqucr prestnção, será 
expedido, quer immeclintmwnto, flllet' em époea succe~sivct, um 
segundo aviso ao accionisb atrazatlo, exip-indv-llle o paga
mento immetliato, e faltando ello com o pnganwnto por sete 
dias depois deste segundo :1vi;~o, porler;\ a cornpnnhi:~. (sem pre
jnizo rlos rlireitos fJUO t<~lll a co111p:1nhin para <Onlist~ar-lhe as 
acçõc•s) fnzcr citar ao ne1~ionista a.traz:1do pnra quo s:ttisfnça :t 
importa.ucia por p<tgnr, a qual, ::;nlvo outra dcci:5ão do con~elho, 
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venc0rft juros na razão de lO por cento ao anno a contar do dia 
de:-3ignado para o seu p<lg-amento no primeiro aviso. A dit·~~ctoria. 
poderá tambem, qu;tndo urna pre~tação n:lo for p<tga ao te111po 
dcsiguado p:1.ra o seu p:tgamonto no aviso origiual, e dnpois de 
dar aviso ao accioni::;ta atrazado com antecedcncia ue 14 dias, 
carl'ügar juros sobt·e est<t pt·esbção ~obrada ao 1YrJO não su
perior de lO por cento ao anrJO, :t contar ti<~ data nomeada ori
ginalmente para o seu paganwnto até qtw se realize estn, r• as 
importnndas dr~ t:los peestaçõcs coB1 o~ jttros ;~cinm indicados 
serão <r diniJeiros duvitlos ú eompanl:b ». com rel:J.r~·iío aos (jllaes 
a companhia tem o direito de ret!~tJ1;ão e de garautia rpw tica. 
mencionado Jla presente escriptura. 

Art. 60. Nenhum accioni:--Ut poderá vof at· nem exercêr privi
legio algnm de accionistn, emq~:mnto estivor por pa 0 :tr t} nnlquer 
pr·estar;ão que ello dever sobre qualrrwr ~tcçilo. 

XIII 

CO:"\TEits:\o DE Ar'('ÕI>:S E:\f \".\ LOU ES 

Art. Gl. As acções nominativas intogralisatla~ on fltlacsqnet' 
de1Jas poderão ser convertfdas rm valcrw~ frnc(;iOn<~rios por 
deliberrtção da assemllléa geral, o qna!ldo f(m3lll as::;im cor1 ver·
tidas em vn,loros, os varios possuirlore-; dn ttv~s val<ll't>S pou,,t·iio 
de então por· deante transferir os sells intPres:-:/'S re:-;pectivos ou 
parte dos mesmos in teresse:s, em irllptlrtancia~ de não menos tle 
t: 1 do vn.lor nominal, pela mesnm fórum e sujeito aos mesmos 
1·egubmeutos com sujeic;ão aos qna•'S poderão sor trans!'eridas 
qnaesqner" ac~·ões do capitnl socinl, ou Uto approxinwd.an1cr1te 
como o permittir·em as eircnrnstcmr~ias. 

Art. 62. Os varios possuidores do vnlores tr:rfi.o o diroito rle 
participar no::> diYidenrlos e luct·os da companllia, rk couf'or
mit.lade eom ·os ~etu intcr_esscs l'especti v;)s em bcs va]o]'(~S 
e estes intere:;scs, n<l, propor<;:lo de su:ts i !li pt'J't:lncias, e1)Il fe
rirão aos seus propr·iEtarios, l'cspcctiv<tlii!'Ilte, os lllt'SIIIOS pr·i
vilegios rJnanto no votar uas assembleas J;~ cornpaulti:t e outros 
objectos que teriam sido con !'e ridos por :1 c~~.,~õr~:-> pela l!lesma. 
importancia, e da mesma classe, do c<1pita l social, mas por 
fôrma que neuhum voto poderá ser eonth·ido por um<t qua.11tia. 
inferior a .f 5 em valores preíi'rOil tes e .r I o em valores ordi
narios deferidos. 

XIV 

Art. 63. Si qualquor prestação sobre nm:J. arçiJ.o coni.innal' 
por pagar por sete <~ias, depois <lo :::eg!lrlflo a viso mcnciollado 
acima, podorü. o conselho depois cte um outro a. viso ao accionista

1 
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com mais sete diat> o.e antecedeacia, declarar conflsc~td.a bl acQã.o 
em proveito da companhia. 

Ar. 61. Poderi o conselho, de modo qne não S('jam infrin· 
gidas as disposições do art. 5'', po1· contracto com fJUa.lquer 
a.ccionista, acceitat· a renuncia ou C;tncellar a adj ndicação de 
quacsquer acções que clle po::;suir, nos tet·mos e condiçües pe
cunianas ou outras, f:·egnudo a. directoria melhor fmtender. 

Art. G5. Quando qunlrtuer dinheiro a respeito d1) qual tiver a 
compa;tltia o direito (le retenção e de ~-~mnti;t scbre qu:tcs•tuer 
acl.:õe::; nominativa.~. em virtude 1le qual']ller' de:;tes ani:..:o:-:i, nii.o 
for pago dentro de um mez depois de expedir-se a viso por 
escripto ao accionbb atrazado ou aos seus testamenteit·os e 
<J.dministeadores, exigindo que aíJnelle ou estes paguem a impor
tancia que ella a essa époc 1 deva á com[:anhia, poderá a •lire
ctoria em íJualqnel' tempo successi v o, em quanto e::; ti ver poe 
P<lgar es:-:e dinheiro ou parte do me,mu, conlbca.r ns rlitas acçõe~, 
veudel-as quando e ao passo que hou vm· por bem, e creditara o 
preço recebido pelas me:,;m:ts acçõr)s contls<~adas para. contraba
lançar aqt10lle dinheiro, e entregará ao ex-nccionísta qualqutJr 
excesso do dito preço recebido além de tal dinheiro. 

Fiea, porém, entendido que o conselho não po'lerú conftsr.ar 
mais acç;õ2s que as que forem necessarins para pngar o referido 
dinheiro. 

Art. 66. A renuncia ou cont1sc<1ção de uma acção envolverá 
a extinr.ç·ão, no tempo da. renuncia ou contlsraç5.o de to<los os 
interesses, reclturwçües c pretenções sobre ~~ contra a cmnpanhia 
a re~p~ito de tal acçi'io e <te todos os dire1tos inci~teutes a a.c~,·ão, 
exceptl"'\ sómento os direitos que p~la pr:esente e:-;criptura ticc~m 
ex p1'es:3amen te r c salvado~;. 

Art. 67. A confiscação <lo um1. acção ficae.~. sujeita e serú. sem 
prejuízo de todos os direitrs n redamac:õe:-; da. crnnpanhin. por 
co11ta das prestaçõ:~s em at1·azo, ha vondu-::s, po1· cor1tJ. de juros 
sobre as presta<;ões em a trazo e por· torlos os outros direitos e 
reclamações da coinpanhin. contra o propl'ietal'io de .acç;'i.o ao ser 
ella contiscada, e do dir·eito quo a. cornp:whía terá par·a fazel-o 
citar com relação a. is:So; mas a rompa.nllia nfí.o po l1~rá citnl-o 
sem qne primeiro, ao tempo e pela rórma •pw o eonselho meliH•r 
entender, procure salJer o valor da acção no mercado quer por 
venda, quer por louvação, como indica a presente escripturn, 
e si o referido valor do mercado ó menos que :t impor-tancia 
de sua reclamação então cital-o-ha. :::ómente }Jelo sahlo não sa· 
tisf'eito. 

Art. 68. A confissão de qualquer acção poderi sel' perdoada 
pelo conselho a seu juizo, em qualquer época, dentro de doze 
mezes, depois de declarada a contiscaçã<J, pag-ando o accionista 
atrazarJo todas as <Jn:wtias qne elh~ dever :'t comp:tnhia, todos 
OS gastos CtlUSttUOS peb falta do tm,g:l,ll18llto, O a. multa que a 
direcil>ria co11sidorar justa, mas não se porleni exigir o perdão 
como um direito proprio. 

Art. 6D. A conrisca<,~fí.o de uma acçiío, excepto pela fa.lta de 
pagamento de qualquer prestnção, não prejudicará o direito " 
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qnal(]uer di vi, lendo ou dividendo interino que já tiver sido an
nunciado. No c:1so de falta de tal pagamento, a conlbcação in 4 

cluira todos os dividend(ls não pagos uu dividendos interinos o 
os juros vencidos o a vencer. 

Art. 70. As vetHlas e outr·as disposições do acções ren t.:n
ciadas e COIJ1iscad;ts poderão ser eJI'ectuadns pdu conselho, na~ 
épocas e nas condições quo lho p<lrecerem. 

Art. 71. Um certiticado por escl'ipto, carimbado com o sello, 
assignado por um director pelo monos, e refet·endndo pelo sr~cre
tario, estabelecendo que fi1i devidamente renuneiadit ou conlis
cada um acção de confol'midade c(lm a presente cscriptnra. e de
clarando n data em que foi renunciada ou coutlscada, serú evi
dencia concludt~ute do facto certilicado a favor de todas as pessoas 
que posteriormente reclnmat'elll ser JH·oprintal'ia!'; da acção e 
f<tr-se-ha. no livro das actas dos traballws d<L directol'ia. um 
assento relativo á emissão de c:tda um de tae:) certiticados. 

Art. 72. As acções renunciadas ou coufbcadas a beneticio da. 
companhia. poderão, a juizo do consellro, ser vendidas ou dis
postas por este on poderá permittir-se que ellas continuem como 
si não houvessem sido ernittid:ts, segundo o consell10 entender 
mais vant<ljoso para a companhia.; e omqu:u1to 11iio forem ven
dídns ou dispostas, poderão ~cr i11script:ts em nome rle um:.L ou 
mais pessoas f)Ue a companhia designn.r, as fltl:les pessoas as pos
suirão sob tldei-commissario pat'a o beneficio da companhia, e 
estas acções com os seus dividemlos, 1Jo11us e jm·os constituirão 
parte dos activos sociaes. 

XV 

ACCIONIS1'AS INSCH.Il'TOS E REGISTROS 

Art. 73. O registro uos accionistas t1cará a cargo do secretario 
sob o domínio do conselho. 

Art. 74. Todos os accionistas nominativos deverãu do tempos 
a outros indicnr ao ::;ecJ·etar·io um endereço, no keino Unido, que 
devera inscrover·-se como seu tlomkilio, e os Jogares Rssim in
scriptos de tempos a outrl:S serúo cotJSiliorados suns residencias 
pat·a. os ti ns exigidos pelas l•_·is e pela presente escr·iptnra. 

Art. 75. Si qualqu:;r ac1·ionista deixar de indicar· um tnl en
dereço no Reino Unido, não terá o 1lireito de receber aviso algum 
de qualrpwr das assembleas geraes ou outros tralmlhos da com
panhia, e não ílcarão invalidas quaesquer reuniões das assembléas 
ou outros tr<tbalhos em razão de não tet· elle recebido qualquer 
de taes avi:::os ~teima citados. 

Art. 76. O secretario deverú, entre as horas de 10 da manhã 
e do meio-dia, pennittir qnalf)tleJ' inspecção do rPgistro de accio
nist<lS, ou de qualrJiwr outro registro que as leis dbponiJam,sr,b 
a eondi<;ão de fJUC todo accionhta ou outr·;1 ressoa, :tntcs de ex
aminar qualr1uer de taes registros, assigne o suu n0111e em um 
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livro destinado n. isso, e o secretario, antes d.e todas as assembléas; 
ordinarias deverá permittir que qualquer accionista qne o mlici
tn.r, inspeccione os livros do conl:thilidade da companhia, uas 
,·lpocns e sob as restricçõns que o conselho indicar, mas sem a au· 
torisnção expressa d.a director·ia não permittirá outra. qualquer 
inspecção do~ livro'3, re~istros ou papeis. 

XVI 

Art. 7i. O numero dos tlirectcros (sujeito a qualqne1• n.lteração 
qne a assembléa g·eral decretar de tempos a tempos), uii.u será 
inferior a tres uem superior a seis. 

Art. 78. Cada director· deverá pos3uir não menos de 
em acções preferentes da eompanhh., valor no

minal, inscriptas em :;:eu proprio nome. Um primeiro director> 
po1lerá. obr·ar antes de adquirir as acçõ,~s que o habilitem, mas 
ser·á em todos os casos obrigado a adCJuiril-as tlentr·o de· um mez 
da tlrüa. em que for nomeado, e si não o tizer serú considerado 
como tendo concordado em acceitar estas acções da companhia, 
as qnaes lhe serão adjudicadas immediatamente nesta conformi
dade. 

Art. i9. 03 directores só serão respons~veis pelos a c tos que 
olles mesmos praticarem ou a que se unirem. 

Art. 80. Por occasião da assemhléa ordinaria de 1898, e nas 
assemlJlóas ordinar·ias dos annos segnintes. vagará os sen~ cargos 
uma. terça parte dos directores, ou si o numero dos dieectores 
nJo é muttiplo d0 tres, então o numero mais approximado, mas 
não excedente de uma terça, parte, e a assemiJlé ~ eleger a accio
nistas habilitados para prenncher as vagas. 

Art. 81. A rotação em que 03 primeiros directores vagarão 
os seus cargos será eoncOI'dada, entre elles me~mos, mas si não 
concordarem, os uirectores a vagar set·ilo escolhiJ.os por escru
tínio. 

Art. 8?. Quando suscitar-se fJUalrtuet· questão quanto á rota
ção em qualquer director houver· de vagar, ::;erá ella decidida. 
pelo conselho. 

Aet. 83. Si os directores quo houverem de vug,1r forem habi
lita,ios, poderão ser reeleitos. 

Art. 84. Nenhuma pessoa, a nilo ser um d03 IH'imeiros dire
ctol'es ou um director que ltouvet• de vagar, ou nome:tdo pelo 
conselho ou por este t•eeommend<ulo para ser eleito, ser·á. elegi vel 
para director, si não tiver possuido por tre:i mezes pelo menos 
as acções que a habilitarem e si não entregar ao secl'etario ou 
no esct•iptorio, no prazo de não menos de quartozB dias nem 
mais de um mez antes do dia designado para a eleição, um aviso 
por cscripto e por cita assignado em qne tlcclare que esti~ dis· 
posta a ser eleita p::tra a dircctoria. 

l'oder Executi\•o iS\:!7 20 
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Art. 85. Qu,lndo n. ossembléa. ordinaria de qualquer nnno 
deixar tle eleger um dil'ector em ver. do qua honver de vagar, 
considemr-se-ha que o direct()r que tinha de vagar foi reeleito, 
salvo si houver opposição, dui·ar1te a :t'i:·WTIIIJiéa, por aceionistas 
que possna1n a maiori<t da::; <IC'\t1e;; repi't~~(~IJtadas 11a assemllléa. 

Art. RG. Qualquet· direclor vagarú o s:~u ear·go si deixar de 
possuir o IIUIIICI'O de acções quo o haiJílite, ou si qnellrar, ou si 
suspender os seus pagamentos, on tiz0r composiç-ão corn os seus 
er'euore~, ou si perder a razão, ou si por seis mezes collsecuti vos 
deixar de com parecer no conselho ('ia! v o si o eonst•lllO deter
minar de outro modo). 

Art. H7. Qualquer· directoi', fJUor pc:-;soalmontu quer como 
membro de uma. tirma, eompanlJia. oa cor·pornção, poderá ter 
interesses em qualquer oper:tção, cn1preza. on negt)eio ernpre
hendido ou auxiliado pela. companllia, ou em r111e elht tiver in
teresses, corn tanto rpw ronste :w con~elho a n:ltiii'eza e cxten:::ão 
dos lllcsmos inter·es:;us, ou poder;\ SOL' um dos arh·ogatlo~ d:t conJ
panllia, e poderá S!'t' uonwado para qualquer e;ll'go ~'XCepto o 
de caixcil o solJ as o1·duus d,t d!L'c'dOI ia, t'tllll 1)11 S')lll reruunc
ração. 

Art. 88. Nen!Jum directO!' t1e:1rú inhahililatlu a obrar como 
director em consequeneia de ter t<~o:-5 intel'esscs oa do ser assim 
empregado ou nomeado, mns nií.o poderú votar sobre flUaesquer 
assumptos relativos a. quaesquer· oper<IÇÕG . .;,, empt•ozas ou negocios 
em que tiver interesses; si porém assim votar, não se contará o 
seu voto. Ficando entendido que esta prohibiç:1o não abrangerá 
o conti·acto mencionado na clausub ~1a, nem q ualr]twr mate1·ia 
que dello se dirive, llt~H! qualquer contrado pela ou por pnrte 
J.a compallhia coa1 o oh.it~cto de dar :w.; di redores 011 a q uaesrpw1· 
delles qualque1· g·arantia. p H' vi<t dü inde111:1izat:iio. 

Ar·t. H~l. l'oder·t\ 11111 direetor enr quai1JIIt~I' ópoc~t tla.r avis0 
por esct'ipto ao conselho indicando quo de::-;eja vttg<~r o earg-o, e 
pass 1110 um mez a contar· da dab em q11r~ don o avho, 011 quando 
o conselllo aceeitar-1 he a. demissão, Stja qn<~ I fllt' o primeit·o destes 
caso:>, c não ante:::, licar<·L vng-o o seu ~~argo. 

Art. \)0. Qualqnet· vaga occasional que sn de:· na tlirectoria 
poderá ser' p!'eenellida pelo conselho lltllllP:IIH!o e~te um ncr~io
uistn. hahilitado, e tal nome<H:ão ser·a. \·úlida at6 a reunião da 
assembléa gen:tl seguinte, e si fur ent;"lo :1pprovada pela as
sembléa, o acdonbta nssim nomeado occiJ[l;Hú em todos os sen
tidos o Jogar do seu pr·etleccs-or. Poderú tamLern o conselho em 
qualqner épor.a antes Jo Jim do anno de loíJô norncar um ou mais 
directores addicionaes. 

Art. ~Jl. Poderão continn:ll' os traball10s os di!'ectores res
tantes, não oustunte qualquer vaga. ou vagas dadas 110 conselho. 

Art. U~. A remuneração do.-; rlirecteres será a. quantia de 
.f 1.500 por anno, que ser·ú reparti(h entre os directores n;ls 
pt·opot·çües que o cons ~lho determinar· de tempo:> n. outros. 
Pouera ser n.ngmeutndn. a remuucrnç:lo do~ dil'ectores por de
liberação dn. comlmnhia em u~sembléa geral. 1\las e3ta remu
nernçào seró. exc nelvn. dBs sommas hn.venrlo-as, f)Ue 1 do confor-
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midade com as disposiçõrs nbrdxo consignadas, o conselho con
tracte phgnr a qualquer conselho ou directoria local. 

1\l"t. ~n. Poderá o cons1;lho norwne um 1le seus membros 
<'orno dir·~~ctot·-gen~Hte, nos terrrro~ e condições, com relação a 
honor·arios, dllr';l<,:iio d8 e:.;m·ddn, e outros, s1·g-nndo o conselho 
houver· bem; e pLHiet·il, SII.ioito nos ÜJI'IllOS rle qnalqttet' con
tmdo celeln·ado com qualquer dir1 ctor-gerente de tempos a 
( utros, em sc~sG:ío do conselho convocada e~poct:llmonte com este 
lim, demittil-o do posto de direetor-geronte, e poder:'t de tempos 
a ontros prcenclwr qualqunr vaga quo se der ne:-;se cargo. 

)Jt. H l. O dii'IJdi>J'-g(•f'l'll tn 11i'i11 tcr·:'t qun v:t~:u· ont rota~~iío, 
durante o tcrrno OIII que vi~~~rar o snn nx~~n~i~~io, Ill:ts si d1•ixal' 
de ftllll~cionat' como rlrreclur·, por qnalq11er· motivo, ces:-;ar:\ Íí!SO 

fiu~to e immediat:lJnnnte, do Sfll' dirudor·-·gen~nte. 
A1t U5. O con:::nlho JH•d••rá del(~ga!' no din·<~tor-g-crrmte torlos 

on qnansqnrr do~ ~1;~1~; JHHlere;;, ('\"(~tqJto 11 d1~ la.zor· chamadas 
da prestnçi"Jt~s. tum:;r dinheil'o errrpre:--tado, 011 de t~onlbl'ar• ou de 
acccitar a rermueia di) nc\·ües, o oste ultinro no exercício de suas 
nttrilmir;õe;; dcvnrú conformar-:::e com as rcgT<~S rpro llle forem 
impostas pela directoria. 

XV li 

CO:'{SELIIOS E Cü:\IMl:"SÕES 

Art. 96. Haver{t sessões d·J cousclllo Qll:\ll•lo c onde os (lire
ctores entendor·em. 

Art. V7. Poderá ser co;1vocado um conselho ex:traordinario, 
em qualquer époe<~, por um dircelur IJU<tliltWr, dando est0 <wiso 
tlu d1 1U:::; dias aos ou trus directores. 

Al't. !18. O conselho podem •luler•Jlliuar o numer·o necossario 
para tl'<tttl' d<~ negocio;;. Si ni1,11 ho11Vel' det·isilo em contrario, 
dnns d11·cetures l'onstit.uir·:lo Illllltt:10 lugul. 

1\rt. IJ\J. U e1,t:sullro pudl~!':l do t·-~''lJÍu,; :t tnlllpos nomear um 
pro.-mlen tu, e, :-i :1:-;~iru u euleudc·r, 11111 Yiee-pru:-:Ideuto por um 
:trmo ou put· por·iodo Jltellur·. 

Al'l. 1110. Ern t~,:lo-; <S 1·aso;-; errr qno o }II'Osidente e vice
PI'e:::ddi~llle estivur(~lll :tll::;etrt.es do L:Utl::;~:llw, ustu numearil. um 
l:iUlhtitnto terrtpill'i.triu do pr~·sid··uto. 

Art. 101. Os tralJaliHb do eousellro :-;er:lo regulados em tanto 
quanto o Uelül'Jlli!Wnt :18 üi'U('ll::l Yi~(mtes do JlteSlllO conselho, 
pelus mc::-mas Ol'ilens e111 ,-igor, o t:lll todo::s os outros sentidos 
como melhor cntenuerom os directore::-: presüutes. 

At·t. lO:!. Tou;ts :1s quoslõus npi'o:oentnd<IS :to eonselho serão 
decidida~ pot· lljaiuri 1. d(J~ votos do,; din;dures preseutes em 
l'essoa, ea.da directur tendo um vuto. 

Art. 103. No e;1so Je empate 110 cons!'llro, o president{~ que 
estiver serviurlo uello tel'a então um voto preponderante ou 
de q ualidarie. 



452 ACTOS DO PODEfi EXECCTf\0 

Art. 104. Poílorão os dircctorcs em sessão do conso1ho no
mear e demittit· rpw.es1nm· eommiss<Jt':~ c~OIIlJ'OSias U<) m·~nlln·os 
de seu propt•io g-rernio, ::;L'gumlo mol11or on tcndoJ'em. o poderão 
deternlin;tr e regular o llll!tlcl'o kg:tl p:ll·a J'un•·ciouat·, os seu~ 
devere::~ e a ordem do seus traual!ll!s. 

Art. 103. Todas as com missões la vrarãu act;\S ele S·~lls trall:t
lhus e delles farão relatorios ao <'Ollsdlw de tempo;:; a qntros. 

Art. 106. As ;·ctas do;; tralwllws de earia se~'siw do cothelho 
e dos dire~t.ores quo nullns assistiram re~p~Jetivam.eutn, serã() 
assentadas pelo secretario ao me~mo terllpo, on com a maior· 
brevidade que for conveniente, depois de enecwrad;l:) as sessões, 
em um livro destinado a isso, e S8t':io a~;sig-nadas pelo presidente 
da sessão a que se referirem, on reto darJncll:t em qno ÜJI'Hlll 
lidas. 

Art. 107. T<~es aetas, qu;mdo forem a~;Fim :',s~cntall<lS e ns
signadas, ~erilo eon.sideras, uüo lmvcndo Jll':J\ a de enu, regi::>tl'C'S 
exactos e trabalhos odginaos. 

Art. 108. O conselho qaeecndn-o 1 pnrl<?t•ú adi:tr as snas srs
sões pelo tempo o para o ln!!::Jr' q1w 11.1 dit·cct<.>rcs dd•Jt'ttti
narom, 

Art. 100. O con~;elho podorú c dnver;'l, sn,ir•ito :w tlnminio <bs 
asscmhléas gera1~s (mas não de fúr•ma :t ir;\':llírlar· qn:dqw:t· :1do 
do conselho J'oito antes de votar-se a ddiiJor·:;ção dn. :l~snrll1Jl<3;r, 
geral), fa,zer e dit·igir tod(/s os 11egoeios e :1ssun1 pto·' da compa
n!Jht e exercer todos os podere:::, nttrit,niçiit>S e di~:wreç•>es d:t 
companhia, excepto tão sómente os tptl', dn C(lll ;·<H'!llidade eom as 
leis e com a pre~ento eseriptnl'a, fie:1ll1 exprc:-:;:-arJwnte rtsalvados 
para o exerereio d<~S ;,s::;embléas getoar~s. 

Art. 110. O eon~ell10, snjoito ás c1mliçõe:.; a.-Jni enntidas, 
deverá nomear o sreretnrio, ~~~guudos :oA<'t'utario:-; .~ 'nltt'th om
pregadcs, os banqneit·os c os ntlvog·;l(h:s da l'l'lllJl'llllti;l em íJtl<t<·:-;

quer termos e rondiçües, e poderá ele t<•mpc's a tempr s rc~mover 
ou demittir quaesquer dellei-i (t~:mporari:l!l1cnto un de outro 
modo). nomear outros em Jogar dellcs, e betu a:-:sirn concordar e 
tixar as g-arantias ou 11nru;as que dles <J,wam presbr (haven
do-as), para o m:üs fiel de:,:cmpeuho rle su:\::i ollrigaçl-,é'S, sc·gnuclo 
entender o conselho. 

Art. 111. Poderá o conselho do tPmpo;;: a 1111tros nnme:n• nma 
ou mais pe:..soas, eomo nwllinr ('llt' ndPJ'. 1:a. rl'l:ilid;,f!e r],;) cnn
sel!Jo ou diredoria loc:d na, ,\mr~ri~a 1{,, Snl c.n P:n qm)lrpwr 
out~a parte do llllllldo, e 1:oder,·t dr~le.~.WJ' nr'ssr· con:-oelllo cu (lire
ctorm local todas e quaesquer attrih:tiçiie:-; IJ'W e~;i_ia o direito da 
Rcpublica Brazileit·a ou de qualqunr ontro p:l :z ·-~ Ji')Jerá t:unbem 
o conselho de tempos a tempos 110Jilear nma ou mais pesso~1s 
para (lgeut0S OU l'C[ll'CS0ll!aiJt0:3 da COilljlillilJitt r.•JH <]llalrjUI_'l' ]•aiz 



tm iog,,r, o nomMr todos es oillciacs e empregados que forem 
neccssa.rios p:tra (br a.nrlamento aos nog-ocios sociaes, nos termos 
e mediante as retribuições qne a dir·c~:toria entender, e po· 
de!'ú tle tempos a outros demittie (plar:srtn·'f de taos pessoas e 
nomear· nntt·os ern S(~tl !ogar. 

Art. 112. A dit'edorh podcJ'Ú de tempos a tempos delegar em 
qualquer de taes comellw:::, dirodorias, administr:~ções, agentes 
on repre:;entante:-', oífidaes ou empregaJos locctes to los ou quaes
l}tWl' dos potl~~res e attrilntiçfíes do cow;r~lho. 

Art. 1 U. O roni;olliO po,lerá vm·ifit~ar, eoncordar e pagat> 
todos os gasto~ d:t orgauis<~çii.o o est:tbele~imento da. comp<mllia, 
(-J os da emissão ou co!locação de qn:wsqucr acções. deúentures ou 
ontros valores, que ~~onsidet'arern <~onvenientes, ou os do f}nal
f}ller ontra CO!tlpanhia, soeiod;Hio otl orttpreza promovida, !nu
dada ou estalJelocid;l p:)la cotnp~wllia no to·lo ou em parto. 

Al't. 11-1. u con~dlto prlr!:3t·:·~ ~~xet'C<~r os podet·os da «Lc)i de 
1864, ro!'r.•ro!lt<:> a sollos socLws>>, o~ quaC's potlt'l'l~::> a cumpanhia 
dl'sde jiL lic:t nxpr,~ssamonto autorisada a ex"reer. 

1\rt. 11:-i. O sr~<·t·etarin ;dlixarà o :,oello (lll!' or·denl tlo eonsc)lho, 
na, pr'<~:-;enç.t de pelo lli<~Jtos um dirnci or, a ttHll)-; os dncnmontos qu~ 
nneessitcm snr sellados, e todos est,•s dncnnwntos serão assigna
dos pt~lu mesmo lliret'lor o referend:ulos pelo sect'etario. Qual
fJU~~~· se !lo lJllC t't)l' usado no C'Stt·n ngeiro, segundo as disposie.;ões 
da «Lei do 1861, rcruronle ar !S selins sociat):'•> será atnxndo por 
Ot'llem e n;t pt·l~senç<t d:t pe:.:so<"t ott po:-:so:1s qne o con~clllo indi
car, sen1h1 O:-) doentncrlto:-) sclladus, eom olle . .; nssigBados pelas 
}Jessoas f}U8 LwJIJetn desig·nal' o enn ;r~llto. 

r\.rt. l Hi. Todos ns clleques, Ietr:1s de cambio onescriptos de 
ui vit!tt fier:1o a~:sign:tdos, ueeeites, s 1cadns ou ondos,.:ados pela. 
pc~so't on po:::-;oas l}ne o eonsc!Lo numce~r csp(Jctalme~>te para. 
tal lim. 

Art. 117 • .As CtHltas 1lo conselho, depois de revisaclas e appro
vntlas peltt nssemlJ!éa gernl, serão tor:nillantes, excepto em
f}U:mto a qu:w~rpwr· enganos que nell ~:s se de::;colJrircm dentro 
d1' dons uwz~;s depois do npprovad:1s. 

Art.. 118. os ,~J'I'Os desC11ber·to~ dl~llf.t'o dnqnello pr~rindo :;orilo 
reclilil'ndos ilunwt1iatanJOJlte, o as roJ'1)l'i:l:1;:; contas :st·rã.o con
clntlcut·?s, pass;ulo este poriodo. 

Art. 110. Os Jil'eelores pe!'cehor.:lo todos o~ ,(.nstns de vingom 
o out.1·os <JtlO fizerem, quando, cum a :~pprova1;:tu do cousclho, 
estiverem cinpr·egado:5 no s<:rviço lheomp:llllti:l, n no ca:-:~o de ter 
um dit·eetur que ir on residir· no cstnwgeiro ;1. soJ'Vit:o da com ... 
panltia ou que prostar ú companhi:t qn:tcsqner outros serviços 
extr':tor·dinarios, poJ~w:'t o cous('llto p:1g:tr-llw llllnlqucr rcmu
r:erilr~i\o cspc~:i:tl fJtle lhe pan~e T razoavel. 

1\rt. 120. o conselho lHHlt~rú, r:n1 rpt;dqnor c:1so em fJilO tiver 
dt~ p:1g·:1r qltn.lqtwr· sonJnt:t do dinitr•iJO }HI!' qtt:drJltr:!' moti\·o~ 
ernit.tit· a f.tvor dt~ fJll:tlqlleJ' eotnp:,nhi:l, r~O!'[H11'al,~ilo, ;tntoritlade 
ou lWS:'-O;\, aeçi'ír•s da eompa11hia como int,~gnllb:tthS no todo ou 
em parte, ou dr.:bcntu1·es on v:llore~ ltypotlll'ctLrios ~'In vez de 
ntzer o pngnmento em dinheiro cll'r;cti r o, e po.tcrá cmittir o 
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inscrever taes ncções ou debenturc<; on v:1lores hypothecnrios, 
nessa conformida.dn, e hem :ts~im po.lnrú a.djntlieat· a~~çõr.s d:t 
companhia como intr.gralis=11Lis no todo r>u em p:tl't ·, 1'111 s:t tisf;t
çã.o ou reducçfío tle qu;wsqnor• l't~cLtmar:õ··s Cr>Ittl'il, on I'<~~pnn
sa hilidade da cornpn n h ia, ou do rpmlqtwr eotnp:whiit, enjo~ 
comprornis~os e p:ts:;ivo:; esta comp:111hia JH>ssa aeceit;tl\ e o 
dinheiro creditado como p:1go por c·on ta du hes acçõ:•s on deben
ttwes ou valores hypotl!ec:trio~ respeelivamcnt(~ ~<·r:l. consider:l'lo 
e tido por pagamento ern t'onfnrln a!ó :1 "U:t impol't:tllt'ta. 

Ar~. 121. Nenhuma compt·a, vnnrh, contl':wto on :tjusto :1 que 
se tiver dado a sancçfí(l da. cump:~uhi:t etll a:~:·wml>lc\t. gt~ral, po
derá intpugnar-se sob o pé de qno nii.o se :tdt:lva detttro dos 
limites ou se oppunha. aos ohjectos soci:les, ou •i fllll ex~essn das 
attribnições da companhia. em <~sseml,lca gnr<tl on por qualquer 
outro motivo. 

XIX 

ltEVI~'OilFS ])J·: CO\"L\S 

Art. 122. Dos rovisorrs r],~ cont:t:~. qnn Jlilo ne'~·~:'";it;llll ~ET 
accionistas, seriio nome:~do:; peh ébS·~!Itb!~_;;t lll'din:liÍ;t de l':uLt 
anuo, p~r;t o nnno segulnte, o antes dt~ eel ~l>r:tl'-S•' :t pl'imcira 
assemlJ!éa ordin;tria, o cotbolho Jll>n\•'a.t·;·, o,; !·e,·bo: es do er>nt:1s, 
mas uonhnm:t pessoa poderú sot• cl,,íh p.~r·a red..:(Jl' do cot:h:). "Í 
tiver outros intert'SSI'S quo niio <>:~ d · :trcio:~ista da el'lllpanhi<t, 
em qualr]lwr de suas trans:Jcqõus, o llenltlllll direetor· ou outro 
empregado poderá ~er eleito, omquanto ,·~:tiH•t· em exer·cicio. 
Qunlqurr vr.g-a c:tsual quo so dt~J' no c;n•g0 d0 revbot· dtlt';mttJ 
qualquer anno scrit inmwdintnmentc pi t•on,~llirh pc'!a diroctoria. 
Urna on m:d~ firmas tle co:'t:ldorr:s J·ulilier>:-; rcd·Tiio ser nn
mearlos par·a ser·vir corno nm 011 <lllllH;s rr•vis~.r.•-;. >::'lo Jt;tvt•ndo 
nleiçãn de l't~vh::ore~; de euntas pela n·l!'lll:r qno dito tka, prldcr;L <t 
Camara do Conllnm·t·io, a petlirlo dn JJ<t~) nto:l' .:-; de dtH o necio
nist::ts, nomear ntn revisor para o Hlllln ~~Ol't't•llte t' fiX:tr o lwtw
rario que a eomp:1 nlria de\ l'rÚ. p:t gar-llte JIOt' ;.;r u~ :~~~rviçns. 

Art. 123. A rdeibnição 1hs J·•·vb(>l'r':-; dr' co:tta,.; serú Jll:lrr:ada. 
pela assemnlév,e estes rn'.-is:~riio :~s contas d;t. cnmuanili<t :ie con
formidade co:n as leis o com a presentn c-;criptnr:l. 

Art. 124. O conscl h o r.t r<'t :IS::O:r'ntal' C!>nl:1s tir>is e snfTicientrs 
dos negocios sociaes o uma vez por :umo ontrrgnr:' aos revisores 
;J, conta an:mal e o balanc•3t<~ que dr•vcrfio ser· apresnnt:tdos ú, 
nssernbléa, e os revisores rr·ee'>el-os-l!ão n C"ialltinal-os-IJi'io e 
inspeccion:-~riio pessoalmente os valor<~" da cnrnpanhi:1. 

1\rt. 125. Os revisores on t'<lntinrm!'i'io a~ Pont:h e lul:'lncete, 
on, c:1so niio enten am contirm:tl-os. rl<~~·c·riio pr·r'[•:lt':lr nm l'<'la
torio especial sobro os mesmos, e entr1 g:tr :~o votl~<·!lro :~s cont:1:-; 
o btlancete CIHII o rclatorio, qne incliciJ'Ú o J'•:.~nl!ado tlll cxan~e 
dos valores. 
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Art. 1·26. Pdo mr~nos, sete dias antos uc tot· log •I' a assombléa 
ordinaria, o conselho onvi<ná pelo eo!'l'eio ou do outro modo, nrn 
cxmnplar imprrsso d"s contas o ],,tlancote examinados pelo~ 
revisol'os e do rel:ttorio dos revi:3oros, a todos os accionistas a 
sem; domicilio.s itr~criptos. c no mesmo te111po mandará dou~ 
e~emplares de eada um rlo~tes rlflttlltH~ntos ao scantaf'io uo 
departamento de nrções o empr~stimos da BoiSi~ de LoJllh'CL 

Art. l~i. Em todas as as~ewhléas ordinar·ias o rclntorin tio, 
revisores de c~ntas ler-se-ha pcr<tnlo a assemhlóa c.)llJ o relu torio 
do cons0Jho. 

DIH ECT.JIU~S, FIDEI-CO:\L\II:-::.;A J:Ii'S R OFFH'l.\ E~ 

Art. 1:28. Quanrlo assim o entende!'(') cor.sclho, havet·:"t tae:.s e 
tanto..;; tidei-cornmissal'ios para rpmesrp1er dos ohjectos da compa.
uhiit, conforme ueterminnr o conselho, e set·:lo nomeados e 
(Siljeito aos termos da rtlialquet· escriptnnt de curndol'ia. ou 
ontro contracto) demittitlos pelo comelho. e gozari1o das remn· 
nernções, poderes o indemnisações, tlesem p:mharilo as obrigações 
e ficarão sujeitos nos J·egulamentos f]Ue o conselho determinar. 

Art. l:~U. Os directore~, fidei-commis:::al"ios, revisores de contas, 
secretario o outrrs empregados serão in<lemnisados pela com· 
pa.nhia. contra to-las as perdas e gastos que lhes advierem no 
on com de~ernpcnllo de seus deveres rcspectivn~. excepto og que 
snceedet·em em conseqnencia de seus propi'ios actos on raltas 
volnntarias. 

1\rt. 130. Poderá o conselho pag:w a fJitalfJIWradvov.ado ou 
empregado da companhia por porcentagem ou outra commissiio, 
quer seja calculnda sobre a totalidade, fJUer whro qucdrJ1181' 
parte dos lucros socines Jirpti<los ou sobre trilnsacçõe..; espeeiae:". 

Art. l~n. Nenhum directot·, fidei-commis.,;ario ou outro em·
lJt·egado será responsavel por rtna.lf]uer· ottlro dirertor, fl<lei
eommissa!"io ou empregado. nem por unir seu nome a a~signa.
tum a qnnlr1uer reci\,o ou outf'o :teto de conf'ormirlarlc, nem pot· 
qualquer perda ou gasto que sofrrer a. companlria on outm 
peswt em cnusequencia. do netos ou feitos da companlria, salvo 
si tal perda ou gasto dor-se por motivo do seu p!'oprio acto ou 
f~tlta. volnntaria. 

Art. 1:r2. As contas de qtBlrtuee lirleicommissal'io on empre
gado porlm·ii.o ser aj ustarlas e approv<vJas ou desapprovad.as, no 
to1Jo ou em parte, pelo conselho. 

Aet. 1:3~3. Si um di!·ector·, lirJoicommiss:1rio ou empregado 
vier a qucl,rar ou a f11zer r~omposição pu h\ ica com os seus cre· 
dores, ficara por isso inhauilit 1do para. exm·cer· o cargo do em
prego da. comp:mhia. e deixará do sel-o. Comtanto que omqurwto 
não se tizet· um ass"nto referente a e.:;sa inhahilitaçfio nas netas 
do conselho, os seus uctos dUI·:mte o exercício do seu cargo 
serão tão valid.os como si não tivesse ficado in habilitado assim. 
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XXI 

Art. 134. A primeira asscmhlúa get'al terit logar onl Londr2S, 
dentro tle quatro mezes a contar da data do registro da escri
ptura social e dos est<ttutos. 

Art. 135. Colebrar-sc-ha annnalrnente uma asscmlJI~~a ordina
ria em ()Ualquer· logar no Rt~iuo Uuido, <'t l10ra o no dia, em 
cada anno, que o conselho indicar do tompl)s a outros. 

Art. 1:36. A assemblc~a extr·aordinaria podera ser convocada 
em qualquer époc<-t pelo consellJO, do son nwtn prop!'io, e devera 
ser convocada por elle quando for entt·egno nu secretario, ou no 
cscriptcrio para. o conselho, um pedido feito por fJUalquer nu
mero de accion istas, não semlo menos do doz, o possuindo em 
conjuncto não menos de ulna. decim:t partü dn capital em acçõ~·s 
ordinai'ias dflclarando plenatncnte o ol•jodo da reunião e m;::;I
gnada pelos solicitantes. 

Art. 137. Quando o consel:w por 14 dias depois da entrega de 
tal perlido deixn.r de convocar a assemiJléa de eonformlda1le com 
elle, poderü.o convocar a assemlJ!éa os mes•nos solicitantes, ou um 
numero igual do accionistns proprieLn·ios da me:Sma. proporçao 
de capital. 

Art. 1:38. Totlas as assembléas geraes üxtraorclinarias seri10 
celebrüdas em qnaesquer logar8S convmlientes !lO Reino Uniclo, 
que inuic.:trem o con:;elho ou as pussoa~ q 1w e ou vocarem a as
semblea. 

Art. 13D. Tres nccionistas presentes em pesso:1 constituirão 
numero legal para uma. assomo lua geral, par<t todos os Iins, ex
cepto o de adiar-se a assemlJléa, e rnra este dous accionist:;ls pre
sentes pessoalmente constituirão lllmlero. 

Art. 140. Não se poderá tratar de negocie :dgnm em qnalf)uer 
assemblé;t geral. saJyo achando-se Jll'cseute umultiJH~ro legal para 
o mesmo negocio ao começ,u·-se este. 

Art 141. Si dentro de 111eia hora depois da marcada pnra a 
reunião rla assembléa, quer ol'iginal que1' <vliada, n:to se achar 
presente numero legal, dissol vor-sc-ha a assombléa. 

Art. 142. Poderá o presidente, com o consentimento da ::~s
sembléa, adiar a. assemiJ!éa geral de tempos a outros e de Jo
gares a outros, mas não se poderú tratm· de outros negocios em 
qualquer assembló<t gernl ncliada sinão os fJUO 1icnram por aca
bar na assembléa geral que for adictda, e que poJeriam ter sido 
tratados na mesma ns::;9!111Jléa. 

Ar't. l4~L Nenhuma pes::;oa como portador de um ti tnlo de 
acções terá o direito de asshtir on vot:u· ou exercer (]lWI~Squer 
dos privilegios de nccionista em qtw.lqtwr ascemhl(!a gel'al da. 
cnmpwhia, on :tssignar (j!Wlqtwi' J•Pdido on eoll\'OC;Il' a ~t:JSI~Ill
.blén. geral, si ao menos dous dhs ant,~s du marcado p:u·a a as
semhil)a, 110 primei r o e:1so, ou si an ks dn 1;nl.~·r•gar o rnesrno pe
tlido no oseriptor·io TI<) outro e:tsu, u::lrJ tirr>r úepfJsitado o dito 
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titulo no éscriptor-io, ou outt·o Jogar, ou em um dos outros Jo
gares que a dit•ectoria imlicar de tempos a outros, juntamente 
com uma declnração escripta indicando o seu nome €~ diree~~ão, e 
si o mesmo titulo não permanecer em deposito ate que tenha 
sillo cdeiJrada a a.s~emblr\a geral. N;l.n snrfio recebidos os nomes 
de mais pessoas que un:a como co-proprietari:t de qnalr1ner titulo 
de acções. 

Art. l-14. Entrogar-se-ha, as pessoas que depositaram títulos 
do acçõc:s um certiticarlo contendo os seus notlws r> direeçõe:3 e o 
numero de acções ou impot•t;uwin dos valores fmecillll:\l'ios cnm
prehendirlos uos títulos qur~ <lepositarem, e este certillcado lhes 
dará o tlireito de a~si:stir· e vot:lr nas assomhlcas g(~t·ne;,; re
latiYamente ás acções on valores especHicnrlos em ta 1 certilicado, 
do mesmo modo como si fossem accionist:1s ins(~riptos. Ao d~~vol
ver-se t<tl cerlilicado, f'ar-se-lhc:s-11:1 a c11treg-;t do,; títulos com 
respeito aos qu:tes clle lór· :,as..;ariP. Nu caso d'l dr~tr•riurar-se, 
perder-se on destruil'-se qualqner de taos C(~rtitir.ados, pododt 
ell0 set· renovado no..; rnesrnos termos que 1icam acima Jbpostos 
para a renovação de títulos (le acções. 

Art. 14:-í. Qn::~nrlo o conaelho convocor a as,;cmbh~a geral o 
qmmrlo os accionistas convocarem a assem!Jlea oxtt·aordinaria,, 
deverão respectivamente dar aviso da ronniiio C!llll a antece
dencb de nem menos rle sete nem 1nai~ de 21 dia~; ma-; sim qual
quer :1ccionista deixm· Lle recet,cr o avi:-;o, i~so uiio invaliuc\rá os 
trnhalhos de qnaJqucr asseml1ll:a ge!'al. 

A~"t. 1'1(). No caso de adiar-se qu;llquei' ;1ss("}mbléa geral por 
mais de oito 1lias, o cousellw deverú da.!' u vbo da reuniúo adiada, 
com a antecedencia do pelo menos quatro Llias, mas si não for 
adi:1<la por mais tle oito dias, Ilflo S'!l'á. IIcces::;ario dar-se a viso 
algum. 

Art. 147. O aviso de convocatoria 1la a;.;s0mlM~a geral e o ele 
~H.bunento excluirão o dia em qne ror expedido o aviso, porém 
incluirão nquelle em fJUe devn ser celelmHla a. assemblca. 

Art. 148. Os avisos de convocatnria d:1s ass(:mhléa.s gera<!S e 
os de seus adiamentos s ·rilo expnrlitlos por circulares aos accio
JJistas, declarando e:;tas a hora e logar cb reunii"io, e o couselllo 
ou os accionistas que convoearem uma ;1ssembléa geral, devr~rilo 
tarnbem dar aviso por meio de annuncios, no ca::;Ó rlc~ existirem 
titulos de acções. 

Art. 149. Não se poderá tratar ue negocio algum nas assem
bléas gcr;1es si não os que !'orem especitic<tdos nos" visos de con
vocüor·ia e as materias almixo especialmEmte HJenciotiaih,s, ex
cepto nos casos das assemilléas ordinar·ias. 

Art. 150. O conselho poderá convocar renniões rle qualf}tter 
classe especial de accionistas. As regras o os re~ulam~~utos con
tidos aqui com referoncia á con \·oc;t<,~:lo, cdcl,r:tçi'í.) e rJirecção 
das assemhléas geracs 8 de suas votaçõo::;, scrií.'l :1.pplicaveis a 
quaesqnor dr>stns l'01tniõ<>s o mnis :1 pproxinmrlan)('llto fJllC for 
pos~ivel. 



458 .\CT•'S no PODER EXECUTI\0 

XXIII 

TltAilAI,IfOS DAS ASSE:\IflÜ:AS nrmAFS 

"\rt. 151. [',;derá a enmpanhia, com a sanc,>·;1o do nma :~s
Sc!llbléa gor'al e :·mjeito a qua()srptel' condic;õ·~~ illlJ>'lStas pela 
asscmhlt~a de tempos a otttros. exeJ't'(~r qn:leS<(UfH' dos porleres 
con reridos pelas leis sobre soeicdades auouymas, de responsa
bililhtde limitnda pot· accõ~s. 

Art. 15:2. Pl'del'Ú. rpmlquer nssemiJJ,>a g-er<ll, preeedenrlo aviso 
par,~, tal fim, Jror· delilwr:H;ão ''i'Prnrada por dons terços dos 
vot )S emittidos pessoalmente ou por· prncura<;ão, clemittir qual
quer dir·ector· nu revi~ot· de conta:-;, o pmlerá JH>I' ~imp!tJS maioria 
preencher qualr]uer vacatura entr·e os diredores ou revisores, e 
poderá r11arcar o-; vencimentos dos revisores. 

Art. 15~3. Qualrpter ns-;embléa ordi:raria sem aviso al!!llln 
para tal tim poderá eleg-er direetnrAs ou rovi-;ore:-;, e porlerit 
recel er·, total on parcialrner1to, rejeitar on arlupbr e confirmar 
as contas, balancetes e r·elntorio::; do consrdho o dos revisores 
respectivamente, e poderá, sH_jtoito ás disposições da presente 
escriptura, rlecidir· sobre qnalqnet· ret'OillllJelld;lçüo da. dit·ectoria, 
quanto 011 em relação a qudr1net· diúlondo. 

XXIII 

Art. 154. Totlas as assem h lé<1s gBraes serão JWesididas pelo 
presidente rio conselho, ou, durante n. au:cencia deste, pelo více
pn~sidente. llavenrlo-o, n;t au~encia destes por um dir·ecter eleito 
pelos directores presentes, o ll<t :tth8ncia rltJ to1l11S os direetores, 
por um :~ccio11istn nnm•"Jado pelos ac,;ionista-; prc_..:r)ll!es. 

Art. 1;:,:-). Em torhs as assetlllJ!éa-.: or rlinari<~s em que ti verem 
quacsquer dil·eetore.;; de vngnr· c)s SPllS car·g·n~. r•ontiau;j,rão r'lles 
em exercício, até fJllC :oc dbsolnt a ;lssemlllóa, qmwdu cess<lrá 
o seu exercício. 

Art. 150. Sujr~ito ao pedir-se n rs~rutinio pela forma alJaixo 
mencionada, todas as questões que ti\'erem de ser decidirla pol' 
qualqttPr assembléa. ger;\ I. salvo sendo re:iol vidas unanimemente, 
e si não houver outra dispo:--iyão consignada nas leis, seriío de
cididas symbolicamente pol' simp!L'S maioria. do~ accionistas pc . ..;
soalmente presentes, c lwl,ilitarlos a Yotar n t t/Jr!lla da. presente 
escriptura.. 

Art. 1:)7. Em torlns as as"rmlJlé~ls gcr·nes, si não {;li' pedido 
o es~r-ulinio sobre qualquer do suns delJI;er :1çõos (imn~t'rli:,tamento 
qne o presidente da. a~semldr'la dccla ral' o 1'1~sul t.arlo da votac;iio 
~ymholica relativamente a elln), por· dor1s accionistas pelo menos, 
ou a11tes da dissolnÇ'ão on arliarncn to da assembléa pedido por 
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escl'ipto e assig-n:vlo p0r nc,~ionif'tas qu~ pos:mam on reprosentom 
poe pr•oc~ni'íl<;tO pelo ttlfltlOS t: 10.\100 d11 valot• ttnminal <las :tc
çõcs etn con.intieto, o qual ,Jnv(WÚ. ser etltt··:gnn ao pl'esidente 011 
ao secr·!~t:lrio, n de·~lnr<H;iio rlo pt·,•sill,~tlt·~ tHplltHln qtw foi appro
Y;ub nnm delil1e!'nr:l.tl e ntn :1~~-;ctlto nes-;11 ~~·ntidn nas acta::; dos 
tr·al1:tlllos da :tSH,~tt;bl··~," r-n!htilt1il':1o ovid,~rwia i;nllici,)tÜo do;; 
ütdo..; :t~sitn dud:lrn.do::-;, sc>.nt prc~ei:-;at· de p!'ova do numero on 
]'l'Oporçi\.!1 dos votos oínitti!\l)s pr<"> ou ~~ont.ra, :t tlt:lihnr;;ç:to. 

1\rt. 158. No ca~o de 1'Ctlir-:'O nm escr11Linio, cst0 se pr:tti~ 
c:tr:·L p<~la l'ónna, 11os log·;~1'c·:->. P flllnt· i1tlltwdi:1bm,mte, quur om 
qn:~lquct· 11Ulra dat.t •l,J:Itl'o dn,.; oito di:~s s•·gnilltns, ~.ognmlo dis
pnzüt' o pt'A::-dtk1tto d:1 :IS:-inmill·'a, e a d•·lihuraçiio d(~lt~rmin:1dtt 
pelo resulb<lo dn e.-sCI'IItini•) :-;c~r·à con-sidt~I':IIIa a de! ibí~raçiio da 
:1sscml1!éa geral em qun se pedi!· o <!~('rntinin. Nenhnu1 accio· 
nísta tr~rá o direito de~ votar ll'l cserntinio si nilo tiver c::.;t:ulo 
peescnte na as:::cmhló:t, on pn,.;so:l!m"nto on por repi·esentaçiio, e 
podendo ter entiio votado solq·e a questão qnando clla. su propoz 
origittalnwnte. 

XXIV 

Art. l51J. Em t<'das as qnest<J,•s que tivr~l'Olll 1k ser dccidi(l:ls 
por e:-·ct·ntinio, c:,Lb pt·uprid<~ricl de tl('(.·ôe~ prei'.:J'clltes ou dcfc
rid:ls, pre.:'enh nn, r1·tmiiio (l;t. a-;H~mblô;l, IJUIH' pes,;o;lluwnte, 
qnc·r por prncnrnçiio, o com o dir·eit0 de vobr nella, terá um 
voto p;H' cada ~tcc;iio pr(.['(~lltn e nm vc,to llül' caL!a :1cção de
J'el'ida. 

Art. 160. Si mais de nm:t p·s:::on f'or co-p"oprictaria de uma 
aeçiin, n,rp1C'lla CJJ.il) JlOIJ!(~ sn :11~lt:tr r·tll primnit·o log<~r no re
gistt·o d11S nccionist:~s eotnr) Ulll:l clns c·o-proprictari<~s (la, :tc>çiio, 
c nr>nltUlll;l OI<Ü:t, ú n qn,. U•m 11 dirc·itu .Je Yota.e rulativ<llll•·tltn 
a tal a'·çit<J. 

1\ et. I (j 1. 0In 1·:1so dn llltl :lc•:i.,ni-,t:t vi I' a, IH~I'di~J' a rnzi'io, 
podt·r·:'l t·lle \'(lt 1r po:· :..;(•n e11t':1dur on nntr·() r,~pr,)s'ut:tnte l'~g·a.l, 
Jllas d:) ontro 111o·!n wto S<'l':\ po:..;:-;iv<>l ~·mitlir-se Vtl(,, t'l~latlva· 
llleuli) a Utrl:l aeç:'"io de p1·opric.l:tdc do p··s-.,oa ÍIIr<IJn,r~it:uht. 

,\rt. lG?. Qn:tlq1wr aeci(llli,-f:t pl'H..:e!lte pr•~,.;Oillllente na ns
S·JJnlM~a ;.;or:tl, pod('i'Ú dnixat· de Y<~t:n' ncll:1 :.;, .\,t•e qualquer 
q11estii.o, m:1s :--i deix:tr ele vul<~r, 1Hl111 JIOI' j,~,,, eonsidm·:tr-H~-ha 
;lt\Sêlltn da :;:~~wm!dt)i\; nnm :1 su·t. fll'ê~(~!lr~:t po:I<)I'Ú invn lidar 
qn:tlqner prw~nt':lçfí,) qnn el\1J tenha. p~;~s·l,lo; ex,wpto no que 1liz 
resp"ilo a qn:tl·twn· qnc..;titu ~~~1,1·o a qll;t l ··IIP p11il€t' votar om 
pt:l:-:soa. 

Art. lli:l. Qn:t ll]lll:l' :H~t~ionist:t com o dil'nito ~~~~ vot:w potlot'á 
de t<'mpos a Pnlro.~. nolnear qn:tl 1'1"1' lllltr·o <H'eioltisb ('Olllü rr•
presc:nt:tiÜt) p11'rt \'Ot:u· pot· t!llc r:11t qn:tt'lllel' e:-;et·nlinio. 

At•t. lG'L Torlos os instl'lllllentns de pr(Wlll'<lçto sr•riio por 
escr·ipto, 11a fórlll<~ SC'guinto on dn cont'onnirlade r·orn nll::~, on o 



mai;;; approximadamentc quo as cit·cnm:.;taneias pt)rmttliroa1, 
sel'ão assignados polos ontorg:Lnte-; o drJpo::-ilado-; no cs:t·iptorio 
pelo nlenos 48 horas auto~ da m·tt•c;t<la p;tra a a-;scmulc.t geral, 
na qual tenha de fazer-s(~ n~o de!le::;. 

«Eu (A. B.) accionistn. rb soeiedarlr~ 7'/u; \'an Palllo Co(fcc 
Estotes Company, lim:tcrl, pnla pt·e:-;r~nt:~ norJwio ;1, (C. D.), e n:L 

~tnsencia. dnlle a (E. I•' .), arnl:os acr~ionist:~s ri<t companltin, pilra 
representar-me na assemblca goml :la cr;wptnltia CJUe terá 
Iog-a r em de d•3 I 8 e elll toda-; a-; sessões 
adiadaf; della. 

Em testemunho do que assigno a presente :ws do 
de 18 

( :\.ssignado) 

Torlas as escripturas de procut"açit•l rlcve1·fio set' devidamente 
estampilh<tdas. 

Art. l65. O p1·esirlento da sessão de íJn:-tlquer assernl1lea g-eral 
terá um voto a.drlicion:tl ou preponrler;! n te em todos o::; casos tb 
empate em oscrutiniu ou de ontra fémna. 

Art.. lGG. Torlos os as:<3uto.s contidos no livro das adas dos 
trabalhos das asseml1léas g~.·nws qnr3 ex po!IIJ;un ser· feitos e as
sig-nados de a~eordo com as lr-i~ ou eo1Jt a pr·esr~nt·~ escJ·iptul':l, 
n:lo lta.venr_lo pr·ova em eontr;u·io, 8n6io rnnsidel':vio.; rt•ghtrus 
fieis, e tralmlhus orig-inaes da r~otnp;lrtlrift 1\('s~a coufonnirlade; 
e em todos os casos incllmbirá intet'irnnlr'ntn á pes::;oa r}lte im
pugnar os assentos o dever de pr:JVar fJ.llu flotr\·c erro. 

XXVI 

Fr~DO DE JU<;3El~V.\ E E~IJ'I~J:GrJ Jli·; Dl:\!IIWWS 

Ar·t. IG7. Antes de repai'tii' qu;llr11wr dividendo a companltL1. 
designara par<t a amorti:-açoito dos rlcúen!ui··"S d;t conlp:tnhia, 
quaesrJuer• JHrtes dos fnr!do:; sor.hes q ll'~ :-;e eoncordon elll des-· 
tina.r para tal tl.m. Po fct·á o eon:-><•llw, nntes elo t•ecomrJwJJdar 
qual quol' dividrmdo, rotir'at· da par-te dos fundi):-; sor~Ltes que de 
conl'ot'ulidado com a pre:-;r~nto e~eriptur·a ;.;r•l'ia de ontl'o morlo 
dispo1•ivel para o p·tçtamr;nlo d•1s divitf,•nrln-:, a surmn~. rpw ello 
entender par;t. f,;J'Jil<~I' um on m:ti" l'tl!Jdo:·, d11 rr~:-'.l.'l'va, par.•. C.tzei' 
Jaco a evontnalidades, on pttl';t ig-tlaLtr rli\'Jdr~l!·f,)s, p:1l'a cumpr:tr 
IJens do qualquer 11aturezn. rlt~lltJ•o do~ pr'<l<~re-> d:t comp;tnhia 
(qw~ na opinião do r.onselh0 sr•jam e<llc•Jl;vJos a [l[>t'oveitar os 
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6en8 ol'iginaes), ou para concnrtar e mr~nter ctn:v:sqner dos bem~ 
da co111panltia; t()<los os dinheiros as:->irn dC'slin:tdCls o torlos os 
nutros dillhl'it·ns da cotti]Jalthia qr1e u:lo l'ort~ltl applir~:Lveis Íl)]
medintattinllte par<t qnaesqntll' p<~gamunttJ:-1 qnJ tr~nltam do ~:or 
feitos pela companilia, potle!'ào, snjtJitos ús dispo;-;içl->r.·~ do art. ;)o, 

ser 8lllJll\~gattns p:~lo con::-olho em consotirla1Los. Jttglt~zes on em 
qrwe~quor· outros valores atttot·L:.:ulos pelas lu1s da. lnglatt~rra. 
]Jal'a o mHprego do dinltoÍl'<Js do titloi-comtnis,;(ls ptn· p:Lt'li'! dos 
tirloi-commissarios, conl'ormo melhor entender o eousulllo de 
tempos a outrns. 

Al't. 168. Em qua1ctuer c1so em que assim ontenior o con
selho os empreg-os pod·~rüo soe feitos em nome rJe tidoi-cmnrnis
sarios, 

l>l\"IDE:IDOS 

Art. 160. Os dil'ectores por lerão, com a sancção tht companhia 
0111 assernllléa. g'Pl'nl, do teuq1os a outros, e sujeito;-; a. f!U<l !quer· 
contracto que for celelwado entre a cempanllia <'os uh!·igatal'ios 
da companhia ou (]nnesqner lhlei-cnrnmiss;1rio.;; em reprrosentnçãu 
o os obri,:..;;ltorios, annuneiar um di vi, lendo sour·e o capital srwial 
em acçues. Todas as ::sonJm;tS dbponin;is p:ua divid•·ndos (su
jeitas ú~ <lisposiçõPs aqui coutida,; a r.:;speito dos png-amcntos 
wli;tntado.; por cottla rias pt·o"Lt<.,:rl:~~. e entl'o r:S p:Jssnir!or·es dns 
c!:1sses d;IS acçur)S f)tle tunllnm o dir.·ito rJ,J Jia.l'tir~ipn.r· lli-;so), 
serJ.ll pagas em lli'Op()rr;üo ;\~ Ítllp1)\'t:1Jh'ia::; qnn de tempos a ou
tl'<IS foretn p:1ga~ on ererlita1hs como P''i.!.' 1s so\Jl'e :1s aeções ria 
cornpanltia. e do conf'unnidarlo com a p·t~st:\(;:1u ~~ ''s re-;poetivos 
UÍI'eitos () <ltti'ÍIJtltOS das difl'Ul'f~lll.OS da.sses dn a·.:çi)eS. 

A1·t. 170. Não s0 annut:ciar:t dh·idoll!lo ru:tior quo o conselho 
recomm(~mlar. 

Art. 171. · Poderoit o conselho aunnnciat' <li virJendos interinos 
sobre toJo ou f!Ualrpim' parte do capital socL1l e rebtivamente n. 
qnalqnef' Jl n-te dtJ anno, <}Uawlo a seu juizo os fundos sociaes o 
permi tti rnm. 

Art. 17:2. Os rli vi1lendos set·ã•) pag·os, immerliat:nnente <lopois 
de serem :mnunciados, ás p··sso:1s que a elles tiveJ·um direito, 
p~}la fónnn que 03 directoJ·es det·~nninarem de tempos a. ont1·os , 
e nos cnsos em f)lle mais CJ.Ue umn, rwssoa se ache in~cl'i ptas como 
co-propC'i1-•ta!'ia, d1~ nrna :tf'çiio, sr~rit sutneienv~ o pn~·;lffi'Htto :·t 
fJU8 se ac!wr inseJ·ipta em pdtnoiro log-;IJ' no re.tblr'o social. 

Al't. 11:~. Qiwn lo llltl ;tecioni.,;t·t estivnr individ:ulo L•:tra. c~m1 
:L companhia, to:los C'S divi·!emlns que lhn rm·crn p:~gavd~. ou 
Ulll[~ padr) sntlicir~nte, poder·ã.:) ser destinado:-; iH-·la cornpanhüt 
]JUl'a as 1 tisra~~iío total ou p:1rci:ll da f._ivida. 

AJ't. 17-1. Tudos os deYidendos pag;weis soln'o qnalf]lHH' acçit.o 
nomina.tiva serii.o pagos sóment<:~ á pessoa. que se achar in·
:::ci·ipta corno proprictn.ria Llo tal a~'~~il,o ua dnta. em q11e for vo-
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tada a delib3rrção annunciando taes dividendo3, ou aos repre
sentantes legitimos de tal pessoa. 

Art. 175. Os dividendos n:"'io pngo.; nunca vencerão juro 
contra a companhia. 

XXVIII 

AVISOS 

Art. 17fi. Todos os avisos rpw a pres,!ntc é:~cr·iptura ou as leis 
exigirem que St'.i:tm expedidos a: s :lccirlllÍ:"ta:.; serão dado.-; aos 
accioni:-;t<ls inset·iptns que tiH.'I'elll domkilins in:::cript(ls no l{eino 
Unido, quer pe:-::;o;tlmeiltr~. quer Pll vialldo-SP ''<\ t"tilS a t:ws Jo
micilios, e no ca~o de exi~tir·•'lll lit11lo.; de :t'~Çfí s nu1 circulaçiio, 
na época em quo for~m expedidos os avis1.~. entiio us aviso:-> aos 
possttidores de taes litulos do acçõt3:-i ~wdio d<tclns por <lll!Juncios, 
pelo menos, em dous jtH'll~ws ruhl:c,dos om Lontl!·es. 

Art. 177. Todas as c:íl·tas o avisos, ha.VLI!Jdo-os, enviados on 
emittidos em virturlo da pro:cente est;riptnra, se.rão assignadns 
ou levarão no fim o nome do s0cretario ou de qualquet' 
outra pesso:t que o consellto nomear· em Jogar dellc, excepto no 
caso de qualquer assemlJléa convocada do pelos accionbtíls, con
t'ormidarle com esta escriptura, e nm tal c<~sn serJo assignados 
,,u levariio imprPsso-; no fim os nomes dos :tceionistas que a con
vocarem ou da waioria dellcs. 

Art. 178. Os avisos qne fm·em assint enviatll)s pelo coJTeio :10 
encloreço de quaJrpter aedOilÍStiL ÍllSLTÍ pf.ll, I~Oilstante do regi:stl'O 
de aceionista-;, ~t'!nio consid,~t·ados conto expe!lidos a olle nu dia 
etll qne t'o:·am deitados nn conoio, o pat'<t pt'dVat· Lil exp<~tliç:"io 
hasta. comprovar qtw a. e:tt'b foi regtllarttwntn endcrct;au<L e 
lan•:ada 110 correio. 

Art. 179. Os avisos nos p(n·tarhm~s d·~ titnJ.:s ~~e :.Li'ções st~rilo 
consider:1dus c'>IIW nxpedJdos a 1dle8 ll() rii<L I'I.LI que 1úi· o anuutl
cio pu1Jlicado I;os jorua(JS, C()ll!l) indk !lll estes est<~tutus. 

Art. 1~0. To los os avi~1's :tos an:i•:nist:t" in~~~t·rptliS que so 
referirem a 'Jlt<dqnet· tt("çiio 1lo !'I'Opt·;,.,~;,d,l de llt::is du uma p.Js
son, ~Clri"io exp(·didos ús pc:ssuts c;uju:-; lí•lllie::> S'l <lelwrelll em pl'Í
men•o Jog-ar, 110 registro, c o:; <cVÍSt)S expe,lido:-; 1101' esb fi.Jl'lna 

serü.o sutlieientt>.-; [l<ll'a todos us cu-pl'(lpr·idarioo; do Ld :1cç~o. 
Art. 181. Todo test:llllf!llteit·o, ;,rlministrador, eur·a,lor, ou 

syndico de quetwa ou liquidaçiin o to:l<1 ontra pessoa que tiver 
ou reclamar qn:dque1' intet·eo;sn IIJ:ji arç\l,,s do Ultl accionista 
inscripto, ftc;t oiJriga•lo ahsnluLIIIJeute pot· t1'dns os <Hisus expe
didos pela fórma :tCÍit1iL illdicad:l, si furettl dirigidos a:1 nJtittlO 
dornidlio inscripto dtl ta! rwdi)ni::-;L,, uiio "l>st:~nt,J (]l!c a compa
nhia tenha por f[U;~Jquer mr•io uotic'a do (';~ lleeinwnto, perda de 
juizo, f'allencia, casamento, ou incar,acid:ulr"' ti,; tal accionista tn
scripto, ou desse direito equit<.\tivo ou outro. 
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Nomes, endereços e qunlidarles dos signatarios 
H. F. Tiarks, negociante, 145, Leandenhall Strect, Londres, 

E. c. 
Bruno Schroder, negociante, 145 Leauenh<dl Street, Lon-

dres, E. C. 
\Valpole Greenwell, corretor de fundos, 2, Finch Lane, 

E. C. 
- \Verner Keller, negociante, Ashtielcl, Selhurst Road, S. Nor-
wood. 

Paul Bock, nogoriante, B~uln h Spa, Beulah Hill. 
Edwd. Garthwaite Farish, . solicitador, ;>7 1/2, O lu Broau 

Streut, Londres. 
Franeis Gaford Brenton, corretor de funflos, 2. Frnch Léme, 

E. C. 
Em 1lata de 21 de ahr·il de 1807. 
TesterlJUllha das a~signatnra:-> supr·a - A. G. Ferrers-Guy, 

solkita.dor, 57 1/2, Old Bl'oad Street, Londl'eS, E. C. 
E' exemplar coufr>rtLc.- Enwst Cfeave, ajnclante archivista 

de companhias anouymas. 
(E-;bmpillm.) 

DECRETO N. 2536 - DE 28 DE .JUNHO DE 1897 

CorH'•'dP antHi~a\:to ú Thc S. /lento Goltl Estafes, h,nit!!d, pa.r·a 
i'nneciorrat· na l:Ppni,Jit·a. 

O Presidente da Repultlica dos Estados Unidos do Brazil, nt
tenrlenclo no que requemu a The S. Bento Gold Estates, limited, 
devidamente representada, rlc(:rew : 

ArtiQ'o unico. E' concedida :n1torbação ú The S. Bento 
Gold Eslates, limitcd, rmnt f'UIWCÍOIJHl' IJ<t 1\.eput>lica, lirni!an
do-se, porem, ao:-; traiJalllos de mir18l'<H:ão e seus accPssorios uo 
E:;t:ulo de Minas (iet';le:C, s(Jb as cLn1snlas que com este IJ;tixam, 
assígnadas pelo Ministro de Estado dn. 1ud11sti·i:t, Vhu;ão e 
OIJI·as Public<~s, tlean1o os outrns serviços menciorwdos nos re
spectivos estatuto;:; JepenJcnte:3 de nova autorisação do Governo 
Federal. 

Capital Federal, '28 de junho ele 1897, 9° da Repnblica. 

PRUDE);TE J. DE MoRAES BAn.rws. 

Joaquim D. JJfurti11l1 o, 
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Clausulas a que se re:Cero o decreto 
n. ~,;;s~' desta, data 

A The S. Bento Gold Estates, limiterl, é ohri!21.tla a ter um 
represent<tnte na H.epubliea com vienos e illimitados poderes· 
pa.ra tratar e detinitiv<.1.mente resolver as questi"Jes fJU8 se susci
taPem, quer com o Governo, IJtlot' cornos particulares. 

li 

Todos os actos quo praticar na Repul>lic<1. ficarão sujeitos uui
camente à.~ lois e regulamentos o it jurbdicç:\o dns seu~ trilm
naes jndicial'ios ou alltrinbtrat!vos, sem qne, em tempo algum, 
possa a referida r.ornpanhia reclnmar qunlquer excepção fuullada. 
em seus estatutos, nem recoJTer á intervow;ão diplomutica, sob 
pena <lo nullidade da 1Jreseute autori:sação. 

m 
Fica dependente de ant01·isação do Governo Feloral qualquer 

altet•nçfi.o que a com panlda tenha de famt· em s~·t~s estatutos. 
Ser-ll10-lla eass:lda a :wtr>ris;tçit(J p~tra ftu;c ·ionar ua. !~e

publica si infeingir esta. dau"nla. 
A infracçito da primeit'tt clau::uht serú pnni ia com a multa 

de 200:) u. 2: OOOsrJOO. 

Capitnl Federal, 28 de jU!lho de l8D7. - Jaa2uim D. Mw·· 
ti ?lhO. 

En abaixo assig-nado, Affonso Ilc~m!ques Cítrlos Garcia, trit
rluctot· pul.Jlico jurarnentaclo e interpret8 comrnercial notneadr> 
pela Junta. Comrnercial desta praça - Escri ptorio, rua dtJ Silo 
Pedro n . 14, so IJnulo: 

Cer'titico pel:t pre~ente em como me fotam aprc!sent;-tuos um 
('ertificado de incorporar;ilo e os estatuto:-> da. 1'/w S. Be11to 
Gold Estates, limited, e:.;cripto.;; na lin.!..!Ua ing-leza, aílrn de os 
traduzit• Jitteralmente para a iingna vm·n;tcúla, o que a~sim 
cumpri em r:1zão do meu cHicio c, littcralllleute· vertidcs, 
dizem o seguinte : 

TRADUCÇÃO - The S. Bento Golrl Estales, limited. 
A - Ceetitlcado d;t incorporal'ão rle uma Cümpanllia. 
Certifico pela presente que a 1'/te S. Bento Gold Esta! e.~, Zi-

mited, foi Jneot·por,,da de accordo <~om as lt'is sohro compa
nhias, de 1802 a 180~~, co1uo comp11lltia limitada, om 2-! de 
março de l8H7. 

Assignado p0r mim, em Lonrlres, no dia 2 de aht·il Je l8Q7. 
J. S. Pztrcelt, registrador de comp:ml!ins anon~nuas. 

Leis sobre companhias de l8G2 tt 1:'~\n. 
Companhi<t limitaria. (.Ot' acçõcs. 
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:r-.tcmoraudnm d) Associaçâo da « The S. Bento Gold Estates, 
limitod )) 

1. o O nome da companhia é 'l'he S. Bento Gold Estates, li
mitcd. 

? .. o o es.~l'iptOl'io r ·gistrado da comp[t~~Jlia ;;<·t·ú. ~3ilo na, Ingla
tena. 

3.·• Os fins pn·:t os qq;ws so estabolccc a companhia são : 

(I) A(l(JUirir o ton1:l!' po~so do cerlas propriedades minemos e 
fJUe eontenlmm madnit';l:-;, ~itas no )i}..;t,t.Jo de Min:ts Geraes, 
J~cpnhlie:t do Bt>D,zil, e pn1·a t•sto tim cnlelJrar o levar a efi'nito, 
com ou som modiliea.çilo, o c••nlr:1d.o lliCJJeionado na clan:-;nla 3•• 
dos estatutos da con.panhia. 

t!.) Pisar, consegui!>, til':IJ' d:1s pe·lreins, fundir, calcinar, re
flnar, CD!llptk, arn:dg'lmar, nmr~ipuL1r o prepar;tr, pai'~t o mer
ca,Jo, mo tal bruto e snbsb Hl'ins mntallicas o Jtlineraos, e realizar 
qrmes 1Uor ontra.s opnraçõ~:; met:dlm'g-icJ.:) quo poss:nn conduzir 
a fJUalquer dos rins d:L cumpanlJie •. 

(:1) Compr:n· o ~J.d'JUir·ir propti8CI::tles tnrri lnl'i:t,•s, oulr~M'mirus, 
titulns c tlireit"s do minnraçiio, no Bt•::zil ort nn uutr:1s pn.rtes, 
(\ de::>envolver os seus reetll'Su:; ~~ t·ru,~m·:u· tiuu· l•eJJnficiu das 
tert':lS, erliticios, titnlo; o direil()s d,, ent:to tb eornpanhi:1, pela 
maneira pu r qne esh pnss:t j11 !ga1· coti'·en ion t0, c elll particular, 
limp:u1•lo, cscoan(lil, et"~'ca•Jdo, pL• nt11ltll), Ci>llstruindo, melho
r:mdo, cult.it':tndo, fa:'.CJJHlo p:htos c p:·omon'n·lu iJmnigt·açilo, 
t:stal•r:l··c :udu cicb•les, dlhs e povn:.lç·õe.-;. 

("1) Realilat· negocios de cHltiv:ldut·e.:;, J•:tsb~gen~, conserva .. 
don:s rb c:trne;,; e l'!'ucbs, dt:l cot·ve.iarias, de pl<tntações, mi
nniros, Jllnhllm·gist;ts, d1>11oS do podn•il'<~~, olarias, coustru
ctorcs, cuutr:wtaute:; p:a• '· a (~on::tJ·nc<,~ilo do obras publicas ou 
p:trticulares, de negudanfes inipot•b'l"r ~R e exportadores, con
stJ·nctore::; de nado;-;, ~<l'Jil:uhll':~~. e•Jrr·:tor'<':'l e 'JU 1esquer outros 
rwgodo:3 que po::>s<tlll pm·,~cet· contribuir dir~:~eta ou indirecta
wnnto p :ra o desen vul \'imetl to das pi'oprimla,L..:s e dil'eitos da 
companhia. 

(5) fi~sLdJelüc(w, con-;truir, rnanter, Jn:;lhor::lr, dil'igil', ex
plOJ'al', arlministrat· o supcriutcntl•H' qn:·osqnor w'tra(h;-;, vias, 
bonds, caminho~ do Cerro, pout;~<, T'n"!~rvatorio:-;. cnl'c<>S de ngua, 
C<tOH, <lterros, ohr:ts ltydraulic:''J, tel1'g-r:~phos, teleph<~ne"S, sor
raL·;a-:, clti':ts tl" fnndiçil.:J, fu•·nos, !"alll·ie:l-;, contx:tdos tle trans
pol'tns 0 llO~;I:ws, :t~"!WlZt"1:·1. <•st '•;õ,,_,: 11 l"ltJ•::': l!llrn.~; o eonve
uionci:ts. o t~·~ntdhnir 111'';', on anxilh1· lH• n . ..:t.n,IJ•'l··eimento, 
consl•·u···:ilo, tllllttlt~lll;:lo, :1:: !ll··T'::I:lnllt••. •li1 ,,.,:i"tP, oxp'oração, 
F·lVIlr'l\0 ''ll ''lll!!!'Ítll< 11 1\"!<'Í:i .!q:~ 1JlCSiJl( 1:;. 

(ii) Fll"!' ~'"'i .,!1·!·· 011 la.~P · tpml•I'IO · :1j11:;tu p<ll'a pa1tilhar 
d l·:· ,·o~. 11Jtitt•.l ·!.· iid•·· u~,li:-;, ('1>:'•'·:>,-;:ü) on eooperPt.;fitJ reciproca. 
til''' q·t:d :t·"l' .... ,·ie,la·l ·, p··~:-;oa on ~~Ptup:utbia., t.l quor om per .. 
p~ltuidade ou de oulra fúrllt:l, 
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(7) Fazer doações a pessoas o nos casos q ne parecerem de 
cou venieucia. 

(8) Em ger3.l emprehencler e realizar qnaesquer operações, 
negocios ou tramac~·ões (excepto emissüo de apolices de seguros 
sobre vida) quA possam ser licitamente omprchentlidos e reali
zados por capitalistas e quo a companhin, poss~L julgar conve
niente emprehender e realizar. 

(9) Requerer, comprar on do qualquer fúrma :vlquirit·. 
qu;tesquer patentes, privilegias do mvenr;ão, concessões, bem 
como a autorisação exelusiva. ou não exclusivn, ou o direito 
limitado para usar, ou qualquer scgr·cdo, ou outra informação 
sobre qunlquer invrmçfí.o, quo possa se1· julgada. capaz de sc>r 
usada, para f)Ualqner (los liu:-; da companhia, on euj:t aeqnisi(,·ão 
possa 11arecci' !Jenefiei::t.r directa, on imlirectamentc . esta com
panhia, e usar, exercei', desenvolver, eoncofkt' as r(3speetivas 
JiceHças, ou do qualquer fúrma tirar provuitu da prorn·i0dade, 
dos direitos e da informação :~dquirida. 

(10) Comprar ou por ontra fúrma arlqnidr e emprehender 
todos ou qualf1l1Cl' parte do:l IH~goeios, propriedades o eompl'O
missos ele qualquer possoa ou comp:mllh que tonhn. tr:1nsacçõcs 
com esta, qne estej:t êlutorisatl;t a. fnn~eionar 011 possua proprie
dades que convenham aos fins desta. 

(ll) Fazer qnalquet· contmcto eom qualquer goY<'I'!IO ou auto
ridades, suprema, municipal, loc:1l ou Olltra, e obter de:;se go
verno ou autoridade quaesquer tlireitos, concessões e privilegios 
que possam parecer levar a cumprinwuto <ruacSflltel' dos Jius 
tia companhia. 

(12) Fazer sociedade ou entrar om ajuste~ para partilhar 
lucros, união de interesses, riscos collocti vos, eonces:-.ô ·s reci
procas ou cooperação com qnalqner pessoa ou C'Ompanllia, que 
faça negocias ou que est(~jn. para fazel-os on que esta companhia 
tenha autorisação para fazor, que po<;sa C(lntl'ilmir <lirecta ou 
indirectamente para !Jenelicio rl<'Sta I~O!IlJl:lllhia, tOlllar OU por 
outra fóeJmt adquirir e possuir, acçõC's ou eapital ou títulos desta 
companhia e subsiuial-a, ou auxiliai-a., n vendee, conservar, 
reemittir com ou sem !!arantia ou por qn:\lqner 1órma negociar 
com essas acções ou titulos. 

(13) Em geral. comprar, tomar a nrrondamento ou em troca, 
alugar ou rle <]ualrpwr outra forma adquirir CJUaesfjuor bens 
moveis ou immoveis e qnaesqur~r dil'eitos on J)J'i vile~·ios qne a 
compnnhia poss~L julgar neces~ario ou cor1 vcnien te, em rofcrellcia 
a. qualquer destes_ fins on capazes de~ ser Jll'O\-eitos<~mente nego
Ciados em connexao com qualquer dos l•ens ou direitos de então 
da companhia, e, em p:n·tif'ular, qnaesrJllC'l' terras, <'diticios, 
navio:.:, harcr:s, matr~ri:tl J'vJ,q!t13 '! fllrld<,-; d!~ r:rHnlw~r·cirJ. 

(14) Estald,~cer o sustentai' r,u a.indar nu r·st:th!lr·einv·nto e 
sustento de a~sociações, im;tituit;ôe:', d··positos, fnnrlo::' ou con
veniencias, calcuh~dos para IJetwliciar empreg-ados on ex-empr·e· 
gados da cornpanhw. ou seu~ prcdr~(:es:'lorcs, um Hegr)cios, on os 
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depewlentes ou relações 1lessas pessoas, conce\lor pGnsõos e or
denados e fazer pag-amenh'>S p:tra s•)gnrns, subscrevor ou ga
rantir dinheiro lJ<ll':t Iins cal'idosos qu bonelicente~, ou pi~t·a, 
qualquer exposiçilo ou p:mt qualquer Jim publico, g1~r;tl on ut1l. 

(15) Ven1ler a cmp~'eza da ~omp:mhi:t. on ryualqnct· parte da 
mesnm, pelo pre~;o qne esta julg-ar conYenit!JJtll, o, em p;uticuln~. 
lH>I' aeçõcs, rle7JentHrcs ou titnlos dtl qnalíjttnt• ontl'''· eompanlua 
que tenham Iins intoir:unento on om p;nle idcntieu,; aos dusta. 

(JG) Promovm· qna.lrpwr r.ompanhi[l. ou compa.nhin.s para. 
a1lquirir8m todas ou qnnesquor rias propri1~dadcs, dirHitos .o c:ml
promissos dcst;~ comp:mlJia, on p:1ra outro qnalqw1r llm c;ne 
possa. pareret· contribnir dít·êcta on intlirf~damcntc pnra o IJc
llolicio dcst;~ companhia,. 

( 1'7) En1pregar e nogociar com os dinhoir:•s 1la rompanhi:-1, 
que nilo !'orem immediat;nnonte prceiso-:, com as g:trantia;:; e da 
m:l!leira quo possn, ser a qnal:pw1· t(Jlll)H> t·t~:'iolvitl:\. 

(18) Emprestar dinheiro i1s JH3Ssoa~ ~~ nos tc~rmn:::; qno poss1.m 
parecer convenionte:-i, e, nm particnl:.lr, a froguow:,; da com
panhia e a pessoas qne tenham nogocios com cll<t, e g:1rn.ntil' a 
execução de contr:wtos por lllemlH·os d;1 cqmp<•nhi·~o ou pessoas 
qnu com el:a tenham negol'ios. 

(10) Ohter qualquer cmlnm compoteute nn lei !lo Pnl'lamento 
para habilitar n. compan hi:t a levar a efl'c~i to qualrpter dos seus 
tins on pn.ra eiTectua.r rJnnlquer modifit~ít.'ilo da comtitnição d<L 
comp:m!Jia, ou pal':t ontt·o qnalqner liill qt~o possa. parccet· con
veniente, o oppor ou !'csisti1· contra flll:\O:-iflUcr pe·lidos ou outros 
muios qnc, pnssniJJ p·w~~~~r:lJ' ú comp:mhia c:1.lcnlados pat·a, directa 
ou indit·ect.amento, pr0jwlicar os scn:-; inlel'e:-;scs. 

('?O) Levnnt'l,r tomar a c·mprnstimn on g·arantir o pagamento 
do rliultniJ'O, c nrn tet·mos <111n pn~s:tlll parnc,.~t· convenientes, e. 
em particuhr. pel:t. emissiio de debcntttres 011 <·api L1l de debenturcs. 
pnr·petnos on do outi'<t Cór·m:t, e Oll8l'<ll11]o (lU não todos ou parte 
dos bens da. cotupanhia, )ll'O:::iClltes·o fntul'os, incln:-;ivo o sou 
capital por chamar. 

(21) Sacar. accitn.r, entlossflr, 1lescontar. executar lett':tS 
de C<lllltJio, netas promi:-;sor·Lts, debcntvres, conhecinwntos o outros 
instt·nmontos on tltulos neg-oei:tvcis on transferíveis. 

C2:!) Remnnci'm' qn;wsqact· partos ]>Pr seJTir,·os prestn.•1os ou 
a serem pt'(•st 1rlos, enl !orando 'Jil :t,j nri:IItdo :1 (~<lllni':J.I' q nc[;r>sqnet· 
~1CÇfíe,; do c·1pital dn C011f[l'lllhi;t 011 qnaeSCJIIO!' r,'c!JCntiO"I'>, <:apita) 
do debenture on outros títulos da. companhi[l, ou Ct~nt a formnç~ilo 
on iusta!l:~çito da. companhia ou condncr:-i'io dos ::-·eus negocios. 

(2:n Fr~zPJ' rcgistt·ar on reconhcc~'r a compa11hiít na dita 
n.opulJlic;~ do HL':tzil ou nm unlL·;t r}lw,l•[llOl' 11a.1'Lo uo e:::;lrangciro. 

(:~-!) l,',1zer todas 011 qualquei' p:u·tt! d:1.<:: supratli t:~s cousas, 
em qualquer pilrt\~ tio umndo, quer· cutllo piindpae:-;, ago11tes, 
deposilttdo:3, e·llttraet<wtes ou de outra ti:mu::~. c 'Ifwr ~ó oti 'con-
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juntamente com outros o quer por intermedio de agentes, snll
contractantes, (lepositarios ou outros. 

(25) Fazer tudo o mai~ (]UC for inci(lental ou conducAnte á 
obtenção rlos fins acima. E lic<t aqui clecltundo que a palavra 
« Companhi:t » nesta. clausula serit con:-siderad:t incluir qualquer 
sociedade ou outra associação de pessoas, r1uer incorporadas quer 
não, e quer domiciliadas uo Reino Unido on em parte, e a in
tenção (~ (]Ue os tlns especifieados em cada paragrapho de:-;ta 
clausula não serão, excepto quando expressos em contraria 
nesse parngrapho, de fúrnm algmua Iimit:vlos ou restrictos em 
reforencia ou consequencia dos termo~ do outro qualquer para
grapho ou do noJ;ie da comp;mhia. 

4. o A responsaJ,iJidade dos mm~llf'os ü limitada. 
G. 0 Ocapitalrlacompanltiaede \.: 25ü.OOO(dnzentasecincoenta 

mil libras) dividido 8111250.000 (duzoutas e cincOc!lhl, ulil) ;tc(;õcs 
do ~ I, cwb uma, podelldo ser as ;te~·iks divididas, no capi
tal prirnitivo ou em qunl(]uer capibl augnwntado, em classes 
uiversas, e a ollas respcctiv:tmonto ligados (]lmosqucr direitos, 
privilegios e eondiçuo:-; preferenci::ws, IJlmlili!·;l(los, especiacs ou 
deferido~. 

Nós, cujos nomes e rosidencias se acham nqni snhscriptos, dt~se
jamo-uos ümuar em ll!WL cumpanl!ia de aceordo com este 
.1l.femoran(Zum do associação, o respectivamente concorda!llos 
tomar o numero de acçõcs uo C<tpi t:d da colllpanllia ex prcs:-;o ao 
lado dos nossos respectivos IlUfllf'S. 

Nomes, rcsidencias o descripç-.ões dos suhscriptoros 

F. C. Stoop, 4 Hcrcules Passage. E. C.- Corretor 
do fundos .......•.•..•..•...•.••..•............ 

C. Frank Stoop, 4 Hercules Passage. E. C.- Corre-
tor de fundos., ...•...••..•..........•..•....•• 

.J. de Mespier, 4 Horcules l-'aSSctgo. E. C.- Cava-
lheiro •..• · •.••.•• , ....•...•......•...••.•••.... 

C. Von Clulik, 1 Hereulos 1-'ass;u:;o. E. C.- Cava-
lheiro .•• · •• , •..•.. , •...•.•..... · ....•.....•.•..•.. 

Frank \V. Liustone, -1 Horcules Passngo. E. C.-
Cavalheiro .•....•.......•..•........ , .....•.•.. 

IIenry H. Sparrow, ,1 Hercules Pass:tge. E. C.-
Cavalhciro •.•.••.....•.....•.•..•••.......•.•• 

Lewis C. Parisk, 4 Hercules Passago. E. C.-
Cavalhoiro •..••••..•.•.•.•.••••••...•..•.•.••••. 
Datado de 2A de março do 189/. 

Numero de nc
ções toma
das por cada 
subscriptor 

Tostomunltn. das assignatums supra, - C. E. Dyball. -
GG Gre3ltau House, E. C., solicitador. 

Copia 1iel. - (Assig-nndo) J. S. Purcdl, l'egistrador de com
pnnhias nnonymas. 
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LEliS DE CO:\J:PANII:IAS, DF. j;;,G~ a 1.SD3 

1. As notas marg-inaes não affoctam n jntorprctação dos pre
sentes, 8<1lvo si houver qnall]tWr causa 110 assnmpto ou contexto 
incomp:ltivt'l com ella. 

« o escriptol'io » entende-se o oscriptorio rogistr..-trlo de cntito 
da companhi:t. 

«O J'egistro » enten,le-sc o registro 1los membros escripturn
dos, de accordo com o art. 25 d::t lei de comp::tnhias de 18ti2. 

« Mez » entende-se por mez rlo calnndario. 
«Por cscripto » enten1lo-so esct·ipto on impres:'o, ou partn os

cripta e parte impr·essa. 
« Os directores » entende-se os directores ele enFio. 
«Resolução especifll » e « J'esolução extranrdinaria » teem a 

respectiva, intelligencia, que lhos dá as leis do compnnhias, do 
l8l12, nos arts. 51 e 129. 

PabvvTa::> expressa~ no singular s,·lmollte incluem o numero 
plural e vice-versa. 

Palavras t'Xprossas somente no genero mascnlino incluem o 
genero feminino. 

Palavras d~~signandn pessoas incluem corpot·ações. 
2. os r~·gulamentos ~~ontidos 11:1. tn.hclla A na. 1n·imeil'a lista da, 

lei 1lo campanhias, de 1Hli2, nfío te!'i'(o applieaçfto a esta compa
nhia. 

:3. A companhia celebr-ar:\ imnH~di:ltanwnte um contt·acto com 
Ferdin:111d G1•rardus Gowlernit, Pnnchard Me. Taggart Low
ther & Comp. e F. C. Stnop 8,: Com p., nos tol'mos do rascunho 
que para identit1caçii.o 1oi as,;i·~·n:tdo JlOI' Cyril 1\lortimnr l\fnrray 
Rawlins, solicitador do Snprnmo Tt·ihnna l, o os directoro..; exe
cntarã.o e..;,;e eonti·acto, eorll plono..; pc'dor·cs, todavia, do a todo 
tempo concordar em qualqnnr moditic;~çfío do lllO'-'Illll, r1uer 
antn·;, qw•J' dnpois •b sn:1 exeeuc{fin. A h<tse cs:'lendal sohr·o a qual 
é estaiJr"lecida a comp:1nhh ,. qn•} e;:;t:l a•lqniririt :ts propriedades 
COlllJH'ohendiclas no dil o contt·aet<l nos termos usprwiticados, sn
jeitos a qnaesquer das suprnditas modilie~<;iir~s C-i llonv<Jt') o de 
cooformichlle, e não haverá ohjecção ao dito contr;lcto qno as 
1irmas partos no dito contracto, ou qn:llqner so~io ou sodos dessas 
firma.H respectivamente, como in~tallador(•s de~t:1. ·~omnanhi:t ou 
do outra forma, SI) consot·varitn em uma posição li1lnci:i:ria. para 
corn :L compa.nllia, on qtw o~ primAiJ'OS dir<~etPres norne;.dos, <~orno 
aqui ;ilmixl) dispo~to, niío cot~;.,;tituern llllla dinwtol'i;t in<lepen
dHnto P todo lliC'IIllll'o 1L1. cotllp:\nhia, pl'~l,;i)IÜO e ('uturo, '<"l'it con
siLlormlo jnnt<lr-so ~c\ companhia sob estn, ll<lSO. 
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4. Nenhum fundo da companhia será applicado na compra ou 
em emprestimos de acçOes dt~. companhia. 

5. Os negocies da contpanhia poderiio ser começados logo de
pois da incorporação da comp:mhia. como os dir·eetores em sua 
absoluta discreçãojulgarem convenient,), e não obstante só tenha 
sido tomada parte das acções. 

6. As acções ficarão sob o governo dos directores, que pode
rão distribuir ou de qualquer fôrma dispor dellas as pessoas, nos 
termos e condições, e a um premio ou de outra lónna., e nos 
termos que os directores julgarem convenietltes, sujeitos, porém, 
às estipulações contidas no contracto moncionado na clausula 3 
destes, com referencia ás acções que tivcrtJIII de ser distril.midas 
de accordo com e !la. 

7. Si pelas condições da distribuição de qualquer accão, toda 
ou parte da sua importancia tiver de set' paga por prestações, 
essa prestação, quando devida, será paga á cfJmpanltia [l:.Jlo pos-
suidor da acção. · 

8. A companhia pórle fazer <:1justes para a emissão de acções 
por uma ditrerença. entre o~ possuidor"s dessa:-; acçües na impor
tancia das chamadas a pagar· o a época do pagamento dessas 
chamt~das. 

9. Os possuidores collectivos de uma acçilo seri'io tanto carla 
um pot• si, corno conjuncl.amente, respon~aveis pelo pagamento 
de todas as prestações e charnad_,.,s devidas por essa acçiio, 

10. A companhia terá o direito d<.l trat"r o P"~:!tlldor regis
trado de qualquer acção eomo propr·ietar-io absoluto da mesma, e 
de conformidade não será obrigada a reconh;~cer nenhuma recla
mação equitativa ou outra, ou interes-;e nessa acção da parte de 
qualquer outra pessoa, salvo como neste disposto. 

Cautelas 

11. As cautelas de accões serão dadas com o sello da compa· 
nhia e assignadas por dons directores e rubrkada8 pelo seet·e
tario ou alguma outra pessoa nomeada pelos rlit·ector·es. 

12. Cada accionista t~rá dir·eito ll. uma cautela pelas seções 
registradas no seu nome, ou a diversas cautelas, cada uma por 
uma parte dessas acçõ<'S. 

Cada cautela de acções especiticará os numeras indicativos 
das acçOes a cujo respeito ella é passada e a imporb\ucia paga 
por ella. 

13. Si qualquer cautela se estragar ou inutilisar-se, sendo 
ella então apresentada aos direct0res. estes pod,•r·ão ordenar que 
seja cancellada, e poderão paSS<tr urna nova eautela em substi
tuição, e si qualquer cautella se p •rrler ou destruir-se, então, 
sob prova disso á 8atisfação dos direotores e pela inrlemmsação 
que os directores julgarem adequado se dar, passar-se-ha uma 
nova cautela á part~ que tiver dir·erto à c,tutela perdida ou des
truída. 
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H. P:1,g:1r-~e-ha á comp:1nhia pOl' c[ld:t cautela passada em 
virtude da c\ansula twecodento a ctnan tia de um ~hilling, ou 
menos, conforuw os lliroctores po~s:1m tlctm·mitwr. 

lG. Os tliroctoros pod0m a. to,lo o lompo fa:~,r•r <~llama,l:ts dos 
accionistas (liW todas as import:uJCías pot· pag·a.t·, pol' aeçlíns, por 
elles rospocti vamento pllssuirlas, o nilo peiHS eomliç0es da sua 
dish·ihuiçii.o a pag-ar em 1htas lix:Hhs, o cada aceiunista pn.g-arà 
a itllportand<t da ell:tmada rpw lho for l'l·,~lamad:l ú:> pnssoas o 
nas datas o loga.t·os d(:si;-:-n:.ulos pelos diredot·os. 

Onm cltamad<t porlorá ser J'''Solvi1la. p:1gan~l por prnstaçõc•s. 
Hi. Serit con~itlorada tol' sirlo feita unn cham:lda ftUnndo a 

ro::>olnciio dos d!l'octor•'S antor·b:mdo-a. FH' t~Ht!:tda. 
17. N••n ltum:t ch;lmath exeeder·a dn 11m rptin tu d:l itnport<Lncia. 

nominal de ull!a acçào, I10tll ti!I"i de ser pag~t tlontro de tlous 
mezos (kpoís da ultima procotlente ch;wmd:t :t pagar-se. 

18. Qu:trtorzo dias antes se d:tr:l. aviso do qualr111er chamr~da., 
esp~~cilicn.ndo-se a da h e o lo~ar dP pag<~monto o a qnom <leverá 
:;c r pa gn e lia. 

l'J. ~i a import:tncia por p:1g-rrr a rc.c:pnito <le qnn.lqnor cha
mada. on prt:JSLH:::lo nil.o fiJr satbfoita no on ante_,; do dia mar
cado pal'a o seu pag:11ncnto, o po~snid<;r de •mtilo da aeçfio a 
cujo respeito tiver sido feita a ch<~rnad:t nu clevich a prestaçiio, 
pagari p2la mesma o Jnro de 11) "/, ;(() .uutn, a f~ontm· do dia 
mat·eado p:~ra o sou p:1~ame11t••, at0 o ado d8 pa.~;a~·. ou outro 
(}nal(luer juro qnn o,; dirnctorus p•>~:-;:1 rn 1kt ~r·rniuar. 

:'20. 0.:; direetn!'os po hm, .i lllga!ldo ronn•niente, receber de 
qnatqnei' aeeioni~t:~ qw~ o queira l'azer :Plo:\nta<!:IIIlente, toda. ou 
fjl1:1lq:~er parte da imp(•rt:mcia do,-ida p1·i:1s ;11Çiir,s qno elle pos
snir alé·ll das qua11ti<t:-:> que f"IJI'•3tn enliio ~~llat!têJ,•las, o SldJt'<l as 
impnrtaneias entüo pagas ade;1ntad" nterrt0, ou sobre t:tn to 
fJU:\llto de!lns a todo o tc111po u:xcedrr dn. importancia 
das chamadas então feitas, soL1re as :1eçõcs a cnjo r1~SP•~ito 
1bi feito es.-e aden.ntarnento, p:1gará a companhia juros á razfí.o 
que for con voncionado entro o :Jr~~'iorti:-:t;t rpw n1Jeant;~ o os (li· 
rectorcs. 

Coníisco c penha;· 

:21. Deixnndo f)Halqtwr accionis1:t do pac:-ar qn:dqnor cham~1d:t 
ou pl'estaçii.o no dia on antes do di:t umrc:tdu pat•:t o respectivo 
pag:unento, os direetores podem, a qnn !qttel' tempo depois, du
raut;~ o l··mpo em Qt!l~ a r:ltanwda ou a prc~;taçfio esteja por 
l•:l.~·<~r', lll:t.Hfl:lt' lltll aviso a ~·~:-e aeeionisl:1, l'il•·lamando o paga
lltonto jnullllll<i!l!•~ r·on1 <ltl:d•pl•'l' jllt'o '1!11~ ;; .. ja :H'I't"wil:ido n todas 
l\ \ d<• ijlf'/.:1:: 11111 ljl!ll jl••:l !:1. flll' ill•""l"lj.j., I. ,.fllllf•:lldlll 11111 1"1/lÍII 

d··:'·\.1 j,,jl :t "" l•ll'' .. tlll"itlll. 
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22. O aviso designará um dia (não sendo menos de 14 dias da 
data do aviso) e em logar ou Jogares onde se deverá pngar essa 
chamada ou prestação e essP;; jm·o~ e 1lespczas. 

O aviso tambem declarat'á que no c·so de !alta dr~ pr~gamento 
na ou antes da data e no logar designado~, as acções :;;ebre as 
quaes ó feita :1 chamada ou a prestação ficarão sujeitas a con
fisco. 

23. Si as reclamações contid~s no supradito nviso não forem 
satisfeitas, quaesquer acções a cujo respeito foi dado esse aviso, 
poderão a qualquer tempo fnturo, antes de pngnr to•las as cha
madas ou prestações, juros e dcspe7.as por ell"s dovirlas, ser 
confiscadas por uma resoluçiío dos directores para. estn fim. 

Esse confisco incluirá todos os dividendos declarados a respeito 
das acções confiscadas e não pagas antes do confisco. 

24. Tod"a a acção assim confiscaria será considerada propriedade 
da companhia; os directores podem vender, redistrihuit· ou de 
qualquer fórma dispor da mesma, da maneira que lhes parecer 
conveniente. 

25. Os directores podem a qualquer temp~, antes que a ac~1o 
confiscada seja vendida, redistribuida. ou de qualquer fOrma dis
posta, annullar o sou confisco nas condições quo julgarem con
veniente. 

26. Os accionistas cujas ncções tenham sido confiscadas serão, 
não obstantes, obrigados ao pagamento immediato á companhia 
de todas as chamadas, prestações e despezns qun .;l!e dever re
lativamente a essas acçõ~s na data do enntisco, juntamente com 
o respectivo juro da data do confisco até o ~ou pagnnwnto, it razão 
de .e lO por cento ao anno, e os directflros foi\':1rão ao paga
mento destas importancins ou 1le qtwlquer parto dellfls, si jul· 
garem conveniente, porém não terão obrigação alguma de assim 
proceder. 

27. A companhia terá um dil'eito primordial e preferencial 
sobro todas as acções (não sendo acçõ0:> intcgrnlisadns) registra
das no nome de cada accionista., quGr só, r1uer· conjunctamente 
com outras, pelas suas dividas, compromissos ou obrigações, 
sõ ou conjunctamente com qualr1uer. outra pesEoa, para com a 
companhia, quer o periodo para o paga.nwnto, cnmpPimcnto ou 
desempenho, já se tenha ou não vencido. E~S•3 dirl'ito de penhor 

~-- se estenderá a todos os dividendos, a todo tempo declarados a 
respeito dessas acçõ<.•s. Salvo convenccion:Hio. de outm fór·ma, 
o registro de uma transferencia •le ncçõ.•s orernra com uma 
renuncia do penhor da companhia, si houver, sobre essas 
aeções. 

28. Afim de obrigar esse penhor, os directores podem vender 
as acções sujeitas a elle pela mnneim que julg:trem conve
niente; porém nenhuma venda se fará sem que tenlm chegado o 
periodo supradito e que tenha sido remettido aviso por escripto 
ao aceionista da intenção de vonr!er ou ao~; testamentP-iros ou 
administradores deste, e que estes tenha.m faltado ao pa~nment.o, 
cumprimento ou deson•wa\·íi.o d•Jss .. \s di- id :1 ~, o:.ow pt'Oill i::;sos 
ou obrigações sete dias depois de~se aviso. 
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2\l. O prodncto liquido dessa. vondn. seni. applicado á satisfação 
das divitlas, compromis~os on obrigaçõr.s ('o restante, caso haja, 
pap·o ao 'lt~cionist:J, srJtlS t~·st:urtf·l!lt·iru:-:, a. lrttini:·d J':1doros ou ro-
pl't'Sell tnn tes. · 

:)(). F1~ih a venrln depois 1lo confisco ou par::t ol11'igar a um 
penhm·, no exerC'icio dos poderes ad!:m dado:;, os dir·ectorns po
dem :nand:·.I' ins(~t·ovm· no registro o nomo do compmdor pel:l. 
ac<,::io vntHiid:t, e o compra.,lol' n:\ll;~ t~~rú. que V('J' com :t r·ogulari
d:tue do process(\ on eom a a.pp!ic:u:ão do dinheiro d:t compra, e, 
depois de inscripto o seu nome no registro l't'lalivawento a 
essas :.wçõe:~, n. valiuarle da venda nfto snr~~ contestada pol' pes
soa alguma e o recurso de qualquer pessoa a!Tcctada pela venda 
será por llnmnns f'omcntn e contr:1 a C'11llp~.nllia cxdnsivarnonto. 

31. O in~trurnento de transferonci~t de qualquer acção ser 
assig-nado, tanto pelo transt'crc!lte como pelo tn1 nsf'nrido, e 
aquollo será co:1sidr>ra·lo como possui,lor rlo.;s<t acçãn, até que o 
nome do transfer·itlo tenha sido inscl'ipto no reg-istro. 

:~·~. () instrmnento do transferencia rle qualr}ltel' acção sera 
por cseripto n:t fónna commum uswd. 

:n. O;; tlireetores porlnm recusar o l'egistro do fJilalfJUI'f tmns
fiJrenei:l. d•1 :1cçõns sobt•n :1s f!naes a eompanllia tenha direito 
do penhor, e no e.tSO de acçõ(~s não integr·ali:-~1das póde recusar 
o r(~!!i-.;trn 1lo tmnsf"orencia :• um ttan~fni'idn qwJ elles não 
r. e e oi t<~l1l. 

:H. Todo insLI'IIJO(~!Ito de tt':1.ll~t'ot'i~ll~~i;t s: ni. 1lopnsitarlo no 
ose.t·,pttq·io tnr·a. n regi.:tr'n, :t(•ompanl!ad•' da ~~:·utob das acçõos 
quo ít'('lll olrl s"r t~·:uts((~J·irhs, e du on! !'a qn:llr:tnel' p1·ova. que a 
compa.nltia o:íigir parn, prov<1r o dirnit' ;!,, I rP !1sf,~l':~nto de 
tranc_f'erir m; aet;ões. 

:-:5. T(ltlo instrumr·:l to 1Je tr:msf'el'l'tJeiêi que l'tll' registrado 
serit rdido pda ''OTill•a.nhia; ponirn. qna!q11eJ' instr·umc11to do 
transfet'ollcin, cnjo t'l)!~-istro for recus:ulo polo:.; directores, Sl'I'Ú, 
si podido, J'estitnido á pAssoa. que o depo:~it:lr. 

:~ti. A do~pPza do cnda transfcrnru~in. ni:o l"(~~~d8rit d1~ ? slti 1-
lin'!'S 6 dsq ~1. qnat :'e!':·~ p:1g-a., ~i os dirr't·!!li···~ 11"\Í":t·~lfl, :1ntt~s 
do l'f'!.;i"tl·o. 

::i.· o:.; livro;:: do !J'flll'~rf~l'C'I1Ci:ls o J'••g·is!r·o dr• aeeinnist:1s 
serão nnenrradtJ::.: duP::mte o tt·ll1pt• flll:' ns direC'toJ'I'S j:rlgay·nrn 
conveniente, n:l.o exct~denrlo, 110 todo, de :lO di 'S em <~:qJ:, armo. 

:1s. 0:-> testamnnt<'iros ou allministt·adores dn nm accionisb 
fallc<'ido, niTo :-nndo nm dn pm:~;,Jidm·('S coi!Pdin):.;, SC'T'iin ns 
unicas pe-.;soas roeonht)Cillas reta eompallhia ~~··mn I.Pnrio dir0ito 
ás ac,~õos rngistrad~ .. ;; no Jl(lme d0ssn aceiuni-.:t;1, 0, no caso de fal
lncimmlto do qnalqntH' nm on wais dos !H•:''~nidores 00l11wtivos 
dr~ 1f1ltl 1~Sflllt:l' ''f'ÇÕ"-; r·r•g·istr:Hhs. o.: Stllll' \'Í \'01) tr•s <.;Pri\o fl~ lllli

Crl.~ '·'':-..; • '" J'•"'Otdt,·(~l·hN t:•·l.• Ct>~lli'"''\IÍ;• ''''iit• '"ll>Í•• dii't·ito Oll 

in te r e;:;::; c: I~as tlll:t~ ncçõc:). 
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:19. Qualquer pessoa que venha n. ter dil'cito a acçtics em 
cousequencia do fallecimcnto ou falloncia de qnalqner acdo
uista, dopais de apre:::;entar prova do que ella sustenta o ca
racter a cujo respeito p1opõe-se agir de conf'ormidado com esta, 
clausula ou do seu direito, segundo os directores julguem suí'
ficientes, póde, com a approvação destes (IJU') não tcem obri
gação algnm<t de dar) ser registrada como accionistn. <t re
speito dessas acções, ou pôde, sujeita aos rcgulamrntos ~o!Jre 
transferencias abaixo contidos, transferir :u di tas ac1;ões. Est:t 
classula esta aqui abaixo de~ignada por-clausula de tr!:Lns
missão. 

40. A companhia, com referoncia a accõr~s intngTaJ:sadas, púrlc 
emittir garantes (aqui em seguida dei~ominados « gnra.11te~ do 
acção ») declarando que o portador tem di!'eito ús ac<;õos nelles 
especiticadas, e póde providenciaL' por coupons ou por outm 
fórma sobre o pagameuto dos futuros divirkndos sobre as acções 
iucluidas nesses garantes. 

41. Sobre garantes de acçuns tt:ri'io clTeitn as seguintes dis
posições : 

1." Nenhum g:1raote do aeç.ito será emittirlo sem pt:dido es
cripto da pessoa. então inscripta no t·eg-istro dos ~teeioni~tas como 
possuidor da. acção a cnj.l respeito so tnm de em i ttir o gara.n te, 
porém não haverá ohjecção a (}Ue o pedido se.h assigna.do pela 
pessoa. que o lizer antes do ser o seu nome ius<~riptu 110 registro 
corno o possuidor. 

2. o O pedido será da fórma o autlwnticndo por declaração da 
lei ou poe outra prova, C;tSO haja, qu:mto :'t. identidade da. pesso:t 
quo o fizer e do seu dii"eito on titulo á al'ç:i.o, q11e os directores 
a todo tempo exigirem e sora depo::;itado no e:::criptorio d~t com
panhia. 

3. 0 Antes da emissão de um garanto do acç[o, n. eantola (si 
houver) p<~s~ada a respeito da:; acções prntendida.s serem in
cluídas nnlle, sorá ontr<·gne aos dii·cctmo-;, podendo est•Js !lis
pensar esta. cond 1ção. 

4. 0 Qualquer pessoa (}llB rer)lwira. nma <'missão de garante 
do acção pagará na data do pedido aos rlir:)dores o direito do 
sello, bem como a desp<~za. que oito exeerieeá ele 11111 shilling-, 
por cada garante do acçilo, que os directores a todo tempo mar
carem. 

5. o Os garantes de acções serão pnss 11los com o S8llo o sssi
gna~Ios por um director e r·ulwicados pt~lo seci'nlflTio ou outr·o 
qualquer otfici d competente no Ioga r do s0cretario, nonwado 
pela dil'ectol'ia pal'a e;,.;e ca:;o. 

ü." C;~~h gar:111t(3 d<~ ae(,:ão ~ontel'á o n11rnr3ro do a<?cü::s e será 
na língua e t'ór•m;t (}lle o::; directorus jnlg't!'·~m conv<m·i~~nte. 

O unmero prirmtivam ~ute anne\o a ca Li. a ~\ii. J SE'l\t <leclarn.do 
nes::;1} g:traut'J de acção. 
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7.0 Serão nnncxaclos aos garantes rle acções coupons pagaveis 
ao pot'ta,Jor Llo numero que os dircctorGs julgarem conveniente, 
dispondo sobre o pagamento elos dividendos on juros relativos 
ás ac<;ões nelles incluidas, e os directores prflvidenciarão, como 
a todo tempo julgarem conveniente, sobre n. emissão de novos 
coupons aos poetadores do então de garantes do acção, quando 
os cottpons a dles annoxos estiverem esgotados. 

8 n C<tda. COI!JWn so distingnirit polo Tllllllt~ro do garante do 
acção ao qnal ellc per·tence, e por um nnmoro indicando n loga.r 
ftnu elle oceupa na série tle co1tpons pertencentes ao gar·ante. 
Os coupons não exprirnirfío serem pagos em perinclo particnhw, 
n0m eonterii.ll declat·ação alguma sohee a importanf~ia que terá. 
tlo set· p;lga .. 

\)." Depnis de di'Clara,lo o paga.nwnto <lr qnn,lqnet· 11ividondo 
ou jnros soln·e as :~eçõe..; especitic;ulos ''fi qualqnoi' g-ar:tnte de 
a(~çfio, os directore..; pnblie:ll'Ü.o um aviso em uma folha diaria. 
pnlllicarta em Lonrlr·t·s. o em outra CJU•drpwt• {'olha (si houver) 
que ellesjnlg;~rem conveniente, rlcclal'ando a importatwia por 
aeçfio ou porcf~ntagem a p •g'<~r, a d<tta rio p:tgamento e o nu
met·o de ~iwie do coupon qnr~ tom de sAr apeovoitado, e assim 
q'lalqu~'J' lJC;-;sqa que ••Pt'Pscnte e eutrL~g-ue um cattpon d •quelle 
llllllWro de série no logar· \'U em 11111 dos log:tre::~ indi1~ados no 
cnupo,~ ou 110 dito annnttcin terá dir·eito UH t•ecollel', á expiração 
de:ssH numero de dias (nflo exced·~ndo L!o cinco), depois de:-;sa 
entrega, como os directores a. todo ternpo detnnninarem, o di
videndo ou o juro a pagar pelas acÇ'.ôo:-; especillcadas no dito 
gat·a.nte de ac<,~iio ao f]U<ll pe!'tencen o dito couprm, do accortlo 
com o aviso que tiver sido dado por annuncio. 

10. A companhia terá. o direrto de reconhf~cer um direito abso
luto no portador de então de qu;1lquer coUJH!H annnnciailo como 
acima. dito, para pnga.mento do divi1lrmdo o:1 juro do garante de 
acção ao qual per·tencer o dito cmtpon, que tiver· sido corno acima 
declarado, a p;tgar com a aprestmtnção e entrega de coupon, e a 
entreg<~ desse coupon ::;era urna boa do::;unm·ação par·a a com
panhia. 

I I . Entregando-se ou destrninJo.se qualquer garante do n.cção 
ou coupon, os dir·ector•!S, depob da entrega. do mesmo para can
cella,:iio, <hriio um Il(IVO em seu logat·. 

12. Perdendo-se ou destruindo-se um garante 1le acção ou 
COIIJWn, os directores podem, seudo prova·la à süisl'ação destes a 
perda ou destruiçã.o e após indemnisação dada á companhh,como 
ella julgar adequado, passai' outro garante de ac<;ii.o ou coupon 
em Jogar tlaqudlo. 

13. Nos casos di...;postos nas condiçõ1)S 11 n 12, será pn,~a. á 
colllpa.nhia, pela pPsSo<~ quo s1~ apr'oveiL• r dt~s,;as coudiçõ ·s, uma 
des)mza elo :! schillings e ti ds., excluindo to1las as desp•jzns refe
rentes a investig:lçii.:J tlr~ prova de )iül'·la. ou rlestruição, e de uma. 
itHlemni:-;ação :1. c01np;mhia. 

1~ •. PH:So:l nenh.uma, cotno pot·t;ulora rle um garante de acção, 
tora dn•eltfl 1l ~ asststn· on votar·, on exet·cet• qua ·squer· 1los direi
to::; de acciotri~tll em qualquer assemiJI<h g·ond da companhia, ou 



assignar qualquer requisir;iio para nu anxilia.l' nfl, convocação de 
f!UalqPci' n:;;smn!Jléa gr~l'<tl, sem quo frns dins, polo Inonos, antes 
(lo rli:t dAsi;~·rrado p:tr·a a <IS"i<~rulilé '· 'W prirJJeit•o ,~,,~o, o sern fJUe 
antr'S d<) s 'I' o rrquerinwnto deixado no r)S·~riptorir>, un ~egunrlo 
ca~o, olla tonlw. deposita• lo o garanto dn :1eç::o 11n e:;eri ptl)l'in ou 
no logar que os directores designarem, jnntnmorllo com uma de
claração e~ct'iptt do SGn nomo e I)Jldl~t'e<;o, o Sr1Jll que o garante 
de aeção liqn,\ depo:sitarlo at:'- riup()is d.1 :Js:nmlil·)a genl ou fJlVll
quor adiam,mto d:t JIJo~m:t. O JFJI\t·l de lJI:ti< rln lllu dns po::;suido
res eollor~tivos 1lo 11111 !~:n•:nlt•J d ~ :1cr'iío n:1n sr'J ú rccr>llido. 

1~. E~tr·cgat·-se-ll;t á Jlé'i:'oa 'l"'\ d/q,·~sila,· r11n al'ant'• de :1cr;fio 
um C(~f'ti1ic:~tlo declar•;tiJdo o :on lliJilll) n 1'\'·ÍdPrwi:t o o nnmo!'O 
uo fl.C\iks l'i\)IJ'('Sr•Jlf:IIL!S I' In ;~:tl'liltl> "~''' 1'111~ d(•po-;it:td•l, o ns-;o 
cortilie:Hln 111'' d:11á dirnitn d·' as~i:,fi:· ,1 v,,t:Jt· <~·11 a;-;-.;,,mble:t. p;e
rallb rne:;tn:t JU:tii•~Íl'a, cr'Illo :-'i dl<\ 1'•1.·~~·· :w.·io:Ji:-;t:• r~·gistr·atlo J:t 
companhi<~ I'C'Illi\':tJJwnt 'h:! 1:ilo r'~l)(~ci!ic.td:t 110 dito cortitica<lo. 

Depois d,~ rntregr_w o ditn C1~ditkado ú r~omp IIthÜI, o garante 
de ncção a cqjo re;-;poitn :tfJil•·lle foi prli~":tdo ser(,, 1'1~stituido. 

O certifie:ulo p<'J(18 ser cumo sngn,J: 

<< 1'he S. Heiltn r:nlrl Estntcs, limitt•rl, 

Numero .•.•• 
Col'tincn que...... rle.... dnpo~itoll, d·~ :-\('C· ·d·) com os 

rogulnmentos da eompanhia. os g:ll':tntns tJ,\ :te<:ii' :tbaixo lll"Il
ciollados, pelos quacs nllc t•Hll dit·eit•) :1. ;~-;-.;i·;tir· :"t :,.;;-;nmlil<h ge-
ral da com!Jnrllria, que s'~ totrt <le r·~ tliz:ll' !ltl di·· .... do ........ . 
de 189. 

D~Ja•lo de •.. dn .•...... de 189.- .....•.. O s··crot:~_rin. 

Partienl:lt'r>S dn f{ill'l1tJIO:-i dt) aeçõ ·S ,l.:]H'Si!:\d:tS.>> 

IG. ~~·rJhnrn l'or·tnrl,w do g-:u•;•nfl' h~r·:·, rlil'"it:J d1J ex}:'cr?r ài
reito~ dn ;l(:ci•,IIi~t:t. (sal\-o Cillllll :,cim,, (·Xfll'•'s~ t!llf~11te disposto 
soiJr·e a·::o;o:!Jlde:ts !:;•)J'am.;), :'Wirl npr·d,naLtr l!:;~;,, ~:ti':1 1 Jte .~ t!r:Jclarar 
o sou norno n r·~~·.id··nr:ia, o (-;i O:) dir·~~:>torc: o •nié:·il·•·lll) som per'
mittit• qrw nnlln S".i:t f,~jta unm dech: "';:t·! d1J I'(;;,,, th d:tta, !im 
O e.:fl r'f!lti'llCÍ·I, ,!,~ ~,11:1 ;Ji'l'• ;.;e•JI:H,:i,·:. 

!7. ::)i I) P•'d,rd.rr· .::• 111'! !..:'.il·:trl'•! ,:1' :·c.::!rl "i\1 'í' .. ":il-•l ;·:11·a ;)ill' 

C:-lllei']l:!rlr' o I'•Jlll ,·fi,~ ,l,>;•r·;il.rl' ii'J ··~···r:;.: ·J'i• !JIIHl dt;c•!:~r.;çlo 
as'-',Í!!llll ':\ )'"'' t•l!e l··•]:l ;l'rJ'::r:t ,, ;1'1,\:!~'lll ·:1•':• d l i!l 'fl ·in '}110 

OS dit':'C(OI'I);o; I'.';ÍgÍI'•'fll, )Jt' íj: t[rr -;:•r' ~·, ~_:i,!r·:r•!ll l~fi!IJ I ile 'Ít>ili'it:l, a 
I'8S)'f~itu c);,g :11:1;Ü •-; O'jl•;:·liio'.\·liiS il • dilu é,!'.U';~!Ik de :te•.::t•l O 
pondo ll':ss•t declara~,·ilo o :-: ·n nrHW'. ~·o ... i· !,•rl·i · e occnp:1t.;:lo, tllle 
terit clir::·ito do t~~~· o s~n IH>tll .. ' in,.:,~r·il'ln Ct'lll'' aceinnista no re· 
gistro 1l1s ar-eio~1i:st:1:'l d:t c '!ttp:tnltia. r·•lath·:tr!J•:IJt,; ;\-: :v~ções 
e,;;pe.~i!if~ala~ no !~·;u·.qlte tl·~ ;JJ\'i'í!~ "!ll!·'c:n ·. 

18. ~r1jeit•J <l.S el)ndi('Üh pn'í'. ·d ~· t .. , ,. ·~fh pr· ~t~llt.~--:, n 11nr· 
tadn!' r\1' ll'll gl!'lllt' ·!(' ~))'(::ll r:\ 1!' l ., .• ;,,.!Í·,i I r•:rt tn.Jo..;. I'S 
efl,·itth. 
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Conversão de acçoes eu~ capital 

42. A contpanhb em as:-;Bmbléa. gora! l'1\tlo co11 vc:-ter quaes
CJUt·r ,;cçõ.~s mtogt·ali~ad::s ('IH capil<ll. 

4:~L QU<lndv Qll'l•!S:itlei' acçõe:~ f,,!'Utt ~~onve,·iitla..; ~~m capital, 
os div~r·sos pos~uidot'r!:3 dcs:-;cl capital pothm tLdti por dcante 
tt·ansf(n•ir os resporti\·os intcre:-,su; nt·ll:l:-; 011 IJIL:tlqllül' parte 
desses interes..,es, da mesma lll<tll'lÍt':l o sujeitos :w'~ mc:;mos regu· 
laltlentos por· que poLlent ser tra.nsferidas <ICçfíos do eilpital da 
companhi:t, ou Uiu apprnxi:nathmtnlle rpwuto a:-; ~~ir,·nutstancias 
o permiUirellJ. 

Porem os dit·eetllt'es Jltld·~m, :1 t•>dll !) t:~nlpo, si .iul~:ar·um ~~on
venionte, lixa.r a im:•Pt't:,w:i:t ulitiÍllta de c !J>!Ial lr;~ust'er·ivul o 
detet·miuar quo t'ra,·ç(}.)s dn unta lilll'a uão Sí·t·ittl w·gociaveis, 
com p<lder·n:), porúttl, :·l c;ua dhlT··<;:1:,, ti,; ·l:·-:111'·'7. ·r C':)~·:t:-: re;~r:1~~ 
em qu:.tlquer <·<~::;o P" l'l.i~nl:li'. 

'!4. O capital euttfel'il'.l aos s:~:t:·; l'i'Spt'C'Ii\·n:-; pu . ..;suidorcs os 
mc:.nnos priYilegio;.; o vautagett:i na J•:H·tkip:u;ilo de ltwros o 
Jevotu.r om a~soutldt.!:tS da compa!Jhi:t c p.•r:1 ontJos linscun1o 
si tiVC:-:i:::>CnJ sido cunl't•!·iuu\-! pot· ac<.:õt~S de igual ittlj'OI'Üuwia no 
eapit:d da companlti 1, pol'Óill d.~ lút·nta qllo rwnllltlll dnsRtJS pri
vilug-ios OU V:lllt:lg"üll::i, üXet!pl,o a pai·tit:Íjt:H,',-l'~ llo:) Juel'OS U:t 
cotupanhia, scrú conf·l'ido pur qu:ti•JUUJ' parte ali,tunta tln ca
pital consolidado fJI!C não ttJri:~m, si m:i.;;ti:-:se um aet;ões, cclll
fel'ido e:-ses pl'i vi legios ou V<' 1lta~r.n ~- ! ; , sal\'() conw tH~i ma u ito, 
todas <IS disposiçüesaqui Ct)lltidas t1~t·:1o appl!e:;ç:1o, l:lnto quanto 
as eit·cumstancias o poernittirem, a capit.:ll coltlO a. :~cçi:Jes Essa 
conversão nito allh~tará on prej udie:1 r:t q n:tl.t lUi'l' prulereneia. 
ou outro pt'ivilcgio esp ~eirtl. 

4::J. Qnalt[UCl' capi ttl or:linarin lH.tde, pur Ulli:t t'dSDlttçã.o espe
cial, ser suhrlivi<liuo em secçõe,; preferencial~·; o diLinronciaes, e 
quaesquer direitos prefol'ouciaes potlnm St:r an nm:ados á secçã.u 
preferencial sobre a socç:lo tlifr,~nmcial, 

i1U[!iiiCJ?lO e rcducçt7o de cozJital 

4G. A companhi:' em n~;semhltj:l geral póde n tndo tt}lllpo an
g-mcntnr o capital pela e!'eaçi'í.o de novas nc1;''';~~ da itupurt:l:lcia 
qne possa ser consiriorada convenietito. 

47. As ncções novas Stwão omittidac; nos tunnn.-· ,, Ct,ndiçõus u 
com os tlit'eitos e pt·ivilegios inlterurJtns :~ <'11:1.; que a :lssmll
bló:t geral~ rcsolvcudo solJI·o a. et'0:1ç·:l.•, <11'\l:is, ddt•rmitwr, o 
si uã.o · for toltlada dotet'tlli ua.t;iill, con !'oJ'ttw 1 •s ·!i l'<'clm·cs t'< ·sol
verem, o em particular essas aeçõns P"''lcm .· 01· ei,til tidt~s eom 
um dit'eit.o pr('foreneial ou qnalitit~a·lo a divi·lmldt•s, o na dis
tl'ilmkã.o do <.1eth o <ll eompatdti:!, <~ e,lltt lllll tli1 dto e::;pnd:d ou 
~om 11enhum de votar. 

48. A companhia um assombl<h gnral p<\de, autr•s 1lt emissão 
<in qllHe~fJ.UOl' rt•'!Jín•; llUV:t:;, 1}dr!rtllÍlHl1.' ijPI~ ~'11·:: ''!l l{ll;\f~~:qti•)J' 
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dellas sejam otrerecidas primeiramente aos accionistas, em pro
porção á importancia do capital fJ.lle elles possnirem, ou fazer 
outras quaesquer disposições sobre a emis:'ão e distz·ibuição das 
acções novas, porém n<t falta dessa determinação ou n. quanto 
ella não se estenda, as acções novas podem ser negociadas como 
si fizessem parte das ncções do capital primitivo. 

4\J. Excepto de outra fórma disposto pelas condiçõos da emis
são ou pelos presente-;, fJ.Ualquer c:tpital levanta.do pnln. creação 
de acçõe::; novas serit <~onsid,~rarlo p~11·to rio capit;d inici:1l m·di
nario e sujeito ás disposições aqni contirlas com r·efei'encia ao ]Ja
gamento de chamarias e presttções, transrercncia e transmissàr), 
confisco, penhor, entrega e outms cousa~. 

50. A companhia pó1l1J a todo tempo, pnr um:t n~solnção espo 4 

cial. reduzir o seu capital, pag:tndo ca pita! on cancollando 
capital que se tenha perdido on n:í.o estejct representado por 
valores, on rednzindo o compromisso sobr1~ :1s ac<,'Õi)S ou pel:L 
fórma que possa parecei' convoninnte, e n caplt:tl pójo se:· png-o 
na base do ()118 elle possn ser ella.mndo de novo, on do outra 
forma, e a companhia t<~mbem púrle. por nllla rcsolnçã.o especial, 
subdividir ou consolidar as snas aeçõf'S, on C)ll:l0Sqner clellas. 

51. A resolução especial, pela qnal ~·~subdividida CJn:tlCJUOr 
acção, póde (leterminar CJUC entro os possuidores das acções 
resultantes dessa subdivisão, urna ou mais dellas terão profe
rencia sobre as outras ou outra, e quo os lucros npplicaveis ~~o 
pagamento de dividendos dellas serito :1 Jll'opJ·iados de confor
midade. 

Di1·eitos de modijlcnçt7o 

52. Si a qualqner ternpo o capital, om razão da omissão do 
:-~cções preferenciaes ou outras, for dividido om divnrsas classes 
de acções, todo;; ou quaesquer dos 1lireitos e privilog'ios inlw
rentes a cnda classe po1lern ser modilicaclos por ajusto entre a 
companhia e qualq.uer pessoa que pretenda contmctar por parto 
dessa classe, comtanto CJ!le este ajnstc seja conlirmndo por nma 
resolução extr:.wrdinaria passa(b om :t~:::omldéa geral dos po:>
suidores de acçõe;;; dess:t classe. 

E todas as disposições ar] ui em seguida e~m tidas sobro as:-om
b!t'~as geraes Terilo applicação, mutatis íJWtmulis, a <>8S'lS aí3som
bléas, porém de ma nnira que o quorum soja de accionistas pos
suidores ou represenb.ndo por procurélçi'io dous terços do valor 
nominal das acções da classe omittirlas. 

Poderes pa;·a contrahi;· emp1·csti1iiO 

53. Os directoms JlOrlem a todo o tempo, :'t, sna, discre~:üo 
tomar emprostimo ou garantiz· o pagamento tlo qrmlqnee impor
tancia ou importancias para os Ous da companhia, poróm de 
fôrma quo as importancias em qu<ti,lncr upoea dcvid<IS não 
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excedam, sem approvação do uma assembléa geral, da impor
ta.ncia nominal do capital. 

Todavia nenhum ernprestador ou outra pessoa quo negociar 
com a compauhia terá que ver ou indagar si o limite foi obser
vado. 

54. Os directores potlem levantar ou garantir o pagamento 
das importancias, da maneira o nos termos e condições que a 
to1los os respl1itos julgarem conveniente, e em particular pela 
emissão de dchentures on (lebenture da companhia, onerando toda 
ou qualquer parto dos llens da companhia (presentes o futuros), 
iuclusive o seu capital então por chamar. 

5:>. DPbcntures, debenture de capital ou o.Itros titulas podem 
ser fdtos, tJansf'erivois livi·es do quaesrpwr ertnidadcs entre a 
conqmnhia e a pessoa a fJilOlll forem emittitlos. 

;)(). Qnao::;qner delJcnturcs, rlebentzm~ de capital, llOil<lS ou 
outros titnlos podem ser emitticlos eom clesconto, premio on de 
outr:t fórma, e com q1wesfJner privi!,;gios ospeciaes quanto a 
resg:ües, en troga, tlistrilllliçiio de acções, comrnrecimento e 
votação nas assemhlóas geraes da. companhi<t, nomeações de 
tliroctorcs e outt'os a~;sumptos. 

51. Os directorcs f'ariio oscriptnrar um registro de accordo 
com o art. 43 da lei de companhias, de 1862, do to1las as hypo
thecas e onus que a(fectarem especialmente os bens da com
panhia. 

Asscmbltlas gc1·acs 

~JS. A primeira assembléa geral será realiza(b na data (qne 
não será mais do rpmtro mezes tlt~pois do registro do ltlemorandum 
de a:-;socia ção tla com pan h i:t) o no logar q \lt) os d irectores possam 
dob~rminat', e quer· em Inglnterr(t on em onlra qualquer parte. 

S9. Realizar-sc-hiio assemlM~as g·eraes subseq11entes uma vez 
pelo menos em cadn. calendario sullsequente, n:t data e logar 
que a companhia em assBmhléa. ger<ll possa determinnr, e si 
Il[O fôr detei·min:ttla essa data on Jogar, ontão S·3l'á u;t data e 
lagar que os dil ectores determinarem. 

60. As supra meuciona'h's assemblóas geraes serão flenomi
nadas « assemblóas ordinarias », e quaesquer outras assembléas 
da companhia serão chamadas. 

Assemblcas c·dl'aordinaJ"ias 

Gl. Os directores podem, sempre que julgarem conveniente. 
conYocar urna as~emblóa extraordinaria, o o farão a. requeri
mento assignado por accionistus possuidores no conjuncto de um 
decimo do capit;ll emit.ti•lo. 

li2. Esse reqnel'imento especillcará. o fim da. :tssernbléa re
querida e soru assignado pelos accionist:ls que o 1izeram e do
positado no eí'eriptorio. P~de coni'-istir do diver·~os documentos 



4RO 

da, mesma, fórma cada um :1ssignado por um ou mais dos 
requerentes. A assombléa <leve s<·r convoca·l:1. rara os ftns 
espoci1lc:tdos nos refJuerimenlos o si convocada pnr ontt·a lú!'Jtta 
fJUO pelos ctiJ·eetoros, pa.I':t aqnelles Iins sómonto. 

63. No caso que os tlirectorns om 14 ,Jh,~; dcpuis ,Jesso deposito, 
deixem do convocai' a assemlJléa. t}Xtraordin:Lria para ter Jogar 
dentro de 21 dias depois desse deposito, os J't~quoren te:; on outros 
qmwsquer accionistas fJUO possu:1111 ig-ual JH'opon;ií.n 1lo eapital 
podem por si mesmos convocai' nma asStlmbJ,h qtw s<) roali/:ll'á 
dentro de seis semanas depois dt'sse deposito. 

64. :-;eto dias antes dar-se-lm aviso 1>m' annuneio ou remn
ttendo-se pelo correio ou por outra f('n·nm rrmd tido ~owo a h: lixo 
disposto, cspecilicando o Jogar, db e hor:l. tl:l. a!~s,~mhlóa,, c no 
caso de negocio ospeci:tl, a n:~tnro·.::t Ç"c~r:•l d"~)::'r) ne;:·o<:io. Com 
o consentimento e~cripto de toti<'S os :tccionist:<s do então, 
pórle ser eonvocad:1 uma assembll'l:t ge1al po1' llrll a ··iso rln prazo 
monOJ' de ::;ete dias o do rjlwlqnel' m:•.n,~ira !JWl jnlgaJ'Cill conve
niente. 

65. A omissão accidental em so dar essr~ a viso a qualquer dos 
accionistas nito annnll:w:\ rrsoluçã.o ~ lgllllm pas-.;:1 da lia rcspocti va 
assembléa. 

lifi. () :tssumptn do lllll! as';eml•J,>:; ::·ot·:· I (ll'.!in:li'Í:t, ~~ n:to ,·np 
a primeira, srJI'it t> de roeeb•·r n jul:..:-ar ;1 ~~"nla d" luct·o-,;e pnrdns, 
o balanço, os r.~!atorios dos dimct1•res n os tlns Jis<~:ws, elq.\OI' 
dircctor•.'S e out1·os ollidaes no lOJ!: r· dos qtw :-;c relirarem por 
meio do turno, declarar di videnrJ, •S o tl':ltar do qna.esqnrw outros 
negocios r1ne, de :1ccordo e()m os prnsPnln;-;, dev<:ndo sc:r tr;t
tados em uma as::;emldéa. oJ·clirwrhl. tJnarl:QW'l' outros nogoeio.5 
tral;tdos em uma. osscmblé~L Ol'diuaria. u os tJ<tt:t:~oscm as:::cml!ló::. 
extraordinarias ol'i'io eonsidt!J';tdos e~p •ni:l•'S. 

67. Tre.-; membros pes::;oalrnonto p1·esrlntns ou po1· prt>t•uraçilo 
formarão quorum p::tl'a num a~semltlé<~ geJ·aJ, e no ca~.o do num 
corporação, qno seja at·ciOiiÍ':ib da cOrtlp:1Jlhi:l, qualíJiltl'' rlirectnr, 
gerente ou secrntaein dns:-;;1 COJ'poraç:io, ettltljnrocondo pttl' dla, 
ser:'t, para todos o~J Hn:-:, inelusivn o dil'dto do Yqlar, consi lHrado 
representar ess<L eorporaçil.o. Nngodo nenhmtt ;.;eJú. tr·atarlo t'Hl 
assembló(l. geral, sem qu·. ~ haja qHonon no eotlleço do negocio. 

68. O presidente dos diroctores ter:t o direito de presidir as 
assembléas goraos ; não h<l.V!:lnclo presidente on si em qualquer 
assnrnhléa ello não estivm· prosenf,) d1~ntro do qrtinzo minutos 
depois da hora dnsigrJ:t.·J;, p tJ';r. lrr· log :l' a rr11niit~•. o~ ~1c 'ÍtJriÍsl:1s 
pre;:;entos r~scolheJ·ão ontt·:> dir·e··t r !l;ll', pr·n.; ,,, t,• ,. u;->o h·•
venrlo dir•·etot• Jll'·~8r~nle ull de·:lin:·nd,, '1!1 :lij'l<\t' d· s diJ'r>o:tol'(!S 
presentes r],~ t•JilJ<lr a. prnsid ·n,:ia. ··ntii.tl o~ n•:·ioni,fa: JH'I~
sonb~s escollwril.o tiiil dunlrt~ ~i p •:t p;· --idotde. 

6U. Si dentro de nwi<~ h"r:1. d<t hu1 a. Jltt.r··:,,l:t l'Ut':t a s~c!ll· 
bléí\ não h0uver quorum a, assembka, si tiver ~3ido convoen.daB, 
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requerimento, como acima dito, será dissolvid:t; porém em 
outro qualrtuer c:1so elh S<'t'à adia•la P''r.~. o mesmo dia da pro
xima semana, na mesma hot•.t c lo:;.tt', e si ue~~:t :•ssembléa 
arliada não houvr~r· quorum, os accioni5ta::; prc~entes fot·marãr) 
quorum, e poderão tratar tlo;; assumpto.-J ptl'<t que foi convocada 
a as~embléa. 

70. Tod:t questão submetti1la a um:t assernblélt será 1\ocidida 
em primeiro Jogar por levantamento das mãos, e no caso de 
empate de votos, o pre~idente, tanlo n:t votação por levanta
mento de mi'i.os C<lll!O por eserntinio, terá o Yoto tle •losempate, 
alem do voto ou dos votos a quo elle poss3. ter <lireito como 
accionista. Em lavantamento lle mi1os o aecionista !'()prr,sentado 
por procurador não ter:í. voto alg-nm. 

71. Em qualiJuêr :Jssemblé:t gol'al, salvo o presi1lente pedindo 
escrutínio, ou cinco accionistas pelo m;~nos on unt on mais accio
nistas possuindo ou repecseutm11lo por l'rocuração on com di
reito de votar relativamente a, r elo menos, um deeimo do capital 
representado na assembléa, uum declaração feita pelo pr·esidente 
de que uma resolução p<•sson por• uma maiorht particnlar ou 
não passou, e uma inscr·ipçào a estd respeito no livro de actas 
da companhia, será prova cone! utlente do facto sem prova do 
numero ou propnrção dos votos colhidos a ftwor ou contra essa 
resolução. 

72. Sendo, como acima dito, pe1lido um escrutínio, elle sera 
tornado pela maneira, no tempo o Jogar que o presi<lente da as
semblea designar, e quer immerliatn.mente ou depois de um in
.tervallo ou adiamento ou de outra fõrm:t, e o resnlta lo do es
crutínio será con~iderado como resolução da ass~?mblóa em que 
foi p~dido o oscrulinio. 

73. O preaidente de um:c assemhléa grTal pórle, com o consen
timento d;t assemblé '• adiai-a par•t o•rtm data o logar, porém, 
assumpto nenhum será tratado 1Jm as~rlmblóa :vliad;t a não ser 
aqnelle que ficou por· concluir ua assernbló t"em que t9vo logar o 
adiamento 

74. O pe•lido de um escrutínio IJão impe•lirá a continuação de 
uma nssemblé•t para trntar-se do ']lla!qne:- a;:sumpto que não n. 
qwCJstão sobt'e a qual l'pi pe•lido o escrutínio. 

75. Qualquer escrutínio pedido na eleiçiío de pr·esldente de 
uma assembléa ou em qua.lrplet· rtne~tão 1IQ adiarwmto, será to
mado na assernblea sem adiamento. 

Votos dos accionistas 

76. Em umn. votnção de leYantamonto de mi'io.; to•1<) accionista 
preRentn em pessoa t"ra nm voto, e em escl'utinio torlo :\r.cio
nista pre~ente em pes~oa ou por procuraçfio terá nm voto por 
cn11a acçãc quH pnssuir. 

77. Qtt:dqunr pe~Sll<t qne, em vil'tu'h da clausula rle trans
missão, tiver direito a tmsferir quaesquer n.cções, póde votar 
em qualquer assembléa geral da mesma maneira como si elle 
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fossG o possuhbr registrado dessas acções, comtanto qne48 hot'as; 
pelo menos, antes da. llora em qne deve ter Jogar a assemhléa 
em que elle pretonde votar, elle provo aos direetores o direito 
de tr·ansferir ess, s acções, salvo si o:; directo1·es ti verem pre
viamente ad mi ttirlo o dü·eito deliH votnt· uess;t asselllbl(ja a re
S[lPito das lllOSHl<lS. 

78. Quando exh-;tit·em possnitloros rc:.;i:-)tr,ulos colleeti vos do 
acçõe3, tJualquer 11111 dellcs p<i:le votat· clll qnalquer ass .. ·mlJlôa, 
quer em pes,oa, quer por proc1tração, rdatiV<Inwnto a essas 
acções como si ellc fossn o unico eotu direito a ollas, e achan
do-se pre.->entes mais de nm desses po::-;suidores collecth'o::; em 
(jUalqnor assem!Jló:.t pesso:drncnte ou por pro~nraçfio, aquelle 
dentre elles cujo Ironw nsti ver inscr·ipto oru prin11~ir·o log·ar no 
respectivo registro será o unico com dirc~ito de votar. Diversos 
testamenteiros on arlmnistradorcs rle mn accionista fallecido 
em cujo nome estej:1m incrmpl<.Jt;ts ncçüPS, p·tra os tins desta 
clausula, serã.o consider;~t.lo::> pus--uidores l~olleet i HlS. 

79. Os votos podt'!l1 ser uados rwss . .;o:drn8nte ou por procu
raç<lo. O instnm:ento nomeando procura.rlor s<~r;t. :1ssigrmdo pelo 
outor·gante ou por suu procur:1dor·, on sr.Jndo essA outor·g-ante 
uma corpol':tçüo, assignado pur· qualtiUCI' dil'ector ;.,:·Gretlte ou se
cretario Ja. diLt cot·pot'<~ç:1.o. 

Pesso:t nenhuma flUe 11iio scj,t aceionish d:t ert:rrp:tnhi:t e qua
lificada a votar, r.;erit numea.da. procurador·, :-;alvo sendo uma 
corpornção flne seja acdonbt:t Ja cornp.1nltLl, qnc po:lerá assim 
nomear como procuradtJr qual(jlter nrn dos St.JtH olliciaos. 

HO. O instrumento nomeando Jll'ltf'!ll'.ulot' e a procuração (si 
houver) serão ueposi~mlos no cseri ptorio registrado da com
p:tnhia, nunca menos de 48 horas antes da l10ra p:tr'a a as~·ernlJléa 
on assemhlca adiatla (conforme possa ser o ~:1so) nm que a 
pesso:t notllcnda nesse instrumentu sr~ pl'l)pü:l vofal', porem 
IIOtllrnm inst.rum8Tlto nomearH.l.n procnr:ulot· tu;·ú validade dopais 
de expirados doze mezes da data da. sua onlor·~·a. 

~1. O voto dado de :1ccordo com os t'~l'IJJO~ d1~ mn instrumento 
de procnraçilo, será valido, não o!Jstan tt~ o pl':~\·io !'allocirnento 
do outot·g-an te ou rovog:u;iio do procn r·ndor ou a tr·;llllsfer·eucia 
da ac<;ão a cn_io J'·~::-;poitrJ foi darin o \Otn, salvo tendo sido rcce
hida 110 e~cr·iplorio da colnpauhi:t, :\ntes da n::-srmJIJléa, com
mnnie"çJ:.o c'~t·iptt do Callecim'2llto, l't~vo,:.;:1ç:1o ou transt'orencia. 

~'2. Os po~snidores de gat':tlltl):.; rll) :tr·ç1o niío tr~d"io direito de 
votar por JH'Ot'.lll':tçüo a rc·::;pcito dn.::; ae<;õ;;s uu du capital incluído 
IJessos ga J'an tr~s. 

R3. Todo instt·umonto fle pro~nraçfío, rturw pa.r:t uma. assem
blêa especiti~ada ou outt•a, será, tanto quanto as circumstnncias 
admittirem, da fórma, ou para o.elreito segninte: 

« Til e ,",'. Bento Gold /.;_,'states, hmiterl. 

En .•... de .•... , no contl:ulo de ..•.. accionista (h The ,\'río 
Bento OolJ Estutes, limitcrl. pelo pr·~~~onte norrwio ..•.. dn ....• 
OU na falta de::;to ...• de ....• Oll 11:t fa.ltil, tl.:ste .... de •••• COlllO 
meu procurador pttra votar por mim e uo meu logur, IH\ assem-
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bléa. geral (ordinaria ou extraordin:tria, conforme :seja) da com· 
panhia, a realizar-se em ..• de .... c l'lll cpwJr]llel' adiamento da 
mesma. 

Em tC:'stemunho do que, ::tssig-no aos ...• de ....• do 189 .. » 
84. Nenhum aceinnistn, terá o direito cl1~ apresentar-se on 

votar em qualquct· quPstiio, quer por :-;i quer por pr·ocurndor, 
ou como proc:nl'adm· de ontt'l) ac:cionbta '~'''qualquer asscmhlén. 
geral ou em alg-nrn escrutínio, JWlll sel'á coatatlo em qv:ortml
emqnanto f\lr devedor á companhia de qualquer o charnai.la Oil 

outra quantia por quair1ucr ;v::~·ão desse accionistn. 

Dircc!rn·cs 

R5. ~alvo düterminnção em contntrio por uma MS0In1Jléa 
geral, o numero de dircctores nfi.o Sl'rit de mutws de dous, nem 
do mais c1e sete. 

0(i. Os primeiros dircctot·r·s scrfío nonw2.rlo~; pelos sllllscriptorcs 
deste;-;, ou pnr lliWL m;dr1ria rlellcs, por um inst~'!Jillento por elles 
assignado, e ató que e~S''S tliredore:-> sojarn JJOllwados, os 1litos 
::;uhscriptorcs serão considerados para todos os 1ius CiJJlJO directoros 
~alvo flUO :tclansnla :-.\;~ destes nilo se :tpplic:a a cs~es subscri
ptor·es emqnnnto direetol'rs em virtude (ksta cl:tusnla. 

t-:7. Os 1lirectllres terfio o poder de, a tC\do tempo, nomear 
outras quaesqui~I' pessoas p;l)';t diroetorcs, rm·l~ll1 de forma qne o 
numero totai do rlircctores JJ:lu execrla e:u te!ltpo algmn do nu
nWJ'O maximo acima, :ix:ulo. 

~~. A qnalifi(',<l<,'iio do e:Hla rlircctor ~r'1'á :t pnsse ;ln acções ou 
capitctl ch Ciilllpnnhia do v;dor nnn1inal do f ;>1!U. Um primeiro 
direetor pódo <tg'ir :'ntes do adqnil'il' a ~:na qn:dilieaf,~lo, por,)m, 
em !(U<llrJIH'l' c:tso adquit'i!-a-lt:t tkutrn de~ ltlll lllez de sua. no
mc~<tçiio, Si\lvo dlc <IS~itll o trmln teilo, ello :-erá consider:Hio 
ter· c~oucortlado wmar :1:.; dil:ls ac1Jít)~ d:t eornp:lllhia c ellas scrfí,o 
immcdiatamente distrihuidas <l olle, de eflllÍili'!ltidtldc. 

~D. Os director·;~s. coltlo I'l:rnu!ter:tç·ii:J dos ~:c>ns S·3!'Viçr.s, tPrão 
direito a 5°/, elos }llCl'OS d:l ennrp:1nhi:t, qne sorii.o a todo 
tc~rnpo dotenuirwdos ~nl'l'ln dist!'ii11Ürlos lj<ltro os acciunisbs e 
seriio dbtrilmidos cnt1·e elle:: nas pl'OJHI!'l,'Õt'S o (b rn:11wir:,, qno 
os dire~·tm·c,; por ecmven<;i"lo po,:.;::;atn dct,·l'!JlÍILil', e, na falta. Lle:ssa 
deterltlitl:lção, igualmente. 

1\ emnpanliÍ:l em a~semldó:t geral púde 1ngment<n· essa re
murF•ral;ão, f}ner p··rmanou to, quer por um anuo on por um 
periodo maior. 

No caso de vench 1Ll entpreza rla companhia, quer por uma 
lif]nidaç:1o ou previ:unente, os directore:-; t1T:Io d1re:to em par
tes igunes a cinco ]JOL' ceuto do JH'odndo li<Jnirlo CJUO 1icar de
pois de providenei •1' sollro ;1, restitllir·il, dn c;~pital itJte~ralisado, 
do p;lgau,Pnto dn to•l:1s ns divid~:-; e eomt:rumhsos e das dcspc
zas de liquid;IÇi'i. • d:t eoit;p:uJilia. 

UO. Dil'~ctul'~s que cnutiuual'clll pc·dom rlgir,, nilo obstante 
alguma vaga em seu seio. 
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UI. O cargo Llc tlircctor v:1gará: 
a) si, S8m approva<;ão dit assemlllr\:t gm·al, arceitar outro 

cargo na colllpanhia excoptt> o d,, gnrnntc, tL~posituio on cor
retor· 

b) si f:tllir, susp~'ndee sons paga!llontos ou compuwr·-se com 
os s•3US credores ; 

c) si fnr julgado lnnntiro ou tcwnrtJ'-Se idiota.; 
rl) si ddx:tr do possnir a qrt:wtia pn~ei~" do ;p·ç,-i,~-~ on cai,it<d 

pnra qnalilieal-o p.u·a o car;.;o ; 
e) si se aU'-lentar das r(~uJiiõns rb directori;t, dnranto seis 

mcws cnlendill·ios sem licerrça especial do:-; rlirer~tores; 
/) si por ::t\'Íso <'StTipt'l :'t, CtJlllpanlJ!:I r•llu re;igrn.J' o son 

cargo. 
u~. Ncuhlllll di redor prmleJ·:·I ~t S!l'l, f)fl;tl inc;;çilo p:lr I, () c trg:) 

por eonlractar· com a, cn111pa!lhia, r·onto ~,-;··nln:lo;·, comprador on 
outl'a cotba, nem r·sso CO!l tr;tdo ·ou qwtlrptel' cnnt r:1ctl) ouaj nste 
celebrado pel~ on da. p;irtt~ rlct entll[l'lllllie. Jl:ê qu;d qualqUL'l' di
rector estPja rlo qwllrpter f'nnn: intr~rr'~sa•lo ~1d';'t nn!ltlladn, nem 
qnalf)llOr·dircctnrqrwc'Jlltr;lt<tr o:1 {i.J· int,•r·,~ ~:t•li) :-;er:ttlll'ig-ado ;t 

entr.tr para <t COlllpanllia cont '{ll<il·lll"l' lrrr:t'O n:al"z;tdo P''r 
esse contr:.\Cto ou :1jnstu, P·~l::. m::l•;.-; J';::·:l,, d·J n . .;t:n• oecuparlo 
o cargo do dir·oetor, nu pol;ls l'f'!:lr:JI,·;; 1(,, conü·nç:t por clle 
osta belocirbs; porem fk;t dor;l:ti'<t,lo q11r' :1. ndtti'C:'.a do Sl~lt in
toresse UGVO S!'l' COIHJlllllliCild<t pol' rd]t) trl !'I~UIIÍ:Í:I d(lS directorc•S 
em qne o eontJ·ncto on ajuste ó dunniJLtrlo si o s:uu int.ercso.;c 
e~ltão existe, ou em outro qun.lqnL~I· caso ll<l pri:H··ira rcrtui:-,o rios 
<IIrectorcs, depois de :11lquirirlo o srm illtnr<'~'i~~. o que nordtlllll 
rlirectnr votará como dit·ector a respeito ri:~ qn:1lqnnr contradr) ou 
n,lustc em que elle t'Stivet· como, :1cim:l. clitn, intc·l'!'SS:vlo, e :--i cllo 
voLlr, o srm voto não sen"l r~onhrlo, rn;t;; e.;l;l, jlt'r)ltilliçã., nfio 
tor:'t nppliC<I(ito :10 njustn mr•Jwion:v1o !l~t r·l:llhtlll 3' de:--tes ou 
a qnncsquor a~surn1'tos dell;J lli'0V•:nie!ltr•.::>, rJrt :' !fila lq1tc~r cuil
tracto pela ou ch partn da. r·ompanhin l'~l';l rl:lt• :líh dirc·:toros ou 
a qualquer dellos íJnalrptnt• gnl'anti:t pn.l'a i!!dr~nwiz:lçito, ~~ JIÓ le 
a qualqnertempo SC'r :-r:spclbo 011 rlisp\'11'-''ldo pPr nnn a;._::,;mhlóa 
geral. 

~);). Na p1•imcim assl'ntbl ~., ot•din:t·,·i:l, a t·,~:tli:~:<r-c;;~ no nntw rlo 
1898 e na. prinwir:t asscml1!é~t nrdin·ll·ia •·m ('nd:l ;:nno S\ll~ecs,;ivo 
um do...; dit·,·ctores se relint r:"t do car;..:·o. 

Um diJ·ector qne se rctit·a ~e con~oáarà no c:11'g·o :\té a. clisso
luç:io on <Hliamento tb a~:'ieJnhl6:t, em 1}11<' o seu succ:cs:)Ot' frll' 
eleito. 

94. O director :1. roticar-so, c.ornn rliCo :w~m:1, nn :lsc::omlll,.·a nr
dirwria Cf'W terú. Jogar em 1~\J.~. :-erfl snlvo :r:·l~11rrlo , utl'o os 
directores. d(~signadll pnl' sorteio ; jloli'Óill nrn eada ~lllrJn :--nh
seqnr•nte, o rlirectot· a se J•etic<~I' s,·r·:"t, a·tw•lln rpw o;,..-,ti':er lt:L 
mais tompo no cargo. Si dons ou m:ds rlireetorcs tivorem 
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ocenilado o cargo por tempo ig-ual, o director a retirar-se, na 
falta de~ aj nste Plltrc elles, scr:'t. closip-nado P',r scwtdo. O prazo de 
exel'eieio de dirodor· sc~t·a coutaclo da snn ultima. nlei<~:l.o ou no
me<~c;tío <'In q1te teve previamente logilt' :l V<lgn. <{,, eru·go. Um 
direetor qne se retira Süi'Ú olegiclo pot' l'o••leiçito. 

Q;). A companhi<l. em qnal<lner assombló;t goral em que 
quaesqum· clirectc,t·es sr~ retimrem c_b mnncira snpraclita, pre
cncllur·á os e:wg·p:-; v:1gos ol<'gnndo 11111 nmiw1·o i~;nn I do pessoas 
para. direetorps, o som ::n i~c:o a c::l.o !'P:,puiln (ll',do pt·oonclwr 
quaesqner outras vagas. 

!)G. Si em qn:tlqner flssembl;J[I, geeal (:tu qun ucvc tor logar 
um:t eleição de clircctore:~, os logares de:; diecr~tor·os que se re
tiram não f(l!'em pt·ccncl!Ídos, estes on qnalcpv~r clollos que não 
Lmltam os sons Jogares pt·c~c·ttelticJ,,:-:, eontintlltnto no eargo até it 
assemhlea. Ot'llinarh~ do anno sc~g-nin t.l), c a-;sitn de anuo 'Para 
até que os sens Jogares St:)jam JH'ccnelwlos, salYo si Cor resolvida 
nossa. ass')mhlóa.<t rcdncç;l.o do !lnrnrro de clirectm·cs. 

97. A toclo tempo p,",de a companhi[l,, crn a:sscmblea. gora.l, 
augmenta.f' on reduzir o nnmoro 1lc dit···c·tol'es o alterat' a Sllil, 

qnalilieaçilo, o tnnttwtn detonuinat· q11~ll o turttO em que csslJ 
munero angtnent;nlo on retlnziclo dovo deixar o cni'gll. 

tl~. A companhia pc'>de, por· lllll<t ro~olnc:ilo extraonlinaria, 
clestituir qtwlqnnr· diroetor :~ntes dn l'xpir<tc;iiu do .-..;on tempo cle 
exet·c·icio, o, pot· unw rn~olnc;ão orclitw ri;1, IIOillc:iii' ontra pessoa. 
qn[l,\ith-ada. om logar rlellu. A po:':;ca então nomeada occnpara 
o c;ugo durante o telllJIO srltltent.·~ c-,m qnc u clirector, pat'[l, cnjo 
lngat' dlo é nomearlu, o e•,lJtsut·\·aei:l si u;; ·> ti Vto:'i::iO sido clomit
Udo. 

0~). Pessoa ncnllmwt quo uií.o seja diroctor que so retira po
derú, salvo senclo rccotnmt•nrhr!o ptJL,,s clit·cctot·e~; pat·a a eleição, 
sel' rlnita para o eargn do Llit•r.ctm· em qualclll')l' :1sscmbléa 
goral, s·•m que ella on o:1tro aecintJisl<t qno protetHla propal-o 
tcmlta, sete dit~s uteis pelu menos, anv~s da. :IS':'CtltlJlea, deixado 
no escriptorio d:~ coml~anhi:l um :.:~.viso a~si.~n:tclo por ellc, apre
sentando a sua canclid:ltttt';l. p~u·:, (l ear~~~ l, o11 :1 i 11 tettçiio desso 
aeciunbta do l't·opol-o. 

lJÍ/'i'CIOi'r'.~·-,(/t')'i'illt' 

100. O::i \lirectoro-,; l1odom a todo tr_•mpo ttotuc•ar nm on mais 
íloutru ::ii, dirc•etor on clireetores-gcrente:-; rh '~''lllp<tullia, quer 
p01· um prazo tixo on fütn limito :l!gmn q11:1tdn :.to tempo pelo 
qn:tl clle on P1lns 8'1 r·nns(H'va.t:io Jlll ,.:,!··-~o. c~ Jroclc·tu a t.oclo 
t(~li1]l0 l'Gll!fJVd-c: 011 dl'lllittil-P, 1: lH>i\H :ll' Ultlt'<i 1111 !lllti'OS Clll 
"l'll I (1"''11' 

·-· ~ 101.'~ún; dircdoJ'-'2(•1 ent(\ emqn:,nf•l r':lnti!lll:ll' ncssn c·arg·o, 
n:(,, c•star•'t ~;tljr ilo :1 !Ciira:·-~,_. 1 <>~' fllt'l'O, ,, 'tt:-ln :'r~r~t cont:ttlo 
p:n·:t cl<~t,,rtnin:.•::\o dn t::r·uo de r.-t it·;tth do; c:i1·cwtor·(~~, po•·,\;n, 
:-n.íeito ús di~posi<;Ú•.•s de) qnalqn••J' Cll:\lt':l< to c•!Jtr~~ c·llü n :1. l'IJill-

1 :wlti;l, li!·ar;\. :;ujc)iLt> ;'te: lll•':-'11: t< r1 : .í" ,; ··dl!'t) <t rctltlt)t:Í:l 
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ou demissfio, como o<; outro'\ directores (Lt comprtn h ia; e si 
deixar do orenpat• o C<tr·g-o do di!'edor· por· qualqncr entsa, dei
xará, ipso j(rcto, imllH~di<tÍ<UllCI1to tln H:T dir·cctor- g1•rcnte. 

102. A remuuoraç:io de um diredor-got'ente serú a todo 
tempo marcaL1a pelos dirrctores ou llCl:l enrup<tnhia ern assem
blé:t geral e póde ser por meio de snlal'io on commissão, on 
participação nos lucros, on por fJitd·JtieJ' ou por tctlos estes 
meios. 

103. 0s directores porlnm :t tolo tempn co!l,i:tr· l' co~rl'ol'ir a 
um director-gerente de eutilo, eomo jul~at'eDl cunve1!icnte, os 
poderes que etles exercem em virt11de dos pt·c::;ontes, A podem 
conferir esses poderes pelo tempo, fi<tl'a serem exercidos para 
os fins e ohjectos, nos tw·mm e condiçürs e com ns restricç·õr~s 
que elle~ pnrlerern julga1· eonveniente~, rodr~Jl,[o cl)nJ(~rir cs~os 
poderes qner collateralutente com torlos on r;ual'srpwr· dos p•1-
deres dos directores a esto r • .ospc~ito, on coJll exr·lti::i<LO e snlJsta
belecimento delles, e pr'>dn a todo tel!J!lO revogar, rei irnr, at. 
terar ou variar to·los uu ttnac:::rluer desse~; poderos. 

104. Os directores podem rennít·-se p[lra desr:~eho rios Iwgo~ 
cios, adiar e de qualquer f'r'>rma regular as snas I'eunir-,es, corllo 
julgarem conveniente, e deter·lllittal' o q'~or''''' necr~ssai'Ío p;lra 
re,olnção dos assrm1ptos. Ate dct,;rmirtar;;ro e111 r~u!Jtrario, duns 
directores f'ornmri"io qt~orum. 

Um dire ~tor púdo :~ tod" tempo, o o secr(•.Lu·io á reqnisi~ 
ção de um director·, convoe:tr nma renniilo de diredOJ'('S. rJues
tões suscitadas em qnnlrinor· retuli<to S'~I':ÍO der~ididas r·ot· maioria 
de votos, e no ca.so de empate o presidente tr~r[t sC'gnndo voto 
ou voto de deseml'at0. A:; reur1ii)c~~ pod1~1t1 ~er· rwtlizn.das 11n. 
Inglatert•:t ou em outt'll t}llallptet· pctl'tc rrrre lh din~(~tures t!e
termiuarPm. 

105. Os dirClctt)re-; po<lem ele~·rr nrn prnsid,)nte para, as suas 
reuniões e détermiuat· o pt·azo em que elle deve excl'cer u c 1rgo, 
não sendo, poróm, eleito prcsident<J, on si (Jit1 :ti;J;Illlla reun~<to 
este não estiver· presente na lwt·:t dt•::;igrJ:tdu par.t el!:t, os dire
ctüt'es presentes eseut!Jel'i"lu um de rntre :-:i par:t pt•tesiclir a Jita 
reuniiio. 

106. Umrt reuni:1o do dirt~etor·.•s em qno ]lflil v.-~,· ']UOnrm ser:'t 
compotontr~ para r:xorc1~t· tn:!:ts on qu:1 !que!' d:ts <tntori:-;lç(íes, 
poder·es e discreções, <~on f'ul'i1b1s pnlos rng·nlul!l'll tos da com
panhia o sorem exercidos pelos direetorc·s ~~~~~ gnr·;t]. 

Umn. rosolnçi'to esc~1·ipta, a~si.'..!'tJ:Hla pot· todos os dirt)cdores n:t 
Inglatel'ra, set·á tão valida e dllcar, C!!lllil ._j tivos~o sido tl'mada 
em uma reuni:lo do todos os dt~•o,~tllt'•~:-;, d<~\·id~tm•mte eunvoc<ttla 
e rea!iuzu:t. 

107. Ç>s dircctor~s porlcm delegar qn:wSqnnr dos sr:ty,; porlnres 
a comm1ssõe~ consistindo :10 ucciunist;t, 011 :tecirmisfas do ~('ll s~io, 
quo ollt:s julgarem convcnien tt~. 1.Jn:l.frJ1t<'l' crJmrnis.;;ão a-.::)il!l for-
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nmJa conformar-se-ha, no exercicio 1los poderes rpw lhe forem 
delegados, a qnnosrpwr rcgnl:nnentos que a todo tempo lhe 
possam ser in1posto.-> pdos dirodores. 

lOS. As reunii!u~ o proeedillwlltos dr!'l.sa commi:-:.sfío, quo con
sistirá rle dous on mais :1ccionistas, serfio regidos pdas disposi
çüos ar1ui contidn:s sobro reuniões e procediuwntos d(IS directores, 
t:lnto quanto lhos l'orom applieaveis, o n~o ~:to inv.didados pot· 
JH'nhum I'Oglll<IIIIC'lll.o !'t•ilo p~·los din:ctul'l·~. d;) :u-cui·do eu111 a 
clausula pn)ced1'll L~~. 

10g. Os actos praticados em qualqlli)J' runni:l,o do dii·ectoros, ou 
de uma. commissúo dt~ uiredores, ou por qualqaer pessoa 
agindo como üirect<w, serão, não oh-> tanto se tlest·ullra. dt~poi3 
quo houver qualquer l':tlt.a. na. nonwa~,;:l.o des~e~ din~elores ou 
pessoal agi11do como :H!itnn. dito. ou fli!C elle;-; um qn:dquoJ' dolles 
não tinham qualiikaçfío, l:To v:llido~ C(l)::o si es~m~ 1:ossoas ti
vnsscm sido devidamente no:nead;tS u t'uss·~m qttalitlc:tdas para. 
SOl'•)lll directores. 

li O. Si qtwlrpwr 1lit'ector, quer<'ll•1o, !'o e cllamauo p:tl'it f.tzer 
servi<~os <·xtra on qnaescpwe e:;fol\'OS <!SlJ0t~i:w::i l'<tra ir ou 
rc::;i1Jie no estrangeir·o, on pat·a. quali}Uer· diJS li11s (LL companhia, 
esta. remunerara e.;se dil'edor com Ulll<t quantiu. lix<~ ou (~om um
porcent:tgem !le luero::>, ou de outl'a. túrm:t, emno P'lSS<t sor dea 
teeminatlo pelos directoro~,, e es-s:t reillll!Joraç<t•J lJÚ(b ser· on em 
addi<ião á., on em sulJstituiçiio de su<t p:trttJ ll<t t·emltnorn.çfio 
adnm disposta. 

lll. Os dieectot·• ~~ fitti'in la.n~;~\t' nd H r.~m li no~; apropriados 
a esto 1im: 

fl<~ todas as nomnaçõ1~s 1le ot1kiaos ; 
D<'S twmes dos dii·odon;s J!l'e~erlt~ s a c:tJ;1, remH;to dos dire

ctores e de f]U;,dqnm· conuniss:lo de diri)Clt•t·os; 
De quaesquot· <mll'ns 1hlas pelos uil't..:'elot·e::; e eommis:;:to do 

direetor1'S; 
Das resoluçGr•s e pro~~o•limon tns das asscmhl1~as got';tcs o das 

reuniões elos 1 lit·e.~toros o cl)mmi,.;·;Õ·)~;. 
112. Essas netas d<t..: retmit>~~;:; dos dit·uctor8.S, de qualqnot' com· 

mi:-;silo ou da co~upauliia, si :t~,.;ignad;~-spelo prosidr•nto da rounião 
on pnlo da proxun:t ::::;cguinte, seriio ruc:~IJida.s c''iti·J lll'OV<~ J1l'ima. 
{i1ci'J dos as-;umpt•iS Bell;ts cxpre;:;sos. · 

. 113. A gel'enci l di);; n:"g?ei:):; •h cnmtJ:tillli 1 fic·t···.'t a ~:·rgo dos 
Lhreetore:-;, e rstus, et·n adtitt<tmento :to.,; ptdl~rc·s e :mtoris •çõos a 
elles expl'ess:tmeute C·Jnl'eridos pdos pr..:-smb~s, pu:lem oxm·cor 
esse:-; pod<~res e JJI'aticar to1los o . .; ados e <·on..;:•s qn1) possalll snr 
exercidos ou pl'ittiearlr_)s pela Cl)iltpnnhi:l, o lJ:L;) r~'t·n:u pot' estes 
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ou por or·iem dada ou. requisitar!~~, para serem praticarias ou 
feitas pela companhia em assembléa geral, pnn3m, Slljflitas ás 
disposições d:1s !<li~ e rios r)l'e->ento:;, ·~ a qu:v}~'}ner regulamentos 
a todo tempo feitos pel:t couipanhi:t em as<:embléa geral, com
tanto que e3se:> regdlamentbs não invalidem :teto algum anterior 
dos directores 'JllO teria sido valido si não foôSom feitos taes 
regulamento;;. 

114. Sem prejuízo dos poderes goraes conferidos pela ultima 
clausula precedente, e sem do fórm~t alguma limitar ou restrin
gir esse3 poderes. e sem prejuízo dos outros poderes conferidos 
pelos presentes, fica express:tmento declarado que os directores 
terão os seguintes poderes : 

(I) Nome:tr á sua vontnde, remover ou snspender os gerentes, 
secret1rios, olfici;~es, ernpr·eg •dos, ngent<)S o (Wiatlos para os ser
viços perm:tnentes, temporarios que dles julgarem conveniente, 
determinar os seus dever·es e poderes e fixrtr os seus salarios ou 
emolumentos, e exigir garantia lh fúrma e d,t quantia que jul
garem conveniente. 

(2) Acceitar de qualquer accionistn, nos termos e condições que 
forem convencionados, uma cessão de suas acções ou capit:tl, ou 
quat!J.uor parte •lel!as. 

(3) Nomear uma ou mais pessoas (quer incorporadas ou não), 
acceitar e ter om guarrla para a companhia qu<tesquer bens per
tencentes a esta., ou nos fJHaes ella esteja, intet·e~sa•la uu para 
outros quaesquer tias, executar e fazer as escripturas e eousas 
que possam ser precisas t~m rel'lçiio a es"a guarda, e providen
ciar sobre a remuneração dos tlel'ositat·ios. 

(4) Intentar, conduzir, tlefender·, compor ou ahan•lonar quaes
quer processos legaes pela ou contm a companhia ou seus oJfi
ciaeR, ou de qu::tlf{ner fóema con<!erntmtes aos negocios da com
panhia e tamt,em concordar o conced<et' pt•:tzo par:a p:1gamento ou 
satisração de f{naes'1uer dividas e de qnat'SfJIIOr reclamações ou 
exig-encias reitas pela ou <'Ontra a companhia. 

(5) Pas5ar e assign:tr recibos, quitações e outras desonerações 
de dinheiro que for pago á companhia o tias rcclamac;ões e ox
igencias della. 

(6) Det,er"'ninar quem assiguf'i pela cnmpa11 hht letras, notas, 
recibos, :tcceites, endos.;;os, cheques, qnit:tçõcs, contractos e 
documentos. 

(7) Emprega~· e negociar· com qn;tesquer dinheiros da compa
nhia que não fol'etn immeJiatameo to preciso.;; p:1rn os seus Iins, 
com as garantias e da m<tneira que ollcs julg.1rem con voniente, 
e a todo tempo variar ou realizar e~ses empregos. 

(8) D<~r a qualquer omeial ou outra pessoa emprega(ht pela 
companhia urna cornmissfio sobr·e o.;; lncros de qualquer negocio 
ou transacção, ou uma parto nos lucros gernes {ja companhia, e 
ess:.t cornmissão ou parte de luct•o.; s0rú tratada como p:.n-te das 
despezas do custeio •! '· comp·,u)li,l. 

(9) Antes de recommen,~ar qqalquHr divi:lnndo, S'lparar •los 
lucros da comp:mhHt as quauti:ts tJUt• elle,; j tiigaJ·em C•mvouiente, 
como fundo tle reserv<t par•a f:tzer f;tce a cont.in~encias, igualar 
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divit1en1lo~, reparar, mAlhorar e cnn.;;crvar qn~lrpwr do~ bens da 
companhia, o para 011lros Iins qn1~ o-; d!rcdor·~~s t'lll sn:1 al1soluta 
dbcreçilo jnl~·:~rem,~•lndu,~enles :1os Iins d:1 companhia, e (~11j1~itos 
:'t clansul:t ·t dl'~t,h) c·mpr·cg;q• :1s div<Ts:J:) qn•1llti:1~; posta:; de 
11al'te cotuo julg:1\'0tn conV••l1icnt8 o :1 todn t~!lll{ln JH'gol~iat· com 
1:ss-: :i OHLpn~gos o ·:arinl-os, t1i:-:pot· (k todo:~ on ,1o qu;dqnor 11arte 
do:' mesmo,..; em lJenolici.o .l~l. cnmpanhia, di virlit• o fnn•lo de 
re:)en·a. em fundos csrv·ciaus eomo jui,L:·arPm r:onvPnionte, e em
pt•, g-ar o fnntlo tlo m::ena on fllW.lqnnJ par·t'l tlni\P nos negoeios 
da eolnpanllia, (' isto Sl'lll sc~t'em ohrit;:1.tlns :l tce os llli~SIIlOS scpa
rn·lo,; 1los outros h<lver~·s. 

(lO) \_ tOtlo tempo f:t zm·, variar o rej1~itw estatutos para 
rc;..;uL1111ento tios lli)g-ocio.:; rla nompanhia, :-;cu:-> otncbes e criados 
un dos ;1ccionistns tb conqJ:~nltia on IJ1t:!.I!J1H'J' ranw des,:us no
gccios. 

(11) Fazer negociaçõ~s c contractos, rescinrlil-o~ o varial-os, 
f:-1zer o nxecnln.r tor!0:.: os ::~ctos, instrumentos o ('ousas no nome 
e da p;n·te 1Ln. cOtllpilnhia, corno possam jnlgnr conveniente pRra 
ou em relnçiio 110::1 nssnmpt,,s snpra!\Jtos ou de outra, fórtua para 
os Iins d<t Cl)ntpanhia. 

Gerenc:ia local 

IIG. O:; dircctores po1Jem a todo te:npo provitlenci~lr sobre 
f' . .'..!'Ct•oneia e transacção do~ negncios d:t compn uh ia em qnalquer 
localid:~de • specilic Hla, quer no ]'aiz, que;· no c~stn1ugeit·o, pela 
m:woi1a qno jnlgarcm cnnvenicnt.~, e a-> rlisr.osiçõn:> contidas nas 
trns pt·oxímas ~eguinlüS clansnlas sorft•) ~ont !'l'r'jniztl rios poderes 
gl\t';w~; contiJJ·idos pu1· esta clansnla. 

llG. 0:-; diJrctol'es podem :t qn:d JW'l'lr:mpo eshiJolceer qual
qw'r junt-1 on :1gcncia lot:•al Jl;ua. ç·e:·iP 'Jll:tlque1' dos nogocios 
tla compallhia 0111 qualqnet· ]o·:~1lidadn ·~:-ifH·eili,~:llln, e podem 
llOllle:u' quae:-:qnc1' ]w~<·;o.:;; como nwtn!;t't'~; dess:t jnnta local, ou 
;.;~·r·ento~ ou ngr~utcs o lixa!' :l l't'ltltllltT;p~:io d·'stes. 

I~ o:; diredore:-> p·liL'liJI a, to1Jo tenlptl d·d,,~·ar· a qualquer possoa 
entilo nontn:1rL1 qunw-liJIICr dn,.; p(ld:•res, :llltol'isa:;ões o di't:t'ct;ões 
cnt:lo :t. <·;u·g,J do.s dTCddt'c:;, exe'!Jlt:l o-; cl<~ f;,:;.ot·er;t eh:llllildas, 
a!lt<)t i~:nt• {!:'i Hil'!tll:i0:1 do 1;twlqtw•· j!:11t.:~ local :1 prt•i!lll:hrw 
q!l:tc:~qtw:· V<t!:·:1s que nPila f.'C 1:ero!:t, e l'lltl<'cinn:ll'"''~ 11ilo o!Jst:111Íl} 
<lS \'<t~::1s, n ~~:-;;:1 llOJtir•nr::lo ou dl'!er~:·nç:\o 1 ód' S1'l' !'Piln nos ter
mo:; o su,ieita á,; colllli<;ôr!S qnn os r!it oc:lur·es ju lgat·t.Jin eouve
niet\1(!, c os diredot'<'S p•)dntn a. qualrpl''l' temp') l'C'tnnvei' qnal
qtwr 11essoa. nnrm:arl:t <l:ssitn, e :tlllHillar on va:·L1r os:::t delc
ga.ç:t:l. 

117. Ü~ dircctornS ;'n•lom :1.. tndo tempo. JlOl' lJl'ilCilr:tÇ:ÍO COlO 
o ~r~llo, nomc:n' qu::l•mnr pP;.;~ol ou !H'-·--,;·~s p11':1. J·rocnr:• .. dt,r ou 
i:'ocw·adtw";-; 'h •::1m •:l:llii;l i':~r·t o:; ti11, 1• · O·tl 1 s p(:dnte . ..;. anto
I·i.'.:I(;:Í(l 1) di Cl' •.'Íi'S ( 11:1,, (!.'\•_': d-~11 !" 11-; illl! ·stii.o ;, (';1:·g•1 ü :'<tO 

ex,'reid.Js ptdl"' dit't!dii\'I'S ,Ll <!t'l'ot·.l" <;tlllt l!s Jllr·-;·;!lt,~:-; ), ]'elo 
!''·azo e sujeitos {1:-; eondi<,·ões qnc n~; •lil'::dut·,.~; a todo tompo 
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julgarem conveniente, e essa nomc~ção pódo (si os directores 
julgarem conveniente) ser feita a fa\·or dos m:~mhros ou de 
qualquer dos membros de qnalfJucr junta local estabelecida, 
como acima. dito, ou a favor de qualquer companhia ou dos 
membros, directol'es, representantes ou gerentes de qualquer 
companhia ou firma ou por outra fót·ma a favo~ de qualqu?-r ~or
poração liuctuante de pessoas, quer nomeados rltrecta quer mchre
ctamente pelos directores, e essêt ditu. pr·ocur·açii.o pódu eontor os 
poderes para a protecção ou cnnveniencia, das pes::;oas quo te
nham transacções com esses tn·ocuraclores, quo o;:; dircctorcs 
julgarem conveniente. 

ltH. gsses delegado:; ou pcocuradores podem ser autorisa
dos pelos directores a subrlHleg,,t: to los ou qu:~esiJll·~r dos po
deres, autorisações e discroções nelles investidas. 

119. A companhia póde exercAr os poderes confer.ldos pela lei 
de sellos de companhias, tle l~G4, (j esses poderes serão, de con
formidade, investidos nos directores. 

lJIIJirlewlos 

120. Sujeitos ao que fica dito acima, os lucros da companhia 
serão divisiveis entre o:-; acciouista:-; n:t propor·çl.o da irnportan
cia paga pelas acções por elles respectiv.uuente possuído!:!. 

Fica porem, entendido quH quando ,j pago capital em adian
tamento de chamadas na base Jo f]Uo e!lo venr:cr:'t juros, Hsso 
capital, emquanto \·cncer juros, n:1o rtar:'t tlireito á participação 
de lucros. 

121. A companhia em assem!Jiéa geral pódn declarar um divi
dendo a pagar·-se aos accionist<ts, eunl'ut·me o:.; seu:l dil'oi tos o 
interesses nos lucros. 

122. Não sHrá declarado dividen,1o maior do que o recommen
dado pelo.; directores, porürn a cornpanl1ia em assenii>Ióa póde 
declarar um dividendo menor. 

123. Não se p;tgarà dividendo sinão tir:1do dos lucros da com
panhia e nenhum dididendo veucerú, juros contr·a a CllJilpanhia. 

124. A deelaração dos directoros EOIII'n a impul'tanc•a dos lu
~ros da companhia será conclurteute. 

125. Os directores podem a todo teurpo p~gar aos :lccionis
tas por conta do proximo t'utni'o dividtllldo nm dividendo inte
rino que lhes pEtreça ser jusjt1cado pela pn~ição da companhia. 

12CL O.i directores podem reter qnae~quer divirblndo::; sol)rH 
os quaes a companhia tenha um direito de penhor e l1pplical-os 
na satisfa~·ão dns dividas, respon::-abilidaue ou compromisso:-; :t 
cujo respeito existe o penhor. 

127. Os directores paJem reter os tl i vi' lendos por pagar sobre 
acções ou capital a cujo rHspeito qnalquer pessoa estcjn, em vir
tude da clausula de transrui~:-;ão, com dirtlito a tt~rnar-se acrio
nista, on que qualquer pe~soa, de accorJo l'lllll a dita. cb nsnL1, 
tenha direito do tl'<\llSierit·, ~lté q1r0 e~s·1 p's~oa. vL~nha a sct· 
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accionista a respeito dessas acções ou capital ou uevidamente a 
tr·ansferir. 

128. No caso que estejam •livcrsas pessoas registrndns como 
possuidores eollectivos de qualquer act;ão ou eapit.;d, qual
quer uma dessas pessoas pó de passrtr reei bo effica z de q uaes
r1neJ' dividemlos e pag:unentos de uividenclos a respeito dessa 
ar.çií.o 011 capital. 

129. Ullla tra.nsl't'roncia, de acç~õ(IS ou capitftl não pns~m o di
reito para qn:l,lfJile<' dividendo doclar,ulo sobr13 ellas antes de 
regi:-;trada a tJ·anst'oreuçia. 

t:w. Aos possuidores das acções registr~das e Cflpital registra1lo 
d:tr-se-ha aviso de decbr>ação •lo flllalquer dividen1lo, interino 
011 outro da wannira aqni abaixo dispn.:;ta. 

}:)] . Sal\'O determin:lt_;ií,o em contl'ario, qnalqnoi' tlivitlendo 
p<'>lle ser pngo por cheque ou garante remettido pelo Correio i!. 
resid·~ncia rogistrada do accionii't<t, on pessoa llabililada, ou no 
c1-so d,~ possuidores colleetivos, ao que estiver primeiro mencio
narlo no registro a respeito d<1 posso collecti va. 

Esse cheque serú pngavel á ordem da pessoa a quem é re
mettiuo. 

Co;l!as 

1~2. O.s dircctor,~:;; farão assentar com oxactidão contas das 
importancias recet,ibas e gastas p•3la companhia, hem como o que 
deu logat· a esses recebimentos e de5rwzas, o acti vo, p:tssivo e 
compromissos da companhia. Os livros de contas stwão escri· 
ptnmtlos no cscl'iptorio registrado 'h eompanlli:t, ou em outros 
IJilat•squer log<li'es que os directores julp·at·em convcJtieu~~~. 

1:-rl, O.--; d1rectores a toJu tempo dc:'igtwr:"io si e :tt'~ que 
ponto, etrt qnc~ datas e lo.~ares e delJaixo de •1110 cuudi,;ões e regu
lament,)s, as conta:--; e livros da companllict, ou qnaesquer delles, 
ticarilo expostos ao exame dos accionista~. o nenhum accionista. 
teriL direito de examinar qualquer conta ou livro ou doc11ffietllo 
d~1 comp:whia, sinilo o conf'orido por lei ou antorisado pelos di
redores ou por· uma rcsolnç:'io da companltia em a~:bcmbléa 
f!'Ol'ill. 

I:lJ. Na r~ssemhléa ordinaria, dA carla anno, exeepto nr~. do 
anno do IRD6, os rlil'ector·o~ apresontal'i'í.o ú cornpanltir~. umr~. 
cl)uta de lucros e perdas e um balanço contendo um rnsnmo dos 
bens e compromissos dn, companhia, feitos ató a d<tta qne não 
exce(b de qnateo mezes antes da assembléa, desde a data em 
qne :t ultima conta e balancete precedente f<n·nm fc•ittos, ou no 
caso da primoira conta e ll<danedo dosdo a ineol'poração ua. 
COtll p;111Jt Íit. 

l:r>. Esse balancete serú acompanh:1Jlo de um rolatorio dos 
directores sobre o estado e condição dn, companhia., e sobre a. 
ilnportaucia (c:1so haj:~) quo ellns rccommcmlarn St!l~ pnga dos 
liwt·os pol' meio de dividendos aos aecionbtas, o~ a. impor·· 
bncia (si houver, qnc clles propoem para o fundo de resen·a) 
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conforme as disposições a esto respeito acima contidas, e a conta, 
relatorio e balancete serão assign>tdos por dous directores e ru
bricatlos pelo secretario. 

1:36. Sete tlias antés da assemblé:t Berá mantlnda aos accio
nistas registrados, da maneira pot' que se acha abaixo deter
minada a- remessa de avi~os, U111a cópia impressa dessa conta, do 
balancete e do relatorio, e ao mesmo tempo duas cópias desses 
documentos serão remettidas ao secretario, secção das acções e 
emprestimos, junta de cambio, Londres. 

Fiscaes 

137. Uma vez pelo menos em cada anno, excepto o de 1897, 
as contas da companhia serão examinadas e a exactidão da 
conta de lucros o perdas e do balancete verificada por um ou 
mais tlscaes. 

138. O pt'imeiro ou os primeiros fiscaes s3rão nomeados pelos 
directores. Os fiscaes subsequentes set·ão nomeados pela compa
nhia na assembléa ordinaria annnal. A remunernção dos pri
meiros fiscaes será tixnda pelo~ tlirectores, e :t dos tlscaes snb
seqw~ntes >;erá marcada pela con1panhin. em assAmbléa geral. 
Qualquer fiscal quA deixar o cargo poder·ú ser reeleito. Si for 
nomeado um fiscal, só .todas as d1spo.3ições af} ui contidas relativa
mente a fiscaes I h e terão applica(·ão. Os ti~caes podem ser occionis
.tas da companhia, pJrém pessoa nenhuma que tenha outr·o inter

, esse, a não s~r· o de accionista, em qualquer transacção coín a 
. companhia, poderá. ser eleito fiscal, e nenhum director ou outro 
{)fflcial poderá ser eleito emquanto no exet•cicio rio cargo • 
. . 139. Si occorrer qualqner vag-;t no eal'go tle fiscal, os dire
ctor·es a preencherão immediatarncnte. 

140. Si não for feita eleição de 1bc8 cs da maneira supradita, 
a junta do commercio pó•le, a rei]Uerimento de cinco accionistas, 
pelo menos, nomear um fiscal para o anno corrente, e fixar a 
remuner .. ção que se lhe tiver de pagar pelos seus serviços. 

141. Aos tlscaes se darão copias das contas de lucr·os e perdas 
e do b~lancete que tiverem do ser apresentados á companhia 
em ass"lmbláa _geral, sete dias, pelo menos. antPS da a~sembléa, 
á qual ellas devem ser suhmettirla~. e s•n·á rio dever delles con
feril~a.s com as contas e notas relativa~, e apresentar á compa
nhia em assembléa geral um relatorio sobre isto. 

142. Os tiscaes terão a tndo tempo razoavel direito de ver os 
l.ivros e contas da companhia, e, em r·eferencia a ellas, inquirir 

·os rlirector,~s ou outros olliciaes da companhia .. 
143. A conta dos director'es, IJU:I!ldo examinad:t por fiscaes e 

. approvada por urnrt assembléa g·~ral S•1rà conclutlente, excepto 
em relação a qu:tl•JUBr OITO llfllh descOb'lrto dentro de tr•es 
mezes proximns depois da sua npprnvaçiio. Qufwdo esse erro 
for descoberto. dentro tle5~e pr·azo a conta serit irnmedhttamente 
emendada e então concludente. 



493 

Avisos 

141. Um aviso pó(le SOl' enttY·gne pda companhia. :1~ CJ.ll~lquer 
areionista, on pe:-;-;o tlnJ•lltte 011 rnrnett·nJdo-o pelo correto om 
um:t c:u'tn, cnv•doppo ou nnvoltorio d1~ p11rto p •go, dirigido ao 
accio: lista na su:• rc-;id.~nda rogbtt·a•la. 

145. O possni1lol' de :H~çõns ou 1h t~:t,pital rng-istt'<~lio, euj() _os
criptoeio registr 1(11) on lo~:1r il•l re"i lnnr~i:1, n[q lot• no l{(•u:o 
Unirlo, púdo :1 lndd t"lllJ•d lJI>lili<':tl' \l•)f' ''~··t·!plq :'1 r·ntnp:111h~a 
mna. t'<lsid,~ncia, 110 l~•'Ítln Utlidu, qn·~ ~ot·:·, <' "':-;i,\l)'':td;t. Sll:t t·e~t
<knci:l, 11:1. intelligencLl. d;~. nltim;t clansnl:t pt'•!r·udutt1·~-

l·1G. ltel:•th·alll<)IJle nns :te··iPili:>l:lS !Jile ni\r1 lo••!Jl r•sidcnci;t 
rogLslrmb no l<.dno Uni 'o, 11111 :tvbn hnç·:vln n•) l.'t>l'l'<~i'l sr~r:'t 
r~onsidt•rado llw~ tnt' sidíl \Hqlt clltrn:..:w~ 11., pt':l ~·) d·~ ~!-t hot':t:-> 

depr1h de du'ttndo nu ü llTcio. ' . . 
1!7. O possl.Üd<lr rl1~ nnt .~:li':lnlc <h :1cr;:Í<l ~::!() l·~r:t, salvo 

nr~ll1~ oxpr··s·;i) orn eontr·:q·i11, di:·,~ittJ :t !'1 spr~ito d > l!JI':illt(l a :t.VÍ:'O 

dn qual•tttOI' as:-;emld··~a ger;d d:t t'lllll]l'lllii!~ :1\ .. ~:n do:nis'l por 
Ull!lU!WÍO Jnr>llCÍOil:lllo ll:t J.II'OXÍ!!l:t eL\flSllh, <', •jtH!Jdn n...: g:q·;uttrs 
tk :u·çur'S f••l'<~lll til':llltlS, <'S"I} a\ isu :-;1~1':1. d,\rlo I''H' :•llll!llldtJ. 

l4H. (~ll:llqnct• avi,.;o (jllO dov;t fC'l' rhd1l JlPL: CO!ll!>::nlti:l :tOS 
aceionbtas ou a qnalqu:>.I' dr;l!e,;;, n n:lü r'\[)le.s tlll'~''lL) di~r•o:.;to 
[ldi'S pr·esettt.•.~s, sur:'t ~;nllieil'llt'~nwll tn da lo -~i o l' w pt~t· ~.nnuneío. 

O avi:-:o 11110 dovur SOL' d:tdo po:· illl!llt':l·iu :::_:1 :t pnldil·;:lit' Ullla 
vez em unm 1'olh:t 1\iaria dP LíJJtdn~s. 

14.1. CH :1visos rr>f:~r·<~IJtos :; :w•;ü 'S nq f'apital ro~i:;tra.do do 
pnssn :<lore.;; colloeti v o" sr.'r·f\. • rl:;do~ :\ ·~rit:tcíl':l. l'r-;sn:t rlr·ntre 
el!,•s qtw 'Slivc•I' pl'i!ih'Íl''' 1'Ci~i~·tr·:· \:1, '·~ n :11.·hl) a~·~ÍI1l <la:lost~l'~t 
Sttllki<•ttt~~ p 1t·n. todo~ 11s pll:<<tlidnr<'') ,lf',s··:-; :l<'<:t-il~:-i !c e:tpit:ll. 

!:)0. Q11a.lqnr:r· a\·hn 1'·~llt•~Uidu p•·lo <'()J'l't:Ítl c;•·r·a cous:dnratlo 
kJ• :-:ido ntltl'c\:.!,1111 lltl dia S•'gltÍ:ltl) :I<Jll':llc' t•J:J rpt·~ :t c:td:t, ntl
velnpp:l on <'ll'>'oltrll·io q11:1 o l'"ntc:)Jll li1i d<·i!·do 1111 Corrnio, o, 
snndo pr·ovadn, i-:;o ~-:::r:t Jll'll\-:í s•l!licit·llt<· •h 1111·· a ··:Ft 1, nnvn
loppn on em:(l!tot·in c''lll•·n·ltJ <l :.vi~:•J l'••i c •::Jp•;r··ttelll•:1ll:J di
rigido c po:;to no Cot·t·r·io. 

ISl. To !:1 pr~s:-;na que, por pr·<wt:~,l) r!() j,.j, t1an::fnr<~neia ou 
ontro:-; nFhs flUli.~SqtroJ\ ,.i<'l' ~ :vlqnít·ie diroitr, :1 qn·1lquer aeç:to 
on e:1pitl\, se tl)t·n·rc~ o 11'i~:l;l nclo a\·is•l :t J·,~-:!,eit•· d.::-;~<t neç:ío 
ou C<lp;ta! rpw rl.llte·; do :-:c:r 11!)1\i•: 1)1\ l't\~idenci:t :-:Pr in-,cl'ipto no 
rr>g·is:tr·o, ('ur dovid:llll•'l,dn da l:t :·L pe~-.:oa da qn•l ·ic·r\\·:1 o sou 
dit•rdto :\ (•.:;s·t :H:r;ilo on c:tp tal. 

15!. o avi~o on dll,~tPll•JIJl:• cntr·••,:.;nr~ 011 rr•m<;: lid:> pdo Cor~ 
reh on d~·i\:tdo tta r.~:-:i.le!l<.:i:l r··~·btr:\da de q11<1 l•j!IPJ' ::eeionista, 
de (~onlin·mid:1d•~ com r,_; pl'e:';onVs, "''i'1Í., uiill o' staul<~ o~:-ir3 ac
cioJrbta se_j<l cnl:l.o h!le,·ir1o e q·;el' :1 C·•!'li':\!thi:t tanha, qnor 
n;l", aYÍ:ill dr1 !)i!ll (';<ll·~r·Ítll•'lltP, C•lilsidel'ld•' t >I' :--ido lnvid:tiWJl!te 
ontr•t•gttr) n. rr·SIH·itn de 'lll :•·S·!'t"l' :H'I:fH·-: qU (':1pit:1l l'ngbtr:tdo, 
po,;-uidas i~nlad:t on e•1lledh a1tlente erllll Otlfra::-; pr·-s '"s, a Ot>SO 
accionhb, <1té qnn ontt':\ 1•essoa sn_j:1 re:cis!r1d • n" sen lognr 
como seu urlic•J pu-::snidur on pus:;;nidor eulledi r o, o cs:::a entrega 
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será, para todos os fins dos presentes, consirlet'aua. como suffl. 
ciente entrega desse aviso ou documento ;w seu ou seus herdeiros, 
testamenteiros ou administradores e a to,Jas ns pes~ons, si hon
ver, conjunctamente interessatlas com ello ou olla em qualquer 
dessas acções on c;l pi tal. 

153. Quando é dado um a. viso de nnlllero de d ins, on se ne
cessite dar a.viso ampliando qualfplet' ontro prazo, o dia da re
messa será, sal\'O disposição em contrario, contado nesso numero 
de dias ou outro prazo. 

154. A assignatura de:;;se aviso a dar peln, companllia será 
escripta ou impres~a. 

LiqHirlaçtío 

155. Si a companhia se lif[uidar, os liquir1antes (voluntarios 
ou officiaes), podem, com a sancção do uma resolução extra· 
ordinaria, dividir enke os C0ntril,ninte~ em espedr~ qualquor 
pa.rte do arti vo da companltia, e poden1, cotll a I !lesma sancç:"'io, 
empregar qua.Jqner parte do activo tla collll'anhia em tidei·eom
missos, com IJetwlicio para os contril>nintes eomo o:; Ji,plid:wtes, 
com a mesma sanc<;ão, julgaram eonvenienle. 

156. Si a qualquer tempo os liquidante:; ria c:ompanllh t1mt'em 
alguma venda ou celr~IJrarem qnalrp](~r' [:ontracto de ;JCcordo com 
o art. 161 da lei de <~Om(~anhias, de lí'!i·2, 1!111 aef~ioni::;ta, llissi
dente nf\. intelligeneia do quo e:ste artigo n;1o tm·it os dil'eitos 
que por elle llw são 'lados, pol'óm, em ve;, dh:;o, pr'>de, por aviso 
escripto dirigido aos liquidantes ') doixarlo no e·ct'iptorio, o mais 
tardar, 14 1tias depois da tl ttn. da a:-;seuilJ!ôn, em qu~~ a resolur;ão 
especial que autorisou essa venrht ou contracto roi tomada, ro
queror-lhes a venda, das acções, capita I nu ont!'os l>ons, opçiio 
ou privilegios, aos quaes segundo o eonti';tcto ello viria a ter 
dir·eito, e o pagamento do producto lirpti•lo a nlle, e essa venda 
e pagamento serão do c0n fortnidade !'eito,.;. F..;ta vonda acima 
moncionatla pórJ.~ ser feita da manoit'a. l'or 1Jit8 o.) li']niclan tes 
julgarem conveniente. 

157. Essa. venda ou ajusto, on a resoluçJo cspoci:tl qne a. w~r
mitte, pótle dispor sobre a distribui!;ão ou apropriaç:To das 
aeções, dinhoiros ou outros luero., a sorer11 reec~bido-; e.·n compnn· 
sação, por outra fórma rlue, ele accordo r~om os direitos legaes 
dos contribuintes da companhia, e om particular a qtwlqner 
classe, podem ser dauos direitos pretereneiaes ou cspeeiaes, ou 
póde ser excluída totalmente ou em parto, pOI'Ólll no caso que 
seja essa disposição, a ultima clau-;ula preeedcnte não terá 
applicaçii.o a intenção de (]Ue um :wcionist;t dissidente nesse caso 
póde ter os dir>eitos conferidos a ellt3 pelo <~rt. lôl da lei de com· 
panhia.s, de 1862. 

158. No caso rle liqnidaciio da, companhia, n:1 Inglaterra., o 
aceionista, que não estivee então Wl. ln.!..!·l:ttr~t'I':t seeá obrigado, 
dentro de 14 dias depois de passada urna i·esolução e1l'ectiva para 
liflnidar a companhia voluntari:nncute ou depois de dada 
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ordem para ser liquidada a companhia, a manday u~ aviso 
por P.Scripto á companhia nom0ando um propr1etar1o em 
Londres, ao qual pos:s[un ser manda1las as intim•'ções, avisos, 
processos, orrlcns e sentenças relativas it liq uidaçilo da co~
panhh, e na falta de:;sa. nomeação, o .liq~tirlante da companhia 
terá a liberJatle, por part() uosse aecwmsta, de nomear uma 
pessoa. ; e o serviço feito com essa pessoa, quer uomnada. pelo 
accionista, quer pelo liquidante, será considerado valido para 
to1ios os tins, e quan!lo o liquidante fizer essa nomeação, com 
toda, a conveniente lll'evidadn dará aviso ao aecionista por 
auuuncio publicado no Times ou por carta regist1·ada nnviacla 
pelo Correio e dirig-ida a oste accionista á sua residoucia, mencio
nada no registro dos accionistas da companhia, e esse aviso será 
considerado ter sido entregue no dia seguinte áquelle em que foi 
publicado o annuncio ou que a carta foi deitada no Corraio. 

Inrlemnisoçao e rl!szJonsabilidadc 

15\). Cada director, gcrentn, secretario, c outro o!Tieial e em
pregado ;b companhia., sorá indemnisado por esta, e é do dever 
dos rlireetores pagar rlos !'nnrlos da. companhia todas as custas, 
pr'rt!as o despezas em qne qualquer otncial ou Ollllll'•Jgado possa, 
1ncorrer ou vir a responder em razão rle qualquer contracto ce
lebrado, ou acto ou cousa feita por elle na, qualidade de ollicial 
ou empregado, ou de qualquer fórm:t no desempenho dos seus 
devores, inelusive do~pezas de viagem. 

160. Nenhum membro diroct01· ou outro otncial da companhia 
serú responsa Yel pelos actos, redbo:-;, negl igencit on fal tn. de 
mÜJ'O f)unlqner director ou offici<tl on por juntar-se em qualquer 
!'edho on outro neto de con!'ormi•lade ou por qna.lqner prejuizo 
ou rl.1sprza qnc sobrevenha á cornpanhi<t pela insnfficiencia ou 
dcticienda ele titulo a qnaesquer lJens :11lrJnirit\os por ordem dos 
directol'es para a companhi<t ou pola, insutnciencia ou defi
ciencia dr~ qu<dqner g;1ranti;t sobre a. qmll tenha. sido empregado 
qunJquer Clinhe1ro da comp<whLt, por qualquer pl'e.iuizo cansado 
]lor e1·ro de juizo ou ong.1no rle sna p:<rte, ou pot• f]nalquer pre
juízo ou rLmlllo proveniente <le faHencia, insnlva\!i,lado ou acto 
prejndich l de qualquer pessoa com a qual qualquer dinheiro, 
titulo on etreito estiver depositado, o:t por outro pr'ejuizo, damno 
on fJUa lqner infortunio, que sobrevenha no dt~sompcmho dos 
rleveres do seu I'llSpectivo C;lrgo, ou em relação n. elle, salvo si 
isto ti ver logar por sua deshonestidctde. 

Nomes, residencias e pro{issües dos subscrÍJJlm·es 

F. C. Stoop - 4 Hercnles Pasdage. E. C. -- Corretor de 
fundos. -

C. Frank Stoop- •t Hercnles P:1ssnge. E. C .. - Corretor de 
fundos. 

J; de Meyie_r -4 Hercules P.tssage. E. C.- Cavalheiro. 
G. Von Guhk- 4 Hercules PassGge. E. C.- Cavalheiro. 
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Frank vV. Ltdstone- 4 Hrwcnln~ Pn:;;:;n.:!·e. E. C.- Cavalheii'O. 
Hemy H. Sp;trrow -4 H<~rertlr'::> l'assagn. E. C.- C.l\:tllle~ro. 
LAWi::3 c. Parbk-4 R·rculr•S Pw-:'a;;e. J•:. c. c~t,V;dltoii'O. 
Dotado de 26 de março de 1897. 
Testemunha das assigunturas snpr·a. - C. F. Dyball. -

66 Grestoan House. E. C. Sulieibtdor·. 
Cópia tlel - J. S. Pu;·scll, ltegi~lr<Hior dr~ corrtp.lnhbt::l 

anonymns. 
Eu, gdwin Courtney \Valkrr·, rla eirhr 1<: rln LrJlldr·e:·, tr~l1clliilo 

publico, dovidarnento norn•·:l'l•l ~~ .inr•:tllt' JJf:11'n, cr'rli:ku 1>·lo. p!'o 
sonte quo a assignatur:1 .I. ~- l'llt ~:,·i!, ~;ri\·'· ri:·; .• •r·:· <'· rt••:l~· dv 
de incorpor;•.ção ria conrp:tllllr:t. dr•IJOPrin:tda 1'/t,: ,'i. L'ent!J Golrl 
Estatc:;, limited, aflui anlloxu, n1~1n•adD \, a n•e:-;nm ;:s~igrralur:t 
sub-;cript:t no <~ttostado cscJ·ipl') no lirn dn, <'r)pb :t.:tlilultir~:· do JJ,·
mo1·m1d?t;!l de a:·SOd<•ç.:l.o rl:t rlit:1 r~<tltlJ'tlllti.t :up1i :IIJ·:r:nn, n:::r
cad•> H, I) :t·III'JSfllit :~.<"i.'~ll:lll[l'::. t!X::l':ld'l, llO ::~_lr•:;t.tdO tS·.~I'ljJt 1) 
no tim da cópi:t :q:tltBIJtic·a •'o:; nst:il'llo:~ d;1 dila conrr.~an!Jia :tqui 
annexo.~. rllarc·11lo C, são do propt·i·J pun !10 do .hlrn :-;:tmtwl J>ur
sell, reg-istn1drtt' de corrtpnlllli:t:-: :.llli>li:•T•:t.~ em l nw1re::: c Co!-•IIP. 

por ello sub~;c1 iphs hoje pcl':t!Jt•~ lllitn. 
E t:1rnlem e1·rtiliel) qno o :!ito .)P]til S1 nnel ;:m.-;ell oxor<~O o 

cargo rio rcgistr·:u!or· d~l c·Jm:·a'llli:1~; :-,;1 liJym 1- <'lll Lo:Jdrc::; n cí 
as~im legalmonto autoris:1do ;1 p::·-s:IJ' o ,)Ji., e. t'!i:ir;J!Io do iu
corporaç:io O c/1pia-; omd 1:):-; n tJllt~ ::. 10 l1h C~< S C'J'iili<':l,tl•t:-: O 

doCllliJO!ltos pct• el](~ :1ssign:rdo-: p(tl. ·!i'. n 1'···.· Jll :->:r dtt ics c:!l 
juizn o t'ór:t det!e. 

Em te~t,!rmml!o tlo fllW ns:.;ignd o jtl'"'':nL! ·~ :1 'ilx1 i o sello do 
offieio em Lond!-rs ;w~ ;~ tln ~ ki l do Fml. 

Qzrocl vide.- E. Co:rrtne.?J \L,l':cT, t:•/r•lii:ltt pul:lieu. 
(Sdlo do t:ll·elliiTo <'lll LurHlr·<~S.) 
Rr·conheço verd:td··ira :1 n:-;signa.t ll!'.~ r·«tru rh E 1\vin Gm!'lnny 

\V:dk,r, tnbelli:"io puldico d1·:-;t 1 ,·irhde, e \':tl':t < t·ii -.t:tr onr1:: t'('ll
vier, n pedid<~ elo nwtimo, l';1ssc·i él- l't'''"nl!!,• 'lll'' [i~w·i com os do
Clllllütltns IJS. [ G 2, IH!Il!Cl':lr!IJS O 1'1\htil·;v'n:-: !" • · nll!:l,. ~~ aS··Í:~·pej 
o fh sdlar· c·n!rl o ~t!llt) de~ . .;!·~ t:tll}:-;;;1 :dl) .·a, !\.··1·1il:!:c ;1. !(,' \<::.;( ·d11S 
Unitlo~ do Bl':lzil, Clll Ltllldrc:-;, ans 2 ,,,~ :·l·ril c 1•1 }.·'.), .- Lzri::; ~ll~· 
gusto dlt. Cos!rr, vie<~-enn.sul. (~o))q do C of)c;IJ!:l•:<l.) 

H.eeonl!oç., veed:r1l·~il':J :1. ;~s . .;i::·r:at·rl'.l d·• :::;:·. Lni;~ .An:;u.~to :LL 
Coflt:l, YÍ<~r"· ·nJJSlll do Hr:1::il CV.i Lti!lrl!'''"· 

Hio tlc .Jan0iro. 1-t dn nl:tÍIJ de li)Ui .- l'n!o dir·ector Q'Ot';\l 

(assi~nado sobre qtm! rn ,;~L· w 1•ill!:t, llí! vai ,q· d•' ;í;:JtJ ri· i::;), L. P. 
da Sitvr~ Ro-a. (~eih do \Jinbl,•I·i·' d;•. l~.~·l:it;cl ;.; Ext 'I'ÍOI'r'S o trcs 
cstampilh;ts no v:tlor· d1~ '7S.'(HI Ílli!lrli:.;:td:ts p(~l· U.cc bcd.rll'ia.) 

N:1da liW.iS continh:illl q_.; dito-: r:l'!·tili· :11:1.< 1!1~ ine:H'lHllaçiio 
e e.-;tntatos, fJilO llL•IHJnJJte \'CJ"(i d<·S j!I'Plll'io:-; n, i.~·jp;J('.; ar·:-; !JIIfti'S 
me l'üj.Ol'tO. Em r.~ do fjfll• p;t-.;.;,;i a jli'I'S,•Jlt<\. 11'!1~ ;·. ;-!;~W'Í il ~;nlld 
COlll o sdlo do mnu olrldo IJU-'1 1 l'i·ltdr~ d11 ·:.i11 de .l:!lt~Jircl, ao.,; 111 
do 1JJ:IÍ11 dr~ IB\17.-Aff'onso fl. f'. Or(;·,·irr. tr:t•lndor prtl,lieo. 
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DECRETO N. :2537 - 1m 1 v1·~ JULllo JH: lcsV7 

?llanlla vigorar em Rli<.L pleniLutlo u rcgulamellLo th. ~ccretaria de E:-;-

1-:tclo dos Ncgocios da l\Iarinlta, pl'UmulgJ.tlo pelo dccrelo n. 110~' A, 

de :_10 do dezembro de 18~l·!, lic~•.ntlc> rcvo~~~ulo o d1·•·n·l•> n. 1G7:3 tl•• 11 
tl,~ t"cvet•ciro tk I S '1. 

O Presidente da, Ropublic:t dos Esl<H.los Unidos do Bruzil, 
t•onsidnrantlo que o •lncr.~to n. lG/:l do 11 de fevereiro do 1801, 
suspendeu a estrich ohsnrvancia do nrt. :n, dnrogou llS n rt~. l 
o 15 do rogularnell to anncxo an deeJ·oto n. I 1 <J5 A, do 30 tlo 
dez.ombt•o do 189~ o •lr~terminnn '1110 ro~so apresentado para. :t 
Seerctal'ia 1h I\larinln non) J'e~ultmc·nLo, de <\CCOl'rlo com a lui 
n. 23 dn 30 tlo outnlJt'O tlo W<J I ; 

Cousidcwawlo que nito convurn oxccutar c.;ta ll~lim:t parte 
daqno!le decreto som que o Pndet· Lo.~·islatiro se pronuncio 
sobre :ts reforums fJUO lhe toem sido indicad~ts como imlispcn
sa veis á arlministração <líL l\1al'iuh:t; 

E consi.lerando que não ,Jeve, entretanto, continuae a, referida 
Secretaria sem leis que garant<Lm os direitos do-; respectivos 
fnnecionarios e promovam o estimulo tão neccs::::u·io em to !a::; as 
ela:3ses: 

Decreta. que, emf]nauto não t'or tlnrlo novo regulalllcnto pal'<t 
a Secr·ebria. de K;tado dos Negnei•lS ela, :\Lit'illlt:'i, continuo a 
vigorar em sm1, plonitwlo o que ft>i lll'ornul!.;·,uln p3lo doct'eto 
n. 1103 A, de :w de dezembro •ln W\e, !ictLnrlo 1'1)\·oga lo o Lle
creto u. 1 ü73 de 11 do fllvereir·o de 1 S9-l. 

Capital Federal, 1 ele julho ue 1837, go <la Republica. 

:Manoel José Al~:cs Baí'bosa. 

DECRETO N. 2538 -DE 5 DE JULHO DE I 897 

ApproY:t o regulamento par:t cobrança do imposto <le um cont0 de r1\is (1:000:)), 

a qn[l estJ:o snjeitas as socir~tlatle<t sporti,·:J.s. 

O Prcf'idento da Rcpublica dos Esta,tlo:,; Unido-> <ln Bt•nzil, 
usando da. a.ntori-:ação <~Oitf'or·ida, t1o Podtlt' E~~oc,,t.ivo 110 n. 1'' 
cL art. 48 da. Ctmstitui·~iiu da l~epulll ica, decrda : 

Artigo unico. Fit~a. approvado o l'l'g,,lamcnto que a. esié 
ar~ompanba, para. cobrança tlo impn:~.ln tlP um etJJlto dn rtc,'5 

Podr;r Executivo 1"\17 ::2 
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(1:000$), a flUe ostiio sujeitas as socieda.des spOl'tivas, créado pelo 
art. 38 da lei n. 428, de 10 de dezembro de l89ü. 

Capital Federal, 5 de julho de 1897, go da Republiea. 

PRUDE:."iTE J. DE MoRAES BARROS. 

Br'i'Jl!t)'(li!lO rle CMnJ'OS. 

Hegularuento pat,a rolH'ança do imposto de un1 
con tu de l'l~is ( 1 :000,5), a (jtW se rcfcee o dcct·cto 
11. 25:3~, dPSUt data 

Art. 1." As socicuatlf~~ ~porth·as u<~ qualquer gmwro, exís· 
teuW3 Clt que venlln.m aS<~ funrhr ou estabelecer no Distr·icto 
Federal~ 11carn ~njr•itas a0 imposto annua.l de um conto de réis, 
creado pelo art. 3~ da l<>i n. 4·!S, dr~ lO d<~ Ú<'Z('mbro r1o 189n, 
cob;·auo de uma su vez. 

Art. 2." Este imposto comprr·hondn ac; socir·.<la.dPS~ c~,mpa
nhias ou emprezas sportivas, que ~n p1·uponham a proporciom.r 
1liversão ao publico, mediantn lucro allf(q·ido dn retr-ibuição d<~ 
entrada ou de pot~les. billwtes dn apostas, sorteio, etc., ta~:; 
como os clabs de corridas de cavallos 011 a pé, f'routões, belJo
dromos ou vclodromos, boliclws, circos de louros e outras ua.s 
mPsrnas condições. 

Paragrapho unlco. Exceptnam-sc as sociedadPs ou eumpanltias 
dramaticas, musicaes P semelhantes. 

Art. 3. 0 Haverá na Reccbedor·ia lllll livro de inscripç<lo das 
socicdade5, companh ins e omprer,as sujeitas ao imposto, confec
cionado r•m vista de ró<~s fo~·necidos pelus ~~mpr<·gadus incum
bidos do lançamento. 

Art. 4." M;socicdades, companhias c r~mprf'z;ts, que se extin
guirem ou tivnrem de murlar-~e du District.o Fedür<l 1. tlcarn 
obrigadas a cornrnunicar o facto ate :H de dezembro a Recebe
dorla, para o fim do lhes ser trancada a respeeti va :inscripção. 

1\rt. 5. 0 A época do pagamPnto do imposto é o mez de ja
neiro de carht anno para as soeiedarlr~s inscriptas. 

Art. 6." A falta de pagamento no prazo marcado no artigo 
antecedente sujeita o contribuinte a multa. de ;w "f.,, si o paga
mento se realizar até fevereiro, e a mais lO ''/o si não for satis
feito até o mez subsequontH, scgnindo-~n immcdiatamente a 
cobranc:a executiva. 

Paragrapho unico. A Directori:t do Conter1cioso, Io;50 que lho 
sejam rernettidas as certid<les da divida, providenciará em or
dem a quearespectiva cobra.nça 8t~ja feita com <t maior presteza. 

Art. 7. 0 As sociedades, companhias e emprezas, que vierPm tt 
~e fundar ou estabelecer nu Districto Federal, dcycr:to, antes 
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do fnnccionar, communicar á Recebedoria, para o fim de serum 
inscriptas e pagarem o devido imposto. 

Esta communica~~ão será feita por escripto c assignada pelo 
prel'idcnte ou principal reSllOnsavel ; devcl'á meneiouar o 1im 
tln. associação e sua sMe. 

Paragrapho unico. Os infractores drste artigo fie:tm sujeitos 
ao pagamento do imposto, mais á multa de ~30 "/" rio art. 6". 

Art. 8." O imposto S!'ra cobr<tdo int<·;.n·:Llnwnte, q11<:dqner que 
s<~j:.t a t~l'neêt em que fiO torne ohrigatorio. 

Art. D. '' As autoridadc\~-:l polieiaos n:l.o conc<•dcrão lict•nç:t p<Ll'a. 
t'1mccion:t1'em as soei<\dadPs, cornpa.nlli::,:-; (• <'lllJil'Pzas sujeitas ao 
imp•Jsto de que trata oat't. 1", ~<·m que exhiili:.tlll o ennl~<·eiiiH'nto 
r<·h tivo á ~ua cobrau«;a. 

P;n·agr.~vlJr, UIJicu. 1\ eontJ'aV<'llr,~:lo drstr\ ~tl'f.i;~o S<'l':·t pnnitbt 
com n. Illttlta, de ~OO$ a !\tHI~. impo . ..;ta vdo Mini:,Lt·o d;;, Fazl'nda., 
além da rc,ponsab; li<'ad(\ !JdG .,-;, lor do impo:;tu. 

Art. lO. Para a primeira. cobea.nç:t a Reccbcdlli'Í:t urgani~ará 
a inscripçii.o com os dados exi:-;tentes (~lll rela~ilo ao imposto do 
iwlustr·ias e protissõe.3, p:tra o exeecicio de 10~8, ou \-idos os em
prcg:tdos incumbidos do lançamento. 

Art. li. O imposto scrit eseriptm·a1lo como-l{enda (lo inte
rior- Imposto sobro a:-; soriedadPs sportivas. 

Art. li. O impo:)to a quo se refere o ;1rt. 1" não projndica o 
(L~ 5DO$ para. corridas do cav:tllo;;, er<'ado prlo a1·t. lO da lei 
n. 33!)6, de :~4 do novembr·o do U-lf-H, o q 11:d eontiuú:t ('!Il pleno 
vigor, ex-rn: do disposto no a1·t. :JS do d<'tTdo n. 4:~8, de 10 do 
dezembro de l89G. nem o de industrias e JH'Ofissões, regulado 
pelo decreto n. 9L370, de 22 de fevereiro de 1888. 

Art. 13. O impo.,to de I :000$ sobre as soc!edarles sportivas só 
será restituído no c<~.so nnico do não funccionarem. 

Capital Fe(lern.I, 5 tle julho tlo 1807.- Dcrn(frrlino de Camzws. 

DECRETO N. 2530 - DE J DE .TULI!O lJE I 8U7 

"\uLoris:.t :.t Lt·ansfer,Jncia·d<t Estl'ada dn Fnl'l'o de Yido1·i~\ a 1\·-:anlta 

~w Banco ConstntcLc•r du nrn!l. 

O Presiuente da Republica. dos Estadoq Unidos do Brazil, 
attendendo ao que reiJnereu a Companhin. E:.;lt·ada de Ferro Bahia 
e Minas, concession;n·ia ela Estrada de Ferro do Yictoria a Pe
çanha, e nos termos dn. a.utor1saçilo contida no § t-)0 , art. G0 , da 
lei n. 4:2D, de lOdo tlozembt·o de 18\l(),do,Teta: 

Artigo unico. Fie<t a Companhia Estr·ada de Ferro Bahia o 
Miuas autorisadn. a trausferir ao Baueo Com;tructoJ· do Brazil a 
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concessão da. Estrada de J:i'erro de Victoria. a Peçanha com todos 
os onus e vantagens conferidas rei o decreto n. 574, d~ 12 de 
julho lle 1890. 

Capital Federal, 5 do julho de 1807, go da. nupuhlíca. 

PRUDENTE J. DE Mon.AES BARROS. 

Joaquim D. Murlinho .. 

DECRETO N. 2540- DE 5 Dfl JULHO DE 1897 

Concede ::mtorisação á Sociedade IIygienica de Distilbção para. 
funccionru·. 

O Presidente da Republica dos E..;t;tdo.) Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requoeon n. Socie lalle liygicnica de Distil
lação, d~vidamente representada, decreln. : 

Artigo unico. E' eoncedirla autol'is~1ç:í.o ú Socie~latle lfygienica 
de Distillação para funccionar com os estatutos qno a este acom
panham, ficando a mesma socimlad" ohrig-ad:t ao cumprimouto 
das formalid<tdes exigidas pela. legislaçiio nm vigor. 

Capital Federal, 5 de julho do 1891, V I da l~opublic~t. 

PRUDENTE J. DE MORAES BAnROS. 

Joaquim D. llfurtinho. 

Estatutos da Sociedade Hygienica de Distillacão 

CAPITULO I 

DA SOCIEDADE, SÉDE, OBJECTO E DURAÇÃO 

Art. I. o Sob a clenominação de - Socierlado Hygienica tle 
Distillaçii.o - é constituída nesta Capital Federal, onde tem a 
sua séde e domicilio le~~·al, uma socicrl;t1le anonyrna, regirb. por 
estes estatutos e pelas leis vigentes, e quo tem por olljecto : 

fo, explorar a inrlustrh, do fabrico rlH hciJidas alcoolicas, for
mentaclas e g-azos:•s, bem cnmo do pcr·rurnar·ias ; 

2\ exeecor o commercio de CíliDpra e vml•h do <•ssucar, agnrtr
donte, alcool e quaesquer outros pror.luctus, IJem como recebei-os 
a consignação ; 
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3°, estabelecer fabricas, agencias e correspondencias, fóra da 
sede 1ln. ~ociecl:~tlo, como e f!Uanrlo a directorin., Je accordo com o 
cons8lho lis('al, entender conveninnto ; 

4", :ulquil'ir, por C(llllpt·a ou unlr·o mo·lo legal, quaesf]uer bens 
e (liroitos neces~arios ao sou objecto. 

Art. 2. 0 A sociedade durn.. 30 annos, contados da data em que 
se veriticar a assembléa geral con~titutiva. 

Art. ~-{.o O anno social doconc de 1 rle janeiro a 31 de de-
7.omhro, contanrlo-se o primeiro do l ele j:uwiro de 1897. 

CAPITULO 11 

DO CAPITAL E SUA ])lVlSÃO 

Art. 4. 0 0 capital (b SOCÍ8(h1e e tle 802:800~, rlivi~lido em 
8.028 ''cções inkgratlas, do vn.lor nominal do 1008 cnch uma. 

~ 1. 0 O en.pital rol'erillo é f'orm:1do com os seguintes bens e 
etroitos r1ue constitniam o :tctivo da extincta Companhia Distil
lação Central, adquiridos p1dos :-;ubs;~t·iplorcs da totatitl:ulo das 
mencionarlas acções : 

a) dons predios, cnm o rüspeclivo chão, si tos it rua, Frei Ca
neca, ns. 49 e 51, nest:1 C<tpita.l om:,cltini..;mos nellos existentes; 

b) dous predios, com o respr!cti v o cl!iio, sitos :\, J'tm Quinze de 
NcvomlJro, ns. 111 e 11:~, em Catnpr1s, I•:stado rJ,) Rio du Janeiro ; 

c) pmrlio, com t~'wren•) e rlel'endrJncia-;, sito no Viveit'o do 
Moniz, no l{ecifo, Est:ub de Pertmmlmco e machinismo exis
tente no me:-;rno pretlio; 

d) m:tchinismo exist~.mte na c:1sa rla rna Qninzo rln Nnvombro 
n. 115, tml Campos; 

e) mttr:hini:-mos o acce . .;sorir1S oxistr)nt•'S na~ ca.c:as das ruas do 
l':1sseio ns. 13 e 15, Aroal n. :-n, e tntves-.;;t do !\lni:t ns. Il A 
e 13, nest:t capital; 

j') nwt·cadol'ias u accessol'ios exislcnt~·s 1ws eas:1s das rnas 
Frei Caneca, P:~sseio e ,\recd ; 

!1) devedores, totnarlas só :~s divi,la~. repntarlas cohraveis, 
vat·ios dfeitos o Vttlm·es, tudo con:-;L:ato do.; livros respr~ctivos. 

~ 2. 0 O valur dos lJens mencionados no paragmuho anterior 
sePá csti:n:1rlo por louvado.;, na fót·ma d:t lei. 

Art. 5. o As aeçues ou ctwtola:-; quo as reprcsrmtom são assi
gnarlas por dou-; directores e cou teem as prcscri pções constantes 
do art. ~)5 do decreto n. 4:l4, d·~ 4 do julho de l!SUI. 

Art. 6. o C Hla acção é imli visivol com relaçfio ú, sociedade, 
que só rer-onhece um propi'ietal'io para uma, acr;·ão. 

Art. 7 .o As acções são ao portador c n. ressilo dellas opera-se 
pela simples tr:Hlição dos titnlos. 

Art.. 8. 0 A socic·d;,tle póJe contrahir emprestimos por meio 
de obe1gações ao portador (debentures) até a importanch doca ... 
pital social para amplia r as operações do n rt. 1 o. 
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Par;1grapho unico. Quando haja de nwifie;ll'-se o que neste ar
tigo e cstalJelecido. a a~sembléa ger•;ll J'e~olver·h, tle ~on{ormi
dadt~ com a lei, tudo quanto for <1ttincnto aos mencionados em
prestímos. 

CAPITULO IH 

J>A. .\1•:\II'>hTit \(_'.\O 

Art. 9. o A soc1erla•le i· arlministrn:la pm' Ulllfl. diroetoria. de 
tres membros, eleitos em cser·ulinio sc,~r·eto. por· lll .ioria rel:1tiva 
de V•1tos, desi~·11awlo a-.; cod11las os c;n·gn:' r,·:c;pr>etivns, (]llü siío: 
diroctor-gerento, tlir•·etor·-srrret'~rin e diredul'-tccltnico. 

I\ o c;1so de omp:1to doei de a :--ortc. 
~ 1." Os dirr·dorr•s ~nrvm11 por tre:-; ::nno:-; e pnrlem ser re· 

eleitos. N;lo o sendo, fllllceiuuam at<:. a po::>::ie dos JH)\ os di-
rectnros. 

§ 2.° Cada dir'~etol', antes tle rmtrat' em cxereicio., rleve g-n
rantir· a rnspon-;:dlili larln dn s~1:1 g-r•sL"io co111 o pen!lo!' (rJU · ]H.Hll~ 
ser Coito por outrem) d1~ ;:.rJ ar\·Õ l'i da :--:o~iedal(~, tl~~posit;Hhs no 
cofre desta, ticando cxtind() o p·~nllor· logo qH•l sejaltl :1ppr·o
v:ulas ns eontas roí'erentes ao pt•t'iodo nl!l qn:~ ~;·•r·vir o dircctm· 
flUO so retir;ll'. O qne não prosLu· a l~:IU<;tiJ eut :;o ·li:L~, ent<~n
ue-se f)!le niio arceit:1. a JJO!l!Pa.çfio. 

Art: lO. Ni"íu pollem s:!t' tlir·octor'JS o..; qno não p·1dcm com
morcinr. 

Art. ll. o rlit•octor impcdi,]o prw mais rlc cn di:1s 6 substituiria 
püt' flllE'!ll o:; ui 1·ectores do,.;impcdidos, <l,; acconlo eo1ll o consellto 
fisc 1L nnmc:t,rem. 

8 I." Em c:tso de va2'a. o kg;1r c 111'eonc-hido tio mesmo modo. 
O !IOllli'ado ftml;cion;t ató a, primeil':t reuni:! o or·diru1 ia on ex
traot<linari:t da :1ssoml1léa gorai, que de1··~ ol••ger o Jlm·o di· 
rector, servindo este pelo tempo quo faltétt' au sniJ::;tituiuo o 
guardado o di,;p•>sto no :Ft. !J". ~ 2". 

§ 2." ErJtlipar<H>t' ú Y:L;!.a o impedim·nto qnn 0xeorler <le tres 
mezcs. 

~ 3." Niio constitue impedimento a nnsr>rwi:l p•:>rmittid<l. peb 
assenJl>léa g<~ral, on em se1·viço <h sr,cicdr1de; mas, dur:~nte 
essa, pt'de ser nomeado din;)etol' ad hoc, ll<L 1('1l'Jll;t do pr•carnllulo 
deste artigo. 

Art. 12. Os tlirr>ctorBs não verrcom honorn.rios. TAem, por(Jm, 
dit'eito ú. porcentagem a qn1~ se J>•·f'ern o nrt. 27, ~ :~". 

~ 1. 0 A cada director ti f:1cult;ulo retirar ll!Pns:tlnt:•n\t1 d1t so
ciedade, pnr'a suas despez;\S p:tl'ticulares, nt8 a qnautia de 800.(;, 
que lhe será dohitada ntim rle s·T rl·~dnzi Lt da mr·nciottarla p~>r
centag-em, f!lHtnrlo e:-;ta f'or :qJUJ'nda rJo.;; balanço~ semeslraes. 

§ 2.'' A }JO!'cr>ntag-em a f!Ue s~ ref·.~re o p:ll';tgraplw atJt.Fced·mte 
nã.o poderá ser· retir';Hia da socic<l;~rlt', sinii.o d·~pnis de nltirnrtd;t a 
lirptidaçii.o de to,Jas as operaçi)es que llJo d·~rem origem. 
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§ 3.0 O director, que por qualquer motivo houver tle deixar o 
exercício do cargo antes de tiwlo o tempo uo mandato, llão terá 
direito it porcentagem, mas unieamente ú:-; mens:llidades a que 
se refere o§ 1", sendo levada ao fundo de reserva, deduzidas as 
mensalidades referi1las, a importancia da mesma porcentagem. 
Exceptua-se o caso de morte ou de molestia grave, fJUe inhabi
lite para o trabalho, vigorando nesta hypothese o disposto no 
§ 4", tendo o director ou sons herdeiros di!'eito a rer.eber, em
quanto durar a liqui1laçiio, e si a porcentagem o comportar, me
tade dn. mem~alidaue tixctda no§ l 0 , que serú dodnzüla da mesma 
pol'centagem. 

~ 4." Si o facto previsto no anterior paragra.phu se vel'ificar 
depoiB do findo o tempo do mmHbto, serú applicndo ao paga
mento da porcentag<~m o disposto no § 2", olJscl'vatlo o final do 
§ :1·' no caso a que elle se refHre. 

~ ;). o Findos os tres annos do manrla to, os cliroctoros reeleitos 
sú pod<~t'ão retir<lr, por conta dit totalicladc das po1·centag·ens que 
lhes houverem sido cruditadas no tricnnin roferi1lo, utu terço 
da mesma. totalidaJ.c em cada urn do::i tro::i nnnos suLsc
qnentes. 

§ G. o O director qne exer~er o cargo interinn.mente, nos ter
mos do ar·t. 11, será remunerado com a r<'tirarli~ mcmsal a que 
se refere o art. 12 §lo, sendo esta debita1la ao dir·ector efl'ectivo, 
n, quem pertencerá outrosim a porcenta;;em a quo se refere o 
mesmo artigo. 

Art. 13. Os directores 'lcompflnham diariamente o movi
mento das operações da sociedarle; rennem-se em sessão ordi
narir~ uma vez por semana, e extt·aordinarhmente sempre qne 
convier, á requisição de qualquer delles ou do conselho fisc<tl • 

. § 1: o Os directores não podem occn prrr-se em negocio extranho 
a soctedade. 

§ 2. 0 As deliberações da directoria são toma,las por nwioria 
de votos, e lançadas em actas, no livro respodivo. Para haver 
sessão basta a presença de dons directores. O director-gerente, 
no caso de empate, tem voto de qua.lida1le. 

§ 3. 0 As operações em que algum director tiver interesse op
p0sto ao da sociedade, são resolviuus pelos outros directores e 
1iscaes, em sessão conjuncta. 

Art. 14. Compete á directo1ü: 

1". arlministrar e fiscalizar todos os IIAgocio::; rla. sociedade, 
praticar todos os actos necessarios ao seu objecto detinido no 
art. l"; transigir, contrahir obrigações, demandnr e ser de
man1la.cla, adquirir e alienar, de accordo com o conselho fiscal, 
bens immoveis; 

2°, fixar o numero, ca.tegoria. fun~çGes e venci:néntos tlos em
prAgaclos; nomeai-os, sul:lpendel-os, multai-os c dernittil-os ; 

:3o, tratar com os poderes publicas, celebrar contr 1ctos, expe
(lir r.•gulamontos e proviclr'nci;u· nos cnsos urgentes c im
previstos ; 
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4", fixae o dividendo semestral, do ac:cordo com o conselho 
fh-:cal; 

5", ap1·e~ent:lr á ns;;e:nblé:t gor:tl ordinari 1 o rolatorio :umw:tl, 
corn o IJ:tlanço, cout t de lucro> e pcnlos o l1arecer do conselho 
1iscal; 

Go, ouvir· o eonsnlho t1scal no:; c::~os aqui rlxa:lo~, ou sr'mprn 
fJHO convier, o fot·rweer-llw os <)selareciment(I':J quo (dln 
t:olicitnr: 

7°, 1lx:1.1' a porcentagem d«)Stinadn, a eonstitnit· o (v.:nrlo de ,.,._ 
serva, no . .; ter-mos do art. 27 ; 

8°, cumprir e ützer cnmp1·ir as deliberações drt assomhléa g~
r::ll, as disposieões <h lr~i e destes estat11tos ~~ CX()l'Cor as donm1s 
attrilmições nelles deti11idas; 

0''. escolher o Lanco ou bancos d:L sociotLvle. Os dinheiros nel
les depo:.;itadns podem ser rntirado:; mcdia11tn cheq~tes ou recibos 
firmados pelo dii·ectot·-geJ'etlte o pelo diroctor secl'otario ; 

lO, nPmear e demittir, de accot•,lrl com o com; ·lho rtscal, um 
superinten!l'-'nto que auxilie a diroctoria na administraçfw d(l, 
sociedaue. 

Art. 15. Compete espe·~ia !monto ao 11ircctor-geren te: 
1°, efi',_:ctuar pot· si, on sob sua tisf~alisação, as con1pr<1s e as 

venqas; 11scalisa1· as colH·nnça-; o a falll'iC:1çiio dos productos; 
examinflr :t escJ·iptuJ·nçiio e a c:lixa, o ::;upcr:nlender todos o.:; 
negocios e npera<,.~ües tLt sociedado ; 

2", s·.~I· orgão da directoria o rnprcsonb l·:t em Juizo ou f,\ra 
deite, podendo para isso constituir mnnd:llat·ios ; 

3°, assign;t r os b:danços, e com o di l'edot'-S«~cretario os che
'Jl!CS, letm::~, pa.p:üs de credito, quit<l<;ões e Íll::itrunwutos do 
contr<lctos; 

4", «'onvoca1· a::; reuniões da 1liroctoria, as l'!~nniões eonjunctns 
desta, o do conselho thcd, o as da a-;somhlóa g:~t·al, o1·dinarias e 
extraordinai'Í:ls, e presidil-as; ns d:1s a;o;st.'tlihlr:•:ts, porém, ató a 
formnçi'io da mesa. 

Art. lü. Cülttpeto esp0cialmonte ao dit·cctnr-sr•cl'übrio: 

I o, fiscalis~1r o dirigir· o serviço r lo e:iCi'Í ptorio, encarÍ'cganrlo
se pes~oalmr~Jite rle parte delle, conhecer das oper·açõe:> diarias 
ua sociedade, comprehenrlidas ns compras e V«mdas, rerligil' ns 
aetas elas reuniüo::; (l;t dirJctoria e das S•.:ssue:s conjunetas dc~ta 
e do conselho fbr:al; 

2n, assígnar com o dil'octor-gerente os doeumentos a que se 
refer·e o n. :; do af't. 15; 

3°, substitnif' o director-gcrentn nos sr~us irnp2dimrntos tem-
rorarios. . 

Art. 17. Com pote especialmente ao dit·oetol'-tocltnieo: 
I•, te1· ~ol1 stm atlminbtraçiio o pr);;;soal do sot·viço d~t falJric:l.; 
2•, ~tpr·osn!J ta1· ao tlirectot'-g!'t'Oll tu os pedir! os Jas mato rias 

]ll'imas e obJectos noces:sal'ios :\, fahri(~açJo, V«•rilicltHio as qua
lidades e pl'eço.; uo acto da. compra r1U do r,•e,·ldtn•!nt.•), vi.;:11ulo 
as nntas P ront:ts r·e~pecth·:ts; 
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3o, dirigir o fabrico dos diversos prodnctos que co.n~tituem a 
in1lustl'ia da sociedade, velando 11elo bom acontltcwnamonto 
delles e sen deposito na fabrictt; . . . 

4° suhstituit· o <lirector-seet·etarw uos seus unpednnentos 
tempo1·arios, sen1lo pm· seu tnmo snbstitnitlo, quando ~e aehar 
i mp,,dido, por um dos outros 1liJ·octon';;. 

CAPITULO IV 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 18. O cons(~\ho fiscal compõe-se tlo tres mmnbros eiTecti
vos e tres supplentes, eleitos annualmente de entt·e os accio
nistas, em escrutínio sect·eto e por maioria relativa de votos, 
na reunião o1·dinaria da assemblé:t geral. 

§ I.o os tiscaes e supplontes podem ser reeleitos o servem 
grn tuitaml:'nte. 

§ 2. 0 Os supplentes funcciomun na falta ou impedimento dos 
fiscaes. 

~ ~}.o O::; fiscaes nomeiam de entre si o relator. 
~ 4. o o conselho só pótle funccionar com trm; membros. 

Art. 1 O. Compete ao consolho 1iscal: 
}o, dar parecer sobre as contas annuaes da administração e 

sobre os assmnptos a. respeito dos qn;~es for consulta'lo pela. 
di r·ec tori:t ; 

~!", tomar conlt0cimento de torlos os neg-ocios da sociedade 
sempre que o julg-ar convoni·~nte, pndentlo p:u':'~ eSSe} eiTeito 
examinar a o:-;criptnJ•açii.o, ::t caixa, o:; contractos o a existencia 
de mercadoria~.; e· productos ; 

3", exigir (L\, directol'i:t a eonvoc·ação da assembléa geral 
oxtraortiinaria sempre f}Ue o julgar necessario, e convocal-a si 
os administradores s~ recusarem a fazer a, convocnção ; 

4°, exercer as demais a.ttrilmições que llEl são conferidas ]!ela 
lei e por estes e3tatutos. 

CAPITULO V 

Art. 20. A assernlJie:t geral e a reunião, lega,lmente convo
cada, de nccionistas em numero h:tuil, cujas acções f'orem exhi
hiflas no aeto. 
~ 1. o Os accionistas que comparecernm devem nssignar o 

livr0 (lo pro:-;em:a., decbmn1lo o nullwro do suas acções. 
~ 2." As delihnral;ões da as~ernhló:t, tornall:ts nos termos dn. 

lei e Llos peesente.-; ost:ttutos, ohl'ig·am a totln:3 tH :tccionista~, 
:1inrla f}Ue an~onto~ on rlissidentr>s. 
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Art. 21. Havendo numero e aberta a sessão a assembléa no· 
meia, em escrutinio ou por acclamnção, o sen presidente e este 
designa os secretarias 

Ar·t. 22. Pnr·a haver sessão ó necessaria a presença de acci0-
nistas que representem l/4 do capital, nos casos ordinarios; ~!;:~ 
nos de augmento ou rednrçito do capital, prorog-açã.o do prazo, 
dissolução da socierlade e qu<-dquer on tra ai teraç·ão, ou reforma 
dos ·estatuto~, 

Paragrapho unico. Não havenrlo nnrn8ro, proc..-~rle-se na con
formidade de decreto n. 434 ue 4 de julho do 18~)!, art~;. }:)()o 
131. 

Art. 23. A primeira convoc:H;ãoó feita com aantecednncia de 
15 dias, sendo reunião ordirwria; rio oitn, sendo extr;tül'(linaria, 
e as suiJ~equentes com o intervallo, pelo metlO:::l, dP trcs dias. 

§ 1. 0 Os annitncios d8 convoc;tção, pnblicarlos pela irnprcn~a, 
indicam o Jogar, hot·a e o oh.i!'eto da r·enniil.o. 

~ 2. o A ses:-;ão póde s:~r continuada (~Jll dia que o presidente 
da assnmhk~:t nnnnn~i:n•, eorn o inlt~r·valln rnaximo dll oito dias. 

Art. :!.J. 1\s dolilmrJ<.~õt~S siTo lütJtudas pot' tnaior·ia rulativa de 
votos. 

~ 1." A votnçii.o só tom lngat· pol' acc::)e:-:, si rr- JIWI'Cl', pot• 
escr-ipto, um ou mai:-:; accionistas. 

§ 2. 0 Todavia, as eleições S<io ft)itas em e::crutinio secreto o 
por acções. 

~ 3." C;~da, accionista tem um vc•to poe lO nc(:0<·s. 
~ ·L" Os que possuir·em menos d~~ I O :u·r;tle-; pcdnm as-;istrr ús 

reuni~es, di::;cutir e fazet• pt·oposta,, lll<ls uito t~Ill<t m pn t•te nas 
votaçoes. 

Art. 25. A reunião ordinal'i:t da asSf)!l1bléa. vArificfl-se annnal· 
mente, no dia ~H de março, ou no prm1eiro dia util fjlle se se
g-uir, si este for impedido, e <lS cxtram·dinarias sempro qtw !:Orem 
COII VOC(trlas. 

§ I. o Na reunião ordinaria delihnra-se snlJre as conL1s da 
administr·ação e o pat•ecer do conselho fiseal, a-;sirn como soiJ!'e 
quaesquer assurnptos fjlle não nnvo!v:t111 r~diJr•rwt de estatutos. 

§ 2. 0 Os directllres e liscae.:; n;1o vohm sohrr' :-:u:1s C~tubs e 
parecnres. 

!;:i :L o E' vedado deliiHwar sobre ns contas, sem CJ1W tonlu 
sirlo apresentado o parce~r fiscal, e a approva~;fío, s'~lll restwva, 
import:t a ratiticaçito dos neto:; e opera(;õt~S rnl:ltiv;lS. 

§ ·1. 0 A <lS•e:niJlé t ni'i.o pórle funccionat', e111 renuiilo or(lln:trin, 
com menos tl11 tros accionist:u~. :1 t'orn, os dir(~dot·es o tl:scaes. 

§ 5. 0 Nas reuniões extraordin:t t'ias :':Ú se piü3 dcliiJerar sobre 
o objedo <Jne as tiver monv,~tJo. 

Art. 26. Compete á ass nublta g-eeal: 

i'', eleg-ee os tlirectores, os fiscaes e sc>ns ;;,;npplentl~S 
2", dnliber·ar sn!Jl'e as eontas da administt·açãf> e pat·nceJ~('S llo 

conselho fiscal ; 
:31), au~mentar ou reduzir• o c~pital ·,dissolver a S')Ciedarle du· 

raute o pt'azo (~ regnl<ti' a ti;rnw da Iirflli·lação; prorog '1' o dito 
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prazo ; reformar os !litos estatutos, e em gm•al, resolver todos 
os uegocios e tomar qnaesqncr decisões que interessem it socie .... 
1lade, respeita/las as prescdpções legaes. 

CAPITULO VI 

DO FPNDO DB UBSERYA E DA DISTR11H1IÇÃO DO~ LUCP.OS 

Art. 2i. o {unrlo rle regerva e tirado do~ }i(j1ÚilOS de cada 
semestre e fixado pela l"t~lrninbtração e conselho fbeal, u:io po
uewlo nunr.a :ser inferior a J:-, ~ó. 

§ 1. 0 Este l'uudo é do~tinallo a ta.zer face ús peru:\S do capital 
social e para o sulJ:-;titnir. 

§ 2. 0 Desde que o fundo rle 1·esen'a attinja a :-10 c/n do e~lpibl 
l'flaliz:ulo. cess:L a deducção a que se refere o pres(~nte artigo. 

~ :~." Os lucros lirptidos, pt'tWeni,~nte:; das op,'raçfír•s efiudivn
motJte concluídas dentl'o du re:'pecti v o seul<'stre, e depois de 
ft•it:L a de lueçl\,o d<t CJitota. do (unrlo de n·~ci·ua, sr)t'ii.r) d i.;ti·illliitlos 
do ~n~uintl modo : ;>0 "lo p:1r<t o;-; aecionistas, S•lllii'Slt'<tlmente 
dbtribuido~ logo flUO O estado da caiX;L O pm'tllitta i '12 "/o l'epar
tidam<~llte pam os tres rlirectores (a.rt. l:!). O:; ro:-;bntes ~ 0 / 0 

serão distrihuide>s pelos empt·egados da sociedatle, f]UCJ o rnere
r.et·crn, a. juizo da ncltninistr:lçi'io. etfednanrlo-se a distt·ihuiçiio 
da CJUota do-; empreg:ulos delltro do sei~ ntc·ws cortt:vlos da, d tltt 
do hnlanço respectivo. 

~ 4." Os dividendos niio vencem juros. Os flUe não ÍI)I'Clll 
reclamados dentro de cineo annos, n cnntnr do .:-tnnuncio do 
pagamento, cousid0rnm-se renunciado:; a favor da sociedade. 

C.\PITULO \'ll 

llJ:-;!'o~3lÇ'ÕE:) GEltAES 

Art. 28. Os membros da, 1lÍJ'ectoria, e todos os crnprog·ados da, 
sociedade siio respon:-;n \'Ais pelas pnrdas e <LllllllOS flltn lhe causa
rem, proveniente:-; do frau<lr), dúlu, malícia. ou negligenci.t 
culposa.. 

§ 1." Si a assemhléa geral resolver que se promova a rcspon
sabilidalle de algum directot·, como incurso ntlste artigo, ticará 
por esse facto desde logo revogar lo o m;~ Pdato do CJlW tiver de 
ser acciunado, JH'oceu8nuo-se ú eleição para o preenchimento da 
vaga. 

§ 2." Niio se considera revogarlo o mnnJato de membro da 
administração. r1uanrlo a ac1;ão for iutent:1da, po1' accionista 
indepenclontomente de tkllilJeraçiio !la nssembl<'~<.t geral. ' 
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CAPITULO VIII 

DISPOSIÇÃO TI{ A ~~ITOI: !.\ 

Art. 20. Por excepção ao di~posto 110 art. ao a rn·:meira flire
ctoria, que tom r lo :;ervir ató ~: l r1o mtrço do l 000, n o primeiro 
conselho 1iseal, f}Ue ha. du sor·vii' até a mcsm:t data d1~ IH~JS, 
serãn composto.;, ar1uella d•) .Jm;ô l\I:u·qtw~ da Cunh:t Jnniol', 
director-gerrmte ; A velino Leito Pnrnira, direelor-sucr~~tario ; 
Aloys Drieslnr, flircctor-tnchnico; e e.;tr) de .Toãn Julio Nogneil'a 
de Carvalho, .João Reynaldo de Farh e Francisco 1\.. Paz ; sup
plentes, Jeronymo José de Macedo, Domingos Rtphael Baptist:t 
e Pedr·o Jannario Paiva Di<~s. 

Capital Fe<leral, 19 de abril de 1807. - DirectoJ•es : José 
Marques da, Cuuh<t Junior, direetol'-gercnto, negociante, rn~1 de 
Santo Chriato n. 54. - A velino Leit} i'el'nira, di,·eetor-seci·e
tario, commerciante, rna Frei Caneca n. 49. - Aloys Driesler, 
director-techuico, chimico, nm do Noves n. G. 

DECRETO N. :~541 - Ill~ 8 llE .WL!ro DI<~ 18!)7 

Crea uma hriga.d<'. de infantaria da Guartla Nacinnal na. comarca. tlo 

Soccorro, no I~skulo tle ~. 1':wlo. 

O Presidente da Repuhlica dos E;.;tado.·; Unidos ·lo Bt'azil, para, 
execução do ddcl'eto n. 11:31, d~~ 1·1 rk tl<m·nrbm do anno pa.:.;
sado, resolvo decretar o sc~guinte: 

Artigo nnico. Fic;t Cl'e:nla IJa Cltwrrla N:l!·ion:d da conwr•~a do 
Soccorro, no Estado de S. Paulo, uma IJ!'i;::!d;t de inrant:lrh 
com a denorninaçi'io de 5a, a fJU:Il su coH~tittdrá de tros IJ:tta
lhõüS de inl'antal'ia do scrdço acth'o s(jb ns. J:l, 14 e 15, e um 
tht reserva sol1 11. 5, o:-> fJlHWS se ol'g-:tnba•ilo eom os guardas 
qunlitic<.tdos nos districtus t.Lt mes:rm cotll:u·e1; revogadas as dis
posições em contrario. 

Capital Federal, 8 rle julho d1) 18~17, D• drt Rcpnbliea. 

l'RUDI~:r-,'TE .T, J>E ;\{0JL\F.S BARROS • 

.,1mnro en:alcanti. 
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DECRETO N. 2542 - DE 8 DE JULHO 1>1!1 1807 

Crea uma hrigada (le infantaria da Ouarda Nacional na comarca Ü-:> 

CarrPo ela Franca, no EsLado de ~. l':111lo. 

O Presidente d:t Ropubliea dos Estauos Unidos do Brazil, para 
execu<;ão <lo decreto n. 4:31, de 14 do dezeml1ro da anno passado, 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo uni co. Fica creada na comarca do Ca.rmo da F'rauca, 
no Estado de S. Paulo, umn. brigada de infantaria. da Guarda. 
Nacional com a denominação de 6", a qual se comporá de tres 
lJatalhões do serviço activo sob os ns. 16, 17 o 18 e de um da 
reserva com a de:)ignação tla 6o, os quaes se organisarão com os 
guardas qualificado:::; nos districtos Lla. comarca, ; revogauas as 
disposições em contrario, 

Capital Federal, 8 de julho de 1897, go da Republica. 

PRUDENTI<~ J. DE _MOitAES BAiaWS. 

Amaro Oavalcanti. 

DECRETO N. 2543 - li E 8 DE JULHO DE }8g7 

Ct·ea dnas brigadas, sendo uma de infantaria e outra de cavallaria da 
Guarda Nacional, na comaeca üa Franca, no l·~stado do S. Paulo. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Beazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro do anuo pas
sado, resolvt3 decretar o seguinte: 

Art. J.o Fic:un creadas na. comarca tla Franca, no Estado de 
S. Paulo, du<tS lJJ'i!.;adas da, Guarda, Nacional, sewlo uma. de in
fantaria com a 1lesignação tle 7" e outra de cavallaria, com a de 
2a, as quaes se organis Lrão com os guardas qualificados nos clis
trictos da mesma comarca. 

Art. 2. 0 A 7a lJrigarla de infantaria se comporá dos Hl0 , 20° 
e 21° batalhões tlo serviço activo e do 7° da re:-:crva, e a 2" de 
c~wallaria, dos 3° e 4° reg-imentos de cava.llari:t. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Fedeml, 8 tlo julho do 1897, 0° da H.epuulica. 

PRUDENTE J. l>l~ l\IORAES BARIWS. 

A.mm·o Cavalcanti. 
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DECRETO N. 2544 - DI~ 8 DE JULHO l>E l8D'7 

Crca· uma br·igada de infantaria. (ln, G narda :t'heiollal na. wmat·ca rle 
Santa. Rita do Parai:t.o, no ERiado d1• S. l'anl(). 

O Presitlente da Repuhlica dos I~;stados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro do anno pas
sado, resolve decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fica creada na comarca do S:n1ta. Rita do Pa
raizo, no ~stado de S. Paulo, uma hrir.;ada de in[anbria. da 
Guarda Nncional, com a designação de H', a qual se comporá d!'l 
tres batalhões do serviço a.ctivo com as denorninaçües do :!2'', 2:·;" 
~ 24", e do um Lia reserva com a de 8'', os cpmes se or·ganisarão 
com os guardas qualiticados nos di::-tr·ü-tos da mesma comarca 
revogadas as llisposiçQes em contrario. 

Capital Federal, 8 de julho de 1H~J7, \J" da l~epnblic~1,, 

PI~UDI·::'in: .I. 111: l\Iot~At·:s BA1~1:os • 

• lm•(i''J Caval::anti. 

DECRETO N. 2545- nE 8 nE JULIIo I•E 18\.JI/ 

Ct•ea nma bt·igada de infantaria Ü;.!, Uuarcb Nacional na comarcc"t do 

l'alrocinio dü S;,pucahy, Ho ERI;trl" dt• ~. Pau(,,, 

O Presidente da l{epublica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de l-1 de dezemb!'o do anno pas~ado, 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fie~ creada, na comarca do Patrocinio de Sapu
cahy, no Estado de S. P<wlo, um<t brigada. de infantaria da 
Guarda Nacioual, com a designação rle \)a, n qual se comporit d" 
tres batalhões do serviço acti v o com as denominações de 25°, :.!611 

e 27°, e de um rlo da reserva sob o n. 9", os quaes se consti
tuirão com os guarJas qualificados nos tlistrictos da mesma 
comarca; revogadas as dispo.3ições em contrario. 

Capital Federal, R do julho de W97, 9" da H.epnhlica. 

Pr:.UDE:s-TE J. lll·: 1\IoH.\Es R\RROS. 

Ltnwro Ca~:<~lcanti. 
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DECRETO N. 2540 - DE o ])!<: JULIIO DE 1897 

Applica ~s Rnccrssuos llos sull.litos belgas a::l rlispusir;út•s do 1lccrdo 

n. SGG de S de IIIJV<~Ill!Jt·o de 18:-Jl a qne s~ rr>f•·rr~ o sc1t :u·t. 21. 

O Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil, 
a.~eeitando a proposta do governo de Sua l\1ag,·st ule o Rei dos 
Belgas, com a el<w~ub d1• 1 c·t.:iprocidad,., 

Decreta: 
Art. 1." As suc~essões dos su1Jclitos belg<1S ft~.llceiclc,s no Bruzi l, 

quo se ahril·ern de 1 do ~ntetnbr,1 ~~ru deante, serã.> regidas 
pdas disposições a, rpw ~e rerer·e o art. 2-1 do dec ·e to ll. ~J;) ue 
~) UC llOVellllil'O de ]8~) l. 

Art. ~.o Lo!' O que cess:u o accordo que mo ti v a o presente 
decreto as su:~essões que estiverem em liq nidaçào pasgarão a 
ser regidas pelo decreto n. 21:3:: de 1:) de junho de l8SV, ou pelo 
quo então estiver om vigor. 

Capital Feclornl, \1 de jull10 Jo 18V7, IJ'' da Repnhlic:a. 

PRUDENTE .J. IJE ~\lol:AES BAitH.OS. 

Vionisio E. rü Castro Ccrql(t;ira. 

DECRETO N. 2:J17 -DE 12 DE IL'I.I!t) DE 1807 

Res0inde o contract.o firmado em li' de julho •Je 18.Jl para construcçiio, 

u;;o c goso rb Estt'ada de Ferro de Paraty a Ignape, Hwdi~:ntc resti

tuiç:[o da •ptanlia th'IJUSitada Ct•JllO c;:w•::i.u. 

O Presidente r1a Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendeudo ao que requereram Manoel Caetano >!la, Silva Lara 
e o bacharel Pedro de Bttrro3, concessionarios da K;trada de 
Forro Lle Paraty a Iguape, em petição de ~:2 de abril de 1895, 
para que se lhes rescinda o contracto de l7 ue julho Lle 18~1, 
e CO!lSLtlerando que tal petição foi apresentada. dentro de prazo 
leg<d, e é fnndnda. em razões peocedeu te~, resolve rescindir o 
dito coutracto de 17 de julho de 1891, 1irmado em execução do 
decl'eto n. 43ô B, de 4 do mesmo me:t e anno. para construcção, 
uso e go::;o dct dita estrada, de l'araty a Jguape; fazendo·sa aos 
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peticionarias a restituição da quantia. de 20:000$ dt~positada por 
elles no Tilogouro Federal, como garantia d<~ coucossão, ora 
extincta. 

Capital Federal, 12 do julho do 18Di, ~)0 da ltepub1ica. 

PRUDENTE J. D.m Mol~AES BARH.US. 

Joaquim ]) • lJfHrtinlttl. 

DECRETO N. 25,18 - DE 17 DE JULHO DE 1897 

Approva o regulamento para a execução do arl. 20 da lei n. '128 

de iO de dezembro de iSgG. 

O Presidente da Republica dos Estado3 Unidos do Brazil, 
usando da. autorisaçã.o conferida ao PodtH' Exe~·1ltí v o, no n. l 
do art. 48 da Constituição da ltepuiJlica, clocreta: 

Artigo unico. Fica approvado o regulamento que a este acom
panha para a execução do art. 20 da loi n. -1~8 de lU do dezem
bro de 1806. 

Capital Federal, 17 de julho de 1897, go da Republica. 

PRUDl~NTE J. lJE .1\!og.\E-; BAI~lW:1. 

Bernardino de Campos. 

Regulan1mlto para a exe(mção do art. 20 da lei 
n. 428 de 10 de dezemuro de 1896, a que se 
refere o decreto n. 2518 desta data. 

Art. I. o São consideradas contraf.-tcções e sujeibs ás penas 
do Codigo Penal, com multa do 1:000$ a 5:000$000: 

1°, a fabricação, por qualquer modo, do rotulos o marcas de 
prorluctos estrangeiros, quo se prestem á falsificação ele bebidas 
e quae~quer outros productos nacionars, p.tl'a :-,orem vewlidu;:; 
como si cstmng·eims fossem ; 

2°, a importação, pelas Aifanrlrga.s, dos mesmos rotnlos e mar
cas para o mesmo fim. (Art. 20 da lei n. 428 tlo 10 do dezem
bro de 1896.) 
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"\t·t. ~." _\s m:uc;-~.s n rotulos n:v.; etmliçííes do :1.1 t.igo :llltcee
di)lltü sct·iíD appl\)l!~n·1idl>~ poliJ:.; fi.::c:v·:~ d~I. F;:.wn,L1. •'t dc::;ti·nidos 
dq>Dis de torn:.tdas it'l'dV<lga.vois as decisí)c:-:J peoferith': pelns auto
rida.d·~s compotrntes, na r,·ll·ma. llrc;:cripf.t na. Con.·;<J(irlc!çr7o das 
Leis rif!s Alfunrl,'!JrrS. 

Art. :L•• I~' igtt:tlmr.nte p1·oltihid:t, sob prmn. d·· muUa do 
7!Jl~~ a. :>1l0), al<\m da appl'r~lten<J.o da.; Itle"•·:dot·i·:. ;, :,, :~xpo~i,;fio ,·~, 
venda: 

1. 0 De di'O'_!(l.:;, jli'1Hllld0'1 cltÍlllÍeo.; e j•]t:ll'ilí:1C81ltÍC"S Sülll :1. 

in•lict(~:~r) rb I:tht·ica., ll<>ltlr~ on ri.•!JO JiÍ:J:1•,'"ill d·, p)'():1w:lt1 n Jll't'f.'O 
di\ \"f'llrl:t; 

:2 .. " lJO !l!CI'C:ttlül'Í:IS o:t ]'l'il:llldo:.; dn f'.1 ltJ'it• !'1 !1:\t'Íil!l:tf'S 1'0:11 
rottilo Olll linf.:·ua. e,;tr:tn;;~'iJ':1, ,'!ll:trda•!:tfl :"; i"gr·~: dr"'t'! l'<';.;:t
l:tJncnto. (~f,•sino :1rtig', p:tl':!_'!l'<~[lilo 11tl:l'·1.) 

Al't. -1." A 1li~;po.-;i1::t:> li•, :tl't. ;)• •~Ittt':\t'a nr11 W\i~l'tiL;:in 1111 pr:IZO 
rlo (\') di:1s 1b rl:d:1 rh pttblil'tçii•l dP..;tí) l''''~·nhlll"llt.•) 11:t. Capit:tl 
F·~der·al e ll<h 1'::-"Lt.Jos, ~~~~~ roh1/l.u a1;:-: pru Juct1s q1l•_l IIuttvcri~Jll 
rl<l ~;nJ' l:t!H_;a·lo:; ao eonsnnw. 

Art. ;Í." Ao:-; f':tln·ie•lntr•c;, dopn...:itat·i:lS c 11•'7,1)1'Í:Intc:~ rle dt·o.~·n,s, 
protluclo:~ dtitllÍ<~os, pktrrrJU(:••nlieos o OIItro::, ern cirel!l:1(;:1o corn
lllüt',·ial, r~()l!cod('!'-::;e-ll:t. o pt•.tzo <1•3 ~lO di:1s, I'IJ!ltndn,; d:t p!ihlic:u;:\t) 
a qti<l sn rcl'tll'<l o :tl't. ·1·, p II':t pro<~r·d·lJ'.~lll :.1 ~~llk:tit~lil;i\.') dos 
rutnlo:; po!' outros n:1s cou:llç·õe . .; do al't. ::". 

Al't .• G. '' Aos í'abric.1nb~s. tl•Jposit:tl'ios t• ne~:oci:\ til<' :-i <l.l pi'J
dn:"to.; n:1cioila~''i, cott tendo rotnlll:.; em ! irl!.!'tl:l. •'st I':l n :..:dt':l, 

conccd•.·•·-se-II:l pr:1zo i~~n:d p:u ;1 snb~titni•;Ün r.lns di Lo:' J'otulos. 
,\rt. 7." ~i o:.; l'tJtnl"..; drl prodttdt,.., ll'll~i•ltl:w~ ~~til Jingn:t 

n<::trnn~·nit'!. liml'tJI!l p:u·tn dr' lttli'Cl:-i r->;:·i :tr.l(l:l;, coitiJ•J'o\·:l·ln 
do:~llll:"llt:t!llti'lltn o Ltd<l JIIH':tnte a J'''l' 11 ti1:-1o li...:(:al, [':tctllt:t.r'

:::•}-11 :, :-:•_•tlljli'IJ dt•:ttro do nw..:!ll•J pr:t:-:n li<~ !l'J dia-;, :1 :tpp\ie;tr;iir) do 
lllll t':li'ÍIIJII'l <l l'i•ITO, )ti)\'J';tl'lta Otl 0\ILl'O, 11:1 d1l lllll t <··~,i·jiiUÍ.:t, C:<litl 
<tS inclie:H:r1:;..; d,J :tl't. ::", 11. l. 

"\. :tpplie:t~·iio UO e:u·!m]Jr) 11ll nti'J'I:•!:t :CC!':\ f'• ih :,,,),rn :t {ll'Upri:t 
m:lt'<':t. do (ll'l)rluclo. 

Art. S." Na:-;; pcll:IS do ad. ~· in1:urrn:·:\.o aqtt()lltJS, em eii.Í<l'' 
c:ts:ts, depo~it1H ou f':tbl·ic:t:-:, d<·L:or:·i<los uc; [ll'~tZ'•S il<J:~ arts .. ["a 7'', 
fOI'IJ!Il PIICOll (l':\d!lS }ll'<.'dlldP~ Clll CO!! t~·:t \ C!lÇ<lu dcst:J l'C'~ tl
J:llll<! ll t (). 

;\rt. :J." 0:.; pt·o·:o~<(lci <Ir~ :tppi·chen~ii,fl 1:nr vii'tnrlrJ dn:-: :11'(:-;. 1° 
a:~·· l'•~:.:nl:lr-s·~-lt:"l,<) pdn rli:-:po:-:t•J n:J Tit. X d:t C:;1soiidrrçtio 
,fns Leis dr!s A1f'andcgas, excepto na part•J relntiv<L a ddençii.o 
lJOl' ll<ltl S8l'UIJ1 fJilS~ÍVeiS do ]ll'ÍSÜ.O OS illl'l':lCtOt'<~:-i rl:lq1Wlles <li'tigos 
o n,t p:11'10 r·eJ;~Iivn, ao loiliio th.; artig~.~~' <1p[lt'ell·~ll !id<):-! (:u·t. G:->ll), 
o:; flll<ICS : 

(t) si o tivm·cm si lo JHH' motivo rlo nrt. 1 ', :-:r·rii/J iwlti\is:11los 
rle acctn·do com o arL. -14\i da m.r~S~ll<t Colh ,Jid:c-:'1.·.~ e nrt. ~·· dr•ste 
l'Cg"ll}:tJI!OI1tO; ' . 

b) na. lt~,-l,OtllflS·,~ tlo art. :: ', wto ~nritr1 ('Jlll'i~(~II'~~ a seu;.; donos 
t>om cpw t )!llt:nn p1·oeodido á sul1stitnir;,I•.J dn~ I'Otulos, d1~ con!"ot'
midadn com as ex:igow:im; dos mesmus artig-•>:3, un satisf•Jitd rv 
condição do art. 7". 

Porlor Executivo 11P7 



Ac'i.'os bo Pobr:h r.xtcti·Hvo 

Art. 10. Són-;.Gnte nos casos uo art. }o haverá. processo cri
minal. 

P<tr'n.grapho unico. Aos documentos e informflçõcs, de quB 
trata o art. G3:~ § 6" da Consot:rlaçrio das Leis das At{andc.rJa~, 
w~ornpanharão exemplares das nLtrcas e rotulo3 appreltendidos. 

Art. 11. Da data deste rogulaml'nto em dcante fica prolliiJido 
o reg·istr·o do marcas dn pt>oilactos naciouaes, que tenham rotulo 
ou dizere;; em lingwt cstl'angcir·a. 

Paragrapho unico. Exceptu:tm-sc : 
I"- os nomes de bebidas o outros, que não tenlwm correspon

dente em portuguoz, como o bitter, o bmnrly, o co:Jnac, o fen~et, 
o hirsch, o rhwn, etc., com tanto que os rotulo,:; cot~toulmm a:; 
1udicações de lei. 

2"- os nomes do autot·, fal)ric~lrltc, inYcnt•Jr, etc., qnando 
fomm ostrangciros. 

Art. 12. E' facul tallo às parbs o rocur.::o das doc:i:;õos dos 
chefes das repartiçlíes tlsca.os. 

C<tpital FediJr<ll, 17 de jnlho rio I 897. -Bai1adino de Campos. 

DECRETO N. 2540- DE 19 DE .JULlfO DE 1897 

O Prusidcnte da RepublicJ. dos Estados Unidos do BI"a1.íl, 
para execuçiio do decl'eto n. 4:n de 11 de d :Jzcmi.Jl'o do a uno 
proximo tindo, resolve decl'etar: 

Art. 1." A nuarda Nacional do Esta.rlo do Parantt se comporá 
de um comntanrlo snperior com srJIO na capital, o qunJ se 
constituir;) do seis brigadas de infantaria, cinro de cav;lllat·ia, 
uma. de artilhaJ·ia o das dr~mab que se <)1';..:-anharem posterior
Incuto n:-~s ontr.t~ comaJ\;as do r·efrH·ido E-.,t:tdo. 

A Ja brign.d:L de inf Ultaria o a l" rte caYallarin. constittlirlns 
na capital do l~staclo, se compo!'ilo dos l", 2) o ;;o battlllues du 
iul'anttria e l" da r·e:;orva o do~ 111 e 2" regimentos de cavallaria. 

A 2• br·igad<L ele in('antaria !:'e organisal'a nas corwtt·eas do An
tonina o 1\Iorre.tcs e se comporá du~ 4", 5'• e li0 batallJõcs de in
t~mtaria o do 2" da reserva. 

A 3"' br·igadn. de iut"antaria e a I·• de artilharia, constituitlas 
nas comarcas de Pa.ra.naguá, Guaratuba e Guarakessatm, so com
porão dos 7°, sn e g') ue inf<llJtaria, do 3°da reserva, do 111 bt
talhão de artilllaf'ia de posição e do 1" regim:Hl to de artilharia 
de cam pan hn.. 

A 2" brigada de cavalla.ria se comporú dos ~{o e 4" regimentos 
e se orgnnisarú nas comnrca<:; da L~t.r·a e Rio Negro. 



A <ta brig,ula. do infaataria se org:tnisa.r:·~ na comarl'n. de Ponta 
Grossa e se conslituit'á cll•S 10" ll" e )~'' batalllÕ!JS ele infan-
taria e do 4" ela res<~rva. ' 

A :1a. br·iga,tb do c<tv<d lari:t se comporit dos 5" e G" regimentos 
e se organisarú nas comarcas de Palmr·ira::; o Trittlllpho. 

A ;)a l,r·ig:~d:l de int'anlat·ta se Ci>llljH r;\. do:.; 13", 1·1" e !Go l1ala· 
lhõos de ittl'õlllt<lt'iet e do;)" tb nJ::>erv:t o se ur;.;·:wts ti ú ll<t eo:ttarca 
do Serro Aznl. 

A 4" brig-ada, du en.vallnl'LI. so nl'g:tnisar.'t, na comarc:t do 
Guar;lpnn,\'il, H so CU!liJHli'Ú, d( s 7'' e o'' I'O~illletttos. 

A li' lll'i!.!':ttb de llll'.ttttaria. su or~·alli:'<tra n:t com:1rc<t de 
S .. José da ·l~o:t, Vbta e :-se CIJI!Iporá clus.lt',", 17" o 10° baLdllões do 
iufautari:t e do t;o da re,.;et·va. 

A 5" b!'igada tio c.tvall:tl'ia se constituirá dos \l' e 10° regi
mentos e se org-anisarú rm comarca cl11 P<dnws. 

A:·t. 2." Revogam-~e as disposiçõe~ em coutrario. 
Capit:1l Federal, 19 de Julho do lO!Jli, D0 da Hq1tÜJlica. 

PRUDENTE J. DE MortAE::i B.\IUWS. 

Amaro Cnrnlr'<r.nti, 

C'r(·:t um:t hris-:t la 1l•• int':tlll:!rÍ:t 1ln 1;11:1i''l:t~ N<teinn: .~; 11:1. eom:tr~a elo 

C:,c;l ·li". n 1 !·:c; 1:1·l,, 1l•1 l'i~t11lly. 

O Presit1entt3 da IV~pnbliea elo:-; E:'ta.1lns Uni·los do Rr·azil. 
para 0X:J,~tt<;:i,l) 1l<J de:~reto 11. 4:~ l du 11 do dc·z·Jmbro do armu 
pus~aclu, resolve decretar: 

1\rligo unic~o. Fic:t c~r·enr!a na nn~n·cl<t N:1ci,m:il tln cor:mrc:t do 
Ca::-tdlo, no Estado tlo 1-'ianhy, mna. bl'iga h du infitnlapia com 
a d(~IIOIIIÍlla.~~fiu dtJ :;', a fJllal ~o eun>tituit•;t de tfc\:-i !J;,t:tlltões de 
in!';tnt:tria du ::;ervi,)u adivo, cntn as![, ::;igu:t~·õi•:; Ütl 7·, t:;u e ~) 0 , e 
um 1lo da reserva, 80h 11. :;, qw~ :"u organisar·iio c•Jtll os guardas 
qual ilicados Iws distridos d~t HWSttt<t coruat·,_· t; reYO"adas as 
dispo~ições em contrario. " 

Capital Federal, 19 de julho do 1897, ~l'' rla Rt:pul,Lca. 

A llWJ'O Caealcnnti. 
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DECR.ETO N. 25:>1 - DE l9 lll<: .JULI[l) JHi~ 18D7 

Crca uma bl'igada de infantaria de Gnal'das r\l~~eio:t~v~f'. na ·:~omal'c:t de 

Pit·acurnca, no ]•:<;tarlo do I 'i:r uhy. 

O Presidente da ltepublica. do . .; J<:;f:tdn;.; Unidos do Bmz.il, pa.I':t 
execução do dect'oto n. ·111 lb I 1 dn dczend·r•t dq <llillrl lilldo, 
ro;:;ol ve deeretar: 

l1.rtigo uuico. Fica crcad;t ua. Onarlla I·;:l('ion:t! tl:l. r,l)!narca de 
Piracuruca, no Estado do Pi.tulty, llllla Lll'ig-t Lt de i!lt':tllla!'i:l. 
com a. douorninaç:lo de 2", a qtJ:tl ~;n e ~n~titt!ir·;t. rir~ tJ•r• . .; h<tt:IIh·íes 
de iufant<tri:t do serviço :wth·o, ::-ulJ rH. '1, G ·~ (), e 11111 do da 
reserva com a de:;igrJ;tç>:lo de ~~'·, qn•J s.• o1·g:tn ha!'ão <~olll o:; 
guardas qualilicados nos distddo.':l ria me::nt:t eonJ<tt'ert; revo
gadas as disposições em contra:·i(). 

Capital Fedor<~l, lU dejuiiJO do It:'.JI, Ç)" d:~ H.r'pUIJlica. 

Pn.UDE\'TI~ .T. DI~ ~LI!: AI::) H.\I~i:.CS. 

Antorn C'aro!C(lflti. 

DECRETO N. :!5G2 - P.R 1 D JJE .IV L !lo Jll~ 1897 

Cnncetlc atüot·isaçii.o á Th.: (;w~rdt•J,n lfi1c ({;JU7 Li(,; A. S1ll':111. cc 

Compan!J, [i;;lÍlNl, p:H':l contiun:tr ;t f•1nr·ci·•n r r w' lt•·pnlr] ic:t. 

O Presiuent:~ da ltopuhlir~ do~ F..;f:1rlo-: l'nidos dd B1·:nil, rtt
tenden lo ao fJUO reqiiPT'Oll a The G·u{urlirm Fil'(' rrnr/ Li('e ,Js<:?(
nrnce Compa11.J, limitctl, .lcvid<l'l!üllle 1'··;\l''l.: ·:JLt•l:r, dtv!'d:t : 

Artigo nnico. E' c·ntJenrlirl~ :tnhl!'i:.; ·r;:> o ú 'i'h~ r; uordia;1. Fí,·c 
anrlLi(e Assw·ance C:on!JiaiPr, 1itJii!r•d, l':'~a 1:on!inn11' a l'tlllC'
ciona.r Jl~ J{epUl!lict, pllri\~UIO est r IJ.;fee·;i' Jl:)V;t:; :J.!.;''llWÍ:tS IlOS 
respr~ctivos Estados, sob as d:tn:ml:ts a qlH s,~ r;•f'r~J'Clll o.'> do
eretos n. 6448. de ~iO de dezomhro de 18/G o 6:l01, de I do 
março de 187'7, e ficando n mn:-;ma CO'IIfrtll!lia nlq·igHfa no cum
primento das formalirlatles exi.dtlas peLt lo~i·~J::ç-üo e!ll vig01·. 

Capital Feder,tl, 19 de julho :!0 18\)7, U" d:L I~opi!!Jlil':t. 

Joaquim JJ. Jfurtinho. 
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C:n·los All,m·to Kunhnl'clt, tr:ulnrtot' pPhliro 'l int0rprcto com
Jllcrei<lljnntlll,~Jttadn da pr:u;:t do Rir) th .l:tnciro : 

Cel'titico qno lll'l fui :1 pl'o:-ent:tda a lei da 01 :m- B1·ntnnha, cap. 
Xlll do 5G" annn 1b R mlu Yietori<t, coatmulo o::; estatutos for
J!Hldtl~' d:t Comp;1111lh de ~3r'gtii'OS Gum·rli.m Fire nntl Li(c .~1ssu
rance ContJ!On!J, lúnitcd, csct·ipt(\s em irE:·lcz, os qu:ws, a podido 
1h parto tr;~dnzi litleraluwntll p:ll':t o idi(lltJa na.du11al, o dizem 
o :-;oguinle, a sai)(~J· : 

TrtADUCÇÃO 

Lei da Companhia de sogueos cc Guardian )) (Guar
tliau Assneance Company) de 18!)3 

C_\PITCLO XIII 

LEr ATJTt·HTL\NJ)•) A «t<TJAlWL\N LlttJ<; A:\D L!FJ·: AS:~llHANCI·~ COM· 

1'.\NY» (co:\li'A~II!A ))!·~ SW;UJWS CO:\'l'JL\ O FPGO E IH~ VIDA 
«C:UAR!l!AN>.>), A CO\rTAlt D.\ ll.\'J'_\ f)r) ~1·:0 ltt~niSTI:o C•>;"o.IO C(ll\1-

P.\NllL\ Ll1•IIT.\l>:\, A ALTEHAl~ .\ l' 1 .ll!~•l\ l>A ~-TJ.'\ C•J:\STll'OIÇÃO, 

SUHSTITUIN IH> O Sl<~U JN,'I'l~IJ\1 1·:1\'To D!: Ctl:'\:-iTITDI<:.\o l'mt Ul\I 
<O!El\101~.\:'\IHJJ\I)) g E'ITATUTOS l'Al!A lU·:HHi.\ 1: _\S LEIS l!ELATIVAS 
A E,SA Cü:\ll'AN!!L\ 1~ l'Alt.\ OCTIUS FI'\S. VI'>"Tl·~ t·: '-:OVE DE 
,\ Hl!IL !li·~ 18\1~). 

Vish) ()11e <1 Guardian Fire a;ul Li(e .lssw·<H!C<~ (omJiany, á 
qun.l :tqui t~lll sr>gnitla se f,r, rur~~~·c·n.::ia ~~n1no «:t conqmnhia>> foi 
cons!il11ida por nm i:l~tri:::Jr•nl<> t!1! c·un~tituit;:io datado de l7 do 
doznnJI!ru do I.~:vi : 

E visto qno rv•lo dito instl'!'llJ!~llt.o S.l tle,;l:ll'<l. : 

« (jlw a ('OillJlfllllli:t tel':\ it'c\s fins, a ~al)('J' : o d,~ efl\,rtuar se
gtll'r•s <·ll1 1l'il :1 JH']'(I:I pdo !'ttgo, o fjllf' l'<>ll:'tituirú :1 «Sr~cç~:i.o do 
s<•g·1:1' > r lllll'rL o t'ogtl», n o de e!l'eclwtt' sn!.;nro'; Sll!ll·~~ a vida ou 
viths de qnalrp!•'!' Jl' :,sr>;:L on pc•,.;so:•s o ~oi>J'e H !"fJI>t'ovinmcia. e 
qtwe'''11WI' outJ·ns o\'('Jltnalida.d~s iJth:~:·eute~ it vid:1, que cons
tilnin't :1 «S"t~1,.fio <k :óognr .. ~ de vid:1 >>o(: tlu eoi!Ct~dtw o adquil'it• 
annnidatlo~:, Cl"'~l' por vid:1~, 1111 sofll'i~ t-iO!~r·,·viv··ncia, ou outra 
1'<\rrna, o int-ititnit· pr~nsõos ~~ ontra:-; renda~ p:tra vinva:; e tiliios o 
outr:\:c; pe;;So:~~;, o que <~onstitl~it·ú a «secção dn annuidade:; »e que 
e~scs fins porlr•m S~'r ex!ellSJ vos t;,nto par;t toda e l]il<llqucr 
p1rto f!,, !<.•'Í!lO l:nidn d:t (irnn-Br·ntanll:• n lrl:mdn.,·como p:1r:L 
tjli:H•:-:qtH'I' da~~ Sll;,:-; Ci,)OIIÍ 1.·, O d!'('t'lldU!ICÍ;~,.; OU ontl';H p:trl<~:l 
a l•'•rn d11S Itl<ve,.; ,., ; 

E vb•tn fllle p:do dito instr·nmcnto de consti tnit;i'io o capital da 
cnJrtpanhh ('ui lixado em um lllillr:-io, dnznnt:1.s c eineoen ta o duas 
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mil e quinhentns libras rlividido em (12.rí23) rlozo mil r1uinlwn
tas c vinte e cinco aeçucs d~ t I 00 eada. unm ; 

E visto f111C por um instrnttten to de <~onstituição su pplementar, 
datado do dia 2G d'~ ju1ho de 1822, o capit;d da companhia foi 
augmentado para t 2.000.000, diddido om ('!0.000) vinte mil 
acções de .t 100 ctda urna, pel:t creação d<i (7 .41:'1) sete mil 
fJUn.trocentas o sotenta e cinco aer;{1es addieit•rwcs rln .r 100 
cnda uma; 

E vbto que pela lei da nurmliun JssHmnce Com}Janyde ur;o, 
a que no presente se Ctz rcf'err~11da CtlinO «a lei de ~~~lO», a 
companhia teve a f'ac'lldarle, t tnto quanto di;, !'<':'peito a apPJi
ces emitti1las. de accr)J'do eon! essa lt;i, dt' t·c:-til.!lir tlltt:t parte 
du seu c~pital rralizado, rln di'!IJaJHhr ~~ se1· rlt~llland:tda no nome 
de um dos sAns direetores ou do seu secn:tal"io, n d8 a I tcrar cer
tas disposições couticl.ts no sea instrnllH'nto de r·unstitui~;ão e 
aind:t outros podPrcs llw pr·am crm!'ut·idos ; 

E visto flUe }lüla lei 1h Gtt~J.rrliun .\ssurrwrc ('olilp(ln.;; de 18G6 
(a. qne no prcsentr~ se~ l:lí': ref'ercneia, como « q lr'Í de IHtiô >') a 
compnnllia. teve a f;l(~nldadn do tanto qtWIJtn diz respeito ús apo
lices emittirlas depois rlarpwlla datn a rcstitnit· m:1is um<t par·te 
do seu capitll ro tlizado, e Jlela dit;t lei os fidui-eonlnlÍssaJ·ios 
que possuíssem essas :qwlic<?S th·r3ram a fiu~nldarle dr~ consentir 
nessa restitniçfí.o e certas díspo,.;içõ1'S contid:~s nn iJJstrumento de 
constituição tla companhia for:1m alter:Hl:l::-. 0 a Ioi de ]::;:){)foi 
reformada o a eonqJaullia o os seu . ..; dit·cctl)l'l ~: itnc·:~otidus de 
mais potleres ; 

E visto qnn no exercício dos pwlor.:'S ncs:.;o sont irlo contidos 
no dito instrumento dr~ cons~itniçi'io, a cornpanlth do tempos a 
tempo::;, por delilwrações de as~rmhlt'as /2:"1'<11 s, J'ez di\'(•rs<IS uo
vas leis, r.•gTas. regulamentos c di:..;po:c;i~~f>m; p:lt':L :1. companhia, e 
reformou, nlterou on revogou divPrsa:-:; ri'" leis, regrns, rPgnla
rnentos e dispo~ições existouto:..; da eotllllallhi:t o na oee.tsii.'io em 
vigor; 

E visto flUO uma cópia do projccto desta lei P-omo foi :qm~s;en
tarla no P ·rlallwnto (~uma em·ta nxplic;~tiva rlus lir1s e drsignios 
desb lei f•H'Hlll PllViarlns a tod•lS os :tCt~inn1st:1s d;1 eornpnrtl:i;t, e 
aceionist!ls r<~Pl'•'S<"ntanrlo !17.2:~()) dr~wsdr~ mil duz •nt••s 'l tl'inta 
o seis acções dentre um numero total do (:.:>ll.(JO!l) \·into mil :1cçõcs 
snbsCJ·evoram os sen:..; IIOilJC'S t111 nma f'orm:tl :liiiJIWncia por 
e~cripto ás dispos:çi'lns desta lei, e rr·spo:c;ta nlgllllJ:t foj: rceehida. 
dA (17·1) rento o setcnh o f)ltatJ'o l\('r_·i,Jilist:~,; rnpresont:lnrlo 
(l.~IR) mil oitncnntns c demito ac<;ões, .~ tres ac~ioni:-;tas t'<'pre
sentando (2o:n dtJznnt••s e trr~~ ncr:tles r!r-cLtr:lt'ar::-su noutro::;, e 
as HCÇÕf'S restante:'; acllam·St> in,;eliptas no.; ll•llll<':' d1J pns::;fl:\s qne 
fallr~cer·:llll nn qnn se aelmm no e:-;tr:lllg'<~im ou it!lprl~SiLilittd::ts 
]'OI' nwlPsth do tr:t t: rr:111 ri:~ Jwgnr:i(Js ; 

E vi,to que o actual c:1pital da crJ'rlp:lnltÍ:l ,·. do df•lH mi
lh\"e.; dh·itlidn em Yinte mil <tf';t-;,.:..; th C'lll lil:ns ca 1:\ lllllfl, 
act;Gns IJUn f,Jl'alll tod·1~ Gtllittila~ t' :•e 1 Ltt::-~;> J'<'t~iz·1, as ate a 
imp')rtancia d8 ( :-)1) •.:) cinco'!nt-, lil•·n~ P'·l' :lC·;:t'), d0z lil r::ts 
Jifl!" :•r-·;:õq tr~wl" ~i'ln r·a~ •s f''~ Ir <o P'')l•·: ·!:1,; ,c, " 'Jlí:tl· ·t1 \:l. I il·r.ts 
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por acção tendo sido credihulas aos proprietarios, dos lucros 
realizados pela companhia ; 

E visto que é (le conveniencia. c;uc a companhia fiqne habili·· 
tada (si o CJnando ella for rJgistrada, sojeil•tS ás leis !las compa
nhias de 186~ a 18\J'?, como uma companllia lm~itada. por acçõe3 
a altr~ra.r a sua con:~titnição, snb:>tituinuo pelo MemJranclwn e 
e;;t:ttut:Js CJilC se ach:tm conti(lns no annexo qne se seg-nr~ ao pre
s mte, o rererido inst.rnm·-~nto do constitniç:lo e o instrumento 
de constituição supplemuntar e todas as delilwrnçõcs votadas no 
exercício dos poderes nosso son tido contidos no dito insti·umento 
de constituiÇ'â.'>, e as ditas leis do lN;)O e l8(i6, H a. co11tar da 
data do registro da companhia de accor·do com as leis das com
panhias de IN62 a }:-;Qil, rev(•gnl' as leis ele IS~1o e JN(if) tanto 
quanto ns mesmas acham-se revogadas por o~ ta lei o a. a ltf'r;u· 
a denominação das acções <lo capital da cotnp:wllia. o a ernpJs
~ar a companl>ia de todos os ucns irnmoveis o mo,·eis que pos
s:un pertoucer :·t cornp:tnltia na dat~t de.)so registt•o o que esti
verem em poder de qualquer· pess('a, ou pessc•as, em !1doi-com
misso peh compar.ltia e para. f'aeultar ú companlria o resti
tuir algue:a parte lb seu capital rcaliz:ulrJ o ~ub<lividir as suas 
acções ; 

E visto qno cs intnitos snpraclitos não podem St3r atting'dos 
sem a autor1saç:ln do Parlamento: 

Portanto, di~ne-se V. M. fJUOI'cr CJile srja de.·rela1lo o seja 
der-r·etado peb Exma. Mag-estade da [(ainltn. pelo o com o aviso 
e consentimento llos Lot'cls Espirituacs e TcmponlC~S dos Communs 
reunidos no presente P<trlameuto, o pela autol'ida.·le do.:; mes
mos, o seguinte, a saber : 

I. Esta lei l)Óue sor cita la como lei da Guard:rw Assurance 
Company, de u-m:L 

2- Si a companhia dentro do sei:> mcze:' lLt Jll'Otnnlgaçã.o <lesta 
li>i se regbtt·~1r de accor1lo com as leis das compaultins de INGZ a 
IN~)O, como nm<\ compaultia lirllitndn fJOt' :te<:ões, :1. companhia 
continu:n·â. incorporatla c0rn o nome de Guanlion Fire awl Li(e 
Assurance Company, lirnitcrl, e <t con~tituiçii.o da companhia ao 
realizar-se esse registro, e sern f! !lO seja Yotatl:t CJU<tlquer ddibo· 
1'<1Ção para osso efl'cito. ~rmt altel'<Hb, substitui11do a contar· da. 
data desse registi'O pelo 1llcmorruulwn e estatutos que const:lm 
do annexo ao presente, o instrumento de coustituiçilo e o iustru-
111FltJ!o dt: con:-;titu:ção snpplemcntar o todas as dP!iiJL:n·ações vo
tadns no exercício dos ro:ieres contido.;; no dito imtrumento de 
constituição o as dit:ts leis de IN50 e IEGG, tanto qtl:tn!o se a.eharn 
pelo presente revogadas o essa alteração tcrú. ell'dto sem ser 
eontirmt.rla. a nqucrimento pelo trilliHWI que tenlta jnrbdicção 
para. expelir um IIHLJHlndo par;tliquidar a enmp;uJhia, da data 
do registro d:1. f'Omp;~nhi:t de nccordo com as leis elas cotllpJnhia.s 
do JNLi:.>. a lK\)0, revogar as lei~ de 11~50 o lt-\Cifi. 

3. Ni'io será nccess;Írio cnt1 egar ao regbtrndor de companltias 
nnonymas nntorim· ao registro da companhia, de coul'orrnidaJe 
com as leis d:.s companhias de 18()2 a lHUO, corno urna. compa· 
ultia litnitaLlll p0r t1CI~'Õ:'S, f!tH\lC)Uer copia dC•S ditos instrutncnt•'~ 
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de ~onstitlti1,<Ll) Oil instntmnnto de con..;ti tuiçfío snpplAmentar on 
dulik•r<l~·õ:~:-> <1\l luis de UCJO on l~GI',, n o l'<'gistndnr c r!ili
carú. qnn a Cülllp:\11\Jia. :H•!J:I-S) Íll 'OI')ltll'<idil, <l·~ COilr!li'lllÍChdn ('l)Jll 

c:,s:1s l1·is, so111 111w qtnlqne1· d·•s-;:ts ~~~·~pi:t:-> llto tuulta si do enlru
g·no, pot·ó:u u:ua ~~~~~p:n. dt~st:t ltJi i illpt·~~-;..; t pJlo,:; i11lp1·essr>t't:S dL~ 
S11'1 :\1:1~~·~;;t:td·~. sm·,·t, ~i o qn111lo :t ,_.,lmp:ul:li:t r···qltf'I'tll' S•~t· 
reg·i:-itmdo do nccord•> eo111 a-; lei..; das CiJIIIPardti.l'l do l~<li'~ a lS~lll, 
~~oÍno um 1 l:nmp.ulltia limit:uLt. prH' :le<Jl:~s urllt·.·gltfl prd.1. COIJJ· 

panltia ao t'l~~islt':ldot• do e•.JIII!IIillti 1..; :ltlll!l~·ln·ts n o rc;.:·istr;tdor 
l'c>gistral'Ú o Jllenwrandwn o o:; e::lntl!fiiS cor1tido...; nu anrwxn ao 
jll'QS:~IltO~ S~lll rpt:lhttcr orri:•IJl Oll 111 l!llttU Üo ditu trilmn:tl O 
e·~rti!icarú con1 a ~na. ;ls:-;i!,:·nattll'a. o I'O!..:istl·o d) dito "~Je;;w
rmzrlum ~~ cst:ttntos, o o sr~:lé,~rtilir·adn Crlthtiltlir·a pr·:n':t c~•\ll<~ltr
d·~Ille de <}llU todtlS os re.~·nl;~r!Wiltth t'Oill rr·:-:pcih :1 ~:ub:.;tittti<;il.r> 
dos di tn::i in-;tt'll :11 ·Idos, de li IJ:•l''H;t'l·~s n Ir> i-; th I ~C11l e lSlili pelo 
dito Mcmuranrl~t~n e estat11to~, r~~ra:n ~ati:-;t'.~itos o do~de então 
( slljeitPs, pül'cru, ns dispo::::çu.JS d:ts leis r[,, CIHt1pnnltias de 1:-\)2 
a }~ 1 )1)) o ditn Jlfemorandum e 1<:-;tatut(IS t~~l':to :t pplkaçi.o ,·t com
}J'lllllia pol:t. !lJr•snm fót·rna COlliO si a cullll':tllltia fosse llllla cnm
p:lnhin. registrada, d(l acc:H·do com a }J:I !'to pl'i rtli!Í 1\t 1la. lei diiS 
erl!lljlH!Illi:ls do JSt;:z, com cs-;r.• JJ,·murt,,ufum n f1:-;fatnto:-;, o a com
p:ullli:t tr>rh todos <H podr;J'I'S dn ;:lt•~l':ll' 1) rlilo JlcuwJ·"n(!u.,/1. e 
E~tat.utos, eolllO si ft>ss l as:;,im rc•gi:·itrada, e o dito iwstl'rl!rl<~nto 
de constituiçfío o instrrunP11tn do ~;Jnstitni~·:lo ~·,rpplnlllC'Ilt;n' r3 :~s 
ditas deliiJl'I'aÇõe:-> deixariio de Ít~1· il ppl ie:11;:lq :t ·~ompanllin., 
pnr ··nJ, sem {H'e.iuizo do qti:tlrJtWt' ('r;tt-:1. l··it;t 011 I'·:I.Idttid;t dn 
conConttirbrl1) cnm as :nes111<1S. 

4. (l) ;\s dit:1s leis Lio 10511 e JB(i!i (a ni:lo ~OI' r~ tO:'\C••ptuanrlo-:-;1; 
as ~ecçües :tqni em s1•gnida que w:sb, :::ec·<,;iíu ~n d :d::nt u:lu d·:
Vf·I'Olll ~f'r re\·o.~;trla -), a er1nLu· n dep<•is do rt•g-htr:ll!n o dito 
},JeíJWI''.tHrlwn e o~; Estatuto,.; rleiX<I!'itu dt~ tr~r ;~ppl:e:H;Io :l. t·om
panhh e ser~lO l'cvog·nrlos, por·óm, selt! pr· 'jt:izo dl: IJII:ilrpier 
cons:t f'eit:~ on pennitti:la dn :lCCPrdo Cillll •h :t1r~-:nw~;. 

(:2) 1\s ::;cC(,'Ü<'i! das dttas leis de 1:~50 e ]R(j(',, 1Jllr~ pcdo presontn 
so dnciara ll<io s:~rem rnvo'.!·ad:ts, si'iu :•s "l'!..:llÍlll"': ~llL': li:·s r!:t ld 
rl1J ~~~JO, a saber: sncç1o 17 e o arrn'.'"' :1 r'pl" nr·ll:\ s1; lúz l'i·l'n
rcucia e <t Sr!er~iio 10 tart!o qn:tnto :1s riil:is Sl·(·(:l·l( :-;,,o :ITLJloxo ~'·l 
rct'erem ú i11scrípç·:'io dn 11111 :tporltllrl!C'Ilt'' do:-; notw~:; do-; tidei
commi:-isnrios 1h cülliJ!ardtia, nas sc('t·i-,e~ 1\), '!:-,,·_>ri, :r:, :-c'~, :!'.I 1• 

::lo, e t:tllllle!ll :1~ ~ec·~·íi·:-; .'- ·;.:·tlÍ!tt·-~.-; d:1 h·i d:: t·~1i1i, a. ::;:lLut·: 
s~~ç0es 14 c IG. 

(:~) Tori:\S :lS ~;erçiie-; rlll(' <l~:'Íill -;c drJelara lti"í:> S"l'Ctl1 l'0\'0;2'<1-

das continuai·üo a ::-er npp!ica\·r•is a CUillJI''Illli, Cillllr• rr';.:·btr:td:t 
<1e eonfonnirlado com:~s l·is 1!:1~; cc•!JJp;ulli::s riB J,''(i2 a lt-i~H'; 
por(~Jll de ÍÓI'Ill:t qur• IJII<IIrjlH~I' lnflll'•'!H'ia :10 ~;· llrJ rl:1 CUilljl:l
llllia coutir!a Clll qu:llqn•'l' des);:-; ;::r~cr;(Jr•s :'(êi'Ú .inl~·:1da cOtiJO 

S<'ndo uma rofnronria. :~o S!dln e•HJJ!ttllllt rla l':>lllj>:tnltia d1~ que 
Alia so :I til<' lllllilid:l, de :te1·ordr1 CO! II crs-;·•s l<~i'. n qnal1jliO~' Oll

tra ref:~rerwia sr~rú iJJterp!'(~larla pPla liüSill;t I1JI Jll:l de <1l'COI'1lo 
com nscxig-r>nc:1s da :lit·'l':tt;:iu il:tYid 1 11:1 t'illlstitw.,:l.,) dn, ellrJl
]'tl rill i:t. 



ACTOS DO l'OliEit EXECI!TIVO 521 

0) Comtnnto fJllC as secções assim declaradas como não de
vendo ser nwogadas continuem em vigor e otncazes s<">mente 
com rela.çü.o a a.nnuí,Jades, Cit::ia:> o depetJ(Íenda~, tciTtlltos, :lrren
tlalllentos, snccussüos, h ·ti~, cll'tlitos c dinllr,iros :t fJ!W efo's·.ts 
secções süo ruf"orentos o que na. data. em que a. companhia es
tiver registr·;~da de cout'ormitl;Hl•:} com as l(!ÍS das companhia, de 
1~6:2;t \t)fU, estivt•J'Oill nm pnrlt·t· do tidei-eotllllli~s:trio:.; pat·:t u:.;o 
n l:ntwtkio da eompan!ti:t. 

;1. E111 sniJ:.;titniçilo de ~·a:h ;tcç:to do i: 100 do cn.pil:d da com
panhia, p JS:;;nida por um ou maL; proprieta.rios, lPgo antes do 
::;et· regbtrada :l comp:tnhin, de conformidade Cllnt as leis das 
companhias de 18G;!, a 18\JO, .~01110 lllllt compaullh li11litada por 
aet;ú '::1, ~et·ilo J'o~istt·:trl<ts lltl l1!liiW on n•1s w•m,•s d1:-;-;H propri<l
tal'io ou pt'O[H'iotat·ios dut. d IS ar,•çü 'S dn (t.: tn) lihm.; dez ~~ad;L 
umn, em rpw o capit:tl ,~;t compauhía se aclm dividi1l0 p:!lo dito 
memora11cltA?n de asfloeinçiio, e sobee cada uma de~sas acções a 
quantia Jo (t ~>)cinco liiJI'as S9l'á considm·ad<t coliJO tendo sido 
p;tg"<t em dinhoiro e es..:as dez a~~~:ões do .!.: lO (.tez lilJI·a:-;) cada 
nnm serão aeceítas pelo proprietal'io on propri,~t;w;os om cujo 
nome ou em cujo,; nomes a nwsma ti ve1· sido a:::sim registraLI:t 
rura. torlos OS intuitos e fins, e represr~utarão e ~UlJstituiriio 
e:-;s:t ac1:;io de (.C !00) cem libras o t1carão suj<>itas e l'l'sponsavoi'l 
pelos JltesnJo .. ; lidei-connnisSllS, poderes, disposil.;õe . ..;, ded tl'iic;ües, 
aceordos, onus, llypothecas e encargos qne l1'gn a1ltPS de . ..;se ro
g-istro, COtnO <ICÍí!l<l dito, a(f,~Cltt\'illll il. ae1;fí.,1 d1) .t.: l()l) (eem Ji
h.·a~) qtte e lias sullstittH:lll o tuda () 'tn<tiiJlWr e:.;eriptlll'<l, accordo 
on outro intrumetlt•l o toda. a llispo:.;it;ito t~J~t lttJ"lllttl'h ou 
de outra natul'eza, e tr:da :t f';"~uld<tdu r1o disp•ll' on reter 
que all'eetar qnalqw~r a~·<;ii.o de ~ l!JO (~·ern lihra::;) do capital 
da, companhia toru:1l'-sr~-lta <~.truetiv:t co!ll rr·I'Pl'i'llCia ás dez 
aeçõcs de .t.: lO (dez libt•:ts) c:ula Hltta, 'J'W sul,stitw•nt como si 
a e~t:t::; nã.o tize~:::;e rel'1~rencia. 011 ,i t'o~.'ielll all'cd:u.l:ts pelo 
Bli'Sil!O, em log;tr th~S:l<l <teçi'i.o do t: 100 (r:Otll libl';ls). 

0:-; directores d<t eouip:wltia. emittirfío on Ltr:lo emittit• certi
ficndos das acçi"ie;-; 'h .t: lO (dez lillJ';tS) c:1da Uttt, sob as condi
ç,1e:-:~ qn:lllto :1, devolução •1os eed,itic.;ulo,; 1la-: a<\~ões dn .t: 100, 
prova du titulo O })1)1' ullll'a líll'!lla qno t!lle.-; po~..;il.!lljttlgal' CllliVe
llÍCnte. 

ti. Si (]llalqurr ohrig-;1ção ou divida da ou cons:l on direito tle 
ac(,·ito culltm a eolltpn.llhia, f'lll vir·tude do qnaltjtli~l' e:;eriptnm 
on instt·nmento CJite i'ut' l'eito pal'll. o futnro, licar· em l,odet· d:t 
eompanl11a em lónn,t de li:Vpotlll)<~a on 7 ,r;~ntiu .. súnwnte ella. 
não tie1rá liberada on uxtiuel:t on ineapaz do :-;m· validada, 
por<~lll to1L1s a:..; pe3-.:o:.1s qu,~ tiV0t'OIIl qualqllet· intor('s::;e m~ 
mesm:t on 1li!·<~ito nl!l f'azel-a vall)l', e a contpallllh tt•r:'t direito 
a to ios os~cs intet·es::;es e dit'Hitos como si tive~:-;~~ direito aos 
HW:Sl!IOS ~i elks c,;tive:-:;SOI!l t~ffi po•ltT dd li!Il tid!JÍ-l~O!lllllbS<U'ÍO 
ch ~~omp;lllliia c•m vez de ~~~;t;u·r'lll Oltl P'~'let· d 1 lil'':-iltla. 

7 ... \ eo1npallhi<t poder;l a. tt~llo tmnp(: '~ <h?l ti-Inpos a tempos, 
dt)jlOlS do l'l!ghtl'o d:t (~()ltlP·t!tlllt de COill<ll'llli<Ltdi) enm :tS lms das 
c~lilttpanl!i:~s Jn JR(L> :1 lK~lO, ~~o1no eotnpnnllin. litnita·Lt p 11' n1~1;il:~s. 
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r>or uma ueliberaç;"lo especial, 1lentro rb sig-nitl,~.,ção d::t s~cçiio 
51 da lei cias companhi:1s de 18!)2, c s0m oht0r qualquer m:ln
dado do Trihun:d que tenll:t jndsdicçãn do li<Jnidal' a compa
nhia. sem obter o consentimento <le qu:dqtwr pessoa a não ser 
ns pe~soas (si as houver) qtw se :tcllam 111 ·ucionad<l~ rwsta secção, 
restituir aos possnidorm; de toclns ou (]II:ICSI'JilCl' das s·ws ncções 
parte do capital realizado sobre cs~:1s acçiJ,~:i. 

Comtanto que : 
In, o capital ns~irn restituído tirarú snjcito a Sf'J' clmrnarlo ele 

novo, em qnalrpwt· époea, dos po . .;s11idor·es n:t ne,•nsiilo das flc~õ··~. 
Hobre as f]Unes c;sa rc~stituic;i'io do eapit:li !"ui r,~ita ~o os C1~rtiti· 
carlos de todas ess-as ac<.;ões contet•ii.o nr' vt~rso nrn aviso feito 
pela cornpaollin, desta re~J·onsnlJilid:uln, antes ou n:t époc:t e!ll 
fJllA fot' feita essr~. l'PStituiçJo do capit:tl; e 

2°, o capital realiz 1do snhr·e as acc;r).l.; ch Ci)Ir!panhia exis
tentes, logo depois de pro!nnlgarh est;t lei, n:"lo será. redu~ido 
abaixo Je (f. 250.00U) duzenLi.; 0 cincocnt:L mil l il,ras, nem sem o 
con~entimnnto próvio pot· cscripto dn quai;Jnet• pessoa 1]11'~ tenha. 
Jireito a qnalrpwt· benellcio. em virtude de qn:dquer n pnlko de 
segurode vida, annnidado ou dot~1t;:io pn~~ada JWI:I CIHllj•nnldn, 
ant<•rinrmrute no dia lG dc•jllllw dP l~li'i n em Yig1H" na. data 
em 1]118 fot· \"ot.n.d:t c:-;s:t dc~liiJel'a,Jio nsp1 d:ll al1aixo dt~ .t ;;00.000 
(~uinhentas mil lil~r:1s), e quo neultunm de~"a' restituiçõês ~er:·t 
feita sem o prévio consrmtiiiJ('IJto fl'•I' Ci'<'I'ipto de q1w!quer 
pessoa. com direito a rpw.lqner· IJenetiei•' t'!lt "il'tnd.~ de qu:tlqner 
apllico do vid.1. annnidade ou dot:l<.;:-iu p:1s-;ada jll'l:t. c~nrnp:ulltia. 
nntes do dia 2~) do janeiro do Is:.r) o cru ,·ipcll' na rl:tta Pllt quo 
for YOtada n~st delilleraçii.o (~spocial, o qn tlqtwt' rlc~sc~s corlllPc·i
mentos, como a~ima dito, porlern ~cT tbdns ['OI' flll<dcptr~r lidei· 
commi:-sar·io nu tidei-colntní~sano~ que fnn~rn rompetPntc~s para 
]1[lSSar fjllÍlll<,'i'íO f'OI'clinheiros ~egur•adc1S pnrqmtlqllel" de!'S:lS:lpoJj. 
ces on r:agavc'is relativamente a fJila.lqnet' ''''ssa:-; ann11idad<•s <lfl 

dotações e niio pr~las ciisposiçõr'S do instr:uncnto de conforrnídnde 
C'Om o qual olle ou elle:-; são 1idei-comtllÍS":Ir:os itniH) tidus de o 
faze.rem. 

Urna act:t de qnn.ICJtter <lelihrr.1ç:'jo demonc'trarHll) com relação 
no capital da ennq:allhia, as altc'I"<I<.;Üt3S !<~it 1s JHll' qn:dq IWI' dr!s"a~ 
delilJet :1çõcs, a importa nci:t do C' :I pi tal d:t curn p:tllh i:1, o utwwro de 
<.~cções em fJile é dividido, 0 a irnport:trJei:t realizada ~:ol>rt: c;Jcla. 
acção SIWÚ. reg·istrarla na. rt~p:lrli<;ão do r:';,!Ístrarlor de cornp"
nhias anon~·rnas c esse rcgist.r;trlllr a rcgistrnr:'t ~<'m que lllr~ sej:t 
aprescntadP (jll::tlqueJ' rna!ld:ulo dr3 qu:tlqiWJ' tril,unal cnntir
manllo-a ou srm qno lho ~<'ja nnte;~.~·nn qrwlqnet· c·úpia do CJIW.i· 
quer desses mandados ou ~~~~ l]lt:drJI!Ct" :teta nppr'1lvac!a. pl'lo tri
bunal e ao ser registrada CS:);t act t a cleli IJI'I'<~Ç':1o c~~po~ial tor·
wu·-se-ha etrectiva. 

O registrador cel'titlcar:·, rom a Stm fi!'Si~natur·a o r gistro 
dessa :teta e o scn ccrt; ticndo constitui r ú prov;t conelnden te de 
que o e:1pital é o que coust:t rLt :~cta. 

8. Consa algnrwt d0~ta. !oi sed1 con~iclerarln como imperiinclo a 
applic:1c;ão ú comp<lllllh das leis de cnmj•<lllltias dn s·~nros do 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 523 

vilb. de 18i2, e qnalque~ ontl'n. lei que possrt soe votada, modifl
c melo-as, emrtuanto n. companhia tizer operações de vid(l. 

n. Nada nest<t lni terá o efl'eito fle pr·eju·lkat• on a.trectnr os 
tlireito~ do;; possuidores de apolices existentes ela. companhia. 

10. Tochs as dc,;;peza,;;. gastos e cu;;tas do ou inhcrente~ ao pre· 
paro d:t obtenção o votação desta lei on outras de,;pez1s em que 
~o in ·orTcr rc~lntiva.mente ~\. nwsma, scPão p:lg";IS pola compa.nhia 
como si elhs tizessmn pwtc das rtespeza~ Ol'llinariót::i da adminis .. 
tt':tf,~ii.o d t companhia. 

Annoxo a qtw Sil Ctz r·cforrneLt na ld qno pr·t~r.eeL~: 

J1ftJmnranrlí..on rle .-1sgoci!lçrirJ da<< Gwtrrli·~;1 Fil·c~ anrl Li(e A.~su
F(lnl'l? <'rl)npany, t:mitl'ri » ( ( 'ompanhia de SC[JHJ'{)~ cm1tra o {<I(JU e 

de 1'i'lrt << Gwo·rli"lm> !im:trulc~ ). 

1." O nome da com nrtnhia é 7'/u-., Guardian Fire and Life As
surance Company. u~;~itc, Com pa.nhh de :;egut·os eontl'a o' t'ogo e 
de vida. Guardiun, limitada. 

~?. 0 A ~éde da Cotnpanilh l~ e será silnada na In~ln tm'L'a; 
:-L" os fins pa.r·a os fllllWS ú estahd(·c~icl<t a companhia ~fío : 
l", fazer opera~·õe:.; de segm·o, contra o t'ogo em totlos os seus 

r:\mos e em eombinaç:ío com elles rea'iz trit segnro~ contr:t o 
datnno ou perda, da pl'Opriedade caus~tdo pelo on resultante do 
raio. gTanizo, temprstn.dr~s, tet'l'CillClto,;;, l~xplo'-J)e~:-;. inundações 
nn encltentcs rlo :t!..!·n:t Ott outros aeci1lnntl~.s e t:llnl)f•m ülll combi
n;lçiio eom as opcra(~õo.-. de seguro contra o {',),!!o f'az·~t· seg-uJ·os 
col!tra darnn•)S o pcll'das de qualquer proprie1la.rle dnl'ant.o o 
tn nsit.o por terra nn pot· m:tr ou por· assalto on roubo; 

:! •, t':tzct• Opi'l':tçt"ic..; dn sc~·ttro~ <'Ptttr· '· aecidontc~;o; em toclog o3 
sr>ns ramos uo que dit. l't~,;;puito a. ~l~res ltuttt:tn,íS o qnet· :lS t\cci
dent,~s JH'odnzam lltOI-tP, quer datnno; 

:i·', renlit.<U' operações de seguro,; de viela. om todos os seus 
ramu::; e especialmente !'azor 011 eiF:leluar scg-n1·os em toda a es
pe ~in J;nra. p;tgatnento de úinlt<'iro em um simple:; pagotmento 
on em diverso::; pag-nHtPntos 011 por o11tm fc'll'rna ~OWl1 a morte, 
c;,-;ame!lto on n:1seim0ntu 011 f'n lt<t de descendencia ou p·n· eh•'g-ar 
a determinada idadn q11:tlqtwr pe~,soa ou pe:-s•):ls SU!eit:lS ou não 
aos mesmos, acontecendo dur:t nt1l a vida rle qU<t!qncJ' outra. pc::-;soa, 
on pe:-;soas ou :::olJJ'e a pnrda ou r0··nperação ria c:ll,laddad1• pro
ci~:t pal'a COil(l':tdOS 011 tr~~blllC!ltario Clll qualquer }IRSSO:t OU 

pe~soas ou sujeito ou soiJt'n a occnnencia do qunlqnnt· nutra 
contirJg-fmcb. ou acontfcimento ele pendente on f!tlll s··.ia relativo 
it vi(b. ltnm:uw.; 

'1", institnir :wnttitladcs dn toda :1. ('~pccie, q11or clel!Crtdentes 
ela viela humana, qner de outro modo l~ quer H'.i:tlll pe!'peluo~ on 
com pr<1ZO e qtw scj:tm immediato:-, quut• dirlerirlus, qnol' sejam 
contingentes 011 outra Iwtur·oza; 

3", c,,utractar com arJ'Cnuatal'ins, tomnclor.?s clq dinheiro, pres
tflmistns, possnidot•os do annuidndcs e ontrns pessnas o estabele
c;Jllf'l1 tn, a~'cumulnçii.o, proYisuo e p:1gamcn tos, ,{e fundos de 
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amortisação, fundos de resgate, fundos de depreciac-âo, fundos 
de renovação, fundos de dotação e quaeRqu·~r outros fundos 
ospeciaes·e isto quer em razão de uma quantia por inteiro, ou 
de um premio annual, ou por outra fór·nm e em gc~ral nos 
termos e condições que possa11r ser convoncionados; 

ü•, comprar e negociar em interesses roversivei~ absolutos ou 
contingentes e hei'anças por vida, quer determinavois, quer não, 
em pr·oprieuades de toda a espocie e adquirir ou extinguir por 
compra ou renuncia qualquer apolice, garantia ou olJrigação 
emittida pela companhia; 

7•, re-segurar ou contra-segurar todos ou quaesquer riscos 
ou acceitar toda a especie de seguro ou contra-seguro que tenha 
relação com qualquer dos supr·a<litos negocios; 

g•, dar a qualquei' classe ou secção daquelles qne tentam se
guro ou qualquer outro negocio com a companhia, quaesquer 
direitos sobre ou em relação a qualquer fundo ou fundos ou 
um direito de participar dos lucros da companhia, ou nos lucros 
do qualquer ramo particular do seu negocio, ou quaesquer 
outros pri.vilegios, vantagens ou beneficios es!Jeciaes ; 

9•, comprar· ou por outra fórma adquirir e emprehender toda 
e qualqaer par·te do negocio, propriedade e responsabilidade de 
qualquer pessoa ou çompanhia que exerça ou que seja formada 
para exercer em qualquer parte do mundo os negocios ou ope
rações que esta companhia está antorisada a realizar; 

lO, vender it emp1·eza o activo ou qualquer p;n·te do activo 
da companhia a qualquer pessoa ou companhia, pelo preço que 
a companhia possa julgar conveniente e especialmente por 
acções, títulos (debentures) ou obrigações de qualquer companhia 
que tenha. tini$ em tudo ou em parte identico~;~ aos desta com
panhia; 

1 I, fazer fusão e entrar em quacsq uer accordos para a di
visão de lucros, união de inter·esses, negocio conjuncto, c 1ll
cessão ou cooperação reciproca com qualquer pessoa ou com
panhia que exerça ou que e~teja interessada em qualquer dos 
negocios ou ti·ani:;acções que esta companhia f'Stà autorisad~L a 
exercer e tomar cu por outra fórma adquirir e possuir· acções 
ou fundo ou títulos .e dar subsídios ou por outra. fórn:a prestar 
auxilio a qualquer dessas pessoas ou companhias e vender, con
servar, reemittir com ou som garantia ou por outra fórma 
negociar com essas acções, fundo ou títulos o gor-it• ou tiscalisar 
ou tomar parte da gerencia ou fiscalisação do negocio de qual
quer dessas pessoas ou companhias e agir como ugenteil oa 
tidei-commissarios de qualq.uer dessas companhias ; 

12, procurar fazer regisrrar ou reconhecer a companhia em 
qualquer paiz, Estudo ou Jogar no estrangeiro e fazer quaes
quer co! locações ou depositos e satisfazer quaesquer condições 
neces:<arias ou con venieutes par·a habilitar a eom pau h ia a t'azer 
operações em qualquer paiz, E;tatlo ou logae no estr·angeiro e 
estabelecer companhias locnes constitni,Jns .de conformiilade com 
as leis lqcaes p!II'a o fim de realiwr qualquer dos negocios que 
esta companhia ~stá autorisada a t'azor ; 
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13, pagar pensfios o dar g-rfltitl(~flçõng :t ompJ'(~g-fldo~ e ox
om prcgndos e ontt'rt"l' pr;::-sons que o:-.t.,j:lln em !'claçiio com a 
eotnp:11lhia ou quu della depen,lcm ou snlJSCt'e\o·er 011 garantir 
dinheiro ptra rJnalqnc•r ol.jecto de cay·idad·~, l.J<~ndic~mci<"t ou 
outro ohjer.to puiJiil'o qne sP.ia e111 proveito da companhia. ; 

14, comprar, tonml' du arl'endnnwnto, ou em tl'':e:t, alugar· ou 
por outra f'i.Jl'lll:l. ndqnirif' fJ113J'SfJllCI' propr·ind:11f0 immovol Oll 

movei nm f)nal•]tWr ]':11·!o do Hlnnf!,,, noees,;ari;l. 011 c' nveiJiente 
eum referench a. rpt;dqw~t· do~ tins da companhh ; 

lG, lovan1a.r ou constntir rJllae:-;quot· oscr·ipt()r·ios on orliflciog 
flUO sojam nece:-;'-':tt•ios 1''1 (~ouvenit~llt•.:s, com rolaçã.o a. quacs-· 
IJIIei' dos 1ins da cnmpanhi:t; 

!li, v<•nder, m••lho!'ar, 1-('l~l'il', desr>nvo[v,)r, :tJ'I'OIHiat·, pO!'mn
tal'~ d(•sonPrar, hyp11tlll·c·;u·, dispot· de f':1z•~r prodn:dt· ou por 
ou tr·a f't'n•ma w~:::oc·iat' Cll!ll todos em qnalq ttel' pa!'l<J ria . ., pro
p:.·i··dwll~:-i e dirdt·•S rb comp:wlti;t; 

17, nmpregar e nogor~i:1r com os dinh •iro;,; dn, companhia que 
ni'io t'orem do immudi;tta. necessidade, com ou solwe bens immo
Vi•is ou moveis o pel:t maneir;t que de tcmp,i:~ a. tet11pos se de
tct'fll i no ; 

18, ompro:-;tar, rlepnsitnr ou arliantar dinheiro;;, títulos do 
gamntia o propr·ierlade e com as po::;soas e nos termos (]llO pa
reçam convenientes ; 

I 9, levantar ou contrahir emprostimo on gar11ntir o paga
mento de dinheiro pela fOrma e nos termo-; qw:l possam set• jul
gados con veniont,~s ; 

:!O, s:war, acceilae, endossar. descont:1 r, p lS'-i:tr e emittir 
de (':nnbio, notas promissorias, obrigações, letr·n~, conl1ecimentos 
e outros titnlos ou g·ar:\.llti tS nngo:htn~is on tran:.;f',•riveis; 

:?1, pag:•I', satist'azr~r on eompr(lrnettet· qn:t(!3qw·r I'r~clam:IÇões 
feitas contr:t a l'l)llll':tnhia. qm~ Jllo p:tt'(~ç:t con,·r·niorlte pngar, 
s:ltist'az~~~· ou comprom•:tt0r, onJIJora a::; m<·;:;m:ts n:.to sejam va
lida~ ent direitf); 

2'!, fnze1· toda.-: on fJU'I~srpwr rias cansas snpra,litns nm qu·d
qtwr p:1I'lr~ d•l 1111lllrlo o qnc ennto pl'indpaes :tgentes, fidor-corn
mi:-:sario:-: ou por outro !llodo n qtiOT' ror·,, qtwt• r.onjnnctfl:nlmtB eom 
ontt'<H o íJIWl' pot• nn por intt~I'Jilerlio do : ;~·nn!,•s !!dei-com
JIIi:-;o;:trio 011 pot• <·ttll':t f,·ll nta; 

2:3, fawr todns ns outl':IS eousas qn<! sc•jam incident ':;ou eon
dnc(~fltr·s it eons~~cuçi"io dos Iins snpra. e de modo fJUC ~1 palavra 
~omp:mhia, nn:-:fa el<m~tth, sr!t':'t eonsi,Jerada como inclrtimlo 
qw,lrJIWT' soekda•lo (•11 ontrn (~orpo rl8 p1•;;sr,a:-:, CJilCt' incn!'poratlns, 
qtwt· niio incorporadas no Reino Unido, fJlWI' em outt·a parto. 

4., A rt>sp11n:-;a hilidado dos acdon ist:ts é limita da ; 
5. 0 O capitnl da comp~m1Jia é de dnus mii!Jõr>:-: de lil,ras stee

Iina.s, dividido em dnwnt:1s mil a~ÇÕ1'S d•) U: 10) lilwn;;; dez cada 
urna, sobrA cad;t urna d:ts qna•'S l'oi l't'Rii;',:!rl<t :1 qnuntia de ;t: 5 
(TO.OOII lilwas), l'al'te d1•SSL~ f';tpit:d rrali7. •d11 t•~flrll) sido pag<lS 
d" · !IICI'OS n·lo rnpal'tirlo:-; :tcCU!ltllla.dos JI"I:L I'Oilljl:t!lhia n are.~
tituir-so sob cortas condições com faculdade rwra aug!llontnr o 
capital e para emittir novas acções creauas por occasião de 



qualquer augmenlo com quaesquer dit·oitoíl e pri vi!egios; de 
preferencin, qualificação, e:;p-~ciacs on nlfll'lindos a elltts inhc
rentcs. 

Estatutos dn •< ~'he Gu:u•<1i:•n ll<'h•e anel IjH•e At--;~u
rtuu~e (Jotnpnny., lhnited ,., CotnJ.:tnhia ti•• tSc·~uw·ol8 
eont r•a o f"o~o c de ''tda ,, (;na•·•Han .>'" lhnHaclo: 

1. As notas á margem d1) pt·,•sentc nii1) n rr.~cLu·ilo a snn cnn
strucção, a meiiOS que hnja alglllll<L CUll:"'<L 110 <LSSlllll]'tO llll 
contendo que fm· con tt·adictfH'h. 

«A Companhia» signitica-1'/w Guardi,rn Fire wul Li(e .lssu
rance Company, limited. 

« Pror;rietario » significa. um nccionista registm,Jo n<L época 
da companhia. 

« Fundo du::; propriotarics » :-:.ignitlc:L o c:-~pital da companhi<t 
na occasião. 

« .Acções » sigoifJca acções do fnndo dos propt·i,:Jtrtrio~. 
« Assemblée~. g·eral » ::;ignilka 11111a :-~sst~Illlil<'<t geral da col!l

pr~nhia, tanto ordinaria como extraordi11aria. 
(< Assernbléa OI'din:1ri't » o << <~~SPllll•ltja cxtl'anrdinaria )) sig-ni

ficam respe~tivamente nma assemldéa ~~~ral orrli!laria o ;111m 
assembléa geral extraordinaria da cotnpan!ti:l. 

« Daliberação especial » signitiea. ItllJa. duliher<~çiío especial 
dentro da definição da secçflo cincoenta o nm da lei do <.:OIIl

panhias de 18ü:2, que dispõ·3 que uma deliheraçii.o votada por 
uma compnnhia, de aceordo eorn esta. lei, sr~rit considerada 
como selldo especial toda. vr~z fJI!C nll:l for votada por mn:t 
maioria de nunc1 menos de tres qnal'las ]•:11'tes d(~ n.ccioni:..;ta::; 
da compaoltia, na occasião fJIIe tenltat!l o Jin•ito de votar de~ 
conformidade corn os rcgnbmet1t<'S da comp:llliiÍ:~, que pos~:tm 
achar-se presentes pessoalmente on r<~[>l'(•>:;r)ntadns por pro,•nt·;vl0t' 
nos casos em qnC', pelos regnlamAntos d;~ cornpa:!llla. ~e :tdmitt;uJl 
JH'OCUI'adot'I'S ot!l qnalqner assemld ~a ~rral d:1 qu:tl ~.;ej<t d<wi 1<1-
mentedado avbo, espeeilic;~ndo 1 inti'IH;ilo do prtlpor e~;-;a delil~~~
rnção e Cl)lltlt'lll<tdo por utuamaiot•i;l dt:~'hOs ae,~iorlisla,.; n<t oc,·asi:\,1), 
qne tenham o direito de votm·, de confut·midade cum os t·egnla
mentos da companhia, que estej:tm pessoalmente pt·es(~nte.; ou 
representados por procuradores em nmH U85oruldéa 1-ternl sulJ
sequente, da qnal sej<t (hdo dovido avi:'lo e J'(~nnida dentro em 
um intervallo de não menos de quatorze dins JWlll de mais ue um 
mez da. data da asseml>lóa em qnc ess·l dolihoraçi'io foi pri
mdrmncnte votada. 

Em qualquer <t~semhléa menf~iowvla Ili'Sla ~ccção, a n.enos 
que sej:t ref}uerid:t uma. voblt;ã.o nominal P'H', pr~lo nwnos, cir1cu 
acciunistas, uma declaraçno Jo pre:-;idente de qnc a delii,et·açU.o 
passou, seeá consir.lera1la como prova condudente do fadr) sem 
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pro\.\t do 11umcro on tla proporção elos votc·s apnt•ndos em fãVOl' 
ou eontt•;t a mesttla. 

() <IVÍSO de f!lla!qttnr :1~SetnhJéa {Ul':t OS f111~ (lc::;tn. SeCyáO Set'ft 
consirlurado como tendo si1lo devHlamente dado, e a ass:~muléa 
tm· sido devi·lamcnte reurlida, todas ;tS vezes qne es::;e aviso 
ti ver sido dado, o a a"isemlJié;t rcnnidl.t pela m~uwlra pre~;cripta. 
pelos t·cgnlalllen tos d;t cotnp:whi:~. 

Para eompnt 1 r a rnaiol'ia, de accordo com e.~ta. se1·çfio, quando 
for· requerida. uma votação nominal, fa.r-s·~-ha re1'et'nncia ao nu
mel'o d1j votos a. qnc Cl.t!Ü accionist;t t0m direito pelus regula-· 
rnentos d;t comJnnllia. 

« Os dil'ectore::; >> significa cs dit·cctore,;; <h compnnhia n<t 
occasifio. 

«O escriptorio >) signiliea a só1le da. eomp;mhin. na occasiüo. 
«O registro>) signilic:t o registro dA a(~cionbLls qne sel'it 

oscriptnr~tdo <lo acconlu com a :::;oci;tL'J :!.) da lei de conqunhias 
th~ IRLi~. 

« l\lcz >> SÍftnirle:l mez de crtlen,lario. 
<< Por escripto » significa c::;cri pto on impresso on par te c::;

cripta e p~1rte inqwcssa. 
As pa.lan·as significando sómentc o l111lllot·o ~:ingnlat' incluem 

o num·.~ro plnr,1l c vice-n~r~a- · 
As pdavt·as sigailieamlu :'Ótttcnto o goncro mas~'nlino incluem 

o gonero f.Jrninino. 
As palavras signific>1ndo pcssons incluem rorporaçi3es. 
2. Os regulamentos contidos ga tahella A do primeiro annexo á 

lei dns companhias de 18G.? não torfLo applicar;fío ,·t companhia. 

3. FunJo algnm <la COI11]1n.nhia sot·ú empregado ua compra de 
ou ompros1a.do sol1ro ac(.:ões da. eompanl1ia. 

4. ~i pelas eondiçiks (h distrilmi~·ãu do qnalf111Gr ac,:ão to1Lt 
ou p:u'te (b sua im portancia t'nr paga vd ]'or· presta<;iJcs, e:lda 
uma dessas prcstaçií~s, mn:t vez (levid<~, scra p<lga ü eornp<lllllia 
pelo dono da acç;\o. 

S. Os co-propr·ictario::; de nm~ :w1;ão sorfío, qn<>r ronjllnc~la, (jll8L' 
S<'p:1l'<~dameut<', re;-;pnnsnvci:" J'Clo pag·:ununt(l de to la~ as pt'r::3t<t
'.'il -s c clla.m;~d;~s dr)\·itlns com rt•i<ll;<iO a e~~a. <ll~r;:to. 

li. c\ CPrnpanllia terá o di!'eito d1~ trat:JI' o propl'ietario re
gistrado de qu:~lqner ac<;ão como dono (llJsululo ria. tw•sma e 
por (:onseguintc n<lo será ohrigadn. a recouiJccur fJltalciuer di
reito equit:ttivo ou de outra especie ou intcross:~ uessn. acção 
por p;u·tc de <}twlcpwr outra pessoa, ~~Ivo cumu se ncha a<IUÍ 
disposto. 

CEltTIFIC.\ !JUS 

, . Os cot·tifir:arlos dr titulo a acções sc~t·U:n omittidos com o 
sol lo d:1. companhi(l, (ISsignnd::s por nm director e rulll'icndos pelo 
sccL·etario ou alguma ontrn pessoa nomea•.la, pelos directoros. 
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o. Todo o proprirt:uio terú direito a 11111 ccl'tifir_;ado das <IC<;õcs 
rc!.!istr;td:IS no seu nome. 

~rodo o ceetiticadtl dt~ a~çi1es rnc·n~ion:Ll':·, o nnmrro 1lc :1cçi'i<:s 
rolativamcnto á-; qua<~:) ó omittido o :t itnpot'tlncia. realizad:1. 
sobro nlla~. 

9. Si qnalqttrr ccrtilic tdo se d:unnificar on desli::;ul':tl', eul:l.o, 
apresentando-o :10:) dit•r>ctore;;, n..;tos po !eriio ot·rltlfl:ll' qr;o nlle 
sej:t c:mccdl:tdo n podPJ'Üo otnitlit• 11111 ~·orlifk:t.lr' novn no s1m 
lognl' e no caso do se perder ou rleslt'tt it• fp::tlqtl!·r cm·t i ti c ulo, 
cnUio á vi-;1:-t rJ,} prov;t, às ttist'::ç;lo do'; dir·ednr·0:-: o meliante a 
indemnis:tç:ío quo os direc~ot'<!S po~~,:J!tl jtllg'<l!' ar:!t'qllad:t, ~orit. 
p<tssado um uo,·o C·JI'Wido I'Ill s )rt lo!.!·nJ• :w pr;lpt•inl:~t·io C<llll 

diroito a c:ssr certificado perrlido ort d str·nid:l. 
lO. Por todo o ;•ertiticado pos:-;nidn. :;r•g- 1trHln :1 r~l:trt~nl:t rpw 

precede, se pag-arit it companhi:t :t qti:trrii:t do nrn :;l1illing ou :t 

qunntin. inferin!', quo o:-; dit'Pctnr·~·.~ ddet'II!ÍIF'IIl. 

ll. Os cortificados de :1cções rcgistr.1dns nos nomes de dnns 
ou mais proprictarios serão entrf'gnos a0 propriutat·io cujo no11w 
estive!' em primeiro Iog-1r no registro. 

Clft\'ITATl.\ 

12. Os rliroctores porloriío, ri~ t~~rnpPS n. t.~ll1Jlil::, C1z•'t' ao:-: prn
prietarios as clwmadas que poss:un entendct• conv(~nientns. rr•l:t
tivas nos dinheiros pnr p:1gar sobro :1s :ICÇ<!es por· (l]]os possnirl:1s 
respectivnmonto e cnrJn proprief:1rio p:l'.':ir:'!, a imp,1rLmcin rlr• 
torln. a dtam:1d;1, assim foittt it posso:t o na (,!Jl<IC:t c no lo~nr des
ignado pnlns dit·ectm•t!S. 

l~L Sr~ eonsidAr<~r:í. ter sido foih nnm chanrn1.h na. 1'por::1. om 
qnn a delihPrnção dos dir·ectore;,; nllfor·i,;:tndn-:t !'oi appr·ova•ia.. 

14. l\enlmrn:1 eh:11n:tda excr!rlorít de ~ .. ·;j ~;, do valo!' nomin:d 
de uma acçfio, nn ser:'t devida rlPiür·o ~~rn dott~ Jll"ZCS depois ~~~~ 
tor sido p:tga. n chamaria prceerlr>ntn. 

IG. D;u·-se-lJa um :1vi~o 1lr~ 14 dbs rl(~ qnalqn0r' ~ham~Jrf,l, 0::;
pccifira!l'lo a ópora o o !ogar do pap:anwnt() e :1 IJtH'!l1 so de\·er{l 
}'ag'fli' PSSa rltnmada. 

16. Si :r fJll:tntia png:tvd com rr>l~ç-ilo :t q11:i] !111'1' <'il:ll1l:td:t 011 

prestaçiio n:io fiw pa!!:l, no on antr•s dn di:t lll'll'('ar!n para. o ::e11 
pagamento, o pt·opl'iet:~rio da ne<;ii.u. l'r11n relw·:lo :r qnn.J a rlla
mada tiver· sido fl'itn ou a pre:,tação l'or· dc\'id::, p~t~·nt•ú juro:-; 
sobr·o a l1lf'S!lla a C"nJttar rlo dia m~rr1~:1do p:rr:t o son Jl:l!:~:nnonto 
até o rli:l, em rpw for efl'r~ctivarnonto p:l,ZO á razão do (:.f :1) cinco 
libras por conto ao armo ou a qnalqllt)t' ontra iaxa que os rlirr
ctorcs pos~am determinar. 

17. Si (jualquer propl'iettrio rlnixnr dn p:-tgnr qwllqnüt' clla
madrt ou pr·estaçã.o no ou antes do dia marcado par;~ o seu paga
mento, os diroctoros poderão a todo terllpo p<Y.;tcriormentc em 
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quanto a chamada ou prestação estiver por pagar, expedir um 
aviso ao propriAtario reclam~m,io que a p tgne, ~1ssim como 
quaesqner juros que tambem t8nh!tm accrescido e todos os gastos 
em que a comp:mhia tenha iueorrido em razão de:::sa falta de 
pagamento. 

18. o aviso marcará um dia (não sendo men:)S de 14 dias 
antes da data do a viso), e um lo;;ar ou logares em que~ essa cha
marla on T!l'csfaçii.o n ,,.:ses juros n v:1:'tos, eomo :~";''1·• .1; 1··, t~
nham de snr pagos. 

O aviso tambem decbrará que no caso de falta de pagamento 
no ou ante::; da épeca e no logar ou em um dos logare3 des
ignados as acções em relação ás f!Uaes a cham:ula foi feita ou a 
pl'estação estiver por pagar, ti carão snjeitas a cal! i t' em com
misso. 

!\~. s; osroqrü:-;ii.us dfl qudq··~l' rles:!es :'viso:::, c.:!lo acima 
dito, não forem satisfeito::;, q un.esquer acções em relaçii.o ás quaes 
esse aviso tiver sido dado, em qualquer époct desde ent:io antes 
de pagamento de to:las as chamadas ou pl'e~taçõcs, juros e gas
tos devidos com relaçiio ás mesmas, poderão ser ll'~claradas ca
hidas em commisso por urna deliberacão dos dircctorcs pam esse 
etreito. 

E:;;se commisso alwangerá todos os dividen,Jos nn1mnciados com 
relnção às acções cahidas em cornmisso e qne não t,~uham sido 
c1'ec~ivameate pagos antes do commisso. 

20. Qu~n~o qualq u<>r a~çã() f:'r.h:t a sim r-ahi,lo '';:1 '~ :.:1P-,;s~o, 
dat·-s,!.-lta, a';iso <b cleliheraçâu ao propt·ieta!'io ~~lu c:1jo uome 
ellil e~tava :1nteriormente ao commi~-:o e immnrliat:;rnrntP s0 
f•t·a no r<~gistrtl uma deelal'a.r;;\t> ,!,1 cn:nnlis;;;() Ci'In .•. -:n_~ rbta. 

21. Qnal~ruer aeção assim cilltid:t em commisso Sl,t'á conside
rada como propl'ie.darle da companhia e O::i dir·eet.n·us pod~~rão 
venucr, ou toruar a, distribuir on por outt'<l fór;na di--por d:~ 
m%ma, pel:t mesma m:meira que entender cqn \'enielltt'. 

22. 0:> lli1·ectores poderão em qualrtu,~r époea, antn:-; que qual
qnei' ae<)1o, assim <~ahida em commisio, tenha sitlu v:~n lida, dis
tl'ibuida, de novo, on que della se tenha disposto, annullar o sou 
commi::!so, sob as conJições que julgMem coln-enient~~s. 

23. Qualquer pr·opl'ietat"io cujas acções tenh llll cahi,lo em 
commiss,) tlt.:ará obrigado, não obstante, a pagar, e p:1garú SJlll 
demora á companhia, todas as chmr.adas, presta1iõ !:,:, .i nros e 
despczas de~'idas sobre ou em relação a es::>:ts aeções, na época 
do commisso, juntam~~\nt3 com os juros solJt'e a mesma, a contar 
da época do commisso at6 o pag;tmen to (5 ~ó) r·inco pot' ce11 to ao 
anno e os dil'ectores poderão ob!'Íg:ar ao seu p:1g:llll':Jlto, si I) en
tenderem conveniente. 

JlJH,EITO JlE RETE)IÇÃO 

24. A companhia torit um primeiro direito de ret ~nção solJre 
torla:; a,, acções (a não ser as acções inte~ralisadas) eegistradas 
no nome de qualquer proprietario ou pt·oprietarios, pnlas respon-

Poder Executivo 1897 
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sabilidndes delle ou delles par.t com a companhia, separada ou 
conjunctamente, com qualquer outra pessoa, quer o prno da sua 
deliberação tenha expirado, quer não. 

Esse dil'ei to <le retenção ser:t extensivo a todos os dividendos 
de tempos a tempos declarados em relação a essas acçõ,~s, porém 
não será extensivo a acções possuídas ou por qu:dqnel' proprie
tm•io ou propi·ietarios conjunetarnonte cnm ontras qne não tenham 
responsabilidades para com a, companhia. 

O registro de uma transfurencin. de acções importará, não 
obstante, uma desistencia do direito de retenção da companhia 
sobre essas acções. 

25. No intuito de fazer valer esse direito de retenção, os 
directores podem vender a~ acções sujeitas ao mesmo pela ft'lrma 
que entenderem conveniente, porém não se fará venda alguma 
sem que tenha chegado a época como acima dito e sem que se 
tenha dado aviso por escripto ao propriet':uio dessas acções da 
intenção de vendei-as e tendo elle (leixado de satisfazsr essas 
responsabilidades dentro em sete dias depois drsse aviw. 

2G. O producto liquido dessa venda será <~pplicado á satisfação 
dessas responsabilidades e o excedento (si o houver) sera pago 
a esse proprietario. 

27. AO fazer-se qualquer venda depois de declarado o com
missa ou para fazer valer um dil'eito de retenção, os directores 
poderão fazer inscrever o nome do comprador no registro em 
relação ás acções ventlidas e o com prado r nada terá que Yer 
com a regularidarle dos acto3 praticados on com a applicação do 
dinheiro da compra e depois que o seu nome tenha sido inscripto 
no registro, a validade da venda não sera impugnada por pessoa 
alguma e o recurso de qualquer pessoa 1 1rejudicada pela venda 
consistirá sómente por damno, e contra a companhia, exclusi
vamente. 

TRAN:3FERENCIA E TH.ANS:\IISSÃO DF. ACÇÕES 

28. A transferencia de qualquer acção serú feita por docu
mento, peb .. fúrma cornmurn usual ou ttí..o approximadamente 
quanto as circurnstancias a.dmittirem fJUe seja passada pelo 
transferente e o transt'erido e o transferente se1'il tido como per
manecendo possuidor dessa acção até que o nome d.o transferido 
seja inscripto no registro com relação á me:;ma. 

29. Os directores poderão recusar-se a registrar qualquer 
transferencia de ac,:Cíes sobre as quaJs a companhia tenha o 
dit'eito rle retenção ü no caso de acções não intC'gralisadas, po
derão recusar registrar uma Ü'a:Jsfereucia a um traust'eeido 
flUe niio for de sua. ~ ~>provar;ão. ; 

30. Todo o docnmento de trausferen~ia serà rl•~ixado no escri~ 
ptorio p:ua ~eu r~~zis~ro ac0mp'!n~la'~0 do certificarJo das acçl'.es 
rp1e ti·;er~m ·le S<:r tran~terdciS e rle r;·n'.-r.!er outra. pro.-a r1ue 
a CJmp~.-,hia l'':''-~ t>xigir pa::'a l·~)-;-ar r: ·_ ~~ll! ·l.:> -:<L:!~fe:e·2:~ . 
• -_.·~ r_; ~~ .. J --~:r;:.:~J _l~ ~n::~~~ri:- -1~ 1t~~ ~~~. 
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31. Todos os documentos de transferonci~t que forem regis
trados serõo registrados pela companhia, porém, qua'lquer do
cumento de transferencia que os directores se recu:;arem a respeito 
será d evol viu o, a pedido, ú pessoa. que o d ~ posi ta r. 

32. Um emolumento não excerlenclo de cinco shillings poclerú. 
ser cobrado, por traesferoncia o será p:tgu, si 03 directored o 
oxigirom. 

:1::. O;:; livros <lo transt'eJ•cncia o os l't)gislt·o~ dus proprietarios 
deverão Jica.r encerrados duranto ópoca, não exce,lemlo ao todo 
de 30 dias em cada anno, quo os directorcs julgarem conveniente. 

34. Os oxecntores testamenteiros, ou admitti;;;tradores de um 
propriotario fallecido, quo não sej:t um de diversos possuidores 
conjuntos serão as unie;tS pes~oas recouhcci1las pela comp:mlJia 
como t.endo algum direito de negociar com ~~s a<'ções registt·adas 
no nome desse proprietario e no caso de morte de nm ou mais 
de um co-proprietario de ntna acção registrada o propriet~<rio 
soln'evivento será a unicn. ressoa rocunhocid:1 P'~b cornpa.nltia 
como tendo qualqnel' titulo ú. essa. acção, nn ndln. t(•nlta qualrtucr 
interesse. 

~:5. Qualquer pessoa que vieL' a ter interesse em acções em 
consequencia. do fallocimento, ou quelJra do qualqu~r proprietn.rio, 
apresentando a provn. do seu direito CJUe os directores julg:trem 
sufficiente e sujeito ao~ regulauwntos Sllbl'l~ tran:-;forencias a1]Ui 
anteriormente contidos, poderá tmnsferir ess:1s acções para si 
proprio ou para qualquer outm pessoa e até que essa. pessoa. 
tenha transferido essas acções r•ã.o se p:1garú. divi1.lendo sobre 
ellas. a menos que seja por outra forma ordona1lo pelos directores 
e essa pessoa não terá direi to de especic :.1lguma (a não ser o 
direito do transferencin) com relação ús nw~rnas. 

A UGl\IENTO E H.EDUCÇÃ.O IJO CAPlT.\L 

:-JG. A companhia por lerá do tempos a tempos, por deliberação 
especial, augmeutar o eapital pd:t Cl'l~at;it') d0 novns acções d~t 
in1portancia que se julgar C<'LlVunieJlte. 

37. As novas acções serão otnittidas soh os tel'mos e condiç(ios 
e com os Lliroitos e privilegias a clla annoxos fJUC t'orem deter
minados pela clelibel'ação e~pecial que as Cl'ear e si não houve!.' 
doterminaçil.\l nesse sentido, segundo os di!'ectores o determi
narem e principalmeiJt,; essas acçõe~ serão emittidas corn um 
direito de preferencia ou de qualiticação, quer fJUanto a divi
dendos, quer na di-stribuição do activo da CO!tlpauhia, ou ambas 
as co usas, ou com um <li rei to es pocial. on sem direi to a votar. 

::s. Si em qualquer époc:t om razão da emissão Lle acções pre
ferencias ou por outra c:1.usa, o capital for diviLlirlo em ditferentes 
classes de acções, todos on quaesqner dos direitos e privilegios 
inhereutes a cada classe, poderão ser modJt:l<~ados por accot'do 
entre a companhia e qn<1.lqner pessoa qúe se proponha contractar 
representando essa claS'le com tanto que es~e accordo seja rati
ficado por esceipto pelos donos de duas t13r·ças partes, pelo menos; 
das acções des:m classe. 
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39. A companhh, poder~t antes da emissão de qnaesqnet' novas 
. acçõ9S fleterminar que as mesmas ou algumas d~lbs sejam offe
recidas em primeiro logar a todos os pr·opf'iutarws d::! então, na 
proporção do capital possnido por elles ou fazm· qnae,;cpwr outras 

·disposições quanto á emissfi.t) ou u:stl'ii.Jilição das novas nc<,:õr~s. 
porém, na falta dessa determinação ou tanto quanto ellas não 
possam chegar, poder-se-ha dispor das novas aeções como si 

: ellas tizess8m parte das a,cções do capit<ll ol'ig-inal. 
40. Exeepw tautu quaulu vur <Hlln~ iéa·um di::-pu:;iu pela:s con·· 

dições da emissãa ou pelo pr·esrJnte, qualquer· capitaJ lovantado 
pela creação de novas acções será consirlerndo como pa.rte do 
capital original e estarit sujeito às disposições no presente con
tidas com referencia ao pagamento dtl chamadns e prestrlções, 

. commisso, rlireito do retenção, tran::,ferencia o trnnsmissfio e por 
outra fúau~. 

41. A compn.nhía de tempos a tempo:;, poe uma deliberação 
especial, sujeita ás disposições rla. lei da Guardian Assurance 
Company (Companhia de Segui'OS Guardian) de l8U3 póde devol
ver aos propriebrios qualquer som ma do capibtl re tlbado sobre 

.as suas acções, e tambem sujeito á conlirmação pelo Tribunal 
rle accordo com as disposições das leis das companhias de 1862 
a 1890, reduzir o seu capital, resg;tt:tndo c;qütal ou annullnudo 
capital que tenha sido pet•dido on nfio e~tiv0r repre::;entndo por 
bens disponíveis do activo ou reluzindo :t responsabili lade 
sobrf3 :~~ accões ou P'))' onh·0 modo, se-:unrio :-e julgar conve
niente e o t:Gt)ita~ p; ler'a S\T 1 é'.~a t:Hl(l ~'lhl'·' :1 t::lso rh rrue 
possa ser cham;nlo outra Y8Z ou de oatr·o mod•). 

4.2. A cúrup·'nlt:c.l. ~~(de,·,·:. ._.::1 JU ljW'l' (poc;', p ~r' 'lolifleração 
especial, Sttbtliviclir uu t:ousoiidat' a3 stws aeçõ,,.., ,_.u r1u<.e . .;r1uer 
dt~llas, e a delibera(~ão espuci,tl p0la qual qu;llrrler ncção for 
subdi vi lida poderá determinar flUO ont!'(l os pt)SSuid H'<~S chs 
acçães resultantes desta, snbrli vis:io uma. on m ds dess;1s a ·ções 
terão uma prefer'encia sobre as outras em di vid.~ndn:), na. di~tri

.bui,;ão do activo da companhia e nos votos confer·irlos ao p03-
suidor ou possuidores das mesmas, ou em quaesf}ner de::;ses 
assumptos. 

POllERES PAR:\. CO:'\TRAHllt E:'viPRE'3TDin 

43. Os directores, rle tempos a t13mpos, pocleri'í.o á su~ dns
cripç1o levantar ou conh'<thir qualf)ner empr·estirno d·3 dinheiro 
para os fins da cornpanhb, JlOI'elll, de fút·ma que a irn portancia 
a qualquer tempo dovirla não excederá, sem a ~ancção de uma 
assembléa gerai, á impol'tancia do capital não pago. 
. Não obstanta, nenhum presta.mbta ou outra p 1ssoa que ti ver 
·negocir)s com a companhia tr~rú o diretlo de ver ou <neriguar 
si esse limite é observado. 

44. Os directoPes poderão gaPantir· o re"lmholso dt~sse dinheiro 
pela maneira e nos türmos e eontlições a torlos os respeitos que 
possam julgar convenirnte. 
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ASSEl\IBLEAS GERAES 

45. A p,rimeim assembléa geral ordiwnia. terá loga1' na ~~poca 
(não sendo mai::3 de quatro mezes dHpois do rngistro (la compa
nhia) e no logar qne os directores det,~rminarem. 

46. Uma assernbléa geral ordinarht terá logar uma vez por 
anno, no anno de 1893 e em cada anno subsequente na época e 
no log,, r que for dotonnina1l() pda companhia lHll as~<'milléa 
geral e si nenhuma outra época ou logar foe designado, 
no escriptorio, na época não mais tarde que a prim(~ira quar
ta- feil'<t do mez de junho que possa ser determinada pelos 
direetores. 

47. Os direetores poderão convocar tod0s ns vc?.es que o jul
garem conveniente e sendo requerido por esc ri pto por tres di
rectores ou por 10 proprietnrios, pelo menos, possuindo ao todo 
acções na irnportancia, pelo menos da centesima parte do capital 
da companhia convocarüo uma a:;sembléa geral extraordinaria. 

48. Qualquer desses reqnet'imentos especitic<~rá o tlrn da re
união requed·la e será astiignado pelos directores ou proprieta
rios que o fizerem e será deposibdo 110 escrip~orio. 

Elle poderá consistir em diversos documentos de igual forma 
cada um delles a:~signado por um ou mais requerentes. 

A as~ embléa deve se1· convocada para os fins e~pecifieados no 
requerimento e si for convocatla 1le outro modo Llo quo pelos di
rectores, unicamente prtra esses fins. 

49. No caso em que os directo1·es 10 dias ,\epois Jesse deposito 
deix:1rem de convocar uma as~emhléa geral extraordin:1ria. que 
tiver de reunir-se denko em 28 dias depois desse deposito, os 
reqW~l'el!{e- (•U •('l:a!~•r:cr OlÚi'nS p!'OJH'Íotal'io:> lJOSSniudo igual 
numero de acções poderão elles proprios convocar uma assem
blé:l. gAral f!H~" t}ev.w:'l kr lnT'" iiPnt~·n "m .;:~is ""n"~""'l.g depois 
desse deposito. 

50. D.tr-se-ha. a cada proprietario, por carta ou cir.:;nlar um 
aviso de sete dias completos design:,ndo o logar, c1ia, e hora da 
assembléa geral e, no caso de traV1 r-se Jo nm a~sumpto especial 
a n:1 tureza desse assumpto. 

51. A ornissi'i.o flceid8ntal rlr. rlar-se Aste aviso n fJU:'lfluer pro
prietario não invalidara qualquer deliber0ção tomada em qual
quer dessas as~ombteas geraes. 

ACTAS DAS A:;SEl\IDLI:~AS GERAES 

52. O assumpto a tratar-se em uma assemblea geral ordinaria 
que não seja a primeira. assemblea. geral ordinaria será receber 
e tomar em eonsideração as contas, balancetes e relatorios dos 
directores e dos th;caes, eleger uirectores e tiscaes, dedarar· divi
dend•lS e tratar de qnasqner outros a~sumptos que por estes 
estatutos devam 8er tratados emf]ma r~ssemhléa geral e qualquer 
assumpto que fôr suhmettido a consideração pela informação dos 
directores dada com o aviso convocando e~sa. assembléa. 
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Qnaesquer outros assumptos de que se trata em uma assemuléa. 
geral ordinaria e quaesquerontrosassurnptos 1lc que se tratar em 
uma assembléa geral extraordinal'i:t serão c:Jnsider;ldos espe
ciaes e nenhum assumpto especial será tratauo em uma assem
bléa geral a menos que se dê aos accionistas um aYi::;o de sete 
tlins compl8tos da. in tfJnção d~ ~e tratar' dos mesmos. 

53. Viute accionista, com o direito de votar pessoalmente, pre~ 
sentes constituirão um quo1·um. para uma assembléa geral e em 
qualquer dessas assembléas não so tratará de assumpto algum· 
sem qtie esteja presente o qunntin 1\~querido ao principiar-se a 
tratar do assumpto. 

54. O presidente, ou na sua ausencia o vice-presidente dos 
directores ou na ansencia de ambos, um dircctor qne será no
meado pel:t maioria rh1~; diroctores pre;;entes, terá o direitJ do 
tomar a presidencia Em qnnlrpwr ~ss•.mlblr?a gorai. 

Si nenhum director s•_• aclw.r presento deutro de 15 minutos, 
depois da hora marcada para ter log:~.r a assembléa, ou si todos 
os directores presentes se recusarem a presilir, então os pro
prietarios de acções pi'r~entes escolhrwãu um de entre si para 
presidente. 

55. Si dentro de meia hora. de hora marcada para ter logar 
uma assemblé1, g-eral llfio rsti \'OI' presnnto q11un'm, a assf'mhléa, 
si tiver sido convocada a requet·inwnlo coillo acittJ.l so dc~e~:tra, 
será d~·~envolvirla porém, em qu;tlquct' ontro ca'io !icaril, ainda 
para o mesmo dia da semann :segninte na mesma Iwra e logar e 
si então uão se achar presente qunnon os propl'ietarios presentes 
formarão qum·wll e poderão tratar de !]ual!]uer assumpto ordi
nariopara. o qual a assembléa foi C0llYOCa(la, porém não de qual
quer assumpto especial. 

56. Toda a questão submottida a uma assemhléa geral será de
cidida;. em primeiro logar por votação symholic t o no casr) de 
empate de votos, tanto no caso de vot,ç~to symbolica como em 
vctaçlio nominal o presidente terá um voto decisivo além dos 
votos a que tin~r direito con1o propriotario. 

57. Em qualquer as:1embléa geral, a menos I)UIJ seja requerida 
votação nominal por 10 on mais proprietario~ QlW possuam 
entre tvdos pelo menos 500 ncções, uma decl<tração feita pelo 
presidente de que uma deli!Jei\tçflo passou ou foi approvatla por 
uma m::dot'ia especial on foi l'ejeitarla ou nii.n approvada por uma 
maioria esp~cial e nmn, nota nesse sentido 10i lançada na acta 
das actas da comp1,nllia, será nota ~onclurlcnte do facto, sem ne
cessidada de prova do numero ou peoporçã<) de votns apurados a 
favor ou contra a dita deliberação. 

58. O presidente de uma assemblêa geral poderá, com o con
senti,nento da assembléa, adiar a mesma de uma época, para 
<>utra .ou,de um logar para outro, porém não :::o tratará de as
sumpto algum em qualquer assemblt)a adiada !]Ue não seja o 
assumpto, tleixado por concluir na asse:llbléa cujo adiamento 

:teve loga;r:. 1 
59. Si for requerida em uma assrmhl(\:t ~~~ral nma votação 

nominal como acima dito, ella será toma~b pela fúrma c na 
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época e no logar que o presidente da assembléa designar, e 
tanto immediatamente como depois (le um iutervallo ou adia
mento ou por outra fórma, e o r0sultado da votaçfto nominal 
será considerado como sendo a deliberaç~o da assembléa geral 
na qnal foi exigida a votação nominal. 

60. Toda a votação nominal, devidameute reqnerida na. eleição 
de um pl'esidente de uma assembléa geral ou em qun.lqner qu~s
tão do adiamento, será realizada na asscml1léa e sem adm
rnento. 

61. O pedido de votação nomiual não impedirit a continuação 
de uma assemhléa geral para se tratar de assumpto que não seja 
a questão sohre a qual se requer a votação nominal. 

G2. Lavrar-se· hão actas em um livro das actas e uelil.Jcrações 
de toda e qualquer ass,mbléa geral e qne Sl~rão assignadas pelo 
presidente dessa assembléa, e si forem assignados por elle ou 
por qualquer outro director serão acceitos como prova 1n·ima 
facie das materias expr~ssas ncs:;as ::tetas. 

VOTOS DOS PROPIUETARIOS DE ACÇ'ÕES 

63. Um proprictario quo possuir 20 acções e menos de 50 
acções lera direito a um voto e o que possuir 50 acç1:>es c monos 
de 100 acções terá direito a dous votos e o propriebrio que pos· 
suir 100 acções ou maior numero terá direito a tres votos pelas 
primeiras 100 acçõe_.; e um voto addicional pot' cada 100 acções 
completas subsequentes. 

Um proorietario que possnit· menc•s ele 20 acções não terá di
reito a voto algum. 

64. Qualquer um dos proprietarios conjuuctos ~le acções poderá 
votar em qualquer assemhlóa geral com relação a essas acções 
como se elle fosse o unico com direito ás mesmas, e si estiver 
presente mais de um desseR proprietarios conjunctos em qual
quer assembléa geral, aquc~lle dos proprit~tal'ios cujo nome esti
ver inscripto r~m primeiro logar no ragidtro com relação a. essas 
acções s-:Jrá o unico com di roi to a v<.tar. 

65. Os votos poderão ser dados quer pessoalmente, qw:r por 
procuração. 

66. O instrumento de nomeação de um procurador será por 
escripto revestido da assignatura do constituinte ou do seu 
procurador, ou si esse constituiute for uma corporação será 
revestido do seu sello commum. 

Pessoa alguma que não seja proprietario de acções e com o 
direito de votar, será nomeado pro~urador. 

67. O instrumento de nomeação de procur,ulor o tambem a 
procuração, si a houver, em virtude da qual elh for assignado, 
será depositado no escriptorio nunca menor de 48 horas, antes 
do dia marcado par11. reunir-se a assembléa geral em que a 
pessoa nomead<t nesse instr.umento tencionar votar, porém 
nenhum instrumento de nomeação do procurador será valido 
depois de expirados 12 mezes da data, do seu outorg<tmeoto. 
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68. Um voto dado de accordo com os termos de um instru
mento de procuração será valido, erniJora teuha fallecido antes o 
constituinte ou apezar de prévia. revognçã.o da procur<lção ou da 
trausferencia da acção com relação à (]UHl se uá o voto, a menos 
que se tenha recebido noticia por escripto, no eseriptorio, da 
morte, revo~ação ou transferencia antes da ::-tssembléa, geral nm 
que cs~e voto teria de ser dado. 

69. Todo o documento de} rocurnçã.o, quer para uma assem
bléa geral det.3rminada, quer pam (·Utra qualqum·, tanto quanto 
o permittem :~s circumstancias, será redigido pela teguinte 
fórma: 

A Guardian Fire and Life .-tssurance Company, linúted. 
Eu ......•. de ...•.. no condado do. . . . . . . . sendo acciouis ta 

da Guardian Fi1·e and Life Assurance C'ompany, limited. 
Eu ..••.......•. de .•....... no Condado de ........... sendo 

accionista da Guardian Fire anel Li(e .<ÍSsurm?ce Company, li-
mited, pelo presente nomeio ............. de ........ ou na sua 
falta .......• de ............ ou na sua fnlht ......... de ..... . 
como meu procurador para votar' por ndm e como meu repre
sentante na ;tssembléa .!.!er;ll 0rdirwria (ou eJtraordinaria) da 
compauhia, que deverá ter logar no dia ....... de .•..... e em 
qualquer adiamento da mesma. 

Em tcstenmnho uo que assigno o present13 no dia .... ue ..... 
70. Nenhum proprietario de acções terá direito a estar pre

sente ou votar qner pessoalmente, quel' por procuraÇ"ão, quer 
como procurador de outro proprietario, em qualquer assembléa 
geral ou em qualquer votação nominal ou ser contado para um 
quorum, emquanto for devida OTJ pagaVP} á C0111p:l.nhin 'llHll'111Pl' 
chamada ou outra somma relativa a qualquer das acções do dito 
propri etario. 

DIRECTORES 

71. Ate que seja por outra fórm:t determinado pela companhia 
o numero flos directores não será iuferior a dez nem supe
rior a 20. 

72. Os diNctores actuaes são os Srs. llenry Banham Carter, 
William Hill D:;wdson, Charles Frederic Deva::;, Granville Fre
derick Ricbard ~,arquivar, Alban George Henry Gibb, M. P. 
James Goodson, Jolm .James Hnrnilton, Richard .Musgra ve Har
VP.y. Evr>lvn Hnbhard .John H11nter, GeorQ'f' T ,., kP, Renmnnt 
William Lubbock, John Beddulph 1\Iartin, Henry John .!Xorman, 
David Poweli, Augustus Prevost, Rouerick Pryor e John 
Gilbert Talbot, M. P. 

73. Todo o dire~tor será varão e a habilitação de todo o 
director será possuir por sua propria conta 250 acções. 

74. Os directores terão direito aos fundos da companhia, á 
remuneração que de tempos a tempos for determinada pela 
companhia. 
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75. Os directores que continuarem poderão exercer o cargo, 
não obstante qualquer vaga no seu seio. 

76. O cargo de director ficará vago: 
a) si aceitar ou exercer f]ualquer cargo sujeito a companhia, 

a não ser o de flirector inspeetor ; 
b) si vier a fallir on suspender pagamentos, ou tizer compo

sição com os seus cr('doros ; 
c) si se descobrir que é fanatico ou si vier a t1car louco; 
d) si deixar de possuir a quantidade de acções requerida p:tra 

haiJilital-o para e'<:ercer o cargo. 
e) si sem consentimento dos directores estiver ausente du

rante seis mezes consecutivos nas reuniões dos directot·cs; 
f) si elle resignar o cargo por aviso por escripto, it companhia; 
g) si for requerido por escripto pelos seus collegas directores 

que elle renuncia ; 
h) si elle occupar qualquer cargo ou logar de nome~ção, quer 

honorarin, quer de cutra natUl'eza. em qualquer outra C!!mpa
nhia, ~o·iPdade ou instituição e::;tabelecida ou a estabelecer se 
para eífectuar e effectivamente exercendo o negocio de seguro 
contra fogo ou de vida. 

77. Nenhum directot· ticarà incompa tibibilisado para o seu 
cargo pelo facto de contractar com a companhia, quer como 
vendedor, compr~ldor ou por outra maneir<l, nem esse contracto 
ou qualquer contracto ou accordo celebrado pela ou por conta da 
companhia, em que qualquer director for por qualquer fórma 
interessado, sera annullavnl, nem qunl1uer director que assim 
contractar ou estiver interessado será obl'igado a dar contas á 
companhia de qualquer lucro realizado ~om f]llalquer .desses 
conteactos ou accordo, em razão Je .;>t:cupal' e~se dircctor es3e 
cargo ou da relação ticluciaria por elle estabr~lecida, porém a 
natureza Jo seu interei:>::;e deverá ser ren~l[d." lJL·l' elk llr" .;:·o
união dos directorrs em que o contracto ou accordo cel€brado, si 
o seu interesse existir então, ou em outro qualquer caso na 
primeira reunião dos rlirectores depois de ter udquit'ido o seu 
interesse. 

Comtanto que no entanto director algum votará como director 
em quv.lquer contracto ou ~ICGorJo t:lll que estt•j<~ int.t:eess:;.do 
como acima dito; e si elle votar, o seu voto não será contado, 
porém a companhia poderá, em qualquer época, em assembléa 
geral, modificar ou suspender esta disposição na parte que en
tender. 

TEitMO D!': DIRECTOJ~ES 

78. Na segunda assemLl<\a geral ordinaria que türá lagar no 
a_nno de 1893 e em qualquer assembléa geral ordinaria succes
s~vas um terço dos direutores, ou si o numero não for um mul
tiplo de tres, então o numero mais approximado, porem não 
excedendo a tres, relirar-se-ha do cargo um directo:r que conser-
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var-se-ha no cargo ate a terminação ou adinmento da as~emblea 
em que o seu successor for eleito. 

19. A terça parte ou o outro nnmeJ'O mnis approximatlo a 
retirar-se consistirá de um director casu dm~nt·~ eleito em 
virtude da ela usula 81 e daq uelles que se th-erem eonservado 
por mais tempo no carg-o. 

Havendo dous ou mais qne tenh~m est[ldo no cargo por igual 
espaço de tempo, o director a retirar-se, na falb de convenção, 
sorá designado pela sorte. 

O espaço de tempo durante o qual o lliroetor ti ver o~cupado o 
cargo, será contado da sua ultima eleição em que elle tinha 
previamente deixado o ~argo. 

Um director qne si retirar poderá S1~r reeleito. 
80. A comp:mhia em qunlqner asseml>léa gerfll m•<linaria, em 

que quaesquer directores se retirarem pela maneira acima dita, 
preEIIJCherú os cargcs vagos, elegendo um numero identico de 
pessoas para serem rlirectores e poderá preencher qnaesquer 
outras vagas e completar o numero de directoros a nm numero 
não excedente a 20, conforme a compnnhict determinar. 

81. Os directores poderão, de tempos a tempos o em qualquer 
época, preencher qualquer vaga que se der no sou seio. 

82. Si em qualquer assembló:t geral ordinar'ia em que se tiver 
de procoJcr a umn. eleivão de dircctOJ\}.S, o::; h)g n'es do~ rlire
ctores qne se retirarem não f•)rom preencllido3, {Js direetores que 
se retirarem ou aquelles de entro e! les, cujos log:t res não tive
rem sido preenchidos e quo ~ejam calli.lirlatos á reeleição, conti
nuarão nos cargos até a assembléa geral ordinaria no anno 
proximo e assim de anno em atl!lü até que os seus logaros sejam 
preenchidos, a menos que seja determinado nessa. assombléa 
que as vagas ou qualrplt~r dell<lS não sejam }Jl\3/.mehidas. 

83. A companhia poderá em qualqu~"r oeca;;:iito, por rlolibera
raçi'io especial, augmental' ou reduzir o nurnoro 1le directores e 
poderh alterar a sua. habilitação e tamhPm det,~rminar em que 
turno esse numero alteratlo ou reduzi lo tenha de deixar rle 
exercer o carQ"o. 

84. Nenhurím pessoa que não seja um director que se retire, 
a. menos que sej:-t recomrnendado polos rliredr•res par:t a eleição, 
serà elegi rel para o cargo de director 0m qnrrlquer asseml>léa 
geral, sem que olle ou qualrpwr outro pr·opridnrio que tenha a 
intençã.o de propal-o tenha deixado, ·20 dias e0mpletos pelo 
menos, no escriptorio da. companhia, um aviso por escripto devi
damente assignado, commnnicando a sua c:-tndidatura ao cargo 
ou a intenção desse proprietario do prupol-o. 

DlllECTOR·INSPEr:TOlt 

85. Os directores, de tempos a tGmpos, poderão nomear um 
dos directoros, que se chamará director-inspector, para desem
penhar os deveres que elles lhe impuzerem e pocterão conservar 
ess0 director-iospector pelo tompo e nos termos que julgarem 
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cotneniente e poderão destitnil-o como julgarem apropriado e 
J>oderiio pagar-lhe a remuneração além e a mais do qualquer 
remuneração a quo flllo possa, ter direito como nm 1los directores 
que ellos julgarem conveniente, e podem, de tempos em tempos, 
variar essa remuneração. 

8G. Os directores reunir-se-hão no escriptorio para, o expe
diente uos negocios, pelo menos uma vez pnr nwz o poderão 
l)rorogar, ou por outra fórma, regular as suas reuniões como o 
julgarem conveniente o poderão 1lntcrminar o quorum necossa
rio para que um assumpto possa ser tmtwlo, eomtanto que 
menos de oito directores não constituirão qtwtwn. 

Qn:dquer dessas reuniões de directot·es se cllamará junta cto 
directores. 

Emquanto não for de outro modo dispo)to, oito dir(~ctores con
stituirão quorum para uma junta de directores. 

Não sera necessario dar aviso de urna junta de dire~toros a 
um direr;tor qne não se ~char dentro do Reino Unido. 

87. O presidente ou vice-presidente e fJu:w'3qner tres dirncto
res pwlerão a todo tempo convocar uma junta dn dil'tJdoros. 

88. As questões que suscitarem em qnalquer junta <le dire
ctores serão resolvidas por uma maioria de votos e, no caso de 
igua.ldade de votos, o pre3idente tPra um segunrl1l \·oto ou voto 
decisivo. 

89. Os directores em carla ao no snc~essivo, na. surt primeira 
junta, depois da assemlJléa geral orclinarin., ole.!:~erão do seu 
proprio seio o presidente e o vic0-pre~itlente. qtw continuarão 
IlOS cargos dnraute um anno. 

No caso de ficar vago o logar de presi1lente e vice-pre.sidente, 
os tlirectores ua sua proxima junta prcenchel'iío c:ssa vaga. 

90. llma. juntrt rle directores dumnte o tompo em que estiver 
presente quorum, sera competente para exercer todas ou quaes
quer das faculdade:;, poderes e arbítrios, de accordo o de confor
midade com o regulamento d[L companhi:1, em occ.tsião do que 
estejam investidos ou que JlOSsam ser exercidos pelos directores 
em rrer·al 

91~ Os directores poderão delegar CJU<1csqtBI' elos seus poderes 
a, não s ~r aquelles que só poderão ser exercidos por tres quartas 
partos dos directores na occasião, de conformidade com o 
nrt. 107, a comites constantes dos tlit'ectores ou do director que 
elles julgarem cortveuiente e poderão fixar o fJI'onrm desses co
mités. 

Qnalqner comild nssim formado, confvrmar-se-ha no exercício 
<los podnres qne lhe forem assim delcg-arlos, com quaesquer re
gulamentos que pn~sam a todo tempo ser-lho i rupostos pelos 
directores. 

92. As reuniões e os netos de qualquer desses comites ficarão 
sujeitos ás disposições aqni conti1las para regular as juntas e os 
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actos-dos directores, tando quanto elles lhe forem applicaveis e 
não sejam invalidadas por quaesquer regulamentos feitos pelos 
directores, sob a clausula ultima procedente. 

93. Todos os actos praticados em qualquer junta de directores 
ou por qualquer pessoa, procedendo como director, embora se 
descubra mais tarde que houve algum defeito na nomeação des:::es 
directores ou pessoa que proceder como acima dito, ou que elles 
ou qualquer delles não estavam lwbilit:1dos, serão tão validos 
como so quulquer dessas pessoas tivesse siJo de\-·idamente no
meada e tivesse a habilitação precisa para ser director. 

ACTAS 

94. Os directores farão lavrar actas em livros preparados 
para esse fim, dos nomes dos directores presentes, e de quaesquer 
deliberações e actos praticados em toda a reunião dos directores 
e de qualquer comite de diredores, e qualquer desses actos 
quando assignadas por um director será recebido como prova 
prima facie das materias expressas nessas netas. 

PODERES DOS DIRECTORES 

05. A gerencia dos nPgocios da companhia pertencerá aos 
directores que, em accrescimo nos poderes e faculdades que pelo 
presente lhe são expressamente conferidos, podem exercer quaes
quAr outros poderes, e fazer todos os outros actos e cousas e que 
possam ser exercido~ ou feitos pela, companhia, e que pelo pre
sente ou qnalf!uer !oi do ParhJrnento não estão indicados ou ex
igidos que SPjam exercidos ou ft1itos pela companhia em as
sembléa geral, porém, sujeitos, não obstante e as disposições de 
qualquor lei do Pal'l:uueutueÚ•..::::.lu;:, ~:.~Lnlutu~, 8;,uje,tu~ tambem 
a qnaesquer regulamentos em qualquer occasiiio feitos pela com
panhia em assemblea gemi, comtanto que nenhum regulamento 
assim feito invalidará qualquer acto anterior dos directores que 
teria sido valido, si esse regulamento não tivesse sido feito. 

96. Todos os contractos e outros documentos, exceptos certi
ficados de acc;ões que pr0C:S<ttem ::,cr sel L dos pela en!llfnlnhia, 
tambem serão assigna(lr,s por tlous dii ectores, pelo menos. 

97. Toda a apolice de segul'O emittida por conta da com
panhia na sua séde será assignada por algum funccionario da 
companhia, delegado pelos director.:s para esse fim, e por um 
dirt:ctor, p11'o mcllc;,;. 

98. Os directores poderão, a sua discripção, em qualquAr época 
nomear uma pessoa para acceitar e couserTar em fiel commisso 
pela companhia qualquer propriedade pedencente a companhia, 
ou na qual ella tenha interesse, e poderá outorgar e fazer todas 
as escripturas e cousas que possam ser requeridat com relação 
a qualquer desses tidei-commissos. 

Qualquer dos directores podei a agir nessa f!Ualidade de f1dei
commissario. 
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gg. Onde os dieectores julgarem conveniente, qualquer es
trangeiro ou outra pessoa fóra da jurisrlicção podera ser nomeado 
fidei-commissario par:t qualquer desses fins. u 

100. Qualquer tidei-commissario pl~la companhia, podara ser 
antoJ•izatlo pelos directores a delegar quaesquer podeees, facul
dades ou autorizações, determinadas de que na oceasião estiver 
investido. 

101. As diversas pessoas fJUe na oceasifí.o possuam rroprie!lades 
em fiJei-~úllllllisso pela cumpaullta (tttclusive a.quotles que 
agirem em virtude da lei de IH50 d<1 Gua1·rlian Assurance Com
pany, fJUando esttis regulamentos entrarem em vigor) agirão a 
todos os respeitos sujeitos as indicações dos directot•es. 

102. Os dir·ectores de tempos a tempos po·lerão dispor o que 
for conveniente sobre a direcçã.o e ger·encht do<::; negocios da com
pa:lhi~ l:u o.:JSÍ,t'angeil'a C;! c-~ 1Jlta.l-;':1::;r locn !L! .Jc t!;;tennL..t .. l<~ 
do Reino Unido, pela, maneira que entenderem conveniente, e as 
disposições contidas nas tres clausulas aqui em seguida serão sem 
prejuízo dos poderes geraes conferidos por esta clausula. 

103. Os directores de temrns a tempos e em qu:tlquer época 
poder·ão estabelecer qualquer directoria ou agen~ia local, para a 
direcção de qualquer dos negocias da companhia no estrangeiro, 
ou em qualquer localidade determinada no Reino Uuido, e po
derão designar quaesquer pessoas para serem m<~mbros desses 
directorio~ local ou gerentes ou agentes, e pocleriio fixar a sua 
remuneração. 

E os directores de tempos a tempos e em f]Ualqu,~r epsca po-lc;.,ão 
delegar em qualquer pessoa, assim nomeada, qnaes1ner das facnl
cLHL>~, nutori~'l.çõcs o p(ltlAr~:s do quo na oc.>J;.;i:í.) uio ,liro::t .. re3 se 
achem Í1lvestidos e que sejam necessarios p,tra a ger'tJncia dos ne
gocias da companhia., nes5a determinada locali1lade, poderão au
torisar os membros na occasião de::;te directorio local ou quaesquer 
delles a preencherem quaesquer vagas que nelle se derem, agi
rem, emhora haja vagas e q'talquer dess:ts nomeaçõ0s ou delega
ções poderão ser feitns nos termos e sujeitas a,; condições que os 
directores possam julgar conveniente, e os directores poderão em 
qualquer occasião destituir qnalquer pessoa assim nomeada, e 
poderão annnllar ou nlterar qualquer dessas delegações. 

104, Os directo1·es poderão em qualquer época e de tempos a 
tempos, por procuração revestida do l:lello, nomear qualquer 
pessoa para ser o procurador da companhm para os fins e com 
os poderes, autorisações e f<teuldades (não excedendo aquelles de 
que por estes estatutos os directores estão investidos ou que 
possam ser por e!les exercidos, e pelo período e sujeito ás con
dições que os directores possam a todo o tempo julgar con
veniente e qualquee dessas nomeações porlerá (si o~ directoresjul
garem conveniente) ser feita em favor dos membros ou de qual
quer dos membros de qualquer directorio local estnbelecido 
como acima dito, ou em favor de qualquer cnmpanhia ou nos 
memhros directores, representantes ou gerent·,s de qualquer 
companhia ou firma, ou de outra fórma em favor de qual~uer 
corporação variavel, quer sejam nomead,Js directa, quer ind1re-
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ctamente, pelos directores, e qualquer dessas procurações poderá 
conter os poderes para a protecção ou conveniencia de pessoas 
que negociem com esse procurador que u director possa julgar 
apropriado. 

105. Qual,luer desses delegados ou procurador, corno acima, 
dito, poderá ser autorisatlo pelos directores a subdelegar qual
quer desses podores, faculdaues on autorisações deterrninauas, 
que na occasião s•) ache investido. 

106. A cornpttnhia póde exercer as f<lcuhlades conferidas pela 
lei de sellos tias companhias de 1864, em viL'ttHie do que os dire
ctores ficarão investidos das ditas 1~tculdades. '. 

E:\II'REGO DE Fl'~DOS 

107. Os directores poderão empregar e ;tccumular quaesquer 
sommas de tlinhero da companhia de que não haja immecliata 
necessidade, para os sees fins, em quaesquer das seguintes col
locações e com a sancção de nunca menos de tres quartas partes 
dos ctirectores na occasião que será dada, quel' em geral. quer 
para a collocação de qnantias de diuheiro determinadas em uma 
reunião dos directores, especialmente convocada para esse fim, em 
quaesquer outras collocações, e de tempos a tempos poderão 
variar todas ou qualquer parto dessas collocações. 

PARTE I 

C O :\I I' R AS 

a) Titulo ou fundos publicos do Reino Unido (incluindo annui
dades por vidas ou annos) ou outr·as obrig~çues do Governo 
BrHannico. 

Os fundos ou obrigações de qualquer Governo ou Estado es
trangeiro, cujo~ dividendos ou juros estrjam g~n·a.ntido:.; pelo 
Governo Britannico. 

b) Titulos, annuidades, bonds, notas ou obrig0ções de garantia. 
do Governo de qual!]uer colonia ou u~~pendencia brt:llliJÍca, ou Lle 
qualquer proviocia, cidade ou corporaçãü municipal ou auto
ridade local, na india. ou om qualquer colonia ou dependencia 
britannica, ou quaeSfJUer titnlos, acçõos, annui•lades, bonds ou 
obrígações cujo capital on juros sejam total OI! parcial ou con
tingentemente garantidos pelo Governo ou pelo Secretario de 
Estado na India, ou pelo govemo de qualquer colouia ou depen
dencia britannica, ou qualquer província, cilb.de, corporação mu
nicipal ou autoridade local na Indhl, ou qualr1ner colonia ou 
dependencia britannica. 

c) Bonds, obrigações preferenciaes, funrh rJe preferencia ou 
outras obrigações de qualquer corporaçfi:a municipal, ou auto
ridade local ou qualquer corporGç·ão, ('U corpo de commissarios 
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constituídos para qualquet' objecto publico, ou de qualquer com
panhia ou corporação publica que funccione ou tenha escriptorio 
em qualquer parte do Reino Unido, ua India, ou em qualquer 
colonia ou depcmlencia britannica e autorisada ou incorporada 
pelas leis do Reino Unido, ou de qualquer colonia ou dependencia 
britannica. 

d) Títulos de capital do Banco da Inglaterra. 
e) Títulos rle capital ou acções, de preferenci,,, ou garantidos, 

de qualquer companhia pniJlica incorporada determinadamente 
por lei do Parlamento, ou 1le rpmlquer commissão pa.ra objecto 
publico, incorporada, constituída ou autorisada especialmente 
por lei do Parlamento. 

f) Títulos ou acções de preferencia, ou garantidos de q•Jalquer 
companhia ou corporação que funccione e tenha escriptorio no 
Reino Unido e autor·isarla ou incorporada pelas leis do Reino 
Unido. 

f!) Titulo de prefercncia ou fundo preferencial do companhias 
tle estradas de ferro incorporadas pelas leis dos Estados Unido~ 
da America ou de qualquer dos seus Estadcs. 

h) Apolices de ~eguros da companhia e dê qualquer outra 
companhia Je seguro ou annuida.des por :umo::; ou vidas, on 
qualquer outro pel'iodo quer dependam de uma ou mais vidas ou 
quer não, ou qual!]uer interesse nellas. 

i) Direito hereditario ou qualquer prazo 1le vida ou vidas 
ou de annos quer absoluto, quer determinn.vel em quaesquer 
terrenos quo tenham sido arrendados rnra edificação por con
tractos de arrendamento, em que se reserve um direito de 
renda sobre a terr:t quer nominal, quer valorisada ou em quaes
quer terrenos que estejam sujeitos a qualquer contracto para 
arrendamento para esses fins, reservando-se esse direito de t'enda 
sobre a terra. 

j) Q~alquer interesse quer na posse ou reversão, e quer em
pregado ou contigente ou annulla.vel, em quaesqtwr d:J.s colloca
ções especificadas nesta. parte deste artigo, ou em qualquer outra 
prQpriedade movel ou immovel, hereditaria, ou movivel, ou pro
priedade em litígio situado, ou pruveniente, ou que se ache dentro 
do Reino Unido. 

PARTE 11 

GARANTIAS POR El\If'RESTil\IOS 

a) TerrEnos ou ontt·a.s herdades com senhorio directo, ;~rren
damento, foro por' cmphyteuse, ou outro aforamento, ou qual
quer propriedad0 cn interesse em quaesquer desses terrenos ou 
herdades situadas no Reino Unido ou em IJUalquer colonia ou 
dependencia tritannica. 

b) Quaesqner taxas ou direitos ou barreira portagem exigível 
no Reino Unido em virtude de qualquer lei do parlamento ou na 
India, ou em qualquer colonia ou ti~~pendencia. britannica, de 
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accordo com qualquer lei do Governo ou do Corpo Legislativo, 
QU!"l tenha. a força. de lei. 

c ) Quaesquer d:1s collocações de capital especifir~adas na parte 
1 a deste nrtigo ou qualquer interesse nessas collocações. 

d) Ourigações pessoaes com ou mais fianças e uma ou mais 
apolices de vid;L. 

e) Qualquer outra proprioda·le movel ou immovel hereditavel 
on mnvi vr>l, ou prom•ifldadA em litig-io sit na tia ou origi n:-. ria ou 
que exista no Reino Uuido ou qualquer propriedade ou iutercsse 
nella. 

f) Deoositos em poder de qualquer corretor de cambio, cor
retor de' fundos, banqueiro ou outr·a companhia de corratagem de 
cambio, de fundos ou de desconto, ou sociedade comrnercial. 

PAltTE 1li 

COLLOCAÇ'ÕES ESPECIAES '10 ESTRANGEIRO 

a) Os depositas ou collocaç-ões exigidas como condição para 
exercer negocio na India, ou em qu:llquer colonia ou dependencia 
britannica, ou em qualquer paiz estrangeiro, poderão ser feitos 
p0la maneira requerida pela lei local. 

b) 0:;;; premio~ n hH'1'0S rPo::nlt·,ntPs do nP!!Ocio fó:·a do Reino 
Uui.do, e as outms qu;wtittS Lb ,li:Jlteiro ~IItcriorcs qu8 forem 
DP.C'GSS'-l'ins p;~l'a exercer esse negocio podPriiosor Ampregadas em 
titulo:;. bonds de capita!, uu fl!11'iga~)··s do G,n·~.nno tla colonin, 
dependencia. ou pai:l estra.JJgeiro em que 0 negocio for leito uu de 
qualquer Estado, província ou cidade do mesmo, on em bonds 
(obrigações), ti tu tos preferenciaes, f11ndo preferencial, ou cutras 
garantias de qualquer· companhi<t publica ahi estabelecida ou 
1'un~cionando ou tratando-se dos Est<Hlos Unidos Ja Amel'ica, 
sobre hypotheca de quaesquer bens de raiz ou ioteres:;:e em ter
ras, casas ou outra propriedade de raiz ou immovel ahi situado, 
ou em deposito em qualquer banco local ou companhia de fidei
cornmis:so ou deposito a juros. 

FUXDOS SEP.\.RADOS 

108. Haverá quatro fundos separad:1s, :t saber : o fundo dos 
proprietarios, o fundo c,mtra incelltlios, o fundo do aceidentes e 
o fundo de seguro .Je vida, que consistirão re~pectivarnente dos 
bens activ9s (si os houver) que agora ou a todo o tempo consti
tuam os ditos fundos respectivamente. 

100. Todos os premios e lucros recebidos que não sejam os 
referentes a.o fundo dos prol)riehtrios e dos coutractos de acci
dentes da companhia e do funt o de accidentes e dos contractos 
de seguro de vida e annuidades da companhia e do fundo de se
guro de vida, serão aggregarlos ao fundo contrct incendio, e todos 
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os premias e lucros recebidos com relação aos contractos de acci
dentes da companhia e dos fundos de acci.Jentes, serão accrescen
tados ao fundo de accidentes, e torlos os premias e' lucros rece
bidos com relação ao seguro de vida. e contractos de annuidade 
da companhia o do fnndo de scg-ueo do vida, serão accrescen
tadas ao fundo de seguro de vida, o organisar-se-hão contas 
separadas e distinctas, o serão feitas collocaçõos separadas e dis
tinctas dos fundos dos proprietarios contra inceJHlios, accidentes 
e seguros de vid<t respectivamente ; porém os directores pode
rão á sua discrição empregar o fundo de accidontes juntamente 
com o fundo dos proprietarios ou o fundo contra inct•ndio, porém 
não parcialmente com um e parcialmente com o outro desses 
fundos, e quer a uma taxa de juros fix~, quer a uma quota pro
porcional de lucros. 

110. (I fundo contra incenclios será em primeiro Jogar appli
cado ao pagamento das despezas, pel'das e gastos inherentes a 
todos os negocias da companhia, menos os contractos de seguros 
de accidento;::; de vida a annuidados da companhia, e o fundo de 
accitlentes applícar-se-lm em pr'imeiro logac ao pagamento das 
tlespezas, perdas e gastos inl!erentes aos contractos de acc:irlentes 
da companhia e o fundo de seguros de vida applicn.r-se-ha em 
primeiro logar ás despezas, perdas e gastos inheren tes aos con
tractos de seguros de vida. e annuidarles da comp::tnhia e os di
rectores dividirão pz·oporeionalmente ess:1s despezas, perdas e 
gastos entre os tres fundos nessa confbJ'mirhvln, e no caso em 
que essas não estejam disponi veis ou productiv;ls em tempo a 
fazer face ás perdas e despeZ~lS com cdles pagavei~, ou forem in
sutncicmtes para satisfazol·o, então nes~o caso, porém, não de 
outro mo,Jo, applicar-se ha uma pal'to suficiente do fundo dos 
proprietarios p~u·a cotTespomlt:r ou compensar essa exigencia ou 
detlciencía, porém torlns <\S vezes f]UO as~im se recorrer ao fundo 
dos proprietarios a importancia dello retit·ada sorá reposta 
com juros a uma taxa não excedendo a (5 °/o) cinco por cento 
ao anno, que os rliz·('Clores pos:;am determinar a dobitar-s<3 se
mestr::llmente do fundo, par:t eujo u~o ou conveniencias cs~a 
importancia ti rer ~ido applicada. 

lll. No caso dn. companhia Lzor fnsJ.o com qua)1neJ' outra 
companhLI. ou companllias, ou no caso dos negr:cios de qttalf]uer 
outt·a cornp:1n!Ji:1 on complínhias serem tt·ansferirlos á'elilllpanhia, 
esses outros fundos prHieJ·ito ser estabelecirlos o far-se-ltão outras 
disposições p"ra o seu emprego o applicação, e dos seus lucros 
e dos prernios recel,idos com rehção aos negocios des:-:as outras 
companhias ou companhia, no f!He tonhão relaçito com o :lf~tiyo 
o passivo dessa outra companhia ou comp~uhbs o os termos e 
condições do união e transt'eee11cia que pelos directore.:; f.)rem 
consideradrlS necessario.-; ou con venicntes. 

CO::-fTAS 

112. Os directoro::; filrão or::;anisar contas exa~tas dns qn:1ntias 
dr:l dinheiro recebidas o p~gas pela comp::tnhia e dos objectos 



546 ACTOS DO PODER EXECUTI\0 

relativamente aos quaes tiverem log-ar esses recebimentos e 
despez:1s e os creditos activos e pns::;hos da, companhia e nessas 
contas os recehimentos por conta dos activos e passivos (1°) do 
fundo dos pi'Opi'Íetarios (2°), do fundo contra incendios (3°), do 
fundo de acr.identes e (4"), do fundo de seguro;; do vitla serão 
estabelecidos distincta e separadamente. 

113. Os livros de contas serão conservados no escriptorio da 
companhia ou em qualrp1er outro logar on logaro:::; que os di
rectores julgarem conveniente. 

1.14. Os directores ele tempos em tempos determinarão si e ate 
que ponto e em que époc;~s e Jogares e soh que condiç·ões ou regras 
os livro~ o contas da companhia ou qualquer dellas se1·ão ft'<\n
queados á in~pecçií.o d0s proprietarios, e pi'OPI'iet.tl'io algum terá 
'fUalquer direito do inspecdonn.r qualr1uer cuut:t ou livro ou 
documento da companhia. a não ser pela fórma permittida por 
regulamento ou autorisarla pelos directores ou por uma rleli
beraçiio da companhia em assemiJléa geral. 

115. 05 dii·ectores ordenarão que se organise em ca.da anno as 
contas do fundo ele proprietarios ate o dia. 31 de dezembro pre
cedento e us dividendos e juros sobre o meSIIIO serão levn.Jos a 
uma conta que se denominará-Conta do lucros e perdas. 

116. 03 dir•Jctores farão org-anizar em cada anno as contas do 
fundo contra incendios e do 'fundo de ac••.i·lente.., até o dia 31 de 
dezemiJro precedente, e determinarão qne n. importancia dos lu
cros que for as~im dividida seja levada a esta conta de I ucros e 
perdas. 

117. Os directores t:u·ão organisar em caJa. anno as contas Jo 
fundo Je segnJ'OS de vida até o dia. 31 de dezembro prPcedente e 
no anno rle 1895, e em cada cineo annos suusef!uentes os directo
res ordenarão CJUe se proceda a uma investigação, que serà 
feita por um escrivão, sobre o estado financeiro do fundo de se
guros de vida até o dia 31 de dezembro precedente e determi
narão a import!lncia dos lucros. 

118. Os prnprietarios terão direito a receber um quinto dos 
lucros d1vísiv·~is provenientes do fundo de seg-uro rle dJa. 

Os restantes quatro quintr1s dessPs lncr0s serão apt'OI•riados 
pela fórHia dispo,ta pelo m·t. 138 com um bonus aos possuirlores 
de :tpolice,; rle :-3eguro de vi!];~ com p;trticipaçã0 nos ln·~ros subsis
tentes na ~ata em que a conta for organis:1da e uão :tbandonados 
antes da. rledaração do boaus. 

11~. A qnota de 1ncro~. proveniente do dito fundo de segnro 
de vtcla a. fJU8 OS {!l'DJH'Íf:tarioS tUJllalll direito, ~erá }enula a 
C(Jnta de lucros e perdas. 

120. Na assembléa geral ordinaria, em cada anno, os directores 
apresentarão á companhia. as seguintes contas e balanços, a. 
saber : 

In, conta de renda do seguro de vida; 
2n, conta lle renda do seguro contra o foO'o · 
:3°, conta de renda do seguro de accident~::; ;' 
4°, c0nta de lucros e perdas; 
5n, balanço do fundo de seguro de vida ; 
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6°, balanço do rundo contra o fogo j 
7'\ baln r~ço r!'J fundo de aecidentes; 
8'\ balanço do fundo de proprietarios. 

547 

Essas contP.S s.~rfio organisarJas e essAS balanços eonterão um 
resumo do activo e passivo d~L companhia no dia. 31 de dezem .. 
\:.1ro immediatamente auterior a essa assembléa. geral ordinaria. 

1?1. Essas eontas e lJalanços serão acompanhados por um re
lutol'io r!lls directores Sfllwe o estado 13 :1:: ~~ondições da companhia 
e soiH·e a irnpot·tancia que elles recommendn.111 que deva ser 
paga, dos lucros, a titulo de dividendo, aos propridario::;, e a 
iwportancia (si a houver) que elles tencionam Jev:w aos fundos 
de reserva, e o relatorio sera assignado pelo pre::-idente e na sua 
ansenria pelo vice-presHlente aos directores ou na ausencia de 
ambos por um director. 

122. Uma c0pia impressa dPssas contas, balanços o relatorios 
sera distribuída a cada propriet,trio, SAte dias antes da assem
bléa geral, pela fórrna aqui em seguida disposta para se dar 
avisos. 

FISCALISAÇÃO 

123. Os Srs. Crnper Brothers & Compnny se1 ã.o os 1lscaes 
para o anno de lt:J93, e os fi:;:caes para. ns aunos ::;ubsequentes 
serão contadores prolissinnaes e sel'ilo nomeades nnnualmente 
pela. companhia na assembléa geral ordinaria de cada anno, para 
o anno do calendario prox:imo subsequent.e a e~sa asscmbléa 
gel'al orrlinaria. 

A remuneração tlo::; fiscaes será fixada pela companhia em 
asserub!Aa geral. 

Qual,Iner fiscal será elegi v e! por reei eição. 
124. ns fi!'cao;;; poderão ser proprietflrios ou possni,Jores de 

apolices da companhia porém, pesso:1 dgurna será elegível para 
:fiscal si f.w interessado, a não ser como proprietario ou possuidor 
de apoiic...:s ;J~t cclln~,auhia, e:n rtnalquur tr~cnsacçfi.o Ja mesma, e 
nenhurn director on outro t'uncciooario serão elegíveis em
quanto continuar no exercício do cargo. 

125. Si oc~'Orter vaga casual no cargo rle tisc<ll, os directores 
a prPencherão immediatamente. 

1::6. Si não se 1izer eleição de fiscaes pela fór·ma acima dita, 
a Camara de Commorcio ( Born·d Trade) poder·á, a requer·imento 
de não nwno.~ de cin~o propdetarios, nomear tiscaes para o cor
rente anno e fixar a rermmGração, rgw 1leverá ser-! hes paga 'Pelos 
seus serviço". 

127. A·JS ti;ca~s serfírJ forne~idas f!Ópias das contas e IJ:.danços 
rp1e -;9 pr•J':•·br r;JJfHndfr~r á r~r)rnr,:w!Ji:l, ~:n a~1':mhJ~a gr~ral, 13 
(:.J!1} ll'I;~ Ji:,f:i r)~ {rj frJ-é 0~ fit!lJI);,; f}~ f{1fantia ~ COJlfJC(fÇÕ~ da 

z~·~~-r~~;.i";· ·~~-r~ F~_'~_~:~;~!;:~:,~.;"\::::?;~~::~~~~;~.:}~'.~~~ r}!~ 
f.~rã() rj r]"';; ·;c.;;· •J; f;. !J [>;ri:' fJJ , t;,.~ f; r,:1.' ;J !"j '/;: f'JJrrJ f/'-. I Í '7r ~~ ~ f; 

tl~·J:-!l<=:::~r;; .j·J~~''>·t;7r.<:. 't ::1h !~ht:·l' 4 ~': ~J)n(C:r::- /}··:'::! ti'uft:g 
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de garantia e collocações ou a natureza de seu titulo ús mesmas, 
e fazer um relataria a esse respeito á companhia, em assembléa 
geral, e nesse relataria declararão si na sua opinião essas contas 
e balanços estão completos, exactos e correctos. 

128. Os fiscaes, a todo o tempo que for razoavol, terão aces
são aos livros e contas da companhia e poderão relativamente 
aos mesmo3 interrogar os directores ou outros fnnccionarios da 
companhia. 

129. Toda a conta dos directores, uma vez examinada pelo 
fiscal e approvada por uma assembléa geral, será conclusiva, 
excepto quanto a qualftuer erro que nella se descobrir, dentro 
em tt·es mezes immediatamente depois da su<:t approvação. 

Uma vez descoberto ess~3 erro, dentro daquelle periodo, a 
conta será immediatamente corrigida. o desde então será con
clusiva. 

Din!JE:\'DOS 

1:30. A companhia, em assemhlea geral, poderit declarar um 
di videnJo a pagar-se aos proprietarios, na. data que possa ser 
julgado conveniente, da importancia constante dfl. conta de 
lucros e perdas, na proporção do capital realiz;ttlt' sobre as acçõcs 
possui das por elles respecti vamon te. 

131. Não se declarará diYirlendo maior rlo qno o que for ro
commendado pelo rdatorio dos directores, p(lróm a companhia, 
em msomulén. geral, poderá declnrar um tlivirlen,lo menor. 

132. Os directores poderão de tempos em tempos p:1gar aos 
proprietarios registrados, na, data flUO for julgada. conveniente, 
por conta do proximo dividendo e declarm'-so o dividendo ou os 
dividendos que no seu entender for justificado pol~t posição tinan
ceir<t da companhia; não excedendo, porém, no total, a um divi
dendo á taxa de 5 "/o ao nuno sobre o capital realizado sobre as 
acções da companhia. 

13:3. Os directores pouerão reter quaes!]uer dividendos sobre 
as acções sobre as fJUaes a companhia tin~r um direito 1le reten
ção e poderão applical-os em ou a satisf'açfio das responsabili
dades relativamente ás quaes existir o direito de retenção. 

134. Os directores poderão reter os dividendos pagaveis ~obre 
acções em relação ás quaes qualquer pessoa tiver direito a tor
nar-se proprietario ou que qualquer pessoa tiver o direito de 
transferir, ató que essa pes-:oa ~e torne peoprietario 1la mesma, 
ou dBvidamente transferi vel-a. 

135 .. No caso de acharem-se diversas pessoas registradas como 
propf'ietarios conjunctos de qualfJUf:l' acç:lo, qualqmw uma dessas 
pessoas poderá passar reei bos etncnzes de to:los os di viden
dos e pagamentos por conta dos di ddendos com relação a cssfl. 
acção. 

l3ü. A menos que se 1li::;ponha por outr:t fórma, qualquer 
divi,tendo poderá see pago por chetJlle ou vale (1ca1-rant), enviad() 
pelo correio no endereço regi;.;trado do propr·ietario com dire~to, 
ou no caso de hn verem peoprietario;;; l'Ollj unctos ao endereço 
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daquelle cujo nome éstiver em prim:::iro logur no registro, com 
relação á posse oonjucta e todo o cheque as~im enviado serão 
feito paga vel á ordem da pessoa a quem ó enviado. 

137. Os dividendos não reclamados não vencerfio juros. 

flONUS AOS POSSlllllORES DE Al'OLlCJ.!') 

138. A parte de lucros a flHe tenham tli~eito os possuidores de 
apolices de seguro de vida com participação nos lucros, con-

. forme está disposto no art. 118, será distribuída entre elles 
corno bonus nas proporções e pela maneira e nos termos em ge
ral que 05 directores possam julgar justo e conveniente, inclu
indo no caso de urna apolice sobre a vida de qnalqner pessoa flUe 
fallecer durante o decurso de qualquer periodo quinquennal ou 
outro período em flUO se determinem lucros em um bonus ao 
typo que os direr-tores possam .i ulgar apropriado com relação o 
parte daquelle pedodo decorrido na sua morte, e esse bonus 
puder ser ava.lindo e p:1go ao mesmo tempo que a outra f)Uantia 
pagavel com relnção a essa apolice ou poderá ser verificado e 
pago a expirar o dito quinqnenÍlio ou outro periodo. 

139. Qualquer bonus si, a quando inherente a qualquer apo
lice de vida será, á opção do seu possuidor f)Uer p:1go de contado 
applicado á reducção ou extincção immediata on futura do pre· 
mio sobre a apolice ou será addicionado a quantia segura, com 
tanto que o possuidor deixe aviso por escripto no eseriptorio 
declarando sua opção, dentro do tempo e sujeíto as condições 
que os direetoros possam julgar conveniente, o si essa opção 
não for assim declarada então o bonus sorá addicionado e seri 
pagavel juntamente com a som ma segura. 

140. O bonus seri1 sujeito aos mesmo;; regulamentos flUe a. 
quantia a que elle for addicionado, e si f]Ualque1· appolice cahir 
em commisso ou tornar.se nulla então o bont~s tambem cahiri'. 
em commisso. 

AVISOS AOS PROPRIETATUOS 

141. Todo o a viso que seja preciso da-r-se-. se~á por escripto. 
142. Todo o aviso que a companhia tiv8:> de dar aos proprie

taaios e sobre os quaes não haja dist-osiçáo expressa nestes 
estatutos será sufflcientemente dado, si for dado por annnncio 
publicado. 

1·13. Todo o aviso que se precisar dar ou que possa ser dado 
por annuncio será publicado uma vez em dous jornaes de Lon· 
dres. 

144. Um avi~o que for dado por annuncio poderá ser dado 
pela, companhia a qualquer proprietario qnor pessoalmente, (}Uel." 
enviando-o pelo correio em um subscripto ou envoltorio com 
porte pago dirigido a esse proprietario ao seu endereço regis
trado, si esse endereço for no Reino Unido. 
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145. Qualquer propriet:trio, cujo onrlereço registraria nilo for 
no Reino Unido, poderá de temf'OS a tempos jndicaJ' escripto á 
companhia. um endereço no Reiuo Unido, o qual rerà conside
rado como sendo seu enuereço registrado dentro do sentido da 
clausuln que precede. 

146. Qualqul'lr aviso mandado pelo col'l'eio será consideracio 
como tendo sido da·lo no dia. s:>guinte â'}uelle em qne o su!Jscri
pto ou en v o ltorio contendo o a viso foi posto no correio e par f\ 
se provar que qualquer aviso ft'i dado, bctstn.ra provar qne o 
subscripto on "nv':'ltorio CC'!ItP!l' 1o c .. T'i':-:- !'2: C':'!-:';··~:~icn~on:~te 
endere~,;a.do e lJO ... to no cot·reio. 

147. No que diz respeito a proprietarios que não tenham o en
dereço reg-istrado no Reino Unido. um aviso posto no correio 
será considera•lo como tendo lho-; sido dado ao expirarem vinte 
e qua tl'o horas depois de t8r sido lançado no correio. 

148. No que diz; respeito a pt·•)prit3tarios cu11juncto~ de acções, 
todos os a vi:sos serão dados ao prupriHtario cujo no1110 estiver 
em prim'~tro log:ar no regbt~'o, c qn~lrpFw a v\so n~,;im rlndo seJ'Ú 
aviso sutllcien te para totlos os proprietarios conjunctcs dessas 
acções. 

149. Qu~lq~::r ::t'•:i::oo c;-:ti:cg:l'' ou :;:::::~:.c!~ ; ~: ::;::;:-;:-::~;:: ou 
deixa.Jo n·• enolt1r'e..-u regi::;~1·ado 011 110 cot·rei<; pt•r' qu:• iqwH· ~·ru
prietario, rmbora. esse proprietario tenha ent:l.o fa.lk8itlo c quer 
a companhia tenhfl noticia q ner não do scn !allrwimnntn, srTá. 
consider .. do como tendo si lo drvidamcutc d:1do co::n rcl:.çiin a 
quaesfJuer acções possui•Las por esse P''oprietario, quer só, quer 
conjunctamente com outras pessoas, até que qualt}uer outra 
pessoa tenha sido regb;tr·ada no seu lo,::.!·ar comD JJI'OpriP-tal'io 
ou co-proprietario rla mesma, e sel'á. para todos o::; fins conside
rado como sufficir:ntemente o dado aos seus testamellteiros ou 
administ1·adores e a todas as pessoas (si as houver) conjuncta.
mente interessadas com elle em qualquer dessas acções. 

150. Toda a pessoa que por transfl'renci<~, força de lei ou por 
outros meio-; quaesquer vier a ter direito a qualquer aeçáo 
ficará obrigada por qualquer aviso re1atiYo a essa acção que, 
antes do F>eu nome e endereço ser ins~ripto no registro, tiver 
sido devidamente dado ao proprietario tle quem ollo deriva o 
seu titulo a esta. acção. 

ALTEH.AÇÕES DO:' ESTATCTOS 

151. A companhia potlerá. a todo o tempo e de t<~mpos a tem
pos, por deliberação espr>cial, e sujeita as leis das compnnhi:ts 
de 1862 a, 1890 e ás condições contidas no Memonmdum de a~so
ciação e ás leis especiaes da compaohi:t, altf'rar todos ou parte 
destes estatutos e fazer outros novos estatutos. 

A tvdos quantos o presente virem, eu Charles B. Rhind, 
consul geral britannieo interino, no Rio rle JaneiJ'o, pelo pre
sente certifico que no dia 27 de maio de 1897 compareceu per
ante mim Frederick Louis Youle pessoallllente de mim conhe-
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cido como senrlo negociante nesta chla,]e e gozando de credito e 
respeito, o qual depois de devidamente jnramentado declarou o 
seguinte, a saber : 

Que o precedente folheto impresso, que está aqui annexo, é 
uma cópia fieL e verda1leirn. i! a lei do Parlamento Hr·it.:1 nnico 
intitulad~t «. Lei ela Guardin n Assurance Company >> de 1893, e 
data la de 29 de abril de 1Rü3, sendo o capitnlo Xlll 'ias Leis do 
Reino Unido, decretadas no 56" <IODO do Reino da Rtinha 
Victor·ia.. 

Em teste~~~u::ho do que assíg-noi o presente e ~·c\l!'li f'om o 
meu sello otlieial no Rio de Jaueiro, 110 dia 27 (viutu 1) sete) de 
maio de 1893.- C. B. Rhit~d, consut geral bl'itannico interino. 

(Se !lo consular). 
Reconhttço verdatleira a firma retro. 
Rio dr, Janeiro 2Çl de maio de \897.- Em testemunhu (L. S.) 

lle verdade.- Evaristo Valle de Barros. 

Estavam duas estampilhas, no valor de :SS~ d0viJamonte 
in ntilisacbts. 

Nada mais ~'~ntinh:t ou rlcclar<:l.va a dita Lei da Gl'ií-Bt·etanha, 
Cap. Xlll, .to Sr•, anno da R•ipllfl. Vídnria, contr"lde 11-; f'"<

tatntos reformatlos da CompJ.11hia llO Sogul'OS Gu Tt?:(<n r:re 
and Li(e A.~surance, limited, que lJem e fielment~~ t!'~tlluzi do 
proprio orig-inal escripto em inglez, ao qual me t·eporto. 

Em fé do qur p:-t-.;sei o pre::;fêln te, que êiSsigtwi e SPlloi f'Offi o 
sello do meu otficio, nesta. cidade do Rto de .l aneiro, :1os ~9 dias 
do mez de maio de 1897.- Ca1·Zos Alberto Kunlw 1·dt, tl'a(luctor 
publico e interprete commercial juram.:mhdo 1la Pt•:tça (lo Rio 
de Janeiro. 

DECRETO N. 2553 - ['E 19 DE JULHO DE l8Di 

Approvo definiti.r:unente ac; bases üc tarifas da Eslra,Ja de Ferro rla 

Bahia ao S. F1·ancisco. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu :t Companhia Estralhl de Ferro da 
Bahia ao S. Francisco, decreta: 

Artigo unico. Ficam approvadas definitivamente as bases de 
tarifas que com este ba.ixam, assig-narhs pelo Ministro de Estado 
dos Negocios da lndustria, Viação e Obras Pnblie.'I.S, para vi
gorarem na Estrarla de !:<'erro da Bahia ao S. Francisco, nos 
termos da porbria de 3 de fevereil'o da corrent8 anoo. · 

Capital Federal, 19 de julho de 189i, 9° da Republic~t. 

PRUDENTE J. JIE MORAES BARROS. 

Joaquim D. Mt.wtinho. 
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Bases de tarifas da Estrada de Ferro da Bahia ao S. Frandsco, 
a que se refere o decreto n. 2553, desta data 

DESIGNAÇÃO 

i ~~ajauLes de 1a classe .....•..... 
2 V 1apntes de 2a clas9e ....•...... 
:3 Frete dE' trolleys ••.••••.......•• 

4 Encommendas e exce:::so ele ba-) 
gagem. ~ 

5 Generos de importação não clas
sificados nas outt·as tarifas, 
comprehendendo tamb·'m certos 
generos f:tbricados no paiz •... 

(i G~neros de exprJrtaçiio e impor
taç:io e outros do paiz n:io elaq
sificados nas outras tarifas •..•• 

Café, procedendo do prolonga
mento e r:1mal do Timbó, só
mente em dir.·itura p:1ra Bahia, 
terá abatimento de 10 oj 0 • 

7 Fumo, algodão, metaes, etc. n:i.oj 
cla~silica.dos nas outras tarifas. I 

Fumo e algodão procedente (lo 
prolon!;amento e ramal do Tim
bó, sómente em direitura para 
Bahia, terão abatimento de 10%. 

8 ,\ssucar bruto, carne S'cca, ha-~ 
calhan, etc. l 

As'lllcar bruto, proce(lendo do pro
longamento e ramal do Timbó, 
sómente em direitura para 
Bahia, terá ab:~ timento de 15%. 

fi Carne fresca em pequenas r.xpe
dições, sal, farinha, milho, 
feijão e nutros cereaes, etc ••.. 

As mercadorias desta tarifa, pro
cedendo do prolongamento e 
ramal do Timbô, sómente em 
direitura para Bahia, t~ri'io 
abatimento de 10%. 

10 1Iobilia orclinaria c;em vidro ..• ) 

f1 Mel de as~ucar ................ ) 

Ul'ill.\ PftJ:';C!P.\L 

so-e, por l;i!ometl'<), 
$025 )) 

2~000 inidal. 

2$0'10 Jl<lr kilomdro. 
03000 inicial. 

S380 p0r kilometro. 

)> 

Si3:l ,, 
~0:<0 " 

70 kilomctros. 
td )) 

$130 )) 70 
>040 )) 30 
~OIJ8 >> 23 

$080 lJOI' kilometro. 

$940 inicial. 
~078 pot· 18 kilometros. 
$067 )) 103 )) 

$010 )) 70 )) 
$0801 )) 30 
:~010 23 
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Mel de assucar, pwcedendo do 
prolongamento e ramal do Tim
bó, em clit·eitnra para Pcriperi e 
Bahia, terá abatimento de 10%. 

C<1.k~~la-se o peso n:l. razão de 
1.100 kilograi11mas por pipa. 

12 Pedras de cantaria, cimento,~ 
carvão mineral, coke, ferrol 
bruto, etc. ~ 

Remessas ele menos de um vagão 
pagado pela tarifa n. ~~.Todas 
as mercadorias desta tal'ifa de 
dous vagões ou mais tel'ão 
abatimento de 2G% .. \ lotação 
de um vagão é de ;).500 kilo
grammas. 

:'\ão se devr> exceder a lot~q;ão dn 
pe~o de G.300 kilogtammas. 

i :i Areia, argi1l[1, barro, cal, cann·1 j 
de assncar, dormentes de ma
deira, etc. ; carne fresca em 
grande expedição. 

Remessas de menos do 11m vagão 
Jlagar:'io pela tarifa n. 0. 

(~arvão Yegelal pagar:·t a lotação 
ele um vag~\o cheio com lll:ris 
20%. 

Canna de assncar. Remessas Jc 
mais de um vagão terão abati
mento de 50%. 

14 Cavallos, l1estas, jqmentos e huisl 
Lle raça. I 

iO cabe<;as para cima terão ahati
men to ele 50%· Ser:i. concedida 
passagem gratuita de 2a classe 
aos tangedores de gado na razão 
de um por 10 cabe<;as, devendo 
a volta. t•~t· logar dentro ele 
cinco dias. 

15 Bois ordinarios ................. ~ 
10 cabeças para cima t2rão abati

mento de 50 o/o. Será concedida 
passag~m gratnita. de 2a classe 
aos tangedores de gado na razão 
de um por 10 cabeça8, devendo 
a volta ter lo!!ar clen tro ele 
cinco dias. ~ 

5:53 

LINHA PRINCIPAL 

$800 inicial. 
-SOTí por kilometro. 

$:í00 inictal. 
~1)2:3 por kihmetro. 

$500 inicial. 
$03-t por kilometro. 

$500 inicial. 
$025 por 100 kilometros 
soo5 , 28 ,. 
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DESIGN A(\0 

16 Porcos, carn•'iros. cabras c c:t:es.) 

1 'orcos- 20 caueçag pa1·a cim:1 
terã.l) abatimento de 30 ·•:,. 

Cabr.1s e carneiro.-;- ~10 cal~<•ç:Js 
pat'a cima terão abatiiUl' nto de 
50'.,,. 

17 Perú."l, galiin has. g-ançns. patoq.~ 
annnae:; e ave'i, pecpwno-; · n
gaiolatlos. 

Artigos dest:t tarifa llevem ser 
faet11raclos com~) encommewlas 
e o fr .... te pago na estação da 
})l'OC dcnci:•. S.nirnaPo;; JlNJlF·nol'\, 
aves, cabn,os e leiiúcs a:i.o Pll

gaiolados pa~·am mais :?0 ", 
sobre o preço dl•sta ta r i Lt. 

18 Carros de duas rorla:; ........... ) 

Ll:-.I!L\ l'l~[!'(('ll'AL 

$t001inicial. 
$1)10 1 por ki!Pmetro. 

$010 inicia.!. 
$00:-,! por 83 ki lometro"l. 
~o.':! » ss )) 

2:1';001) inici:1l. 
0,:-,l)("l. J..:iJ,,mptr·n. 

Ficam ex:cluillos da applicação rl•• ktx·t m•,vel :ts nwr ·adnt·i:H; P gadl) 
vaccum destinados ou procedentes da estaJ:it•' d·~ Q Ieimaclns (kiln
metro 227) e das que lhe ficarem além. 

Capital Federal. 19 de jnllw de 1807.- .Joaq1~i111 Mw·tinh,J. 

DECRETO N. 2551 - DE 10 DE .JT'LI[O DE IS97 

Concede autorisaçiio a Joar1uim Bernardi no Pinto l\Iachad•) e outros 

para organisarem um~, sociedade anonyma Aoh a denominação 

«Companhia lle Segnms Prn>idPncia 1\lt>r·canlil,. 

O Presi,Jente da Republic:1 elos E::;t:ldos Uni•los do B!'azil, atten
denrlo ao qne requereram Joaquim Bernardino Pinto M.1chado, 
Americo de Albuquerque e Antonio Fel'llanrle..; rla, Co:-;tn, Guima
rães, decreh : 

Artigo unico. E' concedida autorisação a Joaquim Br~ruardino 
Pinto 1vlacha.do, Amorico de Albuquer,1ue e Antonio Fernandes 
da Costa Guimttrães para organisarem uma sociedade anonyma 
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sob :t tlenominaçii.o d0 « Comr.tnht:1, rlc Sog-nros ProvUencia Mer
cantil», com os estatutos e condir,ü·~s qnn a est(~ ncompanham, 
ficando, poróm, obr·ig·ada a:) cumpl'imentu das fonnaliundes 
exigi tias pela legislação em vigor. 

Capital FeJeral, ID rle jnlho rle l8D7. ~1° Ih Ri!puhlic:t. 

PRODENTE J. DE 1\lollAI~::> BARIW~. 

Estatutos da Companhia de seguros Mutuos 
Providencia Mel'cantil 

CAPlTCU) I 

OJ:.(;,\Ni·)MO, BASI•;, 1.'<-ST.\r Lt\i,'\•l, Fl-..;:-· A '"TJ'·; f;l<; Dl·~:-:·n:--rA. TlTllLI), 

SÜtE P. FÔ'~O JfJTUillCll, TI:A""·\f'~·i}ES AD'."E:'\TtCl.·\fi '·~ lH:lt\1\lL[
D,\ DIL 

Art. 1. 0 lnstituid<t pola re-sponsal.iJi,la.J,~ mulU<t dn ca.pitaes 
segul'ados e segura1lorcs, o organismo desta companhia eonfor
mar-se-ha, de accordo com as a::;scr·I;Õr::) contitl:t:-; uestes esLttutus 
e na legi~lação em vigr'r. 

Art. 2. 0 A companhia tem por base a rnutualidarle !le garnn
tias dh;t!'ibuidas por nsse;.;nrados e assegul'adores, conforme os 
fins a. que se propõe. 

Art. 3. o A installação social, isto é, o inicio de suas operaçõe~ 
realizar-se-ha. logo qu:~ so torne eiiectivo n capital rle 200:000~. 
por trans~teções da espccie qne lhe coucr(jtha o objectivo. 

Art. 4. 0 Os fins a que se propõe são: 

a) segurar mercadorias e objectos quaesquer, em transito 
pelas estrad"s de feno, c•u cru tt'anspvrte por outro lll•~iu, para 
os suburbios ou interior da. Capital e para os Estarlrs, Cl'Htra os 
riscos de extravio por accidentes, por fr·aude, ou por desidin, da 
repartição publica, ernprez,t particular, firmas CJ!nrnerciaes, ou 
pessoas a qur::, for confiada a conducção; 

b) goarantir' o ga1lo etu p(~, j:'t em tran:-::ito, jrt nm codwiras, es
tabulos ou coudelarias; 

c) re:-~powler pelo desnpparecirnento ou clesvin de animaes ou 
aves rernettírios para qualquer log-ar. por· S'l~'C·~ssos adventícios, 
durante o trajecto que houverem de per~orrer. 

Art. ~." A companhia denuminar-se-lta- Companhia de Se
guros Mutuos Providencia Mercantil. 

Art. 6. 0 A sérle da companhia sel':"t na Capital Federal, onde 
terá o fÔI'O jurídico. 
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Art. 7. o Além dos fins a que se propõe, a companhia poderá 
operar as seguintes transacções adventícias: 

a) comprar e vender, por conta propria ou tle outrem, apo
lices das dividas publicas, Federal, Municipal on dos Estados, 
acções e debentnres de bancos e companhias ; 

b) emprestar rlinheiro sob canção de títulos t]UO tonh::~m ga
rantia positiva; 

c ) e.ffcotuar transacções de antic!Jre::-;e on do hypothec,t em 
contlições seguras, porém a juro o mais l'azoa rel possi vol, sempre, 
porém, salvaguardando os interesses ~ociacs o IJnscando, por esso 
meio, a progres.-::ão tlo capital; 

d) facultar a remessa, de quantias tlcsta C;tpital par:1 qualquer 
logar do interior dos Estados on para o f''itrnu;;eiro e vice
versa, conformo as agencias quo ceear, medinnte commissues 
que, fortuitamente, se ajustnr;1o, e com maxima )Jromptidão; 

e) arlquirit· por compr·:1 o prerlio em qne esteja flmccionaudo e 
outros, para venda ou aprO\'eitamento de alugucis, desde que 
diEso provenl1a o augmento do capital social. 

Art. 8. 0 A rlurahilidaue da companhia ser{t rle ~;o annos, con
tados de sua installação. 

§ l. n O prazo sn pra marcn.rlo rorler:1 ser prorogado si assim 
entender a as:;ernbléa geral realizada no ~umo antf!rior ú termi
nação legal, e com a sancção do Uoverno da Repuu!icn. 

§ 2. 0 Sera possível a dissolução da comr 'nllirt antes rle haver 
attingido ao termo de sua existencin, por 8X:i!:;cncias de lei a 
que estão s11jeitas as associações 1lesta eSJiecic~. 

CAPlTCLO li 

TlOS CO.';'TRACTO:': SOCIAl·::-: 

Art. 9.n Os contractos etfectuados pela cnmpanhia, de ac
cordo com as clausulas a, b e c do al't. "1° e a, b, c, d e e do 
art. 7°, serão realizados ou por meio de apolices ou por do
cumentos, de conformidade com a transacção. 

Art. 10. Classificar-se-hão as apoliees Ptn tres classes: 

a) apolices tixas; 
b) apolices transitarias ; 
c) apolices abertas. 
§ 1. 0 As apolices fixastm·ãooprazo de um anno estabele

cendo o seguro de anim:ws em cocheiras, estalJlllos ou coude
larias. 

§ 2. 0 São consirleradas apolices transitorins aquellas em que 
for determinauo o seg·uro de rnercarlorias, nn animaes sórnente 
para uma viagem. 

§ 3. 0 As npolices abertas indir.am que os se.!.:urados. pot' um 
sú contracto, podem pôr em transito animaes ou mercndol'ias, 
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por meio de averbações feitas nas proprias apolices pela com
panhia, mediante aviso prévio do segurado. 

Art. 11. Estes contractos serão realizados por minutas feitas 
e assignadas pelo segurado, que as enviará a companhia para. 
confecção das apolices. 

Art. 12. As condições constantes das a polices farão parto 
integranto dos presentes estatutos. 

CAPITULO Ill 

CAPLTA L 1 MT:TL\IUO:-; E SU.\S .\TTI: llll:LÇí'í:~" 

.P.rt. 1:3. O capital social será representado p0los proprios 
valores segurarlos, iniciando a companhia as suas operações de 
conformidade com o que determina o art. 3•;. 

Paragrapho unico. o capital deverit ser angrnnnta1lo ao ma
ximo possível, por isso que, quanto maior for, maior será a 
renda. 

Art. 14. Como mutuarios, qne são, o~ nwmhros componente3 
desta empreza, quo se o tornam p>?los Slognros ndla ell'ectuados, 
assumem e garantem, em reciproca, a~ respons:Jbilicbdes so
ciae;:;, equitativamente buscando indemnis:lçõcs de prnjuizos pro
prios e occorrendo a ~anar dPsastres ou rlamnos 1le outros as
sociados, de accordo com o objccto essen,·ial da cninp,tnltia. 

CAPt'lTLO IY 

DOS LCCrtüS l~ :;1-.\ Al'l'LICA<. \o 

Art. 15. Os lucros da comp,lllhia emanari"to das transacções 
que realizar, por em~ito do qne é exposto uos êll'ts .. 4° e 7" e ::illas 
accessorias determinante;:;. 

Art. 16. Os lucros serão npplic:Hlos : 

u) ao fundo de sinistros, dm·nnb os prirtteiros eineo annos; 
b) esse fundo, no fim do prazo marcado, serit rlislrihni1lo em 

quiohões, meta fe para os St~gura-dos exi~tentos e a outra parte 
entre os fundadores da comp:tnhia, commen!ladnr .To<~qnim Ber
nardino Pinto l\Iaclmdo, Antonio Fernandes da Cusu~ G:nimarães 
e capitão Americo dn Albuquet·qne, obscrvandn-sJ o ff!113 tli::lpõe 
o art. 20 do decreto n. 434 do ·1 de julho <le 18~)1 ; 

c) os quinhões constituern titulos ao portador, com valores 
relativos á distribuição daqnelle funtl'J, proporcionalmente 
feito ; 

(7) a capitalisação, !'ealiz:l<l:-1 pnr cfl\)ito do fJllC rlispõe rt clansnh\ 
a) do art. 17, occorrcrtl para rc~s-<\tc llo3 qninh11os: 
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e) desde que seja efre~tuado o resgatu lof<lÍ dt'S Quinhões, a 
vert1a marcada pPia. pür·ceutagem da ··1 u:::u~<t. u) do a!'t. 17, 
passar·á a ser de 20 %, adclicionando-se os :10 % restantes ao 
fundo de rntr~io, conforme a. cl:lusttla IJ) do mo:-;mo art. 17. 

Art. 17. Dopois de passado o primeiro •JuinqnAtllliu far-se-ha 
annualmente a distribuição de lucro pelo modo seguiute: 

a) 50 % para o fundo de reserva ; 
b) 50 % para I'ateiar elltro o:; as:-!o+u'ns e f'untl:ulnr·tr, con

forme preceitua o art. 48. 
Art. 18. Havendo ab:;orpção dos Jueros por· em•ito de sinistros, 

não se fará a distribuição (de ln.;ros) etll'Illanto niio fi)rem co
bertos os prejnizos causados. 

CAPITULO V 

DA AD:'III:\TISTIL\.Ç'ÃO 

Art. 19. A aclrninistraçilo será composta de tres membros, 
eleitos quinquennalmente pela :tssembléa geral, de accordo com 
a clausula c) do ad. 3\), que d~~signar:"io E"ltr·e si os enca.r;;o:s de 
presidente, secretal'io o thosoureiro. 

Art. 20. A reeleição é pei'rnittida. 
Art. 21. Compete i administr:tçilo, ak·m dos deveres e prer·o

gativas estabelecidos em lei, Hwis ns se:;uinfes :1ttritJuiçõos: 

§ 1.0 f{e:tlizar todas as opet·nções f}llü :-ão nl•}···to ria ~omp:1:1llia, 
de accordo com o::; arts. 4° e 7° e as snas sr>qiwntes di~posições. 

§ 2.0 Transigir·, renunciar direit,ls e ac~ür~s rela ti\' os a bens 
sociaes, celebrar accordos, promover e acccibr· con trados da 
especie a que se dirigem os seus fin~, cont O:' nw:f'rllfJ'i Ft• 1loral, 
Estado1cs e 1\Innicipaes, e uem assim ~om p:,:-tkulüres. 

§ 3. 0 Depogitar os dinheiros da conJpnnlti:l ·~!n 11111 011 mai:;; 
baucos Jc.;ta Caj;it;d, estaiJeleceudo co:rLs t;~·l'n,iil-.!J vil uutr .. s, 
como mais convenha. 

§ 4. 0 Solicit<lr dos poderes publicos rpwe~qnor <IUXilios, favores, 
privilegias, ou ronces:::õ·~s. que possam s1~t· c ;:p!or:ulos pc•!a. com
panhia. 

§ 5.0 Apresentar annnalrnente o relt~tcrio das oporaçües da 
companhia ao conselho fiscal, para dar parncer. 

§ 6.0 Suhmetter o prop1·io relatorio, ap[Jeusarlu do parceer do 
conselho, á as~emhlé.a geral Ot·dinarin. 

§ 7.° Fazer as convocações das <1Ssemblé:\s. 
§ 8. o Estabelecer agencias conforme ns neces:::;idades sociaes, 

tomando deliberações a respeito, do acc.)! Jo com o con~dho 
fiscal. 

§ 9.'' Nomear e rlornittir· empregados, m:~ J'(:;wdo-1hes os orde
nados, e escolher os agentes IJunqu~iros nos logares para onde 
occorram os committentos dn comp;wltia, 011 onde jnlgar de 
proveito. ~ 
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§ 10. Cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos e obser
v~r as disposições rla lei e d~ nssembléa geral. 

§ 11. Firm:1r, por tlou::; rle seus membros, as apolicP.S da com
panhia, clwques e mah; pnpeis que attestern transacções, ou que 
se retil'am a respousaiJi!itlade::; sociaes. 

Art. 22. O exercício do cargo rle director· da companhia obriga 
á caução no valor de 5:01.10$, na especie que for rleliberaua pelo 
conselho tiscal. 

Paragrapho nnico. Nenhum 'lirector sm·á empossado dores
pectivo encargo sem qne previamente tenh:t cumprido as dispo
sições do artigo anteceLlente, salvo os primeiros. 

Art. 23. No caso fortuito 1le divergenci<L entre os membros de.\ 
directoria, será convocada uma sessão, conjnncta, 1lesta. e do con
selho tiscal o seus supplentos, para res•JlH~r snhro aqndle 
olJjecto. 

Paragrapho unico. De accordo com o fJUe fleterrnina o nrtigo 
supra, a maioria ~bsolutn. tle Yotos re::;ol ve c decitle, sem mais 
recu!'sos para o direetor vencicto. 

Art. 24. Qualquer vaga aber·ta nn, tlirectoria serit preenchHa. 
em fórnm legal, si isso for resol vi,Jo em ses:::ão da dir0etoria com 
o conselho tiscal. 

Paragrapho unico. Si, ao coutrario do que estabelece o artigo 
acima, entenderem os memhros da administra,;ãu ~~ do conselho, 
a companhia continuará a ser gerida pelos dirt~ctoros re::;tantes, 
até que se reunt a assembléa geral, pa.ra resolver. 

Art. 25. O direetor que deixar de excrcPr o cargo por espaço 
do mais de tres mezes, sc~m causa justilic:1da, ou nfio cumprir o 
(lisposto no art. 2:2, tica ipso facto nxoncrado do c~lrg-o. 

Art. 2G. Os honorarios Lle dire~tor serão de GOO$ mcnsaes 
para c:11la um, e mais 5 % dos lucros verificado:; semestral
mente, distribuídos por ellos em partes ign~es. 

Art. 27. Alem dos deveres !:\'er:v~s (},~ clired,nr, enbe ao pre
si,leu te: 

a) representar a companhia em Juizo, on em qualquer lognr, 
f<tzeudo-·se substituir por procuração quawlo ti v-er de delegar 
poderes a extranhos e, por autoriS<1ção em utncio, quando trans
fira porJeres a outro director; 

b) presidir <IS sessões d~t directoria,, e desta, como o conselho 
fiscal, e as de assembléa, para inicio dns trabalho~, procedendo 
depois de accor1lo com as disposições do art. 41. 

Art. 28. Ao secretario fica commettido, alem elos encargo~; 
geraes de dil·ectoria : 

a) redacção das actas, confecção dos relat<wios, correspon
dencia e annuncios. 

Art. 29. Ao tlwsoureiro incnmbe: 
a) manter sob sua guarda e immediata respünsabilidade os 

dinheiros, titulas e obrigações, livros e mais papeis inherentes 
ao seu cargo ; 

b) receber e pagar os dinhc~iros relativos :'ts transacções 
sociaes; 
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c) f<lzer depositar os saldos em banco que for designado; 
d) fornecer mensalmente uma synopse do estado da. caixa, para 

ser exhibida nas sessões do conselho fiscal e da directoria, a 
realizarem-se, como preceitua a lettl'a a) do art. 32. 

Art. 30. Na ausencia accidental de qnalquer dos direetores, 
elles substituir-se-hão, de modo, porém, quo no:j negocios da 
companhia seja sempre observado o qne determina o § 11 do 
art. 21. 

CAPITULO Yl 

DO CO~SELJIO FISCM, 

Art. 31 .' O conselho será eleito annualmente por escrutinio 
secreto, em assembléa geral ordinaria, e será cOI11FOSto de cinco 
membros effectivos e cinco supplentcs, de accrn·do cnrn a clausula 
c) do art. 39. 

Art. ~12 . .Alóm dos deveres CJile suo detc~·miuatlos na lei, com
pete-lhes : 

a) reunir até o dia 10 de cada mez, em so.;;silo ccmjuncta, plra 
tomar conhecimento das operações etl'ectn:trlas no mez antece
dente, analysar a synopse mensal J;t eaixa e resol v1~r sol.H·e 
assumptos adventicil'S; 

b) prefaciar os r·elatorios annn~os, nppnn:-:;ando-os do parecrr· 
sobre exame de contas e julgamento do:; aeto~ da direct.Jria. 

Art. 33. Os supplentes mais votarlos, na odem dos sufft'::tgios 
obtidos, substituirão os membros eff,~ctivos do conselho tbcal. 

Paragrap\10 unico. A substituição dar-se-!Ja quando qualquer 
membro effectivo tenlu resignrrdo o seu m~tne.bto, ou h~1j:1 sido 
exonerado por força do art. 34. 

Art. 34. To:lo e qualquer membro e.fft~cti vo do conselho fiscal 
que faltar consecutivamente a tres sessões, selll prevLt justifi
cação, considem-se immeJiatamentc cxonera,lo. 

Art. 35. O cargo de memlwo dr) consdl!o tiscrtl será remune
rado com o honorario mensnl 1le 100.~ e l ~ó dos lucros verifi
cados semestralmente, para ca'h mer;1hro em exercício. 

CAPITCLO Yli 

DAS SESSÕE:) E ASSI~::IIBLIÚS 

Ar·t. 36. As sessões e nssemlJl,!as serão assim t1esignae.1as : 
a) sessões de directoria ; 
b) sessões conjunctas; 
c) assemhléas geraes ordinarias; 
d) assemlJléas g.~raes extl'aordin:l ria.s. 
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Art. 37. As sessões de uircctoria serão effectuadas semanal
mente, ou quando for julgado necessario pelos tlireetores, para 
deliberações que desejem tomar em commum. 

Art. 38. As sessões conjunctas especificam as reuniões da di
l'cctorht e do consalho tlscal, mensalmente de accordo com o 
art. 32, na clausula o) ou quando se tornar preciso. 

Art. 39. As assembléas geraes ordinarias serão effectnadas 
annnalmente (no mez do maio de c~ula anuo) e dellns o <."I.SSumpto 
será : 

a) exame O julgamento u:tS contas e dos actos da, uirectoria, 
flUO exhibirá o r~spedivo relatorio, historian<lo todo o movi
mento da companhLt d.urante o anno anterior ; 

b) approvaçfio do parecer do conselho tist:aJ, o qne importa a 
qnib(,:iío das contas e plena acquicscoucia aos ados th di
reetoria; 

c) el()ição, por escmtinio secreto, elo eonsGlho tiscal e da dire
cto!'i:t, aquelle annualmento e <·stc.t quinzenalmente, podendo os 
mcmlwos, tanto do um co~no 1l0 outr·a, ser l'8doitos in totum 
ou in partibtts. 

At·t. 40. As assembléas geraes extraordinarias serã.o convo
cadas pela directol'i:t e conselho fisc;tl qn~~nclo, por circnmstan
ci:ls occasion:ws, isso so to!'lle JH'eciso, on por eíl':~i to 1las deter
H! inaçõ0s tla, lei, nos casos por ella previstos. 

Art. 41. As assembléas gera'3s serão presitliuas por um as
sociado eleito on acclamado no inicio de sua realizaçi:to e, em
possado pelo presidente cb companhia, dirig·ir:·t os trabalhos. 

l'al'agra,pho nnico. O prosi,lente eleito on acclamado convi
dal'it dous outros as::;ocia1!os, investiudo-os das fuucções do se
cretariauo. 

Art. 42. Para a constituição de nma assembh~a gnral é preciso 
quo se reunam, pelo menos, sete associados, além dos membros 
tla dirtwtol'ia. e do eonselhu tiscal, representanrlo a quinta p:.rte 
do capital em operações. 

§ l." Niio comparecendo nnmem fjne legalise a assembléa, 
{';tr-se-ha. 2" e ~~a convoraçõe.s, medi:mrlo entre ellas um ínter
T'Af~no nntlf'ft m.-'nm· rle (•inrn rlias. 

~ :2. 0 A-.; assemb!ót:-; devem S'3r, antecipadamente, puLlica
m·~nb, annnnci:ula:; ; m:uirnó n terceira e ultima, na qnal as re
snln•.~õflS sel'iio vitli•las. ~1 despc>ito do peq11eno nnm ·to ele asso
cict•!os e lllinima t•epresentnçilo do capit,ll. 

§ :3." E-;ta, ultim:t convocaçiio será feita, não s,·, por annun-· 
eio.;; repetidos nos jnl'naes, com0 por carbs t.~xpe lidas pelo 
Cor1·eio. 

Art. 4:1. Em assemhlé~ts gemes especiaes, on para reforma de 
est<ttutos ou prtr<l tratar-se de outros ::~ssnrnptos •le maior im
p,wtancia, como liCJnidaçi\,o da companhia e julgamento ou san
cção de qualquer medid:t para o engrandecimento social, as re
soln~ões sel'ii.o tomadas, sempre, por maiorht de votos, achan
do-se present~·; dPn::; terços 1los GS';IJeif'dos, ropre.senli1ndo c:apital 
equivalente. 

Poder Executivo 1sg; 36 
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Art. 44. Em todas as assembléas as resoluções tomadas por 
maioria relativa de votos import:tm plena sancção de asso· 
ciadoJ pre3on te-; e ~J usen tes 

Art. 45. Em todas as as)embléas cada SoJcio, de per si, terá 
apenas um voto, podendo concorrer com mais de um, 
quando representando outro ou outros associados, com procura
ção que transfira poderes pam esse objocto. 

CAPITULO v-lll 

DISPOSIÇÕES G E !lA E~ E TRANSITORIAS 

Art. 46. Todos os sinistros, honorarios, ordenados, porcen
tagens, commis:lões e demais despezns inhere!ltes ao movimento 
da companhia serão semestralmente liqnid~ulos pela conta de 
lucros e perdas e o saldo resultante levado ús contas de quo 
tratam os arts. 16 e 17. 

Art. 47. Do conformidade com a chnsnla rl) do art. 7° a 
companhia nomeará ngentes hanqnoiros nos pontos qno setor
nem ronvenientes un Ropnhlic1. 

Art. 48. A c0mpanhi:t distrilmir;'\, do accnrdo com a clausub 
d) do art. 17, os fliVi1lendos em 1linlteiro corrente. 

Paragrap!w unico. Os divid,md<lS não reclamfldo::; no prno de 
dous annos roverteri\.o em favor dtt recdt:t soei: l. 

.Art. 4\). No prazo do primoiro quinqnennio est1·s estatutos sú 
poder;"lo ser rt~fornwdos por doi iberação acconlada entro a dire
ctorh e o conselho fiscal, sor11lo f]Ue fpmlquer reforma só se tor
nari exequivel uepois da approvaçào da a;;sombléa geral o do 
sanccionada pelo Governo th Republica. 

Art. 50. Todos os emJ:lreg;uios e demais fnnccionarios da 
companhia seriio obrigatlos á tlança para o exercicio de seus 
Jogares, a juizo da administração . 

• \rt. 51. A gestão da primeira directoria tor·minará um anno 
depois de atravessado o per·iotlo !lo prirneir·o quinquennio. 

Art. 52. Para a primeir,t administraçilo ficam desd~J já desi
gnados os fundadores dosta companhin, commenuador .Jo:tqnim 
Bernardino Pinto 1\Iach:vlo, presi1lonte ; capitão Americo de 
Albuqnerqner secretario; e }dJtonio Fernanrles da Costa Gui
mar·ães, thesoureiro. 

Art. ;:)3. Ficam deste já autorisados ns prim:~iros administra
dores a IWJUerer ao Governo a approvaçilo destes estatutos 
acceitando qnaesqner alterações qne nã0 venham a atfectar o 
objecto da companhia, e a occorrer á:; uespezas necessarias com 
a instalb.ção. 

Art. 54. O primeiro conselho fisc1l será eleito na a;;;scmblé~l 
de installaçilo da companhia. 

C<lpibl Federal, lO de novembro de IS9:).-Joaquim Bemardi
no Pi,'tto M~ch~do.-Capitão Ame1·ico de .. AlbwjuerJue.-Anto
nio Fcn~anr/es da Costa Gui,naraes. 
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APOLICE FIXA 

Condiçi]es de segzo·o 

}.a De accordo com o§ 1° do art. 10 dos estatutos, as apo· 
lices fixas terão o prazo de um anno, estabelecendo o seguro de 
animaes em cocheiras, coudelarias ou estabulos. 

2. a Por estas apolices porlerá tambem fazer-se o seguro de 
aves ou de mercadorias em deposito, não vropriamente em ca
sas abertas ao commercio. 

3.a Os riscos de morte casual ou por accidente são precavidos 
pelo vigente contrncto, obrigando-se a companhia a cobl'ir o 
prej uizo do segurado pelo pagamento, em moeda corrente, do 
valor do animal fallecido. 

4. a O seguro de mercadorias ou aves em deposito é só contra 
o risco de roubo, avaria ou morte por circumstancias accirlentaes, 
impossíveis de previsão. 

5. a A responsabilidade da comp.tn h ia começa logo d'JtJOis de 
effoctuado o contracto de segtu·o, e temlina após a retirada do 
animal ou mercadoria do primitivo depasito si não for sciontitl
cada a companhia da mudança ou conforme determina a con
dição 1". 

G.a Os prnzos dos seguros são contados da. hora do meio-dia 
d·t data do contracto a igual hora <lo dia om quo teu h a de 1ina
lizar. 

7 ."Ao contracto do seguro deve preceJer minuta feita e 
assignada pelo segurado, Cdlll <~sclarecimen tos precisos. 

S.a Acceita a minuta pela directoria será paga, pelo segura
do, a importancia total rio premio, sello e apolice respectiva. 

u.a Todo o segurado, deve declarar, s0b pena de exone!'aJ• a 
companhia de 1~espoosabilidade tomada, a qualidade <Jue lhe 
assiste no contracto do seguro. 

IO.a Qualquer irregularidade na minuta do seguro que possa 
denotar lacuna. proposital, por mú fé, importa em nullidaúo de 
contracto e não obriga a companhia a indemnização algnma. 

11. a Succedido qualquer sinistro, o segurado avisará bJgo a 
companhia pata verific:lção do facto, sendo que, entre o sinistro 
e a noticia á sede social, não mediará perio,_!o maior ele 24 
horas. 

12.a Fóra desta Capit:lJ, o sr~gnrado fará o aviso aos agentes 
ou reproscmtantes da companhht, si existirem elles no local do 
sinistro ou aqnelles que permaneçam em sitio mais proximo. 

13.a Os p1·ejuizos dos S1'gurados serão pagos á vist:~, em dinhei· 
ro ou em letras acceitas pela directoria, conforme eventos oc
casionaes e de reciproco accordo. 

l4.a As letras vencorãojurosa favor do segm·ado nunca menor 
de 6 'io no anno ; no caso, porém, de prompto pagamento ou 
liquidação da letra antes de passado um terço do veucimonto, é 
ncultaJo á companhia o desconto de igual pcrcentag.~m. 
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15. a o sinistro verifica-se por exame prompto da directoria 
na capital, e em caso de duvida, por todas as provas exigidas 
em lei para authentical-o. · · 

I 6. a Si o sinistro for acontecido fúra da capital, será consta
tado pelos agentes ou representantes da companhia, que la
vrarão um auto de exame por elles 11rmado e por mais duas 
testemunhas. 

17 .a O animal sovicíado por máos tratos ou morto por con
dições de falta ou má qualidade de alimento, envenenamento ou 
por outra causa anti-natural, isenta a companhia da equidarle 
do seguro. 

18. a As mercadorins ou a vos deterioradas ou furt~tdas, umas 
por condições de desabrigo ou falta de segurança 1lo deposito, 
e outras por circumstancias relativas, extraviadas ou mortas, 
não obrigam a companhia a indemnisação de especio alguma. 

19."' A companhia. não respondo por qualquer sinistro depen
dente ou emanado de commoções iotestinn,s, gnerrns externas, 
sedições e eventos equivalentes; restituirá, porém, a importancia 
do premio do seguro sómente ao segurado. 

20. a O que não estiver previsto nesta. a poli co será regulado 
pelas condições das outras e pelos estatutos rJa companhia ; 
sendo que o premio para esta especie de seguro attingirá, no 
maximo, a porcentagem do 3 o/o tlo capital segurado. 

APOLICE TRANSITORIA 

Condições do segw·o 

I. a Como instrue o § 2° do art. lO tlct lei social, serve a 
apolice transitaria para o seguro de animaes ou mercadol'ias 
em transito, porém sómente pura nma t·iagem. 

2. a Os riscos de morte ou de extravio por efTeito eventual ou 
por desídia da empreza publica. ou particular, ou do quem for 
encarregauo do Lransportt: de animaes ou c1e mc;oc~trloeias, stlo 
salvaguarclarlos por esta apolice, obrigando-se a companhia a 
indemnisar o capital segurado. 

3. a A responsabilidade da cornpanhi::t estende-se da occasião 
do embarqu.~ á do desemb;trqtw dos animaes on mercadorias 
seguros. 

4.a E' ncccssario precedencia de minuta r~~ita e assignada 
pelo segurado para confecção da apolice respectivr~. 

5.a Entregue a minuta á directoria e por ella sanccionado o 
seguro, entende-se realizado o contracto, cabendo ao segurado o 
immediato p<tgamento do premio, do sello o do valo;· da apolice. 

6.a Mesmo que se não tenha extrahirlo a apolice ou della feito 
entrega ao segurado, uma vez acceita a minuta pola directoria 
e pelo segutado satisfeitas as despozas inhereut~.:s, esta o con
tracto do seguro realizado para todos os e tl'eitos. 
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7. a Clara em seus termos, a minuta. deve ser feita com toda a 
precisão, declarando o segurado a qualidade que lhe assiste no 
objecto seguro, por isso que qualquer irregularidade ou lacuna 
annulln.rá o contracto. 

S. a O segurado logo que tenha aviso de sinistro, em que tenha 
so:ffrido damno, commnnicará á companhia ou a seus agentes ou 
representantes, si for o successo fóra da capital, para que se lhe 
faça a vcriticaçfio. 

9.a Até 2! horas depois do sinistro deve o segurado onviarou 
dar o aviso do prejuízo sofirido. 

10. a A indemnisação será feita ao segurado immedhtamente 
após verificar-se o sinistro. 

11. a O embolso do valot· perdido ser a realizado conforme 
dispõe o artigo precellente, em moeda corrente ou em lotras, 
de rnutuo accordo entre a companhia e o segurado. 

12. a A''!3 lettras serão contados juros na porcentagem de 6% 
ao anno a f<t vor do segurado, regulando esta mesma porcenta
gem o abatimento, no caso de indemnisação immediata. ou no 
desconto da mesma letra, até decorrido um terço do prazo 
nella determinado. 

13. a A directoria, logo que tenha sciencia de qualquer sinistro, 
deve occorrer· ao local onde se tenha elle dado, o tratará 
promptamento de promover-lhe a liquidação. 

14. a Quando verificando um sinistro, a directoria experimentar 
duvidas sobre o modo por que foi succedido appellará para os 
recursos da lei para conquistas de provas absolutas. 

15. 3 Animaes fallecidos, durante ou até o terrnodo transporte, 
por falta. 1le tratamento ou po.r outra ca.usn. que (]evia ser pre
vista, bem como mercadorias quebratlas, deterioradas, defrau
dadas, por condições de máos a.ccommodamentos, importam em 
sinistros preveniveis e exoneram a companhia de toda a respon
sabilidade. 

IG.a As asserções contidas na clausula acima determinam 
completa nullidade do contracto. 

17." Sinistro por etreito de lutas internas ou externas, revo
luções, etc., não importéLm em risco para a companhia, que fica 
isenta de indemnisal-o. 

Is.a Nos casos previstos na clausula anterior, cabe á com
panhia reembolsar ao segurado o valor do premio sómente. 

19. a Por estas apolices serit feito o seguro de gaclo em pé ou 
carnes vertles em transporte. 

20." Nas imprevisões ou lacunas que possam existir nestas 
apolices, as cl:1usulas constantes das outras e dos estatutos, re
gularão, em assumpto de duvida; e para os seguros clesta especie 
o premio jámais ultrapassará de 2°/o sobre o capital por ellas 
garan tiLlo. 
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APOLICES ABERTAS 

Condiçücs do seguro 

J.n Conforme é expresso no art. 10 dos estatutos pelo § 3° 
estas apolices estab2lecmn o seguro de fJU<lntia, superior, que 
será partitivamente applicarln, a diversos emhrti'ques do animaes 
ou morcadori:ts. 

z.a. A responsahilidnrJe da compnnhia pelo transporte de 
animacs, nwrcadorhls ou outro~ IJWV:JScJner o~ject•1S será relativa 
a cada embarrJue, conformo scienti tiraçiío do so!2·nrado, á dire
ctorin, que acompanhará a :tpolicc par·a respectivo ayerh<tmento. 

:1." Abrangendo os fins da companhia o snguro de gado em pé 
do carnrs verdes, de~ diversos aninwes, do mercadorbs e de 
quaeSrJUI:lr objectos, a garantia Jos contractos r111e eiTrctuar é 
restricta aos casos accidentae:) no transito or;coJTidos, só por 
desastre impmvbto ou 110r desídia da empreza ou pessna encar
regnda do transporte. 

4. a No caso de com moções intestinas, guerras, ataqne3 ú mão 
armada, aos vehiculos coutluctor·rs dos o!Jjectos ou :1I1imaes, em 
geral, seguros pela compaullia, cessa, toda a rcsponS'lbilidade 
que haja ella assumido. 

5.a Nos casos acima prnvistos, a companh!a rcstitnirú ao se
gurado o valor do promio do seguro. 

6.a Dando-se o evento rle oxtrnvin ou viol:1çiio de qualrJuer 
objecto S0'guro, o sr>gnraclo ou quem represeute deverá verifi
cai-o no ponto de desembnrqne, per:n1to o agente da estação, 
si for por estraJa de ferro, ou ante o encarregndo do receber e 
entregar os volumes em trunsito, confurme a quem rur eom
mettido o transporto. 

7. 8 Estas verificações f:erão feitns sempro ante duas teste
munlws, quo assignarão com o segurado um :illto de exame, que 
se enviarú á companhia para agir crnn·enientemente; 

8." Qnan(Io, }JOr circumstancias de múo encaixotamente ou 
fragilitlilde de iuvolucros aconteça q tw se quebrem g:•rrafas ou 
ohjecto:1 de vidro ou cousa ef}ui valente, dissol vem-so lata&, ou 
de~untem-se barris, produzindo o dm·ramo de líquidos rJUe con
tenham, desapparece a responsabi!id;~de da cc·JJq,:mhi<~, qunnto ás 
mercadorias nessas condiçõ0s. 

9.a A companhia fará o reembolso ao sogurauo do valor se
guro, em todos os casos de sinistro, nttendenclo aos suceessos do 
morte natural ou por accidente nos animaes, e por inutilisação 
ou extravios de mercadorias por de~astre ou furto, sempre de 
accordo com o valor manifesto nos documentos d0 frete. 

lO. a O pagamento da im portrl.llcia do seguro ~e I á feito em 
moerla corrente ou em lettrm:, que a companhia accoitará con
forme for do conveniencia na occasião, accordnndo ni~so eom 
o segurado. 

li.n As letras vencerão jmo para o segnrado á rnziio de G 0/ 0 

ao anno e esse premio regulará a qnota do desconto de que 
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gosará a companhia quando liquide aquello o nus ató um terço 
do pr~1zo antes do vencimento. 

12." As liquidações dos contractos de seguro, por pagamento 
de prejuízos, serão feitas de prompto, apena:3 verific<Hlos os 
damnos soffridos pelo segurado. 

13.a No caso de duvida sobt'o a naturezn. ou causa do dnmno, 
cabe :'t companhia, o uso de todos os rccnJ·sos 110 lei pai::t 
prov:d-o. 

14.:. Nos casos provistos peb cl:'tusnla 8", e quando acout~~ça 
o fhlle(!ÍinBnto de qualquer animal por más Cl)ndiçõcs do viagem, 
por falta do alimento, on om conseqnencia llo mf1os üatos, ant0s 
ou durante o lran:-;porto, JL·a o sogur:ulo St'lll direito :t imlcmni
saçilo n lgunm. 

15. 3 Estes seguros sorfto realizados de accorilo CO!ll minuta 
foib e assignada pelo segurado. 

lG. a Entregue es!:=a minuta ú tlirrct<:rL•, contará ella o pt'emio, 
o valor da apnlico o o ~'('llo respectivo, 'Jllü srorú p:tg•) p<:\o segt:
rrvlo imnwcliatamc~Jto, t:·.:<.::tmhintlo-su cnt:"lu u docutllooto orlni
valente. 

17 ." O risco do scgu:·o fnito 1)or arolice3 será tomado do em
barque a desembarque dos animaes on das mercadorias. 

18." Em caso tle qnaliJUOl' sinistro solfl'irlo polo S1•gnra11o, e 
unw, vez feito o tlevitlo par:anwnto do sr>guro, tr'nn~ret·trú olle á 
compauhia todas as faculdatles permitlida;:: om lei, inclusive 
procuração em causa proprh para o e m~ito de pldtcar elln o 
direito de indemnisação, quo lho assbti!{t junt0 da i•ltlproz:t ou 
particular causador do d;nnno ou prrjnizo vel'ificaclo. 

l~J.a As lacunas do improvi~,ão regul~unentar ne"tas a.pnliccs 
Sei·ã:o suppridas pelo que é dist~osto I'as cunLliçOos das oulrus 
apolicr s e nos estatutos 1l:l Ci•mpanhia. 

20. a o premio r lo seguro llxado para a3 lll o;;on tos n polices 
será no maximo de 2 °/o• 

Capital FoLieral, lO ele uovemLro do l88G.- Joaq1'im Be1'Har
dino Pinto liiachado. -Capitão Limerico de .. tlútu]Hcrquc. -
.~1ntenio Fernandes da Costa G uimaraes. 

~~ 

DECRETO N. 253G n - DE I~ Dg JULHO DE 1 F'J7 

Autorisa a mudnnça do eclificio tlas officinas a construir em Cruz AltJ. 
para o ponto terminal da linha ferrea de Santa 1\Iaria rto Urug-nay, 

O Presidente da. Republica dos Estados Unidcs rJo Brazil, 
attendendo ao que requ€lreu a « Compflgnio dos Chemins de fer 
Sud Ouest Brésiliens», decreta : 
A~tigo unico. Fica dispensada a construcçüo do edit1cio rbs 

officmas, pro v isto em Cruz .A I ta, o autorisaila a C(•tn pn.n!th a 

(*) O decreto n, 2:J55 uii.o foi publicado. 
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realizai-a na estação terminal na margem do Urugnay, L em 
como a proceder a augmentos nas officinas de Santa Maria, di
vidindo entre estas e a estaçito as machinas e ferramentas, turlo 
de accordo com o quadro que com este baixa rubricado pelo 
director geral da Directoria de Viaçiio da Secretaria de Estado 
dos Negocias da Industria, Viação e Obl'as Pu~Jlicas. 

Capital Federal, 19 de jnlho 1l1) 1897, 9" rla Repul1lica. 

PRUDENTE .J. DE MoRAE-3 BARROS • 

.lo(u;uim D. Jft~rtinlw. 

DECltETO N. 255i - DE 21 liE ,JUL!IO liE 1897 

Dcclnra extincto o Ct>n"en~t!orio Dram~tico 

O Presidente da Republica dos Esbdos Unirl<'S do Brazil: 
Considerando que a experienci:t mostrou sutneientementu a 

inutilidade do Conservatorio Dramatico, creado pelo decreto 
n. 4666, de 4 de janeiro de 1871, o qnal nenhuma iutluencia tem 
conseguido exercer sobre o the:ltro nadoual e a litteratura e 
arte dramatic;(s ; 

Decreta : 
Art. I. ° Fica oxtincto o Consonra to rio Dram:1/ico. 
Art. 2. o Para a execução das peças thcatraes e exbibições em 

casas de espectaculo, a Policia cingit·-se-ha a tomrJx conheeimento, 
com antecedencia, da peça on do programma 'lne tiver de ser 
exe?utado, calwnrlo-lhCJ prohibir on ';uspcmder o espectaeulo si 
verificar que delle possam resnl ta1· pt'rtnrba,ção da ortlem pu
blica ou o1l'ensas ao decoro publico. 

Art. 3. 0 São revogadas as 1lispo;;içõcs om contrario. 
Capital Federal, 21 de julho de 1897, 9' da RepuLlica. 

PRUDE.:"\'TE J. DE MORAES BAH.lWS. 

Amaro Cavalcanti. 
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DECllETO N. 2558 - DE 21 DE JULHO DE 1897 

Regula a inRpecção dos thPatroR P outraR c:tRr~R do eRp~ctaculos da 

Capit<J.l Fedet·al. 

O PresHente da H.epnblica dos K;tados Unidos do Ht·azil, em 
conformidade do disposto no art. 2u do •lecreto n. 2Gf>7, desta 
data, relativamente aos tbeatros e outras casas rle espectaculos 
da Capital Federal, resolve approvar as instrucções annexas, 
assignadas pelo Ministro de Estado da Justiça, e Negocias 
Interiores. 

Capittt! Federal, 21 de julho de 1807, go da R~~pnh1ica. 

PRUDENTE J. DE l\loH.At<;S BARIWS. 

Amaro c(~Valcanti. 

lnstrucções a que se refere o decreto n. 2558 
desta data 

CAPITCLO I 

DOS TIIEATROS E CASAS VE E:3l'ECTACl.LOS EM GERAL 

Art. 1.0 A nenhuma casa, de espectaculos concederá o chefe 
de policia autorisa~·âo para. inaugurar-se sem que se teuha 
verificado a ~olidez, condições sanitari<\S e commodiclarle do 
edificio, podendo aqnella autoridade mandar fechai-a quando 
ameace a segurança ou prejudirpw o bem-estar do pnblico, espe
cialmente quando as divisões internas não offerAçam facil sahida 
aos espectadores, na hypothese de algum sinistro. l'at·a qual
quer alteração nas divi~ões e distribuições internas dos llwatros 
existentes precedera approvação do plano rcspcetiYo. 

Art. 2. o O chefe de policia marcará a lotaç;to de cada cas~t de 
espectaculos, sendo prohibido vender maior numero de bilhetes 
que o fix:_vl•) pnra a platéa, varandas, galerias c camarotes. 

Art. 3. 0 Haverá em c:vla theatro ou casa de especta.culos, e 
em 1ogar designado pela Policia, um camarote denominado da 
iospec.;.ão. 

§ 1. 0 A directoria ou ompreza é obrigada a entregar á auto
ridade policial, sempre que forem requisitados por escripto, seis 
bilhetes de entrada, e sem signal algum exterior, o que serão 
distribuidos aos agentes policiaes. 
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§ 2." A dirt3ctorin. ou em preza. é representada poh pessoa ou 
pessons, encnrregaclas de far.er exhibir as peças • 

• \.rt. 4. 0 Haverá bilhetes do entrada p11·a os camarotes, pla
téas, varandas e galerias, começa!lllo a venda dos lJilhetes meia 
hora, pelo menos, antes do espectaculo. 

Paragrapln unico. E' obrigatoria a entrega de senhas aos 
espectadores rp10 sahirom durante a repre:::cntação on seus inter
vai los. 

Art. G.o 03 recelJedorcs de 1Jilll8to:; c outros emjw garlos do 
tll0atro ou C<tsa Je esvectaculos, deverão communicar ao respe
ctivo administra1lor ou emprt~ztnio qwwsquor occurrendas havi
das no recinto o immedi<u;õos do edilldo, sen1lo llOl' ordem da 
autoridaJ.e sn1Jstituidos ou de~pcdi(los os que não tratarem os 
es pectaJ.ores com urbanidade. 

Art. 6." As ca(\eiras, os IJ:tncos da platéa e os camarotes 
terão nn:rwrn.çilo, u:lo sendo licito mud:u·, sem licetH;a da anto
rida,Je policial e a \'i.;;o ao publico, :1 1lesig-mu,%J ou du:-:tino dos 
Jogares da ::,ala, nem collocar cadeiras, L:m!Jorctcs o tra ,·essas 
nos espaços reservados á passagem. 

P<m1grapll0 unieo. Haver:·L no:-: c:unat·nt.t~S num·~ro de ~auciras 
corrcspundeutc ;'t, lotação. As caJcir:1s da plat'~" terão 45 centí
metros, pelo nPuos, de largm·a no-; nssontos, o C'ntrc ns lilas do 
C<lduirns, IH platéa, será guardado o f'Sp:1ço do ()!l ~nntimetros. 

Art. 7. 0 A :mtoriuade policial tol'á Illllll, ciJ:I\·n d;t l)('J'ta do 
commrmieaçfío para a c:lixa do theatro, palco, scenario ou ht~ti
J.ores, a f)ual se conservará fechada lluran to o espcctac11lo. 

Ar·l. 8." O preqo (los bilhetes de entrada para a platún, ca
marotes, varandas c galerias serú lixado pola dircdo!'ii1 ou em· 
Jlreza, e publicado em c:n·tar, á porta o saguões J.o the:üro e pela 
imprensa no c.::>meço de c;tda E"erie de espectaculos, não podendo 
a respPctiva talJc!la ser Jepois ai td·ad:t sem anclienl'ia do chefe 
do polida. 

Nem por c(~ll ta da unprcza, nem de particul::~rcs, podem os 
bilhetes ser vonrlirlos dentro ou fórn. do esaiptorio do tiJeatro ou 
ca~a d1~ cspecta.culos, por preço maior quo o estabelecido (art. 140 
do regulamento n. 120, de :~1 de janeiro 1le 1812). 

Os infractores so!freriio a pena do art. 3G destas instrucções, 
sendo-ll1es apprehendidos os l1ilhetes e vcmlidos no escriptorio 
do thEatro no preço lega I, pot· conta delles. 

CAPITULO Il 

DOS ESPEOTACULOS 

Art. 0. 0 A directorL.t ou empreza dará sci,-\ncia á autoridade 
polici:\1, com antcceclencia de 24 horas, do primeiro ensaio e do 
ensaio get•al da peça da f('cita flUe houve1· de ser exhibida. 

Os iu tractores serão multados em :JO~ e sofl'rerão cinco dias d<1 
prisfío (Codigo de posturas municipaes, ·titulo 8'\ § 4°, L. n. 85, 
de 20 de setemLro de 1802, art. 15, § ll). 
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Não se representará tamhem f]U:tlf)uer peça ue tleclamnção, 
pantomima ou outra qualrttH'r, sem que seu progrnmma tenha 
sido r:ommunicado á Policia, com antccetleneia de 4N horas, 

O:; int'eactot·cs serão multados em :m;:; o solfl'crü.o •·in(~o di<tS ele 
cadtda (Codigo de posturas cita,Jo § 4", titulo ()", 2" p:trte; L. 
cit. ibidem.). 

Art. lO. O chefe de uolicin poderá prohibit· ou snsprnuor a 
exocuçilo 1b p(•ça de recita ou progrannna de esp8dacnlo, qn:wdo 
voritiqn0 qne da Stlit r('alizaçiio po:-:sn I'P~nltm· pertnrhat.;ão !lrt 
orLlom Jllll>lkrt ou rtnando haja no coutexto allnsito :tg~rossi V<\ a 
detonnina!la pQssoa, ou ofl'en:'a aos bons costumes. 

Da prohil>i<;ão ou suspensão haverá recurso para o :Ministro, a 
quem serão presentes :ts razões do rrcnrso, com in formação do 
chefe 1le pnlicia, quo a pre:-;brá no prazo de ,1H ltoras, no 
maximo. 

Art. ll. fi<wen!lo mnrlanç:1 •Jc prog-rammrt on trnn:-foronci:-t 
tle espectncnl11, }lOl' raus:1s qne mercçmn annui'Heia da ~Jutol'i
dade policial, on suhstitniçii.o de artista que nelle duvcrá totuar 
lXtrte, fnrá o emproznl'io anrmt•cio motiviido, por meio de c:trtaz, 
na porta e saguões do thoatro e pcln. impnms:1, si l~tm v r: r tempo, 
dando sempre no publico as ra1.ões 1lo seu proce:lintt)lll'l o •tosi
g·nanrh, no caso de tennsí·ercucia, o dia da rept·c,;r·nliH;:lo. 

1\rt. 12. Os actoros fJUe nltet'arem o tex tu d:\i-1 p•·<~as, accre
sccntando ou diminuindo pnlavra:s, que derc111 a u;tas seJÜÍi]O 
eqni voco. por meio !lo intlt•xilo da vo;r, e g-•J:SltJS, ou nas panto
mim:,s c Llnllças fizerem accnus o met11liO!> ~ndeecntes, incorrerão 
na mnltn, de 1 Os :-t 20$ c em f]ll:ttro a cinco dias r1n pl'i:'ã() (Corligo 
do y1osturas citndo, titulo ii", §f>''; L. cit. ibidon). 

Al't. 1:). ferilo l't'S}l011Sil1Jili:::.<VIos, na culii'Ol'lllÍd<IJO das uispo
SÍ!;ucs do nrt. 2\12 do Ü11li~~o Pennl, os ndoros q1w r<'Pl'Ot1uzirem 
no palco textos oLscetKS uu o1l'uiL:iiYus Lia lllüt'al publica, cou
sigundos no original. 

Art. 14. l\leia hora antes rlos e~pect;1enh8 illuminar-se-hiio os 
corredores e salas, r1ue assim ~crão c0u::cn:\rlo~ até a retirada do 
publico. 

Art. 1!1. Os espectaculos começarão impreterivelmente ás 
8 % horn'3 da noite, terminanuo até meia-noite. 

Parngrapho unico. Os entreactos nito excederão do l :J lllin11tos 
e serão preenchidos por musica. 

CAPITULO lil 

DOS ESPECTADORES 

Art.- 1~ .. ~ingnem, dentro elo then.tro ou cns:t. de esrectncnlos~ 
podera dmg1r-se em voz alta a quem rtuer rpw S(~ja, excepto aos 
actores, com palavras de approva~ão ou reproYação, como: 
«hrnvo, caput, fóra, ou outras equivalentes>-•. Os infractores 
serão multados ('fi 6$ a lO$ o soll'rerão dons a cinco dias ue 
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cadeia,, sem prejuízo d::ts penas em que incorrerem os que fizerem 
motim, assuada ou tumulto (Codigo de posturas e titulo citado5, 
§ 6" ; L. cit. ibidem). 

Art. 17. Ninguem porlerá, dentro do tbeatro ou casa de espe
ctaculos, declamar ou recitar, de cór ou por escripto, peça al
guma, nem distribuir escriptos nilo impressos, sem ter· entre
gado á autoridade policial uma cópia assi;,mada pelo re:->por'lsavel 
que a houver de recitar. Os infractorc3 incorrerão na multa de 
10$ a 20$, e soíTrorão tres a cinco dia5 de crtdeia (Cocligo e titulo 
citados, § 7"; L. cit. ibidem,). 

Art. 18. Os que arrojat'Oill projectis para dentro ou f'óra da 
caixa do theatro ou c~lsa de espeetaculos sotrrerãr) tres dias do 
cadeia e cinco dias na reincHenci:L (Corligo e titulo citados,§ 10; 
L. cit. ibidem). 

Art. 19. Os espectlldores da platéa deverã.o sentar-se nos la
gares indicados pelo::; numeras dos bilhetes de flUO se houverem 
munido. 

Art. 20. Nas casas do e:)pcctaculos dramaticos ou lyricos não 
poderão os espeebdores fumar no recinto, mesmo durante os 
entreactos, nem estar cobet·to::; durante a repre,;ent:l.çiio. 

Par·agrapho nnico. Nas platé:~s. cnjo soalho deve ter o conve
niente declive, os espectadores esforçar-se-hão pJl' nilo omlJa
raçar a vista nus dos outros. 

Art. 21. Emquanto dur,tr o espectaculo ó ved:vlo o iogr·esso 
no scenario a todas as pessoas que ni'io portonccrern ao respeeti v o 
serviço. 

Art. 22. E' permittido chamar á scea::t para npplaurlir, no fim 
dos actos ou do espoctaculo, não só ao autor da peça, como ao 
artista ou artistas que nclla tenham tomado prtrte. 

Art. 23. E' prohibido pedir (~xecução de qualquer canto, peça 
de musica ou recitação que não faça parte llo programma. 

CAPITULO IV 

DA TNSPECÇÃO 

Art. 24. A inspecção dos thoatros ou casas do e:;pectaculos 
desta Capital ~ompete ao chefe do polida <}Ue, em sens impedi
mentos, a poderá delegar, em turlo on em parte, aos delegados 
de policia e seus supplentes. 

Art. 25. A aute>ridade encarragada da inspecçi.to dos theatros 
ou casas de espectaculos devorá assistir á representação, com
parecendo antes de começar e retirando-se depois de clissolvido 
o ajuntamento ( Regulamento de 31 de janeiro de 18--12, art. 
131 ) . 

Art. 26. A autoridade policial poderá reclamar silencio quando 
for perturbada a tranquillidade do espectaculo, por excesso das 
exclamações de que trata o art. 16, e mesmo expellir do theatro 
ou casa de espectaculos os reluctantes. 
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§ 1. 0 Quando de taes exclamações resnlt[Lr tumultos, mandará, 
si for necessario, baixar o panno e evacuar a sala pela força pu
blica, sujeitando os tumultuosos ás penas da lei. 

§ 2. o Ordenará que se baixe o panno si a reprcsent:1ção de 
uma peça se tornar causa ou occasiã.o dt~ escand<do, desordem ou 
desrespeito e quebra de rorça moral a. qnalrpwr autori,l:ule. 

Art. 27. Fará lançar fóra on vúr em custo1lia a qnem entrar 
no theatro ou casa, de espectaculos em estado do ombl'iaguez, 
restituindo á lilJerclacle o detento logo que ess<~ esh<lo ce;;sar 
( Codig-o de posturas citado, titulo 8°, § 0"). 

Do mesmo modo procerlerit p<1rn. com o;-; q no so }IOt'bu·om por 
fórma inconveniente ou irregultu'. 

Art. 28. Obrign,ni a directoria ou em1'rcza a l1war a oiTeito a 
represent[)çâo annunciacla, por mais climinnto qnc, sc•ja o numero 
dos espectadores, sal v o n.cquiescencia dest('s. 

Al't. 2\J. l1 rohibirá que se mostrem no;; ha8ti<lore';, :·,, vista rlo 
publico, pessoas extranl1as á scena que so representa, on f}Ue os 
actoros, por signaes, gestos e p:1bsras se dirijam ao publico. 

Art. 30. Nos c:1sos de nbsolnta conveniencia. pnhlica, poderá 
o chefe de policia mandar feclmr, provisorb. ou de:lnitivamentc, 
qualquer ca~a de ospccta.culos. 

Art. :Jl. A antorid:.t<le policial requisitar:·., o man,Jar:'l, collocar 
no logar costumado uma guarda volicial, Hwis on menus refor
çada, st~gundo a necessidade da occasião. 

§ 1. o Distribuirá sentinellas oudo for conveniente e dará in
strnc<,~ões pat'a manter a ordem. 

§ 2. o Design:trá logar proprio p:na se nrrumarem carros e 
cavallos, incumbindo uma patrulln.t rumh11tte du fat,er executar 
a prescdpçfio {lo inspcctor ue vehiculos, no tocante ao transito, 
na entr'rHi:t ou sahidh, de moLlo a evitar ~~mlJaraços. 

Art. ;Q. O commandante da guar1la 1lestimuh a manter a 
ordem ticart't á tlispo::;içii.o d;t autol'i,bdn l'olicial 1lo tlwatro o 
sómente poderá agir por ordem sua. 

Art. 33. A autoridalle polidal, po~· meio de multa ntéJ IOO$, 
ou de prbão até um mez, obrigat·~t os empregados do scen:trio a 
cumprir seus contractos, p:tra quo n~J) so interrompa111 os espe
ctaculos ou se ueixem de realiz:u· :1s promo:-:SitS feit:ts :10 !llllJlico 
(art. 141 do Regulamento de 31 de janeiro de 1842). 

Tanto os contracto:; celel,r;Hlos no Brazil, como no estrangeiro, 
entre artistas o ernprezarios, para representações nost:1 Capital, 
serão apro:;cntarlos ao chefe tle policia para St>rPm visados. 

Art. :~4. Quando se verificarem algumas d;ts infracções de 
que tl'atam os capitulos antecede!ücs, a anti>J'i!l;ulo 1•oliciaJ far:'t 
lavrar auto de flagrante, e sempre que tiver de expe'lir 11ualquer 
ordem, 110 sentido destas instrucções, determinará por escripto 
ao escrivão qno a intime a quem cabe eumpril-a, n la\To corlidão 
de ter ::-i1lo ou não cumprida. 

Art. 35. lncnrnbe ainda á autoridade l'olicial: 
§ 1.° Fhcalisar a redacção dos :tnnuncios flUe alguns theatros 

ou casas de espectaculos costunwn1 in}c:rir IlOS pn.un· s 1lc Gntc~ 
scena. 
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§ 2. 0 Designar para deposito e guarda do machinismo e das 
decorações um logar separado da casa dos espectaculos. 

§ 3." Exigir que no pateo, jardim on outra parto d.o editlcio 
haja uma bomba, pessoas habilitadas parn, empl'egal-a e reserva
torio de agua, podendo mandar fechar o theatro ou casa de 
espect.aculos, no caso da não ob:5ervancia desta prescripção. 

§ 4.0 úlJrigar a directoria ou emprezn, a tornar ininllammaveis, 
por meio de processos chimicos, não sr·) os forros de papel e 
outros objectos de facil combustão, mas tambem as buchas das 
armas de fogo e involucros dos arte factos prroteehnicos. 

§ 5. o Veriticar si as armas do tiro est<to carrl~garlas de qual
quer projectil. 

~ 6." Fazer visitar, findo o espectaculo, todo o ecliticio, pelo 
porteiro, acompanhado de um:t das praças 011 agentes ao serviço 
da inspecçilo, no intuito do evitar qne alguem tiqne occulto no 
recinto. 

§ 7. o Exigir que em todos os theatros on casas de espectaculos 
seja franrtueada ás senhoras, servidas por pessoal ,Iec.mte, uma 
sala de toilette o vestiaria, ond.·~ as esp·-~cta•loras poss<tlll doixar 
seus ch;~péos. 

~ 8." Providenciar para rllF~ hl'lja, em lognr,,s convenientes 
do thnatl'o ou casa de espeetaell!os, mictorins o toater-closet:-:, 
mantidos com asseio e derencia, e P<tl'a qno no tim do espectaculo 
se abram todas as portas t~o edilicio. 

§ 9. o Ordenar que sejam depo:;it<:ulos na P0licia os objectos 
esqueciJos pelo publico no theatro ou cast do c~pectaculos para 
a res~1eito flelle8 se proceJer na 1úrma d<t lei en1 relação ás 
cousas pcmli•bs. 

DISPOE'IÇÕES GF.ltA.ES 

Art. 3G. Os actores e mais emprega,Jos do theatro ou casa de 
espectnclllos que nfto cumprirem as oru1ms lla autoriuade policial, 
~ todas as pessoas que infr·ingirern as disposiçües das presentes 
mstrucções, na parte em que não ha comminação 1le pena espe
cial, set·iio punidos com a 1le desoi.Jeuiencia, além das mais em 
que incorrerem. 

Capit<d Federal, 21 de julho de 1897.- Amm·o Cavalcanti. 

~ :f\:!'\:A/> 

DECRETO N. 2359 - DE 22 DE JULHO DE 181)7 

Approra o regulamentJ para a colJrança do impoRto sohre di\'itlendo;; 
dos h:tncuB, companhi~JJ> e socic:lade::: anony11w.R. 

O Presidente da RepuLlica dos E-;ta•los Unirlos do Brazil 
usando da autorisação c míerida ao Po•Jer Ex:ecuth·o no n. I d~ 
art. 48 da Constituiç-ão da Repnblica, decreta : 

Artigo unico. Fica approvarlo o regulamento flllO a esto acom
panha para a cobrança do imposto soiJre di\·idendos dos Lancos, 
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companhias e socieda.Jes anonymas, creado pelo art. 1 o da. lei· 
n. 25, de 30 de dezembro de 1891. 

Capib.tl Fe,leral, 22 do julho do 1807, Q• da nep:1lllie:L 

PRUDENTE J. DE l\lORAES BAitROS. 

Bernm·dino de Campos. 

Hegnlamcnto para a cobrança do impo~to sobi'C 
dividendos, a que se refere o decreto n. 255D desta 
data 

Art. I. o O imposto solwe dividen1los dos Lancos, companhias 
e socio,lades anunymas, creado pela lei n. 25, de 30 uo dezem
bro de lHUl, art. 1", como imposto de sollo, é desuwmbrado do 
regulamento deste, para con~tituir imposto ú p::uto, corno duter
minam ns leis ns. 1~G A, do ~1 do novomhrí) do 18!1:2, :11·t. }O; 
191 A, de ::lO de setemiJro de 181):3, art. Jn; :!8:>, do 24 de 
dezembro de 1894, art. 1°, n. li ; ::365, de ::o do dezemLro de 
1895, art. }0

, n. 30; e428, de 10 de dezembro de l~Dd, art. }o, 
11. 39. 

Art. 2. 0 O imposto ó devido na razi'io de 2 •: o;., sobro os 
dividendos dos lucros auferidos pelos dito~ IMncos, companhias 
e sociedades anonymas (circular n. G, de 2G de janeil'o de 1802): 

1°, si as companhias tiverem garantia de juro~ dada pela União 
ou pelos Estados, o imposto rccahirá ~obro a i tn portancia do 
rendimento liquido excedente ao garnntido ( regulamento 
n. 9~/U, de 22 de fevereiro de 188~, art. :!''); 

2", no caso do dividendo ser tlistrilmidu em dinheiro estran
geiro, a taxa par;t a cr,nversão sc>rá a do dia do pngn.nwnto 
(ordem <la Faztmda, expedida á Thcsour:tria ue.S. Pauto em 
23 de abril de 1882). 

Paragrapho unico. A disposiç:io Lleste artigo é exten,iva its 
companhias e bancos com série no estrangeiro, recahindo o 
imposto sobre o dividendo do capital e~bteute no rn iz (art. 5" 
da lei n. 359, de 30 de dezt'mbro de 1895 ). 

Art. 3. o São isentas do imposto as companhias tle fabricas de 
tecer e tiar algodão, de ferro e de machinas, e~talcir·os, linhas 
telegraphioas e telephonicas ( regulamento n. V870, 1lo 2~ de 
fevéreiro do 1888, art. 5°, m. 9 a 12 ). 

Art. 4. o Os bancos, companhias e sociedades anonymas, cpe 
não distl'ilmirem diviuendos, ficarão sujeitos ~o pagumonto do 
imposto de intlustrias e profis:-;ões ( circular n. 20, de 13 de julho 
de l8v2 ). 

Art. 5. 0 O imposto ne uividendo será cobr·ndo no prazo lle 30 
dias, contados da data da primeira publi~:_tçii.o elo lllltlUncio pam 
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sua distribuição (circular n. 20, de 2!) rlc julho de lR95) e com
prehondcl'it as quanth1s p:1gas a titulo rle bonificaçrio, on outro, 
por q ne se distribuam os lucros. 

§ 1. 0 Para as companhias e bancos rle que trata o paragra
pho unico do art. 2", o prazo cont:u'-S8-ha da llata em fJUe for 
conhocirlo o rli vidcndo a lhstrilmir rn repartiçiio ar-rnc:.vladora lln, 
séd1J th filial. 

§ 2. 0 As fi~iaes das llitns companhias o i1ancos licam obrigadas 
a dar noticia ás repartiçücs arrecadadoras do imposto na Capital 
Federal e Estados, logo que estejam paril isso habJlit<Hlas, dos 
dividendos e outras CJUantias proveniente.:; 1le proventos de ope
raç-ões da sociedade ou honiticações qnr~ tenham de distribuir 
no paiz. 

Art. 6. 0 O recebimento rln imposto d(J dh·irlrndos far-se-ha 
por meio de guias em dnplieata, tirm,d:ts pelo gnronte ü ru!Jri
cndas polo presidente da :->ocierLtde on companhia, ou ~ómente 
assignadas pelo gerlmtc, si a Crlmpanhia fot' e::;trang-ei!':t ; •leve
rão conter as declarações !lf'Ces-;arias para se conhecer o valor 
tributavel e ser acomp:n1haclas do exempl:u· da gazeta em flUe 
vier publicado o primeiro annuncío. 

Paragr;tpho unico. O empregado encarrr~g-ado lla a!TecaclaçG.o 
do imposto sorit tamhem incnmlrido tl'1 ~n:t liscalis:tçi"t.o. 

Art. 7. 0 Em amhos os exemplares das g-nla..; av(~rba1'-Sé'-ha o 
imposto recebido, ticando nma na e::;bção ti::;c:ü o ::;enrlo a outru. 
devolvida á parte. 

O p:tgamento do imposto sel'it ig·ualmnnte averh:tu•) Il:l matri
cula especial da companhia. 

Art. 8. 0 A escriptumção rio imposto rb rlivirlr)ll•lo fa.r-se-lm 
em um auxiliar especial e no livro de receita e tl•>speza geral, 
sob o titulo em que tignr·ar na lei de or·ç<t.mento ; a, da-) multas 
sob o rtue lhe ó propr·io- Extraordinaria, H.ec:lita evOIJtll<.d. 

}\rt. U.o Os infractoros Llo art. 5° e ~et1s JMl':t~·r,qdws tiram 
sujr~itos, além rlo pagamento do imposto, á multa Jo 20 a 50 °/0 , 

conforme as circumstaneias do c 1~0. 
Art. 10. Ficam revogadas as rlisposiçõss em contrario. 

Capital Fe:leral, 22 de julho r!u l8:J7.- Benwrrli11o rle Campos. 

DECRETO N. 25GO - Ill·: 2(i llí~ JUL!IIl llE l8U7 

Publica a adhesão da Cor,>a á !~onvr~nr:il0 Postal Onivfll'R:.tl (ConvPnção 

pl'incipal, com exclm;iln elos (\t<lll<J.is a·~tos con.;lui•lo;; !l'l Congt'<'3SO 

rle Vienna). 

O Pr..9sid~nte da, R;epulJlic:t df23 E=-t Ldos do. BJ•nil fnz publica 
:1. ~dl~sao da Ccrea C.l,_ Convr•n ,:w ~n:-;t ![ Cr11 \'<'I':-<11 (r'nnvouç;1o 
prmc1pal, com exclusao dos dema1s a0tos C'mcluídos no Con-
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gress) dJ Vienoa), segundo a communicnção do Conselho Fe
deral S11is~o, Je 24 de junho proxime passado, ao Mioisterio 
das Relações Exteriores, cuja t rad ucção oftlcial este a com pan h a. 

C:tpital F'eucra.l, 2G de julho do 1897, IJ" da n.cpublicn.. 

Pn.uDENTE J. DE MoRAE:3 B.\Iuws. 

Dionísio E. de Castro Ce1·queira. 

TRA.nucçÃo- Berna, 2-1 de julho de 1807. 

Senhor l\Iinist,·o-Tomos a honra de informar a V. Ex. qnc, 
por noh d •J:1da r lo 30 de abril ·lo 1897, a Legação da l'oróa em 
\Vashington llc~n-nos conhecimento, por intermedio do ministro 
da Suisst ne~sa eirln.de, da a.dhesão do sou governo :·t Convenção 
Postal Uni>·<~P_;; tl (Co11Venção principal. com exclusão do . .; dcll~<tis 
actos conclnidPs no Congresso de Vienna). 

Apre..;s:w10-nos em notificar a V. E:or. est t arlhcsão, d~ C0n
fomidade com o art. 24 da m~·cr·irla Convenção e Ctzr~I!liJ.:> so!Jru
s.d!Ír o soguinto : 

1." A tLtüt d.t accl)s:;ão (h Cof'éa ainda nã:J nstá 11xada, mas :1. 
L0~aç:'to 1]~~~3) paiz as:;egura. qne, em nenhum caso, S•Jrá po.:.te
rior ao 1 o do in ll''iro de 1890. 

2. 0 .As repà1'tições do correio coreano pereellerão como E'qui
valenteil, Prr>vi-;to::; p~lo nrt. IV rio re8'nla•nento para a execução 
(la Con venc:ão ['o;tal Universal : 

por 2:1 cc·ntitnos . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . 2::> poon 
por lO cr·Hfimos ................ -........• lO poon 
por· 5 cr~~lti;no.:::.......................... 5 poon 

3. o P<l J'a fi di \l..;ão rhs de:"pezas da U niii.o Postal, a Co1·éa fl,~~ 
incluid~t n:~ sotit!l:t cLlsse pr·\·ist1. no nume1·o 3 do al'tigo XXX!I 
do re;:;ubmunto mcndonarlo no paragr.t pho n. 2. -

AproVloitamr>s o;; ta occ:tsiii o p~ll·a renovar-vos, Se. ~rinis! 1'0, 
a segurHnç:1. de nossa alta considnraçi"io. 

Em no;rw do Cons2lho Fcder.d Sui::;so, 

DEUCI!Elt. 

O Chnncellor 1lrt C•mf,) l•!r' ·i 1, 

RrxGIEn.. 

A S. Ex. o Sr-. ;\Jinistro dos Negncios Esfr1.n;; ,;,·r~s !hS E~ .. 
tarlos Unitl(•S I() Bt'<IZil- ltio tlo Janeir'o. 

Poder Execu til-i) 1S97 37 
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DECRETO N. 251,11 - DB 2G PE .JVLHO DE l81J7 

Pro roga por tr·rs annos os prazos fi x1.do.'! ll:\S cln.usu las r1ue acompanham 

o decreto n. 8()2 de 1ô ele outubro lle 1800, para construcçilo da 

Estr·ada de Ferro de Alcoba(:a i Prai[t d:t Rainha e navegação elos rios 

'l'ocanti:1s e Arag-uaya.. 

O PresiJente da R1~publicit dos Estados Uni1los do Brazil, 
attendendo ao qne requereu a Companhia Viação Ferrea e Flu
vial do Tl'Ca.ntins e Araguaya e nos termos da 2a parte do § I 
do art. G0 da lei n. 421J de lU de dezem!Jro dn W9G, <1ocreta: 

Art. I. o Ficam prorogados por tres annos os prazos fixados 
nas clausulas que acompa.nharn o decreto n. 862 de 16 do outu
Lro de 1890, para construcção dn Estrada de Ferro de Alcobaça á 
praia da Rainha e serviço de na Yegação do-5 rios Tocan tius e 
Araguaya. 

Art. 2. o A companhia é ohri·~a la a. entrar para o Thesouro 
Feuer<tl com a quantia de l5:0iJ0 . .2; aonuaes, pagos por semestres 
a vencei', para as despezas th fis·,~alisaçilo. 

Capital Federal, 26 de j ul110 do 1897, 9•) dá Republ;~1.. 

PRUDENTE J. DE 1\IOitAES R\RROS. 

Joaquilil D. Jbtrtin!w. 

DECRETO N. 25G2 - DE 2G DE .Jl'LllO DE 1897 

ApproYa a mrtdança do dirruo •lc rpt(' tt·atam os dccl'elo;; n~ .. 10.2i7 e 

1150, de :)1) de julho tlo L3::3~l e i de rl•'l.cmbro do 1~\?0, e a planta do 

rg~pectivo local, e aulorisa a coil'tt·ucçii:o ele uma carreir·a no porto 

de~ Santo,-. 

O Presi,Jeote da Re;mblic:t rlu;; Esta !os Cni los do Br;rz;l, 
att ·n.feodo ao que rertur'r2n n Cnmpmhia Docas d·~ Santos e :a. 
(','U\'eDi·~l1Cia do SL'r\ÍÇ'0 do PL):·to tle s~\ntos, dcc•'('t 1: 

~\rt. I. o Ficam app1 0\·ad:ls a mu·bnça do t!iqu··. de f}lle 
tratam os d·3cretos ns. 10.2."i c ll5'J, dr~ 30 rle jnlho de 18R9 8 

7 de 1lr~zembro de 189'J. p[lra cs t0l'tl?!h·s adjace•Jtes ao 2~ outei
rinho. ponto terminal do c·J.es couceLlido, e a planta dos 
mesmos terrenos qn0 este <l \.Jlllpa•J1u ,. va~ rn1 r cala pc~o 
director geral das Obras Publica '3. 
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Art. 2.° Fica autorisada a mesma companhia a construir na
quelle local uma carreira d(~stinada á reparação 1lo material 
tluctuante empmgarlo nos serviço3 dos seus coJJtractos naqtBlle 
porto. 

Art. 3. o Antas da constrncção do 1lirpre dever:t a companhia 
submetter· á appr·ovação do Governo o projecto d~t respectiva, 
situaç:\.o nos rereridos terr·euos, de accordo r.om os planos e orça
mentos já approvadu~, o jn.~ti:iea;: opjJortnna:nonto, conforme a 
clausula G" do deceeto n. 2-lll de 2:3 de llezetnbro de 1896, o 
custo da carl'eira. 

Capital Federal, 2G de julho de 1897, 9> tla Republica. 

PRUDENTE J. NJ MORAE3 BARROS. 

Jooquim D. Murtinho. 

DECRETO N. 2563 - DE 31 DE .JtTLilO VE 1897 

Ci·ea uma brigada de cavallaria de Guardas Nacionaes na comarca 
df~ Alto Longá, no Est:1 rio elo Piauhy. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, <le H de dezemlJl'O do anno passado, 
resolve decretar: 

Artigo nnico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca do 
Alto Longá, no Estado do PLwhy, uma brigada de cavallaria 
com dous regimentos sob ns. 3 e 4 e a designação de 2a, que se 
organisará com os guardas qualificados nos distdctos da mesma 
comarca"; revogadas as disposições em contrario . 

. Capital Federal, 31 de julho de 1897, go da Repu!Jlica. 

PRUDENTE J. lJE MORAES BARROS. 

Amaro Ca1:alcanti. 



580 ACTOS DO PODER EXECUTIYO 

DECRETO N. 2564- DE 31 DE JULHO DE 1897 

Crea urna lJrigada de infantaria de Guardas Kacionaes na comarca de 
Amarante, no E~tarlo do Piauhy. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
exec11ção dn decreto n. 431 de l·t do tlezomhro do anno t1udo, 
resol r e decretar: 

Artigo unico. Fica creada na Guard<1 Nacional da comarca 
de Amaranto, no Estado do Piauhy, uma brigada de in
fantí1ria com a denominação de 4", a qual se ccmstituirà de tres 
batalhões do serviço activo com as designações de 10°, ll 0 

e 12°, H um rlo da reserva, sob n. 4°, que se organisarão com os 
guardas qualificados nos districtos da mesma comarca; roYogadas 
as disposições em contrario. 

Capital Federal, 31 de jnlho de 1897, <Jn da Repu!1licJ. 

PRUDENTE J. DE 1\ToiL\ES 13.\RROS. 

Amco·o Cot'alcanti, 

DECRETO N. 2565- DE 31 DE .JTJLliO DE 1897 

Crt~a uma h1·igada de infant,arill. de Guardas Kacinna"R na comarca de 
Yalcn~a, no Estado r1o Pit~.nhy. 

O Pr(\si lonte da Republica dos Estarlos Unidos do Brazil, para. 
execuç-iio do decretou. 4:H de li do dezcml1t'O do armo findo, 
resolvo d(~ct'etar : 

Arli.:.;o nnico. Fica crearla na Gunrcla Nacion::1l ela com:uca de 
Valenr;-a, no Estado do Pi:luhy, uma hri~ada r!e infmtaria com 
a denominação rle 5•, a qu:~l se constituirá do trcs batalhões do 
serviço nctivo, com as designações de 1:3", 14° e 15° e um do 
da rPserva sob n. 5", que se organisarão com os guardas qua
lificados nos districtos da mesma comarca ; revog:tdas as dis
posições em contrario. 

Capital Federal, 31 de julho do I 807, 9° da RepulJiica. 

PRUDENTE J. DE I\!ORAE.S B.umos . 

. tmart? Cavalcanti. 
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DECRETO N. 2566- DE 31 DE JULHO DE 181)7 

Crea uma brigada:de infantaria.Jde Guardas Nacionaes na comarca de 
Piripyri, no EAta<lo do Pianl1y. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do 13rnzi1, para 
execução do decreto n. 4:~ 1 de 14 do dezem lJro do n.n no pn ssado, 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da oomarca de 
Piripyri, no Estado do Piauhy, uma beig·ada Jo infan laria com 
a denominação de Ga, a qual so constituirá <lo tros !J,, talhões 
sob os ns. 16, 17 o 18 do serviço activo e um Jo da resnrva com 
a designaçf\o de 6°, que iilc organisarão com os guardas qua
lificados nos districtos da mesma comarca; rovogatlas as dis
posições em contrario. 

Capital Federal, 31 de julho de 1897, oo da Republicn. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Amaro Caralcanti. 

DECRE fO N. 2567 -DE :H pg .JULil'J DE W97 

Dà nova organisaçiio fi Guarda Nacional d~t Ca1•i tal do Estado da 
Parahyba. 

O Presidente t1a Republica dos Estados Unidos do Brazi1, para 
execução do decreto n. 431 de 14 de Jezembro ultimo, 

Decreta: 
Art. 1.0 A Guarda N<1Cionn1 da Capital do E--t:ulo da Pa

rahyba se comporá de uma brigada de infnnlaria. eom a, de
signação de l ", a qual se constituirá com os I o, 2'' e ;{o b:1 talhões 
do seeviço activo e 1° da reserva, de uma brigada dt~ ('avaLiaria, 
com dous regimentos com as designaçõ0s ele l'' o 2", e do nnm bri
gada de artilhnl'ia, composta de um regimento ,Jo campanha e 
um batalhão de posição, os quaes se. organisarã1> com o:; guardas 
qualiticados nos districtos da mesm~t Capital e dos lerritorios 
das extinctas comarcas do Conuo e Santa Rita. 

Art. 2.° Fica extincta a brigada. mixtn. ercada na Capital 
pelo deceeto n. G26 de 24 de outubro d<~ 18\H. 
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Art. 3.° Ficam igualmente extinctas as Ia e 2a brigadas 
de infantaria creadas pelo mesmo decreto nas alludidas co
marcas, supprimidas por lei do Estado. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 31 de julho de 1897, 0" d:t Repnhlica. 

PRUDENTE J. DE Mor~AES BARROS. 

Amm·o Cavalcanti. 

DECRETO N. 2568 - DE 31 DE .JiJLIIO DE 1897 

Crea uma. brigada de infa.nt:lria. de Guardas Nacionaf'!s na com 1rca 

dP 13cbedouro, 110 Esl:Hlo de S. Paulo, 

O Presidente da Repuhlic:t dos Esta·los Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 4:31 de 14 de 1kzernbro ultimo, 
decreta : 

Artigo unico. Fica creada na comarca de B~1Je11ouro, no Estado 
de S. Paulo, uma brigada de infantaria colll a de:;ignação de 
na, a qualsecomporà de trescorpos do serviço activosob ns.31, 
32 e 33 e de um da reserva sou n. 11, os quaes se consti
tuirão com os guardas qualiticados nos distrietos da mesm[l, 
comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 31 de jnlho de 1897, 0·• da lVJpublica. 

PRUDENTE .J. DE l\10I~AES BAn.ROS. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2569- DE 31 DE JULHO DE 1897 

Reorganisa a Guarda ~acionai do Estado do Pará 

O Presidente da Republica dos Estados Unitlos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431 de 14 de dezembro ultimo, 
decreta: 

Art. l. o A Guarda Nacional do Estado do Pará se comporá de 
um commando superior com séde na comarca da Capital, a qual 
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se constituirá de duas brigadas de infantaria, uma de cavallarb 
e uma de artilharia, e das dem:1is que s~~ organisarem posterior
mente nas outras comnrcas do referido Estado. 

As 1" e 2a. brigadas de i nfantn,ria, I" de ca v aliaria e P de ar
tilharia, ora creadas, constitnidns na Capital do Estado, se com
porão dos 1°, 2°, ~) 0 , 4°,5° e 6° batalhões de infantaria, e 1° e 2° 
da resol'va, dos lo e 2" regimentos do c a v a llaria, e do 1 o regi
mento de artilharia de campanha e In batallülo de artilharia de 
posição . 

.Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capit<tl Federal, 31 lle julho do 1897, \)'> da RepuiJlic:t. 

PRUDE:--rTE J. DE MORAES BAinWS. 

Ama1·o Cavalcanti. 

DECRETO N. 2570 - DE 2 DE AGOSTO DE 18D7 

,\ pprora algumas mo.lificac;ue5 nas cnlllliç•jes rc~ubm('nlarc::;, L;u·i f as e 

instrucções para o serviço da ponte marítima em Jara:.;uá, em vigot· 

na Estrarla de Ferro f;entral d(' Al:lg.">as. 

O Presillente da RGpublic;t llos Estados Unirlos do Brazil, 
attendondo ao que reqtwreu a Alagôas RailH'U!l Cornpany, 
limited, decreta : 

Artigo unico. Ficam approvatlas as modificações nas condi
ções regulamentares, tarifas e instrucç<1es para o serviço da 
ponte marítima de Jaraguá, em vigor na Esteada de Ferro 
Centrnl d~ Alag-ôas. sea-undo os decretos ns. 95/G e 21G8, de 
lO de abril de 1886 e 18- de novembro de 1895, e portaria de 17 
de setembro de 1892, as quaes com este baixam, assignadas pelo 
Ministro de Estado dos Negocias da Industria, \"i<Jção e Obras 
Publicas. 

Capital Federal, 2 de agosto lle 1897, 9' ela Ropubl!ca. 

PRuDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Joaquim D. Murtinlw. 
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.1\I.odfOcnç()es das condi~ões regnlamenta••et~., ta• 
rifas e instruc~ões do servi~o da ponte naarlthno. 
dn Estrada de Ferro Centr·nl tle A.fagôns, a que 
se ref"ere o decr·eto n. 23>0 desta daln. 

Addicione-se á classe 13a da tarifa approvada per decreto 
n. 2168, de li de novembro de 1895, o seguinte: 

« A canna despachada como nmt3ria prima pe1ra ns fabricas 
cujos productos em sua totalidade forem tr<~nsportados pela 
estrada de ferro, quando carregada o do:::earregada no mesmo 
dia, go.:mrá do abatimento de 33 o j o.» 

« O frete mínimo de um vngão tlca rodnzirlo n S$ om logar 
de i$SOO .» 

Accrescente-se ás clausulas l" o 2a o seguinte: 
« Os paEmgeiros do itht e volta gos~lrilo r!o abatimento 

de 2:1 °/0 .» 
Substituam-se no art. 3" <.h.s conrliçr3!3S regulamentares appr o

vadus pelo decreto n. 9576, de lO de abril do l98G, as palavras
« obrigado ao pagamento do mais lO 0 /o » - pelas « olJrigMlO 
ao pagamento de mais 20 °/0 .» 

Substitua-se a primeira parto rio art. 7° das nwsmas condi
ções pelo seguinte: 

«Os bilhetes de ida e volta seriio vúli1los em qnalf]uer trem 
ordinario de passageiros durante os dons dias soguintus.» 

Accresconte-::::e ao art. 7a in-fi,te das mesmas con·li~üos: 
« Os rnateriae.3 de construcção, f-:rragens e outras mnr·cadorias 

transporta•1as pela estrada de ferro, que não uct~C.:3~it,lrem de 
abrigo, ficam isentos da taxa de armazenagem até I O dias, 
findo.;; os quaes pagarão um real por dLt e por· 10 kil>grammas, 
até es';otado o J)razo de tres mezes. Exccd mdt) deste prazo 
proceder-se-lla c conformidade com o f]llO S:J ach;1 e~bbelecido 
no citado art. iO.» 

« A administração da estrada de ferro procnrnrú manter o 
asseio e C•mset·vação das mesmas mct•c:ldul'ias, nã'J se rc"ponsa
bilisando por extravio ou qualrl'ter rlarnno fll!O possa advir.» 

Fica resbbelecirlo o§ 1° do art. 182 das alltl'li las condições. 
No art. 5'' das instrucçõe;; regn!amentaro:; d:t 1 onte e no 

aviso do li do setcidJI'o do I8U2 - suiJstitua-se a palavra' 
« .Merca<lorias >> pol::t « .Machinisrno ». 

Capital Fuderal, 2 de ::~gosto de 1~97 .- Jonquiill liurtinlw. 
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DECRETO N. 2571 -DE 2 DE AGOSTJ DE 1807 

Approva os estudos para constrtlCI;:ão, por conta do custeio do prolon
gamento da. Estrada de Ferro denominada D. Tlw·c:::cll Christina, 
da estação da L:1guna até a cidade do mesmo nome. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, atten
dendo ao que requereu a D. There;,a Ch1·istina. Uailtoau ()Jmpany, 
limited, decreta : 

Artigo unico. Ficam approvados os estudos e orçamento que 
com este baixam rubricado3 pelo director geral da Directoria de 
Viação da Ser-retaria de Estado dos Neg-ocios da Industria, Viação 
e Obras Publicas, do prolongamento dn, Estt·ada d<~ Ferro deno
minada « D. Therez:t Chrhtina », da estaçflo rla Laguna até a 
cidade do mesmo nome, e autorisatla a construcç:i:o pot' conta do 
custeio da mesma estrada. 

Cctpital Fede~al, 2 de agosto de 1807, go da Republica. 

PrwnE~TB J. DE M::mAE3 BARROS. 

Jooq11im D. ]t,[,o·tinho. 

DECRETo N. 2572- DE 2 nE AaosTo ]lE 1sm 

Autorisi a mlllbnça <h estaçiio principal rl.:t Estrada <l.) Fert·o de Ita

raré ao Un1gnay, rlo local primitivam()ntJ iwlicart', para, n. cid:ule 
de Ponta Gt•nRsn.. 

O Presidente da Republica dos Estados Unid0s do Bmzil, n.tten
denrlo ao flUO requereu a Companhia. Estrarla de Ferro S. Paulo 
Rio Gran.Je, decreta : 

Artigo unico. Fica antorimda, a mudança r la estação pr indp~l 
da Estr':lrl:t de Ferro de Itnraré ao Urnn-uav. rlo loe:d primitiva
mente indicado, p:1ra, a cidade de Po~Ita· Gros.;;a, sendo <1ppro
vado:; os respectivos projeetos e orçamento da mcsm<t ostação, 
que com e~te baixam, rubricados pelo director· g-~t':ll rla Dire
ctoria de Viaçflo Ja Secretaria. do E~tado dos Nc!~·, dos d:t Indus-
tria, Viação e Obras Publica~. ' 

C<.tpib.l Federal, 2 de agosto do 1807, 9> da I·~r'pn 1.\ka. 

PH.UDE~TE J. DF. l\loRAES BARROS. 

Joo.q1J.i,;~ D. J.l[Hrtinho. 
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DECRETO N. 2573- DE 3 DE AGOSTO DE 1897 

Dá novo regulamento para a cobrança do imposto (lo Rello do papel 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brflzil, 
usando da autorisação conferida ao Poder Executivo no n. 1° do 
art. 48 da Constituição da Republica, e tendo em vista o disposto 
no n. 5, do art. 2°, da lei n. 428, de lO de dezembro de 1896, 
resolve que, na cobrança do imposto do sello do papel, para a 
receita da União, se observe o regulamento que a este acompa
nha ; ficando revogarias as disposições em contrario. 

Capital Federal, 3 de agosto de 1897, gn lb rtopublica. 

PIWDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Be1·nardino de Campos. 

Hegulamento para a tobrança do imposto do sello 
annexo ao decreto n. 25í3 desta data 

CAPITULO I 

DO IMPOSTO 

Art. I. o O imposto de sello é proporcional e fixo (lei n. 317 
de 21 de outubro de 1843, art. 12) ; recahe nos contractos e 
actos mencionados nas tabellas juntas A e B, e o seu pagameato 
se fará por meio de estampilhas ou por verbas das repartições 
arrecadador<lS, snlvas as excepções deste regulamento. 

Tabella A §§ 1° a 6o 

Art. 2. o Para o pagamento do sello dos titulos Llesignado:s 
nos seguintes numeros, o valor sera : 

1. o Nos contractos de arrendamento, o preço ajnstado para 
todo o tempo da locação, e nos traspassos o correspondente ao 
tempo que !'altar para a terminação do prazo ; em falta de prazo, 
a renda de um anno. Em qualquer dos casos devera computar-se 
tambem a quantia que estabelecer-se a titulo do joia, luvas ou 
alg-um outro ; 

2. 0 Nos contractos de penhor mercantil, a quantia levantada, 
mais os respectivos juros, contados na razão rle um anno, si não 
houver declaração de tempo ; 
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Si o contracto, de que trata esta disposição, for apresentado 
depois de vencido o prazo nelle marcado e estipular o augmento 
da. taxa dos juros, para o caso de não pngamento doutro ou findo 
o primeiro prazo, o valor para a cobrança, do imposto será a 
quantia levantada e os juros contados pela taxa maior; 

3. 0 Na emphytensr:l e sub-emphyteuse de terrenos nacionaes e 
da Municipalidade do Di~tricto Federal, a importnncia de vinte 
annos de fôr•o e a joia, si houver (Ordem n. 3:~ do 10 de abril 
de 1888); 

4. 0 Nas fianÇ'lS prestadas em .lnizo ou repartição publica, o 
arbitrado ou estaLelocido em lei ou regulamento; 

5. 0 Nos títulos de arrematação de rendas pub!.icas, a lotação 
do excesso de rendimento, que o contracto deve protlnzir o que 
constitue as vantagens do arrematante; 

6. o Nos termos de transferencia, de apolices da divi(la publica. 
interna da União o da Municipalidade do Districto Federal, de 
acções de companhias ou sociedades anonymas e em commandita, 
o preço da negociação ou transmissão; si aquelle preço não for 
declarado, a média da cotação publicada no dia em que se 
lavrarem os mesmos termos (t\.eg. n. 2475 de 13 de março de 
1897, art. 86) ; 

Em falta de cotação desse dia, servirá de base para a cobrança 
do imposto a do mais proxima,mente anterior, no periorlo do um 
semestre ; si a não houver nesse tempo, o \'alor nominal dos 
títulos ; 

7. 0 Nas permuta~, a somma dos valore permutados, excepto 
no caso de permuta de immoveis situados na Capital Federal 
por immoveis existentes em qualquer Estado, rttwndo tiver maior 
valor o immovel situado na m~sma Capital (lei n. 428 de 10 
de dezembro de 1896, art. 32); 

8. o Nos títulos de contractos, em virtude QOS qnaes se passa
rem letras na mesma data delles e que não constituírem por 
si só ol,rigação nova, a differença entre o valor do contracto e o 
das letras ; 

Sendo o contracto feito por escriptum publica, o t::abelliiio 
devera declarar nella qual a importancia do sello das letras e o 
modo por que foi pago ; 

No caso de escripto particular, igual declaração sera lançada 
pelos empregados da cobrança e escriptul'ação do sello, dentro 
do prazo de 30 dias rla data do titulo; 

9. 0 Nos contractos de sociedade, sua prorogação ou noV<lção, o 
fundo de capital ; 

10. Nas dissoluções de sociedade, a quantia qne se repartir 
pelos socios, ou a parte que couber a algum ou alguns delles 
(ordem n. 241 de 23 de outubro de 1852 e aviso de 11 de feve
reiro de 1R92) ; 

No caso de retirada de um ou mais socios, continuando a socie
dade com o mesmo contracto, a importancia. que for levantada ; 

11. No capital das companhias ou sociedades anonymas, 
agencias, caixas filiaes e succursaes, a importancia das entradas 
de capital, á medida que se fizerem as chamad<1S; 
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Havendo fusão de duns ou mais sociedades anonymas em 
umá só, a totalidade do capital, si estiver iutogrndo, ou a 
parte realizada, no caso contrario (Decr. n. 434, de 4 de julho 
de 1891, art. 213; A viso do .Ministerio da Fazenda de 15 de 
setembro do mesmo anno); 

Nas conversões de sociedades anonymas em socie,Jades em 
commandita por acções, ou vice-versa, o capital dus mesmas; 

12. Nas acções e obrigações (debet1tures) ao portador, a 
média da cotação de um semestre, publicada no anterior ao da 
contribuição ; 

Si não houver cotação desse tempo, será o vnlor nominal; 
13. Nos actos em que se convencion:1r o pagamento por 

prestações, de quantias cujo total não so declare, o valor 
d~ uma annuidade; ficando sujeitos ao soll') proporcio•tal os re
ctbosdas prestações que so lhe seguirem (Tabella A§ l 0 n. 25); 

14. Nos termos de responsauilidade, as.signados nas Alfan
degas, para. exhibição de provas da descarga de mercadorias 
reexportadas, o valor dos direitos que estas pagariam si fossem 
despachadas para consumo (lei n. 428, de lO de dezembro de 
1896, art. 30, paragrapho unico); 

15. Nos contractos com as repartições publicas em que não se 
declare o preço total, a quantta mencionada nas ordtlOS de pa
gamento, na conta ou no pnpel ontle houver despacho para este 
tim sem expedição de ordt)m ; 

16. Nas dações in solutum, o valor dos bens dados em paga
mento; 

17. Do usufructo vitalício, o producto da rond<l de um anno 
multiplicado por cinco; do temporario, o mesmo I•t·oducto mul
tiplicado pvr tantos annos quantos m; do usufructo, nunca exce
dendo de cinco; 

18. Da nua prot>riodarle, se6t o produeto do rendimento do 
um nnno mnltiplicado por dez; 

19. Nos outros papei'J ém geral, a importancia Je,·larada; 
20. Nos contractos, arções, obrigações e outros p~q~eis em que 

:-e estipule o pngamento em moeda estraugeira, I) v;dor será 
calculHdo ao cambio do dia do pagamento do sello. 

Art. 3. 0 Nos contr<1ctos de que se passarem diversosexem
plai·es, OS IJilaOS deverão Si"l' ~ presr·ntadl'2 aq :nc~t!l') tompo C 
11umeradoH s~:~g·uiJamente, só um pngarú o sello, declctra11do nos 
outros, os encarregados do receuimento o da oscripturaçiio do 
sello, o numero do exemplar sellado, o -m!or rlo imposto e o 
nome de l)UOrll ioutilisou a estampilha, ou a data e o numero 
da ver!Jn, si não estiver sujeito áquclle modo de JX1gamento. 

Esta disposição não comprehenrJe as letras, quo pagarão o 
se !lo confotme o artigo seguinte. 

Art. 4. 0 Das letras passadas por tlifferentcs vias, só uma 
destas ficará oln·igada ao .sello, sendo: 

I. o A que se apresentar ao sacado, on ao escrivão Jo protesto 
por não acceita, quanJo não for sacada á vista; 

2. 0 A quo for passada fóra do Brazil e nelle houver de ser 
acceita, protestada ou exequivel ; 
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3. o A primeir.:t via das que forem s:tcadas i:t vista, ou sobre 
paiz estrang-eiro. 

Art. 5. 0 Dos contractos em que houver disposições depen
dentes, que se derivem necessariamente umas das outras, é de
vido o sello proporcional de um dos valores, sendo iguaes, ou do 
maior, si o não forem. 

No caso de conterem varias disposições, que não se derivem 
necessariamente umas das outras, pagar-se-ha o sBllo do valor 
de todas. 

Tabella A § i 0 

Art. 6. 0 Ao sello proporcional da. tabella A§ 7' estio sn~ 
jeitos os títulos de nomeação e cutros que dêm direito ao venci
mento de 200$ para cima, em um anno. 
· Art. 7 .o No caso de ser aug-mentado o vencimento do em· 

prego ou !la commissão, e h:t vén1lo promoção ou transreroncin., 
ainda que para logar dtl divet·so Ministerio, do emprego f<~deral 
para outro da Prefeitura ou da Secretaria do Conselho Muni
cipal, o sello e só devido da m9lhoria de qnalf]uer valor, sohre 
a import<nlCia de que se tenha pag'.1 igmd uu rrwior Llx~ pro
porcional. 

§ 1. o Si o vencimento, de que eati ver paf!"O o sello, for menor 
de I :000$, será exigida do ex(~esso até este valor a fl nota de 
I3,2 °/0 , procedendo-se nesta conformidade a re . .;peito das taxas 
de 8,8 O 7,7 °/0 • 

§ 2. o Este artigo é inapplicavel aos quo forem d •mittidos ou 
aposentados, a seu pedido, o depois nomeados para, o mesmo ou 
diverso emprego da carr3ira administrativa ou 1le cowmissão; 
sal v o si 1ulomissão tiver logar rara flUO a nova nornc:1<.;iio possa 
etrectnar-f'e (circulares n. li, de 6 de agosto de 1888 e n. 43, 
de I7 do .iulho de !890). 

Art. 8. 0 o sello 1lns nomeações p'tra lagares ~em ,·encimento 
dos cofres publicas devo SJI' pago antes da pos-;e ou do oxcrcicio 
dos nomeados. 

O dos títolos de emprego on moreê cujo vencimento, no todo 
ou om parte, for abonado pelos ditos cofres, arrec,uhr-se-ha: 

I. o Por descontos, sen·lo 5,5 °/0 do vencimento total em 12 
prestaçõt?s, no primeit'o anno, e o resto das taxas 0XC,3ilentos 
deste val<,r, no neto do primeiro pagamento; 

2. 0 Antes 1lo assentamento do titulo em folha, ou d~ pflgar-se 
ao nomeado, si não depender de assentamento, estando ~ujeito á 
taxa de 2,2 °/o. 

Art. 9. 0 O sello é deduzi1lo dos proventos ,]o emprego ou da 
mercê, em um anno, a titulo de ordenado, gratif1cnçiio, emolu
mentos on algum outro, sendo competentemente lot<l>'los os lo
gares de vencimento variavel. 

§ 1. o Deve ser pago, aintla. que do nc ·resci mo da ren~a não se 
pnssem novos titnlos, e qualquer flUO soja a fórma por que se 
expedir o a c to de nomeação ou mercê.· 
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Havendo mais de um acto, fat•-se-ha a cobrança a vista do que 
der direito ao exercício do emprego ou ás vantagens da con
cessão. 

§ 2. o Os nomeados pwa servirem menos de anno pagarão 
o sello do vencimento conespon1lente ao tempo designado .lilo 
titulo. 

§ 3. o O sello pago das nomeações interinas so1 á levu.do em 
conta nos casos de effecti v idade. 

C.\PITULO li 

DOS TITULOS ISE\"TOS DO SELL') PROPORCIONAL 

Tabella A §§ to e 4° 

Art. 10. São isentos : 
1. o Titulos sujeitos ao imposto de transmissão do propriedade, 

conforme o regulamento n. 5581 de 31 de março de 1874, 
arts. 2°, 9° e 14, ns. I a 3, 5. 7 a lO, e a lei n. 428 de lO de 
dezembro de 1896, art. 1° n:). 32 e 50 e art. 32; 

2. o Bilhetes e outros ti tu los de cre,lito, emittidos pelo 
Thesouro Federal e demais repartições de Fnzenda da União; 
excepto as letras sacadas a f~tvor de lMrticulaJ'es, ainda que 
para movimento de fundos entre repartições publicas ; 

3." O capital das sociedades de credito real, bem como as 
lot.ras hypothecarias ou a sua transf.Jrencia. (Decr. n. 370 de 
2 de maio de 1890, art. 287) ; 

4. 0 Vales e recibos postaes; 
5. o Conhecimentos passados aos vendedores de generos para 

os Arsenaes e ontros estabelecimentos publicos; as contas dos 
fornecedores de generos para o expediente das mesmas repar
tições; 

6.° Concordatas commerciaes, colebradas judicialmente (Decr. 
n. 2481 de 28 de setembro de 1850) ; 

7. 0 Moratorias, concedidas na fórma do Decr. n. 917 de 24 
de outubro de 1890; 

8. o Tilulos, actos e papeis lavrados e processar los nos Consu
lados das nações estrangeiras, si não tiverem de produzir 
effeito na Republica ; 

9. o Contractos de empreitada e os de locação de serviços, em 
que o empreiteiro ou locador apenas forneça o proprio trabalho 
ou a industria ; 

10. Sentenças de desapropriação por utilida,Je ou necessidade 
publica, por conta da União e da MPnicipa!idade do Districto 
Federal; 
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11. Obrigações, cautelas de penhor e todos os actos relativos á 
arlnúnistração das Caixas Economicas, Monte-pios e Montes de 
Soccorro da União (lei n. 23 de :30 de outubro de 1891, art. 2°; 
D: ·e r. 11. 1168 de 17 de dezcm bro de 1802) ; 

12. Co!ltr'actos tlo parceria, celebi·nclos com eolonos; 
13. Quitações de dinheiro proveniente de contractos, que tenham 

pago sello propürcioual, excepto as que comprtihemlam p<lga
mento de jmo ou de quantia não computada no titulo princip<ll, 
a:: quaes pagarão o sello do accr'escimo ; 

14. Transfcrencias de apolices, acções tle companhias ouso
cieda,1es anonym:.1s e outros títulos paea o eiieito do sei't}!ll rece
bidos em penhor ; 

15. Trau~ferencia de :ipolices, acções de companhi:ts ou socie
dades anouymas e em commandita, em consequencia de trans
missão por titulo oneroso on gl'atuito, de que se tenha pago 
sello proporciona,!, ou imposto de transmissão de propriedade 
para o Thesouro Federal. 

Art. 11. Não é devido sello dos endossos á ordem sem decla
ração de '!Jalor recebido ou em conta, nem dos passados até o dia 
do voncimento nos títulos a pmzo, ou antes da apresentação, 
quanto aos pagaveis á vi~tn. 

Os endossos em branco reputam-se sempre â ordem com '!Jalor 
recebido (Cod. Comm., arts. :lGl e 362). 

Tabella A § 7o 

Art. 12. São isentos: 

1.0 A desig-nação, clas~ilicação, remoção, ti·ansforoncia e no
meação de offir;Ütes do r~xerci tl) para. cormnis~õcs, ou serviços 
especiaes ás difl'erentes armas e ao::; corpos do respedivo quadro 
ou ás fortalezas, bom assim an<tlogos movimentos dos otftciaes da 
Armada para todo o servic,:o efl'ectivo de bordo dos navios do Es
tario, corpos de marinha e companhia de aprendizes marinheiros; 

2. 0 As pensões concedidas a, famílias dos militares, e dos 
offieiaes e praças da Guarda Nacional e voluntarios da patria, 
mortos em consequencia da guerra do Paraguay; 

3.0 As pensões concedidas a praças do pret do Exercito e da. 
Armada; 

4. 0 A concessão de reforma a praças do pret, e as vantagens 
que lhe.;; competirem pela etrectividade; 

5. 0 As gl'atificações militares, inherentes ao exercício do posto, 
e as substitutivas das antigas vantagens militares ; 

6. 0 As substituições temporarias entre empregados da mesma 
reprtrtição; 

7. 0 As diarias para transporte de engenheiros ; os jornaleiros 
que rt~cebem por férias, não tendo titulo de nomeação ; 

8.0 Os vencimentos de empregar!os dos Corpos Diplomatico e 
Consular em disponibilidade. 
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CAPITULO III 

DOS TITULOS ISE~'HOS DO SELLO FIXO 

Art. 13. São isentos : 
1. o Patentes concedenrlo honras de postos do Exercito, da 

Armada c da Gual"la Nacional, em (lestacamento ou eorpo~ ries
tacados, e títulos de med<dhas do bravura, de campanha e 
outras, com a declaração expressa, de ser a mercê em remune
ração de serviços milttares ; medalhas de distincção, conce
didas para remunerar serviços prestados á llumani<.Lide ( lei 
n. 719 de 28 de setembro de 1853, art. 22 ; Decr. n. 58 de 14 
de dezembro de 1889; circular n. 39 de 22 de julho de 1893 ) ; 

2. 0 Exeqaatur a nomeações de agentes consnlare3 de nações 
cstrangeir<~s (ordem n. 227 de 12 de m<~io do 11181 ) ; 

3.° Cal'tns de naturalisaçã.o ( lei n. 3140 de 30 de outubro de 
1882, art. 14 } ; 

4. 0 As fcs de oillcio de officiaes Jo Exercito e (la Armaria, as 
certidões destas, as escusas ou baixas do serviço 1las pr<1ças 
de pret e da marinhagem ; licenças concedidas a. ofiicia83 r;.Jl 

virtude de inspecção de sautle, incluídas as qno o forem a 
medicos e Jlharmaceuticos adjuntos do Exercito ( Circ. n. 4 de 
19 de janeit'o de 1891 ) ; as conceuiJas ús praças Jc prd e os ti
tules de divid;~, que a estas se pass:trem ; 

5. 0 LiVl'os de registro civil dos nascimentos o oLitos (rlccreto 
n. G05 do 26 de julho de l8VO); 

6. o Processos em que forem partes a ! ustiça e a Fazenda 
Federal ; seus traslados e sentenças ; os mandados e quaes
quer actos promovidos ex-officio em Juizo, sendo, porém, 
pago pelo réo, quando atinai conrlemna.do ; as cm·tidõ3S pas
sadas ex-officio, no interesse da Justiça ou da Fazenda l'uulica; 

7. o Processos de desapropriação jutlieial. promovidos por conta 
da Uniiio e d:t Municipalidade do IJistricto Feder;tl; 

8. 0 Proce~sos do conselho de direcção, intJuirição, disciplina, 
investigaçno, de guerra e outros, que se inst;wrarem nu Exer
cito e na Armatla, nos corpos do Policia do Llbtricto F•3deral e 
na Guarda Nacional ; 

9. 0 H.eciuos passados em títulos mjeitos ao sello propor
eional ; as ditrerentes vias dos mesmos rotilms, saha a di:;po
sição da ta b·3lla A § 1 o n. 2~i, e os menores de 25$, sendo 
applicavel áquellas e a estes a disposiç::io do nrt. 14 ; títulos 
ou papei~ sujeitos ao sello pro~~orcional e os que fot'(~m isentos 
delle, pag·aLdo estes ultimas o scllo da tabclla B, § !•, quando 
exhibidos como documentos em Tribunaes, Juizo~ e estações 
publicas ; os primeiros traslados de escripturas lavradas em li
vro de notas, sujeitas ao sello prop-:.•rcional, e os de pro
cwrações e substabelecimentos passados no mesmo livro, que 
devem ter o sello 11xo da tabella B § 4° n. 8 ; 
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10. Passaportes conceuidos pelo Minist·~rio das Relações Exte
riores aos agentes diplomaticos o consnlaros nacionaos e 
estrangeir·os e a oncarreg·allos do desrnchos ; o- visto - da 
autoridn.de policial nos p 1ssaportes estr·angcir·os; 

11. Approvação de e;:;tatutos t:J antorisação pat·a incorporar 
companltias, qnc tenham por fim a p(~s~~a no littoral e ttos rios da 
H.epublica. ( lei n. f:l7(j de lO <le s~~tumbro do l8flü) ; idr)m pam 
sociedades de cotonisação o immigraçfi.o; 

12. Apostilla~ lançadas em paten tos tlc officia.Gs da Gllar,Ja Nacio
nal; excnpto as quo importarem p:ts:-;:lg•311l da activa p:u·a :L t·o-;nrva 
e vice-versa, as quaes estilo suj~itas ao sollo da tallolla B § 7° n. 3 
(aviso do Ministerio d:t Justiça, n. 444 de 6 de outubro de 18GU) ; 

13. Primeiras certidões do termo de deposito feito na Secretaria 
do Ministerio da industria, Viação e Obras Publicas, pelos quo 
requeiram patente de iD venção (Regul. n. 8820 de :JO de dezembro 
de 1882, art. 25; Decr. n. 5±7 de 17 do setembro d·~ 1891); 

14. Papeis e documentos relativos ao alist<"1.me~ttü, revisão e 
sorteio pa,m o s~rviço do Exer·cito e cb Ar·mada, e recursos quo 
os interessados apresentem na. defesa de seus dit•eitos ( lei 
n. 2556 dt~ 25 de setomlJro de 1874, art. 2" ~ 8'1 ; Dor'r. n. 5881 
de 27 de fevereiro de 1875, al't. 13!3; lei n. 3,1 A, d ~ :lO do 
janeiro de 1RD2, art. :~o); 

15. Atteat:t.dos de molestia ou do frequencb o os requeri
mentos para outel-os, conceclidos a empt't3,:;.tdos puhlier•:>, atün de 
receberem vencimento3; 

16. Req•1erimentos e outros pap3ÍS f(llO tr>twsiUm.Jtll pnlo 1\Ion
tepio Get·a.l tle Economia dos Ser·viclot·es 1lo EsLttlo ; t•,•eiiJOS rlas 
joias, contl'ibnições o prmsi:í'~s <lil mesmo esta.IJolocim·]nto; hem 
assim os papeis rolati vos a.o M'Hltepio para os operarias do 
Arsenal <lo l\ladnha da Capital Ft~llüt'<tl, <L qtu se r·dl'or·o a lei, 
n. 127 de 2ü de novemiJr,J de 1802 ; 

17. Roqtwi·imentos e documentos pwa fins oleitoraes ( lei 
n. 35 de 2(j (le janeiro de Ji)ü2, ~1rt. 55); 

18. Requisições e concess.Jes de ponnas u'ctgua (Doe!'. n. 8775 elo 
25 de noYembro tlo 1882, art. G") ; 

19. Contra-ns das intimaçõesjnclieiaes; requerimentos e p1.peis 
de presos pobres; ortlens p;1ra os me:;mos sahirern d:t pris<1o; 
attestados e certitlões dos as~ontos de olJito p;u·a :-:ep1tlt:tr:1 de 
c::..daveres; 

20. DocumBntos do expe1liente das repartições da !Tnii'io e do 
Districto Federal, comprehendidos os conhecimentos 1h,; quan
tias qne l't3Cehet·orn os 1orneee·lores; guias de depo~i In do iner
cadorias nos entrepostos, armazens e tt•apielJe3 a!Lwdog Ldos; 
bilhetes de sahida elas mesmas mercadorias; l'Of!Ut~t·itwmtns de 
empreg;tdos pnulicos para levnnt 1rem quantia,; om doposito na 
propria. rep~ti·tição; recilios de objectos fomeciuo.;; p ll'''· o expe
diente e os ue quantias transplrtadas pelo Ctll'l'Cio. 

Art. H. Os pap3is de que tt· .. üam os ns. 14 a 20 do artigo 
antecedente pagarão o ~ello d,J. tahella B § to, qu:~~rlo, juntos 
como document0s, forem apresentado., i\ autori Lule rnt'<t produ· 
zi rem e ffei to di verso do fim para que f'onm p:tssados. 

Poder Executivo 1 ~07 33 
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CAPITULO IV 

DO SELLO DE ESTAMPILHA 

A1·t. I:>. Haverá estampilhas, cujos valores, form::~to esignaes 
caracteristieos serão determinatlos pelo .Ministro da Fazenda. 

Art. 16. O sello de estampilha serve : 
1. o Para os tii;ulos que devem pagar taxa proporcional, de 

conformidade com a tabella A §§ lo, 2°, 3°, 5° e 6') ; 
2. 0 Para os títulos que devem pagar taxa tixa conforme a 

tabella B §§ 1 o, 3°, 4° ns. I a 29, 5° Bs. 1 a 7, e 6° ns. I a 4. 
Art. l7. Os papeis serão sellados, collocando-se a estampilha 

e inutilisando-a com a data e a assignatura, escriptas parte no 
papel e pRrte no sello, de modo que uma e outra fil}uem lançadas 
por cima da mesma estampilha. 

§ 1.0 E' competQnte para inutilisar o sello : 
1. 0 Nas letras de cambio e da terra, o acceitante; nas que fo

rem s~carlas a vista, ou sobre paiz estrangeiro, o sncador ; 
2. 0 Nas qu~ se pr·otostaram por falta de accl3ite, o escrivão do 

protesto ; 
3. 0 Nos contractos sobre operações do cambio ou de moeda 

metallica a prazo, o corretor ; 
4. 0 Nos t~rmos de transferencia do apolices e acçõrs, o transfe

rente ; seuflo estas transferitlas por endosso, o endossaete (Doer. 
n. 434 de 4 de julho de 1891, art. 21); 

5.0 Nas apolices de seguro, o segurador ; ficando isentas de 
sello as letras do premio ; 

Não se passando apolice nem letra, para renovar o contracto, 
o signatnrio do recibo do premio ; 

6.0 Nos s~guros maritimos, havendo a minuta de que trata o 
art. 66G tlo Cod. Com., o segurador, applicando a e:::>tampilha na 
minutrt; 

7. o Nas arrematações, adjudicações e partilha~, o escrivão do 
processo nos proprios autos, antes de extrnhir C<1rta, sentença ou 
titulo da propriecbdc, no qual fará mr·nção do s.:llo plJü; 

8.0 Nos coutractos lavrados em notas ou por termos judiciaes 
e em repartições publicas, o contrahente que o assignar em 
primeiro logar, collocando a e:::tampillm no proprio livro ou 
termo; 

Não se declarando o preço total nos de que trata o art. 2° n. 15, 
o ene~rregn.do da escriptlll'<lÇiio d0 sei lo inuti !is;1r:"t a e-stampilha 
nas ordens de pagamento, expedidas pela repartição onde se 
houver celebrado o contracto, antes de cumpridas; 

Para esse fim, a mesma repartição addicionarú IWS ordens a 
seguinte nota, dntad:-1. e rubricada:- Deve o sello, que nrio (oi 
r;ago no cOIHracto por ntío harer declaraç(To do valor total; 

9. 0 Nas facturas ou contns assignadas de generos vendidos, 
o compt'i~\.'l'; nus creditos o oult os Utnlos Lle o:ciga.çü.o, o 
devedor; 
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10. Nos contractos de fretamento de navios (carta-partüla ou 
de fretamento), o capitão ou mestre na nota do despacho marí
timo, em que devera declarar o valor do frete ; nos conheci
mentos de na,vios à carga, colheita ou prancha, o signatari(); nos 
passaportes ou- passes- das embarcações, o signatario; 

11. Nas contas correntes, o escripturario Llo sollo ou qualquer 
dos signatarios, antes de ajuizadas; 

12. Nns cart<•S <lo ordens e escr-iptos a ordem, o signatario Llo 
recibo no titulo, caso não o tenha inutílisado o sacador ou o 
transferente, ou ainda o proprio sacauo, si por determinação 
do ultie.1o portador ti ver de creditar-lhe a impurtancia da 
ordem; 

1:1. Nos bilhetes de loterias dos Estados, o representante do 
emissor na Capital Federal ; semlo apposta no verso dos bilhetes 
a estampilha; 

14. Nos outros titulas ~ujeitos ao sello proporcional, nos 
cheques sobre bahf!Ueiro da mesma praça e nos recibos tle 25$ 
pura cima, ou sem declar:1çfio 1le valor, o signatario; 

15. Nos títulos extrahitlos de proce;:so::;, nas certidões, tras
lados, publka::;-fórmas, tradueções o ontros 1locumontos otricbes, 
o ta!Jellião ou escrivão, o traductor ou o empreg:tdo puiJlico •!Ue 
subscrever taes documentos; 

lG. Das licenças concedidas a oilleiaos Jo Exercite•, o comman· 
dauto do corpo ou o chefe do estabelecimeuto em 11llc estiverem 
servinJo, na gui<t do flue trata o a Ü-'O do :\liuiste!'io da Guerra, 
u. 26 de 18 de juuho de 1892; 

17. Nas procut'<lÇões e substabelecimentos pur instrumento 
pul,li~o. o tabellião ou escrivão quo subscrever o acto; 

18. Nas procurações e substabelecimentos por instrumento 
pnrlienlar, o constituinte ; 

1~. No') processosjudidnes e administrativos: 
u) dos arrazo<lllos, articulações e all:•g;:çGcs, a parte que os 

assignar; 
b) das folhas, o escrivão. antes do fazer os autos conclusos 

p;~r;t sentença tinal ou interlocutoda com forçct de detinitiva ; 
r) dos actos a q ne se refere o § 4° n. 29 da ta bnlla B, o secro· 

tat'IO do Trtt,unal ou o e::;cri vão do Juizo, á tlll:ldida qw:~ os 
me:.mos netos se forem rcalizattdo; 

Exceptuam-se Jo dispust'' nas ldtras - b) - c) - os autos 
de execução da Fazenda PUt1lica, Federal, o sollo dos quaes 
snrá inutilisarlo na guia para o pngamento da diri·l:t, polo escri
ptul' •rio da e::;b1ção arrer.::adatlora.-do imposto; 

2U. c:us r~:;qnurimcntvs e docutuento.:; QUL' lh:Js r.,u,m appensos, 
si :111tt~S desse neto não et'<~m obrigados ao s.lln, o signatnrio 
dos lllesmos requerimentos, a autoridade qnr) os despachar, ou 
0 empr·~~~~··do que, antes de despacho, lhes der andamento ou 
in l"onll<lÇiio; 

21. No~ teRbmAntos e co,Jieillos, o r>;.;c~·jyã,o rpe bvrar o termo 
de aceeita•:ão da testamentnria; 

~~. No::; titulos pns~ados nas See1·etarhs de Esbtlo, do Senauo 
e da Cnmn.ra dos Deput:l'los, do Trihuual uo Contas e nas Di~ 
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rectorias· do Thesour·o Federal, o escriptur:1rio do sello tia estação 
a qne fo:,•em remettidos para a cohr;lllç~:t (art. 34); nos que expo
dit·em a~ Sed'8Lal'i:ts dcs Tri!Jt.umc::; da J us!i<:a F'rdcl'.' I, da do 
Districto FeJeral, do Conselho Municipal e da Prefeih11·a do 
mesmô Distl'icto, os respectivos secreta rios ; sendo passatlos om 
outras repartições, o signatario 1los ti tu los ; 

23. Nos tlocumentos não esp1~citicados nos numeras antece
dentes, o signatario ou, na f;tlta deste, o escriptnrario do sello 
ou o em v regado a quom forem :1 presoutados para proJuzirem 
ell'eito. 

§ 2. 0 Quando houver mais de um signatario, inutilisará a 
estampilha o que assignar om primeiro logar. 

§ ::L o A's estações ele arrecadação, ns::;im como aos bancos e ás 
sociedades hancnrias é facultada a inntilisaçiio do sello adhesivo 
por meio de c:trirniJo, qtw imprim:t o nom0 da cstaçfi.o, do banco 
ou da lirma sodal o a data, no r~·clto dos actos eujtt e:-;tarnpillw .. 
lhes competir innti lis,lr. 

Esta di::;posição é oxtonsiv:t tt•):) titulo'j mencion;trlos nos ns. 1, 
5, 6, 0, 10, 1:2, 11 e l-1 llo § 1n de.:;te artigo (LJccr. n. 10.2UG de 
10 de agost0 de 1889). 

Art. I R. Pi:lra com plotar a import:mch fht taxa legrrl poderão 
ser colladas estampilhas de val(Jres lliver8os. Quando se houve!' 
de collat· mais de uma devem sol-o st~gnidarnente e nunca sobt·e
postas, sob pena de só se considerar sath!citf) o v;llnt• da que orn 
ui ti mo Ioga r· estiver collada. 

Art. 19. N~Io se consideram selhu1os: 

a) C's papeis com estampilhas, em quo haja datas, nomes e 
dizeres extranhos aos que d3vem conter para sernm legalmente 
inutilis<vi<ls; 

b) Os que tenham as estampilhas com sign:tos, rasuras, 
emend 1s ou borrões ; 

c) Os que tt•ng<tm as estampilhas fórn. do fecho ; 
d) os qne as trngam inntilis~tdas por pessoa incompetente. 
Art. 20. Qt1ando algum acto pnp;ar ta:<m in feriot• á devida, 

com sello inutilisado por po.1soa compet(~nto, o houver outra 
pessoa que t:uniJem o Sflj:l, conformo o art. 17, po,Jcr(t esta 
applic,tr sórncnte a est;~mpilha do vnlor fJUe ftltal'. 

Art. 21. As oshmpillms serão ven lidas nas rep<1rtiçõe.s encar
regadas tia eolirança do imposto, a quo se refere o art. 28 n. 3, 
e em casas pat'tieulares autod:-arlas pelo Thosouro Federal, 
pelas Delegacias 11sc::ws o Alt'andegns. 

Art. 2"2. O deposito das estampilha.s ser:~ nn. Casa da Moeria, 
nas Alfandegn.s e Delegacias, mediante a administração do clire
ctor, dos inspectores e tlolcgadus, e sob a gu1rLla dos thesou
reiros. 

Art. 23. D.t Casa da Moeda serão remettidas á Rect~bedoria, 
na Crtpital Federal, à. Alfandega e as Mesas de Renclas e Agencias 
no E~tauo do Rio de Janei~o, e ás Alfandcgas e Delegacias nos 
outros Esta·io;, de conformidade com as ontens do dlredor das 
Rendas Publicas. 
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Nas mesmas Alfandegas e Delegacias far·Se-ha a distribuição 
dellas pelas outt·:1s csh1çõcs tiseaes, encnrrrg::ulas rl<t culJr::wçn. 
do sello. 

Paragrapho unico. A disposição deste artigo ni\o obsta a re
messa directa das ditas estampilhas a qualquer das mesmas 
estações, dando-se aviso á Alfnndega ou Delegacia competente, 
para debit<1r os responsaveis o tomr~r-lhes contas. 

Art. 24. Os vendedores p:1rticulares fornecor-sc·hilo dns ('Stam
pilhas por meio de compra nus rop<n-tições compctt•ntes, sendo 
a quantidade minima lixada pelos respectivos chetcs. Torão 
direito a uma commissão, marcada pelo l\Iinistro 1ln, Fazewla, 
dednzicla do valor das estampillws no actu da compra. 

Art. 25. Haverá na Casa da Moeda um regbtro, de onde 
conste o anno e o rncz, em que começar a distribuição par·a a 
venda das estampilhas tle cada valor, com (lesigoação dos signaes 
característicos, por· f!Ue so d istingarn. Deste r('gistro dar-se-hão, 
por despacho do director, :-~s certidões qu') lhe rnrcm requeridas. 

CAPITULO V 

DO SELLO DE VEitBA 

Art. 26. Cevem sellar-se por ver}la: 
1. 0 Os papeis não sujdtos ao sollo do csbmpilha; 
2. 0 A(]uelles em f!Ue não se empregar o scllo de estampilha 

por não havei-o na estação fiscal do nmnicipio1> onrle os actos e 
contractos se passarem ou em que possam ser sel!auos, sendo isto 
declarado pelo escripturario do sello que lançar a verba; 

3. 0 Os titulos cujo imposto exceder ao marcado na estam.pilha 
de maior valor, si o contribuinte nfio preferir· o modo de Jlflga
mento facultado no art. lf); 

4. 0 Os passados fóra do Brazil e nos Consulados nas nnções 
estrangeiras, quando tenham de ser apresentados a f!Ualquer 
autoridade ou repartição publica, excepto as letras de cambio 
acceitas ou protestadas na Republica, os contractos ~ohro carnbios, 
as acções e deben.tures de companhias (arts. 17, § l'' ns. 1, 2 
e 3, 28 -c) - e 36 ) ; 

5. 0 Os que incorrerem em revalidflçfio, na fórma do art. 38. 
Art. 27. Exceptuam-se da disposição do artigo antecedente os 

titules de nomeação que ragarem por descontos (art. 8° n. 1) ; 
devendo, porém, a Directoria do Thesouro ou repartição onde 
constar o pagamento, certificai-o nos proprios títulos, si lhe 
forem apresentados para esse fim, depois de satisfeita a ultima 
prestação. Este certificado· é isento de sello; 

Paragrapho unico. Não obstante a disposição cleste artigo, 
escripturar-se-ha corno - sello de vcrlJa- o arrocadr~do dos 
títulos nelle referidos. 
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Art. 28. O imposto será arrec,tdado : 
l." O da tabella A § 4° : 
a) das companhias, com a séde no Districto Federal, pela 

Recebedori:J ; 
b) das que a tiverem nos Estados, pelas Deleg-acias fiscaes, 

pelas Alfitndegas e outras estações incumbidas da arrec~ulaç5.o 
de rendas federaes ; 

c) peb Recebedoria, ·pelas Alfamlegas, Delegacias fiscaes e 
eatações ditas, o que recahir em acções e obrigaçõe:; de compa
nhias estrangeiras, conforme o logar da Republica em qne func
cionar a caixa filial ou aa-encia que emittit· os titulos, ou pagar 
di \'·idendos e juros a elles relativos ; 

2. o O das nomeações cujo sollo é facul toldo pagar por d0scon tos, 
pehs repartições pagn.doras dos vencimentos ; 

3. 0 Nos outros casos de sello de verba : pela Recehed()ria da 
Capital Federal, pelas Delegacias, Alfandegas e Mesas de Rendas 
da Uniüo e estaçõPS fiscaes dos Estados, nos lagares on1lr) não 
houver daqu01las repartições e não for estabol1~cida Ag,mcia do 
Governo Federal (lei n. 23 de 30 de outuln·o Lie 1~91, art. 12 
§ 2n). 

Art. 29. O pr~gamento do sello constará de uma verba, rubri
cada pelos enc:trregad 1JS da cobrança e da escri[Jturação, contendo 
o numero do assento no livro da rec0ita, o valor da taxa em 
algarismo e por extenso o nome do Jogar e a data. 

Art. 30. Apresentado o papel a estação fis~al e sendo entregue 
a importancia do sello a quem dtlYa recol1el-a, escrevera este em 
algarismo o valor recebido, laur,~ando depois o escriptnrario <t 
paJ'tida no livro e em ultimo logar· a verba. 

Art. 31. Quando se houver pago taxa inferior á dovida e o 
ti titio for apresdhtado ao sello ainda no prazo lcg<1l, cobr•;tr-se-ha 
a diff:rença sómento. 

Art. 32. A verba tlo sello, nos titulos lavrados em JhTos de 
notas, das repartições publicas e nos de transferench de acções 
de companhias, lançar-se-ha em uma nota cirenmstanciarla, as-· 
signada por qualquer dos intere~sados, ou pelo tabellifio, empre
gado ou corretor. 

E' condiçfio indispensavel á prova rlo pagamento do sello desses 
títulos, que contenham a declaraçito 1la quantia pngn, do numero 
e data da verba. 

Paragrapho unico. A do sello das arrerna'f:ações e adjudica
ções, em uma guia do escrivão do processo, antes de extrahir 
carta, sentença ou titulo, no qu:tl Ctr:í mençfío do SR!lo pago. 

Art. 33. O numero de folhas dos livros sera declara.rlo por 
quem delles se deva servir, na ultima paginct, na qual será lan
çada a verba do sello. 

Art. 34. Os títulos ::;ujeitoa a sello de verha,com a assigna
tum do Governo, incluídos na tabeJla B, §§ 4n a 7° e 9°, erão 
remettitlos á Recebedoria da Capital Federal ou ú. estação 
~rrecadadora na capital do Eshvlo owlo residirem os interes
sados, afim de lhes serem entregues depois de pago o imposto. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

CAPITULO VI 

DO TEMPO EM QUE SE PAGA O SELLO DE VERBA 

Art. 35. Os contractos sujeitos ao sello proporcional nü,o serão 
lavrados em livros de notas, de repartições publicas e compa- · 
nhias ou sociedades anonymas e em commanrlita por acções, sem 
ter-se pago a taxa na fórma do art. 32. 

§ 1. 0 0.:; que forem lavrados em autosjndiciacs on otncialmente 
fóra delles, nü,o sorü,o nssignados ou subscrlptos pelo oscri vão ou 
official competente, sem que estejam selbtrlos. 

§ 2. 0 Os que o forem por particulares, onde houver repartição 
arrecadadora do sello ou deste logar di5tante até 12 kilometros, 
pagarão o imposto uentro de 30 dias <la data, concedendo-se mais 
30 dias em cada nova distancia de 12 kilometros. Fic<.tm, 
porém, salvas as disposições seguintes: 

1. o Nas letras de cambio e da terra., sacadas a dias ou mezes 
de vista, conta-se o prazo para o sello da data do acceite; 

2. 0 Os :3aldos de contas correntes pagarão o sello antes de 
ajuizados; 

3. 0 Os títulos a prazo menor de 31 dias serão sellados até á 
vespera do vencimento ; 

4. 0 Nenhuma obrigação poderá ser solvitLt sem que esteja. de
vidamente sellada. 

§ 3. 0 O das cartas de fretamento, ante;; do desembaraço do 
navio pela A1fandega, averLanrlo-se no despacho marítimo em 
que o capitão declat·e a importancia tlo frete. 

Art. 36. As companhias ou socierlados anony11tas pagam 
o sello: 

1.0 Do fundo de capital, no prazo de 31) •lias depois do üxado 
para cada nmtt das entrarias, ainda que estas se effectuem a 
titulo do bonus ou algum outro modo de realizar-se o capital 
subscripto; contarlos do dia da in.:;tallaç[;.o da companhia, quanto 
ás entradas que estiverem feitas a esse tempo ; 

2. 0 Do emprestimo por meio de dcbentures ( Decr. n. 434, 
de 4 de julho de 1891, art. 41 ), antes de começar a emissão 
pela entrega dos títulos ou de cautelas que representem o seu 
valor, quando não houver contracto cujo sello deva ser pago 
nos termos do art. 32; 

3. 0 Das acçõos e obrigações (debentw·es) ao portador, metade 
da taxa fixada na hbella, dentro de 15 dias contados da pri
meira publicnção do annuncio (Circ. n. 20, de 29 de junho de 
1895) para o pagamento semestral ou trimestral llos dividendos e 
dos juros. 

Si o pagamento for feito sem precedencia de annuncio, o 
prazo será contado do dia 15 do mez subseqnente ao semestre ou 
trimestre vencido, conforme o anno social convencionado nos 
estatutos. 



~o o ACTOS DO PODEH EXEC.UTI\'0 

§ I. o As entregas far-se-hão acompanhadas de guias em du
plicata, firmadas pelo gerente e rubricadas pelo presidente, 
ou somente assignadas pelo gerente, quando se tratar de com
panhia estrangeira; deverão conter as declarações necessarias 
para se conhecer o 1'alor tributavel, de accordo com o n. 12 
do art. 2°, e o num oro do acções ao portador e de dcbentures 
existentes no ultimo dia de cada semestre do anno social. 

§ 2.n Em um dos exemplarrs das guias, que ficará na E'stação 
. arrecadadora p~tra os necessarios effeitos. será notado pelos en
cnrregados do recebimento e da escripturaçilo o numero da 
folha do livro, em que se assentar o pagmnento, a importancia 
do sello, a data e o numero da verba lançada no exemplar res
tituído á parte. 

Art. 37. Os papeis sujeitos ao sello fixo ~erã.o sellados : 
1. o Os autos judiciaes,antes da conclusão para n sentença final 

ou interlocutoria com força de definitiva, em guia assignada 
pelo secretario do Trilnmal ou escrivão, que funccionar no 
processo; 

2. o Os títulos extrahidos de processos, certidões e outros do-
cumentos otfiches, antes de subscriptos ; 

3. o Os c~eques e mamlatos, antes do pagos; 
4. 0 Os conhecimentos de carga, rlentro de oito dias da data; 
5. 0 Os testamentos e codicillos, antes de subscripto o termo 

de acceitação da tostameutaria; 
6. o Os requerimentos, antes de despachados ; 
7. 0 Os recibos de 25$ para cinw ou sem dccl::tração de valor, 

dentro de 30 dias da data, conforme o art. 35 ~ 2°; 
8. o Os outros papeis assignados por particulares, antes de 

juntos a autos e a requerimentos, ou de apresonta~·ão á autori
dade ou offlcial publico para produzirem elfeito ; 

9. 0 Os livros antes de rubricados e de se começar nelles a es
cripturação. 

CAPITULO VII 

DA REVALIDAÇÃO 

.Art. 38. Os papeis e documentes não sellados em tempo e 
aquelles em que a estampilha não !or inutilisada de conformi
dade com o art. 17 serão revalidados, pagando-se, em vez do sello 
devino1 vinte e cinco vezes o valor do mesmo sello (lei n. 428 
de 10 de.dezembro de 1896, art. 28). 

Na mesma pena incorrerão os que forem sellados com taxa in
ferior á devida, cobrando-se a revalidação da differença encon
trada. 

Art. 39. Aos títulos sem data ou que a tiverem emendada, 
sem,que no mesmo papel tenha o proprio signa.tario ratificado 
a emenda, applicar·Se·ha a disposição relativa aos não sellados 
em tempo, exceptuados aquelles cujo prazo para o sello não se 

contar da data. 
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Art. 40. A revalidação dos pn.peis sujeitos ao sello propor
cional terá por base o que se devera, pagar, correspondente ao 
valor do titulo, àinda que o mesmo valor se ache diniinuiJo por 
quitação ou outro meio legal. 

A dos livros calcular-so-ha em relação á totalh1ado 1lrts folhas, 
ainda que só alguma esteja escripturada no todo ou em parte. 

Art. 41. A disposição do art. 38 refere-se unicamente aos 
titulos da tabella A, §~ 1 o, 4°, 5° e 60, e rla tahella B, §§ 1'\ 2°, 3 .. 
ns. I a 4, 4° ns. 1 a 15, c ;->n ns. 4 a 10. 

CAPITULO VIII 

DA FISCALISAÇ:\.0 

Art. 42. A fiscalis::tção do imposto de sello compete: aos Mi
nistros de Estado ; aos chefes e thesoureiros de repartições fe
deraes ; ás autoridades judiciarias, civis e militares ; ao Con
selho Municipal e á Prefeitura do Districto Federal ; á Junta 
Commercial ; á Camara Syndical ; aos tabelliãos e outros ser
ventuarios da justiça; ás sociedades anonymas c outras corpo
rações na parte que lhes for attioente, sem prejuízo do disposto 
no art. 44, e aos agentes estadoaes incumbidos da arrecadação de 
rendas federaes. 

Art. 43. O juiz, <'hefe de repartição puulica, qualquer auto
ridade civil ou militar da União ou Jo Districto Feder<tl, a quem 
for presente algum processo administrativo ou judicial, no qual 
existam papeis, que não tenham pago o sello ou a revalidação 
nos prazos legues, exigirá por despacho, no mesmo pro
cesso, antes de se lhe dar andamento, que a falta seja supprida. 

Art. 44. Os dircctorcs ou gerentes de sociedades anonymas 
e das Caixas Economicas e Montes de Eoccorro são ol.Jrigados 
a apresentar, quando o chefe da estação tlsca1 o exigir, os titu
las de nomeação dos respectiYos empregaJos, considerando-se 
verificada a hypothese do art. 55 n. 2, no caso de recusa. 

Art. 45. Os contractos ou estatutos das sociedades anonymas 
não serão recebido=' na Junta Commercial, sem que conste delles 
o assentamento do sello do capital, na estação arrecadadora da 
séde da companhia e, sendo esta, estrangeira, na séde da caixa 
filial ou agencia na Republica. 

Art. 4G. As autoridades, os empregados, juizes, tabelliães, 
escrivães e officiaes publicas, a quem for presente titulo ou papel 
sujeito á revalidação comminada no art. 38, ou de onde conste 
alguma das infracções previstas nos arts. 50 a 58, o remetterão 
ao chefe da estação 1iscat do districto, ou a quem competir pro· 
ceder sobre elle. 

Art. 47. As decisões serão dadas por despacho no proprio 
titulo, no requerimento da parte ou na communicação official. 

Art. 48. Si o contribuinte não pagar l(lgo o imposto ou a 
revalidação, proceder-se-1m á cobrança executiva. 
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Si além ria revalidação houver multa, que não possa ser appli
cada pelo chefe da repartição, tirar-se-ha cópia authen tica do 
titulo, papel ou documento e do despn,cho nelle proferido para 
ser enviada a quem de direito. 

§ 1. 0 De autos e escriptos lavrados ou registrados em livros 
de cartorios e repartiçõ,~s publicas, e ciP papeis appensos a pro
cessos não se til•,trão cópias, mas um extracto meucionando os 
factos justifica ti vos da decisão. 

§ 2. o Os papeis a que se refere o art. 57, •lepois de decidida a 
questão administrativa, serão enviarlos á. autoridade competente, 
para instauração do processo criminal. 

Art. 49. As estações encarrega(las da cobrança não poderão 
fazerexamesnos cartorios ou em repartições, para averiguarem 
faltas cte pagamento; devendo, no cnso de infra0,çiio, requisitar 
das autoridades certidões, ou ex:nncs par::t procetl.~rem contra os 
infractores. 

C,\PlTULO IX 

DAS MULTAS 

Art. 50. O que negociar, acceitar ou pagar letra de cambio 
ou da terra, escripto á ordem, cheque ou nota peomissoria, antes 
de pago o sello em tempo ou a revalidação rlo art. 38, quanrlo 
devida, ficará sujeito á mult<t de 5 % ,]o valor da letra, escripto 
ou nota e ao dobro, na rein0irlencia,. 

Art. 51. Aí; negociações por meio de memoranda ou de quaes
quer escriptos, contendo promessa de letras a entregar, P'Jr
missi veis na t.ypothese do § 2° do art. 3° do Decr. Leg. n. 354 
de 16 de dezembro de 18~5, s~~rão uullas tle pleno dir•eito, quando 
dellas não constar o pagamento do sello propoecional, e incor
rerão na multa de 10:000$ os que nas m.esm,ts negociações to
marem parte (Regul. n. 2475 d1~ 13 de março dG 1897, art. 97 ). 

Art. 52. Incorrerão na multa de 10:000$ as agencias de 
bancos nacionaes e estrangeiros e de companhias estrangeiras, 
que operarem sobre cambiaes sem pagamento do sello devido. 
Esta multa comprehende todos os que interferirem em taes 
operaçÕ"S ( Regul. citado, ar·t. 149). 

Art. 53. A exposição á venda, nn. Capital Federal, de bilhetes 
de loterias extrahidas nos Estados sem terem o sello devido, 
além da apprehensão dos bilhetes, sujeita, o emis'3or e SRU re
presentante n~t mesma capital, solidariamentG, a multa, cujo 
maximo poderá ser elevado á importancia do sello sobre o total 
do capital da respectiva loteria (lei n. 428 de 10 de dezembro 
de 1896, :1rt. 1° n. 29). 

Art. 54. Ficam sujeitos á multa de 5$000 a 25$000, além das 
penas do Codigo Penal, os empregados na arrecadação do sello 
que receberem ou lançarem no livro de receita taxa maior ou 
menor do que a devida. 
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Art. 55. Incorrem na multa de 10$0:)0 a 50$000, além das 
pen<ts do Codigo Penal: 

1. o O,; juizes que sentenciarem autos, assignarem man
dac1os e quaesquer instrumentos e papeis, que nenhum sello te
nham pago, ou em que a verba ti ver sido feita ou a estampilha 
inutilisada. por pessoa incompetente ; 

2. o O juiz, a autoridade civil, militar ou municipal, o director 
de sociedade anonyma, e o gerente de Caixa Economica CIU 
Monte do Soccorro que der posse ou exerci cio a emprega.cl o, 
que nã.o tenha vencimentos pagos pelos cofres publico::;, sem qne 
o titulo de nomeação esteja. sellado ; 

3. 0 O chefe de reptrtição publica, juiz ou outeo funccion ·
rio, que assignar contractos e nomeações, attender officia.lmen1e, 
despachar requerimento ou papel, instruido ue documentos nã.o 
sellados, fizer guardar e cumprir, ou que produz:t e[~ito titulo 
ou papel sujeito a s:,)llo, sem qne o tenha. pago; 

4. o O official publico, que la.vrar contracto, subsct'Pvor ou 
rogistr·ar papel sujeito ao soJl;,, sem prev!o pag:unent J deste. 

Art. 56. Incorrem tamhem na multa do 10$000 a 50$000 :-:r, 
que apresentarem contrnctos ~ellados, para averbação, depui~ r1,1 
30 dbs da nssignatura do::; mesmos. 

Art. 57. Ficam sujeitos it multa de 40$000 n 200$1:00, all' 1 

das penas do Codigo Penal : 
I. o Os que falsificarem o scllo, empregarem estampilha falsa, 

ou Lle que se tenha feito uso, e os CJHO escreverem verba fals::t; 
2. 0 O empregado da, estação elo sello, que antedatar ou al

terar a verba, com o 11m ele evitar o pagamento da multa. 
Art. 58. O que vende1· estampilhas sem autorisaçiio do Mi

nistro d(\, Fazenda, dos inspectores •las Alfantlegas e Jelegados 
fiscaes, perderá o valor dns que lhe fqi·om encontrad::ts, e incor
rerá na multa de 100$000 a 200$000. No caso du reinddencia, a 
multa sor:i duplicada. 

Ao que V!mdel-as por preço ::upcr~or ao •h respectiv J. taxa, 
cassar-se·lm a autorisação. 

Art. 59. A imposição das multas eompeto aos seguinte~ fniH~do
narios: 

1.0 Director da Recebedor!a, thesoureiro do Thes·mro Fedoral, 
delega' los fiscaes, inspectores das A ltantlegas, administradores 
de Mesas de Rendas e outros agent,~s üscaes, Camara Symlical e 
fiscal das loterias, cada, um em relação ao sollo cuja fisca
lisação lhe é commettida por este regulamento. a in1t'actores 
que niio sejam autoridades judiciarias, militares e civis ou 
chefes·de repartições administrativas, tanto da União como dos 
Estados e do Districto Federal, qn:1.ndo pr·oce1lam em razão do 
seu carg-o; 

2. o Ministros de Estado, aos funccionarios da União e do 
mesmo Districto, comprehendidos nas cxcepções do numero pre
cedente. 



AcTOS DO PODEH EXECUTIVO 

C~\PITULO X 

DOS RECURSOS E DAS RP.STITUIÇÕES 

Art. GO. Das decisões excedentes da alçada 1Javerá recur.:;o or
dinario: 

1. 0 Para o Ministro da Fazenda, sendo do thesoureiro do The
souro Federal, da Recebedoria e da Alfandegada Capital Fede
ral, da C<lmara Syndicnl e do 1iscal das loterias, da Alfandega 
de Macahé, das Mesas de Rendas e agentes fiscaes da União, no 
Estado do Rio de Janeiro, delegados e inspectores das Alfan
de~as, nos demais Estados; 

2. o Para os mesmos delegados e inspectores, das que profe
rirem os administradores de Mesas de Rendas e outros empre
gados na cobrança do imposto. 

Art. Gl. Os ageutes ou euearregados da cobrança fóra das 
capitaes recorrerão ex-officio, no Rio de Janeiro, para o .Ministro 
da Fazenda e nos demais Estados para os inspectores das Alfan
degas e delegados. 

Art. 62. Das decisões proferidas dentro da alçada é facultado 
o recurso de revista para o Mini~tro da Fazenda, nos casos de 
incompetencia, excesso de 110der e violação de lei ou de formulas 
es3enciaes. 

Art. 63. Os recursos serão interpostos dentro de trinta dias, 
contados da intimação ou publicação dos despachos. 

Art. 64. O sello de verba, devidamente arrecadado, restituir
se-ha: 

1. 0 De nomeação que não se tornar otrectiva pelo exercício do 
empreg-o; 

2. 0 De nomeação para emprego, cujo exercício cessar antes de 
terminado o primeiro anuo; restituindo-se a quota de 5,5 % re
cebida ou incluida no sello pílgo, correspondente ao tempo ne-

. cessario para completar o dito anno; 
3. 0 De acto ou contracto, que não se eifectuar; 
4. 0 De cnntracto nullo, si a nullidade for absoluta. 
Art. 65. O sollo do estampilha em nenhum caso se restitue. 
Fica salvo á parte o dii·eito á indomnisação pelo funccionario 

ou offlcial publico que, em razão do cargo, arrecadar por verb~ 
taxa excedente á estabelecida, npplicar a algum papel estam
pilha de maior valor do que o devido, ou cujo imposto deva ser 
pago por verba, inutilisal-a sem lhe competir fazel-o ou sem 
observar a fórmula prescripta neste regulamento. 

CAPITULO XI 

DISPOSIÇÕES GERA ES 

Art. 66. Os actos emanados de poder ou autoridade estadoal, 
ou sujeitos aos seus serviços e reprtrtições, pagam o sel1o mar

. cado nas tabellas deste regulamento, para outros de igual deno-
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minação ou especie, quando tenham de produzir os seus atreitos no 
Districto Feder·al, em outro E~tado perante autoridade federal 
ou fóru da União {l0i n. 1'26 A, rle 21 de novembro do 1892, 
art. 2° n. 4). 

Art. 67. Ficam sujeitos ao sello federal, pela fórma decla
rada no mesmo regulamento, to<los os títulos, letra:;, saques, 
vales, conhecimentos de praças, procurações, conteactos ou 
quaesquer Lhcumentos j udiciaes, inclusive act:1s de cor·porações 
e .sociedades, etc. que, tendo sido origina<los em um Estado 
ou no Districto Federal, devam ter e!Ieito legal fóra de sua 
circumscripção ou que possam ou devam ser acceitos e julgados 
perante autoddade de fôro judicial ou administr;ltivo oxteanho 
a ella, como o federal, on de OJ.tro Estado, n<) paiz ou fóra 
uelle. 

Paragrapho unico. Entendem-se sujeitos ao mesmo sello os 
livros ue sociedades anonymas ou de firmas inrli viduae:-; on col
lectivas que, tendo sua séde m. Capital Federal ou em um ou 
mais Estados, possuam em todo ou em parte seus bens patri
moniaes respectiva.mente em um ou mais E.;;tarlos, ou na Ca
pital Federal (lei n. 428 de lO do dezembro de 1896, art. ;31). 

Art. 68. São declarauos nullos, para todos os e!Teitos, os 
contractos de camiJiaes ou moeda. metallica a prazo flUe não 
tenham o sello legal (lei n. 359 de 30 de d«:>zemut·o do 1895, 
art. 4° §5°; Regul. n. 2475 de 13 ele março do 1S97, arts. 98, 
118 e 119). 

Art. 69. Não se retardará em qualquer inst::mcia. ojul;..;amento 
dos processos criminaes, policiaes e administra ti vos por falta de 
sello, que será pago depois pelo interessado no andamento elo 
processo. 

Art. 70. A importancia do sello, relativo aos pnpeis de que 
trata o art. 38 e das mnltas, que não f'Jt' pag<l- voluntariamente, 
arrecadar-se-ha por meio executivo. 

Art. 71. Os infractores das leis e dos regulamentos do ~~ello 
sã.o solidariamente responsaveis á F;lzen•la Federal pelo valor 
uo imposto e das multas, concernentes aos m•'srnos pa.p<3iS. Terão, 
porém, direito regressivo uns contra. os outros, na ortlem ua, 
res ponsabilidaue con trahiua. 

Os funcciona.rios respJnclorã.o sóme11to pelas multas, quando 
proceue!'em em ra.zfí.o de seus carg1>s. 

Art. 72. Serão admittitlas denuncias sobro as infracçõos deste· 
regulamento, cabendo ao denunciante metade das multas. 

Art. 73. Revogam-se o uecreto n. 1264 de 11 de fevereiro de 
1893 e quaesquor disposições em contrario. 

Capital Federal, 3 de agosto de 1897. -BernrrcUno de Campos. 
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TABELLA A 

Dos papeis sujei tos ao sello proporcional 

§ 1°- DIVERSOS 

Sello de estampilha 

I. Letras de cambio e da terra, sacadas no Brazil. 
2. Letras de cambio, sacadas em p;tiz estrangeiro, sondo 

acceitas. protestadas ou exequiveis no Brazil. 
3. Bilhetes á ordem, púgaveis em mer~atlorias (Decrs. n. 165 A, 

de 17 do janeiro o n. 370 Je 2 de maiu Lle 18~0). 
4. Cartas de ordens e escriptos á ordem. 
5. Facturas ou contas :1ssignad;.s (Cor I. Com., art. 21 9). 
6. Contas cor1·entes dP conunerch~nte a commereianto e cb com

misE::'..:'~o a comrnittente, assignwlas ou roconhecidas pelo 
devedor do saldo, quando tenharn de sr~r <1j uizatlas em pro
cesso contencioso. 

7. Creditos ou títulos de emprestimo de dinheiro. 
8. Escripturas de hypotheca. 
9. Contractos de sociedades, que não sejam anonymas, e os 

actos de dissolução ou liquidtl,ção das mesmas. 
10. Contractos ele arrendamento ou locação e outros que trans

mittam o uso e goso de bens moveis, immoveis e semo
ventes existentes no Districto Federal. 

11. Titu1os de emphyteuse e sub-emphyteuse de terrenos na
cionaes e da Municipalidade do Districto Federal. 

12. Transferencias de titulos Je divida pul,lica illtel"n<~ d.t L'nião, 
excepto por transmissão causa mortis ou thtção inter vivos 
(R8g., art. 10 n. I). 

13. Transferencias de acções de sociedades ~nonymus e em 
commandita, nacionaes e estrangeiras; as de divida publica 
da Municipalidade do Districto Federal. 

14. A c tos translativos de e!llbarcal,(üos, 0:.-:cepi,o poi' doação 
inter vivos, por compra e venda, dação in solutttm e ac:tos 
equivalentes (Reg., art. 10 n. 1). 

15. Actos translativos de embarcações estrnngeirns, quando 
adquiridas por :mcionaes ( lei n. 428 Je lO de dezem
bro de 1896, art. 35 ) . 

16. Contractos rie fian()a, por escriptm·a public:-t, ou p;1rticuiar. 
17. Contractos de Jiança e outros, por termos laYrwlos 0111 .Juizo 

ou repartição publica. 



18. 
19. 

20. 

21. 

22. 

23. 
24. 

25. 

26. 
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Cartas de credito e abono. 
Bilhetes definitivos de deposit~ de metaes preciosos, emit

ti<los pela Casa da Moeda (Regul. n. 5536 de 31 de janeiro 
de 187 4, art. 45 § 2°). 

Ti tu los de garantia de mercadorias (warrants) emittitlos pelas 
Alt'andegas ou por companhias de docas (Cecr. n. 2fJ02 de 
24 de abril de 1897, art. lô ). 

Recibos ele cautelas de generos recolhidos a trapiches, com 
valor declarado (Cod. Com., art. 88). 

Endosso dos títulos sem prazo, os passados depois do venci
mento nos que tiverem prazo e nos que forem saca
dos á vistn, tendo sido apresentrulos ao pagamon to (Reg., 
art. 11). 

Títulos de deposito extrajudicial. 
Recibos que 1leclarem valor recebido por conta de pessoa 

differento da que ordena o pr1gamento, excopto os que 
forem duplicata dos passados na ordem-saque. 

Termos de responsabilidade, assignadüs nas A lfandegas, para 
despélchos ·de rcexport[lção ( lei n. 428 de lU de dezembro 
de 1896, art. 30 paragrnpho unico ). 

Papeis em que houver pronwssa ou olJI·ignção de pagamento, 
ou traspasso, ainda que tenham a fórma de reeillo, carta 
ou alguma outra; os que contiverem distracto, exonera
ção, suhrogação ou garantia e liqnidaçi"io de ::on'mas ou 
valores. 

Até ao valor de 200$000 ....•..••.•...... o .• 
De mais de 200$000 até 400$000o .. o. o o .. 
~ » ~ 400$000 » 600$000 .... o•ooo 
~ » ~ 600$000 » 800$000.o•······ 
» » » 800$000 » 1:000$000oo.oo•o.o 

$:300 
$440 
$660 
$880 

1$100 

Assim por deante, cobrando-se mais 1$100 por conto ou fracção 
desta quantia. 

§ 2. o Operações de cambio ou de moeda metallica a prazo: 

Sello de estampilha 

Até 1 : 000$000 ..• o o o . o o o . o o . o . o .. o .... o ••. 
De mais de l :000$000 até 2:000$000 .....• o. 

$500 
J:t:· ~uo 

Assim por tleante, cobrando-se mais 500 réis por cc•nto de réis 
ou fracção deste valor. 

(Leis no 359 1le 30 de dezembro de 1805, nrt. 4° §§ 2° 1 5°, e 
llo 428 de 10 de 1lezembro de 189(\, art. 1° n. 27 ; Regnl. n. 2475 
de 1:1 de rnal'ço de 1897, arts. 97,98 § 1", 118 e 119.) 

§ 3. o Dilhetos <lo loterias extrn.hiuas nos Esta.(Jos, ,~~ ja venda 
efiectuar-se na Capital Federal: 
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Sello de estampilha 

Até 1$000 ..•.•....•..••.•...••..•.••••..•• 
De mais de I$000 até 2$000 ............... . 
» » » 2$000 » 3$000 .............. .. 

$025 
$050 
$075 

Assim por deante, cobrando-se mais 25 réis por 
deste valor. 

1$ ou fracção 

(Lei n. 428 de 10 de (lezembro de 1896, art. 1° n. 29. ) 

§ 4°- COMPANHIAS OU SOCIEDADES ANONYJ\IAS 

Sello de verba 

I. Do~~~~-~~ .~~~~t:1!: :~~ .~.=.~~~~~~~ ~~. :r.~c.ç~~ ~-e~~~~ 
2. Emprestimo de dinheiro emittindo oiJrigações~ 

(rlebentures) ao portador, idem idem ...... : ... . 
3. Capital representado em acções ao portador, por) 

100$000, desprezada a f1·act;ão desta quantia\ 
quando a houver na som ma .•.•..•.....•..... ( 

4. Das o!Jrigações (del1entures) no portador, iLlem idem 1 

§ 5° -FRETAMENTO DE NAVIOS 

Sello de estampi!ha 

Frete: 
Até ao valor de 500$000 ................... . 
De mais de 500$000 até 1:000$000 •.•••••.. 
» }) » 1:000$000 » 2:000$000 ••.•••••• 

1$100 

1$100 
2$200 
4$400 

$300 

Assim por d~~ante, cobrando-se nuis 2$·200 por conto ou 
fracçilo desta importancia. 

Sendo fretado o navio para paiz estrangeiro, ou sem decla
ração do loga1·, pagar-se-ha o dol1ro d:t rcspcctira taxa. 

§ Ô0
- CONTRACTOS DE SEGURO, ESCfUPTUilAS OU LET!lAS DE RISCO 

Sello de estampilha 
Premio: 

Ate o valor tl8 I0$000 ..................... . 
De mais de 10$000 até 50.~000 ...••••.•• 
» » » 50$030 » 190~000 •.....•..• 
~ » » 100$000 » lv0$)00 •......••• 

As'-im por deante, cour~ndo-so mais 1~100 por 50$ 
ele 50$000. 

$300 
1$100 
2$200 
3$300 
ou fran,ção 
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§ 7o- MElWÊS PECUNIA.RIAS 

Sello de verba 

Vencimento de um anno, de 200$ para cima : 
1. Títulos de nomeação do Governo e outras autoridades fede

raes, não designados nos seguintes numeros deste para
gmpho, nem sujeitos ao sello tixo; os de aposcntauoria, 
julJilação e pensão concediuas pelos cofres da. União : 

Até 1:000$000............... . . . . . . . . .. . . . . . . . . 13,2 °/0 

Do excedente até 6:000$000.................... 8,8 °/0 

Do que exceuer de ü:000$000................... 7,7 °/o 
2. Nomeação para o cargo elo Ministro de Esbdo .. ·; 
3. Nomeação conferida por juizes e tribnnaes jucli

ciarios da União e do Districto Federal ...•.•. 
4. Nomeação, promoção e reforma de officiaes do 

:o1â~~i~~~. ~l~.-~.1:~~~~:~ -~ .c.l~~~:~~ .. a.~~~~~:· .. (.!~~ 
5. Nomeação, promoção e reforma de olficiaes da 

Brigada Policial da Capital Federal, do soldo. 
6. Nomeação para servir interinamente emprego 

federal, por menos de um anno, ou 0m 
commissão, com vencimento pelos corres pu-
blicos, on não .......•.•.................... 

7. Nomeações para deleg-ado e esct'iptm·arios do 
Thesonro Feder:tl, em Londres (avbo de 26 de 
agosto de 1885) ......•....•...•.•....•...... 

8. Nomeação interina ou provisoria ue empregos ua 
Justiç<t Federal ou do Districto Foder<~ l. ..... . 

9. Portaria concedendo gratificação, por serviços 
designadamente creados por lei ou regula
mentos da União (oruens n. 202 de 13 Je 
maio de 1862, ns. 105 e 402, de lO de abril e 

10. 

li. 

24 de outubro de 1872) ....•...............•. 
Títulos de emprego effectivo, aposentadoria,' 

jubilação e reforma com vencimento abonado 
pelos cofres municipaes do Districto Federal. .. 

5,5 °/o 

De emprego das Caixas Economicas e Montes de 
Soccorro da União (ordens de 29 de novembro 
d~ 1890 e 7 de junho de 1892); os de empregos 2,2 °,'0 

das so~iedades anonymas .............•...... 
12. Os de emprego effectivo da União com vend-

mento rliario .........•..................... 
13. Titulo rleclaratorio de meio soldo ...........•. 

Capital Federal, 3 de agosto de 1891.-Bernardino de Campos. 
Poder Executivo 1397 3\J 
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TABELLA B 

Dos papeis suje i tos ao sello fixo 

J..a CLASSE 

A.ctos que pagam sello conforme a dimensão do 
papel 

§ }0 -PAPEIS FORENSES E DOCUMENTOS CIVIS 

Sello de estampilha 

1. Actos lavrados por funccionarios ca Justiça Fe
deral e da Justiça do Districto Fodt3ral: 

a) Autos de qualquer especie •.............•....... 
b) Sentenças extrahidas dos processos, incluídos os 

formaes de parti! h as .•...•.. , ....•.......... 
c) Cartas testemunbaveis, precatarias, avoca.torias, 

de inquirição, arremataçilo o adjudicação ...•. 
d) Provisões de tutela e as não especificadas ....... . 
e) Instrumento.;; de posse, de protesto o outros fóra 

das notas .....•.......•........•........... 
f) Editaes e mandados judiciaes ..•.............•.. 
2. Requerimentos, memorias o memoriaes, dirigidos 

a qualquer autoridade judiciaria ou adminis-
trativa da União e do Districto Federal ..... . 

3. Escriptos particulares ou por instrumento ~ublico 
fóra das notas, em que directa ou inthrecta-
mente não se declare valor ............... .. 

4. Testamentos e codicillos, no Districto Federal. .. 
5. Contractos, títulos ou documentos não especi

ficados, dos quaes não seja devido sello pro
porcional nem mais de 300 réis de sello fixo, 
quando juittos a requerimentos ou apresen
tados ás autoridades referidas no n. 2 ••••••• 

6. Certidões e cópias, não designadas em outros 
paragraphos desta tabella, traslados e publicas
fórmas, e.I:trahidos de livros, processos e do
cumentos de cartorios de tabelliães e outros, 
que nii.o sejam escrivãe'3 da Justiça ou Policia 
dos Estado3 ; das repartições publicas da 
União e do Districto Feder~! ..••.•...•..••... 

$300 

Sendo iUbscriptos por empregados, que não percebam custas 
0:.1 emolumentos por estes actos, pagarão mais: 

De rasa, por linha. . • • . . . . . . . . . . . . • . • $0~5 
Da busca, por anno. . . . • . . . . . . • . • . . . . . $5o0 
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OBSERVAÇÕES 

1. a o sello de 300 réis e dc~ido por meia folha ou menos de 
papel, toda esc1·ipta ou em parte, nllo excedendo de 33 centímetro$ 
de comprimento e 22 de largura. Exceden:lo qH~lquer destas 
medidas, pagará o dobro. 

2 ,a Não e permittido escrever em meia folha dous ou mais 
actos, salvo pagando o sello de cada um; excepto as certidões e os 
attestados, na do requerimento ou mandado que os motivaram, e 
os reconhecimentos de firmas, lavrados na do acto que contenha a 
assignatura 1·econhecida, ncio se comprehendendo nesta excepção os 
reconhecimentos de que trata o n. 9 do § 4°. 

3. a Da som ma correspondente d rasa despreze-se a quantidade 
menor de 100 reis; não se receba mentJs de 1$100. 

4. a Da contagem de busca são excluídos o anno em que o li~ro, 
proce$SO. ou documento se considerar findo pelo ultimo acto nelle 
escripto ou por ter cessado de servil· continuamente, e o mmo em que 
for pedida a certidão, cobrando-se, portanto, a taxa con·espondente 
a todos os annos intercalados; quando, porém, feita a exclusão de 
tempo aqui estabelecida, nenhum auno houver de permeio, consi
derar-se-ha, todavia, devida a taxa de um anno. 

5. a. Semp1·e que a parte designar no requerimento o onno o~ 
annos, em que houver tido logar o acto de que qgizer a certidão, 
só haverá cobrança de busca relativamente ao tempo indicado, 
guardada a disposição antecedente, inclusive a sua parte final. 

6. a. Ainda que duas ou m.ais pessoas requeiram a certidao, é de
~ido o sello de uma só busca, e esta será calculada sem, attençcfo ao 
numero de volumes em que se dioidam os liv1·os sobr·e o mesmo as
sumpto. 

Haverá, comtuclo, a impol·tancia de ta;~tas bttscas, quantos forem 
os objectos de que se pedir a certidcfo. 

7.a. Comprehende-se na 1·egra da 2a. obse1·vaçi'io o caso de reunilio 
como documentos, em uma só folha, de 'Varias specimens, ten
dentes a compro~arem o allegado. 

§ 2o- LIVROS 

Sello de 'Verba 

No Districto Federal 

1. Livro do termos ue be:n-vivor, SBgurança e roll 
dos culpa.dos ....•....•.....•...•...•....... 

2. Do depositaria geral (Dec.r. n. 10~4. tle 14 de 
novembro de 1890, art. 19, na collecção de fe-
vereiro de 1891) .....•.........•......•...... 

$110 
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3. Dos pharmaceuticos e droguishts ( Decr. n. 2458, 
de 10 de fevereiro de 1897), além do sello do 
§ 4° n. 36 ....•.•.•...........•.............. 

4. Livros de notas, de procurações, apontamento 1 
de letras e rle registro dos tabelliães ( regi-~ 
mentot:t.5737,df32 de setembrode l874,art. 98; 
Decr. n. 5738, da mesma dah) .........•.... 

5. De registro civil dos cr1samentos ( Doer. 
n. 9886, de 7 de março de 1888, art. 5°) ...... , 6. Protocollo do registro geral (Decr. n. 370, de 2) 
de maio de 1890) .•......................... 

7. Protocollo das audiencias, os rla entrega de autos 
aos ,juizes (Decr. n.4824, de 22 de novembro de 
1871, art. 72) e os de registro dos escrivães ... 

8. Os que devem ter os com·nerciantes, as compa
nhias anonymas, os corretores, agentes de 
leilões e administradores lle armazens de de
posito, de conformidade com o Codigo Commer
ciul, arts. 11, 13, 50, 71 o 88; Decr. n. 434, 
de 4 de julho Je 1891, art. 22 o regulamento 
n. 2475, de 13 de março de 1897, arts. 51 e 55, 
além do sello do § 4° n. 37 ............... . 

No Districto Fedc~r~d ~ nos Est?.dos 

9. Dos despachantes das Alfandegas ........•..... ) 
10. Os das fabricas de fnmo e de bebidas ( Decrs. ( 

n. 2420, de 31 de dezembro de 1896, art. 26, \ 
o n. 24'21, da mesma llata, i\rt. 31) .......••. ) 

$044 

$110 

$044 

$044 

O scllo marcado neste parag1·aphfJ e devido po1· folha de livro, 
que nao exceda de 33 centímetros de comprimento e 22 de largura, 
excluídas as folhas addicionadas para índice ou qHalquer fim 
diverso da respectiva escript,w·açiio ( ot·dem, n. 209, de 12 de julho 
de 1872). 

E:ccedendo qualque)· destas medilas, paganl o dobro da taxa 
correspondente. 
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2a. CLASSE 

Actos quo pagam imposto conforu1e sou objocto 

§ 3° -PASSAPORTES E ACTOS RELATIVOS A EMBAr,CAÇÕES 

Sello de estampilha 

I . Passaportes e portarias para viajar ...•..•...... 
Mais: 
Dos que forem concedidos pelas Secretarias de Es

tado, por pessoa ou família •••..•••••......•.. 
Da Secretaria de Policia do Districto Federal, 

por pessoa ou familia ..•.•.•........•........• 
; 2. Passaportes e passes de viagem para embar-

cações ..............................•........ 
Dos concedidos pelasAlfandegas e Mesas de Rendas 

mais: 
Sendo paquete on navio m'3rcante .............. . 
Embarcação de coberta, p<Lra viajar entre portos! 

do mes1no Estado .....•............••.•..... 
Entre portos do Districto Federal e do Estado do 

f-tio de Janeiro .......•............•........ 
3. Cada via de conhecimento tle carga de navio ..... 

( Decr. n. 1264, de ll de fevereiro de 1893 ; lei 
n. 428 de 1 O de dezembro de 1896, art. 1 o n. 26). 

4. Títulos provisorios de registro de embarcações •• 
5. Titulos de nacionalisação de embarcações ....... . 
6. Cartas de saucle a navios mercantes nacionaes .. . 
7. Dibs a navios mercantes estrangeiros ......... . 
8. Licenças concedidas pelas Alfandegas e Mesas d8 

rendas ••.••.............•.•.•..••..••...•... 
9. Bilhetes sanitarios e de livre pratica •.••.....•.. 

lO. Averbações nos titules de nacionalisação .......• 
(Decrs. ns. 1264 de 11 de fevereiro e 1558 de 7 de 

outubro de 1893; Decr. n. 2304 de 2 de julho 
e loi n. 4.28 de lO de dezembro d'3 1896 ; 
Circ. n. 32 de 15 de maio de 1897 .) 

11. Termos de vistoria das embarcações a vapor ...•• 

OBSERVAÇÕES 

$300 

11$000 

5$500 

$300 

6$600 

2$'WO 

$300 

11$600 
20$000 
10$000 
20$000 

$300 
1$-100 
2$100 

11$000 

I . a E' isento o passaporte ou passe concedido a embarcações 
brazileiras empregadas na pesca. 

(Decr. cit. n. 1264, art. 13n.13,· Circ. cit. n. 32.) 
2. a As 1Jistorin,s das entbarcaç'ões mel·cantes a 1Japor são 

gratuiíus. 
(Decr. Leg. n. 123 de 11 de novemb1·o de 1892, art. 9 

paragrapho unico; Decr. cit. n. 2304, art. 21.) 
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§ 4° - DIVERSOS 

Sello de estampilha 

I. Cheques e mandatos ao portador, on a pessoa de
terminada,para serem pagos por banqueiro na 
mesma praça, e:n virtude de conta corrente 
(lei n. 1083 de 22 de agosto de 1860, art. Jo, 
§ 10; Decr. n. 3323 de 22 de outnbro de 1864). 

2. Recibos particulares e ontrr•S declarações de pa
gamentos eifectuados, qualquer que seja a 
fórma empregada para expressar o recebi
mento de 25$ ou mais ...........•........... · 

3. Recibos sem declaração de valor ...••........•.. 
4. Recibos passados por banqueiro ou éommerciante, . 

de sommas depositadas em conta cor-rente, ou 
retiradas por conta de creditos abertos em 
conta corrente nas casas comrr.erciaes ( leis 
n. 356, de 30 de dezembro de 1895, art. 4" 
§ 4\ e n. 428, de lO de dezembro de 1396, 
art. 1° n. 26) .•.....•.•........•...•..•..... 

5. Conhecimentos de mercadori<lS depositadas em 
armazens das AlfandPgas e de Comp:mhia.s de 

~~tc.as16~~~~~: .~: .~~~~ ~l·e· ~~. ~~ .. ~b.r!~. ~~. ~~:: :/ 
6. Primeiras vias das notas, pelas quaes se fizerem\ 

despachos .de qualquer natureza nas Alfan
degas e Mesas do Rendas, excoptuadas as que 
disserem respeito a despachos livres ue 1110!'
cadorias, importadas directamente pelas re- 1 

partições publicas da União, e as do exportação/ 
de productos dos Estados, que o Governo 
autorisar se façam nas mesmas estações ftscaes 
( Decr. n. 1264, de ll de fevereiro de 1893 ; lei 
n. 265, de 24 de dezembro de 1804, art. I() 

, n. 34) .••..•••....•..••.....••••.•.•.••..••. 
7. Termos de responsabilidade assignados nas Al

fandegas, para resalva de duvidas futuras, 
quanto á propriedade de mercadorias a despa
char ou quaesquer outras ( lei cit. n. 428, 
art. 30) •••• · •• · ••••••••••••••••••.••••••••••• 

8. Procurações e subst:tbelecimentos, quer sejam pas· 
sados em nota publica, quer por punho parti
cular, não havendo a êlausula in rem pro
priam ou alguma outra que torne exigivel o 
s~llo proporcional ( Decr. cit. n. 1264; lei 
ctt. n. 428, àrt. 1° n. 26) .................. . 

$300 

1$000 
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OBSERVAÇÃO 

O sello das procuraç~es passadas em nota publica serd cobrado· 
tto respectivo liv1·o, notando-se o seu pagamento no traslado. 

9. Reconhecimentos de firmas dos agentes consu
lares brazileiros, pela Secretaria do Ministerio 
das R0lações Exteriores e pelos inspectores Ja.s 
Alfandegas e delegados fiscaes (Decr. n. 2320 de 
30 de julho de 1896), depois de pago o sello que 
competir ao titulo ou documento, de cada 
firrua •...•..••..•.....•. · • · · · · · • · · · · · • · · · · · · 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Ins~ri pções para exames geraes de preparatorioe 
(instrucções annexas aos Decrs. ns. 2li2 e 2173, 
de 21 de novembro de 1895), por ma teria ..... . 

Certhlões de~tes exames (lnstr. citadas ; lei n. 428 
de 10 de dezembro de 1896, art. 1° n. 2ü) ..... . 

Certidões de approvação em uma ou lf.;das as 
cadeiras de cada serie, de institutos de ensino 
superior ( lei n. 25 de 30 de dezembro de 
1891 ; tabella annexa ao Codigo approvado por 
Decr. n. 1159 de 3 de dezembro de 1892) ....•. 

Portarias expedidas pela Secretaria da Policia do 
Districto Federal, não sendo das mencionadas 
no seguinte nun1ero ...............•........• 

Portarias ou alvarás dirigidos aos administradores 
da Casa de Detenção e do Deposito da Policia 
do Districto Federal (Decr. n. 8911 de 17 de 
março de 1883): 

Para sabida de qualquer preso, em geral ....... . 
Para sabida de pessoa recolhida. em cm~todia, ou 

de preso por infracção ele po:itura ....•........ 
Por mudança de prisão ........•...........•... 
Sendo expedidos pela Secretaria da Policia, mais. 
Títulos de matricula do cocheiro ou motorneiro, 

no Districto Federal •.•.....•.....•......•.•.• 
Titulas deciaratorios dos monte-pios ~la Marinha,~ 

do Exercito e dos empregados pubhcos ..•..... 
Títulos de meio soldo, que importar em menos 

de 200$ annuaes .......•.•.•........••...... 
Cartas de insinuação ou confirmação de doação, 

pelo Juizo de Secção ou do Districto Federn I.. 
Provisõt::S de caução de opere demoliendo, iuem 

idem .•.•.•.•.•..•.....•.....•••..•.......... 
Termos de entrada a sabida., ios livros dos cofre~ 

de depositos publicos estabelecitlos na Recebe
daria da Capital Federal, nas Alfan<legas e 
Delegacias t1scaes .........•• · .•...•..•....•... 

Verbas de embargo e penhora dos mesmos depo-
sitas ...•........•........••................. 

$550 

5$.500 

$300 

5$500 

2$420 

3$520 

1$870 
1$320 
2$200 

3$520 

$300 

4$400 

44$000 

1$650 

$770 



616 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

22. Portarias concetlendo exequatur a sentenças e pre
catorias de jurisdicção estrangeira, para que 
tenham execução na Repnblica (ordem n. 451 
de 3 de dezembro de 1873 ; Decr. n. 7777 de 
27 de julho de 1880) .....•....•........... • .. 11$000 

23. Notas da Junta Commercial da C<tpital Federal: 
a) do archivamento de contractos e distractos de 

sociedades e de estatutos de companhias ou 
sociedades anonymas ................•....•.. 

b) do registro de marcas de fabrica e de commereio 
(Decrs. n. 9828 de 31 de dezembro de 1887 e 
n. 596 de 19 de julho de 1890) ..•........•. 

5$500 

6$600 
24. Verbas do registro de transferencia das patentes 

de privilegio (Decr. n. 8820 de 30 de de-
l$100 zembro de 1882, art. 19) ................... . 

25. Títulos de ernphyteuse e arrendamento de terre
nos nacionaes (além do scllo proporcional do 
termo do contracto) .•..•.............. ; ....•. 16$500 

26. Regi~tro de documento ou titulo, a requeri
mento de parte, em repartições publicas da 
União, cujos empregados não percebam custas 
ou emolumentos por e~se acto, por linha....... $099 

ODSERVAÇ'ÃO 

Da somma despreze-se a quantidade menor de 100 reis e não 
se receba menos de 1$100. 

27. 

28. 

29. 

Termos lavrados nas mesmas repartições - a taxa que se 
pagaria pelo registro, conforme o numero antecedente. 

Cópias de mappas ou diagrammas, mandados levantar pelo 
Governo Federal, ou a elle pertencentes : por dia de 
trabalho do desenhista, 4$400 até ao maximo de 22$000 (ta
bclb annexa ao Dcc!'. n. 1473 do 8 de novembra de 185·1 
e avisou. 411 de 20 de novembro de 1871). 

Despachos, sentenças e outros actos dos Juizes federaes, dos 
funccionar·ios do Ministerio Publico e empregados do Su
premo Tribunal Federal, excepto os que praticarem como 
escrivães. 

Paga~·ão rl'3 srJJo as taxas qw! f0rEm arJIJiír;a >eis, na fórma 
d0 IV:gtmento de custas.appro' ado por Decr. n. 5737 de 
2 de setembro de 187 4 e do Decr. n. 370 de 2 de maio 
de 1890, art. 406, rom o augmento de 10 o/o estabelecido 
no a,rt. }o da lei n. ~5 de ;:)O rle dezembro de 1891 (Decr. 
n. 848 de 11 d.e outubro de 1890, arts. ~-34 paragrapho unico, 
356 e 357; let n. 221 de 20 de novembro de 1894, art. 75). 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 617 

OBSERVAÇÃO 

As causas da fustiça local do Districto Federal estão suJeitas á 
taxajudiciaria, substituti'Va das custas contadas aos juizes e func
cionarios do Ministerio Publico, com excepção das que competem 
aos curadores de orphãos e de ausentes (Decr. Leg. n. 225 de 30 
de no'Vembro de 1894 ; Decrs. n. 2163, de 9 de rw'Oembro de 189l5 
e n. 2219, de 18 de ,janeiro de 1896). 

30. 

31. 

32. 

33. 

Cartas de legitimação e adopção, tantas vr>zes, 
quantos forem os legitimados ou adoptaclos, 
concedidas por juizes do Districto Federal ..... 

C.trtas de supplemento de idade, tantas vezes, 
quantos forem os menores, idem ..•..•........ 

Avisos concedendo moratoria a devedor da Fa-
zenda Federal ...•.............•.•.......... 

Caetas de autorisação a socieda<les anonymas 
e approvação de seus estatutos, sendo: 
Bancos de circulação ....................... . 
Bancos e companhias de seguro ..............• 
Bancos de credito real, monte-pios, montes de 
soccorro ou de piedade, caixas economicas, 
sociedades do s8guros mutuos e as qu13 tiverem 
por objecto o commercio ou fornecimento de 
generos ou substancias alimentares •..•...••. 
(Decr. n. 7540 de 15 de novemlJro de 1879 e 

n. 8946 de 19 de maio de 1883 ; lei n . 25 de 
30 de dezembro de 1891, art. Jo; Decr. n. 434 
de 4 dejulho de 1891, art. 4G.) 

OBSERVAÇÃO 

88$000 

66$000 

15$400 

231$000 
165$000 

99$000 

Dando-se a autorisaçt1o em. acto distincto do da a pprovaçiio 
dos estatutos, cobrar-se-ha de cada ttm metade deste sello. 

34. Títulos de approvação d<tS alterações que se fa-
çam nos estatutos.. . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . 37$400 

35. C.trtas de autorisação a sociedades estrangeiras 
e a suas succursaes e caixas tiliaes, para funccio
narem na Republica, sendo : 
Das mencionadas no n. 33 deste paragrapho, 

as taxas nelle estabelecidas ; 
Outras companhias mercantis o industriaos. . . • 132$000 
(Decr. e lei citados de 1883 e 1891; Decr. cit. 

de 1891, art. 47 .) 
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38. Termos de abertura e encerramento dos livros 
de pharmacias e drogarias a 9ue se refore o 
§ 2° n. 3 desta tabella, por llvro .....•..••.• 

37. Termos de aberturá é encerramento dos livros 
do commercio, de quo trata o § 2° n. 8 desta 
tabella, cada livro ........................ . 

38. Decretos de perdâr) ou de commutação de pena, 
pelo Governo Feleral, não sendo pobre o agra-
eiado ...•....•..•...•....................... 

39. Mercês não especificadas, do Governo Federal: 
Decreto ou carta .............••..•.........•• 
Aviso ou portaria ......•..................... 
De outras autoridades federaes ........•.....•. 

OBSEitv AÇÕES 

Nas 'mercês acima não estão comprehendidos: 

3$300· 

28$400 

281400 
15 400 
4 100 

f. 0 0$ avisos e portarias que ordenarent pagamento de vencimentos, 
a;'udas de custo, gratificações p}·ovenientes de contmctos ou desti
nadas a remunerar serviços extraordinarios; 

2. 0 Os que communicarem, decisões rle rec~trsos; 
3.0 Os que versm·em sobre matriculas em Faculdades, aulas de 

instrucçi'lo secundaria, ou concess(io de dispensa d.~ exame de habi
litaçr'lo para qualquer fim ; 

4. 0 Os e::vpedidos a favor de praças de p1·et do Exercito e da Ar
mada, ou em beneficio de presos pobres; 

5. 0 Os que ordenarem pagamentos a empregados, pelas estações 
fiscaes dos logares em que residirem ; 

6.0 Os que ordenarem pagame11to de divida passiva do Thesouro 
Federal, de qualquer origem; 

7. 0 As quitações passadas aos responsaveis da Fazenda Publica. 

§ 5° - LICENÇAS E DISPENSAS 

Sello de estampilha 

I . Licenças concedidas a pensionistas, reformados 
e outros que percebam vencimentos de inacti
vidade pelos cofres da União, para muda
rem de residencia, compreheAdida a guia 
para continuação do pagamento no Jogar da 
nova In orada ..•..•....••...•......•.......•. 

2. Concedidas pela Directoria Geral de Saude Publica 
para abertura de pharmacia, laboratorio ou 
fabrica de productos chimicos ou pharm::~ceuticos 
o drogaria (Reg-. n. 2458 de 10 de fevçr'eiro de 
I 897, arts. 41, 55 e 56) ••••••••.•••..•.•.••••. 

3. Para escriptorios de emprestimo sobre penhores, 
concedidas pela Secretaria do l\Iinisterio da 
Justiça e Negocios Interiores ....•.•......•.. 

5$500 

20$900 
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4. Concedidas pelo Governo Federal, a em pregados 
publicos: 

Até tres mezes •••.••.•.••......•.•••..••..•.•• 
Pqr mais, ou sem declaração de tempo ..•..•...• 
Concedidas por outros funcctonarios, da União e 

do Districto Federal : 
Até tres mezes •••.• · .......•.....••.....•.....• 
Por mais, on sem declara~\o de tempo .•.•...... 

OBSERVAÇÃO 

619 

9$900 
119$800 

4$400 
8$80() 

:Devem, set selladas antes do - cu.mpra-se- da autm·idade 
competentes. e, wío depemlen,Zo de - cumpra-se-, antes de pro
duzirem e/feito. 

5. Do Conselho Municipal e da Prefeitura do Districto~ 
Federal, não comprehendidas no numero ante-
cedente ...•. : ...............•.........•..•..•.• 

6. Das Capitamas de portos ............•......... 
7. Licenças e alvarás não especificados: 

Do Governo Federal •.......•.....•.......•.... 
De outros funccionarios da União e do Districto 

Federal ..•.........•...................•.... 

Sello de verba 

8. Para abertura de theatro, conce,litlas p:~lo chefe 
do policia do Districto F'ederal. ............. . 

Por outras autoridades policiaes, idem .....•...•• 
9. Para espoctaculo publico, do que se aufim I uero, 

concedidas pelo chefe de polícia, idem ..•....• 
Por outras autoridades policicles,'~itlem .•......•. 

10. A cidadãos brazileiros para acceitarem,de governo 
estrangeiro, emprego ou pensão ..•......•...• 

11. Dispensas de lapso de tempo, conc8Llidas pelo Go
verno Federal: 

Por decreto .•..•...•.••.........•..•.......... 
Por a viso ou portaria ....•....•..........•....• 

2$200 

4$400 

96$250 
88$000 

74$250 
66$000 

115$500 

88$000 
77$000 

§ 6°-TITULOS COl\11\IERCIAES E DE AGENTES AUXILIARES DO 
COl\11\IERCIO 

Sello de estampilha 

I. N omen.ções de guarda-livros .•..•............. ·I 
2. De avaliador commercial. ..................... i 
3. Cartas de rehabilitação de oommercianto ....•..• ~ 
4. Alvarás tle moratoria a commercianto •..•.....• ~ 

I 1$000 

4$400 
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Sello de verba 

5. Cartas de commerciante ...••......••..•........ 
6. Titulos de trapicheiro e administrador de arma-l 

zem de deposito (Decr. n. 596 de 19 dejulho de 
1890) ...•.......•..•.•.........•...•..•....• 

7. De corretores e agentes de leilões ..•............ , 
8. De interpretes do commercio e traductores pu-

blicas ...••.....•........ • .. · · · · · · · · · · · · · · • · · 
9. De despachantes das A lfandegas e Mesas de 

Rendas e seus ajudantes .................... . 
10. De caixeiros-despachantes •............•......•• 
11. De concessão de entrepostos particulares e de 

trapiches alfandegados (Consolidação das Leis 
das Alfandrgas, art. 197 § 2°) .............. . 

§ 7° - NOMEAÇÕES DIVERSAS 

Sello de verba 

I. Reconducção, remoção de emprego ou novo titulo 
para continuar no exercício, sem melhoria de 
vencimento : 
Pelo Governo Federal ..•..•..•.............• 
Por outros funccionarios da União e do Districto 

Federal ..•...••.....•..•..•.......•....... 
2. Commissões sem vencimento, emprego& de exer

cício eventual, não especificados, e os de venci
mento menor de 200$ por anno: 
Pelo Governo Federal .....•................. 
Por outros funccionarios da União e do Districto 

Federal .....•....•..•...•....••.•.•...•... 
3. Patentes de otnciaes da Guarda Nacional, quer 

de effectividade, quer de reforma, ou de pas
sagem da acti va para a reserva e vice-versa ,· de 
concessão de honras de postos, melhoramento 
de reforma ou de honras (circulares ns. 16 e 
38 de 25 de março e 21 de julho de 1893 ): 
Commandante superior ou coronel. .......... . 
Tenente-coronel. .........•.....•..•.•...•.•. 
Major ..........•......•..•.......•..•..••.. 
Capitão ...••.....................•..•.•..... 
Tenente ou 1° tenente ....•.•....•........... 
Alferes ou 2° tenente ...................... . 
(Lei n. 428 de lO de dezembro de 1896, art. 33.) 

4. Nomeações de officiaes do Exercito e da Armada 
para empreB"os administrativos, em repartições 
ou estabeleCJmentos militares ..•.............. 

264$000 

143$000 

121$000 

38$500 
27$500 

37$400 

2$200 

$440 

2$200 

$440 

396$0ú(1 
326$700 
275$000 
77$000 
70$COO 
50$000 

2$200 
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5. Nomeações de escrevente jura.mentarlo ( Decr. n. 
8946 de 19 de ma.io de 1883; lei n. 25 cie 30 de 
dezembro de 1891, art. 1°; Decr. n. 2464 de 17 
de fevereiro de 189i, art. 15 § 4°) .......••••• 

6 

11$000 

§ 8° - DIPLOMAS SCIENTIFICOS E OUTftoS CONFEniDOS POR ESTA
BELECIMI~~TOS DA UNIÃO 

Sello de verba 

1. Carbts de doutor ou de bacharel...... . . . . . . . . . • 126$500 
2. De bachar/31 em lettras ................. · · · .. · } ~o<:!--00 
3. De pharmaceutico... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1 ·~;) 
4. Do engenheiro civil, geographo, de minas e in-

dustrial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52$250 
5. De cirurg-ião dentista ................. •··· .. t '""$700 
6. De parteira. . • • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . f '·~ 
7. Outro:; titulos de habilitação scientifica e de pro-

fissão. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.'$650 

OBSERVAÇÃO 

As apostillas nos títulos scientificos con(erirlos por estabeleci .. 
mentos estrangeiros, facultando aos titulados o exercicio da profis
são no Brazil, pagartio o sello estabelecido para os diplomas pas
sados na Republica. 

8. Verbns dn. matricul:1, na Directoria Geral de 
Saude Pnblica, em títulos ou licenças d.e medicos, 
pharmaceuticos e dentistn.s da Capital Federal 
( Regul. n. 2458 de 10 de fe,·ereiro de 1897, 
art. 36) ......•..•........................... 

9. Provisões para advogar, a quem nfi.o seja formado 
em alguma das Faculdades da. Republica, sem 
fix<1.ção do tempo ........................... . 

Senrlo provido temporariamentt~, Cctlla anno ou 
por menos de anno ....•..........•........... 

lO. Provisões de solicitador dos auditorios, sem llxação 
dP. temp;, •...............•...••.•........•.. 

Sendo temporarias, cada anno ou por mono.s de 
anno ..•.......•..................•..•...... 

§ 9° - HONRAS E PRIVILEGIOS 

Sello de ve1·ba 

I. Portarias, permittindo o levantamento da.s Ar-l 
nms da Republica. ....•..................••. 

2. Portarias, dando licença p.:tra uso das Armas 
da I-te publica .•.......................•...• 

3$300 

330$000 

11$000 

176$000 

4-$400 

4$400 
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3. Patentes, concedendo honr~lS e geaduações do 
postos do Exercito e da Armada : 

Official general ..•.....•...•.•....•.....•...... 
Official !superior ...................•........... 
Capitão e subalterno .......................... . 

4. Pat~ntes de privilegio de invenção .....•........ 

.Mais: 
Pelo primeiro anno ........•...•......••.....•. 
Pelo segundo .....•...........•......•......... 
Assim por deante, angmentando-se 11$ em cada 

anno que se seguir sobre a annuidade anterior, 
por todo o prazo do privilegio. 

5. Títulos de garantia. de privilt3gio ............... . 

OBSERVAÇÕES 

110$000 
66$000 
44$000 

3i$400 

22$000 
33$000 

5$500 

J.a O concessionario poderá remir o onus do pagamento an
nual, recolhendo á Recebedoria a importancia total rl"s mmuida· 
des, com o abatimento de 25 o /o· 

2. a Em caso nenhum serão as annuidades restitHirl':IS. 
3. a 1is certidões de melhm·amento paganio, por uma só vez, 

quantia correspondente á annuidade que teHlw de veHcer-se 11ela 
patente da invençtío principal. 

4. a As patentes de con(lnnaçtío d~ privilegio, concedidas por 
gove1·no estrangeiro, pagarão este sello. 

(Decr. n. 8820 de 30 do dezembro do 1882; lei n. :-l313 do 16 
de outubro de 1886, art. 10.) 

6. Diplomas de privilegio, qu~ não seja, de invenção, conceflidos 
pelo Governo Federal : 

Até dez an nos. . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • . . . . . . . . . 302l;500 
Por mais de dez, até vinte annos... ... .. . . .. . .. . 825$000 
Por mais de vinte annos ........................ I :265$000 

ons:rr.n. VA çX o 

D~ve ser p-r.go este sello, ainda qite o privilegio seja declarado 
nos contr:tctos ou estatutos. 

Capitvl Federal, 3 de agosto do 18\17. - Bernar,Uno de 
Campos. 
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DECRETO N. 2374- DE 5 DB AGOSTO DE 1897 . 
Rcorganisa a Guanh Nacional ch C,tpital cln E"L~tlo elo Ceará 

O Presidente da Republica dos Estados Unido3 do nmzil, para 
execução d') decreto n. 431 de 14:de dezembro ultimo, 

Decreta: 
Al't. 1. o A Guarda Nacional do Estado do Ceará so comporá 

de um eommando superior, com S~lde na, Cilpital do Estado, o 
qual se constituirá com uma brig-ada de iufantarifl, umt de ca
vallaria e uma de artilharia, e das demais que Ee organisarem 
posteriormente nas comarcas do referirlo Eshtdo. 

Art. 2. 0 A brigada do infantaria se comporá de trcs batalhões 
do serviço activo, com ns designações de lo, 2" e :1o e um bata
lhão do serviço tla reserva, com a designação de 1'1 

; a de caval
laria, de 'uoug regimentos com as designações rle to e 2° ; e a de 
artilhai·ia, do um batalhão de af'tilhal'ia da posição e de um 
regimento ele artilharia de campanha, com ns de:-;ignações do 1°, 
os quaes s.~ organis .rão com os gu,•rtlas qualiflc~:ulo:-; nos districtos 
da mesma cnpital. 

Art. 3. o O local das paradas dos cwpos, ora cr~a io~, será 
determinndo pelo respectivo commando superior. 

Art. 4. 0 Revogam-se as di~posições em contral'io. 
Capital Fecleral, 5 de agosto de 181:)7, Q·1 da ltepublica. 

PRUDE';"TE J. DE r.lültAE:-3 BARH.OS. 

DECRETO N. 25i5 - DE 6 IJE AG03TO DE 1897 

Providencia sobre a revisão do contracto celebrado com a Companhia de Sa

neamento do Rio de Janeiro, para conslrucção de habit~çÕ3S cleftinadas a 

operarios o classes pobres. 

O Presidente da Republica dos Estados Uni<los .do Brazil, 
usando da autorisação conferida pelo art. 16 t1a. lei n. 360, de 
30 de dezembro de 1895, para entrar em accordo com a Com
panhia de Saneamento do Rio de Janeiro, afim de ser revisto 
ou rescindido o contracto a que sa. ref,~re o decreto n. Q859 de 
8 de fevereiro de 1888, o ~ual c'"~ncedeu a Arthur Sauer ou á 
companhia que fosse por elle organisada, diversos favores rela
tivamente aos edificios que construísse pa,.a hal)itação ti{'! opera
rios e classes pobres e foi approvadc) pela lei n. 3J96 de 24 de 
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novembro subsequente, resolve que as clausulas que acompa
nharam o dito decreto n. 985Ç; de 1888 fiquem substituídas pelas 
que se seguem, revogadas as disposições em contrario : 

I. A Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro, constituída 
em 4 de .~unho de 1889, para executar as disposiçF.es do decreto 
n. 9859 da 8 de fevereiro de 1888, continuará a edificar nesta 
Capital e seus arrabaldes habitações para optll'itrios e classes 
pobres, de conformidade com üs planos approvados pelo deereto 
n. 10.109 de lO <le dezembro de 1888, sob fiscalização im
mediata de um engenheiro nomeado pelo Ministerio lfa Fa
zenda. 

a) Quando na execu<:ão dos alludidos planos houver infracção 
das posturas municipaes, quanto ao alinhamento das ruas da 
cidade, serão elles modificados pelo Governo no sentido de ser 
respeitado o preceito municipal, precedendo informação do en
genheiro-fiscal, qu~. p:tra tal fim, se entenderá com a compa
nhia e com o Poder Executivo Municipal. 

b) Reconhecendo-se, no correr dos trabalhos, ou mesmo depois 
de concluídos, a conveniencia <le modificarem-se os planos já 
approvados no todo ou nos detalhes, comprehendidas as divisões 
interiores, o Governo poderá fazel-ode accordo com a companhia, 
mediante audiencia do engenheiro-fiscal. 

li. O fiscal do Governo junto á companhia será pago pelos 
cofres publicos, e, quanto ás attribuições que lhe incumbem, 
receberá instrucções da Directoria das Rendas Publicas flo 
Thesouro Federal. Terminada a construcção e durante os pra
zos do presente contracto, as funcções do engenheiro-fiscal 
passarão para o zelador dos proprios nacionaes. 

111. Na lotação das habitações calcular-se-ha para cada pessoa, 
adulta ou não, o espaço livre de 16 metros cubicos, devendo 
ter cada compartimento, pelo menos, uma janella ou porta. 
para o exterior ou quintal, além de ventihtdore:) conveniei:tte
mente dispostos. 

IV. Conforme a situação e configuração dos terrenos em que 
se tenham de construir os edificio~ e as condiçries da população 
a que estes se destinarem, a companhia poderá adoptar qual
quer dos typos de habitações indicados nos planos de que 
trata a clausula primeira, ou agrupar habitações de typos 
diversos. Sempre que for possivel, porém, a companhia con
struirá em ca'la zona as seis classes de habitações. não podendo 
cobrar maior aluguel mensal das casas do que o fixado n(J, 
ta.bella seguinte, emquanto estiverem as ditas construcções 
isentas dos impostos municipaes e de penna de agua: 

Para solteiros 

1 a classe de habitações ~ara I pessoa ......... . 
23 classe de habitações para 2 pessoas •........ 
3" classe de habitações para 3 ou 4 pessoas .. 

20$000 
30$000 
35$000 
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Para famílias 

4a classe de habitações para 5 ou G pessoas. 
5a classe de habitações para 7 ou 8 pessoas .. 
G'• classe .(1e habitações para 9 ou 10 pessoas .. 

45$000 
50$000 
60$000 

625 

V. Si a companhia encarrogar-so da rcmo(·ã.o o incineração 
do lixo, cobl'ará mensalmente dos respectivos locatarioE', con
forme prévio aceordo, ate 5$ por habit:1ção, não podendo em 
caso algum exigir, por tal mister, dos inquilinos das de 1", 2:• e 
3• classes mais de 2$0t'O. 

Vl. E' prLJhibido á companhia aluga1· qualquer clasm de 
habitação a. quem teuha maior uumero de pessoas de thmilia do 
que o indicado peli1 lotação. Poderá, poróm, alugar ao mesmo 
inquilino duas ou mais habitações e ligai-as entre si por portas, 
escadas ou corredores. 

VII. Aos inquilinos que declararem não possuir moveis, nem 
meio::; do obtel-os de prompto, a comp:tnhia po1lerú. Jornecer mo· 
bilias ~impJes. Nesta hypothese, o inc1uilino as~ignará uma. 
rela<;ã.o dos moveis que lhe to rem fornecidos. obrigando-se uu 
pagamento de um aluguel préviamente estipulado e á restitui
~·iio dos mesmos em bom estado. quando tiver de mudar-se, in
demni:-mndo u companhia dos estragos que nelles houverem sido 
feitos. 

VIII. Aquellcas que pretenderem casas com jardim pagarão, 
mediante p1 évio accordo, um accrescimo de aluguel em pro
porção das dimensões e situação dos mesmos jardins, niio po 
dendo, porém, exceder e3ses accrescimos da 5' IJartc do aluguel 
da habitação. 

IX. O aluguel serã. pago mensalmente e por antecipação, 
sujt~itando-se os inq uiliuos ao despejo, confoi'me a legislação 
em vigor. uma vez que niio cumpram cs preceitos du regu
lamento da administração das villas operarias. 

X. O inquilino que pretender mudar-se avisará, com tres 
dias I;elo menos de antecedenc·ia, ao administrador, sendo 
obrigado it pagar o aluguel até o (\ia, iuclusive, da entrega, da 
chave. 

XI. Ka venda das casas, 1t companhia dará preferencia para 
compra ::~os inquilino3, facultando-lhes a acquisição mediante 
pagamento do preço por que for ajustado. ~m prestações men
saes, durante um prazo nunca maior de 16 annos, ficando a 
companhia na po::se civil da cas<1 até se realizar a ultima 
prestação. No acto de entrar o comprador na posse civil da casa, 
cessara o fa\or de isenção dos impostos prellia.l e de penna de 
agua Ja casa vendida. 

XII . .A companhia illuminará gratuitamente, a gaz ou a 
luz electrica, todus os corre11ores, e~cadas, pa::-sagens e mais 
commodos de uso commum até meia-noite. 

a.) Nenhuma parte dHs Villas Operarias po1iná ser con~i<1erada. 
habitavel, sem t:star nella estabelecida. a dita illuminaçfto; 

l'oder Exec•1tivo 11'9/ ·'I. O 
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b) Fica marcado o prazo de um anno para .que. nas Villas 
Operarias já habitadas, concluídas ou a conclmr,SeJa lJosta em 
exc,~ução a illuminação indicada. 

XIII. Os materiaes empregados na constrncção dos edificios 
serão isentos de qualquer causa de hurniflade, e em caso al
gum a eompanhia. empregará madeiramento proveniente da 
demol!1~fio do outras const1'ucçües. . 

XlV. Nenltum edilir~io destinado a habitações será construulo 
ao rcz do ~l1fw o o porüo set'á o:-:talJelc<~ido em con!ormidado 
das d isposiçt)cs d \S p•Jsturns muuicipacs. ~oiJdo ventilado pelos 
meios mais a.deqnados o c~paço cnnp1·ellcndido entre a super-
1ici0 do terreno c o primeiro pa vinwn to. 

XV. As parcelo.-; principaPs e as <livisorias terão a solidf•z e a 
cspes:sura Il<.'Ce:-:wrias, de cu!ltiJI'IItidade com os planos appro
varl,,s. 

XVI. Os vig;tlll('ntos ~eri!o de pittl!O r<~sinoso nu <lc madeira 
do lcd, ou r'e fel'l'IJ da l"<~t'llt<t T ; as cúZillha~, lavadouro~~. 
1atrillas e banheir< s ~el'iio Jadrill:ad( s ou cimentados ; a. cv
bertura serú. de teltla:'; francrzas ou 11aciomtfS, conforme o typo 
das hahi taç-õcs, podentlo adopt~tr-se o systclll3. de chapas de 
fm·ro, eom vcntil;tc;;;w especial, si a exvr~ric11eia demoustear a 
sua vantagem. 

XVIl .. As habitar~r!cs tJOl1c6io sc1· t,e um uu mais Jl:wimentf")s, 
os quaes t<·I·;Io a altura que as postm·as l!lU!licipaes indicarem 
par:t ns c::~:r; <

1e operariu.cs e p;·ulctarios. 
XVII[. <l svstema das Jatr·irtas ~er·á. u adu11bdo pela Com-

p311 !J ia {;it y lmzn·oremcnt.'l. " 
XIX. .. \ largur:>. das IU:Ls cntrP ::ts fr.entrs r'e (1uas Villas Ope

ranas ~er:·: a que !c'!" mdica:la. JU<.; rostur\l.S mutdl'ipacs c a üas 
UJ;l.S intC!'i(ll'CS ::-et•;'t de fCiS lllCL!'OS IlO lllÍ!IIIIJO. 

XX. A crrmpanhiv, rnantc;·á em e::da villa. :t f·xprnsns ~uas, 
nm crnpr·rgado innunbido rio •·eta.r pda co!l!"erva(;iio, a::;::;eio 
e bo:l. ordem <~os lugrarlourl·S c co:n~t~odos de uso commum. 

X. XL A eompan !tia. terá. um medico que se encarregara da 
fi.~calízar;ão hygteuica das habitllÇl)es, obri;;;~ndo-se este a apre
~Sentar ú. ;~utor·id;~c!c competente l!llJ relatorJO, fJUe coinprehenda 
inf0rma.ç(H~~ :-.oh:·e o cst:tdo ::;:witaf'io c :t estatistrc~t nosologka e 
lllO!'tnaria <las mr>rr.a.:~ lw.lrit·lr~\"•s. ~ 

XXII. A emnp:~.nlti:t olll'ig:l,-s; t;~mli('ffi: 
. l ", a c~Jtstr:lllr r:v·as <

1e 1erru ou de nm'1rira. dr~ p~rcdcs dupl:ls, 
SI a cxperienc!a d<~lll()Jlstrar a vanTagem deste !.!Ctl!~I·u de lmbitac;iio; 

~~~. a empregar, na:' constrw~<;ües dos ventiludori:'S, }Jedras ar
tiíiciaes ou ttjolos ocos e cs mais :tperl'eiçoa!lus <lppareJhos para 
a I'('nova(;J.o de ar nos cstabolccirncntos das lavandel'ias e olli
cina.s:, assim como couçociras de gesso par:1. a!11 pareLlcs internas 
das habilaçõ( s, si 1(wem j u lgad;t s con ven 1en tes ; 

:3", a com~trnir em carla. Vi lia Opcral'i:1, qu0 t.ivor m:-t is de 
2.000 moradores, uma. f'Rcob rnixt.a. !le in~t.rue(;iio prirn:~ria do 
1" grúo, a qual :<on·~ entregtw á admini~tl'a(:ào mullicipal, a.fim 
de ser utilt~ada durante o pmzo em que vigorar a concessão 
cous tau te do presente decru to ; 
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4n, a estabelecer, para uso dos inquilinos de cada Villa Ope
raria em que residirem, pelo menos, 80 familias, uma lavanderia 
a vapor destinada á lavagem das roupas e ao foruecimento de 
banhos frios. Os preços do~ banhos e da lavagem das roupas 
serão fixa(los em tabellas approvadas pelo Governo ; 

5°, a estabelecer nas Villas Operarias dos suburbios, para 
uso commum e gratuito dos moradores, á razão de cada grupo 
fle 12 familias, um tanque de lavagem e uma sala fle banhos 
frios, tendo, pelo menos, dous banheiros. 

Nas Villas Opm·arias que em grande parte ou na totalidade 
estiv~rem construídas, a companhia, afim de niio ser alterado o 
plano de construcçiio, limitn.r-se-ha a t'azcr estes melhoramen
tos, quando e c:nno o engenheiro fiseal, fle accordo com ella, en
tcnrler mais conveniente. 

xxm. A companhi:1 gosa dos seguintes flLVOt'<?S : 

1°, isenção, até :31 de dezembro de l9li, dos r1ireitos de con· 
sumo e de expediente para to<los os matcriaes, apparelhos e 
mais objectos precisos para ns ol>rr~s prujectadas, de con!brmi
da<1o com os planos approvar1os. sem a restricção do aT't. 8° do 
decreto n. 947 A, de 4 de novembro de 18VO, restricção quo será 
observuda de l de janeiro do 1909 a 31 de dezembro rle 1911. 

Para tornar-se effectiva a isenção, observar-se-hn. o seguinte: 
a) a companhia apresentar<'L, com a ncce:'SaTi(). antccedencia, 

uma relação dos objectos a r1espachar livres rJe 1hrettos, com de· 
siguação (le especie~. quantidade e pesos ou médirh.ts ; 

b) essa relação será authenticada pelo certiticatlo que passarú, 
o engenheiro-fiscal, de que os olljectos são precisos para a cx
ecll<;iio das obras project:J.das ; 

c) si os objectos despachatlos livres de direitos forc•m esgotados 
nas obras da compan\na, antes de~ 1iwlar-se o prazo de 12 mezes, 
a companhia apre:sentêLl'á. novas listas com os requisitos esta
belecülos na lettra v ; 

d) si a companhia emprega1· matcriaes dcspacha.rlos livres do 
direito em outras otras extranhas á companhia, sem lJróvio paga
mento dos direitos de consumo, o Ministerio da Fazenda im
por-lhe-1m a multa correspondente ao q uadrnplo rlos mesmos 
direitos. 

2. o Isenção, por 20 annos, do impo~tu prerlial para, os prcdius 
d<1 companhia, a contar da data do primeiro recibo do aluguel 
do cadrt predio, excluída a taxa addicional do § 3", parte 1", do 
art. 11 da lei n. 719, de 28 de ::setembro do 1853. 

Cessará. esta isenção : 
a) quanto aos predios que a. companhia vender ; 
b) caso a companhia, dentro do prazo de 12 mezes, a '!on

tar !la. d<tta do presente decreto, Hão principie a demolir e 
reconstruit• os predios com prados para ec1 iíicaçiio de Vi lias 
Operarias, pagando cntiio o imposto respeetivo até quo os re• 
construa, sem direito iL restituição das (1uantias p~gas. 
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3. o Cessão de pennas de agua gratuitas para uso dos mo
radores das Vitlas Operarias e das dcplmdencias das mesmas 
villa.s, correndo por couta rla C<.-'lllfJaHhia. ns do:·pezas do canali

. zaçilo no interior rias casas o habitações. 
4. 0 l>i~ponsa, pelo prazo rle :?0 a11no.s, do imposto de tr·ans

mis:-;iio de propriedade. 
5." Cessão gratuita do domínio ntil do.1 terrenns do Estado 

em que a companhia. pretenda cDnstruir e do que o Governo não 
precise para mlt1'0 fim determinado de utilidade geraL 

Pa.rngrapl!o unico. O Govomo S:)lkitarú da. .\luuicipalida.de do 
Districto Federal a efTecti v idade da isPn1;ilo do;-; impostos pre
dial e de transmis~ão do proprie!tade pelo prazo que excedo ao 
fixado no decreto n. 9R59. rle 8 de f!.wt-Toiro de 1888 ; 1icando 
entendido, po1·ém, que 11enhumn, Pbrigaçilo a<:sumo a este res-
peito, além rla. sua intervell('ii.o nfnciosa. . 

XXIV. LOf!O qvo a comp::whi<t houver coucluiJo alguma lmlJi
tação, a vi:;,arú an fi~cal do Governo, a1lm dt" pr•)Ccdet·-se ú pre
cisa lota.ção e fixação rlo rec;p;;ctivo llJugud, tle conf'ormirlatle wm 
as clausulas:~· e 4•. 

XXV. Caso a companhin. cohre aluguel superior á taxa fixada, 
pag-ará a multa coerespowleute a 1

1üZ vezes o :J.Lugud mensal 
indevirlamonte cobrado dos stms inqnilinu::;. 

XXVI. A infracção do qualf)uor d:ts outr:tR c.l•rig-nr;Ges a que a 
companhia. fica sujBita set':'t punid:t el'in a mnlt:t do 100·~ a 
2:0()11$, conf1>rme a gravid:vlo da f.t!h. 

XXVII. A importancia tlo:-; di;oi 1.os ,:e Cilnr-umo e tle expe
diente dos mn.tcriaos do coustru,·ção, ~•,pptrf'!hos o ohjectos que 
foram effedivamento empre.:!:\do:~, tl.c~de o inicio d:ts obras res
pectivas, nas Villas Operarias, do eotlt'OJ'Jllid;vln com os planos 
appruvarlos pelo üoverno, scr<'t íl x0-dn ~~ vbta das listas dos re· 
ferirlos objeetos, nuthentica~.~as pelo engc-n!leir•>-fiscal e p:lga á 
companhia logo depois f)uo a Altandega di) Rio t1e Janeiro hou
ver feito o calculo, Se6Ull(b as tari1\ts que dg<Jrav~~m em janeiro 
do 1895. 

Snbre a elfrctividade do pagamento, o ~fini·;;;terio da F;·zenda 
providenciará, podendo fazrl-o por encontro de contas entre o 
Thesouro Federal e o13:Jneo dn. Repuhlic<J, de quo a companhia 
é devedora, ;~endo pa.g•) om moeda. corrente o t::t!rlo qne se veri
ficar. 

XXVfii. Depoi~ de cumprida a cVmsula precedente, a com
panhia não poder<·t roclawar quauti:1. <11gami1 a titulo de lucros 
cessantes. 

XXIX. Qualquer divergencia entrü o Governo e a companhia 
será resolvida administrativnmenh', com nu1liencia prévia do 
fiscal do Governo, nomeando ca.da par· te seu pm·ito. 

No cnso de votos tlivergonte-::, a ~~eei;;:iio tlefinitiv1t será profe
rida por um terceiro perito, rse~~llli·lo it :-:ode drHL!'o outros dous 
que as partrs aprcrmntarem. 

A parte que não nomear Jlerito no pr.1zo do 15 tlias, contados 
da data de aviso prévio, sujeitar-se-h:1 á resolução do perito uo
meado pela. outra parte. 
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XXX. A companhia não por1erá transferir seus direitos e obri
gações n. ter-cch·os sem prt\via autori:-:<J.Çã-IJ do novcrno, sob pena 
de nullidadc do vdo. 

Vet•ificada a autori~açfío, fk;q·ã,o os direi lo:-; ooul·iga<:õ,~s subeo
ga~!os nus ce:ssionarios. 

Capital Federal, 6 de agoslo 1lo 1897, 9'' da 1tepuhlie:1, 

PIUJDENTg .J. lJE MOI{;\ ES BAH.ItOS. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2576 - DE 7 DE AGO.~TO llE 18D7 

l~Prlu7. o numct·o c cb'l'lc <lo:=; crnpre2·a!ln:=; da .\ lf:1.n1l•ga tln S. P:wlo, 
E<ikvlo d1> mesmo HOitJO. 

O Presi•lente da Republic:t 1los Estado~ Unidl'S do Brazil, 
usanuo da autorisação concedida nu ru-t. .J:~ da lei n. 428, 1!o 
10 de dezembro 1le l89G, resul ve : 

Art. I." O numero e clasf:e dos cmpregauos da Alfàndeg-a. 1le 
S. Paulo, Estado do mesmo nome, fixado nP, tahella annexa ao 
decreto n. 174~. de ~3 ele julho de 18\J!, fica l'L'tluzid11 :tn con
stante da tabella qlw a (:·~tA acompa.nlm. 

Art. 2.'' Revogam-se as 1lisposiçfíes em contrario. 

Capital Federal, 7 de agos';o de 1897, 9' ,1rt Rcpnhli~a. 

PIWDENTR J. DE l\10itA ES HA lUtOS. 
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Taoella do numero, classe e vencimentos dos empregados da 
Alfa.ndcgél. de S. Palllo 

---------------------------------------------
o 

•-<J 
·::.)• 
~ TOTAL llF TOTAL DE u 

K\!PP.EGO'I Or:DENA])O r<: C.\ ll.\ CADA 

g E~u·rcr·:c;o CLA!'lSg 

2 
t:• 

------

1 Tn!'lpc·,~tr 1 r .•.•.•.•••.•... r,:oon.:;ooo :1 :onn~no J !l;IH) !~li()Q !l:o:n:.:ooo 
1 Con f~r·en t:) •.•..•..••... :~:.'<0:18 ){)I) 1 :so:1::;on:l !í:tilli.-.;Orl:l ;,;(jOP;:;(),JI) 

2 Pt'ÍHIPir·os e"\<'l'iptnr:.u·ioR ~3: ?on:::.orlil -1 :GOil.)illlil 1 :SOtlc,IIIHl !):(i00800il 
2 ~C'g'lllli[OR ditm;,., ..•.•. 2:1i00:~ )1)1) 1: .j()•J;-:;1)1 )I) •1:1!0 1~1)() I 13:1)1)1)-)000 

2 Ter·c•~ÍI'OR c li (.o::; ••••••••• 1: GOO.~;rlO I ~li).-;() I() 2: l!JI).;IJ() J -1:81)();1)1){) 

2 9;nnrtos ~~ilos ...••.•... 1: :wo.;;;uoo liltl~;·it 'I) ?:0:)1).; 1 11)11 4:111liJ::;ono 

1 []W!'lOI!t'('ll'·'·· ... ··•••., 4:flllli~ '()!) 2:1)()1!:.;1!1() li; ~)t )i; ~11: )(I G:OOIJ:;OIJO 
1 FiPl ....•.••.•.••••.••. 1 : {jl) ~ 1;::;1) )() ~1'0-.;l)ill) 2: iiii)·;"OO 2: 1008000 
1 l'orteiro ......•..••..•. '2::11)():-;1)1)() 1::.?1!11 . .;!1)1 :) :no 1 ·o: ~o :3:()():)~00() 

2 r;ontinuo'l .....•...•••. ~00~1)!)() •lil:J81JIII) 1: ~() J::;O'IO 2:-!00$')()0 
1 (\u•torurio ... , .•..••••. 1 :()01J81llíli ~UII.:'IJ'Iil 2: [111 :;~(l')(j :! : ·lUO.)O:JO 

1!i 

Fixa a commiR::;ào que 1l~v~m pel'celJf't' os Ryntli<'CI!'l d[l liqnidar:ã•• fm·t:~trb 

<la:; ,-;ocietlade,; ::uronylltas, \~0111 I'I:,Jo na Cupi I éd Ft~d<•t•al. 

O Presidente d:t Repnlllica dos E:..; lados Unidos do Brazil: 

Considerando flUO na tiqnirln~·ilo 1'01\':ul:L da~ socierlndes nn
onymas, com séde na Capital Fedtwal, os syndkos respectivos 
perc8br~m actualmento n, commis::-:ito estal1elecida no cdi tal do 
extincto Tl'ilmnal do Commnrcio rll) Ril) rle .J:tw~iro, do 5 de 
sdembro de ISGG, expedido em virtudn do art. ~:la elo Codig·o 
Commercial e do art. (jo ~ fJ" do decrr~t'-1 n. lS\J7, rle I elo maio 
de 1855, o applicavel á Jiqnidar;ãn f'or·çad:l das sncic:>rlades an
onymas, nos termo;;; do <11't. 19 do decreto n. J!H, de 17 rle ianeiro 
d.e lSDO, o do al't. 118 do fle n. ·134, rio ·1 de jullw do l'~\ll ; 

Considerando fJUO a rcf<~I'ill:.t commis~it<, lli'i'J corre;;;ponde hoje á 
d.iligencia, trabalho c respons:tbiliclado dos mesmos syndicos, 
sendo nmas vezes inferior e outras vezes superior ú jnsta remu
neração qne devem elles ter, em relação ú importancia da massa; 
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Considerãndo, outrosim, qn~ n. fixação tle tn.·:s rommi:)SÕGS ó 
faculdade mern.mente adrniiiistt·at i va ntt rc:~·t:la!llt~llU• t', nutt·'ora. 
oxm·ci1l:t pelo.;;; Trih,maos 1\o Cillllll\IH\'Ío G qtt1~. :-ltlppl'iiiJido~ l'c;t.Ps, 
11ilo foi tP;:nsrlrida para a:; .1 tttl ta~ Coiiiiiii:rt·.ial':', 1' ,: pi d11:~ 
det~reto~ n. 2Gti2, de 0 dn ontuhro do 18i:), n. n:;') l, d11 :lO do 
novembro tlo 187;) o n. :100, d1J 10 de jnlhn dt! 1~\J() (OI'l:uuln, 
Ct>ll. Com., nota. 13ll) ; 

Decreta : 

Art. 1. 0 Os syn,li,~os rb liqnida('il.o C1>rçarh 1l.1s snr!1•d:ul1~S: 
nnonymas, com sód1~ IH\. C:tpital Ferleral, teri:i1) direitu a Ulli<L 

commissilo, p:tg-n. ele lliWt sú Ye;, o ropartiü:utH•tlln, dn 1l11!H a. 
rpt:Ül'O pol' e~·nto (~ 0 /. a .1 "/ .. ). si n. nt:l!-1.-;:1 illl :l''tÍ\'1) -;l)(~i:d !l:to 
t>Xl~crler 1l11 tnil Cllll l1JS d11 t'l!Í:·: (I. Oilil:OilO :llíl:l). 

Quando n, massa for SHJIOl'il)l' a <':·da iilljllit'la1wia, :1 cnmmi:-;,;fío 
serú. succef'sivamonte augnWIJLlll<t ua sq:J,·Itintu prup·•l'Gií.•.i: 

I- Do um a. 1lonr.; por Ct'lllo (l 0 /o a 2 "/~.) ~nb1·e o qno r•xcntlf>P 
tle mil cnnto..- tlo réis (I .(Hlíl:OIHJ:~) at8 cinco mil conto:; lle r1js 
(G. ooo: oorJ.soorl) ; 

Il -lJe rndo a um pm· ennh (1 /'~ "/., :1. 1 "/n) 5iolll'0 o qun 0xrnd1~!' 
!le ein<'o mil contos do réis (G.OIIO:tl:Ll.-.:;) :ü,i 1kZ mili~Utll•;s du l'<.)is 
(lO .lJ00:000S000); 

Ili- De nm vigesimo n. nm rlecimo por ('ento (l;"li1 :l 1/lfl 0 /u) 
SOlll'i~ o fJllR CXCüilf)t' dn d''l\ nlÍI C(lnto-; de l'•.)Í~ ([().f.lll:l:00 11Sil00). 

Art. 2. 0 A commis~u.o do qno trn.ta o a1·tig·o :tllll~c··rlnntr) set•:'t 
rednzi(b á metadR. rnspectiv:unentc, no (::1~:1 f!,! u:\1) tot·nar-sn 
detiniti \'a a liqnhlaçiin (art. 20 1lo 11l>l~T'd1 1 n. lli 1, do JN91l e 
art. 1ndorlocroto n. 'nt. do 1801). 

Art. :1." Para. o ofl'ditn do c:ll·~nlo rLl commi"s:io, C')n:;it1ot·a-so 
como imporl:tnci:L da mtssa: 

1°, a somma das quanti:1,.; apurrula~ nfln si\ dos l1ens corno da;;; 
divi1lns cobrrulas on qn~' ha,i;Hn ~ido ohj!)Ct.() d'} Ynn1bt on trans
acçií.o (Codigo Commorci<tl, art. 8[j4), si a li(tttitLit;ilo for ao 
termo; 

2", a somma a pr~gar-so aos eroLloee:-:, si ltouvu1· concordatn. 
por pagamento ; 

3°, o preço por flUO fot' rocohido o a(:!i v o social. si se der 
accordo dos cl'ednrcs (·lrcreto n. 1 li4, de !8•.10, fll't. 2:-1) ; 

,lo, niio havendo irnpor·tn.ncb. apur;11la (11. 1 doc.;! n <1 rt.igo), o 
valor, exJ:luidos 0s l:ott:-; dn r:liz e as divid:!s :t('ti\·;tc.;, d:\(lo no 
balau~;o aos movei:-:, aos SOillOVente;:; o :\s joi:l.·:, 11 di;tl10iro <'as 
rend<IS ilos mesmos 1JetlS de raiz recebidas, ~i a liquidar;ã.o 
fnrçad:t cessar por pag:tmcnto snpet·venil'IÜ·~ rJn l•nrquo kt.ia 
si1lo em acçfí.o rnscis(lrh (reglllamcnlo n. 1:;1. d;• u~:>o, a.rt. (i:) I, 
~ 4") annull:Hl:t a sentenç:t qno decretou a dita \iqnidn<;:\.n. 

P:tragt·apho unico. Sendo a. rons:-t ontr.'gtJe ao erodor de 
domínio (Codigo Commorcial, art. N~l), 11 \·aln:· d~·lla. entrará. no 
calculo lla. conunissão. 

Art. 4. o O syndico <lmni tticlo (§§ lo c 2" do icrt. 1 Ç)l elo decreto 
n. 4::34) ou o que se exonerar do enc~rgo, perrlc o direi to á com
missão. 
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Art. G.o Si, t()l'mina.rla a lirpthlnçilo, foi' prof'<)rida sentençn. 
annnllando a flUe decretou :~. lifJuidaç-ilo fort:.arla (t'l'gulnlll()Uto 
11.737 citado), os syndicos n:"io rn:-:titni1·;"in ;t. <'Olllllliss:to rec:ohirla. 

Art: G. 0 Nas causas pendentes do liquidação forç;ula não ~o 
alterar·á a eommis~ão, si jit !JOIIVCI' ~ido at'IJitrada; o rJlM'Ito ao 
morlo ele pag-aiiHmto, se ;..:t~<trdarilo, Plll todos 11s enso-;, ns reg-r:ts 
deste rlect'oto, dovetdn soL' d1)seon tatla :t soiiiill~\ porventura 
adeantada :1os syndicos. 

Art. 7. o H.ovogam-se as disposições em contrario. 
Capital Fctlernl, 9 rlo agosto do 18~)7, <J" da ltcpublica. 

Prwr>RNTE. .1. nr~ .1\lt,ItA l·~s BArmos. 

Amaro Cal)alwnti. 

Abre ao :\linistcrio da GtWIT:t lllll !'l'ndil" f'';ll'twt·<lillaria dn :!.OOO:IlUO.~ 

p::tl'ê! OCC01'1'81' ÚS dt'S}H'Z lR P:dt·~·ü~·dill:tl'Í:tS <'01•1 :1s UJtf'\'~\U<:<; lliÍli!:ll'CR 

JIO Íll[é'l'ÍOL' do Estado da naliia. 

O Prcsi~ento da Republicn, dos Estadns Unidos do nrazil: 
Considernnclo filiO a lei n. GS\l ele fl de sef0mhro de 18:-JO, 

nrt. ·1° ~ 4", ~nmuinndo com a do 11. 2792 rle 20 dt) outnhi'o de 
IH77, art. 2G ~ 2", f;tc:ulta ao Pnder Executivo prover poe meio 
de eredito~ extraordinarios ás de;.;prlzas com ~eevir;rJS não pre
vi~tos na lei do orçarnBnto e cuja execu~:io n:io piHf,. ~~)r ndiada 
até f111~ o Poder Legisl:ltivo concedt 03 ft111d1• ,essat·ios, 
cumprindo, porém, qno os actos desta nalni'eza St-. irnmerli:t· 
Ltmenfe levado.; no conhr~cirnento rl11 Con.!..!t'Psso Naei<Jna!; 

Considomndo IJilO a neccs~idade e urg•3ncia de tnes dospezas se 
verificam sempre que a saurle, a segurança on a ordr~m pnldica 
forem a!Tectarlas, de modo a seJ' rocl:unado a intet'\'Onçiio 
prompb. do Cloverno com os meios dtJ socr~orrn, ou de ac.;fio 
rnaterinl ; 

Considerando :linda flUO subsistem (ls motivo:-; q no det.ermi
llfl.ram n. abertura do Ct'edito a que se refere o clecreto n. 2474 
do 13 de março do corrente amw, visto niio so ach:ll' restabelo· 
cida a tr·anquillHn.de publica no sertão do Estado da B<thh; 

R tonrlo ouvido o Trilmnal f!,J Contns, Wl l'<.>rma do :trt. 2", § 2", 
n. 2. lettr·a C, do drct•oto logislntivo n. :::\>2 rio R de outullT'o 
de IH9G c do nrt. 70, ~ :1", do decreto 11. :~ 10\l de 2:: d0 dezembro 
S1Ihsccptt? ntc : 

H.0:::nlve, llf:nndo da nutori~nçiío conferida pelas l'it:lll:!S l(~is 
n. GS!l do \l do ::;cternbro do U:\00, m·t. 1", § 4" o n. ~i\)2. de 20 
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d0 ontnhro do 1877. nrt. 25 § 2°, combinados, ahrie no Ministorio 
da Gnerm nm crodito rxtt'·nut·d.inario tla qnantia. do dons mil 
eonb,s de réis (2.000:0011 . .:;) de!-ititl:lflo :\s df'S{li'Zas oxtraor1li
n:uhs com n..; npcra1;\ícs utilitat·o.s ll'l itd<·t·illl' du l•:stndo da 
Bahia. 

Capital Federal, }:\do ngosto dn 18~fi, 9" <h R''fllll,lic,t. 

Jot7o Tf!,Jílla~ rlc Cantual'in. 

Sr. Presidente da Hepnhlica - Ao apresentar ao 
St·. Vico-Prr~idento o lH'ojocto do Doe. n. 2'1Ü 1 <1o 17 do 
fevereiro do ru111o corrente, pl'ometLi que, em breve, 
suhmett~~ria ú sna assignatura dons outro~ projoctos de 
dücretos- um sohro a compotcncia o outro sohre o 
funecionamento da justi\a Jocal, cnm o~ qnnes ficaria 
complnta a rrgnlamonbç:1o do Dee. n. 1030 de 14 do 
novembro dn 1890. 

Cabe-me hoje o grato dever do snbmot!er ú vossa sabia 
cnnsid\~r::~ção a pm·to relativa à compdí'ncia, esporando 
quo as disposições nella consagradns mereçam a yossa 
approvaçrro. 

Na snccinb exp0siçn:o com quo apresentei ao Sr. Vico
PrR~idonto o Dec. 11. :2:1() 1, ret't,ri ~1ne <<as queixas oram 
an tns contra o mw1o por quo sn h a oxocu t;vlo o Doc. n. 1 o:m, 
dn qno contra a organisa(\1o ju1liciaria pnr elle iustit:nida-.; 
e, pat' is'1o, e-;tnn certo do que, com as dispn~içCios do 
pre~ent(~ projoctn, taAs queixas tend<~rão a dnsnpparücor. 

Isto posto, solicito a vossa esclarecida intolligPncia para 
os di versos assnmptos de:5ta exposição. 

I 

o capitulo I COL'I'OSpnndo ao capitulo I do ncc. n. 1030· 
. Entnn<1i. poróm, excluir as« raw;;ls pri\·:\l,ivns da jus

ttr.~a fl'dl't'al,propostas perantn ajust.iça lnc·:d o eonte~tadas 
sem opposiç:lo de incompot<~tH·.ia do .J nizo » (art. 2° n. l) 
salva a oxccpção do art. 10 da L. n. 2'21 elo 20 de novembro 
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de 1804; porque, a disposição do art.l G do Dec. n. 848 do 11 
de outubro de 18\JO qne permittia a« prorvga~ão da juris
dicção » foi implicitamente dcrogada p8la Constitniçfí.o, 
quando« vedou ao Congresso eonuudtnr qualr1uer juris
dicção f(~(loral ús justiças do~ Estados • (art. ()() § I o). 

Na parte rebtiva aos pretorn:-> (c:1pitulo II) foram in
cluirias attribnições, que lhes conferit·am leis posteriores, 
taes como as relati va:-1 à eleiç;1o de nwm bros do Conselho 
Municipal (art. 5°,§ 3°, ns. VII e VIII) pronminntes da 
Lei u. 85 de 20 de setembro de 1892, arts. G:3, 72 e 7:3. 

E outras, como a dn pt'O('e.:;sar as iutel'flieções (art. Go 
§ 1° n. VII lettra ú) qtw, dov(~w1o .c;ur· processadas pelos 
pretores e julgadas pt>lo conselho elo Tribunal Civil e Cri
minal, por pertencerem :'t juri!':dicç:to <:l(lministrativa 
dos antigos juizes de orphJ:os (H.egul. n. 113 ele 15 de 
março de 1842, art. 4°) foram, não obstante, dadas ã. 
camara civil do mesmo Tribunal (Dec. n. l:t34 de 28 de 
março de 18D3, art. 2::-> n. I). 

Mas, si o Dec. n. 1334, por um lado, tirou aos pretores 
a competencia para processar as interdicçõe:>, por outro 
lado, deu-lhes a de processar as liquidações commerciaes 
excedentes de 5:000,$000 (art. 14 n. 6). 

Entretanto, estas liquidaç(1es sito causas que ~por sua 
na tu reza » rlevem competir ao pr·etor ou a camara com~ 
mercial do Tribunal, conforme o seu valor. 

Antes de tudo, as causas cornmerciaes excedentes de 
5:000$ são da competencia da camara commercial, som se 
poder invocar a r1istincção de serem contenciosas ou não, 
ao contrario do que succel1e com relação ús causas cíveis : 
é o que resulta do estudo comparativo dos art~. 102 e 
103 do Dec. n. 1030. 

Depois, as liquidações commerciaes não podem ser 
equiparadas aos inventarios ~ para serem pn~paradas 
pelos pretores e julgadas pelo conselho do Tribunal. 
quando excedentes de G: 000$ : ainda qtw pertençam ao 
juizo divisaria e procedam de dissoluçno por algum dos 
casos do art. 335 do Cod. Com., e no processo dellas que 
se resolvem todas as questões entre os soeios (Cod. Com., 
art. 294), ao contrario dos processos rle inventario, dos 
q uaos são justamente excl uidas as q nostões de alta 
indagação. 
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De accordo com o que já dispunha o Dec. n. 1334 
(arts.lO.ll el2), dei aos pretores a competencia para 
mandar fazer intimações, vistorias e demais dilig·mwias em 
circumscripção de outras Pretorias, todas as vozes que 
estes actos fossem dopendencia de causas porante elles 
processadas; som, entretanto, exigir a intervenção de 
officiaes da Pretoria em que os mesmos actos se devem 
effectuar. 

E' uma medida rle grande utilidade e que em nada 
contrariaoDec. n.l030;porquanto,a prorngaçFiode ju
risdicção para taes actos já e:-;t~t prevista em unssa logis
li1ção(Dec. n. 720de 5 de setembro ele lS90, art. :~1 c 
10:34 A, de I o de setembro de 1892, art. 2G). 

Das Juntas Correccionaes (capitulo III) foram excluídos 
os processos de « infracção d<1:-; po~tnras municipae;; » 
enumerados no art. 58 do Dec. n. 1030; por:11ue, a lei 
n. 83 citada deu essa competencia « privativamente » ao 
juiz dos Feitos da Fazenda Municipal (art. 32). 

A competencia do juiz dos feitos da fazenda municipal 
(capitulo IV) foi, por conseguinte, augment:ula com o 
«preparo e o julgamento dafl infracções das posturas 
municipaes » (art. 12 § 3° n. II). 

Em compensaçfto, foi-lhe retirada a competcncia para 
«coadjuvar o juiz federal em todas as diligencias a bemo 
da Fazenda Nacional» (Dec. n 10:~0, art. 81 n. I); nã 
só porque essa coadjuvação permanente repugna ao 
art. üO § 1 o j~t citado <1<1 Constituição, como porque pela 
(< creaç,ão dos supplcntes do juiz deste Districto » (L. 
n. 221 cit.' art. 9°) cessou o motivo que a determinou. 

II 

A parte do Dec. n. 1030 que mais dnvid:lS tem levan .. 
tado é a que diz respeito á competencia das camaras civil 
e commercial do Tribunal Civil e Criminal e de seus respe
ctivos juizes, isto e, ao que compete aos juizes « singu .. 
larmente » e ao que e da competencia das camaras 
(capitulo V). 
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O Dec. n. 1030 estabeleceu para a 1n instancia das 
causas contenciosas excedentes de G:OOO$ a competencia: 

a) das camaras e i r il e eomJJJerdal, q uanl n aos jnlga
nwntos fi11ars (aet. ~m) ; 

b) dos juizrs d1~sbs cama r:1s « sin;:~·nl:ll'llli'Itlt• », qnanl o 
às decisües simplesmente inb'rlucntorias (art. Hl). 

Mas, entre os julgamentos proprianwnto finaes, a quo 
se refere o art. 93 cit., o as intel'locntorias flimples do 
art. ül tamlJem cit., existem as inlcrlocuforias mixlas
prcjTiflicando a causa ou pondo fim ao processo n ú instan
cia (Paul Bapt.- Thcor. n Prat. do l'roc. Ci.v., § 178) c 
até sentenças definitivas. 

Antes de expedi( lo o Dec. n. 1834, to1las as clccisõos do 
que cabia aggra v o eram pro ft~ricla~;: 

a) em l" instancia -- pt'l()s .in izes « ~inguhrmontc »; 
b) em 2:~. - pelo conselho do Trihu nal. 
Artuellas de quo cabia appdlaçfio l'l':tnt prPfl•ri<las: 
a) em In instaneia -pelas c:unara" ; 
b) em 2a - pela Cc)l'to de Appc•lla~~;1o. 

Deste morlo, a declaração da fallt\nr~ia e a decretaçi'ío da 
liquidaçfio forçada elas sncindade~~ anollymas eram suh
trahirlas ao eonhecimfmto da Ctn·to de Appc]]Jaç~1o, st)mente 
porque de taes dccisõns cal1ia ag~:Ta v o ; ao pa.qso qno o 
simples facto da appellaç:1o importava a eompeteneia elas 
camaras do Tribunal e, como eonsPqnrmcia, da Côrte fle 
Appellação, nfio ol1siante calwr f'SSP l'P(~llr~o, cplt'r dns scn
trnças dr~fiJJitiYaS quer de outras r·on1 t:-~1 c.:lradt•t· ~1pcna;~ 
(Regul. n. 7:n ele :!5 (lu novt'tnLt·o d1~ l~iJO, :11·L. G lG). 

Supponclo rc>soh·nr snnlf!lhanÍI' ÍIH'Oll'~l'lH'Ili'Ía, o Doe. 
n. 13~3! cit. preceituou rpi<· << [lS dcwisfit'S f!liC' ti,·essc•m o 
Caracter <h~ tOI'lllÍilativ:lS dn fpilO•'> fOSSt'lll prof't•rirJas fWlas 
camaras, afim ele que« no caso dt'. eaht'l' aggravo >> o re
curso pudesse ser interposto para a Côrte de Appellaç;t:o 
(art. 68 § 3r'). 

Mas, 
Pdmr?i1·o: tal cxporlicnto tclll serYiflo apenas para 

tornar illusorias as pro\idPncias rom IJlln o legislador 
pt'Of'Urou garantir a promptid:1o do l'"Cllr~o elo a~gravo. 

Como ~daptar os prazos «curtos 0 fai:l,'S » do nggravo, 
com tanta precisfio expressos nns ar!:'. 21 a '~:~ (lo 
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H.ogul. n. 143 do 15 do março ele 1842, a revisão pelos 
juizes das camaras o, m:tis ainrla, à f11ndanwntação do 
votos veuci<los ? 

Como adaptar a necessid::ule de s(lr a sentença declara
toria da fallenr,ia «proferir la c·m 2 t lwr:ts o publicada im
nwcliatanwnte» (l)~~e. 11. Dl7 dl' 2-i.le onLuhro dt~ ]:-)DO, 
art. ()'') :"l I'lWÍs;t.o pelos juizus da r·:unat•a COlllllWI'eial ? 

Poder-se-ha ohjedar, ú ce~·t;() : o relator aprt>sentará 
o pror,e:)SO cm mc~a P, na mesma SPSS<1o, se rh~ci!lirà da 
det~laradio ott JJ;to da falknei:L 

Si, p<;rt')m, o~ nwisot't'S pu<lircm vi;-;la, cotno suecnde 
nos casos dt~ imporlan·:ia, ficarú on n;l.o ::-uliada a deci~ão? 
e, depois du deci!lida a fallc~ncia, ficarA ou n;1o a<lia!la a 
publicação <la sentença, si houver voto divert;ente o fun-
damentado' -

Seg W1/lo: acceito o principio lle I] ue « todas as deci
sões eom o caractet· de terminativas do ft•i Lo» de\'0111 ~c r 
proferillas pelas camar:ts, chegar-se-ha á conelus:1o de 
que as propeias petiçües iniciaes devem tamhcm set· des
pacharias pelas cmnaras. 

Peclro, por exemplo, apresenta ao juiz mna potição 
para iniciar· uma acção de lkposito (l~egul. JL. 7:37 cit., 
art. :!6D). 

Uma vez acceito o pt'incipio, o juiz on a cleforir:'t fatal
nwnb sem aprt'Ciar si foi rh~'l'idamcnk illsLrnida; ou a 
submelterú às camar<ts, JlOl' issD quo o indofcrimento im
p,wta em uma «decis:To terminativa do f,·ito >> n, como tal, 
« protluzindo damno irrcparan~l >> (Ord. I -iv. :r) Tit. (i!) pr.; 
O li v. Machado-- Pt':l t. do~~ Aggr .. § 1 UO). 

EnLl'ctanto, admit.ti<la a la hypotltes(~, a consequnncia 
p<'>de trazer grande damno: basta tl~r-se mn vista que 
o deferimento da intimaç<to para o deposito importa a 
impossihilitblle de qual(]uer defe~a som este deposito 
(1 ) l ~<).-,. t ')-r)) "egu. n. /.J,, ar.~~:....,. 

Ainda mais: pela acceitação desse principio, as petições 
para aggravo devem tambem ser aprosentadas às camaras 
para serem por ellas despachadas; porr1uanto, o sou in de
ferimentu autorisa a ini<'rposiçiio da carta testmnnuhavel, 
cujo eonhecimcnto cahe ao tribunal competente para 
conhecer do aggravo (Dec. 11. SGlS Jc :!. du waiu •lo 187-!, 
art. l2G). 
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Entretanto, apezar do que dispõe o art. 68 § 3° do 
Dec. n. 1334 citado, os juizes das camaras «singularmente» 
teern continuado a indeferir· os pedidos para aggravo e destes 
indeferimentos tem tomado conhecimento a Curte ele Appel
lação « em carta testem unhavel », sem preoccupar-se de 
que o recurso e interposto das decisões de taesjuizes (Acc. 
da Cam. Civ. da Ct>rte de App., proferido na sessão de 18 
de maio de 1803- Rev. do Inst. dos Adv.: julho ele 
1893, pags. 278 a 281 ). 

Terceiro: o Doc. n. 10::0 deixa v1~r claro que o seu 
pensamento foi dar às camaras tão somente «os julga
mentos firmes », que só podem ser proferidos depois da 
dilação proba to ria e su bsequentes razões finaes, ou no final 
das liquidações das sociedades commcrciacs. 

«Os feitos ciYeis e commerciaes sobem ús caméH'as 
para a sentença definitiva com a~ conclusões, ern que 
as partes, depois da exposiçüo dos factos, determi
nam em proposições clar:::.s e precisas a sua inten
ção, accrescentando os motivos que lhes parecerem 
a bem de seu direito » (art. n:~). 

Sem fallar nas petições iniciacs a que ji me referi, 
como applicae esta disposição ú decrotaç:1o da liquida~ão 
for~ad:t das sociedades anonymas, em que o juiz procede 
sem fórma e nem figura de juizo ( Dcc. 11. 434 de 4 de 
julho de 1891, art. lG9) e cuja decis<to negando a liqui
dação nem, ao menos, constitue caso julgado? 

E na fallencia, que pode at0 ser declarada som audion
cia do devedor, pela sim pies petição do credor a com
panhada da lettra e do respectivo protesto ( Dec. 11. U17 
cit.,art. 4° §3°)? 

Convem precisar que não ha contradicç~1o em dar-~e a 
sentença que decreta a liquidação forçada das sociedades 
anonymas aos juizes «singularmerlt(~~> e á camara (com
mercial) a que se profere no final das 1irplidações das socie
dades commerciaes (art. 27 n. II); porque, esta. 0 prece
dida de larga discussão entre as partes, não só quando 
dizem sobre o exame da escripturação por peritos de sua 
escolha, como ainda sobre a fórma da partilha. 

O mesmo, porem, não succede Cl)m a sentença do disso
luçao flUO precede á liquidaçilo- tpwr se trate dos casos 
do art._ 335, quer dos do art. 3:Jü do Uud. Gommcrcial. 
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No art. 335, o Codigo usa da expressão« reputam-se 
dissolvidas ». 

Sendo assim, ao juiz cabo unicamente declarar a existcn
cia de um facto, e, por conseguinte, o perliclo de di8so
lução, acompanhado do contracto social e do documento 
que prove a existeneia desse facto, au torisa a dissoluçn:o. 

No art. 336, outras siTo as crrusas que determinam a 
dissoluçfi:o e, por is . ..;o, o Cod. enlpréga a oxprcss:t:o ·<podem 
ser dissolvidas judicialmente» ; pn~snppondo intL~resses 
contrarios à dissoltu~ão c os sujeitando ao cri te rio C.o juiz. 

Mas, quer isso dizer que a dissulnção nos casos 
do art. :t36 deve ser processada em furrna ordinaria, para 
dahi concluir-se quo a sentença cabe ú e:1mara (commor
cial) e não aos seus j u izcs «siugnlarmen te»? 

Não: a expressfío «a requerimcnt()» e a mesma empre~ 
garla com referencia ú decretação d:tliquirlaç;.1:o forçada das 
~ociedades anonymas (Dce. u. ,1:31 cit., art. Ui~) e, por 
conseguinte, aos juizos «singularmente» dc\Te competir a 
dissolução. 

A volta ao perioclo anterior ao Dcc. 11. l :1:H cit., isto 
é, «a determinaçilo da cornpett~ncia pela natureza do re
curso)>, tambem nfio rcsolre a (lifiiculdadP. 

Alt'~m de subtrahir-sc decisõt'S ela maxin1a irnportan
cia ao conhecimento da C<"n·te de AppL'llaçJ.o que e, pro
pr·iamento fallamlo, a 2: 1 instancia do Tribunal Civil e 
Criminal, aecresco que em certos cas()s tornar-se-ha 
neccssario scindir o julgameilto, para poclm' ::;o determi
nar si o recurso é o aggra r o ou si a appellação. 

Na assignaçfío oe dez dias, por exemplo, a conclusão 
dos autos apos o dccenrlio purJe dar logar : 

lo a uma interlocntoría simples, si os embargos forem 
recebidos << sem condemnação ~> ( Heg. 7:J7 cit., art. 
n. 250 ) ; 

2° a uma intcrlocntori:l. mixt.a, si os cmLai'gos ft.>rcm rc· 
cebidos «com condem11ação »(Reg. n. 7:37 cit., art. 25S); 

:3° a uma sentença definitiva, si o rco fôr revel ou si 
os seus embargos forem julgados improcedentes ( H.0g. 

7 ')""" •t t ')r::- ) n. ·>' c1 ., at·,. ,_J, . 

Nos dous primeiros c;tsos, o l'l~CUI'SO ó o aggravo 
( lteg. n. 7:J7 cit., art. GGD § 4o ) ; no terceiro, a appd
laçUo (Reg. n •. 7'J7 c;it., art. 2G7). 
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Entretanto, como sabnr anles do julgamento si os em
bargos são improcedentes ou si devem ser recebidos com 
ou sem coudemnação, para se couhecer préviamente qual 
o recurso c, por conseguinte, si a dccÍ:-i<1o compete aos 
juizes ou si às camaras? 

E, do mesmo modo, como sabor previamente si a liqui
dação forçada ô 1lecretada- para cabot· «aggraYo», ou 
si negada para caber appellação? 

E' verdade que o aggra v o é o uuico recurso expressa
monto Pstabolecido para o perlido de lir1uidaçiio forçada 
(Dec. n. 4:~4 cit., art. 170) ; mas, isto n:1o exeluc a appel
laç;1o para o caso de St~r negada a lir]uidnç;1o. 

Por outro lado: as deci:3r)I'S interlucutorias. a quo se 
refere o art. Dl do lJec. Il.IO:JO erl~squae-scahe aggravo 
para o conselho do Tribunal Civil e Criminal, são ns inter
locutoria-:; simples, isto r'), rpw decidem de alguma quest:to 
incidente ou emergente rlo prnee:-;so e srj relativa ú ordem 
deste(l{ibas- Cons. do Proc. C i v., C()n1m.n. CCCXXVI); 
e que, por isso, SilO julg;Hlas om ::,:' instanc.:ia pelo conselho, 
com posto do:; tres pru~idPn t~~s das r<wwr:-ts, como u 111 

meio de estabelecer a uuif<H'micLtde das praxes c i r il o 
commm·cial, consequoneia da :ul:1ptaç;l:o do Hegul. n. 7:37 
cit. ao processo civil (Doc. n. 7G:~ de 1\J de setembro 
de l 8\JO). 

Como, pois, estabelecer a compotoncia pela n:-tturoz:t 
do recurso? 

O autor doDec. n. l030conheciaos r1onssy:stcmas- do 
juiz singular e <la justiça eollectiva; e teve em vista 
evitar os inconvenientes <lllC 1\'.<:.:nlt:n-:tm da nnulallça 
lJrusc~t du uma organis:-tç:1o jnrliciaria h:lsParla no juiz 
unico na Jn instc-wcia, para a. justiça colludiva como se 
acha instituída na França, Bclgica, Halia, Hollanda o 
Allemanha. 

Dahi, o systoma mixto por Plle insti tu ido. 
Portanto, na rcgulamcntaçfto do Dcc. n. 1030 deve-se 

ob sorvar o ~:eguinte : 
1° as decisões simplesmente in tedocn to rias devem ser 

proferidas : 
aj em l :~ instancia ·- pelos jui~.c~s <hs can1:1ras « singu

hrmoute »; 
b) em ~a- pelo Ctmselhu do Tri IJLIJJal; 
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2° as decisões interlocutorias mixtas e as que tiverem 
o caracter de definitivas sem sor propriamente julga
meu tos finaes : 

a} em Ja· instancia- pelos juizes Jus cmnaras « sin-
gularmente» ; 

b) em 2u - pela Córte de A ppellação ; 

3° os julgamentos finaes : 

a) em 1 instancia -pela camara; 

b) em 2a- pela Côrtc de Appellação. 

Sà assim se conseguira adaptar a organisação j udiciaria 
do Dec. n. I 030 ao processo então vigente. 

Nada ha no Dec. n. 10:30 que se opponha a essa solução: 
ao contrario, ella se impõe desde que se estuJe o 
mesmo decreto por todas as d uus faces c proceuenuo-se 
às combinações necessarias. 

O art. 140 elo Dec. n. 10~10 dispõe: 

« A camara criminal da Côrtc conhece dos recursos 
e appellações em rnateria criminal ; a camara civil 
dos aggravos e appellações em matcria civil e com
meJ'Cial. » 

Aggravos c appollaçõcs om « ma teria com morcial » de 
quem? 

Do Tribunal Civil e Criminal, responde o art. 135-
2" parte n. l lettra a tio mesmo decreto. 

E nem se argumente que o art. 135 cit. falia sómentc 
de appAllações, para concluir-se que « os uggravos refe
rem-se as decisões do juiz dos feitos da Fazenda l\f unici
pal »(art. 135 cit. lettra b); porque, o aet. 140 cit. usa 
da expressão « em materia commercial », que não póde 
absolutamente referir-se a outros juizes que os ua camara 
commercial do Tribunal Civil c Criminal. 

A expressão « Tribunal Civil », empregada no art. 135 
cit., n!lo é equivalente de« camaras tlo Tl'ibunal »,como 
se póde pretender para concluir que a Curto de A ppellaç<'To 
só conhece das decisões das cama r as do mesmo Tribunal e 
não das proferidas pelos respectivos juizos « singular
mente>>. 

Podex: Executivo 1837 
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E' antes o que os tratadistas denominam « expressão 
ndeterminada », empregada de modo vago e abstracto, e 
iervindo no caso para designar: 

ás vezes, as camaras reunidas ; 
outras vezes, cada uma das camaras; e, finalmente, 
outras vezes, os juizes «singularmente:::-.. 
E não e unicamente entre nós que assim succede. 
Na Allomanha, a expressão « tribunacs » comprehen-

de não só os tribunaes propl'ianwntc ditos, como toda 
emanaç;to dolles - os juizos de instruc(;;to, por exemplo ; 
e da Anwrica do Norte diz .Uishop : Nuw /ur· sume pw·
poses, the}udge, sitting in the transaction o{ JudiGial 
business, z·s tlw court (C rim. procotl., v oi. lo § 35). 

III 

Não ê somente nos juizos civil e commercial que surge 
a duvida quanto ~t discriminação da competencia das ca
maras e dos seus respectivos juizes ; o mesmo succeJe no 
juizo criminal (camara crimirwl). 

A prescripção, por exemplo, e uma qtwstrro prejudicial 
cuja decisão compete ao juiz a quem está affecto o processo 
(Regul. n. 120 de 31 de janeiro de 1842, arts. 278 e 279). 

Sendo assim, nos crimes do conhecimento do Jury, com
pete: 

a) aos pretores- durante a fonn:1.ç:1o da culpa, até a 
pronuncia exclusivo; 

b) aos juizes do Tribunal Civil e Criminal c ao juiz dos 
feitos da Fazenda Municipal- no período em que os autos 
se acham em sua conclusão para a pronuncia; 

c) ao presidente do Tribunal do .J ury- Jogo que passa 
em julgado a pronuncia (aviso do Ministerio da Justiça 
- n. 105, de 29 de setcmbeo de 1845). 

Mas, ao receber o processo para a pronuncia, o juiz 
verifica que a acção penal esb't extincta pela prescripção 
(Corl. Pen., art. 71 n. 4); e, como consefjucncia, occor
rc-lhe o dever de decretai-a ea:-nffiâo, em hora não alle
gada (Cod. Pen., art. 82). 
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Entretanto, o ministerio publico póde entender que a 
acção penal não está prescl'ipta e~ por isso, incumbe-lhe 
provocar urna decisão da in:;tancia s:lpt•l'Íor. 

Quer pelo pL'iucipio e;-; tabduciclu uo Um~. n. I :3:H, 
quer tomando como base para a ccllnpduncia a natureza do 
recurso, a hypotbese não encontra f:lolução; e, por conse
guinte, fiea a deei:->ãn dt; la inst:tncia como proferida em 
ultima, o qnn por vnzes já tt~m acoutc"~itlo ! 

E nem pódc deixar do ser assim. 
No l J caso, a decisão não pódo SC)l' da camal'a --para 

autorisar a Côrte do Appcllaçfío comu 2' 1 inst:t ncia ; por
que, a competcncia 1la camara, para julgar, <~ restricta 
aos crimes enumerados no art. 101 n.!) do Dee. 11. 1030. 

No 2'0, n:l:o pode ser prof('ridn Clll ~a instaucia pelo con ... 
selho do Tribunal ; porque, o recurso é a apptdlação o das 
appdlações do Tribunal sü eonlwcc em 211 instancia a 
Côrte de Appellação. 

Jà se vê, pois, que é impossível a execução do Dec. 
n. 1030 sem estabelecer-se «na parte criminal» a appel
lação do juiz singular para o conselho do Tribunal o 
para a Côrte de AppelJação. 

O nosso processo criminal tom dua~• pha~os rlistinctas: 
a da pronuncia e a do julgamento. 

Creando as novas Pntidades judieiarias, o Dee. ll. 1030 
apenas enunciou que a pronuncia é um ndo do juiz da 
instrucção com recurso para o conselho uo Tribunal ; 
querendo, assim, significar que as questões até a pronuncia 
inclusive seriam decididas em 2a instancia pelo mesmo 
conselho. 

Como consequeneia, dnve-se concluir : 
a) que os recursos e appellações e.:;tabcJecidos no 

ReguJ. n. 120 cit ., arts. 438 ns. I, 2, ~3, !J, G, 7 ·~ H, e 4GO 
n. 2 e no Dec. n. 43·~4 de 2.;~ de novem hru do 1871, 
arts. !J7 n. I, c 84, contimwm em vigor o tlovem ser 
proferidos em 23 instancia pelo consellw do Tribunal ; 

b) que os recursos e appollaçüos estahdeeidos no 
Regul. n. 120 cit., arts. 4~38 ns. 7, 0 e lO, o 450 ns. I, 2 
e :3 o no Doc. n. 1~·24 cit., art. ;)7 n. 2, tawhmn emlti
nuam em vigor o devem ser proferidos t>lll ~~" in0 lan~ia 
pela Cfn·Le de Appellaç:1o, sem preoceupação dt~ sorum as 
re:->pceti v as decisões do ta ius taucia pro furi das pelo pro· 
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sidente do Tribunal do Jury, pelos juizes da camara cri
minal « singularmente >> ou pela propria camara. 

A pronuncia c o julgamento nrro sfl:o propriamente duas 
instancias d istinctas: são duas phases do mesmo processo, 
ó certo, porüm perfeitamente separadas e independentes. 

E' assim que: 

lo as q ne:) tõos sobre com pctencia ou in com petencia 
do juiz ficam julgadas em zn instancÍ;t pelo conselho do 
Tribunal; 

2° o libello nfío p()de innovar a clrr~sificaç:to do crime 
feita pela pronuncia. 

Quanto ao 1° ponto, nft:o pôde s•2r· ele outro motlo ; 
porque, o elemento scientitico para a interpretação não 
devo aclmiLtir que a incompeteucia no Juizo civil c com
mercial seja decidida em ultima instancia pelo conselho 
do Tribunal o outra seja a norma s,_,guiLb no Juizo cri
minal. 

Não pode, em contrario, ser invocada a falta de ox
cepçfío no .T uizo criminal ; pnrquan to, o art. t>l do 
Dec. n. ·1821 ci t. estabdeco a f<)rma <lo oppf11· a incom
petcncia do juiz forma<lor <la culpa, a q na!, julgada. 
procedunt~. dú loga1· a l'ecm·::m (art. 17 § zc n. III 
lettra a, G0

). 

Quanto ao 2°, acaba ele declaral'-se o Supremo Trilmnat 
Federal, em sessão de 12 de março do armo cmTen to, 
annulhnflo um julgamento, por ter o lilH:>llo classifie:u]o 
o cri11W de modo tli\·erso (la pronnw~ia (Di,·.- vol. '73 
pag. :307); continuan1lo, assim, a jurispru1leneia firmada 
pelo oxtilicto Suprenw Tribunal de .Jnstir;a (Dii·.-vol. "1\l, 
pag. 1G4). 

Dei ao cnnselho rlo Tribnnal o con hecimcnto da appcl
lação ex-ofllr:io interposta da. dccisrto, pela 'lual o juiz da 
instrncção julga impt·oceden to a queixa ou a de a uncia 
sob o fundamento do art. 27 do Cod. Pcn.: ú uma con
soquencia do principio de q tw as fJ uestõos ate a pro
nuncia inclusive lho competem em '2a instancia. 

E, verdarh~ r1ue esta appelbçrro foi estahclecida no (lo
minio do Co!l. Crim.; entretanto, contendo o art. 27 do 
Cod. Pcn. disposições analogas :'ts do art. 1 O do Cod. 
C rim., n::to ha raz::to p::1.ra :s~~ er_1nsidoear derogado o 
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art. 81 <lo Dcc. n. 4821 cit., pelo qmtl se regula
mentou a disposição que a estahcb~ceu. 

Ao conselho do TrjLnnal, taml)em, foi <hub a compe
tencia para julgar em 2a instancia os recursos interpostos 
das decisões dn.s autoridades policiaes «obrigando a termo 
de bem-viver e s0gnrança, e negando flança provisoria » 
(art. 17 § 2° n. III lettra e); p<n'rlun, tacs recur:·ms estilo 
expressos no Hegul. 11. 120 cit. (al't. ~t~S ns. I 0 e G0

) e 
não se devo admittit· quo existam para as flccisües dos pre
tores e dos juizes, o não pr1ra identica.s decisü~'s das auto ... 
ridadcs policiaes. 

Pela mesma razito, foi dada ao conscliw tlo Trilmnal a 
competencia para julgar em 2 3 instaneia o n~<~u rso inter
posto das decisões dos pretores << pronuneian(lo ou m1o os 
esc ri vãos o mais oificbes de seus r~~~spccti vos juizos >) 

(art. 17 § 2° n. III lettra c, :~o). 
Como crimes connexos para o effcito de prorogar a ju

risdicçri:o se reconheceu apenas: 
I connexos com os de rcsponsabiliflacle, os crim0s como 

as oflensas physicas, quando ellas são o olljrcto da vio
lencia commettida pelo funccionario. 

E' a doutrina do Av. de 27 do ngosto de 1855, ex
pedido sob consulta da secção ele ju~tiça do Conselho de 
Estado o ha pouco firma(la pelo con~,(~Jl1o snpremo da Côrtc 
de Appcllação, nm accordão do 2!) de julho do anno cor
rente ( Proc. de rcspons. n. G ) • 

li conncxos com os espe,~iaes da C!lmara criminal do 
Trihnnal Civil e Crimin~1l : 

a) os da Junta corrucdonal ; 
b) os commettidos por occasião dos previstos como (1a 

competencia ela mesma camara. 
Os da .I unta correccional quando connexos com os da 

camara cri mina 1 do vem ser su lnnctlidos a e::-:b, por ser 
a jurisdicção superior. 

Os outros, porque o Cot1igo Penal 11:-r~o pcrmittc a 
separação. 

IV 

A competencia do presidente do Tribunal do J ury e 
dos 12 juizes de facto (capitulo V I) ficou devidamente 
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disceiminada; observando-se, assim, as prescripçfíos do 
Co<l. do Proc. O rim. n d:t L. 11. '>.fll dn :~ de dt'7.~'.m hrn do 
] 811, rpw a rospuito seg-uit'am o tt'arl ieional adagin Ad 
q(JJ:díoncm (acti non ;·espondcn!J?rflir~e.•:, ad qwstionmn 
jw·is non responrlcnt Jzti ·ntrJJ'e.c,·. 

Algumas vezes, pnd~m. as re"lpO'd,:1~~ dos juizns de 
facto tecm impol'tado a desclassificaçã.o <lo crime, para 
outro da competcncia <b Junta corrcecion:tl ou tia cama r a 
criminal do Tribunal. 

O lihollo, de aecol'do com a pronuncia, pôde, por 
exemplo, articular ferinu:nto gravo ft3iLo com a inten
çito de matar (tentativa de hornieidio) ; mas, n .Tur.r 
peide negar nã.o s<i a tentativa, Ct)!l10 :!. gravidade do 
ferimento, o que importa a dcsclas~ificaç:t:o do crime 
para o de offensa physie:t levo (Ciltl. Pt~n., al't. ~103) da 
computencia drt .J n nta correecional (Doc. n. I 030, al't. G8). 

O me~mo pr'Jrle occol'rnr quando, atrinnando a morto 
do offendido, o J ury reconhr~cer <JlW o r:'·o l'oi aprnas causa 
involuntaria do facto, o qu1' importa a de~;;dassificação 
para o crime do art. 2D7 do Co1l. Pon., 1la competcnch 
da camara criminal 1lo Tribunal (Dec. n. 10:30, art. 101 
n. 5- XVI). 

Como proce(ler em taes casos ? 
A primeit'a hypotlwse tem to(la a a11:1logia com a da 

deselassificação do homicídio involuntario para ferimen
tos, a respeito dos qnaes pro\·irlnnr~ia\·a o al't. 19 da 
L. n. 203:~ cit. 

Como na ~2a parbj flo ;1"rt. 1\J rla L. n. '203:3 cit. se 
impunha a pnna rlo pl'i-..:ftn prn' :) 1lía~: a () !DI)Zes, se 
levantou opposiç:1o ;'t comprtr~nei:l.. rlt) Jm·y prtra irnpôl-a 
« quall<lo nega:-.;so o hulllicidio e rceo!l!H}C!~·sso os feri
mentos ». 

Dava-se, então, o que occmTe aetualmcnte com a 
primeira hypothese, isto é, o crime ria 2" parte do art. 19 
era dos chamados « polieiaos ~', com o processo especial 
dos arts. 47 e 48 do Doc. n. 1S"?1 cit. 

Entretanto, pdo peincipio « 1.dn· s''mel accr?ptum est j1.t ... 
dicinm, iúi finem acâpere clcbet » prr\·rtll~eou a dou trina 
de 1p10 d1wia dat'-S!~ n 111a proríl~:u;:Tn do j urisdicçfío o, 
como consequencia, a impo~iç;f:o da pt~lla pelo J nry (Paula. 
Pessôa - Reforma J ud., 2a ecl. , not. :37 5). 
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Em França, não raras voms occorre a segunda hypo
these, com relação aos 1lnlictos- fados criminosos da 
cornpetencia do Tribunal correccional ; maR, alli o Cod. 
de Instr. Crim. foi preYidento e preveniu a 1lifficuldade, 
dispondo que « Si ce fait est dl'{cndu, la Cotu· P'i'O• 

nonecra la peinr ctabUe pm· la z,;i, même dans te cas 
ou, d'apr·es lcs dribats, it se li·ounc1·ait n'êlre plus de 
la competence de la Cow· d'assises » (art.:1G5). 

E, mesmo entre nós, o Cod. Penal, referindo-se ao 
crime de furto, precei túa que « si o valor fixado para 
a pronuncia for alb~rado pdo .Tnry, não tleixar;'t este de 
applicar :'. pena COlTt~sponrlen te, seja qual (in· a alte
J·ação » (art. 405 § 2°). 

Este principio, por coherencia, deve ser applicado em 
todos os casos analogos ; e, 1lahi, a disposiçilo do art. 29 
n. II. 

v 

As disposições do capitulo VII do projocto, relativas à 
Ctn·te de Appellação, se acham em geral justificadas na 
parte om q ne me refel'i ao Tribunal Civil o Criminal 
( ns. H e li I) . 

0::; aggravos das decisões da .Junta commercial sobre 
registros do marcas e matricula 1lo commerciantes 
(art. .:n n. li lcttra d) não porliam deixar rle sor inclui
dos entre as decisões quo ú camara civil da Uôrto do 
A ppellação compete proferir em za instancia ; porquanto, 
a disposição que os estabeleceu (Dcc. n. 5!JG de l!J de 
julho de 1890, art. ·13) não foi dnrogada, quer explícita 
quer implicitamente, o o Doe. n. 1();30 dt_~claron I} HC « ó 
da competoncia da Côrtc de Appellaçfto exercer as attri
buições conferidas às Relações e uão re\rogadas pelo mesmo 
decreto ou por outra lei» (art. 136 n. VI). 

Tambem n:1o podia deixar do see inclnitla., entre as 
decisões que a camara criminal da mesma Ct')rto competo 
proferir em 2a instancia, «a appellação i ntorposta das 
decisões do juiz dos feitos da Fazenda Municipal sobre 
infracç:1o de posturas municipaes» (art. 40 n. I lcttra e). 

Esta appellação não foi prevista no Dec. n. I 030; 
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porque, «as infracções de posturas municipaes » çompe
tiam, então, as Juntas corn~ccionaes (Doc. n. 10:~0, 
art. 58) e, como conseq uencia, :'t camara criminal do 
Tribunal, em 2n instancia (Dec. n. 1030, art. 7 4) •. 

Mas, como tive occasião do dizer, a lei n. SG citada 
passou «as infracções das posturas municipaes para o 
juizo dos feitos da Fazenda Municipal, com os recursos 
que coubessem» (art. 32). 

Sendo assim e attendendo-se a que a 2'1 instancia do 
juizo dos foi tos da Fazenda ô a < \)l'te fle .\ppollação (Dec. 
11. 1030, art. 13:> ? 11 p:trtc n. 1 ldtJ·a b), nrto Sl~ pode deixm· 
de coneluil' flUO ú Côl'Lc de.\ ppellaç:1o Ü•i implicitamente 
devolvida a appella<.:;flo, (1ue outr'ora competia :'t ca
mara criminal do Tribunal, fl uanto ús infraeçõos das pos
turas municipaes. 

E' verda!le que ambas as camaras da Ctirte de .Appel-
1ação julgaram-so incomp,~tuntes par:l conhecer do taes 
a p pellações . 

Mas, lovan belo o con flicto do j nrisdicçrro perante o 
conselho supremo, este {lecicliu pda competencia da 
camara criminal. 

E nem devia ser outra a decis~1~>. 
A' c:tmara criminal da Côrtu de~ .\ppelbçfío compete 

conhecer das appcllaçõcs em ma teria cl'iminal (Dee. 
n. lO:JO, al't. 140); e <<as infracçõos das posturas munici
paos 'j~ pertencem a jurisdicção criminal, como se verifica 
do Doc. n. 48.'24 citado, qunndo inseriu «o processo e jul
gamento elas infracções do posturas m nnicipaes » entre 
as causas criminaes (cap. III secç. IV, arts. 45 e 4G). 

Os conflictos de attrilmição figuram na competencia do 
conselho supremo (art. 3H n. I lettra d) ; porque, o 
Doc. n. 10:30pr·uviu-os (art. lU() §t?). 

O facto de não terem sido incluidos expressamente 
entre as attribuições flo consollw supromo não o motivo 
para serem excluídos do sua compoteucia. 

P<)do dar-se o conflicto do nttrihuiç:1o não só entre as 
autor-idades judiciarias o as autoridades mnnicipacs, como 
entre as primeiras c as autorida<h's po1ieiaes o outl'as 
q uaesquer 11ue urro as fo<loraes. 

O caso não pôde ficar som S(Jlução e não existe outra 
si não o reconhecimento da com petencia do conselho 
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supremo, n mais elevada autoridade judiciaria do Dis
tricto. 

Entre os funccionarios pronunciados nos crirrws do re
sponsabilidade pelo conselho supremo da Corte de Appel
laç:1o (art. 86 n. IV) e julgados pelas camaras reunidas 
(art. 32, paragrapho unico, n. V) figura o prefeito 
municipal, de accordo com o art. 1 :Jf' u. III do Doe. 
n. 1o:m. 

E' verdade quo, posteriormente, a lei n. 85 cit. deu 
ao Supremo Tribunal Federal a competencia para pro
cessar e julgar o prefeito, nos crimes dl~ responsabilidade 
(art. 53). 

Entretanto, o Supremo Tribunal, em scss:1o de 17 de 
agosto de l 8D3, julgou incoustitueional o art. 53 da lei 
n. 85cit. (Die.,vol. G8pag. 261); ocomo edesuppõr 
quo i<lentica seja a decisão em casos analogos, pôde-se 
dizer que essa decisão importa o desapparecimento da 
de rogação proveniente da disposição do musrno art. s;~. 

Deixei dé incluir entre as attribuições do presidente da 
Côrte de Appellação a de conceder licença para advogar 
aos cidadãos brazileiros formados em direi to pelas Uni
versiciadcs estrangeiras (Doc. n. 5618 de 2 de maio 
de 1874, art. 14 § 9°); porque, o :Dec. n. 2226 de 1 de 
fevereiro de 1896 su pprimiu implit.:itamente essa attri
huição, dispondo que «os formados ou diplomados por 
instituições estrangeil'as só poderão exercer profissões, 
cargos ou funcções que dependam do grào de doutor ou 
bacharel em sciencias jurídicas e sociaes, habilitando-se 
previamente perante alguma das Faculdades da Re
pu blica » (art. 132) . 

A exemplo do que se dispoz com relação ao Tribunal 
Civil o Criminal, ficou expresso que « nos embargos de 
nullidade e acções rescisorias contra as sentenças da 
Côrte » as camaras reunidas julgassem em unica_ ins
tancia. 

Os embargos de nullidarlo com julgamento pelas ca
maras reunidas constituem um recurso extraor-dinario e 
substitutivo da revista; e, sendo assim, deYo-se conceder
lhos identicos effeitos, entre os quaes o de não poder a 
nullidade ser objecto de outros embargos, mesmo na 
execução. 
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VI 

O capitulo VI 11 tio projecto t\ desLinallo ao ministerio 
publico e corrosponde ao titulo III do Doc. n. 10:30. 

O methodo aconsclhon··me a formar uma secção desti
nada ás attribuições do ministerio publico em geral e 
outras a cada um dos seus rPpresen tantos. 

O ministerio publico é, como o sabeis, uma insti
tuição franceza, introduzitla no começo do scculo XIV 
nos parlamentos e j nrisdicçõos n~aes. 

Hoje, port''m, esta institnição constitue um flos pro
gres!'ios da ciyilisaçfío moderna, o esL't acceita em quasi 
todas as legislações, inclusive as da Russia o dns Estados 
Unidos, com mais ou menos latitude de attribuições. 

A propria Inglaterra, apczar do a(lagio nolumus 
leges Anglice 1nutm~i, cedeu ás consbntes reclamações 
e o estabeleceu ante a jurisdicç:l:o cr·iminal, como 
existia na Escossia e na Irlantla : a lei de :~ de julho 
de 1879 ( An act for mm·e eftectuaUy]n·ovüling (ar the 
prosecution of offences in Englanrl and j'ol' ut"e'i' puí'
poses) jà iniciou, ainda que timidamente, a acção do mi
nisterio publico no juizo criminal e outras leis poste
riores tam bem se toem oceupadll 1 la i n~ti tuiçfío. 

Talvez suja, entretanto, a ju~tiç;:t de:->Le Districto um 
dos Jogares em que é mais larga a acçi'to do ministerio pu
blico; e quem ler com nttençfío o Dec. n. 10:~0 reconhecerA 
que a sua fonte é a legislaçi'to hespanhola, aq nella em 
que o realmente mais larga a acc;:'to do ministerio publico 
(Ley prov. sobre organ. dd pocl. jn(lic., art. S38). 

Antes do Doe. n. l 0~30, h a via. repres(~ntantcs do minis
todo publico peranto os juizos criminaes, e os civis em 
que eram interessados a Fazenda Publica, os orph;1os e as 
pessoas a estes equiparadas, porém nfio existia pro
priamente a instituição. 

As disposiçües constantes do art. J4 est:lo explícita 
ou implicitamente consagradas no Dec. n. 1 O>lO. 

As attribuições elo procurador gPral ach;:tm-se enu
meradas no art. 43. 

Separei aquellas que lhe pertencem privativamente 
como chefe do ministerio publico(§ 1 °) e as de represou-



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 651 

tante do ministorio publico perante a Côrte de Appcllação 
(§~ 2° o 3°). 

A presença rlo minis to rio pu hlic\) nas sessões do conselho 
supremo e da camara criminal (la C<id<~ elo l\_ppclla(;iYo 
(§ 3° n. II) e rle toda a neee~sidado. 

o procurador geral e ou vi rio nos habeas-corpus rnque .. 
ridos perante o conselho (Doc. n. IO:~o, art. 167 n. I) e 
não pórle interpôr o sou parecer fót·a das sessões do mesmo 
conselho; porque, isso traria, como consequencia, adiar-se 
a decisfío de proces~os quo, por sua n<ttureza, rlcvem ter 
solução prompt::t. 

A camaea criminal da Côrto de Appellação é a segunda 
e ultima inst<tncia <la camara criminal do Trihunal e do 
.Jury; e como conhecer o ministorio publico das opini<>es 
da mesma Côrte, sem estar presente às suas discussões ? 

Esta presença é, pois, de toda necessidade: sem clla 
não pórle o procurador d<tr instrucções aos promotores pu
blicos e adjuntos, não sómente quanto ás causas que 
motivam a nulli<laJe dos julgamentos como sobro a clas
sificação de certos crimes. 

O decreto n. 1030 dispoz que o procurarlor geral, nos 
crimes communs e de rospommbilidado, seria proces
sa<lo perante o conselho supremo cxtraordinario (art. 139) 
a qne se refere o art. 4;~ deste projecto ; mas, não 
declarou quem o substituiria. em tal caso. 

Não dev<~ndo caber essa incnm bencia ao suh-procurarlor 
seu snbordinarlo c não podendo ficar accphalo o logar do 
reprcsentanto do ministerio publico, o projecto provi
dencia sobre o caso, autorisando o Presidente da !~c
publica a nomear um procurado1· geral ad hoc ( nrt. 46). 

Dei ao procurador geral perante a camara eivil 
da Côrte dn Appellação, aos euradurcs dn orphãos e 
ele ausentes nas camaras civil o commercial do Tribunal c 
aos adjnntos dos promotores nfts Pretorirrs a attl'ibuição 
de defender os orphãos, intcrdictos e au~entes; porque, 
a instituição do ministcrio publieo aboliu implicita
mente a nomeação dos cu raclores in li tem. 

E' vcr(ladc que o Regimento da Ct>rtc (lc Appellaçã<? 
manda fazer a nomeaç:Io (art. ·'1G) ; m:-ts, isso repugna 
á instituição do ministerio publico c deve desapparccer. 

Nas annotações que ao mesmo Regimento fez o então 
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desembargador Macedo Soares, hoje juiz do Supremo 
Tribunal Federal, escreveu elle a respeito o seguinte: 

« Ja com vistas de simplificar o processo na 2a ins
tancia, o Dec. n. 5Gl8 de 1874 havia determinado 
(arts. 18 e 19 § 2°) que o procura<lor da corôa era o 
orgão do ministwl'io pttblico perante a 1\clação c, nessa 
qualidade, officiava nas appcllações em que alguma <las 
partes se defendesse por curador. 

Claramente alludia o Dec. n. GGl 8 aos menores o 
outros a elles equiparados que na 111 instancia se defen
diam por cttradores d lz'de e cujas funcçõcs na 2a instan
cia ficavam sendo exclusivamente exercitlas pelo orgão 
do ministerio publico perante a Helaçflo, qual era o 
procurador da corôa. 

O legislador de 1890 (Dec. n. 1030, arts. 164 e se
guintes) inspirando-se nos mesmos intuitos, reproduziu 
os arts. cit. do Dec. n. 5618. 

Infelizmente, o actual Regimento reproduziu a má 
interpretaçrro que se dava ao decreto n. 5Gl8 de 1874 
e vemos o art. 46 mandando nomear curador à lide 
na 23 instancia, onde a L~i collocou outro e mais gra
duado curador- o procurador geral» (not. n. 74). 

Estou de perfeito accordo com o conceito enunciado 
nas palavras do Dr. Macedo Soares e, neste sentido, se 
acha redigido o projecto. 

O nosso ministerio publico, a exemplo do <la IIespanha, 
com prehende os defensores publicas da Jegislação chilena 
(L. de 15 de outubro de 187G, tit. XIV); e, por isso, nrro 
tem razão de ser a nomeaçrro dos curadores in litcm para 
defender os interesses dos incapazes e ausentes. 

Assim jà o havia entendido o Dcc. n. 7G7 de 20 de se
tembro de 1890, dispondo que os curadores de ausnntes 
funecionassem perante as varas civil e commercin I, inde
pendente de nomeação dos juizes (arts. lo e :2°). 

Deixei de incluir, entre as attribuições do su h-pro
curador, a de << funccionar perante o juizo dos feitos da 
FazendaMunicipal» (art. 1(}8 n. I do Doc. n. IO:W), 
porque essa attribuiçJ:o acha-se implicitamente n holida. 

De facto: o Dec. n. 1030 foi expedido quando a Muni .. 
cipalidade ainda não se tinha organisado c os seus interes
ses eram representados em juizo flOr advogados e pro-
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curadores sem caracter publico e constituídos apenas pelo 
presidente do Conselho do Intenclcncia (Dec. n. 198 de 6 
do fevereiro de 1890) . 

Era, pois, natural que, instituídos o ministerio e o 
juizo dos feitos da Fazenda, se conferisse ao suh-pro .. 
curador tal attribuição. 

Mas, organisada a M unici pai idade (L. n. 83 cit.) c 
creados os logares de lo, 2o e :3° procuradores dos feitos 
«para officiarem em todas as causas que interessassem à 
Fazenda Municipal» (L. n. 85 cit., art. 32 § un.) desap
pareceu o motivo 1la intervenção do sub-procurador, 
prevista no Dec. n. 10:30, art. 1()8 n. I cit. 

E assim já o havia entendido o Dcc. n. 1:33L1, dispondo 
que «a promoção e defesa àas causas em que interviesse 
ou fo:)se interes.~ada a Fazenda Municipal incumbiria a 
esses tres procuradores, em 1 a instancia (art. 42) e ao 
procurador geral, em 2a » (art. 47). 

Eis a razão por que inclui no projecto os peocuradores 
da Fazenda Municipal (cap. VIII secç. VIII) tendo em 
vista as disposições do Dec. n. 1198 de :n de dezembro 
de 189.2, que «regulamentou o exercício das funcções dos 
procuradores dos feitos da Fazenda Municipal ». 

As a ttrihnições do antigo curador de orph;Ios perante o 
extincto juizo de orphãos o as do curador do ausentes. 
perante o cxtincto juizo de ausentes, foram conferidas 
privativamente ao curador de orphãos e ao de ausentes, 
quer na Pretoria, quer n:1 c<tmara civil do Tribunal. 

Como se vê do projecto (a1·t. 48 §§ 1 o e 2°), os cur<tdores 
de orphãos c ausentes toem duas ordens ele attribuições: 

a) as que lhes incumbiam como curadores de orphãos 
e ausentes perante os extinctos juizos de orphãos e de 
ausentes; 

b) as que lhes incumbem como curadores in litcm. 
As da lettra a são privativas desses cura<lores c, por .. 

tanto, devem ser 1Jelos mesmos exercidas, quer perante a 
camara civil do Tt·ibunal, quer perante as Prctorias, ex
clusivamente. 

As da l(~ttra b stto de outra ordem: referem-se á 
t1efesa. dos incapazes e ausenü~s e, como taes, devem per .. 
tencer a quem representar o ministcrio publico perante 
os juizos em que houver Ioga r a mesma defesa. 
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Sendo assim, devem incumhir aos adjuntos nas respe
ctivas Preto rias. 

Depois que entrou em vigor o Dec. n. 10:10, surgiram 
duvidas quanto ús attribuiçdes do curador de ausentus. 

Pretenderam os antigos curadores de hcl'ança.s jacentes 
que os seus cargos não foram extinctos e <1 ue as attri
buições do actua1 curador de ausentes não abrangiam 
a arrecadação, guarda ou administração dos bens de au
sentes, e, neste sentido, apparcceu na Camara dos Depu
tados um projecto (n. 1:37 de l8\J2) << declarando não tor 
sido revogado nem ai ter::vlo pelo De c. n. l 030 do lSUO 
o disposto no art. 70 do Dec. n. 213:3 de 15 de junho 
d8 1859 ». 

Mas, o projecto foi repellido no Senado, depois (IUC o 
Dr. Campos Salles, o illustre jurisconsulto que sub
screveu o Dec. n. 1030, proferiu notarel tliscurso, mn 
que concluiu com as seguintes palavras: 

«E' evidente que o Dec. n. Io:_m, dando nova organisação 
à justiça do Districto Federal e estabelt~eendo quaes eram 
os diversos orgãos que perante os juizes e os Tribunaes 
do Districto deviam representar os interesses das partes, 
ahi eliminou os procuradores, cuja cn}açfío foi auto risada 
pelo Dec. de l85D, visto que prescreveu que não podiam 
existir outros sin<lo aquelles que fossem expressamente 
determinados nessa lei » (Annaes do Senado -- sessão de 
22 de setembro de 1892: 2a sess. da 1 a leg.- vol. V 
pag. 74). 

Ficam, por conseguinte, justificadas as disposições do 
projecto quanto ás attribuições do curador de ausentes 
perante as Preto rias. 

As attribuições dos promotores puhlicos e de seus 
adjuntos quanto aos crimes da competencia do Jury, fica
ram perfeitamente discriminadas, de accordo com os ensi
namentos colhidos no relatorio do Dr. sub-procurador, 
apresentado, em 31 de janeiro de l8D6, ao desembargador 
procurador geral e então annexo ao relatorio do Minis
teria a. meu cargo. 

Verificou-se que, (lurante os sois armos !lo ex istoncia do 
Dec. n. 1030, DO 0

{ 0 !los inqueritos nos crimes da compe
tencia do Jury eram pelos promotores mandados apre .. 
sentar aos adjuntos para denuncia, com o que se 
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adiava a formação da culpa, não obstante tratar-se às 
vezes de reos presos. 

A esse respeito faço minhas as s0guintes palavras do 
relato rio do Dr. sub-procm·:ulor. 

Diz elle : «Muito contribue para demorar o anda
mento regular dos processos a necessida<le de prévia au
torisação dos promotores para 'J.Ue os adjuntos pos~am 
funccionar em ca(ln. feito que se processa nas Pretorias 
urbanas, fóen dos casos com prehendi<los no art. :3o § 1 o 
do Dec. n.1~34 de 11 de abril de 18\J1, quedeve ser 
reform~do na parto em que estabdece esta dcpendencia, 
sem razão de ser. 

De facto, competindo aos adjuntos « nas Pretorias e 
Juntas correccionaes exercer as mesmas attribuiçõe:5 dos 
promotores, em-vi do art. 172 do Dec. n. 10~)0, a regra 
mais conforme com a celeridade da marcha que devem 
ter os feitos crimes ó que elles ofliciem por attribuição 
propria, desde que o contrario não lhes seja determinado 
por seus superiores hierarchicos relativanwnte a casos 
especiaes » ( pag. 53 ) . 

O projecto acaba com essa anomalia que, a1iús, não 
encontra fundamento no Doc. n. 10::0, determinando que 
a denuncia seja dada pelo adjunto, indo sómente os 
autos ao promotor (ltmndo estu tin;r de (1izer sobre a 
formação da culpa; porquu, cabendo-lhe a a.ccusação 
perante o Jury, deve caber-lho tambem o conhecimento 
do despacho de pronuncia e, como consequencia, o 
conhecimento da prova da formação da culpa, para re
querer o que com'ier aos interesses da justiça. 

O Dec. n. 10:30 manda quo os funccionarios de policia 
e as demais a u toridatles <lo Districto prestem todo o 
auxilio requisitado pelo ministerio publico. 

Or:t, abolido o procedimento CJJ officio dos juizes e 
organisado o ministm·io publico nos termos expostos, 
essa requisição feita por intermedio dos juizes, como 
se tem praticatlo, além de importar uma praxe con
traria ao pensamento do legislador e queln·a da autonomia 
do ministerio publico, traz como euuse<pwncia perda de 
tPmpo e demora nas diligencias. 

Já se vê, pois, que interpretei bem o pensamento do 
Dcc. n. I 0:30, dispondo que o ministerio publico requisite 
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directamente das autoridades polidaes e de quaesqucr 
outras do districto o nome e a residencia das testemunhas 
que devem ser inquiri das c o mais f]_UC convier aos 
interesses da. justiça. 

V li 

O Doe. n. 1030 nada dispí)z quanto :is suspeições dos 
ruem bros do conselho supremo da Côrte de Appel
lação e do conselho do Tribunal Civil c Criminal, e à do 
procurador geral. 

O J)oc. n. 1:134 previu essas suspeiçu(~S, menos a <lo 
procurador geral. 

Entendi, porem, supprit· a lacu11a <lo Dec. n. 1030 c 
modificar as disposições do Dec. 11. 13;.H, de accordo 
com os princi pios consagrados no De c. 11. 10:30 e tendo 
em vista a legislaç<lo então em vigor. 

A suspeição aos membros do conselho supremo 
foi dada às camaras reunidas da Corte, por não haver 
Tribunal superior que da mesma pudesse conhecer. 

A do procurado e geral e dos membros do conselho do 
Tribunal Civil e Criminal foram dadas ao conselho supremo 
da Côrte de ,\ppellação, porque este j:'t conhecia da opposta 
aos juizes da mesma Côrte, de graduaçito correspondente 
à do procurador geral e porque tambem conhecia dos 
recursos do conselho do Tribunal ; e, sendo assim, em 
falta de outro Tribunal expressamente determinado, lhe 
devia competir essa attribuição. 

O mesmo se dá com as suspeições dos outros represen-
tantes do ministerio publico e dos tabelliãcs de notas, as 
quaes, embora só possam ser oppostas em casos especiaes, 
não devem ser omittidas. 

As autoridades judiciarias a quem dei o conhecimento 
destas suspeições são aquellas a que o Dt~c. 11. 1 u;m deu o 
conhecimento das oppostas aos escrivães (art. 195), isto e, 
os jui~es e os presidentes das camarac; perante quem ser
vem o~ respectivos funecionario'3. 
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VIII 

A nossa legislação determinava q no os recursos de 
graça « nos casos de pena capital » fossem informados 
pelos juizes da condemnação ou ror seus substitutos ; e 
pelos relatores nas Relações, quando os procnssos tivessem 
subiclo :\ superior instancia orn grito do appcllação 
(Doc. n. 14i":')8 de 14 1le outubro ele 1~51). 

Posteriormente, o Doc. n. 5ül8 cit. passou para os 
presidentes das H.elaçõcs a attribuição dos relatores 
(art. l ·1 § 17). 

Hoje, alem dos recursos de graça, temos os recursos 
de revisão para o Supremo Tribunal FeJcral (L. 221 cit., 
art. 74). 

E como não ha razão para informar os demais recursos 
outras antoridades que aquellas que informavam os 
recursos de graça <<nos casos de pena capital », estabe
leci, em falta de disposiçõe.-.; expressas rlo Dt•e. n. I 030, 
como norma, a informar;ão : 

a) dos presi1lentes da .Junta correccional, do Tribunal 
elo .Jury ou da camara criminal do Tribunal Civil o Cri
minal, nos casos do nilo h~ncr sentc•nça 1lo Tribunal 
superior ; 

b) dos presitl1•ntes da camara criminal do Tribunal 
Civil e Criminal on da C1"írtn de Appollação, nos casos 
de ter o processo snbi1lo a cada uma 1lcssas camaras 
em grào de appcllação: 

c) elo presidente da U<'ide de Appellação, nos casos de 
sentença proferida pelas camaras rouniflas ou pelo conse
lho supremo oxtraordinario. 

Nas informações prostadas sobro os recursos do graça 
e de revisão, o juiz não so aprecia a prora como a 
regularida(lo do proces~o ; o, por isso, pareceu-mo que 
essa attribuição não devia caber ao juiz do instancia 
inferior, quanrlo hou vosso sentença do trilnmal superior. 

IX 

As penas disciplinares aos escrivães e demais officiaes 
do juizo estavam impostas na legislação vigente ao tempo 

Poder Execatl>o 1S'J7 12 
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em que foi expedido o Doc. n. 1030: apenas passei-as 
para as novas autoridades judiciarias, substitutas da
q uellas a quem a lei anterior conferia essa attribuição. 

As que se referem aos officiaos do registro de hypo
thecas passaram a ser impostas pelo presidente da camara 
civil; porque, este juiz substituiu ao extincto juiz da 
1 a vara civil, na parte em que lhe estava affecto o serviço 
do registro de hypothecas, a quem a legislação hypo
thecaria havia entregue a imposiçüo das penas discipli
nares esta helecidas no art. 19 § 1 o (De c. n. 370 do 
2 de maio de 1890). 

Capital Federal, 16 de agosto do 1807.- Amaro 
Caralcanti. 

DECltETO N. 2570 - DE 1G I>E AG()STO DE 1807 

Consolida e completa as dispnsicões regnln.ment~re::; elo (lccreto n. 1030 
n:;~. parte relativa á Cl)mpcleneia da jnsti<,~a local. 

O Presidente da Republica dos Esta(los Unidos do 
Brazil, usando da attribuição que lhe confere o art. 4~ 
n. 1 o da Constituição Federal, 

Decreta : 

CAPITULO I 

DA COMPETENCL\ DA JUSTIÇA LOCAL 

Art. 1. 0 A justiça civil e criminal e exercida, no Dis-
tricto Federal, pelas seguintes autoridades : 

pretores ; 
.Juntas correccionaos ; 
Juiz dos feitos da Fazenda l\Iunicipal; 
Tribunal Civil e Criminal; 
Tribunal do Jury ; e 
Côrte d~ Appcllação (Doc. n. 246-1 do 1807, art. 1°). 
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Paragrapho unico. Da jurisclicç;to destas autoridades 
estão excluídas : 

I as causas privativas da justiça federal, salvos os 
litígios em que é licito a transacção das partes e sendo 
estas habeis para transigir ; 

li os crimes c as transgressões de disciplina da com
potencia da justiça militar o brigacla policial ; 

III as causas da cornpetcncia privativa das autori
dades administrativas. 

Art. 2. 0 Ninguem, dentro do territorio do Districto 
Federal, póde su htrahir-se à jurisdicção <las mesmas 
a u toridadcs. 

§ 1. o São, porem, respeitadas as imrmmidades das 
Legações, conformo o direito das gentes, c as isonçfiPs 
concedidas aos consules pelos tratados. 

§ 2. 0 A compntencia dos agcntus dip1omaticos c con
sulares para receber ou lcgalisar actos ciris, arrecadar e 
liquidar heranças dos seus nacionacs, é respeitada nos 
limites determinados em lei federal ou nos tratados. 

Art. 3. o E' m;.tntido o juizo arhitral coustituido por 
compromisso das partes, nos termn:; Jo decreto n. 3900 
de 26 de junho de 1867. 

Art. 4. o O exercício da justiça ecclc-siastica em ma teria 
civil, inclusivo na do casamoutos e esponsacs, nilo tem 
sancção civil. -

CAPITULO li 

DOS PRETORES 

Art. G. o Aos pretores, nas respectivas Pretorias, 
compete: 

§ 1.0 No juizo civil ou commercial: 
I conciliar as partes <JUe espontanPamcrltc compare

cerem no seu iuizo ; 
Il julgar 1~or sentença a.q composiçt.k~s solJre ohjecto 

licito entro partes capazes de transigir; 
III homologar as sentenças dos juizes ar1itros, não 

excedentes de 5:000$000; 
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IV executar as sentenças que julgam e:;;sas composições, 
ou que homologam as sentenças dos juizes ~rbitros, não 
excedentes de 5:000$000; 

V processar e julgar, em unica instancia, todas as 
causas de valor não excedente de 1 :000$000, oxcl ui das 
as fiscaes ; 

VI processar o julgar, em primeira instancia, todas as 
causas de valor superior a 1 :000$ c não excedente do 
5:000$, excluídas as fiscacs; 

V I I processar : 
a) as causas não contenciosas, de valor excoilentc (le 

5:000$000; 
b) as causas de interdicç:to, snpplcmcnto de itlade, 

supprimento de licença para ca:::amento, divorcio por 
mutuo consentimento c reducç<1o de testamento a publica
fôrma; 

VIII exercer : 

a) as funcçõcs não contcncinsns do .iniz do ca~anwntns 
(Doc. n. 181 de 18DO, arts. ~~a lO. 12, 13, 1D, 22 
a ~~5, 41 e 42) e conhecer do~; rnspot..~LiYos impe(limontos 
(art. 119); 

b) as attribuições de jurisdicção graciosa o administra
tiva conferidas aos juizes municipacs o rlo orph;t:os da 
antiga magistratura; 

IX arrecadar c administrar os hens dn ausentes, 
processando c julgando as habilitações il(~ herdeiros c 
as justific<lções (lo dividas passiY<l<.;, como cansas não 
contenciosas; 

X proccs:>ar e julgar as justificações, vi~turias o 
outros exames, para servirem de simples documentos; 

XI conhecer das quesWos do registro civil c applicar 
as respectivas multas. 

§ 2. o No juizo criminal: 
I fazer corpo de delicto ; 
II mandar lavrar auto rle prisão em flagrante ; 
lll ohrigar a a:-;signat· termo d~~ lwm-river e de sngu

rança; 
!V conceder fiança provisoria e dcf1nitiYa, nos pro

ç~ssos que lhe estiverem affectos; 
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V julgar a prescripção : 
a) nos crimes da compctencia da Junta, ate a sessão de 

julgamento exclusivo ou durante a exocuç;l:o da sentença; 
b) nos crimes da competencia do Jury, ate a remessa 

dos processos para o Tribunal Civil e Criminal ; 
c) nos crimes de responsabilidade do escrivão c offi

ciaes do seu juizo, até a pronuncia inclusive; 
d) nos termos de bem-viver e de segurança ; 
VI ordenar a prisão dos criminosos, ou o sejam na sua 

ou em outra Pretoria ; 
VII formar a culpa nos crimes da competcncia flo 

Jury, até a pronuncia exclusive, ordenando ou requisi
tando a prisão preventiva flos indiciados c procorlondo 
as <liligencias necessarias ; 

VIII formar a culpa até a pronuncia inclusive, ao e::;
cri vão e demais officiaes do seu juizo, nos crimes de re
sponsabilidade ; 

IX presidir á Junta correccional. 

§ 3. o Compete tambem aos pretores: 
I executar as sentenças do sou juizo, e as do conselho 

proferidas nas causas pot· elles processadas ; 
li substituir-se redprocamenb~, conformo a pro

ximidade <las Protorias, quanto ~os julgamentos, nas 
Protorias em que faltarem f:lnb-preturcs;, 

III substituir os juizes do Tribunal Civil e Criminal 
e o juiz dos feitos da Fazenda l\lu11icipal, quando convo
cados pelo presidente do Tribunal Civil e Criminal; 

IV coadjuvar os juizes do Tribunal Civil c Criminal 
e o juiz dos feitos da Fazenda Municipal no preparo dos 
processos, quando o reo for domiciliaria na Pretoria re
spectiva, ou nesta for a situação na cousa ou o logar do 
crime; 

V proceder ús diligencias que lhes fôrem ordenadas 
pelos Tribunaes c seus juizes, e requisitadas pelos outros 
pretores ou pelo ministerio publico ; 

VI julgar, com os dous pretores mais proximos, os 
embargos de nullidado da S('lll tença oppostos nas causas 
de sua alçad:-t ; · 

VII dividir as Protorías em di:-;tl'ietos para a eldção de 
intendentes municipaes, designar os lugares em que 
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devam funccionar as mesas eleitoraes, rubricar os livros 
das actas e nomear os mesarios; 

VIII proceder, em reunião presidida por um delles, 
. à apuração da eleição de intcmlentes mnnicipacs ; 

IX proceder, com o adjunto do promotor e o delegado 
de policia, ao alistamento dos juizes de facto e vogaes ; 

X fazer parte da Junta para o alistamento da Guarda 
Nacional; 

XI exercer as attrihuições confPri(las ao juiz dos fci tos 
da Fazenda l\I unicipal no art. 12 § 3° ns. V a XI. 

§ 4. o Aos pretores, ft)ra <la respcei.iva Prctoria, 
porém dentro do::> limites do Distrieto, compete mandar 
fazer intimações, proceder a exames, Yi~tori:ts c demais 
diligencias, por ot11ciaes e perito:-; <lo seu juizo, nas causas 
perante elles processar las. · 

Art. 6. o Aos sub-pretores compete substituir os pre
tores no seu impedimento. 

Art. 7. o Aos supplentPs cltl pretor, na falta dos sub
pretores, compete substituir os pretores no preparo dos 
processos. 

Art. 8. 0 Aos sub- pretores o su pplentes de pretor 
compete coadjuvar os pretores: 

I na celebração do casamento ; 
li nas attribuições do art. G0 § :Jn ns. IX o X. 

CAPITULO III 

DAS JUNTAS CORR!':CCION AES 

Art. O. 0 E' constituicla em cacl:t Prctoeia uma Junta 
correccional, composta do pretor re~pccti v o, como presi
dente, e de dous vogaes (Dec. n. 24G 1, art. 3°). 

Art. 10. Compete às Juntas correcciollaes processar e 
julgar: 

I os seguintes crimes previstos no livro li do Co digo 
Penal : 

a) injurias verhaes; 
b) ameaças (art. 18'1) : 
c) ultraje publico ao pwlor ( cap. V do tit. VIII) ; 
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d) simples damno (art. 329 §§ 1 o e 2°) ; 
e) contra a segurança do trabalho (cap. VI do tit. IV); 
f) contra a inviolabilidade dos segredos, excepto os 

de responsabilidade dos funccionarios (arts. 180, 190 
e lül); 

g) contra a inviolabilidade do domicilio, excepto nos 
casos do paragrapho unico do art. 19ü e art. 201 (cap. V 
do tit. IV) ; 

h) furto de valor menor de 200$000 ; 
i) offensa physica leve (art. 30:3) ; 
j) celebração do casamento contra a lei (cap. li do 

tit. IX) ; 
k) em geral, os resultantes de negligencia, de impe

rícia ou imprudencia, sem graves consequencias (art. 148, 
1 a parte, 151, 1 a parte, 153 § 1 o, 29:3 c 30G) ; 

li as contravenções, c as in fracçõ3s dos termos de 
bem-viver e segurança. 

§ 1. o As Juntas decidirão de facto e de direito sobre as 
questões su bmettidas ao seu conhecimento, incluída a 
suspeição de algum de seus membros. 

§ 2. 0 Ao pretoe, na qualiclade de presidente, compete: 

a) exercer as attribuições confericlas ao presidente do 
Tribunal do .1ury no art. 30 11s. li a VI, representando 
ao prosidente do Tribunal Civil e Criminal sobre a impo
sição da multa aos vogaes r1ue deixarem de comparecer 
sem motivo justificado ; 

b) executar as sentenças da mesma Junta; 
c) informar os pedidos de revisão e os recursos de graça, 

nos crimes julgados pela junta e de cujo julgamento nüo 
h ou v e appellação ; 

d) organisar og mappas da estatística judiciaria da 
Junta o remottel-os ao presidente da Côrte de Appel
lnção. 

Art. 11. No caso de flagrante conteavenção ou de 
crime de que caiba acçilo publica, .. o processo serà feito 
perante as Juntas correccionaes, si o réo lhes for aprc
sent<ldo, quanflo em sessão. 

Paragrapho uni co. No~ ou tL·os casos, ús .T untas compete 
o julgamento ; aos respectivos pretores, o processo. 
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CAPITULO IV 

DO JUIZO DOS FEITOS DA PA?:ENDA MUNICIPAL 

Art. 12. Ao juiz dos feitos da Fazenda Municipal, em 
todo o Districto, compete: 

§ 1. 0 No cível: 

processar c julgar, em P instnncia, todas as causas 
cíveis orflinarias ou smmnal'ias em que a Fazenda l\luni
cipal for autora ou ró ou (levam, por ser ella interes
sada, intervir seus procuradores mt qnalidade de autor, 
réo, assistente ou oppoente. 

A alçada elo juiz dos feitos cb Fazonrla :1\Iunicipal u de 
2:000$000. 

Na generalidade da disposição (leste prtragraplw com
prehende-so : 

I o processo o o julgamento do execnti ,.o fiscal, que 
tem por objecto a cobrança (la divida aeti n1 ela l\I unicipa
lidado, proveniente de : 

a) valor liquido do damno causado aos proprios mu
nicipaes; 

b) alcance do rosponsavcis à Faznnrla l\Iunicipal; 
c) impostos, contribuições, foros, Iaudmnios e multas 

quo se lhe devam; 
li o processo o julgamento da desapropriação por uti

lidade publica municipal. 
§ 2. o No crime : 

I formar a culpa, att~ a prmmncia inclusire, aos offi
ciaes de seu juizo ou funccionarios do Conselho Municipal 
e da Prefeitura, nos crimes de responsabilidade; 

II processar e julgar as inft·acçCíes de posturas muui
cipaes; 

III conceder habeas-cor·pus, com as restricções legaes; 
IV conceder fiança provisoria ou ddlni ti v a, nos pro

cessos que lhe estiverem affec~tos; 
V proferir sentença ele pronuw~ia nos crimes ela com

petencia do J ury, cujos processos forem preparados pelos 
pretores ; 
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VI proferir decisão sobro incidentes Je prescripção 
nos processos que lhe estiverem a{fectos, até a sentença 
de pronuncia inclusive. 

§ 3. o Compete, tambem, ao juiz dos feitos da Fazenrla 
Municipal: 

I executar as sentenças do sou juizo ; 
li distribuir entre os procuradores dos feitos as causas 

propostas contra a Fazenda :Municipal ; 
I li substituir o presidente 1lo Tribunal do .J ury, nos im

pedimentos occasionaes; 
IV substituir os juizc~s do Tribunal Civil e Ccrimiual, 

quando convocado pelo !)residente do mesmo Tribunal; 
V exercer as attrilmições conferi1las aos jnize:> do Tri~ 

bunal Civil e Criminal nos ns. I a V do § 2° 1lo art. 16 ; 
VI dar posse ao escrivão e mais ofUciaes do seu juizo ; 
VII nomear e dernittir os officiaes de justiça do seu 

juizo; 
VIII rubricar os livros do seu juizo ; 
I X conhecer das suspeiçõtJ-i oppostas ao rnpresen

tante do ministerio publico, e ao escrivão e mais oificiaes 
que servirem perante o seu juizo; 

X organisar os mappas <la estatística judiciaria do 
seu juizo e rcmettel-os ao pr('sidenle da (\)rte do Ap
pullaçrro ; 

XI cornmunicar ao l\lin istro da .Justiça, nos mezos de 
janeiro, abril, junho e ou tnhro, a som ma total da taxa 
jndiciaria paga no trilllcstro aut,'rior. 

CAPITULO V 

DO TIUBUNAL CIVIL E CRI.MlNAL 

SECÇÃO I 

DAS CAMARAS lUW:'{lD.\S 

Art. 13. O Tl'ibnnal Civil(~ Crin1inal con1põe-se de 12 
juizes, um dos quaes exerce o eargo do prosillentt~ o dous 
outros os de vice-presidentes (Doe. n. 2lü4, art. 4°) e 
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divide-se em tres ca.maras, com jul'isdicção em todo o 
Districto. 

Paragrapho unico. A's camaras reuniu as com petc: 

I eleger o seu presidente c os vice-presidentes; 
li tomat· deliberações sobro mataria ele onlom e serviço 

interno, que lhe interesse; 
I li informar o Governo sobre projoctos de lei e outros 

assumptos de interesse publico, a respeito dos C]_uacs elle 
requisite o sou parecer ; 

IV julgar, em unica instancia, os embargos do nu Ui .. 
dado da sentença e os inft·ingentos do julgado com ellcs 
cumulados, oppostos ús sentenças proferidas pelo Tribunal 
em 2a instancia, c as acções rescisorias, propostas contr::. 
as sentenças tam bom proferidas pelo Tribunal em 2a ins
tancia; 

V propô r ao prcsiJente da Corte tle .:\ ppollação pessoa 
idonea para escrivão do Jury. 

sEcç,\o n 

Do l'RESJDENTB E DOS VICE-PltE~IDENTES 

Art. 14. Ao presidente com pote 
I presidir às sessões: 

a) das camaras rcnniclas ; 
b) dn conselho ; 
c) de uma das camaras; 

II distribuir entro os nove juizos do Tribunal e o JUIZ 
dos feitos da Fazenda Municipal- para a pronu1v~ia
os processos da competcncia do .J ury, preparados pelos pre
tores ; 

III dar posse aos vice-presidentes, juizos e cmpl'ega
dos do Tribunal, e aos escrivães, porteiros c officiaes de 
justiça do Tribunal e do Jury, e aos pretores, sub-pretores 
e supplentes; 

IV propôr pessoa idonea para secretario do Tribunal ; 
V nomear e demittir os outros empregados da secreta

ria, os porteiros e empregados do material do Tribunal 
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c do J ury é os respectivos ofHciacs de justiça, c designar• 
lhes o substituto nos impedimentos ; 

VI designar o juiz ou o pretor que deve substituir o 
juiz do Tribunal ou o dos feitos ela Fazenda J\Iunicipal ; 

VII designar o juiz da camara criminal que tom de 
fazer parte ela .Junta revisora do alistamento para a 
Guarda Nacional; 

VIII remetter ao Thesouro Federal as folhas para paga
mento <los j nizes e fnnccion:wios do TriLunal, do Juiz dos 
feitos da Fazenda Municipal, dos pretores, sub-pretores 
e supplentes, dos escrivães e porteiro do .J ury ; 

IX justificar ou não a falta de comparecimento dos 
Juizes e fnnccionarios do Tribunal o do jury; 

X rubricar os livros da secretaria c dos cartorios do 
.Tury ; e os dos escrivães das camaras, destinados ú taxa 
jn(liciaria; 

XI decidir as reclamações sobre a qualificnção dos 
juizes de facto e dos vogaes ; 

XII impôr ao membro da Junta correccional que faltar 
às sessões sem motivo justificado, a multa do GO$ a 
100$000; 

XIII impôr ao secretario do Tribunal. em funcçucs <lo 
escrivão, ou a qnalq uer ofl1cial judicial, em processos 
não sujeitos a outro juiz, por alguma das faltas provistas 
noart.2° do decretou. 2162 deU de novembro de 
1893, as seguintes penas disciplinares: 

a) prisão ate G dias ; 
b) suspensão até 30 dias ; 
c) restituição em tresclôbro do que de mais recebeu; 

XIV impôr correccionalmente aos empregados da se-
cretaria as seguintes penas : 

a) reprehensrro ; 
lJ) suspensão até 15 dias, com perda da gratificação 

ou dos vencimentos ; 

XV impôr correccionaimente aos nscrivaes do Tri
bunal c rlo .J nry, ao porteiro dos auditorias e do Jury e aos 
officiacs de justiça as seguintes penas : 

a) reprehensão ; 
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b) suspensão até 15 dias, com perda da gratificação ou 
dos vencimentos ; 

c) prisão ate 5 dias ; 
XVI representar o Tribunal e nesta qualidade: 
a) expedir com sua assignatura as ordens que não 

dependerem de accôrdão ou não f<Jrem da competoncia 
privativa do relator; 

bJ communicar ao Ministro da Justiça «nos mezes de 
janeiro, abril, julho e outuLro » a somma total lla taxa 
jucliciaria paga no trimestre anterior; 

c) remetter, annualment0, ao presidente da Côrte de 
appollação os mappas estatístico~ <los trabalhos do Ti'i
bunal; 

d) organisar a lista dos advogados dentre os quaes o 
conselho supremo escolhe os 12 examinadores a que se 
refere o art. 3G n. VII. 

Paragrapho unico. Ao mesmo presidente, com o sub
procurador e o prcsiuonto do Cou:-wlho ;\[unicipal, com~ 
pote : 

! proceder ao confronto dos alistamentos ospcciaes 
com o geral e destes com as ccd nlas ; 

li proceder ao sorteio dos 24 vogacs o 12 supplen Les 
para a Junta correccional ue cada IJrctoria. 

Art. 15. A cada um dos vice-presidentes compete : 
I substituir o prcsi<lento, (}Uanto :'t prosidencia do 

Tribunal, segundo a ordem da autiguidado ; 
II presidir uma das camaras. 

SECÇÃO Ill 

DOS JUIZES 

Art. 16. A todos os juizos do Tribunal compete presidir 
uma sessão mensal do Jury, em cada anuo; c, nesta 
quali<l~Hle, proceder com o presidr~nte do Conselho Muni
cipal e o sub-procurador ao sorteio dos 48 jurados que 
têm de servir em sua sessão. 
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§ 1. 0 Aos mesmos juizes, exceptuados, porém, o prcsi
flcnte e os vice-presidentes, compete : 

I conceder habeas-cm·pus, com as r·cstricções lcgacs ; 
li conceder fiança provisoria ou definitiva, nos pro

cessos que lhes estiverem affectos ; 
III proferir sentença de pronuncia nos crimes da 

compotmwia <lo .T ur.r, cujos processos forem pr(~parados 
pelos pretores ; 

I V proferir decisão sobre incidente de prescripção 
nos processos que lhos estiverem aifectos, aM a sen
tença de pronuncia inclusive ; 

V conhecer <las snspnições oppostas ao represem tanto 
do ministerio publico, e aos escrivães e demais ofllciaes do 
juizo que servirem perante ellcs, em processos que não 
sejam da com petencia das camaras. 

§ 2') E mais : 
I propô r ao presidcn te da Côrte de Appellação pessoa 

idorwa para escriv<l:o, qne tiver do scrdr perante olle, c a 
respectiva demissiio ; 

li impôr a qualquel' olilcial-juclicial, que sr~l'vir pcr
antn elle « por alguma das faltas previstas no art. 2° 
<lo Dcc. n .. 2162 eit. » as seguintes penas disciplinares: 

a) prisão até 5 dias; 
b) suspensão até ~30 dias; 
c) restituição em tresdôbro do que de mais recebeu ; 
III impür ao escrivão, que servit· perante olle, «por 

omissa:o no cumprimento de seus deveres», as seguintes 
penas disciplinares: 

a) reprehensiio ; 
~) snspensfto at(\ 15 (lias ; 
1 V impôt· aos officiaes <le justiça, que servirení 

perante elle, «por omissão no cumprimento <le seus 
deveres », as seguin tcs penas disci plinarcs 

a) reprehensão ; 
b) suspensão até 15 dias ; 
c) prisão até 5 dias; 
V impôr ao escrivão, que scrvie perante elle, a 

multa de 10$ a 100$, por inf~'acç:1o do disposto nos 
arts. 11 a 14 do decreto n. 2103 de 9 de novembro 
de 1895. 
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SECÇÃO IV 

DO CONSELHO 

Art. 17. O presidente e os vice-presidentes formam 
um conselho (Dec. n. 241>4, art. 4°), ao qual compete: 

§ 1 . 0 Em 1 n insta n c ia : 
I proferir sentença definitiva nas causas não contencio

sas preparadas pelos pretores, do valoe excedcnto ele 
5:000$000; 

II proferir sentença defini ti v a nas causas que dizem 
respeito à interdicção, supplemento de i<lade, suppri
mellto de licença para casamento, divorcio por rnutuo 
consentimento e reducça:o do testamento a publica-f<)rma, 
preparadas pelos pretores ; 

III homologar as sentenças dos jnizes arbitras, do 
valor excedente de 5:000$000. 

§ 2. 0 Em 2a e ultima jnstancia: 
I julgar as appellações : 
a) das decisões dos pretores : 
1 o nas causas não contenciosas do mais do 1:000$ e 

não excedentes de 5:000$000; 
2° nas homologações das sentenças dos juizes arbitros 

de mais de 1:000$ e não excedentes de 5:000$000 ; 
3° quanto ús attribuições de jurisdicção graciosa e 

administrativa, para que esteja estabelecifla a appellação; 
4° quanto a arrecadação e administração dos bens de 

ausentes, nos casos para que esteja estabelecida a appel· 
lação ; 

b) das decisões em favor da prescripçFío proferidas : 
1 o pelos juizes da camara criminal e pdo juiz dos 

feitos da Fazenda Municipal, nos processos em que lhes 
compete formar a culpa- até a sentença do pronuncia 
inclusive; 

2° pelos juizes do Tribunal e pelo juiz dos feitos da 
Fazenda Municipal, nos processos da competencia do 
Jury até a sentença de proHmH;ia inclusivP; 

~3. 0 pelos pretores : 
nos processos da competencia do jnry-até a remessa 

dos autos para a pronuncia; 
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nos de responsabilidade do escrivão e demais officiaes 
do seu juizo- atú a sentença de pronuncia inclusive; 

nos ela competencia (las .l untéls corrcccionaes- até a 
sessão de julgamento exclusivo ou dul'ante a execuç~1o ; 

nos termos de bem-viver o ~egurança ; 
c) Jas decisões proferidas pelos juizes do Trilmnal, 

pelos juizes da camara crimiual o pelo jniz·dos feitos 
da Fazenda 1\Iunicipal, nos casos uo improceuencia da 
queixa ou denuncia sob o fundamento elo art. 27 do Co
digo Penal; 

li julgar os aggravos : 
a) das decisões proferidas pelos pretores; 
b) das decisões profericlas pelos juizes das camaras 

civil c commercial do Tribunal, fora dos casos enume .. 
rados nos arts. 22 n. li o 28 n. li; 

I li julgar os recursos: 
a) (las decisões profeeiclas pelos juizes da cama r a cri .. 

minal e pelo juiz dos feitos da Fazenda 1\Iunicipal, nos 
casos de: 

1° declaraçrro do improcedcncia do corpo do dolicto; 
2° não acceitação de queixa ou denuncia ; 
~) 0 concossrro ou denegação do fianr;a e elo seu arbitra .. 

monto ; 
4u julgamento do perua 'la c1 uan tia afiançada ; 
5° declaraçfío de incompetcncia de juizo; 
Ü0 pronuncia ou não pronuncia: 
7n concessão de habeas-corpus ; 
b) das decisões proferidas pelo~ J mzos do Tribunal 

nos casos dos ns. 3°, 4°, ()n e T) da lettra antecedente; 
c) das decisões proferidas pelos pretores, nos casos de : 
1 o obrigar a termo de bem-viver c de segurança; 
2° ns. lo, 2°, 3°, 4o e 5° da lettra a acima; 
~)o n. G ela lettra a acima, quanto aos processos rle 

responsabilidade elos respectivos escrirãcs o demais of
ficiaes ele seu juizo ; 

d) das decisões contra a prescripçi'ío, profl'ridas pelos 
juizes do Teibunal Civil e Criminal, pelos juizes (la ca .. 
mara criminal (lo mesmo Tribunal, 11elus juizes dos feitos 
da Fazenda 1\I unicipal e pelos pretores, nos casos ostaheleci
dos no n. I lettra b deste § para as decisões em favor 
da prcscripção ; 



672 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

e) das decisões das autoridades policiaos, obrigando a 
termo do hem-viver ou de segurança e negando fiança 
provisoria. 

§ 3. o Em unica instancia: 

I conhecer das suspeições oppostas aos juizes do Tri
bunal, ao. juiz dos feitos rla Fazenda Municipal, aos 
pretores, ao sub-procurador u ao soct·elario ; 

li habilitar os pretendentes aos officios de justiça; 
III impôr correccionalmente aos o~crivãos do Tribunal 

e do .Jury «por falta do cumprimento de deveres do oíficio 
ou irregularidade de conducta » as seguintes penas: 

a) advertencia em particular, ou nos autos; 
b) pl'ivação de vencimentos ou suspensão, ate tres mezes; 
IV impí)r aos pretores a multa de 10;) a 100~, por 

infracção do disposto no art. 11 do De c. n. 2163 c i t. 
§ 4. o O relator nestes: proces~os (~ o presirlente da ca

mara a que o mesmo pertencer, .<::alvo snspt~ir;;t:o, caso em 
que o ó o pr(~sidcnte do conselho. 

§ ü. ° Compete tarn!Jem ao conSt'lho pmpôr ao Pre~i
den te da Rcpuhlica a transfuroncia d< ,s juizes do Tribunal, 
de uma para outra camara. 

SECÇÃO V 

DAS CAJ\TARAS 

DAS CAM.\RAS E~! üEP,.\1. E llE SEI:S PRESIDENTES 

Art. 18. Cada uma das camaras do Tribunal- civil 
criminal. e comm:rcial- compõe-se de um presidente: 
que se:ra o presidente ou um do8 vice-presidentes do 
Tribunal, e de tres juizes (Doc. n. 2161, art. 4° alin.) 
. P~ragrapho unico. A's eamaras, em .geral, compete 
unpo~ aos pretores a multa de 10$ a 100;;. por infracção 
do drsposto no art. 11 do Doe. n. 21 G3 cit. 
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Art. 19. Aos presidentes das camaras, em geral, 
compete: 

I manter a ordem o a policia (las sessões, regular a 
discussão e a votação, e publicar os acc<~,rd<Ios ; 

li distribuir o serviço de sua cam<1ra entre os respe
ctivos juizes; 

III rubricar os livros dos cartorios elo sua camara ; 
I V organisar, annualmentc, os mappas <•sta t.isticos do 

sua camara; 
V substituir, nos julgamentos, o juiz do sua c::tmarn. 

que deixar de com parucur ú sess~t:o ; 
VI conhecer das suspeiçõt)S oppostas aos reprcst:ntantcs 

do ministerio publico, aos escrivães e demais olliciaes 
do juizo nos proces:sos da compotencia das respectivas 
camar::ts. 

§ 1. o Ao presi<lonte da camara civil, especialmente, 
compete: 

I rubricar os livros dos tahnlli<tes elo notas o tlos 
officiaes do registro de hypothccas ; 

II impôr aos tabelliue:; de Hotas o aos oificiu.(·s do re
gistro de hypothecas «por alguma das faltas previstas no 
art. 2'' do Doc. n. 216;Z >>as seguintes penas di~ciplinares: 

a) prisão ate 5 (lias ; 
b) suspensão ato :30 dias ; 
c) restiLuiçJ:o em trcscl(ibro do r1uc fle r.1ais rcceheu ; 
JII impôr correccionalmrnte aos oiii~iaes do registro 

fh~ hypotheeas as penas segn intns: 
a) suspensão por um mez a um anno pela infrarção dos 

deYeres enumerados w' ~wt. U3 do Dcc. n. :r; o do 2 rl.c 
maio de 18UO ; 

b) suspcmsn:o, por um a trns nwzes, por rFHtesrtUGl' 
outras infracçõcs do 1lecreto lt. :s70 ci tad(J ; 

IV decidir as clu vi(las opposbs pelos oilici;ws do regis
tro de hypothecas sobro a ktj·étlitladc, nullida(h- ou falsi
dade dos títulos ; 

V autorisar os su b-offieiaes do registro <lo hypothecas 
a pas~arem certidões indepcwk·nte da subscripç·Lto dos 
officiaes; 

VI conhecer (las suspeições oppostas aos tabelliues do 
notas. 

Poder Ex:cutlvo 18\)7 
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§ 2. 0 Ao presidente da camara criminal, especialmente, 
compete: 

l impôr ús testemunhas que n<lo comparecerem as 
sessões de julgamento as penas do art. 5:~ da lei n. 2G I 
de 3de dezembro de 1841; 

li informar os pedidos de revisão e os recursos: do 
graça : 

a) nos crimes julgados em l 11 instancia pela sua camara n 
de cujas sentenças não houve appeJlação ; 

u) nos crimes julgados em 2a instancia pela mesma ca
mara. 

§ 3. ú Ao presidente da camara commercial, especial ... 
mente, compete: 

I rubricar os livros do escrivão dos pt·otcstos ; 
II impôr ao escrivão dos protestos « por algumas das 

faltas previstas no art. 2° do decreto n. 2IG·~ »as se· 
guintcs penas disciplinares : 

a) prisão até cinco dias; 
b) suspensão atO 30 dias ; 
c) restituiçi1o em tresdcibro do f)Ue dn mais rreeheu ; 
III n~ccber do escriv;1o dos protestos, no primcir::> Jia 

util de cada semana, a relação do.s protestos interpostos 
d urantc a semana preced8nÜJ. 

DA C \liiAI'..A CIVIL 

Art. 20. A' camara civil comprln: 
§ 1. o Em la iustancia : 
I processar c julgar as causas contenciosas de valor 

excedente de 5:0UO$ e que não tivPrem juiz pt·ivati,·o; 
li processar c julgar as causas contenciosas de valor 

iuestimavcl. como as de divorcio litigioso nullidaclc do 
casamento e de testamento, deshcnbç,1~>. ' ~'-· ._

1 
_ 

§ 2. 0 Em 2'1 instancia: , - -
I julga r as appellações <las sentenças profl;l:idas pelos 

pt·ctorcs, nas causas contenciosas do juizo civil, de Yalor 
superior a 1:000$ e não excedentes de 5:000$; 
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II julgar os embargos, que não os de nullidade ou 
infringentes do julgado com elles f~Unlnlados, nppostos ús 
suas sentenç;ts profel'i<las em 2a iustanei;t. 

Art. :21. As decisões que cnmpetmn <'t cam:1ra civil 
(art. 20 § 1 °) são as sentenças flnaes proferidas após a 
dilação probatoria : 

I nas causas onlinaria~, summ:1rias o especiacs ; 
ll nos emharg()s :'t exeeuçil:o, oppostos pelo OXf'Cnt~vlo ou 

por terceiro ; 
III nos embargos ao arrusto, 11 nando oppostos por ter

ceiro ; 
IV nos concursos de preferencia. 

Art. 22. Todas as ontras decisões competem aos juizes 
da instrueção : 

I eom appellaçito p;ua a camara civil da Côrte de 
Appellação, no::; casos para que c·stPja c:staltoleei<lo esse rc
cnr:)o ; 

li com aggravo para a c:unara cidl da Ctn·to do Appcl
laçãn, nos casos seguintes : 

a) do a h sol viç:1o <le ins tancia 1 si com dla julga-se 
pcrc~m pta a acção ; 

b) de reccbi111ento de embargos na acç:to do assignaç;t:o 
de dez rlias ~ 

c) fln procedencia ou i:nproee<luucia de arresto ( cm
hargos do arrL~~;ta<lo ) ; 

ll) de hahili tação ( incidente ) ; 
e) do julgammllo ou n:to <le reforma dos autos por

di<los ou <JUeima<los, <'111 que ainda n:to houve sentnnça; 
f) (lc llêtO admissão du turcPiro :'t. oppnsi<;ão ú causa 

ou a execução, on <llll~ appclLt d:t scntenr::t <1ne o pre~ 
judica ; 

[}) do recebimento ou denegação da appellação, ou de 
recehimento de appelbção em ambos os eifuitos ou no de
volutivo somem te; 

h) rla relevancia ou não <la dcsPrç:to ih, ;t ppellação, ou 
do julgamento de deserç;t:o e segu imcn to da appelbç<t:o ; 

i) de liquidaç;t:o da s<•nteuç;t; 
j) de recebinwnlo ou rejciç:to in limine de embargos à 

cxecnç:to, oppostos pelo executa<lo ou pelo terceiro ; 
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k) do conterem damno irrcparavel, st'> poclonào, porém; 
di:wr-so taes as in terlocutorias: 

I o que importarem a terminaç;l:o do processo fora dos 
casos paré:. que já esteja expresso o aggravo ; 

2° que decidirem sobre entrega de dinheiro ou de 
qnaesquer outros bens, sem ser em rumprimento de 
scntenca anterior; 

III ~orn aggr;.tvo para o cons~~lho 1lo Tribunal, em 
todos os outros casos não ospecifie:tdos no uumero ante
cedente o para quo esteja estalwleci(lo esse recurso. 

Paragt·apho unico. Compoto tnmhc·m an~ juizes da 
camara civil: 

I executar as sentenças rla respecti \'a camara ; 
II cumprir as precatorias das justiças do paiz, IJUando 

dirigidas ao juizo civil da justiça local ou quando não con
tiverem a especificação do juizo- c i vil ou commorcial. 

PARTE 3"-

D.\. C,UJAR.\. CI~DIII-il\1. 

Art. 23. A' camara criminal compete : 

~ 1 . o Em la ins tancia: 
I processar c julgar os crimes de responsabilidade dos 

funccionarios que não tiverem fôro privatiYo, o os coa
nexos com os de responsabilidade, como as offensas 
physicas, quando obji~cto ela violencia commettida pelo 
funccionario: 

a) desde a formaçito da cnlpa, ao~ 1h'nuncia(los perante 
a mesma camara; 

b) desde o lihello, aos clenuncíallos perante o juiz dos 
feitos ela Fazenda e perante os pretores (art. 5°§ 2° n. VIII 
e art. 12 § ~o n. I) ; 

li processar o julgar os seguintes crimes elo Codigo 
Penal: 

n) tirada de presos do poc1cr dajustiç:t r arromlmmento 
de cadeias (cap. IV do tit. li); 
. b) dnsacato e dcsobedicncia ús autoridacles (cap. V do 

tit. li); 
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c) incondio o damno comprehenclidos no paragrapho 
unico do art. l 48 (cap. I do tit. III); 

d) contra a segurança. dos meios de transporte e com
municação,noscasos dosa.rts.l'!ü c§ 1°,15;2, 153 c 
§§ 2° e 3° (cap. li do tit. III); 

e) contra a saude publica, excepto nos casos do § 1° do 
art. 157, paragrapho unico do art. 158, § 3'J do art. 160 
e 1Gl e paragrapho unico (lo art. l()l (cap. III 
do~it. III); 

f) contra o livre exercieio dos direitos políticos (cap. I 
do tit. IV) ; 

g) contra a liberdafll~ pcssmtl, excepto no caso elo 
art. l83(cap.lldotit. IV); 

h) contra o livre exerci cio dos cultos ( cap. III do 
tit. IV) ; 

i) contea n. inviolabiliflacle do domicilio no caso do pa
ragrapho unieo do art. 1 Hti, si não re~ultar a mortü, ca
bendo no caso do art. 201 o processo de responsabilidade 
(cap. V do tit. IV); 

}) falsidade ele actos pul>licos (secçflo li do cap. li do 
tit. IV) ; 

h) testemunho falso (secção IV rlo tit. VI) ; 
l) lenocínio (cap. III do tit. VIII); 
m) atlulterio ( cap. I V do tit. VIII) ; 
n) parto supposto ou outros fingimentos (cap. III do 

tit. IX); 
· o) subtracçflo e occultação de menorc~s, excepto no caso 

do art. 293, ela con~pcteacia ~la Junta corrcccional 
( cap. IV do tit. IX) ; 

p) homiciclio involnnbrio(art. 297,cap. Idotit. X); 
q) concurso para o suicídio (cap. III do tit. X); 
r) provocação de aborto, não resulhndo a morte da 

mulher ( cap. IV do tit. X) ; 
s) contra a honra e boa fama, excepto injurias vcr

baes, da competencia da .T unta corrcccion~l (cn.pi tu lo unico 
do tit. XI); 

t) <lamno, nos casos dos art:-;. ~j·?G, 327 e :~2S ( cap. I 
do tit. XII); 

u) furto, nos casos dos arts. 382 e 33:3 (c.ap. II do 
tit. XII); 
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v) estellionato, nos casos (los arts. 3~19 o :140 ( cap. IV 
do tit. XII) ; 

.T) contra a pr9priorladn littm·aria, artística o iwlns
trial (cap. V do tit. X li); 

III procussar e julgar os crimes r la .Junta cotTeceio
nai, q uat1do comwxos com os do n. II deste para
grapho, e os demais (tue forem commettidos por occasião 
dos previstos no n. li deste paeagra pho. 

§ 2. o Em 2' instancia, conhecer dos aggra vos 
no auto do processo e (las appeliaçilos interpostas das 
decisões (las .Juntas correccionaos. 

Art. 24. As decisões q no competem ú carnara cri
minal (art. 2~J § I 0 ), S<to as sentenças r1ne concluem pela 
absolYiçit:o ou condemrwçfío, on prur('rirlas por essa 
occasião. 

Art. 25. To(las as ontras (lccisõl'S compC>trm aosjnizes 
da instrucçilo : 

I com recurso ou nppolLv;üu para a 1·a marn cri minai 
da Côrte de A ppellaç<t:o, nos casos para q no <·steja ~~.'iÜ:t
belecido o recurso ou appolbçito e <pto occorr~·r~·m apt'>~ a 
sentPnça de pronuncia; 

li com recurso ou appcllaçfío para o conselho do Tri
bunal, nos casos para que e~teja t~:;tahelecido o recurso 
OU a appeJlação e ll\H~ OCCOl'l\'l'Cill aV~ a ~O!Ül~llÇa de~ pro-

11Ul1Cia inclusive. 
§ I. ° Compete tamhom aos juizes da camara criminal, 

processar lu julgal' os crimes (le falle11cia (Co1l. Pen., 
art. :~:3(i). 

O peocesso é fr~ito pnlo jniz a qn<\m a rl1muncia f\)I' 

distribuída e por t~str~ jnlgadn eom tlous deputados da 
Junta Commereial, os qn:ws sorL(\~u·;·t na vespet·a. 

§ 2." Aos mesmos juizes cmnpde: 

I execn ta r as sentenças do sua carnara ; 
li cumpeir as precatorias das justit:as do paiz, diri

gicla~ :'t. jul'isrlir~çfí.o el'iminal ela jnsLir;a lor~al; 
III cumprir os p(>,di1los do uxtmdír~G:1r, das jnstiças 1lo 

paiz, dirigidos à jnrisflicç:t:o criminal da jnstka lo('al; 
IV fortnar a enlpa aLI'\ a Jll'illlllllda indnsivu nos 

crimes da compotcnda do .Jury n qne forem denunciaclos 
perante olles pelo miuistorio publico ; 
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V presi<lir uma sosc;f'lo e:\.tt'aor,Jinaria do .J ury, em 
cada nnno, al.'~m da ordinaria que lhe compete como juiz 
do Tribunal ; 

V I dar parcc<:H' solwc as reclamações opposbs ao alis-
tamento dos juizes de fado e vogacs; 

VII fazer parte da .Junta revisora do alistamento para 
a nuarda Nacional. 

PAltTE l• 

Art. 2{). A' camara commercial r.ompnto: 
§ I. o Em la instancia: 
I processar o julgar as causas contenciosas de valor 

cxcodon te de 5:000.~ e pt·i v a ti\' as do ex ti neto juizo <lu 
commercio, cxr,eptuatl:ts as da eompdencia federal ; 

II processat· c julgar as fallelll~irrs o liljUi<laçõcs for
çadas das sociedacles anonymas, a:-> diR.->olnçõcs e liqui
dações de sociedades commcrciacs previf:;tas nos arts. 335 
c ~nc; do Cod. Comm., de valor exe1~dettte do G: 000~000. 

~ 2. 0 Ern 2a instancia : 
1 j nlgar as appdlações das sentenças . ryofcriJas 

pelos pretores nas causas contenciosas do JUtzo com
mcrcial, do valor superior a l :000$ c n~o excedente de 
5:000~000 ; 

li julgar os embrrrgos, qtw n;1o os dn nullidade <la 
sentença ou infringentes do julgado com ellcs ~umulados, 
oppostos ;l.s suas sentenças proferidas em 2a instancia. 

Art. 27. A.s decisões que competem á camara com
mei·cial (art. 26, § 1 °) s;to as sentenças finaes proferidas : 

I nas causas enumel'ada:-> nos IIS. I a I\' do art. 21, 
apõs a dilação probatoria ; 

li nas liquidaçõ8s d<ls sociedadL~s c,)mmorciaes, por 
occasião do jnlgnmentn ela partilha. 

Art. 2~. Todas as ontJ·as d('r~i.~(-.'''~ ~~ompPfem aos jui .. 
r.0s dn instru~cn:o: 

I com appell,ação para a camara civil c1a Cude de 
Appellaçn:o, nos casos para q uc csll'ja estahelccido esse 
recurso; 
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Il (~rm1 ahgnn·r) para a r~amar:t ciril ch CíJI'te de 
Appr~lla(;ão, nos ca'ius seguinte-:: 

r") onum(~rarlos nas leUraq a a h dq al't. 2'2 n. li ; 
b) dc~ exhibição ; . 
c) do docretaçfío da liqv idaç:to forçacla das socreclades 

anonymas; 
d j para rpw ~. ]ci elo fallcneia~ ( decreto n. ül7 de 

2"1 de outubro de 18\JO) rstahelce~~n I'SSC reeurso, salva 
a dcstitu ição dos svndieos ; 

e) de recebimor~t() do omlmrgos na acçJ:o de seguros 
terrestres ; 

III com aggraYo para o conselho uo Tribunal, em torlos 
os outros casos nn:o especificados no nunwro antecedente c 
para que esteja estabelecido esse recurso. 

Paragrapho unico. Compete trrrnbem aos juizes da 
camara commcrcial: 

I executar as sentcnca~ de sua camara: 
H cumpril' as precat;rirrs (las jnsLi1:as ,do paiz dirigi· 

das à jurisdicç:l:o commcrcial da justiça local; 
III processar e juigar as fianças dos agentes 1lc leilões. 

CAPITULO VI 

DO TRIBtJNAL llO .JUllY 

SECÇÃO I 

}H) .TUlt Y K\I C!EIL\L 

Art. 2D. O Trihunal do .J ur·.r com põe-se de urn dos 
juizes do Tribunal Civil o Criminal, como seu presidente, 
e de 1;~ juizes do faeto (Dec. n. 21G1, art. G0

); e com
pete-lhe, em todo o Districto : 

I julgar os cri me~ n:l:o su hmet tidos expressamente a 
outra ju risdieção; 

li julgar os cr·imes qne, snnd() d!) :ma computencia 
pelos (luc::-;itos proposl:(ls ;1m; .Juiz·'~~ dn l'aefo. St\ tornarem 
da compctencia da Junta cotTecGioiJai ou da camara cri
minal pr)las respostas dadas aos mesmos r1uesitos. 



ACTOS DO PODBR EXECUtiYO 681 

SECÇ.\.0 H 

DO PP.ESIDE~TE DO Tr!.Il'.l'NAL 

Art. 30. Ao prcsident0 do Tribunal compete: 

I mandar offerccer o liucllo a c cu sa to rio e proceder 
ús diligencias para o julgamunto dl)s accusados; 

II determinar a ordem em que os accusaclos dcvt.Hn ser 
submettidos a julg:uncnto; 

III manter a ordem c a policia tlas sessões; 
IV conhecer das escusas do::: jurados c das testemunhas, 

imponclo~lhcs as penas respPctivas; 
V interrogar os accusados ; 
VI regular a marclw. <los processos, o debate e a 

inquirição elas testemunhas ; 
VII decidir as questões incidentes de direito c de quo 

de ponderem as deliberações finaes do J m·y ; 
VIII submetter aos juizes de facto as flne~tõcs da 

competencia delles; 
IX formular os quesitos a que os juize3 do facto devem 

responder; 
X proferir a sentença, ele conformilh,lc com a lei e as 

decisões dos juizes de facto ; 
XI executar as sentenças do J urv, uecidintlo de todos 

os incidentes que occorrcrem ; ~ 
XII informar os pedidos de revisão o os recursos de 

gnu;a, nos crimes j ulgaclo~ pelo J u ry e ele cujos julga
mentos não tenha havido appellação; 

XIII conhecer das suspeições oppostas ao p10m1tor 
publico, juizes de facto, escrivão e demais oflici8eS que 
servirem perante o Jury. 

SBcçlo III 

DOS JUIZI~S Dl·~ FACl'u 

Art. 31. Aos juizes clc facto compete dcci,lir: 

I sohre o facto criminoso: 
li. SOUfO as CÍrcumstancias' quo Gggravam OU attcmuam 

o crime; 
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III sobro as causas quo justificam o crime ou isentam 
da respon:}abilidad<~ criminal; 

IV ~obre os ineidtmtes <lu faeto, que llws forem submct
ticlos pelo presidente do Tribunal. 

Paragrapho unico. As decisões dos juizes de facto são 
tomadas por maioria do votos, sendo o empato em favor 
dos accusados. 

CAPITULO VII 

JJA CÔRTE DE APPELLAÇÃO 

SECÇ}O I 

JUS C,\:\T.\ !: .• \~ IU:!':'\Ill.\S 

Art. :~2. A Côrtc do Appellaçilo compõe-se de l2juizes, 
um dos quae~ cxorco o cargo do prosirlr'nt<~ c outt·o o de 
vice-presidente (Dec. ll. :.!4()4, art.. () 0

), o di vid~~-se em 
duas carnaras, com jurisr] icç;1o em todo o llistricto. 

Paragraplw nnir'O. A's camaras reunidas Ct>rnpcte : 

I eleger o seu presidente e o vice-prosirlento; 
H tomar deliheraçõ•Js sobre ma teria <lu ordem::. o serviço 

intm·no, que lhn interesso; 
III informar o Governo sobre pr('jeetos de lei o onteos 

assurnptos de interesse pnhlico, a l'<'~peitrl drls <lnao;; elle 
requisite o sou parecer ; 

IV julgar, em unica insbrwia. os elllhal'gos do nulli
dade rla suutença e os infringente.') rlu jtd.~·ado com cllcs 
cumulados, oppostos ús snntonças proferidas pela Ci!I'Lc, 
em :~;t instancia e as ac0õc's rescisorias, propostas 
contra as sentenças, tamb<~m proferidas pela C<!rtt!, em 
23 instancia ; 

V julgar os crimes de I'<}spons:thilirl:ldn Ctlmmottidos 
pelos juizes do Tribunal Ci\ril e CriminaL juiz elos feitos 
da Faznnda 1\1 u nic~i pai. su IJ-pror~ll nrl()f', eltef'n de po
licia e prnfr~ito municipal e os c:o!tllr'X.<>S com os do 
rcsponsal>ilid~ul<~, como as ofTensas physicas, quando 
ellas sito o ohjocto 1la viul<'ncin commettitla pelo func
cionario ; 
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VI conhecer O.as su~peiçõe~ nppnstas aos jnizes do 
conselho supl'Pmo. 

SECÇ:\0 II 

Art. 33. Ao presidente compete : 

I presidir às sessões : 

a) das camaras reunidas ; 
u) do conselho suprnmo ; 
c) de uma <las camaras ; 
li dat· posse aos j nizes e funccionarios <b C<\rtc e ao 

juiz d()c; feitos da Fazencla Municipal; 
III justificar ou não a falb. <le comparecimento dos 

juiz<~s o fnnccionarins da Côrte; 
I V propô r po:-;sC,a idonea para secr8tario ela C<kte; 
V llOltJP:U' e clenliltir os outros emprngados da ;;;;ecre

taria e do mawrial <la Ur''írtc, e designar-lhes o substituto 
nos itt~pt~dimentos : 

VI nonie:u· e dernittir, por pr·oposta. <los respectivos 
juizes, todos os e:.;erivites du Di:-;triet.o; o us escruventos 
ju ram<'!l t;:ulos por pl'()pu:-; ta do:-; os r~ ri rit:o.s a Jwmeaçilo, e 
<los juizes a demiss:'l.c,, p(~nnittiwlu qno elks substituam 
os escriviLes, qu~mdo entlmdor ch~ corH(~nÍL'IlCia ao serviço; 

.V H concecler lic(mça aV~ :m <li;:t~, com on St~m orclenarlo, 
a toclos os juizos <lo Di~~ridu o aos fnnccionarios da Corte ; 

VIII n~nwtter ao Tlw:-;onro Fedc~ra1 a folha para pa-
g::wwnto dos j niws e l'uncdonarios da C(lrt~' ; 

IX t·nhricar cH liv1·os <h secrdaria: 
X concetlot· provis:t:o dr~ solicitador j urlicial ; 
XI informar os pc,lidos de revis<1o o os recursos de 

graça, nos ct·irnr.s jnlg:ulos pelas carnaras n•unidas ou pelo 
consdlto supromo Pxtraordinario; 

XII imptít· ao seerd:trÍ\l 1la ("Jtll'tt~, <~m funcções do 
e<scri\·iro, nu a f}nalttllet' ollldal jnclicial. <~m· processos 
não s11j(~itos a outro juiz, por algum:t das faltas previstas 
no al't. :21) do decrdn lt. 21G·~, as sc•gnintus pe11as <lis
ci pliuares : 

a) prisão ato cinco dias; 
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b) suspensão até 30 dias ; 
c) restituição em tresdôbro do que de mais recebeu ; 
XIH impôr correccionalmente aos empregados da se-

cretaria as seguintes penas : 
a) reprehensão ; 
b) suspensão até IG dias, com perda da gratificação ou 

dos vencimentos ; 
XIV impôr correccionalmente aos escdvães o officiaes 

de justiça da Côrte as seguintes penas : 
a) repeehensão ; 
b) suspensão ate Ir> dias, com perda da gratificação ou 

dos vencimentos ; 
c) prisão até 5 dias ; 
XV apresentar, annualmcn te, ao Ministro da .T usti1;a o 

mappa da estatística jutliciaria de todo o Districto, 
acompanhaclo de relatorio sobre o estado da administra
ção da justiça, com menção de todas as duvidas o lacunas 
encontradas na execução da lei ; 

XVI representar a Gôrte o, nesta quaiiclado: 
a) expedir com sua assignatura as ordens que não 

dependerem de accc)rdão ou não forem da compoteucia 
privativa do relator ; 

b) communicar ao Ministro do Justiça nos mezes de 
janeiro, abril, junho e outubro a som ma total da taxa 
j udiciaria paga no trimestre anterior. 

Art. 34. Ao vice-presidente compete : 
I substituir o presidente, na presidencia da Côrte; 
II presidir uma das camaras. 

nos .nazE~ 

Art. 3G. Aos juizes da C<)rte compete : 
I impôr a qualquer official judicial que servir peran

te elle, por alguma das faltas previstas no art. 2° do 
decreto n. 2162, as seguintes penas disciplinares : 

a) prisão até cinco dias ; 
b) suspensão até 30 dias ; 
c) restituição em tresdôbro do f]_ne de mais recebeu ; 
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li impór ao escrivão que servir perante elle, por 
omissão no cumprimento do seus deveres, as seguintes 
penas disciplinares : 

a) reprehensão ; 
b) suspensão ate 15 dias, com p(wda da gratificação ou 

dos vencimentos ; 
III impôr aos officiaes de justiça, que servirem 

perante elle, por omissão no cumprimento de seus 
deveres, as seguintes penas disciplinares: 

a) reprehensão ; 
b) suspenstro até 15 dias, com perda da gratificaçU:o ou 

dos vencimentos; 
c) prisão ate 5 dias. 
Paragrapho unico. Aos mesmos juizes, exceptuados os 

presidentes das camaras, compete: 
I dar audiencia depois das sessões, por escala feita 

pelo presidente de sua camara, e n'ella publieat· os 
accordãos da mesma camara; 

II proceder às diligencias para julgamento dos processos 
em que fOr relator, proferindo os despachos sobre os 
incidentes q no occorrerem. 

SECÇÃO IV 

DO CONSELHO SUPRE.l\10 

Art. 36. O presidente, o vice-presidente e o juiz 
mais antigo da côrtc formam um conselho supremo 
(D. 2.464, art. 6°), ao qual compete: 

I processar e julgar : 
a) os pedidos de habeas-co,·pus ; 
b) as suspeições oppostas aos juizes da côetc, do con

selho do tribunal c i vil e crimiwd, ao procurador geral o 
ao secretario ; 

c) os conflictos de jurisdicç<Xo cnteo as autoridades 
judiciarias do Districto ; 

d) os conflictos de attribuiç<Xo entre autoridades judi
ciarias o a~ outras autoridades do Districto ; 

e) os pedidos do prorogação de prazo para inventario ; 
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f) os recursos de fl ualificação dos ele i torcs, vogaes e 
jnizcs do facto ; 

f!) os exa1ues do hal>ilit."ção para oq logarns dn judica
tura e do ministcrio puhlit:o, propunrln a vitali(~iedado 
dos f1 uo a merecerem ; 

II impôr a todos osjuizcg do Di;.;trido, por demora do 
despachos, procossos ou jnlgammltos, faltas do audiuncia 
ou sessão IlOS di:ts o horas marc;ulo::; u om issfio do outros 
<leveros attribui<los aos nwsmos juizo~. ou pratica do actus 
quo comprometbm os creclitos (la administração da jus
tiça ou do magistr;ulo, as srgnint('s penas disciplinares : 

a) advertoncia em particular pelo prcsi(1cnto ; 
b) censura publica em conselho; 
c) suspens;1o dos vencimentos até 15 <lias, com ou som 

privação do exorcicio ; 
d) suspensão elo emprego com perda ele vencimentos, 

até um mez ; 
lll impor correccionalmente a todos os escrivães do 

Districto, por falta de cnmprilllCllto do dc~veres do om
cio ou irregnlal'ida<le do Cot}(luda, as sP.~.p1intos penas : 

a) advertencia em particular, ou nos autos; 
b) privaçfí.o do -rcncimOJttos nn snspens:1o, ate trns 

mozes; 
IV formar a culpa até a pronuncia illelusi\'C nos cri

mos de rcsponsabilida<le a quo su t·d{n'P o al't. 3·!, para ... 
gr.1pho unico, n. V ; 

V mandae proceder a t;xame d<~ sanidade nos juizos 
quo, por enft~rmidacle on ida<k av:mç~vla, p<ll'<_•eorcm 
inhahilitaflos para o oxorc:icio da judic:ttnra e propôr ao 
Presi<lcutu da l~opublica llll(J S"jam p()~tos <'Jll disponihili
dafh ou aposentados ; 

VI consn1tat· o Presid(•nt~~ d:t !~q,uhlka sobro a con
vouicncia de ser deciarado avulso o jni~ tllW, em razüo 
de algum crime, actos indccor(lsus ou costumes des
regrados, não deva continuar no quadro da juflicatura; 

VII nomear, annnalmcnt(~, ou vindo o pl'esiden te r] o 
Tribunal Civil c Criminal e o prosid~~nte do Instituto dt)S 

Advogados, os 12 examinarloros dos e:uulid:lios ;'t judica
tura ou ao ministerio pnhlico; 

VII I propô r ao Presi<len tu da R<~JHI hlica a transferencia 
dos juizes da C()rte de uma para ou tr:1. camara. 
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Paracrrapho uni co. Nestes processos, o relator é o pre-o . 
sirlente dó conselho. salvo o <lo n. IV, em quo o') o pre-
siden t(~ da cama r a cri rniual. 

SECÇÃO V 

DAS CAl\T AftAS 

P.\lt'l'l·~ la 

nAS C.\MARAS E\I GlmAL T~ DP. SlmS PRESIIlE'lTE~ 

Art. 87. Cada uma das camaras da Côdo- civil 
c criminal- compne-se de um presidente, que será o 
presidente ou o vice-presidente da Côl'te, e de cinco juizos 
(Dec. n. 24(51, art. 6° alin.) 

Paragrapho uni co. A's cama1·as, em geral, compete: 

I propôr ao presidente da Côrte pessoa idonea para , 
escrivfío da respectiva camara ; 

II im pôr aos juizes do Trihuual C i vil c Cri mina 1 o ao juiz 
dos feitos da Fazenda l\lunicipal a multa de 10$ a 100$, 
pot· infracçfío do disposto no art. li (lo Dec. n. 211}3 cit. 

Art. 38. A'JS prcsiden tos dJ.s camaras, em g·eral, com
pete : 

I manter a ordem e a policia das sessões o regular a 
discussão e a votação ; 

H distribuir' o serviço de :ma camara nntrc os respe
ctivos juizes ; 

Ill rubricar os livros dos cartorios de sua camara; 
IV organisar, annualmcntn, os mappas estati~ticos de 

sua camara; 
V conhecer das suspeições oppostas aos (~scrivães e 

demais otliciaes do juizo, que servirem perante as respo
cti v as camaras. 

Paragrapho unico. Ao presidente da camara criminal, 
especialmente. compete informar os peditlos de revisão e 
os recursos ele graça, nos crimes j u lgatlos em '~a instancia 
pela mesma camara. 
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PAitl'J~ 2• 

D.\ CA~IAR.\. CIVIL 

Art. 39. A' camara civil compde : 
Em 2n. e ultima instancia : 
I julgar as appellaçõcs : 
a) das sentenças proferidas pelas camaras civil o com

mercial do Tribunal Civil e Criminal, nas causas de valor 
excedente de 5:000$000 ; 

b) das sentenças proferidas ptdo:-:; juizes das camaras 
civil e comrnercial do mesmo Tribunal, n;-ts C;-t usas de 
valor· excE'dente de 3:000$000 ; 

c) das sentenças proferidas pelo juiz dos feitos da Fazenda 
M unici pai, nas causas do valor oxceden to de 2:000$000 ; 

d) das sentenças proferidas pelo conselho do Tribunal 
Civil e Criminal : 

1° nas causas pr0para(las peJos pretores, de valor 
excedeu te de 5: 000$000 ; 

2° nas causas que dizem respeito :'t interdicção, supple
mento do idade, supprimento de licença para casamento, 
divorcio por mutuo consentimento o reducç:1v de testa
mento a publica-fôrma, preparadas pelos pretores; 

3° quo homologarem as sentenças dos juizes arbitro.->, 
de valor ex.eede:1te de G: Oll0$000 ; 

li julgar os embargos, que n~t•) os do nullidado da 
sentença ou infringentes (lo julgar1o com cllcs cumulauos, 
oppostos às suas sentenças ; 

lii julgar· os aggravos : 
a) das decisões proferidas pelos j uir:es das camaras ci

vil e commercial do Trill!lnal Civil o Crimin::tl, nos casos 
especificados nos arts. 22 n. li o 28 n. II ; 

b) das decisões pl'oferirlas pelo juiz do:'l feitos da Fa
zenda Municipal ; 

c) das decisões proferi tias pelos juizes do conselho 
do Tribunal Civil e Criminal, nos caso.~ em fJ.Ue o mesmo 
conselho julga em 1 a ins taneia ; 

rZ) das decisões da Junta Comrner(~ial, negando ou ad
mittindo registros ele marca d(\ iwlustria ou de com ... 
mercio e cassando a matricula du cr)mmorciantcs. 
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PARTE 3a 

DA CAMARA CRIMINAL 

Art. 40. A' camart\ criminal compete: 
Em 2a e ultima instancia : 
I julgar as appellações: 
a) das decisões proferidas pelo tribunal do J ury : 
1 o si a sentença for contraria a lei expressa ou its de

cisões dos juizes de facto ; 
2° si no julgamento foram preteridas formalidades 

su bstanciaes ; 
b) das decisões proferidas pela camara criminal do Tri

bunal Civil e Criminal ; 
c) das decisões proferidas pelo presidente do Tri .. 

bunal do J ury ; 
d) das decisões proferidas pelos juizes da camara 

criminal do Tribunal Civil e Criminal, nos casos occor
ridos depois da sentença de pronuncia ; 

e) das decisões proferidas pelo juiz dos feitos da Fazenda 
Municipal, nas infracções de posturas municipaes; 

li julgar os recursos : 
a) das decisões proferidas pelo presidente do Tribunal 

do jury; 
b) das decisões proferidas pelos juizes da camara cri

minal do Tribunal Civil e Criminal, nos casos occorridos 
depois da sentença de pronuncia. 

SECÇÃO VI 

DISPOSIÇÕES COMMUNS AO CONSELHO ·SUPREMO E ÁS CAMARAS 

Art. 41. Ao conselho supremo e a cada uma das ca-
maras da Côrte compete: 

Em unica inst ancia : 
I processar e julgar: 
a) a reforma dos autos que se perderem no conselho ou 

na camara; 
b) as habilitações e processos pendentes delles; 

Poder Executivo 1897 
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II censurar ou advertir, em suas sentenças, os juizes 
inferiores e multai-os nas custas ; 

III advertir os advogados a solicitadores, multai-os 
e suspendel-os do exercício de suas funcções, até seis 
mezes ; 

IV remetter ao procurador geral cópia das peças dos 
processos dos quaes se evidenciar crime commettido por 
juizes e qualquer funccionario da justiça local. 

SECÇÃO VII 

DO CONSELHO SUPREMO EXTRAORDINARIO 

Art. 42. O presidente, o vice-presidente, o juiz mais 
antigo da Côrte e os tres senadores do Districto formam 
um conselho supremo extraordinario, ao qual compete pro
cessar e julgar os juizes da Côrte de Appellação e ao 
procurador geral, nos crimes communs e de responsabi
lidade. 

CAPITULO VIII 

DO MtNISTERIO PUBLICO 

SECÇÃO I 

DO 1\IINISTERIO PUBLICO EM GERAL 

Art. 43. O ministerio publico é, perante as justiças 
constituídas, o advogado da lei, o fiscal de sua execução, 
o procurador dos interesses do Districto Federal e o 
promotor da acção publica contra todas as violações 
de direito. 

Paragrapho unico. O ministerio publico compõe .. se de : 
I procurador geral ; 
I sub-procurador ; 
4 curadores- I de orphãos, l do ausentes, 1 de te• 

siduos e I de massas fallidas ; 
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3 promotores publicos ; e . 
7 adjuntos de promotor (Dec. n. 24G4, art. 11). 
Art. 44. Ao ministerio publico, em geral, incumbe: 
I denunciar: 
a) os crimes de acção publica, devendo conside ... 

rar-se taes todos aquelles em que a acção penal não 
pertença privativamente ao offendido ou aos seus re
presentantes legaes ; 

b) as contravenções; 
c ) as infracções aos regulamentos do poder exe

cutivo; 
d) ás quebras dos termos de bem-viver e segu

rança; 
II dar queixa em nome do offendido, a seu reque

rimento ou de seus representantes legaes com prova 
de falta de meios para exercer a acção penal que 
privativamente lhes pertença, salva a disposição do 
art. 279 § 2° do Codigo Penal ; 

III additar a queixa da parte, nos crimes de acção 
publica; 

IV dar parecer sobre a queixa da parte, nos crime! 
de acção privada ; . 

V assistir, sempre que possível, aos actos de forma· 
ção da culpa, nos crimes de acção publica; 

VI dar parecer sobre a formação da culpa em todos os 
processos, sal v o os da Junta correccional ; 

VII offerecer o libello accusatorio: 
a) nos processos iniciados por denuncia ou queixa 

sua, ou instaurados ex~otficio ; 
b) nos processos em que a parte for lançada, cabendo 

acção publica ; 
VIII additar o libello offerecido pela parte, nos cri

rrtes de acção publica ; 
IX dar parecer sobre o libello offerecido pela parte, 

nos crimes de acção privada ; 
X fazer a accusação dos rúos perante as sessões de 

julgamento, em todos os crimes de acção publica, ainda 
havendo accusador particular, ou cujos processos forem 
iniciados por queixa sua; 
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XI interpôr os recursos legaes e arrazoai-os, e, 
naquelles em que couber acção sua, responder ás razões 
dos interpostos pelas partes ; 

XII requisitar, directamente, das autoridades policiaes 
o nome e a residencia das testemunhas que devam ser in
quiridas, e das mesmas autoridades e de todas as outras 
do Districto tudo o que convier aos interesses da justiça; 

XIII promover o andamento dos processos, a execução 
das sentenças condemnatorias e a prisão dos reos, em todos 
os crimes; 

XIV dar parecer: 
a) em todos os pedido~ de prisão-feitos por precataria 

ou extradicção das justiças do paiz, ou por meio de requi
sição da autoridade ou requerimento da parte ; 

b) sobre a allegação de prescripção criminal, sobre 
lançamento e sobre concessão de habeas-corpus e fianças 
criminaes; 

c) em todas as questões de perdas c damnos contra 
uizes e mais funccionarios da justiça ; 

d) sobre os embargos de nullidade e acções rescisorias, 
no caso de violação de lei expressa ; 

XV officiar : 
a) em todos os processos sobre o estado de pessoa, 

tutela, curatela, interdicção, remoção de tutor e cura
dor, testamentarias, divorcias, nullidades e impedimentos 
do casamento civil ; 

b) nas fallencias e nas arrecadações das heranças ja
centes e bens de ausentes; 

c) em todos os processos em que for interessado o Dis
tricto e a Fazenda Municipal, e naquelles em que alguma 
das partes tiver de se defender por curador ; 

XVI suscitar conflictos de jurisdicção e de attribuição 
quando convier á justiça do Districto ; 

XVII exercer inspecção sobre os cartorios dos tabel
liães, registro de hypothecas, do registra civil e do 
deposito publico ; 

XVIII visitar as prisões, os asylos de orphãos, aliena
dos e mendigos, requerendo o que for a bem da justiça 
e dos deveres de humanidade ; 

XIX reclamar contra a demora de despachos, proces
sos ou julgamentos, falta de audiencia ou sessão nos dias 
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e horas marcados e omissão de outros deveres attribuidos 
aos juizes, ou pratica de actos que compromettam os 
creditos da administração da justiça ou do magistrado ; 

XX requerer exame de sanidade dos juizes que, por 
enfermidade ou idade avançada, parecerem inhabilitados 
para o exercício da judicatura ; 

XXI representar sobre a conveniencia de ser decla
rado avulso o juiz que, em razão de algum crime, actos 
indecorosos ou costumes desregrados, não deva continuar 
~o quadro da judicatura ; 

XXII representar ao presidente do Tribunal Civil e 
Criminal sobre a imposição da multa aos vogaes que dei·· 
xarem de comparecer ás Juntas correccionaes sem motivo 
justificado. 

SECÇÃO 11 

DO PROCURADOR GERAL 

Art. 45. Ao procurador geral, especialmente, in
cumbe: 

§ l. o Como chefe do ministerio publico : 
I exercer as attribuições conferidas no decreto n. 2464 

de 17 de fevereiro de 1897 (art. 11 § 2°, ns. II, III e§ 3°; 
art. 12 paragrapho unico lettra b, art. 20 n. VI, 
art. 29 n. li, art. 33 § 1° lettra b e art. 36 lettra c); 

li fiscalisar, media ta ou immediatamente, os actos de 
todos os funccionarios do ministerio publico ; 

III expedir instrucções para o desempenho uniforme 
e regular das funcções do ministerio publico ; 

IV ordenar que o sub-procurador, os promotores pu
blicos e os adjuntos denunciem os crimes, que lhe 
constarem commettidos ; 

V exercer autoridade disciplinar sobre todos os func
cionarios do ministerio publico, podendo impôr-lhes 
alguma das seguintes penas : 

a) advertencia em particular; 
b) censura publica; 
c) suspensão de vencimentos até 15 dias, com ou sem 

privação de exercício; 
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d) suspensão do emprego, com perda de vencimentos, 
ate um mez; 

VI apresentae, annualmente, ao Ministro da Justiça 
um relatorio, contendo os trabalhos do ministerio 
publico, com as informações que tiver recebido, as du
vidas occorridas e as provioencias que, no seu entender, 
devam ser tomadas ; 

VII representar ao Presidente da Rcpublica sobre a 
conveniencia de ser declarado avulso o juiz que, em 
razão de algum crime, actos indecorosJs ou costumes de~~ 
regrados, não deva continuar no quadro da judicatura; 

VIII requerer, perante o conselho supremo da Côrte de 
Ãppellação, exame de sanidade dos juizes que, por en
fermidade ou idade avançada, parecerem inhabilitados 
para o exercício da judicatura; 

IX dar denuncia ou queixa (art. 44, paragrapho unico 
ns. l e ll) e additar ou dar parccee sobre a queixa (art. 
44 paragrapho unico ns. III e IV), representando o mi
nisterio publico até no julgamento c execução -perante 
o conselho supremo a que se refere o artigo- nos crimes 
communs e de responsabilicbdo eommottidos pnlns juizes 
da Côrte de Appellação ; 

X dar parecer sobre as propostas das transferencias 
dos juizes do Tribunal CiviL e Criminal e da Côrto de 
Appellaçilo, de uma para outra camara. 

§ 2. ° Corno representante do ministerio publico per
ante a Côrto de Appellação : 

I perante o conselho supremo: 
a) dar denuncia ou additar a queixa da parte, offi

ciando no respectivo processo ató a pmnuncia exclusive 
(art. 44 paragrapho unico ns. V e Vl) nos crimes de re-4 
sponsabilidade commettidos pelos juizes do Tribunal Civil 
e Criminal, juiz dos feitos da Fazenda Municipal, sub
procurador, chefe de policia 8 prefeito municipal ; 

b) reclamar contra a demora de despachos, processos 
ou julgamentos, falta de audiencia ou sessão nos dias e 
horas marcados e omissão de outros deveres dos j~izes, ou 
pratica dos actos que compromettam os creditas da admi
nistração da justiça ou do magistrado ; 

c) suscitar ou dar parecer sobre conflictos de juri~di
cção e de attribuição ; 
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d) dar parecer sobre concessão de habeas-corpus e 
fianças criminaes ; 

e) officiar nos exames instituídos para a preferencia 
nas nomeações para os cargm~ de judicatura e do minis
teria publico (Dec. n. 2464, arts. 41 a 45) ; 

li perante as camaras reunidas: 
a) offerecer o libello ou addital-o e fazer a accusação 

dos reos denunciados perante o conselho supremo (n. I a 
deste paragr~pho), promovepdo, previamente, todas as 
diligencias para o julgamento ; 

b) dar parecer sobre os embargos de nullidade e acções 
rescisorias, no caso de yiolação de lei expressa ; 

III perante cada uma das camaras: 
a) dar parecer em todos os processos em que o minis

teria publico deve ser ou v ido ; 
b) officiar em todos os processos em que o ministerio 

publico deve ser representado. 
§ 3. ° Como representante do ministerio publico perante 

a Côrte de Appellaçiro, tambem incumbe-lhe: 
I promover o andamento dos processos, a execução 

das sentenças condemna to rias e a prisão dos rêos, em 
todos os crimes de acção publica ou iniciados por queixa 
do ministerio publico ; 

li assistir ás sessões do conselho supremo e da ca
mara criminal. 

Art. 46. O Presidente da Republica~ nos crinws com
piuns e de responsabilidade commettidos pelo procurador 
geral, nomeará por decreto pessoa idonea (Dec. n. 2!46~, 
art. 11 § 2° n. I) que o substitua no respectivo pro
cesso, 

SECÇÃO III 

DO SUll-PROCURADOR 

Art. 47. Ao sub-procurador, especialmente, incumbe: 
§ I . o Como sub-chefe do ministerio publico : 
I exercer as attribuições conferidas no Dec. n. 2464, 

art. 11 § 3o e art. 29 ns. I, III, IV e V ; 
li dar instrucções a todos os representantes do mi

nisterio publico que servem perante o Tribunal Civil e 
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Criminal, o Jury e as Pretorias, de tudo dando sciencia 
ao procurador geral ; 

III representar ao Governo e ao procurador geral 
sobre o que for a bem da administração da justiça. 

§ 2. ° Como representante do ministerio publico per
ante o Tribunal Civil e Criminal: 

I perante o conselho: 
a) dar parecer sobre todos os recursos crimes e em 

todos os outros processos em que o ministerio publico deve 
ser ouvido; 

b) officiar nos exames de habilitação instituídos para 
os serventuarios de justiça e em todos os outros processos 
em que o ministerio publico deve ser representado ; 

c) assistir ás respectivas sessões ; 
II perante o presidente do Tribunal: 
a) proceder, com o presidente do Conselho Municipal, 

ao confronto e verificação dos alistamentos especiaes com 
o geral dos juizes de facto e vogaes; 

b) proceder, com o presidente do Conselho Municipal, 
ao sorteio annual dos vogaes e supplontes para as Juntas 
correccionaes ; 

III perante as camaras reunidas- dar parecer sobre 
os embargos de nullidade e acções rescisorias, no caso 
de violação de lei expressa ; 

IV perante cada uma das camaras -representar o 
ministerio publico, quando entender que a gravidade do 
assumpto o exige, ou lh'o for ordenado pelo procurador 
geral; 

V perante cada um dos juizes- assistir como um dos 
clavicularios ao sorteio dos 48 jurados que teem de ser
vir em cada uma das sessões do .J ury. 

§ 3. 0 Jncum be-Ihe tam bem : 
I representar o ministerio publico perante o Jury, as 

Pretorias e as Juntas correccionaes, quando entender que 
a gravidade do assumpto o exige, ou lh'o for ordenado 
pelo procurador geral : 

li inspeccionar os cartorios dos tabelliães, dos re
gistros de hypothecas e do deposito publico ; 

III representar ao procurador geral sobre as du
vidas suscitadas pelos curadores, promotores publicos e 
adjuntos. · 
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SECÇÃO IV 

l>OS CURADORES 

Art. 48. Aos curadores, especialmente, incumbe : 
§ 1. o Ao de orphãos: 

697 

I exercer, perante a camara civil do Tribunal Civil e 
Criminal e as Pretorias, as attribuições que o curador 
de orphãos exercia perante o extincto juizo de orphãos ; 

II officiar perante as camaras civil e commercial do 
mesmo Tribunal, nos processos em que a parte que se 
defender seja orphão ou interdicto ; 

III defender, perante a camara criminal do mesmo Tri .. 
bunal e o Jury, os presos pobres, sendo requisitado pelos 
respectivos presidentes ; 

IV visitar os asylos de orphãos, alienados e mendigos, 
para requerer o que for a bem da justiça e dos deveres de 
humanidade. 

§ 2. o Ao de ausentes: 
I exercer, perante a Camara Civil do Tribunal Civil e 

Crimbal e as Pretorias, as attribuições que o curador 
geral de heranças jacentes e bens de ausentes exercia 
perante o extincto juizo de ausentes; 

li officiar, perante as camaras civil e commercial do 
mesmo Tribunal, nos processos em que a parte que se 
defender seja ausente ; 

III defender, perante a camara criminal do mesmo 
Tribunal e o J ury, os reos ausentes, sendo requisitado 
pelos respectivos presidentes. 

§ 3. 0 Ao de resíduos- perante a camara civil do Tri
bunal Civil e Criminal e as Pretorias, as attribuições que 
o promotor fiscal de resíduos exercia perante o extincto 
juizo da provedoria. 

§ 4. o Ao das massas fallidas : 
I exercer, perante as camaras commercial e criminal 

do Tribunal Civil e Criminal e as Pretorias, as attribui
ções que lhe foram conferidas no decreto n. 917 de 24 
de outubro de 1890; 

II inspeccionar o cartorio do official dos protestos. 
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§ 5. 0 A todos esses curadores incumbe tambem : 
I representar ao procurador geral ou ao sub-pro

curador sobre as duvidas occorridas e o mais que for 
necessario à boa administração da justiça ; 

II a substitu~ção do sub-procllrador, por designação 
do ·procurador geral ; e a reciproca, entre si, por desi
gnação do sub-procurador. 

SECÇÃO V 

DOS PROMOTORES I'UBLICOS 

Art. 49. O 1° e o 2° promotor publico servirão ex
clusivamente perante o Jury : 

a) o lo nos processos do lo cartorio i 
b) o 2° nos processos do 2o cartorio (decreto n. 2464, 

art. 11 § P n. V). 
Paragrapho unico. A cada um rlesses promotores, es .. 

pecialmente, incumbe: . 
I dar parecer sobre a formação da culpa, nos crimes 

da competencia do Jury; 
li offerecer libello accusatorio, addital-o ou dar pare

cer sobre o mesmo, conforme o art. 44 paragrapho unico 
ns. VII, VIII e IX; 

III fazer a accusação dos réos perante as sessões de 
julgamento em todos os crimes de acção publica, ainda 
havendo accusador particular, ou cujos processos forem 
iniciados por queixa do ministerio publico ; 

IV requisitar, directamente, das autoridades do Dis
tricto o que convier aos interesses da justiça e promo
ver perante o presidente do Tribunal as providencias 
para os julgamentos ; 

V interpôr os recursos legaes e arrazoai-os e, na
quelles em que couber acção do ministerio publico, res
ponder às razões dos interpostos pelas partes ; 

VI promover a execução das sentenças, logo que pas .. 
sarem em julgado ; 

VII assistir às sessões do Jury; 
VIII dar parecer sobre prescripção, sobre lançamento 

e fianças criminaes ; 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

IX fiscalisar o cartorio respectivo : 
X visitar as Casas de Detenção e de Correcção ; 
XI dar instrucções aos adjuntos sobre os processos, 

cujos reos lhe incumbe accusar. 
Art. 50. O 3° promotor publico servira, exclusiva

mente, perante as camaras criminal e civil do Trib~nal 
Civil e Criminal (Dec. n. 2464, art. 11 § 1° n. VI). 

§ 1. 0 Perante a camara criminal, especialmente, in
cumbe-lhe : 

I dar denuncia ou queixa (art, 44 paragrapho uni co 
ns. I e li) e additar ou dar parecer sobre a queixa da 
parte (art. 44 paragrapho unico ns. III e IV) nos crimes 
da competencia da camara, ou nos da competencia do 
J ury mandados denunciar pelo procurador geral ou pelo 
sub-procurador ; 

li assistir, sempre que for possível, aos actos da for
mação da culpa, nos crimes de acção publica; 

III dar parecer sobre os podidos de prisão- feitos 
por precataria ou ex.tradicção, ou por meio de requi
sição da autoridade ou a requerimento da parto; 

IV requisitar, diroctamente, das autoridades poli
ciaes o nome e a residencia das testemunhas que devam 
ser inquiridas, e das mesmas autoridádes e de quaesquer 
outras do Districto tudo o que convier aos interesses 
da justiça- para a formação da culpa e julgamento, 
nos crimes de sua acção, e promover perante os respe
ctivos juizes as diligencias necessarias ; 

V exercer as attribuiçõe~ do art. 49 § unico ns. I, II, 
III, V, VI, VIII, !X e X; 

VI assistir as respectivas sessões ; 
VII dar parecer sobre todas as appellaçõos da Junta 

correccional. 
§ 2. 0 Perante a camara civil, especialmente, incum

be-lhe dar parecer sobre os processos de divorcio e nul
lidade do casamento. 

§ 3. 0 Tambem incumbe ao 3° promotor exercer perante 
o juiz dos feitos da Fazenda Municipal as attribuições 
que lhe incumbe perante a camara criminal, até a pro
nuncia inclusive, nos crimes de responsabilidade commet
tidos por officiaes do Juizo dos feitos da Fazenda Muni-
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cipal ou funccionarios do Conselho Municipal e da Pre
feitura. 

Art. 51 • Aos tres promotores é applicavel a dispo· 
sição do ~rt. 48 § 5. 0 

SECÇÃO VI 

DOS ADJUNTOS DE PROMOTOR 

Art. 52. Aos adjuntos de promotor, nas Pretorias 
perante que funccionam (Dec. n. 2464, art. 11 § 1° 
n. VII), especialmente, incumbe: 

§ 1. o No juizo criminal: 
I dar denuncia ou queixa (art. 44 paragrapho 

unico ns. I o JII) e additar, ou dar parecer sobre a 
queixa da parte (art. 44 paragrapho uni co ns. III e IV) 
nos crimes da competencia do Jury e da Junta correc
cional ; 

II assistir, sempre que for possível, aos actos da 
formação da culpa, nos crimes de acção publica ; 

111 dar parecer sobre os pedidos de prisão, feitos 
por meio de requisição da autoridade ou a requerimento 
da parte ; 

IV requisitar, directamente, das autoridades poli
ciaes o nome e a residencia das testemunhas que devam 
ser inquirioas, e das mesmas autoridades e de quaesquer 
outras do Districto o que convier aos interesses da justiça 
-nos crimes de acção sua, promovendo perante o 
pretor as diligencias necessarias ; 

V fazer a accusação dos réos perante a Junta correc
cional, nos crimes de acção sua ; 

VI exercer, perante o pretor e a Junta correccional, 
as attribuições dos promotores publicas constantes do 
art. 49 paragrapho unico ns. V, VI, VIII, IX e X; 

VII assistir ás sessões da Junta correccional; 
§ 2. o Nos juizos civil e commercial : 
I officiar nos processos em que a parte que se defende 

seja orphão ou ausente ; 
II dar parecer sobre os embargos de nullidade e acções 

rescisorias, no caso de violação do lei expressa ; 
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§ 3. • Aos adjuntos do promotor, tambem, incumbe : 
I fazer parte da Junta para o alistamento dos juizes 

de facto e vogaes ; 
li dar parecer sobre o supprimento ou restauração do 

registro civil quando não o haja, ou sobre a rectificação 
do mesmo; 

III inspeccionar os cartorios do registro civil ; 
IV representar ao procurador geral ou ao sub .. pro

curador sobre as duvidas occorridas e o mais que for 
necessario a boa administração da justiça; 

V dar parecer sobre as fianças provisorias requeridas 
perante as autoridades policiaes; 

VI representar ao presidente do Tribunal Civil c Cri
minal sobre a imposição da multa aos vogacs que dei
xarem de comparecer às Juntas correccionaes sem motivo 
justificado ; 

VII a substituição dos curadores e promotores c a 
reciproca, entre si, por designação do su h-procurador. 

SECÇÃO VII 

DISPOSIÇÕES COMMUNS AO SUB-PROCURADOR, CURADORES, PROMO .. 
TORES PUBLICOS E ADJUNTOS 

Art. 53. O sub-procurador, os curadores, promotores 
publicas e adjuntos de promotor apresentarão, annual
mcnte, ao procurador geral o relataria dos serviços a 
seu cargo. 

Estes relatorios serão apresentados ate ao dia 31 
de janeiro. 

SECÇAO VIII 

DOS REPRESENTANTES DA FAZENDA MUNICIPAL PERANTE A 
JUSTIÇA LOCAL 

Art. 54. Os interesses da Fazenda l\·Iunicipal são 
representados perante a justiça local: 

a) pelos tres procuradores dos feitos, auxiliados pelos 
respectivos solicitadores, em geral ; 
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o) pêlo procúrador gerâl, ê'specialmeiite perarite a 
Côrte de Appellação~ 

Paragrapho unico. Os tres procuradores funccionam: 
· a) por distribuição do juiz dos feitos da Fazenda 

Municipal, nas causas propostas contra a mesma Fa
zenda; 

b) por distribuição do prefeito, nas outras causas. 

CAPITULO IX 

DAS SECRETARIAS DA CÔRTE DE APPELLAÇÃO E DO TRIBUNAL 

CIVIL E CRIMINAL 

SECÇÃO I 

riA si:CltÉTÁRIA DA CÔRTE DE APPELLAÇÃO 

Art. 55. A secretaria da Côrte de A ppellação com põe-se 
de: 

I secretario ; 
2 amanuenses ; 
I porteiro ; e . 
2 continuas (Dec. n. 2464, art. 13). 
Art. 56. Ao secretario incumbe : 
§ 1. o Perante a Côrte : 
I assistir ás sessêJes das camaras reunidas do conse

lho e de cada uma das camaras, lavrar as actas e assi ... 
gnal-as com os que presidirem as mesmas sessões; 

11 funccionar como escrivão, nos processos da compe
tencia do conselho . 

§ 2. 0 Perante a secretaria : 
I dirigir os trabalhos, de accordo com as instrucções 

do presidente ; 
li lavrar as portarias, provisões e ordens e o mais que 

·tiver de ser assignado pelo presidente ; 
III passar as certidões que forem requeridas ou requi

sitadas dos liTros, autos e quaesquer documentos ahi 
existentes ; 
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IV ter sob a sua guarda e responsabilidâde os aútós e 
mais papeis ahi apresentados ; 

v fazer duplo registro dos autos recebidós, um por 
ordem chroriologic<i do dia, mez e ârino, e outro por ordem 
alphabetica das partes ; . 

VI lançar em livros especiaes e notar no rosto dos 
autos a distribuição aos juizes e escrivães ; 

VII fazer sellar com o sello do Tribunal as cartas de 
sentença e mais papeis que dependerem dessa formalidade ; 

VIII promover o pagamento da taxa judiciaria e fazer 
o lançamento no livro respectivo; 

IX organisar e conservar na melhor ordem o archivo 
da secretaria e a bibliotheca do Tribunal ; 

X fazer a conta das custas e cotar o que receber, 
dando reei bo ás partes ; 

XI abonar as faltas dos empregados da secretaria, com 
recurso para o presidente. 

Art. 57. Aos amanuenses incumbe: 
I substituir o secretario, por de!ignação do preside~te; 
li auxiliar o secretario, nos casos enumerados no § 2° 

do art. 56, rts. ií a X ; 
Iíl lançar eili livro especial a entrega e passagem dos 

autos. 
Àrt. 58. Ao porteiro incumbe: 
I ter sob a sua guarda e responsabilidade a conse_rva-

ção e o asseio do edificio, e dos seus moveis e utensílios; 
li comprar os objectos do exped~ente. 
Art. 59. Aos coritinhos incumbe: 
I substituir o porteiro, por designação do presidente ; 
li fazer o serviço interno e externo da secretaria. 

SECÇÃO II 

t>A SECRETARIA DO TRIBUNAL CIVIL E CRIMINAL 

Art. 60. A secretaria do Tribunal Civil e Orimirta1 
compõe-se de: 

l secretario ; 
2 amantienses ; 
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1 porteiro ; e 
2 contínuos (Dec. n. 2464, art. 14). 
Art. 61 . Ao secretario, amanuenses, porteiro e con

tínuos do Tribunal Civil e Criminal incumbe o que está 
determinado nos arts. 56 a 59 para identicos funccionarios 
da Côrte de Appellação. 

CAPITULO X 

DOS ESCRIVÃES, PORTEIROS E OFFICIAES DE JUSTIÇA 

SECÇÃO I 

DOS ESCRIVÃES 

Art. 62. Teem: 
I a Côrte de Appellação - dous escrivães ; 
li o Tribunal Civil e Criminal- nove escrivães; 
III o Tribunal do Jury- dous escrivães; 
IV o juizo dos feitos da Fazenda Municipal- um escri

vão; e 
V cada Pretoria - um escrivão (Dec. n. 2464, 

art. 15). 
Paragrapho unico : 
Funccionam : 
I os escrivães da Côrte de Appellação- um perante a 

camara civil e outro perante a camara criminal; 
li os escrivães do Tribunal Civil e Criminal- tres 

perante cada camara e servindo exclusivamente perante 
um dos respectivos juizes; 

III os escrivães do Jury- um perante o 1 e e o outro 
perante o 2° cartorio; 

IV o escrivão dos feitos da Fazenda Municipal perante 
o respectivo juiz ; 

V os escrivães das Pretorias- perante os respectivos 
juizes e as Juntas correccionaes. 

Art. 63. Aos escrivães, em geral, incumbe: 
I escrever nos processos ; 
li comparecer ás audiencias e escrever nos protocollos; 
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III fazer as citações, intimações e demais diligencias 
ordenadas pelos juizes; 

IV passar as certidões que forem requeridas ou 
requisitadas dos livros, autos e quaesquer documentos 
existentes em seus cartorios ; 

V promover o pagamento da taxa judiciaria e fazer os 
lançamentos em livro a isto destinado ; 

VI far,er à conta das custas e submettel-as á appro
vação do juiz, devendo cotar os salarios que receberem e 
dar reei bo ás partes ; 

VII ter sob a sua guarda e responsabilidade todos os 
· livros, autos e quaesquer documentos apresentados em 

seus cartorios, com livros especiaes para registros 
organisados em fórma de classes, por ordem chronologica 
e pelos nomes das partes ; 

VIII substituir-se reciprocamente, pela fórma indi
cada no decreto n. 2464, art. 31, e sem prejuízo do 
serviço de seus cartorios; 

IX organisar os mappas da estatística judiciaria; 
X propôr ao presidente da Côrte de Appellação pessoa 

idonea para escrevente juramentado. 
§ 1. o Aos escrivães dos juizos criminaes, especial .. 

mente, incumbe : 
I ter um livro destinado ao rol dos culpados; 
II ter um livro destinado ás fianças provisorias. 
§ 2. 0 Aos escrivães do J ury e da Junta correccional, 

especialmente, incumbe, além do que está determinado no 
paragrapho 1 o deste artigo, ter um livro destinado as 
actas das respectivas sessões, e os do Jury um outro des
tinado ao sorteio dos 48 jurados de cada sessão. 

§ 3. 0 Aos escrivães das Preto rias, especialmente, in-· 
cumbe exercer as funcções de escrivão do registro civil. 

Art. 64. Aos escreventes juramentados incumbe : 
I o serviço do cartorio, inclusive a inquirição das 

testemunhas e os termos dos autos, subscrevendo o 
escrivão; 

II su bsti tu ir o esc ri vão: 
a) nos impedimentos occasionaes, por designação do 

juiz perante quem servem; 
PodP-r Executivo i8~ 
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b) nos outros casos, por designação do presidente da 
Côrta de Appellação quando este reconhecer a conve
niencia para o serviço. 

SECÇÃO Il 

DOS PORTEIROS DOS AUDITORIOS E OFFICIAES DE JUSTIÇA 

Art. 65. Aos porteiros dos auditorias incumbe com
parecer às audiencias e praças, para fazer as citações e 
prégões. 

Art. 66. Aos officiaes de justiça, em geral, incumbe: 
I substituir o porteiro e exercer as attribuiçõe~ deste, 

nos auditorias em que não haja privativo; 
li fazer as citações ou intimações e as diligencias orde

nadas pelos juizes, cotando á margem os seus salarios ; 
I li cumprir as ordens dos juizes. 
Art. 67. Revogam -se as disposições em contrario. 

CAPITULO XI 

DISPOSIÇÕES TllANSITORIAS 

Art. 1. ° Continuam mantidos os funccionarios aos 
quaes se refere o art. 1°, ns. I, li e III, das disposições 
transitarias do Dec. n. 2464; devendo o presidente do 
Tribunal Civil e Criminal declarar os Jogares ext.inctos, 
logo que desappareçam os respectivos funccionarios. 

Art. 2. 0 Tambem continuam mantidos os escrivães 
das extinctas Pretorias, nos termos do art. 3° paragrapho 
unico do Doc. n. 2404 cit. 

Art. 3. 0 Os feitos ja em revisão perante as camaras 
do Tribunal Civil e Criminal serão julgados pelas mes
ma~ camaras, não obstante pertencerem á cornpetencia 
de juiz singular . . 

Capital Federal, 16 de agosto de 1897, 9° da Repu
blica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARH.OS. 

Amaro Ca-valcanti. 
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DECRETO N. 2580 - DE 16 DE AGOSTO DE 1897 

Publica a aclhesão definitiva. do GPverno do Perú à Convenção sobro 
permutação de encommendas postaes e a autorisação para cobrança 
de uma sobretaxa de 75 centimos. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil faz 
publicar a adhesão definitiva do Governo Peruano á Convenção 
sobre permutação de encommendas postaes e a autorisação para 
que cobre uma sobretaxa de 7G centimos pelas encommenclas 
postas destinadas ág suas agencias ou dellas provenientes, 
segundo a communicação do Couselho Federal Suisso de 9 de 
julho proximo passado ao Ministerio das H.elaçõcs Exteriores, 
cuja traducção official este acompanha. 

Capital Federal, 16 do agosto de 1897, 91) da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

DiOnisio E. de Castro Cerqueira. 

TRADucçÃo - Berna, 9 de julho de 1897. 
Sr. Ministro- Em 5 de janeiro ultimo, tivemos a honra de 

notificar a V. Ex. o pedido de adhesão do Perú á Convençlio 
relativa á pei"mtltação de encommendas postaes, a começar de l 
de fevereiro de 1897. 

Ao mesmo tempo accrescentámos que o Governo Peruano pe
dira autorisação para. cobrar uma sobretaxa de 75 centimos 
pelas encommendas provenientes das suas .~epartições ou a ellas 
destinadas e observámos que ncss:1s condições o pedido do adhe
são do Perú devia, nos termos do § 2° do art. 18 da Convenção 
relativa á permutação de encommendas postaes, ser previamente 
submettido a todos os paizes contractantes e só poderia ser 
considerado como ajustado si nenhuma objecção fosse apresen
tada dentro do prazo de seis mezes. 

Estando agora terminado esse prazo e não tenrlo sido feita 
nenhuma objecção, apressamo-nos em notificar definitivamente a 
V. Ex. a adhesão do Perú á convenção de que se trata e a 
autorisação dada a esse paiz para cobrar uma sobretaxa de 75 
centimos pelas encommendas postaes destinadas ás suas agencias 
ou dellas provenientes. 
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Aproveitamos esta occasião para renovar-vos, Sr. Ministro, 
as seguranças de nossa. alta consideração. 

Em nome do Conselho Federal Suisso • 

O Presidente da Confederação, 

DEUCHER. 

O Chanceller da. Confederação, 

RINGIER. 

A s. Ex. o Sr. Ministro dos Negocias Estrangeiros dos Estados 
~ . Unidos do Brazll- Rio de Janeiro . 

DECRETO N. 2582 (')-DE 16 DB AGOSTO DE 1897 

Approva o projecto e orç8.mento de um depo8i to addicional para ma
teriaes em ltapitocay, da Estrada de Fet-ro de QuRrahim a It~rp1y. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
nttendendo ao que requereu a Brasit Great Southern Railway 
Company, limited, decreta. : 

Artig-o unico. Ficam approvados o pro.iecto e orçamento que 
com este baixam, rubricados pelo director geral da Directoria 
de Viação da Secretaria de E:;tado dos Negocios da Industria, 
Viação e Obras Publicas, para a construcção de um deposito 
addicional para materiaes em Itapitocay, da Estrada de Ferro 
de Quarahim a Itaquy. 

Capital Federal, 16 de agosto de 1897, 9" r! a Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Joaquim D. Murtinho. 

(')O decreto n. 2581 não foi publicado. 
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DECRETO N. 2583- DE 16 DE AGOSTO DE 1897 

Appro"Ya o projecto e orçamento de um fosso sobre o aterro em 

Ibicuhy, da Estrada de Fer1·o de Quarahim a Haquy. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attondendo ao que requereu a Brasil Great Southern Railway 
Company, limited, decreta : 

Artigo unico. Ficam approvados o projecto e orçamento que 
com este baixam, rubricados pelo director geral da Directoria de 
Viação da Secretaria de Estado dos Negocias da Industria, 
Viação e Obras Publicas, de um fosso sobre o aterro em lbicuhy, 
da Estrada de Ferro de Quarahim a Itaquy. 

Capital Federal, 16 de agosto de 1897, 9° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Joaquim D. J.Iurtinho. 

DECRETO N. 2584 - DE 16 DE AfiOSTO DE 1897 

Abre ao l\iinisterio da Industria, Viac;ão e Obras Publicas o credito 
especial de 21:500:S para pagamento, no vigente exercício, dos ven
cimentos dos empregados da extincta Agencia Official de Colonisação 
addidos á Secretaria de Estado do mesmo 1\Iinisterio. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisação contida no decreto legislativo n. 437 
desta data, decreta : 

Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Industria, Viação e 
Obras Publicas o credito especial de 21:500$ para pagamento, 
n.o vigente exercício, dos vencimentos dos empregados da extincta 
Agencia Official de Colonisação addidos á Secretaria de Estado 
do mesmo Ministerio, nos termos da actual lei de orçamento. 

Capital Federal, 16 de agosto de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARR05. 

Joaquim D. Murtinho. 
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DECRETO N. 2585- DE 17 DE AGOSTO DE 1897 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca. de 
S. Simão, no Estado de S. Paulo. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, resolve 
decretar o seguinte : 

Art. 1.° Fica creada na comarca de S. Simão, no Estado 
de S. Paulo, urna brigada de iof.:1.ntaria de Guardas Nacionaes 
com a designação d~ 12a, a qual se constituirá com tres ba
talhões do serviço activo e um da, reserva, aquelles com as desi
gnações de 34°, 35° e 36° e este com a de 12°, os quaes se or
ganisarão com os guardaa qualificados nos districtos da mesma 
comarca. 

Art. 2,0 Revogam-se as disposiçOes em contrario. 
Capital Federal, 17 de agosto de 1897, 9° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Amaro Cavalcanti, 

DECRETO N. 2586 -DE 17 DE AGOSTO DE 1897 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca. 
de Nuporanga, no Estado de s. Paulo. 

O Presidente da Republioa dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, re
solve decretar o seguinte : 

Art. I. o Fica creada na comarca de Nnporanga, no Estado 
de S. Paulo, uma brigada de infantaria rle Guardas Nacionaes 
com a. designação de J3a, a qual se constituirá com tres bata
lhões do serviço activo com as d')signações de 37°, 38° e 39° e 
um do da reserva, sob n. 13, os quaes se organisarão com os 
guardas qualificados nos districtos da mesma comarca. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 17 de agosto de 1897, 9° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAI~:) BARROS. 

Amaro Cavalcanti. 
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DECRETO N. 2587- DE 18 DB AGOSTO DE 1897 

Concede ao Lyceo Alagoano as va.ntagens de que gosa. o Gyrnnasio 
Nacional. 

O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brnzil, at
tendendo ás informações prestadas pelo commissario tiscat do 
Governo, sobre os programmas de ensino e modo por que são 
executados no Lyceo Alagoano, reorgnnisado do aceordo com 
o regulamento annexo ao decreto n. 1652, de lo de janeiro 
de 1894, pela lei ostadoal n. 98, de 31 de julho de 1895, e a c to 
do governador do Estado de 3 de agosto corrente, resolve con
ceder aquelle estabelecimento de instrucção, na fórma do dis
·posto no decreto n. 1389, de 21 de fevereiro de 1891, a~ van
tagens de que go~a o Gymnasio Nacional, e de que tratam o~ 
arts. 431. do decreto n. 1232 H, de 2 de janeiro de 1891, e 38, 
paragrapho unico, do de n. 981, de 8 de novembro de 1890. 

Capital Federal, 18 de agosto de 1897, 9° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Amaro Chva&canti. 

DECRETO N. 2588- DE 23 DE AGOSTO DE 1897 

Extingue o loga.r de vice-director do Observa.torio do Rio de Janeiro. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisação que lhe confere o art. 4°, n. I, da lei 
n. 191 A, de 30 de setembro de 1893, revigorada pelo artigo 
43 da lei n. 428, de 10 de dezembro de 1896, decreta: 

Artigo unico. Fica extincto o lagar de vice-director do Oh· 
servatorio do Rio de Janeiro. 

Capital Federal, 23 de agosto de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. DE l\10RAE3 BARROS. 

Joaquim D. Jfurtinho. 
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DECRETO N. 2589 - DE 23 DE AGOSTO DE 1897 

Concede autorisação á Companhia de Boa-Vista para funccionar 
na Republica. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, at
tendt:mdo ao que requereu a Companhia de Boa-Vista, devida
mente representada, decreta : 

Artigo unico. E' ooncedida autorisação á Companhia de 
Boa-Vista para funccionar na Republica, limitando-se, porém, 
aos trabalhos de mineração e seus accessorios no Estado de 
Minas Geraes, sob as clausulas que com este baixam, assi
gnadas pelo Ministro de Estado da lndustria, Viação e Obras 
Publicas; ficando os outros serviços mencionados nos respectivos 
estatutos dependentes de nova autorisação do Governo Fe· 
der~l. 

Capital Federal, 23 de agosto de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Joaquim D. Murtinho. 

Clausulas a que se . re:Cere o decreto 
n. ~~89 desta data 

A Companhia de Boa-Vista é obrigada a ter um represen
tante na Republica, com plenos e illimitados poderes para 
tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem, 
quer com o Governo da União ou dos Estados, quer com par
ticulares. 

11 

Todos os actos que praticar na Republica ficarão sujeitos uni
camente ás respectivas leis e regulamentos e á j urisdicção de 
seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em 
tempo algum, possa a referida companhia. reclamar qualquer 
excepção fundada em seus estatutos. 

III 

Fica dependente de autorisação do Governo Federal qual
quer alteração que a companhia tenha de fazer nos seus respe
ctivos estatutos. Ser-lhe-ha cassada a autorisação para funccionar 
na Republica, si infringir esta clausula. 
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IV 

A infraccão de qualquer das clausulas para a qual não es
teja comminada pena especial será punida com a multa de um 
conto de réis (1:000$) a cinco contos de réis (5:000$000). 

Capital Federal, 23 de agosto de 1897.- Joaquim .Yurtinho. 

Carlos Alberto Kunhardt, traductor publico e interprete 
commercial juramentado da praça do Rio de Janeiro, etc. 

Certilico que me toi apresentado um documento escripto em 
francez, o qual, a pedido da parte, traduzi litteralmente para. 
o idioma nacional e diz o seguinte, a saber: 

TRADUCÇÃO 

Companhia de Boa-Vista. 
Extracto do Registro das deliberações do Conselho de Admi-

nistração. . 
Sessão de primeiro de junho de mil oitocentos noventa e 

sete. 
Achavam-se presentes os Srs. : 
Alberto Mirabaud. 
Gustave Mirabaud. 
Ernest Carnot. 
Luiz de Rezende. 
Emile Lobstein. 
O conselho autorba o Sr. Emile Lobstein, administrador 

delegado, a transferir ao Sr. Ch. Spitz quaesquer poderes com 
a faculdarle de substabelecer, atim de f<.t~er a declaração de 
existencia úa sociedade e de obter o reconhecimento da Compa
nhia de Boa Vista pelo Governo dos Estados Unidos do Brazil e 
pelo Estado de Minas Geraes, a~signar. quaesquer documentos 
para este fim e em geral fazer o necessario o para acceitar no 
nome e por conta da Companhia de Boa Vista, quando esta tiver 
obtido a sua naturalisação no Brazil, quaesquer trausferencias 
de concessõe:; de mineração ou propriedades immoveis e assignar 
quaesquer documentos e compromissos de pagamentos de türos 
para esse fim. 

E' extracto c ou forme. 
O presidente do conselho, (assignado) A. Mirabaud. 

Visto para certificação material da assignatura supra do Sr. 
Mirabaud. 

Pariz, quatorze de junho de mil oitocentos noventa e sete. 
O commissario de policia, (assigna,do) Guenon. 
(Sello do commissario de policia.) 
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Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. Guenon, commis
sario de policia do 1° districto de paz.- Consulado dos Esta
dos Unidos do Brazil em Pariz, vinte e ieis de junho de mil 
oitocentos noventa o sete.- (A:::signado) João Belmiro Leoni, 
consul. 

(Sello e estampilhas consulares.) 
A firma do Sr. consul do Brazil em Pariz estava legalisada 

no Ministerio do Exterior nesta Cn pital, em v in te do junho do 
corrente armo. 

Estavam colladas e devidamente inutilistLdns estampilhas no 
valor collectivo de mil quinhentos e cincoenta róis. 

Nada mais continha ou declarava o dito documento, que bem e 
fielmente traduzi do prop!'io original, o;-;cripto em francez, ao 
qual me reporto. 

Em fó do que passei o presente, que asgignei e sellei com o 
sello do meu officio nesta cidade rlo Rio de Janeiro, aos onze dias 
do mez de agosto do anno do mil oitocentos noventa e sete. 

Carlos Alberto Iümhardt, traductor publico e interprete com
mercial juramenta1lo. 

Eu abaixo assignado, Ch. Cighera, traductor publico juramen
tado da Cour d' Appel (Trilmnal da Relação) de Pariz, <.:om escri
ptorio na rua Vivienne n. 26 : 

Certifico, pelo presente, que mo foi apresentado um documento 
escripto na língua franceza, atim de o tr·adnzir litteralmente 
para a lingua vernacula, o que assim cumpri em razão do meu 
officio e cuja traducção é a seguinte : 

TRADUCÇÃO 

Companhia de Boa Vista, 8 de fevereiro de 1897 -Estatutos, 
18 de fevereiro de lk97-Declaração do subscripção e de entl'ada 
de dinheiro, I do maio de 1807- Declaração relativa á consti
tuição detinitiva. da sociedade, 11 de junho fie 1897 - Deposito 
das deliberações das assembléas geraes-Mostro Portefin, tabel
lião em Pariz, successor de Mostre Cottin, :3, houlevard Saint-
Martin. · 

Perante Mestre Portefin e seu colle~·a, tabelliães em Pariz, 
abaixo assignados, compareceram : ··· 

Jo, O Sr. Luiz de Rezende, joalheiro e exportador de dia
mantes brutos, residente no Rio de Janeiro, rua do ouvi1Jot•; 

2", O Sr. Emilio Lobstein, neg-ociante de diamantes, residente 
em Pariz, na rua Drouot n. 19; 

Os quaes accordaram assim como seguem os estatutos da so
ciedade anonyma. que se propoem fundar: 
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TITULO I 

DENOMINAÇÃO, OBJECTO, SÉDE E DURAÇÃO DA SOCIEDADE 

Art. I. o Entre os subscriptores ou proprietarios das acções 
que vão ser abaixo creadas, é formada uma, sociedade anony
ma, de conformidade com as leis de 24 de julho de l8G7 e de 1 
de agosto de 1893. 

Art. 2. 0 A sociedade denomina-se - Companhia de Boa 
Vista. 

Art. 3. 0 Esta sociedade tem por ohjccto : 
A exploração no Brazil e demais paizes, de minas do diama,n

tes, de ouro e de outros metam;, de jazigos anrifceos, leitos de 
rios, terrenos diamantíferos ou auriferos e outros, pertencentes 
á sociedade ou dos quaes ella possa adquirir a propriedade. con
cessão ou fruição ; a extracção e a exploração de tod.t~, a especie 
de diamantes, pedras preciosas, metaes e mineraes; a partici
pação, sob qualquer fórma que soja, em todas as operações da. 
mesma. natureza ; a construcção e conservação dos caminhos de 
forro, tramways, estradas, alimentações de agua e trabalhos pu
blicas e particulares necessarios ou uteis aos tins que a. ~ocie1lade 
tem em vista; e, em geral, todas as operações commerciaos, in
dustriaes e financeiras que se retiram aos objectos acima indi
cados. 

Art. 4.• A séde da sociedade é em Pariz, na rua Drouot n. 19 
(9° districto). Por simples decisão do conselho de administração, 
esta sédo poderá ser estabelecida em outra qualquer parte em 
Pariz. 

Art. 5. 0 A duração da sociedade é de 90 annos, a contar do dia. 
da sua constituição definitiva. 

TITULO II 

DOS VALORES TRAZIDOS Á SOCIEDADE 

Art. 6. 0 Os Srs. Rezendo e Lobstein trazem i sociedade : 
1°, uma concessão mineira diama.ntifera de 05.000 braças 

quadradas (300.000 motros quadrados approximadamente) deno
minada Pindahybas, situada no planalto de Boa Vista. districto 
da Diamantina, Estado de Minas Geraes (Estados Unidos do 
Brazil); 

2°, as concessões de correntes de agua para a força, motriz e 
para a exploração da concessão de Pindahybn,s; 

3°, uma concessão mineira das alluviões diamantiferas e aurí
feras na extensão de cinco kilometros, pouco mais ou menos no 
leito do rio Jequitinhonha, na curva formada por este rid no 
logar denominado La.gôa. Secca, perto da Diamantina ; 
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4°, o material que possa servir para a exploração destas con
cessões, comprehendendo caldeiras, machinas a vapor, pulsome
tros, bombas, dynamos, trilhos, cabrestantes a vapor, vagonetes 
e ferramentas diversas, sem excepção ; 

5°, os planos, orçamentos, pareceres de engenheiros, referentes 
ás concessões de Pindahybas e da Lagôa Secca ; 

6°, as promessas de venda feitas aos Srs. Rezende e Lobstein 
das concessões mineiras pertencentes aos Srs. Justiniano Bento da 
Cunha, Juscelino de Assis Porto Santeiro, João Pimenta, Antonio 
Eulalio e João Baptista de 1\V~llo Brandão, situadas no planalto 
de Boa Vista e que formam o complemento do jazigo diamantí
fero existente neste planalto ; as concessões mineiras perten
centes aoi Srs. Antonio Eulalio e Anselmo Pereira de Andrade, 
na península formada pela curvêl, do rio Jequitinhonha. na Lagôa 
Secca; 

7°, os direitos pertencentes aos Srs. Rezende e Lobstein, em 
commum com os Srs. de Andrade, nas concessões acima indi
cadas de Lagôa Secca, para o caso em que a sociedade cumpra a 
promessa de venda destas concessões. 

A sociedade terá a propriedade e a posse dos bens e direitos a 
ella trazidos, a contar desde o dia da sua constituição defini
tiva; será substituída e subrogada em todos os direitos e obriga
ções inherentes a estes bens ; e preencherá directamente as for
malidades necessarias para a regular transmissão dos ditos bens, 
de conformidade com as leis do Estado de Minas Geraes. 

Em representação e como preço destes valores, os Srs. Rezende 
e Lobstein receberão cincoenta por cento dos beneficios da so
ciedade, conforme a repartição prevista no art. 41, a qual 
será representada por dez mil títulos ou partes beneficiarias, 
-como adeante se verá no art. 42. 

Estes títulos só serão entregues aos Srs. Rezende e Lobstein, 
depois que a sociedade, de!lnitivamente con~tituida, tiver en
trado na posse regular e sem encargos, dos bens e direitos a ella 
trazidos, e depois que a transferencia das concessões trazidas 
estiver registrada no departamento mineiro de Diamantina, em 
nome da sociedade ou de todos os representantes ou tiuei-com
missarios. 

Deve notar-se que os Srs. Rezende e Lobstein não pediram 
directa nem indirectamente, pelos valores que trouxeram, retri
buição alguma em dinheiro ou acções que pudessem constituir 
encargo immediato para os accionistas, contentando-se com uma 
parte legitima dos beneficios. 

Ficaram juntos, após menção, um plano figurativo das con
cessões de Boa Vista e outro das concessões de Lagôa Secca. 

TITULO lll 

CAPITAL SOCIAL-ACÇÕES 

Art. 7.0 O capital social é fixado na somma de um milhão de 
francoi, dividido em dez mil acções de cem trancos cada uma. 
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Cada. acção di\, direito a. uma. parte igual na participação dos 
lucros e na, propriedade do activo social. 

Art. 8. 0 A importancia das acções será paga na séde da so
ciedade em Pariz, do seguinte modo : 

Vinte e cinco francos no acto de subscrever, e os restantes 
setenta e cinco francos quando determinar o conselho de 
administração da sociedade, a qual fixará a importancia das 
chamadas e bem assim as épocas em que deverão e1Tectuar-se 
as entradas. 

As chamadas serão feitas por meio de annuncios insertos 
quinze dias antes em um dos jornaes judiciaes de Pariz e desi
gnado para as publicações legaes das sociedades. 

Art. 9. o Qualquer entratla em atrazo trará de pleno direito 
juros em favor da sociedade na razão de 6 °/o ao anno a contar 
do dia da exigibilidade sem petição em justiça. 

Art. 10. Na, falta de pagamento no dia do vencimento, 
a sociedade persel!'ue o devedor e póde mandar vender as 
acções em atrazo. Para isto uasta publicar os nu meros em um 
jornal de annuncios legaes em Pariz, e quinze dias depois da 
publicação procede-se á venda das acções, por conta e risco dos 
retardatarios, na Bolsa, por intermedio de um corretor, ou em 
leilão publico por meio de um tnbellião, sem petição em justiça 
nem outra. formalidade. Os títulos vendidos 1icnm nnllos c 
novos títulos com os mesmos numeras são entregues aos com
pradores. O preço da venda é deduzido, nos termos de direito, 
do que é devido pelo accionista expropriado, o qual fica respon
savel pela differença e aproveita do excedente. O titulo em que 
não houver a menção regular do pagamento das chamadas feitas 
deixa de ser negociavel. 

Art. 11. As acções serão nominativas, emquanto não forem 
intcgralisadas. E depois de integrn.Jisadas, serão nominativas ou 
ao portador, á escolha do accionista. 

Os títulos provisorios ou definitivos são extrahidos de talões 
numerados, sellados com o sello da soeiodade e revestidos ua 
assigna tura de dons administradores. 

Art. 12. A transferencia tios títulos ao portador opera-se pela 
simples tradição do titulo ; n. dos títulos nominativos tem logar 
por meio ele umn. declaração de transferencia constatada no re
gistro da sociedade pelo cedente ou por seu mandatario. As 
despezas resultantes da transmissão são por conta do comprador. 
A sociedade póde exigir que a assignatura das partes seja ga
rantida por um agente de cambio ou por uma autoridade pu
blica. Só podem transferir-se os títulos cujas chamadas vencidas 
teern si1lo pagas. 

Art. 13. As acções são indivisíveis perante a sociedade que não 
reconhece sinão um proprietario para cada, uma; todos os pro
prietarios em commum de uma ::wção, ou todos os quo a ella 
teem direit•1, não importa por que titulo, mesmo o usufructna
rio o simples proprietario, são obrigados :t fa7.er-se rdpresentar· 
perante a sociedade por uma só e mesma pessoa, em cujo nome 
a acção deve ser inscripta, si for nominativa. 
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os herdeiros ou credores de um accionista não podem, sob 
qualquer pretexto que seja, provocar a apposição dos sellos sobre 
os bens e valores da sociedade, nem pedir a partilha ou a lici

. tação ; &to obrigados a conformar-se com os inventarias sociacs 
e com as deliberações da assembléa geral. 

Art. 14. Os dividendos de qualquer acção nominativa ou ao 
portador são validamente pagos ao portador do titulo ou docoupon. 
O dividendo que não for reclamado no espaço de cinco annos, 
contados do seu vencimento, prescreve a favor dD. sociedade. 

Art. 15. Os direitos e obrigações inherontes a acção seguem 
os títulos em quaesquer mãos a que elles passem. 

A propriedade de uma acção comporta de pleno direito a 
adhesão aos estatutos da sociedade e ás decisões da assembléa 
geral. 

TITULO IV 

ADMINISTRAÇÃO )lA SOCIEDADE 

Art. 16. A sociedade é administrada por um conselho com
posto, pelo menos, de cinco membros e no maximo de sete 
tomados entre os socios, nomeados e revogaveis pela assembléa 
geral dos accionistas. 

Art. 17. Cada administrador deve ser proprietario, durante 
todo o tempo do seu mandato, de cem acções, pelo menos, as 
quaes ficam afiectas á garanOa da sua gestão. Ella8 são nomi
nativas, inaliena.vels, depositadas na caixa social e selladas com 
um seno indicando a sua inalienabilidade. 

Art. I8. Os administradores são nomeados por seis annos, 
salvo os atreitos da renovação. O primeiro conselho é nomeado 
por seis annos pela assembléa geral constitutiva da sociedade. 
No fim dos seis primeiros annos, o conselho será integralmente 
renovado. Em seguida. haverá uma renovaçfto cada anno. 
Esta renovação recahirá sobre um numero sufficiente de membros 
afim de que a duração das funcções de cada um não exceda o 
prazo maximo de seis annos. E' a sorte que designa. os membros 
deste novo conselho que devem sr~rvir nos cinco primeiros annos; 
depois é por antiguidade. Potlom sempre ser reeleitos. No caso 
de morte. demissão ou outra causa, de um ou mais dos membros 
do conselho, as vagas poderão previamente ser preenchidas 
pelo mesmo conselho de administração até a primeira assembléa. 
geral, a cuja confirmação serão sulJmettitlas as nomea~~ões. O 
administrador assim nomeado em substituição de outro, cujo 
mandato não houver expirado, só fica om exercicio até a época 
em que terminem as funcções do seu predecessor. 

Art. 19. Cada anno, depois da assembl0a geral ordinarbt, o 
conselho nomeia. entre os seus membros um presidente, e si o 
julgar necessario, um vice-presidente. 
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No caso de ausencia do presidente e do vice-presidente. o con
selho designa qual dos seus membros <leve preencher as funcções 
de presidente. 

Art. 20. O conselho do administração rouue-sc na só< lo social 
ou em outro qualquer logar designado pelos avisos de convo
cação, tantas vezes quantas o interesse da sociedade o exigir. 

As deliberações são tomadas por maioria de votos dos mem
bros presentes ; em caso de empate o voto do presidente ó pre
ponderante. 

A presença de tros membros, pelo menos, é necessaria para a 
validade das deliberações. 

Ninguem póde votar por procuração em come lho. 
Art. 21. As deliberações do conselho de administração são 

constatadas por actas inscriptas em um livro especial na séde da 
sociedade e assig-n::ulas pelo presidente o por ou teo :\(\ministra
dor que tenha assistido á sessão. 

As cópias ou extractos a produzir em Juizo ou em outra qual
quer parte são certificados pelo presidente uo conselho de admi
nistração ou por um administrador. 

Art. 22. O conselho ó investido dos poderes os mais amplos, 
sem limite nem reserva, para obrar em nome da sociotl&<le e 
fazer todas as operações relativas a seu objecto; recebe quaes
quer quantias que devidas sejam á sociedade, passa os compe
tentes recibos e quitações ; autorisa todas as desistencias do em
bargos mobiliarias ou immobiliarios e de hypothccas, bem como 
todas as desistencias de privilegias e de outros direitos, com ou 
sem o seu pagamento ; concede todas as prioridades ; autorisa 
quaesquer instancias judiciaes, seja exigindo, sejt'. defendendo, 
e representa a sociedade em Juizo; trata, transige e resolve so
bre todos os interesses da sociedade; fix(\ as despezas geraes da 
administração, celebra tratn.tlos, njustes, emprezas por emprei
tadas ou por qulllquor out'ra fórma, pede e acceita concessões, 
faz toda a especie de convenções com governos ou Mining
Boards, com os proprietarios uo terrenos, companhias de ca
minhos de ferro, companhias maritima.s e outras, afim de rea
lizar, facilitar ou dosenvolv,~r as operações ua sociedade, esta
tua sobre os estudos, plantas o orçamento::; propostos p(l.ra a 
execução de qualquer trabalho, concede e acceita arrendamen
tos com ou sem promessa de venda, autorisa quaesqucr com
pras, vendas e trocas de immoveis, cede e compra bens e di
reitos, mobiliarias ou immobiliarios, entra com bons o direitos 
desta socieda•io em quaesquor onteas sociedades constituídas ou 
para oonstituir, toma parte na subscripção de acções das socie
dades que teem um fim similar ao do objecto social ; contrahe 
os emprestimos exigidos pelas necessidades e negocios da socie
dade, modiante a taxa, encargos e condições qne julgue conve
nientes, já por meio ue emissão Je obriS"ações, já pela abertura 
de creditos, já por outra fórma; hypotheL~a os immoveis da so
ciedade, consente em toda a sorte de antichresis e de delegações; 
dá penhores, consignações e outras garantias mobiliarias ou 
immobiliarias de qualquer natureza que sejam; assigna e 
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acceita saques, letras, cheques, obrigações, endossos, cauções e 
toda a especie de títulos commerciaes ; determina a collocação 
dos fundos disponíveis e regula o emprego das reservas; autorisa 
o levantamento, transferencias, conversiio e alienação de fun
dos, rendas, creditas, annuidades de bens e toda a especie de 
valores pertencentes á sociedade, e isso com ou sem garantia; 
nomeia e demitte todos os mandatarios, empregados e agentes, 
marca-lhes as attribuições, ordenados, salarios o gratificações, 
seja a titulo permanente ou a titulo transitorio; liquida as con
tas que tenham de ser submettidas a assembléa geral e faz um 
relatorio sobro ellas e sobre o estado dos negocias sociaes ; pro
põe e fixa os dividendos a distribuir; elege domicilio onde neces~ 
sario seja; cumpre todas as formalidades e consente em sub
metter a sociedade às leis dos paizes onde ella funcciona ; final
mente, decide sobre tudo que interessa á administração social. 
Estes poderes conferidos ao conselh0 são enunciativos e não li
mitativos dos seus direitos, pois que elle deveria gosar de fa
culdades tão latas como as do gerente mais antorisado de uma 
sociedade commercial em nome c0llectivo. 

Art. 23. O conselho póde delegar todos ou parte dos seus 
poderes, para o andamento dos negocias, em um ou mais admi
nistradores, em um ou mais directores, tomados mesmo fóra do 
seu seio. O conselho determina e regula as attrilmições do ou 
dos administradores, delegados ou diroctoros, e lixa, sendo pre
ciso, o numero de acções nominativas que os ultimos devem 
possuir e depositar na caix:a social. Determina o ordenado fixo 
ou proporcional que se deve dar aos administradora;;, delegados 
ou directores. O conselho póde tambem conferir poderes a qual
quer pessoa que julgue conveniente, por uma, procuração espe
cial e para um fim determinado. Todos os actos de cessão, ven
das, transferencias, negocias, tratos e outros, tendo responsabili
dade da parte da sc•ciedade, deverão ser assignados por dous 
administradores ou por um administrauor e um director, a 
menos que haja uma delegação conferida a um só ou a um 
mandatario especial. 

Art. 24. Os administradores recebem, além 1lo Ol'denado in
dicado no art. 41, bilhetes de presença, cujo valor será deter
minado pela assembléa geral e repartido pelos membros do 
conselho, segundo elles julgarem conveniente. O administrador 
encarregado de funcções especiaes ou de nma mis:;ão fóra será 
indemnisa.do como o conselho determinar. Estas imlemnisações 
entrarão na conta de despezas geraes da sociedade. 

Art. 25. Os administradores da sociedade não pod~m ter com 
ella negocio ou empreza. alguma sem a. prévia autorisação da 
assembléa ger::tl dos accionistas, de accordo com a dispusiç~o do 
art. 40 da lei de 24 do julho de l8ü7, e todos os annos se dará 
conta á assembléa geral dos negocias e emprezas deste genero 
que ella tiver autorisado. Mas os administradores podem, con
juntamente com a sociedade, obrigar-se com terceiros, e tomar 
parte em todas as operações da sociedade. 
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TITULO V 

COMl\IISSARIOS 

Art. 26. A assembléa geral annual designa um ou mais com
missarios, associados ou não, encarregados de cumprir a missão 
de flscalisação prescripta pela lei de 24 de julho de 1857 e que 
poderão operar conjunta ou separatlamente, si são muitos. Ou 
os commissarios recebem uma remuneração, da qual a. importancia 
é fixada cada anno pela assembléa geral. 

TITULO VI 

AiiSEMBI,i~A GERAL 

Art. 27. A assembléa geral regularmente constituída repre
senta a universalidade dos accionistas ; as suas decisões regular
mente tomarias são obrigatorias para todos, mesmo para os 
dissidentes, ausentes e incapazes. 

Art. 28. Ellt se reune cada anno na séde social ou em qual
quer outro logar designado pelo conselho do administração no 
decorrer do primeiro semestre. A assembléa. póúe, all)m disso, 
ser convocada, extraordinariamente, seja pelo conselho de admi
nistração, seja no caso de urgencia, pelo ou pelos commissarios. 

Art. 29. A assembléa. geral compõe-se de todo o accionista 
proprietario de 50 ou mais acções. Os proprietarios de menos 
de 50 acções poderão reunir-se para formar este numero e 
fazerem representar-se por um delles. A assembl1~a geral ordi· 
naria, para ser valida, deve ser composta de um numero de 
a~cionistas representando, pelo menos, um quarto do capital 
social. Si esta condição não for preenchida, a assembléa geral 
é convocada de novo e nesb segunda reunião as deliberações 
são validas qualquer que seja o numero de acções representadas, 
mas ellas só podem recahir sobre o objecto da primeira reunião. 
A segunda convocação deve ter lagar com 15 dias de inter
vallo da primeira assembléa, pelo menos, mas os annuncios 
podem ser feitos com lO dias de antecipação apenas. O conselho 
de administração marcará, no caso de segunda. convocação, o 
prazo em f(Uo devem ser depositadas as acções ao portador para 
poderem dar direito a tomar p:1.rte na a:;sembléa. Nenhum 
accionista se pôde f~zer representar na ass2mbléa sinão por um 
procurador, membro elle mesmo da assembléa, salvo o caso pre
visto neste artigo. A fóema dos poderes é determinada pelo 
conselho de administração. 

Art. 30. As convocações, salvo o qne fica dito no art. 29 
par:ct o cflso (la segunda assembléa, são feitas por annuncio inse
rido com 20 d!as de antecipação em um jornal de annuncios 
legaes de Pariz. Os annuncios convocatorios devem indicar 
sempre o objecto da. reunião das assemhléas extraorclinarias. 
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Art. 31. Para ter tlireito de assistir ú assemhlea geral, os 
proprietarios de acções ao portauol' devem depositai-as nas 
caixas designad:ts pelo conselho de administração 15 dias pelo 
menos antes da data tixada para a reunião. E'-lhes entregue 
um bilhete de admissão na assemhlén. geral, as:;im como a todo 
o propriehrio de 50 acções nominativas, pelo menos, comtanto 
que a transferencia se tenha e1Ioctuado com mais de 15 dias de 
antecedencia da data da reunião da assemlJlóa. Este bilhete é 
nominativo e estrictamente pessoal. 

Art. 32. Quinze dias, pelo menos, a~1tes rl:1 reunião da assem
blea geral, todo o accionista pôde tomnr conhecimento, na séde 
social do inventario, da lista dos accionistas e dos membros <la 
assembléa, e fazer-se entregar cópi:.1 d,) l1alanço o bem assim 
do parecer do ou dos commissarios. 

Ar·t. 33. A ord('m do dia é tixatla pelo conselho ~~.<lministra
tivo. Sómente se incluem nella as pl'opo::-tHs de iniciatint do 
conselho ou dos commissarios, ou as que são transmittidas ao 
conselho, um mer, anV~s da reunião, pelo menos, com a assigna
tura de membro;;; da assemblea que representem uma quarta 
parte do r.:•pital sochl. Não se póLlc dclil1el'ar siuão sobre o 
objecto da ordem do dia. 

Art. 34. A assemLléa gm>ctl é presidida pelo presidente do 
conselho de administração e, no caso (le impeLlimmlto, p8lo admi
nistrador que o conselho designar para este e tl'eito. Os dous 
maiores accionistas presentes exercerão, si as acceitarem, ns 
funcções de escrutinadores. A mesa nomei::\ o seu secrohrio. 

Art. 35. Todas as deliberações s:to tonwtlas por maioria tle 
votos dos membros presentes. Cada accionista tem tantos votos 
quantas cincoenta acç>ões possuir. m:~s em nenhum caso po
derá reunir, quer na qnali1iado de propricbrio, quer como 
mandatario, mais de 40 votos. 

Haverá escrutínio secreto, quando o ref}neiram ac~ic)lnistas 
que representem, pelo menos, a quarta parte do capital social. 

Art. ~3f,, A assemble:t geral n.nntml ouve o pareo:·er do ou dos 
commissarios sobre a situação 'los negw~ius :;;ocLws, sobre o ba
lanço e as contas apresent1. i:ls pelos arlministradnres. 

Discute e, si for opportuno, apJ•l'o\·a as contas; tixa os dh'i
demlos sob proposta r lo conselho de administr lÇ<tO, nomeia os 
administradores e os commissal'ios em snbstitnir;ão daquelles 
cujas funcções terminarillTI ; delibera e estahw soberanamente 
sobre todos os interesses da sociedade o confere ao conscll10 de 
administração os poderes suppleme!lt:tres que julgue uteis. 

A assemblea geral annual pótle ser ,,rdinaria e cxlraodi
naria, si para isso reunir as nccessarias condiçôes . 

.Art. 37. As deliberações tla assemlJié~1 geral s~o constatadas 
por actas lançadas em um livro e . ..;pecial c assig1mdas pela 
mesa. 

Será lavrada uma fulha de presençfl, com os nomes e domi
cili.)S dos accionistas presentes e o numero de acçõJs represen
tadas por carla um del!es. 

Esttt folha é certit1ca•la peb mes;t ,h ~~::semlJléa e e deposi-
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tada na séde social, para ficar annexa á acta e poder ser com
municada a quem o requerer, 

Art. 38. As cópias ou extractos destas actas, a produzir ·em 
juizo ou em toda a parte onde preciso for, são assignadas pelo 
presidente do conselho de administração ou por um adminis
trador. Depois da dissolução da sociedade e durante a liqui
dação, as cópias ou extractos são certificados por dous lir}uida
tarios ou, em caso de necessidade, por um sú. 

TITULO VII 

ESTADOS SE:\IESTR:\ES - INVENTARIOS 

Art. 39. O anno social principia no dia 1 ue jnneiro e ter
mina em 31 de dezembro. Excepcion:dmente, o primeiro exer
cício comprehende o tempo decorrido desde a con::;tituição deli
nitlva da sociedatle até o tlia 11 de dezembro de 1808. 

Art. 40. Pelos cuidados do con:,elho de administração serã. 
formado cada semestre nm estado snmmario da situação actl va 
e passiva tla sociedade, e este estauo serit posto a disposi(·ão do 
on tlos commissarios. 

Além disso, será estabeleciuo cada anno um inventario, con
tendo a indicação de todos os valores, moveis e ih1lllo~eis, e de 
todas as dividas activas e passivas da sociedade. 

Este inventario é posto it disposição dos commissa!·ios no qua
dragesimo dia, o mais tarctar, antes da. assembléa geral. E' 
apresentado nessa assemblea e todo accionista o pó:le exami
nar com antecipação, na séde social, e bem assim tomar conhe
cimento da lista dos acciouistas. 

TITULO YIII 

REPARTIÇÃO DOS LUCROS E ,\::\IORTIS.\Ç'ÃO DAS ACÇÕES 

Art. 41. Os productos liq_uidos, depois de deduzidas as amor
tisações industriaes, as indemnisações, emolumentos, gl'atitlca
ções on participações de interesses abonndo3 aos a1lministra
dores, delegados, directores e agentes, os ju~os e amortisações 
dos c:1pitaes mutuatl03, as de:;pezas geraes e encargos sociaes, 
constituem os lucros sobre os quaes são tirados cada anno : 

1", cinco por cento para reserva legal, olJrigatorio'i emquanto 
o fundo 1le reserva fur inferior ao decimo da lei ; 

2", a quantia. necessaria para pr~gar ás acções .tm juro ou pri
meiro dividendo de 6 °/o sobre o capital real i-lado e não amor
tisado. Est,~s juros serão cumulativos, isto é, si os lucros de 
um ou de muitos annos t:"_o permittirem esta, distribuição, os 
juros não pagos juntam-se aos juros posteriores e serão tirados 
dos lucros dos annos subs0qnentes; 
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3°, a quantia de 100.000 fráncos de3tlnada. a amortlsação do 
capital social. Este levantamento não poderá nunca exceder a 
100.000 francos por arino, mesmo si o capital social for augmen
tà.do. E si os lucros de um anno não per·mittirem quo se effectne, 
rião poderá transportar-se para, os ntmos seguintes. 

Sobre o excedente serão tirados : 
a) 6 °/ o attribuidos ao conselho de a.fmini::;tração; 
b) uma quantia a fixar pela assembléa geral, sob pl'Oposta do 

conselho de administração, qne se!'á destinada para a consti
tuição de reservas extr,wrdinarb.;; ou espocin.es. 

O saldo dos lucros será distribuiuo, metaJe ás acções e me
tade ás quotas de fundadores. 

O paga:nento dos juros e dividendos f<tZ·se por uma ou mais 
vezes, nas épocas fixadas pelo conselho de arlministração. 

A amorti .;ação das acções effectua-se, ou por meio de repar
tições iguaes entre ellas, ou por sorteio, segundo decisão do con
selho de administração. 

As acções amortisadas serão substitnidas por acções de uso
fructo, com os mesmos numeros, que não dão m~is direito ao 
pagamento dos juros, mas quo consen·a!ll, de resto, o;; mesmos 
direitos qne a acção primitiva. 

Art. 42. F.m representação dos 50 'iodos lncros attribuirlns 
aos Srs. Rezende e Lobstein, fundadores, crear-se-hão, a 
seu pedido, 10.000 títulos ao porta1lor, com o3 numeros um a 
dez mil, dando cada um dir8ito ú 1le(~ima millesima parte 
destes cincoenta por cento dos lnet·os, p ··la fót'lll;) quo o cons~lho 
de administração determinar. Estes títulos não conferem aos 
seus portadores direito algum de propriedade no activo social, 
nem ingerencia nos negocios da socir•dade. 

TITULO I:\. 

Art. 43. Por iniciatiY<l do con'>elhl) tle administração. a as
sembléa geral pólle introrluzit• ne-;tc~s estatnto3 as modificações 
que julgue uteis, especi:tlmellt) sohJ'<' us pontos seguintes : 
augmento e rerlucçfio da duração d•t sociedarlc•, su;l dissolução 
antecipada ou fusfio com outra !'ocierlade: a transfdrencia ou 
vend<.t a terceiros, assim como a etlfra•la, · pflra qualquer outra 
empreza, de parte ou da totctlidarle dos l.H~IlS. rlit•eitos e obriga
ções activas e passivas d:l soeiedade; a tt·ansformação da actnal 
sociedade em outra, de qun.lqnor fúrmt que seja, francoza ou 
estrangeira. As motlificações podem rcc,1hir mesmo sobre o 
objecto da sociedade, m::ts sem lhe alterar a essencia. Nestes 
diversos casos, a assernbléa geral é fornmrla conforme dispõe 
o ~~t. 29, mas só se .co~sidera regularmente constituída quando 
·esteJam presentes Mmomstas qne representem metade do capital 
social. Só são valirfns as delib3l'<)Çi1es toma,las por maioriil de 
votos. 
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Art. 44. No caso de perda de tres quartas partes do capital 
social, o conselho de administração deve convocar a assembl~ 
geral para o etieito de est~tuir sobre a questão de saber si se 
tem de proceder á dissolução da sociedade. A assemuléa consi':" 
dera-se regularmente constituída, logo que metn.de do capital 
social esteja representada. Si o conselho de administração não 
reunir a assembléa, os commissarios podem convocai-a; nos 
mesmos casos, qualquer accionista póde, sem esperar pela con
vocação, requerer em juizo a dissolução. 

Art. 45. Na expiração da sociedade ou no caso de dissolução 
antecipada, a. as~embléa geral, sob proposta do conselho d~ 
administração, regula a maneira de liquidação e nomeia, si ê 
preciso, os liquidatarios, um dos quaes, pelo menos, será esco
lhid,o entre os membros do conselho em exercício no momentQ 
da dissolução. Durante a liquidação, os poderes da assembléa 
geral continuam; clla approva as contas de lictui<la<::t:o e da 
quitação. 

Os liquidatarios teem a missão de realizar, mesmo amigavel
mente, totlo o activo mobiliario e immobiliario da sociedade e 
extinguir o passivo, e, com autorisação da assemLlea geral, 
podem, segundo as condições por ella estabelecidas ou acceitas, _ 
fazer a transferencia a terceiros ou outra sociedade, por melo 
de venda em praça ou cessão dos direitos, acções, obrigações 
da sociedade dissolvida, no todo ou em parte, contra. a remessa 
de dinheiro ou acções integralisadas dessa outra sociedade. 

Depois da extincção do passivo, o prodncto da lictuidação será 
empregado a reembolsar as acções de capital ainda não amor· 
ti.sn:d~s. O ex~dente, si existir, coJ?stituirá os l';lcros e serã. 
d1v1dtdo, segundo o art. 41, do segumte modo: cmcoenta por 
cento para as acções e cincoenta por cento para as quotas dos 
fundadores. 

TITULO X 

CONTESTAÇÕES 

Art. 46. Todas as contestações ctne possam levantar-se entre 
os socios, sob1·e a execução dos estatutos, serão submettidas á 

j urisdicção dos tribuna0s competentes do departamento do Sena.. 
As contestações relativas ao interesse geral e collectivo da so
ci,edade não podem distinguir-se contra o conselho rfe admi
nistração ou contra qualquer de seus membros, sinão em nom.~ 
da. massa dos acciomstas e em virtude de uma deliberação ~ 
asse mbléa geral. Todo o accjonista que quizer provocar uma. 
cont estação desta ordem deve communical·o, pelo menos um 
mez. a!ltes ~a mais pro~ima ass~mbl~a geral, ao conselho d,e 
adm IDistraçao, que é obngado a mel ml-a na ordem do dia da 
assembléa. 
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Si a proposta for rejeitada, nenhum accionista pú:le apresen
tai-a em Juizo para seu interesse particular ; si for approvada, 
D assembléa nomeará um ou mais commissarios para acompa
nhar o assumpto. Todas as intimações a que o processo der 
logar serão exclusivamente dirigidas aos commissa.rios. Nenhu
ma intimação indvielual poderá ser feita aos accionistas. Em caso 
de processo, o voto da assembléa serà communicado aos tri
bunaes conjunctamente com o pedido. 

Para o eff~ito das contestações, todo o accionista deverá eleger 
domicilio em Pariz e todas as notificações e intimações serão 
validamente feitas no Jomicilio escolhido, 8em ter em conta o 
domicilio real. 

A' falta de eleição de domicilio, as notificações jucliciaes serão 
feitas no cartorio do procurador da f<,epublica junto ao Tribunal 
Civil do Sena. 

TITCLO Xl 

REQUISITO) PARA A CONSTITUIÇlO DEST.\ SOCIED.\DE E AP(DIENTO 
DO CAI'ITAL 

Art. 47. A sociedade será definitivamente constituitla quando 
estejam preenchidas as condiçõ::s seguintes: 

1", que tenha sido subscripta a totalidade do capital social e 
paga a quarta parte, o que se veritical'á por meio de uma de-. 
claração dos fundadores, feita em tabellião, que se segue a estes 
estatutos e á qual vão annexos a lista dos subscriptores e o 
estado das entradas effectuadas. 

2", que uma primeira assembléa geral a que teem direito de 
assistir todos os accionistas, e onde esteja representada, pelo 
menos, metade do capital social, verifique a sincer·idade da de
claração e o estado das estradas ; e nomeie um ou mais commis
serios para apreciarem o valor dns propriedndes e direitos tra
zidos pelos Srs. Rezende e LoLstein e vantagens estipuladas 
nestes estatutos em proveito dos fundadores, e fazerem um re
latorio a este respeito para ser vresente á segunda assemblea 
geral; 

33
, que esta segunda assemblea, depois de tomar conhecimento 

do relatorio àos commissarios, que serú impresso e posto á dis
posição dos accionistas com cinco dias de antecipação, approve 
os valores trazidos pelos Srs. Rezende e Lohstein e as vantagens 
particulares estipuladas em beneficio dos fundadores ; nomeie os 
administradores por seis annos ; nomeie um ou mais commis
sarios conforme o disposto no art. 32 ela lei de 24 de julho de 
1867; e, finalmente, constate a acceitação dos administradores 
e commissarios presentes na rem'lião. 

Estas duas deliberações devem ser adaptadas em c8nformidade 
com o que ordena a lei de 24 ele julho rlo 1867. 

Excepcionalmente, as assembleas geraes constitutivas da so-· 
ciedade serão c-onvocadas por avisos inseridos em um jornal de 
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annuncios legaes de Pariz, com dous dü1s de intervallo para a 
primeira, assembléa u cinco ::lias para a segunda. 

E~tes intervallos s:1o a pplica v e i:-; as assomuléas geraes que 
ti verem de resolver sobre a approvação dos ,-a! ores traziuos em 
e:3 pecie, no caso de augmen tu do capital socictl. A assem bléa 
que tiver a resolver sobre t1 sinceri,lade da declaração de sub
scripçilo e das estl'adas, tratawlo-se de angmonto de capital por 
meio de valor,~s de~sa e:;pecie, po,lerá s13r convocatla com cinco 
dias de intervallo. 

Estes prazos só serão olJrigatorios emquanto os subscriptores 
e accionistns não são representados nas assemhléns. 

TITULO XII 

CO~Dli_'ÃO Sl"SPEr--;SIVA 

Art. 48. Esta socie,latle, depois da sna con::itituição legal, 
nos termos acima indicados, tica, pelo que diz respeito a sua 
existencia, sujeita ú condiçãl) suspew;iva da n>riticaçi"io e reco
nhecimento por um engenheiro nomeado pela segnnda assembléa 
geral constitutiva da exactidão das informações fornecidas pelos 
fundadores sobre o valor so~ial dos bens trazido). A missão 
do engenheiro delegado deverá estar eonclnida no p"razo de seis 
mezes, a contar da constituição legal da sockdarle. 

A realização desta condição será consta tacla por uma simples 
declaração do conselho de administração on do seu delegado, e 
fará prova mesmo com relação a terceiro:;. 

Si pass:1.uo o prazo de seis mezes, contados da c::mstituição 
legal, est;l condiçã.o não estiYer realiz:ula, a socieda1le consi
dera-se não existente e as importancias já realizadas serão re
stituídas immediatamente aos subscriptores ou aos seus her
deiros salva a deducção dos gastos da missão acima indicada ~e 
dos actos e mais documentos constitntivos 1h sociedade. 

Para publicar estes estatutos e os actos f!Ue delles di
manaram, são conferidos todos os poderes a<) portadot' de uma 
expedição ou extractos dos ditos actos. 

Feito e passado em Pariz, rua de Pro\·encl) n. 56, nn, séde da 
sociedade Marabaud, Pnemri & Comp., no anno t.le 189i, no dia 
11 de fevereiro. 

E os comparect...htes assignaram com os tabelliães depois de 
leitura feita. 
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Segue a menção. Registrado em Pa.riz, em 15 de fevereiro 
de 1897, folio 60, compartimento 8. 

Recebidos tres fra.ncüs setenta e cinco centimos. - (Assigna
dos) Caseneuve - Portefin. Expedição em vinte e dous rolos 
contendo uma chamada e uma palavra nulla. - (Assignado) 
Portefin. 

Ao lado o carimbo do tabellião em Pa.riz. 
Declaração de subscripção e de entrada de dinheiro: 
E no anno de 1897, em 18 de fevereiro, perante Mestre Porte

fln e seu collega, tabelliães em Pariz, abaixo assignados, compa
receram: 1°, o Sr. Lulz de Rezende, joalheiro, exportador de 
diamantes brutos, residente no Rio de Janeiro (Brazil), rua do 
Ouvidor; 2°, o Sr. Emile Lobstein, negociante de diamantes, 
residente em Pariz, rua Drouot n. 19. 

Os quaes, depois de dizerem que segundo acto recebido por 
mestre Porteftn, abaixo assignado, e seu collega, tabelliães em 
Parlz, em 11 de fevereiro do 1897, do qual a minuta precede, 
estabeleceram os estatutos de uma socíedado anonyma com o 
capital de um milhão de francos, denominada Companhia de Boa. 
Vista, para explorar diamfmtes, minas de ouro e outros metaes, 
leitos de rios, terrenos auríferos e diamantiferos pertencentes Oll 
que venham a pertencer á sociedade, cuja s~~de é em Parir:, rua 
Drouot n. 19; pelos presentes declararam que o capital social 
de um milhão de francos representado por dez mil acções de 
cem francos cada uma, desta companhia, foi integralmente sub
scripto e qu~ cada subscriptor pl:lgou a quarta parte do montante 
de cada uma de suas acções. 

Em apoio desta declaracão, c,s comparecentes apresentaram 
aos tabelliães abaixo a.ssignados um estado ou lista contendo a 
indicação dos nomes, sobrenomes, qualidades e domicílios dos 
subscriptores, o numero das acções subscriptas por cada um del· 
les e entradas tambem effectuadas por cada um delles. A qual 
peca fica annexa a este, depois de ter sido certificada verdadeira 
pelos comparecentes ~rs. Rezende e Lobstein. 

O qual acto foi feito e passado em Pariz, rua de Provence, 
n. 56, na séde da sociedade, Mirabaud, Puerari & Comp., no 
dia, rnez e anno acima indicados. E os comparecentes assi
gnaram com os tal>elliães, depois de ter feito a leitura. Segue 
a menção. 

Registrado em Pariz em 20 de fevereiro de 1897, folio 73, 
compartimento 16. Recebidos tres fi ancos setenta e cinco cen
t imos. - (Assignado) Caseneu'l)e. 
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ANNEXO 

COMPANHIA DE BOA VISTA 

Lista dos subscriptores das 1.0. 000 acções de 1.00 francos comti
tuindo o capital social 6 estado das entradas 

:;_;j 
~ 

~ NOMES, SOBRENOMES, 
0 PROFISSÃO E DOMICILIOS 
~ DOS SUBSCRIPTORES 

z 

I Aboilard Georges, in
dustrial, 46 avenue 
de Breteuil, Paris .•. 

2 Baudouin HenriJacques, 
proprietario, 8 rue 
Royale, Paris •...••• 

3 Benoit d'Etiveaud Ray
mond, commissionario 
da fazendas, 34 rue 
da Provence, Paris .. 

4 Benoit d'Etiveaud Lu
cien, joalheiro, 34 
rua de Provence, Pa-
ris ...•.•......•..... 

5 Bonnefon (de) Georges 
Fernand, tlroprieta
rio, 30 rue de Cor
tambert, Paris •..••. 

ô Boulay Elie, doutor em 
medicina, 35 avenue 
de Mac-Mahon,Paris. 

7 Carnot Ernest, enge
nheiro civil de minas, 
deputado da Côted'Or, 
38 rue de L ubec, Paris. 

8 Carnot Sadi, capitão de 
infantaria, 21 avenue 
de l'Alma, Paris .••. 

9 Cunh11ng Bernard Louis 
Philippe Edouard, en
genheiro-chefe do cor· 
po de minas, 33 rue 
de la Bianfaisance, 
Paris •.•.••.••.••••• 

250 

250 

50 

50 

100 

50 

250 

50 

20 

Francos FranoM 

25.000 6.250 

25.000 6.250 

5.000 1.250 

5.000 1.250 

10.000 2.500 

5.000 1.250 

25.000 G.250 

5.000 1.250 

2.000 500 
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~ NOMES, SOBRENOMES, 
0 PROFISSÃO E DOl\IlCILIOS 
§ DOS SUB:3CRIPTORES 

z 
----------- -·----1-----1-----

lO Dollfns-Galline Charles, 
proprietario, 68 rue 
Cardinet, Paris ....•. 

ll Domange Albert, indus
tl'ial, 60 rue de l\Ion-
ceau, Paris ......... . 

12 Dramar (de) Georges, 
artista, pintor,l57 rue 
du Tanbourg Saint 
Honoré, Paris ...... . 

13 Eicllthal (d') John Adol
phe \Yilliam, enge
nheiro civil de minas, 
19 boulevarJ. de Cour
celles, Paris ....•.... 

14 L"igueiredo (de) Fran
cisco ( conde ), ban-, 
queiro, 5 avenue de 
l'Opera, Paris ...... . 

15 Gallien Henri, advo
gado, 66 rue de Ren-
nes, Pari, .......... . 

16 Gorecki Charles, pro
prietario, 24 rue Al
phonse de Neuville, 
Paris .............. . 

17 Hentsch Edouard Emile, 
banqueiro, 66 rue de 
la Chaussée-d'Autin, 
P<:~.ris .............. . 

18 Hime Harold,banqneiro, 
27 rue Pierre Char-
ron, P clrÍS .......... . 

19 Léon El:e, proprietario, 
I rue Lesueur, Paris. 

20 Lobstein Paul, nego
ciante de diamantes 
19 rue Drouot, Paris. 

21 Lobstein Emile, nego-
ciante de diamantes, 
19 rue Drouot, Paris. 

Francos 

2;)0 2;).1)1)!) 6.250 

1. o no 1 o o. ooo 25.000 

50 5.000 1.250 

150 15.000 3.750 

100 IO.Oür) 2.500 

50 5.000 1.250 

50 5.000 1.250 

50 5.000 1.250 

100 10.000 2500 

251) 25.000 G 250 

50 5.000 }.250 

150 1 15.000 3.750 
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NOMES, SOBRENOMES, 
PROFISSÃO E DOMICILIOS 

DOS SUBSCRlPTORES 
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---1-----------1----i---------

22 Menesson AimB Joseph 
Gustave,advogado do 
Tribunal da Relação 
de Paris, 43 Bou
levard Malesherbes. 
Paris ..............• ~ 

23 Mirabaud, Puerari & 
Comp., banqueiros, 
56, rue de Provence, 
Paris .............•. 

24 Mira.baud, Paul Bar
thélemy, banqueiro, 
56 rue de Provence. 
Paris ............... .' 

25 Mirabaud Jacques Al
bert, banqueiro, 56 
rue de Provence, Pa-
ris ................ . 

26 Mirabaud Gustave Hen
ri, bf\nqueiro, 5G 
r~e de Provence, 
Paris .............. . 

27 Miraba.ud Robort, pro
pr1etario, 8G avenue 
de Villiers, Paris .... 

28 Montaugu (Comte de) 
Pierre Augustin Jo
seph, proprietario, 18 
r·ue de Martignac, Pa-
ris ..........•....... 

29 Mou le Andrieo, enge
nheiro civil, 24 rue 
d'Aumale, Paris ..... 

30 Odier Viuva (Louis Ed
mond) née Paccard, 
Louise Marie, 86 Bou-
1evard Ma1esherbes, 
Paris .....•......... 

31 Odier Léon, banqueiro, 
38 bou1evard de Cour· 
celles, Pari.s .....•. 

100 

2.000 

1.000 

550 

57>0 

100 

400 

50 

100 

50 

10.000 2.500 

200 . 000 50 . 000 

100.000 52.000 

55.000 13.750 

55.000 13.750 

10.000 2.500 

40.000 10.000 

!) • 000 1. 250 

10.000 2.500 

5.000 1 1.250 
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ª ~ NOMES, SOBRENOMES, 
o PROFUSÃO E DOMICILIOS 
~ DOS SUBSCRIPTORES 

z 

32 Oudin Alfred Alexan
dre, bDnqueiro, 9 rue 
Louis le Grand, Paris. 

33 Paccard & Comp., ban
queiros, Genebra •.... 

34 Porak Charks, doutor 
em medicina, 176, 
Boulevard Saip.t Ger
main, Paris ......••.. 

S5 Prince Amédée, corretor 
de· fazendas, 34 rue 
de Provence, Paris ... 

36 Puerari Eugene Bon, 
banqueiro, 56 rue de 
Provence, ~aris ...... 

37 Puerari Henri, empre-
gado de banco, 56 rue 
de Provence, Paris ... 

38 Rezende (de) Luiz, joa
lheiro, 4.8 rue de 
Hauteville, Paris •.•. 

39 Schweizer Jules, corre-
tor de fazendas, 8 rue 
Menars, Paris ....•..• 

40 \Venbel (de) A. Ch. 
Joseph Robert,mestre 
de forja, 3 rue Paul 
Baudry, Paris ....•... 

100 

450 

50 

500 

400 

30 

100 

50 

100 

F rnncos 

10.000 

45.000 

5.000 

50.000 

40.000 

3.000 

10.000 

5.000 

10.000 

Francos 

2.500 

11.250 

1 250 

12.500 

10.000 

750 

2.500 

1.250 

2.500 

Certificado de verdadeiro.- (Assignados) Emile Lobstein.
Luiz de Rezende. Segue-se a menção. Registrado em Pariz, em 
20 de fevereiro de 1897, folio 73, compartimento 16. Recebidos 
3 francos e 75 centimos.- (Assignados) Caseneuve.- Portefin. 
Expedição em seis rolos, sem chamada nem raspadura de pa
lavras nullas. Ao lado o earimbo do tabellião Portetln. 

E no dia 1 de maio de 1897, perante mestre Portefin e seu 
collega, tabelliães em Pariz, abaixo assigiiados, compareceu o 
Sr. Emile Lobstein, na qualidade de administrador da Compa
nhia de Boa Vista, sociedade anonyma com séde em Pariz, na 
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rua Drouot n. 19, e especialmente autorisado pelo conselho de 
administração da dita sociedade, que lhe delegou os poderes 
mencionados no art. 48 dos estatutos, nos termos de uma deli
beração de 2ô de abril de 1897, cujo extracto certificado con
forme pelo Sr. A lbet·to Mira.b::md, presidente do conselho, ftoou 
annexo a este depois de menção. E por elle foi dito o que se 
segue: 

Primeiro- Os estatutos da Companhia de Boa Vish foram 
estalJelecidos segundo acto recebido por mestre Portetin, abaixo 
assignado, e seu collega, tabelliiies em Pariz, em 11 de fevereiro 
de 1897. Os Srs. Luiz de Rezende e Emile Lob3tein, trouxeram 
para a so~iedade di ve-rsos bens e direitos indicados no dito acto. 

No art. 48 dos estatutos estipulou-se: que a socied:ule~ depois 
da sua constituição legal, fica, pelo que respeita a sua existencia, 
sujeita á condição suspensiya da verilicação e recJnhecimento 
<la exactidão dos in formes fornecidos pelo3 fundadores, Srs. Re
zen1le e Lobstein, do valor social dos bens que troux:era.m; e 
que a realizaçlo desta condição será constatada por uma simples 
declaração notariada do conselho de administração ou do seu 
delegado, que fará fé, mesmo p:-tra com terceiras pessoas. 

Segundo- A Companhia de Boa Vista foi constituída segundo 
os requisitos da lei, como se vê: 1° da declaração de subscripção 
e de entrada do capital social, rerehida por mestre Portetin, em 
18 de fevereiro de 1897; 2° das deliberações das du lS assembléas 
geraes constitutivas, de 18 e 27 do di to nJel de reverei t'o, cujos 
extrnctos certitlcados conformes pelo Sr. All>,~rt Mil'aLaud, pro
siriento do conselho, ficaram annexos depois Je menção. 

Terceiro- Finalmente, o Se. Lobsteiu decl;ua, em obediencia 
ao disposto no art. 48 dos estatutos, que a condição suspensiva 
sob a qual se constituiu legniiJt mte a Compmhia de Boa, Vista, 
foi cumprida e que, portanto, ella está definitivamente consti
tnida. 

Para fazer as publicações necessarias, todos os poderes são 
conferidos ao portador de um exteacto ou de uma. expadição. O 
qual neto foi feito e pa~sado em Pariz, no cartorio do talJellião 
Porteftn, no dia, mez e anno acima indicados. E depois de feita 
a leitura, o SI'. Lobstein assignou com os bbelliães. Segue a 
menção. Registrado em Pariz em 3 de maio de 1897, folio 68, 
compartimento 6. Re~ebidos ~~ francos e 75 centimo;;. - (Assi
gnado) Caseneuv.J. 

COJ\IPANIIIA Dl1 BOA VISTA 

Acta da primei1·a assemblea geml pam a constit l'içan da 
socierla.dc 

No dia 18 de fevereiro de 1897, ás 5 horas da tarde, os accio
nistas da sociedadr3 anonym t ucnominada Companhia de Boa 
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Vista reuniram-se em assemhléa. geral, em Pariz, na rna 
Pro,·ence n. 5o. 

A assemhléa proceue a composição da sua. mesa: o Sr. Albert 
Mir:tbautl é nomeado peesidente; o:s Srs. Paul l\Iiraba,wl e Ame
flée Prince são chamados pa.ra escrutinadores e o Sr. \Villiam 
d' Eichthal para secreta!'io. 

A tolha de presença constata a presença, em pessoa ou por 
procuração, de todos os accionistas que fortnam a totalidade 
do ca,pi tal social. 

O Sr. presidente dá conhecimento à assemhlúa llo acto rece
bido por mestre Portetin ~ sen colleg-a, ta,IJelliães em Pariz, col1-
tenuo a declaração dos fundadores d;t socied;"tde, de que o capital 
social de um milhão de feancos foi inteiramente subscripto e que 
a entrada de uma qmwta. pa,rtA das acções foi eiTectu<ula. Na 
mesa, apresentaram-se diversos documentos justiticativos desLt 
declar::tção. · 

Em seguida o Sr. presidente lemhra qne, em virt111l8 dos 
bens trazidos á. sociedade pelos S!'S. Rezende e Lobstein, fun
d::ulores, e das vantag-ons estipulaclns pelos estatutos a favor 
delles, deve nomeae-se um ou mais coimnis;;arios encaJTega1los 
de fazer um relatorio na sr~g-und;t assemblétt geral sobre o 
valor dos 1lito.~ IJens e vantagens. Ddpoi:-; de dh·ersas oiJ~erva
ções o sr. presidente põe successivamente a votos as resoluções 
seguintes da ordem do dia: 

Prim,eira 1·esoluçao 

A assernbléa geral, depois de ter tornado conhecimento Lia 
declaração 1le snbscripção e de entrada do capital soc'al, recebhla 
por me~tre Portefin, tabellião em Pariz, e dos docunwntD;;; jus
tificativos hoje apresentados, approva tndo e reconhece a sin
ceridade da declaraçãn llos fundadol'es a re~peito da snlJscripção 
das lO. 000 acções de 100 francos ~~acl[L uma, repre.;entando o 
capital social, e da entrada de 25 francos por acç;\o. Esta reso
lução foi adoptada por un,nlimida,le de Yotos. 

Segunda resolHÇ1io 

Em attenção aos bens trazidos pelos Srs. Rezende e Lol,stt~in, 
e as •:antagens particulares estipulad:IS uns estututos a favor 
dos fumladores, a assembléa geral nomeia o Sr. Lóon Ristelhne
ber, commissario encarregado de veritlcar o valor dos ditos 
t;ens e a can~a dn,s vantagens resultando dos estatutos, para, 
em seguida fazer, de conformidade com a lei, um relatorio que 
~erá impresso e posto á disposição dos accionbtas, no prnzo 
legal. Esta resolução é a<loptada por nnanimidn.lle de votos, 
menos os dos Srs. Rezende e Lobstein, '1U~ se abstiveram. 
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A sessão levantou-se ,·ts 5 1/2 da tarue. - (Assignados) A .. 
Mirabau,cl, presidente.- Amedee Prince.- P. Miraúaud: escru
tinadores.- \V. d'Eichtltal, secretario. Est<"t conforme. - O 
presidente, A .. illirabaud. 

Segue a men<;ão. Registrndo em Pariz em 3 (113 maio de 1897, 
folio 68, compartimento 6. Recebhlos 3 ft'ancos e 75 centimos. 
- (Assignado) Coseneuve. 

li 

CO:\IPA:\HIA DE BOA VISTA 

A.cta da segu;ula asselilbléa ge1·al c'Jnstitutiw 

No Jia 27 de fevereiro de 1897, <Ül 3 ~~ horas da tarde, os 
accioni::;tas da socicdaue anonyHJa Companhia de Bo<t Yi~ta re
uniram-se em a::;sembléa g~~ral, em Pariz, na, rua. l'rovence 
n. 56. O Sr. A. l\Iirahaull foi nom1·ado presidente, e chamou 
para escrutinadores os dons maiores act·ionistas presente:-:, que 
acceitaram, os Srs. lL Puerari e AnJetléo Priw~e. O Sr. \\ Jl
liam d'Eichthal foi nomeaJo secretario. 

O presidente diz que a convocaçiio dm:ta reunião foi füita por 
nm aviso inserido no jornal dos annnncios leg;1es, Les Petites 
A(fiches, numero do (lia :!0 de fevereiro do corrente, quo estava. 
sobre a mesa para ser annexo ú, acta. 

A folha de presenc·a constata a presença. em pessoa. ou por 
procuração das I o. oon acções q IH~ fc,rznam ~ tu tal itlatle do ca
pital social. 

O Sr. presirlenfe dú, leitura á a~senllJléa do rdatorio feito em 
1\) de fevereiro Je lt-;07 pelo Sr. Lr:-on Ristelltuober, commis
sario encarregado de apreciar o valor dos bens trazidos pelos 
Srs. Rezende e Lohstein e a causa das vimtagens estipuladas 
pelos estatntns em favor dns fnnrlatlores; o qual rehtorio foi 
impresso e posto ú dhposição <los a~cionistas no dia seguinte, 20 
de fevereiro. 

Depois de algumas questões e explirações, a assembl~a votou 
as seguintes resoluções : 

Priiizcira resoluçao 

A assembléa geral, depois de tet' tom::1do conhecimento do re
la.torio do Sr. Ristelhneber, commissario, e eonfot·me com as 
suas conclusões, declar,t appi'oval-as, e bem assim os valores 
trazidos pelos Srs. rtezontle e Lobstein e as vantagens particu
l<'tres estipnla.das em favor dos t'undt:tdoras; tudo nos termos dos 
estatutos rla sociedade e lavrados em um :teto passado de11lte 
de mestre Portefin e ~etl collega, talJe!liãcs em Pariz, em Il de 
fevereiro de 1897. 

Esta resolução foi npprovarla por unanimitbde de Yotrs, 
abstondo·~e os Srs. Rezende c Lobstciu. 
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Segtmda .,-esoluçllo 

A assembléa, de accordo com o disposto no art. 18 dos esta
tutos, nomeia administra.dores por seis annos os seguintes 
Srs.: Ernest Carnot, Emile Lobstein, Albert Mira.baud, Gustave 
Mirabaud e Luiz de Rezende. Estrt resolução fvi approvatla por 
unanimidade. 

Todos os nomeados presentes á ses~ão d':Jclararam acceitar as 
funcções de directores. 

Tercei1·a re~oluçtro 

A assembléa nomeia o Sr. Ristelhueber commissario para o 
primeiro anno, sendo esta resolução tomada por unanimidade de 
votos, declarawJo o nomead.o acceitar o encargo. 

Quarta rcsoluçao 

Em vist1 da adopção das resoluções prec3dentes e da accei
tação dos administradores e commissario, a assembléa geral de
ehwa a socieuade leg,tlmente comtituida, sob a con,lição sus
pensiva expressa nos estatutos. 

São concedidos ao portador do extracto ou d:J uma expedição 
todos os poderes necassarios p:tra faZGr as publie:tções legaes. 
Esta resolução foi unanimemente appt>ova•Lt. 

Levantou-se a sessão as 4 horas da. tarde.- (A .;signados) A. 
Mirabaud, presidente. -.4mêdde Prince.-E. P~erari: escruti
nadores. - lV. d' Eichthal, secrGtario. Por cópia, conforme. -
O presidente do conselho de administração, Mirabaud. 

Segue a menção. Registrado em Pariz em 3 de maio de 1897, 
folio 68, compartimento 6. Recebidos 2.750 francos. -(Assign::~.
do) Caseneut1e. 

I li 

COMPANHIA Dl~ BOA VISTA 

Extracto do 1·egistro das actas das sesslJes do conselho de admi _ 
nistraçl'io. Sessão de '2G de aúril de 1897 

' Estavam presentes o.:; Srs. Albert Mirn,lnwl, Luiz lle Re
zend~! Emile Lollstein. .o consel~o, te~do. veritlc~do que a 
cond1çao, sob a qual a soctedade fo1 constttUtda, esta. realizada, 
delegou no Sr. Emite Lobstein, administrador, os po:leres ne
cessflrios pn.ra fazer a dechw.tc5.o prevista no art. 48 dos esta
tutos. Por cópia, conform~.-0 presidente do conselho de admi
nistração, A. Mirabattd. 
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Segu8 a menção. R(~gistratlo em Pariz em 3 de maio de 
1897, folio Ci8, compartimento G. l~ecebidos 3 francos e 75 cen
timos.- (Assignados) Caseneuve .- Porte(i.n. 

Expeuição em sete rolos, sem chamarl,l., mas contendo uma 
palavra nulla.- Porte (in. . ·- . 

Achava-se ao Ltdo o C;lr:mbo do tabel!Iao em Par:z. 
E em 11 de junho de 1897, perante mestre Por·tetin e seu 

e1llega, tabclliães em Pariz, abaixo assignados, eompa1·eceu o 
Sr. üeorges Joseph De viso e, escrevente e tabellião, residente 
em Pariz, boulevard Saint Martin n. :l, o qual uepoz pelos 
presentes, no cartorio de mestre Portefin, para se extrahirem 
ns expedições necess·,rias, as peças seguintes, fJUe constatam 
a publicação leg-al dos actos constitutivo~ da Companhia de 
Boc~. Vista, sociedade anonyma com séde em Pariz, rua Drouot 
n. 19, cujos estatutos foram estabelecidos segundo acto rece
bido por mestre Portefin, tabellião em Pariz, em 11 de Feve
reiro de 1897. 

l.u Uma expedição de um acto de deposito lavrado no car
torio do Trilmnal do Commercio do Sena, em 15 de maio de 
18\)7. 

2. a T.Jma experliçfio de um acto de deposito h1 vrarJo no car
tol'io da. Justiça de Paz do 9° districto de Pariz. no mesmo dia. 

3. a Um exemplar assignn.do pelo impressor, logalisado e re
gistrado, do jornal Les Petites Ajfiches Pu1·isic,me,.;, numero de 
I~ de maio de 1897. 

Estas peças ficaram annexas depois ria menção. 
Feito e passado em Pariz no cartorio de mt:stre Portefin, no 

dia, mez e anno acima indicados. 
O comparecente, depois da leitura feita, nssignou com os ta

helliães. 
Seguem-se na nssign<1turas. 
Registrado em Pa1;iz, em 16 de junho dr~ 1897, folio 87, com

partimento 9. Recebidos 3 francos e 73 centimos.- (Assignados). 
Casenettve.- Portefin. 

Visto por nós, mestre Duvernoy, juiz, para a legalisação da 
assignatura de mestre Portefin. No imnedimento du Sr. presi
dente do tribunal de primeira instancia do Sena. 

Parir., 24 de junho de 1H97 .- Duvernoy. 
Ao lado acha-se o carimbo do tribunal de primeira instancia·. 

dl) Sena :-Visto- para legalisação da assig-natura de ruestre-
Duvernoy, acima posta. .._ 

Pariz, 23 de junho de W07. - Por delegaçilo do guarda 
dos sellos, Ministro da Justiçi.t. - O suiJ-cbefe 'lo t>s·~riptorio, 
F. Naissant. - Acha-se ao lado o carimbo do Ministerio da 
Justiça. 

O Ministr·o dos Negocias Estrangeiros certifica verda,leira a 
assiQ·mttura do Sr. Naissant. 

r:iriz, 25 de junho de 1897.- Pelo l\Iinistro.- Pelo chefo 
de escriptorio delegado, E. Co1·pel. 

Ao lado o carimbo do Ministerio dos Negoc:os E~trangeiros 
da Republica Franceza. 

rooer Executiro 1~97 47 
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Reconheço verdadeira a assignatur<t do verso do Sr. E. Corpel, 
do Ministerio dos Negocias Estrangeiros desta Republica. 

Consularlo dos Estados Unidos do Brazil em Pariz, 25 de junho 
de 1897 .-Jocio Belmú·o Leoni, consul. 

Estav~nn inutilisadas duas estampilh:.ts do corpo consular, no 
valor ele 3$000. 

Este documento d~ve ser apresentado ou no Ministerio das 
Relações Exteriores ou na, ;\lütndeg;_t tlo Estüdo, onde deve pro
duzir eífeito para a nec<::'ssaria leg<llizaçilo. 

Ao h1uo o carimbo deste Con~ulndo om Pariz. Recebi francos 8 
e 50.- Leoni. 

E nada mais continham os presentes documentos, rtne hem tiel
mente traduzi do pPoprio origir!al, escripto em franccz, no f!lH\l 
me raporto. 

Em fé do que passei o prcsrmte, rtne assignei e sellei com o 
sello do meu otlicio, nesta cid<lde de Pariz, aos 26 ele junho de 
1897.-Ch. Cighera, traductor juramentado. · 

Visto por nós, 11>ire <lo 2° Di~,tricto, p<!fil legalização cb assi
gnatura de l\lr•. Cighera. 

Pariz, 26 de junho de 1897.-H. Aron. 
Reconheço verdadeira a nssit:nntnra, fi~. 2'2 v., do Sr. H. Arnoe, 

adJunto do Maire elo 2° dblricto de Pariz;. 
Consulado dos Estados Unidos do 1kl7.il 1'tn ['("triz, 21l de junho 

de 1897. -João Belmiro Leoni, eonsnl. RccelJi francos 8,50. 
Este documento ueve serapt·esent::ulo on no l\lini::;terio das Re

lações Exteriores ou n~t AUan,Jrg•l do Estado, onde dove produzir 
eífeito, para a necessaria legnlizaçoão. 

Reconheço ~;,7rtla1leira a nssignatura. do Sr. João Bclmiro 
Leoni, consul do Brazil em Pari;.~. 

Rio de Janeiro, 20 de julho tle 1807.- Pelo director g1)l'al, 
L. P. d1l Silva Rosa. 

DI~CLU~TO N. 2.590 - DE '?:) DI~ AGOSTO DE 1897 

Organisa mais quatro h!'igadas de infantaria de Guardas I\acionaes 
no Eslatlo do Pará. 

O Presidente da RepnlJiica 1los Estados Unidos do Brazil 
cl.ocreta: 

Art. J.o Ficam ürganisad~s t;o Estado do Pará mais quatro 
brigadas de infantaria de Guardas Nacionaes, sob as designaçõe~ 
de 4", 6 1

, ()a e 7a, as quaes se constituirão: 

A 4a na comarca de Sonre, composta dos 10°, 11 o e 12° ba
talhõei de iufantaria e 4° dct resrn•va; 
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A 5a na de Chaves, composta dos 13°, 14° e };)o batalhões de 
infantaria e 5° da reserva; 

A 6a na de Maca pá, composta dos 16°, li 0 e 18° batalhões de 
infantaria e 6° da reserva; 

A 7a ua de Faro, com~osta dos 19", 20" e 21° batalhões de 
infantaria e 7° da reserva. 

Art. 2. 0 Revognm-sc as disposições em contrario. 

Capital Federal, 25 de :tgosto lle 1897, !1" da. ftopublica. 

PRUDENTE J. JlE MoRAES BAH.ROS. 

Amaro Ccn:alcanti. 

DECRETO N. 2391 - DE 25 DE Aao:,To DE 1897 

Crea uma brigada de infautal';a cl" Guarda.s Nucionaes na comarca de 

Vizeu, no Eslatlo do Pad .. 

O Presidente da Repuhlica rlos Est::dos Uni1los do Brnil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro do :tllllO pa:::,sado, 
decreta: 

Artigo unico. Fica crearla na comarca do Yizen, no Estado 
do Pará, uma brignda do il!faiíÜ1l'ia 't·lll '' d·, sig11 r)í.o U(j 3", a 
q ual se comvorá de tres corros do serviço activo sob us. 7°, 8• 
e 9° e de um do da reserva sob n. :s", os quaes so constituirão 
com os guardas qualificados nos tlisti·ictGS t:c< re t'eriJa comarca; 
revogadas as disro~ições em coutr:11·io. 

Capital Federal, 25 do agosto de 1H9i, g' dn. RopnlJlica. 

PnUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Amm·o Cavalcanti. 

DECRETO N. 2592- DE 25 DE .>\.GOSTO DI<~ 18<Ji 

Crea urna brigada de cavallaria de GuardM ~acionacs na comarca Lla 
"\pparecida, no Estado elo l'i~.11l1y. 

O Presidente da Repuulica dos Estall0s Unidos tlo Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 tle dezembro do anno findo, 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica crea.d'a na Guarda Nacional tla comarca. da 
Apparecida, no Estado do Piauhy, uma brigada de cavallnria 
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com a denominação de 4a., a qual se constituirá de dous regi
mentos com as designações de 7° e 8°, que se organisarão com 
os guardas qualificados nos districtos da mesmao comarca ; re7o
gadas as disp::>sições em contrario. 

Capital Federal, 25 de agosto de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE .J. IH~ 1\Iou.AE:'i R\RROS • 

. Amaro Cavalcanti. 

DECRETO ~. 2593 - DE 2;) DE AGOSTO DE 1897 

Crea uma brigada de cavallaria de Guardas Nacionaes na comarca 1la 

Colonia, no Estado ào Piauhy. 

-o Presidente ua RepuiJlica dos Estados t:nidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro do anno finde, 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional ria comnrca rla 
Colonia, no Estado do Piauhy, uma brigada de cavallaria com a 
denominação de 5", a qual se constituirá de dons regimentos 
com as designações de 9° e 10°, que se org<tnisarão com os guar
das qualificados nos districtos da mesma comarca; reyogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 25 de agosto de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

A.maro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2594 - DE :25 l>E AGOSTO Df: 1897 

Crea uma bt·igacla de ca.vallaria de- Guarüas Nacionaes na comarc:t 

de S:.tnta Philomena, no Est:Hlo rln Pianlty. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, p~ra 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezemln·o do a.nno passado, 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica creada na comarca de Santa Philomena, 
no Estudo do Piauhy, uma brigada de cavall~ria com a 
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denominação de 33 , a qual se constituirá de dous regimentos 
com as designações de 5° e 6°, que se organisarão com os 
guardas nacionaes qualificados nos districtos da mesma comarca; 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 25 de agosto de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. nE MOl{AES R\UltOS • 

.:lmaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2595 - DE 30 DE AGOSTO Dl.: 1897 

Aure ao Ministerio Ja Fazen\la o creJito de t-1:12:-,SLOO, supplementar 
á verba- Exercícios findos- do orc;amento em vigor, para paga
mento aos empregaclos Jas olJras do porto do r:.ecife. 

O Presidente da Republica dos Estados Unillos 1lo Brazil. 
usando da autorisação conferida ao Poder Executivo no decreto 
n. 440, desta d!tta, decretn : 

Artigo unico. Fica aberto ao l\linisterio da Fazenda o credito 
de 14:125$100, supplementar a verba- Exercícios rtndos- do 
orçamento em vigot·, para pagamento aos empregados das obras 
Jo porto do Recife, dos salu.rios correspondentes aos mezes de 
novembro e dezembro de 1892. 

Capital Federal, 30 de agosto de 1897, \) 0 d~t Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Be1·nardino de Campos. 

DECRETO N. 2596 - DE 30 DE AGOSTO DE 1897 

Aure o credito especial de iH :095$503, para pagamento dos venci· 
mentos dos officiaes qne reverteram ao serviço do Exercito e da 
Armada. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
usando da autorisação que lhe confere o decreto n. 439, de 24 
do corrente, resolve abrir o credito especial de 111:095$500 
(cento e onze contos noventa e cinco mil e quinhentos réis), 
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para pagamento dos vencimentos dos ofllciaes !Jlle reverteram 
ao serviço do Exercito e da Armadct pela revogação dos 
decretos de 7 e 12 de abril de 1892. 

Capital FederaJ, 30 de ago:;;b de 18\17, \J> d:1 R'; publica. 

PRUDE~TE J. DR I\IoP •. \E~ BARROS. 

Joi'ío T!wmJlZ de Canlua?·irl. 

:Manoel Jose Alves Barbosa. 

~ 
DECRETO N. 2597 - DE 31 DE AGOSTO DE 1897 

Approva os estatutos da Socied<tcle de seguro;; mutuos sobre a vida 
«Garantia da Amazonia)), e antori•;a a mesn1a a fu•1ccionar na 
Repnblica. 

O. Presidente da Republica dos Estados Uni,·los do Brazil, 
atten:lendo ao que requereu a Sociedade de seguros mutuos 
sobre a vida« Garantia da Amazonia », decreta : 

Art. 1.° Ficam approvatlos os estatutos da Sociedade de se
guros mutuos sobre a vida «Garantia da Amazonia ». 

Art. 2.° Fica a raferida sociedade autorisada a func~ionar na 
Republica, devendo observar rigorosftmente os estatutos em 
todas as localidades da União em que estabelecer agencias e 
funccionar. 

Capital Federal, 31 de agosto de 1897, 9 1 da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Bemardino de Campos. 
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Socieda(le de seguros mutuos sobre :\ \ i1la « Garanl ia !l:t Amazonia » 

DECRETO N. 424 DE 3 DE ABRIL DI': 1897 

Autorisa o funccionamento ela Sociedade d•' seguros de villa «Garantia 
da Amazonia >> e approva o~ ~eu;; estatutos. 

O Governador do Estado, attendendo ao que rei]uereram F. 
Gomes de Amorim, Manoel Theophilo de Souza Vasconc·3llos e 
outros, resolve auto1·isar o funccil1namento (la Sociedade de se
guros de vida« Garantia da Amazonia », incm·porada pelos mes
mos neste Estado, e approvar os estatutos que a este acom• 
panham; não podendo, porém. a mesma sociedade iniciar as suas 
operações sem preencher as fiJrmalidn.des exigidas pela. legisla
ção em vigor. 

Palacio do Governo do E~tado do Pa.rà, 3 de abril de 1897.
Dr. José Paes de Carvalho. 

Estatutos da Socieclntle de seguros do vicln « Ga
rantia ela Amazonia ))' a qu(~ se ref'ct•c n dect•cto 
n. 4~4 de 3 deabt•il tle lfií49')' 

TITULO I 

CREAÇÃO DA SOCIEDADE, SUA DENO~Il!'t'A.ÇÃ.O, DURAÇÃO E 5ÉDE-

Art. 1. o Fic:t constitui(la uma associação t1e seguros mutuos 
:obre a vüla, sob a <lenominação <le «Garantia ria Amazonia». 

Art. 2. 0 A duração será <le 90 annos contados da data em 
ue ficar legalmente constituída, podendo prorogar esse prazo, 
l assim for delibera<lo pela Msemblé:t geral <los associa<! os. 
Art. 3. o A socie(la<1e estabelecerá a sua séde social e fõro 

Jritlico no seu escriptorio principltl n:t cicLule de Belém 1lo Pará, 
mitando M suas operações ao territorio do Estado, sttlvo caso 
o autori.;ação de quem comp3tir pua estendel-as a todos os 
atros quaesquer Estados da União. 

TITULO II 

FINS E OPERAÇÕES DA SOCIEDADE 

Art. 4. o A sociedade nacional (le seguros sobre a vida tem 
;>or fim unico facilitar a todas as pessoas, que a ella se qui
zerem associar, a creação de rendas e ca.pitaes formados por 
annuidades ou por meio de contribuições pagaveis <le uma só vez. 
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Poderá: 
lO, effectuar seguros sobre a vida de indivíduos, pagaveis por 

morte ou em vida, em época previamente determinada ; 
zo, constituir rendas vitalícias immediatas ou differit1as, 

sobre a vida de uma só pessoa, ou sobre a !le vari~s em combi
nação; 

3°, resgatar suas apolices ou contractos tle segm·us, conforme 
o disposto no final tlo art. 8° ; 

4°, effectuar em geral toda a classe lle operações e contractos 
de seguros que repousem sobre bases scientificas e cujos effeitos 
dependam da duraÇ<1o da villa humana ; 

5'', não fará qualquer outra operação que não seja direrta
mente relativa ao seu fim capital, sob pena de lhe ser cassa<la 
.a autor i saçiio para funccionar ; 

6°, é expressamente vedado resegura1· os seus ~eguros em 
companhias estrangeiras (lentro ou fóra do paiz, mas po!l,erá 
fazel-o em companhias nacionaes que tenham sua séde no paiz. 

TITULO III 

DO PLANO 

Art. 5. 0 Os negocios de seguros ,ta, socie1ble realizar-se-hão 
sob o plano mutuo. . 

Art. 6. o A sociedade adopta, para calcular as suas tarifas de 
premios e as reservas legaes das suas apolices, a tabelht chamada 
-Tabella de mortalidade dos actuarios ou de experiencia com
binada e de 4 ° /o dejuros-The actum·y tablc of mortality IJr com
bined crcpe1·ience with 4 °/0 interest; ser-lhe-ha faculta ti v o, 
porém, empregar para os seus calculos de mortalidade qual
quer outra tabella approvada pela sciencia acturial e variar o 
typo da porcentagem. 

TITULO IV 

QUALIDADE DO SOCIO 

Art. 7. o Para adquirir a qualidade de soei o da Sociedade 
nacional de seguros sobre a vida «Garantia tla Amazonia >>é ne· 
cessario estar segurado na mesma, qualquer que seja o importE 
do seguro. 

Art. 8. o Nenhum soei o contrahe obrigações pecuniarias com a 
sociedade além do pagamento do premio correspondente ao seu 
seguro, excepto nas condições do art. 11. 

O pagamento da primeira quota é obrigatorio e o das demais 
facultativo. Todo o socio póde rescindir o seu contracto quando 
assim o queira, ficando por isso isento de toda a responsabili-
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dade ulterior, considerando-se, porém, neste ca.so o contracto 
nullo e a sociedade desembaraçada da responsabilidade assu
mida. 

Art. 9. o A ~ociedarle considera-se incorporada quando tiver 
26 associados, que serão reconhecidos como socios fundadores. 

Art. 10. Os actuaes socios fundadores desde já reciprocamente 
contractam entre si o seguro de vida de cada um no valor de dez 
contos de réi:; (10:000$), calculados pela tabella de que trata o 
art. 6'', pagavel por morte ou no prazo que for determinado na 
pr;meiraassembléageral, com direito aos lucros e naRcondiçõesdas 
apolices ordinarias de igual categoria adoptadas pela sociedade. 

Art. 11 . Os soei os fundadores emprestam á sociedade para 
garantia de suas operações a quantia de duzentos e sessenta 
contos de réis (260:000$) em dinheiro, que será immediatamente 
empregada pela directoria de accordo com o art. 31. 

Art. 12. Quando a importancia de premíos e lucros realizados 
pela sociedade houver attingido a quantia de oitocentos contos 
de réis (800:000$), será embol::;ada aos prestamistas a impor
tancia de seus crerlitos e cessará ipso facto toda e qualquer respon
sabilidade da sua parte nas operações vindouras. 

, Art. 13. Como compensação deste emprestimo e lucros devi
dos á incorporação, os socios fundadores terão direito a 20 °/o dos 
lucros líquidos, que na fórma destes estatutos pertencerem aos 
socios, divididos igualmente por cada um. 

Este direito cessa por morte do socio depois de embolsado do 
seu capital. • 

Até que o capital seja embolsado na fórma destes estatutos, os 
herdeiros do fallecido continuarão n. perceber a quota que lhe 
tocar. 

Estes lucros serão pagos annualmente e não sujeitos ás combi
nações em que entram os outros socios simplesmente segu
rados. 

·Morto o socio fundador e embolsado elle ou seus herdeiros, 
na fórma destes estatutos, da importancia do emprestimo feito á 
sociedade, a quota de lucros líquidos que lhe devera pertGncer 
reverterá em beneficio dos fundos sociaes, a contar da data da 
morte. '. 

DECitETO N. ·131- DE 1 DE ;\IAIO DE 1807 

Corrige o art. 13 dos estatutos da Companhia de scgnroc; «Garantia 

da Amazonia >>. 

O Governador do Estado, attendendo ao que requereu a dire
ctoria da Companhia de seguros mutuos sobre vida «Garantia 

1 Este artigo foi corrigido pelo governador do Estado, com o de
creto n. 431. 
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da Ama.zonia ~. resolve corrigir o art. 13 dos seus estatutos 
approvados. 

Palacio do Governo do Pará, I de maio de 1897. - Dr. Jose 
Paes de Carvalho. 

TITULO V 

ADl'liiNISTRAÇÃO D.\. SOCIED.\DE 

Art. 14. A socie1lade será administrada por uma directoria 
composta de cinco membros eleitos pela assembléa geral dos 
socios, por escrutínio secreto e maioria de votos para um período 
de seis annos. 

A mesma assembléa elegerá annualmente cinco supplentes, 
que servirão no impedimento de qualquer director pela ordem 
da votação. 

Paragrapho unico. Os directores escolherão entre si o presi
dente, o director medico, um secretario, o thesoureiro e um 
gerente. 

Art. 15. Por excepção do ar•tigo precedente a primeira assem
bléa geral dos socios nomeará a primeira directoria, que exer
cerá o seu mandato até 31 de dezembro de 1903, e os cinco sup
plentes da mesma, cujo mandato findará em 31 de dezembro de 
1898. 

Os membros da directoria poderão ser reeleitos por um ou 
mais períodos de seis o.nnos. 

Art. 16. Cada director prestará uma fiança de dez contos de 
réis em dinheiro, ou apolices federaes ou •lo Esta1lo do Pará, ou 
acções integradas e de cotação no mini mo ao par, e só poderá 
ser levantada depois de approvadas as contas da sua gestão. 

Art. 17. Não poderá exercer cargo algum na directoria quem 
for administrador de outra companhia de seguros de vida. 

Art. 18. As funcções do presidente e attribuições de cada 
um dos directores serão definidas no regimento imerno, appro-
vado pelos socios fundadores. . 

TITULO VI 

DAS A'I'TRIBUIÇÕES DA DIRECTORIA 

Art. 19. Competeá directoria: 
1°, representar a sociedade por meio dA seu presidente perante 

os Poderes Publicas ; demandar e ser demandada ; e em geral 
representai-a em todos os actos em qu8 seus direitos e interesses 
estejam envolvidos; 

2°, comprar, vender ou hypothecar os seus bens de raiz, mo
veis e semoventes ; 
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3°, cobrar, pagar e dar quitação ; 
4o, contrahir obrigações em nome da sociedade e fazer acqui

sição de todos os planos e elementos necessarics para completa 
organisação e installação (la mesma sociedade ; 

5°, confeccionar o regimento interno da sociedade; 
6°, oeganisar e apresentar á a.ssembléa gerfll ordinaria ore

latorio annual das operações da sociedade, o balanço geral e o 
inventario do activo e passivo conjunctamente com o parecer do 
conselho fiscal ; 

7°, convocar o conselho fiscal quando julgar conveniente, ou 
nos casos determinados pelos presentes estatutos; 

8'\ convocar os associados em assembléa g1)raL ordinl:\ria ou 
extraordinaria ; 

9°, estabelecer a fórma das apolices cu contractos de se
guros ; 

10, determinar as tarifas dos premias que devem servir de 
base ás operações da socierlade e fixar o maximo do contracto de 
seguros; 

11, designar o banqueiro da sociedade ; 
12, nomear, demittir e fixar os ordenados dos empregados; 
13, acceitar ou rejeitar qualquer proposta de seguro que lhe 

seja apresentada; 
14, em geral deliberar sobre a applicação interna dos lucros 

líquidos da sociedade, logo que estejam satisfeita~ todas as obri
gações sociaes, separadas as reservas legaes das apolices vigentes 
e pagas as despezas de administração. 

TITULO VII 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 20. O conselho fiscal será composto de tres membros effa
ctivos e tres supplentes eleitos annualmente pela a.<~sembléa geral 
dos associados por escrutínio secreto e maioria absoluta de 
votos. 

Pa.ragrapho unico. Por excepção deste artigo, o mandato do 
primeiro conselho fiscal e seus supplentes durará até 31 de dez
embro de 1898. 

Art. 21. Em caso de vaga ou imperlimento de qualquer dos 
membros do conselho fiscal os supplentes entrarão em exercício 
pela ordem da votação. . 

Art. 22. Os deveres e a.ttribuições do conselho fiscal, além do 
que fica estabelecido nestes estatutos, s:Lo os que determina a. lei 
das sociedades anonymas, competindo-lhe mais, quando julgar 
conveniente, reclamar da directoria circnmstnnciada informação 
sobre o estado dos negocias socines. 
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TITULO VIII 

DA ASSEl\IBLÉA GERAL 

Art. 23. A assembléa geral compõe-se dos associados ou mu
tuarios. 

Reunir-se-ha uma vez por a.nno, no mez de março, sendo seu 
fim principal examinar as contas da directoria e eleger os 
corpos gerentes de accordo com os arts. 14 e 20. 

Será presidida pelo presidente da directoria e na falta pelo 
secretario da mesma, que escolherá de entre os socios presentes 
dous secreta.rios para formar a mesa. 

§ I.c As convocações serão feitas por annuncios com ante
cedencia de quinze dias pelo menos para. as assembléas ordina
rias e cinco dias para as extraordinarias. 

§ 2. o Nas sessões ordinarias só se tratará do objecto para que 
forem convocadas; podendo-se, porém, receber inrlicações e re
querimentos sobre assumptos differentes, para serem discutidos 
em outra sessão. 

§ 3. 0 Não comparecendo o presidente nem o secretario rla 
directoria, será o presidente da assembléa. geral eleito por accla
mação. 

Art. 24. A assembléa geral se julgará constituída quando esti
verem presentes vinte socios por si ou por seus procuradores 
legalmente consti tuidos. 

Art. 25. Quando a assembléa geral não puder funccionar 
por falta do numero de socios, na fórma do artigo antecedente, 
far-se·ha nova convocação, e nesta os associados que compare
cerem poderão deliberar, qualquer que seja o seu numero. 

As deliberações serão tomadas pela maioria de votos pre
sentes. 

§ 1.° Cada socio terá um voto e mais tantos quantas forem 
as procurações de segurados que exhibir. 

§ 2. o A cada apolice de seguro em vigor cor responde um 
voto, mas perde este direito si por qualquer fórma tiver sido 
alheiada. 

TITULO IX 

DO FUNDO SOCIAL E DOS BALANÇOS 

Art. 26. O fundo social formar-se-ha por meio de accumu
lações de todos os premios e c:tpitaes que paguem os socios por 
conta de suas apolices de seguro, augmentadas pelos juros que 
produzirem os mesmos premios e os demais lucros que obtiverem 
na fórma do art. 28. 
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Art. 27. O anno social começa no dia 1 de jan·3iro e termina 
em 31 de dezembro de cada anno. 

O primeiro anno social comprehenderá, por excepção, o tempo 
que decorrer entre o dia em que a sociedade ficar legalmente 
constituída e 31 de dezembro no anno seguinte. 

Art. 28. No dia 31 de dezembro de cada anno proceder·
se-ha ao balanço geral das operações sociaes, le\·ando-se á 
conta dos lucros correspondentes aos segurados 80 °/o dos 
lucros que resultarem das prestações recebidas, deduzindo-se 
a impurtancia dos sinistros pagos, das contas de commissões, a 
(le gastos geraes e, finalmente, a reserva legal dos seguros 
em vigor, e 20 °/o para os socios fundadores na fórma do 
art. 13. 

TITULO X 

DO FUNDO DE RESERVA 

Art. 29. O fundo technicamente chamado de« Reserva» des
tina-se exclusivamente a garantir o cumprimento dos contractos 
de seguro e a reparar as perdas que porventura se verifiquem. 

Art. 30. Calcular-se-ha o « Fundo de reserva » pelos valores 
dJ.s apolices de seguros que estiverem em vigor, servindo de 
base aos calculos a ta.xa de 4 f)/o e as tabellas de mortalidade 
existentes de actuarios competentes, modificadas em conformi
dade dos resultados obtidos por companhias que tenham operado 
na Americr. do Sul. 

As referidas tabellas e o juro de 4 "/o servirão de oase com o 
augmento proporcional que a directoria adoptar para o estabe
lecimento das tarifas relativas ás differentes combinações de 
seguro, acceitas pela sociedade. 

TITULO XI 

DOS FUNDOS DA SOCIEDADE E SEU E:\IPREGO 

Art. 31. Todos os fundos da sociedade, á excepção das som
mas precisas para as neeessidades do serviço corrente, se em
pregarão: 

1°, em primeiras hypothecas, livres de qualquer gravame~ 
sobre bens de raiz, pelos quaes se não adeantará mais de 50 o /o 
do valor da propriedade, o qual se estabelecerá mediante ava
liação de peritos competentes ; 

2°, em títulos de divida publica da União ou do Estado do 
Pará; 

3°, em bens de raiz e outros valores que, a juizo da directoria, 
offereçam segurança. 
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TITULO XII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 32. O contracto de seguro está contido na apolice e na 
proposta para a obtenção desta ; suas clausulas e condições teem 
força de lei para as partes contractantes 

Art. 33. A sociedade não fará emprestimos sobre as suas 
proprias apolic(~s ; poderá, porém, resgatal-as. 

Art. 34. Deixando um di!·ector de comparecer na séde da 
sociedade por mais de 30 dias, será. chamado para substituil-o 
o supplente mais votado, que occupat'á o cargo para todos os 
effeitos. Fica livre ao director ausente reassumil-o em qualquer 
tempo, até ao termo do prazo polo qual foi eleito. 

TITULO XIII 

DISPOSIÇÕES TIUNSITOHIAS 

Art. 35. Fica autorisada a d irectoria a contrahir UUl em
prestimo, além do que lhe fazem os funrladores na fórma do 
art. 11, até a importancia de mil contos de réis (1.000:000$), 
pelo modo e condições que julgar mais .convenientes, respei
tadas as disposiçÕliS da lei n. li7 A, de 15 de setembro de 18~3. 

Art. 3õ. A dircctoria podPrá em qualrtuer tempo, que julgar 
conveniente, entrar em accordo com os portadores das suas obri
gações, afim de trllnsformar a divida existente nessa occasião, de 
tôrma a melhorar o estado da sociedade, si nisso consentir a 
assembléa geral dos asscciados. 

Art. ::n. Na primeira assembléa dos associados que se realizar 
depcis da sociedade constituída, se fixarão to:los os vencimentos 
da directoria e do conselho fiscal. 

Art. 38. A directüria fica autorisada a requerer e contractar 
com o Governo da União ou do Estado tudo quanto julgar de 
interesse para a sociedade e bem assim a fazer acqubição dos 
predios que forem precisos para o seu serviço. 

Pará, I de abril de 1897.- F. Gomes de :tmodm.- Jlanoel 
Theophilo de S. Vasconcellos.- Manoel J. P. Leite Junior.
Por procuração d.e João Lucio de Azevedo, Augusto Fernando 
Berneaud.-Dr. Firmo Braga.- Por procuração de João Borges 
Alves, Augusto Fernando Berneaud.- Jose C. Bra~il J1Ionte
negro.- João Ventura Fen·eira.- J. Jiarques Braga.- AugHsto 
Fernando Berneaud.- Augusto Perei1·a Suares Cama1·inha.
Ernesto A. de Vasroncellos Charcs.- Joaquim A. de AmOI·im.
Ignacio de Souza Lages.- F. A. Ce1·queira Lima.- Antonio 
R. Vieira Junior.- Cyrillo F. Kiernan.- José Augusto Corrêa. 
-Francisco Joaquim Pereú·a.- Jlianoel da Silr:a Cruz Junior.
Emilio A. de Castl'O Mm·tins.-Jorío Gualberto da Costa Cunlw.-
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por procuração de :C ar lindo da Cunha Rocha, Jotío G. da Costa 
e Cunha.-Antonio José de Pinho.- Luiz da SillJeim Azevedo.
! oaquim Theodoro Bentes. 

OS DIRECTORES 

João Gualberlo da Custa, Cunha, ncgociauLe, residente á 
estrada de :Nazareth n. 98. 

Augusto Fernando Berneaud, negociante, residente á travessa 
do Marquez de Pombal. 

Dr. Firmo Braga, medico, residente á rua de Santo Antonio 
n. 60. 

Joaquim Antonio de Amorim, negociante, residente no largo 
da Sé. 

Manoel da Silva Cruz Junior, negociante, r.~sidente á rua 
Conselheiro João Alfredo n. 4 7. 

Srs. Presidente e l\Iembros tla Junta Commercial de Belém: 
A directoria da Sociedade de seguros mu tu os sobre a vida 

« Garantia da A.mazonia », para os de\·idos e!l'eitos, l'eqn8r que 
vos digneis mandar passar por certidão a data em qne foram 
archivados os estatutos desta sociedade, r~ cópia authentica, da 
carta que autorisou o seu l'nnccionr~menl o e ~t a da. da :tssembléa 
g-ern.l do instnl\nçi1n e constit11ir;fío tia dita :-'IJC'ietl:l1le do 10 do 
corrente.- Pede deferimento. 

Belém do Pará, 17 rle aln•iltle 1807.- Jorio Gua 7berto da 
Costa Cunha.-Augusto Ferna11do Bct·neuwl.-Dr. Firmo Braga. 
- Joaquim Antonio (le Amm·im.- .Jfunnel d(~ Silva Cnt~ Junior. 

Certifique-se.- Belém, 17 uo alwil de 18\J7 .- 11Iarques Braga. 

Em obediencia ao despacho exarado na petiçfío retro, certifico 
que os documentos a que :;e rcfet·e a mesma. petição foram archi· 
vados em sessão de hoje, s11b o n. S8, contendo lU. !'olhas de 
ns. 316 a 334. O referido é verdade. 

Secretaria. da Junta Commercial de Belém* em 17 de abril de 
1897.- O amanuense interino, ll:f.a1·cos Sebastir7o de BatTos.-
0 secretario, Antonio Barros Miranda Filho.- ~ello lSOOO.-
Barros. ' 

Contém este folheto lG pt~ginas de texto. 
Pará, 5 de julho de J 897.- Pela « Garanl ia da Amazonia. »~, 

João Gualberto da Costa Cunha, presirlente.- .Augusto Fernandes 
Berneaud, thesoureiro.- Ur. Firmo Braga, medico.-; Jose Au
gusto Corrêa, secreta do.- Jooquim Antonio de .t1morim, ge
rente. 
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DECRETO N. 25\)8 -DE 31 DE AGOSTO DE 189i 

Extingue a hospedaria de immigrantes eRtahelecirl:t na estação de 

PinheirO!'\. 

O Presidente da Republica dos Estados Cnidos do Brazil: 
Considerando que, por haver cessado o serviço de immigração 

por conta do Governo Federal, o numero de immigt'<tntes diminuiu 
de tal modo, que nenhuma necessidade tem havido nesses ultimos 
doze mezes de recebei-os na hospedaria. da estação de Pinheiros; 

Considerando que, em virtude desse facto, é a hospedaria da 
ilha das Flôres mais que sufficiente par;t o serviço de recebi
mento e agazalho dos immigrantes espontaneo:> ; 

e usando da attribuição que lhe confere o art. 4'' n. I o da 
lei n. 191 A. de 30 de setembro de 1893, revigorada pelo art. 4:3 
da lei n. 428, de lO de dezembro de u:~gr., decreta: 

Art. I. o Fica extinct:" a hospedaria de immigmn tes estabe
lecida na estação de Pinheiros. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 31 de agosto de l8Ui, 9° •la R·~pnblica. 

PRUDE:'-!T~ .T. nF. :l\IoRAES BARROS. 

DECRETO N. 2509 - DE 31 DE AGOSTO DE 1897 

Reorganisa a Guarda i\;'aeiona[ 1lo Est:vl0 de S"t·gipe 

O Presidente da Republic<t dos Est<tdos Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 4:H de 14 de dezembro de 18~JG, resol-.;-e 
decretar o seguinte: 

Art. 1 . o A Guarda Naciou.:tl do Estado de Sergipe se c um porá 
de um commando superior com sé1lo Il:.l Capital do m~smo 
Estado, o qual se constituirá com duas brigadas ele infantaria e 
uma de cavallari;t, alem das que p·Jsteriormente forem creadas 
nas demais comarcas. 

I. A l:o brigada de cavall<lria, composta de dous regimentos 
com as clesignações de Jo e 2n e aJa de infantaria, composta dos 
1°, 2° e ~o batalhões do serviço activo e l" da. reserva, se orga
nisarão com os guat•d;ts qualificados nos districtos da comarca 
da. capital. 

li. A 2n brigada de infantaria, constitui•la com o.s 4°, 5° e ()o 
b'lta1hões do serviço acti\~o e 2) tla reserva, serit organisada com 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 753 

os guardas qualificados nos districtos da úomarca das Laran
jeiras. 

Art. 2. o Revogam-se a;; dispogiçõe3 em contrario. 
Capital Federal, 31 de agosto de 1897, 9f} d:t Ltepublica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Amaro Ca'Dalcanti. 

DECRETO N. 2600- DE 31 DE AGOSTO DE 1897 

Crea um:t brigada de infant:1ria de Guardas Facionaes na comarc3. de 
Baião, no Estado elo Pará. 

O Presidante da Republica dos E..;t;tdns Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, 1le 14 dJ de7,embro do auuo findo, 
resolve decretar o seguinte: 

Artigo unico. Fica cre'lda na com;otrc:l 1le Baião, no Estado do 
Pará, uma briga,la de infantaria, com a denominação de ga e 
composta dos büalhões sob ns. 22, 23 e 24 do serviço activo 
e 8° do da reserva, os quaes serão organis·tdos com os guardas 
nacionaes ctualit1cados nos tlistrictos da mesma comarca ; revo
gadas as disposiçõe'i em contrario. 

Cctpital Fedeml, 31 de agosto de 1897, 9' da Rt~pnblicrt. 

PRUDEXTE J. DE :\10RAES BARIWS. 

Amaro Cavalcanti. 

DEClU~TO N. 2ü01 - DE G D8 SETE~IBlW DE 1897 

Approv:t dei1nitiLl.ll:ente :lS b:1S·~s de l:!rifas rl<J l':llllal ,],) Timhó, rl:l. Eo:tr::t,]a 
Je Fet't'O da Hahi:t ao 8. F!"luciscn. 

O Presi,lente da RepulJli~a dos Estado3 Unidos do Brazil, 
attcnrlenrlo no fJUe l'0C}ttereu a Companili L E~tr\tcla rle Ferro d<t 
Bahia no S. Frauci:;co, decreLt: 

Artko unic,J. l<'ic~tm approva las rielinitiviltnente as bases de 
tarifas ct ne com este IJaixam, as"lign:vla.:; pelo :\1inistro 1le E~taJ o 
da Indn:strin, Viação e Obras Publicas, {HI't vi~or,trem no ramal 
do TimLó, da, via-ferrca da Rthia ao S. Ft'<tncis,~o, nos termos 
da pol'taria de 3 de fevereiro do corre 11 tr) "ntw. 

C:qJital Federal, G de setembro de lt:l~.J7, \J 0 da Ltepublíct. 

PRt'DE!\'TE J. DE ;\IOLUES BAHROS. 

Joo.'}Him D. ilfz(rtinho. 
Poder Executivo 180i 48 
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Bases de tarifas do ramal do Timbó da via-ferrea da Bahia ao S. Francisco, a 
que se refere o decreto n. 2601 d~sta data 

j 

2 
3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

16 

17 

13 

DESIG:S.\ÇÃO R,\:\1.\L DO TDlBÔ 

Viajantes de 11 clao;;se. •• •• • • . • . • • • • $060 por kilo"lletro. 
Ditus de 2~ classe ...• • .....•... ,.... $03:) idem idem. 
Frete>: de trollys .................... 3$000 arlclieional. 

1$::000 por kilometro. 
Encnmmendas e excess:o de baga-

gens .............................. 6$000 addicional. 
$:350 por kilometro por tonelada. 

Generos de importação não classi
ficados nas outras tarifas, com
prehendP-ndo tambem certos ge
nP-ros fa.bricados no paiz ..•.•••.• 

Generos de exportação e importação 
e ontt·os do paiz, não classifica
dos nas o 11tras tn.rifas ••..••.•.•• 

Fumo, algodão, metaes, etc., não 
classitlcarl os ...•••......•...•..••. 

Assucar bruto, carne secca, baca-
lháo, etc ........................ . 

Sal, farinha, milho, feijão, carne 
fresca em pequenas expediçôes e 
outros cereaes, etc .••..•.•••••••. 

l\Iobtlia ordinaria sem vidro ...•••. 

::\Iel de assucar •.••.••...•.•..•••••• 

p,,,J r as '1"' cantaria, cimento, c~ r
vão mineral,coke, ferro bruto, etc. 

Areia, argila, barro, cal, canna de 
assucar, carne fresca em grandes 
expedições, dormentes de ma-
deira, etc ..•...........••......... 

Cava.llos, Lestas, jumentos e bnis rle 
raça. e a •••••••••••••••••••••• o ••• 

Bois ordinarios .................... . 

$250 idem idem. 

$180 idem !dem. 
$130 por 43 idem. 

~100 por 1,1 idem idem. 

$0.)0 por kilometro idem. 

$080 iclem idetll. 
$i<OO add icional. 
$080 por 42 kiloms. por 
$070 por í1 iclem idem. 
$100 por 32 idem idem. 
::;.090 por 20 :rlem idem. 
~010 por 31 idem idem. 

S800 a<ldicionrtl. 

tonelada. 

~035 p:,r kilom. por tonelada. 

$::i00 acldicionai. 
~030 p< r 32 kilot.JS. por tonelada. 
$0:!0 por 41 id<Jlll idem. 
:5010 por 31 idem iclem. 

$~·00 addicional. 
;t-034 por kilometro por cabeça. 
$-JOO add icion~l. 
~033 por kilometro por cabeça. 

Porcos, carneiros, cabras e cites 
amordaçados..................... ~010 idem iuem. 

Perús, gallinhas, ganços, patos, 
nnimaes e aves pequenas engaio-
ladas ................... , .. • .. • .. $001 por kilom. por Jiiloo-ramrna. 

Carrof de duas rodas ............... 2~000 addirional. ."" 
j $150 por ktlom. por untdacle. 

Capital Federal, ô de setellibro ele 1S'J7 .- Jua•]11iill Jiurtillho. 
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DECRETO N. 2602 - DE 13 DE SETEMBRO DE 1897 

Ct·e:t duas ln·igatlas de infantaria. lle Ctuanlas NacionacR na comarca J.e 

Igarapé-Miry, no ERtado rlo Par~• .• 

O Presidente da Republica rlos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, rle 14 de dezembro do n.nno ftntlo, 
resolve decretar : 

Artigo unico. Ficam creadas na comarca de Igarapé-1\liry, 
no Estado do Pará, duas brigadas de infãntaria com as desi
gnações de Qa e 10~\ formadas com os batalhões do ns. 25, 26, 
27, 28, 29 e 30 do serviço activo, e 9 e lO do da reserva~ que 
serão organisados com os guardas nacionaes qualificados nos clis
trictos da mesma comarca; revogadas as disposi<:ões em con
trario. 

Capital Federal, 13 de setembro de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. DE l\lORAES BARROS. 

Amaro Cavn!canti. 

DECRETO N. 2603 - DE 13 DE SETE:\IBRO DE 1897 

Reol'ganisa a Guarda :\acionai do Estado de 1\linas Gcraes e crea um 
commantlo superior na nova. Capital. 

O Presidente ela R9publica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execnçiío do decreto n. 431, de 14 de dezembro do anno findo, 
r·esolve decretar : 

Art. 1.0 A Guarda Nacional do Estado de Minas Geraes se 
comporà. de um commanrlo superior, com sêrle na nova Capital 
do Estado, o qual se constituirá com uma brigada de infantaria, 
uma de cavallaria, uma de artilharia, e das demais que se or
ganisarem posteriormente nas comDrcas do referido Estado. 

Art. 2. 0 A brigada de infantaria se comporá de tres batalhões 
do serviço activo, com as de:';ignações de 1°, 2° e 3°, e de um do 
da reserva sob n. 1 ; a de cavallaria, de dous regimentos com os 
ns. 1° e 2°, e a de artilharia, de um batalhão de artilharia de 
posição e de um regimento de artilharia de campanha, os quaes 
sa organisarão com os guardas qmllificados nos districtos da 
mesma Capital. 
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Art. 3.0 O local das paradas dos corpos, ora creado;:;, sora:~de
terminado pelo respectivo comma.ndo superior. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capita.l Federal, 13 de setembro de 1897, go da Republica. 

PRUDE~TE J. DE .MoraES BARROS. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2604 -DE 13 DE SP:TE~II3RO DE 1897 

Crea uma brigada de infantaria de Guardaq Nacionaes na comarca :do 
Pomba, no Estad•) de l\Iinas Geracs. 

O Presidente da Republica do;; Esta.dos Unirlos do Bt'nil, para 
execução do (lecreto n. 431, (le 14 de dezembro do anno tinrlo, 
resolve decretar : 

.~rtigo unico. Fica creada na Guard<t Nacional rb, comarca do 
Pomba, no Estado de Minas Geraos, um t brigarh de illf;tJJLiria 
com a designação de 2", a qual se constitnirà rl•:l tres J,a.talllõ:>s 
do serviço activo, com os ns. 4, 5 e G e um do d<t resr>t·va, wb 
n. 2, que S3 organisarã.o com os guardas qual i 1icados nos llis
trictos da. mesma 0omarca; revogad:ts as disposições em con
trario. 

C:1pital Fedoral, 13 de setcml,ro do 1897, ~)!da llepnhlica. 

Pn.UDE~TE J. DE MuR.\Es BAnn.os. 

Amaro Cavalcant1 .. 

Cr:J:.t uma. brigada de infantaria. ele Gna.rclas ~acionn.es na comar~a de 
Minas Novas, no Esta.rlo de .)Iinas nera0s. 

O Prcsirlente da Republica do~ Estados Unidos rio lkazil, para 
execução do decreto n. 431, de I.t de d·:zemhro <lo anno lindo, 
resolve decretar: 

Artigo nnico. Fica creada na Gnarrla Nacional rla comarca de 
Minns ~ovns, no Estado de Minas Geraes, um<~ brig:Hln. de in
fantn.ria com a denominação de 3a, a qu:1l se constituirá de tres 
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batalhões do serviço activo, com as cle~ignações de 7°, 8° e 9° e 
um do da reserva, sob n. 3, que se ot·ganisarão com os guar
das qualificado~ nos districtos da mesmtl coma!·ca ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 13 de setembro de 1897, go Lla Republica, 

PH.UDENTE J. DE l\IOH.AES l3ARROS. 

Ama1·o Cavalca11ti. 

DECRETO N. 2GOG~- DE 13 DE SETEl'tiBHO DE 1807 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na ccrnarca do 
Carmo da Bag1,grm, no Estado de Minas Ueraes. 

O Presidente da Repuhlica dos Esbdos Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 4:n, do l-1 de d.ezombro (lo anno findo, 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacionnl da comarca do 
Carmo da Bagagem, no Estado do Minas Gemes, unm brigada de 
inf~lntnria, com a denominnção do 4a, a quo.l St~ comp,1rá do tres 
batalhões do serviço adivu, com ns dcsignuçõe~ de 10°, ll 0 e 
12° e um do da re~crva, solJ n. 4, 'Jile se org<'nisflrão com os 
guardas qt1<1liticados nos districto:1 da mesma comarca ; revo
gadas n:: disposições em contrario. 

Capital FeLleral, 13 de setemLro de lo9i, V" da. RopuLlica. 

PRUDENTE J. DE 1\lOP..AES BARROS. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2607- DE 13 DE SETE:\IBRO DE 1807 

Crea uma brignda de infantm·ia de G'1ardas Nnclon0es na comnrca de 
Uberaba, no gstaclo de Minas Geraes. 

O Presidenle da Republica dcs Estadcs Unidos do Brazil, para 
e :xccução do decreto n. 431, de 14 de dezembro do anuo t1ndo, 
resolve decretar: 

Artig o unico. Fica. creflda na Guardn Nacional da comarca de 
~beruba, no Estudo de Minas Geraes, uma brigada de infanta

ria, com a denominação de 5", a qual Ee constituirá de tres ba~ 
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talhões do scr;oviço activo, com as designações de 13°, 14° e 15° 
e um do da reserva, sob n. 5, que se organisarão com os guar
das qualificados nos districtos da mesma comarca; revogadas as 
djsposições em contrario. 
~apibl Federal, 13 de setembro de 18\Ji', go da H.epublica. 

PRUDENTE J. DE 1\IORAES BARROS. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2603- DE 13 I>F. SETEMIH':-0 IJE l89i 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca de 
It::q•<'Ccrica, no Estado dt> l\Iin::ts GPraes. 

O Presidente da Repuulica dos Estarlos Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 4:31, de 14 de dezemlJro elo anno findo, 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica erenrla na Gmt.rrl:; Nrwionnl ch comarca de 
Itapecerica, no Estado de Minas Geraes, uma brigaria de inf,m
taria, com a denominaçã-o de 6", a qual se constituíra ele tres ba
talhões do serviço activo, com as designações de 16°, 17" e J 8° 
e um do da reserva, sou n. 6, que se organisarão com os gnar
d:ts qualificados nos distríctos da mesma comarca ; revogadas 
as disposições em contrario. 

Capitll Federal, 13 de setembro de 1897, 0f) (la Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Amnro Cav((lcanti. 

DEGRETO N. 2009 - DE 13 DE SETE:\IHRO DE 1807 

Crea uma brigada de infantaria de Guarda-; ~acionaes na comarca de 
Di)res do Imlayá, no Estado de :\Iinas GeraPs. 

O Presidente da Republica dos Estados üniuos do Brazil, para 
execução do decreto n. 4~11, de 14 ele dezemhro do anno findo, 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca de 
Dôres do Indaya, no Estado de Minas Geraes, Ulll:"t brigada de 
infantaria com a denominação d~ 'ia, a qual se constituíra de tres 
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batalhões do serviço activo, com as designações de 19°, 20° e 21° 
e um do da reserva, sob n. 7, que se organisarão com os guar
das qualificados nos districtos da mesma comarca ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 13 de setembro de 1897, go da Republica. 

PRUDE:s'TE J. DE MoRAES BARROS. 

Amaro Cavalcanti . 

.A:.A:FI:f.' ,;f\:Fcf'V> 

DECRETO N. 2G10- DE 14 DE SETIDIBI~O DE 1897 

Cre:.J. uma brigada de .infantaria de Guarda!'; i\acionaef; na comarca do 

Dan::>.!l::>.l, n0 Est::>.do d'C' S. P~.vJo. 

O Presidente da Republica dos Estarlos Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 4:31, de 1·1 de dezembeo do anno 
1lndo, resolve decretar : 

Art. 1.° Fica creada na comarca do Bananal, no Estado de 
S. Paulo, uma brigada de infantaria com a denominação de 
lSa, a qual se comporá de tres batalhões do serviço activo, 
com as designações de 43°, 441) e 45", e de um tio da. roserva 
sob n. 15, os quaes se constituirão com os guardas qualifi
cados nos districtos da mesma comarc.1. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 14 de setembeo de 1807, go da Republica. 

Pn.UDE":s'TE J. DE MoRAES BARROS. 

A m,aro Ca.,;alcanti. 

DECRETO N. 2611 -DE lG DE SETE~InRO DE 1897 

Organisa mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na 
Capital do Estado do P.tr(t. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro do anuo pa::;sado, 
resolve decretar : 

Art. 1.° Fica org,misada na Guarda Nacional da Capital do 
Estado do Pará mais uma brigada de infantaria sob a de-
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signação de 15a e que será constituída com os 43°, 44• e 45° 
batalhões do serviço activo e 15° do da reserva. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 16 de setembro de 1897, 9° da Republica. 

PRUDENTE J. DE Mor.AES BARROS. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2Gl2 -DE 16 DE SETEMBRO llE 1897 

Organi~a mais quatro brigaclae de infantaria de Guardas Nacionaes:no 
Estado do Pará. 

O Presidente da Rcpublica dos E.;t:1dos l'nicks dn Bl'azil, para 
execução do decreto n. 4:-n, de 14 rle dez•·IJJbro do anno pe~ssado, 
resolvo decretar : 

Art. 1.° Ficam organisfldas na Guarda Nacional ela Capital do 
Estado do Pará mais f)Uatro brigadfls do infantaria de Guardas 
Nacionaes, sob as desi;nwções de }}:•, 12", 13" e I4a, ns quaes 
se constituirão : 

A li a na comarca dt~ \'igia. composta dos 31 ", 32° e 33° ba
talhões de infantaria e ll 0 da. reserva; 

A 12" na de Curuçá, c< mposta dos 34", 35" o :3G0 IJ~1tal!iões de 
infantaria e 12° da reserva; 

A 13a na de Cintra, composta dos 37", 381) e 39' batnlhões de 
infantaria e 13° da reserva ; 

A 14" na de Bragança, composta dos 40°, 41° e 42° batalhões de 
infantaria e 14° da res&rva. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, lü de setemLro du 18Q7, 9'' Ja Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS, 

Amaro Cavalcanti. 
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DECRETO N. 2013 - DE 16 DE SETEMBRO DE 18\Ji 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca de 
Januaria, no 8Rtado de :\linas Gerao~. 

O PI'esidente da. Repnbliea dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro do anno findo, 
resolve decretar: 

Artig-o unico. Fica creada na Gu::~rda Nacional na comarca da 
Januaria, no Estado de Minas Geraes, uma brigada de infan
taria, com a denominação de 9", a qual se constituirá de tres 
batalhões do serviço activo, com as designações de 25°, 26° e 27°, 
e um do da reserva, sob n. 9, que se organisarão com os 
guardas CJUaliticados nos distl'ictos tla mesma comarca; revo
gadas as disposições em contr<lrio. 

Capital Federal, 16 de set1:mbro de 1897, 9' da R·Jpublica. 

PRUDE.:-!TE J. DE 1\IORAES BARIWS. 

Amaro Cavalcanti. 

DECl{ETO N. 201-i - DE lG l•E SETF:.\IBiW DE 1807 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Naci(•naes na comarca de 
13om Successo, no Estado de Mina;; Geraes.'3 

O Presidente da Republica rlos Estndos Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro do anno pas
sado, resolve decretar: 

Artigo unico. Fi 'a creada na Guarda Nacional dn comarca de 
Bom Succes::;o, no Estado de Minas Geracs, uma brigada de in
fantaria, com a denominação de 83 , a qual se constituirá de tres 
bntnlhões do ~erviço nctivo, com as designaçõ-:s de 22°, 2:3o e 24°, 
e um do da. reserva, sob n. 8, que se organisat·ão com os guar
das qualificados nos d1"tl'ictos da mesnm comarca ; revogadas 
as disposições em contrario. 

Capital Federal, 16 de setembro de 1897, 9' da RepulJlica. 

PR UDEN'IE J. DE MORAES BARROS. ~ •. ;_:;) 

Amaro Cavalcanti. 
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DECRETO N. 2615 - DE 16 DE SETI<~:\IBRO DE 1897 

Reorganis:J. a Guarda N acionai do Estado do P-io Grande do Norte 

O Pre::;idente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, par,t 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro do anno pas
sadô, resolve decretar: 

Art. l . o E' organi:;ada &. Guarcht N acionai do Estado do R i o 
Grande do Norte, constituindo-se sob um commando superior· 
com séde na Capital e tenrlo 14 brigadas de infttntaria, uma de 
cavallaria e uma de artilharia, e as demais quA sejam poste
riormente creadas. 

Art. 2. o As referida.s brigadas serão organisarlas: 
A Ia. de infantaria, composta dos 1°, 2" e 3" batalhões do ser

viço acti v o e do In da reserva, bem como a 1 a de ca vallaria, 
composta dos 1" e 2° regimentos e a ta brigada de artilharia, 
composta do I o batalhii.o de artilharia de posição e I o regimento 
de artilharia de campanha, na comarca da Capital; 

A 2" de infantaria, que se comporá dos 4'', 5') e G0 bat.llhõe:s d.o 
serviço acti vo e do 2° da reserva. na de Potengy ; 

A 3a de infantaria, composta dos 7°, 8° e 9) do servi~~o activo 
e do 3° da reserva, na de S. José; 

A 4a de infantaria, composta dos 10°, 11° e 12° batalhões do 
serviço activo e 4° da reserva, na de Canguaretama; 

A 5a de infantaria, composta dos 13n, 14° e I5n batalhões do 
serviço activo e do 5° da reserva, na do Ceará-mirim; 

A 6a de infantaria, composta dos 16°, 17" e 18" batalhões do 
serviço activo e do 6° da reserva, na de Jardim; 

A 7" de infantaria, composta dos HJn, 20° e 21° batalhões do 
serviço activo e do 7° da reserva, na de Seridó ; 

A sa de infantaria, composta dos 22°, 23° e 24" batalhões do 
serviço activo e 8" da reserva, na do Assú; 

A ga rle infantaria, composta dos 25°, 26° e 27° batalhões do 
serviço aeti v o e do 9~ da reserva. na de Mossoró ; 

A 10a. de infantaria, composta dos 28°, 20~ e 30° batalhões do 
serviço activo e do 10° da reserva, na de Curimataú.; 

A I Ja de infn.ntaria, cou~po3ta dos 31°, 32° e 33° batalhões do 
serviço activo e do 11° da reserva, na d.e Macáo; 

A 12a de infantaria. composta dos 34°, 35° e 3ó0 batalhões do 
servi.;o activo e do 12° da reserva, na de Apody; 

A 13a de infantaria, composta dos 37°, 38° e 39° batalhões do 
serviço activo e do I :3" da reserva, na de Martins ; 

A 14a de infantaria, composta dos 40°, 41° e 42" batalhões do 
serviço activo e do 14° da reserva, na de Páo dos Ferros. . 

Art. 3. 0 Revogam-se as di~posições em éontrario . 
. Capital Federal, 16 de setembro de 189i, 9" da Republica. 

PRUDRNTE J. DE l\IORAE~ BARROS • 

.,1maro Cavalcanti. 
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DECRETO N. 2616 - DE 20 DE SETEl\IRRO DE 1897 

Crea uma brigada de infantari1 de Guardas Nacionaes na comarct 

de Pouso Alt0, no Est:1do de !\!inas Ger::1.cs. 

O Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil, p~ra 
execução do decreto n. 431, do 14 de dozerr.bro do anno p:.3sc.ulo, 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca 
do Pouso Alto, no Estado de Mir.as Garaes, uma. brigada de in
fantaria, com a designação de 10a, a qual se constituíra de tres 
batalhões do serviço hcti vo, com os ns. 28, 29 e 30, e um do 
da reserva, sob n. 10, que se organisarão com os guardas qua
lificadm~ nos rlistrictos rl::t. me~m~ P-om::~rl'a ; r8vogl:l.d<-·~ ~~-" di,.po
siçõr.s em contrario. 

Capital Federal, 20 de setemlJro de lRV7, 0° da RepulJlica. 

PRVDENTE J. DE MORAES BARReS. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2617 - DE 20 DE SETE:\IBRO DE 1897 

Organis:\ mais sete brigadas ele Guardas "Kacinn·•es no Estado do Pa

raná. 

O Presidente da H.epublica 1los Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431 , de 14 de dezembro do anno pa:::;sa
do,resolve decretar: 

Art. l. o A Guarda Nacional do Estado do Parauá compor-se
ha de mais sete brigadas, que terão as seguintes designações e 
serão constituídas: 

A 2a brigada de nrtilharia, na capital, é composta do 2° bata
lhão de artilharia de posição e do zo regimento de artilharia de 
campanha; 

A 7a brigada de infantaria, na mesma capital, é constituída 
dos 1 9", 20° e 21 ('l batalhões J.e infantaria e 7° da reserva; 

A 6a brigada de cavallaria, na comarca de S. Jo5é dos Pinhaes, 
é composta dos 11 o e 12() regimentos ; 

A 7a brigada de cavallaria, na comarca de Campo Largo, é 
constituída dos 13° e 14° regimentos; 

A 8·l brigada. de cavallaria, na comarca do Rio ~egro, ora 
desligada da da Lapa, é composta dos 15° e lll0 regimentos; 



.764 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

A ga brigada de ca'rallaria, na comarca de Castro, é composta 
dos 17° e 18° regimentos ; 

A IOa brigada de cavallaria, na comarca dt' Tibagy, é con
stituida dos 19° e 20° regimentos. 

Art. 2. 0 Revogam·se as disposições em contrario. 
t Capital Federal, 20 de setembro de 1897, 9° da Reputlica. 

PR UDE~TE J. DE MORAES BARROS. 

Amm·o Cavalcanti. 

DECRETO N. 2618 - DE 27 DE SETEMBRO DE 1897 

Abre o credito de 2:090~321 para p:1gar ao Dr. Tib:trcio Valeriano 
Pecegueiro do Amaral os vencimento:; que deixou de perceber 
desde 28 de out.nbro de 1.'302 ~té 2(i de maio Llc 1893. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisação concedida pelo decreto legislativo n. 446, 
de 17 de setembro corrente, resolv(~ abrir o credito de 2:ml0$321, 
para pagar ao Dr. Tiburcio Y~1ledano Pecegueiro do Am;1ral, 
preparador de medicina lef!al dn F;lculda<le de '\Iedicinn. do 
Rio de Janeiro, os vencimentos que deixou de porcel.Jer desde 28 
de outubro de 1892 até 26 de maio de 18!);{, do lagar de prepa
rador da cadeira de cllimica inorganict medica da mo:sma Fa
culdade. 

Capital Federal, 27 de setemlJro ch~ 1897, 9° da Republica. 

PRUDENTE J. DE ·MoRAES BARROS. 

Aliza1·o Cavalcanti. 

DECRETO N. 2619 - DE 27 DE SETEMBRO DE 1897 

·Concede ao Lyceo Piauhyense as vantagens de que gosa o Gymnas10 
Nacional. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ás informações prestadas pelo commissario fiscal do 
Governo sobre os programmas de ensino e modo por que estão 
sendo executados no Lyceo Piauhyensc, reorganisado de accordo 
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com o regulamento annexo ao decreto n. 1652, rle 15 de janeiro 
de 1894, pelo decreto do Governo do Estado do Piauhy, n. 67, 
de 20 do corrente mez, resolve conceder áquelle estabelecimento 
de instrucção, na fórma do di:: posto no decreto n. 1389, de 21 de 
fevereiro de 1891, as vantaw~ns de que gosa o Gymnasio Na
cional e de que tratam os arts. 431 do decreto n. 1232 H, de :2 · 
de janeiro de 1891, e 38, paragrapho unico, do de n. 981, de 8 de 
novembro de 1890. 

Capital Federal, 27 de setembro de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoitAES BARROS. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRl<~TO N. 26:?0- DE 28 DE SETE:\Ier:o DE 1897 

Reorganisa a Guard[t Nacional do B~t:l.'h de Pc rnamlmco 

O Presidente Ja Republic~ do;; Estados Uni·los do Brazil, para 
execução tlo decreto n. 431, de 14 de dez'3mbro d:3 1896, re
solve decretar : 

Art. 1. o A Guarda Nacion[d do Estado tlo Pernambuco se 
constituirá com um commando superior, com sede na Capital, 
composto de quatro brigadas de infantaria, uma de cavallaria 
e uma de artilharia, além das que forem po:rteriormente creadas 
nos demais municípios do Estado. 

Art. 2. 0 A ta brigada ~le infantaria compor-se-ha dos 1°, 2n e 
3° batalhões tlo serviço activo e to do fla reserva; a 2a brigada 
de infantaria se constituirá com os 4°, 5° e 6° tntalhões do ser
viço activo e o 2° do lh reserva; a 3a, com os i",8° e 9 1 !Jatalhões 
do serviço activo e o 3° do da resernt; e a 4", com os 10°, 11° e 
12° batalhões de in fan ta ria e o ,1o do da reserva ; a 1" Lt·igada do 
cavallarin, dos lo e 2° regimentos, e a. 1 a de artilharia, com o 
I o batalhão de artillnria de posição e o I o regimento de artilha
ria de campanha. 

Art. 3. 0 As rcferhlas briga•las serão organistdns: 
A i'I de artilharia, no districto de S. Frei Petlro Gon-

çalves; 
A 1" de infantaria, no districto de Santo Antonio ; 
A 2", nos de s. José e N. S. da Paz dos Afogados; 
A 3", no do Santíssimo Sacramento da, Boa Vista; 
A 4a., nos de N. S. da Saude do Poço, N. S. Lia Graça e N. S. 

do Rosario da Varzea. 
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A ta. brigada de cavallaria organisn.r-se-ha: 
O I 11 regimento, nos districtos das 1 a e 2a brigadas de inf<tn

taria; 
o 2° regimento, nos districtos das 3" e 4" Lrigadas de inf<m-

taria. 
Art. 4. o O lor.al da parada. dos corpos or,t creados será deter-

minado pelo commando superior. 
Art. 5. 0 H.evogam-se o decreto n. 156, lle :!3 de abril de 1891, 

e mais dispo::;ições em contrario. 
Capital Federal, 28 de setembro de 1807, ~}·da Republica. 

PRUDE~TE J. DE ~lORAES BARROS. 

A.maro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2G'21 - DP, 28 DE SETIDIHIW JIE 1807 

Ceea uma brigada de cavallaria de G11::trdas Nncionaes no municipio rle 

Timbaüba, no Estado do Pernamhnco. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execncã•1 do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, resol\·e 
decretar : 

Artigo nnico. Fica crea•la no município de Timhaúba, no Es .. 
tado de Pernamhnco, uma hrizada de c;wallari 1 de Guartlas Na
cionaes, com a. clesignacão de 2•, :t qual se constituirá com dous 
regimentos sob os ns. 3 e 4, 'lU~ serão org•1nisados com os t:mar
das qualificados nos districtos do nwsmo nnm!cipio; revogadas 
as disposições em contrario. 

Capital Federal, 28 de setembr·o de 1897, go dt Repnhlica. 

PIWDENTE J. DE :\Ion .. \ES BARROS. 

A.ma1·o Cavalcanti. 
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DECRETO N. 2022 - DE 28 DE SETEMBRO DE 1897 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes no município 
de Olinda, no Estado de P~rnambuco. 

O Presidente da Republica dos Estados Unirlos do Brazil, para 
execução do decreto 11. 431, de 14 de dezembro de 18\lli, l'('Sol ve 
decretar : 

Art. 1. o Fica creada no municipio de Olinda, no Estado de 
Pernambuco, uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes, 
com a designação de 5;]., composta de tres lJtüalllões do serviço 
activo, com as designações de 13", l-1° e 15°, o um do da reserva, 
com a designação de 5n, os quaes se organisarão com os gua.rdas 
qualificados nos districtos do mesmo município. 

Art. ~.o Ficam revogados o decreto n. 1 9\J, de 25 de al.lril do 
1891, e mais disposições em contrario. 

Capital Feueral, 28 de setembro de 1897, go da Republic:'t. 

PRUDE:\'TE J. DE .MORAES BARROS. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2623 - DE 28 DE SETK\II3RO DE 1897 

Cre:J. uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes no município 
de Iguarassú, no Estado de PPt'nambuco. 

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos (lo Brnzil, para 
execução (lo decreto 11. 4:31, de 14 de dezembro de 1896, reso~vo 
decretar : 

Art. 1. o Fica creada no município de Iguarassú, no Esta(lo de 
Pernambuco, uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes 
com a designação de Ga, composta de tres batalhões J.o serviç~ 
activo e um do da reserva, aqnelles com as desigoaçües de JGo, 
17° e 18°, e este com a de Ü0

, os quaes se organisarão com os 
guardas q nalificados nos districtos do mesmo munici pio. 

Art. 2. 0 J.<'icam revogadas as disposições em contral'io. 
Capital Federal, 28 de setembro de 1897, go ua R~~publicn,. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARIVJ:J, 

Amaro Cavalcanti. 
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DECRETO N. 2624- DE 28 DE SE1'E:\IBRO DE 1897 

Crea uma brigada de infantaria de Gu<rJas ~acionaes no município 
de Goyana, no E~taclo de Pern:unbuco. 

O Presidente da Republica dos Estldos Unidos do Brazil, para 
execução llo decreto n. 431, de 14 de dezemlJ!'O Jo 1896, resolve 
decretar : 

Art. 1.° Fica creada no município tle Goyana, no Estado de 
Pernambuco, uma brigada de infantaria de GU:H·das N;teionaes, 
com a designação de 7a, a qual se comporá de tres batalhões 
do serviço activo e um do da resel'va, aqnelles com as designa· 
ções de 19\20° e 21° e e5te com a r1e 7°, os quMs se organi sarão 
com os guardas qualificarlo3 nos di"tl'ictos do mesmo munic ip!o. 

Art. 2. 0 Revogam-se as dispo-;ições em contl'ario. 
Capital Feler.d, 28 de setemlJro ue 1897, 9" tla Republica. 

PRUDE:.'\TE J. DE l\IORAE'< BARRO~ • 

.~liiirlro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2ô25- DE '..:'8 DE SETEmmo uE 1807 

Crel um~ brigrvb de Infantaria de Gn:tr•l:\" ~:t('hnaes no muni pio <le Agua 

Preta, no E~ta•Jn •le l'ernambuC•1. 

O Prosirlente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, ele 14 d8 dozonlbro de l89G, resolve 
decretar: 

Art. 1.° Fica creada no muni·~ipio de Agu1 Pccta, no Estado 
de Pernambuco, uma l·rigada de infantaria de GnarJas Nacio
naes, com a designação de 8", composta de tr'cs b:1talhões do ser
viço activo e um do da reserva, afJHI.>lle.s com a.;; designações 
de 22°, 23° e 2-1° e t~ste com a d8 8 ', os quaes se or:.;anisal'ão 
com os g-uardas qualificados nos districtos rlo nwsmr) municip~o. 

Art. 2.° Ficam revogados o decreto n. 230, ue 2 do maio de 
18~1, e mais disposições em contrario. 

Capital Feueral, 28 de setemko rle l80í', 9'' d<t RepulJlica. 

PRU!>E:\'TF. J. DE l\loRAES BARROS. 

Am(71'0 Cavalcanti, 
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DECRETO N. 2626- DE 28 DE SETEMBRO DE 1897 

Crea mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na 
capital do Estado do Piauhy. 

O PresHente da Republica dos Estados Unirias do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro do anno finG.o, 
re;:,olve decretar: 

Artig-o unico. Fica creada na Guarda Nacional da capital do 
Est~do do Piauhy mais. uma brigada. de infantaria, com a deno
minação de 7a, a fJUal se constituirá de tres batalhões do ser
viço activo, sob os os. 19°, 20'' e 21° e um do da reserva com a 
design<lção de 7°, os qu<tes serão organisados com os guardas 
qualilicados no districto do Natal, da mesma. capital; revogadas 
as disposições em contrario. 

Capital Federal, 28 de setembro de 1897, 9° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Amaro Ca1Jalcanti. 

DECRETO N. 2627- DE 28 DE SETEMBRO DE 1897 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na coma.rca de 
Geromenha, no Estado do Piauhy. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro do anno findo, 
resolve decretar: 

Artigo linico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca de 
Geromenha, no Estado do Piauby, uma brigada de infantaria 
com a denominação de sa, a qual SR constitnira de tres batalhões 
do serviço activo, com as designações de 22°, 23° e 24" e um do 
da. reserva, sob n. 8°, que se organisarão com os guardas qqali
ficados nos districtos da mesma comarca; revogadas as dispo
sições em contrario. 

Capital Federal, 28 de setembro de 1897, 9° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Amaro Cavalcanti. 

Poder Executivo 18~7 49 
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DECRETO N. 2628 - DE l DE OUTUBRO DE 1897 

Abre a~ Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, por conta do 
exercício de 1897, o ceedito supplementar de 618:750.$, sendo 
141:750$ á veeba -Subsidio aos senadores - e 477:000.$ à verba -

Subsidio aos deputados. 

O Presidente da ltepublica dos Esta,los Unidos do Brazil, 
usando da autorisação concedida pelo n. 1 do art. 8° da lei 
n. 429, de 10 de uezembro do anno pass<tdo, e ouvido o Tribunal 
de Contas, uos termos do art. 70, §5°, do regulamento appi'ovado 
pelo decreto n. 2409 de 23 do mesmo rnez e annü, resolve 
abrir ao Ministerio da, Justtça e Negocias Interiores, por conta 
do exercício de 1897, o ct·edito ::mpplementar de 618:750$, send? 
141:750$ á verba ~ Subsidio aos senadores - e 477:000$ a 
verba - Subsidio aos deputado::; - alim de occoner ao paga• 
mento das despezas com o subsidio aos senadores e deput~uos, 
durante a prorogação da actual ses:são do Congresso Nacwnal 
até ao dia 5 de outubro corrente. 

Capital Federal, I de outubro de lt)97, g·• da Rcpublica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2629 -DE I DE OUTUBRO DE 1897 

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, por conta 1lo 

exercício de 1897, o credito supplementar de 76:200.$, sendo 33:700$ 

á verba -Secretariado Senado -e 42:500$ á 'erba-Secretaria 
da Camara dos Deputados. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz.il, 
usando da. autol'isação concedida pelo n. l do art. 8° da lei 
n. 429, de lO de dezembeo do anno passado, e ouvido o TriLunal 
de Contas, nos termos do art. 70, § 5", do regulamento appro
vado pelo decreto n. 2409, do 2:3 d.o mesmo móz e anno, re~ol v e 
abrir ao .l\~inisterio da Justiça, e Neg-ocios Inter·iores, poe conta 
do exercwto de l8\:l7, o cr·edito supplementar de 76:200$ sendo 
33:700$ á verba- Secretarb do Senado- e 42:500$ á v~rba -
Secretaria, da Camara dos Deputados - atim de occorrer ao 
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11agamento das despe.zas com os serviços de stenographia, re
dacção e publicaÇão dos debates do Congresso Nacional, durante 
a prorogação da actual sessão legislativa ate o dia 5 de outubro 
corrente. 

Capital Federal, I de outubro de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

• Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2G30 - Dg 5 DF: ouTunRo m~ IR97 

Sujeita á jurisdicção dn. Alfandega de Penedo, no Estado das Alagôas, 
a .1\lesa de Rendas do Villa Nova, no Estado de Ser;úpc. 

O Pre:;idcnte da RopulJlica. dos Estado~ Unidos do Brazil, 
usando da faculdade conferida no :ut. 2'', §;~o, do rrgulamento 
que acompanhou o decreto n. 6272, de 2 de ag-osto de l87G, e 
ten1lo em vista a conveniencia do serviço publico. decr·eta : 

Art. 1. 0 A Mesa de Rendas de Vil la Nova, no Estado 1le Ser
g-ipe, sera dc~ ora, em deante considcmda estação dcp~mdente lla 
All'anllega de Penedo, sendo os seus empregados irnmcdiata
mente subordinados ao inspector da, referida Altllldega, com as 
mesmas attribuições que lhes ::;ão co!lt'erid;ls pela legislação em 
vigor. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposic;ões em contraT'io. 
Capital Feueral, 5 de outuLro de 1807, go Ja Rcpublica. 

PRUDENTE J. DE .MORAES BARROS. 

Bernardino de Campos. 

DECRgTQ N. 2631-DE 8 Dg OUTUBRO DE 1807 

Altera as bases (las tarifas de passageiros na linha principal da Es
trada de Ferro da Bahia ao S. Franciseo. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bmzil, atten
dendo ao que requereu a Companhia Estrmb de Ferro da Bahia 
ao S. Francisco, decreta: 

Artigo unico. Ficam alteradas para, sess,mt:~, réis em primeira 
classe e para trinta e cinco réis em segu11tla classe as bases das 
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tarifas de passageiros para a linha principal da Estrada de 
Ferro da B~hia ao S. Francisco, approvadaz por decreto n. 2553, 
de 19 de julho do corrente anno. 

CapitalFederal, 8 de outubro de 1897, 9° da Republica .. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

•Dionísio E. de Castro Cerqueira. 

DECRETO N. 2632 - DE 8 DE OUTUBRO DE 1897 

Concede autorisação á Thc Espírito Santo & Caravcllas Railway Com
pany, limitcrl para funccionar na Republica. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
a.ttendendo ao que requereu a The Espírito Santo & Cara'!Jellas 
Railway Compat•y, limited, devidanHmte representada, decreta: 

Artigo unico. E' conceditla antol'isação a The Espírito Santo & 
Cara'!Jellas Ra.ilway Company, limited, para funcciouar na Repu
blica, mediante as clausulas que com e::;te baixam, assigoadas 
pelo Ministro da Industi'ia, Viavão e Obras Puulicns, e tica.ndo a 
mesma companhia obrigada ao cumprimento das formalidades 
exigidas pela legislação em vigor. 

Capital Federal, 8 de outubro de 1897, go da H.epublica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Dionísio E. de Castro Cerqueira. 

Clausulas a que se refere o decreto 
n. 2632 desta datn 

. A '!'he Espírito Santo & Cara-.,ellas Railway Company, limited 
~ ~br.1gada a ter um representante na Repuhlica com plen1'S e 
Ilhmltados porieres para tratar e definitivamente r·esol ver· as 
questões que se susdta.·rem, quer com o Governo da União ou úos 
Estados, quer com os particulares. 
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li 

Todos os actos que praticar na Republica ficarão sujeitos uni
camente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção de 
seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em 
tempo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer 
excepção fundada em seus estatutos. 

111 

Fica dependente de autorisação do Governo Federal qualquer 
alteração que a companhia tenha de fazer em seus estatutos. 
Ser-lhe-ha cassada a autorisação para funccionar na Republica 
si infringir esta clausula. 

IV 

A infracção de qun.lquer das clausulas para a qual não esteja 
comminada pena. especia.l, será punida com a multa, de l :000$ a 
5:000$000. 

Capital Federal, 8 de outubro de 1897 .-Dionísio E. de Castro 
Cerqueira. 

Eu, Horatio Arthur Erith de Pinna, tabellião publico de notas 
desta cidade de Lon lreR, d·widamente admittido, juramentado e 
em pleno exercicio, por alvará régio, certitico e attesto perante 
quem a presente possrt interessar: 

Que os dor.umentos na língua portugueza, que aqni vão an
nexos, são respectivamente traducções fieis e verdadeiras de cer
tificado de incorporação, acta de associação e estatutos igual
mente annexos, da companhia denominada, 1'he Espírito Santo 
and Caravellas Railway Comparay, limited; 

Que a assignatura subscripta no citado certificado de' incorpo
ração, rocta de: ssociação e estatutos, que diz « Erne~:;t Cleave», 
é a verdadeira e do proprio punho e lettra do Sr. Ernest Cleave, 
registra,dor a,iudantH das companlias anonymas de responsauili
dade limitada e que os carimbos nelles estampados são os verda
deiros carimbos officiaes da Repartição de Registros de Com
panhias. 

Em testAmunho do que passo a presente certidão para servir 
e valer onde preciso for, a qual faço sellar com o sello das mi
nhas not ,s, aos vinte e um dias!do mez de maio de mil oito-
centos noventa e sete. ·~ .... 

Em testemunho de verdade.- H. A. E. de Pinna, tabellião 
publico. . 

~econheço verdadeira a assignatura supra de Horatio Arthur 
Erlth de Pinna, tabellião publico desta cidade, e para constar 
onde convier a pedido do mesmo passei a presente que liguei 
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com os documentos juntos ns. I n. 4 numerados e rubricados por 
mim, e assignei e fiz sellar com o sello deste Consulado da Repu
blica dos Estados Unidos do Brazil em Londre~ aos vinte e dous 
de maio de mil oitocentos noventa e sete. 

Em 22 de maio de 1897.- Lui:; Augusto da Costa, vice-consul. 

Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. Luiz Augusto da 
Costa, vice-consul em Londres. 

Rio de Janeiro, 22 de junho de 1807.- Pelo director geral, L. 
P. ria Silva Rc.·sa. 

Certificado de incorporaçc7o de 'Wíla companhia 

Pela presente certifico f!Ue a companhia de responsabilidade li
mitada denomina•la The Espírito Santo awl Caravellas Railway 
Company, li1nited, foi incorporada como uma companhia an
onyrna de accordo com as leis de l8G'~ a ISO:~. concernentes ás 
cornpaniJias, aos 1::) dias do moz do maio de 1807. 

Outorgado e assiguado por mirn em Londres, aos I 9 dias do 
inez de maio de 1897.- Ernest Cleave, registmllm·-ajudante 1le 
companhias anonymas. 

Acta da associaçito da «The Espirito Santo mul Camvellas Rail
way Company, li11úted» 

I. O nome da companhia é The Espírito Santo and Caravellas 
Railway Company, limited. . 

.2. O escriptorio registrado da, companhh se!'it situU1lo na In
glàterra. 

3. Os fins para, que a comphnhia se estabelece são : 
a) adquirir em troca de acções do capital da companhia, plona 

ou parcialmente liberadas, ou por meio de compra ou de outra 
fórma, todas as obriga(.:ões ou debentw·es que na occasião esti
verem a remir da companhia ou a-;soeiação ln·azileiJ•a eonhecid:t 
pelo nome de Cornp:whia de Nave~nção e EstJ';Ida de Ferro do 
Espírito Santo o Caravellas, fot'Iuaudo pat'tn de uma. emissão de 
obrigações ou debent,o·es, 110 valor nominal total de .t: 200.000, 
garantirias por uma escriptnraç;t,o ou documento publico na 
lingm~ poi'tuguezn, d1tado do l do jnnho do 188\J e registrado 
no Rio de Janeiro, sob n. I4.6i0, livro 409, segundo toi mo
dificado por outra escriptura ou documento pulJlico, data lo de 21 
de outubro de 1889, e registrado uo livro 412, conjunctamente 
com todos os juros vencidos ou vincf}ndm; com relação ás obriga
ções ou debent!tres assim adq nieidos; 

b) assumir o bet1eticio de contirma.r e levar a etfeito, com ou 
sem modificação, um certo con v enio provisodo datado de 9 de 
fevereiro de 1897, feito entre os representantes de uma certa 
companhia brazileira conhecida pelo nome de Cotnpauhia Lloyd 
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Brazileiro, que se diz ser em direito a snccessora da dita Com
panhia de Navegação e Estrada de Ferro do Espirito Santo e 
Caravellas e Joseph Mawson, como representante de uma certa 
com missão, a_ que de ora avante aqui se faz referencia sob a 
denominação de~ commissão dos portadorAs de obrigações- no-o 
meada em uma assembléa de portadores de obrigações ou deben
tures da dita emis5ão reunida em Londres no dia 6 de junho de 
1895, com o fim de proteger os interessados püt·tadores de obri
gações como corporação; de accordo com o qual convenio a Com
panhia Lloyd Brazileiro se comprometteu a. transferir· e ceder 
aos portadores das ditas obrigações ou debentures, em plena 
quitação de toda a responsabilidade com respeito a ellas, a Es
trada de Ferro da Cachoeira de Itapemirim a Alegre, com ramnl 
até Castello, no Estado do Espir·ito S<~nto, da Repnblicn do 
Brazil, juntamente com o material rodante, accessor·ios e de
positos a ella pertencentes, e tambem ceJ·tos armazens no B.io 
de Janeir·o e em S. Matheus, ambas na dita ltepublica, com o 
beneficio a contar do I de janeiro de 1897, de uma certa con
cessão dada pelo dito Estado do Espírito Santo para a exploração, 
uso e gos0 das (litas estradas de ferro, juntamente tambem 
com outros haveres e vantagens que não são matarias para 
serem aqui mencionadas mais particularmente ; 

c) fazer provisã.o para. o pagamento de todas as custas, gastos 
e despezas devhlamente incorridos pela comrnissão dos porta
dores de obrigações em levar a cabo os fins pnra (}ne ella. foi no
meada, e fazer quaesquer arranjos que s(jam necessarios ou 
convenientes com o fim de indemnisar a dita com missão e tam
bem os fidei-commissarlos dos portadores de obrigações e a Com
panhi<t Lloyd Bmzileiro, contra flUaesf]ner recl;nnações que 
possam sot· feitas contra ellas ou ellrs por fJUalrlli(•r portador de 
obrigações que possa deixar d<~ concordar eom as propostas in
corpor;ldas do dito convenio provisorio de 9 de fevereiro de 1897; 

d) tornar posse de trabalhar, administrar, explorar, manter 
e utilizar as ditas estradas de ferro, nriiHIZens, bens, haveres 
e vantagens ; 

e) obter conces8Ões para construir, m1qnirir, aprestar, ex
plorar, manter e trabalhar quaesquer outras fstrndas de ferro 
ou linhas de bonds na Republica do Brazil, quer em commu 
nicação com as ditas estradas de ferro existentes quer não, _e 
obter faculdades de transitar pelas estradas de ferro e linhas de 
bonds do Brazil, o outros direitos de passngem e privilegias 
concernentes a ellas ; 

f) negociar como Companhia de Telcgraplws e Telephones 
nos seus respectivos ramos ; 

g) construir, tomar de ai uguel ou adquirir harcos e navios, e 
negociar como conductoros de pa;:;sageiros o mercadorias por 
terra o por agua, armazenistas e ag-entes expedidores, armadores, 
constructoees de navios, fabricantes, engenheiros mccanicos e 
segur<ulorns contra perda ou avaria de inercadorias, por acci
dento ou de outra, maneira; 

h) adquirir bens de raiz, e fazPr todas as cousas necess:uias 
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para desenvolver, utilisar e aproveitar o mineral e outros re· 
cursos delles, e conduzir qualquer negocio ou negocias, quer 
manufactureiros ou não, que püS:iam parecer á companhia ca
pazes de serem convenientemente conduzidos com relação aos 
bens ou direitos da companhia, ou calculados rlirecta ou indire
ctamente para augmentar o valor de, ou tornar lucrativo qual
quer dos mesmos bens ou direitos; 

i) tomar ou de outro modo adquirir e possuir acções de qual
quer outra companhia ou associação, ingleza ou estrangeira, que 
tenha fins no todo ou em parte semelhantes aos desta companhia, 
ou con,lnza qualquer negocio cap:,z de ser conduzido de modo a 
directa ou indirectamente beneficitLr esta comp<'lnhia ; 

j) fa.zer quaesquer ar·ranjos com quaesquer governos, com
panhias ou outras autoridades que possam parecer conducivas 
aos fins da companhia ou a qualquer delles, e obter de qualquer 
tal governo, companhia ou autoridade quaesquer direhos, pri
vilegias e conces:iões que possam parecer convenientes para obter 
e levar a effeito, exercer e cumprir quaesquer taes arranjos, 
direitos, privilegios e concessões e funccionar como agentes de 
qualquer tal governo, companhia ou autoridade ; 

h) promover· qualquer companhia ou companhias com o fim 
de adquirir todos ou quae:iquer dos bens e responsabilidades 
desta companhia. ou com qualquer outro fim que possa ser directa 
ou indirectamente calculado a beneficiar esta. companhia, e tam
bem ftlzer e levar a effeito arranjos com respeito á união de in
teresses ou amalgamação, quer no todo quer em parte, com 
quaet;quer outr·as companhias, assocmções ou pessoas ; 

l) em geral comprar, tomar de arrendamento ou em troca, 
alugar, ou de outro modo :1dquirir quaesquer bens de raiz e mo
veis e quaesquer direitos ou privilegias que possam parecer ne
cessarios ou convenientes para os fins do negocio da companhia, 
e em particular m;üerial rodante, machinas e planta ; 

m) construir, manter e alterar quaesquer edificios ou fabri
cas necessarias ou convenientes para os fins da companhia ; 

n) construir, aperfeiçoar, manter, explorar, gerir, levar a 
effeito ou administrar quaesquer estradas, caminhos, linhas de 
bonds, estrarlas de ferro, ramaes ou desvios. pontes, reserva
torios, canaes, trapiches. fabricas manufactureiras, armazens, 
fabricas de electricidade, officinas, depositos e outras obras e 
conveniencias que possam ser calculadas para directa ou indi
rectamente adeantarem os interesses da companhia, e par·a con
tribuírem para subsidiarem ou de outro modo assistirem 
ou tomarem parte na construcção, aperfeiçoamento, manutenção, 
exploração, gerencia. effeituação ou administração dellas ; 

o) empregar e negociar com dinheiros da companhia que não 
forem immediatamente precisos, nos valores e da maneira que 
de tempos a tempos se determine ; 

p) tomar emprestado ou obter ou cons~guir o pagamento de 
dinheiro da maneira que a companhia julgar proprio, e espe· 
cialmente por meio da emissão de debentures ou debenture.<; Stoch, 
perpetuos ou não gravando todos ou quaesquer dos beus da com-
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panhia (tanto actuaes como futuros), incluindo o seu capital por 
chamar; 

q) vender ou dispor da em preza da companhia ou de · qual
quer parte della, ou de qualquer parte dos bens ou direitos da 
companhia, pelo preço que a co'nfJanhia julgar conveniente, e 
especialmente por acções, deb~ntures ou valores de qualquer 
outra companhia que tenha fins totalmente ou em parte seme
lhantes aos desta companhia, e geralmente vender, aperfeiçoar, 
gerir, desenvolver, trocar, arrendar, hypothecar, dispor de, 
aproveitar ou de outro modo negociar com todos ou parte 
dos bens e direitos da companhia.; 

r) tratar de que a companhia seja registrada ou reconhecida 
em qualquer paiz ou logar estrangeiro ; 

s) sacar, fazer, acceitar, endossar, de~contar e emittir notas 
promissorias, letras de cambio, conhecimentos e outros instru
mentos negociaveis; 

t) fazer todas as outras cousas que são incidentes ou con
duciveis para alcançar os supracitados fins. 

4. A responsabilidade dos socios é limitada. 
5. O capit:tl da companhia é de .f 200.000, dividido em 20.000 

acções de .t lO cada uma com faculdade de augmenb,r o capital, 
dar a quaesquer acções da companhia quaesquer direitos, privi
legias ou condições preferenciaes, deferidos, qualificados ou 
especiaes. 

Nós, as varias pessoas cujos nomes e endereços vão sub
scriptos, estamos desejosos de nos formarmos em uma. companhia 
em consequencia de:-.te Memorandum. de associação e respe· 
c ti vamente concordamos em tomar o numero de acções no 
capital da companhia menciouado contra os nossos nomes ra ... 
spectivos. 

Nomes, endereços e descripções dos subscriptores 

C. Brent, Rosebank. Gordon Road, South Wood~ 
ford, empregado de corretor .............. . 

J. C. Gt·enfell,2·~ArtresianRoad,Bayswater W., 
empl'egado rle corretor ......•..........•.• 

Percy W. Prockter, 70 Healthfteld Road, South 
Croydon, empregado de corretor ...•......• 

C. E. Menhinick. 38 Crouch Hall Road, Horn
sey N., emp1·egado do commercio ...•...... 

Robert Bromby, 17 Wolseley Road, Crouch 
Eud, N., empregado do commercio ....•..... 

I. Geoffrey PellHl, Burwoo1 Park Road, Wa.l
ton-on Thames, empregado do commercio ... 

James Langran, 23 Northumberland Park, 
Iottenham, N., empregado do commercio ..•. 

Numero de acções 
tomadas por cada 
snbscriptor 

Datado no dia 13 de maio de 1897. - Testemunha das assi
gnaturas supra, Charles Edward Smith, . empregado dos 



Srs. Bompas Bischofl' Dodgson Coxe & Bompas, 4 Great Win
chester Street. 

E' cÓpia. - kmest Clea-úe, registrador ajudante das compa
nhias anoriymas. 

Estatutos da « The Espirito Santo and Caravellaa Railway 
Company, limi ted 

Concorda-se no seguinte : 
I. Os regulamentos contid0s na tahella A da primeira ce

dula da, lei de 18G2, relativa. :t companhins, não devel'ão ser 
applicados a esta companhia, mas os seguintes deverão ser os 
regulamentos da companhia. 

Acções 

2. O~ directores não deverão empregar os fundos da comM 
panhia ou parte alguma delles nem na compra de, nem em em
prest:lr sohre as acções da companhia. 

Elles poderão, com tudo, á sua discreç:í.o, accei tar entreg;t de 
quaesquer acções de qualquer socio a titulo do pngamento ou 
compromisso tto todo ou em parte de qualquer divid~t ou re
sponsabilidade de tal socio, a companhia. 

Quaesquer ·acções assim entregues poderão ser vehdidas ou 
emittidas de novo da mesma maneira como atleante se provê 
com relação as acções contiscadas. 

3. Todo o socio devera ter dh·eito a um certificado sellado 
com o sello symbolico da companhia, espeeificando as acç;)e::; pos
suídas por elle e a importancia paga sobre ellas. 

Si um certific:-tdo se gastar pelo uso, for destruido ou per
dido, elle poderá ser renovado, pagando-se um « shilling ~ou 
tal somma interior éomo a comp~1nhi~ prescr·ever em as~embléa 
geral, mas a directoria poderá exigir prova razoavel de tal 
destruição ou pertla é tim comprotnisso f'eito pela pessoa que 
fizer a applicação, para indemnisar a companhia contra pre
juízo por motivo dê tal renovação. 

4. Si varias pessoas forem registradas como possuidores col· 
lectivos de qualquêr acção, qualquer uma de taes pessoas po
dera dar recibos efficazes por qualquer dividendo, bonil1cação 
ou retorno de capit<tl pagavel com respeito a tal acçuo. 

5. A companhia não devera ser obrigada ou forçada de qual
quer modo a recohhecer, mesmo quanclo tiver adso disso, qual
quer outro direito com respeito a uma acção, alem dtJ um 
direito absoluto a ella no possuidor della na occasião registrado, 
ou taes outros direitos, no caso de transmissão della como são 
em seguida mencionados. 
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Chamadas sobre acções 

ô. A directoria poderá, de tempos a tempos (sujeita a quaes
quer termos sobre que quaesquer acções tiverem sido emittida-;) 
fazer taes chamadas, como ella julgar conveniente sobre os socios 
com respeito a todo o dinheiro que não tiver sido pa~o relati
vamente ás acções delles, corntanto que pelo menos 21 dias de 
aviso de cada chamada seja dado e cada socio deverá. ser respon
savel a pagar as chamadas assim ftütas ás pessoas e nas occasiões 
e lo~ares elegidos pela directoria. comtanto que nenhuma. cha
mada exceda um quarto da importancia nominal de uma acção. 
ou saja feita pagavel dentro de dons mezes a contar de quando a. 
ultima chamada precedente tiver sido paga. 

7. Uma chamada devera ser julgada ter sido feita na occasião 
em que a resolução da dircctoria autorisando tal chàmada. ror 
passada. 

8. Si a chamada pagavel com resprito a qualquer acção ou 
(1ualqner dinheiro paga.vel com ralação a qualtJUer acção sob 
os termos da distribuição della, não for pago no ou antes do dia 
designado par·a o pagarneu to, o IJOSsnidor ou adjudicado do tal 
acção deverá ser responsavel a pagar juros soh!'e tal chamadn. a 
qualquer taxa tixa pela dil'ectoria, não excedendo lO libras por 
cento por anno, desde tal dia até que for na rNtiÍllade paga. Os 
possuidores collectivos de acções deverào s1w eoll·~ctiva o ~:;epara
damente responsaveis pelo pagamento das chamadas com res
peito a ella; e poderão de accordo ser demandados collectiva ou 
separarlamente pelo menos, 

9. A rlireetoria podera, si julgar conveniente, receber de CJUal· 
quer socio qu(~ desejar adeantar o rnr~smo, todo ou qualquer 
parte do dinheird não pago sobre qualquer da,s acções possuid<tS 
por elle. além das som mas ch:ltnadas na. realidade quer como um 
emprestimo reombolsavel quer como um pagamento adeantatlo 
de chamadas, mas t•tl adeantamento, que seja reembolsavel, 
não deverá H té que for realmenttJ reembolsado. extinguir, em 
tanto quanto se entender, a responsabilidade que existie sobre 
as acções com relação ás quaes elle for recebido. S(>br·e o dinheiro 
assim recebido, ou sobre tal porção dolle como de tempos a 
tempos exceder a ímportancia das chamndas feitas ent:lo sobre 
as acções com respeito às quaes tal a·~eantamento tive1· sido 
feito, a. companhia deverá pagar juros a tal taxa como o socio 
que adeanta.r o mesmo e a directoria corr.hinarem. 

10. A A:icriptura de transferencia Je qualquer acçã.o da com .. 
panhia, dever·á ser na usual fói'mn. ordinaria. c deverá. ser· assi
g·naria pelo transferente e o transferido. Deverá. pagar-se a com
panhia com relação ao registro de qualquet· transferencia on re
gistro em tr,tnsmissão tal emolumento. não excedendo dous 
shillings e sei::; pence, como 9, dir·ectorb consider·a.r cPn ve
uiente. 

ll. Os directores poderão, sem designar qualquer motivo, 
declinar registrar qualquer transferencia de acções não comple-



780 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

tamente pagas feita a qualquer pessoa não approvada por ella, 
ou feita. por qualquer socio que de sociedade ou só estiver em 
debito ou sob qualquer responsabilidade pa.ra com a compa-
nhia. · 

12. Os testamenteiros ou administradores de um socio falle
cido que não fosse um possuidor collecti v o, e no ca::;o do falleci
rnento de um possuidor collectivo, o sobrtwivente ou os sobre
viventes deverão só ser reconheci,ios pela companhia como tendo 
qualquer direito á acção ou interesse do socio fallecido, mas 
nada aqui contido deverá ser considerado como livrando os bens 
de um possuidor collectivo fallecido de qualquer r~sponsabili
dade por acções possui das por elle collecti varnente com qualquer 
outra pessoa. 

13. Q11alquer pessoa que se tornar intitulada a uma acção 
em consequencia de fallencia ou insolvencitL de um socio, ou 
de outro modo que não for por transferencia, poderá ser regis
trada corno um socio ao produzir o certificado de acção e tal 
evidencia de titulo como for requisitado pelos directores, ou 
poderá em vez de ser registraria ella propria, outorgar uma 
transferencia de tal acção. 

14. O instrumento de transferencia devera ser depositado na 
companhia, acompanhado pelos cer-tificados das acções nelle 
compr·ehendida, e tal evidencia como os directores requisitarem 
p:1ra provar o titulo de transferente, e então e sendo pago o 
competente emolumento, o transfel'ido de,'erá ser registrado 
como um socio, e o instrumento de transferenCta deverá ser 
rethlo pela companhia. Os directores poderão desistir da pt·o
oucção de qua.lquer certificado, havendo evidencia que a satis
faça da p9rda ou destruição delle. 

15. Os li·Hos de transferencias e registros de socios poderão 
estar fechados durante o temp'> que os dtrectores julgarem pro
prio, não excedendo no todo 30 dias em cada an1o. 

Direito de retenção 

16. A companhia deverá ter um primeiro e absoluto direito 
de retenção sobre todas as acções não completamente pagas, por 
todo o dinheir-o devido á e responsabilidade que sulJsbtirem com 
a companhia por ou rla parte do possuidor ou qualquer dos 
po3~uidot·es registrarfos dellas, quer só em sociedade com 
qualquer outra pessoa incluindo as chamadas feitas, si bem que 
as occasiões indicadas para o seu pagamento não tenham che
gado, e poderá pôr em vigor tal direito de retenção por meio de 
venda ou confiscação de todas ou quaesquer das acções sobre que 
o mesmo for appltcavel. Comtanto que a confiscação não seja 
feita, excepto no caso de uma divida ou responsabiJi,Jade. a im
poT·tancia da qual deverá ter sido averiguarla e que sómente 
tantas acções deverão ser conft~ca•las, COlliO os tiscaes da compa
nhia certiticarem serem equivalentes ao valor no mercado de tal 
divida ou responsabilidade na occasião. 
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Confiscaç{io de acções 

17. Si qualque-socio deixar de pagar qualquer chamada ou 
dinheiro p:lgavel sob os termos da distribuição de uma acção no 
dia indicado para tal pagamento, os directores poderão a qual
quer tempo durante que o mesmo não for feito. dar-lhe aviso, 
requisitando-o a pagar o mesmo juntamente com quaesquer 
juros e despezas que tiverem sido incorridos por causa de tal falta 
de pagamento. 

18. O aviso deverá nomear uma outra data, na ou antes da 
qual tal chamada ou outro dinheiro, e todos os juros e despezas 
que tiverem sido incorridos por causa de tal falta de pagamento, 
deverão ser pagas, e o Jogar onde o p:~gamento tiver sido feito 
(sendo o lagar assim indicado o escriptorio registrado da com
panhia ou qualquer outro local onde as chamadas da companhia 
forem usua!m.mte feitas pagaveis ), e devera declarar que no 
caso de falta de pagamento no ou antes do dia. e no logar indi
cados, a acção com relação á qual tal pagamento for devido será 
sujeita a ser confiscada. 

19. Si os requisitos de qualquer tal aviso como fica dito não 
forem satisfeitos, a acção a respeito da qual tal aviso tiver sido 
daria poderá, a qualquer· tempo depois, antes r1o p,tgamento de 
todo o dinheiro devido relativamente a ella comjuros e despezas 
ter sido feito, ser confiscada por uma resolução dos directores 
para ess ~ effeito. 

20. Qualquer arção confiscada deverá ser consideraria proprie
dade <la companhia, e podera ser pos3uida, distribuída de novo, 
vendida ou por outru modo disposta rle em tal maneira como os 
dirednres julgarem convenientn, e no caso de nova distribuição, 
com ou sem qualquer dinheiro pago relativamente a ella pelo 
anterior possuidor ter sido creditado como pago. 

21. Qualquer socio cujas acções ti verem sido confiscadas de .. 
verá, não obstante tal confiscação. ser sujeito a pagar á compa
nhia todas as chamadas ou outro dinheiro, juros e despezas 
devidas com respeito a taes acções na occasião da confiscação. 

22. Dado o caso de venrla ou nova distribuição de uma acção 
confiscada ou da venda de qualquer acção pflr'a pôr em vig-or 
um direito de retenção sobre ella da companhia, um certificado 
por e~cripto sellado com o sello symbolico da compnnhia de que 
a acção foi devidamente confiscada ou vendida de accordo com os 
regulamentos da companhia, deverá ser sufficiente evidencia dos 
factos nelle decla~·ados contra todas as pessoas que reclamarem a 
acção, e tal certificado e o recibo da companhia pelo preço de tal 
acção devera constituir bom direito á mesma e um certiticarlo de 
pr·opriedade deverá ser entregue ao compr 1dor ou ~djudicado, e 
elle rlever·á ser registr·ado com respeito a elln., e então elle de
ver·a ser considerado o possuidor da acção livre de todas as cha
mad 1S ou outro diuheiro. juros e despezas devidas anteriormente 
a tal compra. ou distribuição, e elle não deverá ser obrigado a 



ACTOS DO PODER EX:&CUTIVO 

superintender a applicação s]o dinheiro da compra ou conside
ração, nem devera o seu titulo a acção ser efl'ectuado por qual
quer irregularidade na venda ou confiscação. 

Capital 

23. As acções do capital original da companhin, que não sejam 
quaesquer acções que possam ser emittidas 1le accordo com 
qualquer contracto como comrnissão pat·a quaesquer das obriga
ções a que se fez referencia na acta da associação, ou para 
quaesquer outros bens que possam ser adquiridos pela compa
nhia, poderão ser averbadas as pessoas e nas condições relativa
mente a pagamento a titulo de deposito ou chamada, ou relati
vamente à importancia ,Je chamadas, prestações ou outra cousa, 
que os directores determinarem. 

24. Os directores poderão, com o consentimento de uma as
sembléa geral da companhia, augmentar de tempos a tempos o 
capital da companhia pela emissão rio novas acçõcs. Tacs novas 
acções deverão ser de tal qunntin, e dovcrão ser emittidas, su
jeitas às disposições e condições e com tal preferencia ou priori
dade com relação a dividendos ou na distril.Juição do activo. ou 
com respeito á Yotação ou de outro modo sobre outras acções, 
quer então já emittidas quer não, como a companhia, em assem
bléa geral determinar e sujeitas ou na falta de qualquer tal de
terminação, as clausulas destes estatutos deverão ter applica<;ão 
ao novo capital da mesma maneira em todos os respeitos como 
ao capital original da companhia. 

25. A companhia deverá ter a faculdade, por deliberação espe
cial de reduzir o seu capital, qnei' entrado quer por chamar, e 
quer mediante cancellamento das acções não averbadas quer de 
outro modo, e de consoli1lar e tambem de subdividir as suas ac
ções ou quaesquer de lias em acções do maior ou menor denomi
nação. 

Assembleas gerae$ 

26. A primeira assembléa geral devera ser reunida em tal 
data, não sendo mais de quatro mezes depois do registro da com
panhja e em tal logar como os directores determinarem. 

27. Snbsequentes assembléas gera.e~, outras além das convo
cadas por socios sob os poderes em seguida aqui contidos, deve
rão ser reunidas em tal occasião e logar como for prescripto 
pela companhia em assembléa geral, o si nenhuma occasião ou 
logar assim for prescripto, uma. assembléa geral deverú ser re
unida uma vez cada anno a menos em tal~ dia e em tal logar 
como for decidirlo pelos directores. 

2~. As assembléas geraes acima mencionadas deverão ser 
chamadas assembléas ordinarias; todas as outras assembléas 
deverão ser chamadas assembléas goraes extraordinarias. 
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29. Os directores poderão todas as vezes que julgarem conve
niente, e deverão ao receber um requerimento feito pOl' escri~ 
pto por cinco ou mais socios que possuírem juntos pelo menos 
a decima. parte do capital omittido, convocar uma assembléa 
geral extraordinaria. 

30. Tal requerimento feito pelos socios devera expressar o fim 
da assembléa proposta ser convocada, o deverá ser deixado no 
escriptorio registrado da companhia. 

31. Ao receber um re(1uel'imento, os directores deverão logo 
proceder á convocação do urna assen:bléa geral ext raordinaria. 
Si elles não procerlerem a convocar a mesma para qualquer data 
dentro da de 21 dias a contat· do recebimento do requerimento, 
os requerentes, ou quaesquer outros socios que possuírem a qnan~ 
tia do capital exigida, poderão elles mesmos convocar uma as
sembléa, geral extraordinaria, p1ra ser reunida em tal dia e em 
tal logar em Londres, como as pessoas que convocarem a mesma 
determinarem. No caso que em qualquer assembléa convocada 
de accordo com esta clausula, uma resolução capaz de ser con.,. 
tirmacla como uma resolução especial foe passada, os requeren
tes ou quaesquer socios que possuírem a precisa somma de capiT 
tal, poderão de igual maneira, mas sem outro requerimento, 
convocar a assembléa necossaria para contirmar a mesma. 

:32. Sete dias de aviso de qualquer assembléa geral (exclusiva 
do dia em que o aviso for dado ou considerarlo como dado, mas 
inclusive o rlia rla assemblea), especificando o dia, hora e logar 
da assembléa, e no caso de assumpto especial á natureza de tal 
assumpto, deverá ser dado aos so:ios da maneira aqui em se
guida mencionada, ou de tal outra maneira, como de tempos a 
tempos for prescripto pela companhia, em assernbléa geral, mas 
o não recebimento de tal aviso por qualquer socio n~o deverá 
invalidar os processos em qualquer assembléa geral. 

Procedimentos em assembteas geraes 

33, Deverão ser considerados especiaes todos os assurnptos de 
que se tratar em uma assembléa geral extraordinaria e tudo de 
que se tratar em uma assernbléa geral ordinaria, com excepção 
do sanccionamen to um dividendo recommendado pela directoria, 
el0ição de directores e fiscaes e votação da remuneração delles, 
e a consideração das contas e balanços apresentados pelos dire"":" 
ctores e o relatorio delles. 

34. Tres socios presentes em pessoa deverão ser um quorum 
em uma assembléa geral para o tirn de nomear •1m presidente; 
declarar um dividendo recommendado pela directoria, reeleger 
1i:::caes e directores e votar a remuneração delles, e para o adia~ 
mento da assembléa; mas, excepto como acima dito, nenhum 
assumpto será tratado em uma assembléa geral, a menos que 
estejam presentes em pot-:soa cinco soei o::;. 

35. Si, dentro de meia hora depoi-s da hora m;u·cada para a 
assembléa, um quorum não estiver preseute, a assembléa, si 
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tiver sido convocada a requerimento de socios, deverá ser dis
so! vida. Em qualquer outro caso ella deverá ficar adiada para 
tal dia na proxima semana e para tal Jogar, como for marcado 
pelo presidente. 

36. Em qualquer assembléa adiada, os socios presentes e inti
tulados a votar, qualquer que s~ja o num'"'ro delles e a impor
tancia das acções possuídas por elles, deverão ter poderes para 
decidir sobre torlos os assumptos que poderiam propriamente ter 
sido dispostos na assembléa em que o adiamento tiver tido 
logar. 

37. O presidente da directoria (si houver algum) ou, na sua 
ausencia, o presidente substituto (si h:mver algum) deverá pre
sidir como presidente em cada assembléa ger<1l da companhia. 

38. Si em qualquer assembléa o presirlente ou pr·esidente sub
stituto não estiverem presentes dentro rle 15 minutos, a contar 
da hora marc:1da para a reumão da assembléa, ou si nenhum 
delles desejar actuar como presidente, os dil'ectores presentes 
deverão es~olher um do seu numero para actuar, e, si não hou
ver directot· que deseje actuar, os socios presentes deverão esco
lher um do seu nu1nero para actuar como presidente. 

39. O presidente poderá, com o consentimento tb assemblea, 
de occasião para occasião e de logar par:L lagar, mas nenhum 
negocio deverá ser tratado em qualquer assembléa adiada, a não . 
ser o negocio deixado por acabar na assembléa em que o adia
mento tiver tido logar e que possa ter sido tratado naf!uelht 
assem bléa. 

40. Em qualquer assembléa geral, a não ser que um escru· 
tinio seja pedido pelo menos por cinco socios que possuam não 
menos do que 1.000 acções, presentes em pessoa e com o direito 
de votar, uma declaração feita pelo presidente de que uma reso· 
lução foi passada ou pedida, e um lançamento para esse fim feito 
no livro das actas da companhht deverá se1· suffidente evi!lfmcia 
do facto, e no caso de uma resolução que requisitar qualquer 
particular maioria, que for passada pela maioria requerid L sem 
prova. do numero ou propor'ção dos votos recordados a favor de 
ou contra tal resolução. . 

41. Si um escrutínio for pedido, elle deverá ser tomado de tal 
maneira e quer imme,fiatamente, quer em tal outra occasião e 
logar como r> presidente determinar, e o resultado de tal escru· 
tinia deverá ser considerado como a resolução da companhia em 
assembléa geral na data da tomada do escrutínio. 

42. Não se deverá pedir escrutínio algum com relação á eleição 
de um presidente, de uma assembléa, nem com relação a 
qualquer questão de adiamento. O pedido de um escrutínio não 
deverá obstar a continuação de uma assembléa para a transacção 
de qualquer negocio que não seja o assumpto sobre o qual um 
escrutínio tiver sido pedido. 

43. Deverão ser feitas actas em livros previ~tos para tal fim, 
de t0das as resoluções e sessão de assemhlóas geraes, e qualquer 
de taes actas, si forem assignadas por qualquer pessoa como sendo 
o presidente da assembléa a que ella; so referir, ou por qualquer 
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pessoa nella presente e nomeada pela directocia para assignar o 
mesmo em seu logar, deverá ser recebida como evidencia, con
clusiva nos factos nella declarados. 

Votos dos socios 

44. Todo o soei o deverá ter um voto com respeito a cada acção 
possuida, por elle. No casodBhaverompate de votos em qualf)llCr 
assemuléa. geral ou oscrutinio, o prcsidon te tleverú tol' direito a 
um segundo,ou voto de desempate. 

45. Si qualquer socio for iJ.iuta ou lnnatico, elle porlerú votrtr 
por meio do seu tutor, curador bonis ou outro curatlor legal. 

4fl. Si duas ou mais pesso::ts forem intitularlas Cl)llectivarneute 
a uma acção, o socio cujo nome figurar primt:iro no registro de 
socio como nm dos possuidores do tal acção c nenhum outro 
deverá ter o direito de votar com respeito ao mt~smo. 

47. Nenhum socio devera ter direito a votar em qualquer 
nssembléa geral ou a exercer qualquer privilegio como um socio, • 
a menos que toJas as chamadas ou outro dinheiro vencido e pa
gavel com respeito a qualquer acção ue quo ello for· o po.;sui1lor 
ti ver sido pago, e nenhum socio deverá ter direito a votar em 
qualquer assemhléa reunida depois do lapso de tres mozes a 
contar do registro da companhia com respeito a qualquer 
acção que elle tiver adquirido por transferencia, a monos que elle 
tonlla sido o possuidor da acção com respeito á qnal elle reclamar 
votar durante p!~lo menos tres mezes previamente á data dn. 
reunião da assombléa em que elle se propuzer a vot:lr. 

-48. Os votos poderão ser da,los qtHH' pessoalmeute quer por 
procuraç-ão. 

4~1. O instrumento que nomear um procuradm· deverá ser por 
escripto assignado pelo outo1·gante ou si tal outorgante for uma 
corporação, sellado com o sello symbolico della, em tal f:·,rma 
como os directores de tempos a tempos approvarem. 

Nenhuma pessoa fJUe não for socio da companhia e tiver d() 
outro modo direito a votar, poderá ser nomeada procurador· 
com tanto que qualquer corporação que possuir acções possa no~ 
mear qualquer dos seus membros ou otnciaes para assistir e 
votar com respeito a taes acções, fJUando houver votação por 
meio de levantamento de mãos ou como procnrador della ha
vendo escrutínio. 

50. O instrumento que nomear um procnrarlor deverá ser de
positado no escriptorio registrado da companhia não menos do 
que 48 horas antes do dia para a reunião da assembléa em que a 
pe::soa nomeada em tal instrumento se propuzer votar. 

51. O numero de dh·ectores, a não ser que sej-a differentemente 
determinado por _uma assembléa geral; não de,·erá s;r mouos do 
que tres nem mms do que cinc<:t. 

Poder Executivo iSIIi so 
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52. Os primeiros directPres Eerão nomentlos fJUCl' pelos snb· 
scriptor,js dos pre:-:<mtes estatuto~. qw'r !'ela mr1iot·i:1 destes, por 
meio de um instrument'' JIOr e:;et'ipto a:-;"ign:1do jlf>l' elles. 

Até que os primeir11s dir<·ctor es tcullalll :-ido nomeados, os 
subscriptores dos l'resentes estatutos :-;,,rfill fWI a todos os Iins 
considerados como iWndo os dindtllt':-, s:1lvo ~i ns :1rts. 5~ e 
54 tiverem :1pplicaçiio a nlle~. 

53. A qunlifi,·açi\o t\3 um directt•r dt~v~·rá ~r:r· '' po,:suir d13 di
reito proprio 50 ac~·ões. 

54. Um direetor primitiYn j>Clderú fll'lcdonar antes de ad'Jili
rir a sua qnalilk:Jç·fio, !IJas de,eJ-á. etrr (]ll:dtJlll'l' <'aso adquirir· a, 
mesma dt ntro d~~ 11111 lll<'Z dn :-n:1 nonwa.~,·fío, ~~ :1 uã.:) :-wr qw· elle 
faça isto, dPverá ser C''ll:-ider:.do que 'Jl.• s • cnmprorndlen a 
tomar as ditas acçües rla rompanhL1, n :ts rne:-:tllas d ~Yet'i"to '~c . .-, lo 
logo ser dbtribuidas a elle do ;tCC•lrdo. 

55. Os direetores serão p:1g·o~; dos Ílllltll) . ..; d:t cornpr~nhin, :t ti· 
tulo ele remunrr:t<;ão pelos H•u..; S<·r·vi\..'' s. a :-Pmrn:1 de f:. 1.000 

. por armo, e tal outr:t snn11na (si ~~ ll1 tlV~"l') ,·ort:o a conlp:lllhia 
em nssmnhlca gnral determinar· do t1·11:poH n tt~111p:'s c a llli'SitJa 

deverá ser dividida entre o:-; direetor·p:-; n:•s Jli'PI'orçõt·s o da nt:t
neirn. que olles do tempos a teillfJO-; dr>ter·rtlin:q· ·m. 

56. O negocio da compnuhia dr~\·et·il ~~·!' g·.·ritlo pelos dir·edo
res, os qnaes poderão pngar V d;,s :ts de~JII'/'liS iJl<'OtTidas <·m 
preparar o registr11r a colllpanhra, o do t' itl('id"ntne..; no C• uvn
nio Provisorio dntndo df; 9 d<~ r~~votciro dr) 18~li f~ nwnt·iotlfldo 
na acta t!e associação, c as rwgoci:".õ'·:-. l'~u :• o llli'SllJO, e do 
levar o nwsmo n. em:ito, e t11d;IS :1::; ··n"ta,-. g:1:-los u ll''"I,~':~;IS 
incorridos pela comn is ... ão dos t•os~tli,\on•c: dt> okig·:•ções a que 
se fnz referoncia na nct<t de a-::S<Ji'Í:'<.;iio. I' l''lllcriio ux~·rt~('\' h·dn~ 
os }lOderes da companltin qtw llli<• :cr•.i:t <·\igido jiOI' 'l'ln<'·qttr·L' 
leis OU {10!' esit~S estatutos S8T'<'Ill C'X1'1 cidc•~ [H• la e<,lllj•:lllllia l'lll 
nssemllóa goi·al, e snjt~itPS, nRo ldlst:Jtlh· u; r··~nlnrtlento:' d1•;tn-; 
estatutos, ns provisões de qn;H·,;'IIli'l' 1. j,_ ,. :t !:'''" ,.,,!Zulanl<·nt~'"• 
que não forem inconsi:-:teutes ··nfll ,,,; l'l'!<~ti,IPs r·eg-tdamr•IIIO·- e 
provbfíes como foi pre:-;criplo pn\;1 <'1111 r'anllia e 11 a s:•!lrld 'a 
geral ; illtlS nenhuns rognlnmc'lJtu,.; l'··ito:-; t•~>l:t ('lllll\lilllliÍa l'lll 
assemhléa ger:tl deverão invnli·h•· q11" illtl~>'' :o~•ln prévin ,~; .. di
rectoria que seria valido si tan:-; re~llhtltr'lllos 11.1o tive,;s~·m :-ido 
feitos. 

57. Sem restringit' a geiWl'<ditl.Hle d''S poder t';-: pre,·o ]Pntl'3, <•S 
directores poderão fazer as segnintes co••:-:~s: 

A) Poderão elles, de tempos a kninos, :1 :-.n:1 d·ser<'·çi\o, ol,tol' 
ou tomar emprestada ou emprest ,fias 'JII:t lr!n·~r so · rna ou IJiiai'S

quer somma;; de dinh,~iro sobre a g·:~r;~::tia <' ltliS c ll' 1 içõos, <'Oill 
relação a juros ou a outra cousll, qun 1dJ,o,.; jldg:,l''llll pl·oJII'io, e 
poderão garantir a mesma ou as mcsn!:ls pur ltl(;io de hypoth' ea 
ou outros debentu.res ou obrigaçíh,s, o1· m~··!L111 '" :1 Pmis~ão do 
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clebcntur·e stoch, ou por onns sobre on hypotheca de qualquer 
f() rma, do todo ou de (}na! quer porção de CJUaesquer bens, fundos, 
haveres, effeitos ou capital por chamar da companhia, mas de. 
modo que a quantia a qualfJuer tempo devida com respeito a 
dinheiros assim obtidos ou tomados emprestados não deva, sem a 
sancção de unw. as~:embléa 1-!·eral, exceder a sormua de ;t 50.000. 

H) Poderilo elles de tem[JOS a tempos, mns eom sujoi<;ão a 
qu:llquer contraeto oxbtente, r.omear qualquer um ou mais do 
sr~u numero pnra ser ou t•ara serem gerente ou gerentes, ou 
directoe-gereute ou dir·ect(lros-gerentes, nos termos relativa
me!lte á remunmaçilo e com as faculdades e autoris~1çõos e pelo 
tempo que clles ,iulg<lrem conveniente. 

C J Podl:'l'áo ellcs, si qualquer clirector qne for requisitado a ir 
ao e~trangeiro ou a pt·e:::;tae qualquer outro serviço (•xtraorcli
nario, rlar-llte t;,lrenmnemção especial pelos scrviçus pr.~stados 
como ellesjulgarem proprio. 

D) Poderão olles l'azur, s:tcar, accoitar, o ondo:;sar respecti
vamente, notas pt·ombSI•rias, letms, choques ou outros instru
mou tos negocia \'Ois, eom tanto quo toda a nota. promissol'ia, le
tra, chorpw on outro instrumento ncgociavel sacado, feito ou 
acceite, seja nssigna1lo pela pessoa ou pelas pessoas quo os di
roctores possn m por ddib(~rnção nomear para isso. 

E) Poderão ellcs empregar os fundes da companhia, qne não 
forem preciso;; para uso irnmediato, nos stochs ou f'undos puhli· 
cos, ou Viilores do Governo do Reino Cnido, ou da lndia, ou de 
qnalrJller colonia ou depemlenci:t do Reino Unido ou de qual
quer t•aiz estrangeiro, on nas obrigaçõ'~~. debcntto·es, debenture· 
stoch, ncções preforonciaes ou garantidas ou stock prefe· 
reneial ou gar;ll1li1lo, ou ncções orrlinarias pl'eferidas ou stocl' or
dinnrio preferido du qualquet· companhiil. de estr:vlas de ferro, 
1lique~, can:u):;:, gaz, a.gua, ou outras industrias, ou 1le qualf]ner 
corpor<~ção municipal on outro cot·po publico no Heino Unido 
ou na. lll·lia on em qna lf]net· colonia ou dependencia do H.eino 
Unido ou 1lt:J qn:1lquer· P<\ÍZ estraugeiro, e p1)cterão de tempos a 
ten1pos trnnspc·r rlualiJUet· emprego, comtnnto que os fundos da 
companhia uão ~wjam gastos na compra do ou emprestados sohre 
a gar<~utia dr1s snas Jn·oprins acções. Os directores poderão, com· 
tudo, á sua di-;creçã.o, acceit<w a entrrga de acções a titulo de 
pngamonto ou :1rmnjo, 110 todo ou em parte, de qualquer divida 
ou respon~abilidndo de qml!quer socio da companllia, quacsquer 
arções nssim eutregu's poderão ser vendidas ou do novo emit
ti.Jas da mesma maneira que as acções contiscadas. 

F') PutleJ ão elles nomear as pessoas que julgarem proprio (as 
qu:,es poderão ~er on não uircctores ou socios da companhia), 
para agirem na qualidade de administração local, e poderão de
legar-lhe bes dos seus proprios poderes e autorisações como 
elles julgarem conveniente, ~ poderão regular o J1rocedimento e 
determirwr a remunernção e o prno do seeviço os membros de 
tal administração local. 

G) Poderão olles, afim de representarem a companhia de ac
cordo com as leis do Brazil, ou de outorgarem qualquer instru-
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mento on de fazerem qualquer negocio no estrangeiro, nomear a 
QU8lquer pessoa ou quaesquer pessoas, procurador ou procura
dores da rlirectoria da, comp:mhia, com as faculdades que elles 
julgarem conveniente. 

H) Poderão dles vender t1'da a empt·eza da companhia, ou 
qualquer parte della, pela, consideraçã.n que julgarem conve
niente, e especialmente por :1eções, debenturc~ ou valores de 
qualquer outra companhia que ténha \in~ t~~talrnent·~ ou em parte 
semelhantes ao da cornpanhia, e na qual a responsabilidade dos 
socios seja limitad;.t á importancia. das suas acc:;ões. 

I) Poderão elle..;, sujeitos ás provisõ1)S tbs lei:-; de 1883 (re
gistros coloniaes) referentes a cornpanhL,s, de te1npos a tempos 
fazer com que seja guar.Jado on snjam guardados, e fazer as 
provisões que julgarem conveniente com r~~speito a conserva
ção de nm registro tilial ou de registros filiae:-; dos soci0s. E 
poderão elles de ternrns a tempos nome~r uma autoridade em 
qualq1er logar Ollde urn tal registro 1ilial for guardaoo, para 
approvar ou rejeitar transfereneLu.;, c para ordenar o rPgistro de 
transferencias approvadas em tal registt'o fi lia 1, e carh tal auto
ridade poderá. com respeito a tran::;ferencias ou outros assentos 
que se proponhn registrar no r•~gistro filial para que a dita 
autoridade for nomeada, exercer to1los os po'll!re.; dt~ directoria 
da mesma maneira e até o me:;rno ponto e para o mesmo etfeito 
como si a propri:l diJ•ectori:t realmente (>S exPrce,.,so. 

58. O director que continuar on o:-; directort~::; que continn .rem 
porlerá ou poderão agir', não oh:-tante qnali}Uer vaga no corpo 
delles e não obstante que o seu nuuwro S<'ja ioferim· ao menor 
numero previamente provido; ('omtanto qnn, si o numero de 
directores foi' menor que o minirno, ellos deverão ou elle deverá 
immediatamente nomear pelo menos um directo1· nddiciorwl, 
ou convocar uma assemhléa geral tb compauhia para o fim 
de fazer tal nomeação, e durante o tAmpo em que houver menos 
do que o mcn0r numero de directores, quaesqner trcs socios 
poderão cotnocar uma :lssemlJléa geral p~•ra. tal tim. 

Sel!o symbolico 

G9. Os directorPs deverão subministrar um sello para uso da 
companhia, e po·Jer~"'io exercer os po1lere:-; da lei de 1854 refe
rente aos sellos do companhias, flUO pelos preseu tes estatutos são 
dados á companhia. qnalquer documeuto em qne o sello da 
companhia for estamp:tdo, d0verú. ser assignado pelo menos por 
um director e refeJ'en·lado pelo secretnrio ou por outro otncial 
nomeado para esse fim pela tlirectoria. 

Desqualificaçc7o dos dircctores 

60. O posto de director deverá ficar vago : 
a) si elle occupar qualquer posto ou logar lucrativo na com· 

p:mhia, além dos autorisados ne::;te tlocuillento ; 
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b) si elle se tornar enfermr, do espirito, fallir ou fizer com
posiçã0 com os seus credores : 

c) si elle deixar de possuir a. devida (]ualificação; 
d) si elle mandar á directoda a sua resignnção por escripto, 

e a mesma for acceita ou não for retirada durante sete dias; 
e) si elle estiv.Jr ausente nas reuniões da directoria conti

nuadamente durante seis mezes sem o consentimento tla dire
ctoria. 

61. Nenhum director ou gerente dc·ve!'a ser desqualificado 
ror motivo meramente do seu cargo, para contr·actar com a 
companhia, nem devera bl contracto, ou qualquer contracto ou 
ananjo celebrado por ou em nome da companhia, com qualquer 
companhia ou sociedade de que ou em que qualquer director ou 
gerente for socio ou de out1·o modo interessado, ser nullo unica
meutu [lOr mo ti \·o do SGU Cd.rgo do direetor; ne~n doveri qu~l
quer director ou f!eren te que assim contractar ou l'oL' tal socio, 
ou assim interessado, ser responsavel a dar contas a esta com
panhia de qualquer lucro realizado com tal contracto on arranjo 
por motivo unicamente de tal director ou gerente ter esse 
cargo ou da relação firlucinria por isso estabelecida, mas ne
nhuP;. tal director ou gerente deverá. votar com respeito a qual
quer tal contracto ou arranjo, e a natureza do seu interesse 
deve). ser descoberta por elle na reunião dos directores em que 
se determinar sobre o contructo ou arranjo, no caso qne o seu 
interesse exi:)ta então, ou em qualquer outro cnso na primeira 
reunião dos directores depois da acquisiçilo do son interc~~e. 

Rota dos directorcs 

G2. Na assembléa geral ordinaria no anuo de 1898, e na 
asscmblóa orflinaria em cada sub~equente anno, um terço dos 
directores na occasiã,o ou si o ~eu numero Hão for um multiplo 
de tres então o numero mais proximo, mas l!ão ex~edondo a urn 
terço, deverá retirar-se do posto. 

6:3. Os directoras que tiverem de se retirar deverão ser 
aquelles qne occuparem ha mais tempo esse posto. No caso de 
iguald~ule, os directores que tiV(:Jrem de se retil'ar, a não ser que 
concordem entre si, deverão ser determinados por votação. 

64. O geronte (si for nm dircctor), ou um director-gerente, 
não rleverá, emquanto continuar a occupar e:;se ca r:..: o. estar su
jeito a retirar-se por meio de rola, c não dHve.cá ellÓ ser tomado 
em conta <~O determinnr-se a rota ou retirada de directores, mas 
elle deverá, tRntlo em vista os termos de q1mlqncr con tracto, elle 
mesmo e a companllia, e:star sujeito its mesmas provisõe;; rela
tivamente á re:sign<Jção o remoçãn que os outros directores. 

6?-_ Um director que se retire devera ser elegível para, re
eleiçao. 

66. A companhia na assembléa geral em que qun.esrtuer 'li· 
rectores tiverem de se retirar, deverá, suieit<~ n. qualquer rew
lnção reduzindo o numero de rlirectores, · completctr os lagares 
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vagos, nomeando igu1l numero <le p33so::~.s, e porlera tambem de 
tempos a tempos nomear qual1w~r dirt~drw ~tddicional. 

67. Si em qualquer assemlJléa, em qne os directot•es devet·em 
ser eleitos, os logares de quaesquet' dit·ectores qne se retirarem 
não forem preenchidoo;, estilo snjeib>s n f)nalqnot· resoluçfio que 
reduzir o numero de tlirectores os rlil'ectot'dS f]lte SH retirarem, 
ou taes delles que nilo tiverem tido os sem logu·es preenchidos 
e tiverem boa vontade de fnncciona", tlevcr:\o set• con:-Jitler;ld)s 
ter sido reeleitos. 

68. A companhia potler:'t d·• tempos n te llJltl:C:, nm assemh\,)a 
geral, augmentar ou rc,Jnzit• o lllllll•~ro do dir·nctot·os c n:t or~<·a
sião de passar qna!qu!Jr resolução p:n·a um an;_;lllento, porlel'á 
o numero de uirectores addicifln:ws n•3~ess<Hio-; para levar a 
mesma a eiTeilo, e podera tambem debmninar <~lll que ordem 
tal nnmrJro augmenbuo ou reduzido tiv·~t' de •lc\x ll' o posto. 

69. Os directot·es p<Y1erão a qwdqtwt• tnmpr1 no:ne1r (jnalquer 
posso~ qualific 1da como um diecctr ,r, quel' par;\ occnp 1r uma 
vacatnra. C<lstml, fJilOI' como uma a:ldir; in, a dir.·dol'i:t, mas de 
morlo qu'1 o nnrne1·o tlr~ rlil'cctoi'OS nil•) s ja, 0111 qn:dt]Wll' o ·c:tsião, 
mais do qn'~ o numero maximo antr~I·iot·nwnto provirl•' neste 
documento~ ou como de ten1pos a l<litlp'lS filt' lixado pela com
panhi:t 0m nssomhléa geral. 

70. A comp:tnl!ia em a~:-"omlll ··a g'~'l'<ll pf)rkrá, por uma reso
lução especial, depor qn~llquot· rliJ·ecl•>J', :llltes <h t~3rnJina<;ão do 
pr;\ZO du posto, o poclerú., p n' nm·1 l'•~:'nlw;:tfl nJ·di na ria, nomear 
outra pe:c;s0a qnalill··arla em l•l,!:••r ,J,lll·~. .\ p·l~Smt <~ssim no
meada de\·erá occup:~r o posto :-;éJIIV·tlt<~ dllt'•lrlte tal tempo como 
o director em cujo logar ell:t l'o1' nolii'J td;t teria oceupadn o 
mesmo, si nflo ti v esse sido depu . ..; tu. 

Proc~di.nento dos r1irectores 

71. Os dirr1ctores poderiio reunir-se para tlo~pachar negocios, 
adiar e de outro mo•lo regularisar as suas reuniões, como jnlga
rem conveniente, e poderiio determi11<1 r o q1wrwn noces':lario 
para a tr;msacção rl·~ ncgocios. Até q11o do onteo modo for fixado 
o quoru·n, deverão ser tt'AS diroctore~. Nã') devor:t ser neces
sario dar aviso de uma reunião dn~ direelot·es a um director que 
não estiver no Reino Unido. 

As quGstües que se offerecerem em qualqtwr reunião d0verão 
aer deeididas por uma maioria do votos, e no caso de uma igu:1.l· 
dade de votos, o presidente deverá ter um segundo ou voto de 
desempate. Um director ou o secretario pod8rá a qualquer tempo, 
e o secretarlo ao receber podido do um director, chamar uma 
reunião dos dil'ectores. 

72. Os 1lirectores poderão eleger um prnsi•lente e presidente 
substituto das suas reuniões e determinar o prazo dur\l.nte o qual 
elles tiverem de occupar o posto, mas si nenhum tal presidente 
ou presidente substituto for eleito ou si em qualquer assembléa 
81les não estiverem presentes na occa'3ião nomeada para a 
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reunião da asscm1hlén., os directores JH'O~ ~nte.;; de\'et':tt) escolher 
algum do numero dt~lles para set' presidente de tal assemhlóa. 

73. Os direclot·es po,lerão tlele;.;.~r qualrtnet· dos sens porleres, 
que não snjarn o::; po let•cs de contrahi1· nmpt'•lStimos e fazer cha
ma:ias, a comtnissõe.;;, eonsh;tindo fi,) t:t I memlq·o •m memhr·os 
da sna corpor.1çilo como elles jnlgal'elll convc11i,nlte. Qu:tlquer 
commissão assim fol'm 11b dev(~l'ú, tto exercício tios poderes 
assim delegit'los, confot·nm,r-se com qnaesrtuer reg1~lamentos que 
UC tempos :1 tempos [Íll'OITl irnpo,;toS a e\\;t pelns t\tt'8Ct\lfelS, 

7L t11n:t comntiss:ln Ut) Jn:d·; •lt) dnn;:; J<O l•·t·:\n nl•)g.n· nm pre
si,l·nto par<~ ns sn:~.; "'~nniõtl::i. Si !lrlllltlltll l:tl pr•).;itlento for 
eln:t,,, 011 ~i elle niiD •·sth·rJr pre::irlnl·~ ll<t occa-;i:\.o llt>tne;ub 
para te1· logat· a t•enuião, ns :::;oeios pre,.;rmtes podel'âO e.;colhet• um 
do s··n numero para ser· pt·esidentc de tal asse-ulJiél. 

75. Uma co' mi~são po·ler•á ·rennir-s:~ e atliar n:-; sua:-; reuniões, 
como julg.tr C•mverlionte ; as qn,~stõos qne s·~ lcvantare11t em 
qu:d']ller assemb!ó:t dcved\. > ser dd1~r·min:t'hs por nnJ:t mn.iorin. 
de votos dos so:·ios pt·es··nt~~s, c n'> caso tle 1•rnpate de vntos, o 
presidente, si o houver, d··verá ter um ~c;.;urtrlo voto ')11 voto do 
des,~mpat~~. 

7G. T,) los o.;; actos feitos poc qn:tl,tu·~r r0nni:"l•) da tlit'netoria 
ou tbt commiss:\.o 1la di!'odot•Lt, on pol' qn:tlqn:~t· pe,.;-; ':" f'llnceio
nanrlo como ,Ji!'eclor·, dev,•t·ão, nfí.o ol>,;t:~nte :-<l·t· tlt~poi,; d·~:3~o
berto qne honYrl al~n·iln !'alta r1a nomc:,ç:"l,> rh qn ill-.;'lll''r t 1es 
dir·octores ou posso 1 !'uncdontndo c lllltl Jk.t •li to, •m quo ell·)S 
ou qualqnnr delles {'o.;st)l1l desrpmlifieadns, :-·r· Ya.liuos como si 
to1la tal pe~soa tivesse sirlo devirlatuctttiJ IIO'lt •;1<la ~~ fu:-;.;o quali
fica1la para set· um dit'ector. 

Dividendos 

77. o~ tlirectorcs po:ler·ão, com a sancç<'lo ch companhia em 
assemhléi.L geral, ded:,r:u· Ulll divirlenrlo p:tra ser pago aos 
socios om proporção das qu:tnti:ts ct·cclitadas comn p:t;:as StJl>L't~ as 
s nas acções. 

78. Os directores poderão, ante~ rle recomtnetvl:tr qualquer 
dividontlo, pôr de parte, tira·la dos lucros tb comp:tnhi<t, a somma 
que elles julgarem convenient·~ como fnntlo tle ro::;crva para 
fazer face ás contingencias, ou para igu:thr 'livi,lentlos ou para 
concertar ou conservar os bens 1la companhia, ou rtnalquer parte 
delles, ou para qnaes Jncr outros tin;; d;t companhia; e poderão 
de tempos a tempos applicn.r o torio ou rptalqner parte de tal 
fundo para quaesquer fitts da companhia. 

79. Nenhum di videnrlo 1lovcrá set· p:1go, excepto sendo tirado 
dos lucros da companhin .. 

80. Quanrlo, na opinião elos socios, a posição da companhia 
perrnittir dividendos interinos, poderão ser declnratlos e pagos 
aos socios por conta do dividendo para o anno então corrente. 
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81. Os directores po.:Jerão deduzir dos dividendos ou juros pa
gaveis a qualquer socio todas as sommas de !liuheiro que forem 
devidas por elle á companhia. 

82. Todos os dividendos e prazos de juros deverão pertencer 
e ~er pagos (sujeitos ao direito de retenção da companhia) 
áquelles socios que estiverem no registro na data da assembléa 
em que tal dividendo for declarado, ou na data em que tal juro 
for pagavel respectivamont~, não obstante qualqnec subsequente 
transferencia ou transmissão de acções. 

83. Aviso de qualquer dividendo que tiver sido declarado de
verá ser dado a cada socio da maneira em seguida aqui mencio
nada. 

84. Nenhum dividendo devera vencer juros em conta da com
panhia. 

Contabilidade 

85. Os directores deverão fazer com que sejam guardadas 
contas verdadeiras do activo e passivo, recebimentos e despezns 
da companhia. 

85. Os livros de contas neste paiz deverão ser guardados no 
escriptorio registrado da companhia. 

87. Os directores deverão apresentar á companhia, na assem
bléa geral ordinnria de cada anno, uma relação de renda e 
das despezas durante o anno anterior, e um balauço que mostre 
o haver e as responsabilidades da companhia tirano até á 
ultima conveniente data antes de tal assembléa, acompanharlo 
de um relatorio dos directores sobre a posição e as transacções 
da companhia. Um exemplar impresso de taes halanço e rela
torio devera SBl' transmittido, com o aviso convocando á assem
bléa cada accionista para o seu endereço registrado,e dous exem
plares deverão ser mandados ao secretario da repartição de 
acções e emprestimos da bolsa de Londres. 

Fiscalisaçcio das cont0s 

88. Uma vez pelo menos em cada anuo, isto é, em prepa
ração da assembléa gera.l ordinaria, as contas da companhia 
deverão ser examinadas, e a exactidão dos balanços verificada. 
por um ou mais ftscaes. 

89. Os priml'!iros ftscaes deverão ser nomA:Hlos pelos directo
res; os subsequentes fiscaes deverão ser nomeados pela compa
nhia na assembléa geral ordinaria em cada anno. 

90. Si um só fiscal for nomeado, todas as provisões aqui 
contidas relativamente a fiscaes deverão ter applicação a 
elle. 

91. Os fiscaes poderão ser socios da companhia; mas ne
nhuJ? director ou outro empregado ria companhia deverá ser 
eleg1vel durante o tempo em que occupar o posto e ninguem 
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deverá ser nomeado fiscal na Gran-Bretanha que não for um 
contador encartado. 

92. A remuneração dos primeiros tiscaes deverá ser fixada 
pelos directores; a de subsequentes ti~caes devcri\ ser lixada 
pela companhia em nssembléa geral. 

93. Qualquer fiscal de-verá ser elegível para reeleição quando 
deixar o posto. 

94. Si houver ma!s 1le um fiscal nomeado e occorrer uma 
vaga casual no posto de fiscal, poderá ella ser preenchida pelos 
directore!', mas de modo que só uma tal nomeação seja feita 
entre quaesquer duas assemlJléas geraes ordinarias; mas excepto 
como ai~ima dito, si qualquer vaga casual occorrer, os dire
ctores deverão immediatamente convocar uma assemlllém geral 
extraordinaria com o tim 1le ~upprir a dita vaga. 

v5. Si nenhuma eleição for feita da maneira acima (li ta, o 
Ministerio do Commercio e Industria poderá, a pedido de nunca 
menos de cinco socios da companhia, ncmear um fis~al para o 
anno corrente, e estipular a romunernçilo quo lhe deYerá sei' 
paga pelos seus serviços pela companhia. 

96. Cada um dos tlscaes deverá ser supprido com nma cópia 
do balanço e da, conta das rendas e despezas, e deverà ser 
obrigação delle examinar a mesma com os livros, contas e 
uotas referentes a ella. 

97. Cada fisca,l deverá, a pellido dolle, ter entregue a elle 
uma lista de todos os livros guardados pela companhia, e (leverá 
em todas as occasiões razoaveis ter accesso aos livros e contas 
da companhia. 

98. Os fiscaes deverão certificar aos soei os a exactidão dos 
balanços e contas e poderão fazer sobre os mesmos tal relato rio 
aos socios como elles julgarem conveniente. 

Avisos 

SJ9. Um aviso poderá ser dado pela companhia a qu:tlquer 
soei o, quer em pessoa quer pelo Correio em uma carta ft'é\11-
queada endereçada a tal socio no seu endereço registrado. 

IOO. Todos os avisos que tiverem de ser dados aos socios 
deverão. com respeito a qualquer acçiio a que pessoas sejam 
intituladas em sociedade, ser dados a qualquer de taes pessoas 
que estiver inrlicada primeira do registro de socios, e um aviso 
assim dado deverá ser ::;ufficiente aviso a todos os possuidores 
de tal acção. 

101. Qualquer socio que residir fóra. do Reino Unido poderá 
indicar um endereço dentro do Reino Unido, no qual todos os 
avisos sejam dados em tal endereço e deverão ser considerados 
como bem dados. Si elle não tiver indicado um tal endereço, 
elle não devorá ser intitulado a quaesquer avisos. 

102. Qualquer aviso, si for dado pelo Correio, deverá ser con
~id!=lrado como dado no dia em que elle tiver sido lançado no 
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correio, e ao provar-se que tal aviso f 1)1' dado, dever,·, sufficiente· 
mente provar que elle foi propt·iam·3ntc cnd··rnç;1do o lançado 
no Correio. 

Liquirlaçc(o 

103. Si a companhia entr'<lr om liquid 1ç~o, os ]it]U;dntarios 
(sejn.m voluntarios ou otriciosos) po1lerão, com o consentimHnto 
de uma resolução extraordiuarict, dividir entr·e o-; eontribttirJtes 
em moorl:l, IJWllf]ner parte do ;letivo th compatlllia, e po lorú 
com o mrsrno CiillSr~ntimento inve:-;tit· f]ttnlquer pa!'lo do adivo 
em tiJei-coriimbsario.s sobee taes tidei-eo11tmh~os p;u·a o IJone
ficio dos contribuintes, Cltno os liquitlatario..;, e >m i.~ttal eoJJSen-
timento, julgarem corrvenionte. · 

IOL Si a qu;dquer tempo os lif]uHabt·io;; da e•JJllfl ll1hia tl· 
zerem qtw.lrJner venda ou Ct'llebr<trüm <Jil il•1net' ;1rr;~njo de 
accordo com a socçã" lGl da lei de 18G'2, rof'ereute á coiii[Llllhia, 
o socio qno não concor.laJ' no sentido daqm~lla, scc1;iio n;to de
vei á tel' os dirdtos por elltt a olle dados, I na-;, eJtl vez tlis:;,l, po
derá, medía11to avho por oscripto dir·i.~·i lo a •s li•piido~tario~ e 
entregue no es,~riptorio nunca mais tarde du qu·>, 14 dias depois 
da dat:t da assomlllé:t em qtw a doliller.t~·iio n-:;:tecial :tut,q·is;lndo 
tal venJa em arranjo tiver sido tomnd;l, exigi c· <Jll8 ellr~s vendam 
as acçõds. Fuwlos on ontro.; lJJilS, opç;lu "" pri viJ.~gio a •Jl!•J Silb 
o arrnnj•> elle viria de outl'o mo lo atei' dir·~iltl, c J';lg"lW!ll<~ elle 
o litJUido producto, e taos von·la e p:tg;uncnlo clt:~venlo de ac
cordo ser feitos, podendo tal vent.la po1· ultimo menciorHtda. ser 
feita da maneiea que os liquirlatat'ios julgarem conveniente. 

Interp1·etaçao 

105. Na constniCçi'io destes estatutos, qnalrl'''~l' ptlavra <Jile 
denotar· S<irneztte o numero singular· d·~\'erá set' lida, cm•lo for 
neccssar·io, como denotando tarnuem o mwwt·o plut'<tl, e qual
quer palavr<t. rl'Ie denotar sr'Jmente o g'~'tlel'n JJJaseullno deverá 
ser lida, onde necess·trio, como denoUw lu tá.'l1 1 r()lll o ge11ero fe
minino e '.ice-versa. J1íez deverá sig-nitie 1r nm Ill"Z s·Jiar. 

Nomes, endaeços e descripções dos sub~criptores 

C. Bront, Rosebank, Gordon Ro:1d, South \Voo lfot·1l- Em
pregado de corretor. 

J. C. Grenfell -22 Artresian Road, Bays\'rater· W -Empre
gado de corretor. 

Percy. W. Prockter -76 Healthfteld Road, South Croyrlon 
-Empregado de corretor. 

C. E. Menhioik -38, Crouch Hall Road, Hornsey N. -Em
pregado do commercio. 
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Robert Bt·omlly -17, \Vo!soley Ro1d, Crouch Enrl, N. - Em
pregndo do commnrçio. 

1. Geoll'rey Pellill- Burwood Park)V:>ad, \Valton-on-Thames 
-Empregado do comm·'rcio. 

James Ln,ngran -23, Northumbet'land Park, Iottenham, N. 
- Emprega lo do commercio. 

D.ltado no dia 13 de maio <lo lSD 7. 
Testemunha 1\as assignaturas supra: 

Charles Rlw,1rd Zmith-Empregado <los Sr3. Bomp1.s BischoiT 
- Dl)dgson Coxe & Bompas- 4, Grc>at \Vinchester Str,:et. 

E' cópia.- EmestfJ Cteave, regi..;tri\dor njn<lantt) de compa
nhias anonym:1s. 

DECRET,) N. 2G31- nE 8 nE OUTUI3IW DE 1897 

Prorog:~. pot· mais rpw.lro nwzr~::;, a (·ontat· ele i"> ele a~o.;l•• d·• corrente 

anno, o prazo llxaclo no termo de 1:3 <h onlubro do anno passado, 

para apresentação dos etltudos d ~finitivos e complement tt"()S <l•> pro

longamento da linha ele Res:tca a ~~\11to~, ela Eo;tr::vla ele Ferro 1\lo

gyana. 

O Presidente <!a Republi<:a dos E.;;tados Unirlos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia Mogyarn de Estra•las 
de Ferro e Navegação, decreta : 

Artigo unico. Fica prorogarlo por m~is qnatro nwzes, a 
c•mtar do 5 de ngost<) d<l cotT•mte anno, o pt'aZil fi '\ado no termo 
de 1:3 de outnbro do anno proxirno pa~s·Jdo, par;t a apresenta
ção dos cstullos definitivos e complem3nV1res llo prolonga
mento da linha rle R JSaca a Santos, cLt E-str<t•h <l•) Ferro Mo
gyana. 

Capibl Federal, 8 de outubro de 1897, 9'1 <la Republica. 

PRUDE~TE J. DE l\lORAE;; BA RROS; 

Dionísio E. de Castro Cerqueira. 
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DECRETO N. 2634- JJE 1 l DE OUTUHIW DE 1897 

Ct·ea uma brigada de infantaria e uma de cavalbria rle Guardas 

Nacionae'l na comarca de Di:tmantina, no E:>tado lle :\lin;1s Geraes. 

O Presidente da Republica elos Estados Cnidos do Brazil, p;Jra 
execução do decreto 11. 431, de l-J de dezembro tle 18~ki, resolve 
rlecretar : 

"\rtigo unico. Ficam crearlas n:t Guarda Nacional tia comarca 
de Diamantina, no Estado de Minas Geraes, uma lJrigada tle in
fantaria e uma de cavallaria. com as denominações de lia e 2~, 
constituídas, aquella de trcs bJtalhões do serviço activo, com as 
designaçôe::; de 31°, 32° e J3·•, e um du lt~t reservc.t, sob n. li, e 
esta dos 3° e 4° regimentos, que se organisarão com os guardas 
qualificados nos districtos da mesma comarca ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, ll de outubro de 18J7, go da Republica. 

PRUDENTE J. IlE ~IORAE:'; B.\RI:OS. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2635- DE 13 nE orrnmo llE l80i 

Cre:t uma l~t·igada ue infantaria rle Gnat•rlas ::'\acion:JJ~S !l<t comat·ca da 

Cachoeira, no Eo:tado do l'arú. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, pal'a 
execução do decreto n. 431, de 14 ele dezembro de l8n6, resolve 
decretar: 

Artigo unico. Fica creada na Gnat·da Nacional da comarca da 
C<'l,chooira, no Estado do Parú, uma brigada de infantaria, com 
a denominação de l6a, a qual se constituirá de tres batalhões do 
serviço nctivo, com as designações de 46", ·ii" e 48'\ e um do 
da reserva, sob n. 16, que se organis:u·ão com os guardas qua
lificados nos tlistrictcs da mesma comarca ; revogadas as dispo
sições em contrario. 

Capital Federal, 13 de outubro de 1897, 0° da. Repuhlica. 

PRUDE~TE .1. DE ~!ORAES BARI'..OS. 

Amaro Cavalcanti. 
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DECRETO N. 2636 - DE 13 DE OUTUBRO DE 1807 

Crea diversas brigadas ele infantaria ele Gu:uelas Nacionaes no EstaelG 
elo Pari. 

O Presidente da Republica rios Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de l8UG, resolve 
decretar: 

Art. 1. o Ficam creadas na Guarda Nacional do Estado do Pará 
maü; as seguintes brigadas :ie infantaria: 

As l7a e 18", compostas dos 49°, 50°, 51°, 52'\ 5:3o e 54° bata
lhões do serviço activo e 1 0" e 20° do da, reserva, na comarca do 
Breves; 

As 1 9" e 20a, compostas dos 55". 56°, 57°, 58", 59° e 60° bata
lhões do serviço acti\'O e 1 9') e 2U0 uo d<-t reserva, na comarca 
de Muaná; 

A 2la, composta dos 61°, 62° e 63° batalhões do serviço acti
vo e 21 u do da reserva, na comarca de Bragança ; 

A 22a, composta dos G1°, 65° e 66° batalhões do serviç) acti
vo e 22' do da reserva, na comarca de Curuçi. 

Art. 2. 0 As paradas dos batalhões ora creados serii:o determi
nadas pelo commando superior rla Guarda Nacional na Capital. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 13 de outubro de 180i, 0° da Republica. 

PRUDE;-.tTE J. DE MORAES BARROS. 

Amaro Ca~:alcanti. 

DECR ~TO N. 2637 - DE 13 DE OUTCBRO DE 1897 

Cre1 uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca ele 
1\Ionte Alegre, no Estado do l'ar<'t. 

O Presidente da Republici1 dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de ISüG, resolve 
decretar: 

Artigo uni co. Fica creada na Guarda Nacional da comarca de 
:Monte Alegre, no Estado do Par">, uma brig-ada de infantaria, 
com a denominação de 23a, a qual se constituirá de tres bata
lhões do serviço activo, com as designações de 6i", 68° e 69°, e 
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um do da, rüserva C<•m a de 2>l", que se c•rg~'nisnrão com os 
gua rdns qtwliticndos nos dbtridt•s da llJe~Hm coJIJ:ttca; l'tWO
gada s ns disposições em ccntrnrio. 

Capital Fetleral, t:l rle outubro lle 1897, 9' th ltPpnbliccl . 

. Amaro Cm;alcu nti. 

DECRETo ~. 20:l-..;- Ill~ 1-1 n1~ o un·mw I> E IS'J7 

Marca pr:1Zo aos cmpl'ec:·o.tlos t!iplomaticos e ~~t~nsul:tr•'S Plll tli:::p•Jnibi

li·hLle para cllcgarcm ~~ C':tl·ilal da l~t·pnl>lic;t. 

O Presidente da ltcpulJiica <los E:;ta,los Unidos do Bt'<IZil: 

Consider~1ndo quo empregados diplom:1 tiros e eonsulares i•ffi 
disponi1Ji!itlat1e, segundo os ar·ts. 7" e 10" d:t l<~i n. li!-!, ele 22 
de agosto de 1851, f'fio aquellcs que f'or·em pelo GoYcrno nwn
dados retirar para e::,ta Capital; 

Considerando que o ordenado doEses empregados, de nccortlo 
com o art. 30 do deereto n. D40, rle 20 de março de I fÇ>2, co
moça a correr do din. em qu0 cessam os Yencim,~Jito:s <lllü p·~r
ce binm em elfecti \'idade; 

Consider·anuo tinalmeuto quo não <i reg-ular que funcl"il)na
rios da lt,~pul•lica pernwneçam fúm della Jdo tempo que lhes 
nrn·onH~r. remunerados pelo:-; coJ'rns pniJiic,,s (' Sc'lll e~tarem á 
disposiçãt: do l\Iini~tcriu a quo pel'tr·ncem; 

lJecrc;'ta : 
1\rt. I. o Ü:'i empt·eg~H1.os diplomaticos o consulares postos 

em dispouillilidnde Jeverão retirar-se par;l :t Capibl Federal o 
nproscntnr-se na Secretaria de Estado 1lns Relaçües Extmiores no 
prazo de dons mezes, cont.1dos da data em que tiverem a re
specth-a collllllUnicação oillcial, cu.io rccvLillH:nto lhe;; Clllllllt'e 
lo:.ro acusar'. 

·Paragrapho unieo. Es-;o pr:uo podera ser prt>I'Og;Hlo pelo 
Ministro de Est 1do das Relações Ext•'riorcs, pot· 1uotivos de 
força mnior devi lalllente comprova<los. 

Ar·t. 2. o 03 empregados qne excederem o refeeido prazo, ou 
a sua prorogaç;.1o, tic;trão des lo logo privados de fJ ualiitWr ven
cimento. 

Capital Fe let'al, 14 de outubro de 1897, vn da ItcpulJlica. 

PRUDENTE J. DE :\IonAES BARROS. 

Dionisio E. dc Castro Ccrqueím. 



ACTftS llll l'U!JEH EXECUTIVO 799 

!lEClU; 1'0 N. 2()~l\l - DE l:J DE OFL'UlliW lll~ 1807 

Cre11 nma bt·ign.tla de i 11 fan ta ria J.e Gu:wdas Nacionae'l na comarca 
llc Bocayuva, no l·:stauo tl•' :'llinas Got'aes. 

O Pt't•sidente da l{t•pultlicn. <los Estarlos Uni1ln~ do lknzil, 
p1r;1 ~·~wc~w:ilo do dh:ruton. 131, do l-1 dn dezembro do anno 
p:1 s:-;atlo, re::;ul v e rlecr etat· : 

,\ rt i~" lltlico. Fica cre;1da na Guard11 N cionn l th ro:n:tt\':1 tle 
H<H':lyt~l Ya, no Est:Hln dn l\linas l~or>aes, Ulll<t brigatl:t Jo in ran
t:,ria, c·ont a denominação de 12", a qnal se cornporá de tres 
l"lbtlliü•·s do serviço aetivo, com as designações do 34", 35" e 
~;G•, o um do da rcset·va, sob n. 12, qne se ot·ganisarão com os 
gu:~t•tla . ..; quali!icadus IWS d i:-tl'ictos da refi~l'itla. colll<il'l':.t; revo
g tlbs as dispo::..:ições em contrario. 

C:q,ilal Fed(mtl, lG ele outubro de 1807, \J" rl:t ltepnltlica. 

~1mm·o Cav,zlcantz. 

flEC!tETO N. 2G40 -DE 15 !·E f·ClTTt:r~o lll~ 18~n 

Crc•a 11111:t l•rigada rlc inbnt:nia de G11:1rtl<JR '\ariona<''> 111 com:trca ele 
!bq Ct1dy, ll" ~~~t:1r!O ,[, .. \J;n:tc; l:,·r:l(l'. 

O Pre~ideutc~ da Ret ubh·a. dos Estados Uni1lns do Brazil, para 
exe,·u,;;';o do e'ecretCt 11. ~:~1, de 14 dcl dezewbro cll) anno pa~~:wdo, 
10'31)lve docl'etar: 

1\.rt igo unico. Fica croa,Ja na Gua.r1la Nacional ela comarca de 
Bnepe~ndy, no Esrado de "'Iinas noraes, uma brigada de infan
tari:t, cum a detJominac,:fío rle 13", a qual se cou-tl!.uirú de tres 
lat:tiiH~·es do se1·vic,:o ,,ctivo. com as denomin:tções do :n", 38'• e 
;)g·• e um tlo da resf·rva, sob n. 13. que se organisa.rão com os 
guardas qnalificados D< s dil:;trictos da mesma comat ca; revo
gwlas ::s disposições em ccntrario. 

Capital Federnl, 15 de oulnbto de 1807, 9·• da Ropublica. 

PRUDENTE J. DE l\lOH.AES R\RH.OS. 

ibllaro Cavalcanti. 
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DECRETO N. 2G41 - DE 15 DE OUTUBRO DE 1897 

Crea uma brigada de infantaria de Chtardas Nacionae:; na comarc.t 

do Rio Branco. no Estado de l\linas Geraes. 

O Presidente da Republica dos E:;tados Unidos do Brazil, 
para. execução do decreto n. 4:n, de 11 de dezembro do armo 
passado, resolve decretar : 

Artigo unico. Fica ~reada na Guarda Nacional da. comarca do 
Rio Branco, no Estado de Minas Geraes, uma b1·ig·ada de infan
taria, com a denominação de }4a, a qnal se eon:>tituirá. de tres 
batalhões do serviço activo, com as designações de 40°, 41" e 
42", e um do da r e ser v a, sob n. 14. que se organisarão com os 
guardas qualificados nos districtos da. Bw::;m<t cormtrca ; revo
gadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 15 de outubro de 18Vi, 9'' ela Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Amaro Cal'alcanti. 

DECRETO N. 2G-1:: - DE 15 lJE OUTUBRO DE 1897 

Ct·e>a uma brigada ele infantaria ele Guat'clas ]'\acionas na comarca de 

Theophilo Ot.toni, I1'J Esta, lo ,_lp :\I i nas Gerae.;;. 

O Presidente da I{epublica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, tle 14 de rlezemiH·o rio armo passado, 
resolve decretar : 

Artigo nnico. Fic:1 creada na Guartb Nacional da comarca de 
Theophilo Ottoni, no Estado de Minas Geraes, uma bl'igada de 
infanta-ria, com a denomina(,·ão ele l;J", a qual se constituirá de 
tres batalhões do serviço activo, com as designações de 43°, 44° 
e 45'•, e um do da reserva, sob n. 15, qne se organisarão com os 
guardas qualificados nos districtos da mesma comarca; revo
gadas as dispo::;ições em contrario. 

Capital Fedr>ral, 15 de outubro rle 1807, 9" dtt Republica. 

PRUDE~TE J. DE I\lOR.\ES BARROS. 

Aill"i'O ('avnlcanti. 
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DECRETO N. 2G43 - DE 15 DE o (:TUBIW DE 1897 

Creu. uma brigada de infantaria de Gu.1rclas Nacionaos n;1 comat·ca do 

1\Ionte'l Claros, no E:;t:Hlo de :'-Iim.;; Got·ae.;;, 

O Presidente da Repuhlica dos Estndos ünidos do nrazil, para 
execução Jo decr~;to ~. ~tn, dü 14 do doze!llbro do ::umo pa;-;s:Hlrl, 
resolve tlecretar : 

Artigo unico. Fic(t crearl1 na Guat•da N 1cional da cornarcL de 
Montes Claros, no Estado c!c 1\linas G ~rac", um·.l hrig::vl:L rle 
infantaria, com a denomillU';·iin do IG", :: q:1al se cnt,stitui1·ú dt3 
tres llatalhuos do Eervit:o activo, com as de~igt:aÇ'i!cs de 4G·•, ri" 
O it)0

, ü Ulll do d;t 1'CS8l'V;I SO!l 11. lti, f!l!C S') o:·g-aniS'll'âO COIJl 
os guardas qualHicados nos districtos d~~ líl!.'S:na com tt•:;a; !'r~-.·o
gadas as disposições em contru.rio. 

Cêlpital Federal, 15 de outnlJro de ~~~~17, iJ · rb Ropnbltc:\. 

PRUDE~TE J. Dt<: Mor:.AES HARIWS. 

Amcti'"O Ca1:alcunti. 

DE:::RETO N. 264! - DE l;J DE Oi. TCJ~':•) DE: 1897 

Crca uma brigaria de infantar·ia rle Gnat·tl:ts :'\aciona0s In comarca da 
Boa Yisl~ do Tremed:tl, nr) J•>.tarlu tl·~ :'IIin~•.'l r ;C'L'a~>s. 

O Presidonte da R0pnblic~ do~ Estados Unirlos rlt) Brazil, ]Xll'~ 
execução do.decreto u. 4:Jl, uo U 1lo dcz;mbt'o rh aquo p:s.,ndo, 
resolvo decretar : 

Artigo unico. Fic~t cre;1.tb. n::t Gnarrb :\'acional ch cornar~1 ela. 
B')(t Yist0. do Tronw:lal, 110 K.;Ltdo rlu ~Iin:1-! G··:r.t;::.:, uma hri
garb tlo infantaria, com u, denominação <k l'i··, a qnal se comporú 
de tros IJ:ü;dhõe..; do serd<;n acti "''• com a:-> tl0:;lgnaçue.s do 4\)0

, 

50' o 51°, e u:n doda resetT<1. ~3ob n. 17, qno :;:c Ot'g•nisa.rão eom 
os guardas qualitic~.dos nos districtoo; da m·•sm: comtrca ; 
l'(~vogadas as uisposiçõos em contrario. 

c~tpital Federal, 15 do outnhro de IS~r.~' ~~' tb ILrn1Jlic I. 

PRUDE~TE J. DE l\lort.\EC.: Ll.\r:.n.os. 

Amcwn Co rnlc ';;ti. 

l'u ele r Executivo 18'"7 
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DECRE;TO N. 2645 - DE 18 DE OUTUBlW DE 1897 

.\.lteea provisoriamente os preços das tarifa.sde passageiros e Llo tranfi

porte de materiacs de constt·ncç:ilo, ca.nn:1 c lenha, da Estrada rlo 

Ferro rlc Caxias a C;1j:tZf'iras. 

O Presidento da Repulllil':t dos E:;tadns tinidos rto Brazil, atten
dendo ao que requereu f1. Comp::mhia. neral de 1\lelhoramentos 
no Mar;tnhão, cessionaria da Estrarlrt de Ferro de Caxias a 
Cajazeiras, rlecrota: 

Artigo unico. Ficam "lter;1das, provism·iamen to, do accordo 
com as modilica<:ões que com c:-;te baixam, :1s:-~ignad:1S pelo :\li
nistro de Estarlo tht lnuustria, VLrçãn e Obr;~s Pnhlicas, os 
preços r las tnrif<.1s de pass:1geiros e do tran:-:porte de m:t teriaes 
de con:struc<;:io, canna e lenlr:l, d:1 Estrarla rlf\ Ferro de Caxias 
a C<:~j \ zeir:1<::, 8 pproV:l.dr·~ p8lo Jr•crrto:n. :n;c;, r lo 14 do noYetnbro 
de 1806. 

Capit~1l Felr:r:tl, l~ r}:> outui•l'o rJ,: l'-'Cl7, 0' rla Itepu1•lica. 

, -. • .• ~ f 

.\ltera~üe~ Ill\'ri:;r,rias r1os t~n·:;o~ tlt' hrifa:; ·1e )IE~1geir•1S ~ JtJ tra:t'l' ·rt;: ,J~ 
matcriaes de coastrucção, catma e bh3, ,Ja E~trath de ~1 erro 1!~ C:nias a 
Caj:mira', a ~uc se refere o dcmto de."l·:t rhta n. 2Gí5. 

1." Pm=s:1gens <1e 1 a cbsse, por kilo::H'tro. . . . . . . . . . . . ~080 
Ditas de 2' ebtsse, id,~m......................... :o-:t);)j 

LJitas de iria. e volta eru 1" r~la:::s~~ tor:t' • o a I J:L ti :no n to 
de 2:-> ~ó. 

2. ~ Areia, tijolos, telha, madeira e outJ'0S maleri::v~s rhl 

construcçã.o, menos f'rd, pag:~rfío pr~la classe 5' 
tarifa. 3, dous róis por l() kilüg'l'atntnas e por 
kilornetro. 

Qtmwlo a expedição exceder do 1.000 kilogt·ammas, 
até á carga de um vagã!), terá o uxeesso o alm
timento <le ~w 0

/,)• 

Nos vngões completos o abatimento será de :15 nf ... 
:~." Lenha e canna. Fica creada a clas.,e G' na tarifa 3, 

1, ;-> réis por 10 kilogrammas e por kilometro; 
sendo os fretes <~obrados pelo J•ercurso etl'ectivo, 
arredondados os kilometros. 

Quando a expedição excr~der de l.fiOO kilogrnmmas, 
terá o excesso o abatimento de ::o "lo· 
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Quando o percurso exceder de 15 kilometros em 
lotação nunca inferior a seis vagões diarios, seri 
cobrado o trausporte por tonelada : 

De 15 kilometros a 20 .•••.•..•...••.•.•.••••••• 
De 21 ditos a :lO ..•••••••••.•••••.•.•.•••••••••• 
De 31 ditos a 45 .•.•.•..•.••.•.••••••.••..•••••• 
De 4(j ditos em deanto ...•........••...••...••.. 

4." Hacalháo, farinha de trigo, et~., ~enoros alimen
tícios irnportarfos, pag:1rü.o pela 3" classe da ta,
rifn. 3, 4 réis por 10 kilogrammas e pr1r kilo· 
metro. 

5." Alg·odào, :1ssncm· r8finado, pneg-arlo, de. 
(Juanclo tr-;1nsporlarlos em v:1gões collljllotos ter:io 

o abatim•mto de 10 "/o· 
1'1.a Na elausula 21. da tarifa :~ Oca rednzirlo a 3,5. 

803 

1$800 
2$200 
2$600 
::~ooo 

P<lra o c:tkulo d::s tax:1s ~~m g-eral cuniinna,m em vigor as 
instrucções regubm(•n1ares approvarlas pur decreto n. 1881, de 
7 de novcc~mlJl'o de lSV-1\ com as nltera<,~i"Jes fuit,ts pelo de 
n. ·:: ~7G, r lo 14 d c novembro de 18QG. 

Capibl Fetleral, 18 de outuiJl'O de 1897. -Dionisio g_ de 
Cu:itJ:o Ce1·qneira. 

DECRETO N. :264G- DE 18 D8 OUTUI!!~O llE 18\)7 

App:·oya oR or<~amentos de diYet'R:ls olw::u:; complE'm"nl~r•'s, no valor de 

I .l<il :l<ll:)IS::J, apresenL:Hlo' pela Cump;tnltia Docas th Santos. 

O Presidente da, hepuiJlic~t dos Estados 1;lli!Jos do Brazil 
decr0b : 

"\l'ti~o unico. Ficam :tpfll'iJV~VlPs os or·çamontos de varias 
ob1·as de di'L'll:tgem, arr-r1~r,rm externo n. l, cinco ~uindastes 
llyrlraulicos e um a vapor, duas lneomotivas e outras oiJras com
plem8nt:n·es á~ tlo caes t3!ll construcçiio no porto de S:tntos, no 
v~·lor dr~ I . 461 :761:)785, apr·e:-;Pntarlos pela Compauhia Docus de 
S:tnt<•S, na con{ol'!IJiclado Jo disposto nns de·~rdtus n:;. 790. 
81:3 e \J43, rh• 8 de alJI•il, 7 de maio e 15 de jnllw Je 1892, e nos 
avisos ns. 342, .. Q(i o 4G4, de 28 d ~ ag-o5to, 19 de outuhro.e 14 de 
noveml•ro rfe l:S91; devendo a respectiva importancia, ser levada 
á conta do capit<.tl da companhia. 

Capital Fetlr~ral, 18 de outnbro de l8Cl7, \)'• d,t Republiea. 

PRUDE~TE J. DE Mort.\ES J3.\1U:.CJS. 

Dionísio E. de Cr.st;·o Cerq_th';:,.,"'--
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DECRETO N. 2GH - DP. 1 U DE orTUill~~í DE 18Di 

Cl'en. uma brigo.clo. de info.nt::tria de (:n:tl'<la~ i'-rn.cion:tcs na comar.:.:'l. de 

l\laroim, no EsLacl•J de :--et·gipr'. 

O Prcsi.lonte da. Repnblic~ dos Estado; C"ni,~os (lo Drazii, para 
execução do doereto n. ,131. do U dr) d ·:~f'!lth;o do 1~:1G, 

rcsol v e tlcceetar : 
Artigo unicl). Fica cr0:1rla na eou1nrc:1 dn :',l:'roim, no Ef.f:ltlo 

de Sergipo, nnm briga• la de infantari:t de iiuanl :;.; [\I:~(:i,m;w,;; com 
a deno!llin:lçito do ;)•, a. qtt:tl St~ t'1H]IP ~r·;\ d.~ tt·,;-.; lulalhClc'S do 
serviç) a.di,·o, e~Jlll a..; do-;ign:t•:fiu..; d•) ·~ ·,::·e ~J·', (: 11ill'LI I·c.,:er\'<t 
sob n. :3, o~ qna":' sn orgauisfl,tã.o co~tl os gn:1.rd ·s qu;llitic<'llos 
no.s rlistt·il·tus da l''~!':)t'Íth co:na!'c:t; r•·-,·~:~; td:1;-:; :·;.; tltspn:.::i·;ücs em 
contrado. 

Capital Federal, 19 tlc outuhrn do I::;:t7, ~1· <li'c EnpnlJlica. 

PRUDE:-.JTE .J. J1E ~.IoE.\ ES 13.\niWS. 

DECRETO N. 2G 18 - lll·~ 2:í P1i nt: lTT>Ro D8 1807 

!\ppl'•Ha os estu•lo~ rlPfinitivo'l elo; tt···dl '" <1' :-~·tnl"s a Qnilnm],,_-. <'(lo 

"\lt•) d:>, S·-·t-r~'· :1. QnilomlJO, collt]tl•·tJJI\tlhn·> ,!:• li11h:t 'l" pt·,.J '1\'::t

lllenlu ~·. :-;ant H. da E;lr:1•l.t ele F··r·n :.I .. c:y:• ·•:1. 

O l'rositlt•ntn da R8pnhlica tios E..;b:h-: Cni.Jo-; rh Ht·n:~il, 
attondondu :w quo rnq:wr•m :1 r;'lltp·n!li · \[''!y::il 1 d,: E-t1·;,: 1:-; 
de Ferro u N<t ·;eg<IÇito, d.: Tda : 

Artign unico. Fi:~:\m appt·,w;ulio:1 o..; •' ·l il h.,; ddinit ivo~ dt)S 

trechos rlo S:t!ltl); a Qnilo:llhn. llJ, I"~Gi)ll'''':• :1,~ cL:l',l~ llll'Íl't•S, 

e do Alto da Serra a QuilomlHJ ru •.·._l_;uúu 1h li'l. WO md;·•)S 
da linha de Re::;a.ea ~t Santo;. 

CapitJJ Fotleral, 25 tb ontn!:r.l d.; J:-:•,7, '.l' da l~opulllica. 

I'1:nJE:-.JTE .r. ~~·: ~.I•Itt.\E:::i B.\Rl:os. 
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DECRgTO N. 2G49- DE 2G DE OUTUBIW DF. 1R97 

Crc~t Hma hrig:-ula tlc inl'a.ntal'ia. 1le Gu:1.rcl:J'! N:1.cionac'! n:t l'r,marca rle 

Calaguazcs, no Esi.;Hlo do 1\Iin:tR ( h•l':tc;:. 

O Presidente <1::1. RPpuhlicn dos Est::ulos lJnidos do Brazil, 
par<:t •!XCt·nt;ão do tL•r•rnto n .. 1:)J, d.) 1·1 de f\,•;,einll1'0 dn :·tn10 pr~:;
s:ulo, I'l!SOI v o • lterut:tt' : 

Arti~o unico. Ficn cr•·a,la na Guanln N:.cl('ll:tl <
1a. cnninrcn d•) 

C::tL:!!Ilazes, no ~~~;t~~~o llo ~.I!IJ:ts Gclü/'S, unJ:t kit~:t h tle ]n
r:'llt:~i·ia. t;Oll1 1 dl;nnJnÍII:'çfio do ;~}", ~ lj\l:l\ ~.'1 ('rl•:,~t lnil'{• 1~0 
h··~ l•:lta.llllit)S (11• :'·•·r··i.:o ;•ctiY•l, <'O\ll n:·: <'<si~ l!~~r;(it's ~~e ()l", 
C.2• ()(,:~·I' 11111 rlo d;>, 1n:-:1'l'\';l 1 f'Oh !1. ?J, qlli~ ~:~ ll!~~:IJ'\S:tr;~') 
CIIIH os ~~·H:·l'd:tS qu.tlíllcad,l.·: ~r o:-: disí.l'icli•; •':1 111: ;r:J ·: :1 rc·:·, 
rc:''''~a.das ;tS d:~po~içGc:; nm ccJilr'éTio. 

C1pital F'.:clcral, ~:) d·: rJ:1 1.P'tro ur) lSfF, 1
•1'' 'h l~'l''.:iJ!i,·a • 

. Aillaro CC!ralcanti. 

cJ. n!lla brigada tlc inrant~ri.'t ,1,~ Gu::-.nl··; : .;:tci0ia::-s !la e:~m~rca d~ 

J\Iuzambinho, no Ec;lath de )linas n,:rai'"· 

O Presidente tla Rcpul1lira rlns E~trulos rnitlos do Bra7,il, 
pi11'U, 0X0CUÇ[U do dCCl'(•[O li. ·1:; l, i\ o J ci dn dCZ•'Iíll.>l'O rlo ~I i I !lO Jltl::i
St•lo, resolve tlecret::lt' : 

Artiao nnico. Fica crca<1n. na Gunrrla N:1cic•nal ch com:lt'ca de 
Muzan1binho, no E~tado de I\Iinas Gerae:.:, uma brigada de in
hnt:ll'ia com n d('IJorninação do 19•, a qnal s0 Cl•ll:-.tituirà <le 
trcs hablhõcs do scrYiço activo, cum as desigtwçi:ir':-> de 55°, 
sn·· o G7o, e nm do r h ru::-:ervn, sob n. l 9, que ~e org;HliS<lr<'í.o com 
os gnardHs f} na litlcados 110 i districtos da mc~ma eomarca ; 
rovogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 27 tlc outnbro tle 1897, (lo da RepniJlica. 

PRUDENTE J. J)!·~ 1\1 01~.\gs BAUH.OS. 

Amo.ro Cavalcanti. 
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DECRETO N. 2G51 - TIE 27 DE OUTUDIW TJB 1807 

Crea nma hrigada ur, infantaria de Gnarrlas Nacionaes na comarca rle 

Cabo Ver(le, no I~st tdo d1~ l\fin:ts Gcracs. 

O Presirlent•J ria R.epublica do3 P.stados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 4:n, d~~ l-1 do dczmuiJro do armo p:t~
sado, resolve decretar : 

Arti,~Zo unico. Fica crertda IJ;t (hnrd:t Nacion[tl rla comarca de 
Cabo 'verde, no Estado do Minas Gnr·;v·--:. nrna IJrigada d·~ iu
fantnrict com a denomin:1ção de 20a, n, qual se constituirá de 

., tres batalhões do servir;o adivo, com as 1lesignações de 5H·•, 
59° e 60°, e um do d:t r·•·serv;t, sob n. 20, flll·) se orga.nisariío 
com os guardas qualiôcados nos distJ'icto-; th m:3sma comarca ; 
revogadas as disposições em contral'io. 

Capital Fed,c:ral, 27 do outubro do 1897 1 9n da Republica. 

PRUDBNTR J. nE l\IonAES BARIWS. 

Am,zro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2652 - DI<: 27 Df~ OUTiiBIU) DE 1897 

Üi'i~anisa no Estaddl'do Rio de Jan.~iro majs 1t b~·ig:ula~. ~endo 3! de 

infantaria e 10 de ea\·alhria. 

O Presi1lente da Republica dos Estados Unidos <lo Drazil, 
para exeeução do decreto n. 431, de I t dl~ dezo!UIJro do auno pas
sado, resolve decretar : 

Art. I. 0 A Guarda Nacional dn E~tado do Rio ffe .Janeiro se 
constituirá de mais 31 IJrig;tdas 1le inCanLtt·ia e lO de caval
laria. 

A 12a brigada de infantaria, constituída na comarca de Pa
raty, se comporá dos 34'', 35'' e 36" h:tblllões de illf'autu.ria e 
12° da reserva. 

A na. brigada de infantaria, constitllida na com:trc::t de 
Angra dos Rei:;, se comporit dos 37°, :38'' e 39'' JJatalhões de 
infantaria e 13° da reserva. 

As I4a e J5a brigadas de inftntaria, constituídas n:.t comarca 
de Araruama, se comporão do,; 40°, 41°, 42°, 43°, 44" e 45° ba
talhões de infantaria e 14° e 15° da reserva. 

As I6a e IT• brigacb.s d,~ infantaria, constituídas na comarca 
de Barra Mansa, se comporão dos 46o, 47°, 48'', 49n, 50() e 51° ba
talhões de infantaria e 16" e 17° da reserva. 
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A 18a bricrada de infanta.ria, constituída. na comarca da Barra 
do Pirahy,"'secomporú. dos 52", 53" e 54" batalhões de inf'an
taria e 18" da reserva. 

As }Ç)a e 20a brigadas de infantaria, constituídas na comarca 
de Cantagallo, se comporão dos 55", 56°, 57°, 58", f><J" e CQo ha
hlhões tle infantaria e U)o e 21) 0 da reserva. 

A 21a brigada de infantaria, constituída na comarca tle Caho 
Frio, ~e comporá do~ Gl", G2" c 1):}" batalhões do infa11taria c 
21° da reserva. 

A 22" brigada de infantaria, constituirln na comarca do 
Carmo, SQ comporit dos 6-1", G5" e GG" batalhões de infantaria e 
22° da reserva. 

As 2:3" brigarl.a do infantaria e 7" de cavallal'ia, constituídas 
na comai'ca de Igua~su, se c()mporão dos 67", G8'' e 6~)" bat:1-
lhõ:33 de infantaein. o ?:)" 1.Üt reserva c 1los 13'' e l-1" regimentos 
de cavalla.ria. 

As 24a e 25' brigadas de infant:nia, constituirias na comarca 
de Itauorahy, se comporão dos 70", 71 ", 72", 73", 74'' e 75" ba
talhões de inl'antaria e 24° e 25° da resc:rva. 

As 2Ga brigada de infantaria e s~ de c:wallari:l, constituídas 
na com~uca de Itaguahy, se comporão dos 76", 77° e 78" bata
lhões de infantaria e 2G" da rcserv~,, e dos 15" e Hi0 regimentos 
de cav:dlaria. 

As 27n. brigada de infantaria e 9' 1le cavallaria, cons1ituidas na 
comarca, de Macahé, se comporão dos 70", 80° c 81" l1:1talhões de· 
infantaria e 27° da resepv:t, e elo-; 17° 8 !8') regiuwntns de ca
vallaria. 

As 28" brigada de inCtntaria e 10" de Cl\vallaria, constituídas 
na comar<·a de Sa:lta l\Ial'ia Magdakna, se comporão dos 82°, 
83" e 84" batalhões de infantaria c 28" da resorva, e dos JÇ)o o 
20" regimentos de cavallaria. 

A 2!1' bt·igada de int'antal'ia, constituída ll<l comarca d<3 Magé· 
se comporá (los :55", 86' e 87° \latalhõt3S (le infantaria n 29° da 
reserva. 

As 30" e 31" brigadas de infantai'ia e 1 \a de cavall~>ria, con
stituídas na ccm:trca. de Nova FI'iuurgo, ~e comporão dos !j8•, 89", 
S:J0°, 91•·, 92" e 9:)·' batalhões '~e infantaria e :JO• e :Jl'' da t·cser·.-a, e 
dos 21° e 2~') regimentos de cavallaria.. 

A ~3~· brig<tda rh infanbria, constituída n:t comarca de Pi
raby, se comror·á dos 94", 95n e 90" l·atalh•!r~s d1.:! infa:Jarla o 
32° da reserTa. 

As 33" brigada de infantaria e 12· de cavalbtria, constituída-; 
na comarca rlo Rio B 1nito, se compoeã0 rlos 97°, !).~) o 99~ ba
talhões de infantai'ia e 33' da r<?s8na, e dos ?3 1 0 2 !" r.:?!!imentos 
de ca valia ria. ·-

As 34" brigada de infantaria e 13·• de c[lvallaria, con~tituidas 
na comarca. dt3 Santo Antoni0 de Parlua. s<:> comporão dos 100\ 
FJl. e 102) tata.lb0~5 d~ infan•ar:a. ~ ~J! rJB. rr:~':r';;~. e 'hS 2.?1) e 
~!c~ r<:?:~r.enb3 1~ r:a·.-a~!a~:a. 
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A 35'' brigada de infantaria, constitnida na comarca. de S. Fi
delis, se comporú dos 103°, 104'; c lll5" lJatalhiJes do infantaria e 
:~5° da rl:Serva. 

A :lô' brigada de infantaria, consti tnida na comarca de S. João 
.Marc(1s, se comporú dos 106", 107" c lüt3" batalhões de infantaria 
o :36° da reserva. 

,\ 37" hri~arla de infantarb. constitnidn, na r·onmrcrt de Santa 
Thercza, se' eom por(t dcs 109 ·, Í I 0" c l ll" li:d;LIIIi:h;s Jo infantaria 
n :37° drt res ·rva. 

1\ :~t3" l·ri.~·:ilb rJe infn.nl:lri:• c I t• de (';:Y:dlari:l, c~m-:lituidlls 
Pa cornaJ'(•a' d·~ :3a\il!C:\Í.,, :-;·, rolL)!'ll'i: '(1o-: II-~", ll:i·• u IH" ll:1.
t:dhüc~:> do ill!itnh~·i:l O:::;·>'"· 1_, :~·'!",:•. !'rio' ·>j·' e ;~8" l'Cgimeu!oS 
dn !'flV:dl:l!Í(t. 

A.:J ;)()r> o ·lO' bl'i···~r1 :~.s dn itlf.lll:: 1'Íil (' r-, 1 1 :~ eav::ll,da, CI)Jl

::;tituirlas n~t cOJ!i'u·c:t d(• úllc:n<;:l, ~" Cl!llJl''r;ío dt>S IJ;:,-, llt'l'', 
117·•, llt~0 , l H)'> o l'Jl" !Jat:llili:í':~ '~" illf':till:q•j;1, O :~:)· o ·1fl' tb, 
1 •; 'Ol'Vf'l, e ''c~ 2Q·· o :lU" l'ebimr";to:) dn ··;l_ \·a ll:11'ii',. 

\:; ·11" c.;'!' 1,rigad:1s 1!e itd;mt·ria o UY· dn c:\vall:uia., co11~ 
!:'litnidas l!:-t r~o':1:1l'ca do Ynr..:;:onr·;:;, ~c co;np'Jr;lo dns 121°, l?;2o, 
l2:l", 1'!·1°, 1:2')" 0 l:ZG0 kttall!ii:'.; de~ inf:\llU'l'Í:t n -11" c tzn th rc
sc·I'Ya, n c!o-; :n" u ;3;2·• regitr'' nlo::: do c~n;;J!I~'ri:,. 

Art. 2. 0 He\'o;;am-so n.s disp'L~iç-,:Jes 0111 contrario. 
C:tpihl Fcrlor:-tl, 27 ,],; nn: 1' 1 n d·~ ~~~07, ~~o 'h R·j'lllll1eJ .• 

PJ: TmEl'-;Tl·: .l. 111: ~.Iur:AES B.\.l~lWS. 

Amn1·o Caralcrrnti. 

Cre:t nm Com·nladn em PnrL au f'l'inc(', rTait.i. 

1 l Presitleuto da Ropnlllica dos Estados l:'nitlos do Beazil : 

L~~mdo da :nltoris:1çilo qw· J!J,; ó (;lJJCt•dirla, tjclo art. 3° da 
lei n. 322, do 8 de noYüllÜJl'O de 1~·0::J, dLcreta: 

Artigo unicn. Fic:t crea'-lo nm Crn"nla lo em Port au Prince, 
H a i ti. 

Capital Fedcr:-.1, :?8 ,_!e ouhbn t1t: 18C·7, 9 'h. Tiernb~ka. 
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DECl~ETO N. 2G54 - DE 30 DE OUTUBRO llE 1897 

1-teot•g::mis::. ~ ünanl::t Naci01wl ll::t CDpit:..l •lo Esl:Hlo (lc Sau kt 

CaLhat·ina. 

O Prositlente Lla R::pnhlie:t •lns Estl\1los Uniclos do Brnzil, para 
execução do dccl'.:tJ n •. rn, d'.) ll do düzelllhro ultimo, l'r!::!Ulvo 
deerctnr : 

,\t·t. 1." A G11;\J'(\a 1-!:'..Ci\111~11 f.l,, E :btlo r1 l :~ani:1 !':•tll:lt'ina so 
c0mpr)r~t do nm con1JW\!1tlo ~~~l]l•TÍ•lr. e;'JII :;·~<h~ n:1 \~:•j:ilal do 
Estado, o qual ~-i'} e,JJhlitull':t ··o:n n\l::t. lil'i~·:·d:~ ·~'! ··;\\n.llar·in, 
11111:t d•) :lrtillJ:q•in, l.llllf1 c~o inL,nt[ll'ia e c't~s dt'lll'lÍ> f!11Cl :-,:· ot'g:t
~li ·:IH'lll l'<l·tc; Ífll'Jil!'llt•· ;];;:; \'ll~l"'l'l':l~ ;\n ,,.('t•l'Í·!•• !·>:!:1'!<1. 

Ar!. ':!.'' ~\ Lil'i·~·:uh 1\u f':cV:).\\:Jt'Lt ~:c e:IIHjl•lJ':\ t)., dtill.l J'l)g-i .. 
nwnlt·S c:'m ~~:. dc-i.~·n·c:i'.' ·s d0 I' e :2": :i. de :!:·tilli:,J·i·l, dn nm 
klt:tlhi'to rln ;n·ti11::\Ji:· ,:r, TJn~iGi'o n de nm l'<':~i:twnto do :u·!i
llmria de r-amp:n1lm, n :1. do i;d':•Ílt:\1 i~1, do li'L':" i\:,t;dll\1~ .'>do f;L·'.'

vi('o aetiYn, e"m as rll'sign:1r;u: s do 1 ", 2" o ::o o do um batnlhfí.o 
t!n Si)l'\'ÍÇO rh rrc:orv:1 l'(>nt ~, rlr:--:ignnçi\•) do l'J, o:.; qu:ws so OI'g:l.
llis~ufio CIIJll ():) n·n ll'!hS !llialilk du:; no:·; di:-tricto:) t!:l i!ie~·lll:1 
C<l pi tn l. .-, · 

Art. 3. o O loc:\l rbs l'l:\l':J,d:-t~ rl,):; r0rp s, or:'. c: c:!r\rJs, SJI'Ú 
determinado pelo respoetivo conmJ:tn<lo Sll\'l'!'ior. 

Art. 4.n ltevogam-so ~~s dispo:;ições <'111 C'Jiltl':trio. 

C::qJit:;l Fetlcml, 30 rlo oittnlJI'0 de; Jt)~.':, ~)''da l!.<'pnlllic'1. 

A.muro Covalcanti. 

DECRETO :'~. 2Gtí;J - nm 30 DE ocTUBRo nr: 1~.;~)7 

_\.lwe no :\Iinistcl'io ,hJ_ :Jnsliça e Nr :ncios Int'rÍOl'<'s o Cl'<'rlito cxtrDnr

dín:tl'io de D0:';l!13;)Di!2, 1)ara occoner ao p~g:1mcnlo tlc dcspeza~ de 
que tratam os n«. 3 c IY s 1° rlo art. 2'J <la lei n. 420, tlc 10 <le 

dezembro de 180(). 

O Presidente tla RepulJlica dos Estados Unirlos tlo Brazil, 
nsanuo da a n torisação concOllida no art. 2" § I o ns. :1 e l V <la 
lei n. 429, rle lO de dezembro de 1896, e t1mdo ou v ido o Trilmual 
de Contas, na !ôrma do art. 70 § 5" do decreto n. 2109, de 23 
daquelle moz e anno, resolve nbrir o credito extmol'llinnrio de 
99:993$962 ao l\línisterio tla Justiça e Negocias Interiores, para 
occorrer ao pagamento de despezas feitas pelo ~lini::;tcrio da 
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Marinha com o transporte e entrega ao3 respectivos Estados 
dos sentenciados recolhidos a0 ex:-Pre::iidio de Fernando de No
ronht. 

Capital Federal, 30 de outnbro de 1807, go Ja R~·rmblic<•. 

PRUDE:"iTE .T. DE r.íORAF.S BARROS. 

Amaro Camrlca11ti. 

DECRETO N. '265G- DE 1 DE NOYEJ\IBIW DE 18\)7 

"\bre ao l\linislcrio ela .Tu~ti<::t P :\cgocitJs lnlnt•iorcs, Jll'l' CO!tt:t do exet·

cicio de !801, o cr••dito supplenwnlat· de IG:?OU:), SPIHio : 3:~:10:)~ ú 
verba -Secretaria do ~enado - e 12:5U0'3 :·L verba- Sect'Piaria 

da Camara dos Deput:tdos. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisação concedida pelo n. I do art. 8° da lei 
n. 420, de lO de dezembro do anno pas::;:ulo, e ouvido o TrilJunaJ 
de Contas, nos termos do art. 70 § 5" Jo regulamento appro
vado pelo decreto n. 2409, de 23 do mesmo moz e anno, resolve 
abrir ao Ministerio da Justiça e Neg0cios Interiores, por cont;t 
do exerdcio (le 1897, o credito snpplnment;11· de 76:2011$, sendo 
33:700.t á verba- Secret:tria do Senado- e 42:500$ á verba 
- Secretaria da Camara dos Deputados -, :•. tim de occorrer 
ao pagamento de despezas com os serviços d·~ stenogmphia, 
re·Iacção e publicação dos dehates do Cougre::;~o Nacional, durante 
a segunda prorogação da actual ses:~il0 legi:-;lativa at~ o dia 4 
de novembro corrente. 

Capital Federal, I de novembro de l8D7, 9'' da Rcpublica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Amaro Cat'alcanti. 
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D~:CRETO N. 26;)7 - DE 1 DE NOVEMBI:.O DE 1897 

Abre ao 1\Iinisterio ela .Tusti~·a e Negw·ios lnL<>riores, por conta do 

exercieio de 1S<J7, o credi Lo snpp!PmcnLar 1le G18:750$, sendo 

141:730:3 :i verba - Suhsiclifl ~~0' Sena~lor,•s- P 41'7:000$ (~ verba 

- Suhc;iuio aos D,·pntados. 

o PreSillcnte ua RepubliC:l llos E:-;t1ÜOS Unidos ilO Br:tzil. 
usando da autorisa~,;ão eonr-editla pelo n. l do art. H0 d:t lei 
n. 429, de 10 do dezembro do a.nno p:1ssado, o ouvido o Tril;unal 
de Contas, nos torlllos do art. 70 § 5° do regulamento appro
vado pelo decreto n. 2·10\l, •lo 2:3 do mesmo mez e anno, rosol v e 
abt·ir ao Ministerio da Justiça e Negndu,; 111 tt)t'it)l'es, por· conta 
do exercicio de lR\H, o cr·t~dito "'nppl,·mentar de ül.'i:7:JO$OOO, 
sendo 1.!1 :750$ á verba - Suhsi1lio ao-; S·madorus - e 
477:0008 á verlm - Sui:Jsi•lio aos Deputados - nfin, tle occorrer 
ao pag:~mento das despezas com os snbsi•lios aos S·~n:tdores o 
Deput:1dos, durante a segnnd:t prorogação da actnal ~;r3s-;ão 
!lo Congresso Nacional até o 1lia. ,1 •le novomlJro eorr·,~Jlto. 

Capital Federal, l do novemllro ele 1::::>~7, go d:t ~~~qmhlica. 

PRUDENTE J. nE MORAES BA IUWS. 

Amaro Caoolcanti. 

DECRETO N. 2058 - DE l DE ~OYE:'IIBRO DE 1897 

Autori.~ '· o :.1largnmenl1> p.1ra Jm,4t lb ;~ctaal hitoh de 0111 ,00 cb 

Eslr:Hla de Feno da Ti,inca. 

O Peesir1ente da Repu blicrt dos Est:vlos Unidos do Brazil, 
attendendo á conveniencia da seQ·t;rança p:1ra u t1':1 t'r~<rn ela Estra-
da de Ferro da Tijnca, decreta :..__ " 

Artig-o unico. Fica a Companhia da E:::trada. de Ferro da 
Tijuca antorisacla a abrgar para 1m,44 a ~ctual bitola de om 60 
da linha ferrea desse titulo, de que trata a clausula I" das q'ue 
acompanham o decreto n. 954, de 5 de novembro de 1890. 

Capital Federal, 1 !le novembro de 1897, 9" da Republica. 

PRUDENT8 J. DE MORAES BARROS. 

Dionísio E. de Castro Cerqueira. 
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DECI~ETO N. 2GS\)- D8 I nE :'wn:~mno DL·~ 18\l7 

Publica a adhcsão do tcrritot'Í'' all•·mã·) 1h .\t',·ica tln sut1oestc ao 

accorclo rdaLivo ao serviço 1le Y:llP'l I~<JSLJu·:, •:ondni<lo em \'ienn:~ 

a 1 dejnlltodc 1:3~11. 

O PrC'sidente da Hopublira dos J<:~t:d,l..; r· irlli::; dn 1\r:tzil Llz 
pulJlic:~ a adhes:1o do tunitorio allctu:-iu da Al'ri1~a do swloosto 
ao ~1e(•onltl relatiY•J ::o :-crv\·o do Y<:ks 11r:st:H·s, l'!ll:~lnit1o c:m 
\'icnna a ·1 dejull:ot1o lH.ll, ~~·;~tm•lo :' ru:utt:nnic;J<;;)c> do Con· 
St~ll:o FcdoJ·<d ~<nis~.o de 1 dn (llltU~•ro nllirtli' ;to ,\lini::,tf'l'ill 1la~ 
Relações Extcrions, c11ja tr:ulncç-iio <-Jlkí:d r.sto :IC:Ull!Jl<Hilw. 

Cilpital Federal, l c1c l10''"ll: ;'')do J ''7, 'd:~ lt· t>~l1 1 lic:1. 

Dio11isio E. rl.~ Ca~trJ CcrqHcira. 

TnAil"CC<:Xo- lJern:t, -1 1le outulJl'O <L: ]::)D7. 

Sr. Ministro~ Ternos a h!JPl':' dn inflH'JJl;n· ::t V. Ex. qtH', 
ror nota datad<t de 28 •lo ng(htO :tltiml·, :l I~: ~:H·ilrl do Ílllp ') Íl) 

da Allcmcmha nos comnnmicou a ndli!'~'<tn, a l';~l'lir dn l de .i:t
neiro pl'oximo, do tenitorh :lllon:u.o da .\f;·ic;l, dn snrlocste :10 

accorrlo relativo ao serviço da P.lcs J,u:;t a c ::i, t.'Olldt:idu em \'iu:~ 
na a 4 de julho 1lo 1891. 

Apres:;:amo-nns a notiticn r a "\T. Ex:. o,;;s:t ~dhesã.o, de con
formidade com o art. lO daquello mesmo njustn e <q)roveit<uuos 
a o~easião para vos re!lov:n·, ~r. .!\I in istt o, :1s SL·gm·:I!Iças de nos:; a 
alta con siclora<;fi.o. 

Em nonw do Conselho Fctleral Snis~o, o Prrsidc·ntc d:1 Confe
deração, lJcv.clzcr.- O Ch:mcellor da, Cnn18dernção, H.ingic}·.
A. S. Ex. o Sr. Ministro do; Nrgoc:ios Estmn~circ's dos Estaclos 
Unidos do Brnil, no Rio de J "JlrJiro. 

DECRETO N. 2(\(jl) -IH·: l l~E :-:nn::'I 1:1:0 IlE 1897 

Manda abrir um~ concurrencir: pnra o Drl'enclamonto das Esleaclas 

de Ferro de Baturit~, Sul (le Pern~uulmco, Cl'nlt·al de Pernambuco, 

Paulo ~\.ll'onso e S. Francisco. 

O Presidente d.n. RepuLlica dos Estados CniJ.os do Brazil : 
Considerawlo não ter si1lo apresentada propnsta alguma p[).ra 

o arrendamento das Estradas de Ferro de Bnturité, Sul d·J 
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Pernambuco, Central rle Pernambuco, Paulo Aff,)nso e S. Fran
cisco, n:1 concurrencb de que tenta o eclit::tl de 9 de janeiro 
deste :1nno ; 

Considr~rando que é nccessario dar execuç~ãn ao disposto no 
art. 4" da lei n. 427, de ~l rlo dezembro de 180!) ; 

Decreta : 

Artigo unico. Serú. rlef;,lo j;'\ alJol'b, um:-~, concurronci.t para o 
anomlarnen to da~ rererirla:; e~tr.vlas de ltH't·o, lll'3diante as bases 
do deceoto n. 2U3, tb 2-3 de dozetnbt'O d1~ 18\J,i, com as nltora
ÇÕ3S comtantos do o lit:l.l qu·1 fot' puiJliclrlo pelo !IIinL:>tcl'io da 
ln,lustr'ia, Viaç1o c 0\11\.\S PttlJ]ic;ts. 

Cap1bl FeJeral, 1 do ]1')YOtn1Jro rlr' lf\:1'7', \)O rla, nr'pUhliC<1,. 

Dionísio E. de Castro Cci·qucira. 

DECRETO N. 2Gôl- nE l nr: XJ\ E~rn1~0 DE 1897' 

l\hnrl~ :trlopt'tr o CrH1i:~'' de si,.;nne.; c lllt''J'l:ll ~ trHI0S I)S pot't'lS e !\:tl'l·as 

rh nqmldi·~:l., 

O Pre,)irlento da lVqmblka dos E::;taclos Unidos do Brazil: 

Consirlerando quo a tli n:rsirJade do b:tnrleiras e I'r'riimentos 
lk signaos emp:·e;..;:Hlos nctn~dmonle uos r!i'.·<Jl'SL·S llOl'tos o lJar-
1':\.,;; da Republica, no sc~rviçn rbs ro . .;;p8cti va::; pt·alicag,ms, traz 
g-t•anrles inconvenientes á na\·e~<\Çfío em geral, n espocialmento 
ú ostrnng-oit·a; rosol v e qno, de 1 de març.o vinrJout·o em Lleante, 
soj:L adopta·lo em todo) os relericlos portos e l1anas o Couigo de 
signaes IJUe a este acomp;ttlha., assigna,lo polo .Ministro de Es
tado dos Nogocios d{) Marinha. 

Capital Fe~_ler,tl, 1 do no\·omhro rlt3 18Gi, 0' da Ropublica. 

PRUDEXTE J. DE MOitAES R\n.r.os. 

JIJ,,-,.;wel Jose Alt:es Barbosr:r,. 
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signaes commum a todas as barras 
dos portos 

EXPLICAÇ[")t=<"1S 

Tende compulsado os 11ivcrsos tt•abalhos existentes e outras 
informações que nos foram presen t~.•s, relu ti vos ao serviço de 
signae,; em nso n~ls lmrr.•s (los di fl'tclrenV~s [l•'rtos da Re!Jublicn, 
chegámos :'t convicção <le que. ~\ :ldapl:tç:Io do que a respeito 
j:1 ex i:; te no Codig-o Co1nnwrci:. l 1lo si;.nw,e--; p~tr;• nso int•~f·n:1-
cional scr!a :t t;:elh0r maneiJ·:1. de torna!' unifornw, o muito 
mais ~implc-; para os mtvt~gantes, .t troca. de si;;naes, s~.:mpre 
necossari:1, q..Jando em nguas de qn:1 lqner h:1 1·r • onde haj<t 118-
cessidadtJ ou ol,rigação <los auxilios d" resp1•eth·a pratic;t~t:m. 

l'o;l•J'-se-hia mes:uo í'n.zt.·r uso cxcln~ivo rlar[Ut~llo C<•digo; 
mas, atton<lnndo a que nem totlos o;;; sign:tes em uso n 18 pr;~ tka
gens estão llel~e con,;ignados, t.oT·nmt-su rwt·e:-:sario que cstalle
lecesse:nos convençõe::; o, rscnlltida~ e numer·;ulas alg-um:Ls das 
ba.nddras do ruesmo as ndapt<~s-~r>mos ao nso o:-:p1:cial do pr,·srntc 
Codigo, por isso que, a tmnsmhs<lo de ~ign~ws, sc~mpre ut·g-rn· 

tes c:,mo o sã.o qun~i tod<•s os de pratica;..:etn, em pa1·a;;en~ peri
gosas, não admittindo delongas pa.J';l rornpol-os P' ·r meio dt: :::y 1-
Ltbas, como seda pr,~cho, tal não admittia. 

De-;ta maneira haüuuos org:misado o tr·abalho anterior. 
O Con ;elho N<~ vai, em consnl ta 11. '77~0 de 20 de ag-osto tlo 

corrente anno, sabiamente ponderou sobt·e o-; graves incouve
nient;,s •ruo resultariam ela. applicnt,~ii.o de um sú re;..:·iuwnto ti·J 
b:mdeira..; p:tra os signaos rios dons Cudigos e indicou as altera
ções que se tomavam n0cessarb~ pnnt ;:;un, ntlopção, pelo quo, 
o Sr. Minic.tro da M<~rinlla, em avisou. :2:~00, Jo ::1 do me.-;JtJO 
mez, ordenou fossem ellns a t te:1clidas. 

Consistem estas alter·nçõe-; elll htlhelrwer um regimento ri~~ 
banrleit• :fi pr~culiar a csto Codi.~·o n f':l/'''' nn1~1, l!OV:\ comliin:,ç:lo 
para di m)rençar os SÍg'llaG:-: de l"tl'llOS dos Ull ::l6Jl[l nas t•arra"., 
pois, no primeiro trabalho Pram f'll·~s fdtos com os mcHnJos 
galhardet0s, não oustallte di,;tin,~lli n~h; pela po:;ição ~~Ill <llll) 

deveriam ser içados. 
Nessa conformi1hde procurámos ainrla siinplificar o mais possi

vel o motlo de trausrnittir simult·lneamente os signaes nwis 
necessarios ou mais urgentes em pal':~gens perig-o::ms; para o 
que, foi preciso subclivirlir o regimento que :uluptámo::; em tres 
partes: a primeira, composta de sete ban!leir:ls, pa1 a os signaes 
de attenção, advertencias, communicações e pilotagem ; a segun
da, composta Lle cinco galhardetes, para cs sign~1es de rumos, e 
a terceira, de duas bandeiras e du 1s cometas, p<~ra os signaes de 
agua na barra. 
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Deste modo, á simples vista saber-se-ha, pelo formato, com
binação e collocação das bandeiras, tle que signal se trata e, 
portanto, não poderá haver· equivoco de especie alguma. 

Qua.nto ás ;j<HHleira!'; do reconhecimento, atllrmativa e nega
tiva, ha toda a conveniencia em conservar commum aos dons 
Codigos as mesmas do internacional. 

Exclusinunentc pelo Cotligo internMional, serão feitos de 
hordo dos navios todos os signaes~ o f!UC traz a vantagem de não 
obrigai-os a ter mais um 1·cgimento espl~cial pal'<t os ~ignaes 
das barras. 

li 

Contem este Cotligo o seguinte: 
Primeirn parte - lnstrucções genv~s - Bamleir.lS para os 

signaes da. tahe !la n. 1.- Tal•olla n. 1 - Signaes que se fa
rão dos mastros ou at<th ias da:o \Jarras - Galhardetes para os 
si:rnaes de rumos. 

'Tahella n. 2- Rumos da agnlh:1.- Talx·lla n. 3- Signnes 
qne deverão ser féitos pelos navios CJUC demandarem as divel'
sas b:~rras de pratic;tgr:Hll (exclusivamente pelo Co ligo interna
cional) - Bantlf'iras {Jara os signaes de agua. na l>alT<t.- Ta
bclla 11. 4- ~ignaos do calado dos na vi os e de agu:t na Vl.l'ra. 

Esta tabella está organisada de modo que, de bmlo, os signaes 
deverão s~r t'eitos pelo Co1ligo intemadonal, das <Üalaias ou 
mastros de signaes sol-o-hão por numeras, tle accordo com ore
spectivo regimento de l:Jandeiras. (VirJe observações da mesma 
tabella.) 

11l 

O,; signaes da tab;:lh n. 1 se1·íí.o ie:~1los uo laes tlo norte e 
com a.s sete lmndeiras da, estamp:t :!.'. Pela p ,sição na verga e 
pdos l'onn:•tos das ba.ntleira..;, logo á primei r•' vi:"ta se fi•~ t sa
bendo do que signal se trat;t; os lla tabell:1 n. :2, 110 tope do mas
tro, com os cinco ga.lltardetes da estampa 3; os da t<~bc:lh n. :3, 
exclusivamente pelo Corligo internacional, devendo, por,\rn, os 
navios faz ~r somente os sign:1es nella con,;ignados; quaesf)uer 
outros qut~ des<•jem ou prechom f:tzer, f,·n·a de::;te Co· ligo e"'pecial, 
o serão por aq ndle, observadas as regra"~; a !li estabolecicla:-:. 

Os signaes d<t tahella n. 4 serão içados nas atalaias, no laes 
do sul da verga e com as bandeiras 1la estam pn, 5 ; de Lordo, 
porém, serão fdtos pelo Cotligo internacional e içados no lo
gar uesig-mtdo no titulo 15 das Instrucções Geraes. 

IV 

A 2a parte deste Co:iigo contém alguns sig-naes dos m'tis ne
cessarios para, uso especial das Capitanias de Portos, Atalaias e 
Peaticagcns, e deverão ser feiV~~ com ns b1ndeiras da estampa 
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n. 2~ poróm içados, isoladamente, no tope rlo mastro, sem outro 
qnalf}uer signal na verg-a e sem distincti ro algum. - Por 
exemplo, estando içãdo isolarla.m9n te no tope do mastro o signal 
n. li, fJUer dizer-« Prohibir a. sa.hida, tle qualquer m1vio, 
ainda mesmo despachado. » 

INSTRUCÇÕES GERAES 

I. Mast1·o de si.qnnes- Em tod:1s ac; barras on,J('l cxi~;ta 8orviço 
de pratic<l;;ern dn\'O ser insLdl:td'l, ('lll lc~~~:tl' ]tr•m vísivel pam 
quem voul1a do mar, nm JlJa!'ll o lllllllidu d·~ UltJ:L vet·g-:t, paT<~ 
os sif.;naes, CJUO scrilo feitos :l•·S n~nio.:; (jllr) n~; dc•mandarem. 

2. Verga- A verga Cl'ilZ<1J'it nc~su wn:-;1 n•, cu:l"Cl'YanJo a su:t 
posi~·ão (mais ou melloS) l':tr:l!lelame!lte :·t cu-:!n, on i'\.-S. nas 
batT<IS onde esta posição eonesponda a esLt direcç:"lo e E.-0. 
naqnellas em quo corrcsponda a esta ultinw, dn modo qne qw~m 
veuba dn Jnél.l' po:::sa ter sempre lJ~~!ll ,.i,; i vele> o::; dons la.~s tia 
mesma . 

.Nota - Nesta posição rla verg-a, o br:tço da direita, isto é, o 
que ílcar para o lado direito de qnem c·~t:"1. uo uJar, aproado para, 
o mastro de signaes, será considur,tdo scmpt'<J como o do Norte, 
o da esf")uercla como o do Sul. 

Na verga, por anto-nvaute, labot'<ll'<i um lJ~tlão pintado de 
preto, para o governo dos uavios a I"JUO se estiver tl:tnrlo entra
da. Será ella muoUa de nm verp-noil'o, onde correrá uma rol
dana fixa a alça. do balão ; sendo e~ te dirigido para um ln.do ou 
para ontro, por meio de teqnes singelos con v(•nientemonte prc
par~ulos, do meio para o laes da, Yerg-a rlu nm c outro lado. ( Vido 
estampa n. 1.) 

3. Si.r;naes- Na borht do mastro lal1orarão 11nas atlriças o 
em cada laes rl::t verga. 

Braço do .N. -No laes do N. sónwnte serão fuitos os si
gnae:; dn tabolla n. 1. 

Braço do S. - No la0s do S. os 110 agua na lmrra. 
Tope- No tope do mastro, os signa"',; 1!0 clw.r!la,la ou cara

ctoristico dnstu CorHgo, o reellllhecirucnlr), o:< f-'Í/!IllJl.; dtJ rumo~, 
o distinctivo do Codigo i::krnacion;d · ,,., ::i~;ue;:; da 2' parf,. 
tleste Cud igo. 

Todo signal, excepto o iw1ic:-t tivo rh (]11'lllti1hde dn <1gna, 
na barra o o de cham:vl'~ dos n<tYÍ<J:'i ]1<118 ("tlt'<l,l' ull s•thir, Ll·Yc 
ser n.rriado log-o que f~w reconhecido. 

4. Reconhecimento - Tr)ilo signal, f]llDl' seja. f oito do mastro 
ou de IJordo dos navios, do\·8 sà roconhccidn co:n a bandeÍl'<l 
do reconhecimento a topetada, e, r1uando o lia se CClllservar a 
meio mt1stro indicara que se procura compreltender· o signal fr;~ito. 

5. Posiçcio ele reconhecimeílto quando no tc11e estcjt: içado signal 
que nc1o deva ser m-rirtdo- O re~onhccimento, no mastro de si
gnne:;, será içado até acin1:1. da vot·ga, na posi1,~ão indicada na es
tampa n. 1. QuanJo esti,·er aLaixo Jn. verg:t iudicará que so 
procura comprelwnrler o si~11:1l t'eito. 
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6. Posição rle qualquer outro. signal designado - Qua~q u~r 
outro signal flesignado para ser tçado no tope, desde que a~1 nao 
po:;sa sel-o, por ~star, p~r _exe~plo, . oc?upado pela bandeira d.e 
chamada, tomara a posu;ao actma lllllica.da para o reconheci-
mento. 

7. Bandeiras- São as das estamp1.s ns. 2, 4 e 5, consti-
tuinrlo um regimento peculiar a este çouigo. . 

Além deste r·egimento dcwem as atalams ou mastros de st
gnaes ser supprid0s do regimento (completo) do Codigo inter-
nacional e competente livro. . . _ 

As banrleiras rle reconhecimento, affii'lltattva e negattva, sao 
communs aos dons Corligos. . 

8. Pedir pratico- Içar no top1~ do mastro do tmf}uete o st
gnal n. 1 ou M. B. H. da, ta,hellct 3. 

9. Distincti~Jo do pratico - Será arvorado á prôa da, embar
cação que conduzir pratico, ou no tope do nustro, quanrlo au•lar 
it vela. 

lO. E·nbarcaçDes da praticagem - As velas serão marcauas 
com um P ele rlim~nsõe:; taes q11e poss t ser distinctarnente 
avistado a alguma dbttncia pelos navios que venham d•Jrnan
tlando a barra. 

A' noite o dbtinctivo do pratico sera sulJstituhlo por urn':t luz 
vermelha. 

11. Chamada dos navios- O signal chama,ntlo os navios para 
a barra é uma grande bandeira vermelha içarb. no tope do 
mastro de signaes, ao mesmo temp.'l que o sig-n:tl de agna exis
tente n:1 barra é içado nu la e::; do Sul d 1 respectiva ver·ga. 

Nota - Os signaes de agua são em der~imetros. Tanto o si
gnal de chama•ia como o de ;tgua na. b:trra de vem ~e r conserva
dos içado::;, emq uanto se esti v'~r dando entrad:t ou sabida, a llll· 
vios. 

12. 1lfenos agua do que o caW.do (lo navio- Quando o si(J'nal 
indicar menor qua,ntidactc de aguado que o calado do na

0
vio 

deve este afastar-se e prestar devida :1ttençã~ para q:talqner al~ 
teração nos signaes de agua duraute o dia. 

13. Não investir a barra sem ter sido chamado- Nnnhuma 
embarcação d.>.verá investir qualquer barra de pt-ctticagem sem 
'}UC tonh 1 siclo ehamada pelo respectivo signal. 

14. N;7.o é pennittidLt a entr.ada- Sempr~ que no tope do mas
tro de stgnaes conservar-se tçada a ba!ldetl'a vermelha :sem o si
~nal de agna no lat>.S da verga, isto é, <1: IJandeir<t vermelha içada 
ISoladamente no tope do mastro, quer dizct· '1ue não é permittida 
a entrada nos navios, devendo estes sahir par·a o mar, conser
vando, comtudo, boa vigia para os signaes que possam ser feitos 
depois. 

15. Signal do calado- Todo navio ao approximar-se da 
barra deve içar o signal do seu calado no tope de prôa e con
servar-se bastante proxirno para distinguir qualquer si "llal feito 
do mastro ou da cutraia. 

0 

Nota -O signal do calado deve ser dado em decimetros, con
forme a tabella n. 4. 

Poder Execu\iTo 1897 
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}(). Consen):u·â içado o signal do calado - O signal do caJado 
deYe ser conservado içado até que tenha realizado sua entrada 
ou transposto a bann. 

17. Guia pela catraia- Nas hart':lS (lllde os navios tiverem 
de ser guiados por meio de sig-nnes feitos de bonlo das ca.traias, 
para navegar no canal, deverão :lttendet· ao aceno de uma ban
deirola encarnada, manr·jada de bordo das mesmas e que lhes 
indic,lrá a direcção em que devem governar. ,\ guinada será 
sempt·e par:t o lado para ondn Cor al:atid:1 a ll<~IHirirola. 

Conside1·ando o mrrio fJ''e cntrrt OJirowlo ,i catnlia- ExE~IPLO
B<tndeirola n:t vc'rtie.d-lenw a moio ou. gov1~rne assim; toda 
abatida parn, a. e~rplerda do navio qun ''IItr<~ -lemo a Bl3; toda 
ahatida para a direít:t tlo navio quo entra, }1!1l10 a BE. Quando 
é al·atida gmdativamente para qualquei' d1>B hulos é daro que 
se eleve it· carregan,[o o leme aos J>Otlf'OS p:1r:t rsse lado. 

Nota- Par:t esta guia e necess<uio lllltito 1Jom governo e 
muita attenção :ws ~ignac;. 

18. Guia por meio do bali'ío da ve1·ga- Nas barras onde se 
tizer uso deste systema p:c~r:t guiar os navios, se rc~erão estes 
pelas seguintes itlstrncç,-íes: 

Por ante-vnnto ,h verga. lahor:1r:'t, num ...-ergueiro apro
prü\do, horisontalmente, nrn grande ],:dão pintado do preto; 
este balão conservado a meio <}lWr dizer - leme a meio ou, go
verne assim; á pt·oporçfío fJUO fnr coJ•rendo para qnnlquer dos 
laes quer dizer - vá carregando o leme a IW ou a BE, con
forme o lado para onde elle l'o1'. 

Si o balão vai lentamente, o leme tamb'3lll rleve ir sendo car
regado nos poncos e quando corra to•lo pat·:t. o laos, quer 
dizer- leme todo á Bl3 on a BE. 
ExE~IPLO- O navio estft aproarlo ao mastro de signaes- o 

balão corre bruscamente p:tra o laes doS ou th esquerda -leme 
torlo a BB; vr~i correndo lentamente para a dieeil:t - vá allivian
do o leme e carregando par:t lHJreste ; si púra a meio da verga
assim on lemo a meio. 

HL Conversa ou noticias J;or meio de sig;wes rlo ('od;"go inte1·na
cionol - Quer dos m<tstrus de signaes quer de bordo dos na
vios, reger-::e-h:io pur<lmen te pel:ts disposições cem tidas no Cu
digo Commerci:1l de sign:tes p:1 ra n::;o internacionaL 

;?I). Característico do Codi'JO íntenwcional - Quando no tope 
do mastro do signaes estiver nrvorado este caracterhitico, quer 
dizer que se estãl) fazendo signaes de conversa, transmittindo 
ou recebendo noticias para ou de qualquer navio. 

Deve-se conservar iç<\do emquanto durar a communicação; 
tal qual como estatue o referido Codigo. 

21. Na-uios que deseJem dar ott receber· noticias - Qualquer 
navio, ao approximar-se, mesmo que não possa ou não preten
da entrar no porto, pó,le trocar signaes com a l.Jarra; os si
gnaes de pratic!lgem, porém, preterem a este.s; si estiverem 
navios a entrar, do mastro attender-se-ha primeiro a elles, 
~~ndo preciso então esperar opportunidacle para a troca destes 
s1gnaes. 
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TABELLA N. 1 

Signaes que se farão do3 mastros ou ahlaias das brtrras da 
Republica dos Estados Unidos do Brazil 

N. f;i:.;nil1caclos 

1. Chama-se a attonçii.o 1lo 1° navio que demora ao l'UJl)o 
.•.. (eom roln<:.ão a quem faz o ::;ig·u:d). 

2. Chama-se a attcnção do 2° navio que ucmor:t no rumo 
.... (idem). 

3. Chama-se a attcnção do ~3° navio que demont ao rumo 
.... (idem). 

4. Chama-se a attcnç·ilo do -1'1 navio CJUO demora. ao rumo 
. . . • (irlem). 

5. Chand-~e a a t tençilo do 5 1 na' i o que demora ao rutllo 
.••• (idem). 

6. Clw.ma-so a attcnção do n~nio flUe demanda o ancon1lonro 
o demora ao rnruo .•• 

OnsFRVA(\o- Sompro qtw se tiver de irulic:u' qn:llquer 
rumo, o respcetivo si:;nal ueverá s~t' içado juntan:1~1tte 
com o outr.:> o na driça, para esse fim designada. 

11. O signal para entrada, é sómente para os navios cujo c:-J1s
do corresponda ao numc~ro de decímetros indicado. 

12. Repita o ~ignn.l ou ponha-c em posiç:lo mais visivol. 
13. Nilo se póue ditferençal' sua" batHleiras; approximo-se ou 

ponha-as em posi~·i1o mais visível. 
14. Distin~uem-se as bandeiras, mas não so entende o signal. 
15. Preste mais attenção aos sig-t!<tes. 
}(). Annulla-so o signal feito. 
21. Não podemos trocar signat~S pelo Codigo internacional. 

Pilotagem - Governo - Rumos - Advertencias - Commu
nicc:.ções 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
31. 

32. 
33. 

34. 

35. 
36 . 

Venha para receber o pratico na b:~rra. 
~hndo bmcar o pratico. 
O pratico não tem emlml'C:cção para ir f(\ra. 
o vratico não póde sahir. 
Póde suspender para receber o pratico e entrar ou salü.r. 
Corra para a embarcação elos pratico3 e tome bem sentido 

nos signaes delles. 
E' necessario tomar pratico. E' obrigatorio. 
Approxime-se da barra. A catraia está no banco ou o I1e-

bocaclor vai sahindo. · 
Preste U.evida atten<;<'lo para os signaes, porque a cat.r~ia 

não pode ir para o banco. 
A catr~Jia vai sahir. 
• }o escurece1· preste conveniente <\ttençfi.o para as ltlle~ 

da catraia no banco. 
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N. Significados 

41. Conserve a luz ou o pharol ao .... a marca ao .... (in-
dicar o rumo). 

42. Tenciona entrnr no porto 1 
43. Venha para entrar a e:o;pia.. 
44. Só pórle entrar vindo a rohoquo. 
45. Force de vela para -ver si pó;le entrar. 
46. Não ha boa entrada. 
51. Não é possivel e:Jtrn.r ag-ora ; a barra está impratiravel. 
52. Não póde entrar agora ; o vento está muito fraco ou 

inconstante e a conente muito forte. 
53. Não póde entrar agora; deve borLlejar ou pairar proximo 

da barr;t, até ser chamado. 
54. Não ha br·a sahida. 
55. Indique o seu rahHlo em flecimetros. • 
56. Na barra não ha a-rua. para o calado que indicou. 
6 1. H a. • • de a gua na ha r r a • 

Nota- Com este signal iça-se no laes do Sul o numero 
correspondente 

62. A barra nii.o permitte entrada hoje. 
63. A barra não permitte sahiria. hoje. 
64. A barra só w~rmitt·~ entratla. aos vapores. 
65. A barra só permitte sabida aos vapores. 
66. A barra mudou; as areias mudaram. 

112. A barra ou a eutrnda é perigo.,a. 
113. Terá ::~gua basta.ute na barra. (Iwlique a altura em decí

metros.) 
ll4. Não terá agua bastante na barra. (Indique a quantidade 

que houver.) 
115. Ha muito mar· nos bq,nco~. 
116. O canal mu I ou, não tente entrar. 
122. O canal é diffie!il. 
123. O canal é estreito. 
124. O canal é perigoso. 
125. Conserve-se pouco mais ou menos a meio canal. 
126. Conserye-so do lado de B8 do c.~n;tl. 
132. Co11sorve-se do hdo de BI~ rio c:tnal. 
133. As boias ou balisas não estão em seus lagares. 
134. As boias garrararn. 
135. As boia.s desappareceram. 
136. A boia. do cabeço do N. g:trrou. 
142. A boia. do cabeço do S. g-arrou. 
143. A boia do Cêtheço 1lo N: des:=tppareceu. 
144. A boiado cabeço do S. desappareceu. 
145. Não se approxime tanto da hoiit do N. 
146. Não se approxim1~ t:mto da boia do S. 
152. Deixe a baia ou a balisa per BH. 
153. neixe a boia. on a halh;a. por BE. 
154. Conserve a boia ou a balisa pela sua amura de BB. 
155. Conserve a baia ou a balisa pela sua amura de BE. 
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N. Significados 

156. Leme a meio. Andar assim. 
16'?.. Gnine para BB. 
163. Gnine um pouco para BB. 
164. Guine para Bl~. 
165. nuine um pouco para BE. 
166. Siga no mesmo rumo. 
211. Arribe já. 
213. Governe ·Jireito a boia ou a balisa. 
214. Siga a meio canal. 
215. Perigoso sem pratico. 
216. Está indo para um logar perigoso. 
221. Esta em posição perigosa ou pouco segura. 
223. Cachopos, recifes, rochas ou baixos pela sua prúa. 
224. Cachopos, etc., pala sua amura de BB. 
225. Cachopos, etc., pela sua amura de BE. 
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226. O recife ou baixo estende-se a grande distancia para 
fóra. 

231. Não é prudente proseguir sem sondar regularmente. 
233. Cuidado com a sua posição actual: pórie encalhar. 
234. Não continue muito longe com o seu rumo actnal. 
235. O rumo que segue é pe1·igoso. 
236. Não vã. por rr.enos de ... decímetros de agua (indicar com 

o signal numerico). 
241. Não passe por menos de ... decimetros de agu::t (indicar}. 
243. Conserve-se perto de terra, fóra da mar·é. 
244. Faça bordos curtos. 
245. Vire ; do co11trario encalhará. 
246. Conserve-se para o ... (indi·1ue o rumo). 
251. Cons~~rve-se ma:s para sotavento. 
253. Cnnserve-se mais para bar la vento. 
254. Forceje vara barlavento. 
255. 1lanobre convenientemente, esta por sotavento da barra. 

Aguente-se p<~ra. barlavento. 
256. Afaste-se, está a barlavento. 
261. Saia para o mar, está perto do banco. 
263. Afaste-se de terra; amare- se. 
264. Está muito proximo de mais; conserve-se mais amarado. 
265. Não se n.ppi'oxime tanto. 
266. A pproxime-se mais. 
311. Vire já de bordo. 
312. Force de vela. 
314. Atravesse.- Pare já. 
315. Ponha todo o panno sobre- cie a ré. 
316. Diminua o panuo. Ande mais devagar. 
321. Metta a bolina com amura a BE. 
322. Metta a bolina com amura a BB. 
324. Faça-se ao mar já. 
325. Saia para o mar, ameaça máo tempo de SE. 
326. Dê fundo proximo á barra, em logar conveniente. 
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N. Significll.dos 

331. Dê fundo para o N. da barra, a conveniente distancia de 
terra. 

332. Dê fundo para o S. da barra, idem. 
334. Dê fundo immediatamente. 
335. Dê fundo onde está. 
336. Dê fundo em .•. decímetros de agua (indicar com o signal 

proprio). 
341. Largue o outro ferro. 
342. Nilo dê fundo por maneira alguma. 
344. Mude de a.ncoradouro; o seu ancorarlonro não é seguro. 
345. Bom ancoradouro. 
346. Ancoradouro perigoso. 
:-)51. O melhor ancorad0uro é em .. decímetros lle agua (indicar 

com o numeral). 
352. O melhor ancoradouro demora ao rumo •.. (indicar com o si .. 

gnal proprio). 
:354. Mude de ancoradouro; vá mais para o... (indiear o rumo). 
355. Encalhe o navio a todo risco. 
356. Encalhe para snlvar a carga. 
361. Conserve-se até a prê<t-mar. 
362. Ficará em secco ou encaliJatlo na baixa-mar. 
364. Esta maré safará o navio. 
365. Não se .llw póde prestar soccorro algum. 
366. Vai mandar-se-lhe um cabo. 
411. Mandar-se-ha um bote. 
412. Nenhum bote capaz para esse serviço. 
413. Não se póde mandar bote. 
415. Não ha salva-vidas aqui. 
416. O soccorro que pede está se apromptando. 
421. Vai sahir o soccorro. 
422. Não se póde prestar soccorro algum. 
423. Governe para a embarcação que está prestando o auxilio 

pedido. 
425. O rebocador vai sahindo. 
426. O rebocador não póde E&hir. 
431. Agora não ha rebocador na barra. 
432. Entregue ao rebocador as malas, corresponueneia ou 

quaesquer noticias que traga. 
433. A reboque. 
435. Tenha prompto um cabo de reboque. 
436. Toque adiante. 
441. Toque atrás. 
442. Pare. 
443. Ande de vagar. Menos força. 
445. Meia força. 
446. Toda força. 
451. Tem carta de saude limpa ? 
452. Será pdsto de quan-entena. 
453. Livre pratica ou livre de quarentena. 
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Signaes avulsos (•) 

N. Significado~ 

455. Va fundear nas CalJeçud(\s, 
456. Vá para Itapocoroya. ou Porto-Bello. 
461. Vai soccorro por terra pela Cabeçuda. 
462. Mande o bote á Cabeçuda. 

(•) Só existem para o Esbdo de Santa. Cat hal'ina, ba.rra de Itajahy. 



~ 
TADELLA N. .,. (.) 

Rumos da agul.h.a 

(MAGNETICOS E CO!'i81DERA.NDO A AGULHA ~.t':Y DESVIOS) 

> 
Siraal n. Ru.mos Signal n. · Rumos Signal n. Rumos Signal n. Rumo• 

(') 
>-:1 o 
cn ----- J 

i N. 2 E. 3 s. 4 o. 8 
11 N ~~ ~~~ 21 E 1 ~ ST•~ 31 s 1 ~ so 41 o~ NO "CC o 
12 N4 NE 22 E 4 SE :1;~ s 4 :-;o 42 o 4 NO t:l 
13 N 4 1 ~ NE 23 E 4 1 ~ ~E :l3 s 4 1 ~ so 43 O 4 1<i NO tz:l , 
14 N NE 2i g :-;E :H s 80 44 O NO 

112 NE 4 11l N 211 ~E 4 1 ! E :Ht so 4 1G s 411 NO 4 ~i O tz:l 
;.< 

113 NE 4 N 213 SE '• E :;[3 ::.o 4 s 412 NO 4 o t"l 

114 NE ~f N 21'1 SI~ 1 :! E :;u so 1 .; s 413 NO 1 ~ O 
(') 

c:: 
122 NE 221 Si~ :l21 so 421 ~o o-i 

123 NE ~<i E ~23 ~I~ t.~ s 322 S() I~ 0 ·122 NO~'.! N < 
124 NE 4 E 221 SE 4 :-.; :l21 so 4 o 423 NO 4 N o 
132 NE 4~~ E ; 31 sr~ -1•.2 s :l:ll so 4 1 ~ o 431 :'<O 4 ~.i N 
133 E NE 233 ~ SE :l:32 o so 4:l2 N NO 
134 E 4 1~ NJ;; 231 S 4 1;í ~E 331 o 4 1 ~ :-;o 433 N 4 ~.f NO 
142 E 4 NE 2í1 s 4 sr; 341 o 4 so 441 N4 NO 
143 E ~'Í NE 243 S 1 ~ SE :H2 o ~~ :::o 442 N ~i NO 

(•) Oa signaes desta tabella são feitos no tope do maatro. Yide Instrucçõelil Geraes, titulos 3 e !3. 
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TABELLA N. 3 (*) 

Signaes que deverão ser feitos pelos navios que demandarem 
as barras de praticagem 

Bandeiras do Codigo 
internacional 

Pode pratico •..•.....•.•.................•.. 
Não preeiso de pratico; jà tenho um :~ bordo 
Sou obrigado pela lei a tomar pratico 1 ....• • 
Repita o ultimo signal que fez ou ponha-o em 

posição mais visível ...................... . 
Distinguem-~e as bandeiras, mas não se entende 

o signal. .....•.•.....••......•.......••... 
='lão se pórle diffeeençar snas Landeiras; faça um 

signal de gl'ande distuncia .•..•........•... 
Quando se póde entl'ar 1 ........•............. 
Poderei passar a barra sem perigo 1 . ....•..•. 
Onde devo ou posso fundear fóra da barra ? 
Estou em ancoradouro seguro ? •..•••••.••.• 
Em que rumo devo conservar a luz, o pha-

rol ou a marca em terra ? ................. . 

PEDIDOS DE BOTES - LANCHAS- I~EBOCADORES 

Preciso de um bote .........•...............• 
Preciso de botes ........................•.... 
Preciso de botes ou lanchas immediatamente, 

para alliviar a carga .•................•.•.• 
Preciso de lanchas proprias para desembarque 
Preciso de um rebocador .....................• 
Preciso de dous reboca dores .......•........... 

FERROS- A~'IARRAS 

Estou garrando, não tenho mais ferros para 
largar •.............•.....•..•....••...... 

Preciso de um ferro ...•...•.....••.•.....•.• 
Preciso de um ferro e uma amarra ...•..•... 
Preciso ir á espia para fóra ..•...•.......•••. 

AVARIAS 

Tenho avaria importante ................... . 
Tenho avaria insignificante .•........•......• 

M. B. H. 
M. C. G. 
M. B. R. 

Q. c. 
C. \V. F. 

Q. F. 
L. M. C. 
L. M. D. 
L. F. D. 
K. V. C. 

L. T. B. 

J. B. Q. 
J. B. S. 

P. F. 
D. P. F. 

P. N. 
P. Q. 

N. Y. 
P. K. 
P. L. 
P.M. 

B. G. M. 
B. G. N. 

. (") Exclusivamente pelo Codigo Commel'cial de signaes para uso interna· 
C!On"'l. Qualquer outro signal fúra desta tabella é consi<Terado como conyersa. 
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Dardeir:u; do Codigo 
internacional 

Tenho avaria na mastreação ; não posso usar 
do panno •.•••....•••.•.••••.•..•....•.••. 

Tenho avaria no leme; não posso governar ..• 
Tenho avaria na machina ........•.....•.•... 

ACCIDE~TES 

Fogo- Agua aberta- Encalhe-Perigo-Soe
corras-Tenho fogo a bordo ...••.••...•..•.. 

Com soccorros immediatos potler-se-ha apagar . 
o fogo ........•.•......•......••........... 

O fogo póde ser dominado .................... . 
O fogo está apagado ••.......•................ 
O fogo augmenta .•...•...•..•..•............. 
Tenho agua aLerta ..•.•.•...........•.•..•...• 
A agu3. aberta augmenta rapidamente .•..... 
A agua aberta está tomada ....•.••............ 
Estou encalhado ....•...••.•.•...••.......... 
Com prompto soccorro pos3o safar •.•.......... 
Estou a nado ..•.•..•......................... 
Estou a nado de próa ....•.••................. 
Estou a nado de pôpa ............•........... 
Estou em perigo, preciso de SlJCcorros ........•. 
Estou ern perigo ............•......•......... 
Preciso de soccorros immediatos ..•.•.......... 

SALVA· VIDAS 

Tem sal va-vidas1 Si tem mando ........... . 

SIGNAES PELO CODIGO INTEilN:\C!Q:-,rAL 

Quer telegraphar ao navio ou pessoa indicad<t 
a communicação que -rou fazer ?. .•......••. 

O navio deseja que se mande participação tele
graphica (da passagem, etc.) ao armador em 

Tran smi t ta · telegraphicamente a cornmuni-
cação seguinte a. • . . • em ...•....•....•..... 

Responda pelo telegrapho .....•............•.. 
Tem alguma communicação telegraphica para 

mitn 1 •••.•....•.. •••••••.•....•.....•...... 

H. F. 
H. V. 
H. \V. 

N. :M. 

N. Q. 
B. H. V. 
B. H. \V. 
B. J. G. 
N. S. 
N. T. 

B. K. N. 
B. D. J. 
B. D. R. 
B. D. \V. 
B. F. C. 
B. F. D. 

N. C. 
B. II. G. 
P. B. 

J. D. vV. 

C. H. K. G. 

Q. P. 

Q. R. 
D. G. L. 

Q. M. 



TABELLA N. 4 

Slgnaes do calado dos navios ou de agua na barra (eiU dccimetros) 

Signal Corresponde no Signal Corresponde no Signal I Corresptndc no 
Dec. Dee. Codi!!o Dec. 

I 
Codigo n. Codigo '11, internacional u. internacional internacional 

20 i W. B. L. 33 43 \V. C. K. 50 32l W. D.Y. 
21 2 W. B. :\I. 3,) 123 w. c. L. 51 32'l \\". 1), K. 
22 3 w. B· N. :n 12i w. c. ~r. ;)2 3í 1 \\'. D. L. 
23 4 W. B· P. :~-; 132 \V. C. ~. ;,3 ,· 2í2 W. D.l\I. 
24 12 w. J3, Q :n 1:H w. c. P. 54 • i 412 w. D. N. 
25 13 \V. B. H .. 40 1\2 w. c. IJ. 55 l.i 413 \V. D. P. 
2l) ií W. B. s. 1l 1-1:~ W. C. lL ;,() ft21 \V. D. IJ, 
27 21 \V. 13. T. 42 ~u w. c. s. 57 4:;:{ \\'. D. R. 
2S 23 W. B. Y. 4:l 21\ \V. C. T. 58 4:H w. n. 8. 
2\) 2í \\'.c. n. !li 2lt w. c. v. ;l') .'t:l2 W. n. T. 
30 31 W. C. D. 45 ~:n \V. D. B. IJO 12:!4 \V. D. V. 
31 3·> w. c. F. 4() ~\L w. n. c. >il 12\:3 W. F. B. 
:12 :H w. c. G. 47 ~n W. D. F. G2 i32i \\".F. C. 
33 H w. c. li. I 4:) ::t2 w. n. n. ():3 i:l't2 W. F. D. 
34 1!2 \\". c. Y. I it\) :l!í W. D. 11. IH 1 't2:~ W. F. G. 

- - --- -- -

Observação 

Os signaes desta tabelb, nos mastros de signaes, serão feitos por numeras: de bordo, porém, o serão pelas bandeit·as da. taboa nu· 
merica. do Codigo internacional e aqm consignadas na columna :i. direita do numet'o do si!!nal. 

Ao signa! \\',C . .M. da taboa numeriea conesponde o s;gnal n. 12·i dPste Codigo e quer dizer 3m,7 de agna na barra ou 
de calado, conforme seja. feito do mastro de sigones ou de bordo. 
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SEGUNDA PARTE 

Os signaes desta segunda parte serão feitos com as bandeiras 
da estampa o. 2, porém içados isoladamente no tope do mas
tro, sem distinctivo algum. 

Contém alguns signaes dos mais necessarios para uso das Capi
tanias ele portos, nos Estados onde seja preciso este meio de com
municação com as praticagens e atalaias das barras. 

Tabella. dos signaes 

N. Significados 

1. A Capitania do Porto convi,Ja as ernLarcações surtas no 
porto para emLandeirar amanhã ao nascet· do sol. 

2. A Capitania do Porto co~tvida as embarcações surtas no 
porto para embundeirar immediatamente. 

3. A embarcação que eutrar que dê fundo no ancoradouro de 
quarentenas. 

4. A embarcação que entme fJtlO rlê funrlo no ancora(louro de 
franquia. 

5. A embarcação que e11trar que dê fundo no Lamarão. 
6. A embarcação que entml' que dê fundo no Poço. 

11. Prohibir a sahida de qualquer navio, ainda me::;mo ues-
pachado. 

12. Prohibir a entrada a CJUalf]uer navio. 
13. Póde seguir para o ~\ncoradouro. 
14. Os navios que tinham probibição de entear podem f<tzel-o. 
15. Os navios que tinham prohiiJiç;"io de sahida podem fazel-o 

quando lhes aprom·er. 
16. A embarcação despachada communicou com a terra. 
21. As embarcações da praticagem estão fóra da !Jarra. 
22. As embarcações da pr·aticagem não podem sahir. 
23. As embarcaçõt~S da praticagem estão fundeadas no laga-mar. 
24. As embarcações da IH';tticagem que sigam com o material 

de soccorro, em auxilio do navio f]Ue pe(liu. 
25 O cutter que se prepare para velejar. 
26 Saia o cutter. 
31 O rebocador que se prepare para sahir. 
32 Saia o rebocador. 
33 A catraia que se prepare para sahir. 
34 Saia a catraia. 
35 Chama-se o pratico-mór. 
36 Chama-se o ajudaute do pratico-mór. 
41 Chama-se um 1 o pratico. 
42 Chama-se um 2° pratico. 
43 Chama-se um 3° pratico. 
44 Chama-~e um praticante. 
45 Chama-se o atalaiador. 



N. ~ignit1cados 

46 Chama-se o repetidor de signaes. 
51 Chama-se o capataz. 
52 Chama-se o mestre do rebocador. 
53 Chama-5!e o machinista. do rebocador. 
54 Ghama-so o patrão do soccorro. 
55 Chama-se o 1 o pharoleiro. 
56 Ch:=tma-se o 2° pharoleiro. 
6 I Chama-se o 3° pharoleiro. 
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62 Ghama-se o capitão ou mf~strc rlo navio de quarentena. 
63 Chama-se os commaudautes, capitães ou mestres dos na

vios surtos no porto. 
6-t Chama-se o commandante, capitão ou mestre do navio 

ultimamente entrado no porto. 
65 Chama-se uma embarcação da Capit:1nia. 
66 Chama-se uma embarcação com força armada. 

112 Chama-se uma embarcação da praticagem. 
11:3 Chama-se uma embarcação do rebocador. 
114 Annulla-se o signal feito. 

DECRETO N. 2GG2- DE 3 nE xovE.mn:.u DE 1897 

Ct··:a nma brigada de infantaria lle Guardao; Nacionaes na comarca do 

llio Panlo, no Estad'o <lo EstJit·ito Santo. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 d9 dezembro do anno passado, 
resolve decretar: 

A.rtigo unico. Fica desligada da, comarca do Cachoeira de Ita
pemerim a torça da Guarua Nacional qualificada na do Rio 
P<mlo e com ella formada uma brigada de infantaria, que terá 
a denominr~çiTo de 14n e será constituída dos batalhões ns. 40, 
41 e -12 do serviço activo n 14 do da reserva ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 3 de novemLro de 1897, 9° <la Republica. 

PRUDEi'\TE J. DE MORAES BARROS. 

Amaro Caralcanti. 
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DECRETO N. 2663- DE 3 DE NOVE.l\IIHW D!i: 1897 

Crea uma hrigarla de infantal'ia de Gll:ll'Llas Nacionaes na comal'ca do 

Calçado, no Ec;;tado do Espirito Santo. 

O Presidente da Repnblici"t do.:s E'itaios Unirlos do Brazil, para 
execução do decreto n. !31, t1o 14 de dezollll'ro do auno p:tssaJo, 
resolve decret 1 r:· 

Artigo uni·'o. Fica creada 11:1. cnrnarca do Calçado, no Estado 
do Espir'ito Santo, uma brigada de inf,liJtaria soh u. F>, consti
tuida. com os lmtall!ões de ns. 4:i->, 44" e 4:J", do serviço activo e 
15° do da reserva, com rpmtl'o comp;tnhias cada. um e rtue se 
organisarão com os guardas rtnalitlcados nos districtos da mes
ma comarca ; revogadas as disposiç·õo::. em contt·ario. 

Capital Federal, 3 do novembro de 1807, ~P da RepulJlica. 

Pl~UJE:'\TE J. IJg 1\!0IL\BS BARROS • 

• tilltrl'O r'aw[c•!HtÍ. 

DECRETO N. 2Gô!- DE: 3 DE :'\(I':E:IIlliW DE 18~)7 

Crêa uma lwigaLla de inl"anL~n·üt de: <inat·,l:Js .:\al'iun:te'lna conJarc::t do 

.\.]('gl'c, no Estadn do E;;pidto .~ lll[O. 

O Presidente da, Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n . .!:li, de 14 de dezemln·o do anuo pas
sado, resolvo decretar : 

Artigo unico. Fica crearla na comarca do Alegro, no Estado 
do Espírito Sétnto, uma brigada de infautarh. sob n. 16, consti
tuída com os batalhões de ns. 4ü", 47" e 48", do serviço activo e 
16° do da reserva, com quatro companhias cada um e que se 
organisarão com os guarJas qualificados uos disteictos da mesma 
comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 3 de novembro de W97, go da Republica. 

p H. t'DE~TE J. DE .MoRAES BARROS. 

Amm·o Cav(l_lcanti. 
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DECRETO N. 2663 - DE 3 DE NOVE:IInRO nE 1897 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca 

de Santo Antonio do Ilio Novo, no Estado do Espírito Santo. 

O Presirlente ch Repnhlica rlos Estados Uni<los do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 do dezembrl) do .anno 
passado, resolve decretar: 

Artigo nnico. Fica creada na comarca de Santo Antonio <lo Rio 
Novo, no Estado do Espírito Sa uto, uma bl'ig:1da do inüwtaria 
com a denominação de r;a, composta dos batalhões do quatro 
companhias cadn um o as designaçõ::s de 49°, G0° e 51° do ser
viço activo e 17° do <la ro~erva, organisados com os guarrlns qua
lificados nos distl'ictos d[l mesma comarca; re-rogadas as dispo
siçõc~s em contrario. 

Capital Felleral, 3 de novembro de 18\l/, 0') d:t n .. )publica. 

PurnENTE J. DE l\lon.\ES R\Jmos. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2666 - DE 3 DE NO\E:\lBJW DE 1897 

Crea uma brigalla de infantal'ia ele Gllart!as i\acion:1es na co

marca de Praüos, no EstaLlo de Minas Geraes. 

O Presidente da Republil}a <los Estaclos Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro do anno 
passado, resolve decretar: 

Artigo unico. Fica creada na Guardn, Nacional <la comarca de 
Prados, no Estado de Minas Geraes, uma brigada de infantaria 
com a denominação de 22a, a qual se constituirá de tres bata
lhõ~s do serviço activo, com as designaçõ ~s de G4o, 63° e GGo, e 
um do da reserva sob n. 22°, que se organisarão com os 
guardas qualilicaclos nos districtos da mesma comarca ; revo
gadas as disposiçõ9s em contrario. 

Capital Federal, :3 de novembro de 1807, 0° da Republ!ca. 

PRUDENTE J. lJE MORAES BARROS. 

Amaro CaPalcanti, 
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DECRETO N. 2667 - DE 3 DE NOVEMllRO DE 1897 

Crea uma brigada de infantaria de Gaardas Nacionaes nn. comarca do 
Serro, no Estado de :MinasGetaes. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dez0mhro do anno 
passádo, resolve decretar: 
. Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca do 
Serro, no Estado de Minas Geraes, uma bri.~ada de infantaria 
com a denominação de 23a, a qual se constituirá de tres bata
lhões do serviço activo, com as designações de 67°, 68° e 69'\ e 
um do da reserva sob n. 23, que s~ organisarão com os guardas 
qualificados nos districtos da mesma comarca ; revogadas as dis~ 
posições em contrario. 

Capital Federal, 3 de novembro de 1897, <Jo da Repuhlica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Amm·o Caralcanti. 

DECRETO N. 26ê8 - llE 3 DE NOVl~:\lBl~O DE 1807 

Crea um::t brigada de cavallaria de Guardas Nacionaes na comarc~ ela 
Laguna, no Esbdo de Sant:t Catharin:t. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro do anno passado, 
resolve decretar: 

Artigo uni co. Fica creada na comarca da Laguna, no Estado 
de Santa Catharina, uma brig-ada d•3 cavallaria sob a designa
ção de :c.a, composta dos regimentos de ns. 3 e 4, organisados 
com os guardas qualificados nos districtos ela mesma comarca; 
revogadas as dispc1sições em contrario. 

Capital Federal, 3 de novembro de 1897, 9'' da Republic::1. 

PRl!DE~TE J. DE MoRAES BARROS. 

Amaro Cavalcanti. 
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DECRETO N. 2669 - DE 3 DE NOVEMBRO DE 1897 

Crca uma brigada de infantat·ia de Guardas Nacionaes na comarca de 
Itaituba, no Estado do Pad .• 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431 de 14 de dezembro tlo anno passado, 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica creada na comarca de Il:tituba, no Estado 
do Pará, uma. brigada de infantaria com a designação de 24&, 
composta dos batalhões ns. 70, 71 e 72 do serviço activo, e 24 
uo da reserva, que serão organis~ldos com os guardas qualifica
dos nos districtos da mesma comarca ; revogadas as disposiçOes 
em contrario. 

Capital Federal, 3 de novembro de 1897, 9° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2670 - DE 3 DE NOVEMBRO DI·~ 1897 

Fixa provisoriamente em 3.000:000$ o capital empregado no trecho em 
tt·afego de Cruz AHa ao kilometro 100 da linha ferrea de Cruz Alta 
ao U ruguay e ramal de Ij uh y. 

O Presidente da Republica do3 Estad.os Unidos do Brazil, 
attendendo aos termos da clausula 32", das que acompanham o 
decreto n. 1983 A, de 7 de março d·:~ 1895, decreta: 

Artigo unico. E' fixado provisoriamente om3.000:000$ocapita1 
empr·egado no trecho em tr·at'ego de Crnz Alta ao kilometro 100 
da liuha ferrea de Cruz Alta a11 Uruguay o ramal de Ijuby, de 
que é cessionarb a Compagnie eles Chemins de Fer Sud Ouest 
BrJsiliens. 

Capital Federal, 3 de novembro de 1897, 9" da Ropublica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Dionísio E. de Castro Cer~~i~â. ~·-
'• . ; •,. ' ·' ' 

l'ouer Executivo 18'J7 53 

,, 
,-' 
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DECRETO N. 2G71 - DE 3 DE NOVE~TBr:O DE 1897 

A pprova a applicação das bases de tarifas differenciaes na EsLrada de 

Ferro ele S:wta Maria ao Urnguay. 

O Presidente ua Republica dos Estados Uni1los do Brrtzil, 
attenden1lo ao f)Ue requereu a C01npagnie des Chemins de {'er 
Sud Ouest B1·esiliens, decreta: 

Artigo unico. Ficam npprovadas as br~~cs de tarifas di.ITeren
ciaes, decres~entes, segundo zonas flp. ~!O kilometro~, para as 
mercadorias constantes da tarifa n. 2, man<bda vigorar por 
decreto n. 2088, de 12 ele setembro de 189:), na E::;trada de 
Ferro de Santa Maria ao Urnguny, de ncrorrlo com as fJUe com 
este bnixa.m, êiSSignadas pelo Ministro de E-;tado do:-l Negocies 
da Industria, Viação e Obrus Publicas. 

Capital Federal, 3 de novembro do 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. DE MOI!AES BARl:.OS. 

Dionisio E. de Castro Ce)·queira. 

Bases para applicação de tarifas differenciaes, na Estrada de 
Ferro de Santa Maria ao Uruguay, a qlw se refere o decreto 
n. 2671, desta data. 

Tarifa n. 2 

1Ierca.dorias 

Classe ta 

Bagagens e encommen1las .•.. 
Valores - 50 % sobre a. desi

gnação precedente, mais 
1/2 % ad valorem. 

Classe 2a. 

Objectos de grande volume e 
pouco peso. 

Objectos frageis, etc ........ . 

Classe 3a. 

Importação-Espirituosos, etc. 

P;•ec;o em r•'·i~ por t<Hlel:tu[l. c ki\n
mdros rPsp•~divamcute parrt os pl'i
Jlleiro:-;, f'cgnndos, tcrr:eirns c f]Uartns 
\JO kilometros, a partit• de Santa 
Maria. 

snoo 8850 $600 $750 

$450 $100 $350 s:wo 

$240 $'200 ~160 
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Classe 4a. 

Prod netos do pn.ir, - Agnnr
dente nacional, assuc tr, cnfé, 
fumo, couros brutos, kero
zene, olljectos do peimoira 
necessidade .......•........ 

Classe 5a (pm· cw·so completo) 

Forro bruto, machinas e uten
sílios uteis á agricultura o 
á industria, cereaes, mate
riaes de construcção, ma
deira em obra, xarqno, sal 
o vehicnlos ............... . 

Classe Ga (por curso completo) 

Madeira, par_;'l estradas de 
ferro, carvao, areia, casca
lho, pedras brutas, madeira 
bruta e serrada, etc .....•. 

Classe 7a 

Vagiles do quatro rodas, rebo
cados por vehiculo e por 
kilometro .....•.•......... 

Classe 8• 

Vagões de oito ro1lns, rebo
cados por vehiculos o por 
kilometro ................ . 

ClMSC 9a 

Locomotivas e tenders, rebo
cados por vehiculo e por 
kilometro .........•...•... 

$180 $130 

$14() ~120 

$105 $095 

$140 $120 

$?80 

$~)()() $840 

835 

$I 'lO $090 

$100 $080 

$080 $060 

$100 $080 

S:200 $160 

$780 $720 

Capital Federal, 3 de novembro do 1897.- Dionísio E. de 
Castro Cet·queiro. 
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DECRETO N. 2G72 - DE 5 DE NOVEl\InRO DE I 807 

Determina que os funeraes do marechal Cal'los .'VIachado Bittencoul't sejam 

feitos i custa da R e publi:~a. 

O Presidente da. Republica : 
Querendo prestar, em nome da Naçilo, publica homenagem de 

reconhecimento á memoria do marechal Carlos Machado de Bit
tencourt, Ministro dl). Guerra, que acak1 de sacrificar apropria 
vida em defesa do representante do Poder Executivo da Repu
blica.; 

E tendo em vista os extraordinarios serviços do mesmo ci
dadão á sua Patria, tanto na paz, como da guerra, durante a 
sua longa e gloriosa carreira militar : 

Decreta: 
Art. 1.0 Os funeraes do marechal Carlos M,whaclo de Bitten· 

court serão feitos á custa da. Repnblica. 
Art. 2.0 O Governo alwirá opportunamente o necess~trio cre

dito, submettendo-o á approvação do Congresso Nacional. 
. Capital Federal, 5 do novembro de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. DE l\10H.AES BARROS. 

Amaro Ca1Jalcanti. 

Jlfanoel José Alves Barbosa. 

Dionisio E. de Castro Cerqueira. 

Bernardino de Campos. 

DECRETO N. 2673- DE lG DI~ NOVE:\IBlW DE 1897 

Manda reverter para o quadro activo da Armada os officiaes das diífe
rentes classes, amnistiados pelo decreto n. ? 10 de 21 de outubro 
de 1895. 

O :Presidente da Republica, dos Estados Unidos do f Brazil, 
usandoda faculdade que lhe foi conferi'la. p3ln § 1° do art. to 
do decreto n. 310 de 21 de outubro do 1895: 

Resolve mandar reverter do qua,lro tht reserva, em que se 
acham por força dos decretos de 24 de sotembro de 1893 e 'i de 
julho de 1894, para o quadro Ja aetivirladc, os otficiaos das 
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differentes classes da Armada e constantes das inclusas relações, 
que completaram, ate esta data, o prazo de dous annos estipu ... 
lado no alludiuo decreto de 21 de outubro de 1895. 

Capital Federal, 16 de novembro de 1897, 9° da Republica. 

PRUDENTE J. DE 1\IORAES BARROS. 

Manoel Jose Alves Barbosa. 

RELAÇÃO DOS OFFICIAES DAS DIFFERENTES CLASSES DA ARMADA. 
MANDADOS REVERTER A' ACTIVIDADE POR DECRE'l'O DA PRESENTE 
DATA. 

Corpo da Armada 

Vice-almirante, Eduardo \Vandenkolk. 
Contra-almir:mte, Custodio José de Mello. 
Capitão de mar e guerra, Eliezer Coutinho Tavares. 
Capitão de fragata, Alexandrino Faria de Alencar. 
Capitães-tenentes: 
Emiliano Carvalhaes Gomes. 
Luiz Pinto de Sá. 
Primeiros tenentes: 
José Nunes Belfort Guimarães. 
Pellro Vellozo Rebello. 
Francisco Agostinho de Souza e Mello. 
Arthur Lopes tle l\Iello. 
José l\Inrht da Fonsecit Novos. 
Arthur i\lvim. 
Antonio Julio de Oliveira Sampaio. 
José Libanio Lameuha, Lins de Souza. 
João Carlos Mourão dos Santos . 
.João da Silva Retnmua. 
Leonisio Lessa Bastos. 
Francisco Cesar da Costa Mendes. 
José Lüluino Castello Branco. 
Augusto Clemente Monteiro de Barros. 
Gentil Aug-usto de Paiva Meira. 
Alberto Fontoura Freire de Andrade. 
Franeisco de Mattos. 
Augusto Tlleotonio Pereira. 
Adolpho Victor Paulino. 
Horacio Coelho Lopes. 
Manoel Pacheco de Carvalho Junior. 
Antonio Accioli de Magalhães Castro. 
Alberto Carlos da Cunha. 
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José Monteiro de Moura Rangel. 
.João Huet de Bacellar Pinto Guedes. 
Collatino Ferreira do Valle. 
Alipio Ang-u~to Dias Colona. 
Felinto Per·r·y. 
Ernesto M:l.f<1ldo f1e Oliveira. 
Durval Mt~lchiadcs ch~ Snuza. 
Octacilio Nunes do Almeirta. 
Seguwlos tenentes: 

João Franci~co do:;; Reis Junior. 
H.oberto Le Cocq de Olivoim. 
Ednai'uo rle Carvalho Piragibe. 
Arthur Thompson. 
Manoel Ferreira de Lamare. 
Honorio de Lamare Kmler. 

Cor·po de Engenheiros Navacs 

Capitão de mar o guena. grarluado, ongonheit·o na\'<d de I a 
classe, Carlos José de "\.mujo Pin hi~ir·o. 

Capitão de fragat't gradm11lo, Eng-onhe:r,) netv.tl d0 2' chsso, 
Benjamim RiiJoir·o d•3 Mello. 

2° tenente, sub-eng0nl1uiro llitv<tl d,) 2" cLt.':l'iO, Antonio Diniz 
de F<tro Dantas. 

Guarda-marinha, engenheiro almnno, .:\lanoel Mctrques do 
Couto. 

Corpo de Sa ztdc 

Inspeí:tor ile Sando Naval, contra-:tlmir<tllt0, D1·. José Pereira. 
Guim:trães. 

Cirurgiii.o de 2J. chtSS'3, cêtpitG:o 1h 1'!':1 ~~ tt,1, Dr. G·;duino Cicero 
da Magallü'tes. 

Cirurgiões de 4a cl<tsso, peim )iJ·os-t,)ncntcs: 
Dt•. Afi,Jnso Honrique:; dn Castro !;oi!Jes. 
Dr. Tlwrnaz JB Af}uino t.bspar Junio1·. 
Dr. Augusto Pereira fia Silva Limt. 
Dr. Lucas Bic,"tlho Hungria.. 

Corpo de FazeHda 

Commissario de 3a classe, 1° tencnv~, João Teixeira. de Car-
valho Junicw. 

Commiss H'io.; tle 4·' cht!'S~, 2" 8 tcne1.! cs: 

l\Iar·cionilio Oleg-nrio Ro·l rig-uos Y:1 z . 
. Tose Pro~opio PL•roit'<t Filho. 
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Commissarios de 5a classe, guarda3-marinha: 
Alfredo Alvim. 
J nvenal Jardim. 
Luiz; José de Limil- .Junior. 
Jot·ge ;\!arque:; Pereira. 
~Iauoel Mil.l'qu~:~s de F<tria. 
Francisco Roberto Barreto. 
Othelo de Alcantara Gomos. 

Co1·po de J!achinistas 

839 

Machinista de ,!a cl \Sse,:2n tenente, Manoel Ernestino da Cost:t 
Moura. 

Ajudantes de machinistas, guard<tS-marinha 
Luiz Francisco da Silva. 
João Epiplmnio da Costa Ferreira. 
;\rthur LeopolJino Arantes. 
Capit<Ll Federal, lG de novernhL'O do 1897.-lllúnocl Jos1J .Alves 

Barbosa. 

DECRETO N. 2G74 - DE 16 DE NOVE:\IBRO DE 1897 

1\landa rovot·Lot• ao serviço nctivo Llo l~xcrcito o.-> olliciaes amnisliallos 

pelo decreto n. :ao, cte 21 üe outubro ele iSQ:-,, 

O Presidente cht RepulJlic<l- dos Estados Unidos do Bra.zil, 
usando 1la faculda.Jo qne ll!e t'oi conferitl:l. pelo § l" do art. to 
do dc·ct·do 11. :nu, de ~I ·h~ outnlJro de 18~)5 : 

Resolve l!l()llfbr !'8\'er'ter ao St~l'VÍÇO aetivo do EXOl'Cito os om
eia ·::; e~:nst:uJtus da inclusa rela~ü.o assignada pelo g-dneral de 
divisilo .Joã.l) TIIOmaz; de Cantuaria, i\linbtt·o de ~~~tado dos Ne
gocio::; da G-uerl'a, e que com pletal'am, até e~t:~ d;ü:t, o prazo de 
dous annos ostipulado no alludido decret'J n. 310, de 21 ue 
outubro de 1R95. 

Capital Federal, 16 de novembro de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. DE Mol~AES BAn.tlOS. 

Joiio 'l'homa:::. Cantuaria. 
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Relação dos officiaes do Exercito amnistiados, que revrrtcm á effectividade 
e a que se refere o decreto n. 267 4 desta data. 

CORPO DE ENGENHEIROS 

Major -Francisco Emílio Julien. 

CORPO DE B~TAJ>O-MAIOI~ DE 1" CLASSl~ 

Capitães - Saturnino Nicol[l_u Cardoso e Ilippolito das Chagas 
Pereira. 

Tenente - Annibal Eloy Cardoso. 

REPARTIÇÃO SANIT ARIA 

CORPO l'JTARMACEUTICO 

Tenente pharmaceutico de 4a classe - Bernardo Floriano 
Corrêa de Brito. 

ARHA DB ARTILHAIUA 

Tenente·coronel - Norberto de Amorim Bemrra 
Capitães- Luiz J\laria de Beaurep:tit'o Pinto Peixoto e 

Fabio Patrício (le AzamiJuj:\. 
1 o tenente- Parmenio 1\lartins HaJJ{!:I'I. 
2°8 tenentes- João N<~pomtweJJo da Cost:1, Otton Rodrigues 

Braga, Thorn<n': ele Aquino Carlos de 1\raujo, 1\I'istitles Olympio 
Sampaio, Alnisio Carlos d~ Almeida St:tloml>recker, José Ignacio 
da Cunha Rasgado, Vital da Siha Cardosn o Juãn Theodorico da 
Cunha Guayva. 

A lniA DI<: CA V ALL,\RIA 

Major - Sebastião Bandeira. 
Capitães- Gentil Eloy de Fignei1·edo o Zoferino Xavier de 

Moraes. 
Tenentes -Francisco de Paula Noronha, .Manoel .Joaquim 

Machado, Julio Fernandes dos Santos J3;1r1Josa, Jzirloro Dias 
Lopes, Aristides Arminio de Alrneid;" lV~go, Ign;;cio .Joaquim de 
Camargo e Jorge Ca,valcanto do AlLuqnert}tW. 

Alteres- José Luiz de Souza. Pires, Clementino Velasco 
Mulina, Gaudencio Pereira, João Pereir~l J3essa, e Ln.nnes Costa. 



ACTOS Jl() l'ODEH EXECUTIVO 841 

ARl\lA DE INFANT.\lUA 

Corçmeis- Antonio Cal'los tla Sil V;l Piragillo o Luiz Alves Leite 
de Oliveira Salgado. 

Capitães - Luir. Paragna.ssú do Allmqnnrquo, .loi'g'ü Rahello 
da !{.ocha, l\1all1H~ll{aymnndo dn Sonza n Jo·ô BPrgo:-; do Canto. 

Tenentes- Francbco do Sn.lle:~ Brazil o .Josó Candido Velasco. 
Alferes -Augusto Camlido Caldas o .l oaq uim Gal vão Sovernl. 
Jdferes-alumnos- Luiz TorL·c:,; Gou(,'alvos e Nestor Sezefredo 

dos Passo::). 

Ca pita I Federal, 16 de novembro do 1897. - .Jari o Thomaz 
Cantuaria. 

DECRETO N. ~~G75- DE IG DE NO\'El\TlliW DF. 1897 

Approva as bases (l:ts tarifas e as taxas ac<'"'lSOI'i:1" da Est•·::t,Ja de Ferro 

c~_·ntr:-~1 do Bra7.il. 

O Presidente 1lil. RcpubJief~ do.3 Estados Unidos ,ln B•·2zil: 

Atteudenrlo ao que lhe rep:·csenton o~ lin:st; ;J ;'~·, Jndustri?J, 
Viação e Obras Puhl ie~u~. o con:'!irh~ra.ndr: 

Que a renda. liquida rb Est1·:t1t1, elo Fr:rro r 'ent":' 1 .;o Brazil 
tem diminui1lo Iw:,t: s ultimo:; :mnos, a.p<'zal' de te1· crescido 
sempre a sua reeeit:t bruta, devenrh no elli'I\.:ntn anno haver não 
pequeno de(icit, devillo n. d! vcr:·:~)S ctn-.. t;: n prheipoJmente á ele
vaçiio exeessiva. dos prcç 18 elo !Jlfí,., ' 1 l obra, e 1h materiae~ de 
consumo, como o carvão e ont ·o;.:, e :is ~~l'<lltdes roi]uc1;0rs que 
soffreram as taxas de tr;msporte •h' Yarios gcneros; 

Que os preços de transpol'to riEl dajant~~~ o da mr.,im• parte das 
mercadorias silo, p~h1s t:tiirD:: "~;i~: ... nv·:1, infurior·;'s ao respectivo 
custo ; 

Que si alguns genoro:-:, crll!lO a c::t;·rw \"01'110~ o c~u·Yi!.o 11e peflra, 
ceLktS m:üeria.es o outru-i ;<rti~;()s de ponto r:llor, nií.o podem 
soíii'er augmE'mto de frete, lw,vendo mesmo algun:.; quo jú. estão 
pagando mais do qm:~ pqdom, outl'os ha -·-e em muito maior 
numero- que podem pol'fdt:;m<mto S:)1fr.~r etr~,_·:~.c=to dos respe
ctivas taxas rle transporte; 

Que os preços tlas pa..ssagens porJem igualmente ser elevados, 
concedendo-se, porem, rcducçüo ás clauses prolet:uiafl dos suh
urbios desta Capit::tl ; 

Que não convem mant?.r, com relação ás bxas 1le transporto, 
a distincçií.o existente ent1·c prorludo" rb i11dustria. nacional e 
importados, para evit9.r ahusts q1tc~ nií.o ,·1 f<1t·il impedir, salv.J, 
todavia, quanto ao:' p:•11:ludn.; 1h !anHJl:t no iPI.''l':tiJ' du 1niz, 
que devem go:-ar de enrtas v;.'!..td;i.gül:s ; 

E, a.ttendendo a que a l~~tt·<~.da de Forro CentraI 110 Brazil 
p1'1de e deve produzir rend:1. su!fidonto nã.o só para cobrir :t sua 
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despeza de custeio, o que actua.lmente não se verifica, mas ainda 
para fazer face ao dispenrrio com o augmento do seu material 
rodante e de tracção, hoje insutiimeute ao ~erviço, e corn a ex
ecução de melhoramentos ina:liaveis, como a tiupllca~,~;t,o da linlHt 
de Sapopernba á Barra do Pü·ahy, onde está. q uasi attingido o 
limite de capacidade do trafego, o alargamento das aecommoda
ções na estaçi"io central e outros impre5ciwliveis ; 

Decreta: 
Artigo unico. Ficam approvacln.s as base.s da,s tarifas e as 

taxas accessorias da Estrada de Ferro Centl·al do Brazil, que 
com este baixam, v ssignadas pelo Ministro da l!Htu::;tria, Viação 
e Obras Publicas. 

Capital Federal, IG de novembro do 18U7, Ü" da Rcpublica. 

PRUDENTE J. DE MORAES Rumos. 

Dionísio E. de Ca->tro Cerqueira. 

Bases das tarifas e tax?.s accessorias a que sJ rofere o decreto 
n. 2G7.J desta üaL<t 

TARIFA N. 1 

Viaja;~tes do i;1tcrio1· 

Por viajante e por kilometro: 

Até 100 ki1ometros ......................... ,. 
De 101 a 200 ................................ . 
De 201 a 300 ............................... . 
De 301 a 4UO •••••••••••••••••••.••••••••••••• 
De 401 a 500.· ••••••.••••...•...•....•.•.....• 
De 501 etn dcan te .•.......................... 

TAH.IF.\. :'f. 2 

Bagagens e encommendo.s 

Por tonelada e por kilometro: 
Ja classe: 

Até 100 kilometros ......................... . 
De 101 a 300 ................................ . 
De :m I em de ante ........................... . 

1" c! a~ se 2a classe 

~IOO 
$0S10 
~,;()73 

. ~()f)() 

$!.14:1 
so~o 

$055 
$045 
$0411 
$;J30 
$025 
$015 

1$000 
$K00 
SôO O 
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2a classe: 
Até 100 kilometros ••.•..••...•.•.......•.•.• 
De 101 a 300 ••••••••••••••••.•••••••.•••••••• 
De 301 em deante ....•...•....•.••....•...•... 

TARIFA N. 7~ A 

Transportes (uncln·es 

Por calla ver e por ldlometro: 
Ia classe: 

T3.xa tixa para qualquer llist<mcia. .................... . 
Ate 100 kit01netros ............•.......•.........•...• 
De lO I n. 31JO •••••••••••••••••••••••.••• , •••••••••••• 
De 30 I en1 dean te .•......•............•....•........ 

2a classe : 
Taxa fixa para qualquer distancia ......•.•...•••••••• 
Até 100 kilometros ......•............•...•........•. 
De I01 a 300 .•..•••.•.•••..•...•..••••..•••..••.••.• 
De 301 em deante .........•.........................• 

TARIFA N. 3 

J.1fercadm·út,s em geral 

Por tonelada e por kilometro : 
Ia classe : 

843 

$800 
$600 
$400 

3$000 
l$200 
$600 
$300 

2$000 
$600 
$300 
$1;)0 

Mobilias de luxo, obras de arte, porccllanas, espelhos, crysta.es, 
intlammanlis não r1enominauo;, explo:::ivos, drogas venenusas 
e ge11ero.;; <le cuida·io em gera.l: 

Até 10!) kilomeLros ................................. . 
De 101 a. :-300 .....•.•........•....................... 
De :wt em rloanto .................................. . 

2' clJsse: 

$700 
%500 
!)3()() 

Objcct• .s de o.rmnrinho. coar;\s seccos ou curtirlo3, f<lZenuas 
em gor·al, prepa.rados do fumo, vinhus, lieut'e...;, alcool e gener<.'S 
de importação em geral: 

Até IOO kilometros ...................•.•....•...•... 
De 101 a 300 ..•••..••..•..•..•.....•.•••••••.•.•..•. 
De 30 I em dean te •.......•.........•.•..............• 

3a classe: 

$500 
$300 
$150 

Café em ~rão, fumo e mel de fumo, assucar refinado e generos 
de export::ção em geral : 
Até 100 kilomctros ................................. . 
I)e 10l a 3ll0 .••••••.••.•••....•.•.•.••.•....••...••• 
De :-;01 em deante .................................. . 

$:~60 
$~00 
$100 
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4a classe: 
Couros salgados, café em coco e outros não mencionados nas 

outras classes: 
Até IOO kilometros ...•....•.........•....•.......•.. 
De 101 a 300 •••.••••••••••••••••••.••.•••.•.•.•••.•• 
Do 301 em deante ..........•......•.................. 

5a classe: 

$250 
$150 
$0i5 

Lenha, carvão de pedra, cimento, madeiras e outros materiaes 
até 200 kilos, carvão vegetal em qualquer quantidade: 
Até I 00 kilometros ................................. . 
De IOI a :~00 ......•..........•.•..................... 
De 301 em deante ...............•.................... 

6a classe: 

$160 
$100 
$050 

Generos alimentícios de primeira necessidade, como farinha 
de trigo, arroz, feijão, milho, legumes frescos, toucinho, raizes 
alimentícias, assucar bruto, sal ordinario, carnes srdga· las, etc.: 
Até 100 kilometros. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . $090 
De 101 a 300........................................ $060 
De 301 em deante................ ... . . . . . . . . . . . . . .. . . $CHO 

7a. classe: 
Carnes verdes, generos de pequena lavoura., lenha, carviio 

de pedra, cal, minerios e materiaes de construcção em expe
dições de mais de 200 kilos: 
Até 100 kilometros ................................. . 
De I O I a 300 ....... , .......................... , ..... . 
De 301 em deante ................................... . 

TAUIFA N. 4 

Valores 

$050 
$035 
$02.~ 

As mesmas taxas da tarifa n. 2 e mais 2 "(, nA vnlo;·em para o 
ouro, a prata., o cobre, nickel, plati11a, pedr:~s prccio;.::::·s, ~l_rlr_\fa
ctos de ourivesaria e relojoaria. 

O despacho de papel-moeda, apolices c acç~-~~s f1, cjmpnnhias, 
e outros papeis de valor, pagarão a.s ta :las cte l "/.. nd v<'lorem. 

TARIFA N. S 

Vehiculos 

Por vehiculo e por kilomctro: 
I a clar.;se: 

Taxa fixa para qualquer distancia .................... . 
Até 100 kilometros ....................•.......•...... 
De 101 em deante .....•.............................. 

~$000 
$300 
$200 
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2" clas~e : 
Ta.xa fixa para qualquer distancia ................••.. 
Até 100 kilometros ................................. . 
De 101 em deante ........... · ......................•.. 

'I'.ARIFA N. 6 

Animaes 

Por. cabeça e por kilometro: 
1 a elasse: 

845 

2$000 
$230 
$150 

Por ltilo1netro.......... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $075 
2' classe: 

Por kilornetro. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . $040 
3a classe: 

Até 100 kilometros.................................. $012 
De 101 a 300................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $008 
De 301 ern de ante.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $005 

Gado em expe<liçõos de 100 cabeças no minimo: 
Por cabeça e por kilometro: 

Até 100 kilometros. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • $020 
De 101 a 300........................................ $015 
De 301 em deante................................. .. . $010 

Po~·cos e carneiros por vagao completo e por meio vagão 

ta classe: 
Por vagão completo: 
Por 90 cabeças em vagão da ser i e H: 

Até 100 kilomotros .. . .. .. .. . • • .. . . . .. .. . . . . .. .. .. . . . $700 
De 101 a 300........................................ $400 
De 30 I em dean te. . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . $200 

2a classe: 
Por vagão completo: 
Por 60 cabeças em vagão da serie J: 

At(~ 100 kilometros........................ ... . . .. . . . . $480 
De 101 a 300........................................ $240 
De :!OI em deante................................... $120 

3a classe: 
Por meio vagão: 
Por 43 c:tbeças em meio vagão <la sorie H: 

Até 100 kil0111eteos.................................. $380 
De 101 a 300......................................... $200 
De :m1 em deante.................................... ~100 
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4" classe: 
Por meio vagão: 
Por 30 cabeças em meio vagão d:1 se ri e J: 

Até I 00 kilometros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ~~250 
De lfll a 3r10........................................ $130 
De 301 em deante................................... SOSO 

5" classe: 
Por cabeça: 
De l até 20 cabeças: 

Até 100 kilometros................................... $010 
De 101 a 200................................... •• . • . . $007 
De 201 em deante................................... $005 

5:1 classe: 
Por cabeça: 

De 20 cabeças em deante até 100 kilometros........... $009 
De 101 a 200......................................... $006 
De 201 em deante ..•... ,............................. $003 

Capital Federal: 

SERVIÇO DOS SUBURBIOS 

Viajantes 

Da estaçi'í,o Central para as demais n.tó MarlUJ'f'im, D. Clara c 
vice-versa: 

Por viajante: 
1" classe ..•.............•..........................•. 
2a classe .....................................•....... 

$400 
$200 

De Cascadura a Sapopemba e ranwl de Santa Cruz e vire
versa: 

Por viajante e por kilometro: 
}a classe............................................. $035 
2~ classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $020 

Os preços das passagens das cstvçiics {!os ~uburbios para ns do 
ramal de Santa Cruz ealcuJa.m-w~ ac!rliciunaudo-:;e ns preços das 
pa~sa.gens dos suburbios até Cascad11ra aos r1c Ca>cadunt p·)r;~, 
as estações do ramal de S::mta Cruz e Yice-versn.. 

Calculam-se os preços das passagf'ns para as est~çlíc:.4 entre 
Sapopemba e Cascarlura pela tarifa dos 8Uhurbios ató Sa,pope;nba 
e de Sapopemba a Maxambomba p2Ia tarifct gemi n. l e vJce
versa. 

Aos passageiros (los subm·bios ::-té o r:tl:!al dA Santa. CJ'uz c 
Maxam bomba ~·erão concedidas a~:oignatm as de :w r~as~agens va
lidas <1,entro de um mez, c(lm <1 ba.tHne!l to de 25 p ;, .. 

Haver:1 diariamente, excepto a0s dc•mmgus, entre a estação 
Central e a de Cascadura dous trens, mn de manhã o outro á 
tarde, compostos de carros de 2" cl::l!'Se ~úmente, destinatlos á 
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conducçã.o exclusiva de opemrios, que terão nesses trens o aba
timento de 50 °/o nos pr·eços rlas pHssagens ordinarias, adqui
rindo-as em cadernetas cuntenrln I2 passngens. 

Aos empregados e oporaT'ios (la, Estrada. de Ferro Central do 
Brazil será conc:orlido o abatimento de !íO "/., sobre os preços das 
passagens simples, ordinarias, C'ntre quaesquer estações da 
estrada, sendo que para. as estaçües dos suburbios fa.r-se-lw. 
e1fectivo este abatimento mediante a~signatura mensal. 

Capital do Estado de S. Paulo 

Do Norte a Penha o intermedias e vice-versa : 
Por viajante : 

1 a classe ............................... . 
z·· classe ............................... . 

Capital do Estado de Minas : 

$400 
$:200 

De Omo Preto a Rodrigo Silva e intermedias o vice-versa: 
1 a classe .. o ••••••••••••••••• o •••••••••••• o ••••••• o • o $600 
2a classe. o o o o ••• o o •• o • o ••• o o ••••••••• o • o ••••• o o •• o • o $300 

BAGAGENS E ENCOl\lMENDAS El\1 TRENS lJOS StJBUIUJIOS DA 
CAPITAL FEDERAL 

Da Central a Matadüuro e Maxambomba e intermedias e vice
versa. 
Até 25 kilos por volume............................. $500 
De 25 a 50 kilos por volume......................... l$000 
De 50 kilos para cima cobra· so pela I'' classe da tarifa n. 2. 

Continuam em vigor até ~31 de !lezemlJro do corrente armo os 
abatimentos coneerlido~ pelo art. 27 tb lPi n. 4:2~ de 1~9G. 

Ficam sujeitos ú tnbelh1 vnriavel com o cntulJio os arti~os com
prelHmdidos uns tr0s primC'irns cl:J~sc:-; da taritü 11. :~, cujns 
pl'cços sfio con1pnüul.os <10 ~~:,nJIJio d(• lO dinlwit·c•s por I~, co
brando-se mais G "/o com o lilltito r~c :!1) "/.,para Cild:L dinheiro ao 
c:~nJIJin alJ:.üxo du JO, desprc~ZafhS a~ fr•;~e~·ôes. 

(~n:ltHlo o c:unbio ror :<einw, de lO dinheiros pnr 18 será feita 
a redncçito er1uivalcnto ao augnwnto coucodido, com o limite 
de 20 "/". 

Continnnm em vip.·or a:-> concessões feitas ús caiEdras do kilo· 
motro I :l:>-4:2;> e .no. 

1\~ :q:nws mitwrar•s de Caxan;hú, L:nnhary, Cambnrp1ira, 
S. Lonrenço o de ontr:'S limtcs il:ltur·<~.e~ ele> p:liz, o nlinerio das 
u:siu:lS do J>a.iz e n l!•ito pr·<,duzitlo 110 in!et·iot·, p:1garfío as tnxns 
da elas~c 7a da tarif:t n. :l com 4' J ''/, rJ._, akttinwnto, qnando em 
oxpcdi1;õe::; d!~ mai:) de :!fHJ kilogramuws. 
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DECl~ETO N. 2676- DE 18 JJI~ NOVE:\IH!W DE 1897 

Abre ao l\Iinisterio da. Fazc•Illln. o ct'C'Iiilo tio l'l·?:SI)J)fJJS sob a rubrica 

- I•~xercicios findos..:.. 'lesLinadn ~w pn.gamcnLo do nickel e cobre 
importados no exercício d·~ v;;g;;. 

O Presidente 1h H.opnhlica d<1.-; Estados Unidos rio Brazil, 
usando da a11torisaçilo corti'L·ri·!a ;til hl'! 'i' lS\Cl:ntinJ no 1lccrot.o 
n. 457 desL:l uata, ducl'eta: 

Artigo nnieo. Fic;t aberl:l a 1 :\!irtist•!r·j,, "' F'<IZ·mda o credito 
de 132:80Ç).~;I}IJ8 ~ol• a t·nlll'iC:I- l~x·.·t·cidos lindos- destinado 
ao pag:unm1to do niek·~l e e•llll'.! itupo1·t • los ll'l ~~\:urcici!J de) l8U() 
para cunhagem das respectivas !lllli~d:J'l. 

Capital Federal, 18 do uovc'mln•t) do !H'.I7, iJ" !1:1 1-tcpublica. 

PIWDEN'rl·~ J. DE 1\Ion.AES BARROS. 

Benwrdino de Campos. 

DECRETO .N. 2077- m; l() DE "lü'\E.'liJn') l>l~ 1807 

Abre ao 1\linistcrio da. Justit;'a. e Negocios JnLeriorcs o credito de 

380:000$000, para pagamento dos onlemv1os, vencidos o por Yencer, 
ató 31 de dezembro Llo 1.8()7, dosmag·i9Lt·atlos apo::1cntados e rcadmitti
dos ú. disponiLilidatle, tJor tleeisiio jU<lieiaria. 

O Presidente cht Rcpul•lica. clo3 K;tlt•los Unido.:> do Brazil: 
Usando da. autorisaçUo couceJida pelo de·~roto leg-islativo n. 459 

desta. datn,, rcsol ve abrir ao I\liuistc•t'io ela .Jn::;r.i'.'a. e Negocio::; 
Interiores o credito de tre~outos e oitont:t contos do réis 
(380:000$000), para pagamento do . .; ordenado::; vencidos e por 
vencer, até 31 de dezembro de 1897, elo::; lll;t:.dstr'ildl)l) aposentados 
pelo decreto n. 205G de 2;') de julho d0 1895 o rcadmitticlos á 
disponilJilidade por decisão da Justiça, Federal. 

Capital Federal, 19 de novcliliJro do 18~;7, 9" da Rcpublica. 

PRUDENTI~ J. DE MoRAES BARROS. 

Amaro Cavalcanti. 
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DECRETO N. 2678 -DE 22 DE :t';OYE~JBRO f>E 1897 

Abre ao l\Iinistcrio tla Ju~tiça e N,•gocios Intr•ril)t't~s o ct'•' lilr) cxLt·a

ordinat'io ele 13:570~400, p:va p·1g-atllBiil·'l das dt•qprz·Js t'raliz:~das 

com os fiii~<'raes <lo marccltal C;tdos :\bl'lt:ttltl dt• I :i l.t:•tt:'D:tt'L 

O Presidente da Republict dos E:.;tai!os llnido:.; dl) Urazil : 
Attendendo ao disposto no art. 2" do decreto rL 26n, de 5 

do corrente mez, que determinou que os fun(wa(~s do marechal 
Carlos Machado de Bi ttencourt fossem fei to:'l á custa da !{e
publica : 

Decreta : 

Art. 1. 0 E' ahedo :to 1\linisterio (la. Jn::;tiça. o N0gocios lnte
riores o credito extra.onlinario de 13: ;,70:--; 1011, afim ('e occorrce 
ao pagamento das despezas realizadas cHn o::; alludidos runeraes 
e constantes da relação junta. 

Art. 2.° Fica o referido credito, nos termos do cit:trlo :trt. :2:', 
dependente da approvaçfi.o do Congressu Nacional. 

Capital Federal, 2'2 de novembro de 1SV7, :Jn da R'~l'nhlica. 

PJWDENTE J. DE :\IoR.\E-; B.\I~I~o:-:. 

Ama;·o Cavalcanti. 

DECRETO N. 2679 - JJE 22 JJT~ ~on·~t\fllRO 11E 18U7 

Pnhlica a adhesão do Eshdo livre de Ot·an;!.: ~. f;nnvene:i.•1 Pnskd 

Univ<'t's:d (e•mv•·nt;il.o [ll'ineip:d). 

O Presidente da Repulllica dos E~;tados Unirlcs do Rr:1zil faz 
publica a aclhesão do Estado livre rlo Or·an~·e it (:onvenç:-ío Postal 
Universal (convenção p!'incipal) c ao l't'gulamento rle exPt~ução a 
que elbt se refere, com exclusão •1os demais actos conr~luitlo,.; 110 
Congressode Vienna, seguudo a. communicação do Cun::>elho Fe
deral Suisso. de 8 de outubro proximo passado. no 1\Iini::;terio das 
Relações Exteriores, cuja traducção official este acom
panha. 

Capitrtl Federal, 22 de novembro de 18!1i, ~l" da Repuhlica. 

Pr:.UDF.NTP. .J. DE Mo1~.\I:'l IL\1~1~ ~-
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DECRETO N. 2()80 - ,,g 22 DE NOYEi\llJI~() ))g IR97 

Concedo autorisa~ão :i Associação do Auxilio<> 1\Iutuo.;;; entre os Fnuc

cionarios do Estado do IUo de .Tanriro, d('nominada- l\IuLualidade

para fnnccionar. 

o Presidente da H.epublica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Associação de Auxílios Mutuos 
entro os ll'unccionarios do Estado do Rio de .Janeiro, denominada
Mutna.lidallo- devidamente re(JI'e~en ta,Ja, decr(3ta : 

Artigo unico. E' concedida autm·isa(;ão it Assoebção rle Auxílios 
Mutuos entre os Fnnccionarios do Estado do Rio de Janeiro, 
denominada- Mutualidade- para funccionar com os estatutos 
que a este acompanham ; fic:1ndo, porém, obrigada ao cum
primento das formalidades exigiuas pela Jegish1ção em vigor. 

Capital Federal, 22 de novembro de 1897, 9° da Republica. 

PIWDENTg J. llE Mol~AES BARUOS. 

Sebasti(To Ew·ico Gonçalves de Lacerda. 

Estatuto3 da (( l\Intualidnde » 

At:SOCIAÇÃO DE AUXILIOS l\[()TUOS ENTRE OS FUNCCIONAI~I,>.:; IJU 

ESTADO DO HIO DE .JANEIRO 

Constituiçlio, sr.!de e fins 

Art. J.<. Fica constituilLt uma sociedade do auxilias mut110S 
entre os fnncdouarios do Estarlo do Rio rle .Janeiro, ~ob a deno
minnçãt> de« Mutualiuaue », co:u sérlu e fôro juritlico na Capital 
do mesmo Estado. 

Art. 2. o Esta socie.Iade tem por fim cong-rogar a cl<lsse 1los 
funccionarios pnulicos no intuito de prestação de mutnos auxílios 
e desenvolver a pl'atica d3 economia, pelo:; s~g.liotes meios : 

a) fun.Iaçiio de nrmazens para fol'llocinwnto do gerwros ~tli
m~nticios e de ontr·a qnalquei' especie, pel\) mnnoe preço possível; 

b) obton1:ão 1le sor·viços pro!issiu11aes do qualQUOl' naturez~l, 
a preços re,luzitlus ; 

c) atleantamento do dinheiro a inro modico ; 
d) Cl'eução de uma caixa especial de auxilius. 
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Al't. 3.0 Os :mxilios das ospecies a, b o c sc!'i"ío prestados á pro
porção que as re~podiva~:; dcspe1.as pwlm·cm s;;J• comportadas 
polos cofres soci;tc8; e os da. espocie d qu:1ndo a caix:t espPr.ial 
atliugir ao capitnl do 50:0008 o nos termos eutiio resolvidos an
nualmonto pela. assemlllc):t W'ral do:.; ~3ocios. 

Art. 4." Além dos :mxilio::: diredo,; ~~ po--itivos aeima estabe
let~idoR, ontro, p•Hitn•iin s<·t· prt·st:H1os pnla dir· ctor·i:t em norne 
da. sododade, q11ando ncces·:ario ao IH~tn-oslar· o f'olieidadn do 
::;ocio e sua f'arnilia, porturl,ad··~ índurirl::uwuto por qualquer 
coa.eção publica on par·ticulnr, desrlo qm'l ~ej.un r,·damados e 
não depenrlam de de~;p,~zas irnpr·evistac.; nest·'s <~sln tu tos. 

Art. f>.o CorJstitnida a sociedade !lo:: tenno,; da. legislaçfío vi
gent•J e depois <Ll J'e:dizati<•S vinte p11L' eonl<~ (:!0 "/,)do C<tpital 
tixado llestos estatutos, a directoria providl'lH:iarit imnw
diatarnonte sobre a ~cqnbi<;-iio, por lucaçro, compea 011 r~unstruc<:ii.o 
de um predio worlesto em rruo pos~ê:t ser e:.;lalJ~lecido o armazcm 
de seccos e molhndos e o proverá logo, na merlida. dos rncursos 
existentes, do~ geueros quo julgar uwis uecessarios o conve
nientes. 

Art. 6.0 ·no capibl re:llizaJo, um quinto sorá clestinado a 
arleantameuto (art. ;?.", luttra c) e o restante ús oper:H;ões com
morciacs. 

Art. 7. 0 A caixa especial do auxílios so constituir~t da cou
·tribuição dos socios mutuarios, das doações o IJonolicios cedidos 
em favor da mesma e de um decimo dos lucros liquidas sociaes. 

Do capital 

Art. 8.0 O capital social, não comprehcndido o da caixa es
pncial do auxilios, ü tixarh na qn:mtia de qllinzo conto.:; do róis 
(15:000$), dividiuo om seiscentas :1eções do valor de vinte e cinco 
mil reis (25$) ca,l<t uma, potlrJnclq ser elevado por deliiJei':Içilo d't 
assembléa ger·al dos accionistas. 

Art. 9.0 As entradas do capital soriio mensaes, em numero 
de seis (6) renlizavds dentro dos quinze ( 15) primeiros dias de cada 
mcz e na razão seguinte: as duas prillleir·:lS de rloz por cento 
{lO 0/n) e as ontr·as <[,~ vinte pot• cento (:::0 '>ju) cada UJIIa. 

§ I. o O accionista que deixar dn fazer a ~ua entrilda no prazo 
aqni estipulado será arlrnittido a faz0l-o dentro dn~ subs(•quenles 
tl'int:t dias, com a multa de dez por cr~nto (10 "f,.) sol.•ro o v:dor 
dn, entl'arla, e, si o 11i'b lizer ainda clontt·o dr~ste prazo, perderá 
o dirmto á acção e ás entt·:1tlas anteriormente realizadas, sendo 
a acc;ão derbq·ada, em comrnisso o rovortcnJo o producto respe
ctivo em benoticio do fund.u dn resol'va sceial. 

§ 2. 0 As acções que cnhirom em cornrtlis-;o serão rcemittidas. 
§ :1. 0 E' livre ao accioni::;Ut o direito do antecipar quaosquer 

entrndns de c:1pital. 
§ 4. 0 As aec;õt~s sã,o nominativ~1s, 11fín porlenrlo 881' convertidas 

em titulns ao portador, indivi~iyei:-:; o aliennvoi:-; li(Jr termo no 
livro de transl'erencias. 
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Do patrimonio 

.Art. 10. O prttrimonio da « 1\Iutu::tlidadc » é constituído : 
} 0 , pelo crtpital social; 
2°, pelo fundo de reserva; 
3°, pelos bens moveis e immoveis (]Ue ndquirir; 
40, pelo fundo da caixa especial de auxílios; 
5°, por concessões de particulares, dos Governos da União, tio 

Estado e do município. 

Dos sacias 

Art. 11. Os socios podem ser bencmeritos, accionistas e mu
tuarios. 

§ 1. o Socios bonemeritos serão os que, no intuito r1e auxiliar 
a socie1lade, a juizo da dir0~torin, liznrem á mPsrna um donativo 
em dinheiro, moveis ou ÍllllllOYcis, do v;tloL' nunca inferior a 
2:000$000. 

§ 2." São socios accionistas os que vossuirem uma ou mais 
acções. 

§ 3. o Socios mutnarios serão os nrci<'nist:IS CJne cnntl'ibnirem 
mensnlmente para a caixa especial de auxílios com a torç;t parte 
dos seus vencimentos rle um dia. 

Art. 1 Z. Socios accionistas e mutuarios só podem ser os que, 
no acto da adrnissii.o ou inscripção, exe1·enrem cargo:; p11blir~os 
do Estado, seja a titulo de subsidio, orrlen:Hlo, gratiticação, por
centagem ou di:tria.; e, uma v.~z admittido::< on inscriptos, só 
serão eliminados por deixarem de entrar com as prestações das 
acções, nos termos dos presentes estatutos. 

Art. 13. Os ~ocios mutuarios toem direito a tortos os ::tnxilios 
sociaes. 

Art. 14. Os socios accionbtls niío mutuario~ terão sóm,Jnte 
direito aos auxílios dns espr~cies r1, b e c do art. ~! •. 

Art. 15. Sfio direitc•s dos socios <tceionist:ts, sal v o as prohi
bições expressas nestes estatutos : 

§ 1. o Tomar parte nas deliberaçõe:o; das nssembléas geraes ; 
§ 2. 0 Votar nas mesmas assembléas, senclo os votos tomados 

per capita; 
§ 3. o Exercer os cargos de eleição, satisfazendo os preceitos 

destes estatutos ; 
§ 4. o Receber os dividendos que competirem ús suas 

. acções ; 
§ 5. 0 Exercer em gct'al cpmesqucr ontros dieeitos que lhos 

confim a lei. 
Art. IG. Nas questões e negocios relativos ú, caixa especial 

de auxílios, só pouom discuti!· e vobr os accionistas r1ue forem 
muttwrios. 
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Dos fornecimentos 

Art. 17. Os generos ou mercadorias serão vendidos pelo preço 
corrente no merendo, com uma pequena, difl'erença para menos. 

Art. 18. As vemlas sn f<tdio aos socios a dinlwiro ú vista, 
podendo ser feitas a prazo, n;ediante as garantias exi:;itlas pela 
directoria e sob a responsabilidade desta. 

Paragrapho unico. No caso de venda a prazo, este não ex
cederá do mez ern que se realizar a transil.r~çã.o, sendo para esse 
e ll'eito considerado termo do mez o dia I[> do seguinte. 

Art. 10. Todo o comprador receberá um yecepisse, com a 
indicação da import:mcia da despeza feita a vista ou a. credito e 
que lhe cla.rá direito a. um abatimento sobre o valor da dita. 
despeza, recebiuo trimestralmente. 

Art. 20. As vendas nos compradores que nã.o forem socios 
serão sempre a dinheiro á vista. 

Parag;··a pho unico. Aos Governos rla, Cnii'ío, r lo Estl"lrlo ou do 
munieipio podf'rá n. sociedade tnmbem fomecct• os generos de 
seu commercio. 

Dos empreslimos 

Art. 21. Os omprestimos con~edidos :~os soei os accionistas 
ser<lo feitos na, lôr·ma do art. 72", especie c, mediante pedido 
esct·ipto; e, si ner.ltunm duvida houver que se opponha. á 
opet•;•cãll, a directoria, depois de pt·eenclliuas as formalidades do 
art. '!:2, entreg-ará a qnantia enq'n~::ila•:<l. 

A1't. 22. O empt·eslirn<> se t'ara, modiaut0 recibo da, quantia 
emprestada e procuração em causa propria irrevogavel pnra o 
rece!Jimento dos vencimento~ rlo socio, que ser·ú usada desde quo 
elle não satisfnçn, o compromi:--so contrallido do lJagamento. 

§ 1. 0 O emprestimo n;'io excedera rle q11nntia maior que a. cor
respondente a tres l!Jeze::; do vencimento do tomador, resgatavel 
dentro de um anno, não devendo de modo algum tigurar na 
escripturaç:io social o nome do tom:ulor, salvo o disposto no 
§ 4", de sorte que, resgatado, desa ppa.reça de todo, pela restitui
çi'í.o dos docurneutos, qualquer vestigio relativo ao individuo ; 
e1Teito para. o qual o wnne será sulJstitnído pelo numero de 
ordem que couber ao.:; documentos. 

§ 2. o Qmllqner qne seja o dh do mez em qne for realizado o 
ernprc>stimo, este se considerarú completo para. a conta, de juros 
e o resgate, que se rleverú operar po~ pr( stações rnensaes, estas 
nurW<L infedores a cem mil rds, d o ernpre:-;tirno igualar ou 
exceder essa qu<lntia, con~id!Jl';ldas vencidas para os devidos 
eífeitos no decirno CJuinto di<t do mez s~:guinte. 

§ :~." Não é permitti<lo emprestituo a :soeio que o tenha. con
trahido e o mantenha, com quem quer que soja, mediante as 
garantias aqui consignadas e, para resalva da sociedade, far:i 
nos recibos declarnção exprcs:ia rlo nenhuma procuração em 
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causa propria ter em vigoe e oht'i~·1.ndo-so a não pass:-tr do 
fntnl'n, sem flUe flCI tenh:t rptiL1·lo •·om o~ eofr·os so~i:ws. 

~ 4. 0 ,\o ~ocio rcmisc:J :l, dir<~dot·i:•, l'í.J' pt·oposta do thcsou
reiro, pod•)rú oxclnir· (1,) lJrHwli1;io tln nrrtpro~.tir!lo, sondo tal 
cir~~nm::;l.arrei;t 11otada, na comp('t~,nt·~ p u·ti;h d:t 03Ct'iptnra~·ão, 
caso em qne ahi sn meneinPariL ~::)fl Jtottl<1, 

Da caixa CSj!C?cial de au:Gilios 

Art .• 23. Aos auxílios rlt•sh e:lix:1 só teem <lirAito os soei os 
mntuarios u pessoa~ dn sua. t':unili:1, do :1crordo eoJ!!l a e:;pecio (/, 
do ar·t. 2" o pelo JllOI!O aqui e:~talll~)t·t•ido. 

,\rt. ~L No c;tso de f'allncitw•nt·) do soeio mutn:ll'iO, ser:·t 
dado immerli:damonto conlwdttWllto ao dirr~dor. o qn:tl, in ~~onli
nento comp trccottdo ua ~:L~:t onde ~(1 ti v'<ll' 1hdo o l'''ssa1nento ou 
par.t onde haja sirlo removido n ca1h nw, pmvideneiarit par:t 
que seja df.3ctnarlo o entetTmnonto. por conta. 11:!. caixa, ontre
gando a~l rne::;mo tnmpo á posS')l1 competont<~ da família, me
diante recibo, nma, (Jltantia rara pl'i:nr~iras clespnz~ts, equiva
lente a Ulll nwz de ot'U<ll1adn qtiO l'•'lC•·h·lr' o sr'd•) eonw funccio
nario 1h K;tado. 

Art. 25. A' vinvn, medi:wtn re lll:'J'Í1Wlf1tl) d(l,-idamente do
cumentado e pr1\via. inforJWtÇ:i<) dn <1ie ·ctot·, so t•xpedirú. titulo 
de pensü.o, om vista do qu:tl per'r~elwt·á nll:t nm:t prmsão mensal 
quo C\.JnW(;ará a ser· pag:t d11flOÍS da deli!:t'l':~ç:lo da assemblP.a 
geJ':ll dos socios, 0111 vista rLt nxist~·nci:t do:' J'nndos nncoss;trios 
qno suppol'tom tal rlesp0za, p•11h:Í.r> p1·opo1'cional aos vnnd
mentos do Jinado e lixada pch Jtte'lll<l :ts;~mltlc\1 got':1!. 

~ 1." Em falia elo vinv:~ succ•~dmn-se com rlir· ·ito :i ponsã:q o 
repartidanwnte tillla:.; o lilhos, emqwutto :upv~lliiS solteil':ts o 
est•.JS lllOIIOl'e;:; dr~ IR annos- e todo;:; do comport:-nnrnto e\':
emplat·; ü, n~t falta de:-.t•,)s, :t m:í.e c o p:te do :--~m~io, si poL' oll•J 
alimentado:.; o :unpaL':ldlls. 

~ ~. 0 Só os p:lr,;nte.;; indic:1tlos no § }0 dcst•) :1rtig-o tr:rão di
reito ú pensão, senclo indi:-;pens:Lvei pn.ra is~o qne o:-; p!'i1neiL'OS 
ostivess·~rn sob o mm·ital ou pa teio podt•J'. 

Art. 2ô. Ttmbem teem di!'''ito :t sorvi1~1) fnnn1':1rio o sntrrag-io 
a mulher e filhos do sudo Jlllltll:tl'io, Jl:\..; I'OiHli<Ji ·s do final do 
§ z·•do art. ~2:í. 
· Art. ~7. Siio ~onsitlnr'ados t'nn lo-; de ro~c?·va de;;ta c1ixa :1s 
prinwiras impot't:~uci:ls dn sna rn ·eit:t Stl11 qn 1 lqnt11' titulo, atú o 
computo do cinr~Pt!llb. cotlt1lS do l't··i,; (:'>ll:OO'l~). dt~dnzidos os 
fundos neces;-;:tr·ius p:n·a Cl'0:u;:i'.•, o m·; !lllt·;:t';''ll) do uma t•mpreza. 
funnr':•ria pT'ivilng-iada, cn.i i l'tJcoit:J. pt•J't•Jllr~··r:'t :'1 mesma c:lix::t. 
de auxilios, e d:tlli por d,~,nt,, o.; ~.al !·H vet·ili~;ulo.; ~~ada an11o. 
E.;;tes <~ <liJUelhs s·Jrão C•lllVoJ•fi.Jn.; 1'111 ap•lli(~i·S da Unii'io 11U do 
Estado, constituindo ns J'c-;p,~dh·o~ jm·o~ r.·~~!~il.:t th ea.ix:l., enmo 
qnalqttor outL·n. da.hí t~lll dcanto <IITnr::L•hdn. n provenimJtrJ de 
contl'ilJuições Jos mntnarios, do:1ç~Cíl·-;, IH'nolidn'i e otltJ':l.S or·ignns. 
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Art. 2R. No cn::;o 1lc •lis~olnção lia socio•lade ou desta, caixa, o 
seu capital o fntHln rle resm·v:~ seri1, com í[naosrpwr sommas dis
poníveis e a ella pnrtencentos, ra.te;ldo ()IJtro o~ ~o~~ios rnntuarios 
e pr..msionistas existentes proporeioualrnen te ús contribnições 
com 1pw estiverem eoncorronrlo aqn~~lles e [lensõt3S fJUe porca· 
burem o:o;tes. 

Art. :29. Aos socios fJHO se inscr~wet·om ~~omo mntnarios 
dentro do :w dia-.;, a eonta.t· th dat:L 1.h a pprova1;i'io •l,~stns esta
tutos pela. as.;emblt}a geral, o :'t sna, mulhor e filhos. llcam ga
rantidas desde já as despezas de enterramento, suffl'agio o 
entrega da quantia, para as primeiras tlespezas, twlo nos termos 
do art. 24; e os fJUe so inscreverem posteriormente só terão 
direito a. taes auxilios, depois que~ o fnndo de re,;erva, da. caixa 
attingir ú, sornma. de cincormt:t contos de róis (50:000."000). 

Art. ::lO. O wcio mutna.rio í[Ue deixar a administraçi:i.o publica 
1lo E5tatlo poderá continuar a gosaL· 1Lis vantagens aqui estabe
lecidas, rlesrle que concorra com uma prestação igual ~t qne con
corda no ultimo dia de empregado, tican,lo-lhe, entretanto, livre 
o direito de rehavet· da caixa f'S importancias com que houver 
contribuído, descontadas as que por ventura tenham sido dos
pendidas a seu favor. 

])os lucros lir;uirlos 

Art. 31. Os lucros liquidas socia0s ~ão constitniclos pela renda 
liquida, proveniente do emprego ou oper;lções do capital. 

Art. ~~2. Sempre qne, por perdas o datn!lllS on qualquer outra 
evontualidacle, desfalcar-::w o capital, serit o uesfalrptc coberto 
por importancia igtml detlnzirla dos lucros liC]uidos. 

AL't. 3:~. I>os lueros liquitlos vol'ifir,ados tl'imn~tralmente, se 
!leduzirão 10°/o que pas:::ar:lo a caixa, ospoeial do auxílios, :w 0/o 
para fundo Lle reserva, ::m 0/o para pagamento rlo 1·rcepiss(:s, 
~O "/o pitra dividendos nos acdonistus o 10 "/o para gratificação á 
tlirectoria, pela, forma que esta deteL'min:tL' e nos tol'!uos do 
art. 41. 

Art. 34. O fnnclo de reserva será applicado, a juizo da dire
ctoria, na abertura ou installa.ção de outt·os ramos do neg-ocio, 
á cousecnçi'io •los fins sociaes, de accorclo com o disposto nos 
arts. ~o lettl'a a o 3°. 

Art. 35. Attingindo o fundo ele re3erva, depois do rnaxirno 
desenvolvi meu to da sociedade, a som ma do capital social, o ex
cesso serít dividido em duas partes ignaes, sendo uma destinada 
it caixa bcmoficente o a outra a tlividontlo aos accionistas. 

Da administJYrçtTo 

A1·t. 36. A mciedado sorá dirigüla por um conselho ndrniniS· 
trativo. t~ornposto de presi(lenle, seercüu·io e tlwsmH·eit·o gora~s, 
dons directores, sendo um da caixa commet·cial c outro dn, 
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caixa especial de nuxilios e tres vognes, no todo oito membros, 
eleitos pnla <~ssemllle.'•a, get'<tl dos <Jceionist:ls, e um co11selho tiscal 
de ciuco menrlH'OS, uo JÍtt'HUJU 111odn ~~leito:::. 

Art. :n. O eonsolllo ;tdrninist rativo oxor·corú. todos os netos 
da admiuistt•.tção o g-t~!'encia r·o111 a nwiur liilrwrüde, 11os ter!nos 
da lei, soiHlo-lho rrolriuido contraltir empl'estimos e operar col
loul.çfí.o do fnudo:; ~Clll :1UturisaÇÜO U<t a~Se!ll!J!Ó~L gerat O fr'Jra doS 
ca~os prPvi~!o8 ne:)les n:-;tatutos. 

i\rt. 3-i. o nMnd;tto do coJrsollrn arlministrativo rlumrá um 
HllllO, S"llr!O ~CI:S lllPllliJl'OS irrd<~!itlirbtlltellte rr3elegiveis. 

Art. :l.l. ;.;r·, ns StH~ios accioni-,t:ts, llttltnal'ios ou não, poderão 
ser rne:r;l!t'f)S do crl!hnllro :tdiriiJrislt'<ttint. rlr~vewlo o presidente, 
SPt~retm·ir•, tlrc~unrciru e 11~.; dou-.; din~dtll't'S eanl'ionar, cuda um, 
~O a~~~Jl:•s t•nr g;tnlntia <lrcJ sua ge~Uíu. 

Ad. ·1~). l\;l,r) pnrlent ser·vir no !ltc•srno con<:dllo pae e filho, 
so~t'o e ;:ntll'tl, ~~tlllllados dur;tllto o r:nlllradio. e pa.reulcs :1tó o 
~U~t111do g:r:·w. 

,\l't. ,ll. os car·gos do presidente•, SC(~rnt:lrio, thosoureiro e 
dir'ccturcs sol'<lo remllrHmtdo.~ eom lO "/o uus lucros lir}uidos so
ciae;;. 

J\rt. 42. Ao consdlto ndministrati\·o incumlw: 
§ 1. 0 Apt'esentar· trimestralmente, :tntes elo pagflmorlto dos 

rlividendo~, 11111 b;llauço parcial das opu;~çõ )S das tluas caixas, 
uemonstl'<H;:io da co11ta do lucro; o put·das, e, anunalnwnte, o 
lm!an~~o g-r:l'<ll das wesrwts e r·e:;pectiro rulatorio, acompanltudo 
dP parecr~1· do com;ellw Jbcal. 

~ :.>." C!JII vnc;u· a as:->r•tul déa. :~ural pa l'll. rururir·-so m·clinnria.
Dlnnto ou nxtraonlinar·iattWJJte, sullljll'ü quo í'llt' tJ(jeessai'Íü ou 
exigirlo pelo eoi!SrJlllil lisr.,al <111 lll:lis du sett~ accionistas. 

~ :L" Exoeutar o razer· executttL' Jieluwnte estes estatutos e 
de<..:isões da assem!Jlóa geral. 

Art. 4:L O consr~lho administrativo so reunirá ordirwria
mento mua vez por scma1m c extraorrliuariamento sempre que 
D)f' llCC€S!:'Hl'iO. . 

Al't .. u. O momln·o do consullro que rlt'ixar rle tomar posse no 
prazo dr~ :Jo dias, tendo assilll rec~m:l<tdo <l~r~eitctr· o cargo, será 
sub:;tituido pelos immediato~ um votos, e, uepois destes, pol' um 
pr·ovisor·io escol!ri!1o puLos memln·os l't~st<wtes em nutller.:> de 
cinco; f'óra de-;s<~S c~tsos, se prueerlrná a !lflVa elniçilo 

_~\I·t. 43. IJopnis dn empossado o cumolllo arlrninistr;1tivo, os 
seus membros. presidente, sect·otario, tlte,;;oclreiro e dir·ectores 
~erão substií;uido" polos vog-aes, eseolltidos pelos impedidos, o na 
falta dr~ oswllta, destes, p.: r dcsigu<~ç<lo dus Jllülll hros restantes. 
mediante r·rúvia eaur:ão. 

Art. 46. A caixa grmtl da sociedade tlca s b a guarda e 
responsabilirlarle do tlw~oureiro, qno opcrarú. mbr'e entrada e 
sal11da de funrl0.3, do aeeordo colll o c,Hhelho arlmini:-tr;ttivo, que 
tel'<t em vista as necessjdade~ das caixas pareines, que Jicam sob 
a gnard:l e rosliO!IsalJilidadc dos respeetivus 1lirectores. 
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Do con~elho (t~cal 

Art. 47. Ao conselho fiscal, composto do cinco memuros o 
respectivos supplentes, compete : 

§ 1. 0 Apresebtar a assemblea geeal o parecer sobro os ne
goeios e oper<tções sociaes do anno seg-uinte á sua. nomeação, 
tomando por base o inventario, o balanço e as colltas dos 
ar I m in istradores. 

~ "2. o Examinar a escriptueaçiio, verificar o estado da caixa, 
exigi L' in rowmções dos administradot·es sobre as operaçõe:'; 
sociaes e convoear extmordiuariamonte a as . .:;omldé:L gel'al, 
::>r·mpro fJile oecort•ot'elll motivos gt·aves e urgente.:;. 

§ :~.o Em seus parecet·es, dcn u11eiar t s actos, 1üctos o frauues 
que doscourirem, expt>r a. situac;ão tla soeietl:tuo e snggerit· as 
medida:; e alvitres r1uc ontcnrlcrcm a bem tia socieu:ule. 

Da as:;emúlJa geml 

Art. 4R. A assemblea geral dos accionisLts é n. sua r,mni:\o 
ordinaria ou oxtraordinari;t em numet'o leg:ll, i:-; to tl, represen
tada. nos casos ger·aes por metade e mai:; um pdo lllPnos e nos 
casos de modificação dos estatutos, tlb:;ol u<;ão ou liquidação da 
sociedade. pot· dous terços. 

Art. 4U. A assemblt3<L geral urdinn.ria, cnjo ohjecto e n. deli
beração priuci palmen te ::;oln·t~ o rei<~ tl>t·io o contas e eleição da. 
futur<t arlministraç<-to e con:::elllo ti:c;cal, terú lugar no ultimo tlia 
feriado ou domingo de janeiro do cada anuo. 

Art. 50. Nas assembléas gentes os accionistas votarão por 
cabeça, nilo influindo para o voto o numero de acções que pos
suirem. 

Disposições geraes 

Art. 51. O anuo socinl coincide com o anno civil. 
Art. G2. Os casos ornissos nos presentes estatutos serão re

gulados p0r deliberação do conse11ro administrativo e pelo de
ereto n. 434, dP- 4 de julho de 18Vl, qne ser:Io parte integrante 
dos mesmos estatutos. 

Art. G3. Fica o conselho administrativo autorisarlo a crear os 
empregos necessados aos fins sociaes, provei-os e lixa.r o::; respe
ctivos vencimentos, e bem assim solicitar do Poder Legislativo e 
do Governo do Estatlo, do município e de p~irticulares, o apoio, 
protecçií.o e auxílios fJUe lho pareçam convit· ao desenvolvimento 
e prosperidade social. 
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Disposiçrío transitnria 

Artigo nnico. Emqnanto não pndnrcm ser· estahclocirlns com o 
desenvolvimento necessa.eio m armawn:-; do qun tr;lta o art. 2°, 
lettra a, dos presentes estatutos, a rlir·ector·ia providencinrú., polos 
meios ao seu alcance, para obter dns comnwr·ciantt)S abatimento 
nos geueros do seus negocias a ra.vo.r dos socios. ' 

Petropolis, 25 de junho de 1807. (Seguem-se as assigna
turas.) 

DRCRr~TO N. 2GRI - nE 22 I li~ NOVEmmo DE IRD7 

Concede auLorisaçiio á Thc Sccll'g Pm·ú, Rubbcr Company, para 

funccion::tt' na ltep u hlic::t. 

O Presidente da Republica do5; E:-;tados UJlirlo~ rlo Brr~zil, atten
dendo ao que requereu a The Sero·s Pnrr; ntt!;ber Comz;any, 
devidamente representada, decreta : 

Artigo unico. E' conceuida autorisação á Tlte Sears Parei Rub
ber Company para funccionar na Repulllica medhnto as clau
snlas que com este baixam assignadas pelo l\finisteo do Estado 
da lndustria, Viação e Obl'as Puhlica,s, Jic:uHlo a mesma. com
panhia ohrigttll:L a cumprir ns fur·rnalirlados oxigirlas pela legisla
ção em vigor. 

Capital Federal, 22 de novembro do IR07;· g~ da R8pnltlica. 

PRUDBNTE J. D8 l\IORAES BARltoS. 

Sebastirlo Eurico Grmçalvcs de Lare1Yla. 

Clansulns a que se :reCere o •le(~rct,o 
:n. ~~(;!SI, desta (lnta 

A 1'/te Sears Pard Rttbber Cvmprm!J é ohrigarla a ter um re
presentante na H.epublica com plono:.; e illimitados porleres prrra 
tratar e definitivamente resolver :~s rpwstões quo se suscitarem 
quer com o Governo d<t Uniiin on ll•1S E~l:~<los, qn(W eom par
ticulares. 
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li 

Todos 0s actos qnA pratic:1r na IV~pnhlic:t fknrão sujeitos 
uni,~:urwntn ús re~pncliva::; lnis e reg-n\:lln~>nto~ o ,·,, jnrisrlkção de 
sm1s trilnl!l:ws jwlici:n·i~~s on administrativos, som qne em tempo 
alg-um po~sa a ref'el'lda comp·mltia reclamar rJnalqner exc«3pção 
fundada em snus estatutos. 

III 

Ficrttlopendento de rtutMh:nçãn do Govnrno F'edera.l_qualquor 
n 1 tr'raç:lo qne a comp::whLt u~nha do f:tzm• nos rcsped1vos esta
tu lo:~. Sor-llw-ha c;~s~ada a. ~\lltori:-;:u;ii.n pa1·a. l'nuc1~innar na 
Hopnlrlica, si ini'J·ing-il' esl;t cl:tll:·ml<t. 

IV 

A in feacção de qnalquor tias clammlns p.1ra a qual nfío esteja 
comminada pen:t especial, sc1•iL puni1l.t com a multa du l :000~ a 
5:000$000. 

Capit.ll Fo,lernl, 22 1lo novemln·o elo 1807. - SebtrstirTo EHrico 
GonçalrJCs (I e Lacerda. 

(Publi1~r~ firmrr) 

En :tbaixo a~signatlo, J. .T •. Fnrn:1ndes da Cunlm Filho, tra
uuctm· pufl)iCO 1laS )illg"H:IS allntllil, fr;UlCI~Z<l, Íllg')eza, 8 heS
panhoJa. Es~riptorio na run. l'rimeiro do 1\l:trço numero quarenta 
o um, sobrado. 

Ccrtilico peh presgnte em romo me foi apresentado nm do
cumento os~ripto nn lingn:t. in~lez:1. :llim de o tmduzit• litteral
mento para a lin·~·nn, vornacnla, o rtno assim cumpri em razão Llo 
meu offieio o litteralmontn diz o seguinte · Tr:~ilueçã.o-Petição 
do licenç:1. pn,ra ineor•t)O.rar·-so foih ao S. T. 1la communa. de 
Nol'f()lk o coneo:'lsi'io da mosm:L h 'l'hc Senrs Pai·(~ Rubber Com
pany. Petiçilo 1la Tlte Sear.~ Pará Rubber Co111pany ao tribunal 
da commun:,, (Norrolk. Virgínia) pat';t incorpor,1r-se e carta de 
antorisação do mesmo. 

Ao lllllstr·issimo Juiz do Tt•ihnnal fia Commnnn. ela cidade de 
Norfolk no Estado d:L Virgínia. Os abaixo assignados que pre
tendem fonnar ntna comp:,nlli:t p1rr ac1;Õ('S tendo por fim dirigir 
a omprnza o <~ommercio adianto di)SÍgnados, 1ilzem, nssignam o 
reconhecotn osso accoJ'Ilü havido pot· oseripttu·a 1lo ac~nrdo (1145), 
mil cento o quarenta. e cinco do eo·ligo da Virg·ini:l, edição de 
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(1887) mil oitocentos e oitenta e sete, com as emendas ou mo .. 
dit1caçõcs seguintes, a sabor : 

t.a O nome da companhia s~~rú (A comp;wlJi,t clwmar-se-ha): 
Tlte Sears Pará Rubber Company. 

2.a Os tlns da conipanhia que se va} fotmar sito comprar e 
vender em venda publka ou ['articular, em cspccie ou nnmerarío 
ou do outro rnoclo qualqueJ·, já como cot'l·etor, já como commis
sario ou agente, e om geral fazer o co!lullerdl) de todas e 
quaesqnet· eS[Jeeies do rnercarlori:IS o !Jens moveis e realizar esse 
commercio eutre os Estados Unidos e os paizc:-; ~~stnwg-eiJ•os, e 
dentro dos Estados Unido~ e t'abl'icar ou :1t1rir met·caclos para a 
frtbricação de torlos os productos mann!'acturados pel<t compaullia 
e comprar, adquirir, possui1·, alugar ou :t'TJndar, troc;tr e 
vontler bens, moveis e immovois do qualquer o~pecie e uatnreza 
que forem o possam ser de utilidade on so preeisem, se.~uwlo <t 
conformidade do refeeido negud1), o de ca!Tr~;.:ar e tJ'<Illsportar 
por mar ou pot· tetT<L em seus n~tviu::; on vellieulos proprit's on 
fretados tortas a~ mercadodns o geu ·t·os Olllill'C,~arbs on l'ahri
cados por ella e tauJIJOIII comprar, ajr1slar ou de ('utro modo 
adquirir por qualquer cotllpensação valiusn, e pos:-;uir, ornprcgar 
e dispor do ~ortimonto (stocf•), titulo:-; (bonrl~, e outros do
cumentos do divida de qnalqum· r~ornp 1Uilia r~strangeira on na
cionnl, ('Offi a qual possa m:tllter I'elaçi!r'S rir~ con11nereio ou 
esteja. autori~ada. a fazer contr.tto e elr'ittit• on 1lal' em troca do 
referido svrtimento títulos ou outl'OS iustJ'lllllelltos de di viela o 
seu prop1·ío sortimento, títulos ou qu:lr'SfJUOI' obrigações .. 

3.a O c;tpítal da I'tlleriua. comp1lll1ia não será de rrenos de 
(100.000) cem mil doll:1r:>, rwm de 111:1Ís rir~ (10r).00U) cem n11l 
dollars <~ sera dividido em al~(,'ues de (l!JO) C\'lll dollars, ao par, 
c,tda. m11a. 

4." O espaço de teneno ou prnpl'ieda,le immovel que a com
panhia tem em vista occn par, Jlão deve ex~~e1ler em tempo 
algum de (1.500) mil e quinhentos aeres ru geiras. 

5.a O local em que devem fnnccionar· os fH'Íilcipaes esr?riptorios 
da refe!'ida companhia é a cirbde c!.e Norloik, na Virginia. 

6. 3 O p1incípal ramo de negocio de que pretende trntar a 
referida. companhia 6 o declarado no § :Z" do~te accordo, que 
indica o fim a que se destina a mencioiJacla companhia que e~tá 
em formação. 

7 .a Os nomes dos empregados que toem de dirigir dUI'ante o 
primeiro anno os negocius dtt rcfer·ida companhia e coojuncta
mente os seus domicJiios, são os seguintes: 

R. F. Sears, Nova-York, presidente e director. 
Henri Earl, Brooklin, Nova,-York, vice-presidente e dire

ctor. 
Fredoric Stewart, "Nova-York, srcrebrio c director. 

'\\'illiam J. Pitchcn-, B:lyonBe, Nova .Jcrscy, tllesoureiro e di-
rector. 

Gardiner F'. Uuderhill, Nova-York, dit'L·ctor. 
Auton Delclisur, Nova-Yori;;, dil'cdot'. 
James \\'. \Vilcox, Norfulk, Vir;!inb, rlirector. 
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A' vista. do CJue pedimos a este illustre tribunal que conceda 
aos abaixo assignados carta de autorisação para incorporar-se 
a companhia nos termos declarados nesta escriptura de contracto 
juntamente com os privilegias e concomitantes necessarios e 
convenientes. Em testemuuho do que, assig-namos o presente, 
aos 12 dias de junho do nrmo <lo 1HD7 .- Rirluml F. Sears.
Frederic ,~'te1fla}·t.- \Ym J. Pitcher.- Auton lJelclisur.
Jienri Er1,rl.- Gardiner F. Undcrhill. 

Cidado de Nova York. Cidade e Condado de Nova York- Es
tados Uni<los- Aos 1G dias do mez de ag-osto do (A. D.) anno 
do Senhor de 1897 ( lG de agosto de 1897 ), perante mim com
paroceram pessoalmente JUelianl F. Soa!';;, Frededr~ Stewart, 
Auton Delclisur, \Villiam J. Pitdwr, Henri Eal'l e Gardiner F. 
Cnderhill, cada um dos mesmos conjunctamente por mim· co
nhePidos e por mim separadamente couheddos serem ( 6 ) os 
seis individuas já ahi mencionados e que v;didaram o instru
mento snp!'a e que me declararam calLt qual uoe seu turno que 
elles o 11zeram. 

gm fé do que assignoi e puz o meu sello na presonte no dia e 
anno acima inrlicadus.- Fr;1nklin AIJrallls, tallollião pulJ!ico.
Co~irhd0 de Kings, Instr·nnHmto auto;ulo no Condado de Nova
Yol'k, Estado de Nova-York, cidade e Condado do Nova-York, 
Esbdos Unidos. E11, Henry D. Purroy, secretario da cit.lade e 
Condado ,de Nova-York e tam bem secretario do Sn prmno Tl'ibu
nal da llita cidade e Conclado. senclo o mesmo tribunal soberano 
do authenticaçã.o (Court of Record) ), pela presente quo Fran
ldin Abmms autuou na secretaria do Cond 1rlo d~ Nont-Yor·k, 
unm cópia authentiéa rle sn:t nomeação ele tab01lião publico do 
Condado do l~íngs, com a sua as.~ignatnra auto~raplta o 110 tem
po em que elle fez a declar"ação o:t reconlwcimento do iirstru
mento annexo esta v a dovirlamente au torisndo par:t isso. 

Outrosim, cnrtiflco que conheço perfeitamente a lottra do refe
rido tauellião e reconlwço verdadcit·a a assignatur t posta no 
referido certi1icado uo declaração ou reconlwcimonto. 

Ern !é do qno assignei a pre~ento e amxei o sello do mencio
nado tl'ibunal e Condado, aos dczeseis dias do mcz rle agosto de 
mil oitocentos novent:t e sete (16 de agosto de 1.'397).- IIenry 
D. Purroy, secretario. Sello do tribunal e Condado, Yirginia. 

Carta de auto1·isaçtio 

No Tribunal da Communa da cidade de Norfolk, na Virgínia, 
carta de autorisaçã.o. da, 1'/te Sears Pa1·d Rubber Company. 

Art. 1. 0 Tendo RIChard F. Sears, Frederic Stewart, \Villiam 
.T. Piteher, Auton Delclisur, HenryEnrl e nardiner F. Underhill 
apresentaria o seu contracto qne (\Stava em devida lúrnm tt_•ito 
assignado e reconhecido segundo as requisitas prescripçõns <h~ 
seeçào (mil cento e qtmrenta e cineo) do codigo da Virgini&-o 
os <lernais ·~statntos rl:~ Vit•ginia em t:1es co111lições feitfl e pPo-

\ 
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vido, pedindo carta de autorisação para incorporar-se no8 ter
mos nella declarados e tenrlo sirlo o mesmo l'onsiderado pelo tri
bunal. 

g' julgado, ordena<lo e decl'etado quo os m(Hlcionatlos Rich 1rd 
F. Le:11'S, FrPdedc Stewart, \\~illi<'''' J. Pitelier. Anton Del
clisur, H1mry Earl e Ganliner F. Un•!1•rhili e todos os mais_ que 
sejam agora. ou po~sam ser d:1qui p~ll' deantn a nlles a:-soetados 
e seus successores, são peLt presl)tltd n tr•nll:nu o di1'1·ito d1~ cuiiS
tituirem-se em corporação politic<l, e lll•'Ol'JHH':IIlrt soiJ o nonto de 
'l'he Sears Pará Ruúber Cornpan y n poi' es"'n nome c titulos hc"io 
de ter successão pcwpetua e um sello commnm qne se póde alte
rar e modificar ad libitwn n que pótle dcm:t ndar o ser demanrln~la, 
fazer contr<\Ctos ou aceeital-os o sorá c: :mo ó pela prnscute m
vertida em geral o complotamonto mn todos os direitos c pri
vilegios attrihutivos de todas ns com(•:ullti:::-> it1corpora.dns tle 
conformidade com as leis do Estado da Virdnia, ou dos Estados 
Unidos, sob a condição, entretanto, do rtne' a rofet'ida compa
nhia pagará em moeda. corrente dos Estndos Unidos todos os 
impostos que lhe devam ser trilmlados o todos os demais onus 
f!Ue tenha direito do contra elle reclamar ou exigir o Est::ulo da 
Virginia. 

Art. 2. 0 A referida companhia será nutorisada a negociar o 
fazer o commercio de cowprar e vender em venda. puLliea ou 
particular, em numerario ou especie ou do outro modo qualquer, 
quer servindo de corretor, commissario ou ngcnte o em geral 
neg-ociar em todas as cspocics de mcrc;l•lorias e bens moveis e 
realizar esse commercio entre os E-Jado.;; Unidos e os pa,izcs es
trangeiros e dentro dos Estados Unido::; c fal,r·iear ou abrir· mer
cado para a mannfactura de quaesqner pt'odudos ou artigos fa
hricados pela companhia, c cotn(H'ar, adquirir·, po:,suir, arren
d:w, permutar e vender Lons mov1'ÍS o immoveis de qualrJuer 
cspecie e natureza que possam ser utois e precisos do conl'orrní
dade com o referido negocio, e carregar· on transportar por mar 
ou por terra em seus navios ou vehicu los proprio8 on rr·otados 
to(las as mercadorias e generos em pregado::; ou til bricados por 
ella e tambem comprar, ajustar ou tle qun lrJner outra nwneira 
adquirir ou obter por qnn lquer causa do contr:-~cto em devirla 
fórm<i. e possuir, empregar e dispôr !lo sortimento, títulos 
(bonds) e outros documentos de ui vida, de qualquer companhia 
estrangeira ou nacional, com a f!Hal possa nwnter relações de 
commercio ou esteja autorisada. por proenração para com ella 
entrar em contracto· e dar ou entregm· em troc<t do referido 
sortimento, titulos (bonds) ou outros instrumentos de divida. o 
seu proprio sortimento, títulos (boruls) ou rJnaes'luer obrigações. 

Art. 3. 0 O capital da refcwida compallhi:t não ::;erá de menos 
de (1 00.000 dollars) cem mil rtollars, nem do mais do ( 100.000 
dollar·s) cem mil rlollt~rs, e sel':'t didrlirlo em acções do valor 
ao par de ( 100 tlollars) com tlollars cada mna. 

O referido C<tpital ser:"\. consirler:Hh c thtr:'L ~endo propriedade 
movei o será. transportado para os li nos Lia companhia segundo 
o mouo prescripto 11ela directori:::t, e en.da aeção darú direito a um 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 863 

voto, emquanto ao capital alludido, em todas as reuniões dos 
accionistas. 

A rof<wida companhia poderá receber em paga do mencionado 
capital, serviços matoriaes, terras, ~ortimcnto:3 de mer·cadorias 
(stochs) ou títulos (bonds) particulares, ou de outras compa
nhias e todos e qmwsqu,~r· valores em títulos ou do1:umentos de 
divirh ou acções, ou direitos e privilegios ou qualqu8r P<'cto quo 
sollre isso fhçam como os directorcs o entenderem conveniente, e 
elles possam e1nittir· os mesmos acimn ou abaixo do par· e pelos 
preços e nos termos o condições estaiJelecitlas pelo regulamento 
rla. companhia. 

Art. 4 .n O espaço de terreno occuparlo e possuído pela refe
rifla companhia nfto excederá de mil c quinhentas geims, ou 
acres, em tempo algum. 

Art. 5. o O esct·iptoriO principal da companhia será em Nor
folk, n~t Virgiuia, e a directoria terá o direito de estabelecer e 
manter em outras partes outros escriptorios, dentro ou tora dos 
Estados Unidos. 

O principal ramo de negocio que a companhia pretende explo
rar é o declarado no art. 2°. 

Art. 6. o Poderá legalmente a companhia e pela presente é 
autorisada a contrahir, segundo a opportunidade, emprestimo de 
quantia. ou quantias de dinheiro de que neces::;itar para os seus 
Hns, e para. taes emprestimos, emittir as suas notas ou títulos 
(úonds) ínscriptos ou garantia do divida (coupons) pagavel em 
tal ou taes prazos, e em certas quantias, e á razão de certo 
juro como o determinar a directoritt ; o a compauhia póde cau
eionar os mesmos por acçõos de credito (1) ou hypothecas, sinão 
todo:; o ctuaesquer dos seus direitos, bens e privilegias. 

Art. 7. 0 Os empregados d<t ref'erirht companhia consistirão 
em nm presidente, vice-presidente, thesoureiro, secretario e di
roctores. 

Os dircctoros serão em numero de sete, dous dos q uaes serão 
presidente e vice-presidente. 

O secretario e o thesoureiro poderão ser ou não directores, 
como o resolvera a directoria. 

O mesmo individuo poderá accumular as funcções de secre
tario e thesoureiro. 

A directoria terá a :tilCuldade de crear outros empregos e au
gmentar ou rerluzir o numero dos dircctores quando a seu tempo 
o julgar conveniente 

A referida directoria terá a facultlade de fazer e estabelecer 
certas regras, regulamentos e estatuto~, que não infrinjam ou 
contravenham as leis do Est<ulo da Virg.inia, ou dos Estados 
Unidos, como elles o entendilm preciso para a direcção ou tiscali• 
sação dos negocias e commercio da refet'ida companhia e para o 
governo dos seus empregados, agentes,. ca.ixeiros e outros func
cionarios f!UC se refel'em a todas as pessoas flUe estilo ligadas ou 
exercerem empregos mt co1npanhia. 

Art. 8. o Todas as reuniões dos accionistas e directores da. re
ferida companhia serão feitas em tempo e logal' tlontro ou fóra 
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dos Estados da Virgínia, e recebendo o aviso que a Jirectoria 
opportunamente entenda. determinar. 

Art. O." A directot•i<t se enr~arTega t•:'t da dirccçii:o e fiE:calisaçi'io 
dos negocias do commercio da coltl(llnhia t3 dos lb stm propr·ia 
corp'n·ação ; findo o primeiro anno ell<t elngcr;'t um presidente e 
um vic'}-presidente o dnrant1~ o primeii·o auilO o dahi por deante 
preencherá as vagas qne se Corem dando nos empregos ou na sna 
propria corporação, ou por morte, resiguaçuo do cargo, recusa 
de exercicio, ou por outra c·ms:t qualquer. 

O presidente presidirá a todas ns reuniões rla direcioda, achan
do-se presente, e na sua ausencia. o vic9-presidente as presi
dirá. 

A directoria tambem poderá nomear f!nnesquer ontros empre
gados qne forem necessarios para a conveniente direcç·iio do com
m0rcio da companhia e quan,Jo lhe parecer conveniente (lar 
permissão para se fa.zer acquisiçãn e entrar 11'1 posso do sorti
mento, rle qualquer outra companhia org-anis·HI:t na Virgínia ou 
em outro lagar CJUalrpler o a r('spoito ddle exerc·~r todos os di
reitos, prerogativiiS e privilngios dos seu') po~snidot•es inrlivi
dnaes, e os referhloA dir,•ctores poderiio t;uuhem vender on 
dispor de qualquer maneira de toda ou rptalfJ'Ier parte da pro
priedade, dos direitos e regalias ou pr·ivilegius da dita compa
nhia. 

Art. 10. Os nomes e Jogares do residencia tlos empregados 
da referidn. companhia durante o primeiro anno são os se
guintes : 

H.ichard P. Loars, Nova-York, vicc-prc•sirJcnte o dil'ector. 
Henri Earl, Nova-York, vicc-presiuonte e dir·ector. 
Frederico Stewart, Nova-York, secretario o director. 
'Villiam J. Pitcher, Bayonnc, Nov:t Jersey, thesonreiro e di-

rector. 
Gardiner F. TJnderhill, Novn-York, dircctor. 
Auton Delclisnr, Brooklyn, Nova-York, direct0r. 
James \Y. \Yilcox, Nurt'olk, Virginia, directot·. 

Escriptn. e feita por meu pnnho na cirlado de Norfolk, do Es
t::ulo <la Virgínia., aos llezosPte dinf4 do mr~z do agosto do anno de 
mil oitoccmto:-; e nov0nta e setn (17 dn :1gostn tJ,~ I~!J7).- .lllaí~ 
R. Hanchel, juiz do Trihnnal da Communa. da cidade de Norfolk, 
Estado da Virgínia.- Vil'ginia: Na :::ecretaria elo Tribunal da 
Cormnuna da cidade de Norfolk, aos deze:o:ete dias de agosto de 
mil oitocentos e noventa e sete (17 de agosto de l8\J7), a c:n·ta 
de autorisação snpra da 1'he Sem·s Pan( Rnbber Company, foi 
hoje recebida (teve entrada) e registrada, o ó agora notificada 
ao secretat•io da Republica para ser anthentica.da. na sua repur~ 
tição de conformidade com a lei.-L. Roystcr-, f'ecretn.rio. Repu
blica. da Virgínia, secç~o do contador-múr da Hecc>hcdoria Pu-
blica. · 

Richmond, 18 de agosto de 18\J7 .- Certifieo pola presente qne 
L. Roystor, secretario da Côrte (tribnnall Criminal da. cidadt~ 
de Norfolk, pagou no The::;uut·o ~30 dullars d0 eml)lnmentos pel.1. 
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licença ou carta de autorisação da The Sears Pará Rubber Com
pany, fóra as suas custas.- C. Lee Mom·e, contador-mór em exer
cício da Recebedoria Publica. Republicn. da Virgínia, 18 de 
agosto de 1897. 

Carta de autorisação archivada e authenticacb.-J. F. Law
lep, secretario da Republica, Estado Republicano da Virgínia. 
Eu J. G. Hankins, secretario em exerci cio da Itepublica da Vir
gínia, certifico que o documento supra é cópia tiel da carta de 
autorisaçito da The Sears Pará Rubber C01npany, autoada e au
thenticada nesta repartição. Passada sob a minha assignatura e 
com o sello menor da R.epublica, aos dezoito dias do mez de 
agosto de 1897.- J. G. H anhins, secretario em exercício da Re
publica. Cidade de Nova-York, Estado e Condado de Nova-York, 
Estados Unidos. 

Frederick Stewart, tenuo prestado o devido juramento, depõe 
o declara :-Ser o secretario ela The Sears Pará Rubber Com
pany; e que elle concertou ou confrontou a petição de licença 
supra mencionada e a carta de autorisação da referida compa
nhia com uma cópia da mesma authenticada que apresentou 
como supradito secretario, tendo sido a referida cópia iegalisada 
e!!l devida fórma pelo secretal'io da Republica da Virgínia com 
o qual estão agora a utoadas a petição original de licença e a 
sua autorisação, e que a supradita é fiel e exacta transcripção 
da mesma e da petição original de licença em todas as suas 
partes.-(Assignado) Frederich Stewart. Juralllentado perante 
mim aos quatorze dias do mez de setembro de mil oitocentos e 
noventa e sete (14 de setembro de 18~Yi).- (AssignaJ..)) Chas. 
A.. Jiane, tabellião publico do Condado de Kings.- Certidão 
apresentada no Condado de Nova-York. Achava-se apposto ao 
lado o sello gravado a secco do tahellião publico Cllas. A. 
Hane, Estado de Nova-York, cidade Condado de Nova-York, 
Estados Unidos. Eu, Henry D. Purroy, secretario da cidade e 
Condado de Nova- York, e igua,lmente secretario do Supremo 
Tribunal da cidade e Condado mencionados, que é tribunal da 
cidade e Condado mencionados, que é tribunal de authenticação 
soberano (Court of Reconl), pela presente certi1lco que Chas. A. 
Hane apresentou na Secretaria do Condado de Nova-York uma 
certidão authentica de sua nomeação de tabollião publico do 
Condado de Kings com a sua assignaturn autographa e era, 
ao tempo em que fez a deposição aqui junta, devidamente 
autorisado a fazel-a, e cuja assignatura perfeitamente reco
heço ser a do referido tabellião publico aqui apposta á cer
tidão annexa, por bem conhecer a sua escripta. Em fé (lo que 
assignei a presente e á mesma affixei o sello do referido Tribunal 
e Condado aos quatorze dias do mez de setomhro de mil oito
centos e noventa e sete (14 de setembro de lS97).- (Assignado) 
Henry D. Pm-roy. Achava-se ao lado apposto o sello do 
soc_retario da cidade e Condado de Noya-York, do seu Supremo 
Tribunal, n. 3.255 (numero tres nul duzentos e cincoenta e 
cinco), em papel sellado com as armas do Consulado Geral do 
Brazil, nos Estados Unidos da America do Norte.- Antonio 
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Fontoura Xavier, Consul Geral dos Estados Unidos do Brazil, 
nos Estatlos Unidos da Arueric:t do Norte. 

Reconheço verdadeira a nssigua.tura junta de Henry D. Pur
roy, tabellião da cidade e Condado de Nova-York, legalisando 
o documento annexo. para conslttr onde convier a pedido de 
Sears Parà Rubber C." passei a presente, que assignei e tiz 
sellar com o sello das armas ,Jesto Consulatlo Geral dos Estados 
Unidos do Br·azil, em Nova York, aos l7 de setembro de 1897', 
d~vendo esta minha assignatura set· recoubecida na Secretaria 
de Estado das Relações Exteriores ou em qualquer das Alfa.n
degà.s e Delegacias fiscaes da Repnhlica para, poder produziL• seut; 
atreitos no Brazil. Nova-York, 17 do setembro de 1897.- (Assi
gnado) A. F. Xavie1·, consul g-eral. Achavam-se atnxadas 
duas estampilhas do valor collectivo de 3$ (tt-es mil réis) devi
damente inutilisadas pela assignatura do J'efm·ido consul e a 
data indicada. Recebi (um dollar c sessenta e cinco) 1 dollar e 
65 (assignado com as iniciaes). - A. F. X. Ao lado achava-se 
o sello do mesmo Consulado r,~ferido acima. H.econheço verda
d,~ira a assignatnra do Sr. A. F. Xavier, consul geral do Bra
zil em Nova-York. Rio de Janeiro, 14 do outubro de 1897. -
Pelo director geral,- (assignado) A. J. de Paula Fonseca, di
rector interino da 3a seeção. 

Achavam-se appost'l.s quatr·o estampilhas do valor total de 
550 réis (quinh~ntos e cincoenta. reis), devidamente inutilisadas 
pela assignatura e d:tta acim:t. Estava ao lado o sello da Secre
taria das Relações Exteriores da Republica do Brazil. Sobre tres 
estampilhas do valor total de tre:; mil e novecentos réis 
(3$900) se achava o carimbo da Recebedoria da Capital Federal, 
com a data de 14 de outubro de lk97 (quatorze de outubro tle 
mil oitocentos e noventa e sete). 

Todas as paginas ou folhas deste documento em numero de 
doze, comprehendida a certidão avpensa ao final do tabellião 
Henry D. Purroy, vinham rubricadas pelo comml do Bmzil nos 
Estados Unidos, qual com o seu numero e as iniciaes do seu 
nome A. F. X., ligando todas ellas um atilho de seda verde 
amarella preso pelo lacre vermelho soiJre o qnal estava carim
bado o sello do referido Consulado. 

Tambem se achavam todas as folhas marcadas com o supra.
mencionado sello. Nada mais se continha, nem declarava o do
cumento acima, que mais litteralmento que purln verti do pro
prio original em inglez ao qual me repot'to. 

Em fé do que passei a presente que assigno, appondo o sello 
do meu officio, nesta. cidade, aos 15 dias do mez de outubro do 
anno de 1897. 

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1897. - .Joaquim Jeronymo 
Fernandes da Cunha Filho, traductor publico. Estava o sello do 
traductor., ll'J centro de cujo sello se vi:t o numero 106, e colla
das quatro estampilhas no valor collectivo 1le 6$600, inutilisa· 
das pelo seguinte: Emolumentos, sessenta e sois mil réis. 
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Estampilhas 6$600 (somma) 72$600. Fernandes dá Cunha Filtto. 
Reconheço a firma supra.- Rio, 21 tle outubro de 1897 . .....: 

Em testemunho da verdade (estava o signal publico), Dario 
Teixeira da Cunha. 

Nada mais se continha em tràducção daqui transcripta, da qual 
eu tabellião abaixo assignado, bem e fielmente fiz extrahir a 
presente publica-forma que conferi; subscrevo e assigno em pu-
blico e ra~o. , . 

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1897.- Eu Dario Teixeira 
da Cunha, subscrevo e assigno em publico e raso. 

Em testemunho da verdade. -Dario Teixeira da Cunha. 

PUBLICA •FORMA 

Eu abaixo assignado, J. J. Fernandes da Cunha Filho, tra ... 
ductor publico das linguas allemã, franceza, ingleza e hespa
nhoLa. Escriptorio na rua Primeiro de Março n. 41, sobrado. 

Certifico pela presente em como me foi apresentado um do
cumento escripto na língua ingleza afim de o traduzir litteral
mente para a língua vernacula, o que assim cumpri em. razão 
do meu officio e litteralmente vertido diz o seguinte : Tradu-. 
cção «Sears Pará Rubber & Comp.» 

Estatutos da «The Sears Pará Rubber Company» 

CAPITAL 

I 

Dous terços pelo menos do capital actual da companhia serão 
pagos inteiram~:::nte dentro de dous annos a contar-se do dia de
zeseis de junho de mil oitocentos noventa e sete e a compa
nhia está sempre sujeita ás disposições prescriptas pelas leis dos 
Estados Unidos do Brazil no que diz respeito ao emprego do seu 
capital e que regula as relações, direitos e obrigações entre a 
companhia e os dos seus credores, accionistas e outras partes 
que nella sejam interessadas, tendo domicilio no Brazilz como 
previsto no artigo quatrocentos quarenta e sete do a~creto 
numero quatrocentos trinta e quatro do anno de mil oitocen
tos e noventa e sete, cuja transcripção vem aqui ~>::..unciadá com 
a marca- A. 

REUNIÃO DOS ACCIONISTAS 

li 

A reunião annual dos accionistas terá logar na primeirá. 
sexta-feira de fevereiro de cada anno, na cid,~de de Norfolk; dó 
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Estado da Virgínia (ou em outro qualquer Jogar dentro ou fóra 
do Estado da Virgínia), como os directorcs podem opportuna
mente determinar. 

III 

As reuniões extraordinarias (especiaes) dos accionistas poderão 
ser convocadas em qualquer tempo por ordem da directoria e 
como for prescripto por lei. 

IV 

Cada um dos accionistas receberá aviso opportuno e prévio do 
tempo, logar e objectivo de cada reunião annual ou extraordi
naria. dos accionistas, seja oralmente ou por escripto, pelo cor
reio ou pelo telegrapho. 

v 
Na reunião dos accionist:ts, c;~.cla accionista tJri direito de tan· 

tos votos qmwtas furem as ac~:uo3 IJU'l repreSi'Iltarem (que trou
xerem). 

Cada accionista poderá votar pessoalmente on como procura
dor devidamente habilitado ou autorisa;lo por instrumento es
cripto (escriptura), assignado pJr cada accionista e emmaçados 
(reunidos) ou pelo secretario <-h companhia, antes da reunião 
ou sessão. 

VI 

Nas reuniões dos accionistas a maioria das ac~ões omittitlas e 
nã.o p~tg<tS (outstanding) uesstt o~casiii.o, sejam representadas 
pelo seu possuidor ou por seus procurarlores, constituirá nu
mero. 

VII 

EDIPJtEGADOS 

Os emprcgado3 da comp:mhi~ serii.o: nm prJSiLlLmte, um vice· 
presidente, um secretario, urn the:;oureiro, e sete d.irectores, e 
tantos administradores, quantos os ::wtoristvlos nela directori:t e 
i;levidamente nomeados pelo presidente. 

4 

VIII 

O presidente e na sua auseneh o viee-pt'•"'sirlcnte pPesidirã.o as 
sessões (tomarão a c~tdeira <Lt presidenci.t) uo c.msdil•> de diro
ctores (da directoria) .e os cargos de s·)cr·otario e thesouroiro po
derão ser por umtt e a mo::;ma pessoa dusemponharJos. 
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IX 

Todos os empregados supra mencionados, com excepção dos 
dircctores, poderão ser demittidos a quaJquer tempo por um 
voto de maioria dentre os 1lirectores; m:1s no cmtanto fór<t disso, 
com cxcepçiio dos alludidos adrui nistt·adot·es, occu parão o sou 
Jogar durante um anno até quo s1•jam os seus substitutos devi
damente eleitos e autorisados a exercei-os, e os directores de
verão preencher quaesquer vag-as, durante qualquer tempo não 
completando, que se possam dar em qualquer dos referidos lo
gnres ou empregos, em qualquer reunião regular da dircctoria. 

X 

O administrador ou admiuistradores alludidos (gerentes) serão 
nomeados e empregados pelo tempo o sob as condições que a 
directoria entenda estabelecer e a. directoria poderá escolher ou 
nomear tantos empregados, administradores, commissarios ou 
agentes quantos opportunamente o julgar melhor e sob as con
dições quaesquer que em taos caso;; qnizer proscreYcr, smao, a 
1lir-ectoria, poderá delegar podoJ'eS par:t se olcgorem ou no
mearem tantos outros funccionarios, administmdorcs, agentes 
ou empregados a qualquer um ou mais empregados da, com
panhia. 

xr 

DIRECTOllE~ 

..A dlredoria compor-se-1m do sete membro~. n[o sendo necos
sario que tenham domicilio no E:-)tatlo da Virgínia, devendo 
serem todos, porém, accionislas, os quaes deixarão de ser di
roctores desde que não sejam mais accionistas. 

XII 

Os diroctoros serão eleitos pelos accionisbs na sua rounm.o 
annual, em votaçã.o por escrutinio (por meio de bolas), e exer
cerão o carg-o por um anno e até o tempo em que sejam os seus 
substitutos devidamente eleitos e habilitados para o logat> que 
occuparem. Qualquer vaga que se abrir na directoria por falle
cimento, resignação dos cargos, demissão ou por outra causa, 
durante o anno, poderá ser preenchida pelos tlirectores restantes 
em qualquer reunião regular da directoria. 

xm 
A directoria se encarregará da administração c fiscalisação 

geral de toda a propriedade, commercio, e pertences ou inter
esses da companhia, e poderá delegar a um ou mais empregados, 
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gerentes, ou agentes da companhia todos os poderes da dire
ctoria, sejam quaes forem, para serem exercidos por um ou mais 
Qtpp~egq.Q.os, adp1inistradores ou agentes da companhia, por 
tanto tempo quanto o determinar a tlirectoria. 

XIV 

A qirectoria definirá os poderes e deveres de todos os commis
sar~os, empregados, agentes e feitores da companhia que já não 
estejam definiqos nos estatutos, e fixará os salarios dos empre
gados, gerentes, agentes e feitores da companhia, salvo os ho
norarios do presidente que serão tixados pelos accionistas e po
derá pedir tantos (bonds) títulos ou obrigações quantos julgar 
razoavel. 

XV 

A directoria fará declaração de todos os dividendos do capital 
em acções da companhia e em geral poderú exercer e exercerá 
qualquer acto que considere efllcaz para desempenhar as fun
cções que lhe foram delegadas pela corporação. 

XVI 

A directoria cada anno terá de eleger por escrutínio secreto, 
dentre os seus membros, um presidente e um vice-presidente 
para a companhia. Tambem deverá eleger cada anno um se
cretario e um the:mureiro, os q uaes poderão ser ou deixar de 
ser accionistas ou directores. 

XVII 

A~ reuniões regulares da directoria deverão ser feitas nas 
occasiões marcadas, segundo a directoria o determinar e nos 
logares que ella designe e as reuniões extraordinarias da dire
ctoria serão convocadas em qualquer pelo presirlente on pela 
quarta parte dos membros da. companhia. 

XVIII 

A maioria dos directores existontes nesse tempo constituirú. 
numero para tratar dos negocios, mas a minoria poderá adiar 
para outra occasião, fazendo o secretario constar por aviso r~os 
direotores ausentes esse adiamento. 

O PRESIDENTE 

XIX 

O presidente será o chefe dos empregado:; da companhia e 
será investido de todas as prerogativas e autoridades, que lhe 
são attinentes ou accessorias que não estejam em llesaccordo 
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com estes estatutos e resoluçõe~ da directoria, e presidirá a 
todas as reuniões dos accionistas e da directoria e cumprirá 
todos os mais deveres que lhe forem impostos pela diractori.a. e 
todos os actos que praticar dentro da esphera da sua autori~~de 
ou attribuições serão como da. companhia e assim obrigator~os. 

XX 

Elle com o thesoureiro terá quo assignar todas as acções da 
companhia. 

XXI 

Ser-lhe-1m commettida a im~pecção geral, cuidado e adminis
tração de todo o numerario, bem; e negocio da companhia, 
sempre sujeito á fiscalisação da directoria e será investido de 
outr<ts mais attribuições que opportnnamente lhe del(~gam a 
directoria e poderão por votaç-ão da direetOJ'ia lhe ser('m confe
ridos pela mesma plenos poderes para todos os actos executivos 
e administrativos que tenham de ser praticados quer nos Estados 
Unidos do Brazil, quer em outra qualquer parte. 

O VICE-PRESIDENTE 

XXII 

O vice-presitlPnte, om caso de ausencia ou impossillilidade que 
tenha o presidente para fnnccion:1r, de,empellhará os deveres 
de seu cargo, e o vice-presidente é particularmente encarregado 
de assignar pelo presidente as acções e será investirlo de outras 
attrihuições e desempenhará outros deveres que opportunamente 
lhe forem prescriptos pela directoria. 

O SECRETA RIO 

XXIII 

O secretario sera ex-officio secretario nas reuniões dos accio
nistas, reJigirá as netas das suas sessões e será zelador da 
mesma .. 

XXIV 

Terá de dar sob as ordens ou instrucções dos qirectores ou do 
presidente torlas as informações necessarias para a eleição dos 
directores e para as reuniões dos accionistas, e preencherá os 
demais encargos que opportnnamente lhe forem conti~dos pela 
directoria ou pelo presidente. 
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XXV 

Na ausencia do secretario os accionistas e a directoria poderão 
nomear um secretario interino para. lavrar as actas de suas 
respectivas sessões e fazer. tudo o m::tis que elles ordenarem 
relatl"fo a esse officio. 

XXV[ 

Ficarú, sob a sua guarda. o sello collectivo (que represente a 
corporação) da companhia e atfixará o mesmo emquanto occupar 
esse cargo a todas as acções emittidas e quando for autorisado 
pelo presidente ou pela directoria a fJ.zel-o elle apporá o dito 
sello nos contractos e demais instrumentos. 

O TIIESOUREIRO 

XXVII 

O thesoureiro só terá sob sua gun.rda o dinhcjro e cauções 
pertencentes á comp:mhia. cobrará e pagará touo o activo e 
passivo da compa.nhia e guardará os capitaes creditados ou 
depositados em nome da companhia no log-ar ou logares desi
gnados pela directoria opportnnamente e despendel-os por ordem 
da mesma. 

XXVIH 

Fará ou mandará fazer a escripturação exacta da conta da sua 
receita e despeza em livros, que a todo tempo poderão ser exa
minados pelos directores. 

XXIX 

Desempenhará todos os outros deveres quo lhe possam ser 
opportunamente commettidos ou dclle exighl.os pela directoria. 

ASSIGNATURA DOS CliE<~UES, CONTAS, ETC. 

XXX 

A assignatura de dons dos seguintes funccionarios, isto é, do 
presidente, vice-presidente, secretario e thesoureiro, ou de 
qualquer dos funccionarios supra mencionados e um dos admi
nistradores ou gerentes da companhia, ( tendo sido o mesmo 
gerente para isso devidamente autorisado por procuração ou 
deliberação dos directores ) , será rertuisi tauo para ohrigar a 
companhia a respeito de todos os cheques, saques, letras de 
cambio, contas acceitas, salvo si por votação em contrario resol~ 
verem os directores. 
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TRANSFERENCIAS E INSCRIPÇÕES DAS ACÇÕES 

XXXI 

Todas as transferencias de acções serão assignadas pelos seus 
possuidores pessoalmente ou habilitados por procuração no 
acto da transterencia, as velhas em todo caso serão restituídas 
e cancelladas para serem trocadas por novas acções. 

XXXII 

Todas as acções emittidas pela companhia levarão o sello da 
companhia e serão assignadas pelo presidente ou vice-presidente 
e pelo thesoureiro . 

ADl\IINISTRADORES LOCAES 

XXXIII 

Haverá dons al!lministradores ou gerentes locaes ou assistentes 
que serão designados opportunamente por escolha da directoria, 
os quaes terão escriptorio no Pará, Estatlos Unidos (lo Brazil. 

Esses assistentes locaqs serão in vostidos na g-l)rencia dos ne
gocias no Beazil, com poderes que a seu turno lhes seri:ío pro· 
scriptos pela directoria ou pelo presidente da companhia, inclu
sive o poder de assignar pelo presidente da companhia, quando 
estiver exercendo as attribuiçõos da referida directoria que lhes 
forem conferidos e autorisados a, agir om geral em nome da 
companhia, inclusive o poder de assignar em nome da companhia, 
com um dos outros empregados da companhia, chefes, saques, 
letras de cambio, contas acceitas e todos os títulos de divida da 
companhia, dentro dos limites prescriptos pela procuração que 
lhes seri conferida. ou dada pela diroctoria ou pelos emprega
dos a isso devidamente autorisados debaixo do sello da com
panhia, e todos os actos de taes administradores locam; dentro 
da esphera do seu poder e autoridade por si e em nome da 
companhia, obrigarão a referida companhia como si por ella 
feitos e praticados. 

EMPREGADOS 

XXXIV 

A companhia terá o seu escriptorio principal na cidade dos 
Estados Unidos da America, que a directoria entenda determinar 
e terá um escriptorio para transacções dos negocios na cidade 
do Pará, dos E::;tados Unidos do Brazil, e tambem poderá ter 
escriptorios em outros logares que a directoria a seu tempo 
entenda prescrever. 
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SE LLO 

XXXV 

O sel~o collectivo da companhia conterá as palavras: Tlw 
Sears Pará Rubber Company, cercando as palavras emblemas
Jncorporaled - Mil oitocentos e novent~t e sete. 

ALTERAÇÕES 

XXXVI 

pm ou mais artigos destes estcttutos póde ser alterado, 
emendado, accrescentado, ou rejeitado, quer pelos accionistas 
em qualquer reunião, quer por votação da maioria dos dire
ctores em qualquer reunião da directoria ; mas, se dará a viso 
da alteração, emenda ou rejeição propostas pelos accionistas ou 
directnres na proxima seguinte reunião, ou será isso então 
e~pecificado na convocação para a reunião á qual terá de ser 
proposta essa alteração, etc. 

A 

Art. 47. Dependem ta,m,bem de autorisaç.1:o do Governo para 
funccjonar pa Republica as spciedades anonymas estrangeiras e 
as sqas ftliaes, devendo observar-se o flUe segue em referencia 
a taes ~ssqcjaçõf:lS-

(1) Qs estatutos devam declarar o tempo maximo, nunca exce
q~pdo de dous armos, contados da data q~ autorisação dentro do 
qunl a sociedade pu cpmpanhia tem (le realizar dons terços, 
pelo mepo~, do seq capit~l J1a Republica. 

(2) Essas companhias ou sociedades ficarão snjeitns ás dispo
sições qq~ regefll as so,::iedades anonymas no toe' nte aos de
veres e oQrigações entre a ~ociedade e os seus cretlores, accio
nistas e quaesquer part~s interessadas, que sejam domiciliadas 
no .arazil, f3ruhora ausentes. 

(3) Ulll~ \vez obtida a aqtorisação, essas sociedades sob pena 
de nullidade, antes de archivarem na Junta Commercial e onde 
não a houver, no registro de hypothecas uo termo ou comarca. 
os estatutos~da sociedrlde, a reln.ção pominal dos subscriptores 
com a designação do numero de acções e as suas entr<i.das e a 
certidão de;deposito de um decinw do capital, afim de fazer no 
Diario Official e nas gar.etas do termo, dez publicaçõe1 exigi
dasfpeJo pre~ente depreto-

L~i numerp tre~ mil;~ento ~ cincoenta de quatro de novembro 
~e mil oitocentos f3 oitenta e dons. artigo terceiro paragrapho 
primeiro, final ;,decreto numero oito mil oitocentos vinte e um 
~o mesm;t anno, artigo cento e tl'iuta, paragrapho primeiro; 
decreto numero~ cento e sessenta e quatro de dezeseto de janeiro 
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de mil oitocentos e noventa, ':l.rtigo primeiro paragrapho se
gundo, numeros um, dous e tres. 

( 4) As sociedades estrangeiras na Repuhlica são. obrigadas a 
observar as disposições do paragrapho antecedente, dentro de 
seis mezes, a contarem-se da data da publicação do decreto nu
mero cento e sessenta e quatro de doze de janeiro de mil oito
centos e noventa, sob pena. de perderem o direito do funccionar 
nesta Republica ( decreto numero cento o sessenta, e qua.tro, 
artigo trinta e tres, para.grapho unico.) 

Cidade de Nova York o Condado de Nova-York. Estados 
Unidos. Frederick Stewa.rt, depois de prestado o (levido jura
mento, depõe e declara que é secretario da The Sears Pará · 
Rubber Company, - e que confronta a cópia dos estatutos da 
referida companhia com os estatutos originaes apresentados 
oufile com declaração de ser elle o secretario e que a ~nte
cedente é transcripção fiel e exacta da mesma dos refe:ridos 
estatutos originaes, em todas as suas partes:-( Assignatlo) 
Frederick Stewart. Juramentado perante mim, aos quatorze 
dias do mez de setembro de mil oitocentos o noventa o sete 
14 de setembro de 1897.- (Assig-nado) Chas. A. J{ane, ta
bellião publico do Condado de King:;. Ao lado se achava 
apposto o sello do tabellião do Condado de Kiugs. Chas. A. 
Ka.ne. -Certidão apresentada no Condado de Nova-York.
Estado de Nova-York.- Cidade e Condado de Nova-York.
Estados Unidos. Eu, Henry D. Purroy. secrehtrio da cidade 
e Condado de Nova-York, e tambem secretario do S uprerpo 
Tribunal da dita cidade e Condado que é Tribunal de ~u
thenticação, pela presente cortifico que Chas. A. Kane apre
sentou na, secretaria do Condado de Nova-York cópia autbentic~ 
de sua nomeação de tabellião publico do Condado de Kings com 
a sua assignatura autographa o era ao tempo da, deposição 
que fez, annexa, devidamente autorisario a fazel-a, e eu conhe
cendo bem a lettra do dito tabellião publicp creio realmente 
que a assignatura da certidão armexa é verdadeira. Em teste
munho do que assignei, appondo-lhe o sello do referido Tribunal 
e Condado aos quatorze de setembro de mil oitocentos noventa 
e sete (14 de setembro de 1897).- (Assignado) Henry D. Purroy, 
-Vinha affixado o sello da Secretaria acima mencionado, em 
papel onde estavam estampadas as armas do Consulado Geral do 
Brazil em Nova-York. Reconheço verdadeira. a assignatura 
junto de Henry D. Purroy. tabellião da cidade e Condado de 
Nova-York~ legalisando o documento annexo ; e para constar 
onde convier, a pedido de The Sears Parà Rubber Company, 
passei a presente que assignei e fiz sellar com o sello das armas 
deste Consulado Geral dos Estados Unidos do Bt>azil em Nova
York, ao dezesete de setembro de mil oitocentos noventa. e 
sete ; devendo esta minha assignatura ser reconhecida na Secre
taria de Estado das Relações Exteriores ou em qualquer das 
Alfhndegas e Delegacias 11scaes da Republica. para poder pro
duzir os seus efi"eitos no Brazil.- Nova-York, aos dezesete de 
setembro de mil oitocentos noventa e sete.- A. F. Xavier 
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(assignado), consul geral. Achavam-se appostas duas estampi
llws do valor collectivo de tres mil róis da Repul>lica do Brazil, 
devidamente inutilisadns pAla tlata e assignatura supra. 

No alto da folha estava ruLricada a m0snut com o numero 
tres mil duzentos cincoenta e quatro (n. :l254). 

1\lais aLaixo vinha lançado : «Recebi (dollar um c sessenta 
e cinco) (dollar 1 ,G5).- (Assignado) .F. X. Abaixo estava aíli
xado o Rello do referido Consulado.- 1\.e~onhrço vord:ulcira. a 
assignatura do Sr. A. F. Xavier, consul geral do Hrazil em 
Nova-York. 

Rio de Janeiro, quatorze de outubro de mil oitocentos no-
·venta e sete.- Pelo director geral, (~ssignado) A. J. de Raul Fon
seca, director interino da. terceira secção. A data e assignatura. 
supra inutilisaram quatro estampilhas do valor collectÍ\'O de 
quinhentos e cincoentn, reis (~:J50). Ao larlo osVwa o sello <la 
Secretaria de Estado das Relações Exteriores. 

Sobre tres estampilh<lS do valor totftl de tees mil e sPiscentos) 
réis (38600) se vht o carimbo da Receberloria da Capital Federal, 
com a data de quatorze de setembro de mil oitocentos noventa 
e S8te. Todas as paginas ou folhas do presente documento 
vinham rubricadas com o numero col'rospondento ás mesmas 
segundo a sua ordem e a:::~i~·natura on inieiars do nome do 
consul geral do Brazil em Nov<t-York, o SI'. Antonio Fontoura 
Xaveir, o qual sobre cad:t uma d:1s me:-;rnas nflixou o sello 
do dito Consulado, prendendo-as todas pot• 11111 atilho fixado pelo 
sello daquelle Consulado gravado sobre lacre vermelho. 

Nadamais se continha nem S•J achava no documento supra 
mencionado que, o mais fielmente possível e litteralmente quanto 
me foi dado t'azel-o, verti do proprio original inglez. 

Em fé do qno passei a presente fJUO :'~signo, appondo-lho o 
sello do meu otlicio nesb cid:ulr, aos dc:wsf'is di~1s do mez tle 
outubro do armo de 18U7. 

Rio tle Janeiro, IG de outubro do 1~D7 .- Joaquim Jernnymo 
Fm·nandes da Ctmlw Fillw, traductor publico. (Estava o scllo 
do traductor no centro do qual se via o numero 107, bem como 
seis estampilhas no valor de 6$300 inutilisarlas pelo segninte : 
Recebi emolumentos 63$. Idem estampill1as G:)::oo. Somma 
G9$300).- Fernandes da Cunha Fil!to. l{eeonlteço a tirma supra. 
Rio, 21 de outubro tle 1897. Em testemunho de verdade (Estava 
o signal publico).- Dcwio Teia:eira da Cunha. 

Nada mais se continha em a traducção aqui transcripta da 
qual eu, tabellião, abaixo assignado, hem e fielmente fiz ex
trahir a presente publica-forma, que conferi, suiJscrevo e assi
gno em publico e raso. 

Rio de Janeiro, 21 de outubro do 1897. E eu Dario Teixeira 
da Cunha, subscrevi e assigno em pnlJlico e raso. Em testemu
nho da verdade.-JJario Tei.r:eira da Cunha. 
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DECRETO N. 2682 - DE 22 DE NOVEMBRO DE 1897 

Declara c~duca a concessão feita pelo decreto n. 10.3i2, de 28 de se
tembro de 1889, para varias obras de melhoramento na cidade e no 
porto do 1Uo de Janeiro. 

O Presidente da H.epublicn. dos gstados Unidos do Brazil, con• 
siderando que a Companhia de Obras HyJraulicas no Br<tzil, á. 
qual foi transferida, polo decreto n. 137, do 11 de abril de 1891, 
a concessão para divers~1s obras do melhoramento na cidade e 
no porto do Rio de .Janeiro, nos termos do decreto n. 10.372, 
de 28 de setembro ue 188H, deixou de executar as ditas obras 
<lentro do prazo lle oito aunos, fixado na clausula 1ll das que 
acornpa,nharam o segundo dos citados decretos, incitlintlo por 
isso na pena do cadnciuade comminada na segunda parte da 
clausula XVll do respectivo contmcto, decreta : 

Artigo unico. Fica. declaradtt caduc:.t a concessão feita nos 
tormo:l do decreto n. 10.372, do 28 de setembro de 1889, 'J)nra a 
con~trucção de varias obras do melhoramento na cidatlo e no 
porto do Rio de Janeiro. 

Capital Felleral, 22 de novemhro de 1807, go da Rcpublica. 

PRUDE:'{TE J. Dg l\lOI:,AES lJARROS. 

Sebast i(To Eurico Gonçalves de Lacerda. 

Abre o ct·cdiLo Rupplemont::tr de :3::31:1~ii2 iÍ. n•t·ba - ExercicioR lindos 

- elo orçamento de i897, paea pagamenlo de vencimentos ao car

teit•o de P claRse da R.-partição Geral elos CorrcioR, Philomeno Jo

celin l~ilwiro. 

O Presidente da Republica dos Estauos Unidos do Brazil, 
usando 1la antorisar;ão conferida no nrt. 8", n. l, da lei n. 429, 
de lO de dezembro de 1:,00, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, 
nos termos do art. 2°, § 2°, n. 2, alínea- C, do (lecreto legisla
tivo n. 392, o 8 de outubro do mesmo anno : 

Decret~ : 
Artigo nnico. F'ica :~horto ú, verln- l~x:crcicio::; fln:los- do or

(':-lmcnto rlo 1897, do i\linisterin (1:1 Far.P-n1L1, o cro(lito snpplnmon
tar drt import:meia de :~::H:J$77:!, com dotermina,f:t applicn(:ão 
ao pag-amento antorisado pelo decroto legislativo n. U-1, de ;21 
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de junho do anno corrente, dos vencimentos do carteiro. de ~a 
classe da Repartição Geral dos Correios, Ph.ilomeno Jocehn Rt
beiro, relativos ao pcriodo de 7 de fcvormro de 1894 a 28 de 
junho de 1895. 

Capitai Federal, 23 de novembro de 18()7, go da Repubiica. 

PRUDENTE ,}.IH~ !\lOitAES HAJ~ItOS. 

B ernanlino de Cmnpos. 

DECRETO N. 2684- DE 2() DI·; NOVEl\WIW IJE 18\17 

Abre o credito suppkmentar \lo 8:009:) ú Ycrba- Exercícios findos

do orçamento de 18!)7, para pagamento de vencimeutos ao 3° official 

da Administração dos Correios do Distrido Federal c Estado do 

ltio de Janeiro, José Francisco nourignes. 

O Presidente (la Republica (los Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisac:lo conferida no art. 8", n. I, da lei n. 429, 
de lO de dezembro de 1896, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, 
nos termos do art. 2°, § 2°, n. 2, alínea.- c, do decreto legisla
tivo n. 392 de 8 de outubro do mesmo anno : 

Decreta: 
Artigo unico, Fica. aberto á verba-Exercicios Hndos-do orça

mento de 1897, dt> Ministerio da Fazenda. o cr·edito supplementa.r 
da importancia de 3:009$, com determinada npplieação ao pag;t
rrwnto, autorisado pelo dect'eto legislativo ll. -13·1, de 21 de 
junho ultimo, dos vencimentos do ::;o o!Ikial da Administração 
dos Correios do Districto Feder;\} e Estado do Rio de Janeiro, José 
Francisco Rodrigues, relativos ao por iodo flc 29 de agosto de 
1894 a 28 de junho de 1895. 

Capital Federal, :~3 de novembro de 18~17, 9" da Republica. 

P lWDENTE .l. l>I<i MORAES BARROS. 

Bern ardi no de Campos. 
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DECRETO N. 2685 - ng 24 DE NOVEl\Ümo DE 18~)7 

Abre ao Minist.erio 1h .Jnstiça e Negocio:> InL0riores, por conta do 

ex:ercicio de i8J7, o ct·edito snpplemeut;:u· de 7ti:~OO$, sendo 33:700$ 
á verba- Secretaria do Sena1lo, e 42::->00.~ á verba- Secretaria da 

('arn:~.t•:'t dos Deput~uloo;. 

O Presidente 1Lt Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisação concedida pelo n. l do art. 8° da lei 
n. 429, de lO de dezembro do anno passado, e ouvi1lo o Tribunal 
do Contas, nos termos do :1rt. 70 § 5" do regulamento appi'ovado 
pelo decreto n. 2400, de 23 1lo mesmo mez e anuo, resolve 
abr·ir ao Ministerio da .Justiça e Negocias Interiores, por conta 
do exercício de 1897, o credito supplementar de setenta e seis 
contos e duzentos mil róis (76 :200$),. sendo: 33:700$ á verba 
- Secretariado~enado, e 42:500$ á verba- Secretaria da Camara 
dos Deputados, atim de occorrer ao pagamento das despezas com 
os serviços de stenographia, redacção e publicação dos deLates do 
Congresso Nacional, durante a terceira prorogaçào 1la actual 
sessão legislativa até ao dia 4 de dezembro proximo futuro. 

Capital Federal, 24 de novembro de 1897, U" d:t !te publica. 

PRUDENTE J. VE l\lORAE:) 13.\RH.OS. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2686 - DE 24 llE NOVE:'IlBRfJ DE 1897 

Abt·e ao ;\Iinisterio da .Tastiça e Negocios Interiot'es, por conta do 

oxcrcicio de 1~\H, o credito snpplementar de Gl8:750:), sendo 
14!:750.~ á verba -Subsidio :JN! Aena1lores, e 477:000:) á verba

Subsidio !lofl deputados. 

O Presidente da Repnhlica dos Estados Unidos do Brazil, usando 
da n,utorisaçã,o concedida pelo n. l do art. 8° da lei n. 429, de 
10 de dezembro do :mno passado, e ouvido o Tribunal do Contas, 
nos termos do art. 7", § !>", do rognlamnnto appmvado pelo de
creto n. 2409 de 23 do mesmo mez e anno, rosol v e abrir ao 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, por conta do exerci
cio de 1897, o c1·edito snpplementar 1lr~ seiscentos e dezoito contos 
setecentos e cincoenta mil réis (618:750$), sendo: 141:750$ á 
verba- Subsidio aos sona1lores, e 477 ~ 000$ á verba - Subsidio 
aos deputados, afim de occorrer ao pagamento das clospezas com 
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o subsiuio aos senadores e deputados, durante a terceira J>roro
gação da actual sessão uo Congresso Nacional até ao dw. 4 de 
dezembro proximo futuro. 

Capital Federal, 24 de novembro de 1897, 011 da Rcpulllica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

AmtWO Cavalcanti. 

DECRETO N. 2687- DE 2G DE NOVEl\IB[W DE 1897 

Crea duas brigadas, sendo uma de infantari:1 e oulra de easallaria, 

de Guardas Nacionaes na comarca ele S. Bento de Sapucahy, no 

EstMlo de S. Paulo. 

O Presidente da Republica dos Esta<los Unirlos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de H do dezembro de 1896, resolve 
decretar o seguinte : 

Art. }.o Ficam creadas na comarca de S. Bonto de Sapucahy, 
no Estado de S. Paulo, duas brigadas de Guaruas Nacionae::;, 
sendo uma de infantaria, com a. designação do IGa, e outra de 
cavallaria. com a de 4a, as quaes se organisarão com os guardas 
qualificados nos <listrictos da mesmn. comarca. 

Art. 2. 0 A 16'' brigada de infantaria so comporú. dos 46°, 47° 
e 48° batalhões do serviço activo e do Hi0 do da re~erva ; e a 
4a brigada de cavallaria, dos 7° e 8° regimentos dessa arma. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 2G ue novembro de 18(J7, !Jo lla. Ropublica. 

PRUDENTE J. DE MOUAES BARROS. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2688 - DE 26 DB NOVBl\lBRO DE ll:l97 

Cr('a duas brigadas de Guardas Nacionaes n:1 comarca da Capella, no 
Estado ele Sergipe. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431; de 14 de dezembro de 1896, resolve 
decretar o seguinte : 

Artigo unico. Ficam creadns na comarca da Capella, no Es· 
tado de Sergipe, duas brigadas do Guardas Nacionaes, sendo uma 
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de inf,mtaria e outra de cavallaria, esta com a denominação de 
2", composta dos regimentos 1le ns. 3° e 4°, e aquella com a 
designação de 4' e forma1la dos batalhões sou IB. lO, 11 e 12 do 
ser·viço aclivo e 4° do da rosm·va, organis:ulos tmlos os corpos 
com os guardas qualificados nos distr·ictos da rererida eumarca; 
revogadas as disposições em contrario. 

Capibl Ferler·al, 26 de novembro de 18U7, 9' uct Republic.t. 

PRUDI•~NTE J. DE .1\loRAES BAIUWS. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 268U - DE 26 Dg NOVE~IDRO DE 18U7 

C1·ea uma brigada de cavallaria tlP Guardas Nacionaes na comal'ca 1le 
1\I:tl'oim, no I•:st:vlo tle Sergipe. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 18'JG, resolve 
decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fica cread~t na comarca de 1\Iaroim, no Estado 
de Sergipe, uma brigada de cavallaria de Guarda~ Nacionaes, 
eom a denominação de 3•, a qual se comporá de dons regimentos, 
com as designações de 5'J e G0 , que se organisarão com os guartlas 
qualiticados nos districto;:; da referida comarca ; revogadas as 
dbposições em contrario. 

Capital Federal, 2G tle novembro de l8U7, IJ'' ua Republica. 

PRUDENTE J. DE .1\IoH.AES 13.\.lUtOS. 

Amaro Car:alcanti. 

DECRETO N. 2690- DE 26 DE NovEmmo DE 1807 

Crca uma brigada de cavallaria de Guardas Nacionaes na comarca 
de S. Pedro de Piracicaba, no I~ s ta elo ele S. l'a ulo. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decr·eton. 4:31, de 11 do dezembro do 18\JG, re
::;ol \·e decretar o seguinte: 

Al't. J.o Fica creada na comarca de S. Pe1lro de .Piracicab1, 
110 Estado do S. Paulo, urna, br·igada d'1 c<.\ vallari:t eom a de•. 

Poder Executivo fS:H 
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signaç,io tle 5a, n qnn I se comporá do flous regimentos ué cá• 
vallal'in, com as denorninaçõos de !)" o 10", os quaes se consti~ 
tuirào com os guardas qualilicados uo distl'icto da mesma comarca. 

Art. 2. 0 H.evogam-se as Jispo:si<;ões em contrario. 
Capital Federal, 26 de novembro de 1897, uo da. Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2091 - DE 27 I>E NOVE:\fnRO DE 1897 

Crea uma brigada de infantaria c uma de c::l\·allaria rle Gunrdas l'\a· 

cin:wcB na cc•mal'C'a de S. JoRc\ !lo EBt.tdo de Santa Calltarina. 

O Presidente da RepulJiica. dos K-tados Unidos do Rrazil, para 
execução do decreto n. 431, de H de dezembro de 18\J6, resolve 
decretar: 

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nnrionnl da comarca 
de S. Jc•só, no Estado d~ Santn."Cathar·ina, uma brigada 1le infan· 
tar:ia e uma de cavalLlrin, com ns dcnomin:H;iies de 2" e 3", 
constítuidas, arpwlla de tres lntallrõos do snrviço activo, com as 
designações rle 4°, 5° e G0 c de um IJatalhão do serviço Je reserva 
com a desigrwção de 2°, e esta dos 5" e G0 regimentos, que se 
organisariio com os guard:~s qualifica<los nos districtos da mesma. 
comarca ; revogadas as disposiçõe::; em contrario. 

Capital Federal, 27 de novembro de 1897, \J" da IV3publica. 

PrWDE:'IlTE J. DE 1\loRÂES BARROS. 

Amaro C'avttlcanti. 

DlWltETO N. 2002 - DE 27 JJE NOVEMBRO llE l8U7 

Crea uma brigv.da de infantaria de Guardas NaC'ionacs na comarca de 

Guarabira, no Estado da Parahyh:t. 

O Presidente da Repuhlica dos Estntlos lln!dos do Brazil, para 
execução do deereto 11. ·1::}, de 11 de rlezembro tlo l8üG, 
decreta: 

Artigo unico. Fica creada na comarra do Guarabira, no Estado 
da ParalJyha, uma brigada. de intantaril\. de Guanln.s Nacionues, 
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com a. designnção uo 2:t, compostrt de trcs bf\talhõcs do serviço 
activo, sob os ns. 4°, 5" c G'J e um do da resc't'Va, com a. dosi
gmt~·ão de 2°, os fJUa,•s so organisarâo com os guardas fJUalitica
dos 11os districtos da nw::;ma comarca ; revogadas as disposições 
em contrario. 

Cn.pitnl Federal, 27 de novcmLro tlc 1807, \l0 da. ltcpublica. 

PRUDENTE J. DE 1\loH.Al~S BARROS • 

. Amm·o Cavalcanti. 

DECRETO N. 2693 - DE 27 DE NOVEMBRO DE 1807 

Di instrucções para a eldção ue Presiucnto o Vice-Presidente da Republica 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra.zil: 
Attendendo á necessidade de consolidar e regulamentar as 

disposições vigentes relativas á eleição para os cargos de Presi
dente e Vice-Presidente da Republica: 

Resolve que na eleição a realizar-se no dia 1 de março vin
douro, para os cargos de Presidente e de Vice-Presidente da 
Republica, se observem as instrucções que este acompanham, 
assignadas pelo Ministro de Estado da Justiça e Negocias Inte
riores. 

Capital Federal, 27 de novembro de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Amaro Cavalcanti. 

Instl)uccões para a eleição de 1 de marco pt,oximo 
vindouro, a que se refere o decreto n. 2693, 
desta data. -

CAPITULO I 

DA EI.EIÇÃO 

Art. 1. o Na eloic;ã.o para os cargos ue Pre:::~iden le e de Vice· 
Presidente da Republica, a que se ha de proceder a 1 de março 
proximo vindouro, os eleitores votarão perante as mcsasjá oloi-



884 ACTUS lJIJ PUDE!\ EXECUTIVO 

1:1;;, na, fó1'ma. •.lo art. 40, § 31, tl:t lei n. ;~5 de 26 1le janeiro 
do Jsq:~, p:H·a sc~rvir em tn·las a:;; el~:i~~õ~~.-; fndn1·:ws f!Ut) Sr..~ rea
liz<H'I~In d !ll''ttt t 1 o JltJL'tO i o da :1du.,l t~::.~·i.-;\a.llll':t, 

F<tl' i.!T·' ·ht> llldc >. i'<ll'.• :1.':\ tn(~".:'"' n:t-·, ..:o ·:i'í·:fl qun hnnvorem 
aCI:l'~S':,ido. 'l'l ,.:tl.tt•J,, d() :t!i·Li!'!•·J1I•l ,J,~ llOV<Is' r~[,·ÍtOI'l'S em 
IInnwr·o r:xt.·ednlltt: a~, m:txim•> tJ,:t 'l':nin.,do na lei, ser·ão no
mn :dP-;. vi·tln di:ts nn!os d:~. C'!oi<.·ío, os l'<',;p•1t~livos In<1Sarim~. 

(L<:i JJ. ;;.) th :!G uu ja1!ui1 o <l l 1S:'2, :lt'! •.. (!l eollllJinado C(lnl o 
de n. :;s.) 

,\rt. :!.." n pro;itlonto do ~~~~~-,"li'DO 1\ltllli,·ipal eornrnnnic:lrú., 
a.!/~ :?n ,j., ;·('\.ci'.:ÍI'o du :!Jinu pt·,,xitt1f), llil·: l·:st:tdu,; ao respnctivo 
pl·,·:dd:~u~,. (IH !:tlH'l'll:t L>r, n llt' J)i-;trid·.J Ft:d,·t·:d ;to Miui-;tro 
d1> lLti•~"Íul', o nn•a·•rq dt) :'(''\'il,_·s elll !J'!''• no:-; t'3rmos dos 
(li'!.:. :\-.:e :'L','~lliP!_c-; •h !(~i 11. 3:-J, tivnr Si·l<~ dividido o mnnicipio 
e o Dist1'i· to Fud;,Jt·a!, f) u lJ!ll:JüJ'O du uLi!ur·.):~ tlu cada. l:iCC<;iio, 
ÍJlCitbÍVO ~LS :li~C]I'<cidaS. 

§ 1."0 1:!<)~-Hunln ou g-ovni'tw.lordo K;t:t•lo o o Ministro elo 11~
teriot·, em visb do:.;,;~IS ~~om•nt~nic:\çÜrJ;.; (quo l'C•Jnisitariio quando 
üdtn.t·em), org-;·nisarão wu qnadt'o, conl('t'mo o modelo annexo, 
eontcntlo 1 otlos u~ munieipios do Est;ulo o to• las a-; frcguezias do 
Dislricto Federal, o belll nssiin, gu;trcL1rLl a ordom numel'ica, o 
numero (lo secções ~lo cad:~ !llUIJÍGipio o f'reg·.tezia e o numero do 
clcitot·cs c1c c:1th sccçiio. 

§ 2." Dnsso quadro remcttcr:ío, :mtcs do dia. da eleição, uma 
eópia autlwntica ao prosid1'nto da. junta apnt·ador<t do Estado ou 
c!o llistricto Feder:d, e outra ao vit~t)-presidcuto (lo Senado. 

(Lei n. 3.!7 <lo 7 do d~~zrm!ll['o <lt} 18\i:>, nrt. 1".) 
i\rt. :L•l Nos mnni(~i!oio-; C!!l qtu~, ptll' qna.lrl'lr~t· motivo, não se 

htHl\'Cll' aiutla pt o<~edido :'t:.; ;lilig' lll·i:::~ l'·'r~nmmowlad:ts pelo 
:\l·t. 3\) rL1. ll·i 11. :l:), 1!0111 :·~ WJllt'~a<;;ío d:t.; Itlc;a;, os pro,;itlcntes 
rbs commi..r,üt~s municip;w:; r:tll!lpi'Ít'ilo dr)~.; loj:'" o que se acha dis
po:,;to n:.t Lw:c:ma. lei, e em tumpo oppilt'tnuo os presidentes dos 
govnt'ilüS m::n!cipaes proritl::nl'i:1rão p:1 l'tt a. organisação das 
dit:13 lllDSl~·. 

l'aragr:;plto TII1Í8o. Si o pt't'i';dcn!o rln lloverno 1\Iunicipal 
ou qnalrplt~r· o.utro tnmnhl'·) ou o :)••r:rd:u·io doixar de fazer, no 
prazo legal, a CLHtvoc: ç~io pa!'<t nont'~:t•:.:;lo da::; Illesas cleitoraes, 
qualrpwr Ítllltlr-di;tlo z~111 Vll[o·; p11 lel':·, r,: nl-a. 

(Decreto n. lli(i~ dn 7 d:' l'uH'.t'<:iro d l n·~D!, art. 2'1 ; e decreto 
legi::;l:.tliv'' n. 181 dn 2:1 du S'tnrnhro dt~ }:.',1::, :nt. 2".) 

Art. 4. 0 Vinto rii:\S anks da elui~.;ãr,, o pt·n:eideute tla com
missão munieipal m:~IHhr:'t ttflixar <~dih('S e,: nl;Jic;d-os pela im
pren~a, convidando os elcit•JI<)ci a dar o SDll voto, declarando o 
di<t. Jog·ar (1 hora da oluie:lo e u numm•,J do nomes qne o eleitor 
deve incluir em suns ce·!ul:1::, e pt'e\··~nin,lo a di~~~riminação dos 
involucro~:. 

(Lei n. :~?'>, al't. :-3\l, § 2 •.) 
Al'l. 5. 0 Qtl;l,!ldo o pt'•':<idonL> th enmntic;:~ão· mnnicipal, ató 

einCtJ d.i<l'> a11t1~3 d:t. cleiç:lo, uão tjc;el' t•ald!t·:Jtlo o 1:tlital com a 
dc.-:;ignação dos cdificios ::·m que ~ti dev::un' o ll'ol'tuar os trabalhos 
el,:Jitonv~~, qualquer 1lo3 mctubro.3 oloi tus para ns mesas eleitoraos 
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po1lerá fazel-o, uovenrJo tal dosign:1ção pr(walocer em relação a 
qnalqner outra. quo po:-;todormont•: :~·· l't::dize. 

(Loi n. 3G, art. :m, ~ :3·•.) 
At·t. ti. 0 Opt·u:-;idettto d:' com:~t;•,•.;:\\J !l•:l:licip'll far:·l. •'lll tcntpo, 

oxtt·nhit• cc\pías ;t!lthnntk,:~; do nli-.1:':'1'11111 d:1s :-;.•c:·Jí ,.,, H•!!:lllldo 
a divbiio clt'odu:Hla, t•ara set·em t·ut~wltid.:s aos l•t·•h:;,kllti!S das 
rospeclivas m. ::;as. 

Pamgrap!Jo unico. A remuss t J, ·:.;:-:as dlpias snl':t f1•ita pelo 
Correio solJ regh;tro, ou por otlieial d·) .i nsti~·n, cntnt•ri wlo úqtu:l lo 
a quem for entregue accn:'at· o t·ecr.JIJitll''llto. 

(Loi n. :~5. art. 41.) 
At't. 7." (.Jnando, ató oiln dia:.; :mio:; t!;l, (•ki~·il.o, o pt·nsillt~nlo 

ela mesa nüo tivol' n:culJido a cúpi:t do :di: t:ut,uttlo Jut'oiolltli it 
sua secção, podm·ú qua; qnor do~ nwmlll'OS dnlh reqtli~it•tl-a 1lo 
sect·etar·io da Municipn lid;ulo, o qual, tnl> pclla du re;;ptH1>:alJili
clado, sati::;Cará imntediat:unenlc a I'orpd,;ir,ii''· 

(Ld n. 3.?>, :ut. ·1~.) 

CAPITULU ll 

Al't. 8. 0 Os meltthros das meRn..,· olr'ittlf'<tf); l'onni~·-sn-h~10 no 
dia 1la eleição~ ás 9 !lotas da t:tanlti"í, n lt·.~·:'!' de:-;i;~·l·fldi), n eln
gewlo, :'t pluralidado do VPlos, o ::;t•tt p :id<'llie o o :.;t':·:·darin, 
arpwllc tlt)SÍ~Il:lrá, de entre u:-i dl'ln:th 1:1 ·!ttl•r(J:~, <'·, 'll'C tl•!Villll 

fn.zm· a Cltit!li:lda, tltJS elOI[tot't'·, l'!"Ct'l:r ! :l 3 Jj~;f:IC) O 1::\illtJilltll' OS 
titnlos, lavr:ttulo o SüLTdt:q·io i:lli•:··li:llíll'!:l • :: ;H:h, ent1ivro 
proprio, ahc1·to, nunwrado, l'Uki•:;•rlt, () Pln ~·~·;··!o t'n!c l'n~:;idonto 
do Uovot·no l\ltlllicip:tl. 

A eleição eottwç:~rú. u tut·uti!l:i l';'t nu m•:~·!lltl dL1. 
(L1·i n. 35, art. 4:~.) 
Art. 0. 0 l't'u<~üdC!'-sn-ha ú. nlckii() :-cl!J!:!'o q11<J <\•nq•:1rece1', no 

menos, um dos lllctulJI·n,,: rh mcs:l,;il·~ :,.~lU lt•.•;· .:-; d'l ;i;t tn~:t·c:atlo 
pat·a.ella. 

No:;Le caso, o lllO~:trio prr•scn!e cow;i i:1r:'J. d•:11s d1o:~ ·~kitoro,; ria 
sr~cçiin e cnm ell ~s ol~>~~era o-; O'llt·n,, '!IW I !l!l :<:ion:m"í.o, ntú o 
tim dos tmlmllws. sob stli1 pJ·,•,;idr•:lr: a. 

§ 1. 0 Si ~~o:nparc<'rq•e:n don-; 111o at•ir•>, t:1·!n. urn couvitl:;r·:'t um 
1los elnib:t·os pn·~;cntcs o <•s qn .tro •. l·!.~···r:H• P qt!itllo, q:w S\~t·:\, 
OS(~O)llidü <'t SUl'tP, t-i lll't!\Pl' f'llll•:ll••. 

§ 2." Si CO!l1[lilr'('I'Cl'Ctll t.t·t~' [.tll':·:t!'Í()', (rl!lVÍcl:ll'it il mes:t dons 
dos eleitores pr•,:>•'Jd.Ps nfitll dt• or·r·111•:•r ,.~, \rl.:::q·us V:',!~'"''• 

§ ;l, 0 QlJ;o!Jd() I'OlllJI:IJ'f'l'•'!' fll ·Í< 111 ! \li ,j, >' !lit! •ll'ÍI)· I' )!I'J.11ttln\ 

fnr' o prr!"identl', t'S 1•' ~~~~a -1: i!11i 1 i'' 1. ;ti.~ \. :!1! d >lj!lf'lle". 
§ ·l." Cada elr•ít\lt· \:11:\l:·r :1:• · .,,, .~. ,.,, 1,,. ,•:divt•i' .. ~; :t:;:l:o. t~i, 

porém, nt<~ Ú.c; lfl hoJ·nt; clt• 1\':1 rl1 rlr! ·>·;,\ 11i:• i'•ll:l!l:!'• ( l' nr·nhunt 
dosinosarios <la. s·•<\~·ln,.,,~' 1 ,:! 'i'··· · 1 ··.~ • :,,,,! ·r-:;1) ,., 1 ,. "lTl •'<ilrn. 
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qualquer secção, ontle seus votos serão tomadog em separado e 
detirlos os diplomas ató terminar a apuraçiio. 

§ 5. 0 Installa.da a mesa, tera começo a chamada dos eleitores, 
pela ordem em que estiverem na rcspecti vn. cópia do alista
mento. 

A falta dessa cópia de alistamento, pnrém, não impedira o 
recebimento das cedulas rios eleitores que comparecerem o exhi
birem os seus títulos dtwidamente legalisados. 

§ 6. 0 O eleitor não sera admittido a votar sem apresentar o 
seu titulo, não porlenrlo, em caso algum, exhibido este, lhe ser 
recusado o voto, nem tomarlo em separado, excepcão dos casoS 
'Previstos no § 4° deste artigo e no § 51) do art. 11 destas 
instrucções. 

No dia da eleição, si nenhum dos mesarios houver ainrla rece
bido a cópia do alistamAnto, a eleição se re 1lizará f,,zeodo-se a 
chamada por qualquer cópia, qne será posteriormente authenti
c~da, ou mesmo, na fnl ta de cópia, se procetle1·á á eleição sem 
chamada, sendo arlmittitlos a. votar todos os eleitores que se 
apresentarem munidos de sons títulos. 

§ 7. 0 O recinto em que estiver a mesa eleitoral será separado 
do resto (la sala por um gl'adil, proximo daquella, para que pos
sam os eleitores presentes tlscalisar de f()ra do recinto todo o pro
cesso eleitoral ; dentro do recinto e junto aos mesarios estarão 
os fiscaes do~ c:tndidn tos. 

§ 8. 0 Antes da chamnd;t a urna será alJerta e mostrada 
ao eleitorndo, para que verifique estar vasia. 

§ 9. o O eleitor, logo que tenha depositado na Ul'IHI. dnn.s 
cedulas, manuscriptas ou impress;lS, em involucros distinctos, 
uma - para Presidente da Repultlica- e outra - para Vice
Presidente da Republica. assignará v livro de prAsença,, aberto, 
numerado, rubricado e encerrado pelo preEideute da commissã.o 
municipal. 

§ lO. A eleição será por escrutínio secreto. A urna se con
servará fechada, á chave, emqnanto durar a votação. 

(Lei n. 426 de 7 de dezembro do 1896, art. 1 o e §§ ; Decr. 
n. 1668, art. 7°, §§ 3°, 4°, 5°, 6°, 8ú e 9"; e lei n. 35, art. 43, 
§§ 3°, 4°, 5°. Ô", 8° e 9°.) 

Art. 10. Será licito a qualqner eleitor votar por voto desco
berto, não podendo a mesa r*'cu:.;nr-~e a acceital-o. 

Paragrapho nnico. O voto descoberto sera dado apresentnnrJo 
o eleitor duas cedulas, qne assignará perante a mesa, uma das 
quaes será depositada na urna e a outra lhe será. restituída 
depoi~ de datada e rubricada pela mesa e pelos fiscaes. ' 

(Lei n . 426, art. 8°.) 
Art. 11. Terminada a chamada, o presidente fará lavrar um 

termo de encerramento, em seguida á assignatura cio ultimo 
eleitor, no qual será declarado o numero dos que houverem 
votado. 

§ 1.0 O eleitor que comparecer depois de terminada a chamada 
e antes de se começar a lavrnr o ter·mo de encerramento, no 
livro de presença, será adrnittirlo a votar. 
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Nessa occasião votarão os mesa rios que não ti verem sens 
nomes incluiuos na lista da chamada, por estarem alistados em • 
outra secção, os eleitores de que trata o§ 4° (2·1 parte) do art. go 
destas instrucções, e os tiscaes flue l'orem eleitores. 

§ 2. 0 Lavrado o termo de encerramento no livro de presença, 
passar-s:~-ha á apuração, pelo modo seguinte: aberta a urna pelo 
presidente, contal'a este as cedulas receLidas, e, depois de annun· 
ciar o numero dellas, as emmaçar:\ de accordt~ com os rotulos, 
recolhendo-as, logo npós, á dita urna. A' proporção que o pre
sidente da mesa pr(i)ceder á leitnr:t de cada ceduln, fJUe tirar da 
urna, passal-a-ha aos mesario::; e fiscaes, p:.tri.t fazerem a veri
ficação dos nomes lidos. 

§ 3. 0 Embora não se ache fechada por todos os lados alguma 
cedula, será, não obstante, apurada. 

§ 4, 0 Das cednlas flue contiverem mais de um nome só serão 
apurados os que occuparom o primeiro lo.:;ar, desprez:u.los os 
outros. 

§ 5. o Serão apuradas em S8parado as ceJulns que contiverem 
alteração pur falta, augmento ou suppressiio de sobrenome ou 
appelliJo do cidadiio votado, ainda que se retira visivelmente a 
iudi vid uo determinado. 

§ 6. o Não serão apuradas as ced u 1 as : 
a) qnando contiverem nome riséado ou substituído, declaração 

contraria á tlo rotulo, ou quando não houver intlicação no invo
lucro; 

b) quando se encontra.r mais de um:t dentro de um so invo .. 
lucr·o, quor se,ia.m escriptas em papeis separados, quer uma. 
tlellns no proprio involucro. · . 

§ 7. 0 As cedulas e involucro a que se referem os§§ 5° e 6°, 
devidamente ruuricados pela mesa, serão remettidos ao poder 
cop1petente, com as respectivas actas. · 

(Lei n. 35, art. 43, §§ 7°, 10, 11, 12 e 13; e lei n. 426, art. }o, 
§ 4°, e arts. 5° e 10.) 

Art. 12. Concluída a votação e rlepois de lavrado o termo de 
encerramento no livro 1le assignaturas,a mesa dará. aos candida
tos, ou aos tiscaes, boletim assrgnado por' ella, declarando o, nu
mero de eleitores que tiverem cornpar·ecido e votildo; e depois 
da apuração, lhes entregara outro, .:amLern assignado por ella, 
contentlo a votaçã-o que houver obtido cada um dos canrlidatm;. 

§ 1. o Os fiscaes passarão rec~ibo de ambos os boletins, no acto 
da entrega de cada um delles, e disto se deverá fazer menção n:1 
acta, como tambem si os tiscaes se recusarem a passar os ditos 
recibos. Estes boletim), com as tirmns dos mesarios reconhecidas 
por tabellião, poderão ser apresentado;; na a pu ração geral da 
eleição, para substituir a acta. 

§ 2. 0 O presidente, em seguida, -proclamará o resnlta1lo da 
elekão, pela lista de apumção,procedendo a qualquer vel'ificação, 
si alguma reclamação for apreseutada por mesal'io, fiscal ou 
eleitor, e fará lavrar a acla no livro propdo, a qual será assi
gnad<t pelos mesa.rios e ftscaos, e eleitores que o quizorem. 

(Lei n. 35, a.r·t. 43, §§ 15 e 16; e loi n. 426, art. <J".) 
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Art. 13. O candidato poderá apresentar como fiscal, em qual
quer secção do município, um eleitor de outra secção ou parochia, 
bendo, na S'lcção quo tiscalisar, apurado o seu voto. 

(Lei n. 426, art. 5°.) 
Art. 14. Poderá ser ftscal ou membro das mes:ts oleitoraes o 

cidadão brnzileiro que tenha as condições de elegibilidade, 
embora não estej 1 alistado eleitor. 

(Lei n. 42G, art. 4°.) 
Art. 15. O ofllcio de nomeação do fisc;ll poderá ser entregue e 

este funccionar om qnalrluor csttvlo em quo se acho o processo 
eleitoral. 

(Lei n. 426, art. 3".) 
Art 16. Sob pretexto :llgum poderão ser recusados os fiscaes 

apresentados pelos candidatos ou por' um gr·upo de 30 eleitores, 
ao menos, nos termos dos§§ IG e 17 do nrt. 43 tla lei n. 35 de 2G 
de janeiro de 18'J2. 

(Lei n. 426, art. 6".) 
Art. 17. A rocusn. dos tiscaos, bem como dos mesarios etre

ctivos ou seus supplentes, na falta destes, constituirá nullidado 
lnsanavel, ficando salvo, neste caso, aos oleitor(~s o direito de fazer 
suas declar<~ções perante os tabelliães e autorid;tdes judiciarias 
ou votar a descoberto per·ante a me:;a Ja SJcçt"io mais proxima. 

(Lei n. 426, art. 7°.) 
Art. 18. Na a.cta da eleição deverão ser transcriptos os nomes 

dos cidadãos votados, com o numero de votos que obtiver catla. 
um, sondo escriptos estes em ortlem numeri~a. 

Da. mesma acta constara : 
a) o dia da eleição e a hora em que teve começo ; 
b) o numero dos eleitores que não ti verem comparecitlo ; . 
c) o numero de cedutas rece!Jidas e apuradas promiscuamentn, 

para cada eleição ; · 
d) o numero das recebidas e apur·adas em separado, com de

clar'ação dos moti vo3, os nomes dos votados e os dos eleitores que 
de lias f Hem por taJores ; 

e) os nomes dos mesarios que não assignarem a acta, decla
rando-se o mo ti v o ; 

f) os nomes dos citladãos que assignarem no livro de presença. 
pelos eleitores que o não puderem fazer; 

g) todas as occurroncias que se Jel'em uo processo da eleição. 
(Lei n. 35, art. 43, § 18.) 

Art. 19. Qualquer dos mesarios poderá assignar-se-voncido
na acta, dando os motivos; no. caso Je não querer a maioria. 
da mesa assignal-a, deverão thzel-o os demais mesa rios e osfiscaes 
que convidarão para issn os eleitores que o qnizcrern. ' 

(Lei n. 35, art. 43, § 19.) 
Art. 20. Cada fisca.l terá o direito de tirar copia da acta, 

subscrevendo-a o pr'es1dente e os mesarios. 
(Lein. 35,art. 43, §20.) 
Art. 21. Finda a eleição e lavrada n acta, será esta immedia

tamente transcripta no livro do notas do tahellião on outro 
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qu'\lquer serventuario de justiça ou escrivão acl hoc, nomeado 
pela mesa, o qm\l dará certidiio a, quem a 11edir. 
. § }. 0 A transcripç·ão da ael<l l'OI' escriv;'lo arl hoc será feita em 
livro especial, a bet·tu pelo pr,~sidente d;t collllllissilo ~eeciollal e 
rnbricrulo por um tlos tncmlit·o:; d:t minorhl. 

§ 2." A distl'ilmi<;ão dos tahnlliã.,•s e ~~~rvtmlnarios de jusliçn, 
incumbe no presidente da, <~Ottllni:,;-.;iio municipal, o que farú publico 
por cdi tal, com alltc~8Ciloncia do dez dias, pelo nwnos. . 

§ 3." A tntnscripr;ãn da acta dovcrú, :-cr assig-n:Hlil, pelos membros 
da mesa, tiscacs o nlritore~ JH'e:-enlt~s rpto o quiwrern. 

(Lei n. 35, art. 4:~, §~O.) 
Art. 22. Qmllquel' eleitor da secção c bom ~ssitr.. os fiscaes 

porlorão otferecer protestos, por·esclipt,), ndativnnwnte ao pl'o
cesso da elei<;;lo, l'"~sando-sn recibo ao protestanto. 

Estes lJI'otestus soriio ntbriearlos pel;t mesa, que, contra-protes
tando ou niio, appens<tl-o:-~-lta a <'<'~pia da ada, r1ue será reuwttida. 
á respectiva. junta <~pm·adot':l. 

(Lei n. 3:>, art. 4;3, § 21.) 
AL't. 2:l. A mesa runccionnrú sob a direcção Llo pt·esidente, n. 

quem cUillJH'O, de accot·do com os mesarios, resolver as questõe~ 
que se suscital'em, rng-nlar a policia, 110 recinto d:.t assomiJlóa, fa· 
zenclo relit·ar os que pertnrlmt·em a orrlelll, prcnrlet· os (pie com
metlerem crime, lavrar o rt3Spoctivo auto, remettewlo immeclia
tameiJtc, cr)m o mesmo auto, o delinrpwnte á autorid:ulo compe
tente. 

Niio soriio p~rmittidns ::tos me:::ario'> di:::ensstíos pr(Jh:ngadas. 
(Lei n. :33, art. 4:1, § 2:L) 
Art. 24. A substitniçilo dos mesarios que f:~ltarcm f:\r-sc-ha 

inu•'pendentemento do aviso on cnllltlltl!lic:tç:i.o do:.; impnrlidos, 
drsrle qne constar aos ~ulhtituto.; a liL!ta tlo qu;dqnet' moml•ro 
elroetivo. Na, falta d('s sup[•lunte:-;, o:; memli1'<1S prosentos no
mearão fJUOm os snl,~titu;t, de acconlo cum e~tas in:-;tru(~çõos. 

(Lei n. 35, ~ll·t. 4:l, § 21, combiuauo com os ürts. l'' c 4° da lei 
n. 4:2G.) 

Art. 25. A eleição o apwaçü:o não deverJo ser interrompidns 
sob qnalquor pt'etc .. xto. 

(Ld n. 3:l, art. 4:J, ~ 25.) 
Art. 26. E' cxpre:::satnento prollihid:1 a presença. de forç:t pu

blica dentro do edificio em qne se proceder á eleir;ão c em suas 
ir_n!_nediações, sob f)Ua!qner rnnrLt mtHJto, ainda mesmo, á rcritÜ· 
SlÇilo dn mesa, pa1·a Illantt'r <c ordem. 

(Lei n. 35, art. 4:~, § 26.) 
Ar·t. 27. Si a mesa. não acccit:w os protestos ele que trata o 

art. 22, poderão estes ser lavrados Jlü livro de notas do tabe 11 i fio, 
dentro de 24 horas após a clui~'ãt>. 

(Ld n. 35, nrt. 4:3, § 27.) 
Ar-t. 28. Os livros e mais papois coneonwntesá eleição devem 

ser· rnmotti<lo-;, !lo prazo do lO dins, :10 pre.sid·~nle do Governo 
Munieip;tl, atlm elo f:let•ern recolhidos ao arcltivo da 1\fnnicipa
lirla•le. 

(Lni 11. 3;-),nrt. 43,~?.8.) 
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Art. 2D. Terminada a eleição, a mesa eleitoral fnrá extrahir tres 
cópias da neta respt~diva, i nclnsi v e a neta. da formação da mesa, 
e das nssi:...!·r1atnras dos eleitores no livro de pref'ença, as quaes, 
depois de assignadas pelos rw~sarios e concel'tndas por tabellião 
ou qualquer serventuar·io de j nstiç<t ou escrivão ad hoc, ser'ão 
enviadas, regh;trndns pn lo Correio e no prazo maximo de tres 
dias: ama, ao Vice-Prcsitltmte do Senado; uma, no presidente 
ria juntn apuradom, e uma ao juiz seccional rlo Estado, ou ao 
Supremo Tribunal Fedoralua eleição que tiver logar no Districto 
Federal. 

(Lei n. 347, art. 2".) 
Art. 30. Não ha incompntiuilidade de natureza alguma entre 

os membros da. mesn. eleitoral ou das juntas apuradoras entre si. 
(Lei n. 42ô, art. li.) 
Art. :~1. Não é motivo de nullidarle ter fuuccionado na mesa 

eleitoral um dos ultirnos supplentHs, tPndo comparecido á eleição 
e votado o mesaT'io e!Toctivo ou algum dos primeiro~ supplentes, 
desde que nenhum destes se tenha apresentado a assumir o seu 
log-a1·, nem tenha reelamado a substituição. 

(Lei n. 426, art. 12.) . 
Art. 32. Niio é tambem motivo de nullidatle a f:1lta de assi

gnatura ou rubrica d0 n Igum dos rnesarios ou dos tiscaes, desde 
que a mesa declare o motivo poe que deixaram de fazel-o e não 
tique provado quo ella, o houvesse obstado. 

(Lei n. 42G, art. 13.) 

CAPITULO III 

DA .\PURAÇÃO DA ELEIÇÃO 

Art. 33. Trinta dias depois rlo finda a eleição, reunidos na 
sala tlns sessões do Governo Municipal, nas Cnpitaes dos Estados 
e no Districto FeLleral, o pr·e:;irlen te do mesmo Gover·no, os cinco 
memlJros mais votados e os ~inco imrnediatos ao meuos votado,· 
proceder-se-ha á apuração dos votos da eleição, observando-se as 
disposições seguintes : 

§ 1. 0 O dia, Jogar e hora pnra a apnrnção ser·ão pelo dito pre
sidente annunciados pt'lla irnprens;t e por edital affixado na porta. 
uo edificio da, Municipalid~tdo, com antecedencia de tres dias, 
pelo meno~. sendo convidados todos os que deV<lffi tomar parte 
neste trabalho. · 

§ 2. 0 A apuração deverà terminar dentro de 20 dias da data 
do começo dos trabalhos, e se fará pelas authenticas recebidas e 
pelas certidões que forAm apresentadas por qualqt.Jer eleitor, 
desde que nenhuma duvida offereçam, lavran•lo-se, diaria
mente, uma acta, em que se dirá, em resumo, o trabalho feito no 
dia, desig-nando-se o total da votação de cada cidadão. 

§ 3. 0 As sessões da jnnta apuradora scl'fio publicas, e os elei
tores que cornpnrocerom e os ti::icaes, em qua!quor numero, quo 
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forem pernnte ollas aprcsontauos pelos candidatos, poderão assi· 
gnar as ucta s. 

§ 4. o lnstall:ula a junta, o presidente fhra a brie os officios re
cebidos, c, mand:tndo contar as authenticas, designará um dos 
merubros para pr·ocerier á leitur·a,, e drvitlirá por lettras, eutre o~ 
demais, os nomes dos cidadãos votados, para que, com toda a 
regulal'idade, StJ proceda ú. apuraç<'io, quo será feita em voz 
alta. 

§ 5. 0 Não se realizando a reunião da junta no (lia marcado, o 
prosirlento designará o dia immediato, fazendo lJUblico por edital, 
que sempre será publicarlo na impren~a, existiudo esta. 

§ ô." A' jnnta :qmr·adora cabe sómeute sommar· os votos con
stantes das authenticas, devendo, todavia, mencionar na acta 
qnalr)lrer tlnvida f!lle tenha. sobre a or~anisação de alguma mesa 
de secçã.o el<>itoral, bem coruo, cxpressamenle, os votos obtidos 
pelos candidatos rwssa secç:io. 

Ontrosim, dnvoriin ser declaratlos na acta, alóm de todas as 
occurroncias, os nwti vos pelos quaes ;l junta for levada a apu
I'<U' os votos tomados 0111 sepat·ado pelas me~ns seccionnes. 

§ 7. 0 Em caso do duplicata, dcJvnr·a a jnnb apra·ar sómente 
os votos dnJos na eieil,'ilo que tiver si•Ju feita no logar prévia
mente designado. 

§ 8." Torrninath a. apnrrlção, serão pu hlicaclos os nomes dos 
cidadãos votado:-:, na ordem nurneric;t dos vutos recebidos, e la:. 
VI'<tda a acta, em f]liO se mencionnrá, em resumo, todo o traba
lho da n pur;~çii.o, as representações. reclamações ou protestos 
flUe fnrem a presontatlos pr~rante a junta on perante as mesas 
IWeeionnAs, com declaração dos motivos em que St~ fundarem. 

§ 0." Si J'al tarern nnthenticas de uma ou mais secções rleitoraes 
e não fllrem apresotlt:~Jos os boletins a rtne se refere o art. 12 
destas instrrwções, a junta apuradora os retluisitará tio juiz sec
cional do Estado, ou do Supremo Tribunal Federal. 

§ lO. O procurador lla. [{epuhlica. no Districto Federal e o 
procnrndot· secdonal no E~tatlo assistir·ão, com:> tbcnes, a todo o 
trabalho do :I]Hlt'ação, e far·ão, em segui1la, um desenvolvido re
latorio. que 1·enwtterão, sob registro do Correio, ao Vice-Presi
dente do Senado. 

§ 11. na acta th apuração serão extra.hidas duas cópias, as 
quaes, rlepois de nssrgnatl:ts pela junta apuradora e pelo pro· 
cura(lor da Reptll1liea on procurador seecional, serão remettida.s, 
no prazo maxitno de tres dias, registradas pelo CorTeio, uma 
ao Ministro do Interior e ontra. ao Vice-Pr·esidente do Senado. 

A acta tla apuração remettida ao Vice-Presidente do Senado 
seJ•it acompanhatla de tod:1s as authontica.s apuradas. 

(Lei n. 35, art. 44, §~ l" a 8°; e lei n. '347, art. 3".) 
Art. :H. '> processo de apuração uo Congretso Nacional será 

rcgnlatlo polo n~~pectivo regimento. 
~ 1. 0 Si faltartlm autheuticas, cujo numero de votos possn. 

<leterminnt• a. eleiç:lo do um dos candidatos ou a alteração da 
classilicn.çiío destes, o Congresso as requisitará, snspoudendo os 
trabalhos de npurução até qtl3 soja satü;feita a sua requisição. 
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§ 2." Cnso não receba essas authen ticas, não obstante todas as 
diligencias empreg~das, dará pot• concluida a npnraçã.o com os 
elementos de f]Ue dtspuzer. 

(Lei 11. 347, art. 41).) 
Art. :1s. Si, na époc~a da apnrflç;io da eluiçilo, as carnaras ou 

conselhos do Districto Fellcral, capih1ns dlls J·:~tados e setlos dos 
districtos eleitomes houvoi'Ottl tormin:.tdo o mandato, e uito tive
rem assumido o exercício (lo suas funcçür..,;; as cnlllaras on conse
lhos novatuente eleitos, será a apuraçiio feita por aquelles, 
observando-se o quo a respeito ua organi:-:tçilo da junta apnradom 
presct'eve a lei n. 35 de 2G de janeiro de ISD~. 

(Decreto Leg. n. 380 ue 22 dt~ agosto do 18\Jí), :ut. 1", par<\
grnplto unico.; 

CAPITULO IV 

Art. :~6. Siio condições ossoncians p:tr:.\ ser l'rcsitlonlo ou Vico-
Presidento da, Republica: 

1 o ser brazileiro n:üo; 
2° estar na pos:::o e gozo dos rliroitos pnliticos; 
:~o ser m:üor rle :-lf> n.n nos. 
(Lein. 35.art. 32.) 
Art. 37. Não porlom ser votados para taos cargos: 

} 0 os parentes consangninens o af1ins nos 1° e 2° gráns do 
Presidente o Vico-Presi,lento qne f~o a~·lto.L' ('111 exel'eicio no mo
monto da eleição ou f]Ue o tcnila tl1·ix:ldo ate seis mozos 
antes; 

2° os Ministros do Estado ou os que o tiverem sido, ató sois 
mezes antes da el8iç:l.o; 

3° o Vice-Prrsidonte qno exercer a. prrsidrncia no ultimo nnno 
do periorlo presidfmeial, pnr;\ o prriodo sr•gnintc, o o ·111e a estiver 
oxorcondo por occasião da cloição. 

Parngr:1pho nnieo. Entendcr-sc-li:tlH1r ultitno :mno do periouo 
presi1lenr.ial. para o:; ctreit0s desta 1li:-po~il;it(). 0 em quo se der 
a vaga CJUO tivor dn s0r proonellida, l'lllllamlíl-SO ate noventa 
dias depois da Jni'Stn:t vaga. 

(Lei n. :~fJ. art. :n.) 
Art. :~R. E' i nnlogi vol pn.ra os carg-os dt~ Presidente ou Vice

Presidente da ltopniJlie:t o Vicc-Presidullto rrnu sueceder ao l'L'e
sitlente, vnrifkada a f:tlta tlt•stc. 

(Lei 11. 347, art. 5".) 
Art. 39. Os requnritnentos o documentos pnra fins eloitoracs 

são isentos de scllo e do quaes(juer dircitns, ~enrlo gt·ntuito o 
reconheeimonto da t1rrna. 

(Lei n. 35, art. Go.) 
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Art. 40. O trabalho eleitoral prefere a outro qualquer ser
viço puLlico, sendo considerado ft~riauo o dia das eleições. 

(Lei n. 35, art. 57.) 
Art. 41. O pt·l'sideute elo Ciovnrno l\lnnicipal (()rnecerá todos 

os livro~ neco:::saríos pa.rn. a eloiçiio, cOJ·rundo por conta da 
Uniã.o as de~p~Jza~ q no tizer com e! le!3 e os Illids aprestos, llil 
fónn:t d~t lei. 

(Lei n. 35, :trt. ô4.) 
Art. 42. As 11wsa;:; eloitoraos têm competencia para lavrar 

auto do flag-rante delicto conll'a o cidadão qno votar ou tentar 
fHzcl-o com titulo que niit) lhn perton1:a, o para npprohenuet· o 
titulo suspeito; devendo li vrat·-se soltn, iudependentenwnte du 
Hança, o delinquonte, logo f!Ue estiver lavrado o auto, que será 
rt~mettitlo, com as pl'OV<.ts do el'ime, á antoridaLle eL•mpetento. 

(Lei n. 35, art. L'~>.) 

C<~pital Federal, em 27 ue novembro de 1807.- Amaí·o Caval· 
canti. 
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Modelo a que se refere o § 1° do art. 2° das instrucçÕes 
annexas ao decreto n. 2693 de 27 do novembro de 1897 

N"". 1 

Estado d ..................................................................... . 

\ ... :: 
Município de ···············/"••·• 

\ ..... 
..... 

SccçãJ ... , .. ele:tores\ 

. ····· . i 
\ •••••• eleito"'' 

J 

~ 1a 

Munieipio de ••••······••••· c:: 
Secção • , •••• ele i to rcs) 

• .... • • )"" .. eleito«• 

f a Secção 1 ...... eleitores' 

Município do ••• 
l 

' 
\ ..... 

i 
• .•. ,.eleitores 

) 

• • • • • Munici pios •••• Secções ..... Eleitores 

......................................... ~ ........ em .. . .. de ............ .. ...... de 189 . 

1•················1.1&1••···················~··················································-
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Districto Federal 
I 

----~----------=~c~= 

. ~ .. ::. "":ã,l :::: •lei:"") . 
Fceguo,ade ••••••••..••••.••• c:: : :::: : ), .. ,.eleitores 

\..... . .... ,. 

( ta. Secção , .. , eleitores') 

\ ..... ,. .... ,. 

F,.gn.,ia de, ................. ("" • :::: • , .. ·· 

...... : .... : ) 
eleitores 

~ecçâo •.•• eleitores\ 

\::::: 
F"gu.,ia de .......... ,, .. ,,, .t.·:.: 

, ta. 

••••• Freguezias ••.• Secções I·_· ... Eleitores I 
.................................................... e>n ............... de ............................................. de 189 ..... .. 
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DECRETO N. 2G94 -DE 27 1m NOVE:'IIBIW IJE 1897 

Concetle ao Brasilianische Bt~nh (ii1· D.:utschlawl aulm·ísa<;:io para esta
hsL·cer uma caixa filial na citlade de Por lo AI ·gr.·, Esta•lo do lUo 

Grande 1lo Sul. 

O Presidente da RopnlJlica 1los Estado3 Unirlos ~~~~ Bra;:il, 
attcmlendo ao que requereu o nrasilianisdw Banh f'w· Deuts
chlanrl, funrlado na cidade de Jlnllllmrgo, l't'lll'c::-;entado pl'los 
di!'ecttlre~ do sua caixa, tili:d nnsta Capital, rr!sulve collcud~~r·-llte 
antorisação p<tra e::;tallelel:r~r unta c;lixa tilial na cidade do Porto 
Alegre, E:->tado do H.io umndc do Snl, ol1sr~rvadas_ as corH~içües 
impostas ás caiXêU liliacs tlll IJancos pulas diSlJ'J::;içoes em vigor. 

Capital Federal, 27 de novembro do 1897, vo da RopulJlica. 

PRUDENTE J. DE I\Ioi~AES UAIUWS. 

Bernardino de Campos. 

DECltETO N. 2G95 -DE 29 DE NOVE.l\IDIW m; 1897 

AuL•J!'ÍRa o l\linistel'io ua Fazcnd;~ a contl'aldt• 11111 ('lll[ll't':-ilÍIIIO na Ílll

pi!rLancía de GO.OOO:OOO\ cmit.limlo :tpi!liccs llo v:tlut· llOtllinal tle 

i:OOO:fi e juros rle (j ~~ ao anuo. 

O Presidente da Republica tlos Estados Unidos do Brazil 
Usando da autorisação conferida pelo al'L 2", n. 4, da lei 

n. 428, de 10 de dezembro cte 1896, decreta : 

Art. 1. 0 O Ministro da Fazenda é autori~:1do a contrahir um 
dmprcstimo na importancia. de 6!1.000:000$, emittin,lo para esse 
fim apoliccs do valor nominal de l:OIJU.~, amorLisavcls em 
10 annos. 

Art. 2. o O preço da, emissão será de 95 ''lo· 
Art. :3. 0 O emprestimo será realizado em quatro prestações: 
20 °/., no acto da subscrip1;ão ; 
25 o; .. em lO de janeiro de l8:J8 ; 
25 °/u em 25 do mesmo mez ; 
2S 0 /o em 10 de fevereiro !'eguinte. 
E' permittillo ao subscriptor antecipar o pagamento de qual

quer ou de todas as prestações, sen1lo-lhe aboua1lo, pelo tempo 
que 1aHar, o juro correspontlentc u. 6 "/ .. ao auno. 
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Art. 4. 0 Og juros das apolices, de 6 °/o ao a.nno, serão contados 
a principiar de I de janeiro <lo l8\l8 e pagos somestralmonte a 
partir <le 1 <le julho seguinte. 

Art. 5." O emprestimo ser.i. amortisado ao par c por sorteio 
dentro de 10 annos, deven1lo ter logar o primeiro 1·esgate em 
janeiro de 1899. A importancia a amort.isar-sc annualmente será 
de 6. 000: 000$000. 

Art. G. 0 0.3 titulos <le:;te emprestimo gosarão dos privilegios 
e isenções que as leis concederam ás apolices ora em circulação. 

Art. 7. 0 O Governo não emittirá, no prazo de um anno, a 
contar desta <lata, novos títulos da natureza dos de que trata o 
presente decreto. 

Capital Federal, 29 de novembro de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES R\RROS. 

Bernardino de Campos. 

DECRETO N. 2G9G- DE 2 DE DEZEli[JlHO TIF: IR!H 

i\ln·~ ao :\lini~Lr,l'i0 cb .Tn~lira o N0g-ncios Tntel'i0r0o:; n'l fTO•lilo:; rll' 

~):7G l~, ~=;npplcmcntar ú. Yl'rha ~l, « .\jwl:ts tl0 f'llst.o >>, o tl~ !i: ISO$ 

:i. Ycrha 2Ct, << Dcspczas impl'cScindivC'!s C1llll os C\::J.!Ilos gel':tl':-i ele 
Jll'<'!Yllt1 [OI' i OS>>, 

O Presidente d<t IlepulJlica dos Estnrlos Unicln~ elo Bmzil, 
ns:tnrlo dn antorisação conccdilb pelo do ·reto lcgbl:l tivo n. -W6, 
de~Ll data, resolvo aln·ir ao Ministcrio da .Jn:-;tiça, e Negocias 
llltPJ·iol'es os eJ·cuito~ de 0:150$, supp!o:nrmta:· :·L vm·IJ:t 9, 
«Ajudas do custo», o de 5:480~ á vcrln 21J, « Despezas im
prescincliveis com os exames gemes do prc'par:ttorios », Jo art. 2" 
da lei n. 420, de 10 de dezembro do 18\:G. 

C:1pital Federal, 2 do dezembro uo lWli, go cl:1. Ropul~lica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BAHROS. 

Amaro Cavalcanti. 

Poder Executivo 1807 57 
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DECRETO N. 2()1.)7 - DE 3 DE DEZEl\IDRO DE 1897 

11eorganif;a a Guarda Nacional do Estado dr J\Iatto Gros;;o, 

o Presiuente da Republica. dos Estados Unidos rlo Brazil, para 
execução do decreto n. 4:31, de 14 de •lezomuro do anno pas
sado, resolve decretar : 

Art. J.o E' reorganis1vla a Guarda. Nacional do Estado de 
Matto Grosso, com um só commando superior, com séde na Ca
pital, ao qual ficarão subordinadas as brigadas ora. crendas e as 
que postel'iol'mente forem se orgnuisamlo no territorio do Es
ta.Llo. 

Art. 2. 0 Na c~Jma.rca da. Capit:1l h:wcrá qnntro hrigatlas, sendo 
duas de infantaria, compostas dos 1", 2", 3", 4", So o li" batalhões 
do serviço activo e dos l" e 2" da reserva, uma de cavallaT'ia, 
constituída dos lo e 2° regimentos, e umn. de artilharia, abran
~endo o }0 lmtalhão uo artillmrüt •lo posiçilo o }o regimento da 
de campanha.. 
' Art. 3." As outrn.s bdgadas, ora crc~a•las, serão organisadas 

nas localidades seguintes: 
A 3a. de infantaria, composta dos 7", 8'' e 9" batalhões do ser

vit;o activo o do 3° da reseeva, e a 2a do cavallaria, com os 3" e 
4° regime o tos, na. comarca do Livramento; 

As 4a e 5" de infantaria, compostas dos 10°, 11", 12°, 13°, 14" e 
15" batalhões do serviço acti v o e dos 4° e 5" da reserva, nas 
comarcas !lo Rosario e de Diamantino; 

A (;a de inf<mtaria, composta dos 16", 17° e 18" batalhões do 
serviço a.ctivo e do Ô0 da reserva, na de S. Luiz de Caceres; 
. A :~!l de c~wallaria, composta, tlos E.l" e Ü" regimentos, na de 

Poconé; 
A 7a de infantaria. composta dos IV", 20" e 21° batalhões do 

serviço activo o do 7° da reserva, na de Corumbá; 
A 8a de inf,mtaria, composta (los 2~", 23" e 24" batalhões do 

serviço a.ctivo e do o0 da re:;erva, na Jo Sant' Anna do Pa
ranahyha; 

A ga de infitntaria, composta dos 25°, 2:Ju e 27" batalhões do 
serviço activo e do go Ja reserva, e 4" de cavallaria, dos 7'' e 8'' 
1·egirnontos, nas comarcas de Miranda e de Niou,c. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, :1 do dezembro de 1007, 9·' ela Republica. 

PIWDENTE ,T. llE l\IORAES BARROS. 

A mnro C((r:nlcan ti, 
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DECRETO N. 2G98 - DE 3 DE DEZE:\IBRO DE 1807 

Crea uma brigada de ca vallaria de Guat·das Nacionaes na comarca 

de Dacpen(ly, no Estado de :linas Uel'aes. 

O President'3 rla Republica dos Estados Unidos do Hrnzil, para 
execução do decreto n. ·l:ll, de 1·1 do dezemhl'o d.o anuo pas
sad.o, resolve decretar : 

Artigo unico. Fica crearl:1 na Guarda Nacional da comarca de 
Ha<)penuy, no Estado do Minas Geraes, uma brigatLt de cn.val
laria, com a denominação de 4a, n qual se eOJnpora rlo dous re
gimentos, com as designaçües de 7n e H'\ qlw se orgnnisarão com 
os guard<IS qualificados nos dbtrictos d<~ mesma com<u'Ci\ ; revo. 
gadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 3 de dozombro de 1807, Qo <la R13publica. 

PIWDENTI'i J. DE 1'lOU.AES BARROS. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2G(I9 - DE 3 DE DEZEMBRO DE 1897 

Ct·eo., uma brigada d0 cavallaria de (~ltarda::; Xaci0nae::; na comarca de 
Montes Claros, no Esla,lo de .\Iin:1s GGr;trs. 

O Presidet1tt~ da. Repuhlica dos Estado=, Unidos do Brazil, 
para execução do decreto 11. 4:31, de 14 de dúzcmlJt'o do armo 
pussatlo, resolve decretar : 

Artigo unico. Fica crearh na comarca <lo Montes Claros, no 
E5tado de !\li nas Geraes, urn<1 brigach de ea valla.ria, com a de
nominação L.e 5•, a qu<~l se compol-a de dons regimentos, com 
as designações de <J" e lO•, que se o.rganba.rilo com os gnartlas 
qualilicados nos districtos d<~ me.::;m:~ comarc~t; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Fe,leral, 3 de d0t.embro de 1807, 'J" Lla ltepublica. 

PIWDENTE .l, llE l\IORAES BARROS, 

Ailinro Caralcanti. 
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DECIU~TO N. 2i00 - m~ ~ ll~,~ Tl~ :z.t·:\r:nw m~ 1897 

CrC':t uma bri 0a•la de in!'anku-i:t o nma tle <"<n:~ll:iri:t d<) (;uanbf; i\a

cion:t•'S n:t com::trL":t dn LoopoHina, no l•:c;Ladn dn ::\li nas lior~v's, 

O P1·esidnnte da H.opnllliea. do~ Estarlo:'i Unidos do Brazil, 
par:t exccnr;ilo do rlocruto 11. 4:1, tlr:J LJ. <In d<!Z,._·ml·ro do annu 
l'assado, resolve Lloerot:l r : 

.\rtigo unicr), F;ca.m crn:Hhs n~ nn:!rda, ~:1ciona.l d:t com~rca 
do L0op,1lrliu:1, llt> E:sl:tl<> rln I\Ti:1:l:S (;nt·a•'S, turn l1rigath de in
Ltnt:ll'ia. e tuu:~> do cav:lllari~, ~~:)/ll :1:-; d•}t1iliílÍILtt;u ·:; de ::.ta e:)", 
eonsti tu idas, arpwl h do tr·•·-> L 1t tlh•-,.,:; lo :-;•·rviç0 adiV<), Clllll as 
de;o;ignaçüt•srlo 10',71° e '7:2.', o tll!td,, rh rc::;r•rv<t sob n. 21, 
e esta. dos 5° e ()o rogim··ntos, qull sD org<l.IIÍ::i<tt'Üo com os gnar
·das qualific:tdos nos districto,::; d<t m: .. '::iiWt cullllln~él ; revogadas 
as di::>posií;õr.~;; em contrario. 

Capibtl Ferloral, 3 de dezembro de l8<J7, 9° da l:.opublica. 

Amaro Cavalcanti. 

l:l'C~:::t Hrlla l.l'ig:t·l:t ri" inf':tnlari:t 11,, !;u:ll'i1::s '\:1•·i 111:u·c; 11:1 f'·>:ll:l\'<'.1 <lr• 

L:1.n·ac;, !'') l·:~t:1d" ti·· '.J;.,.-,,c; r :,·r:•·~'· 

O Prosi1loute da Ropuhlic:t dos E:.;htdos Uni•lns do Bl':tzil, para 
execur::fio do d•3eJ•,;lo 11. 431, de J.J dn dL'í:PlJ tbrn do an11o p:t:~:.;ado, 
resolvo dccret:tt' : 

Artigo unícn. Fie.\. cn;:r:ln. 11:1 Gn·trtla ;~aci·<Il<d d:1, enmarc·a de 
Lavr·;~s, llll E1t.at!n .:e \litLIS (~··r·a·· . ..;. rttr::t l1r·i~·,,.~;, rln in(:liJtari:t 
com a duno!:Jin:H;;lr) do <:í•. :t 'l!J;ll :-o <'IIJl··tlfuir:t do lt'<•:-: hata
l!tõe-; do serviço o..cti-.·,1, c:.:n :::: ··L:.-i:...:Il:1•:•1.·s d1l ;:~·. 7-1" P /:-,o, e 
um do rltl re:ict·Yn, ~(,J_, Il. :?:-1, q'lc S" r·tg·:~rtis:JJ':Í.n eom 
o~ g-a:u·d:·~~ qn;~li!i.·ndns ll•'S di.;tt·il't•>s rh rrt,:SIIL:t e•nu:trr~ct ; 
revogadas as disp•JSi•:•T.l:, n1n eon tl':ll·io. 

C:tpital FerlGJ':tl, :l (h dut.•·rtt!lt'O rln lR'.J7, ~)'' da Rr~pnhlie:t. 

Pnunt-:NTI~ .J. nE 1\IortAI·:~ B.\ 1uws. 

Amaro Cavulcanti. 
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DECLtETO N. ~270'2 - DI<] ~J 1Jl'1 lJEZEMDIW J)j~ 1897 

Crea uma hl'igarla <lc infantaria de Gn:tr bs :\r:tcion tCCJ •t::>. c•:ttn1rca lle 
S. Migud rk Uualllt~.e,o:, 110 !·:~\.llh r1n l'.!in:ts (;r•t·ac:;. 

O Presidont(~ d:t RepnhliC':t dos E-;tadn~ Ur1irlos tlo nr,tzil, para 
execw~ão do decret~~ n. 4:31, tle ! 1 rf,~ dc/:)!llllt'q do armo pas
sado, rcsol v o uocrobe : 

Artig-o uniCtl. Fil~fl, cr·e:~d:t, ~11. 1;n:tr1h T\'ac~iom-:.1 d:t Cll:ll:\l'f~:l. (~O 
S. Miguel dn Ouanlti"ios, 1111 K-t<1•lo ti•) ~·.lirJ:t~ c;''l'<'.' :-:, liiU:t. il!'i
:;arb do inl':ttlLit'i:t c~r·m :< rt.•t:o ili!I<H.::1:J ~~~~ ;.;.i', 'l~t • :-;r1 r~un:>ti
tllid, do trc;s ilat·dhCi ·s do :·r'I'\ ir,'•> :1(-: i·,,,, •'il"l :::-~ ilt•.,igit<u;iJ,)S 
do i!i', 77•' e 18", o tttlt d11 fi,, r-c::: !'\ .1, · ,,1.11. :~1·,, quo !:i•l orga
ni:-:;<u·ii.o com o~ guarda.; qnalili·~.t.Jus n··~; di.:t:·i~~lrh d<L !lle:-ílll« co
marcn. ; revogadas as dbpusi<;Gus em contr<.trio. 

Capital Federal, :3 do Jozcm1Jt'O tlc l8~J7, !J" 1b l{cpnhlica. 

PIWI>l~N'l'E ,J. 11E l\Iot:,\ ES ll\ I~IWS. 

~tnwJ'O Cavalcanti. 

Ct·na lllll:l ht·it;:via rle inltnt:IJ'Í:L 1h fittlt'•hs ~~:lt.:init:t · · 11:' curJI:Irt"t •k 

FciTCI·.·, I>·• ! : i:tdo ,t,, :'\fi .. :1 · í :cr:11:.s. 

0 Prosi1lontn 11<1. l!epuLli!~:L 
para OXI)C\lÇilO dt) d•~Cl'i-:t11 ll. 

pass;u!o, r'('S•ll v e dPlTt~L • r: 

ilCF. r::-1:;t•lll.; f'ni.!n> r1o Ht·azil, 
4:;1, t!·l ] ! ,J ~ d"/·:lillil'O du :11\llO 

1\rtign unien. Fica en~·::1.•. tu (;n::~·~' •, :::l'';,,rl:tl 1L c~.··nJat',?a de 
F(~rrnns, no I·;~;t:\(in de• :'-fin:'s (;(•t::''"'• :u:::1. l·!·i~::Hl.' dr~ iHC:tnt:n·ia. 
cnm a,detJomin:u·ãn de27'. :1 final~~) CIJIJ:' 1 it'lit·:\ d(~ tr·.·~ li•tt:t!hücs 
do servi~,~o t~div:., com :::; c~~:si,!.:·:·::ç\,,,; d,~ / 1.)'', gu' P Slu, o um 
do U<t t'esot'Va, soh n. '.?.7, que :-;;, m·~·:l:ti~~:ll'itl> cll''' o::; g·n:u·das 
C)Ualilicados nos di::-:tt·idu~, dn IIJ:':)';l • v.dJ::~t':?'' ; r';';P::-;,Ibs as 
(1 bposil;ões em c·on tral'io. 

Capital Fedc;ral, :3 de dnmmln·l, de P-\'.)7, ~)' d:~ !~r~p:d1lk~l. 



G02 AC'fúS DO PObEh EXECL1Ti\'O 

DBCR~'rO N. 2704 - DE 3 I>E lJBZEMHRO DE 1807 

Cren. urna briga•h de inttnbria de Gnat•ch~ N[\cionac:.; na coma.rco. ele 
Il::tlJira, no Eslaclo <lc ~fi11a'l Gt'I':lcB. 

O Presirlentc 1h Rapnblica. dos E-;tn,rlos Unidos do Hrazil, 
para execução do 1lecreto n. 431, (le U tle tl{~zcmlJro do anuo 
passado, remlve decretar: 

Arti()'o nnico. Fica. crearla na Gnar1la Nacion:ll da. coma.rc~t de 
ltabira: no L~starlo de l\iin:1s n~'rah:s, nma. hrigwla de infantaria. 
com a denominação de 28", a !111:1l se constitni6t de trn::> lmt<t
lhõcs do serviço a c ti vo, cnlll ns designaçõus dn 82°, ~no e 84°, e 
um do da res0r·v.1, suh n. '~8. fJIIC SA OI'ganisarilo com os !!uardas 
qun.litic:ldos nos dbtrictos da. mesma comat'C ~ ; roYogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 3 de dezembro ue 1897, 91) da RepulJliC::t. 

Pn.UDE)ITE J. DE Mot~AJ:s DArmos. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2i05 - DE :3 nE nEf.Ejtnno nE 18U7 

Crea uma brigada 1le infantarb lle Guardas ::\acionae" na coma1'C:I. 
da Conceir;:io tlo St•rt·o, no F>lalin d•' :\Iin:c'l r:f'rar'l. 

O Presid!mte da Repnhlic:-~. 1lng E-ü.a.·lns Uniclos do Brazil, 
para execução 1lo dAcreto n. 4:31, cL~ H do dez)mhro elo anuo 
passado, resol Ye decretar : 

Artig-o unico. Fica creath\ na Gna1'1h Nacion:tl da Cl>ll1il!'Ca. da. 
Conceiçã0 do Serro, no Est:trlo de \Iin 's G8t'a,e-;, urna. brigada. 
de infantaria com a denominaçito 1le 29•, a qunl se constituirá 
de tres batalhões elo serviço nctivo, com as designações de 85°, 
86° e 87°, e um do da reserva, soh n. 29, (jUt) S!~ orgnnisarão 
com os guardas qnaliti1~ados no-; districtos da mesma comarca 
revogadas as Jisposições em contrario. 

Capital Federal, 3 de dezemhro do 1807, 011 da. Ropublicn. 

PIU'DEc..-TE J. IJE 1\IOI~A I·:::l lLU"tltOS, 

Amm·o Crt,L'alcanti. 



AC1'0S DO i>ObEh EXECUTIVO 003 

DECR.E'l'O N. 2i06 - DE 3 DE m~zr,;:-.nmo nm 1897 

Crea uma bl'lgacla. dé infantarin. ué G!lat·da~ N:leionac'.'i na coJ\\::tt'éa ela 
Hag<1grm, no Esta<ln de ~lina~ Geraes. 

O Pt•esidente da. Republica dos Estados Unidos <lo Bt•n.zil, 
para execução do decreto n. 4~11, 1l1~ 1/1 do uozomhro do anno 
passado, resolve decretar: 

Artigo unico. Fica creada na nuarcla Nacional (h com:1r~a da 
Bagagem, no Estado de Minas Genles, uma brigada d13 inClll~ 
taria. com a rlenominaç:ln drJ ~o·, a rpt:\l :::c f'on:-;tit nit :t do tros 
batalhões do serviço activo, com :1s dnsign<t<;lí••:-; •1·· xs··. sq' o ~~o·•, 
e um do da reservt~, soh n. ::o, quo :-;o lll'gatti:-::Lt';\o <·nm os 
guardas qualit1cauos nos distridus th nwstll<t co:nar1~a ; re
vogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 3 de dezemLro de 18\Ji, 0° da. l~epublica. 

PRUDENTE J. DE tliOtlAES 13AU.!WS. 

Amm·o Cavalcanti. 

DECRETO N. 2707 - DE 3 DE DEZE.'IiBI::.O J~E 18~Ji 

Crea nma brigada ele infantaria de Gnardas ~acionae s na t~on:at·ca cl1! 

S. l'c<lro 1le Ohet·ahinha, no Estado d,, 1\lin:ts G0rarf'. 

O Presidente da Repuhlica dos Est~tlos Unhlos do Brnzil, p:Ha 
execução do decreto 11. ·UI, de 1·1 de dezembro rlo ann<l p:J.ssado, 
resolve decretar: 

Artigo nnico. Fica creatla, na comarca tlo S. Pt~dro dt3 1 ~hora
binha, no Estado de Minas Gernes, uma b1·igada de infantaria, 
com a denominação de 3Ja, a qual se coustitnir-:'1. de tres lmta.lllõrs 
do serviço acti vo, com as designações de 9 l ", 92n e V3°, e um do 
da reserva, sob o n. :11, que se organisarã.o com os guardas 
fJ uali ficados nos districtos da mesma comarca ; revoga.dn s as d is
posições em contrario. 

Capitnl Federal, 3 de dezembro de 1807, go tb Rcpuhlica. 

Amal'o C'avalcaHti. 



904 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO N. 2708 - DE 3 DE DEZI<:~IBRO I•E 1897 

Crea uma brigada de inf'anta!'ia de Guanlas Kacwnae.> na 

contarca tlo Saeralll('Uto, no Estudo de .i\liuas Gcra(!.-o. 

O Pretiuente ua Republica (los Esbulos Uniuos !lo Brazil, 
para execução do decr·eto n. ~t:ll, de 14 de dezcml,ro do anno 
passado, resolve tlecr·ctar: 

Artigo unico. Fica creada. na Guarda Nacional da eomarca do 
Sacramento, no E:5tado de l\linas Geraos, nma l:.n·igada d.e infan
taria, com a denominação do :32", a qnal se ct)llstituirá do tres 
batalllôos do serviço netivo, com as dc::;igrwçõcs de 91", \J:Jn e \J.,o, 
o um do da reserva, sub o n. :\'!, que se orgaubarão com os 
gu:mlas qualrticados nos districtt s da mesma comarca; revoga
das as disposições em contrario. 

Capital Focleral, 3 tle dezembro do WD7, v·• da Republica. 

PlWliENTI·~ J. DE l\lortAE~ DAIUW~. 

Ama1·o Cavalcanti. 

DECRETO N. 2709 - Ill<~ 3 DI•! JJE7.E:\lBIW IJE 1897 

Ct'l'a mna brigada rle infantaria. de Guat·tbs Nacionaos na eom~Hr~a. do 

FrnLal, 110 Ji:st:vlo do l\li11as (~et·aes. 

O Presidente da RepulJ!ic,t dos E:-;tados Unir los do Br·azil, 
para execução do decreto 11. 4:31, do 14 do dozemln'o do auno 
passarJo, resolve decretar : 

Artigo unico. Fica creada na ~omnrc;t do Frntal, r:o Estado 
de Minas Geraes, urna l1rigada df~ inf'ant:-~r·ia con1 a denomiuação 
de 33", a qnal seeonstitnirá de tres IJatalllões Ju ser·viçt) activo, 
com as desigwlções de UT', g~o e ~M·, o nrn do da r·eserva, sou 
o 11. 33, que se organisarão com os g·uardas rp:alilicados nos dis
trictos da me::5nm co!lmr·ca; revogada::5 as drspu:;içõe::; eru con
trario. 

Capital Federal, 3 de Llozcurhro do 1807, 0" rLt ltopulJlicu. 

PH.UDENTE J. IH·; 1\:IulL\ES lL\lUWS • 

.. iíuaro Ccwttlcant i. 



ACTOS DO l'ODER EXECUTIVO 905 

DECRETO N. 2710 - DR 3 DE D~Z~:'IIIHW DE }8\)7 

Ct'Pa mna brigada de infantaria ele Gwmlas Naciona~s na comarca do 

Prala, uo E5tarlo d8 :'IIinas GPraes. 

O Presidente da Hepublic~a dos Estado3 Onidos do Brazil, 
pam execução do decreto 11. 4:n, de 14 de dezombr·o do anno 
passado, rc.:5ol ve decretar : 

Artig-o unico. Fica creada na comarca tlo Prata, Estado de 
J\lin;ls Geraes, uma brigada. de inf'rtntaria, com a denominação 
dc3 ~H", a qual ~e con:;tituirá de tr·e:-; b lfalltões do serviço activo, 
Ctiffi as tlesigua~·üe::; elo 100•, 101" e 10:2", o um do d<L re::;et·va, S?b 
o n. ::34, que se urgauisarão com os guardas CJualiticados nos t.hs
trictos da mesma eomarca ; roYogatJas as clisposi~·õe::; em con
trario. 

Capital Federal, :3 Lle dezembro de 18g7, o~ da nepuulica. 

PRUDENTE J. ng MoltAES BARROS. 

Ama1·o Cavalcanti. 

DECH,ETO N. 2711 - I>E 3 DE llEZEMBlto DE 1807 

CrPa uma bl'igacla de in!'a.nt:l.l·ia <le Guardas :'\aeinnaes na eomarca de 

l\lOil[,c AIPgl'l~, no Estado lk l\Iina'> Ger:tcs. 

O Presidente da Repnblica tlos Esta·los rJnidos do Brazil, para. 
execução do decreto 11. 4:\l, de 14 de tlezulllhro do antw passado, 
resolve decretar: 

Ar·tigo unico. Fica crcarh na comarca de 1\lonte Alr'grH, no 
Estudo de Minas Gentes, nma IJI'ig"ilrla de illfill!taria com a, deno
miuação de 353

, a qual se eonstitnirit de tr·d:-> batalhões do ser
viço aetivo, sol1 as designações de 103', 10-t" o 105', e um do da 
re:'el'\'a, com o n. ::35, que se organisarão com os gu<lrdas qua
liticados 11os districtos da mesma comarca ; rerogadas as dispo
sições em contrario. 

Capital Federal, a do dezomln·o tle lH\17, 0'' da ltcpublica. 

PitUDENTE J. DE .MoitAE.-: lüraws. 

Ama1·o Cavalcanti. 



ACTOS M t>Obth tX~CUttVO 

DECRETO N. 2712 - DE 3 DE DEZE~IBRO bE 1897 

Crea uma brigada de infantaria de OnnrdM Naciunaes na comat•ca ele 
S. Sebastii'to do Parair.o, no E>tarlo de 1\Iinns Gerae:3. 

O Presidente da. Repuhlica. dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro do anuo passado, 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca de 
S. Sebastiã.o do Paraizo, no Estado de Minas Geraes, uma bri
gada de infa.ntaria com a denominação d1~ :~()a, a (]llal se consti
tuirá de tres ba,ta1hões do serviço activo. eom as d0signações 1·le 
lOl)", 107° e 108". e um do da re~erva. sob o n. ~~6, que se orga
nisarão com os guardas (]ll:tliticados !lOS districtos Ja mesma 
comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 3 de dezembro de 1897, 9" tia. Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Amm·o Cavalcanti. 

DECRETO N. 2713- DE 3 DE DEZEMBRO D~ 1807 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca ue 
Santa Rita de Ca-,Ria, no l~st:vlo de l\Iinas (J,•raes . 

. O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brnzil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de rlezom bro do an no passado, 
resolve decretar: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarc<l de 
Santa Rita de Cassia, no Estado de Minas Ueraes, uma lJrigarla 
de infantaria com a denominação de 37", a qual se constituirá 
de tres batalhões do serviço activo. com as flesignações de 109", 
110° e lll 0

, e um do da reserva, sob o n. 37, que se organisarão 
com os guardas qualificados nos districtos da mesma comarca ; 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 3 de dezembro de l8\l7, go da Republica. 

PRUDE:\'1'1'; J. llE l\101{,AES BARROS. 

Amaro Cavalcanti. 



ACtOS no POb~lt EXECUTIVO 

bEC1lETO N. 2714 - 08 3 DE ogzEMBltO :tB 1897 

Crea uma brigada ele infantaria ele Guardas~ aciontH'g na con'lt\t'C::l. ela 
Jacuhy, no Estado de 1\linas Gcr:tc~. 

O PresiJente da Repnbliea dos Estados Unidos do Br-azil, p::tra 
oxecuçã.o do decreto n. 4~31, de H do dczembr·o de 18\JG, rcsol v o 
decretar: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca de 
Jacully, no Esta.clode l\linas Geraes, mna brigaria de iuf,wtaria 
eom a denominn<;iio ele :18", a f]nal se constituirú, de tre;; IJata
lhões do terviço activo, com a:s desigun<;Ões de 11:2°, 11:~o e 114'\ e 
um do da reserva, sob n. :JN, f]Ue se organisarão com os guar
das qualificados nos districtos <la mesma comarca; revogauas as 
disposições em coutrario. 

Capital Federal, 3 de dezembro de lf-\\3/, go da R8putlica. 

PRUUEN'l'E J. DE MoRAES BARROS. 

Amaro Cavalcanti. 

bECRETO N. 2715- ng 3 DE DBZE:'IfBRO DB 18rt7 

Ct·ea nma lJrigacla ele infantarin. de Gnarrlas ~acionae~ na comarca elo 
Pa::;ooc;, no Est~c<lo ele ?\Iinas GPracs. 

O Presidente da Ropnblica dos Estados Unidos do Rrazil, p;1ra 
execução do decreto n. 431, Je 14 do dezembro de !~DG, resolve 
decretar: 

Artigo unico. Fira crearla na Gn:1rda N;tcional da C1lmarca Llo 
Passo:;, no Estado de Minas Gera.es, uma brigaria ele iuf;mtaria, 
com a denominação de 39a, a qual se constituirá de tres bata
lhões do serviço activo, com as designações de 115", JJ()o e 117°, 
e um do da reserva, soh n. 39. que se organisarão com os guar· 
das qualificados nos districtos d~ mesma comarca ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 3 de uezembro do 1807, \)"da Ropnhlica. 

PRUDENTE J. DE Molt.\ES BAitROS. 

Amaro Cawlcanti. 



008 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO N. 2716 - DE 3 DE DEzEMBRo DE Isg7 

Crea uma brigada de infantnria de Guardas Nacinnaes na comarca de 
Monte Santo, no Estado dE) Minas Ueraes. 

O Presidente da Republ ica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 4~ll, do 1·1 do dezembro de 
1R96, resolve decretar: 

Artigo nnico. Fica Ct'eada n:t Gn:u1l:t Nt1cionnl da comarca 
de Monte Santo, no Estado do I\litw~ (l;~r;w.;, uma l1I'i;-:!ada 
do inl'<ILitaria com a llenowirw<;iío d() ,11) ', <t q mtl s·~ consti
tuirá !lu trcs l•atalhüe:) do :-;•Jl'Vi<:o :.eLYu, eom ;iS desig-na
ções de llR'>, lW• c 1"!0", e um do da rec.:erva, soh n. -10, 
que se organisttl'ão com os gwtrílas qualiticaclo." uo:; dhtriclos 
da mesma conmrc:t; revogadas as üi:-pi;~ições em contrario. 

Capital Federal, 3 de dczctnhro do 1>~~17, !1° da Rupnblica. 

PRUDENTE J. ng 1lORAES BARRO;;. 

Amaro C a wlcanti. 

DECRETO N. 2717 - DE 3 DE I>EZE:\IBlW DE 18U7 

Crea uma brigada de infantaria de Gl!ard:1s -:\acionar·s na com:trca tle 

Caldas, no Kilado ün Mi1n~ Ü('l':le~. 

O Presidente da Republic:t dos Estados Uniilos rlo Brnil, 
para execução flo <locrcto 11. ·1::1, rLJ 14. do dez·~mlmJ ·lo })-1.9G, 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica. Cl'l'a(b 11a Grwl'd:\, N:H'i<ínal da rntrlaJ'ca 
de Caldas, no Estado do 1\lill:ls (;nr':H>, lllli:~ i1r·ig:~th du in
fantaria com a denominaçüo rlo .u", a <pl:d sH eon~ti tnirú 
de tres batalhões do ser·viço aetivu, ~l>lll <~S ilo~igna(,~fi·~s de 
121", 122° e 123°, e Ulll do da !'l'~:er'V::, :-ul• 11. c~}, que se 
organisarão com os gnar:las 'llHl.iilk:l.d,,s tw:~ dbtridos da 
mesma comarca; revogadas as dbposit,~üc·:.; ütll collil'ario. 

Capital Federal, 3 de dezembro 1lo I ~.;07, go da Rcpublic:t. 

PH.IJDENTE J. Im 1\Iot~A 1•:::; HAIUWS. 

Amaro Cavalcanti. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 90'i} 

DECRETO N. 2718- D8 :1 Dl<: llEZEl\IBlW Dlil 1897 

Abro :-to 1\Iinislcrio da. Marinha o crerlito do 200:000.~, snpplementar 

:i verba- Ifospi taes, n. 1G 1lo art. 4" r la lei n. 1:?0, de 10 do dezem

hro de 18'J(i. 

O Prcsidon to da, Ropuhlica, dns Estados Unidos do Dmzil, 
us:tn,lo d<t <tntoris:1ç:1o concedidn, pulo decreto legislativo n. 467, 
d,~sta d:tta, }'(~solve alll'it• ao i\Iiuistnl'io ,Ja Marinha o credito do 
200:000$, supplemontar ;\ verlm- Hospitaes, n. lG do rirt. 4" 
da lei n. 429, do lO de dezembro de 18\JG. 

Capital Federal, :3 de dezembro de 18Q7, go da H.epublica. 

PRUDENTE J. DE :MoRAES BARR03. 

Manoel Jose Alves Barbosa. 

DECRETO N. 2719- ng 3 DE DEZEMBRO DE 1897 

Ahrl' ao l\IinisL''l'ÍO rhs lleb':''''fl l•~x:let·iorl''l o cre1lito suppkmenl.::tr do 

:l 1 ):1}:)() .. :;, ao c:tmhio d'~ 27, :"t ruht·ie:t i" dn art.. :~"da lei n. 1:>0, do lO 

1h il!•'f.,~lllbt·n de 18~HI. 

O Presidente da f{epublica. ,Jos E:)tados Uni,los 1lo Brazil, 
lbftl11lo da autol'isaçi"lq conet~tlida pelo docl·oto legi,.,lativo n. 4G8 
desta d:lt<l, decreta : 

At·tigo llllico. Fiea aberto no C1ll'retlto exereicio ao Ministerio 
dns I:.daçt!es Extol'iort>s o erudito snpplementar dn :~o:OOO~, ao 
canll,io do 27, :·L l'Ulll'Ír~ t 4" 1lo :trt. ~~o da. lei 11. 42\J, de lO de 
dt•zr::mhm de 1805. 

Cnpit:ll I~;·Jnl'ill, ~;do dr•znmlH'O d0 l8D7, 0° ela Repnblicn,. 

PlUJilENTl~ J. DE 1\loHAES BARROS. 

D íon i si!) E. de Castro C'erqucira. 



910 ACTOS DO PODER EXEI',lJTIVO 

DECRETO N. ?720- DB ~~ lll'~ JH:ZE\TnP-0 DE 1897 

Publica. a adheRito tlelinitiva rlo Govemo ('hiru·r, ;i Uni;lq l'oslal Uni

ver3al e o theor ela::; regras adopl.aclas p:w:t o Rl'l'VÍ<,.'O da correspon

dcncia pl'ovcnicntc dos p:tizes da Uni:l.o. 

O Presidente dn. Repnblica 1los Estado~ Unido.-> (lo Dra~dl faz 
publica a adhesão definitiva. do Governo Chinez :·L Uni:l,o Post<ll 
Universal e o theor das regras adoptada:-; pu·a. o serviço 1la cor
respondenria proveniente dos paiws d:t Unifw, seg-undo a corn
municaçi'io tlo Conselho Feri.eml Sni~so, de~;) 1le sr~tnnll.li'O proximo 
pnss:ulo, ao Ministerio tias Hela~Õ'!S l~xt~.~t·iurc~:. l'Ujtt tra,Jueçil.o 
o!Iicial este acompanlHt. 

Capitnl Federal, :J de dezembro ele 1807, 0° da, Ropnblica. 

PIWI>ENTE J. DE !\To!~.u:~' R\Iu:.os. 

Dionísio E. de Castro Cerqueira. 

DECRETO N. ?i;?l- nE ô !>E DI:ZK\II:t~n nE 18D7 

Abt•e ao i\liniRt0rir, 1b. .Til'iti\ft e ~p;:_·"eioc; lnlt·ric,res o credito de 

«J1:0003, RllJlplemPntat· :'t Yrrha- llilié!<'Il<'i:1s lH•liciac~, n. U tlo 
al't, 2" da ]"i l!, ,l'?J, dt• J() de d<'Z'~Illill'O d<~ lt-)~)j, 

O Presidente da Ropul1lica (los Estn(los Uni1los do Brazil : 
Usa.ndo da antorisaçito concedida pPlo 1leeretn lc~i:Slativo 

n. 4()1), desta data, resolve ab!'il' no :\Jinistnl'io da .Jnstiç~L e N("go
cios Interiores o credito de 94:000$, snnpll'montat· :'L verha-lli li~ 
ger.cias policines, n. 14 do art. 2" 'tia [('i n. '129, de lO do 
dezem oro de 1896. 

Ca}lital Fodernl, G de dezembro de 1807, g' ua Repuhlica. 
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DECRETO N. 2722- D~ 6 DF. DEZEMBRO DE 1897 

Abt·c ao Mini;:;tet·io da Jn;:;tiça. e NPgocin~ Intcl'inrc;:; o erc·1litn de 

23G:7:J7)ll\), supplementar a tlivr'l'i'![tB Vi'l'lms Llo p,r[,, 2° da lei n. 420, 

do 10 de dezemlmJ de 18\JG. 

O Presidente da Repuulica dos Estados Unidos do nrazil, 
usando tla antorisação concedida pelo decr·eto legislativo n. 470, 
desta dnta, resolve abrir ao I\Iinisterio da Justiça e Negocias 
Interiores o credito de 25G:757~l 19, supplenwnt:tr ás ver·bas 
seguintes do art. 2° da lei n. 42\J, do lO de dr~zomiJro do 18UG: 

N. ll -.Justiça Federal- para pagamento dos 
vencimentos do escrivão do Juizo seccional de 
Pernamuuco, João Baptista da Silva Manguinho, 
de l de fevereiro de 18~6 a ~31 de dezembi'O de 
1897, lle accordo com o decreto n. 848, de l8UO, 
art. 32 § 1° e lei n. 205, de 10 de setembro 1le 
l8D5.......................................... 2 :87:>~000 

N. 14-Policia do Dh;tricto Federal- para este ser
viço e mais para o de conducção de e:ulavel'es, 
enfermos e alienados.... . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . 48:400$000 

N. 17-GuarílaNacional-para o pessoal e material. lt-!:ODü$87~ 
N. 24-Faculdade de Direito do Recife - para pre-

mio ao Dr. Clovis Bevilacqun. pela obra Direitog 
de Familirc, nos termos dos arts. :1t-! o 30 do de-
creto n. ll59, de 1892......................... 4:0008000 

N. 29- G:nnrwsio Nacioual (Externato).......... o :li:Jl$100 
N. 32- Instituto Bcnjamiu Constant-para nlimen-

tação dos alumno:S............................. 10:000$000 
N. :s8- ouras.................................. 12:ü38$775 
N. :·m- Corpo de Bo1ubeiros- para etapa o reen

gajamento..................................... 82:225t:372 
Para remonta de animaes....................... 14:080$000 
Para alugueis de predios....................... 4:690$000 
Para reconstrucção dos circuitos electricos dos 

avisadores de incendio material a adquirir..... 50:000$000 
Capital Federal, 6 de dezembro do 1897, 9') da RepuiJlica. 

PRUDENTg J. DE MonAES BA nnos. 

Amaro f'avalc11nti, 
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DECltETO N. 2i23 - DE 6 nE DEZP.~Im~o llE lRDi 

Al)j'(' ao l\Iinifllrrio da Gnc!'l'a o ct'l•liLo P~ll':lOL'tlin:tl·io <l:t Cillantia t!P 

231J:<J82$930, para occol'l'er :ÍA ol1ra,; nccr-ssat·ias na Fahrica dn 

Polvora da Estrclla. 

O Presidente da Repuhlira r]os Est~vlo::; TJnidos rlo Brazil, 
usando da. autorisa.ção confer'ida pelo ducreto n. 472, de hoje 
datado, resolve abrir ao l\Iinisterio r la. Gur~rra o Cl'e<lito ox
traordinario de 2:>9:9R2'!i\1::30, para occnrr:·r <'ts obras nocr.ssa
rias na Fabrica de Pol vor<t da Estrclht. 

Capital Federal, ü do dezembro do 18DI, D' lla Rnpnllllca. 

PRUDENTE J. DE MoitAES BARROS. 

Jotto Thomaz Cantuaria. 

DECRETO N. 2724- DE 6 DB DBZEMIHW DE 1807 

Concrdc .autm·isac:ilo á ,1ft~nt:hesft'l' F1:1'<' .l.~slli'i1.llrl' f"omprrny p:l.l'a r~

tahr!f'c<'r novafl r~gf'ncias nos r li \'Pt·sm I·:s!:11l"R ola l:r•pnllli<':1. 

O Presidente da Ropuhlica rlos E.;brlos Unidos do Brazi1, 
attcndendo :to que requereu a Jlfanl'llf:.~t,·1· Fíre "1s.ntmnce Com
pany, devidamente represenbda, dect'eta: 

Artigo unico. E' concedi:la. aui.r)risaçil.o :·t Jl,frmchcster Fire 
Assurance Company pa.ra. estabelecer novas ~tgen1•ia~ nos diversos 
Estados da Republica, media.nt8 :1s me:-;mas clausulas que 
baixaram com o decreto n. ~395, do 4 de riPzcmlJro de IH9t), e 
ficando a refe1·ida companhia ubrig via. a ~atisf'azel' as forma
lidades exigidas pela legir:;laçilo em vigor. 

Capital Federal, 6 de dezembro r1c IR~Ji, 9 · da Republica. 

PRUDENTE J. DE l\fOI!AES BARROS. 

Sebastilío Ew·ico (J onçalves de Lacerda. 
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DECRETO N. 2725- DE 6 DE DEZIDIBRO DE 1807 

'l'r.;n~fere do i\Iinislel'io da Fuzenda pam o da Jn,lnstt·ia, Via~:iio o 
Obras Publicas os s~t·viçflR cte construcc_::i.o e r~paros dos proprios 
nacionaes de qne trata o n. 2G do art. 7° cl:t lei n. 42.) de 10 da 
dezembro de LS9G. 

O Presidente da. Republica do-; Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisação concerlidn p3lo ar·t. G", § 12, n. 1, da let 
n. 42U, de lO de dezembro de IStJG, combinado com a do art. 7", 
n. 26, da mesma lei, decl'eb : 

Artigo unico. Ficam tr:msforidos do Ministet"io da Fazenda 
p~ra o da In1ustria. Vín~·fí.o e Oili'<~S Publicas os serviços de con
strucç:io e repat·us dos pt·oprics n:1eion:w:; quo se acham a carg-o 
daquelle Ministerio e a que SH refere o art. I", n. 20, da lei 
n. 429, de lO de dezembro de ISOG. 

Capital Federal, 6 de dezembro de 1807, ~o <1a Rnpuulica. 

PRUfJEXTE J. DE MüRAES BA!UWS. 

Bernardino de üonpos. 

Sebastião Etr1·ico Gonçl!lves de L ·:cerda. 

DECRETO N. 27~6 - DE B !JE DEZE::\IHIW DE 1897 

Crea uma hrig-:ula de infantaria de Guard:u; ~acionaes na CJmarca. 
de Porto ele Móz, no Estado do Pará. 

O Pr·esidrnte da Repnhlica dos Estados U11iri'1S do Br•nzil, 
parn. execu:;ão do decr\)to n. 4:11, de 14 de dezetubro de l8tJü, 
resolve decretar : 

Artig-o nnico. Fica creada na Guarda l\'acional da. comarca de· 
Porto de Mó r., no Estado do Pará, uma brigad;t de infantaria com 
a denomin:1ção do 25", a flUa.l ::-e constitr:irá de tr'es lm,talhões do 
serviço ~·ctt vo, com as <l signaçõ: s ~~e 73°, i4" e 7:-)0

, e um do da 
reserva, sob o n. 25, que ~e organisarão com os guardas qna
li ficados nos districtos da mesma comarca ; revog:tdas as di::;
I~osições em contrario. 

Capital Federal, 8 de dezembro de 189i, 0° da Ropublica. 

PIWDENTI!: J. DE MOHAES BAr:.ROS, 
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DECRETO N. 2727- DE 8 DE DEZEJII1RO DN 1R07 

Ct·01 uma hrigada de inranl::tria ele Guarrbs Kaciona0s na. c0m:1t'C':t 

de .JoinvillC', no E;;tado ele Santa. Calharinn.. 

O Presi,Jento da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil, para. 
exocnçfio Jo decreto n. 4:ll, do 14 do 1lezembro de l89G, resolve 
decretar: 

Artigo u.1ico. Fica creatla na com are 1. de .loinville, no Estado 
<le Santa Cnth:trina, nma hrigndn. do in!'antaria, f':ob a rlesignaçiio 
dA 3', comr:o:;ta dos batalhões de n,.;, 7, 8 c~~ do serviço activo 
e 3 do da re~e,·Ya, orgnni;:;:1dos com os g11:tnlas qunliticados nos 
aist!'ictos tla mesma cunw.rcn; rovog:ulas as tlisposiçõ.:s om con
tral'io. 

C;tpital Feucral, 8 ele dezembro de 1897, go da RepuLlica. 

PI'..U[,EXTE .J. DE l\IORAE3 BARROS. 

Amm·o Cav((lcanti, 

DECRETO N. 2728 - ]lE 8 llE llEZE:ITnrtrl TlE 18\17 

Ahr0 ao 1\Iiniskrio ela Fazrn•la. o c.rf'dill) de 1/0:non;;, snpt,lf'mnnf.ar 

ú vet·ha- ltr·posi:;•:•. r; n r•·:-;[i[niç•-,.'R. 

O Presitlcnte •la !V)pul,\ic:l dos Est tdos Cnidos 1\o Br:1zil, 
llSillldO Uil nutoris;H;âo t~Onferifla p do dc>CI'd0 )c·;_:·is)ativo 11. 473 
dcstn. da.tfl, re,olve abrir no l\linbtcrio da l•'"znnda o credito de 
4f>0:000$, supplementar· á vcrlm- l:PpllSi,;iid;; e rc,;;tituiçõos, 
n. 2U do itl'l. 7° 1l:t lei n. 4'2~) rle 10 de dewrnbr·o do 18\lG. 

Capital Fcueral, 8 d1) clczcm 1•ro de lfUI, 0" da !{cpubliea. 

Pm.:nE:--;TE J. nE l\:o1~.'\ FS ILuu~os. 

fle1·nm·dino de Campos. 
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DECRETO N. 27:29 - m~ O TlE DE:m:-.llmo Df;] 1897 

,\ht··~ :10 ~lini,::f.!'t'io <la .\íarinltJ o c:·cdito dn I. 111:7í5:!(;~, Rnppl<'ltlC'Il-

l.:tt' a \·:wi:tfl Y<'l'ku~ <lo Ul'l. -1" <h l· i 11 -1:?\l, elo lO <10 de.'." li I ht·o 

ll!J 1>\\)(j, 

O Presidente da Rr•pnl,Jir:a rios Ji};tauos Uni·1os do Hr>azíl, u:,a.n
do da autorba<.;fio concedi· la pdo JHcret•J lr~g slath o n. 47Li, 
rlr·sta dafa, r. suh o abrir no l\1iJJJ5tcrio da. l\l:1.J·inlla, 11 ct'r)dito do 
l.,t-17. 71:-JSJtj~. suppl<'llll·ntar :1:~ S'~-~~~~J:tP.; Vl'I'I!:tS do nrt. ·l" r!n, 
loi 11. '!::IJ, do lO de dez ~ml1ro de W! 11i: 

N. 1. Sücretaría.deEst:1do.................. 1:000:!;000 
N. 2. Cons·!lho Na.va!.. .... ..... ... . ........ ::ou~:.ooo 
N . ::L Quartu l- Gcm~r. 'l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . flUI l~OOO 
N. 5. Contadoria........................... ::':liOo$~'00 
N. ti. Ctumuissari<vlo....... ... • • . . . . • . . . . • . 400$000 
N. 7. Awlitul'ia............................ 150~000 
N. 9. Corpo de Infantaria de Marinha........ 30:000$000 
N. I') ;\rsena<~s............................ 12:0158G56 
N. I:). C:.pitulli<lS de Porto:;................. 7 :c.:m$7GO 
N. IrJ. Força n·tval......................... 2:11H$~K> 
N. 1~. Escola NavnJ. .• . • .•• .• . .. . . ••• • .. .... ~~:G:!U$142 
N. 20. Ul,r;ts... ... .. • .. .. .. • .. .. .... • .... • .. ;-)0:000~000 
N. 2-t. Muniçüos na.vaes..................... 7ô7: :{4087:-r) 
N. 2:->. Mater1al do constrnl'ção naval........ 2:-)0:0U0$000 
N. 2l). Comhnstivel....... .. .. .. ...... ...... Ioo:ouosnoo 
N. 2K. Evcntuacs........................... 200:oou$otl0 

C:qlil:-~1 F~dcra.l, ~l do d<'Z"lld•l'<l d(' li~~ll, ~)"da 11.r'Jll1,1ien.. 

Altt·e ~10 [,JjniRLl'rio 1h .TnRLiç:t 0 ]'j ·::••<·!11,; lnlr•: Í<!l'<''• ;·ni· cnnl:-t r[o 

0xct••:icio dn ];-;~li, o ct···dito flt!Jlpll'men!:tt' ti<' l:t;:(:-,1)~, s<·ttdo :::~;::::ío.·.; 

:i vnrh:t. - Subsidio :~"S ~"JWrlon>:,;, ~~ \\;): 100 _: :i v•'rlta - SulJ~idio 

aos depn!::<lus. 

O Presidente ria Repuhlic[t rlos Estados Unitlos do Hra?.il, 
nsrrntlo da autorisaçfto coneellitl[l, l'elu n. 1 do art. 8° da lei 
n. 42\l, do lO de dezem),ro do nnno passado, rcsol vo abrir ao 
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Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, por conta do exer· 
cicio de 1897, o ere1lito supplontenbr d1~ L·~~;/50~. sendo: 
28:350$ á verba- Subsidio no~ sonarlores, e 0>:4008 á vct•ba 
- Subsidio aos deputados, nli!ll de oi~c·orTeJ'. :10 pagam~~nto 
das despezas com o subsirlio ao:; scn~rlorcs e depntados 1lurante 
a fJHar·ta. prorogação rh. aetnal ses-;ão elo Congresso Nacional até 
o dia 10 de dezembro corrente. 

Capital Federal, !J de dezenhro de lo<Ji, \})da itopulJlica. 

PRUDENTE J. DI·: 1\TOH.AES BARROS. 

Amm·o Cavalcanti. 

DECRETO N. 2731 - ng 0 DE nszE:'IIBRO DE 1807 

Abre ao J\Iinistcrio da Industl'ia, Yiaçi'io c Oht·ac; Pnblica" credito~ ex

trl1.ordinarios, cspe~iaes e supplementares, na importa ncLt to ta 1 tle 

2i.316:H~::.;st;;, parttoccorrcrao pag:tmento d<~ dcspczaf'\ pPrtonccnteA 

ao mr>smo l\linisterio. 

O Presidente ela Repuhlica doq Estados Unidos f]o Brazil, 
usando da a.u tol'isaçã.o contida, no art. l" do decreto lcgisl:tti v o 
n. 480, de g do corrento, decreta: 

Art. 1.° Ficam ahol'tos ao ~tinisterio da Ittdustaia, Viação e 
Obras Publir.<1S os creditas ~'111 seguida de-.:~ri I1tos, fazendo as 
necessarias operaçõe3, no total de 27. :; l\ i: 14\l$~45, sendo: 

CR'~IllTOS RXT!~.\ognl';.\ l!IOS 

Agencia Central de Immigraçilo, para li<]nid~ção do contas 
com a installação o outras dospezas do 13.000 colonos polacos, 
sendo: 

Relativa ao exerdcio lle 1~9 L ..............• 
E ao actnnl .....•........................... 
Companhia Estrada de Fe1ro d11 !Uo Bnnito a 

Cabo Frio, incemnisaçiio em vil'tndl~ de :lc-
cordilo do Surremo Trilnlllat Ferlnr~tl ....... . 

Companhia do Nn.Ye;::tç:io JVonldeut,c/,er J,f,i.11,1, 
em virtude de accor·Jão do ~upremo Tl·ilm-
nal Federal ....................•.........• 

Gellatty, Hanluw Sonnel & Comp., fretamento 
do vapor llenley,., •• , .•...••....... , •..... 

2fi:3:7Rl8101 
~J-t: 4:zo:::;:)7r:i 

C.OO:OOCsOOO 

I:38:0G4SI80 



CRED11'0 ESPEClAIJ 

ttstrac1a d0 Fcl'rü Central de Pernambuco: 
Para reconstt·ueção de pontes e outras obras 

recl:l ma das pelos damnos causados pelas re-
centes inundações ......................... . 

CREDITOS SUPPLEMENTARES 

Exercício de 1804 : 
Lei n. 191 B, de 30 de setembro de 1803: 

4- Correios- Para pagamento de trabalhos 
executados com a comlucção de malas, a José 
Francisco Neves .......................... . 
Exercício de 1896 : 
Lei n . ~~GO, de 30 de dezembro de 1803: 
Art. 6" - Verbas ns. : 
9- Estrada de Ferro do Sobral .........•.• 

10- Estrada de Ferro de Baturité .•........ 
11 - Estrada de Ferro Snl de Pernambuco ... 
12 - Estrada. de Ferro Central de Pernam-

buco ........•..............•.............. 
1S- E:;tr·nrb de Ferro de S. Franci~co ...•.. 
16- Estrada de Ferro Central do Brazil .... 
l7 - Prolongamento da. Estrada. de Forro 

Central do Brazil ........................ . 
20 - Prolongamento da Estrada de l<~erro de 

Porto A Jegro a Uruguayana •...•......... 
24- Eventuaes ............•...............• 

Exercicio de 1897 : 
Lei n. 429, de lO de dezembro de IS<JG: 
Art. G0

- Verbas ns.: 
- Secretaria de Estado - Para pagamento 
dos vencimentos do engenheiro .José Ferreira 
da Silva Santos, ex-delegado de terras em 
f'anta Catharina, addido a Secretaria da 
Viação, durante o corrente exercício ...... . 

5- Correió ................................ . 
7 - Fiscalisaçi:to de estradas •...•............. 
8 - tiaranth <le juros às estrndas de ferl'o, 

ticando csta.holeeido qno 10.000:000~ da som
ma do 1-LUOil:OOO$, a flUO fie:~ olevath~ essa 
consignação, é ao cambio de 27 ...........• 

12 -Estrada de Ferro Central de Pernam-
buc0 .......•.•.....•.•..•...........•••••• 

lô - Estrada de Ferro Central do Brazil ••••• 

~111 

8;333$000 

7 4: iSüs5oo 
2. 571 : 405$504 

~i: 16H$00:.J 

2.288:014$253 
40: ( )00$000 

8.325:793$255 

705:0228330 

604: 896:)07 4 
5:005$000 

G:000$000 
8:2{)()~000 

2 : 1 Gl l$000 

G • 000 : OOO$r lO O 

200: 720$(100 
5. 000 : 000$000 .. 
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17- Para, pagamento de terr(•nos cnmp:'0-dos 
uo munieipio do l\1n.x:~tll11otnkt, E;-;trldo do 
I tio do J:uwiro, p·11'a. q aJu~t·•1·inwn t1) do 
ngu:1 ao l•i:-;tr·icto F•"lr•t"tl, p'r l':i"l'ipttlli1 pu
ldic:t do :n de m~n·n 1lo 18'.17 .....•••.......• 

P;1ra fnrn'.'\•·imentn d1l cary:io :t E-;tr:uln. do 
Ferro <h Riv 1lo Otlt'O •.••••••••••••.•.•••• 

Art. 2." 1t<wogam-sc as di:-:pusi1;õ·:s em conti':n·io. 

47:000$000 

35:00 suoo 

CapiLd Fed:•l'<\1, \) 1l'l d••;.n:tt1'r') dr~ 1'~.!7, '.1° 1h lt•·pnldica.. 

Sebaslir'Z.J Eurico Goní.·d~:cs de Dtcenltt. 

DECRETO N. 2732 - DE lO DE lJEZEW31~0 DE 18V7 

!llantla l'C\'erter [to serviço acth·o rlo Exercit•) o e:>piLl·J rle al'tilhat·i:t Ma

noel Fr:mci~;co r,f·•r"ir:t ~~·>lJt·inlin. 

O Prosiclont8 da. Jtnpttl1li .<t dos Estu!o:; U11idos do BI·azil, 
nsando d:\ l':tculd:vle qll•l llt'l foi ~~!llll'•'l'id·t, pHio § 1° do al't. I" 
do dccroh J,•!.:i~:htivo n. ::ltl, d:~ :!.1 d·~ out:;bt·o de loU5, re
solvo Jrt:1nd:tl' JC\-ol"t<w ;~<> s:T\'it;o a.·~tiv•> do E:--:··n~ito o c:tpibt.o 
de al'tilharia l\bn~wl F:·all~~i~r~rl I\I1>r' ·ir;t :-;,lhl'inltl), dovnndo c~ta 
l'CVOI':-'fiO S•'!' CllrlSid(WIII:I. d l ] ·, du !10\'I'J!11JI'n lllli!IIO, d:tf:l. do 
tl(>Ct'eto n. 2U17l, r•nt que :oi o :-;1m Jli)':tr~ o:nit!id,) pot· Cdta d,3 
CO!!l!tlnnic :ç:\o, qn:tli'o :·, ~tLt ap:·1~.; ''lt 11,·iiq, 'ill" t.•ve lo!..:"~tr· ao 
CO!tl'n:t:Jdantn rla gn:tt·ni,~:í,o dn (\:ut:'.\t!rt:t dtJ Livr;t.nwnto, no 
E::;tarlo do Rio Gt'.l!lde il•J ~;•:!, llll ,Jia, ::'') ,1 ~ ottlr:L'ro du rd'crirlo 
anno de l3D3. 

Capital Federal, lU de di'Zemi:t·u dl) l~\\17, ~l' da. ItopulJlica. 

Joao 1'/wmn:; Cantuaria. 
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DECL~ETO N. 2733 - DE 11 DE DEZ"IDIBRO DI<i 1897 

Al)J'c ao i\liniqteri:J tb. .h-tslit:a c ~P~ocin:; Inl·"t'iorcs o erl'dit:J de 

4:/l}\)~()77, p~ra ptgar :10 cx:-('~tTipLurarirt Ür> l\~rlag·o;,·ium os vcn

ciment:Js qne lhe compcl irem, e ú YiUv:k th cx:-t1iredor do mosmo 

e.;;Labelr·t~illll'll'o os ttllt' este tleix:on de reet•1J•r·. 

O Pl'l~siclente cb Rei'ul.!ica dos E~bdo:; l:nitl'lS chl B1·azil re
s·_lve, de accnt·do co:n o duct·do le~isl:rtiro n • ...i8), do:-;ta data, 
nbl'ir no l\Iinbtcrio d t .lnstiç 1. o ~u;..:·tiCÍUs Intr.lt'i:rr·e.; o ct•etlito 
de 4:700~ti77, S(~n:\o :!.:Oü.J$ pan p:tg-<tr· a At•tltrn· llut·cnl:tno de 
1\ lmoida. o::; vcoeiltwtttos qqn lhe e~>ntpdorn, !tu cot'!'n:tto e\ül'L~ieio, 
a contar dtJ l tle nnrço a :-n de tlc·wmbm, co:tl') ex-t~St~riptrl
rat·io do Perlagogium ; e 2:70\J.~Ii77 a U. Cadut:t l\IL'n~ze:-; Viei t'a, 
vi uva do Dt·. Joaquim Josó du l\lenezo,; Vieim, ill!purtancia dos 
vencimentos que e:ste deixou de recebw como ex-dircctol' do 
mesmo estabelecimento, descle l de mnrço a Ll de agosto deste 
anno. 

Capital Fed3ral, 11 de dezeml,ro de lt07, gn th Ropublic::~.. 

PIWDJ•;NlE J. DE l\lt.mAES BAJmos. 

Amaro Cavalcanti. 

DECltETO N. 2731 - DE 11 nE Dg!Emmn IJH 1807 

"\.brc ao ?llinist1~:·io tla Jn.;;Liça o I'\e . .;oeios InLct·iorefl, prJt• ('ollla tlo 

exet'eieio Ü1~ 18~!7, o er·cdito snpplemenLll' de 2<i:2:L1;...:~)~:?. ~C:I!lo 

10:273$:~22 ;i. H~rba- Seeretat•ia tlo ~nnatl'l, o I :-,;~'G i)t)!)O ú. \f'l'IJ:.l

Secrct;u·iu da Camara dos Deputados. 

O Presi1lente da, Ropn1>1íc<1. dos Estnd< R Cni1lo,;; rlo Bt'a7il, 
nsanJo da autorisação conee:litla pnlo n. 1 1lrl art. 8" dn.ld n. 4·?V, 
de 10 de dezembro do anuo {'assado, resolvo al1T'Íl' :11> Mini:-'tol'io 
da J usti<.~a. e Negocias lntol'iores, pot· conta do Pxereicio du 1mn, 
o crerlito supplumontar de :::'!'1:2::0$V8Z, sentlo l0:27:J$:);?~ á. voriJa 
- Secretaria, do Senatlo, e l5:VGG~(i60 it ve1'l1a - Secretaria 
da, Camara dos Deputados, atim de occorrer ao pagamento 



(bs desp~zns com os serviços da stenogt•aphia, redà.éi;itd o {Juhtl ... 
cnçU.a dos dcbate::1 do Congro::;so Nacional. durnnte a quarta pro
rogação du a dual ses~üo Jcgislati v a. u té o Llia. lO de dezembro 
corrente. 

C~tpital Feleral, 11 de deze:ubeo de 1897, go tht Republica. 

PRUDE~Ti': J. DE l\10RAE5 BARROS • 

. ln:m·o Curalcanti. 

DECRETO N. 2735 - DR 11 DE DEZEMBRO DE 1897 

.Abl'e ao l\liniRtcri0 da G11er!'a o credito de i :3)..:~10), snpplemenlar 

3. diverSa') verbaR tlo art. ;J• ela lei n. 4?1
}, ele 10 tk dezembro de 

18\)G. 

O Presidente ria Repnhlica dos E~tados Unidos do Brazil, 
usando ria antori:::ação que lhe foi con f'erid.''· p2lo dect·eto legis
.Jativo n. 482 (le lO rlo corrt"mte, resolYe a.brir ao l\Iinisterio rla 
Guerr<t o credito de l :388$4~JR. snpplementar its sr•guintes verbas 
do art. 5n da lei n. 4'!\l, de lO de dezembro de l8\J6: 

5'~- INSTRUCÇÃn 1\IlLlTAR 

Collegio Militar - J!IJ.terial 

Alimentação para 300 alumnos ... 
Enxoval, lavag·em e engommagem 

:15:3-11$128 
:n : Oüü$S:~o 

()·1 - ARSENA ES 

Afuti'J'ial 

Fornecimonto de artigos de expe-
di«;lnte, etc ..................•• 

Mn teria prima, utensílios, etc .... 
1 o: 66:~$000 

144; 522$817 

67:317$958 

l55:1S5$8li 



AUtôs bü l'DUEit ~XgllCftVO 

Material 

Medicamentos. a}1positos, etc ..•.. 
Rações, viveres, dietas, etc ..... . 
Compra, concerto e lavagem de 

36:610!:;;) 19 
l45:434$30U 

42: 1'28$100 

0~1 

roupa .•.•.......•... , ....... . 
Expediente e despezas miudas ... . ll:701~2GO 238:8748188 

}8a - EQUIPAMENTO E ARREIOS 

Ma teria. pdma para arreios ..... , ............. . 

20" - DE~PEZAS DE CORPOS E QUARTEIS 

Material 

Forragens, fel'ragens, et<~ ••.•••• 
Utensilios, agua, a~seio e limpeza. 
Luz para quarteis, etc •.......... 
Carretos e fretes ............... . 

280:622~178 
ll: 188$200 
70: 4~~$70:~ 
56: 570~1 s.J:~ 

GU:270$340 

ExpeJiente, livros, talões, etc ... . ~"34: ü:)7s249 452: 840$523 

24a - AJUDAS DE CUSTO 

Pessoal .........••...................•.....•.• 5Li:OG3$659 

27a - DIVERSAS DESPEZAS E EVENTUAgS 

Transporte de tropas, etc ..••.•.. 320: R:JS$~~80 
Eventuaes .......•.............• 2H:261$6J3 ~49:120$013 

Capitnl Federal, 11 de dezembro de 18\17, \l" da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Jacto 1'homa; Cantucwia. 
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DECRETO N. 273G -DE li D!~ DEZEMlll~r) DE 1897 

l\Ianda trancar ac; CJntas do cx:-almoxarif,) llo _\r.-;cnal do G:wrra do 

ERtatlo tlo :'\!alto Gro'lso, Tlt('OJdlilo _\nlu!lcs de Tlliranda. 

O Pre.sidonto da Republic<l dos Est:ttlos L;nidos do Brazil, usan
do da autol'isação cont"eridu. pelo decreto le.:;blati\.·o n. 487, desta 
data, resolve mandar t1·ancar as contas do (~x-almoxarif'~ do Ar
senál de Guerra do Esta·lo do 1\!ttt() nru~su, Tllcup!tilu .\utuncs 
de Mit·anda. 

Capital Fedem!, 11 de dezmulJro de H3()7, au da ltcpublica. 

PRUDE~TE J. l1E 1\font~E::i BAI~!~O::i. 

Be1·nardíno de Campos. 

DECRETO N. 2737 - DE li DE DEZEMBRO DE 1897 

Proroga aLé 31 do jaw~iro proximo futuro o f'Skt1lo de sitio dedaradu 
pelo decreto legi'lbti ro n. J5•i, de l:? dn Jll('Z pa.'ls~.ulo. 

O Presiuent0 da Republica, dos Estados Unidcs (lu nr~tzil: 
1\ ttendendo n, quo sul)sistcm, actuando l'OilJ a rnesrna intnnsi

dade, os motivos- expostos eru ru0us:1gem ao Congresso Nacional 
- f]UC determinura m o dccJ·eto l''gislat i v o 11. li"'> '• de 12 do nwz 
pa.--sado, no oxnrei,~io da ;Jttt'ilmiç<tO conf'eritlct pt'lo art. 48 ~ 15 
d~ Coustitniçiio: 

Resolve. no . ..; il'.rmo.; rio ;lrt. ~O da JJJ:':'Ill:L Conslitniç:í.o, pro
rogar o ('~.t.tdo de sitio, com suspensilo da:-; garantL1s t·onstitn
cionaes, !lO teJ'ritorio do nh'trido Fc fel';![ I) da COIJ!(tl'C;t de 
Nitheroy, do E;:,!adu do Wo de Janeiro, :1 u~ :n de janeiro proximo 
futuro. 

Capital FcdcJ•al, 11 do dezembro de 18U7, \1' ela l.~rpulJlir-a. 

PIUJDENTE .T. DE .l\IORAES H:\IUWS. 

Amaro Cavalcanti. 
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DECI~ETO N. 2Tm- m~ I3 !>E IH~!,E:'>Imw ni·~ 1897 

RelC\'-3, ao ma.iol' Antonio C:lct:tno rro,Jrigllr''l IIort I, colledor de reiHh'l 

do mnnícipio <lc .Juiz Lle Ft.>t'a, o pa:2·~11ll~lll·> da rJII:wtia d,• G:S:H8'.100. 

O Pr.::sidrnto rla Repnhlic1 <lns Est:vlos· Pni,Jos <lo nrazil, usan
do da antol'is lÇ:ÍO c~nn f •riria. ao Po ler C x.eeu li v o no de~r·eto 
n. ·1'·:0, de::;h dah, tlecrd:t : 

.\rti~o nnir.o. !{ol<•v.t ai) m:·.inr· .\ntnnio C:wtanl) !{odr·ig-no;.; 
Jlll!'l:l, <~olleetor· do r·onrhs d 1 llllliiÍ(:ipio dn .l1ti.r. 1l1~ F,',r•:•, o pt~a
llluntn da. qtunti.t 1h st~i~ r:r1nlo~ qninltnnto..; 1) tt'Íllh o lllll Irtil 
e !1tJV8C()Ittos r<'Jis ((>::>:n:.:;'.Jfl'l), valJr de e..;ta.mpilh:ts ftYlrraes fJlle 
soh sna gn:tr.la tinlJ:t o r11w da, renal'tit,~J.o, no e liti ~in do Fonun 
<Llqunlla cid:uln, f,H·am roulJatLls na noit·J de W para 17 lle 
maio do corront0 anuo. 

Cclpital Fctloral, 1~) de dezcm1Jl'O de U)()/, 9° da nepublica.. 

Pn.UDE:'íTE J. DE I\101\.A..ES BARltOS. 

Bernardino de Campos. 

DECltETO N. 2730- I> E l:J rm nr·:ZEl\II3RO ,,g 1807 

Al1t'O ao l\liHist,rio d:t Fazenda o crctlil•> c>~pL·ci::d tlc ~jlli:\li(J',S21 Jlara 
altemlcr á rcslit1ti•.·:"io d,, :lt'Ill'lZ,~n:tg'll'; cohra•Jas nas .\l!:tn1lcgas do 

nio 0l':t1lil(~ Llo Sul. 

O Prr-,;;identc dr~ ltr:opnhliea dos Es!a1lo,.; T~n\dll:> do Brazil, 
us:1ll1ln da autori~n,:iio r:onendirla 110 art. '2", n. lll, da lei n. ~12~, 
riu lO de dezc~r11hm d1~ l8UG. e t,.,lllln ouvi<lo n Tr·ilmrml de Con
tóts. rn;;nlve abrir ao Ministel'il) <liL F;lZPll<h o cr·e,lito especial 
d8 54(',:Q70-.:;8zl, para attf>nclnr· ú ro,.;titui1;i'i.o dn armawnageus 
flnn nas Alt'<l~n·lcg;lS do Rio Gra.ndt~ (lo ~nl for.1m ~·oiJrwla..; em 
dasaccordo ,·om os dt'crntns n l Dti, do I de f·>,V•'I'CÍI'n, o n. 805, 
do ·1 d., ontnhro dn 1890, !ois d(' ül'(;aHH!!llo dn IR~Jl e 1894, e§ 2° 
do al't. ;,g 1 d:t f:onsn'idaçriiJ ria-; Lei.'> d.rs Al(andegús e ~llfesas 
de Rendas <la. Repnblic:t. 

Capital Federal,~~~ do dcwmht·o lh 18\)7, 0° da Ropublica. 

PnUDENTE J. D[!j .MOI~AE~ BARIWS. 

Bernardino de Cwnpos. 



At}o$ l.llJ NliJJÚt i!!XECU'l'trU 

t'ixa definiti\':lmenté t>ln 2.1().): W.):,D1:2 o ~apit<.l c·mjn·eg·a1lo na 

construcção da es 1 r~:ub de l'c:·ro Clll traf('(!'O tl~ Caxia'l a Ca,iazcit"a;;. 

O Presidente da Republica dog Estado:; Unirlos do Rrazil, atten· 
dendo aos termos das clausulas 31" o 3?" das que acompanham o 
decreto n. 10.250, de 31 de maio do 1889, tleer·eta: 

Artigo unico. E' fixado definitivamente mn 2.ll>5:405$912 o 
capital empregado na cnnstrucçii.o da. estr:uLt de f'crro em tra
fego de Caxia.-. a S. José das Cajazei!'as, de qtw tl ccssionaria a 
Companhia Geral de Melhoramentos do J\1;trauhão. 

Capital Federal, 13 de cezembro de IS~li, 0" tia RepuLlica. 

PRUDE~TE J. DE l\IOI~AES BAIW.OS. 

Sebasti.tw Ettrico Gonçalves de Lacerda. 

DECRETO N. 2741- DE 13 DE Df'ZEMHIW D!~ 1897 

SupprimE' a nltim:1. pal'tP da clatt>lnb. 2• das que haharam cr:m o 
dccr<'tO n. ::?H1:?, de f() de dt>ZP!llht•n ·J~ f'-'~l:-1. 

O Presidente da Repnblica dos Est.ados Unidos do Bt';1zil, atten
dendo ao que requereu a 1'he Amason Teleuropl1 Cbmpanu, limited, 
devidamente representacla, decreta : 

Artigo u'nico. Fica supprimida a nltim:t parte f]a. dansula 
segunda das qne baixaram com o decreto u. 2 I 02, ele IG de 
deze01bro de 1895. 

Capital Federal, 13 de dezembro do 1897, go da Rcpul,lica. 

PRUDENTE J. DE l\IOH.AE~ BARROS. 

Sebastiao Ew·ico Gonralves de Lacerda. 
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DECRETO N. 2742 - DE 17 DE DEZEMBRO DE 1897 

Dá rc:;o~lamc:l to pat·a execltC;;Io do dt•t:t•eLo l··;..;·i'lbLi v o ll. r)2' de 3 de 
novPmbt·o d0 L'WI. 

O Presidente da Republica dos Esta(los Unidos do Brazil, 
usando da attribuição conferida pelo Poder Exccuti v o no 
art. 48, n. I, da Constituição da Republica, resolvo que, para. 
execução do decreto legislativo n. 452, de:~ de novembro do cor
rente anno, se observe o regulamento que a este acompanha. 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1897, 9" da Hepublica. 

PHUDENTE J. DE MoRAES BARH.OS. 

Bc··nardino de Campos. 

Regulamento a que se refere o decreto n. 2742, 
desta data, }Jara a execução do dccPeto legislativo 
n. Lí52, de ;) de novembro de 1897 

Art. 1. 0 E' prohibido: 
Jo, importar e fabricar rotulos, que se prestem á fabrica

ção de bebidas e quaesquer outros productos nacionaes, com 
o fim de vender estes como si fú:-sem estrangeiros; 

2", expor à venda preparados pharmaceuticos sem a declara· 
ção do nome do fabricante, pro<ludo e do Jogar da pr<>cedencia; 

3", expor á venda mol'eadorias ou productos fabris naciona~s 
com r•.Jtulo em língua eo;trangeira. ( ,-\rt. 1'' do deereto legisla
tivo n.452,de :3 1le uovcmul'O de 18\n.) 

Art. 2.·• N<1 prohibiçiiu de importar rotulo~, rapsulas ou in
volucros, exarada no ll. I do art. I", não se comprellendem aquel· 
les que torem importados por fabricas ou casas commerciaeP, que 
sejam filiaes ou sédes de ou~ras estabelecidas na Europa (art. 1 n 

§ :3" do mesmo decreto n. 452), com tanto que os rotulas 
contenham a desiguação das localidades em q11e estrverem esta
belecidas as respectivas ~édes e casas rihaes. (Mesmo artigo, § 6".) 

Art. 3.u Na probibição de expor á venda productos nacionaescom 
rotulos em língua estrangeira, a que se refere o art. 1° n. 3, 
não se comprehendPm os rotulos que, não constituindo con
trafacção de marcas de fabricas estrangeira:', contenham os 
nomes dos fabricantes, da. labrica e da localidade em que ella 
estiver situada, ou a declaração- lndustJ"ia nacional-em ca
racteres bem visiveis,_ não sendo pormittid:.~. esta. simples 
indicação quando os roLulos se destinarem a generos alimen
tícios (mesmo artigo. § 2°), caso em que ~:~e prccPdcrá. de acco!'do 
com o disposto no art. 8", pa1·agrapho unico. 
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Art. 4. 0 Os importadores de rotulos, capsulas ou involucros, 
de que trata o art. 2°, são obrigados: 

1°, a provar por contr·actos commerri:Je~. devidamente regis
tr'a•los nas respectivas Juntas, q11r: ~c admm no t·asJ do go:::ar 
das vantagens estabelecidas 110 rorm·ido artigo ; 

2°, a fazer acompanhar· os Sf~Us dc.;.;p~tchos de attestados tlas 
autoridade; consulares hr<lZiJeiras, nas localidades exporta
doras, de que as cas1s remettentes ~ão sr·~·lt:s ou tilia8s de outras 
estabelecidas na Republica. (Mesmo artigo. §~ 4" e 5 '.) 

Paragrapho unico. Si o:; rotulos, capsulas e iiFnl ucros, de 
que trata este artigo, se dnstinurern a proi11ctos ignn.lmente 
importados e remetti·'o-s pelas casas rnat.rizrs ou 1iliaes, ~é se 
coiJcederá o despar·ho dos ditos rotulos, c<Jpsui:l:3 e involucros 
necessarios aos referidos produetos, mais 5 "j,, para substi
tuir os que se inutilharem. 

Art. r,.o E' facultado o despacho nas Alfandep-as, e a utili
sação pelos fabricantes, dos rotulas em lingua estrangeira que, 
encommendados antes da expedição do regulamento approvado 
pelo decreto n. 2548, de 17 de julho de 1897, 1ürdm recebidos até 
31 de dezembro do mesmo anno. (Art. 2" do decreto n. 452.) 

Art. 6. 0 A concessão da faculdade estabelecida no artigo 
antecedente só terú logar depois de provado o direito a ella ; 
é prova decisiva a exhibiçii.o do copiador. 

Art. 7." Com os que f'Xbibirmn como meio dr proya o copia
dor proceder-se-ha do seguinte modo : 

1", apresentada ao in!ipector da Alfimrlega prtiçii.n em re
gra, acompanhada daq uello livro. do qual de v(~ consrar a 
encOtmhenda feita, passará c !te a ex:lmi IHll' : rt) si o livro csf:L 
preenchido das form:tlidades lt>gacs e ~i essa:-.; form:didades liJram 
satisfeitas até 17 de julho de 1897; fi) si o podido cnnstn, ue 
folha., q ne obedeça á rigoro~:rt ordem ~~llroHoln.~ie~'· c si ainda. 
não J(li attendido; 

2°, verificada a legitimidade o corrrcção r1o perlido, o inspcctor, 
acto continuo, fará lavrar na r:etiçào cert.itkado de ter o reque
rente sati~feito a pr·ova exigida em relaçã() ó data d:t encorn
menda e entregará o copia·lor a ~eu dono rlep11is de te1• cobrado 
recibo por baixo do clitu certificado ; 

3 ', preenchidas as demais exigencias regulnmrnt.n.res sob o 
ponto de vista da conferencia com o mani:esto, o da propria 
Iiscalisação. se concedm•;t. o de~padw requerido. 

Paragrapho unico. Si o oxame 1lo ropia.dor revelar a Pxisten
cia de !ruude pela interpo<siçii.o de folha. ext.ranha, p1·deução 
de fazer passar como não recebido pedido j;'t sal i:'le~to, on outro 
meio qualquer, organbado o necc::;tai·io in11UNHo. ~og-uir·Fe-ha 
o proces~o criminal, para o que o inspector remettera ao pro
curador da Republica todos os papeis em original, deixando copia 
na Alfandega, e, nPsto caso, o copiador acuinpanharú os mesmos 
papeis. , 

Art. 8. 0 Os fabricantes, no goso da vantagem estabelecida pelo 
art. 5°, não poderão 8.J?pôr aos seus prorluctos os rotu1os, a que 
~e refem o ·mesmo artigo, sem que delles consto por meio de 



ACTOS DO l'ODER EXECUTIVO 927 

carimbo de borracha ou de ferro, ou por outro qualquer modo, a 
declaraçã0 - Industria nacional- em caracteres bem visíveis. 

Para.gea.pho unico. Si os rotulas se destinarem a genero3 
alimentícios, ao dístico - Industria n(l_cional - é indispensavel 
que se arldicione o nome do fa,bricante e ua loealidafle onde func· 
cwnar a ütbrica. (Art.;!.o, paragrapho uuko, ultima parte do 
mesmo rlecreto n. 4;>2. ) 

Art. 9." Continúa em vig-or o art. 11 do regulamento appro
vado pelo decreto u. 2548, ele 17 de julho do l8\J7, que proh1be o 
registro de marcas de productos nacionaes, que tenham rotulos 
ou rlizeres em lingua eskangeira, com excepç:lo: 

1", dos nomes de bebidas e outro.:;, que não tenham correspon
dente em portuguez, como o bi!ter, o bnzndy, o cognac, o 
{e1·net, o hirsch, o rhum, etc., comtanto que os rotulas contenham 
as indicações da lei; 

2", rlos nomes do autor, fabricante, inventor, etc., quando 
forem estrangeiros. 

Art. 10. O a['t. 40do regulamento n.2421, de 31 de dezembro de 
18!:.>6, serit. executado de accordo com as disposições deste decreto. 

Art. ll. Os infractores do disposto no art. l 0 n. l, serão 
sujeitos, alem das penas (lo Cod.igo Criminal, á multa de l :000$ a 
5:000$; e os qus infringirem a prohibição constante dos ns. 2 
e 3 1lo mesmo artigo, assim como o disposto no art. go e Eeu 
paragrapho unico, serão punidos com a apprehensão dos pro
duetos rotulados e mais a mult:t de 20$ a 500$000. (Arts. 1", 
§ ] 0 c 2°,paragraphounico,dodecreton. 452.) 

Art. 12. Os rotulas, capsutas on involucro.:; encontra,los nas 
"\lnwdegas e outros lagares em contravenção do art. I" n. 1, 
serão depositados e uestruidos depois de tornadas irrevogavois 
as (lecisõos profel'idas pelas autoridades competentes, na fôrma. 
prcsceipta na Crmsolidaçr7o das Leis das Alf'awlcgrts (art. 2" do 
decreto n. 2548, de 17 de julho de 1897), e do retirados os 
exemplares que devem acomp ml1:1r as bases foi necirlas para o 
processo criminal. 

Art. LI. Os processos do apprehensão, organisados em virtwle 
do art. li, 2a parte, regular-se-hão pelo disposto no Tit. X 
(la Consolidaçrlo das Leis das Alfioulc,rJas. excepto nas partes 
re!ativas á detenção dos infractores e ao leilão dos artigos appre
hendi(los, as quaes não terão Jogar. 

Parag1·apbo unico. Paga a multa imposta, e s:1ti.sfcitas as ex
igencias do art. 1 o ns. 2 e 3, por um modo analogo ao determi
nado no art. so, serão os artigos apprehendidos entregues a 
seus donos. 

Art. 14. E' facultado ás partes o recurso das decisões dos 
chefes das repartições fisca.es. 

Art. 15. H.evogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 17 de dezembro (le 1807.- Bcrwrnlinn rl~.J 

Campos. 
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DECRETO N. 2743- DE 17 DE DEZEMBRO DE 1897 

J\l:mda executar em todas as Alfandegas c l\Icsas de Rendas habili

tadas ela Repuhliea a nova. Tarifa e suas disposições preliminares. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, em 
execução ao disposto no art. 1", u. I, da lei n. 489,rle 15 do cor
rente mez, decreta: 

Art. I. o Será executada em todns as AI fandegas e Mesas de 
Rendas habilitadas da H.epublica a Ta.rira. e suas dispos:ções pre
liminares, que acompanham este decreto. 

Art. 2. 0 l<'icam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 17 de dezembro de 1897, go da Republ!cl. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Re,·n(lrlino de Campos. 

DECRETO N. 2744- l!E 17 DE DEZEMBRO DE 1897 

Dá rrgnlamento para execuç:'io do art. 17 rla lei n. c1~S, de JO de 
dezembro de 18~l). 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil. em 
cumprimento da. disposição contida no art. 17 rln lei n. 4:?8, de 
lO de dezembro de 1896, resolve que, para conces~ão da isenção 
do direitos do consumo e de expediente das peças importadas 
pelos constructores estabelecidos no Brazil para os navios e va
pores que construirem nos estaleiros nacionaes, so absorve o 
regulamento que a este acompanha. 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1897, gn da Republica. 

PRUDE.:'\TE J. DE 1\lORAES BARROS. 

Berna;·dino rlc Campas, 
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Regulan1ento para concessão da isencão de di rei tos 
de consumo e de expediente, a que se refere o 
decreto n. 2744, desta data, para execucão do 
art. f7 da lei n. 428, de 10 de dezmnhro de 1896 

Art. 1," São isentas de direitos de consumo, inclusive os de 
expediente, as peças importadas pelos constructores estabeleci· 
dos no Brazil, para os navios e vapores que construirem nos 
est<1leiros nacionaes. 

Paragrapbo unico. Esta isenção só se tornará effectiva por 
despacho do Ministro da Fazenda, satisfeitas previamente as 
formalidades abaixo estabelecidas. 

Art. 2. o Para o despacho livre de que trata o artigo antece
dente, os interessados deverão requerer ao Ministro da Fa
zenda, por intermedio dos inspectores das Alfandegas, juntando 
á petição: 

Jo, relação convenientemente sellada, da qual constem a no
menclatura, quantidade, peso e medida dos materiaes e peças 
necessarios para os navios ou vapores que vão construir, de
vendo os pesos e medidas ser expressos em unidades do systema 
metrico decimal ; 

2", planta ou desenho dos mesmos navios ou vapores com to
dos os detalhes necessarios á construcção ; 

3", certificado de profis~ional competente, do qual conste que os 
materiaes e peças importados são proprios e de applicação exclu
siva ao fim a que se destinam, e as quantidades as estrictamente 
necessarias para a construcção dos referidos navios ou vapores. 

§ 1. o Este certificado será passado : na Capital Federal pelo 
engenheiro naval que o Ministerio da Marinha designar; nos 
Estados onde houver Arsenal de Marinha, pelo profi::;sional que 
o respectivo inspector determinar e nos demais por perito que a 
lnspectoria dn. Alfandega escolher mediante prévia audiencia da 
Capitania do Porto. 

§ 2.•• Na petição que dirigirem ao Ministro da Fazenda os in-
teressados mencionarão : 

Jo, o nome do navio; 
2°, o estaleiro onde vae ser construido ; 
3°, a capacidade em toneladas metricas de registro que de

verá ter; 
4••, a qualidade da madeira que vae ser empregada e, si for 

forrado de ferro, a espessura e qualidade das chapas. 
Art. 3. o Os inspectores das Alfandegas, satisfeitas as for

malidades prescriptas, remetterão o processo com as necessarias 
informações ao Mini~tro da Fazenda. por intermedio da Dire
ctoria das Rendas Publicas do Thcsouro Federal. 

Art. 4. o q ~linistro da Fazen~a, ~ vi~ta do processo compe
tentemente mlormado, concedera a 1sençao requerida, ou mau
(lará proceder a novas diligencias, si as julgar necessarias. 

l'nrlet· E.xe~ntivo 1'97 
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Art. 5.° Concedido o despacho livre, será expedida ordem ás 
Alfandegas para fazerem effecti va a concessão, d(wendo a mesma 
ordem ser acompanhada da 2" via da relação dos materiaes, · 
rubricada pelo director das Rendas ou pot· quem. suas vezes 
tlzer. 

Art. 6. o Apresentadas para serem conferidas as peças im
portadas, os inspectores das Alfandegas mandarão proceder aos 
exames necessarios para verificar si estão de accordo com as 
quantidades, especies e medidas constantes da relação. 

Paragrapho unico. Verificando-se excesso de quantidade, peso 
ou medida, ou differença quanto á especie ou qualquer pro
porção que seja, será o excesso ou di:fferença de especie sujeita 
a direitos em dobro, nos termos da Consolidaçiio das Leis das 
Al(andegas e Mesas de Rendas. 

Art. 7. o Os inspectores das Alfandeg<ts mandarão, por em
pregado habilitado e de sua confiança,. fiscalizar nos estaleiros o 
emprego das peças importadas. · 

§ I.o As peças e materiaes importados, uma vez desembara
çados pelas Alfandegas, serão acompanhados até o estaleiro a 
que se destinam, por um guarda, que assistirá á sua descarga. 

§ 2. 0 Terminada a construcção, o empregado encarregado da 
fiscalização informará ao inspector si todas as peças foram appli
cadas, e, caso encontre algumas em deposito, dará parte do ra.cto 
ao inspector, para que este ord,me o pat;<.tmento dos direitos 
que forem de-yidos, impondo ao constructor uma multa igual 
aos direitos em beneficio do empregado fiscaliz:=vlor. 

§ 3. 0 Ecita disposição não alcança. as peças de sobresalentes 
que os navios ou vapores são obrigatlos a trazer, comtanto 
que taes peças sejam declara(las especificadamente na relação 
que for dirigida ao Ministro da Fazenda quando os interessados 
requererem a isenção, afim de evitar a confusão entre os sobre
salentes obrigatorios e os que os constructores possam importar 
para prevenir faltas ou quebras occurrentes durante a con
strucção. 

Art. 8. o Os donos dos estaleiros ou os constructores não po· 
derão distrahir, por meio de venda no mercado, cessão ou 
traspasse a quem quer que seja, qualquer dos objectos importados 
e constantes da relação favorecida com a isenção de direitos. 

Paragrapho unico. A infracção desta disposição sujeita o 
infractor á multa no dobro de todos os impostos a que estiverem 
sujeitos pela Tarifa os materiaes e peças constantes da relação, 
além de ser-lhe tambem cassado o direito a novas conces
sões. 

Art. 9.0 Os donos dos estaleiros ou os constructores, no acto 
de requererem a isenção, deverão, na relação dos materiaes e 
peças, fazer menção dos sobres:tlentes que possam ser neces
sarios para substituição das que venham a inutilisar-se por 
qualquer motivo, ficando obrigados ao P''gamento <lo~ direitos 
respectivos no caso de não se utilisarem das mesmas peças. 

Paragrapho unico. Neste caso não incorrem na penalidade 
. estabelecida no § 2• do art. 7°. 
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Art. 10. Si, durante a construcção, se inutilisar alguma das 
peças importadas, e o constructor importar outra para substi
tui l-a, requererá ao inspector da Alfandega que a mande ex
aminar e confrontar com a inutilisada, para ser retirada livre 
de direitos e de expediente, devendo neste caso mandar co
brar os direitos da inutilisada com o abatimento que os peritos, 
por elle nomeados, arbitrarem. 

Para este despacho não ó nccessaria :m tori~ação do Ministro 
da Fazenda .• 

Art. 11. Si algum constructor ou dono de estaleiro incorrer 
no caso previsto no art. 8°, o inspector da. Alfawlega dará parte 
immediatamente ao r-.nnistro da Fazenda, vara que este ordene 
a perda do direito a novas concessões. 

Art. 12. Haverá nas Alfandegas um livro,.no qual, em fórma 
de conta corrente, serão mencionados especificadamente os ma
teriaes importados, por entrada e sahida, á medida que forem 
empregados na construcção. 

Pa.ragrapho unico. No mesmo livro serão consignados todos 
os factos que possam occorrer durante a construcçiio, quer 
relativos ú. importação de peças necessarias para substituir as 
que porventura se inutilisarem, quer ás infl'acções do presente 
regulamento, para que a todo tempo pl1Ssa constar quaes os 
constructores que cumpriram fielmente as disposições legaes e 
quaes os que incorreram em qualquer das sancções penaes 
aqui estabelecidas. 

Art. 13. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 17 de dezembro de 1897.- Bernardino de 

Campos. 

DECRETO N. 2745 - DE 17 DE DEL:EJ\IBRO DE 1897 

Extingue logMes na Reparti~,;iio Geral dos 'l'elegrrtphos 

O Presidente da Republ icn, dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisação que lho confere o art. 4°, n. 1, da lei 
n. 191 A, de 30 de setembro de 1893, revigorada. pelo art. 43 
da lei n. 428, de 10 de dezembro de 1896, decreta: 

Artigo unico. Ficam extinctos os logares da Repartição Geral 
dos Telegraphos constantes da inclusa relação que com este 
baixa assignada pelo Ministro de Estado dn, Industria, Viação e 
Obras Publicas. 

Capital Federal, 17 de dezembro de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES RARRI'S. 

Sebastiao Eurico Gonçal~Jes de Lacerda. 
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Relação dos logares extinctos na Repartição Geral dos Tele
graphos, a que se refere o decreto n. 2745 desta data 

5 engenheiros-ajudantes. 
4 inspectores àe la classe. 

27 inspectores de 2a classe. 
40 inspectores de 3a classe. 
58 feitores. 
Capital Federal, 17 de dezembro de 1807.- Sebastião Eurico 

Gonçalves de Lacerda. 

nEcREro N. 2747 n- DE 11 DE DE7:E:'.IBRO DE 1sa1 

Approva o regulamento concernente ao reg-io;tro internacional dal'l 

marcas de fabrica c tlc comtll8t'eio, 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para. 
execução da lei n. 376, de 30 de julho de 1896, na parte que 
approvou o accordo celebrado na conferencia de Madl'id em 14 
de abril de 1891 e publicado com o decl'eto n. 2380, ue 20 de 
novembro do uito anno de 1896, manda observar o regulamento 
que a este acompanha, concernente ao registro internacional das 
marcas de fabrica e de commercio. 

Capital Federal, 17 de uezembro de 1897, 9° da Republica.. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Sebastüío E~wico Gonçalves de Lace1·da. 

Regulamento a que se refere o decreto u. 2747, 
desta data · 

Art. 1. o Os industriaes ou commerchwtes, com domicilio no 
Brazil, proprietarios de marcas registradas, na conformirhde da 
lei n. 3346, de 14 de outubro de 1887, e do decreto n. 9828 de 
31 de dezembro do mesmo anno, quo desGjarem ga,rantir ás ditas 
marcas a protecção legal nos paizes que celebraram o accordo de 
14 de abril de 1891 ou a elle adhelircm, rJeyem dirigir o seu 

(") C0111 o n. 2i4G não houve ado, 
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pedido por intermedio da Junta Commercial da Capital Federal 
ao Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas, para ser 
enviado ao Bureau Internaciotwl de la propriete indHsf1·ielle, em 
Berna. 

Art. ~.o O pedido feito em duplicata e em papel sellado, com 
33 contimetros de comprimento e 22 de largura, conterá. o 
desenho typographico da. marca ou a sua descripção, na lingua 
franceza, indicando em ~eguida o nome elo proprietario, sua 
residencia, pro1issão, productos a que a marca se destina, a data 
do registro com o numero de ordem, e a data do deposito com
plementar exigido pelo art. 13 do decreto n. 9B28, de 31 de 
de:wmbro de 1887, conforme o moclelo annexo a este regula
mento. 

Art. 3. 0 Ao peclido deve acompanhar: 
a) uma chapa que reproduza exactamente a marca, de modo 

a serem visíveis todos os seus pormenores, tendo não menos do 
15 millimetros nem mais de 10 centímetros, quer de compri
mento, quer de largura, e 24 millimetros de espessura. Será 
desnecessaria a chapa si o desenho typographico for substituído 
pela descripção na lingua franceza ; 

lJ) um vale postal do 100 francos, importancia <lo registro in
ternacional; 

c) uma procuração especial si o peuido for feito por manda
tario. 

Paragrapho unico. Poderá o peticionaria, quando um dos ele
mentos distinctivos da marca consistir na cúr, juntar 30 exem
plares em papel que a reproduza. 

Art. 4." Incumbe á Junta Commercial da Capital Federal: 
I", examinar o pedido, manJando regularisal-o si não estivt;r 

nos tel'mos dos arts. 2° e 3°; 
20, remettel-os ao Ministerio da Intlustria, Viação e Obras Pu

blicas, informando si o registro subsiste ou ficou sem effeito pela 
falta do deposito complementar, ou pela expiração do prazo 
fixado no art. 12 da lei n. 3:340, do 14 de outubro de 1887, e 

si é' applica vel á marca a dispo~ição do art. 8° (ns. 5 ou G) da 
dita lei, qu:.~,ndo houver itlentidade ou semelhança susceptível 
de confusão entre ella e outm registratln anteriormente ; 

3°, archivm· as marcas inscriptas no regi~tro internacional 
que lhe forem remettidas pela Directoria Geral da. Intlustria com 
a notificação do BU1·eau lnte1·national, procedendo a minucioso 
exame para inforrnar opportunamente ao Governo si alguma 
dellas está comprehendida. no citado art. 8° (ns. 5 ou 6) da lei 
n. 334G, de 14 de outubro de 18.'-17, e não pode como tal gosar 
da protecção no territorio da Republica. 

Os exemplares das marcas ioternacionae:; serão encadernados 
no íim de cada anno, juntando-se ao volume um índice que 
mencione por ordem alphabetica. a natureza do producto e o 
nome do proprietario ; 

4", archivar igualmente, quando os receber por intermedio da 
Directoria Geral da Industria, dous dos exemplares da publicação 
dt:ts marcas internacionaes, remettendo as outras á Associação 
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Commercial do Rio de Janeiro e ás Juntas dos Estados, para seu 
conhecimento e dos industriaes ou commerciantes a quem possa 
interessar. 

Art. 5. 0 O proprietario da marca, untes de ser encaminhado o 
seu pedido ao Bureau lnternational, pagará no Thesouro Fe
deral a taxa de 10$, mediante guia da Directoria. Geral da In
dustria. 

Art. 6. o As mudanças que occorrerem na propriedade da marca 
inscripta no registro internacional serão notificadas á repal'tição 
competente, á vista do pedido em duplicata do interessado, feito 
por intermedio da Junta Commerciat da Capihl Federal e 
mstruido com certidão do acto respectivo. 

Art. 7. o As formalidades prescriptas para o registro inter
nacional serão observadas no caso de renovação do mesmo re
gistro, exceptuando-se a remessa da chapa. 

MODELO 

PEDIDO DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCA DE FARRICA OU DE 
COl\lMERCIO 

Brazil 
-------------------------------------

Logar do desenho typographico da marca 
ou da sua descripção~ na lingua franceza. 

1. 0 Nome Llo proprietario da marca. 
2. o Residencia. 
3. o Profissão. 
4. o Producto a que a marca se des

tina. 
5. o Data do registro com o nu!llero 

de or<.lem. 
6. 0 Data do deposito complementar 

do registro. 
Data de pedido e assignatura do pro

prietario ou de seu procurador sobre 
estampilhas de sello de 300 réis por 
meia folha. 

Certifico, á vista da informação pt•est;lda pela Junta Commer
cial da Capital Federal, que estão exactas ás indicações constan
tes do pedido de .•. , p~ra ser inscripta no registro internacional 
a sua marca de ... 

Directoria Geral da Industria, em. . . de. . do ..• 
Capital Federal, 17 de dezembro de 1897, 9') da Republica.

&bastiélo Eurico Gonçalves de L(J,cerda. 
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DECRETO N. 2748- DE 00 DE DEZEMBRO DE 1897 

Manda reverter para o quadro activo os officiaes da Armada am ... 
nistiados pelo decreto n. 310, de 2i de outubro de 1895. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando Ja faculdade que 1 h e é conferida -pelo § I o do art. 1 o 

do decreto n. 310, de 21 de outuLro de 1895: 
Resolve mandar reverter do quadro da reserva em que se 

acham, por força dos decretos de 24 de setembro de 1893 e 7 de 
julho de 1894, para o quadro da actividade osofficiaes da Armada 
constantes da inclusa relação que completaram até esta data o 
prazo de dons annos, estipulado no alluditlo decreto de 21 de 
outubro de 1895. 

Capital Federal, 20 de dezembro de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Manoel Josd Al"'es Barbosa. 

Relação a que se refere o decreto n. 2748 desta data 

Capitão .. tenente Candido dos Santos Lara. 
Primeiros tenentes José Fructuoso Monteiro da Silva, Silvio 

Pellico Belchior e Viriato Duarte Hall. 
Segundo tenente Carlos Alberto Wite. 
Capital Federal, 20 de dezembro de 1897.- Manoel Jose 

.Alves Barbosa. 

DECRETO N. 2749- DE 20 DE DEZEMBRO DE 1897 

I~stahelece pena para os passageiros que viajarem sem bilhete na Es
trada de Fnrro Conde d'Eu. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brnzit, atten
dendo ao que requereu a Conde d'Eu Railway Compf.!.ny, Umited, 
resolve autorisar o seguinte accrescimo ao art. 4° das instru
cçõos regulamentares, approvadas P'Jlo decreto n. Hl08, de 12 
de dezeml,ro de 1894, em vigor na Estrada de Ferro de Cabe
dello á Iudependencia, com ramal para Pilar: 

4 Paragrapho unico. O viajante encontrado no trem sem bi
lhete ou passe pagará o preço da viagem e mais 20 %, contados 
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da estação inicial da partida do trem, si não provar que entrou 
em outra, ou contados desta, si o provar. Esta disposição não 
se refere aos passageiros entrados aas paradas, onde não ha 
venda de bilhetes.» 

Capital Federal, 20 de dezembro de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Sebastic"lo Em·ico Gonçalves de Lacerda. -

DECRETO N. 2750 -DE 20 DE DEZEl\IBRO DE 1897 

Approva a planta e orçamento para a conRLrucç:to de uma casa desti
nada ao mestre de linha d.a 6a secção no kilometro 30 do ramal do 

Rio Negro, da Estrada de Ferro do Paranú. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, at
tendendo ao que requereu a Compagnie Géndrale des Chemin.~ 
de Fer Brésiliens, decreta: 

Artigo unico. Ficam approvados a planta e orçamento que 
com e:-te baixam, rubricarlos pelo director geral da Directoria 
de Viação d<L Secretaria de Estado dos Negocios da Industria, 
Viação e Obras Publicas, para a construcção de uma casa desti·~ 
nada ao mestre de linha da 6" secção no kilonwtro 30 do ramal 
do Rio Vegro, da Estrada do Ferro do Par~w<'t; devendo a. des
peza orçada em 5:325$540 ser levada á cont~ do custeio dn. 
linha dos prolongamentos da mesma estrada, 

Capital Federal, 20 de dezembro do 18!17, 0° da Rcpnblica. 

PRUDENTE J. DE .MORAES BARROS. 

Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda. 
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DECRETO N. 2751 -DE 22 DE DEZEMBRO DE 1897 

Crea uma brigada de cavallaria de Guardas Nacionaes na comarca de 
Uberaha, no EAtado de l\linas Geraos. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, resolve 
decretar: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca de 
Uberaba, no Estado de Minas Geraes, uma brigada de cavallaria 
com a denominação de ga, a qual se compora de dous regimentos 
com as designações de 17° e 18°, que se organisarão com os 
guardas qualificados nos districtos da mesma comarca ; revo
gadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 22 de dezembro de 1897, 9° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2752 - DE 23 DE DEZEl\InRO DE 1897 

Crea uma ht•igada do infantaria de Guardas Nacionaes na Capital do 
~stado do Espírito Santo. 

O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 189G, resolve 
decretar : 

Artigo unico. Fica creada na comarca da Capital do Estado 
do Espírito Santo uma brigada de infantaria com a denominação 
de 18\ composta dos batalhões de ns. 52, 53 e 54 do serviço 
activo e 18 do da reserva, os quaes se organisarão com os guardas 
qualificados nos districtos da mesma comarca ; revogadas ns 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 23 de dezembro de 1897, go da Republica.. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Amm·o Cavalcanti. 
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DECRETO N. 2753 -DE 23 DE DEZEMBRO DE 1897 

Crea. ]Ima brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca de 
Linharcs, no ERtado do I~Rpirito Santo. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro <le 1896, resolve 
decretar : 

Artigo unico. Fica creada na comarca de Linhares, no Estado 
do Espírito Santo, uma brigada do infantaria com a desi
gnação de 19·•, composta dos batalhões ns. 55, 56 e 57 do ser
viço activo e 19 do da reserva, os qunes organisar-se-hâo com 
os guardas qualificados nos districtos da mesma comarca ; re
vogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 23 de dezeml)ro de 1897, g·• da Republica. 

PRUDENTE J. DE l\10ltAES BARROS. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2754 - DE 23 DE DEZEl\TBIW DE 1897 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca de 
S. Joaquim, no Estado d0 ~anta Catlw.rina. 

O Presidente da Republica dos Estatlos Uniuos elo Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de i4 Lle dezembro tle 18UG, resolve 
decretar: 

Artigo unico. Fica creada na comarra do S. Jonquim, no Es
tado de Santa Catharina, uma brigadn de infantaria com a de
nominação de 4a, composta dos Lmtalhi1es ns. 10, 11 e 12 do 
serviço activo e 4 do da reserva, organisados com os guar(las 
qualit1cados nos districtos da mesma eomarea; revog:ubs as dis
posições em contrario. 

Capital Federal, 23 de dezembro de 1~97. 9° da Republica. 

PRUDENTE J. DE 1\ion.AES BARR0S. 

Amaro Cavalcanti. 
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DECRETO N. 2755 - DE 23 DE DEZEMBRO DE 1897 

Crea uma. brigada de infantaria e outra de cavallaria de Guardas 
Nacionac!'l na comarca de LagaR, no EAtado do Santa Catharina. 

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de H: de dezembro de 1896, resolve 
tlecretar: 

Artigo unico. Ficam creadas na comarca de Lag0s, no Estado 
de Santa Catharina, uma brigada de infantaria eorn a designnção 
de 5", composta dos batalhões de ns. 13, 14 e l5 elo serviço nc
tivo e 5 do da reserva, e outr~t de c:wallaria, organisada com 
os regimentos de ns. :l e 10 e sou a de.,ignação de 5", as quaes 
formar-se-hão com os guardas qualiticaclos nos districtos da 
mesma comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 23 de dezembro de 1897, 9° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Amaro Ca't'alcanti. 

DECRETO N. 2756 - DE 23 DE DEZEMBRO DE 1897 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca do 
Carmo do Rio Claro, no Estado de l\linaA G<'raes. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
resolve deceetar : 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca do 
Carmo do Rio Cl<lro, no Esta,lo de Minas Geraes, uma Lrigada 
de infantaria com a denominação 1le 44&, e que se constituirá 
de tres batalhões do serviço activo, com as designações de 130°, 
131 Q e 132°, e um do da reserva, sob n. 44, que se organisarão 
com os guardaH qualificados nos districtos da. mesma comarca ; 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 23 de dezembro de 1897, go da Rcpublica. 

PRUDENTE J. DE MORABS BAitROS. 

Amaro Cavalcanti. 
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DECRETO N. 2757 - DE 23 DE DEZEMBRO DE 1897 

Dá. regulamento para execuç-ão do art. 1o n. 40 e art. 4° da lei n. 489, de 

15 de dezembro de 18\l7. 

O Presidente da Republfc:1. dos Estados Unil~os do Brazil, 
usando da attribuição conferida ao Poder Executivo no art. 48, 
n. 1, da Constituição da Republica, resolve que, para execu~·ão 
do art. 1° n. 40 e art. 4° da lei n. 489, de 15 de dezembro do 
corrente anno, se observe o regulamento que a este acom
panha. 

Capital Federal, 23 de dezembro de 1897, 9° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Bernardino de Campos. 

Regulamento para execução do ·art. 1 o n. 40 c 
art. q o da lei n. 489 de 15 de uezcmbl'O de 1897 

Art. 1. o O imposto sobre dividendos dos bancos, companhias e 
sociedades anonymas, creado pela lei n. 25, de ;)O de dezembro ue 
1891, art. 1", como imposto 11<:~ solto e desmowhraLlo do reg-ula
mento deste para. constituir imposto ú p;1rte, pelas lei-; ns. 126 A, 
de 21 de novembro de 1802, art. 1" ; 191 A, de 30 de setemht·o 
de 189:~, art. 1°; 285, de 24 rle dozemlwo 1le 1804, art. 1°, n. 11; 
365, do 30 de dezembro ele 1895, art. I 0 , n. 30 ; 428, de lO Jo 
dezembro de 1896, art. 1°, n. 3\:l; e 489 de 15 de dezembro de 
1897, art. 1°, n. 40 e· art. 40, ó devido na raz\o de 2 1/! 0

/ 0 dos 
dividendos dos lucros auferidos pelos ditos bancos, companhias o 
sociedades anonymas, com séde n~1 Capitall<'odol'al e nos Estados: 

1°, si as companhias tivm·em g~1l"antia do jnros dada pela União 
ou pelos Est:Jdos, o imposto recahirá sobre a irnportancia do 
rendimento liquido excedente ao garantido (regulamento n. 9870 
de 22 de fevereir·o de 1888, art. 2°); 

2°, no caso do dividendo ser distribuído em dinheiro estran
geiro, a taxa para a conversão será a do Jia do pagamento 
(ordem da Fazenda, expedida á Thesonraria de S. Paulo em 25 
de abril de 1882). 

Paragrapho unico. A disposição deste artigo ó extensiva ás 
companhias e baucos com séde no estrangeiro, recahindo o im
posto sobre o di vioenrlo do capital existente no paiz (art. 5° da 
lei n. 359, de 30 de dezemlwo de 189?1). 

Art. 2. o O imposto de dividendo sora cobrado no prazo de 30 
dias, contados da data da primeira public<•ção do aununcio para 
sua distribuição (circular n. 20, de 29 de juiho de 1895) e compre~ 
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henuerá as quantias pagas a titulo de bonificação, ou outro por 
que se distribuam os lucros. 

§ I. o Pam as companhias e bancos de que trata o paragrapho 
unico do art. 2°, o prazo contar-se-ha da data em que for co
nhecido o divitlemlo a <listribnir na repartição arrecadadora da 
s, .. do tla iilial. 

§ 2." As 1Uiaes das uitas companhias e banco:; ficam obriga
das a dar noticia ás repartições arrecadadoras do imposto na 
Capital Federal e Estados, logo que estejam para isso lmbili
tadas, dos dividendos e outra~ q u,w tias provenientes de pro
ventos de operações da sociedade ou boniticaçõos rpte tenham 
de distribuir no paiz. 

Art. 3. 0 O recebimento do imposto de divitlonclos far-se-ha 
por meio de guias em uuplicata, firmadas pelo g-erente e ru
bricadas polo presiJente da sociedade ou companhia, ou sómente 
assignadas pelo gerente, si a eompanhia for estmngeira ; de
verão conter as declarações necessarias para se conhecei' o 
valor trihutavol e sor acompanhadas do exemplar da gazeta 
em que vier puhlic:tdo o primeiro annuncio. 

Paragrapho unico. O empregado encarregado da arrocatl:.tção 
do imposto serú. tambem incurnllido de su:L liscalisaçito. 

Art. 4. o Em ambos os exemplares das guias <~ verbar-so-ha o 
imposto recebido, fi.cando um<L na estação tisc<tl o soudo a outra 
devolvida á parto. 

O pagamento do imposto será igualmente avcrb,ulo na ma
tricula e-special da companhia. 

Art. 5. 0 A escripturação do imposto tle divi<lendo far-'se-ha 
em um auxiliar especial e no livro (le receita o despez:t geral, 
sob o titulo em quo t1gmar na lei do orç<~mento ; :t das multas 
sob o que lhe ó proprio- Extraordinarb - Receita eventual. 

Art. 6. 0 Os infractores do art. 2" e seus pa.ragen.phos ficam 
sujeitos, alem do pagamento elo imposto, á multa de 20 a 50 °/o, 
conforme as circumstancias do caso. 

Art. 7.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 23 de dezembro de 1837. - Bernardino de 

Campos. 

DECRETO N. 2758 - DE 23 DE DEZE;'.IBJW DE 1897 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas ~acionaes na comarca de 
Pinmhy, no Estado de ~linas G0rae<1. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
e·:;:ecuçào do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, resolve 
uecretar : 

Artigo uni co. Fica creada na Guarda Nacional da comarca de 
Piumhy, no Estado do Minas Geraes, uma brigada de infantaria 
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. 
com a denominacão de 43a, a qual sr. constituirá de tres ba
talhões do serviço activo, com as designações de 127°, 128° e 129°, 
o um do da reserva, sob n. 43, que se ~rganisarão com os 
guardas quaJitlcados nos districtos da mesma comarca ; re
vogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 23 de dezembro de 1897, 9" da Republica. 

PRUDENTE J. Dl~ 1\IORAES BARROS. 

Amaro Cavalcanti. 

DECRETO N. 2759 - DE 23 DE DEZE!\!BIW DE 1897 

Crea uma brigada de cavallaria de Guardas Nacionaes na comarca de 
Laranjeiras, no Est:1do de Sergipe. 

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de (lezembro de 18\J6, resolve 
decretar: 

Artigo uni co. Fica creada na comarca de Laranjeiras, no Es
tado dê Sergipe, uma brigaria de cavallaria, com a denominação 
de 4a., a qual se comporá de dons regimentos com as designações 
de 7° e 8°, que se organisarão com os guardas qualificados nos 
districtos da referida comarca; revogadas as (lisposições em con
trario. 

Capital Federal, 23 de dezembro de 1807, go ela Ropublica. 

PRUDEN'JE J. DE l\10RAES BARROS. 

Amaro Ca'Valcanti. 

DECRETO N. 2760-DE 24 DE DEZEMBRO DE 1897 

Abre ao Ministerio da Marinha o credito extraordinario de 300:000$ 
para despezas da verba- Combustível- do , 'tercicio de 1897. 

O Presidente da Ref'lUblica •los Estarlos Unidos do Brazil, 
attendendo a que foram insu1Ilcientes as quantias votadas 
pelo Congresso Nacional para as despozas da verba-Combus
tível- do actua.l orçamento do Ministerio ela Marinha, em con-
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Mquencia do movimento que tiveram os navios da Armada por 
occasião das operações de guerra no Estado <la Bahia, e usando 
da tlCulda!le conferida. pelo art. 4° da lei n. 539, de 9 do se
tembro de 1850, deceeta.: 

Fica, aberto ao Ministerio da Marinha o credito extraordinario 
de ~300: 000$ p.tra as despezas da, verba- Combusti vel-llo exer
ci cio de 1897. 

Capital Federal, 2,1 de dezembro de 1897, 9'> rla Ropuhlica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

llfanoel Jose Alves Barbosa. 

DECRETO N. 3761 -DE 24 DE DEZEMBRO DE 1897 

Abt·e ao Ministerio da Marinha o credito supplenwntar de 2;>0:000.~, 
para despezas da verba - gventuaes -do excrcicio de i~97. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Beazil, 
attendendo a que nas quantias votadas para a VHrba - Even
tuaes -do actual orçamento do Ministerio da Marinha não foram 
contempladas as d~~spezas com as viagens e ajudas de custo dos 
ot!lciaes e praças que devem guaenecer os navios entregues por 
conta das construcções na,vaes encommendadas na Europa, e 
usundo da fa,culdade conferida pelo art. 4° da lei n. 589, de 9 
de setembro de 1850, decreta: 

Fica aberto ao Ministerio da Marinha o !credito supplementar 
de 250:000$ para despezas da verba- Eventuaes- do exercício 
de 1897. 

Capital Federal, 24 de dezembro de 1897, 9'} da Republica.. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Manoel Jose Alves Barbosa. 
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DECRETO N. 2762- DE 24 DE DEZEMBRO DE 1807 

Suspende por dous dias, em relação ;.\. comarca de N i thct·oy, do Es
tado do H. i o de Janeiro, o estado ele si tio declarado pelo decl'üto 

n. 2737. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo a que devem realizar-se no dia :26 do mez corrente, 
no Estado do Rio de Janeiro, as eleições para os cargos de 
membros da respectiva Assemhléa Legislativa: 

Resolve suspender, durante os dias 25 c 2G de dezembro cor
rente, ém relação á comarca de Nitheroy, o estado tle sitio de
clarado pelo decretú n. 2737, de 11 deste mez. 

Capital Federal, 24 de dezembro do 1897, 9° da Ropublica. 

PRUDENTE J. DE MORAES l3ARROS. 

Amm·o Cavalcanti. 

DECRETO N. 2763 - DE 24 DE DEZEMBRO nE 1897 

Extingue logares na Direcloria Geral d0. ]•;sLatistica 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil. 
usando da autorisação que lhe confere o art. 4° n. 1 da lei 
n. 191 A, de 30 de setembro de 1803, revigorada pelo art. 43 
da lei n. 428, de lO de dezembro de 1896, decreta: 

Artigo unico. Ficam extinctos os logares da Directoria Geral 
de Estatística constantes da inclusa relação que com este baixa, 
assignada pelo .Ministro de Estado da Industria, Viação e Obras 
Publicas. 

Capital Federal, 24 de dezembro de 1897, \J" da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BAitROS. 

Sebastitio Eurico Gonçnl-rcs de Lacerda. 
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Relação dos Iogares extinc.tos na Directoria Geral de Estatís
tica, a que se refere o decreto n. 2763 desta data 

2 chefes de secção. 
1 }0 otTicial. 
1 2" official. 
4 amanuenses. 
1 chefe de collaboradores. 
4 collaboradores. 
4 continuo. 
Capital Federal, 24 de dezembro de 1897. - Sebasti~io Eurico 

Gonçalves de Lacerda. 

DECRETO N. 2764 -DE 24 DE DEZEl\IDRO DE 1897 

Abre ao l\Iinisterio da Industria, Viação e Obras Publicas o credito 
supplementar de 6:000$ para completar o pagamento dos venci
mentos ele 10 bilheteiros da Estrada de Ferro Central elo Brazil. 

O Presidente da Repub1ica dos Estados Unidos do Brazíl~ 
usando da autorisação contida no art. 1 o do decreto legislativo 
n. 481, de n do corrente, decreta : 

Art. I. o Fica aberto, no actual exerci cio, ao Ministerio da 
Industria, Viação e Obras Publicas o credito supplementar 
de 6:000$ para completar o pagamento dos vencimentos de 10 
bilheteiros da Estaçao Central da Estrada de Ferro Central do 
Brazil, de accordo com a tabella li do decreto n. 268, de 26 
de dezembro de 1894. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 24 de dezembro de 1897, 9° da Republica. 

PFUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Sebastiao Eurico Gonçal"'es de Lacet·da. 

Poder Exe~utivo t897 í)l) 
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DECRETO N. 2765- DE 27 DE DEZEMBRO DE 1897 

Altera algumas disposições da Nova Consolidação das Leis das 

Alfandegas 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da attribuição conferida ao Poder Executivo no art. 48, 
n. l, da Constituição da Republica., decreta: 

Art. 1. o Feita a arr@matação, nos leilões de que trata o 
Capitulo VI do Titulo VI da Nova Consolidaçâo das Leis das Al
fandegas e Mesas de Rendas, será o arrematante obrigado a dar 
um signa1 de 20 o f o do valor della e dentro de 48 horas a entrar 
com o restante do preço para o cofre .da Alfandega, sob pena, si 
o não fizer, de incorrer na multa de 20 o;., do mr:smo preço, e de 
ser recolhido á cadeia, onde permanecerá preso á ordem do respe
ctivo inspector ou administrador, até quo complete o pagamento 
da arrematação e a multa correspondente. 

Paragrapho unico. Si, decorridos 10 dias de prisão, o arre
matante não entrar com a importancia do preço, serão as mer
cadorias de novo postas em praça, e elle relaxado da prisão, 
perdendo, porém, o signal, que será recolhido em pagamento da 
multa. 

Art. 2. o Ficam revogados o art. 268 e o n. I do art. 269 da 
Consolidaçllo. 

Art. 3.° Fica excluído o sal das mercadorias comprehendidas 
. nas disposições da. Secção Vlll do Capitulo IH do Titulo VIII da 
mesma Consolidação. 

§ 1 . o O despacho do sal será feito de conformidade com as 
regras prescriptas nos arts. 494 e 495, observando-se nos casos 
de avaria o disposto na. ~ecção III do citado Capitulo III. 

§ 2. o Para as differenças que se verificarem na conferencia 
dos despachos e manifestos continuarão a vigorar as disposições 
do art. 501 da referida Consolidação, reduzida, porém, a 3 °/o a 
porcentagem de 10 °/o ahi estabelecida. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Capital Federal, 27 de dezembro de 1897, 9° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Bernardino tk Campos. 
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DECRETO N. 2766 - DE 27 DE DEZEMBRO DE 1897 

Appro..-a o Regulamento da Secretaria de Estado dos Negocíos da 
Industria, Viação e Obras Publicas. 

O Preshlente da Ropub1ic<1 dos Estados Unidos do Brazil, 
usan.lo da r.utorisação contida no art. lO n. I da lei n. 4~10 de 
W Jo corrente, decreta: 

Artigo unieo. Fica arJprovado o regulamento para a Secre
taria de Estudo Jos Negocios da Jndust!'ia, Viaçii.o e Obras Pu
blicas, assignado pelo rcspedivo Ministro de Est<~<lo e que acom
pa.nh:l este decreto. 

C<lpital Federal, 27 do dozomhro do l8V7, vo ela Republica. 

PRUDENTE .J. DE 1\loH,AES DArmos. 

Sebastiao Eurico Gonçalves de Lacerda. 

Hcgulamento a que se refere o decreto n. 2766 
desta data 

CAPITULO I 

ORGANISAÇÃO DA SECRETARIA 

Art. 1. o A Secretaria de Estado dos Negocios da lndustria, 
Viaçiio e Obras Publicas ó diviJi:la. em tres Directorias Geraes: 

Directoria Geral da, Industrht. 
Directori<t Geral do Obras o Viação. 
Directori<t Geral de Contabilidade. 
Art. 2. 0 A Directoria, Geral da Iudustria terá: 
l director geral ; . 
2 directores de secção ; 
2 l ús olficiaes · 
3 2oa officiaes ; 
5 amanuensos; 
l continuo. 
Art. 3. o A Directoria Gorai de Obras o Viar;ão terá : 
1 director geral ; 
2 u irectores de secção ; 
2 1 ''9 otnci:ws ; 
2 2n 11 (diiciaos ; 
5 amanuenses; 
l continuo. 
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Art. 4. 0 A Directoria Geral de Contabilidade terá : 
1 director geral ; 
2 directores de secção ; 
2 1 os officiaes ; 
2 2°8 otnciaes ; 
5 amanuenses ; 
1 porteiro ; 
1 ajudante de porteiro; 
2 contínuos, tendo um exercício no Gabinete do Ministro ; 
4 correios. 

CAPITULO li 

TRABALHOS COMMUNS ÁS DIRECTORIAS GERAES 

Art. 5. 0 A todas as directorias geraes, na parte relativa ao~ 
serviços de sua competencia, incumbe: 

§ 1. o O registro da entrada de todo,; os papris. 
§ 2. o O registro por extra.cto dos negocio:::, com indicação do 

processo que forem seguindo e das deci,ões qne tiverem. 
§ 3. 0 A organisação do qnadl'o um empregados e de seus ven

cimentos, com as observações rehüi vas ao exercicio e procedi
mento de cada, um delles. 

§ 4. o O inventario dos moveis e de quacsquer outros objectos. 
§ 5. o A organisação das bases para o orçamento e ta,bella de 

distribuição dos creditas abertos pa,ra, os <li versos serviços. 
§ 6. o Os trabalhos preparatorios para a abertnea dos creditas 

extraordinarios. 
§ 7. o A verificação e fiscalisação das contas, cujo crmhecimento 

couber á Secretaria de Estado. 
§ 8. o As certidões. 
§ 9. o A preparação das bases para. os contractos. 
§ 10. O indice das leis e decisões do Governo. 

CAPITULO III 

NEGOCIOS ESPECIAES A CADA DtnECTOUIA GERAL 

Art. 6. o A Directoria Geral da Industria, constará de duas 
secções: 

I. A Ia secção terá por objeeto o que se referir: 
. § J.o. Aos serviços relativos em geral aos diver3os ramos da 
mrlustrm e ao seu ensino pi'oflssional. 

§ 2. o Aos serviços concernentes a, patentes tle invenção, de
senhos e modelos industriaes, marcas do fabrica e ele commercio. 

§,~· 0 A' or~anisaçfio e approvação dos estatutos das com
amuas e sociedades auouymas a qne se referem os arts. 413, 
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exclusiva os§§ }0 o 2°, e 47 do decreto n. 434 de 4 de julho de 
1891. 

§ 4. o A's exposições ngricolas e industriaes. 
§ 5. o Aos Jardins Botanicos, acquisição de plantas e sementes. 
§ 6. o Aos engenhos centrao~ e sua fiscnlisação. 
§ 7. o A' mwégação subvencionada. 
§ 8. o A' pirectoria Geral de Estatística. 

li. A' 2a secção competirão os negocios concernvntes: 
§ 1. o Ao commercio. 
§ 2. o Aos correios, telegraphos e telephonos. 
§ 3. 0 A's terras da União. 
§ 4. o Aos nucleos coloniaes e contractos de burgos agrí

colas. 
§ 5. o A' superintendencia e fiscalisação dos ~erviços a cargo 

da Hospedaria de Immigrantes. 
Art. 7 .o A Diroctoria Geral de Obras o Viação terá duas 

secções. 
I. A I a secção se encarregará : 
§ 1. o Do exame de todas ns questões que se refiram ús estra

das de ferro da. União. 
~ 2. o Do exame e estudo de assumptos relativos a ostradas de 

feào concedidas pela União, sullvencionadas ou não; sua flscali
sação. 

§ 3. o Dos trallalhos relativos á esta tistic3. geral das estradas 
de ferro. 

li. A 2a secção se occupará do que for attinente: 
§ I . o A's obras publicas federaes nos Estados. 
§ 2. o A's obras publicas do Districto Ferleral. 
§ 3. o A' illuminação e esgotos do Districto Federal. 
§ 4. 0 Ao Observatorio Astronomico. 
§ 5. 0 A' exploração e navegabilidade dos rios. 
§ 6. 0 Ao registro de títulos e outros diplomas scientificos. 
Art. 8. o A Directoria Geral de Contabilidade terá duas secções: 
I. A Ja secção terá a seu cargo: 
§ 1. o A orga.uisação do orçamento geral do Ministerio e da 

tabella explicativa da distribuição dos creditas para os di.ffe
ren tes serviços. 

§ 2. o A abertura, do croditos oxtraordinarios e supplemen
tares. 

§ 3. 0 A escriptnração e classificação de todas as despezas 
autorisadas e etrectuadas. 

§ 4. 0 A demonstração do estado das verbas orçamentarias. 
§ 5. o O exame e processo de todas as contas e folhas, quer 

relativas á Secretaria de Estado, quer ús repartições subordina
das ao Ministerio ; outrosirn o preparo, a redacção e a expedição 
de todas as ordens de pagamento, adeantamento, restituição ou 
recebimento, no Thesouro, de quaeaquer quantias. 
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I~~ A- 2a secção tera a seu cargo : 
§ 1. o O expediente sobre apos1~ntadorias c montepio do~ func

cionarios do Ministerio e a respectiva escriptura,~ão. 
§ 2. o O assentamento do pcsso:1\ da Secretaria, do E::;ta,fo com 

as observações relativas ao tempo de serviço e reCer(meia dos 
factos occorridos no interesse da fé de officio de cada um dos func
cionarios, á vit~ta dos documentos pelos mesmos Dpresentad.os. 

§ 3. 0 A redacção dos contractos que forem celebrados polo 
Ministerio. 

§ 4. o O archi v o geraJ da Secreta. ria de Estado e as certidões de 
papeis findos. 

§ 5. 0 A organisação e conservação da bibliothcca. 
§ 6. 0 O assentamento dos proprios nacionaes a cargo do 

Ministerio. 
§ 7 .o A guarcla, conscrvac;ão o arrcc:Hlação flns iuslrnmentos 

de engenharia. 
Art. 9. o O director geral rh lndustria clirigirá o impoccionnrú. 

todos os tra.balhos referentes ú ium1i;_:-ração esp,mtauea. 
Art. 10. O director geral de Obt·aR c Viação dirigirá o serviço 

da tiscalisação das estradas do forro e o das obras fmlor:vJs nos 
Estados. 

Art. 11. O director geral da. Coutahilida,le oxoreerá totlas as 
attribuiçõcs conferidas ao uireetnr gl1ral tla Contabilidade do 
Thesouro Federal pelo art. 8" §§ 1", :Jn, TJ.'1 , 5'' (~ 47 do decreto 
n. 942 A, de 31 do Outubro de 18\JO, relativo ao montepio. 

Art. 12. ·Para organisar o relatorio a.nnual do Ministerio, 
será designado pelo Ministro um director geral ou qualquer 
outro funccionario. 

CAPITULO IV 

GABINETE DO l\IINISTP.O 

Art. 13. O Ministro designará, por aviso, para ns trabalhos 
do seu gabinete nm funccionario de sn:t contianç::t., tir·ado da~ 
repartições do Ministorio ou estranho a o \las, com a denomina
ção de secretario e chamará par<t auxiliares emprogados da 
Secretaria do I~stado ou pessons extranhas. 

Art. 14. Ao seceeta.rio, quo será o cltofo do gahinot'3, inc,unho, 
auxiliado pelos demais empeegados: 

§ 1.0 Receber e enviar ás rospectivt~s Directori:1.s Gornes todos 
os papeis dirigi\los ao Ministro e qui) tnnham de sPr processrtdos 
na Secretaria ; 

§ 2. o Receber das Diroctorias Geraes, e fnmr ch0g:-u· à presença 
do l\lini~tro, os papeis que por elle tiv13l'Otn tle ser despachadtlS ~ 

§ 3. o Providenciar sobre a expediç<lo dos actos que, depois de 
assignados pelo Ministro, devam ser lo.~o expL~didos, fazet1do as 
devidas communicações ; · 
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§ 4.0 Tmnsmittir as Directorias Geraes, em nome .do Ministro, 
ns ordens que, á vista da urgencia, não I hes possam ser com
municadas directamente por aquella autoridade ; 

§ 5. o Auxiliar o Ministro, nos trabalhos que este reservar 
para si; 

§ 6. o Dar ao Ministro todas as informações que lhe forem na
cessarias para o despacho das partes em audiencia ; 

§ 7. o Org-anisar as pastas para, despachos do Ministro e do Pre
sidente da Republica; 

§ 8. o Fazer a correspondencia epistolar e telegraphica do 
Gabinete; 

§ 9. o Restituir às Diroctorias Gemes, devidamente classifi
cados, os papeis que ficarem no gabinete sem despacho ou assi
gnatura, por occasião de exoneração do Ministro, e ao seu 
successor ou ao novo Ministro o registro dos documentos 
reservados do gabinete. 

CAPITULO V 

NOMEAÇÕES, DRMISSÕF:S, SUBSTitiJÇÕES E EXERCICIO INTERINO 

Art. 15. Serão nomeados por decreto do Presidente da Repu
blica os directores geraes, os directores de secção, os l(l• 
e 2°8 oillciaes ; e por portaria do Ministro todos os outros 
empregados. 

§ 1 • " A nomeação dos directores geraes será de livre escolha 
do Governo. Para llirector geral de Obras e Viação, porém, só 
potlerá ser nomeatlo engenheiro nacional de accordo com as pre
scripções da lei n. 3001 tlo 9 de outubro de 1880. 

§ 2. o A dos directores de secção será, o m:üs oossivel, por 
accesso, preferindo-se tambcm para esseq cargos iia Directoria. 
Geral de Obras e Viação engenheiros que satisfaçam as pre
scripções da lei citada e tenham servido em estradas de ferro, 
obras publicas ou nas respectivas secções da Secretaria de 
Estado. 

8 3. o A dos 1°8 e 2°8 officiaes será sempre por accesso dentre 
o::; empregados de C<ltegorin, immerliatamente inferior. que se 
mostrarem mais hnlJuis o zelosos c tiverem 21 annos com
pletos. 

Art. 16. A nomeação dos amanuenses dependerá de concurso 
ou exame sobre as seguintes matorias : 

I. Cíllligraphia ; 
H. Línguas portugueza, franceza e ingleza ; 
Ill. Arithmotica e geometria ; 
IV. Chorographia e histori:J. do Brazil ; 
V. Noções de direito publico e administrativo 
VI. Redacção official. 
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Art. 17. Para a inscripção é necessario que o candidato prove: 
I, a qualidade de cidadão brazileiro 
II, idade maior de 18 annos ; 
III, bom procedimento ; 
IV, capacidade physica. 
Art. 18. O conhecimento do desenho linear e topographico, 

e interpretação de plantas e projectos, provada no concurso a 
pedido do interessado, no seu requerimento, é tambem causa 
de preferencia para nomeação nos Jogares da Directoria Geral 
de Obras e Viação. 

Art. 19. O concurso constará de provas escripta e oral de 
cada uma das materias exigidas, excepto as de que tratam os 
ns. I e VI do art. 16, das quaes os candidatos f<trão apenas 
prova escripttt que consistirá na redacção de um aviso ou offi
cio, cujo objecto será datlo na occasião pelo presidente da com
missão examinadora. 

Art. 20. Poderão ser nomeados amanuenses, sem prestação 
de concurso, os que occuparem em outras repartições empregos 
de igual categoria para os quaes tenham sido nomeados em 
virtude de approvação obtitla em concurso nas materias de que 
trata o art. 1ô. 

Art. 21. O prazo para o concurso será de 30 dias, contados 
da publicação do edital respectivo. 

Art. 22. O concurso se etiectuara perante uma commissão 
composta do director geral da Directoria em que se verificar a 
vaga o de dous a quatro membros designados pelo Ministro. 

Art. 23. Nesses concursos serão _condições de preferencia a 
apresentação de certificados: 

I. De graduações scientificas; 
II. De exames de outros preparatorios. 
Art. 24. O porteiro, ajudante de porteiro, contínuos e cor

reios serão nomeados por livre escolha do Ministro, tendo o aju
dante preferencia para o lagar de porteiro. 

Art. 25. A admissão e. dispeilsa dos serventes da Secretariz. 
de Estado serão feitas por actos dos directores geraes. 

Art. 26. Nenhum funccionario jubilado, reformado ou aposen
tado poderá ser nomeado para empregos da Secretaria de Estado. 

Art. 27. Os directores geraes, directores de secção, }os e 2°8 

officiaes e mais empregados do Mioisterio que tiverem lO ou 
mais annos de effectivo serviço só poderão ser demittidos no caso 
de ha,verem incorrido em algum crüne verificado por processo 
judiciario ou administrativo, ou de falta de zelo no serviço 
publico, ou de suppressão de emprego, observada entretanto a 
disposição do art. lO n. 6 da lei n. 490 de 16 de dezembro 
corrente. 

Art. 28. Serão substituídos em Eeus impedimentos e faltas : 
1.0 O director geral pelo (lirector de secção que o Ministro 

designar; ou em íatta de designação, pelo mais antigo que se 
achar presente ; 
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2. o Os directores de secção pelo official, que o director geral 
designar; 

3. 0 O porteiro pelo SêU ajudante. 
Art. 29. Ao substituto caberá, além do respectivo vencimento 

integral, uma gratificação jgual à dift'erença, entee este e o do 
logar substituído. 

Art. 30. O empregado que exercer interinamente logar vago, 
percebera todos os vencimentos deste, sem accnmulaçã.o. 

CAPITULO VI 

ATTRIHUIÇÕES E DEVRRES DOS EMPREGADOS 

Art. 31. A cada um dos directores geraes, que são os chefes das 
respectivas Directorias e aos quaes estão subol'dinados todos os 
empregados, compete: 

1. o Distribuir, dirigir e fiscalisar os trabalhos; · 
2. 0 Manter e fazer manter, pelos meios a seu alcance, a obsor

vanci<l, das ordens em vigor; 
3. 0 Exigir por despacho assignauo, nas petições, o preenchi

mento dos requisitos e formalidades legaes, sem o flUe não remet
terão os papeis á presença do Ministro ; 

4. o Receber directamente as ordens do Ministro, que tambem 
poderão ser transmittidas pelo respectivo secretario; 

5. o Cumprir as determinações verbaes ou escriptas do Ministro; 
6. 0 Propor ao Ministro, verbalmente ou por escripto, as pro

videncias que julgar convenientes, e consultai-o no que parecer 
a bem do serviço publico ; 

7. o Crear e rubricar os livro3 necessarios para a escripturação, 
protocollos especiaes e registros da Directoria Geral; 

8. o Designar os empregados que deverão auxiliar a secção 
onerada por aflluencia, de trabalhos, podendo removei-os de uma 
para outra, quando o exigir o bem do serviço ; 

9. o Ter sou sua responsabilidade as cifras telegraphicas e a 
correspondencia, que por sua natureza não tenha dt:J ser distri
buída á~ secções ; 

10. Preparar e fazer preparar os regul:\mentos e instrucções 
para execução das leis e bem assim as instrueções para a direcção, 
processo, ordem e economia dos sorviços de sua Directoria; 

11. Apresentar mensalmente ao Ministro uma syoopse dos 
tra,balhos realizados pelas secções e dos que não tiverem sido 
feitos em tempo, com declaração do motivo da demora, ; 

12. Apresentar ao Ministro, na época conveniente, o relatorio 
annual dos respectivos trabalhos ; 

13. Mandar passar por despacho assignado, não havendo in
conveniente, as certidões requeriuas, que serão authenticadas 
pelo director da secção respectiva; 

14. Corresponder-se directameute com os chefo.; 1le serviços 
dos diversos .Ministerios; 
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Art. 35. A entrega de qualquer livro, papel ou documento, 
far-se-ha mediante requisição ao director gorai da Contabilidade. 

Art. 36. São attribuições do. porteiro : 

1. 0 Abrir e fechar a Secretarin.; 
2. o C ui dar da seguran•)<L e ass~io cto 0d i flcio ; 
3.° Comprar, de ordem uus Ju·ectores goraes, pelo methorJo 

quo mais conveniente parecer, os ohjectos neccssarios p~tra o 
serviço d:l Secretaria. e apresnntar as contas documentadas das 
despezas; 

4. o Expedir toda a correspondencia oficial ; 
5. 0 Pôr o sello da Secretaria. nos netos que exigirem esbJ for

malidade; 
6. 0 Determinar o serviço dos correios o fiscalisa.r a despeza 

com o transporte dos IU8Smos para a entrega d:t correspondencia; 
7. c Ordenar e tlscalisar o trabalho dos serventes, propondo 

aos directores geraes a dispensa do qne uão Eoervir bem; 
8. 0 Encerrar o ponto do seu ajwtantc, dos continuas e dos 

correios ; 
9. 0 Representar aos directores geracs sobre o procedimento 

dos contin uos e correios. 
Art. 37. Ao njudante do porteiro incumhe coadjuvar o por

teiro, bem como substituil-o om suas faltas ou impedimentos. 
Art. 38. Aos correios caiJC f:1zer ent1·egn d<t correspondencia 

e auxiliar o serviço da portaria, quando estivere:n na repartição. 
Art. 39. Aos contínuos compete o se1·viço de transmissão dos 

papeis e recados dentro da Secretaria do Estado. 

CAPITULO VII 

VE:\tCil\IENTOS E DESCONTOS PO't FALTAS 

Art. 40. Competem aos empregados os Yoncillwntos marcado::; 
na tabella. annexa a este regulamento. 

Art. 41. Não terá direito a vencim(~nto algum o empregado 
que, ainda mesmo com autorisação do Ministro, deixar tempo
rariamente o exercício do seu Jogar pelo Jo qualf!uer commissão 
extranha ao Ministerio. 

Art. 42. Não soll'l'erá desconto o empregado !JtW deixar ele 
comparecer á Secretaria. por se achar inctlmlJido : 

I. o Do qualquer trabalho ou commissfio, de ord0m do Minis
tro · 

2.~ De serviço <J;J, Secretaria. .quo exij:t trabalho fóra de! Ir~, 
qu8r durante as horas do expediente, rtnor JWS domais horas do 
dia, com antoJ'is,lção do dit·ector geral; 

3. 0
• De qua.Iquer tJ'alJalllo gr:ttnilo ohrigatorio om virtude 

de lo1 ; 
Em qualquer destas hypotheses se fará declaração no livro do 

ponto e na folha mensal do v~ncimento. 
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Art. 43. O empregado perderá : 
§ 1. 0 Todos os vencimentos, quando faltar ao serviço sem 

causa justificada, retirnr-se, antes de findos os trabalhos, sem 
autorisaçfí.o do director geral ou ele quem sn~s vezes fizer, ou 
for suspenso do emprego do accorcl11 com o que preceitua o 
art. 74. 

§ 2. 0 Toda a gratificação, quando faltar com causa justificada, 
comparecer, depois de encerrado o ponto, sem causa justificada, 
ou retirar-se, com autorisação rlo director geral, antes de encer
rados os trai.Jalhos. 

§ 3. o Metade da gratificação, quando comparecer, com causa 
justificada, depois de encerrado o ponto nas tres primeiras faltas 
1lurante o mez e, si houver excesso, dahi em doante toda a 
grati!icação. 

Art. 44. Serão consirlorad<1s c<1,usas justificativas do faltas 
unicamente : 

§ l. o l\Iolestia do empl'ega1lo ou moles tia grave de pessoa de 
sua, f<tmilia, provada com attestado medico, quando o numero de 
fhltas exceder do tres om cada mez. 

§ 2. o Nojo, no período dn sete dias. 
Art. 45. Além de oito faltas, só será concedi rio abono, si o 

empreg:ulo obtiver lic<mça, cnjo tempo de goso será contado em 
continuação ao das falbs justitlcadas até aqnelle numero. 

Art. 46. Nilo serão ju:-;ti!icad<tS as faltas dadas entre a dat:l. 
tla concessão ou 1la portaria <I e licença o aq nella em qne o em
pregado entrar no gos!J da nw~ma. Nesse ca~o far-so-ha a devida. 
annotação no livro do ponto. 

Art. 47. As faltas s0 contar::to á visb do livro do ponto, que 
<leve h:weT' em cada secção e será assignado pelos em
pregados, asshn tluranto o primeiro quarto de hora que se seguir 
á rnareada para como(,·o dns Íl'<thdhos, como na occasiclo de se 
retirarem, findo o experliente do dia. 

Art. 48. Sempre qno á hora marcada não estiver presente o 
funccionario incumbido de encerrar o ponto, fará as suas vezes 
o quo dever suhstituil-o, ou na falta deste o mais antigo 
dentre os de igual ou immediata categoria, que tiver compare
cido. 

Paragrapho unico. Immediatamente depois do encerramento 
do ponto será remettidaaodirectorgeral uma relação dos empre
gados que não tiverem comparecido. 

Art. 49. O director da P secção da Directoria Geral de 
Contabilid~,ue visará, logo que entre, o livro especial em que 
devem assignar o porteiro, seu ajudante, contínuos e correios, 
com a declaração da hora do comparecimento. 

Art. 50. O desconto por faltas intm·poladas não comprehen
derá os di:ls feriados; sonrlo, porem, succossivas, comprehenderá 
touos os dias. 

Art. 51. A' excepção dos directores geraes e funccionarios 
do gabinete do Ministro, todos os demais empregados estão 
sujeitos ao ponto. 
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CAPITULO VIII 

LICENÇAS 

Art. 52. As lic(~nçus serão concedhlas aos empregados, ou por 
molestia provnrla qne os inhiba do exercerem o:-; cargos 1 ou por 
qualquer ot~tro motivo ju:'lto e attmJt~ivel. . . . . . 

§ 1. o A hcenç:t Cl)llCodJda por rr1oti v o de moles tia da chrelto a 
percepção de ordenado ató ~eis uwzos o de meta·'·~ do onlen:ulo 
por mais de sei~ mezes até do1.o. 

§ 2. () A licença por motivo, quo 11:'io seja molest.ia, importa o 
desconto d<t f]Uarta parte do ordeuado :1 té tros moz<~s; da meta
de por mais de tri'H até sois; do tr·os (tnartas pnrtos por mais 
de seis até nove, e de todo o ordemulo da h i por deante. 

§ 3, 0 Em nenhuma hypothese a lic·~nça. dar<'l direito á per
cepção da gratilicação do exercício, podendo, ainda -"}Ue por mo
tivo attendivel, ser concedida sem venci111eutos. 

Art. 53. O tempo da liceuça prorog:1clrt uu do novo concedida 
dentro de um anno, contado do dia ern qne houver terminado a 
prírneil'a, será junto ao da antc~ntl('nte (lU antt)Cedeutos, aftm 
de fazer-se o desconto de f]llO traLt. o :u·ti;.;o anV)t·ior. 

Art. G4. Para formar o maximo elo seis ruozes, de quo trata o 
art. 52§ 1°, deverá ser levado em conta o tmupo das licenças 
concedidas pelos directores get·aes e as intcrrupçõe::i de exercicio 
do emprego. 

Art. 55. Exgotado o tempo de um anno, maxirno dentro do 
qual podem as licenças ser concedidas com vooeirnento, nos 
termos dos §§ 1° e 2° do art. f-2, sú so concodorà nova licença. 
com ordenado ou parte delle depois quo tiver dceonido um :mno 
contado do termo da ultima. 

Art. 56. Depois que qualquer emprcgaclo houver gosado de 
licença dada por lei, não poderá o Governo conceder-lho nova 
licença com vencimentos sem ter decoi'rido ao mouos um anno do 
dia em que aquella tiver terminado. 

Art. 57. TorJa licença. enteuder-se-ha concedida com a clau
sula de poder ser gosada, nonde aprou vor ao licenciado, dentro 
do paiz. Quando for fóra do paiz, a portaria doterrnin::trá. 

Art. 58. Não se concederá licença ao empregado flUO ainda não 
tiver entrado no exercicio do cargo. 

Art. 59. Ficará sem e ITeito a I icença si o em pregado que a 
tiver obtido não entrar no goso della dontro do prazo do um 
mez, a contar da data da sua publicação no l>iario Otficial. 

Art. 60. E' permittido ao empregado que estiver no goso de 
licença renuncial·a pelo resto do tempo, comtanto que reassuma 
o exercicio do s(m lagar. 

Art. 61. O (lisposto nos artigos antecedentes terá applicação 
ao empregado que perceber simplesmente g-ratilicaçãv ou cujo 
vencimento for ele uma só natureza, do qu:ü duas terças partes 
só mente ::;erão consideradas corno ordenado. 
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Art. 62. Não se considerarão renunciadas as licenças cuja in
terrupção provenha de serviço determinado por ordem tsuperior 
ou de qualquer outro motivo independente da vontade do em
pregado. 

Art. 63. As licenças poderão ser cass:tdas pelo Ministro quando 
este julgar conveniente. 

Art. 64. Ainda quando apresente parto de tlocnto não tem 
dieeüo a vencimento algum o empregado que, depois de findo o 
prazo da licença com ordeiwdo ou sem elle, p0rmunecer fórtt do 
oxcrcicio do log-ar. 

No caso de continuar impossibilitado de reassumir o exercício 
deverá pedir nov:t licença, quo só lhe sarú concedida, si justificar 
as faltas conespontlentes ao tempo quo houvor excedido o Ja 
<tnterior. 

CAPITULO IX. 

APOSENTADORIA E MONTEPIO 

Art. 65. Os empregados Ja Secretaria só potlerão ser aposen
tados quando se invalidnrem no serviç'J da Repnhlica, por 
molestia ou idade av<wçarb, no::; termos do docroto legislativo 
n. 117 de 4 de novembro de W92. 

Art. 66. Perderá a aposentadoria o empregado que em qual
qner tempo, por sentença passada, em julgado, for convencido de 
haver durante o exercício do algum dos empregos cornmettido os 
crimes de peit~ e de suborno ou pratica<lo qualquer acto de 
t~·aição, a h uso de contiall(,~:t ou r!élVelação do sog-redo. 

Art. 67. O montepio rlos empregados será. regulado pelos 
decretos us. 9!2 A, de 31 do outubro de 1890, o 10-15 de 21 de 
novembro de 1890, omquanto pelo poder competente não for 
rovista a materia. 

CAPITULO X 

PENAS DISCIPLINARES 

Art. 68. Os empregados dft Secretaria, nos casos de negligen
cia, falta de cumprimento de deveres, desobediencia, desrespeito 
ás ordens dos seus superiores hierarchicos, ausencia sem causa 
justificada, revelação de assumptos não publicados, fic:trão su
jeitos às seguintes penas discipJínares : 

1 a, simples advertencia ; 
za, reprehensão ; 
3a, suspensão. 
Art. 69. São competentes para applica1• as penas de adverten .. 

cia os ilirectores geraes e os directores de secção. 
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Art. 70. Os directores geraes poderão impor tambem as penas 
de reprehensão ou a de suspensão até 15 dias. 

Paragrapho uni co. Da pena de suspensão podera o em pregado 
recorrer, dentro do prazo de cinco (lias, para o Ministro. 

Art. 71. Só pelo Ministro poderá ser determinada a suspensão 
por tempo que exceda de 15 dias ou a do empregado comprehen
dido em algum dos seguintes casos : 

I. o Prisão por motivo não justificavel; 
2. o Cumprimento do pena que obste o desempenho das funcções 

do empregado ; 
3. o Exercício de qualquer cargo, indus tria ou occupação que 

prive o empregado do exacto cumprimento de seus deveres ; 
4. o Pronuncia em crime commum ou de responsabilidade, quer 

o empregado se livre solto ou preso; 
5. o Necessidade da suspensão como medida preventiva ou do se

gurança. 
Art. 72. O empregado que faltar oito dias consecutivos á 

Secretaria sem participação escripta ao seu chefe, incorrerá 
ipso facto na pena disciplinar de suspensão do exercicio, com per
da de vencimentos e antiguidade por 8 a 15 dias. 

Art. 73. Não obstante a discriminação das competencias, ás 
autoridades superiores é facultada a applicação das pena~ mais 
brandas estabelecidas neste regulamento. 

Art. 74. A suspensão, excepto nos casos de medida preven
tiva ou de pronuncia, privará o empregado, pelo tempo cor .. 
respondente, do exercício do emprego, da antiguidade e de 
todos os vencimentos. 

Na bypotbese de suspensrto preventiva o funccionario deixará 
de receber a gratificação, e na de pronuncia ficará. privado, além 
disso, de metade do ordenado, até ser afinal condemnado ou 
absolvido; restituindo-se a outra metade, fhda a absolvição. 

CAPITULO XI 

TEMPO DE TRABALHO E PilOCESSO DO EXPEDIENTE 

Art. 75. O trabalho das diversfls Directorias G0raes começará 
ás 10 horas da manhã e findará ás 3 da tarde, em todos os 
dias uteis. 

Art. 76. Poderão os directores geraes, por urgencia do ser
viço, prorogar as horas de expediente, ou mandar executar, em 
horas ou dias exceptuados, na Secretaria ou fóra de lia, por q uaes
quer empregados, trabalhos que forem julgados necessarios. 

Art. 77. Para a verificação da entrada e destino dos papeis 
haverá os protocollos necessarios, comprehendendo : 

I. Numero de ordem e data da entrada; 
li. Indicação do assumpto e procedencia ; 

Ili. Distribuição á secção encarregada do processo ; 
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I V. Data da rcmcss:t ao Ministro depois de prcparftdo comple
tamente; 

V. Nota, do despacho e data da expedição do a c to respccti vo. 

Art. 78. Os papeis serão processados o levados ~w conhecimento 
do Ministeo : 

I. Immerliatamente. si contiverem assmnpto urgente ; 
li. Em prazo não excedente de 15 dias, s:tl v o fJU<tndo tiver de 

ser ouvida qualquer outea repartil{ão, ou fJUando a gravida!le do 
assnmpto ou nccnmulação de seL·viço exig-ir maior espaço, caso 
em quo o director geral com1nunicarú ''orbalmonte ao Mi
nistro. 

Art. 79. No processo <los papeis, alem !ln nxtracto on resnmo 
quamlo for preciso, á vista <h complexiJade ou extensão d<t 
matoria e uas informaçues e pareceres, os empregados referir
se-hão aos precedentes e estylo::) on tr:ulicçilo r!a Dieedn!'ia Gor<tl, 
juntando quaesquer papeis, mesmo íintlos. p:m1 esclarecimento 
do assumpto. 

Art. 80. Os pareceres deverão ser chros, c(mcisos, isontos de 
prnvm1ção on animosirl:tdes contra pessoas fJHe se a':hcm ou não 
Jll'otendewlo perante o Ministoi·io, sem incidentes oxtranhos ao 
oLjccto em estudo e dello jámais s:~ afnstawlo sob qualquer quo 
seja n razão. 

Paragrapho unico. Aos rliroctorcs g('r:Jc~ cabe manrlnr, por 
despacho, cancellar aqnellcs que forem ulferecidos em contrario 
ao quo dispõe esto artigo, no todo ou em partes, conforme o 
julgar conveniente, applicamlo na reinciLleucia as penas do re
gulamento. 

Art. 81. E' dispensado o registro : 

I. Das leis e dos rloerotos numerados, dos rognlamontos o 
i nstrucções ; 

II. Das portarias, nvisos e officios, cujas minutas sorão elas
siticarlas systematicamen te o encadernadas. 

Art. 82. Incumbo ás secções 1w parto relativa aos assum
ptos de SUit competcncia : 

§ 1. o O registro da entrada de todos os pnpeis e distribuição 
destes pelos empregados. 

§ ~.o A guarda, dos livros c papeis rolntiv-os a nogocios pen
dnutos. 

§ 3. 0 O cxamo dos ncgocios, tiS informações o p:trccercs a!lm 
de sulJircm á presençn. do Ministro. 

§ 4. 0 A rorlacção dos actos e corrospomlcncia oilleii'l, segundo 
a decisfío dos poderes competentes. 

§ 5. o A collecção da.s minut::~s rios netos oillci::~e:;. 
~ G. o As certidões dos pnpeis fJUC nind:t nfío se ~~:h arem no 

archivo. 
§ 7. o Os 0lerneu tc!S par:t ;1 orgnnisa<,ão !lo orçalJlCilto do Mi

nisterio e <'Ill g·eral para os tral,alhos do contabilidade e para o 
rnlatorio do l\Iiubteriu. 
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~§ 8. 0 Os actrs relativos a nomeaçã.o, demissão e licença dos 
empregados respectivos e tlas repartições dependentes, e bem 
assim as respectivas communica,çõ,~s sobre o assumpto . 
. § CJ. o A rtrt~e::;::;~, para o aechi vo th Secrelat·ia, dos papeis rela

tivos a, negociO:-:> tindos. 
Art. 83. Nenhum instrumento de engenhal'ia. atTecada1lo na 

Directoria Geral de Contabilidade ser:l. por eUn. entreg-ue sem 
que o engenheiro que o receba as:-:igne ter-mo de responsabilidade 
pelo instrumento ou seu valor. 

CAPITULO XII 

~WRMAS E FORMULAS RELATIVAS AOS ACTOS EMANADOS DOS PODERES 
LEGISLATIVO E EXECUTIVO E AOS ACTOS DO l\liNlSTEIUO 

Art. 84. As leis e resoluções adoptadas pelo Congresso Na
cional serão publicadas por 1 lecreto. (Constituição, art. 48 § I o.) 

§ 1. 0 Tratando-se de resoluções que contenham normas geraes 
e disposições de natureza organica ou que tenham por fim 
crear direito novo, observar-se-ha. a seguinte retlacção : 

Lei n ••• de .•• de ••. de ••• 

(Ementa) 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional uocretou e eu sancciono 

a lei seguinte : 
(Segue-se a lei, em sua integra, até o ultimo artigo. ) 

Capital Federal, em .•. de ••. de ••• , tantos da Republica. 

Assignaturas do Presidente da, Republica o do Ministro. 

§ 2. 0 Tratando-se de resoluções que consagrarem medidas 
de caracter administrativo, político, de interesse individual ou 
transitorio, redigir-se-ha do seguinte modo: 

Decreto n .•• de ••• de .•• de ..• 

('Ementa) 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil ~ 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 
a resolução seguinte: 

( Segue-se o texto da resolução até seu ultimo artigo. ) 

Capital Federal, em ••. de ••• de •.. , tantos da Republica. 

Assignaturas do Presidente da Republica e do Ministro. 
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Art. 85. As leis e decretos legislativos de competencia pri
vativa do Congresso Nacional, que indopeudam de sancção ou 
enviados para a simples promulgação, serão publicados sob a 
seguinte formula : 

Lei on decreto u .•. de •.• de ... de •.• 

(Ementa ) 

O Presidente da Repnbl!ca dos Est[ldos Unidos do Brazil : 
F<lÇO saber que o Congresso Nacional decretou e eu promulgo 

a lei ou resolução seguinte : 

( Segue-se o texto da lei ou do decreto.) 

Capital Federal, em •.. de .•. de ... , tant('S da Republica. 

Assignaturas do Presidente dt:~. RepuLlica o do Ministro. 

Art. 86. Na corresponJencia do Poder Executivo com o Legis
lativo olJservar-se-bão a:-; scguiutes nomtas : 

~ 1. 0 Tr~tando-se de ados de natnreza politira ou propostas 
do Governo Federal, a Mensagem do Presidento da H.epnlJiica 
serit transmittirla ao Presidente rh C:unnra ou do Senado com 
urna nota do l\Iinistro. 

~ 2." Nos casos ont quo o Pt O'-iti,•Hto da nepuiJ!ic;L h:1j;t rle 
pr<·,~tat• iufPrnwções exigHas pc!u Cullgt·esso e e~tas dC"pendendo 
do Mmistrwio, o 1\Iiui~tro tara um;~ exposiçilo rpw será transmit
thb por M•~lls<~gem <wumpaniJ:id:l de aviso. 

§ ~~.o A l'(~Jilé:'iS:l de~ papeis rdati v•os a simples expediente e 
delllais commtmicações do Mini~tro l'ar-se-hãu por a.vbos ao 1° 
secretario ele qualquer d<1s Canwras. 

Art. 87. s,'rào Immemdos os actos do Poci8r Legislativo e os 
decretos do Poder gxecutivo, excepto os referente~ à. nomeação, 
demissão e aposentadoria de errJ[.wegados. 

Art. 88. Os actos Ju Poder Executivo que deverem ter a fórma 
de decretos numerados serão expedidos so!J a seguinte formula: 

Decreto n ... de ... do .•. de .•. 

( Ernonta ) 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: ( Se-
guem-se os considerandos quando seja. caso disso.) 

Decreta : (Segue-se o texto do decreto.) 

C<tpital Fed,~ral, em ... de ... de •.. , tantos da Republica. 

Assignaturas do Presidente da Republica e do Ministro. 
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Art. 89. Os decretos não numerados de nomeação, demissão 
ou aposentadoria serão redigidos do seguinte modo : 

O Presidente cht Republir?::t dos Estados Unitlos do Brazil resolve: 

( segue-se o decreto ) 

Capital Fetleral em ... de ... de .•. tantos da Republica. 

Art. DO. Nas portarias do Ministorio observtu·-se-lm n. formula: 

O Ministro de Estado dos Negocias da Industrht, Vinçfí.o e Obras 
Publicas, em nome do Presidonte da Republica, resolve, etc. 

Art. 91. As portarias dos directores geraes serão redigidas 
do seguinte modo : 

O Diroctor Geral d ... usando da attribuição que lhe confere o 
art •.• do regulamento approvado pelo decreto n .•. de ... de ... 
de ... resolvo, etc. 

Art. 92. Nos actos ofticiaes a direcção serit dada antes do con· 
texto dos mesmos qua.ndo se referirem aos Ministros de Esta.do, 
membros das Mesas das Camaras Legislativas Federaes, presi
dentes ou governadores dos Estados, presidente do Supremo 
Tribunu.l Federal, presiuente do Tribunal de Contas e Prefeito 
do Districto Federal. Nos demais casos a uirecção será escripta 
em linha inferior á da assignatura do Ministro. 

C4-PITULO XIII 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

Art. 93. As Directorias Geraos sito rop::trtições distinctas e in
dependentes entre si, immediat;•"motlto subordinadas ao Ministro. 

Art. 94. i\s no monções para os log::~.ros d'J tHe~~ctoros geru.es 
serão sempre feitas com desip:naçilo de Diroctol'ins. Quanto aos 
demais empregados, o Ministro por üespacho em expediente 
desig·nará as Directorias em que devam ollos servir. 

Art. 95. São considerados secretos todos os actos em elabo
ração na Secretu.ria do Estado, até quo, completos, possam ser 
dados á -publicidu.de. 

Art. 96. E' prohibido aos empregados constituírem-se pro
curadores do partos em negocias quo devam ser processados na 
Scct•otaria de Esta,lo, oxeopto si r~wom do snn~ nsccnclentcs, des
~nndontes, irmfí.o,; ou cunlw.dos, nnm V8;~ q,w núo tonh:un do 
ser por ellos procosswlos ou de::>pach:í.dos. 

Art. U7. Os emprega.rlos do .Ministerio não pode!'i'í.o fazer con
tracto;:; eum o Governo dirccta. ou iwHrcetamouto, por ;;;i ou como 
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represent'\ntes de outrem, dirigir bancos, companhias ou em pre
zas, quer sejam ou não subvencionados pela União, salvas as 
excepções indicadas em leis especiaes; requerer ou promover 
para si ou para outrem a concessão de privilegias, garantia 
de juros ou outros favores semelhantes, excepto privilegio de 
invenção. o que infringir esta uisposiçiio incorrerá na pena de 
lJerda do emprego. 

Art. 98. Não se concederão mais as gratificações antorisadas 
-pela regra 7a do art. 28 do decreto n. 2748, do lô de fevereiro 
tlo 1861, aos empregados que, depois do ::30 annos de sorviço pu
blico, continuarem no exercício do sou~; logaros. 

Art. 99. .Aos empregados da, Seeretaria :lerão concotlidos 
annualmente quinze dias de ferias. Os directores geraes su
jeitarão a rubrica do Ministro a lista Llos empregados que tive
rem de entrar no goso das ferins. 

Paragrapho unico. Só poderão fazel' p;1rte da lista, os 
empregados que durante o anno não tiverem rbdo mais de dez 
faltas justitlcadas on não houverem soffeido pena disciplin:1r. 

Art. 100. Os directores {~craos teom direito ::10 goso ,Jo igual 
numero de dias de feri:1s. Quando arastallos do exerci cio dos 
e~n·gos lJOl' esse motivo serão substituídos do accordo com as 
disposições deste regulamento. Estas suhstiluições não dão 
direito a maior vencimento. 

Art. 101. Os empregados actuaes quo não forem incluídos no 
qu:tdro do pessoal da Secretaria. e contarem mais de dez annos 
rle serviço puulico com direito ú, aposentadori:t 1in,arão addirlos e 
deverão sor readmittidos nas vagas quo forem oceonendo nas 
classes respectivas. 

Art. 102. As duvidas que porventura se suscitarem na ex
ecução deste regulamento serão resolvidas por decisões do Mi
nistro. 

Art. 103. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 27 de rlezembro de 1897. - Sebastiao Eurico 

Gonçalves de Lacerda. 
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Tabella dos vencimentos que competem aos rmpregados da Secretaria de 
Estado dos NegQcios da lndustria, Viação e Obra.s Publieas, a que se 
refere o art. 40 deste Regu\amen to 

o 
o ~~ 
~ ;:; lX1 
:'1 gMPREGADOS OlilDENADO ~ SO~IM.\ TOTAL 
::> ~ ;r: < 

p: 
0 

3 Directores geraes ••.•..•••••.. ô:000$000 3:000.~000 9:000.~000 27:000$000 

6 Directores de secçã.o •••.•...•. tl:S00$000 :?:400$000 7:200$000 -i3:200$000 

6 Primeiros officiaes .••.••..•••.• 3:800~000 1:200.';000 5:000SOOO 30:000~000 

7 Segundos officiaes .•••.•.••••.. 3:000~000 1:000$000 4:000$010 28:000$000 

1.5 Amanuenses ..••.••.••.••.•.••. 2:200~000 S00$000 3:000.-;0 10 4~>: 000$000 

Porteiro ...•..•••.•••••••••.•. 2:200.}000 800.)000 3:ooo.;ooo 3:000$000 

Ajudante .•••.•.•..•.•.•.••.•.. 1:500$000 500$000 2:000$Ull0 2:0L'0$')00 

4 Contínuos •••.•...••...•.•.•.•. 1:200;)00Cl !100$000 1: ·,oo:)•JOO ô:.í00$000 

4 Correios .....•••...•••.••..... 1:200~000 400:'000 1 :f\00$000 G:.-100.~0:)0 

----
47 i91:000.~000 

O secretario e oR auxiliares do Gabitwt>• perceh,~rã.() os vencimentos que 
lhes forem marcados pelo Ministro • 

. 9s correi()s terão uma gratific~ção :1nnual de 150~ lOO para fardamento, e a 
d1arl:l. de 1$000, quando em serviço. 

Os contínuos perceberão, além dos vencimantos da tabell::t, a gratificação 
annual de 50$000. 

Lac;;.:~ttal Ferieral, 27 de dezembro de 1897.- Sel;a~tião Elwir:o Gonçalves de 
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DECRETO N. 2767 - DE 27 DE DEZEMBRO DE 1897 

Appt"ova. o orçamento dM obras de installação de condensadores nas 
maehinas fixas dos 2o e 3o planofl. inclinados da Estrada. de Ferro 
de Santos i Jundiahy. 

O Presidente da Republica (los Esta.(los Unidos do lkazil, at
tentlendo ao que requereu a S. Paulo Railtoay Compor>Jt, limited, 
decreta: 

Artigo unice. Fica approvndo o orç~mento qun com C':~te baixa, 
ruhric,,do pelo director geral da Diroctoria de Vi:~ção da Secre
t:,ria 1le Estado dos Neg-ucios da Iwlustl'ia, Viação e Obras Pu
blicas, para execução das olm1s tle instnlJ:,ç:lo de condons:,dores 
nas machinas fixas dos zo e 3° planos inclinados tia Estrada de 
Ferro de Santos a Jundialty, cujas despezas deverão ser le
vadas á conta do novo capital, nos torrnos do eoutracto de 17 
de julho de 1885. 

Capital Federal, 27 do dezembro de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Sebastiao Eurico Gonçal'Ves de Lacerda. 

DECRETO N. 2768 - DE 27 DE DEZEMBRO DE 1897 

Altera. o pessoal e dâ. nova distribuição aos serviços a cargo da Directoria. 

Goral de Estatística. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Considerando que, pelo decreto n. 2763, de 24 de dezembro 

de 1897, foram extinctos diversos logares na Directoria Geral 
de Estatistica; 

Considerando que, á vista disso, torna-se necessario dar nova 
distribuição aos serviços a cargo daquella Repartição, pelo que 
ficam alterados os arts. 2" e 3° e supprimido o art. 4° do regu
lamento approvado pelo decreto n. 331, de 12 de abril de 18\:JO; 

Decreta: 
Art. 1 • o O pessoal da Directoria Geral de Estatística com

por-se-ha de um director, dous chel'es de secção, t1·es 1 oa otiiciaes, 
tres 2us officiaes, quatro amanuenses, quatro collaboradores, 
um porteiro e tres continuos. 



968 ACTOS DO PODEH EXECUTIVO 

Art. 2. o A repartiçri:.> será. constituída p0r duas secções 
§ I. o A primeira secçã,'.) occupa.r-se-ha com: a correspon· 

dencia da repartição, a abertura e distribuiçii'J dos papeis que 
tiverem entrada; a escri pturação de todos os livros necessa.rios 
ao expediente, á contabilidade e :.1 ~:~.drninistração; a organi
saçã.o das folh:1s de pagamento do pessoal e o processo das 
contas; a redacçã\) dos contractos, certidões e termos de po:;se; 
a direcção dos trabalhos de impressão e publicação ; o ca.ta.loge 
dos livros e papeis, e o inventario dos objectos da. repartição o 
o estu<lo estatístico das seguintes m:l.terias : 

Territorio-Divisão politica, administrativa e judiciaria. 
Demographia: 
A - Estado da população. 
B - Densiflade t1a população. 
C - Condições da população: Naturalidade, na.cionalidüde, 

iclaciP, sexo, ra<;a. ou cor, defeitos physieos, liliaçií.o, e;:;tado civil, 
nacionalidade pt~.terna e materna, residenciu, analpllabetismo, 
culto, profis:-3ão, renda, fogos. 

D - Movimento da. llOpulaçiin: Nu.:::cimoutos, c.ts&m~ntos, 
obito~, immigrn.çã.o e emigração. 

E - Colonisaçã.o e ca.techese, instrucçã.o publira e particular, 
taboas de sobrevi vencia e de mortv.lidndo. 

Estatística.~ diversas. 
§ 2. 0 A sogunc:la secção terá a seu cargo: 
Indust~ia - ExtractiV<l, agl'icob o p:tstoril, manufactureira e 

commercml. 
Viação e transporte- Caminhos de ferro, navegação, estradas, 

correios e telegr-aphos, obras publicas, estudos o melhoramentos 
preventivos e de Sêtneamento. 

Força publica- Exercito, Armada, Justiça e Policia. 
Finanças publicas - Receitas, llespezas, impostes, ernpres

timos, caixas economicas e montes de soccorro. 
Associações e estabolecirnentos de beneficencia e previdencia. 
Art. 3.° Ficam revogados o decreto n. 1732 A, de 25 de ju

nho de 1894, e demais disposições em contrario. 
Capital Federal, 27 de dezembro de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Sebastião Eurico Gonçal"'es de Lacerda. 
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Tabella dos vencimentos do pessoal effectivo da Directoria 
Geral de Estatística, de accordo com o decreto n. 2768, 
desta data 

EMPREGADOS 

1 director •............... 
2 chefes de secção ....... . 
3 primeiros otficiaes ..... . 
3 segundos ofilciaes ...... . 
4 amanuenses .......•.... 
4 collaboradores ......... . 
l porteiro .............. . 
:3 contínuos ............. . 

o 
~ 
< z 
r:.l 
~ 

~ o 

4:800$ 
4:000$ 
3:200$ 
2:600:1; 
l:UOO$ 

1:400$ 
1:000$ 

o 
l~ 
C)4 

< o 
~ 
~ 
< 
~ 

" 
2:400$ 
2:000$ 
1:600$ 
I :200$ 

900$ 
2:400$. 

600$ 
500:? 

rJl 
tJ 
E-< z 
El ...... 
>-4 o z 
r:.l 
p.. 

7:200:1; 
6:000'1; 
4:800$ 
3:800$ 
2:800$ 
2:400$ 
2:000$ 
I :500$ 

TOTAL 

7:200$ 
12:000$ 
14:400$ 
11:400$ 
li :200$ 
9:600$ 
2:000$ 
4:500$ 

72:300$ 

Capital Federal, 27 de dezembro de 1897.- Sebastião Eurico 
Gonçalves de Lacerda • 

DECRETO N. 2769 - DE 28 DE DEZEMBRO DE 1897 

Dá. regulamento para a cobrança do sello das a.polices de companhias de seguros 

que não teem s~de no paiz. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução da disposição contida no art. 1° n. 27 da lei 
n. 489, de 15 do corrente mez, resolve que, na cobrança do sello 
das apolices de companhias de seguros que não teem séde no 
paiz, se observe o regulamento que a este acompanha. 

Capital Federal, 28 de dezembro de 1897, 9° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Bernardino de Campos. 
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Regulamento para a co branca tlo sello das apolices 
de companhias de seguros que não teem séde no 
paiz, a que se refere o decreto n. 2i69 desta data. 

Art. 1. o As apolices de seguros terrestres e marítimos emit
tidas por companhias que não tenham séde no pa.iz, ficam, a 
partir de I de janeiro proximo futuro, sujeitas ao sello de 5 °/o 
do valor do premio annual. 

Art. 2. 0 As agencias da~ companhias farii<, registrar, 110 prazo 
maximo de oito •liaf-l, na Rrceb(~doria, si f'uncdonarem na Ca
pital Federal e Estado do Rio de Jaw~iro, e nas Delegacias ou 
Alfandegas, si tunccíonal'em nos outros E~btdü~, :1.s :.•.policcs 
que forem emittindo e as respectivas renovnções. 

Art. 3. 0 Acobrançado.imposto etfectuar-se-hapor meiode 
verba lançada no titulo pela repartição em qu~ se fizer o re
gistro. 

Art. 4. o A falta tlo cumprimento das di:~JlOSições deste re
gulamento fará a companhia incorrer na pena de s0r-lhe cassada 
a autori:::ação para funccionar no paiz. 

Art. 5.° Ficam revdgadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 28 de dezembro de 1891.-Bernardino de 

Campos. 

DECRETO N. 2770- DE 28 DE DEZEMBRO DE 1897 

Substitue as tabellas A e B a que se rcfPre o regulamento que baixou 
com o decreto n. 1207, de 3 de f e \·er<'iro ele 18\J3. 

O. Presidente da Republica dos Estarlos Unidos do Brazil, 
usando da autorisação que lhe e conferida pelo art. 2" n. VI 
da lei n. 489, de l5 do corrente mez, resolve que ~ejam sutsti
t~~das as tabellas A e B, a que se ret'e1 e o regulamento que 
baixou com o decreto n. 1257 de 3 de fevereiro de 1893, 
pelas que a este acompanham. 

Capital Federal, 28 de dezembro de 1897, 9° da. Republica. 

PRUDEN'm J. DF: MORAES BARROS. 

Bernardino de Campos. 
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TARELLA. A 

Taxas das analyses, a que se refere o regulamento desta data 

In~:~~~~~~~.~~- -~c.i~~- ·s·a·l~~~~i~~- -~~~. _s~~s-~~-c!~·~. ~~i--~ 
Idem de ma terias corantes de anilina, idem idem •... 
Idem de um metal, idem idem .........••...•........ 
Idem de um sal, idem idem ...•...................... 
Idem de acidos mineraes, irlem idem .........•........ 

Id~~i~~~~. ~~~ -~~~~~- ~ .. ~~r~t~~~·~·s· t~~~. ~~1~-r~i~~~t~. -~~~--~ 
Idem de gluco3e e albumma n:1 urma ......•.......... 
Idem de gordur:t e sangue idem ..................... . 
Idem de pigmentos biliares idem ..................... . 
Analyse qualitativa ele calculos e concreções animaes. 
Idem idem de t ssencias artificiaes ...........•........ 
lrlem idem de perfumarias .......................... . 
Idem idem de saes mineraes em me1Hcamentos ....... . 
Idem idem de alcaloid~s ............................ . 
Idem idem de tecidos fie seda, lã, algodão, etc ..... . 
Determinação da densidade do leite, extracto a 95° e 

falsificação ...................................... . 
Investigação de substancias estranhas na manteiga, 

queijo, pão, farinhas diversas, massa de tomates, etc. 
Dosagem 1lo a~ido salicylico nas substanci 's alimen-

tares ............................................. . 
Idem do cobre, idem ülem .........•.................. 
Idem do chumbo, idem idem ........................ . 
Irlem do zinco, idem idem .•......................... 1 

Mem de um sal, idem idem ..•....................... 
Idem do chumbo no vasilhame estanhado .....•....... 
Idem de um metal em mineraes .................... . 
Idem do acido sulfurico nos oleos e gorduras .•........ 
Idem do acido cblorhydrico idem idem ................ . 
Idem da glucose na urina e densict.ade desta •........ , 
Idem rla albumina idem ..........•.................. 
Idem da uréa idem ...•......•....................... 
Idem do acido urico idem ........................... . 
Idem da gordura idem ............................. . 
Idem do acido phosphorico idem .................... . 
Idem dos chloruretos idem .......................... . 
Idem dos sulfatos idem ............................. . 
Investigação desubstancias toxicas ou nocivas em todas~ 

as materias alimentares, aguas mineraes artificiaos, 
b~·inquedos, papeis pintados, tapeçarias, perfuma-

ld~:~s,d:t~;l~b~t~~~i~; -~~t~~-~h~~ -~~- ·p;~p~;<~d~~ .ph~~:' 
maceut1cos ........................ _ ...... _ ... _ ... . 

10$000 

20$000 

30$000 
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Alcool (investigação de alcoes extranhos) .......•... ) 
Agua (analyse sob o ponto !le vista de sua potabili-

dade, resüluo total) .............................. . 
Assucar, glucose, mclaçu, mel, xaropes, licores, doces 

de conserva, bitter, cognac, vermouth, etc ........ . 
Café (determinação das cinzas, ua chicorea, do feijão, 

do milho e das matarias empregadas para cbr-J.he 
brilho e augmentar-lhe o peso) .................... . 

Ovos (investigação das matarias que servem pam sua 
conservação) ..................................... . 

Pro1luctos de confeitaria e de pastelaria, Cructas seccas 
e confeitadas, chocolate, cacáo, chá, mate, tubr~.ras, 
especiarias di versas .............................. . 

Salde cozinha (dosagem da agua e saes extranhos) .. 1 

ExJ~a~~~. ~.e .. ~~~·~~: . ~~~~~~~~~. ~~-. ~-e·i~~~. ~l~. ~~~·~~- ~~, 
Oleos comestíveis e outros .......................... . 

Vi~~~~~~e~~~~~~~. ~~- _s~~1~. -~~i-~~i-~i~~- ~~~~~~i-~e_s_, .'~"!~ 
Le1te e creme.: ..................................... 1 

Vinho, cerveja, ciclra (dosagem dos princípios mai~ 
importantes, investigação das matarias corantes 
extranhas, metaes toxicos, falsificações) ............ . 

Pão, farinhas diversas, gorduras, manteiga, queijos 
(~os~em de seus principias mais importantes, l'ulsi-
1lcaç.oes) ...•...................................... 

Analyse de uma planta ........ , ................... . 
Idem quantitativa de uma agua potavel ou minorai. ·l 
Idem idem de argilla, kaolim ........................ J 
Dosa~em de acido borico em um coalho para leite ..... ~ 
Analyse completa de um cognac, whisky, rhum, etc.) 
Idem, idem de alimento para animaes, composto de di-

versas hervas (valor nutritivo) .................... . 
Idem, idem de uma turfa ...•........................ 

~0$000 

40~000 

160$000 

Observação - As taxas das analyses de substancias, que não 
figuram na presente tabella, serão fixadas pelo director, com 
approvação do Ministro da Fazenda. 

TADELLA B 

Taxas das analyses dos productos importados, a que se re{e1·e o 
regulamento desta data_ 

mentares, bebidas alcoolicas e ontros liquidas ....... . 
Investigação de substancias nocivas nos productos ali-~ 

Analyse qualitativa de oleos comestiveis, oleos para 
lubrificar machina.s e outras substancias graxas ..... 

10$000 
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Analyse qualitativa de preparados pharmaceuticos ... ,~ 
Dosagem de um sal, de um metal em substancias ali· 

mentares e outros productos ....................•• 
Exame de tecidos de seda, lã e algodão .......•..••. 
Productos não classificados .......•....•.•........... l 
Analyse qualitativa de alcaloides, seus saes, e de 

outros compostos cllimicos organicos ..•.......•..... 
Idem, idem de drogas simples de origem vegetal e 

animal •..•...•.•.....•...••....................... 

973 

10$000 

5$000 

Idem idem de productos chimicos mineraes. . . . . . . • • • . . • 3.'!i000 
Observação- As taxas tlas analyses •le substancias, que não 

figuram na presente tabella, serão fixadas pelo flirector, com 
approvação do Ministro da Fazenda. 

Capital Federal, 28 de dezembro do 189'/.- Bernardino de 
Campos. 

DECRETO N. 2771 -DE 29 DE DE~El\HHW DE 1807 

Crea uma lJrigacla de cavallaria de G'1arrlas Nacionaes na comarca de 
S. Bento, no EsLado de Santa Catharina. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra.zil, pa.ra 
execução do decreto n. 431, <lo 11 do dezomhro de 18\lG, 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica ceeada na comarca de S. Bento, no Estado 
de Santa, Cath[~rina, uma brigada de eavallaria com a des
ignação de :)a, composta dos regimentos Hob ns. 5 e 6, que se 
organisarão ·com os guardas qua1iticados nos districtos da 
mesma. comarca ; revogadas as disposições em contrario. 

Ca.pital Feueral, 20 de uezembro de 1R\J7, no da. Repliblicá. 

PRUDENTE .J. DE Mültt\ES BAP,ROS • 
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DECRETO N. 2772 - DE 29 DE DEZE::\IDUO DE 1897 

Crêa uma brigada de cavallaria de Guardas Nacionaes na comarca de 

Brusque, no ERtado de Sa.nta Catli:trina 

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Bt·azil, para 
execução do decreto n. 431, de 1,1 tlo drm·atbro do tmm, 
resolve decretar : 

Artigo unico. Fica ereada. na corn:~.rea dn Brnsrpw, nn Estl:l,tlo 
de Santa Catharina, urna bt·igada, de C<l.\':lll:ll'ia com a dm;
ignação de 4a, composta dos regimentos ns. 7 e 8, qne se orga
nisarão com os guardas qu:dilicauos uos di~trietos da rw~srna 
comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 29 de uezembro de 1897, 9" da n.epublica. 

PRUDENTE J. DE Mot-tAES BARROS. 

Amaro Cavdcanti. 

DECRETO N. 2773 - DE 29 DE DEZEMBRO DE 1897 

Dá regulamento para a cobrança do imposto de conc.~uno do sal. 

O Presidente da Repnblica dos Estatlos Unidos •lo Bmzil, 
usando da autorisação conrerida no l1f't. ;~", n. IV, da lei n. 489, 
del5 do corrente mez,re3olve que, para a cobtauç.~. do imposto de 
consumo do sal, se observe o regulamento que n. este acvmpanha. 

Capital Federal, 29 de dezern bro de 1897, 9• <h Rt>~publica. 

PRUDENTE J. JJE Mül!,AES BAP..ROS. 

Bernm·dino de Campos. 

Regulamento para a cobrança do iu1posto de con
sumo do sal, a que se rc1l.wc o decreto n. 277J 
desta data 

CAPITULo I 

DO IMPOSTO DE CO:'rS0:\10 I>O SAL 

Art. 1. 0 O impo3to dl3 ~onsumo r lo ,..a,! I'C·.~;tlw Sl)hl'o o s~d com
mum, tanto de producçfw rmcional como tle pr·ocudon ~ia estran
geira, sujeito a direitos de impot·ttl.ção, o será cobrado, qualquer 
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que seja a fórma em que o genero se apresente, flm grosso, 
pul'ilicarlo ou reflna<lo, a gr·anel ou em cnvoltorios de qual
quer qualid;vle, n:t razão 1le :m réi:-; por kilogrn.mma, de todas 
as quantitbdes que ontt·ar·em par.~. o consumo. 

Art. 2. o Entende-se por sal commum Otl de cozinha, não só 
o que provém de jazidas ou formações naturaes, como tambem 
o fabricado em salina-s por qualquer processo de evaporação. 

CAPITULO li 

D O Jt E G I S T R O 

Art. 3. o To: los os explora lores de S<llinas 011 jazidas ua
ciormes de sal poderão reg-i::;trar annualmente, até :-H de ja
neiro, o estabelecimento industrial qne explorarem 011 preten
derem explorar. 

Art. 4. o Pelo reg-istro pag-arão os fc:tl1rican tos como ernolu
mento a impor'tancia de 100$000. 

Art. 5. o O registro tem por fim dar ao Thesouro e ás re
partições tiscaes o conhecimento nxacto do local onde ft1nccionà 
a ~alina ou jazida, o nome do industrial quo a explora, e o 
capital empregndo na exploração. 

Art. ü.o As fabricas que suspenderem a exploração, tempo· 
raria ou definitivamente, darão conhecimento do facto, por 
intermedio do respectivo fiscal, á repartição competente, para 
que esta proviuencíe como convenha á tiscalisação, e não po
derão recomeçar os trabalhos sem que igualmente o commu
niquem á mesma estação. 

CAPITULO lll 

DA AltRECADAÇÃO 

Art. 7. o A arrecadação do impo.:>tn do sal entrado por via 
maritim;t ou fluvial nos portos da H.epublica serú, feibt pelas 
Alfandegas e Mes;IS ue Rendas, n;t occasiã1) d:t descarga, cumu
lativ<unento com a dos direitos de importação, quawlo a estes 
estiver tambem sujdta a mer~adorb. 

Art. 8." O pagamento do imposto será feito por meio de 
guias pelo dono ou consig11:i.tario do geuoro que~ o propuzer a 
despacho, sendo neste averbada a importancia correspondente 
ao Imposto, a qual serú esul'ipturada em livro especial. 

Art. 9. 0 Os despachos de sal serão o1·ganisados de conformi. 
da(le com as disposições Vi!.;·entes p;u·a o proce::;so ordinario esta
bel·~cido na Con~oli,Jaçiio das Leis lhs Altandegas e Mesas de 
Rend,ts, pl'ocedeudo-se a confet·encüt d0 g·euoro com todo o escru· 
pulo, para evitar abusos. 
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Art. 10. Nos casos de avaria por snc3essos de mar ou de 
viagem, serão observadas as disposições da Secç:~o 3a do Ca
pitulo IH do Titulo Vlll da mesma consolidnção. 

Art. 11. Quando os navios quo conduzir·em sal tiverem do 
seguir p:~ra outro porto nacional com o me~mo (~arregamento 
com que houverem entrado, a~ repartições Jiscaes, <h'pois de 
preonchiclas as formalidades da Consolid::H;ito, cxii!idas para esse 
fim, remetterão com a respectiv:1, Jarta de guia on despacho de 
reexportação ou de transito, todos os documentos relqtivos á. 
mesma carga, que forem necessarios para a arrecadação <lo im
posto no porto do destino. 

Art. 12. Si no porto a quo se destinar• o g<?nero não houver 
repartição habilitada para o despacho, a cobrança do imposto 
será feita no de partirln, e pago pelo dono ou expedidor do sn l, 
de conformidade com as declarações dos manifestos, gni<ts, des
pachos, facturas e cnnhecimontos qu0 o chefe da repartição 
exigir. 

Art. 13. Nenhuma quantidade de sal poderá sahir da. fabrica 
para consumo da localidade ou para o interior sem o p~tgamento 
do imposto devido. 
· Esse pagamento será feito pelo fabricante na repartição com
petente por meio de guia, em duplicata, poe ello assignada o com 
o visto do respectivo fiscal. 

Uma tbs guias ficará archivada na. repartição, e a. outra acom
panhará o producto, para provar o pag-amento do imposto cor
respondeute. 

§ I. o Aos fabricantes explor·adores do snlinas quo prestarem 
caução ou fiança, nos termos da legislação de Fazenda, se po
derá permittirrealizarem o pagamento do imposto correspondente 
a taes guias, 60 dias depois de terminado o mez ern que forem 
ellas extrahidas, si o imposto a pagar não for menor de 1:000~, 
nem exceder de 10:000$ durante o mez. Só obterão esta con
cessão os fabric::mtes que provarem ter :mtisfoito o disposto no 
cap. 2°, arts. 3° a ()0 , 

§ 2. 0 Si vencido o prazo para qualquer par.;n.mcnto não for 
este effectuado, a repartiçKo tiscal não ndmittirá mais o fabri

·cante ou explorador de salinas que incorrer nessa falta, a gosar 
do mesmo favor. 

Art. 14. O sal destinado a ser embarcado só sahirà da fabrica 
mediante licença da repartição 1iscal competente, passada na 
-propria guia de sahida do genero da respectiva. fabrica, e à 
vista do despacho para embarque. A mercadoria sorà acom
panhada com as devidas cautelas tiscaes até a bordo da embarca
ção que a tiver de conduzir. 

Art. 15. Quando o despacho for pam porto n;tcional, á 2" vi<t 
da nota acompanhará tambem cópia. tl:t referiu:1 guia, cópia que 
será devolviJa á repartição fiscal, em cuja jurisdicção estiver a 
f<tbrica, pela quo houver arrecadado o imposto, feitas as anno
laçõc;; da importancia quo tivel' sido pa;~a. 
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Art. 16. Nas differençM que forem encontradas na confe
rencia dos despachos e manifestos observa~-se-hão as disposições 
;lo art. 501 da Consolidação das Leis das Alfandegas, alterada, 
porém, para 3 °/0 a porcentagem de 10 °/0 de que ahi se trata. 

CAPITULO IV 

DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 17. A fiscalização do imposto nos portos maritimos e 
fluviaes onde existirem Alfandegas será exercida por estas re
partições ; e na sua falta pelas Mesas de Remias. Nos logares 
onde não houver taes repartições a fiscalização será exercida por 
pessoa idonea, proposta pelo chefe da estação fiscal competente, o 
sujeita á approvação do Ministro da Fazenda. 

Art. 18. Além da fiscalização exercida pelo:.; chefes das re
partições mencionadas no artigo antecedente, haverá para. o 
mesmo fim fiscaes especiaes, nomeados pelo Ministro da Fa
zenda, na Capital Federal e pelos inspectores das Alfandegas, 
administradores das Mesas de Rendas e delegados fiscaes nos 
Estados. 

Art. l 9. Quando a zona de fiscalização for nas sédes 1las re· 
partições mencionadas no artigo precedente, os fiscaes serão em
pregados dessas repartições que, sem prej uizo do serviço proprio, 
desempenharão as funcções quo lhes incumbe exercer por este 
regulamento. 

Art. 20. Nas salinas e jazidas em exploração haverá 1is
caes especiaes, encarregados de ncompanhar attentamente os 
trabalhos da producção, e fazer cumprir as disposições regula
mentares para boa arrecadação do imposto. 

Art. 21. O sal diariamente produzido nos estabelecimentos de 
fabricação será depositado em logares seguros que estarão pro
vidos de balanças, fornecidas pelos expíoradores, e de que po
derão usar os fiscaes. 

Art. 22. Para assegurar a efl'ectividade da fiscalização, o sal 
não poderá sahir da jazida. ou salina antes do nascimento, nem 
depois do occaso do sol. 

Art. 23. A fiscalização poderá ser exercida em qualquer dia 
e a qualquer hora, dentro ou fóra dos e;Stabelecimentos de ex
ploração, sem nenhuma opposição ou embaraço por parte dos 
respectivos donos, seus empregados ou operarias. 

Art. 24. Os fiscaes das salinas e jazidas residirão na maior 
nroximidacle destas, e velarão por que não seja, distrahida e 
ntre para o consumo, sem pagamento do imposto, porção alguma 

Jo genero produzido, devendo assistir diariamente á abertura e 
encerramento dos depositos e armazens, onde o mesmo esteja 
guardado, e fiscalizar a escripta especial. 

Art. 25. Cada fabrica de sa,l terá um livro, do qual conste 
a. entrada e sabida do genero produzido, o imposto que houver 

Poder Executivo 1897 62 



978 ACTOS DO PODF.R EXECUTIVO 

sirlo"'pago,' as quantidades expedidas para emb:trrrne, com a. nu ... 
rner·ação das guiaf:i que para. bso tiverem Sel'vido. Esse livro 
seeá sdlado e rubr1ca.do 11a rep:11ti~_:ã.l) ti:-;cnl cnmpd('llle. 

Art. 2G. u~ chefe~ das repiu·ti..;õcs tbcaes toda:-;a:) veze:-; que 
julgnrem oece~sario, ou por f.dt.l do lbcal ou l'''ra insp•·CCIOtlat· 
o serv1ço de tiscalizaç~"iu, podei tio ir pc~so:dmcn to on de~q..;-nar 
um elli!Jl'l~gado de :-;ua rep;, rtiçi\n paea ex:u11inar a escl'iptu
rução especial e o tralmlho tias f<thr1eas de sal, aiHlll<~tHlu <~quem 
fizer este serviço Ullla gr·atitkação p 'ra despeza de trauspode 
não excedeute ao vencimento tueth.;al rlo íiseal. 

Esse facto será sem demora. comm u uieado á au tori1larle su pe
rior, que propora. <t demissão do tiseal si reeouhecer ueste culpa
bilida.Je. 

Art. '27. A gl'atiftcação mensal dos flscaes especiaes sera de 
200$ quan1lo em etredivo exercício. Nos irn~euimontos por mo
lestia vencerão sómeute metade de~S<l qua.tltt:l, C;t huntlo :.\ outra. 
metade a. quem os suu~tituir. 

Art. ::!8. S··rão igualmPnte ahnnntlos :10...; liscaes ató 5"/o do 
proúucto liqu1do do ltll!JO:-to ell'odivalll~'llte coll!'<•.do ~ollro o ::;;,l 
vendido !Jelu esL,lJelecilrwnto couli.1do á sua li:-;c;~ liz,,ç:to, lirnibda 
esta P'•reenti,gem ilO nmxtuw de ;)UU$ llWtts,ws, e 50"/u Jas 
mulbs impostas por diligencl<t su.l, e ;tl'!'e~addlLIS. 

Art. 29. Aos tis~ili')S que forem empt'e:~;,dns de Faz0ntla se1·ão 
abonados como retribuH;ào a quota parte ató ~) '/o do prodneto 
liquido d;t reuda arrecada' i 1 na ::A·le u.~ sn.l lbc ·ltZ<11;àu, e 50 "/o 
da::; llllllta::! illlpt•Sta~ etu vil'tudü d1! sua lhcaltz ·\~<to e etl'ectLva.
uwutu <tl'l'81:t~d:uL•s. 

,\lt. ~)0. ():::; lis,~aes a.presentar·ão mon::;altll•'Ilte á l~opartJção, a 
Qlld ÍOI'OIIJ :mbOiiÍÍIIado,.;, U!ll I'•llat•Jl'IO ::ili'Cillt I d.ts raclu::; e du
Vld<tS 1)110 Ol:l~urret·em na c,tbranç<l do itttpu::;to e execuçãD do 
pn~:-.•'ttle r·dgulamento, <tcotup •llila• do-o de u 11 lll.tppa das q'la!l
tiiJ.tde~ t'<tlti'Icada:; du1·antu o ntuz, d<t:-; que t'or·~~~~~ expot·lada::; e da~ 
que ullli'UI'e!U p.u·a COLbUIUO, e IJ•·In tt::l:SIIIl •la l'011da \{U lJl'OdU

Zll'l:l.lll. 

A !'I. ::H. Estes relatorios e m~q·p:ts set·ã.o rt>m:tti,[os, com 
inf<~t"tll<IÇáo dos CIH:fe:s das r·op tl'lLI~I): s, à Uit··~ct~~t·ia 1h:; ltend,,s 
Publh·a:,, que truuensallll•Jttle !al'<t pwtli.:.tt' um l'e:;utuu dLJ tau:::; 
do :.uuwuto::;. 

Art. ~)2 . .Nos caso:; de duvida ;l C:{actidão 1\:t. o,;cripta. especial 
podel'a :ser CtJf!\JOOI'nda (Jelo ex:tllle •LI o:,cr·i pta :.:··~ r.d. 

Art. 3J. As pus~•Ja:S que de::; eat..rem on itl.illi'Íarem, por 
qualquer modo, iiOS tuncciouar1o:' •·tll:;tl'I'ega. t.J:-; d, lbl:aliza.çún do 
imposto de corbumu do sal nu <JXercici., Ll,; snas t'nncçõ ~s, ou im
Pf-llll'em, de qual•jller fónna, a otfedivtd.td0 d•J S••I'VÍ(jiJ lii::\C<d, 
::;erão punidas wt eonformhlade úo tlbposto 110 ( ·udi . ..,o Cr·iminal, 
podentio o fnnccionat·io oll't.~ndido preudet· o u1fl'nsor, e solicitar· 
pae<~ esw~ ftm o auxtlio das antol'ida·-!·~~ p >lieii:''"· 

1\lmn lias pt·uvidonl:i:IS flUI~:. antoridüd(~ puliuial tomar sotn·e 
o facto, o empregado oifewildu lavraJ'il Uttl .lUto, acompanhado 
do rol das te:)lenmnlw.s, o qu:d será pelo chefe d:t repar-tição 
remettido ao promotor publico. 
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CAPITULO V 

l>AS MULTAS 

Art. 34. Fir.r~m sujeitos :i multa de 1 :000$ a 5:000$, e ao 
doln o na reincidencia: 

A) 0::; fabricantes exploradores de salinas ou jazidas que se 
oppt]zerem ao exame da escripturação especial, ou que não 
tiverem essa escripturação ; 

B) O::i fa biicantes exploradores de salinas ou j<~zidas, que reti
rarem 1le seus estabdeeimentos producto para o interior e con
sumo antes ue pago o imposto respectivo, ou o embarcarem por 
via fluvial ou maritima, sem as rormalidades prescl'ivtas. 

Art. 35. Ficam sujeitos á multr~ de ~00$ a 600$, e ao clohro 
na rdnddenda, os falll'i•·antes exploradores de ~<dinns onjazidas 
quo tív•·reltl atrar,a(la a eseripta. especial. 

Art. 36. As multas s~~rào impostas pelos chefes das repar
ti<,:ill~s tisc::l.es competentes, mediante processo administrativo, 
qnc ler.t por base o auto de int:racção. 

~ 1. o Este auto será lavrado: 

l." Pelos tlsca.es ; 
2." Pür qualquer pessoa. 
~ 2 ." Quando o auto for lavr,1do pol' pessoa que não seja em

'): r c:tdo do Fa:wnda, devera ser assignadn, não só pela pessoa 
qn·J n I ·vrat· e pelo Íllfrnctor, como por duas ou mais testen•unhas. 

~ :~.c R(~cusando-se o infr;_1ctor a a.Esignal-o, será isso declarado 
no ant1•. 

CAPITULO VI 

DOS RECURSOS 

. Art. :n. nas multas impost<1s ktvorá Iécurso 11a Capital Fe
detal T·ara o Ministro da J<nzH1da, c nPs ~stados p:H·a as Dele
g[wi:•:: fiscacs, e destas J•<lra o Ministro da Far.euda . 

.-\1 t. :38. Os l'ecursos serão interpostos no prazo de 30 'rlias, 
cont: d· s da publicatfio do de:-.p··rho, e não poderão ser acceitos 
setn p1 évio depoilito da iwpol'tallcia tia multa. 

,\ rt. :)9. O reeul'~o pet·empto niir• sPJá Pneandnhmlo á instnn
d:' SIIP•'ri o r·, e t-i o fot·, não se1 á tout:ulo r·m eouside~·açiio. 

Art. 40. A importanda das mnltc.s, que não for·em paga~l 
n.mig:1velmente, sel'á cobrada por meio executivo. 
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CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES GERARS 

Art. 41. Ficam sujeitos ao regimen do imposto e ao paga
mento da respectiva taxa todos os carregamentos de sal, que 
não estiverem despachados, existentes na data da execução do 
presente regulamento a bordo dos navios snrtos nos portos, onde 
houver Alfandegas ou Mesas de rendas, qualquer quo seja a 
origem e procedencia do genero. 

Art. 42. Os fiscaes nomeados para as localidades que tenham 
salinas ou jazidas em exploração, deverão apresentar-se nesses 
estabelecimentos e proceder ao arrolamento de torlo o sal nelles 
existente, lavrando disso um termo em duplicata, que será as
signado pelo mesmo fiscal o pelo prop!'ictario, gcrouto ou ad
ministra(lor da fabrica. 

Dessa, data em dea,nte nenhum sal pod,:riL sa.hie tlos armazens 
ou depositas, sinão de cont'ormi•Luh eo:u as dbpo:::i(;õ~1s <lo pre
sente regulamento. 

Paragrapho unico. Uma tbs vi:u; do termo acima mencionado 
será rernettida á repartição tisca.l eomp8tun te, o a outra. licarú 
na fhllrica para o inicio da escripturução espe~íal. 

Art. 43. Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 29 de dezemlJro do 1897 .-Bernardino de 

Campos. 

DECRETO N. 2774- DE 29 DE DEZEMBRO DE 1897 

Dá. regulamento pat·aá cobrança do impo:::to ilo consumo (los phosphoros. 

O Presidente da Republica dos Esbdos Unidos do Brazil; 
usando da autorisação conferida no art. 2°, n. IV, da lei n. 489, 
de 15 do corrente mez, resolve que, pat•a a cobrança do imposto 
de consumo dos phosphoros, se observe o regulamento que a este 
acompanha. 

Capital Federal, 29 de dezembro de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. Dfil :\!ORAES BARROS. 

Bentardino de Cantpos. 
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Regulamento para a cobrança do itnposto de con
suuw dos phosphoros, a quo se refere o decreto 
n. 2774, desta data 

CAPITULO I 

DO IMPOSTO DE CONSUMO DOS PIIOSPIIOROS 

Art. 1 . o O imposto do consumo dos phosphoros será cobrado 
por meio de estampilhas, e pnlas taxas estabelecidas no art. 4u 
do presente regulamento. 

Art. 2. o O imposto recahe sobro phosphoros de madeira, de 
cêra, ou de qualquer outra q:wlidado, ou productos semelh:mtes 
qne os substituam, destinados ao mesmo uso e idontico tim, 
tanto de fabricnção nacional como de procetlencia estrangeira, 
que já tenham pago, ou estejam sujeitos a direitos de impor
ta~·ão. 

Art. 3. 0 O imposto é exigível na snhirla do prorlncto das fa
lwicas para entrar om consumo, quando tratar-se do rl(1 fabri
cação nacional, e ao ser retirado dos depositos ria Alt'anrlega ou 
armazens a.lt'amlegados, quando recahir soure protlucto importado 
do estrangeiro. 

f.!"t. 4. o O imposto serú pngo pelns soguirltt)S taxas : 
Por caixa de phosphoros de madeira de qualquer pro-

.cedencia, contendo cada uma, até 60 pho::;phoros . 20 réis 
De cada 60 phosphoros, ou fracção Jestn, uniuaclo, 

contirlos a mais na mesma caixa . . . . . • 20 réis 
Por caixa de phosphoros de qualquer onlra qualidaue, 

contendo cada, unu, até 60 phosphoros • • . . 30 réis 
De cada 60 phosphoros, ou fracção desta unidade, 

contidos a mais na mesma caixa • • • 30 réis 

CAPITULO li 

DO REGISTRO 

Art. 5. 0 '!'o<los os fabricantes de phosphoros, qualquer que seja 
a qualidaue destes, estabelecidos em territorio nacional, poderão 
registrar annualmente até ::li do janeiro a fabrica ou fabricas 
que lhes pertencerem. 

Art. 6. o p,,ra, o registro apresentarão os fabricantes á re
p;trtiçfio fiscaJ competent(" uma nota <'lll duplicatn, na qual so 
doclaL'c o nomo e domicilio dos proprietarios da. f:tln·ica, o capi
tal empregado na industria, o local onde está ella situada, a 
qualidade do producto fabricado, as marcas especiaes que tem, 
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e bem assim o nome da pessoa autorisada para assignar os 
documPntos relativos ao regimen do imposto. 

Art. 7. 0 Pelo r~~gi~tro cobrar-se-ha como emolumento, de 
cada, fabrica de phosphoros, ou estabelecimento industdal de 
fabricação de producto semelhante, a quantia de 100$000. 

Art. 8. o O reg-istro ter a por fim dar ao T hesourn, e ás 
repartições arrec<1dadoras do imposto, exacto conhecimento do 
local e do capital das fabricas, que se applicarem á reducção 
dos phosphoros. 

Art. 9. 0 Os registros são intransferíveis. 
Art. 10. As fabricas que se fecharem ou suspenderem a pro

ducção, temporaria ou dt~finitivamente, darão conhecimento do 
facto, por intermedio do respc)ctivo 1iscal, á repartição compc1tento, 
para que esta provideneie como convem á fiscalização, e não 
poderão recomeçar os trabalhos, nem ser de novo aberta~! sem 
que tambem communiquem á mesma e5tação fiscal a conti
nuação das suas operações. 

CAPITULO Ill 

DA ARRECADAÇÃO 

Art. 11. As estam pilhas para pagamento do imposto de 
consumo dos phosphoros serão especiaes, e vendida~ pela 
Recebedoria e Alfandega na Ca.pital Fe~leral, pelas Alfandegas, 
Delegacias, Mesas de rendas e Agencias fiscaes nos E:stados. 

Art. I~. Essas estampilhas serão todas do mesmo modelo, 
mas de duas côrés para cada valor, sendo uma para os phos
phoros de producção nacional e outra pa.r~t os de procedenci<t 
estrangeira. 

Art. 13. O deposito central das estampilhas na Capital 
Federal será na Casa da Moeda, ou na rep:trtição que o Ministro 
da Fazenda determinar. • 

Art. 14. Da Casa da Moeda, ou da Repartição que tiver a s~u 
cargo esse serviço, serão as estampilhas remettid<tS na Capital 
~.,ederal á Recebedoria e Alfandega, de conformidade com as re
quisições dos respectivos chefes. 

Paragrapho unico. A remessa ás estações arrecarladoras dos 
Estados mencionadas no art. ll serã. feita mediante ord Jm da 
Directoria das Rendas Publir.as, á vi5ta de re11 ui5ição dos chefes 
dessas revartições. 

Art. 15. A Casa da Moeda., ou a repartição encarregada do 
serviço de fitbricação d1ts estampilhas, ter·á um reg-istro especial. 
do qual constará a data em que começou a tli5tribuição das es· 
tampilhas e ns valor1~S e typos 'lest:,s. 

Art. 16. Sómente ás p1~ssoas habilibdas n:\ fórma do :n·t. 5° 
sera permittido o fornecimento de estampilhas de phosphoros de 
fabricação nacional nas estações competentes. 
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Art. 17. A venda de estampilhas, destinad1s aos phosphoros 
de procedencia estraugeira. será f(;,ita na.s Alfandegas a todos os 
imporbulore~. que as reclamarem para pagamento d•l imp(lsto de 
consumo do gPnero, contido em volumes que est0jarn em 
despacho, e sc>rão realiz~tdas na occasião do p<~gamento dos di
reitos de irnport:•çã..,, devidos pelqs mesmos volmues, e na cxacta 
proporção das quantidad(~s 1lo g·enero despachado. 

Art. 18, A Vt~nda, rias estampilhas a.o.;; ütbl'icautes sera effe
ctuada mediant11 pedido apresentado á repadição competente, 
devirhtmt>nte rubricado pelo fiscal, no qual se especifiquem as 
quantidades de cada valor necessarias para o consumo nunca 
excedentH de urn mez. 

Ar'l. J 9. Aos ftbr·ic<111tes •I e phosphoros nncionaes, em cujos es
tnbnlecirnentos a ftthric:u:ão e ve11.Ja do pr·odn~to tlrmmndar para 
pngo~m~nto do imposto (le consumo estampilhas no valor pelo 
rner10s de 5: ooot mensaes, se t'arii.o adeanl<Lmentos das estam
pilhas fJUe llt•'s forem predsas. 

Art. 20. A importaucia das ostampilhas adeantadas em cada 
mez ao f bric<~ nto sera pag-:1, na r·~ partição quo as fornece' , s~~s
senta ri ias d<~pois de terminado o mez em quo ti ver sido feito o 
adeantamento. 

Art. 21. Os adeantamentos (]e que tmta o ad. 19 nã.o po•ler·ii.o 
realizar-se Hem que os f 1bricantes, que os solicitarom, pre:;tem 
caução ou dança, nos terrnos da, leg-i::;lação de Fazenda, pula im
portancia das est,.mpilhas que receberem, e provem ter satis
feito o disposto no cap. 2°, arts. 5 <~ 8. 

Art. 22. Não se farão adeant<nnentos de valor inf,,rior a 
5:000$ nwnsaes. Os pedidos apr<>Simtarlos para, supprirnento •le 
estampilhas em taes condições l:ler·ão anecada.do~ em dinlteir·o. 

Art. 2:~. Na falta de p<~garnento de ndeantamento VPIJCi.to, a 
repartiçl1o denegar·á ao fabricaute a entrega do mais estam
pilhas a pt·azo. 

Art. 24. Pre~tawlo fiança idonea, nos negociantes importa
dores de pho~phor·os po<ler·ào ser· venditlas as e~tarnpilhas de que 
carecerem par·a envhrem a seus corres!Jondentes no exterior, 
afim 1le qu~ a collocação das estampilhas nas caixa~ se Ltç;t nas 
fabricas, devendo ell<·s dar contn, dentro de seis mezes, do uso 
qu~ dellas houverem ftí'ito. 

Essa tianç;~ nii.o exelue o pag-arnento á vista da importancia 
correspondente as estam pilhas !(n·n ·cidas. 

Art. 25. As estar11pilhas sel'ão colladas pelos fabricantes antes 
da sahida rla mercadoria das fabdcas, p:1r:L entrarem no com
ill(ll'cio e em consumo, e pelos irnporta,lores a.n tes rl<L sabida dos 
armazens da Alfanrleg<l., uu depositas a I féJiltl·g-ados. 

§ I. o A cada caixa pelo lado externo do envoltorio será appli
c~lda a estampilha, collada de fórrna que parte fique pt·esa á 
tampa ou capa, e pa1·to ú gaveta ou compartirnPnto onde se 
acharem os fJhosphor·o,;, de rnannira fJUO o en voltnrio se não 
pllssa abriL· ~eru T'urnpt1I' a mr_lsrwt nstarnpilha. 

§ 2. 0 Quando os plwsplloros estiverem acowJiciouarlos em car
teiras nu em maços, a estampilha deve ser collada nos fechos. 
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Art. 26. Sempre que hnja necessi1lade de applicar-se mais 
de uma estampilha, não devem ser ellas sobrepostas, sob pena 
de só se considerar satisfeito o valor da que se houve1· collocatlo 
por ultimo. 

Art. 27. As estampilhas consideram-se inutilizadas, e sem 
effeito legal, quando fragmentadas, ou em valor inferior ao 
devido, ou colladas de modo a poderem ser transferidas e nova
mente usadas. 

Art. 28. Nenhum volume, sob pretexto algum, poderá sahir 
dos depositos da Alfandega para o consumo, sem satisfazer o 
imposto devido, e sem estar applicada pela fórma indicada no 
art. 25, a cada caixa, a estampilha que lhe for correspon
dente. 

CAPITULO IV 

DA FISCALI7.AÇÃO 

Art. 29. Para o serviço de fiscalização serão designados pelo 
Ministro da Fazenda os fiscaes do imposto do fumo -na Capital 
Federal e em Nitheroy, todos sujeitos á Recebedoria. 

Sendo necessario, poderá nomear tiscaes especiaes. 
Art. 30. Nos outros Estados a fiscalização sera feita pelas 

Alfandegas ou Mesas de rendas e pelas Delegacias, conforme a 
situação das fabricas, por emprega.dos designados pelos respe
ctivos chefes. 

Em caso de necessidade poderão nomear pessoas i1loncas, t1can· 
elo a nomeação dependente de approvação do Minist1·o. 

Art. 31. Os fiscaes residirão na maio1· proximidade das fabri
cas, e nellas dia.riamente comparecerão, p:ua examinarem a. 
escripturação dos livros de flUe trata o art. 32, f:1zerem corri
gir as irregularidades que encontrarem, e dnrem conta a autori
dade superior das occurrencias, que julgarem prejudiciaes aos 
interesses do fisco, e das infracções passíveis de pena. 

Art. 32. Todas as fabricas deverão ter, além dos livros ex
igidos pelo Cmligo Commercial, os seguintes: 

I) De entrada de todas e de cada uma das ma. terias primas 
empregadas na fabricação. 

2) Da producção e sahida das quantidades fabricadas, e do 
registro de entrada e sabida de esta.mpilhas, no qua.l se escriptn
rarà diariamente o numero das empregadas na. l'roducção quo· 
tidiana.. 

Art. 33. Estes livros serão sellados e rubricarlos nas respe
ctivas repartições fiscaes, e estarão à disposição dos tbcaes e dos 
empregados designados na fó1·mn. do art. 34, podendo ser corro
borada a exactidão da respectiva cscripta pelo exame Lla escripta. 
geral. 

Art. 34. Os chefes das repartições fiscaes por lerão, quando 
julgarem necessario, nomear um empregado das suas repartições, 
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para inspeccionar o serviço de fiscalização, e proceder a ~inu· 
cioso exame na escriptura<.;ão, depositos e armar.ens das fabricas, . 
abonando·se a esse funccionario uma gratificação para despezas 
de transporte, quando o serviço seja fóra da séde da repartição, 
não excedente ao vencimento mensal dos fiscaes. 

Logo que assim procederem os chefes communtca~ão o fact~ 
á autoridade superior, justificando-o, ficando entendido que Sl 
dessa inspecção resultar culpabilidade para o fiscal será proposta 
ou concedida sua exoneração. 

Art. 35. As gratificações dos fiscaes especiaes serão : 
Na Capital Federal e Estados do Rio de Janeiro, S. Paul?, 

Minas Geraes, Bahia, Pernambuco, Pará, Amazonas e RIO 
Grande do Sul 250$ mensaes, nos outros Estados 200$000. 

§ 1. 0 Nos impedimentos por molestia vencerão sómente me· 
tade dessa gratificação, competindo a, outra metade aos seus 
substitutos. 

§ 2. o Aos fiscaes que forem empregados de Fazenda serão 
abonadas, como retribuição do serviço, a porcentagem do imposto 
arrecadado e das multas impostas na fórma do art. 36. 

Art. 36. Serão igualmente abonados aos tiscaes especiaes: 
a) ate 5 °/0 do producto liquido da renda arrecadada nas zonas 

por elles fiscalizadas, lirait[,l,da essa porcentagem ao valor ma
ximo de 300$000; 

ó) 50 °/o das multas impostas em virtude de diligencia sua 
e efiectivamente arrecadadas. 

Art. 37. Os fiscaes são obrigados a apresentar mensalmente 
á repartição fisc;ll, a que forem suhorrlinarlos, um relatorio 
succinto dos factos o tluvidas rpw occorrot'em na execução do 
prnsente regulamento, acompanhando-os de um mappa demon
strativo das quantidades fabricadas durante o mez, e (las que 
entrarem para o consumo, e bom assim da, renda que produ
ziram. 

Esses relatorios serão remettidos, com informação dos chefes 
das repartições, á Directoria das Rendas Publicas . 
. Art. 38 .. Nas estações fiscaes a escripturação será feita nos 

hvros segum tes : 
a) de inscripção ou registro; 
b) de supprirnentos e vend:t de estampilhas. 
Art. 39. Não serão nas Alfandegas admittidos a dr'lspacho 

phosphoros, de qualquer qualidade ou procedenda, que não es· 
tej:un acowlicionados em caixas, m:~ço:-; ou carteir<.ts, de modo 
a facilitar e assegurar a arrecadação do imposto. 

Aos phosphoros de pro:lucção nacional, que não satisfaçam 
a essas condições, não será permittida a s~thida das fabricas, 
nem sereqt postos á venda. 

Art. 40. Todo L1,bricante de phosphoros nacionaes é obrigado 
a empregar n:\S caixas e pacote::; rotulos com a declaração do 
titulo da f'abrica, marca registrada si a tiver, e o nome do logar 
onde estiver situado o estttbelecimento. 
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Art. 41 . Não é permi ttido ás fahricns nacionaes o uso de ro
tulas escriptos no todo ou em parte em língua estrangeira, rwm 

· tambem a importação de phosphoros fabricados no exterior, que 
trouxerem rotulos no todo ou em parte em lingna portugueza, 
salvo quando importaduF- de Portugal. Exceptua1n-se os que se 
acharem nas condições do art. go do decreto n. 2i4~, de 17 d'-) 
dezernuro de 1897. 

Art. ·12. Os rotulos presentemente em uso 11ns fabriras na
cionaes, que não s<~tisfaçam as condições do ~lrt. 40. serão tole
r(ldos' pelo prazo :le oito mezes, prorogaveis a juizo do Ministro 
da. Fazenda. 

Art. 4:3. As pessoas que desacatarem, ou injnt·iarem por 
qualquer modo, os funccionn.rios enc:~rr0gados da tbc:diza<:ão do 
irnpo~to do consumo do;-; plto,.phnrtls 11•1 <'X··:-c~icio de ~une; fnnct,·ões, 
serfio punidas de confunntdade com o dispo~to no 1;udi;.!O Cl'imi
nal, podeudo o fuuceional'io otr~ndido pr<'ndel' o o ll'en~or ua 
fól'ma da l·i, e solictbr para. e~::;e lim o auxilio dn::; :t utoridades 
policiaes. 

Além das J,rovidell~ins que a antoridarle policial tomar 
sobre o facto, o empregado olfendillo la v rara um auto, acom
panhado do rol das testemunhas, o qual será pelo chefe da. 
repartição fiscnl enviado ao promotor publico. 

CAPlTllLO V 

DAS MULTAS 

Art. 44. Fica.m sujeitos á multa de 1:000$ a 5:000$ e ao 
dobro na reincidencia : 

a) ns fabricantes qne Sf' oppnz.erem no exame da escriptur:1ção 
especi:d ou fJUe não tiverem e::;sa e:::criptur<~çiio ; 

b) os fabricanV~s de cujos estab,decinwntos sallirem prorlnctos 
sem estarem devidamente e:-;tnmpilhados ; 

c) os negociantes que, denli'O de seu::; estabelecimentos corn
merciaes, tiverem phosphoros em caixas, sem estampi lhns, 
ou com esb mpilhas tle valor insutliciente. ou com estampilhas 
que apre'5entem indícios de já tm·em servirlo ; 

d) os que nsarem ou fabricarem estampilhas f,,Jsas, os quacs, 
além disto, ficarão sujeitos ás penas tlo Co,ligo Criminal. 

Art. 45. Ficam sujeitos á multa. de 100$ a. 2:000$ e no tlobro 
na reincidencia. : 

a) Os fabricantes flUe tiverem :ltrasarla a escripturação ns
pecial da lJI(l'lncçiio e ~ahida de phosphoro:-;, e movimento de 
estnmpilh<~s. ou qn~ fal•I'icaren1 caixas c· ma(;os eoin rotulos 
fôl'a das condicõcs do m t. 40 ; 

b) Os negoci;ltltcs que Hxpuzcrem á vcndn. produdo sem obser
vancia dos requisitos exigidos no a.rt. 40. 
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Art. 46. Ficam sujeitos á multa de 1011$ a 300$ e ao dobro 
na reíncidencia os fahricantes que collarem estampilhas em 
desaccordo com o disposto 110 art. 2;:), e os commerci.mtes quo 
expu:wt·em á venda. mer('adoda sellatla tle modo quo possam as 
estampilhas ser de novo aproveitadas. 

Art. 47. As multas serão impostas pelos chefes das estações 
encarregadas da, venda das estampillns e fisc;diz tção do im
posto me1liante proc(~sso administrativo, que terá por base o 
auto de infracção. 

§ 1. 0 Este auto será lavrado: 
a) pelos fiscaes ; 
b) por qualquer pessoa. 
§ 2. 0 Qnan1Jo O auto for ln,vrado por ress0a f]UO nii,o seja fiscal 

ou empreg-atlo de Fazemh, será a~sig o a do pela pessoa que o 
lavrzr, pelo infractor e por duas ou :nais testt~mnnhas, e no 
caso contra rio, pelo fiscal ou ernpreg ulo de Fazenda, e pelo 
infractor. 

§ 3. 0 Recusando-se o infractor a assign::tl-o, será isto ueclarado 
no auto. 

Art. 48. A importancia d1s mulhs que não forem pagas ami
gavelmente sera cobrada por meio executivo. 

AI't. 49. As multas impost<-tS pelo presente regulamento 
serão applicadas no maximo ás fabricas que não tiverem o 
competente registt'O. 

CAPITULO VI 

DOS RECURSOS 

Art. 50. Das decisões das repartições aT'recadadoras haverá 
recurso : 

1. 0 Na Capital Federal e Nitheroy para o Ministro da Fa
zenda; 

2. 0 Nos outros Estados para a Delegacia !lscal, o desta para 
o Ministro da Fazen1la. 

Art. 51 • Os recursos serão interpostos no prazo de 30 dias, 
contados da publicação dos despachos. 

Art. 52. Quando o recurso versar sobre multa não será re
cebido sem prévio deposito da impol'tancia, ou prestac;ão de 
fiança idonea. 

Art. 53. Recnrso perempto não será encaminhado f\. instan
ch sup~rior, e Ri o for, nilo sara tomnd.o em consi1ler:tç<io. 

A1·t. 54. Os J'(~cur::;os serit•> T'Amettidu:-; ú in~t:1 nr·ia, ~uperior 
com o respectivo processo, o devidamente intunnados pela re
partição que houver proferido a dedsão l·ecorTi1la. 
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CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAES E TRANSITORIAS 

Art. 55. Desde que esteja nomeado, cada ~iscal se apresen
tará na fabrica sob sua fiscalização, e procederá ao arrola
mento dl~ todos os volumes contendo productos fabricados e 
promptos, com especificação das quantidades, qualidades e es
pecie do genero sujeito ao imposto, lavrando ~e tudo um termo 
em duplicata, que será assignado pelo mesmo tiscuJ, e pelo ge
rente, administrador ou propriotario da fabrica. 

Uma das vias do termo será remettida :1 estação fiscal 
competente, e a outra ficará na fabrica para servir de base á 
escripturação especial. 

Art. 5G. Na mesma data começará nns fabricas, no livro re
spectivo, a escripturação da existencia das maturias primas e 
da producção e consumo, segundo o art. 32. 

Art. !17. Dessa data em deante nenhum volume com phos
phoros de fabrieação nn.cional poderú sahir das fabricas, e nem 
com geuero de procedencia. estrangeira ser retirado da Alf'an
dega, trapiches ou armazeus alfandegados, emb0ra já tenha 
pago os direi tos de impol'tação, sem que previamente satisfaça 
o pagamento do imposto de consumo devido. 

Art. 58. Emquanto não for annunciada pelas repartições fiscaes 
a venda das estampilhas para arrecadação do imposto de con
sumo de phosphoros, este será cobrado por meio de guias, feitas 
pelo fabricante ou importauor. 

Art. 59. As guias do imposto de phosphoros de fabricação 
nacional serão apresentadas á estação fiscal, sob cuja jurisdicção 
se achar a fabrica, procedendo-se lle conformidade com o di::;posto 
nos arts. 19 a 23 em relação ao respectivo pagamento. 

Art. 60. As guias relativas aos phosphoros de procedencia 
estrangeira serão pagas nas Alfandogas, em moeda corrente, e 
averbadas nos despachos do importação correspondentes, abrin
do-se nos livros de receita escripturação especial para a arre
cadação do imposto. 

Art. 61. Logo que for annunciada a venda do estampilhas, 
para cobrança do imposto, as repartições arrecadadoras, nos 
editaes e declarações que para isso expedirem, marcarão o prazo 
de 60 dias, fóra do qual não poderá mais circular no commcrcio, 
nem ser exposto á venJa, genero de qualquer origem que não 
esteja competentemente estampilbado. 

Art. 62. Os negociantes em gnsso ou retnlhistas, que no fim 
desse prazo ainda tiverem em ~eus estabelecimentos phosphoros 
não est~tmpilhados, deverão, para que p(1Ssam expol-os á venda. 
requerer o supprimento <Jas est::~mpilha:-; ueeessarias, as quaes 
lhes serão vendidas, por excepç'io do art. 16, e precedendo em 
todo o caso informaçilo do fiscal respectivo, pelas repartições 
fiscaos competentes. 
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Art. 63. Não é permittida a sahida de phosphoros das fabricas, 
nem dos armazens alfandegados, antes do nascimento nem depois 
do occaso do sol. 

Art. 64. Ficam revogaãas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 29 de dezembro de 1897. -Bernardino de 

Campos. 

DECRETO N. 2775 - DE 29 DE DEZEMBRO DE ÜJ97 

Dá regulamento para a cobrança do imposto sobre vencimentos e subsidio!! 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo 
em vista. odisposto no art\ 1°, n. 31, da lei n. 489, de 15 do cor
rente mez, resolve que, para, a cobrança do imposto sobre venci
mentos e subsídios, se observe o regulamento annoxo ao pre
sente decreto. 

Capital Federal, 29 de dezembro de 1897, 9~ dn, Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Bernardino d~ Campos. 

Regulamento para a cobranca uo imposto sobre 
vencimentos e subsidios a que se refere o decreto 
n. 2775 desta data 

Art. 1." São sujeitos ao pagamento do imposto : 
l. o Os vencimentos do Presidente e Vice-Presidente da R.e .... 

publica (lei n. 191 A, de 30 de setembro de 1893, art. 1°) ; 
2. 0 O subsidio dos senadores e deputados (Dec. n. 7544 de 

22 de novembro de 1879, art. 1 o § 1 o e lei n. 25 de 30 de 
dm~embro de 1891, art. 1°); 

3. o As vantagens que dos cofres publicos federaes, salvo as 
isenções do art. 2°, percebe o pessoal activo e inactivo ( Dec. 
n. 7544, art. 1° § 2°) ; 

4. 0 As pensões, meios-soldos, montepiose tenças (Dec. n. 7544, 
art. }o§ :~o); 

5. 0 Os emolumentos, custas e qualquer outro rendimento 
pago pelas partes e inherente aos logares de magistratura, ás 
~erven~ias de cartorios e aos officios do justiça de qualquer 
mstancm ( Dec. n. 7544, art. 1 o § 4'' e Ord. n. 96 do 20 de junho 
tle 1890). 
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Art. 2. 0 Estão isentos da contribuição : 
I. o Os vencimentos dos empregados abonados pelos cofres esta

doaesemunicipaes (Coust. art. 10 e Ord. n. 100 de 11 de 
maio de 1892) ; 

2. o Os emolumentos, custas e qu:~lrpwr outro rendimento pag-o 
pdas pnrtes e inherente ús serventia~ de rartorios e olllcios de 
jnstiç1 que pr~ssarão a. sor estadoaes em virtude da reforma 
judiciaria (Ord. n. 39 de 12 do março ae 189:1) ; 

3. 0 Os vencimentos militares de mar e terra ern Cc:'1mpanha, os 
jornaes ou diarias que se abonam aos serventes, opc~rarios e 
outros quÃ não entram na categoria de empregados publicos 
(Dec. n. 7544, art. 3° § 2°, A v. n. 695 de 20 de d1•zemhro de 
187g,ord.n.83dell dejunhode 1890add.eAv. n.61 de 
28 de abril de 1894) ; 

4. o As multas que couberem aos empregados nos termPs dos 
regulamentos em vigor (Dec. n. 7544, art. 3°§ 3°); 

5. o As gratificações pagaveis por uma só vez {•m remune
ração de ~erviços extmordinarios (Dec. n. 'i5·Í4, art. 3° § 4°) ; 

6. 0 As somnt:t"! que são entregues aos funccionarios para o 
pagamento de ajudas de custo, aluguel de casa o expedi,·nte de 
repartição, não devendo, porém, ser consideradas ajudas de 
cnsto as diarias abonadas aos engenheiros e mais empregados 
que se acharem em serviço de campo (Llec. n. 7~·44, art. 3" §5° 
e Av. n. 40 de 4 de abril de 1881 aJd.) 

A1'L 3." Accumulando o funccionario vencimentos variaveis 
aos fixos, dever-se-h::t, para a cobrança do imposto, reunir a 
quantia em que estiverem ou forem arlrninistr;ltivnmente lotados 
o~ prirneiros á somma dos segundos (Doc. n. 7544, art. 5°). 

Art. 4." () imposto incidirú sohro os verwimentus até 1:200$ 
na razão de 2 o/o ; 

Do exce:sso de I :200$ até 5:00')$ na razão de 4 % ; 
Do excesso de 5:000$ até IO:O!IiJ$ na razão de 7 %; 
Do exce~so de 10:001'$ na r.tzão do 10 o/o. 

Paragrapho nnico. O Presidente n Viee-Presi,lente da ltnpu
hlicrt, os membros do Congeesso Na.cif Wll o os Mini:-:trm de 
Estado p:tgarão 10% ::;obre os t'e~pectivo:-< vt·rwirnt:>ntos o :·mbsidios. 

Art.. 5.o A quota do impo:stu é devida, qu:111to ao~ vencimentos, 
da importancia que ell"ectinuwmte so :1bon·~r, attnndidos os 
rlescontos L~gaes por motivo de molestin,, I icew~a, rnoutepio do 
Exerc~ito, da Armada e muntepio civil oLrig:ltorio (Dec. n. 7544, 
art. 6°,Circ. n. 594 df"·!rl~~ dr~zemtwo, Av. 11. 5Y9 de 7 de 
dezembro de 1880 e Av. n. 2G de 14 tle HJ:uço 1l•' IRS.~). 

Parag-rnpho unico. O pagamento, poT'ém, 1lo sr~llo a que se 
acham obrigados os funceionarios no primeiro anno do exorcicio, 
a imlemnisação de qna.lquer adeantamento qUI~ lhés haja sido 
feito não prejudicam a cobrança, do irn pn;;,~tQ (Uec. n. 7544, 
art. 6°). 

Art. 6. 0 Si as vanbg-eus do que gos~1r o f'nnrcio11nrio forem 
pag:ts pel<1s cofres puhlicos, a arrecadação do imposto realizar
se-lia por desconto demonstrado na folha ou nos recibos ; si taeo 
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vantagens, porém, provierem de emolumentos e custas cobradas 
das partes, far-se-h:t a colloct3. mediante lança,mento organisado 
annualmente ele nccordo com a lotação feita no~ termos rlas 
disposições em vig(lr (D8c. n. 7544, arts. 8" e 9° e Ord. n. lGO 
de ll fie março de I RRO). 

~ }. 0 Da folha ou do recihn, qne snr·vir par:\ o pa.g-:.tmento, 
con:-:tará :~ importancia dos voncimentt~s, a do impo8to o o lif]Ui1lo 
que deve ser entr·egue ao em pregado (IJec. n. 7544, art. lO). 

§ i. 0 Do lançamento constará a importancia da lotação e a 
quota do imposto. 

§ 3. 0 A colJrança, no primeil'o caso, ficará a cargod;t repartição 
que abonar os veucirrwutn:-;, e no ~egundo, da e::;lt~çã.o incumbida 
da collecta da~ rendas internas. 

Art. 7. o Para facilidade dos pagamgntos etrectuados por meio 
de folhas e recibos, colJrar-se-lta nos primeiros ll mezes a duo· 
decima parte relativa aos vencimet1tos integraes, procedonrlo-se 
no decimo segundo mez á liquirl;tção do imposto devido nos 
ter'rno~ do art. 5° e lev:tudo-"e em conta a dJtfet·enç~t que, por
ventura, se der. Proceder-se-hn. tambern à liqni(lação em qual
quer tempo nos casos de promoção, remoção, apo~entadol'ia ou 
exoneraçi\.o. 

Na hy(Jothese (los vencimentos constarem de ordenaclo e 
qn~ ,t:~s, tomar-se-ha par;_t oca Juulo o dwHiecirnu da importancia 
em fJUe estiver lotado o empn~go. 

Al't. 8. 0 o,~ mernbeos do Cur·po Diplomatico e Consular sacarão 
pela impot·tancia de seus vencirnent:•s, liquido do impo:-;to, fa
z..:ndo nos avisos e reciiJos que <~romp<~nhareru as letras a dech
ra\.·ão e' igida pelo § to do at·t. G" (Dec. n. 7514, art. 12) e 
pr'Ol~eden~lo quanto ao~ d1~sconto::; rw:-; ter1uos do art. 8". 

Art. 9. 0 A p;•rt·~ do impu:~to quo l'or lanç:11IH, de c"llfqrmi
datle corn o m·t. 611

, 011 provi,lr dn por~~~ntag-en~ pela é.\.! rt>C:t·lação 
•le rendas, p1!1l1~r·a ser recebida po1· 1t1e;.es vencid,,s, ou por tri
nwr:;trns, semc,strer:> on annor:-; <tdeanLHios, como for preferido 
pdo contrillllinte (Dec. n. 7~)44, :~t't. ! 1). 

,\I't. lO. Qu dldo os vencirnent'JS t'ul'l~lll :1 ho11ado:;, parto por 
uma rep:trt1ção. p:tl't•· por uutt·it, nrrr t·il'fu·le do con:-ignat;ões 
estal,elecid<tS por umpr,·gado~. a contriliUI<;ão srwa deduzida na 
e~t:~ção !JOI' onde tol'ern p:tgos os itu•:-; 110s BIIIJH't'g:t.los (Dr·c. 
n. 7~144, art. 12, Or·d. n. l2ô de 2::3 de jullt, d(~ IH84 e Ord. n. :3~ 
de l7 de junho do lt389) ; quando, ponmr, tiw con~i!-(nado o ven
cimr~nto itttegl'al, o descnntu do impo:-to far-se-lm na r~pr~rtiçi'to 
em yue tie abonat• a cunsLtll<H;:lo (t lrd. 11. l8Ci ·lu ü de al;ril de 18;)0 
e Av. u. 487 deô deoutuhrt) de 1880). 

Art. ll. A repart;ç;_i.o I}<W org:tnbal' os bal:lnços, seja ou não 
subor·dinada ao Miuislt~rio d:1 Fazend:.~., •hrá no prim(~iro caso 
nguratlo no art. 6" em despeza con vonientemente discrirnin:Hia 
a ~OIII!ll;t intel!ral dos vettcimen tos e Ctll t·ecuila a Jo imposto 
(Dt~C. n. 7f'J44, :1 rt. 10). 

Art. 12. O impo:-,lO principiará a ser cobravel de confor
midade com e~te decreto a partir de l de janeiro : proximo fu~ 
turo, devendo os membros do Cor·po Diplomatico e Consular que 
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tiverem sacado para o pagamento relativo ao primeiro quartel 
do exercício de 1898, sem atten(lcrem ao augmento da contri
buição, indemnisar a differenç<t no primeiro saque. 

Art. 13. Pela arrecadação desta renda não se uará porcen
tagem ás repartições que a effectuarem. 

Art. 14. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 29 de dezembro de 1897. - Bernardino de 

Campos. 

DECRETO N. 2776- DE 29 DE DEZEMBRO DE 1897 

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito extraordinario de 'í 2: 000:) para ac!Jni

sic:âo de duas lanchas para o serviço da Alfandega desta Capital. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisação conferida pelo decreto legislativo n. 482, 
de 10 do mez corrente, art. 1°, segunda parte, resolve abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credito extraordma.rio de setenta e dous 
contos de réis (72:000$) para acquisição de duas lanchas com· 
muns para o serviço da Alfandega. desta Capital, ficando annul
la.do o de 80: 000$ concedido pelo art. 7, n. ll, da lei n. 360, de 
30 de dezembro de 1895, com o fim de ser adquirida uma lancha 
surda destinada ao mesmo serviço. 

Capital Federal, 29 de dezembro de 1897, 9° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Bernardino de Campos. 

DECREtO N. 2777- DE 30 DÉ! DEZEMBRO DE 1897 

Dá regulamento para a arrecadação do imposto Je consumo do fumo. 

O Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brazil; 
usando da attribuição conferida ao Poder Executivo, no art. 48, 
n. 1, da Constituição da Republica, resolve que, na arrecadação 
do imposto de consumo do fumo, se observe o regulamento 
annexo ao presente decreto. 

Capital Federal, 30 de dezembro de 1897, 9'' da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAE::; BARROS. 

BerrvJrdino de Campos. 
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Regulanwnto para a arrecadação do imposto de 
consumo do fumo, a que se reHwe o dect·cto 
n. 2777 desta data 

CAPITULO 

DO IMPOSTO DE CONSUMO DO FUMO 

Art. I. o O imposto 1lo consumo do fumo ree:the sobre o fumo 
nDcion:tl o sobre o estrangeiro, o primeiro arrec:ltbdo p 1:1. Re
cebedoria, na Capital Federal, pelas a.gencias fit:caos no Estado 
do Rio de .Janeiro, com excepção dos municípios 1le Nitheroy e 
S. Gonçalo, cuja arrecad:tçào com}lete bmbem :'t Recehedorh, 
e pelas AlCandegas, Delegacia::;, l<1es:ls t!o l'enclas e ,\gencias 
fisc;ws, nos lagares onde não existirem aquell:ts, nos demais 
Estados; o segundo, :nrecndado exclusivamente pelas .l\lf:w
dcgas. 

Art. 2.° Comprehen1le: o fumn em bruto e seus p1•epara.dm, 
estes, quanllo o imposto incidir sobre o fumo n:wiona.l, um o 
outros quando :t materi~t a tributar for estr:mgeir:t. 

Art. 3. 0 Entender-se-ha,: 
1°, por fumo em bruto o fumo em folha, mólho ou pasta, corda 

ou rôlo ; 
2°, por fumo preparado. o picado, desfiado. ou migado, ou o 

convertido em charutos, ciga,rros e rapé, qu:tlquer que S('j:t a 
sua denominação. 

Art. 4. 0 As taxas do imposto serão as constantes da t:tholla 
annexa. 

CAPITULO II 

DO REGISTRO 

Art. 5.• Registro é o arrolamento de todos os que negociam 
em fumo, para ftns estatísticos, de modo que os poderes publicas 
possam avaliar o desenvolvimento e a riqueza f"1es~e ramo da 
actividade nacional. 

Art. 6.• Todoe oe fabricantes, administradores de depositas e 
mercadores de tnmo poderio ft(istrar annualmente. até 31 de 
jaoeiro, cada casa que emprep.da tiverem nes!'e trafego. 

Art. 7. • Pelo registlo para o eommercio de fumo pagarão de 
emo&.-llclt a aliar: 
1.•- OI fabricaales ele preparados ele fumo. •1ouo(: ou 

admi.IIIÃnMIOnl de ataoques e me r c:• dnn:s por ...---graodee.:ala .... , .. , ...... •. .. lflii.~,I)I)O 
_.,..._. r o ur. 
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2.•- Os mercadores exclusivamente de fumo e seus 
preparados, vulgarmente chamados - charu
teiros: 

Com fabrico ..••••............•...•......••.... 
Sem fabrico ••........•...•...••....•..••.....•• 

3.0 - Os mercadores com diversos ramos de negocio, 
~corno seja.m: botequins, billutr'-~s. ca~as de pasto, 

; ·~·ú.e g'maros alimt3nttcios e outros identkos, que 

50$000 
30$000 

·,~~;vend;tm fumo e se,B pt·eplrados como auditivo 
ao sell commercio............................ 20$000 

4.0 - Os mercadores ambulantes e particulares que fa-
briquem por conta propria ou alheia......... 20$000 

E::;ta disp::>.::iiçã.o nã.o comprel1ende os plantau•Jres de fumo. 

Art. 8.0 Para o registro de que trata o artigo antecedente, os 
impetrJ.ntes deverão apresentar á respectiva estação fiscal guias 
em duplieata por elle.:1 firma1as e orga.nhadas de accordo com 
os modelos C e D. 

No exemplar que se entregar á pa-rte serão notados o -rece
bimento do emolumeuto devido e o numero de ordem lançado 
na primeira via. 

Estas Iicarã.o na repartição para os effeitos dos arts. 15 e 33. 
Art. 9, 0 Os regts~ros serão cobrados integralmente, quãlquer 

que seja a épl)ca. em que fvrem tira· los. 
Art. lO. O f}Ue tr·<1nsferir o seu n~gocio a outt·o, dentro do 

exercício, poderá tr~nsrerir igual monte. o rag i.Btro, com tanto: 
L o, que o requeira á repartição arrecadadora no prazo de 30 

dias, a contar da. data da tra.nsferencia; 
2", que esteja quite com a Fazenda Nacional, e não se ache 

sob a pressãü dt~ autos rb irrfracção. 
Para.grapho unico. A tra.nsferencia nas condições 1leste artigo 

é isenta. de qualquer onus. 
Art. 11. 'ienhuma tran~ferencia de registro se permittirá 

sem que o ven•iedor se mostre quite da..; multas de que por
ventura Se.Ja. deve lor. 

Art. 12. A mu•ianç::~. de industria, dentro do exercicio, para 
outra. mais tributada obriga o contribuinte ao pagamento da 
di.lferença cio registro. 

Art. 13. A v~nrb ambulante é obrig:tola a tantos registros 
quantas pa:;soas empregar no cornmercio de preparados de fumo. 

Art. 14. O exercido simultaneo de varias industrias no 
mesmo e3ta.beleüment.o n lo extm·J da obi'ii5ação do registro, si 
nelle se ven·ter fumo e seus t>rep!l.ra.do3. 

Ar·t. 15. Com :ts guta.-5 .le re~u~tro a t•epa.rtição at·reca.dadora 
do impo:ito fJrm.1rà. um ca.:\agtr.> (moJ.elv A), que indiqlle tolas 
a.s ca.sa.s empregatlas nejsa comrnercio. 
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CAPITULO III 

DA ARRECADAÇÃO 

Art. lG. O imposto será pago por meio de estampilhas espe" 
cin.es, vendidas pela H.ecebedoria e AlfandegR, na Capital Fe
deral, pelas Alfandt>gas, Delegacias, onde n:'lo as houver, Mesas 
de rendas e Agencias tiscaes, nos Estados. 

Art. 17. Haverá duas espe~ies de e-;tampilhas, uma para o 
fumo e seus pteparados de procedencia. estrangeira e outra para 
os productos nacionaes, cujo valor, formato e signaes caracteris
ticos :serão determinados pelo Ministro da Fazenda. 

Art. 18. O deposito central das estampilhas na Capital Fe
deral será na Casa da Moeda ou na Impren~a Nacional. ou em 
uma e outra, como o determinar o Ministro da Fazenda, 
e, nos Estado::;, nas Delegacias e, na falta dellas, nas Alfan
degas. 

Art. 19. Os pedülos de fornecimento de estampilhas serão 
f~itos: os rla Recebedoria e Alfandega da Capi~al FedC'ral di
r~ctarr•ente á Imprensa Nacional, e os das demais repartiçGes, 
por interrnedio das Delegacias, á Directoria de Rendas do The
~ouro Federal, para distrtbuil-os de uccordo com as convlmien
ctas do serviço. 

Art. 20. A remessa será feita pel:1. Imprensa Nacional ou Casa 
da. Moerla ás rep:trtições que houver·em foi to os pedidos, acom
panhada de duas guias, das quaes uma, com o competente !'e
cibo, SFlfá encaminhada poht repartição anecadadora á lJirecto
ria de Rendas. 

Al't. 21. Quer a Casa da. Moeda, qm~r a Imprensa Nacional, 
h~rão livrof:i d.e registro das e:-;tampilhas que expedirem, e a 
I>irectoria de Rendas um Jivre-mappa de owln conste todo o 
1 :ovimento do imposto. 

Art. 22. Sómente ás pessoas habilitadas nos tr.rmos do 
art. 7°, é permittido o fornecimento de estJ.mpilhas mediante 
I edirlol:l formulados de a.ccordo com o modelo E. 

Art. 23. Esse fornedmento terá logar por compra nas re 
partiçiíes competentes, em unportancia nunca interior a 200$, 
na Capital Fed(~ral; lUO$, nas capitaes dos Estados; 80$, nasci
dades de primeira ordem; 40$, nas demais cidarles, e villas de 
primeira ordem; 20$. nos outros logares. 

§ 1.0 Exceptua,m-se as estampilhas precisas para o~ despa
chos de importação de fumo estrangeiro e seus preparados, as 
q uaes deverão ser pedidas e fornecidas de ac·~nrd() com o que 
accusa,r a uotn. de •'espaclto, não send<J licito J't'escindir-se 
d•~sse tornecimento a q aalq uer peetexto. 

§ 2. 0 O tbrt,ecimento das ditas estam pilh:!,:1 ne:;tas condições 
St~ra feito mediante guia confeccionada polo llespaehante e vi . 
;qda pelo substituto do inspector. 
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Art. 24. As estampilhas deve1•ão ser colladas: 
N. l-Quanto ao fumo em bruto de proccdencia estrangeira, 

por occasião do despacho de importaçã-o ; 
N. 2-Quanto aos preparados da mesma procedencia, pelo dono 

a.ntes da exposição á venda ; 
N. 3-Quanto aos de producção nacionnJ tn.mbem, antes de ex~ 

postos á venda. 
Paragrapho unico. Os conferentes das Alfant1egas, por occasiã.o 

rle darem sabida ao fumo de que trata, o n. 1, inutiliz;arão com 
a data as estampilhas applicadas ao fnmo t-m bruto. 

Art. 25. Sua applicação terá logar no envoltorio externo, de 
modo que, aberto este, fiquem inutilisê~/lPs, observando-se o se
guinte: 

I) nos pacotes, saccos de papel e nas caixas-nos fechos ; 
2) nas latas, tanto sobre a pa.:•te inferior da orla da tampa 

como sobre o corpo da lata- na pél.rte immediata á 
orla; 

3) nos dema.is envoltorios, quaesquer que sejam suas for
mas e dimensões, sobre ns part~s em que devem ser 
abertas; 

4) nos maços de cigarrog e de charutos vendidos f'óra das cai
xas-na banda ou facha que os rrunir e, nos charutos 
soltos,-no centro de cada um em lôt.•ma. de annel. 

Paragrapho uni co. Os dous extremos do maço serão apanha· 
dos peln. cinta., em que está impress[l, a e~tn.mpilha que tem do 
ser collada. 

Art. 26. Os artigos em operações 1le compra e venda dentro 
da Republica. deverão achar-se sellados, salvo o disposto no 
art. 29. 

Art. 27. Considetam-se inutilbadas as estampilhas e sem 
effeito legal quando fragmentadas, colla.d.as a maços cujas cintas 
estejam quebrada.s, ou quando formarem annel de tal modo 
frouxo. nos charutos soltos, que po'3sam facilmente ser transfe
ridos do um para outro. 

Art. 28. Para completa.r a importat1cia da taxa legal, poderão 
ser colladas estampilhas de valores diversos, comtanto que se o 
faça seguidamente e nunca sobrepondo, sob pena de só se 
considerar satisfeito o valor da que em ultimo logar estiver 
oollada. 

Art. 29. Não está sujeito a imposto o fumo picado, desfia<lo ou 
migado, manufacturado em cigarros. (Lei n. 489 t1e 15 de dez
embro de 1897, art. I, n. 43.) 

Art. 30. Os preparados de fumo n:tcional não podem ser ex
postos á venda: 

I'\ com rotulos em lingun. estraw;eira ; 
~o, com rotulos que se prestem a far,el-os passar por produ

ctos estrangeiros. (Art. to uo decm.:to lPgislativo n. 45;~ de ~{ 
de novembro do 1897.) 
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CAPITULO IV 

DA CONTARILIDADE E FISCALISAÇÃO 

Art. 31. Nas estações fiscaes haverá especialmente dous li
vro~, um destinado á im:cripção drs e~clarecimentos constantrs 
das guias rl·) registro dos est:d::f·!ff;imE'ntos-mcdelo A, e o Caixa 
Geral-modelo B- ; a escripturação dt1 renda ~ubordinar-se-ha. 
ás regras existentes nas repartições incumbidas de sua arr<>ca
dação, e a des:peza, que te~ha de correr Jl,or conta do producto 
do imposto, em quadeno a }Jarte, de moc·o a Rnr conhec (la em 
qualquer época.. 

Art. 3:?. As multas arrecaclacl~.~. de qne se tiver do det1u
zir as quotas do art. 40, lettra b, deste l'rguhuneutc, serão cs
cripturadas da seguinte torma : como- Receita. eventunl -: a 
parte pertencente á Fazenda N1.wional, e a outra como-Depo~ato 
-para ser entregue a quem de direito. (Circ. n. 17, de 12 do 
março dA 1897.) 

Art. 33. As repartições anecadauoras do imposto :üuão acom· 
panhar a prestação de contas annuaes das dechwações ou guias, 
de que trata o ar-t. 8" e de uma rlemenstr2ção dnR estampilhas 
vendidas, de accordo com o modelo F. 

Esta remessa será feita até o dia 15 de mar({C. 
Art. 34. A fiscalisação do imposto compote : ua C::pital Fe

deral á Recebedoria e á Alfandega, sendo que a fiscalisação da 
primeira se estenderú, ainda aos municipios de Nitheroy e São 
Gonçalo; nos Estados ás Alf<l.ndegas, Delegadas, Mc~n.s de rondas 
e Agencias fiscaes. 

Art. 35. A fiscaUsação exercer-se-ha, não só pelos chefes das 
repartições mencionaflas no artigo antecedente c respectivos em
pregados, como especiaJmente por intermedio dos tiscaes. 

Art. 36. Os fisca.es serão de duas especies: geraes e seccionaes; 
fiscaes geraes são cidadãos remunerados peín. Fazenda. Publica 
vara velarem exclusivamente pela execuçã.o do regulamento do 
imposto; seccionaes são empregados de Fazenda que, sem pre
juízo do serviço proprio, applicam-se ao mesmo mister. 

Art. ::57. Terão fiscaes geraes : a Capital Federal. os muni
cípios de Nitheroy e S. GonçaJ.o, e as localidades onde não houver 
empregados de Fazenda ; as demais serão servidas por fiscaes 
seccionaes, salvo o caso de reconhecer o chefe da repartição 
fiscal a necessidade de fiscaes geraes, cuja nom,!ação proporá. 

Art. 38. Os fiscaes geraes da Capital Federal e municípios de 
Nitheroy e S. Gonçalo constituirão um corpo de 16, sendo 13 
para aquella e tres para os ultimas, e serão nomeados pelo 
Ministro tla Fazenda. ; nos Estados elles serão os que determi
narem os delegados, por quem serão nomeados Eob proposta das 
estações arrecadadoras. 

Art. 39. Os fiscaes seccionaes serão : na Capital Federal em 
numero de 36, dos quaes tres para Nithe.roy e S. Gonçalo, no
meados pelo direct.or da, Recebedoria ~le entre os ernprega1ios do 
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Fazenda das diversas repartições. com approvação da Directoria 
de Rendas e, nos Estados, no numero proposto pelos chefes das 
repartições arrecadadoras e approvado pelos delegados fiscaes, 
aos quaes compate tambem a approvação das designações. 

§ 1. o Aos fiscaes geraes da Capital Federal e municípiOs rle 
Nitheroy e S. Gonçalo abonar-se-hão gratificações mensa.es, a 
saber: aos primeiros a de 250~ e aos ultimos a (le 200$000. 

§ 2. o Aos fiSt~:ae-: em geral-passes nas Estrada,s de Ferro, 
quando forem ela União. 

§ 3. o A retribuição dos fiscae~ .geraes, nos Estados, será pro
posta pel•.,)S deleg:tdos fiscaes ao Mini~ti'o da Fazenda, não exce
dente á determinada no § 1". 

Art. 40. A retribuição rlos fiscaes constará de: 
a) a quota-parte de 5 "/o elo protlucto liquido tb rend<~ arre

cadada na séde de smt fiscaJisação; 
b) 50"/ o das multa~ impm;tas em virtude de sua fiscalisaçi"io 

e etJectivamente arrecadadas. 
A disposição da lettra -a - não comprehen•le os fiscaes 

geraes. 
Art. 41. Os principaes deveres dos fiscaes são: 
a) tratar as partes com toda a urbanidade; 
b) examinar si os fabricantes, administradores 1le depositos e 

mercadore::; de fumo, em bruto ou por qu:t.lquer modo prepa,
rado, registraram annualmente, até :31 de ja,neiro, su;t~ easas 
empregada::; nesse tranlgo, vi~ando as respecti v;t s guias; 

c) verificar si o:; donos ou admimstradores •le fabricas 1h 
fumo tec~m a sua, escl'ipta organisad:t de acconlo ~~om n.s 
prescripçües regulamentares, e si os ütetos regit1tratlos se :tch:tm 
conforme a verdatle; 

d) conhecer si os prepara,~los de fumo expostos á venda es1ão 
devidamente estamf)ilha,1os, e si o regulamento é executado de 
modo completo. lavrando os autos de infeacção, q:mnd•) for casr) 
disso, e enc:_tminhawlo-os á repa1·tiçã.u sup~r-itJL' p;t,r;~ o:; flns d;-J 
direito; 

e) desempenhar quaesquer outras funcç0e:~ que ~e contenham 
nos limites de suas attrtbuiçües; 

f) apresentar mensalmente, a.té o dia 10, mappas dümonstra
tivos das infeacções verificadas e do movimento das Cl:.bricns 
(vide moelelos ns. I e 4) e, até o dia 15 de janeiro de cada <tnno, 
um relato rio attinente ao imposto fiscn.Jisado. indicando as 
medidas que reputarem necessarias para acautl'l;~r os mteresses 
da Fazenaa Nacional. 

Esses relatorios serão acompanhados rle mapp:ts est'ltisticos 
do movimP.nto havido na sua circumserip~,:ão. 

Paragrapho unico. o~ mappts de que traLl. a ultimn. pa.rh 
do artig.) p;·ecetiunt,e, httra r (vide modelos n:-;. 2 e :~,. 11emun
strarão o comm,Jrcio do fumo em cadn, circurnscripção e tr:trão 
o resumo das casas registradas e das que oão s;t.tislizemm es::.:" 
exigencia regulamentar. 
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Art. 42. Aos tiscaes do imposto de con·sumo do fumo incumbe 
mais: 

§ 1. o A apprehensão de bilhetes : 
o.) das loterias annunciadas ou postas á venna em contravenção 

do disposto nos arts. :~o, 5'' e 7" do regulamento n. 2418, de 29 
de dezembro de 1896; 

b) das loterias estnduaes, tambem expostas contra o disposto 
no mesmo regulameuto (arts. li e 12, n. 6); 

c) das loteri;lS concedirias peJas Camaras Municipaes ou Inten
dencias (art. 3", 3a parte); 

d) da:-~ lotadas estrangeiras (art. 12, n. 7; arts. 14 e 20 do 
referido regulamento n. 2418). 

§ 2." A fl.scalhação: 
a) rlo fabrico de rotulos, para verificarem si se prestam á 

appJicação de bebidas ou productos nacionaes, destinados á venda 
como si fo:3sem de origem estrangeira; 

b) da venda de drog:,s, productos chimicos e pharmaceuticos, 
para conhecerem si trazem estampados no rotulo a indicação do 
nome do fabricante, do producto e da procedencia da merca
doria; 

c) nas mercadorias nacionaes expostas á venda, para verifl.
ca,rem si trazem o rotulo em lingua estrangeira ; 

d) de outros impostos crea(los por lei, quando o Governo de
terminar. 

Art. 43. Os chefes das repartições fl.scaes, treta a vez que en
tf'nderem necessario, ou por falta de tisc:~L nomearão um empre
gado do quadro rlos funccionarios de suas repa.rtiçõrs para pro
ceder· a exame minucioso na e~cript.uração da.s fabric1s e nos de
pusitos e casas mercadoeas, com assistencia do reRpectivo tiscal, 
quando haja; abona.ndn-se a esse fuucdonario uma gratificação 
para a despeza de transporte, niio excedente ao vencimento 
mensal dos tiscaes. 

Logo que assim procederem, os chefes communicarão à autori
dade superior o facto, justl11c,tndo-o, ficando entendido que, si 
dessa fi~calisação resultar culpabilidade para o fiscal, será pro
posta. ou cüncodida sua exoneraçáo. 

Art. 44. Os fl.scaes não impoem multas: consta.tam a infroacção; 
Ian·a.m os autos ou termos, preci~ando bem os casl)s, e encami
nham-nos á repartição, a que servem. a qual, depois de os en
capar e numerar por' ordem da numeração successiva, os fará 
apresentar ao chefe para os tins couvenieutes. 

Art. 45. Os donos ou administrarlores 1le fabricas de fumo e 
seus pl'eparados organisarão escripta em livro especial, deac
cordo com o morlelo G, por onde se pm;;sa ver mPn~almente as 
sahirlas dos produet··s p:wa. cn11sumo e bem <~ssi1n o movimento 
de est<tmpilhu,s. 

§ 1 ... Estes livros serão sellados, rubricados on ~mthenticados 
na.<:~ respectivas repartições fl.scaes. 
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§ 2. o Taes livros serão examinados pelos fiscaes do imposto 
ou por emprega.dos que o chefe da repartição designar. A ex· 
a.ctidão da escripta especial poderá ser corroborada pelo exame 
<la escripta geral. 

§ 3. o Na. escripturação fiscal deve figurar diElct•iminadamente 
a parte relativa á venda do fumo por qualquer f1\rma prepa
rado, de maneira a facilitar o exame de que trata este aetigo. 

Art. 46. Todo o individuo que fabricar cigarros é obrigado a 
empregar rotulos com a declaração do nome e da, rua e numero 
da casa do fa.bricante. 

Art. 47. Os que dAsacatarem ou injuriarem por qualquer ma
neira os empregados encarregaclos dn. fisGalisação, no exercicio 
de suas funcçõeJ, e os que impedirem por qualquer meio a eife
ctivirlade do serviço tis:~al, serão punidos na fórma do Codigo 
Criminal, para o que o empregado offendido lavrará um 
auto, acompanhado do rol de testemunhas, o qual será peJo 
chefe da reparti~;ão remettido ao Procurador da Republica. 

O empregado, no caso da disposição precedente, poderá pren·· 
der o otfensor ou infractor, e solicitar, para esse fim, o auxilio 
da força publica ou das autoridades policiaes. 

CAPITULO V 

DAS MULTAS 

Art. 4R. A recusa ao exame da escripturação especial ou 
a falta dessa. escripturação sujeitará o infractor á multa 
t.ie 1:000$ a 5:000$000. 

Art. 49. Ficam sujeitos á multa de 300$ a, 600~ todos os 
estabelecimentos em que for encontr<l/h1, pelos fiscaes ou pelos 
empregados nomeados pelos chefes a escripta atrazada ; devendo 
o fiscal certificar o facto na propria folha em que tiver parado 
a escri pturação. 

Art. 50. A falta de rotulos nos cigarros sujeitará o infractor 
á multa de 100$ a 500$000. 

Paragrapho unico. Por esta multa será responsavel o mercador 
que expuzor á venda cigarros sem os requisitos do art. 46. 

Art. 51. Os infractores dos arts. 25 e 27 incorrerão nas 
seguintes penas : 

1°, de 100$ a 200$, os que expur.erem á venda preparados de 
fumo sem collar a estampilha pelo modo determinado ; 

2". de 200$ a 400~, os que expuzerem á venda fumo nacional 
em envoltorio com estampilhas fragmentadas ou com indicio de 
tet' sido :::ervida ; 

3", de 40U$ a 800$, os que collocarem as e~ta.mpilhas de modo 
tal que pmsam ser novamente utilisadas. 



ACTOS DO PODEH :t-:XECUTIVO 1001 

Art. 52. Incorrerão na multa de 100$ a 200$ os que expuze
rem á venda preparados de fumo sellados com estampilha 
inferior á devida. 

Art. 53. São passíveis da multa de 2:000$ a 5:000$, além das 
penas comminadas no Codigo Criminal, os que usarem ou fa
bricarem estampilhas falsas. 

Art. 54. As multas impostas no actual regulamento serão 
applicadas no maximo aos fabricantes, mercadores ou nego
ciantes de fumo, que não tiverem o competente registro, e 
áquelles que fizerem operações de compra e venda de prepa
rados de fumo sujeitos ao imposto, para fóra da8 sédes, sem 
estarem devidamente sellados. 

Paragrapho unico. As Alfandegas velarão pela execução da 
ultima parte deste artigo. 

Art. 55. O consumidor que tolerar ou occultar qualquer das 
infracções antecedentes é considerado e punido como si fosse 
autor deilas. 

A1·t. 56. Os infractores do art. 30, n. 1, serão punidos com 
a a pprehensão dos productos rotulados e mais a multa de 20$ a 
500$ ; os do mesmo artigo, n. 2, além das penas do Codigo 
Criminal, com a multa de 1:000$ a 5:000$. (Art. to,§ 1", do 
decreto n. 452.) 

Art. 57. As multas comminadas neste regulamento, que se 
e~varão ao dobro nas reincidencias, serão impostas pelos chefes 
das estações encarregadas da venda das estampilhas, e fiscali
sação do imposto, mediante processo administrativo, que terá 
por base o auto de infracção. 

§ 1. 0 Este auto será lavrado : 
1 o, pelos fiscaes; 
2", por qualquer pessoa. 
§ 2. 0 Quando o auto for lavrado por pessoa que não seja 

fiscal ou empregado do Ministerio da Fazenda, será assignado 
pela pessoa que o lavrar, pelo infractor e por duas ou mais tes
temunhas e, no caso contrario, pelo fiscal, ou empregado de 
fazenda, e pelo infractor. 

§ 3. o Recusando-se o infractor a assignal-o, será isto declarado 
no auto. 

CAPITULO VI 

DOS RECURSOS 

Art. 58. Das decisões das repartições arrecadadoras haverá 
recurso: · 

1°, na Capital Federal para o Ministro da Fazenda; 
2°, nos Estados para a instancia superior. 
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§ 1.0 Os recursos serão interpostos no prazo de 30 dias, con
tados da publicação dos despachos, por meio de petição ende
reçada á repartição para que ~e recorrer, e apresentaoa com 

. outra petição á repartição originaria, para juntar o competente 
pro,~esso e informar convenientemente. 

§ 2. o Quan,lo o reeur·so versar sobre multa, não será r~cebido 
.sem o deposito prévio tia importancia, ou prestação de fiança 
idonea. 

§ 3. o Recurso perempto não será encaminhado á instancia 
superior, e si o for, não será tomarto em consideraçã.o. 

Art. 59. Haverá recurso ex-officio das decisões proteridaa pelos 
agentes fiscaes e administradores de Mesas de Rendas p.,ra as 
Delegacias, sempre que forem favoraveis ás partes. 

Paragrapho unico. Estes recursos serão interpostos no prazo 
de 15 dias e terão effeito suspensivo. 

CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES OERAES 

Art. 60. Salvo a jurisrlicção da Recebedoria da Ca.pital Fe
deral, a classificação das cidades e villas, para. execução do 
art. 23, será a que foi feita em virtude dos arts. 44 e 45 do 
decreto n. 9870, de 22 de feverei r·o de 1888, e decreto n. 86, 
de 24 de dezembro de 1889, emquanto o Míuistro da Fa.zewla não 
determinar o contrario. 

Art. 61. O fumo preparado não sahirá das fabricas. nem po
derá ser submettído a operações de compra e venda sinão em 
caixu.s, latas, pacotes ou saccos de papei. 

Paragrapho unico. Exceptuam-se os maços de charutos e de 
cigarros, assim como os charutos soltos, si se acharem nas con
dições do art. 25, n . 4. 

Art. 62. A importancia das multas, que não forem pagas ami
gavelmente. será cobrada por meio executivo. 

Art. 63. Todos os prazos de que trata este regulamento serão 
contados da publicação dos despachos no Diario Official, ou nas 
fi!;azetas, que publicarem o expediente, nos Estarlos, ou da data 
das intimações quando não haja aquella publicação. 

Art. 64. Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal1 30 de dezembro de 1897.- Bernardino de 

Campos. 
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Impostos a que estilo sujeitos o f"umo9 seus 
preparados e o accessorio do papel 

NACIONAES 

Charutos, um ....•.• (1) 0,5 

Idem, cento ......... (2) 50 réis. 

Idem, um ........... (3) 5 » 

Idem, cento ......... (4) 500 >> 

Cigarros, por maço até 
20 •.••....•.•.•...•.. 

Fumo em bruto .....••• 

Idem desfiado, picado ou 
migado, por 25 gram
mas ou fracção ... (G) 

Rapé, p0r 125 grammas 
ou fracção ..•........ 

Papel para cigarros ou 
semelhantes, em livri
nho ou mortalha ..•.. 

iO :. 

10 )) 

10 .,. 

ESTl'.ANGEIROS 

Charutos, um ..•.••..• 100 réis 

Cigarros, maço de 20 
ou fl'acção.. . • . . • (6) 50 » 

Fumo em bruto, por 50 
gt·amruas ou frac.-:ão. 250 .,. 

Idem desfiado, picado 
ou mig,!lo, por 25 
gramm:ts ou fraeção. GO ,. 

Rapé. por 125g-ramrnas 
ou fraeç:lo.......... 100 .,. 

Papel para cigarros ou 
sernelh~t'ltes,em livri-
nho ou riwrt::t!ha, ki
lo;.;ramrna.......... 2.500 » 

(1) Vendidos a granel e de preço de fabrica inferior a 80 réis. 

(2) Vendidos em caixa e ele preço de fabrica inferior a 80 réis 
cada um. 

(3) Vendidos a granel e de preço de fabrica superior a 80 réis. 

(4) Vendidos em caixa e de preço de fabrica superior a 80 réis. 

(5) O fumo desfiado, picado on migado. manufactnrarlo em cigarros, 
não est.á. suj··ito ~' imposto. (At·t. 1o, n. ·13 da lei n. 4~9 de 15 
de dezembro de 1897.) 

(G) Os cigarros de mortalha ou de capa de fumo de procedencia 
estrangeira pagarão o dobro desta taxa, isto é, 100 réis. 



{004 ACTOS DO PODER .EXECUTIVO 

MODELO-A 

(Fl. 1) 

N. 1-- ANTONIO DE OLIVEIRA, com fabrica de preparar fumo 
nesta Capital, á rua ...................... n .. .. 

Registrado pela declaração n. 1 do hoje. 

Pagou de registro $ 
Comprou em estampilhas de diverso!'! valores $ , pela guia n. 1 

de hoje. 

J~1n ••••• de .••••.•....•. de 1RD ••• 

n E~cripturario, 

F. 

Henovou o registro para o corl'cntc anm1.-lkdaraçii.o n. de 
hoje. 

Em .•••• de •.•..•••.....• de 189 •.. 

O l'~scripturario, 

F. 

Solicitou e obteve registro para venda ambulante, occupando duas 
pessoas.- Declaração n. de hoje. 

Em ..... de ....•.•.•....• de ..• 

O Escripturario, 

F. 

Transferiu o estabelecimento e venda amhulante a João Alcantara 
em ..... do corrente mez.- Declaração n. de hoje. 

Em ..... de .............. de 189 .. . 

O Escripturario, 

F. 



MODELO- B 

DEVE CAIXA 

f 

1397 Janeiro 2 Importancia recebi-

' 
1897 Janeiro 

da em estampilhas 
especiaes de fumo 
do (logar da pro-
cedencia),conforme 
a guia n. de (data) 
a saber : 

1.000 de 20 réis .... 20$000 
3.000 de 50 réis •.•• 150i)COO 

500 de 250 réis •.•• 125$000 2J5$000 ,. . 
---
4.500 

1897 Janeiro 

J 

2 Importancia das 
est'tm pi Ih as 
vendidas a F. 
sob guia n., a 
saber: 

200 de 20 réis .•. 
400 de 50 réis .. 
200 de 250 réis •. 

" Idem a. P. sob 
a. guia n. asa.-
ber : 

100 de 20 réis .. 
200 de 50 réis,. 
---

3 Importancia 
etc. 

BA.VBR 
TOTAL DO 

DIA 

----

4$000 
20!000 
50 000 --- 74$000 

211)00 
10 000 
--- 12$000 86$000 

I 

> 
C') 

~ 
o 
(A 

t:! 
o 
'-:1 
o 
t:! 
~ 
::1:1 

~ 
~ 
::0: 
r. 
c 
~ 
::_; 
o 

-o 
o 
01 
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MODELO- C 

O abaixo assignado declara que, sondo (fabricante, mercador 
ou negociante de fumo e seus preparados} á rua •• n ••• deseja 
o registro exigido pelo art. 6° do decreto n •.••.•• para se habi~ 
litar a esse ramo de commercio. 

(DATA) 

( Assignatura por extenso da firma individual ou da razão 
social). 

Registrado sob o n ••.•. a fls. • . . • do livro n ..•. e 

Data e assignatura do Thesoureiro. Pagou do emolumentos 
a ímportancía de .•••.••..• 

N. B.- Na 2a via o empregado averbará este pagamento, e a 
entregará á parte. 

MODELO -D 

O abaixo assignado declara que continua no couente ex
ercicio o seu negopio de fumo, e solicita renovação uo registro, 
que lhe foi concedido pela inscripção n ••...•.. em .•.... de 
•••.••.••••••..• de 189 .• 

(Logar e data). 

F. (Assignatura do declm·ante ou seu -repYcsentante legal). 

Averbado na inscripção n •..•• de •••. do .•.•••.... de 189 .• 
e pagou o emolumento de ••.•. réis nesta data. 

F. 

(Data e assignatura). 
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MODELO-E 

N. 

O abaixo assignado, inscripto sou n ...•. , e::;tnJJt3lociJo à rua 
•••.•••••• n •••• , precisa das seguintes estampilhas do imposto 
de consumo do fumo : 

folhas com ••.• estampilhas de ••.. réis na importancia da $ 

)I) » » » •••• » » » )I) 

» » )I) » » » » ,. $ 
» » » » » » ,. )I) ~ 

» ,. » » » » ,. ,. $ 

» ,. » ,. » » » » $ 
,. » )lo » » )) ,. ,. $ 

» )I) » » ,. » » )I) $ 

$ 

Importa em (Por extenso). 

(Data e assignatura). 

Recebi em (Data e assignatura). 

Averbado a fls .••.•. do livro de inscripçõ~~s n. 1, em ..••• de 
••••.•.••••• de 189 •.• 

O Escripturario, 

F. 



1008 ACTOS DO PODEI\ EXECUTIVO 

MODELO-F 

Demonstração das estampilhas especiaes do imposto de consumo 
do fumo vendidas pela ( a estação) no anuo de ... (ultimo) na 
importancia de ( por extenso ) 

.•• folhas com ... estampilhas de 0.5 do real na importune ia de $ 

» " » » 5 réis )) .., » $ 

,. ,. » ,. 10 » » >> $ 

» » » » 20 » » » » $ 

» )) )) » GO )) » » ,. $ 

» ,. )) )) 100 .. $ 

,. » » ,. 200 )) » » )) $ 

» » » )) 250 )) }) )) " $ 

» )) » )) 500 » " ')) )) $ 
,. ,. » )) 2$000 ,. )) )) )) $ 

Acompanham as guias n» •.•• , •••.•. 

(Logar c data). 

( Assignatura do responsa-t:cl e do EsCJ'ipturaric), 



..... 
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MODELO- G 
Mappa demonstrativo da casa commercial de propriedade ..... â rua ••... n ..... no mez de ..... dej189 .... 

CONSUMO ESTAMPILHAS 

oml 
I 

~ ~ 

FU)IO CIGA.RROS 8 o rr. 

~=~ 
lil--. IMPORTAXCIA. 

lil 

~'~ 
1::\IPOB.TA~CIA 1:> 

DAS {,)o 
f.< p..,;il DAS SALDO < 

R.\PÍ; 
PP~ ... ~ COMPRADAS > 

Desfhdo, 
~:h o DATA NA REPARTIÇÃO 

E)! PREGADAS EXISTE~TE ~ 

:\Ia~os 
::o~ coo :>OS ri! 

picado <3 ~< <:.:• FISCAL <v 

ou mi§:·ado "'< PREPARADOS :.; 

-I ~ ~ 
o 

.::.. 

r 

I I 
I 
I 

l 
N. B.- No fim elo mez os saldos existentes nas estampilhas passar-se-hão para o mez seguiu te. 
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MODELO N. 1 
Alappa detuoW!Itratlvo fias inCracções do lmpo•to de coneumo do rumo! durante o 

mez de ••• 
____. 

LOCAL INFRA.CTORES 
ESPECIE 

REGISTRO 
NATUREZA 

OBSER V AÇÕi:S 
DA INDUBTRIA DA INFRACÇÃO 

I 

I 
I 
I 
i 
i 

.... 
8 
c 

> 
:') 

::' 
;;.. 

g 
'1:: 
c 
c:: 

ª ~ 
~ 

~ 



MODELO N. 2 
IU:tppa demon!!'!trativo da& cas&.8 que, na circumscrip~ão a cargo do abaixo as•ignado, 

negociaraJD eJD_ CuJDo, no . anno de I89 ••• 

NATUREZA. 
NUMERO QUANTIA. 

LOCAL NOl'tiEB DA. INDUBTRIA. 0Bl!IE:a.VAÇÕES 
EXERCIDA 

DO REGISTRO PAGA. 

I 

::. 
;...; 
é rr. 

1::' 
o 
't:l o 
l:1 
~ 
:::: 
t-1 
X 
~ 
r':l 
~ ...., 
::: 
c 
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ANNEXO AO J:viODELO N. 2 
ll.esuano das casas que negociarlltn em rumo na clrcumseripção a cargo do abaixo 

assignado!l durante o anno de ••••• 

I 

ESTABELECIME:XTOS I ESPEClE DO NEGOCIO 
ESTABELECIMENTOS 

NÃó ESPECIE DO NEGOCIO OBSERVAÇÕES 
REG1STRAD05 

REGISTRADOS 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
i 
! 

I 
I 
! 

i 

-o 
i\? 

;.,.. 

~ o 
til 

g 
"C' 
o 
o 
t'l 
::: 

~ 
~ 
;:: 
~ 

< o 
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15. Assignar, quando não for dirigida aos Ministros de Estado, 
ás Mesas da~ Camar:1s Legislativas Federaes, ao Supremo Tl'i
bunal Federal, nos Presidentes e Governadores dos Estados e 
ao Prefeito do Districto Federal, a correspondencia feita em 
nome do Ministro, relativamente ás informações, pareceres e escla
recimentos para instrucçiio e decisão dos negocias, o ns commu
nicações, recebimentos ou remessa de papeis; 

16. Assign:' r instrucções, editaes, declarações e outras pu
blicações oiiiciaes ; 

17. Confot enciar, sempre qne for necessario, com os outros 
directores gor:ws ; 

18. Prestar-lhes ou a qnnesquer autoridades, espontaneamente 
ou mcdütn to requisição, os esclarecimentos precisos; 

1 <J. Dar nuJieucia todos os dias utei~ em hora prüviamente 
annm~ciada i\s partes qtw o pr"ctuar(·m pam nogocios alrectos á 
sua Dtl'ectorin. ; 

20. Dar posso aos cholos das repartições annexas ao Ministe
rio, fazendo lavrar e assignar os respectivos termos ue pro
messa; 

21. Dar posse a seus subordinados, fazendo lavrar e assiguar 
os respocti,·os termos de promessa; . ··. 

22. Impor as penas disciplinares de conformitlado com o ca
pitulo X; 

23. Assignar a folha dos vencimentos dos empregados de sua 
Directoria, julg-:1nclo ou não justuicadas as faltas que contarem 
durante o mez, :'t vist:~ do livro do ponto o requisitar o respectivo 
pagamento; 

24. Provi1lenciar sobro as notas fJilO tiverem de ser lançadas 
no livro do ponto ; 

25. Enviar annualmento uma commuoicaç1ío ao Ministro sobro 
a assiduidade dos empregados sob sua direcção, acompanhada de 
sou juizo sobro cada um e dos trabalhos mais importantes que 
tenham feito; 

26. Rever todo o expe11iento e lançar o seu -visto- qnando 
não tiver de dar parecer, em to1los os papeis que tenham de ser 
levados á presenç:-t do Ministro ; 

27. Visar as cópias ou extractos dos actos que tenham de ser 
publicados ; 

28. Dar licenç:-t ate 30 dias aos empregados na conformidade do 
cnpitulo VIII; 

29. Repres8ntar ao Ministro sobro irregulariclades on 1lelictos 
commettidos pelos empreg;ulos, quando a penalidade não caiba 
em sua alçath ; 

30 •. Ordenar, dentro da quota distribuída, ns despezas com o 
expedl(_mte c m:lis objoctos IH'f'essarios, de cujo fornecimento ü 
incumbido o porteiro ; 

31. Visitar os eslabelecimontos dependentes do sua Directoria 
prest~tndo htformações ao Ministro sobre o qne verificar em tae~ 
visitas; 

:32. Exercer quaesqner outra:-; attribuições que lhes Cúnbcrem 
por este regulamento e m::tis disposições em vigor. 
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Art. 32. A ca(la um dos directores de secção, 11ne são os chef@S 
das respectivas secções e como taes os unicos responsaveis 
perante os dirc~ctores gcracs pelos serviços quo pOL' ullas correm, 
incumbe : · 

1. 0 Auxiliar a dirccçüo dos trabalhos segundo as instrucções do 
director geral ; 

2. 0 Dirig-ir, examinar, tiscn.lisar e promover todos os trabalhos 
que compelirem á respectiva secção e entregai-os ao director 
geral convenientemente feitos ; 

3.° Cnmprir o fazer cumprir ns ordens do !lirector geral; 
4. o Ter em Lli:t os registros da secção e a classi li cação de mi

nutas dos dcer~Jtos, portarias, avisos e oflkios; 
5. 0 Prestar aos ouh·os directores Lle secção (la me~ma Diroctoria 

Geral as intormações necesS<1rias nos trabalhos res~;ectivos; 
6." Aprcsc:ntar ao (lirector geral até o dia, 20 de fevereiro as 

notas e elemento;; para o relatorio annual da Directoria, com os 
documentos em que se basearem, bem :1~sim }lill'<\, o orçamento 
das dospo7.as do 11inisterio.na parte qun llt0s ('O!llll;ti r ; 

7 .o Aprosont:lr ao rlirector gorai no primeiro dia util de cada 
semana a nota dos p;1pois que estiverem pendendo de exame, 
preparo ou expodiente; assim como de qualquer trabalho que 
não tiver sido !'oito em tempo, com decbraçilo do motivo da de
mor;t.; 

8. o Propor ao director geral as medirias que julgar conve
nientes, :-~ssim sobre<'· ordem e methorlo dos trabalhos, como sobre 
a insutflcionda do pessoal da secção ; 

g. o Ad vortit· os empregar los das respectivas secções que 
fitltarem ao cumprimento elos seus deveres ou não executarem 
as ordens snporiOJ'es e representar ao diroctor g-eral, quando o 
e:-af:o exigir a applknç;í,o de pena mais severa; 

10. Le~'ali~ar r) anthcmticnr as cópias o documentos que hajam 
di' ser expedidos pela srcção depois de conferidos ; 

! I. Encerrar o ponto dos r13Spectivos empreg;ulr)s á hora regu. 
Iam eu tnr ; 

12. Propor no rliroctor geral a romess:t rlo papeis findos ao 
Archivo; 

13. Organisar a synopse o indico das leis, regulamentos, 
instrucçõos o .:ecisõcs peculiares aos ("ISSnmptos tratados na 
secção. 

Art. 33. Aos otnciaes o amanuens,~s compete : 
1." Executar os tl'almlhos que ltws 

directores de serção ; 
roroJU distribuídos pelos 

2.'~ Coadjnv;\t'em-Sr) prAstanrlo informaçeíos reciprocas e com
mnmcandn uns ao~; outros o QIICJ fue atle!JU~Hlo ú, pecfeita execucão 
dos (lill'·•rcHtes snl'viços. • 

Art. 3-L O :11'\:lti voe a hibli.llller,a, da Secretaria estão a cargo 
da 2'' s(:cç::i.n rh Die.~etori<L Gnt•;tl de Contahilirlarlo, competindo ao 
rospect1v~ director provi lonciar para qne sejam conservados 
em perfeLta ordem, de accordo com as instr·ncçües expedidas 
pelo director geral. 
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DECRETO N. 2778 - DB 30 DE DEZEMBRO DE 1897 

Dá regulamento para a arrecadação do imposto de consumo de bebidas, 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da attribuição conferida ao Poder Executivo, no art. 48, 
n. 1, da Constituição da Republica, resolve que, na arrecadação 
do imposto de consumo de bebidas, se observe o regulamento 
que a este acompanha. 

Capital Federal, 30 de dezembro de 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Bernardino de Campos. 

Regulamento para a arrecadação do imposto de 
consumo de bebidas, a que se refere o decreto 
n. 2778, desta data 

CAPITULO I 

DO IMPOSTO DE CONSUMO DE BEBIDAS 

Art. 1. 0 O imposto de consumo de bebidas recahe sobre a 
venda de todas as que forem fabricadas no paiz, ou seja a 
mesma venda feita em logar determinado, ou por mercador 
ambulante. 

Exceptuam-se : . 
1.0 O alcool e a aguardente; 
2. o Os preparad~s medicinaes. 
(Circ. n. 21 de 5 de abril de 1897 .) 
Art. 2.0 O imposto é exigível ao sahir o producto das fabri

cas para o consumo ou quando for exposto á venda. 
Art. 3.0 Para os effeitos deste regulamento, serão conside

radas fabricas os estabelecimentos em que forem preparadas 
bebidas por meio de machinismos, apparelhos, instrument(\S ou 
vasilhame de qualquer· especie. 

Art. 4. 0 As taxas do imposto serão as constantes da tabella 
annexa. 
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CAPITULO H 

no RF.GIRTP..O 

Art. 5. 0 Registt•o ó o arrolamento de torlos os quo negociam 
em bebidas, para. tios estatísticos, de modo flUe os poderes pu
hlicos possam avaliar o desenvolvimento e a riqueza rlesse ramo 
da actlvidade nacional. 

Art. 6. 0 Todos os fàbricantes, auministradores e mercadores 
1lc bebidas nacionaes poderão registrar annua.lmcmto, até ~I de 
janeiro, cada casa que tiverem empregada nesse trafego. 

Art. 7. o Pelo registro pam o commercio de bebidas pagarão 
emolumentos, a s~tber : 

Na Capital Federal, Nitheroy e nas capitacs dos Estados : 
Fabricas. . . . • . • . . . . . • . • . . • . • . • . . . . . . . . 200$000 
Depositos das fabrica.s................. 50$000 
Mercadores.. • . . • • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . :?0$000 

Para os <f,emais logares se cobrará metade destas taxas. 
Esta disposição não comprehen1le o:;; smthores de engenhos 

ruraes. 
Art. 8. 0 Para o registro de que trata o artigo antecedente, 

os impetrantes apres~=mtarão á respectiva estação fiscal guias em 
duplicata, firmadas por elles, com declaração da rua, e numero e 
qualidade do negocio ( modelos B c C ) . 

No exemplar, que se entregar á parte, serão notarlos o recebi
mento do emolumento devido e o numero do ordem lançado na 
Ja via. Estas fical'iiO na repartição par·a, os cll'oitos do~ arts. ~)" 
e a3. 

Art. 9. o Com as guias de registro a repartição arrecadadora 
do imposto formará um cadastro (modelo A), fJUe indique torlas 
as casas empregadas nesse commercio. 

Art. 10. Os registros serão cobrados integralmente, qualquer 
que ~eja a época em que forem tirados. 

Art. 11. O que transf~rir o seu Dt>gocic a outro, dentro do 
exercício, poderá transferir igualment1~ o rc·gistro, comtanto: 

1. 0 Que o requeir<1 á repartição arrecadadora no prazo rle ~O 
dias, a contar da data d•t trausferencia; 

2. o Que esteja quite com a Fazenda Nacional e não ;;;e acho ~oh 
n. pressão de autos de i:J fracção ; 

Paragrapho unico. A transforench nas conrliçõns 1lostc artig-o 
é isenta. de qualquer onus. 

Art. 12. Nenhuma transferencia de registl'O se permittirá 
sem que o vendedor se mostre quite das multas de que porven
tura il''ja devedor. 

Ar·t. 13. A mudança de industria dentro do exercício para 
outra mais trihntarta, importa JIO pa!r<ltnrm tn r!n di 11\,rença de 
registro. 
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Art. 14. A' venda amhulante caberão t<tntos registro:;; qua.n
tas pessoas empregar DO commercio de bebidas. 

Art. 15. O exercício simultaneo de varia._-; industrias no mesmo 
estabelecimento nã.o impedf) o registro, si nello se venrlermn 
bebidas.· 

CAPlTIJLO JII 

DA AT!.T:ECADAÇ'.\0 

Art. 16. O imposto será. cobrado pot• meio de estampilJ1as 
especiaes vendidas pela Recebedoria, na Capital Federal, e pelas 
Alfandegas ou Delegacias, onde não houver essas repartições, 
Mesas de rendas e Agencias ii::;caes - nos Estados. 

Art. 17. Haverá varios typos de estampilhas, cujo valor·, 
formato e signaes característicos serão determinados pelo Mi
nistro da Fazenda. 

Art. 18. O deposito conir'al das estampilhas na Capital Fe
<leral será na Casa da Moeda ou na Imprensa Nacioual, ou numa 
e noutra. corno o detel'lllinar o Ministro da Fazenda, e nos 
Estados, nas Delegacias, e na f<tlta dellas, nas Alfandegas. 

Art. 19. Os pedidos de fornecimento de estampilhas serão 
feitos : os da l~eceb:~doria dir·ectamente a Imprensa Naciona.l, e 
os das derrwis repartições por intermedio das Delegacias á Dire
ctoria de Rendas do Thesouro Fe lera!, para distribuil-os de ac
cordo com as convenieucias do serviço. 

Art. 20. A remessa S<~r·a fe1ta pela Imprensa. Nacional on Casa 
da Moeda ús repartições qu,~ houverem feito os pedidos, acom
panhada de duas guias, das quaes uma com o competente recibo 
será encaminhada peJa repartição anecadadora á Directoria de 
Rendas. 

Art. 21. Quer a Impren:)a Nacional quer a Casa da Moeda 
terão livros de registro das estarnpil!Jas que expedirem, e a Di
rectoria de Rendas um livro-mappa, donde conste todo o movi
mento do imposto. 

Art, 22. Sómente ás pessoas habilitadas a negociar em bebi
das, DOS termos do art. 7°, é permittido o fornecimento de estam
pilhas, medi mte pedidos formulados de accordo com o modelo D. 

Art. 23. Esse fornecimento terá logar por compra nas repar
tições competentes, em importancia nunca inferior a 

200$, na Capital Federal. 
tOO$, nas capitaes dos Estarlos e om NictheJ'oy. 
8o$, nas cidades de 1 a ordem dos Estados. 
60$, nas outras cidades e no mnnicipio de S. Gonçnlo. 

Estado do H. i o de Janeiro. 
40$, nas vil las de I a ord(~m . 
20$, nos outros log-:uPs. 
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Art. 24. As estampilhas serão colladas peht seguinte fórma: 
§ 1. o Nas garrafas, botijas, frascos, etc., sobre a rolha, de 

modo que as extremidades fiquem tambem colladas, ao gargalo 
e se inutilisem ao abrir. 

§ 2. 0 Nas fabricas e depositas de bebidas alcoolicas, que 
tenham barris, pipas, quartolas ou reservatorios com bebidas 
destinadas a consumo nas mesmas fabricas ou depositas e suas 
dependencias, os ditos barris, pipas, quartobs ou reservatorios 
terão as estampilhas colladas em logar visível. 

§ 3. 0 Nos barris ou pipotes com cerveja destinada a chopps, a 
estampilha deverá ser collada sobre o batoque do oriftcio por 
onde se introduz a cerveja. . 

Nos barris automaticos a estampilha será applicada á volta do 
siphão ou torneira e á alavanca de movimento, de modo que, ao 
extrahir-se o primeiro chopp, seja a mesma estampilha inutili
sada. 

As fabricas de cerveja que produzirem este artigo serão obri
gadas ao cump1•imento das disposições do art. 30. 

§ 4. o Nos productos, que sahirem das fabricas em barris, e 
que nesse vasilhame sejam conservados nos armazens, casas de 
generos alimentícios, etc., como a laranjinha e outros, para a 
venda a varejo,- nos batoques dos mesmos barris. 

Art. 25. Consideram-se inutilisadas as estampilhas e sem 
etfeito legal quando fragmentadas ou colladas de modo a po
derem ser novamente usadas, e devem ser colladas antes da 
exposição á venda. 

Art. 26. As bebidas nacionaes em operações de compra e 
venda dentro da Republica deverão se achar selladas. 

Art. 27. Para com plotar a taxa legal poderii,o ser colladas 
estampilhas de valores diversos, comtanto que se o faça segui
damente e nunca sobrepondo, sob pena de só se considerar satis
feito o valor da que em ultimo logar estiver collada. 

Paragrapho unico. Os barris com cerveja destinada a chopps, 
os de vinho, laranjinha e outras bebidas, que não saiam das 
fabricas engarrafadas, deverão t~er sellados com uma só estam
pilha, quando houver do v~tlor, permittindo-se o emprego de 
duasAno caso contrario. 

Art. 28.tAs estampilhas empregadas nos casos dos§§ 2° a 4° 
doi art. 24 !:erão inutilisadas : - as dos §§ 2° e 4°, pelos fiscaes, 
que sobre ellas escreverão a data em qüe tiver tido começo a 
venda do producto ; as usadas no caso do § 3o, 1• parte, com 
a menção do dia em que fizerem a fiscalisação. 

Art. 29. As bebidas nacionaes não podem ser expostas á 
venda: 

1 o, com rotulas em lingua estrangeira ; 
2°, com rotulas que se prestem a fazel-as passar por pro

duetos estrangeiros. 
(Art. }o do Decr. Leg. n. 452, de 3 de novembro de 1897.) 
Art. 30. As estampilhas para chopps só serão fornecidas em 

quantidade nunca inferior a um semestre, calculado pela pro
ducção do a nno anterior. 



§ I. o o calculo para o fornecimento ás casas novas será 
feito por estimativa da parte, informà.ção do fiscal e des
pacho do chefe da repartição. 

§ 2. o Os fabricantes de bebidas acondicionadas pelo modo 
declarado no art. 24 § 3° deverão remetter á repartição ar
recadadora do imposto, de tres em tres mezes, e no prazo de 
30 dias, um boletim do consumo, para servir de base ao cal
culo de que trata este artigo. 

§ 3. 0 Esgotado pelo fabricante o fornecimento de estampilhas 
para os dous semestres de que trata este artigo, poderão ser-lhe 
vendidas outras á medida da necessidade, observado o disposto 
no art. 23. 

CAPITULO IV 

DA CONTABILIDADE E FISCALISAÇÃO 

Art. 31. Nas estações fiscaes haverá especialmente dous 
livros, um destinado á inscripção dos esclarecimentos constan
tes das guias de registro dos estabelecimentos- modelo A- , 
e o caixa geral - modelo E - ; a escripturação Lia renda 
subordinar-se-1m as regras existentes nas repartições incum
bida'3 de sua arrecadação, e a despeza, que tenha de correr 
por conta do producto do imposto, em quaderno á parte, de 
modo a ser conhecida em qualquer época. · 

Art. 32. As multas arrecada,las, de que S3 tiver de deduzir 
a quota de 50 %, que pertence aos fiscaes, serão escripturadas 
da seguinte fórma: como- Receita Eventun.l -a parte per· 
tencente á Fazenda Nacional, e a outra como -Deposito-para 
ser entregue a quem de direito. (Circular n. 17, de 12 de 
março de 1897. ) 

Art. 33. As repartições arrecadadoras do imposto farão acom
panhar a prestação das contas annuaes, das declarações origi
naes de que trata o art. 8°, e de uma demonstração das es
tampilhas vendidas, de accordo com o modelo F. 

Esta remessa será feita até o dia 15 de março. 
Art. 34. A fiscalisação do imposto compete: na Capital Fe

deral á Recebedoria e á Alfandega, na parte relativa á expor
tação e importação. sendo que a da primeira se estenderá ainda 
aos municipios de Nitheroy e S. Gonçalo ; nos Estados ás Alfan
degas, Delegacias, Mesas de rendas e Agencias fiscaes. 

Art. 35. A fiscalisação exercer-se-Ita não só pelos chefes das 
repartições mencionadas no artigo antecedente e respectivos 
empregados, como especialmente por intermedio dos fiscaes. 

Art. 36. Os fiscaes do imposto de consumo de bebidas serão os 
mesmos do do fumo, e perceberão pelo accrescimo de trabalho 
vanta.{ens iguaes ás que teem pela tiscalisação daquelle. 

Paragrapho unico. Os fiscaes geraes da Capital Federal e 
municípios de Nitheroy e S. Gonçalo perceberão mais por conta 
deste imposto 50 °/o das gratificações que lhes são abonadas pelo 
r~gulamento do imposto do fumo. 
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Art. 37. Seus deveres e incumhencias são os mesmos que se 
acham espccificndos nos fll'tS. 41 A 42 do regufamonto Jl. 2777 
desta dnta. 

Art. 38. Os chefes das repartições poderão designar um em
pregado de sua confiança para proceder a exame minucioso nas 
fabrica.s, podenrlo abonar uma. gratificação não oxcoden te it doR 
tlscaes. 

Paragrapho unico. Si dessa ftscalisaçã.o resultar culpabili
dade para o fiscal, deverá ser exonerado on proposta sua de
missão á autorirlade competente. 

Art. 39. Os flscaes não impoem multas: constatam a infra.
cção; lavram os autos ou termos, pr·ecisando bem os ctsos, e 
encaminham-n'os á repartição, a que servem, a qual, depois de 
os encapar e numerar por ordem da numeração succe::;siva, os 
fara aJH'PSentar ao chefe, para os fins conveninntes. 

At·t. 40. Os donos ou administradores das fabr·icns organisa
rão em livro especial (modelo G) of'criptr~, por· onde S8 possa 
examinar e ftscalisar mensal ou diariamente as sahidas dos pro
duetos pal'a. consumo e o movimento de estampilhas. 

~ 1. 0 Esses livros serão sellados o ruhric:1dns on :llllhenlic:l
dos nas respectivas repar·tições loc:1es. 

§ 2. o A Ascriptnração fiscal da falwica po,Jerá comprehender 
a do deposito ou depositas pertencentes c't mesma firma ou razão 
social. 

§ 3. 0 Taes livros serão examinauos pelos fiscaRs ou por mn
pregados que o ch8fi1 d11 repartição r

1 esignar e, quando rlsses ti
VeJ·nm duvida sobre a exactirlão da. esci'ipta espr~r~i:1l. pnrlirfío 
exame da escriptm·r~çfio geral rio est:1 b·~lecimento. 

§ 4. o Na escripturação devo tigur:1r discl'iminadamonte a 
parte relRtiva á venda de behida:-;, ri(\ marwiJ'~l a faeilit:ti' o 
oxamo de que trata. este al'tig-o. 

Art. 41. Os que des:1catarem ou injut•iarem por qu:1lquer 
maneira os empregAdos encarregados d.t. tiscafi:::ação, no exee· 
cicio de suas funcções, o os que impedirom poi' (]n<l!l]rwe meio a 
eftectividade do S<rviço liscal, SeJ'ão P'lDidos nn {('wma do Codigo 
Criminal, para o que o empregnd11 otr~~IIflido lavr·nrá wn auto, 
acompanhado do rol de testemunh:ls, o qual ser·ú p{:lo nlwf,~ dn 
repartição rem ,ttido no prorur·adot• da Hopuhli<·a. 

O emp1•egado, no ca,;o da dispo,.;ição precode'ltn, porlnr:·t rwon
der o otrensor on infi'•lCI:or, ~ solicitar, p~1ra r·~c;P fim, ,, :unilin 
da fol'ça pnl,lien. on da~ autol'ida.df'~< polif'in.<'f-1 .. 

0.<\ ~ 1\fTJLTA::; 

Art. 42. A recusa :10 oxnme da 0S<'l'Í pt:t especial ou a falta 
da meRma sujeitar{t o inf'r<lctor á mnltn do I :000$000 a 
5:000$000. 
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Art. 43. Os que deixal'ern de observar o art. :w § 2° incorrerão 
ua multa de 500$ a 2:000tOOO. 

Al't. 44. Ficam sujeitos "a multa de 300$ a 600$ todos os esta
belecimentos em que for encontrada pelo fiscal ou empregado 
designado pelo chefe a escripta em atraso, devendo o tiscttl cer
tificar o · tacto na propl'ia. folha em que ti ver parado a eseri
pturação. 

Art. 45. Incorrerão na multa de 100$ a 500$ os que expuzerem 
ú. venda bebidas da tabella annexa sem a competente estampilha 
e do modo determinado pelo art. 24. 

Art. 46. O que applicar aos barris com cerveja e outros, a que 
se refere o art. 27, paragrHpho unico, mais de uma ou 1\e duas 
est3,mpilhas, será punido com a multa de 200$ a 400$000. 

Art. 47. Ficarão sujeitos á multa de 2:000$, além das 
pen:1s do Codigo Criminal, os qne usarem ou fabricarem estam
pilhas falsas ou se servirem das que já foram usadas. 

Art. 48. Os infractores do art. 29 n. I serão punidos com a 
apprehensão das bebidas rotuladas e mais a multa de 20$ a 500$; 
os do mesmo artigo n. 2, além das penas do Codigo Criminal, com 
a multa de I :000$ a 5:000$000 (art. 1 n § 1° do decreto legisla
tivo u. 452). 

Art. 49. Ficam sujeitos os reincidentes ao 1loJJro das multas 
em que incorrerem. 

A1·t. 50. Estns multas serão em todos os casos impostas no 
maximo quando os fabricantes, mercadores e negociantes fizerem 
esse cornmercio sem o competente registro, ou quando fizerem 
operações de compra e venda de bebidas uacionaes sujeitas ao 
imposto, para fót•a dns sedes, sem estarem dev~idamonte selladas, 
salvo as de~tinadas a engarraf;,mento. 

Par:J.grapho unico. As Alfitnuegas velarão {'ela execução 1la 
ultima parte deste artigo. 

Art. 51. O consumidor que tolerar ou occult:1r qualquer das 
infracçõns dos artigos antecedeutcs ó considerado e puuido como 
si fosse a.utor dellus. 

Art. 52. As multas serfio impostas pelo chef'~ da estação 
cncarregvdo da venda das estampilhas o fiscalisaçilo do intposto, 
mediante proeos~o adminístrati vo, que terá por l1ase o auto do 
in fracçilo. 

~ 1. 0 EstH auto dorá btvr;l,dP: 

I. Pelos tise<ws ; 
ll. l)or qu;dquc1' possoa. 
:::3 ~." <J11ando o auto for l<wt•;vlo P"~' Jl0~)Sü<t qu·! não ::;eja 

lh:;cal ou ernpr·~gado do Ministerio da. l•'azr~wla, sot·il. assi;.;·na.do 
pclt" pe::;soa (jue o lavt'<tl', pelo infl'<lcíor e vor duas ou mnJ~. 
to:-;t~~nmnll:t:', n, ;u.J ca:so coil traric, p•JLJ fi::;~,tl ou pelo empregado· 
de Fazenda, e pelo infractor. 

~ 3. 0 Recu~ando-se o infractor ,~, assignal-o, será bso decJa ... 
rado 110 auto. 
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CAPITULO Vl 

DOS RECURSOS 

Art. 53. Das decisões das repartições <'tl'l'ecadadoras haverá 
recurso: 

1.0 Na Capital Federal para o Ministro da Fazenda ; 
2. o Nos Estados para a instancia superior. 
§ 1.0 Os 1•ecu:rsos serão interpostos no prazo de 30 dias con

tados da publicação dos despachos, por meio de petição endere
çada á repartição para que se recorrer e apresentada. com outra 
petição á repartição originaria, para juntar o competente 
processo e informar convenientemente. 

§ 2.0 Quando o recurso versar sobre multa, não será recebido 
sem o deposito prévio da importancia ou prestação de fiança 
idonea. 

§ 3.0 Recurso perempto não será encaminhado á instancia 
superior e, si o for, não será tomado em consi1leração. 

Art. 54. Haverá recurso ea:-officio das decisões proferidas pelos 
agentes fiscaes e administradores das Mesas de rendas para 
as Delegacias, sempre que forem favoraveis ás partes. 

Paragrapho unico. Estes recursos serão intentados no prazo 
de quinze dias e terão e1feito suspensivo. 

CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 55. Na classificação das cidades e villas, para execução 
do art. 23, servirá a que foi feita em virtude dos arts. 44 e 
45 do regulamento mandado observar pelo decreto n. 9870 de 
22 de fevereiro de 1888 e decreto n. 86 de 24 de dezembro de 
1889, emquanto o Ministro da Fazenda não determinar o con
trario. 

Art. 56. A importancia do sello e das multas, que não for 
paga amigavelmente, será cobrada por meio executivo. 

Art. 57. Todos os prazos, de que trata este regulamento, 
serão contados da publicação dos despar?hos no Diario Official, 
ou nas gazetas, que publicarem o expediente, nos Estados, ou 
da. data das intimações, quan<'lo não haja aquella publicação. 

Art. 58. Revogam.se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 30 de dezembro de 1897.- Bernardino de 

Campos. 
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TABELLA 
Impo•t.os a que estão •uJelt.as as bebida• 

f"abrlcadaa oo palz 

BEBIDAS QUANTIDADE 
TAXA. 

-~ PAGAR 

Litro 50 ré ia 

Aguas mineraes arüfieiaes, gazosas ou não.) 
~ )t 25 ,. 

~' )t 12,5 ,. 
\ 1/a ,. 10 • 

Bebidas constantes do n. 130 da. classe 9a da 
Tarifa, a saber: 

Licorescommuns ou doces de qnalquer qna·\ 
Litro lidade, para uso de mesa ou não, como 300 • 

os de bananas, baunilha, laranjas e seme-
lhantes; a americana, o aniz, a herva ~ • 225 • 
doce, a hesperidina, o kümel e outros/ 
que se lhes assemelhem, exceptuando ape- 1

/ i • 150 ,. 
nas os licores medicinaes, classificados 

!-' no n. 227 da tarifa das Alfandegas. (Cir- 1 
lt 75 )t 

cular n. 26 de 19 de abril de 1897.) 

Idem, idem do n. 131 da classe 9a da tarifa, 
a saber: 

Absyntho, aguardente de França, da Ja-
Litro maica, do Rheno, do Reino, brandy, 100 • 

cognac, eucalypsinthio, genebra, laran-
Garrafa jinha, kirsch, rhum, wisky e outros, ex- 65 ,. 

capto a aguardente e o alcool fabricados 
no paiz. (Circular n. 26 de 19 de abril 
de 1897 .) · 

·I 
Litro 60 )t 

Cerveja. Garrafa 40 » 

I I t )t 20 lt 

Vinhos artifi.ciaes e demais bebidas fer-~ 
mentadas, que possam ser ass~melhadas 
e vendidas como vinho de uva, vinhos Garrafa 1.000 
eepumosos, etc., cham~agne, cujo fabrico t 
for autorisado feio overno. (Circular 
n. 21 de 5 de a ril de 1897.) · 

--------- -----------~------ p--~--- -------·----- - ----. ---·-· -·· --------

.. 

!I 
'• 
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1\10DELO A 

N. 1 José Antonio da Silvâ com negoCio :i rha •.••. 1 •••••••• '" •• 

n. nesta 

ltegistrado pela declaração n. i de hoje. 
Pagou de registro $ 

Comprou em estampilhas de diversos valores. 

Pela guia n. 1 de hoje. Em. 1 ••• de ........... de .......... 1. 

O EscdpLurario, 

Comprou em estampilhas de diversos valores. 

Pela guia n. 15 de hoje. Em ..... do ......... ,,11!1., ••••••••• 

O Escripturario, 

Renovou o registl'O pam o cort·ente anno. Declaração n. do 
hojo. Pagou de emolumento~ ) 

Em de de 

O Escriptur:u·io, 

Solicitou e obteve registro pat·a ••.....•.•.• m~rcadot·es ambulantes. 

Em de tle 

O Escriptural'Ít>, 

Tranl'llerin o eRLabelecimento e venda am~mlante a .............. . 

de 

O Escri J?tUt'ario, 
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MODELO B 

F .•••.•..•••..•••.• negociantt> á rua ...•.•...•••••..••• n ••••••• 

com casa de .............. , desejanrlo neguciar em bebidas nacionaes, 

vem de accordo com o art. (in do dect·Ptn n. 2718 dn ~O dP dezembro · 

de 1897 solicitar o respectivo registt·o • 

• • • • •••• , •.••.••.•• e1n .••.•• de .•..••...•.. de 18\J .•• 

(Assignatura do negoci:1 n tP- 011 raziio Rocial) 

Registrado sob o n ..... ús lis ...•• du li rro ....... . 

N. B.- O el!:olumento sed. cc,bradn n:t 1·• via e avet'lmtlv na 2', 
que !lerá entregue á pade. 

~IODELO C 

F ..•....•.•.......•... negociante á rua •.......•........ n •..•.• 
desejando contiuuar a ncgnci:tr em bebidas naciona('s, vem de accordo 

com o art. 6° do decreto n. 2778 de 30 de clez~>mbro de l897, solicitar 

a renovação de seu registro sob n ...•...... 

• • • . • . • • • •. . • . . • . . . em .•.. de .......•....• de 189 •.. 

(Assignatura do negociilnte ou razão social) 

Averbado no registro n ..... de ...... de ............... de 189 ••• 

fls •.•.••• do livro .••••...• 

( Assignatura do empregado.) 
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l\10DELO D 

K •• 

O abaixo assignado, inscripto sob n. 
• estampilhas do imposto de bebidas : 

, preci~a das seguintes 

••.••. folhas com ...• estampilhas de ••.. réis na importancia;de., •• $ 
•.•••. idem •..•.••..••........•.....•.. idem •..•..•...•••....•.•. $ 
•••••• idem ..••.•.••.............•..••. idem .•.•.•....•...•••• , •• $ 
••.••• idem .••••.••••••• I ••••••••••••• idem ••••.•.• , ••••.•••• 1• .$ 
•••.•. idem .••••.. , .•..•.....•......... idem ..•••.•••.•.••.•...•• $ 
•• f I 1 .idem, t t 1 t 11 1 1 11 I 11 t 1 I. I I I I tI 1 I I .idem. I I I I 1 t t 1 I I I I I I tI 11 I.$ 

, ••• 1. idem •...• 1 •••••••••••••••••••••• idem •••••••••••••••..•••• ' 
• I • t I I idem I I I I " i I I I I 11 I I I I I I I I I I I I I t I I I idem I I I I I I I I 1 I I I I I I • 1 I I I I s 

Importa em (por extc1tso) 

(Data e assignatura) 

Recebi em (data e assignatura) 

Averbado a fls .•......• elo livro de inBcripções n. f, em •••••• ,. de 
••••••• , •.•.•..• de 180 ••• 

O Escrivão, 

F. 



l\IODELO E 

DEVE 

41Jan.l1898l Importancia de estampilhas 
I / de bebidas recebidas : 

de 40 réis. . . .. 100 
/ de 100 » • • • .. 500 
/ de 300 » ••••• 1.000 

I 
i 

I : 

4~000 
50;f;OOO 

300$000 

l-
I 
l 

I 
I 
I 

CAIXA 

35t;ooo 

6 I Jan.l 18981 Importancia vendida a F. 
sendo : 

de 40 réis :10 i ~200 
de 100 » 200 20SOOO 
de 300 » 150 "15)000 

I 
G 1Jan.l1898' Importancia vendida a S. 

I 
sendo: 

de 40 réis 50 2~000 

I 
de 100 » 100 10:)000 

I 

de 300 » 500 150)000 

I . 
10 iJan.li898jlmportancia vendida a B. 

} I etc. 

liA VER 

CG$200' 

iG?$7001 228$900 

> 
:-> ...., 
s; 
t:l 
o 
~ o 
t:l 
gJ 
t'f 
X 
trj 
n 
c: 
~ 

< o 

õ 
tv 
-...I 
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MODELO F 

Demonstração das estampilhas espGciaes do imposto de bebiclas 
nacionaes, vendldas pela (a estação) no anno de ........•.•• ,. 
ultimo, na importancia de (por e:x.tenso) 

•••• folha,; com •••. estampilhas de 10 réis na importn.ncia de 

•••• idem ......•......•........•.. 12,5 >> 

idetn......................... 2:.í » 

idem......................... ;)o ~ 

irlem....... ... . . . . . . . . . . . . . . . . 6.) ,. 
idetn ......................... 75 » 

idem ......................... 100 » 

idem .........•............... 130 » 

idem ...............•......... 225 ~ 

idem ......................... 300 ,. 

ide1n......................... 1:) » 

itlem ....•.......• 

itlem ............ . 
idetn ............ . 

üle1n ........... . 
idetn ............ . 
idf'Jll ............ . 

idern ............ . 

idezn .....•....... 

idern .......•..•.. 

irlen1. ...........• 

N. B.- Para c2rwJa em garrafas ou. ohopps, exif;km e>tas eo;tam

pilhas: $020, $040, $060, $l20, .$L~;o, $2-10, $300, $3GO, $!20, ;~1'10. :~HO, 

$600, 1$200, 1$800, 2~!00, :3$, 3~GOO, 4:):?00, 4$~00, 3~!00 e 6~000. 

Acompanham as guias ns ........•. 

( Log(W c data) 

(Assignatw·a do responsavcl e do Escrivão) 
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I Data 

I Ganafa de cerveja 

IGanara de cemja 
vendiúa em ahopps 
ou em barris na;; 
faht·icac;. 

I Litro de hehhiM do 
n. 131) rla classe ga 
da tarifa. 

I Litro :te hehhl"' do 
n. t.H da classe ga 
da tarifa. 

IGanafa de vinho ., .. 
tilicial assemelhado 
ao de uva. 

ILHro de agna'.núne-
ra(~s, artlltctaes, 
gazosas ou não. 

I 
Data 

rmportancia e o m-
prada na repar-
ti<;ão fi se a!. 

llmportancia das em-
preg-adas nos pre· 
pat·ados. 

I ~aldo existentr 

-

o 
O;l 

"' trJ 
~ 
< .... 

oQ 
Ot 
trJ 
{Jl 

OAI.LO~l<i:X::J. miUOd 00 SO.L:JV 
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lll 
'C 
'C .., 
p. 
(!) 
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o 
t;j 
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~ 
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o 

E 
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CP 
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~ 
o 
< 
i2 
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~Q 
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g; 
..., 
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f" 

~ :; 
r: 
~ 

~ 

I 

I 
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o 

s 
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N 
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~ 
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LOCAL 

MODELO H 
Mappa do movimento do consumo de bebidas f'abrlcadas nos estabelecimentos so-i a H•callsa{'ão do abaixo asslgnad4t 

Mez de ...................................................... de 189 ... . 

. _, 

• -~ I 1\lOVIMENTO DE ESTÁKPILHAS 

GARRAFAS CAPACIDADE 
LITROS DE LICOR LITROS DAS DE.'\IAIS LITROS DB NUMERO AL DOS APPARBLHOS OBSERVA;ÕRR 

COMMUM OU DE: ABSI:"'THO, BEBIDAS AGUAS MINERAES • OPERARIOS CAPITAL SOCJ OU ' 
• , GAJI.B.\11.\1!1 DOCE KIRSCH, ETC. FERMENTADAS ARTIFICJAES lmportancia Jmporta.ncta. DE • MACHINISMOS 

NOME DO FABillCANTE DE 01\lRVRJA DE QUALQUER CLASSE 9a, N. 131 E ASSE:IIRLHADAS GAZOSAS ou NÃO comprada das Saldo existente 
QUALIDADE DA TARIFA A VINHO DE na repartição empregadas ll<ll 

UVA fiscal preparados 
---- - ----- ····-. --------l·----·--

1 

I I I 
I l I I 
. r I 

I I 

I 
I 
I 

No-rA- Os chopps, comprehendirlos na quantidade geral da cArVAja, deverão Rer destac::vlos em obRervação eRpecial. 

Poder Executivo i897 - Pag. 10~0 
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DECRETO N. 2779 - DE 30 DE DEZE~IBRO DE 1897 

AugmenlJ. as ec•ntl'ihui<;.i)c::; dns pensioni'ltas do llnspicio Nacional de 

AlienadoR. 

O Presidente da Republica dos Eshtdos Unidos do Beazil, 
usando da antorisa<;ão constante do art. 13 tla lei n. 489, de 
lG do Llezeml>ro corrente, resolve que no Hospício Nacional de 
Alienados se observem as seguintes disposições : 

Art. 1.0 1\S cuntribuh:ões diarias dos pensionistas são eleva
das de;JO "j,, a S<Üler: da l" classe, de lO$ a 15$; da 2°, de 
5:-; a 7:-;500; dn, 3", de 3$ a 4~500; e da 4", de 2~ a :3$000. 

Art. 2." Quanto á la.vagem da roupa. dos mesmos pensio
nistas, fica e~tabelecido o pagamento mensal de 15$ para os de 
1 a clUSSf~, Llü U$ para os de ~", de C$ put•a os (}e 3a e de 4ii500 para 
os do '1". 

Art. :3." E' elevada de 1$200 a 2~ <liarios, sal v o o caso de 
contracto, a contribuição dos Estados pelo tratamento de cada. 
um dos enfermos que enviarem a Assistencia Medico-Legal a. 
Alienados, bem assim a fh Prefeitura do Distl'icto Federal re
Lltiva aos indigentes fJUO residam ahi e cnj:t internação for 
requisitada pot· ella ou pela polkia, da C<.tpital Federal. 

1\rt. 4." São altera'Jos nest<t couformid;_t.de os arts. S6, 98 e 
103 do regulamento annexo ao decreto n. 2467, de 19 de 
fevereiro de WV7. 

Capital FedernJ, 30 do dezembro de 1807, 9° dn. Republica'. 

PRUDENTE J, DF: MoRAES BARROS, 

Amaro Ca'Ualcat\ti, 

DECRETO N. 2i80- DE 30 DE DEZEMBRO DE 1897 

Fixa o pc:;sool da Contatlot'Ü1. Uel'al ela Gncl'l':t, ele accordo com a lei 

n. ,100, de i() üo corrente mc1., 

O Presidente 1.h Republica dos K:;t 1do.~ Unirlos do BJ;'~
accordo com o dispo::;to no art. t-;o n. :1 tLt lei n. 400, de~~ tlPr~fl 
corrente mez, re::;ol v e q no o pessoal d;t Contad'Órt'l."-~rhl da ~ 
Guerra fique assim constituído: . "\ ,\' 

Um director, tres chefes 0e sec.;ão, lO prÚn~iros officiaes, 
lO segundos, lO terceiros, lO praticantes, um pagador, dous c-o

oos ~ 

..,._'V / 
'f" . 

. 
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fieis, nm porteit•o, treS CC'TIÍÍrlUOS e tres Serventes; alterado por 
esta fór•ma. o art. 1° do re~ulamento que baixou com o decreto 
n. 348, ele 19 ue abril de 1890. 

Capital Federal, 30 de dezembro de 1897, 9() ela Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

João Thomaz Cantumia. 

DECRETO N. 2781 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1897 

Supprime a Alfandega de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande 
do Sul. 

O Presidente da, Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisnção concedida no art. 43 dt lei n. 428, de 10 
de dezembro de 1806, resol r e: 

Art. J.D Fica suppr·imi,h, a A lfandega de Porto Alegre, no Es
tado no Rio Grand~ rio Sul, Sl3ndo con:liuerados ex:tinctos os em
preg;tdos que a isso ti verem direito, nos termos da 1 ei. 

L}rt. 2. o Revogam-se as disposicões em contrario.-
Capltal Federal, 31 de dezembro ue 1897, go da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Bernardino de Campos . 

D8CR8T0 N. 2782 - Dre 31 DE DEZEMBRO DE 1897 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca de 
A1fuá, no Estado do Pará. 

O Presidente da Republic:1 dos Estado3 Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, resolve 
·decretar: 

Artigo unico. Fica creada nt Guarda Nacional da comarca 
de Affuá, no Estado do P.:trá, uma brigada da iufantaria com a 
4enominação de ::6a., a qual se coustituirá de tres batalhões do 
serviço activo com as designações dé 76°, 77° e 78° e um do da 
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reserva, sob o n. 26, que se ot·ganisarão com. os guardas qu&li· 
ficados nos dh·trictos da mesma comarca; revogadas as dispo· 
si~ões em contrario. 

Capital Fedeeal, 31 de dezembro de 1897, 9° da Republica. 

PRUDENTE J. DE MoRAES BARROS. 

Amaro Ca,alcanti. 

DECRETO N. 2783 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1897 

Crea uma brigada de infantaria de Guarda~ Nacionaes na. comarca qe 
Alemquer, no Estado do Pará. 

O Presidente da Ropublica do~ Estados Unidos do BrazU, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro da 1896, resolva 
decretar: 

Artigo unico. Fica creada na comarca de Alamquar, no Es- · 
tndo do Pará, uma brigada de infantaria com a designação da 
2ia, composta dos batalhõ9S 79'\ 80° e 81• do serviço activo 
e 27° do da reser·va, os qua.es s1 ot·ganisarão com os guar .. 
das qualificados nos dbtrictos da referida comarca; revoga
das as disposições em contrario. 

Capital Federal, 31 de dezembro de 1897, 9° da Rapublica. 

PRUDE:r\TE J. DE MORAES BARROS •. 

Amaro Cavalcanti. ,: \ . i 
1
;· . :;_~ 

r \ 1\ , • '' .•r 11.),1 \ \ '') '~t ..... 
" •\. 





ADDIT AMENTO 

nEcREro N. 2:181- DJ<J 16 DE AGosTo DE 1897 n 

Approva os estudos da variant~ entre o kilornef ro 3:33+38J e 3ôG+420 
da linha de Itararé, da l~stracla de Fert·o Sorocahana. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil. 
attendendo ao que requereu a Companhia União Sorocabana e 
Ituana, decreta : 

Artigo unic~o. Ficam approva los os estudos, que com este bai
xam, rubricados pAlo directoc geral da Directoria de Viação da 
Secretaria de Estado 1los Negocio" da Industria. Viação e O'Jras 
Publicas, da va.rianto entre os kilometros 333+3~0 e 3G6+420 
da linha de Itararé, da Estrada de Ferro Soroca.bana. 

Capital Federal, 16 de ago~to 1le 1807, 91 da Republica. 

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS. 

Joaquim D. Murtiraho. 

(") Pu\Jlica~.J no DiadJJ O(fiâ.J) d0 2) de ahl'il de 18.lS. 
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